Morten Høgh PT DipMT MSc!
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi!
Specialist i Idrætsfysioterapi!
Blog: www.videnomsmerter.dk!

Program

!
!
!

Smertekursus

Onsdag den 20. august 2014
12:45 - 14:00

Hvad er smerter (ikke)?

14:00 - 15:45

Nociception - fra stimulus til hjernebark

15:45 - 16:45

Sensibiliseringsfænomener
Onsdag den 10. september 2014

12:45 -13:30

Erfaringer og spørgsmål

13:30 - 15:30

Hvordan forklarer vi smerte?

15:30 - 16:30

Træning og smerte - retningslinjer og ideer

16:30 - 16:45

Den komplekse smerte - en opsamling

Tal sammen i grupper og forsøg at komme
med konkrete svar på følgende spørgsmål:
1. Typer af smerte
๏ Hvordan adskiller følgende smerter sig fra hinanden:
๏
๏

๏

smerter af andre somatiske årsager
smerter ved fibromyalgi

Hvordan ligner de hinanden?
!

2. Undersøgelser for smerte
๏ Hvilke overvejelser vil du gøre dig for at konkludere, at
patienten har smertesensibilisering?
!

3. Behandling af smerte
๏ Hvordan behandler I smerter?

Hvad er smerte (ikke)?
‘…en fælles forståelse af smerteårsager’

Smerte og vævsskade

Kausation
causation |kɔːˈzeɪʃ(ə)n|
noun
the action of causing something: the
postulated role of nitrate in the causation of
cancer.

!
• the relationship between cause and effect;
causality. a strong association is not a proof
of causation.

hvis…

Kausation

så

Korrelation
correlation |ˌkɒrəˈleɪʃ(ə)n, -rɪ-|
noun
a mutual relationship or connection between two or more
things: research showed a clear correlation between
recession and levels of property crime |

!
• Statistics interdependence of variable quantities.

!
the correlation between smoking and lung cancer is well
known: connection, association, link, tie-in, tie-up,
relation, relationship, interrelationship, interdependence,
interconnection, interaction; correspondence, parallel,
equivalence, reciprocity, mutuality, concurrence.

hvis…

så

hvis…

ofte

Mønster

Korrelation

pattern |ˈpat(ə)n|
noun

!
a regular and intelligible form or sequence
discernible in the way in which something
happens or is done: a complicating factor is
the change in working patterns.

!
the ants' behaviour pattern: system, order,
arrangement, method, sequence, structure,
scheme, plan, form, format, framework,
composition, constitution, shape, make-up,
configuration.

ofte

hvis…

hvis…

så måske…

?

Mønster (hypotese)

så måske…

“Når to fænomener optræder på samme
tid eller samme sted har vi medfødt en
tendens til at tro, at de er kausale”
hvis…

?

adapteret fra ‘An Enquiry Concerning Human Understanding’
af David Hume (1748)

Ingen vej tilbage!

Relation til smerte
๏

Smerte er ikke kausalt forbundet til nociception
๏

så

hvis…

≠

Nociception forårsager ikke smerte
๏

๏

๏

?

eksperimentielle smerter afhænger af denne korrelation

Der er mange gode hypoteser (teorier), der forklarer
sammenhængen mellem smerte og nociception
๏

Når smerte ikke svarer til nociception bliver
vores kliniske modeller sat på en prøve

fordi du kan have en skade uden at opleve smerte

Smerte korrelerer med nociception
๏

så

hvis…

๏

fordi du kan have smerte uden nociception

f.eks. sensibilisering

Patienten’s smerte
Det værste er når vi
rører ved hinanden. Jeg vil jo
gerne, men det føles som om al
berøring brænder!

Når den kommer er jeg prisgivet.
Jeg ligger bare der - har ondt af mig
selv og er sur på hele Verden!

Det værste er, at man
ikke kan se den. Naboerne
tror, at jeg går hjemme og
slapper af hele dagen...
I starten troede jeg det
ville gå væk. Nu accepterer jeg, at jeg
skal have ondt altid. Det værste er
savnet om dengang hvor jeg var
normal...

min hånd
føles...ahh...hvordan skal jeg
forklare det...anderledes?!
Når det gør rigtigt ondt presser jeg
en tegnestift ind i øjenbrynet - det tager
smerten for en tid...

Hvordan forklarer vi smerte?

Smerte vil for det meste
๏
๏
๏
๏

tiltrække din opmærksomhed
føles modbydelig eller ubehagelig
opleves i kroppen (ikke udenfor eller i andre’s krop
være motiverende så du
๏
๏
๏

๏
๏

lærer af situationen (finde mønstre og forudsige fremtidige risici)
opfører dig hensigtsmæssigt i den akutelle kontekst (socialt
påvirkelig)
prioriterer adfærd, tanker og bevægelser, der forventes at være
smertelindrende (søge bort fra smerten)

påvirke dit velbefindende, humør og kommunikation
afspejle forandringer omkring dig som du skal være
opmærksom på

eller

๏

๏

Vævsskade alene skal ikke være den hypotetiske årsag til
smerte fordi det indikerer
๏

at vævsskaden er årsagen (kausal) til smerten

๏

at smerten forsvinder hvis vævet behandles eller heler

๏

at der må være en (sekundær) vævsskade hvis smerten består efter den
oprindelige skade er helet

Neuroscience er vores bedste hypotese til at forklare
hyperalgesi men ikke nødvendigvis kroniske smerter

Forventning

PERCEPTION
Opmærksomhe

Placebo

Konceptuel model for
forståelse af smerte

Nocebo
Venner, viden og
Verdensbillede

Erfaringer
Gener
Immunforsva
Kultur og opvækst
og meget mere…?

Nociception
Videnomsmerter.dk

Hvad er det, der får
denne person til at
opleve smerte i
denne situation?

Download plakaten her:
http://www.pudendalnerve.com.au/website/wp-content/
uploads/2012/02/nrn_pain_poster.pdf

Adapteret fra ‘Pain Mechanisms’, McMahon/Bennett (Nature)

Nociception

Har$du$oplevet$hvor$svært$
det$er$at$synke$når$du$har$
‘ondt$i$halsen’?
Eller$et$varmt$bad$efter$
du$er$blevet$rød$af$den$
første$sommersol?
Og$har$du$fundet$en$bums$ved$
berøring$som$du$(endnu)$ikke$
kunne$se$i$spejlet?

Eller$smerterne$ved$en$
blærebetændelse...

OVER SMERTEMEKANISMER

(modificeret fra C. Woolf, Textbook of Pain, 5th edition)

Vores fortolkning
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Allodyni

Central sensibilisering!
Neuropati!
…?

Berøring

‘normal’!
Smerte !
(1:1)

Primary!
hyperalgesia

Secondary!
hyperalgesia

Allodynia

Katastrofe-tanker

Neurokemisk ubalance!
…?

Sidder
smerten i
hjernen?

i en mekanismebaseret forklaringsmodel

Hyperalgesi

“Salience”
๏

๏

๏

Illustration fra Tracey/Mantyh, Nature

Der er ingen evidens, der
understøtter teorien om et
specifikt ‘smerte-matrix’ i
hjernen
Det er ikke muligt at lave
en objektiv måling af smerte
ved hjælp af skanninger
Måske reflekterer øget
hjerneaktivitet i højere grad
hjernens reaktion på nye
stimuli/informationer?

Legrain, V., Iannetti, G. D., Plaghki, L., & Mouraux, A. (2011)
Progress in Neurobiology, 93(1)

Perifer sensibilisering!
Central sensibilisering!
…?

Indtil næste gang bedes
I øve jer på at:

Komplekse smerter
Daglige funktioner

NRS(0-100)
(0-10)
NRS

Humør
Stress

Oplevet effekt af
behandlingen

Søvn
Sociale aktiviteter

Evnen til at indgå i
arbejdsrelationer!
(lønnet/frivilligt)

-

forklare/tale om smerter uden kendt årsag

-

forklare, at smerte ikke er psykisk

-

forklare, at træning kan være nødvendigt
selvom det kan gøre ondt

