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Nerver har normalt stor betydelse för funktioner i vävnader. Det har 
sedan länge varit välkänt att det är ytterst få nerver inuti muskelsenor. 
Behövs det verkligen ingen signalering via nervsignalsubstanser till 
cellerna i senvävnaden?

De t f i n n s v ä l D i g t l i t e  innervering 
inne i senvävnad. Det är anmärkningsvärt 
eftersom sencellerna borde ha ett behov 
av ett signaleringssystem för sin funktion i 
vävnaden. Sencellerna ska ju producera 
det viktiga kollagenet och svara mot de 
anpassningar en sena ställs inför vid 
tillväxt, skada och reparation. Senor är 
strukturer som frekvent drabbas av 
kronisk smärta och förslitning och de kan 
i värsta fall drabbas av avslitning. Med 
detta som bakgrund har vi forskare vid 
Anatomiavdelningen sedan länge studerat 
muskelsenor avseende innerveringsmöns-
ter och eventuell förekomst av signale-
ringssystem. Vi har lagt fokus på senor 
från patienter med kroniskt smärtande 
sådana (tendinopati) inklusive senor med 
vävnadsförändringar (tendinos). 

Nervernas lägen
Vi har kunnat bekräfta att den överlägset 
största delen av senors innervering finns i 
den peritendinösa bindväven. Det gäller 
till exempel både knäskålssenan (patellar-
senan) (1) och hälsenan (Akillsesenan) 
(2). Här finns alltså buntar av nervtrådar 
(nervfasciklar) och mycket tunna nerver. 
De löper här i nära anslutning till blod-
kärl. I den peritendinösa bindväven finns 
nämligen en riklig vaskularisering i form 
av stora och små blodkärl. Bara ibland ses 
enstaka nervtrådar och tunna nervfascik-
lar i anslutning till de blodkärl man har i 
bindvävsstråken inne senvävnaden. 
Nervtrådar eller nervfasciklar påträffas 
aldrig i anslutning till sencellerna. 

Senvävnad utan nerver

De nervfasciklar och tunna nerver vi ser 
består främst av nervtrådar tillhörande 
det så kallade sympatiska nervsystemet. 
Känselnervtrådar (sensoriska nervtrådar) 
finns också. De olika nervtrådarna har till 
uppgift att förmedla funktioner som de 
olika nervsystemen står för, såsom 
blodkärlsreglering, respektive förmedling 
av smärta.

Hur ser sencellerna ut?
De celler som svarar för metabolismen i 
själva senvävnaden är sencellerna. De 
kallas även tenocyter. De ligger parallellt 
med kollagenbuntarna. De är i kontakt via 
ett fint nätverk. Vi har sett att de företrä-
desvis är smala och spolformade i normal 
sena men att de kan få ett förändrat 
utseende i kroniskt smärtande sena. Deras 
form kan då bli mer rundad och vågfor-
mig. Det faktum att de drastiskt förändras 
i form talar för att de får en förändrad 
metabolism. Det vanliga spektrat i en sena 
som är kroniskt smärtande är dock att 
man inom ett visst område av senvävna-
den dels finner grupperingar av senceller 
som har det normala utseendet, dels grup-
peringar av senceller som har ett klart 
förändrat utseende. Existensen av form-
förändrade senceller i kroniskt smärtande 
senor har också tidigare iakttagits av 
andra forskare (3,4). 

Nervsignalsubstanser
I våra studier har vi oväntat funnit bevis 
för att sencellerna kan producera nervsig-
nalsubstanser. De uppvisar nämligen 

Sture Forsgren  
professor, läkare 

Gustav Andersson 
med.dr, läkare

Dennis Bjur 
med.dr, läkare

 

 

Patrik Danielson 
universitetslektor, läkare

Samtliga vid  
Institutionen för integrativ 
medicinsk biologi, Anatomi, 

Umeå universitet



1/2011  svensk idrottsforskning   73

reaktioner för enzymer vilka är de som 
ansvarar för produktionen av de klassiska 
nervsignalsubstanserna acetylkolin (5) 
och noradrenalin (6). Dessa fynd har 
gjorts för både patellarsenan och Akilles-
senan och har gjorts med två morfolo-
giska färgningstekniker: immunohisto-
kemi och in situ hybridisering. Den förra 
visar på ämnet ifråga på proteinnivå, den 
senare visar på förekomsten av detta på 
mRNA-nivå. Det mest påtagliga avseende 
våra fynd var att flest fynd gjordes för de 
kroniskt smärtande senorna. Men också 
att de senceller som uppvisade förändrat 
utseende var de som främst uppvisade 
reaktionerna.

Med en av de tekniker vi använder (in 
situ hybridisering) har vi även visat att 
sencellerna uttrycker reaktion för ett 
ämne, en signalsubstans, som normalt 
sett är en av de klassiska signalsubstan-
serna i känselnerver, nämligen substans 
P (7) (Figur 1).  Substans P är i hög grad 
involverad när vi får våra smärtförnim-
melser. Genom att utföra färgningar för 
så kallade transportörer har vi även sett 
bevis för att senceller kan tillhandahålla 
signalsubstansen glutamat (8). Glutamat 
är på ett typiskt sätt involverad vid skade-
situationer för nervvävnad och kan ha 
påtagligt toxiska effekter. 

Våra fynd visar att senceller kan 
fungera som producenter av nervsignal-
substanser. Man kan också uttrycka det 
som så att nerver inte behövs på det sätt 
som är fallet i andra vävnader för signale-
ring till vävnadens huvudsakliga celler. 
Det vill säga sencellerna själva kan stå för 
produktion av nervsignalsubstans. Detta 
förtar inte betydelsen av de existerande 
nervernas roll för funktioner i och 
omkring senan. Som beskrivs ovan finns 
alltså en innervering i anslutning till 
blodkärlen i den yttersta delen av senan 
och de aktuella nervtrådarna har alltså 
betydelse för blodkärlsregleringen och 
betydelse för att man ska känna smärta. 

Sencellernas mottagarställen
Det vi vidare har sett är att sencellerna 
har mottagarställen (receptorer) för 
nervsignalsubstanser. Det gäller både 
receptorer för acetylkolin (5) och för 
noradrenalin (adrenerga receptorer) (6). 
Även i detta fall ses reaktionerna mest 
påtagligt i de förändrade sencellerna i 

kroniskt smärtande senor. Vi har även sett 
att sencellerna uppvisar receptorer för 
substans P (7,9) och för en signalsubstans 
som heter neuropeptid Y (10). Det illus-
treras av Figur 2. 

Våra fynd visar att senceller inte bara 
kan producera nervsignalsubstanser utan 
att de även har mottagarställen för dessa. 
Det innebär att det blir en återkoppling 
direkt till sencellerna själva till följd av 
produktionen och avlevereringen av 
substanserna. Man brukar här tala om att 
sådana celler har en autokrin/parakrin 
aktivitet.  

Fyndens funktionella betydelse
Fynden är helt oväntade och vänder upp 
och ner på begreppet för hur nervsignal-
substanser kan tillföras senvävnad, det 
vill säga de kan tillföras via lokal produk-
tion och de kan ha funktioner via effekter 
på sencellerna själva. 

Det är mycket rimligt att anta att de 
aktuella signalsubstanserna har påtagliga 
effekter på sina receptorer på sencellerna. 
Det betyder att det sker väsentliga så 
kallade trofiska effekter via de förekom-
mande autokrina/parakrina funktionerna. 

Figur 1. Mikroskopisk bild som visar på mRNA (cellernas “ritning” för 
proteinproduktion) för neuropeptiden substans P. Pilen pekar på reaktion i en 
sencell.
Figur 2. Mikroskopisk bild som tydligt visar på förekomsten av NPY-receptor 
Y1 i senans celler, vid tendinos. Pilarna markerar senceller med reaktioner. 
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Detta kan innefatta effekter på prolifera-
tion, det vill säga tillkomst av nya sencel-
ler, och kollagenproduktion. Det kan 
även innebära effekter avseende celldöd 
och andra mekanismer. Effekter av dessa 
typer har förut beskrivits för de aktuella 
signalsubstanserna i andra vävnadssys-
tem.

Våra fynd visar att det inte är nödvän-
digt med nervinväxt för att man ska få 
signalsubstanseffekter på sencellerna. 
Nervinväxt kan förekomma vid andra 
situationer för andra organsystem. Mest 
sannolikt är det vi ser relaterat till att 
sencellerna har dessa egenskaper för att 
se till att senvävnaden klarar av överbe-
lastning och förändrade förhållanden. 
Som beskrivits ovan så ser vi alltså 
bevisen för produktion av nervsignalsub-
stans och existensen för receptorer 
mycket tydligare i de kroniskt smärtande 
senorna än i de normala. Vidare är det så 
att fynden dominerar för de morfologiskt 
förändrade sencellerna. Det innebär 
alltså att cellerna ändrar om sin metabo-
lism för att försöka klara av senans 
belastning och påverkan. 

I det långa loppet kan den förändrade 
situationen för sencellerna i de kroniskt 

smärtande senorna få negativa konse-
kvenser. Det vill säga att det inte är 
positivt om sencellerna kontinuerligt och i 
väldigt stor omfattning utsätts för signal-
substanserna. Det kan till exempel som 
beskrivits ovan leda till överdriven celldöd 
(apoptos) och skador (för mycket gluta-
mat skulle kunna vara skadligt). Det är 
sedan förut välkänt att det i långa loppet 
vid kroniska smärttillstånd för senor blir 
drastiska vävnadsförändringar, främst i 
form av dåligt strukturerat kollagen (3,4). 

Vi får inte glömma blodkärlen
Vid diskussioner om förhållandena för 
senor vid kronisk smärta i dessa är det, 
förutom att ha sencellerna i åtanke, viktigt 
att tänka på blodkärlens betydelse. De 
stora tillförande blodkärlen löper i den 
peritendinösa bindväven. Mindre kärl 
löper sedan in i senan via bindävsstråk. Vi 
och andra har visat att det är en hypervas-
kularitet i kroniskt smärtande senor 
(5,11). Det vill säga mängden blodkärl i 
bindvävsstråken i senvävnaden ökar.  En 
annan aspekt är att en ny typ av behand-
lingsmetod för kroniskt smärtande senor 
som utvecklats här i Umeå går ut på att 
via injektionsbehandling påverka blodflö-

Cirka 20 000 löpare startade 
Stockholm Maraton 2010. Landets 
alla motionslopp är stora motiva-
tionshöjare och höjdpunkter på året 
för många motionärer. Men kroniskt 
smärtande senor kan ställa till stora 
besvär. Foto: CIF
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det i den peritendinösa bindväven. Det 
beskrivs av Håkan Alfredson i en annan 
artikel i denna tidskrift. 

Vi har sett att de typer av receptorer vi 
noterat för sencellerna också ses i blodkär-
lens väggar. Det gäller såväl de adrenerga 
receptorerna (6), de receptorer som svarar 
på stimulering av acetylkolin (muskarin-
erga receptorer) (5), och receptorn för 
substans P (7,9). Således har nervsignal-
substanseffekter på blodkärlen också en 
betydelse för funktionen i normal och pato-
logiskt förändrad sena. 

Nya behandlingsmöjligheter?
Även om de flesta med kroniskt smärtande 
senor blir botade av den behandlingsarse-
nal som finns i dag så gäller det inte alla. 
Därför är nya behandlingsmöjligheter 
välkomna (12). Bättre förståelse för 
mekanismerna bakom tillståndet skulle 
även vara till stort gagn. 

Som beskrivits ovan ser vi en stor 
mängd receptorer för nervsignalsubstan-
ser, dels på sencellerna, dels i kärlväg-
garna. Det är vidare ett faktum att redan 
existerande läkemedel som hämmar 
effekterna av de aktuella signalsubstan-
serna med framgång används i andra 
sammanhang. Här bör också påpekas att 
vissa typer av receptorer för nervsignalsub-
stanser även ses i de existerande nerverna. 

Fynden kan tala för att påverkan av de 
effekter som nervsignalsubstanserna har 
kan vara av betydelse för de kliniskt 
smärtande senorna, speciellt som receptor-
förekomsten för sencellerna påtagligt ökar 
i dessa senor jämfört med den för friska 
senor (13). Det kan gälla dels för att 
modulera de trofiska effekterna i själva 
senvävnaden, dels för att påverka smärtan. 
Än är det dock för tidigt att klart säga hur 

en sådan behandling ska läggas upp, det 
vill säga vilka funktioner som ska block-
eras och vilka som ska förstärkas. Med 
andra ord, för vilka effekter ska antago-
nistbehandling ges och för vilka ska 
agonistbehandling ges? Vidare studier 
behövs innan vi klart vet svaret. Pågående 
försök med studier av djurmodell och 
cellodling kan förhoppningsvis ge nya 
ledtrådar. 

Vidare studier
Som nämns ovan sker vidare studier i 
form av användandet av djurmodell och 
cellodling. Vidare studier av vävnadspro-
ver och blodprover sker även. Betydelsen 
av de signalsubstanser vi ser och av 
sådana substanser som vi nyligen sett 
produceras i senvävnaden klarnar. Det 
existerande samarbetet med kliniker i 
Umeå och med utländska forskare är 
väsentligt. 

Varför är forskningen viktig?
Vidare förståelse för mekanismerna 
bakom kroniskt smärtande sena och 
förståelse för nya behandlingsmöjligheter 
är viktig. Historiskt sett har dessa smärt-
tillstånd i senor varit svårbehandlade, och 
tidigare har mycket lite varit känt om 
sjukdomarnas bakgrundsmekanismer. 
Avseende det idrottsmedicinska samman-
hanget är det nämligen så att många som 
är idrottsligt aktiva på elitnivå har sådana 
besvär och för många av dessa leder 
besvären till att de helt måste sluta med 
sin idrott. Vidare kan kroniskt smärtande 
senor vara till stort besvär för motionsak-
tiva och för ”medel-Svensson”. Det vill 
säga, man kan inte vara så fysiskt aktiv 
som man borde med eventuellt metabolt 
negativa sekundäreffekter som resultat.  
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