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Introduktion.
Nacksmärtor står för i genomsnitt 38 % av sjukfrånvaron i Sverige. De största enskilda 
riskfaktorerna för nacksmärta är psykiska, psykosociala, mekaniska eller fysiska. Åldersadekvata 
degenerativa förändringar på röntgen och nacksmärta har inte ansetts ha något samband och 
därmed har avsaknad av fynd på röntgen, eller fynd som anses vara relaterade till åldern, ofta 
använts som bevis för att patofysiologi i cervikalryggen inte existerar.

Patienter och Material.
Systematisk översikt av litteraturen för studier där nacksmärta och cervikal degeneration var 
kopplat till kön i olika åldersintervall. Sökning gjordes via Pubmed främst på sökorden ”cervical 
spine degeneration”, degenerative cervical disease” och ”neck pain”. Från SBU-rapporten (2000) 
kompletterades materialet med studier angående nacksmärtor från -90-talet. Sammanlagt 22 
artiklar från åren 1986-2006 inkluderades i studien.

Resultat.
Antal kvinnor med nacksmärta är vanligare i alla åldrar med en topp i åldersintervallet 40-55 år. I 
åldersintervallet 55-60 år minskar antal kvinnor med nacksmärta relativt kraftigt, medan antal män 
med nacksmärta endast planar ut något. När det gäller cervikal degeneration på röntgen ökar 
degenerationen tämligen lika mellan könen. Kvinnor har en tendens för lägre svårighetsgrad för 
cervikal degeneration på röntgen jämfört med män. Liksom vid nacksmärta sker en förändring i 
åldersintervallet 55-60 år, där kvinnors cervikala degeneration tenderar till att plana ut något 
medan männens cervikala degeneration ökar något. Ökad grad av degeneration på röntgen har 
inte visat sig ge ökad nacksmärta med vissa undantag såsom diskbråck hos unga vuxna, kraftig 
diskdegeneration hos män, samt förekomsten av anteriora osteofyter hos kvinnor och män över 35 
år.

Diskussion.
Det föreligger ingen större skillnad vid cervikal degeneration mellan kvinnor och män, men den 
kraftiga ökningen av antalet kvinnor som har nacksmärta ”mitt i livet”, bör tas hänsyn till vid den 
kliniska behandlingen. Nacksmärta hos kvinnor har funnits ha samband med psykologiska och 
psykosociala faktorer och inte med röntgenverifierad cervikal degeneration. Man kan inte utesluta 
att det även kan finnas andra orsaker till den kraftigt ökade incidensen av nacksmärta hos kvinnor 
”mitt i livet”.
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