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Nobelpriset i fysiologi eller medi cin 
tilldelades i år David Julius och 
Ardem Patapoutian för deras 
upptäckter av receptorer för tem-
peratur och beröring. David Juli-
us använde det irriterande kemis-
ka ämnet kapsaicin i chilipeppar 
för att isolera kapsaicin receptorn 
TRPV1 från smärtnervtrådarnas 
cellkroppar [1]. TRPV1 blev ock-
så ett svar på frågan hur männi skan på 
molekylär nivå känner av smärtframkal-
lande temperaturer över 43 °C [1]. Denna 
upptäckt har också lett till att flera and ra 
TRP- kanaler (transienta receptorpoten-
tialkanaler) är identifierade som tempera-
turreceptorer [2, 3]. Läkemedelsindustrin 
hade redan tagit fram TRPV1-antagonisten 
kapsazepin [4] och fick nu extra skjuts i ut-
vecklandet av läkemedel för att selektivt 
lindra smärta orsakad av vävnadsskada el-
ler nervskada i perifera vävnader och organ 
[3]. Tyvärr övergick entusiasm i besvikelse 
när det visade sig att TRPV1- antagonister i 
människa framkallade hypertermi och öka-
de risken för brännskador, då förmågan att 
känna skadligt varma temperaturer var satt 
ur spel. Nya resultat tyder på att det kanske 
ändå går att ta fram en TRPV1- antagonist 
som inte har dessa biverkningar, men att 
det då blir ett smärtläkemedel med begrän-
sad användning [3, 5]. Intresset är nu foku-
serat på vitlöksreceptorn TRPA1, som till 
stor del är samlokaliserad med TRPV1 i pe-
rifera smärtnerver [3]. Hämning av TRPA1 
påverkar inte kroppstemperaturen eller 
förändrar normal värmekänslighet, vilket 
bidrar till att TRPA1 är ett lovande målpro-
tein för smärtläkemedel [3]. Ardem Pata-
poutian, som var först med att identifiera 
TRPA1 i smärtnerver, letade efter tryckre-
ceptorer och upptäckte en ny klass av jon-
kanaler, PIEZO1 och PIEZO2, som känner av 
beröring och tryck huvudsakligen utanför 
smärtsinnet [6]. 

Tidigt efter upptäckten av TRPV1 börja-

de man att kartlägga receptorn i 
kroppen. TRPV1 kunde påvisas i 
hjärnan, men med en annan roll 
än att känna lokal smärta eller 
skadlig värme [7] (Figur 1). Även 
om nivån av TRPV1 i hjärnan 
är lägre än i periferin så åstad-
kommer man tydliga effekter på 
nervsignalering och beteende i 
djurstudier genom att stimulera 

eller inhibera TRPV1 i CNS [7]. Exempelvis 
stimulerar kapsaicin nedåtgående smärt-
modulerande nervbanor som blockerar ak-
tiviteten i nociceptiva primära afferenter.

Kort efter att TRPV1 hade identifierats 1997 vi-
sades att anandamid och liknande N-acyl-
etanolaminer är kroppens egen chilipeppar 
– endovanilloider – som likt kapsaicin akti-
verar TRPV1 [8]. Med hjälp av kryoelektron-
mikroskopi, som visar TRPV1-strukturer i 
hög upplösning, kan man se att kapsaicin 
och endovanilloider binder till samma del 
av TRPV1 [9]. Intressant är att anandamid 
i fysiologiskt relevanta koncentrationer 
sänker temperaturtröskeln för aktivering 
av TRPV1 från 43 °C till under 37 °C [10], vil-
ket styrker att endovanilloider har en vik-
tig fysiologisk roll genom att finjustera 
TRPV1-medierad nervaktivitet. En annan 
endocannabinoid, 2-arakidonylglycerol, 
verkar också på TRPV1. När man hindrar 
dess nedbrytning i hjärnan är 2-arakido-
nylglycerol antinociceptivt via aktivering 
av TRPV1 [11]. Anandamid och 2-arakidonyl-
glycerol har länge ansetts vara viktiga sig-
nalsubstanser i hjärnan, och deras kopp-
ling till TRPV1 är därför av stort intresse. 
Det kan vara så att CNS signalering, som 
tidigare antagits vara cannabinoidreceptor 
1-medierad, i själva verket är helt eller del-
vis beroende av TRPV1. Det öppnar för att 
utveckla läkemedel som verkar på TRPV1 i 
hjärnan för behandling av till exempel be-
roende, oro, ångest, depression, epilepsi och 
dyskinesier [7, 12-14] (Figur 1). Upptäckten 
av en ny metabolismväg för paracetamol 
som bildar kapsaicinliknande molekyler i 
hjärnan, även hos människa [15], och är an-
tinociceptiva genom att aktivera TRPV1 [16] 
är ytterligare bevis på att TRPV1 i hjärnan 
är ett intressant målprotein för läkeme-
delsbehandling. Kanske är det också me-
kanismen bakom paracetamols möjliga ef-
fekter på oro, ångest och social smärta [17, 
18]. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga 
uppgivna.
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HUVUDBUDSKAP
b Utanför CNS genererar kapsaicinrecep-
torn TRPV1 – chilipepparreceptorn – smärt-
signaler vid vävnads- och nervskada.
b TRPV1-antagonister utanför CNS orsakar 
hypertermi och oförmåga att känna skadlig 
värme.
b TRPV1 i hjärnan är ett möjligt mål för 
läkemedelsbehandling av perifert utlöst 
smärta samt olika sjukdomar och tillstånd i 
hjärnan som epilepsi, oro och ångest.

TRPV1 har viktig roll i hjärnan

h I hjärnan finns TRPV1 i olika regioner och nervbanor. 
Studier visar a� både aktivering och inhibering av 
TRPV1 är tänkbara läkemedelsstrategier för a� 
behandla en rad sjukdomar och känslotillstånd i CNS. 
Eventuellt är TRPV1 också inblandad i minne och 
lärande genom a� påverka synaptisk plasticitet. När 
det gäller smärta så kan aktivering av TRPV1 med 
kapsaicin (CAP) eller anandamid (AEA) i periakveduk-
tala grå substansen (PAG) stimulera kroppens eget 
smärtlindrande system som skickar nervsignaler, via 
rostrala ventrala medulla (RVM) och locus coeruleus 
(LC), till spinala trigeminuskärnan i hjärnstammen och 
till ryggmärgen (blågrön pil) för a� dämpa inkomman-
de signaler via nociceptorer från kroppens olika delar. 
På så sä� verkar också paracetamol efter metabolism 
i levern till p-aminofenol, som i sin tur i hjärnan 
konjugeras med arakidonsyra av enzymet 
fe�syra-amidohydrolas (FAAH) till den mycket potenta 
TRPV1-agonisten AM404. Andra kemiska substanser 
kan på samma sä� bilda kapsaicinliknande molekyler 
som är antinociceptiva genom a� aktivera TRPV1 i 
hjärnan. En förhoppning är a� de kan ge en bä�re 
smärtstillande effekt och utan de leverbiverkningar 
som paracetamol kan ge upphov till.

FIGUR 1. Chilipeppar i hjärnan som läkemedel

O
OHN

H AEA
O OH

OH
OCH3

N
H

AM404

PAG
RVM

LC

Ryggmärg

Beroende

Oro
Rädsla Ångest

Depression

Epilepsi

Smärtlindring

Vävnadsskada,
nervskada

O
N
HCAP

TRPV1

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Peter 
Zygmunt, 
professor i 
farmako-

logi, institutionen för 
kliniska vetenskaper 
Malmö, Lunds uni-
versitet
b peter.zygmunt@med.lu.se



2
Läkartidningen 
2021

MEDICINSK KOMMENTAR

REFERENSER
1. Caterina MJ, Schumacher MA, Tominaga M, et al. 

The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel 
in the pain pathway. Nature. 1997;389:816-24.

2. Garcia-Avila M, Islas LD. What is new about mild 
temperature sensing? A review of recent findings. 
Temperature (Austin). 2019;6:132-41.

3. Koivisto AP, Belvisi MG, Gaudet R, et al. Advances in 
TRP channel drug discovery: from target validation 
to clinical studies. Nat Rev Drug Discov. Epub 15 sep 
2021. doi: 10.1038/s41573-021-00268-4.

4. Bevan S, Hothi S, Hughes G, et al. Capsazepine: a 
competitive antagonist of the sensory neurone exci-
tant capsaicin. Br J Pharmacol. 1992;107(2):544-52.

5. Garami A, Shimansky YP, Rumbus Z, et al. Hy-
perthermia induced by transient receptor potential 
vanilloid-1 (TRPV1) antagonists in human clinical 
trials: Insights from mathematical modeling and 
meta-analysis. Pharmacol Ther. 2020;208:107474.

6. Jiang Y, Yang X, Jiang J, et al. Structural designs and 
mechanogating mechanisms of the mechano-
sensitive piezo channels. Trends Biochem Sci. 
2021;46:472-88.

7. Martins D, Tavares I, Morgado C. »Hotheaded«: the 
role OF TRPV1 in brain functions. Neuropharmacol-
ogy. 2014;85:151-7.

8. Zygmunt PM, Petersson J, Andersson DA, et al. 
Vanilloid receptors on sensory nerves mediate 
the vasodilator action of anandamide. Nature. 
1999;400(6743):452-7.

9. Li Y, Chen X, Nie Y, et al. Endocannabinoid activation 
of the TRPV1 ion channel is distinct from activation 
by capsaicin. J Biol Chem. 2021;297(3):101022.

10. Cao E, Cordero-Morales JF, Liu B, et al. TRPV1 chan-
nels are intrinsically heat sensitive and negatively 
regulated by phosphoinositide lipids. Neuron. 
2013;77(4):667-79.

11. Zygmunt PM, Ermund A, Movahed P, et al. Monoacyl-
glycerols activate TRPV1 – a link between phospholi-
pase C and TRPV1. PLoS One. 2013;8(12):e81618.

12. Madasu MK, Roche M, Finn DP. Supraspinal 
transient receptor potential subfamily V member 
1 (TRPV1) in pain and psychiatric disorders. Mod 
Trends Pharmacopsychiatry. 2015;30:80-93.

13. Nagaoka K, Nagashima T, Asaoka N, et al. Striatal 
TRPV1 activation by acetaminophen ameliorates 
dopamine D2 receptor antagonist-induced orofacial 
dyskinesia. JCI Insight. 2021;6(10):e145632.

14. Garcia-Rodriguez C, Bravo-Tobar ID, Duarte Y, et al. 
Contribution of non-selective membrane channels 
and receptors in epilepsy. Pharmacol Ther. Epub 3 
sep 2021. doi: 10.1016/j.pharmthera.2021.107980.

15. Sharma CV, Long JH, Shah S, et al. First evidence of 
the conversion of paracetamol to AM404 in human 
cerebrospinal fluid. J Pain Res. 2017;10:2703-9.

16. Nilsson JÅ, Mallet C, Shionoya K, et al. Paracetamol 
analogues conjugated by FAAH induce TRPV1-me-
diated antinociception without causing acute liver 
toxicity. Eur J Med Chem. 2021;213:113042.

17. Adly MS, Adly AS, Alreshidi SF, et al. Can paraceta-
mol lower stress and anxiety by blunting emotions 
during and after computer guided dental implant 
surgeries? Findings from a randomized crossover 
clinical trial. J Dent Sci. 2021;16(2):137-44.

18. Slavich GM, Shields GS, Deal BD, et al. Alleviating so-
cial pain: a double-blind, randomized, placebo-con-
trolled trial of forgiveness and acetaminophen. Ann 
Behav Med. 2019;53(12):1045-54.

SUMMARY
Involvement of TRPV1 in CNS signaling has 
opened up the possibility to develop TRPV1 
drug therapies
The discovery of TRPV1 as a receptor 
for capsaicin, the pungent ingredient 
in chili pepper, and noxious heat has 
triggered immense research on the role 
of TRP channels as polymodal receptors 
in sensory neuronal signaling. The rich 
abundance of TRPV1 in nociceptive 
primary afferents and its involvement 
in inflammatory and neuropathic 
pain encouraged the development of 
analgesics acting on TRPV1. However, the 
development of TRPV1 antagonists has 
been hampered by hyperthermia and 
insensitivity to noxious hot temperatures. 
Notably, the involvement of TRPV1 and 
endovanilloids in CNS signaling has opened 
up the possibility to develop TRPV1 drug 
therapies for treatment of pain alongside 
various CNS diseases and mental health 
conditions.


