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Nya rön

5-HT-agonist motverkar andningsdepression
vid behandling med fentanyl

❙ ❙ Opiater är effektiva smärtlindrare
som används som bedövningsmedel vid
operationer. Ett av dessa medel – fenta-
nyl – verkar, liksom morfin och andra
analgetika, genom att binda till nervcel-
ler i hjärnstammen som registrerar smär-
ta. Olyckligtvis binder fentanyl även till
en grupp celler i samma region av hjärn-
stammen som kontrollerar andningsryt-
men. Detta är orsaken till andningsde-
pression vid behandling med fentanyl.

Vid terroristaktionen i Moskva 2002,
då 50 tjetjener kidnappade en hel salong
med teaterbesökare, beslöt polisen att på
den tredje dagen pumpa in fentanyl i
byggnadens ventilationssystem. Samt-
liga terrorister sövdes och sköts sedan
till döds. Närmare 130 av de 700 i giss-
lan avled vid fritagandet, de flesta tro-
ligtvis av andningsdepression på grund
av överdos av fentanyl.

Nu har en grupp tyska forskare studerat
om det är möjligt att åtskilja de effekter
som fentanyl har på smärta respektive på
andning. I studien, som nyligen presen-
terats i Science, koncentrerade man sig
på en andningsreglerande region av
hjärnstammen kallad PBC (pre-Bötz-
inger complex) [Smith JC, et al. Science
1991;254:726-9]. Svensken Curt von
Euler var en av de första som i mitten av
1980-talet påpekade PBCs betydelse för
den respiratoriska kontrollen [von Euler
C. American Physiological Society,
1986]. Regionen beskrivs idag som ett
slags andningens livsnerv. 

PBC innehåller ett halvdussin subty-
per av serotoninreceptorn. Av dessa val-
de man att studera 5-HT4(a)-receptorn, en
isoform av 5-HT4-receptorn, som visats
finnas i högre koncentration i PBC än i
övriga delar av hjärnan [Claeysen S, et
al. Biochem J 1996;353:627-34].

Först utvecklades specifika antikroppar
mot 5-HT4(a)-receptorns C-terminal, vil-
ket möjliggjorde kartläggning av distri-
butionen av 5-HT4(a)-receptorer i PBC.
Genom att i samma försök använda sig
av antikroppar mot neurokinin-1-recep-
torn (NK-1-receptorn) för substans P, en
markör för respiratoriska neuron, kunde
man fastslå att ungefär en tredjedel av
alla neuron i PBC uttryckte båda typerna
av receptorer, en tredjedel bara 5-HT4(a)-
receptorer och den sista tredjedelen bara

NK-1-receptorer [Gray PA, et al. Science
1999;286:1566-8; Gray PA, et al. Nat
Neurosci 2001;4:927-30; Guyenet PG, et
al. J Neurophysiol 2001;86:438-46].

Vidare visade försök med antikrop-
par mot 5-HT4(a)-receptorn och µ-opio-
idreceptorn, som binder fentanyl, att alla
celler som innehöll 5-HT4(a)-receptorer
även uttryckte µ-opioidreceptorer. Runt
hälften av de celler som uttryckte µ-opi-
oidreceptorer innehöll dock inga 5-
HT4(a)-receptorer. 

Så här långt kunde man alltså konstatera
att det finns en population celler i PBC
som svarar på smärtlindrare, t ex fenta-
nyl, och även är involverade i andnings-
regleringen. Därmed drog man slutsat-
sen att dessa neuron troligtvis måste vara
ansvariga för de sidoeffekter som ibland
uppstår vid fentanylbehandling. 

Nästa steg var att undersöka om man
genom att tillsätta en agonist till 5-
HT4(a)-receptorn vid smärtlindring med
fentanyl kan motverka att biverkningar
uppstår samtidigt som de smärtlindrande
effekterna av fentanyl bibehålls. Detta
studerades dels i elektrofysiologiska in
vitro-försök med vävnadssnitt, dels i in
vivo-försök med råttor. 

De elektrofysiologiska försöken visade
att man genom att tillsätta en syntetisk 5-
HT4(a)-receptoragonist, BIMU8, till väv-
nadssnitten kunde hämma de respira-
tionsdepressiva effekterna av fentanyl. I
in vivo-försöken behandlade man råttor
med fentanyl tills de behövde respirator-
hjälp för att kunna andas. Genom att till-

sätta BIMU8 kunde man inom några mi-
nuter återställa 80 procent av andnings-
kapaciteten samtidigt som den smärt-
lindrande effekten av fentanyl fortfaran-
de var intakt. Studien visar att det är möj-
ligt att med hjälp av en serotonerg ago-
nist dämpa en stor del av de andningsde-
pressiva biverkningarna av fentanylbe-
handling. 

Fortfarande återstår dock att ta reda
på om metoden är applicerbar på männi-
skor och vilka molekylära mekanismer
som är inblandade.
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Vid gisslandramat i Moskva 2002 kidnappade en grupp tjetjenska terrorister en
teatersalong full av besökare. I fritagningen av gisslan använde polisen fentanyl, som
pumpades in i teaterbyggnadens ventilationssystem. Samtliga terrorister sövdes.
Närmare 130 av de 700 i gisslan avled – de flesta troligtvis av andningsdepression på
grund av en överdos av fentanyl.
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