De endogena opioidernas effekt
på blodtrycket
Heidi Nyman och Marja-Leena Nurminen

Det endogena opioidsystemet består av ett antal opioidpeptider och
receptorer i centrala nervsystemet och i perifera vävnader. Det endogena opioidsystemet har en synnerligen mångsidig roll; det deltar i
smärtuppfattningen, regleringen av kroppstemperaturen, födointaget, andningen, beteendet, utsöndringen av hypofyshormon och i det
kardiovaskulära systemet. På senare tid har man hittat nya endogena opioidpeptider, endomorfiner och nociceptinet, vilka i kardiovaskulära studier med försöksdjur visat sig ha en kraftig verkan på
blodtrycket.

Endogena opioider och opioid receptorer
Det finns opioida peptider och receptorer i
centrala nervsystemet, främst i olika områden
av hjärnan. Opioidreceptorer har även konstaterats perifert i olika vävnader bland annat i hjärtat, blodkärl och binjuremärgen [1,2].
De endogena opioidfamiljerna är endorfinerna, enkefalinerna och dynorfinerna. Alldeles
i slutet av 1990-talet hittades en ny opioidgrupp endomorfinerna [3]. En endogen opioid som upptäcktes i mitten av 1990-talet är
nociceptin [4].
Det är närmare tre årtionden sedan man
kunde konstatera opioidreceptorer i centrala
nervsystemet. I undersökningarna hittades
receptorerna före de endogena liganderna
[5)]. Opioidreceptorerna har klassificeras till
µ (mu), δ (delta) och κ (kappa). Det finns även
subtyper av dessa receptorer. Dessutom har
man under 1990-talet hittat en ny receptor
ORL1 (opioid like receptor 1) som är lik opioidreceptorerna men har andra egenskaper
[4]. Opioidreceptorerna är mycket homogena. Aminosyrasekvensen för mu-, delta- och
kappareceptorerna är lika till tvåtredje delar
[4]. Opioidreceptorerna är G-proteinkopplade membranreceptorer med sju membransegment med extracellulär N-terminal och intracellulär C-terminal [6]. Vid receptoraktivering
inhiberas adenylcyklas [7]. Receptorligander-
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na är sällan specifika för en enda receptor.
Ligandkoncentrationen är en avgörande faktor i frågan om selektiviteten [8]. Av figur 1
framgår vilka de opioidareceptorerna är och
deras främsta endogena agonister.
De endogena opioiderna är en mycket heterogen grupp av peptider. De flesta endogena opioiderna uppvisar en del likheter i peptidstruktur och har likadan aminoterminal
sekvens [9] men skiljer sig i distribution, syntes, utsöndring och verkningsmekanism [10].
Nociceptin skiljer sig från övriga opioider i
struktur och verkningsmekanism eftersom
den inte binder till de klassiska opioidreceptorerna utan till ORL1-receptorn. ORL1 är olik
de övriga opioidreceptorerna då den inte inhiberas av naloxon som är en antagonist för
de övriga receptorerna [11]. Receptorn har
hittats i centrala nervsystemet bland annat i
basala ganglierna, cortex och ryggmärgen samt
i perifera vävnader hos möss och råttor [4].
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Till endorfinfamiljen hör trikontapeptiderna alfa- och betaendorfin som spjälkes upp
från förstadiet preproopiomelanocortin [1].
Endorfinerna hittas främst i hypofysen men
också i annan hjärnsubstans och i perifera
områden [2]. Enkefalinerna är pentapeptider
som isolerats från grishjärnor och man har
påvisat två olika enkefaliner: metionin-enkefalin och leucin-enkefalin [12]. Enkefalinerna härstammar från preproenkefalin A [1].
Enkefalinerna utsöndras perifert från binjuremärgen, som är den främsta källan för cirkulerande enkefaliner men de utsöndras också från hjärnan och sympatiska nervändor
[13,14]. Man tror att enkefalinpeptider möjligen finns med i samma vesiklar som katekolaminerna i binjuremärgen och utsöndras
samtidigt som dessa. [15]. Heptadekapeptiden dynorfin härstammar från prodynorfin.
Dynorfin finns i olika delar av hjärnan, speciellt i hypotalamus samt i mellanhjärnan [16].
De nyligen upptäckta tetrapeptiderna endomorfin 1 och endomorfin 2 betraktas som
endogena ligander för mu-receptorerna [17].
Endomorfinerna finns i flera hjärnområden,
bland annat i talamus, hypotalamus, striatum
och frontala cortex [3]. En annan ny opioidpeptid nociceptin (orphanin Q) är en heptadekapeptid, vars aminosyrasekvens skiljer sig
från de övriga endogena opioidernas. Förstadiet prepronociceptin innehåller också en
annan aktiv peptid, nocistatin, som antagoniserar nociceptin [18] (Figur 1).

De endogena opioidernas kardiovaskulära effekter
Det endogena opioidsystemet kan delta i reglering av blodtryck och regionalt blodflöde. I
centrala nervsystemet finns det opioidreceptorer i hjärnstammens kardiovaskulära nuclei
som reglerar blodomloppet i bland annat
hypotalamus och i ryggmärgens dorsala horn
[19]. Förutom i centrala nervsystemet har man
konstaterat opioidreceptorer perifert i bland
annat blodkärlens glatta muskulatur [20],
blodkärlsendotel [21], nervus vagus och sympatiska nervändor [12] samt i binjurar [22].
Kardiovaskulära effekter vid perifer
administration av opioid
Det finns flera undersökningar som visar att
perifera injektioner med opioider ger hypotension och bradykardi [10]. Blodtryck och
pulssänkning kan ses både hos anesteserade
och oanesteserade djur.
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Figur 1: Kappa-, mu- och delta receptorerna och deras opioidagonister. Den tjockaste pilen för respektive receptor hänvisar till dess
främsta agonist. Mu-receptorns främsta agonister är endomorfin 1
och endomorfin 2. Främsta liganderna för delta receptorn är enkefalinerna men även beta endorfin binder till delta receptorn. Kappa
receptorns främsta ligander är dynorfinerna.

Morfin intravenöst i anesteserad råtta orsakar snabbt fall av blodtryck [23, 24]. Det är
känt att morfin frigör histamin, och man kunde tänka sig att orsaken är en verkningsmekanism. Eftersom undersökningar gjorts med
antihistaminer som inte kan blockera responsen, är denna mekanism osannolik. Bilateral
vagotomi förändrar morfinets effekt till hypertension, vilket tyder på att morfinets blodtryckseffekt sker via afferent aktivitet i nervus vagus. Den hypertensiva responsen kan
bero på att katekolaminer frigörs från binjuremärgen, vilket inte konstateras i undersökning med råttor [23] men ses i undersökningar med katt och hund [24].
När de nyaste endogena opioiderna, muagonisterna endomorfiner, administreras intravenöst i anesteserad råtta, sjunker det systemiska artärtrycket dosrelaterat [25], vilket
framgår av figur 2. Dessutom minskar hjärtats minutvolym och den totala perifera resistensen. Naloxon inhiberar effekten [25].
Endomorfiner har också vasorelaxerande effekt i aortaringar hos råtta med verkan på
endotelnivå [26]. Vasodilatationseffekten kan
blockeras med en NO-synteshämmare, vilket
alltså tyder på att vasodilatationen sker via
kväveoxidverkan [27].
Intravenöst administrerade delta agonister
som enkefaliner sänker blodtrycket till följd
av en blodtryckshöjande respons i oanesteserade djur [28,29]. Det sker även en bradykardirespons som en direkt effekt av enkefali-
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Kardiovaskulära effekter vid central
administration av opioid

Figur 2: Vid perifer administration sker en sänkning av det systemiska artärtrycket. Av figuren framgår dosrelaterade kurvor som jämför sänkningen av det systemiska artärtrycket vid iv-injektioner av
D-[Ala2]endomorfin 2 (TAPP), endomorfin2, nociceptin och Metenkefalin (25).

nerna och inte sekundärt till blodtrycksökningen. Det ökade blodtrycket beror på den
perifera vaskulära resistensen antingen genom
centralt medierad sympatisk tonus eller vasokonstriktion men centrala nervsystemets
verkan kan inte totalt uteslutas [28]. Enkefalin och beta endorfin frigör katekolaminer, så
dessa kan även vara orsaken till hypertension
[29].
Undersökning med intravenös administration av mu- och kappa agonister i oanesteserade får höjer omedelbart blodtrycket. Kappa agonisten höjer också pulsen via sympatikusaktivering [30]. Beta endorfin som administreras intravenöst till anesteserade råttor
orsakar också hypertension. En undersökning
visar dock att kappa agonist orsakar hypotensiv respons hos anesteserade råttor, vilket
medieras via aktivering av perifera receptorer i binjuremärgen [31].
Perifert administrerat nociceptin orsakar
vasodilatation samt sänkning av det systemiska artärtrycket och pulsen [32]. Naloxon kan
inte förhindra effekten, men bilateral cervikal vagotomi gör det, vilket tyder på att effekterna sker indirekt via det autonoma nervsystemet. Bradykardin anses uppstå via parasympatikus och hypotensionen på grund av
inhiberande verkan på sympatikus [33] (Figur 2).
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Undersökningar med central administration
av opioider innebär injektioner i olika hjärnområden. Man har föreslagit att delta receptorer i främre delen av hjärnan ger hypertension och mu-receptorer i bakre delen av hjärnan hypotension [34]. Ytterligare har det föreslagits om att delta receptorer vid tredje
ventrikeln skulle reglera blodtrycket, medan
mu-recptorer vid fjärde ventrikeln i sin tur
skulle reglera pulsen [35]. Intracerebroventrikulär administration av mu- eller delta agonist i oanesteserad hare orsakar dosrelaterad
förhöjning av blodtryck [36]. Också intracerebroventrikulär mu-agonist och delta agonist
i vaken råtta ökar blodtrycket dosrelaterat
utan direkt effekt på pulsen. Naloxon inhiberar responsen medan en selektiv delta antagonist inte gör det [37]. Detta tyder på att mureceptor är den som har betydelse i kardiovaskulär kontroll av blodtryck. En mu-agonist orsakar förhöjning av blodtrycket med
ökad sympatikusaktivitet i njurarna och ökad
mängd plasmakatekolaminer [38]. Mu-receptorerna i hypotalamus anses aktivera sympatoadrenomedullära systemet och inducera
ökade doser av katekolaminer i plasma. Centralt administrerad kappa agonist dynorfin
däremot ger hypotension och bradykardi [8].
I anesteserad råtta orsakar dock också muagonist centralt hypotension och takykardi
om den administreras i stora doser [39]. Injektioner i oanesteserad råttas hjärnventriklar
eller nucleus ger också hypotension och bradykardi för mu-, kappa- och delta receptorer
[19].
Avslutningsvis kan konstateras att flera undersökningar visar att aktivering av mu- och
delta receptorerna ansvarar för blodtryckshöjande och kappa receptorn för blodtryckssänkande respons då opioiderna administreras
centralt.
Förändringar hos opioider och receptorer vid hypertension jämfört med
normotension
Hypertension associeras med förändringar i
det endogena opioidsystemet. Koncentrationerna av endogena opioider är olika i vävnader hos normotensiva och hos hypertensiva råttor [40]; också distributionen av opioida receptorer har samband med hypertensionen hos spontant hypertensiva (SHR) råttor
[41]. Också hos patienter med essentiell hypertension har man uppmätt förhöjda nivåer
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av betaendorfin i plasma jämfört med normotensiva patienter [42] men även minskade nivåer betaendorfin och leucin enkefalin i plasma har rapporterats [43]. Opioidpeptidernas
koncentration ökar och det endogena opioidsystemet aktiveras vid kardiovaskulär stress
[10]. Baroreceptorreflexen är en av de viktigaste mekanismerna genom vilken centrala
nervsystemet reglerar den perifera kardiovaskulära funktionen, och opioiderna blockerar
främst baroreceptorreflexerna. Opioidsystemet kan delta i den centrala baroreflexkontrollen [44].
Undersökningar visar att deltareceptorer
deltar i blodtrycksregleringen av SHR-råttor
eventuellt genom det sympatiska nervsystemet [45] och delta-receptorerna har visats
vara av större betydelse än mu-receptorerna i
det centrala nervsystemet vid hypertension
hos SHR-råttor [41]. Opioidantagonisterna
stöder också opioidsystemets medverkan vid
hypertension eftersom centralt administrerad
antagonist sänker blodtrycket i SHR-råttor
och saknar effekt i normotensiva Wistar-Kyoto (WKY) råttor [24]. Kappa antagonist höjer trycket i SHR-råttor, vilket tyder på att
kappaopioidsystemet hämmar hypertensionen [46].
Man har också visat att opioidreceptorer
aktiveras under allvarlig hemorragi i oanesteserade råttor, vilket resluterar i sympatikus
inhibering och hypotension [47]. Av alla dessa
ovanstående reslutat kan man dra slutsatsen
att det endogena opioidsystemet kan vara
delaktigt i patofysiologin vid hypertension.

Slutsatser
Som sammanfattning kan konstateras att det
endogena opioidsystemet är av betydelse i
blodtryckskontrollen samt delaktigt vid hypertension. Vid perifer administration av opioider sker främst en hypotensiv respons via
autonoma nervsystemet för att parasympatikus aktiveras och sympatikus dämpas. Opioidreceptorer i blodkärlsendotelet medierar
vasodilatation, vilket också leder till hypotension. De hypertensiva resultat som erhållits,
kan förklaras med ökad utsöndring av katekolaminer. De främsta orsakerna till en del
motstridiga resultat anses bero på t.ex. djurart, anestesi och opioidens selektivitet i fråga
om receptorerna [44, 48]. Vid central administration av opioider är det mu- och deltareceptor agonisterna som ansvarar för en blodtryckshöjande respons och kappa-receptorantagonisterna för blodtryckssänkande respons.
Också vid central administration är det autonoma nervsystemet och katekolaminerna som
är av betydelse.
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