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Opioider - Medicinsk Kemi och Missbruk

Opioider - CoViD - Androgener

Den engagerade och frispråkiga diskussionen ägde rum i fakultetsrummet nära 
restaurang Einstein på Chalmers. Göran Petersson introducerade med stöd av de 
bilder som återges här. 

Morfin och heroin är de mest kända klassiska opioiderna. Morfin extraheras från
omogna kapslar av opiumvallmo. Heroin som globalt använd drog framställs via
acetylering av morfin. I kroppen återbildas aktivt morfin.

Morfin har länge använts medicinskt mot både svår smärta och ångest. Opioider 
verkar via samma receptorer på nervceller som endorfiner. En allvarlig bieffekt 
är försvagad andning. Vid användning av opioider behöver lindring för patienten
därför vägas mot risker med försämrad andning. 

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://en.wikipedia.org/wiki/Heroin
https://en.wikipedia.org/wiki/Morphine


På senare år har syntetiska opioider med fentanyl i spetsen tagit över alltmer 
både för innedroger och för medicinsk användning. Fentanyl är ca 100 gånger 
starkare än morfin och heroin och doseringen blir därför kritisk. Medicinskt 
används ofta plåster som tillför fentanyl kontrollerat via huden.

I vissa delstater i USA har ökningen av fentanyl som drog varit explosiv. Flera 
tiotusental dödsfall årligen har orsakats av överdoser. Fentanyl används också 
som ett attraktivt medel för självmord. Bruket av fentanyl ökar nu snabbt även i 
Europa och Sverige.

Som exklusiv innedrog används fentanyl mycket i penningstarka kretsar. Den 
blir därför intressant för kriminell droghandel och bidrar till att driva omtalade 
gängkonflikter med åtföljande samhällsproblem.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fentanyl


 

I mars 2020 drabbades Sverige snabbt och oväntat av CoViD-19. Under våren 
blev tiotusentals äldre svenskar svårt sjuka. Många dog utan att ens komma till 
sjukhus i sina hem och på äldreboenden. Ett centralt hälsoproblem när viruset 
angrep lungorna var dålig syresättning av blodet med andnöd och ångest. På 
sjukhus sattes de som bedömdes klara påfrestningen i respirator på IVA.

När huvudproblemet var dålig syresättning blev enkel standardbehandling med 
andningshämmande  opioder oförsvarlig. Mycket talar tyvärr för att vården inte 
fullt ut klarade snabb omställning till alternativa medel under vårens första våg. 
Både sjuka, anhöriga och vårdpersonal tenderar att prioritera effektiv lindring. 
Vissa initierade röster varnade för att opioider kunde ses som aktiv dödshjälp. 

Den primära hjälpen mot syrebrist vid CoViD-19 är förstås extra syretillförsel. 
Ju tidigare sådan ges desto bättre blir chanserna att tillfriskna. För insjuknade 
som av olika skäl blev kvar i hemmet eller på äldreboenden ordnades ofta inte 
ens enkel tillgång till extra syre under första vågen. Detta sammanföll med att 
Sveriges relativa dödstal låg i topp inom EU under maj och juni 2020.

När orsakerna till massdöden med CoViD nu utreds är det angeläget att anhöriga
och vården medverkar till att klarlägga både vilka som fick opioider och vilka 
som inte fick syrgas under sjukdomstiden.



Bilden ovan jämför antalet avlidna i Sverige med nationer som lyckats bättre. 
Kina klarade till skillnad från västvärlden att stoppa smittan på ett par månader. 
Sverige försökte bara bromsa smittan och hoppades på flockimmunitet. När 
smittspridningen gick ned sommaren 2020 var det läge för Europa och USA att 
stoppa smittan med effektiva metoder för PCR-provtagning, smittspårning och 
karantän liknande dem som Kina och Sydkorea använt. Så skedde tyvärr inte.

Tragiskt är att Sverige jämfört med Norge och Finland har närmare tio gånger 
fler avlidna trots liknande klimat och befolkningstäthet. Våra grannländer har 
uppenbart lärt bättre av ostasiatiska nationers strategi, men skillnader i vårdens 
insatsmedel kan också ha bidragit till Sveriges stora överdödlighet. 

Diskussionen vid mötet kring nationella jämförelser blev livlig. Beror Kinas 
framgång på auktoritär styrning eller på genuint stöd från folket? Vad betyder 
det att äldre värderas högre i nationer som Kina och Japan än i Sverige? På vilka
sätt har den höga migrationen till Sverige inverkat? Har tillit och tystnadskultur 
kring CoViD i Sverige motverkat kritisk granskning? 

Artiklar från tiden för första vågen

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/diskussion/


Officiellt har nu antalet avlidna med CoViD-19 globalt passerat fem miljoner. 
För Sverige anges ca 15000 offer. Mörkertalet är stort eftersom många nationer 
redovisat ofullständigt. Liksom för andra katastrofer är det angeläget att minnas 
offren. Det gör de flesta anhöriga men för andra kan kända ansikten levandegöra
tragedin.

Avsiktligt visas här tre män (se Wikipedia) eftersom coronadöden slagit avsevärt
hårdare mot män än kvinnor, trots att kvinnor har flera års längre medellivslängd
i Sverige.



Forskningens huvudspår när det gäller att biokemiskt förklara mäns klart högre 
sårbarhet för CoViD är att manliga könshormoner, androgener, kan medverka. 
De ökar via androgenreceptorn bildningen av vissa proteiner. Bland dessa finns 
membranproteinerna TMPRSS2 och ACE. Det förstnämnda aktiverarar virusets 
spikprotein och det andra (ACE) fungerar som receptor för spikproteinet.

Från denna utgångspunkt kan det ses som en fördel att nivån av testosteron för 
män minskar med åldern. Vitaliserande tillskott av testosteron blir tveksamma, 
medan hormonterapier för att minska androgenaktiviteten vid prostataproblem 
kanske också kan minska risken för CoViD.

https://www.pnas.org/content/118/1/e2021450118

