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Sammanfattning 

Introduktion: Opioider anses generellt vara effektiva i samband med behandling av 
smärta. Ibland fås inte adekvat analgesi med opioidbehandling. Det har hänförts till 
utveckling av opioidtolerans och även mer nyligen till opioid-inducerad hyperalgesi 
(OIH). OIH är definierat som ett fenomen där patienter får en nociceptiv sensitisering i 
samband med opioidexponering. Tillståndet karakteriseras av en paradoxal reaktion vid 
behandling av smärta, då känsligheten för smärta ökar. Aktivering av glutamatsystemet 

genom N-metyl-D-aspartat- (NMDA) receptorstimulering är idag en av de troligaste och 
mest studerade orsakerna till OIH. De angelägnaste utmaningarna i smärtbehandlingen 
när OIH uppstår är att bemöta patienten med en helhetssyn som inkluderar diagnos, 
identifiering av orsaken till smärtan, korrekt klassificering av smärttypen samt 
uppföljning och utvärdering av insatta behandlingsstrategier.  
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka behandlingsmöjligheter av 
OIH med NMDA-receptor antagonisterna ketamin, dextrometorfan, amantidin och 
metadon samt opioidrotation. 
 
Metod: I denna litteraturstudie ingick 5 originalartiklar som har hittats via PubMed. 
Inklusionskriterier var primärt att det skulle vara randomiserade och 
placebokontrollerade studier utförda på människor. Exklusionskriterier var 
läkemedelsbehandlingar med potentiella verkningsmekanismer som troligen inte 
involverar direkt NMDA-receptorn förutom opioidrotation. Utöver dessa originalartiklar 
har relevanta vetenskapliga artiklar, internetsidor och böcker använts till 
bakgrundsinformation. Sökningarna genomfördes under tiden 2015-03-26 – 2015-04-
21. 
 
Resultat: Resultaten från studierna visade att ketamin och metadon kan behandla eller 
reducera utvecklingen av OIH. Däremot var behandling med dextrometorfan, amantidin 
och opioidrotation från metadon till morfin ineffektiva. 
 
Diskussion: Patogenesen av OIH kan fortfarande inte helt förklaras med dagens 
kunskapsnivå och teoretiska/biologiska modeller. Det finns olika teorier hur OIH kan 
uppstå och NMDA-receptorn tycks spela en viktig roll. I det här arbetet har det 
framkommit att behandling av OIH fortfarande verkar vara empirisk. Generellt tycks 
fokus ha varit på läkemedel med antagonistisk verkning på NMDA-receptorn. Resultaten 
i denna litteraturstudie var inte entydiga gällande NMDA-receptor antagonisters effekt 
på OIH. I de studier som låg till grund för det här arbetet, fanns osäkerhet om patienterna 
verkligen hade/utvecklade OIH, opioidtolerans eller en kombination av dem båda 
samtidigt. Resultaten från den föreliggande litteraturstudie stämmer delvis överens med 
en systemisk översikt, där de valda läkemedelsbehandlingarna ketamin, dextrometorfan, 
amantidin, metadon och opioidrotation visat sig ha effekt. En del resultat i det här 
arbetet bedömdes ha låg evidensstyrka beroende på exempelvis icke-signifikanta 
statistiska resultat, för få deltagare och generellt för korta uppföljningstider.  
 
Slutsats: Denna litteraturstudie indikerade att OIH troligen kan behandlas eller att 
utvecklingen av OIH kan reduceras med NMDA-receptor antagonisterna ketamin och 
metadon. Det krävs dock fler studier med bland annat förbättrad studiedesign och större 
undersökningsgrupper för att kunna fastslå och rekommendera en optimal 
läkemedelsbehandling av OIH. 
 
Nyckelord: Opioid-inducerad hyperalgesi, opioid, NMDA-receptor, opioidrotation, 
läkemedelsbehandling 
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AC: Adenylcyklas 
 
AMPA: α-amino-3-hydroxi-5-metylisoxazol-4-propansyra 
 
ATP: Adenosintrifosfat 
 
BK: Bradykinin 
 
Ca: Kalcium 
 
cAMP: Cykliskt adenosinmonofosfat 
 
DNIC: Diffuse noxious inhibitory control 
 
IASP: International Association for the Study of Pain 
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MGluR: Metabotropa glutamatreceptor 
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NGF: Nerve growth factor, nervtillväxtfaktor 
 
NK1: Neurokininreceptor typ 1 
 
NMDA: N-metyl-D-aspartat 
 
NO: Kväveoxid 
 
OIH: Opioid-inducerad hyperalgesi 
 
ORL1: Opioid Receptor-Like 1 
 
PAG: Periakveduktala grå substansen 
 
PCA: Patient-controlled analgesia, patientkontrollerad analgesi 
 
PCIA: Patient-controlled intravenous analgesia, patientkontrollerad intravenös analgesi 
 
PG: Prostaglandin  
 
PKA: Proteinkinas A 
 
PLC: Fosfolipas C 
 
SP: Substans P 
 
TrKA: Tropomyosin receptor kinas A 
 
TRPV1: Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 
 
VAS: Visuell analog skala 
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1. Introduktion 

1.1 Opioider 

1.1.1 Allmänt  
Opiater är substanser med analgetisk verkan som är framställda ur opium (papaver 
somniferum/opiumvallmon). De naturliga opiaterna är beståndsdelar i opiumvallmon, 
exempelvis morfin (se figur 1) och kodein. De semisyntetiska opiaterna finns inte i 
opiumvallmon men kan framställas från de naturliga opiaterna, 
exempelvis heroin och oxikodon. Samlingsnamnet opioider (ofta 
syntetiskt framställda) är substanser med farmakologiskt 
morfinliknande effekter. En del opiater och flera helsyntetiska 
opioder, exempelvis fentanyl, metadon och remifentanil 
klassificeras som opioider [1, 2]. 

1.1.2 Förskrivningsstatistik  
Opioider har länge använts som en viktig del i behandling av 
svårare smärta. Opioider är de mest effektiva smärtlindrande 
läkemedlen av nociceptiv smärta [3]. Enligt statistik huvudsakligen från Socialstyrelsens 
läkemedelsregister och eHälsomyndighetens register för år 2014 i Sverige har 760923 
patienter använt opioider (ATC-kod N02A) och det har förskrivits 3482470 antal recept 
på opioider (ATC-kod N02A) [4]. 

1.1.3 Opioidreceptorer  
Alla fyra opioidreceptorerna (se tabell 1) tillhör familjen av G-proteinkopplade 
receptorer. Mu (μ) receptorerna står för den största delen av den analgetiska effekten 
och några betydelsefulla biverkningar är exempelvis andningsdepression, sedation och 
beroende. Delta (δ) receptorerna och kappa (κ) receptorerna förmedlar även bland annat 
en analgetisk effekt. Aktivering av Opioid Receptor-Like 1 (ORL1) resulterar bland annat 
i en antiopioid effekt supraspinalt och opioideffekt spinalt. De endogena peptiderna, 
exempelvis enkefaliner, endorfiner och dynorfiner binder på samma sätt som opioiderna 
till de olika opioidreceptorerna, men med olika affinitet [3]. 
 
Tabell 1. Översikt över opioidreceptorerna μ, δ, κ och ORL1 analgetiska effekter. Omarbetad från [3]. 

 

Receptor μ δ κ ORL1 
Analgesi 
   Supraspinal 
   Spinal 
   Perifer 

 
+ 
+ 
+ 

 
? 
+ 
- 

 
- 
+ 
+ 

 
Antiopiod 

+ 
- 

Mu (μ), delta (δ), kappa (κ) och Opioid Receptor-Like 1 (ORL1). 

1.1.4 Verkningsmekanism  
Den analgetiska effekten av de opioider som används i smärtbehandling sker 
huvudsakligen via μ-receptorerna. Opioiderna binder till de uppåtstigande 
smärtförmedlade nerverna i ryggmärgen och därtill stimulerar det nedåtgående 
hämmande smärtsystemet. Detta leder till att transmissionen av smärtimpulser 
hämmas. Skillnaden i farmakologi mellan de olika opioiderna beror framför allt på 
olikheter i affinitet till de olika opioidreceptorerna. Dessutom skiljer sig opioiderna i 
potens och effektduration [3, 5]. 

Figur 1. 
Strukturformel för 

morfin 
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Opioiderna utövar en kraftig verkan på neurala membranens jonkanaler genom en direkt 
koppling till G-proteinet (se figur 2). Opioiderna påverkar öppningen av vissa specifika 
kaliumkanaler och hämmar öppningen av vissa 
spänningsberoende kalciumkanaler. Detta 
tillsammans hämmar den neurala excitabiliteten. 
Det sker både genom en hyperpolarisation av 
membranen genom en ökning av kalium- (K+) 
joner och en minskning av transmittor frisättning 
via kalcium (Ca2+) hämning [3, 6]. 

1.2 Smärta  

1.2.1 Vad är smärta? 
Enligt International Association for the Study of 
Pain (IASP) är smärta ”en obehaglig sensorisk och 
känslomässig upplevelse förenad med aktuell 
eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i 
termer av sådan skada” [7]. Smärta kan vara akut 
eller kronisk och det finns även olika typer av 
smärta. Nociceptiv smärta beskriver 
smärtproblematik som uppstår vid stimulering av 
smärtreceptorer (nociceptorer) i bland annat 
huden vid exempelvis vävnadsskada och 
inflammation. Neuropatisk smärta är smärta på 
grund av nervskada i det perifera eller centrala 
nervsystemet. Vid idiopatisk smärta hittas ingen 
orsak till smärtan. Smärtan kan också vara 
psykogent utlöst [8, 9]. 

1.2.2 Smärtskattning  
Visuell analog skala (VAS) är ett av 
skattningsinstrumenten som används för att skatta 
smärta. Patienten själv eller tillsammans med en 
observatör uppskattar hur intensiv smärtan är på 
en stigande skala, 0-10 [9]. 

1.2.3 Nociceptiv smärta: Indikationer och terapirekommendationer 
Enligt terapirekommendationerna vid svår akut nociceptiv smärta (VAS > 7), ges i första 
hand morfin och i andra hand oxikodon [9]. 

1.2.4 Smärtbanesystemet 
A-delta- och C-fibrer överför smärtsignaler till ryggmärgens dorsala horn, där 
omkoppling sker till andra ordningens neuron för vidare fortledning (se figur 3). Här 
fortleds signalerna via tractus spinothalamicus till stor del via två banor, som båda 
passerar talamus. Den laterala av dessa leder signaler till hjärnbarkens gyrus 
postcentralis som står för smärtans sensoriska karaktär. Den mediala banan avger 
nervbanor till bland annat hypotalamus, limbiska systemet och prefrontala kortex. 
Kopplingen med hypotalamus ger grunden för de autonoma reaktioner som hör till 
smärtstimuleringen. Stimulering av strukturer i det limbiska systemet ger upphov till 
smärtans emotionella reaktioner. Aktiviteten i prefrontala kortex återger de kognitiva 
reaktionerna [8].  
 
Det centrala nervsystemet har tre viktiga system för att ge endogen smärthämning. a) 
Den spinala grindteorin innebär att sensorisk stimulering orsakar aktivitet i A-beta-
fibrer, vilket leder till en hämning av den nociceptiva signalöverföringen i dorsala hornet. 

Figur 2. Schematisk bild över 
opioidernas verkningsmekanism. 
Minskning av smärtsignalernas 
förmedling via μ-receptorerna. 
Presynaptisk sker en minskning av 
kalcium- (Ca2+) joner via påverkan på 
adenylylcyklas (AC), adenosintrifosfat 
(ATP), cykliskt adenosinmonofosfat 
(cAMP) och proteinkinas A (PKA). 
Postsynaptisk sker en ökning av 
kalium- (K+) joner intracellulärt. Detta 
leder till en minskning av transmittor 
frisättning respektive 
hyperpolarisation. Omarbetad från 
text och figur [3, 6]. 
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b) De endogena neuropeptiderna endorfin och enkefalin har särskilda receptorer i 
periakveduktala grå substansen (PAG). Vid akut smärta utsöndras endorfiner i PAG som 
stimulerar nedåtgående smärthämmande banor med starkt hämmande effekt på den 
nociceptiva signalöverföringen i dorsala hornet. Även signalsubstanserna serotonin och 
noradrenalin är involverade i systemet. c) Diffuse noxious inhibitory control (DNIC) 
består av ett ”feedback system” som vid ospecifik stimulering av smärta på något ställe 
på kroppen, ger reducerad aktivitet i specifika smärtledande nerver i ryggmärgen [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.5 Smärtbearbetning: Hyperalgesi och allodyni 
Smärtsignalerna kan genom olika processer förstärkas och reduceras. Vid vävnadsskada 
frisätts ett stort antal ämnen, till exempel prostaglandiner (PG) och bradykinin (BK) i 
skadeområdet, vilket bland annat orsakar en inflammatorisk reaktion och sensitiserar 
nociceptorerna att nivån för smärtperception sänks (perifer sensitisering). Långvarigt 
nociceptivt inflöde orsakar en rad mekanismer i ryggmärgens dorsala horn, bland annat 
frisättning av flera neuropeptider. Det sker även en aktivering av N-metyl-D-aspartat- 
(NMDA) receptorer som orsakar ett förhöjt kalciuminflöde, vilket ger upphov till en 
kraftig ökad känslighet hos sekundärneuronet. Det förekommer därutöver strukturella 
förändringar, som exempelvis uppreglering av vilande synapser. Dessa mekanismer 
föranleder en ytterligare reduktion av tröskeln för smärtperception, utbredning av 
smärtan utanför det ursprungligt skadade området och att det så kallade wind-up-
fenomenet inträffar. Wind-up beskriver fenomenet som uppstår vid frekvent nociceptiv 
stimulering med konstant intensitet som leder till stegvis växande smärtsvar. 
Mekanismerna i ryggmärgens dorsala horn omfattas av begreppet central sensitisering. 
Den tidigt utvecklade hyperexcitabiliteten är ofta tillfällig om den nociceptiva 
stimuleringen upphör, men fortsatt eller ofta förekommande perifer nociception kan 
medföra en kvarstående sensitisering. Genetiska, kognitiva och emotionella faktorer kan 
ha påverkan för risken att utveckla varaktig central sensitisering [8]. 
 
Hyperalgesi betyder en ökad smärtkänslighet på smärtstimuli som normalt inte utlöser 
starka smärtor. Möjliga orsaker är ökad känslighet hos nociceptorerna (primär 
hyperalgesi) eller underlättande av den sensoriska transmissionen (sekundär 
hyperalgesi). Allodyni innebär däremot ökad smärtkänslighet på grund av en icke-
smärtstimulus [10]. 
 
När nociceptorerna utsätts för substanser som frisätts exempelvis i samband med 
inflammation, till exempel cytokiner, förändras excitabiliteten genom en rad 
intracellulära mekanismer (se figur 4). Aktiviteten hos transient receptor potential cation 
channel subfamily V member 1 (TRPV1) regleras bland annat av värme och H+-joner. 
TRPV1 aktiviteten kan även ökas av exempelvis nervtillväxtfaktorer (nerve growth factor, 
NGF) och BK som binder till tropomyosin receptor kinas A (TrKA) respektive BK 

Figur 3. Översiktlig bild över en del av smärtbanesystemet. A-delta- och C-fibrer leder smärtsignaler 
till ryggmärgens dorsalhorn, där omkoppling sker till andra ordningens neuron för vidare fortledning 
via tractus spinothalamicus till hjärnan för bearbetning. Vid exempelvis akut smärta utsöndras 
endorfiner i periakveduktala grå substansen (PAG) som aktiverar nedåtgående bansystem med starkt 
hämmande effekt på den nociceptiva signalöverföringen i dorsalhornet. Omarbetad från [8]. 
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receptor som i sin tur stimulerar fosfolipas C (PLC). Prostaglandin E2 aktiverar 
adenylcyklas (AC) via GS-kopplade receptorer som i sin tur aktiverar proteinkinas A 
(PKA). Därefter sker en fosforylering av spänningsberoende natriumkanaler. Detta leder 
till ett inflöde av natrium- (Na+) joner som ökar excitabiliteten [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns mekanismer som reglerar excitabiliteten hos nervceller i ryggmärgens dorsala 
horn (se figur 5). Öppningen av presynaptiska kalciumkanaler utlöser frisättning av 
glutamat och peptider som verkar på andra receptorer postsynaptiskt. Glutamat verkar 
på α-amino-3-hydroxi-5-metylisoxazol-4-propansyra- (AMPA) receptor som ger en 
snabb depolarisering. Efter längre tids aktivering av AMPA-receptorerna med inflöde av 
Na+-joner i cellen, sker en gradvis depolarisering, vilket minskar magnesium blockaden 
av NMDA-receptorer. Aktivering av NMDA-receptorer orsakar en mer långvarig 
depolarisering och aktivering av metabotropa glutamatreceptorer (MGluR) och 
peptidreceptorer (exempelvis neurokininreceptor typ 1 (NK1)) vilket ökar excitabiliteten 
ytterligare. Postsynaptisk sker det en aktivering av proteinkinaser, mobilisering av 
intracellulärt Ca2+-joner och induktion av gener. Kväveoxid (NO) och PG verkar 
presynaptiskt och ger ytterligare ökning av den synaptiska transmissionen [10]. 

1.3 Opioidtolerans  
En vanligt förekommande klinisk observation vid behandling med opioider är att dosen 
behöver höjas för att kvarhålla samma analgesi. Detta kallas toleransutveckling. 
Opioidtolerans orsakas av desensitisering μ-receptorerna. Alla opioider medför 
toleransutveckling, vilket gör för exempelvis morfin att dosen måste ökas efter cirka 2 
veckor för att bibehålla effekten. Detta medför också att abstinenssymtom utvecklas om 
utsättning sker abrupt [3, 8]. Biverkningar som förstoppning och mios är undantag 
gällande opioidtolerans [3]. 
 
 
 

 

Figur 4. Överskådlig bild över förändrad excitabilitet hos nociceptor vid exempelvis inflammation. 
Aktiviteten hos transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) regleras 
bland annat direkt av H+-joner. Även av nervtillväxtfaktorer (nerve growth factor, NGF) och 
bradykinin (BK) som binder till tropomyosin receptor kinas A (TrKA) respektive BK receptor som i sin 
tur stimulerar fosfolipas C (PLC). Detta leder till ett inflöde av kalcium- (Ca2+) joner och natrium- 
(Na+) joner. Prostaglandin (PG) E2 aktiverar adenylcyklas (AC) via GS-kopplade receptorer som i sin 
tur aktiverar proteinkinas A (PKA). Därefter sker en fosforylering av spänningsberoende 
natriumkanaler. Detta leder till ett inflöde av Na+-joner. Omarbetad från [10]. 
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1.4 Opioid-inducerad hyperalgesi (OIH) 

1.4.1 Vad är OIH?  
OIH är definierat som ett tillstånd av nociceptiv sensitisering orsakat av exponering till 
opioider. Tillståndet karakteriseras av en paradoxal reaktion vid opioidbehandling av 
smärta, då känsligheten för smärta ökar [11]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 Historia 
Under 1800-talet observerades att patienter som fick morfin för behandling av smärta 
utvecklade OIH. OIH har identifierats hos följande kategorier, kroniska smärtpatienter 
med opioider, opioidbehandlade innan operation, före detta opioidberoende, friska 
individer som utsätts för opioider samt lågdos och högdos behandling med opioider [11]. 

1.4.3 Etiologi och mekanismer  
Flertalet mekanismer har blivit sammankopplade med OIH. Aktivering av 
glutamatsystemet genom NMDA-receptorstimulering är idag en av de troligaste och 
mest studerade orsakerna till OIH. Andra faktorer som har setts är bland annat påverkan 
på spinala dynorfiner, nedåtgående hämning i ryggmärgen, genetisk påverkan, hämmat 
återupptag av signalsubstanser och ökad nociceptiv respons [11]. 

1.4.4 Klinisk praxis  
Utveckling av opioidtolerans och OIH har anförts som orsak till den minskade 
analgetiska effekten av opioider vid längre tids behandling. Båda tillstånden leder till en 
icke-adekvat analgesi och dem är svåra att särskilja i en klinisk rutin [11]. Detta 
tillsammans med den oklara etiologin har gjort det svårt att kartlägga och beskriva 
sjukdomens incidens och prevalens samt att utveckla effektiva behandlingsmetoder. 

Figur 5. Illustrativ bild över molekylära mekanismer vid sensitisering. Öppningen av kalciumkanaler 
presynaptiskt utlöser frisättning av glutamat och Substans P (SP) som verkar på postsynaptiska 
receptorer vid dorsalhornet. Glutamat verkar på α-amino-3-hydroxi-5-metylisoxazol-4-propansyra- 
(AMPA) receptor. Aktivering av N-metyl-D-aspartat- (NMDA) receptorer resulterar i en aktivering av 
metabotropa glutamatreceptorer (mGluR) och neurokininreceptor typ 1 (NK1). Postsynaptisk sker det 
en aktivering av proteinkinaser, ökning av intracellulärt kalcium- (Ca2+) joner och induktion av gener. 
Kväveoxid (NO) och prostaglandiner (PG) verkar presynaptiskt och ger ökning av den synaptiska 
transmissionen och ökar excitabiliteten ytterligare. Omarbetad från [10]. 
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1.4.5 Differentialdiagnos 
mellan OIH och opioidtolerans 
Det är en utmaning att diagnostisera 
OIH (se figur 6). Det behövs 
upptäcka och klassificera de 
nociceptiva avvikelserna för att 
möjliggöra en korrekt 
diagnos/differentialdiagnos av den 
förändrade smärtupplevelsen och 
frånskilja denna från andra 
smärttyper. De angelägnaste 
utmaningarna i smärtbehandlingen 
när OIH uppstår är att bemöta 
patienten med en helhetssyn som 
inkluderar diagnos, identifiering av 
orsaken till smärtan, korrekt 
klassificering av smärttypen samt 
uppföljning och utvärdering av 
insatta behandlingsstrategier. En 
utgångspunkt vid diagnostisering 
mellan OIH och opioidtolerans är 
att vid existerande smärta som är 
underbehandlad eller att tolerans 
har uppstått är att en ökning av en 

opioiddos leder till smärtlindring. Detta innebär ifall en smärtökning skett istället, hade 
utveckling av OIH inträffat [11, 12]. 

1.4.6 Läkemedelsbehandling 
I studier har bland annat setts att användning av NMDA-receptor antagonister 
förbättrade smärttillstånden för patienter som var drabbade av OIH. Ett annat sätt att 
hantera OIH på är opioidrotation, vilket innebär byte till en annan opioid med en annan 
”farmakologisk profil” [11]. 

1.5 Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka behandlingsmöjligheter av OIH med 
NMDA-receptor antagonister och opioidrotation. Specifikt vill denna litteraturstudie 
undersöka den vetenskapliga evidensen för behandling av OIH med ketamin, 
dextrometorfan, amantidin och metadon samt opioidrotation. 
 

2. Metod 

I denna litteraturstudie ingår 5 originalartiklar. Litteratursökningen utfördes i PubMed 
under tiden 2015-03-26 – 2015-04-21 (se tabell 2). Inklusionskriterier var primärt att 
det skulle vara randomiserade och placebokontrollerade studier utförda på människor. 
Exklusionskriterier var läkemedelsbehandlingar med potentiella verkningsmekanismer 
som troligen inte involverar direkt NMDA-receptorn förutom opioidrotation. Urvalet av 
substanser som ingår i artikelsökningen i PubMed bygger på den troligaste och mest 
studerade orsaken till OIH, NMDA-receptorn. Valet av opioidrotation bygger på att det 
kan användas som behandling vid OIH. Sökningarna i PubMed begränsades genom att 
använda filtren ”Randomized Controlled Trial” och ”Humans". Då kom det fram artiklar 
vilkas studier, sammanfattningar eller titlar gicks igenom och av dem användes 
sammanlagt 5 relevanta originalstudier utifrån syftet med arbetet. Utöver artiklarna har 
väsentliga vetenskapliga artiklar, internetsidor (socialstyrelsen.se, lakartidningen.se, 
tidsskriftet.no samt iasp-pain.org) och böcker (Rang & Dale's pharmacology, 

Figur 6. Differentialdiagnos mellan opioid-inducerad 
hyperalgesi (OIH) och opioidtolerans. OIH och 
opioidtolerans resulterar i smärtökning trots 
opioidanvändning och minskad opioideffekt. OIH 
medför ökad känslighet för en icke-smärtstimulus och 
smärtökning vid ökning av opioiddos. OIH orsakar även 
vanligtvis diffus smärta som breder ut sig till andra 
områden från den redan existerade smärtan. 
Opioidtolerans leder till smärtreduktion vid ökning av 
opioiddos [11, omarbetad från 12]. 
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Farmakologi, Läkemedelsboken 2014, Terapirekommendationer 2015 (Västerbottens 
läns landsting) samt Medicinsk terminologi) använts till bakgrundsinformation. 
 
Tabell 2. Artikelsökning i PubMed. 
  

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

150326 (((Switching) AND 
"Morphine"[Mesh]) AND 
"Methadone"[Mesh]) 
AND Hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

1 [17] 
 

150409 
 

(Dextromethorphan) 
AND Opioid induced 
hyperalgesia  

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

5 [14] 

150409 
 

("Amantadine"[Mesh]) 
AND Opioid induced 
hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

2 [15] 

150409 
 

("Receptors, N-Methyl-
D-Aspartate"[Mesh]) 
AND Opioid induced 
hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

9  

150409 ("Magnesium"[Mesh]) 
AND Opioid induced 
hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

1  

150413 ((Switching) AND 
"Analgesics, 
Opioid"[Mesh]) AND 
"Hyperalgesia"[Mesh] 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

1  

150419 ("Methadone"[Mesh]) 
AND Opioid induced 
hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

4  

150421 ("Methadone"[Mesh]) 
AND Hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

6 [16] 

150421 ("Ketamine"[Mesh]) 
AND Opioid induced 
hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

24 [13] 

150421 ("Memantine"[Mesh]) 
AND Opioid induced 
hyperalgesia 

Randomized 
Controlled Trial; 
Humans 

0  

 

3. Resultat 

3.1 Läkemedelsbehandling av OIH  

3.1.1 Studie 1. Behandling med ketamin 
Originalartikel: Short-term infusion of the mu-opioid agonist remifentanil in humans 
causes hyperalgesia during withdrawal. Publicerad 2003 [13]. 
  
Bakgrund 
I denna studie undersöktes om en opioidinfusion med remifentanil i 90 minuter hos 
friska försökspersoner skulle kunna framkalla hyperalgesi inom 30 minuter efter 
infusionen. Dessutom undersöktes om samtidig administrering av ketamin kunde 
förhindra eventuell utveckling av hyperalgesi [13]. 
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Studiedesign  
Studien var en dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad 
överkorsningsstudie. Deltagarna var 10 män. Inga receptfria läkemedel var tillåtna 48 
timmar innan studiestart. Dessutom använde deltagarna inga receptbelagda läkemedel. 
Försökspersonerna randomiserades till fyra olika läkemedelsinfusionsbehandlingar, alla 
vid olika tillfällen med 3 dagars mellanrum. S-ketamin och fysiologisk koksaltlösning 
(placebo), fysiologisk koksaltlösning (placebo) och remifentanil, S-ketamin och 
remifentanil samt fysiologisk koksaltlösning (placebo) och fysiologisk koksaltlösning 
(placebo). Smärtan framkallades med värmestimulering och hyperalgetiska hudområdet 
med mekanisk stimulering via intradermal elektrisk stimulering. Läkemedelseffekterna 
bedömdes genom att mäta skillnaderna i smärta och storleken på det hyperalgetiska 
hudområdet med hjälp av VAS (0-100 mm skala). Behandlingen med S-ketamin eller 
fysiologisk koksaltlösning (placebo) startade 35 minuter innan och slutade 50 minuter 
efter administreringen av remifentanil eller fysiologisk koksaltlösning (placebo) som 
gavs under 90 minuter (se figur 7). Dataanalysen utfördes med ANOVA och Student–
Newman–Keuls. P-värden < 0,05 blev betraktade som statistiskt signifikanta [13]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 
Hudområden som redan var hyperalgetiska för mekaniska stimuli innan infusionsstart 
med remifentanil utvidgade sig signifikant i areal efter infusionen (130 % ökning av det 
hyperalgetiska området vid 165 minuter jämfört med placebogruppen). Däremot 
observerades ingen skillnad före och efter infusionen av remifentanil vid 
värmestimuleringen (se tabell 3). Vid samtidig administrering av S-ketamin och 
remifentanil upphävdes utvidgningen av det hyperalgetiska hudområdet som 
observerades i samband med administreringen av endast remifentanil (se tabell 4) [13]. 
 
Slutsats 
Studien visade att akut OIH kan uppstå efter remifentanil-infusion och att samtidig 
administrering med S-ketamin kan reducera risken för att utveckla OIH [13]. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Schematisk bild över studiedesignen i studien av Angst et al. [13]. Deltagarna fick fyra 
stycken olika läkemedelsinfusionsbehandlingar, alla vid olika tillfällen med 3 dagars mellanrum. S-
ketamin och fysiologisk koksaltlösning (placebo), fysiologisk koksaltlösning (placebo) och 
remifentanil, S-ketamin och remifentanil samt fysiologisk koksaltlösning (placebo) och fysiologisk 
koksaltlösning (placebo). Smärtan skulle framkallas med värmestimulering och hyperalgetiska 
området med mekanisk stimulering via intradermal elektrisk stimulering. Behandlingen med S-
ketamin eller fysiologisk koksaltlösning (placebo) startade 35 minuter innan och slutade 50 minuter 
efter administreringen av remifentanil eller fysiologisk koksaltlösning (placebo) som gavs under 90 
minuter. Omarbetad från [13]. 
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Tabell 3. Smärta orsakat av värmestimulering. Smärtskattning med VAS (0-100 mm skala). Omarbetad 
från [13]. 
 

       Läkemedel 
Tid (min) 

Placebo och 
placebo 

Placebo och 
remifentanil 

S-ketamin och 
placebo 

S-ketamin och 
remifentanil 

- 20 (före 
infusionerna) 

47 ± 5 49 ± 11 45 ± 11 49 ± 10 

15 (infusion 1) 45 ± 6 50 ± 12 27 ± 16* 36 ± 18* 
65 (infusion 1 
och 2) 

45 ± 5 25 ± 15* 25 ± 16* 12 ± 11* 

105 (infusion 1 
och 2) 

45 ± 6 27 ± 20* 26 ± 15* 14 ± 14* 

155 (infusion 1) 47 ± 6  42 ± 8 31 ± 15* 39 ± 15* 
Visuell analog skala (VAS), ± = standardavvikelse och * = signifikant resultat. 

  
Tabell 4. Hyperalgetiska området (area i cm2) orsakat av mekanisk stimulering. Omarbetad från [13]. 
 

       Läkemedel 
Tid (min) 

Placebo och 
placebo 

Placebo och 
remifentanil 

S-ketamin och 
placebo 

S-ketamin och 
remifentanil 

- 20 (före 
infusionerna) 

44 ± 29 28 ± 15 34 ± 13 37 ± 14 

15 (infusion 1) 40 ± 20 28 ± 26 17 ± 8* 31 ± 17 
65 (infusion 1 
och 2) 

40 ± 24 13 ± 21* 18 ± 9* 6 ± 6* 

105 (infusion 1 
och 2) 

37 ± 25 20 ± 36 16 ± 7* 9 ± 12* 

155 (infusion 1) 38 ± 24 62 ± 61*  14 ± 9* 35 ± 24 
± = standardavvikelse och * = signifikant resultat. 

3.1.2 Studie 2. Behandling med dextrometorfan  
Originalartikel: Lack of effect of chronic dextromethorphan on experimental pain 
tolerance in methadone-maintained patients. Publicerad 2008 [14]. 
 
Bakgrund 
I denna studie undersöktes om personer med opioidberoende och 
substitutionsbehandling med metadon var mindre toleranta mot smärta. Den ena 
gruppen fick dextrometorfan 480 mg/dag (efter upptitrering) och den andra gruppen 
fick placebo under en 5-veckors period. Primära utfallsmått var förändringar i 
smärttröskeln och smärttolerans [14]. 
 
Studiedesign  
Studien var dubbelblindad och randomiserad. Deltagarna valdes ur en rekryteringspool 
på cirka 300 patienter från en metadonmissbruksklinik. Urvalet av deltagare gjordes 
med inklusionskriterier, bland annat krav på att vara mellan 18-50 år, ha god fysiskt och 
psykiskt tillstånd samt haft en stabil metadondos under de senaste 6 veckorna. 40 
stycken metadonbehandlade randomiserades till dextrometorfan eller placebo (se tabell 
5). För att kontrollera metadonets effekt på smärta utfördes tester innan dextrometorfan 
givits och efter dextrometorfan givits. Deltagarnas armar utsattes för isbad (CP) och 
elektrisk stimulering (ES). Dataanalysen mellan de två grupperna utfördes med t-test. 
En statistisk signifikansnivå på 0,05 användes [14].  
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Tabell 5. Översikt över randomiseringen till dextrometorfan- och placebogruppen. Båda grupperna hade 
sedan tidigare behandling med metadon och därefter fick den ena gruppen dextrometorfan och den andra 
gruppen fick placebo under en 5-veckors period. Omarbetad från [14]. 
  

 Totalt (40 st.) Dextrometorfan (18 st.) Placebo (22 st.) 
Metadondos (mg) 69,05 (± 19,52) 75,28 (± 16,64) 63,95 (± 20,56) 

± = standardavvikelse och * = signifikant resultat. 

 
Resultat 
Det gick inte att se några skillnader mellan grupperna för CP smärttröskeln, CP 
smärttolerans, ES smärttröskeln och ES smärttolerans (se tabell 6, 7). 4 av deltagarna 
deltog inte i alla undersökningarna efter 5 veckor. Det kunde ses att det fanns 
könsskillnader, då kvinnorna tenderade att visa sänkt smärttröskel med dextrometorfan-
behandlingen [14]. 
 
Tabell 6. Behandlingsresultat vid vecka 0 med metadon och tillägg med dextrometorfan eller placebo. 
Deltagarnas armar utsattes för CP och ES för att se om det fanns skillnader i smärttröskeln och 
smärttolerans. Omarbetad från [14]. 
 

Vecka 0 Strax innan metadondos 2,5 h efter metadondos 
 Dextrometorfan 

(18 st.) 
Placebo  
(22 st.) 

Dextrometorfan 
(18 st.) 

Placebo  
(22 st.) 

CP 
smärttröskel 
(sek.) 

13,13 
(± 8,83) 

12,06 
(± 5,44) 

13,49 
(± 11,33) 

11,80 
(± 6,23) 

CP 
smärttolerans 
(sek.) 

20,07 
(± 12,83) 

19,57 
(± 9,30) 

19,71 
(± 11,90) 

21,23 
(± 10,54) 

ES 
smärttröskel 
(sek.) 

42,96 
(± 17,05) 

41,03 
(± 15,82) 

49,06 
(± 22,10) 

37,43 
(± 16,45) 

ES 
smärttolerans 
(sek.) 

56,42 
(± 17,75) 

50,51 
(± 20,75) 

62,81 
(± 21,53) 

48,91 
(± 20,08) 

Isbad (CP), elektrisk stimulering (ES), ± = standardavvikelse och * = signifikant resultat. 

 
Tabell 7. Behandlingsresultat efter 5 veckor med metadon och tillägg med dextrometorfan eller placebo. 
Deltagarnas armar utsattes för CP och ES för att se om det fanns skillnader i smärttröskeln och 
smärttolerans. 4 av deltagarna deltog inte i alla undersökningarna efter 5 veckor. Omarbetad från [14]. 
 

Vecka 5 Strax innan metadondos 2,5 h efter metadondos 
 Dextrometorfan 

(18 st.) 
Placebo  
(21 st.) 

Dextrometorfan 
(17 st.) 

Placebo  
(20 st.) 

CP 
smärttröskel 
(sek.) 

13,84  
(± 9,24) 

13,62  
(± 6,36) 

12,68  
(± 8,30) 

12,98  
(± 6,83)
  

CP 
smärttolerans 
(sek.) 

19,30  
(± 10,74) 

21,73  
(± 13,10) 

19,84  
(± 9,90) 

23,83  
(± 21,50) 

ES 
smärttröskel 
(sek.) 

43,53  
(± 21,72) 

36,86      
(± 13,94) 

49,21  
(± 21,67) 

38,58  
(± 16,18) 

ES 
smärttolerans 
(sek.) 

53,60  
(± 19,76) 

48,13  
(± 19,47) 

60,98  
(± 21,22) 

50,33  
(± 21,30) 

Isbad (CP), elektrisk stimulering (ES), ± = standardavvikelse och * = signifikant resultat. 
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Slutsats 
Studien visade att dextrometorfan inte reducerar OIH-utveckling hos patienter under 
substitutionsbehandling med metadon, men däremot att dextrometorfan kan sänka 
smärttröskeln hos kvinnor [14]. 

3.1.3 Studie 3. Behandling med amantidin 
Originalartikel: Influence of high-dose intraoperative remifentanil with or without 
amantadine on postoperative pain intensity and morphine consumption in major 
abdominal surgery patients: a randomised trial. Publicerad 2014 [15]. 
 
Bakgrund 
Studien utfördes bland patienter som genomgick en operation av den nedre delen av 
buken och undersökte ifall den postoperativa smärtintensiteten var kraftigare vid 
intraoperativ lågdos och högdos remifentanil samt om smärtintensiteten blev påverkad 
av preoperativt amantidin [15]. 
 
Studiedesign  
Studien var dubbelblindad, placebokontrollerad och randomiserad. Av 85 stycken 
uppfyllde 60 patienter inklusionskriterierna. 12 stycken exkluderades och totalt ingick 
48 patienter i undersökningen. De fördelades slumpmässigt till tre grupper. 
Randomisering skedde med hjälp av en datoriserad sekventiell numrering. Första 
gruppen (15 stycken) fick lågdos remifentanil och fysiologisk koksaltlösning (placebo). 
Andra gruppen (17 stycken) fick högdos remifentanil och fysiologisk koksaltlösning 
(placebo). Tredje gruppen (16 stycken) fick högdos remifentanil och amantidin. 
Smärtintensiteten skattades med en numerisk skala. Ungefär 40 minuter innan 
operationen gavs morfin för att undvika stort smärtgenombrott på grund av 
remifentanils korta halveringstid. Efter operationen hade patienterna möjlighet att få 
morfin via patientkontrollerad intravenös analgesi (patient-controlled intravenous 
analgesia, PCIA). Dataanalysen utfördes med bland annat ANOVA. P-värden < 0,05 blev 
betraktade som statistiskt signifikanta [15]. 
 
Resultat 
Smärtintensiteten ökade postoperativt i alla grupperna under de första 45 minuter. 
Preoperativt amantidin påverkade inte den postoperativa smärtupplevelsen jämfört med 
intraoperativ lågdos och högdos remifentanil (se tabell 8) [15]. 
 
Tabell 8. Tid i minuter till behov av morfin postoperativt. Omarbetad från [15]. 
 

 Lågdos 
remifentanil 
och placebo 

Högdos 
remifentanil 
och placebo 

Högdos 
remifentanil 
och amantidin 

Tid (min.) till 
behov av morfin 
postoperativt  

12 (7-27) 17 (10-21) 15 (10-20) 

Siffrorna i parentes uppger ”interquartile range”, det vill säga omfattar 25 % - 75 % percentilen av 
observerade värdena och * = signifikant resultat. 

 
Slutsats 
Studien visade ingen statistiskt signifikant skillnad gällande smärtintensitet orsakat av 
lågdos och högdos remifentanil samt att amantidin inte åstadkom någon skillnad på 
smärtintensiten [15]. 

3.1.4 Studie 4. Behandling med metadon 
Originalartikel: Intraoperative methadone improves postoperative pain control in 
patients undergoing complex spine surgery. Publicerad 2011 [16]. 
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Bakgrund 
Studien undersökte om metadon kan minska smärta hos patienter som genomgår en 
ryggoperation [16]. 
 
Studiedesign  
Studien var enkelblindad och randomiserad. Ursprungligen planerades att 30 personer 
skulle ingå i studien, men en patient exkluderades på grund av en ändring av 
operationsmetoden. Randomiseringen skedde med hjälp av datorgenererad lista. 
Preoperativt och postoperativt skulle patienterna uppskatta sin smärta med VAS. Alla 
patienter fick midazolam, propofol och för intubation gavs rokuroniumbromid eller 
succinylkolin i samband med operationen. Innan kirurgin startade gavs initialt en högre 
infusion av sufentanil (0,75 µg/kg). Efter intubering gavs infusion av sufentanil (0,25 
µg/kg/h) eller metadon (0,2 mg/kg). Skillnaden mellan sufentanil- och metadondosen 
mellan grupperna var inte signifikant jämfört med ekvipotenta morfindoser. 
Dataanalysen utfördes med t-test eller Mann-Whitney U test. P-värden < 0,05 blev 
betraktade som statistiskt signifikanta [16]. 
 
Resultat 
Patienter som fått metadon rapporterade att de upplevde mindre smärta, och skillnaden 
var signifikant 48 timmar efter operationen (se tabell 9) samt signifikanta skillnader för 
opioidbehovet observerades vid 48 och 72 timmar postoperativt [16]. 
 
Tabell 9. Smärta bedömd med VAS postoperativt (tid i timmar) för metadon och sufentanil. Omarbetad 
från [16]. 
 

Metadon Sufentanil 
Tid (h) VAS Tid (h)  VAS 
24 4 24 5 
48 2,5* 48 5* 
72 3 72 4 

Visuell analog skala (VAS) och * = signifikant resultat. Signifikant skillnad i smärtupplevelsen mellan 
gruppen som fick metadon (n=13) och gruppen som fick sufentanil (n=16). 

 
Slutsats 
Studien visade att en bolusdos av metadon preoperativt förbättrar smärtkontrollen 
postoperativt hos patienter som genomgår en komplex ryggoperation. Effekten av 
metadon kvarstår i minst 72 timmar [16]. 

3.1.5 Studie 5. Behandling med opioidrotation 
Originalartikel: Switching between methadone and morphine for maintenance 
treatment of opioid dependence: impact on pain sensitivity and mood status. Publicerad 
2006 [17]. 
 
Bakgrund 
Studien undersökte om byte mellan metadon och morfin påverkar smärtkänsligheten 
[17]. 
 
Studiedesign  
Studien var en oblindad överkorsningsstudie. Det inkluderades 14 patienter som hade 
substitutionsbehandling med metadon, varav 7 hade tillräcklig effekt av metadon 
("holders") och 7 som upplevde att substitution med metadon inte var tillräckligt för att 
undertrycka abstinenssymptomen ("non-holders"). Alla patienter hade använt metadon 
i minst ungefär 6 veckor innan studiens start vid bytet till morfin. Dem behandlades 
sedan i 6 veckor med morfin innan alla studiedeltagare återgick till 
metadonbehandlingen. De bedömdes med tanke på eventuella behandlingseffekten vid 
ett tillfälle både under metadon- och morfinbehandlingen. Bedömningarna gjordes 
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under 24 timmar efter minst 4 veckor med stabil dos för varje läkemedel. Bedömningen 
av metadoneffekten gjordes direkt innan bytet till morfin eller några veckor efter 
återupptagandet av metadonet. Bedömningen för morfinet samlades in vid slutet av 
morfinbehandlingstiden för alla. Doserna bestämdes individuellt mellan klinikerna och 
klienterna. ”Cold pressor” testet genomfördes efter 24 timmar efter elektrisk 
stimuleringens start, medan testet med elektrisk stimulering genomfördes efter 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 23 timmar. Personerna skulle verbalt berätta när stimuleringen 
kändes och när stimuleringen blev smärtsam. Dataanalysen utfördes med ANOVA för att 
bedöma effekterna av bland annat underhållsbehandlingen, tid sedan dos och 
metadonets status på smärta. En statistisk signifikansnivå på 0,05 användes [17]. 
 
Resultat 
För ”cold pressor” testet var den upplevda smärtintensiteten ungefär den samma under 
metadon- eller morfinbehandlingen och starkt korrelerad till tiden för båda läkemedlen 
(p < 0,001; smärttolerans och p = 0,01; smärtdetektion) (se tabell 10, 11). Även responsen 
på testet med elektrisk stimulering var den samma för både metadon och morfin samt 
på samma nivå som för ”cold pressor” testet (p <0,001) [17]. 
 
Tabell 10. Ungefärliga värden i sekunder när metadon och morfin jämfördes med avseende på 
smärttolerans i ”cold pressor” testet. Omarbetad från [17]. 
 

  Metadon - smärttolerans Morfin - smärttolerans 
                              Tid (sek.) Tid (sek.) 
Alla 15* 16* 
Holders 16* 19* 
Non-holders 14* 13* 

* = signifikant resultat. 

 
Tabell 11. Ungefärliga värden i sekunder för när det upptäcktes smärta för metadon och morfin i ”cold 
pressor” testet. Omarbetad från [17]. 
 

 
 
 
 
 
 

* = signifikant resultat. 

 
Slutsats 
Studien visade att hyperalgesi inte kan reduceras med hjälp av byte från metadon till 
morfin [17]. 

3.1.6 Sammanfattande översikt  
Sammanfattande översikt över läkemedelsbehandling av OIH (se tabell 12). 

 Metadon - upptäckt smärta Morfin - upptäckt smärta 
                              Tid (sek.) Tid (sek.) 
Alla 4,5* 4,5* 
Holders 5,1* 5* 
Non-holders 3,9* 4* 
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Tabell 12. Sammanfattande översikt över läkemedelsbehandling av opioid-inducerad hyperalgesi (OIH). 
 

Studie Behandl-
ingsstra-
tegi 

Farmakologisk 
verkningsmekanism 
som ska reducera 
OIH  

Antal 
pers-
oner 

Tids-
period 

Utlösan-
de opioid 
för OIH 

Slutsats 

Short-term infusion of the mu-
opioid agonist remifentanil in 
humans causes hyperalgesia 
during withdrawal. Publicerad 
2003 [13]. 

Ketamin 
NMDA-receptor 
antagonist 

10 st. 
< 1 
dygn 

Remi-
fentanil  

Studien visade att akut OIH kan 
uppstå efter remifentanil-infusion 
och att samtidig administrering med 
S-ketamin kan reducera risken för att 
utveckla OIH [13]. 

Lack of effect of chronic 
dextromethorphan on 
experimental pain tolerance in 
methadone-maintained patients. 
Publicerad 2008 [14]. 

Dextrome-
torfan 

NMDA-receptor 
antagonist 

40 st. 
5 
veckor 

Metadon  

Studien visade att dextrometorfan 
inte reducerar OIH-utveckling hos 
patienter under 
substitutionsbehandling med 
metadon, men däremot att 
dextrometorfan kan sänka 
smärttröskeln hos kvinnor [14]. 

Influence of high-dose 
intraoperative remifentanil with or 
without amantadine on 
postoperative pain intensity and 
morphine consumption in major 
abdominal surgery patients: a 
randomised trial. Publicerad 2014 
[15]. 

Amantidin 
NMDA-receptor 
antagonist 

48 st. 
< 1 
dygn 

Remi-
fentanil  

Studien visade att ingen statistiskt 
signifikant skillnad gällande 
smärtintensitet orsakat av lågdos och 
högdos remifentanil samt att 
amantidin inte åstadkom någon 
skillnad på smärtintensitet [15]. 

Intraoperative methadone 
improves postoperative pain 
control in patients undergoing 
complex spine surgery. Publicerad 
2011 [16]. 

Metadon 
NMDA-receptor 
antagonist 

29 st. 
< 1 
dygn 

Sufentanil  

Studien visade att en bolusdos av 
metadon preoperativt förbättrar 
smärtkontrollen postoperativt hos 
patienter som genomgår en komplex 
ryggoperation. Effekten av metadon 
kvarstår minst i 72 timmar [16]. 

Switching between methadone and 
morphine for maintenance 
treatment of opioid dependence: 
impact on pain sensitivity and 
mood status. Publicerad 2006 [17]. 

Opioidrot-
ation (byte 
till 
morfin) 

– 
 

14 st. 
6 
veckor 

Metadon  
Studien visade att hyperalgesi inte 
kan reduceras med hjälp av byte från 
metadon till morfin [17]. 
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4. Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka läkemedelsbehandlingsmöjligheter 
av OIH med NMDA-receptor antagonister och opioidrotation. Bortsett från behandling 
med ketamin och metadon verkar övriga behandlingsstrategier som undersöktes i denna 
litteraturstudie inte vara effektiva för behandling eller reducering av utveckling av OIH i 
en experimentell situation. Patogenesen av OIH är fortfarande inte helt kartlagd och 
dagens kunskapsnivå samt teoretiska/biologiska modeller är bristfälliga. Det finns flera 
olika teorier på hur OIH kan uppstå, och NMDA-receptorn tycks spela en central roll. I 
det här arbetet har det framkommit att behandling av OIH fortfarande verkar vara 
empirisk. Generellt tycks fokus ha varit på läkemedel med antagonistisk verkning på 
NMDA-receptorn.  

4.1 Metoddiskussion 
Det föreliggande arbete är utformat som en litteraturstudie. Fördelar med en 
litteraturstudie är att det som regel finns mycket information att tillgå och material att 
anskaffa. Väsentlig litteratur kan identifieras genom att söka i databaser, som exempelvis 
PubMed. Litteraturen är relativt lättåtkomlig och det går att begränsa sökningarna, att 
de mest aktuella och relevanta källorna kan selekteras. Nackdelen med en 
litteraturstudie är ibland ett bristfälligt utbud till publicerad information som redogör 
för hur en klinisk vardag ser ut, bland annat ur patienternas perspektiv. Möjliga 
alternativ till metodvalet fanns. Det kunde vara exempelvis intervjustudie eller 
enkätstudie med frågor till medicinsk personal och patienter. Detta valdes bort bland 
annat då det inte var möjligt att genomföra med tanke på tiden som fanns till förfogande. 
I exempelvis enkätstudier handlar det inte bara om att formulera frågor, utan även att 
använda sig av vetenskapligt pålitliga och validerade metoder. Analys av svaren måste 
ske på ett vetenskapligt korrekt och förutsättningslöst tillvägagångssätt [18]. 
 
Inklusionskriterier för detta arbete var att det skulle vara originalstudier, helst 
randomiserade och placebokontrollerade, vilket bidrar till att minska risken för bias vid 
bland annat urvalet av deltagare. Vidare skulle studierna vara utförda på människor, för 
att lättare kunna dra kliniskt relevanta slutsatser. I det här arbetet var det svårt att hitta 
studier om opioidrotation som uppfyllde inklusionskriterierna, vilket gör det svårt att 
dra några slutgiltiga slutsatser angående hur opioidrotation fungerar vid OIH. 
 
Exklusionskriterier för detta arbete var läkemedelsbehandlingar med potentiella 
verkningsmekanismer som troligen inte involverar direkt NMDA-receptorn förutom 
opioidrotation. Denna avgränsning gjordes, då det inte var möjligt att analysera hela 
spektrum av möjliga behandlingsstrategier under den begränsade tid som fanns till 
förfogande. Det är naturligtvis en svaghet med den här studien att fokusera på NMDA-
receptor antagonister, då det finns risker för att dra felaktiga slutsatser om bland annat 
hur bra de olika läkemedelsbehandlingarna fungerar jämförelsevis. Det finns även 
flertalet olika NMDA-receptor antagonister, men alla har inte studerats vid exempelvis 
randomiserade kontrollerade studier på människor vid OIH. Detta gör det svårt att uttala 
sig om hur alla NMDA-receptor antagonisterna fungerar jämförelsevis.  
 
Inklusionskriterierna, exklusionskriterierna samt sökmetoden i PubMed (se tabell 2), 
borde med stor sannolikhet leda till att det går upprepa resultaten från den här 
litteraturstudien.  
 
Smärta är en subjektiv upplevelse och därmed är även uppskattningen subjektiv, vilket 
gör det naturligtvis svårt att göra objektiva jämförelser av resultat mellan personer.  
De instrument som har använts i studierna för smärtskattning, exempelvis VAS, är 
validerade och ansedda som tillförlitliga metoder i samband med studier [19]. 
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Det är en viktigt att sätta studierna om OIH i ett kliniskt relevant sammanhang. Hur 
relevanta studierna med de experimentella smärtmodeller är, då smärta bedöms orsakad 
av kyla, värme, elektricitet och tryck stimulering. Detta liknar inte de verkliga 
förhållandena som patienterna upplever i vardagen, främst för den största gruppen 
kroniska smärtpatienter drabbade av OIH. Det är även svårt att göra 
placebokontrollerade studier med kirurgiska ingrepp hos frivilliga [20].  

4.2 Resultatdiskussion 
Det finns generellt en del problem med vilka slutsatser det går att dra från studierna i 
det här arbetet på grund av bland annat deras studiedesign. En del resultat i studierna 
bedöms ha låg evidensstyrka på grund av bland annat brist på studier med tillräckligt 
stora undersökningsgrupper, ibland användes icke-likvärdiga kontrollgrupper och 
generellt för korta uppföljningstider. Det existerar även osäkerhet om samtliga 
patienterna verkligen hade OIH och hur tillförlitliga de experimentella modellerna var 
vid OIH. Ett antal studier visade icke-signifikanta resultat, vilket innebär att det inte går 
dra några slutgiltiga slutsatser från de resultaten som ingår i det här arbetet. Det kan 
eventuellt ge en indikation för ”trender”, men det behövs göras bättre utformade studier 
med större undersökningsgrupper för att klargöra och bekräfta potentiella 
orsakssamband. 
 
Resultaten från den denna litteraturstudie visade att NMDA-receptor antagonisterna 
ketamin [13] och metadon [16] tycks ha en viss terapeutisk effekt vid behandling av eller 
för att förebygga utveckling av OIH, medan dextrometorfan [14] och amantidin [15] samt 
att opioidrotation från metadon till morfin [17] inte tycks ha varit effektiva. Det kan även 
berott på att exempelvis OIH kan ha haft alternativa orsaksmekanismer än de som var 
förmedlade via NMDA-receptorn, eller att smärtmekanismen berodde på andra faktorer 
än enbart på OIH.  
 
Resultaten från detta arbete stämmer delvis överens med en systemisk översikt [11], där 
de valda läkemedelsbehandlingarna ketamin, dextrometorfan, amantidin, metadon och 
opioidrotation visat sig ha effekt på OIH [11]. Diskrepansen i resultat jämfört med den 
här föreliggande litteraturstudien, kan bland annat bero på skillnader i studieupplägg 
(observationsstudier/experimentella studier), studiedesign (olikheter i 
observationstider, randomisering/icke-randomisering, placebokontrollerade-/icke-
placebokontrollerade samt blindade-/icke-blindade studier) och olika experimentella 
modeller samt substanser som ska utlösa OIH. En standardisering och harmonisering av 
studiedesign för framtida studier hade varit önskvärt.  
 
Angst et al. [13] undersökte om tillägg av S-ketamin till remifentanilbehandling kunde 
reducera risken för hyperalgesi jämfört med behandling med enbart remifentanil-
infusion. S-ketamin utövade både en direkt analgetisk effekt och en anti-hyperalgetisk 
effekt när det administrerades ensamt. Det öppnar för frågan om S-ketamin verkligt 
förhindrade utvecklingen av OIH eller endast verkade genom sin anti-hyperalgetiska 
effekt. Det behövs studier för att klargöra hur opioider ska doseras optimalt vid operation 
och om det kan förhindra OIH [13].  
 
I motsättning till resultaten från ovan nämnda studien [13], finns ett arbete [21], där det 
givits subanalgetiska doser av S-ketamin, vilket inte förhindrade utveckling av OIH vid 
smärtstimulering med mekaniskt tryck. Det är möjligt att NMDA-receptorsystemet kan 
ha olika grad av involvering i utveckling av OIH, beroende på typ av nociceptivt 
smärtstimulus. I deras försöksupplägg fick deltagarna med opioidbehandling en 
kraftigare nociceptiv stimulering jämfört med placebogruppen. Det kan vara att den 
högre nociceptiva stimuleringen orsakade en nociceptiv sensitisering och därmed 
hyperalgesi. NMDA-receptor antagonister förhindrar troligtvis inte perifer sensitisering, 
vilket kan förklara att subanalgetiska doser av S-ketamin har varit ineffektiva mot 
mekaniskt utlöst hyperalgesi [13]. 
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I kontrast till resultaten från studien av Angst et al. [13] finns exempelvis en djurstudie 
[22] som rapporterat hyperalgesi orsakat av värme. De divergerande resultaten kan bero 
på att observationsperioden kan ha varit för kort, då hyperalgesin bedömdes relativt kort 
tid efter opioidinfusionen [13]. 
 
Studien av Compton et al. [14] refererar att en del tidigare rapporterade negativa resultat 
för dextrometorfan-behandling av OIH, kan ha berott på val av utfallsmått har 
undersökts. Utfallsmått som exempelvis analgetikabehov, vilket inte direkt 
nödvändigtvis kan förväntas korrelerar med OIH [14].  
 
Det fanns även skillnader mellan de etniska grupperna i den sistnämnda studien [14], 
där användes elektrisk stimulering som smärtmodell. Detta var ett oväntat resultat, 
vilket inte hade setts i tidigare forskning, där det inte hade observerats skillnader i 
smärttolerans mellan olika etniska grupper. Det var dock en överrepresentation av en 
etnisk grupp (”latino”) i studien av Compton et al. [14], vilket gör det svårt att dra säkra 
slutsatser om etniskt ursprung hade betydelse för den eventuella motverkande effekten 
dextrometorfan på OIH. Trots bristen på effekt av dextrometorfan på OIH, fanns det 
könsskillnader med sämre tolerans mot smärtstimulering genom isbadsexponering 
bland kvinnor. Det var inte helt oväntat, då detta även har observerats när opioidtolerans 
har undersökts. De negativa fynden i samband med dextrometorfan, kan bero på att 
dextrometorfan bara är en svag NMDA-receptor antagonist och att 
undersökningsgruppen kan ha varit att för liten för att kunna få signifikanta resultat. Det 
behövs större undersökningsgrupper för att klargöra detta [14].  
 
I studien av Comptom et al. [14] antogs det att deltagarna hade utvecklat i alla fall en viss 
grad av OIH baserat bland annat på en tidigare studie [23]. Dessutom fanns det ingen 
kontrollgrupp, trots det ”såg” det ut som om deltagarna hade hyperalgesi baserat på data 
under studien. När deltagarna jämfördes med ”matchade” kontroller som inte tog 
metadon, var inte hyperalgesi sensu stricto etablerat. Hade bekräftade fall av OIH 
jämförts, hade det troligen funnits bättre möjligheter för att bedöma dextrometorfans 
eventuella effekt på OIH [14]. 
 
Det existerade signifikanta skillnader i remifentanildos mellan högdos- och lågdos-
gruppen i studien av Treskatsch et al. [15]. Exempelvis har en tidigare studie [24] visat 
att den högre dosen kunnat ge ökad smärtkänslighet jämfört med den lägre dosen. Detta 
ökar tillförlitligheten av studien [15] för att kunna studera hyperalgesi. Att använda ännu 
högre doser av remifentanil än i studien [15], kunde kanske ha ökat tillförlitligheten 
ytterligare. Det finns även indikation på att den lägre dosen som bland annat användes i 
studien [25] kan orsaka OIH. Det är intressant att den lägre dosen som använts i 
kontrollgruppen inte orsakade OIH i kontrast till fynden i exempelvis en annan studie 
[26]. Därför ska det beaktas att en del OIH kan ha existerat även i kontrollgrupperna i 
andra studier som har undersökt remifentanil och OIH. Detta kan ha gjort att det dragits 
felaktiga slutsatser i tidigare studier. Att remifentanil kan inducera OIH finns bevisat 
sedan tidigare. Tidsperioden som studien varade stämmer överens med de tidsramarna 
som det går att förvänta sig se OIH, med ett maximum vid 30 minuter och upptill fyra 
timmars påverkan. Detta bekräftades i studien av Treskatsch et al., då det efter fyra 
timmar inte kunde se hyperalgesi. Resultatet vid studien stämmer även överens med en 
del tidigare forskning som visat att amantidin inte påverkar OIH utlöst av remifentanil 
[15]. 
 
Studien av Treskatsch et al. [15] baserades bara på ett relativt lågt antal deltagare, vilket 
gör det svårare att upptäcka signifikanta skillnader i smärtskattning mellan grupperna. 
I studien upplevde deltagarna i alla grupperna en lägre smärtkänslighet än förväntat 
mellan den tredje och fjärde timmen. Detta gjorde att det behövdes post-hoc omvärdera 
den statistiska bearbetningen. Det gjorde att de inte hade tillräcklig statistisk styrka för 
att uppnå statistiskt signifikanta data. Den icke-signifikanta skillnaden i smärta mellan 
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grupperna påverkade även möjligheten för att kunna påvisa någon effekt av amantidin 
på OIH [15]. 
 
Gottschalk et al. [16] studerade metadonets effekt på OIH hos patienter som genomgick 
komplexa ryggoperationer. Patienterna hade redan innan operationen kraftiga smärtor, 
vilket gör att många använde sig av opioider som kan ha resulterat i OIH eller 
opioidtolerans redan innan studiens start. Detta minskar studiens tillförlitlighet. 
Metadonets verkningsmekanism är ganska unik, då den har en NMDA-receptor 
antagonistisk effekt som är jämförbar med ketamin och samtidigt verkar som agonist på 
opioidreceptorer. Opioidrotation till metadon har även visat sig kunna användas vid 
opioidtolerans. Trots detta finns det få prospektiva studier som sedan tidigare har 
studerat metadonets eventuella effekt preoperativt mot OIH [16]. 
 
Metadon har en stor inter- och intraindividuell variation i elimination. Typisk 
halveringstid varierar mellan 15 och 60 timmar med en genomsnittlig halveringstid på 
cirka 22 timmar. Det beror på genetiska polyformismer av CYP-enzymer som är 
involverade i metadonmetabolismen [16]. Metadon metaboliseras huvudsakligen genom 
CYP 3A4, men även i mindre grad genom CYP 1A2, 2D6, 2D8, 2C9/2C8, 2C19 och 2B6 
[27]. Detta kan förklara den stora variationen av resultat i metadongruppen inom de 
första 24 timmarna efter operationen i studien av Gottschalk et al. [16]. Dessutom kunde 
patienternas tidigare medicinering inducera eller hämma CYP-enzymer och därigenom 
påverkat elimineringen av metadon. Det skulle ha varit svårt att exkludera deltagare som 
använde opioider preoperativt, då flertalet av patienterna som skulle opereras hade stora 
smärtor och därför behandlingsbehov för opioider [16]. 
 
Det var ingen skillnad i studien av Gottschalk et al. [16] i postoperativ opioidanvändning 
vid 24 timmar efter operationen mellan grupperna, men det fanns en skillnad vid 48 och 
72 timmar. Baserat på metadonets farmakokinetik borde effekten ha kommit tidigare, 
vilket kan väcka misstanke om att det kan finnas någon alternativ mekanism för 
metadonets effekt mot utveckling av hyperalgesi. Det kan finnas någon förebyggande 
effekt av metadon mot OIH. Baserat på resultaten i studien av Gottschalk et al. skulle det 
kunna vara optimalt att använda metadon preoperativt, då det inte kräver några speciella 
förberedelser och den förväntade effektdurationen sträcker sig över en relativt lång tid 
postoperativt [16]. 
 
Studien av Gottschalk et al. [16] var enkelblindad (patienterna), vilket kan ha påverkat 
studiens validitet. Idealt hade det behövts dubbelblindade studier med större 
patientpopulationer för att kunna dra säkrare slutsatser. Det skulle även vara intressant 
att studera om preoperativt metadon ger någon skillnad med tanke på risk för OIH vid 
längre uppföljningstider. En ytterligare svaghet med denna studie var att alla patienter 
inte hade fått sina tidigare läkemedel intraoperativt i ekvivalenta doser. Patienterna i 
sufentanil gruppen fick i genomsnitt mer opioider intraoperativt. Detta kan ha lett till att 
dessa patienter hade ett större postoperativt opioidbehov, vilket kan ha haft samband 
med att de sedan tidigare hade utvecklat opioidtolerans. En ytterligare brist med denna 
studie var att patienterna inte fick samma opioider i samband med patientkontrollerad 
analgesi (patient-controlled analgesia, PCA). Detta hade praktiska orsaker, då det hade 
på grund av tidigare erfarenhet individualiserat opioidbehandlingen på basis av 
individuell smärtrespons. Detta kan ha reducerat tillförlitligheten av studien [16]. 
 
Metadon användes även i studien av Mitchell et al. [17] av patienterna som var under 
långtidsbehandling. Det finns belagt sedan tidigare att kronisk opioidexponering kan 
orsaka ökad smärtkänslighet. Bland annat har en tidigare studie [28] kunna visa att kan 
det kan uppstå utsättningssymtom vid opioidrotation och att detta kan kopplas till 
humörsvängningar. I studien [17] upplevde gruppen som inte kände med metadon att 
det var tillräckligt för att undertrycka abstinenssymptomen ("non-holders") jämfört med 
gruppen patienter som “hållit sig till behandlingen”, det vill säga att de kände att de hade 
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tillräcklig effekt av opioid substitutionsbehandlingen (”holders”) en snabbare period till 
förbättring från utsättningssymtomen. Detta resulterade inte i några skillnader i 
smärtparametrar och därigenom påverkade inte resultatet i studien för OIH [17]. 
 
OIH verkar i alla fall till en stor del involvera NMDA-receptorer, men i studien av 
Mitchell et al. [17] gav bytet från metadon till morfin inte några större skillnader i 
analgetisk effekt. En slutsats som kan dras av studien är att hyperalgesi kan uppstå 
oberoende vilken opioid som används [17]. Dessutom behandlades alla patienter med 
metadon redan innan studiestart, och var alltså inte ”metadon-naiva” vilket kan ha haft 
betydelse för studieresultatet, eftersom metadoneffekten redan kan ha utnyttjats.  
 
Svagheter i studien av Mitchell et al. [17] som måste beaktas är bland annat olikheter i 
användningstider av metadon innan bytet till morfin, varierande doseringar, den relativt 
korta observationstiden efter bytet och eventuell användning av andra läkemedel under 
studietiden. Det finns indikationer för att olika nociceptiva stimuli kan orsaka 
hyperalgesi på olika sätt, exempelvis metadon som verkar vara känslig för ”cold pressor”, 
men inte för elektrisk stimulering. I studien visade det sig att smärtkänslighet för 
elektrisk stimulering inte kunde påverkas. En annan svaghet med studien var att en del 
av patienterna möjligen inte upplevde OIH, utan istället opioidtolerans. I studien gjordes 
inte några tillförlitliga undersökningar av detta [17]. 
  
Många studier har undersökt OIH på friska människor och vid anestesi. Remifentanil är 
en kortverkande, ”ren” μ-agonist med en snabb eliminering. Den har visat sig att snabbt 
kunna orsaka opioidtolerans hos friska individer, vilket även har gjort den intressant att 
studera i samband med OIH [15, 29]. Vidare forskning behövs dock för att se om det 
finns fördelar och nackdelar med remifentanil med tanke på risken för OIH, samt hur 
relevant det är att studera OIH hos patienter som behandlas med remifentanil.   
 
Fentanyl har en längre verkningstid jämfört med remifentanil, det finns rapporter att 
högre doser av fentanyl kan ge upphov till mer smärtor och av längre duration [30]. Även 
här är det intressant att se om det finns fördelar och nackdelar vid användning av 
fentanyl, samt om det är relevant att studera OIH i samband med fentanyl. Vid planering 
av eventuella framtider studier måste exempelvis nödvändigheten av längre 
observationsstudier beaktas. 
 
Det skulle vara attraktivt att undersöka närmare ifall memantin som är en NMDA-
receptor antagonist skulle ha effekt mot OIH hos människor, men i nuläget finns det 
endast djurstudier i PubMed.  
 
Det är även intressant att utreda om magnesium har effekt vid OIH, då magnesium har 
en viktig funktion på NMDA-receptorn. Det finns en randomiserad kontrollerad studie 
[31] (på turkiska) med magnesium utförd på människor som tyvärr inte kunde studeras 
i detalj. Slutsatsen i den engelska sammanfattningen av studien var i alla fall att 
magnesium reducerade risken för remifentanil-utlöst OIH [31]. 
 
I studierna som ingår i denna litteraturstudie är det svårt att särskilja om smärtan är 
orsakad av OIH eller opioidtolerans, vilket självfallet minskar studiernas tillförlitlighet. 
Svårigheten att hålla isär OIH från toleransutveckling är ett generellt problem och gäller 
inte bara arbeten som ingick i denna litteraturgenomgång. Det finns genetiska 
predispositioner som är involverade i toleransutveckling [32]. Om genetiska varianter 
kunde testas i större omfång, skulle det i alla fall kunna utesluta patienter med ärftlig 
predisposition för toleransutveckling vid studier som undersöker OIH.  
 
Det finns studier som ger stöd för hypotesen att en blandning av OIH och opioidtolerans 
kan inträffa vid exponering av stora doser av opioder [30]. Det behövs dessutom 
utvecklas experimentella modeller för OIH i samband med kontrollerade kliniska 
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studier. Det är inte lätt att “framprovocera” ”äkta” OIH i en experimentell situation. Det 
behövs bland annat karakteriserar riskfaktorer, exempelvis genetiska, för utveckling av 
OIH för att kunna selektera de ”rätta” patienterna. 
 
Det finns också studier av andra substanser som studerats för behandling av OIH, 
exempelvis NSAID-preparat, propofol, α2-receptor agonister (klonidin), buprenorfin 
och gabapentin. Dessa har visat sig ha effekt vid OIH, men deras verkningsmekanism är 
troligen inte relaterad direkt till NMDA-receptorn [11]. 
 
I en sammanfattning av Rhodin [33] i Läkartidningen från 2014 konstateras att "den 
ökande användningen av opioider för behandling av långvarig smärta har utvecklats 
till ett folkhälsoproblem i Sverige såväl som i andra länder" [33]. Detta återspeglas även 
i ett ökande antal studier om OIH [11] i PubMed under de senare åren. Även om det är 
fler studier på djur än så länge, går utvecklingen framåt och nya studier utförs även på 
människor. En relevant fråga i detta sammanhang är om och i vilken omfång resultaten 
från djurstudier kan överföras till människor. Med mer kunskap om OIHs 
orsaksmekanismer och behandlingsmöjligheter vill det i framtiden vara möjlig att utföra 
epidemiologiska studier för att få en bättre överblick av bland annat prevalens och 
incidens av OIH. Dessutom kommer det att i framtiden troligen kunna ge kliniska studier 
bättre studiedesign för att se vilken typ av behandling som är mest effektiv. Det är också 
intressant att undersöka ifall det finns skillnader mellan opiater och syntetiska opioider 
vid utveckling av OIH. Det finns i nuläget färre studier i PubMed på opiater jämfört med 
syntetiska opioider. Några ytterligare frågor som behöver besvaras är om det finns 
skillnader mellan opioider när det gäller OIH och om behandlingslängden av opioider 
påverkar risken för utveckling av OIH. 
 
Framtida forskning gällande läkemedelsbehandling av OIH bör innefatta optimering av 
doser, doseringsintervall och behandlingslängd, samt testning av nya substanser med 
”alternativa” verkningsmekanismer. Detta skulle åstadkomma en mer individualiserad, 
specifik behandling av OIH. Det är även viktigt att studera om det finns effektiva 
förebyggande åtgärder och icke-farmakologiska behandlingar av OIH. Här det givetvis 
grundläggande att studera och klargöra patofysiologin av OIH. Sammanfattningsvis 
finns det alltså fortfarande ett stort forskningsbehov inom området. 

4.3 Slutsats 
 
Opioider kan paradoxalt nog öka smärtor och orsaka OIH, ett tillstånd som är kliniskt 
svårt att särskilja från opioidtolerans. OIH och opioidtolerans har anförts som orsak till 
den minskade analgetiska effekten av opioider vid längre tids behandling. De 
angelägnaste utmaningarna i smärtbehandlingen när OIH uppstår är att bemöta 
patienten med en helhetssyn som inkluderar diagnos, identifiering av orsaken till 
smärtan, korrekt klassificering av smärttypen samt uppföljning och utvärdering av 
insatta behandlingsstrategier. 
 
Patogenesen till OIH är fortfarande inte helt kartlagd och dagens kunskapsnivå samt 
teoretiska/biologiska modeller är bristfälliga. Det finns flera olika teorier på hur OIH kan 
uppstå, och NMDA-receptorn tycks spela en central roll. I det här arbetet har det 
framkommit att behandling av OIH fortfarande verkar vara empirisk. Generellt tycks 
fokus ha varit på läkemedel med antagonistisk verkning på NMDA-receptorn. 
 
Denna litteraturstudie indikerar att OIH troligen kan behandlas eller att utvecklingen av 
OIH kan reduceras med NMDA-receptor antagonisterna ketamin och metadon. Däremot 
finns indikationer på att NMDA-receptor antagonisterna dextrometorfan och amantidin 
samt att opioidrotation från metadon till morfin är ineffektiva vid behandling eller 
reducering av utveckling av OIH. Det krävs dock fler studier med bland annat förbättrad 
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studiedesign och större undersökningsgrupper för att kunna fastslå och rekommendera 
en optimal läkemedelsbehandling av OIH. 
 

5. Tack 

Tack till handledaren Jörn Schneede för dina synpunkter under arbetets fortskridande. 
Det har varit uppskattat. 
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