
31/10/16	

1	

Nya strategier för behandling 
av 

drogframkallade hjärnskador 
 

Alfhild Grönbladh 
 

Forskare, farmacie dr. 
Uppsala Universitet 

Droginducerade skador i hjärnan 

Drogberoende - hjärnsjukdom 
 
Flertalet droger, exempelvis alkohol,  
centralstimulantia, opioider och anabola steroider har 
visats kunna ge upphov till skador i hjärnan. 
 
Exempelvis har försämrad kognitiv  
förmåga visats med till exempel inlärnings-  
och minnessvårigheter. 

Anabola androgena steroider (AAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan ge upphov till fysiska och psykiska bieffekter så som hjärt/
kärlkomplikationer, sterilitet, aggression och depression. 
 
 
Studier visar att långtidsanvändning av AAS påverkar hjärnan 
och kan ge inlärnings-och minnessvårigheter  
(Kanayama et al, 2013, Kaufman et al, 2015) 
  

Tillväxthormon (GH) 

Ett kroppseget hormon  
(growth hormone, GH) 
 
 
Tillväxt 
 
Insulin-lik tillväxtfaktor 1 (IGF-1) 
 
Brist på GH 



31/10/16	

2	

Tillväxthormon i hjärnan 

GH-receptorer och IGF-1-receptorer finns i  
hjärnan 
 
Ökad nybildning av nervceller och minskad  
celldöd 
 
Behandling med GH förbättrar inlärning 
och minne hos individer med brist på GH 
 
 

Studier kring droger och 
tillväxthormons effekter i hjärnan 

Cellstudier 

Djurexperimentella metoder 

Molekylärbiologiska metoder 

Kliniska studier 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

Kan tillväxthormon motverka 
droginducerade effekter? 

 
 
Anabola steroider kan leda till sänkta nivåer 
av IGF-1.  
 
Studier har visat att behandling med GH kan 
motverka vissa steroid-inducerade effekter.  

Tillväxthormon kan motverka celldöd i 
hippocampus 

Behandling med morfin orsakade celldöd i 
celler från hippocampus 

GH-behandling motverkade celldöden som 
orsakats av morfinet. 
 

Svensson	et	al.,	2008,	PNAS	
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Tillväxthormon kan motverka 
celldöd i kortex 

Höga	doser	av	metadon	orsakade	celldöd	i	nervceller	från	kortex	
vilket	motverkades	om	cellerna	samCdigt	behandlades	med	GH	.		

Nylander,	Grönbladh,	Zelleroth,	Diwakarla,	Nyberg,	Hallberg,	Neuroscience,	2016,	in	press	

Patientstudie 

Patient med kronisk smärta som efter mångårig behandling 
med opioiden metadon fått problem med minnet 
 
Patienten hade även låga IGF-1 nivåer 
 
Behandling med tillväxthormon 

 
 
 
 

Magnetresonansspektrometri (MRS) i högra delen av 
hippokampus 

	 	 Examination	1	 Examination	2	
(i	förhållande	till	
examination	1)	

Cho/Cr	 	 -	 +46%	

NAA/Cr	 	 -	 +43%	

Myosin/Cr	 	 -	 10%	
 

GH	förbäMrar	kogniCv	funkCon	

Rhodin	et	al,	Acta	Anaesthesiol	
Scand.	2014,	58,	759-65	
	

Livskvalitet		(EORTC-
QLQ	test)	

N-acetylaspartat	=	NAA	
(neuronmarkör),	Myosin	=	
Myoinostol	(gliamarkör)	;	
Kolin	=	Cho	(celltäthet);		
KreaCn	=	Cr		

Genteknik för att motverka 
droginducerade skador i hjärnan? 

 
Genterapi för att öka uttrycket av tillväxthormon i hjärnan 
 
Långtidsuttryck av tillväxthormon 
 
Specifikt uttryck i nervceller 
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Framtiden 
 
Fler studier på gång! 
 
 
Möjlighet att reparera drog-inducerade 
skador i hjärnan 
 
 

Tack! 
 
Avd. för biologisk beroendeforskning, 
Uppsala Universitet 
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