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Kväveoxid (NO), en enkel molekyl
med komplexa biologiska effekter, har
tidigare presenterats i Läkartidningen i
skilda sammanhang [1-3]. Det stora in-
tresse som NO vederfarits inom senare
års medicinska forskning kan sökas i en
kombination av dess säregna kemiska,
farmakologiska, fysiologiska och cyto-
toxiska egenskaper. I centrala och peri-
fera neuron kan NO tjänstgöra som
transmittor eller co-transmittor, och i
immunsystemet verkar NO som en po-
lymodal cytostatisk eller cytotoxisk
mediator. I cirkulationsapparaten har
NO såväl akuta som kroniska effekter,
vilka med stor sannolikhet är fysiolo-
giska [4].

NO bildas från aminosyran L-argin-
in och molekylärt syre i närvaro av en-
zymet NO-syntas (NOS). NOS är inte
ett enda enzym utan en grupp av isoen-
zymer som kan vara konstitutivt ut-
tryckta – som i kärlendotel eller nerv-
celler – eller som uttrycks genom på-
verkan av exempelvis cytokiner på im-
munkompetenta celler. I endotelceller
anses en kontinuerlig produktion av NO
förekomma; denna basala bildning kan
uppregleras antingen genom ökad kal-
ciumtillgänglighet (konstitutivt NOS är
calmodulinberoende), eller genom en
ökad bildning av själva enzymet via
sedvanliga transskriptions- och transla-
tionsprocesser i cellkärnan. Troligen
förekommer båda dessa regleringspro-
cesser fysiologiskt. Tillfälligt ökat
blodflöde – exempelvis vid ökad akti-
vitet i arbetande skelettmuskulatur –
ger via en sjuvningseffekt, »shear», på
endotelet större kalciumtillgänglighet
med åtföljande flödesberoende förhöjd
NO-bildning. Mer långvarig och åter-
kommande blodflödesökning (fysisk
träning) kan därtill öka själva mängden
NOS i kärlendotelet.

NO håller
friska kärl öppna
NO har en mycket kort överlevnads-

tid och verkar därför endast i omedelbar
närhet till bildningsstället. Å andra si-
dan kan NO passera genom cellmem-
bran utan svårigheter. NO bildat i kärl-
endotelet utövar sina effekter i kärlväg-

gens glattmuskellager och i blodet. I
kärlväggen verkar NO relaxerande på
muskelcellerna via aktivering av gua-
nylcyklas, en effekt som utgör en hörn-
sten i den fysiologiska regleringen av
kärltonus. Därtill har NO en antiprolife-
rativ effekt som troligen håller tillbaka
en inbyggd tendens till hypertrofi hos
den glatta muskulaturen. I blodet påver-
kar NO framför allt trombocyterna, vil-
ka blir mindre benägna till aggregation
och adhesion, också genom aktivering
av guanylatcyklas. Dessutom bromsar
NO uttrycket av adhesionsmolekyler i
trombocytmembranen, vilket ytterliga-
re förstärker dess antitrombocytära ef-
fekt. NO kan således sägas vara en en-
dogen försvarare av fritt blodflöde i
friska kärl. Blockad av NO-syntesen le-
der till vasokonstriktion, blodtrycks-
stegring och ökad hemostatisk tendens.

NO-brist ger sjukdom
Nedsatt NO-verkan på kärlvägg och

trombocyter föreligger vid flera slag av
kardiovaskulär sjukdom, såsom diabe-
tesangiopati, hyperkolesterolemi och
ateroskleros med åtföljande försämrad
endotelfunktion. Vid dessa tillstånd sy-
nes en accelererad nedbrytning av NO
har utvecklats på basis av ökad oxidativ
stress i kärlväggen. En liknande meka-
nism har föreslagits som orsak till den
dåliga endotelfunktionen hos i övrigt
kärlfriska cigarettrökare. Noteras bör
att den endoteliala NO-bildningen vid
dessa tillstånd knappast är nedsatt, utan
snarare (kompensatoriskt, men ändå
otillräckligt) förhöjd.

Finns det även sjukdomstillstånd
som beror på nedsatt bildning av NO?
Genmanipulation – s k knockout-för-
sök, där koden för bildning av NOS för-
störts – har inte givit några entydiga re-
sultat härvidlag. Knockout av koden för
neuronalt NOS leder till magsäcksdila-
tation hos möss, men inga funktionella
defekter i övrigt. Motsvarande försök
på kycklingar har beskrivits ge försäm-
rad inlärningsförmåga. Knockout av
koden för endotelialt NOS hos möss ger
hypertension och hypokinetisk cirkula-
tion.

Olikheten mellan dessa laboratorie-

defekter och kända sjukdomar torde åt-
minstone delvis kunna förklaras av att
laboratorieförsöken visar vad ett tidigt
etablerat och totalt bortfall av NO leder
till, medan förvärvade sjukdomar åt-
minstone kan ha föregåtts av en normal
NO-syntes tidigt i individens utveck-
ling. Såväl strukturell utveckling som
funktionell integrering mellan organsy-
stem bör ha väsentligt skilda förutsätt-
ningar i dessa två situationer. Frågan
om vilka patofysiologiska konsekven-
ser en regional eller en generell brist på
NOS kan tänkas ha har därför hittills va-
rit obesvarad.

NOS-brist i lungorna ger
pulmonell hypertension?
I lungorna anses NO bildas i alla ty-

per av endotel, dvs i kärl av alla dimen-
sioner i såväl lung- som bronkialcirku-
lationen. Dessutom bildas troligen NO i
bronkialepitelet. Endotelialt NO sänker
lungkärlsresistansen, i analogi med för-
hållandet i systemkretsloppet. Denna
effekt är sannolikt fysiologisk. NO an-
vänds i viss utsträckning som inhala-
tionsläkemedel vid lungsjukdom, i förs-
ta hand vid »aquired respiratory distress
syndrome» (ARDS). Vid detta tillstånd
har inhalationsbehandling med NO vi-
sats både sänka lungkärlsresistansen
och förbättra gasutbytet [3, 5].

Nyligen rapporterade Giaid och Sa-
leh [6] att pulmonell hypertension (PH)
är kopplad till minskad förekomst av
endotelialt NOS i lungkärlen. De kunde
visa att friska individer hade en bety-
dande mängd NOS såväl i lungornas
kärlendotel som i bronkepitelet, medan
patienter med pulmonell hypertension
helt saknade eller hade mycket ringa
mängd NOS i lungartärendotel som
uppvisade PH-specifika patologiska
förändringar. Mängden NOS i lungkärl-
endotelet var i själva verket omvänt kor-
relerad till såväl de histopatologiska
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förändringarna som lungkärlsresistan-
sen.

I diskussionen av sina fynd föreslog
författarna att en obalans i bildningen
av endoteliala mediatorer – NO, endo-
telin, prostacyklin m fl – skulle kunna
bidra till utvecklingen av pulmonell hy-
pertension, och pekade särskilt på möj-
ligheten av en nedreglerad bildning av
NO och en ökad bildning av endotelin
som tänkbar etiologi. Endotelin är en
kraftfull vasokonstriktor, och verkar
dessutom proliferativt på glattmuskel;
ökad endotelin- och minskad NO-bild-
ning skulle sålunda kunna förklara den
initiala patofysiologin vid pulmonell
hypertension, som anses baserad på en
kombination av vasokonstriktion, me-
diahypertrofi och intimaförtjockning.

Rapporten av Giaid och Saleh är
mycket intressant. Den är också »medi-
cally correct» (om uttrycket tillåts som
en travestering av »politically cor-
rect»), dvs dess innehåll ligger helt i lin-
je med den allmänna uppfattningen
bland NO-forskare att över- eller under-
produktion av mediatorn borde vara or-
sak till etablerade men hittills ej förståd-
da sjukdomar. Avgörande för rappor-
tens betydelse blir därför frågan huruvi-
da bristen på NOS kan anses vara pri-
mär eller sekundär vid pulmonell hy-
pertension. Om bristen på NOS är grun-
den till pulmonell hypertension kan
man utan tvekan tala om ett forsknings-
genombrott. Om däremot nedsatt eller
helt upphävd förekomst av NOS i kärl-
endotelet utvecklats som en följd av va-
sokonstriktion och/eller patologiska
förändringar i kärlväggen, vilka i sin tur
är baserade på andra utlösande meka-
nismer, blir fyndet mindre spektakulärt,
om än ingalunda ointressant.

Orsak och verkan
Giaids och Salehs studie ger inga di-

rekta möjligheter att bedöma detta. I
rapporten ingick 22 patienter med pri-
mär pulmonell hypertension, dvs utan

klarlagd sjukdomsorsak, och 24 patien-
ter med pulmonell hypertension sekun-
där till annan sjukdom (kongenitalt viti-
um, lungfibros, kronisk obstruktiv
lungsjukdom, bronkiektasier eller
hjärtsvikt). Grupperna var jämförbara
med avseende på lungkärlsresistans,
lungartärtryck och arteriellt paO2. Den-
na likhet mellan grupperna skulle kun-
na tolkas som att faktorer vid sidan om
NOS-brist spelat en underordnad roll
vid sjukdomsutvecklingen. Om så vore
fallet – dvs om NOS-bristen skulle ha
varit den faktor som givit upphov till
kärlväggshypertrofin och den ökade
vaskulära resistansen både vid primär
och sekundär pulmonell hypertension
måste NOS-brist kunna utlösas av flera
olika faktorer. Pulmonell hypertension
skulle då bara utgöra den slutliga mani-
festationen av ett spektrum av NOS-de-
pressiva mekanismer, exempelvis i ana-
logi med att vänsterkammarsvikt kan
vara idiopatisk eller framkallas av hy-
pertoni, vitium eller koronarinsuffici-
ens.

Ett visst stöd för att NOS-bristen
skulle vara primär finns också i det fak-
tum att normal NOS-aktivitet, dvs i fris-
ka kärl, ökar vid ökat flöde eller ökad
»shear». Om NOS-brist vid pulmonell
hypertension vore sekundär, och andra
faktorer initialt skulle ha framkallat en
ökad lungkärlsresistans, borde detta ha
givit upphov till en ökad »shear» i lung-
kretsloppet och därmed en ökad – i stäl-
let för minskad – NOS-aktivitet.

Terapeutiska
konsekvenser
Trots att mycket sålunda talar för att

Giaids och Salehs resultat verkligen vi-
sar på en primär NOS-brist som orsak
till pulmonell hypertension kvarstår
frågetecken. Varför blockeras NOS-
bildningen i lungkärlen vid pulmonell
hypertension utan att systemkretsloppet
eller bronkepitelet drabbas? Vilka me-
kanismer kan framkalla en dissemine-
rad reduktion av NOS inom lungorna av
det slag som här beskrivits vid pulmo-
nell hypertension? Saknar vissa endo-
telceller flödesreceptorer som kan över-
föra »shear»-signalen till en promotor-
effekt i genomet, eller ligger defekten i
att promotorsekvensen i genomet ej
uppfattar »shear»-signalen? Föreligger
en mutation som leder till bildning av
odugligt NOS?

Rapporten av Giaid och Saleh ger
vissa svar, men ställer också många nya
frågor. Till dem hör givetvis vilka nya
terapeutiska möjligheter rapporten ak-
tualiserar. Författarna anger själva att

»Therapy with analogues of endotheli-
al nitric oxide synthase may provide a
new, safe, more widely applicable and
comprehensive therapeutic approach to
the prevention of pulmonary hyperten-
sion».

Förutsättningen för denna optimis-
tiska utsaga är dock att framtida NO-
analoger inte behöver ges på samma sätt
som NO administreras idag, dvs via re-
spirator under begränsad tid.
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