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Raynauds fenomen, ibland kallat
sjukdom och ibland dysfunktion, är väl-
känt och beskrevs redan 1862 av Ray-
naud och 1932 av Allen och Brown [1]
som en välavgränsad blekhet eller cya-
nos i fingrar och tår med ett sym-
metriskt eller bilateralt engagemang
och utlöst attackvis av kyla och upp-
hetsning. Vid primärt Raynauds  feno-
men föreligger det inte heller någon
sjukdom eller abnormitet som i sig
skulle kunna orsaka paroxysmal isch-
emi och vanligen leder denna inte heller
till gangrän. Ischemin kan bli mer utta-
lad med gangrän som följd av Raynauds
fenomen sekundärt till vissa andra sjuk-
domar, framförallt sklerodermi. Men då
torde orsaken inte bara vara vasospasm
utan även störningar i hemostas, fibri-
nolys och reologi [2].

Svensk avhandling ger inte stöd
för kväveoxidens roll
Vad som orsakar vasospasmen vid

primärt Raynauds fenomen är fortfa-
rande oklart trots idogt studerande av
fenomenet. Efter upptäckten av ett
kraftfullt kärlvidgande ämne som pro-
duceras i endotelet (EDRF) [3], vilket
senare identifierades som kväveoxid
(NO) [4, 5], väcktes givetvis frågan om
defekt funktion eller nedsatt produktion
av kväveoxid kan spela en roll vid Ray-
nauds  fenomen.

Nobelpriset tilldelades Furchgott,
Ignarro och Murad för deras upptäckter
och studier av kväveoxid som en potent
kärlvidgare. Väl värd att lyftas fram är
även Åsa Ringqvists avhandling röran-
de endotelfunktion vid primärt Ray-
nauds  fenomen som försvarades i de-
cember 1998 med undertecknad som
opponent. Hon har framförallt studerat
kväveoxidens roll och huruvida endo-
gen kväveoxidproduktion skiljer sig
mellan dem som har och dem som inte

har Raynauds  fenomen. Det finns redan
en del motsägelsefulla resultat där någ-
ra studier talar för att kväveoxid och
brist på kväveoxid är av betydelse för
Raynaudfenomenet [6], medan andra
inte ger stöd för den hypotesen [7]. Åsa
Ringqvists avhandling ger inte heller
stöd för att kväveoxid spelar en väsent-
lig roll vid fenomenet. Hennes resultat
är baserade på några få men noggrant
nyttjade och validerade metoder och får
därför tyngd trots att resultaten väsent-
ligen är negativa. 

I ett arbete i Ringqvists avhandling
undersöks dygns- och årsvariation av
endogen kväveoxidproduktion och -fri-
sättning och hur denna påverkar s k flö-
desmedierad kärlvidgning [8]. Den se-
nare anses allmänt vara betingad av
kväveoxidfrisättning från kärlendotelet
[9]. Bakom den något torra titeln för
Ringqvists arbete döljer sig en spän-
nande hypotes. Den lyder som följer:

Angina, hjärtinfarkt och cerebral in-
sult inträffar ofta på morgontimmarna;
samtidigt förekommer förhöjt kärltonus
och ökad hyperkoagulabilitet och hypo-
fibrinolys. Kväveoxid verkar som kärl-
dilatator och minskar trombocyters ad-
hesivitet och aggregabilitet. Koronar-
kärl med endotelial dysfunktion uppvi-
sar ökad tonus på morgonen.

Samtliga fynd väcker frågan om hu-
ruvida kväveoxidproduktionen ökar el-
ler om ökad känslighet för kväveoxid
föreligger i friska kärl på morgonen och
om frånvaro av en sådan ökning kan
vara orsak till angina, infarkt och cere-
bral insult. Frågeställningarna attacke-
ras med användning av ultraljudsteknik
för mätning av kärldimensioner och
blodflöde i arteria brachialis. Mätning-
ar gjordes dels efter artärocklusion med
blodtrycksmanschett i 4–5 minuter
(eventuell kärldilatation orsakad av en-
dogen kväveoxidfrisättning), dels före
och efter en nitroglycerintablett (even-
tuell kärlvidgning orsakad av exogent
kväveoxid–nitroglycerin verkar som
kväveoxiddonator).

I sin hand har Åsa Ringqvist även
haft en avancerad masspektrometrisk-
gaskromatografisk metod för att be-
stämma nitrathalter i blod och i urin, en
metod utvecklad av handledaren Åke
Wennmalm [10]. Slutligen gjordes även

bestämning av cGMP (cykliskt guano-
sinmonofosfat) i blod och urin av det
skälet att kväveoxidens kärlvidgande
effekt åstadkommes genom en ökad
produktion av cGMP.

Ökad känslighet på morgonen
men inga könsskillnader
Man fann att den flödesmedierade

kärldilatationen var störst och blod-
trycket lägst på morgontimmarna. Des-
sa fynd kan passa med en ökad känslig-
het för endogent producerat kväveoxid.
Intressant nog fann man en lägre nitrat-
halt i blod och urin under morgontim-
marna, vilket knappast passar med ökad
kväveoxidproduktion. Exogent givet
nitroglycerin hade ingen ökad effekt vid
denna tidpunkt. Även om fynden kan
verka något svårtolkade ger de ett visst
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Sammanfattat

• Primärt Raynauds fenomen
(PRF) kännetecknas av at-
tacker av blekhet eller cyanos
i fingrar eller tår, ofta utlöst av
kyla eller upphetsning och är
vanligare hos kvinnor än hos
män.

• PRF har ännu inte fått en till-
fredsställande förklaring.

• Upptäckten att kärlendotelet
producerar kväveoxid (NO)
som verkar starkt kärlvidgan-
de har väckt frågan om NO
spelar en roll vid PRF.

• Några könsskillnader i endo-
gen produktion av kväveoxid
tycks inte föreligga.

• Några säkra tecken på att pa-
tienter med PRF har nedsatt
NO-produktion, eller minskad
känslighet för NO, har ej kun-
nat visas.

• Orsaken till vasospasm vid
PRF är alltjämt oklar.



stöd för hypotesen att känsligheten för
endogent kväveoxid är större under
morgontimmarna och, med viss extra-
polering, att en nedsättning i endotel-
funktionen kan reducera blodflödet ge-
nom t ex myokard och hjärna.

I en annan studie »Endotelial func-
tion: Relation to gender and menstrual
cycle in healthy subjects» [11] fann Åsa
Ringqvist tillsammans med sin handle-
dare Åke Wennmalm ingen könsskill-
nad i känslighet för flödesmedierad di-
latation eller effekter av nitroglycerin.
Inte heller såg de någon skillnad i endo-
gen kväveoxidproduktion, så långt den
speglas av nitrat- och cGMP-halter i
urin och plasma, mellan kön, inte heller
någon variation under kvinnans men-
struationscykel. Dessa fynd vederläg-
ger tidigare resultat rörande både skill-
nader mellan man och kvinna och vari-
ationer under menstruationscykeln.
Man kan givetvis fråga sig vem man ska
lita på. Personligen lutar jag mig gärna
mot Ringqvist och Wennmalm som
nyttjar egenhändigt utvecklad metodik
och som fått status av internationell re-
ferens. Resultaten är av betydelse för
uppläggningen av de andra studierna,
som är mer direkt inriktade på
Raynaudfenomenet.

Normal reaktion på
köldprovokation sommartid 
En metod att provocera fram Ray-

naudfenomenet är nedkylning av fing-
rar i kallt vatten eller ännu hellre hel-
kroppsnedkylning lämpligen utförd
med ett kyltäcke. I en tidigare studie
hade Leppert och medarbetare sett att
helkroppsnedkylning orsakade ökade
cGMP-halter i blod hos friska kontroll-
personer men inte hos patienter med
Raynauds  fenomen [12]. Den studien
var utförd vintertid då Raynaudfenome-
net är som mest förekommande. Frågan
väcktes om Raynaudpatienterna skulle
reagera på ett mer normalt sätt vid ett
köldprovokationsförsök under somma-
ren. Så visade sig vara fallet [13]. På
sommaren ökade cGMP-halten i plas-
ma väl så mycket hos Raynaudpatien-
terna som hos kontrollpersoner.

I en efterföljande studie [14] under-
sökte man om plasmanitrathalterna va-
rierade i samband med ett köldprovoka-
tionsförsök och om det var någon skill-
nad mellan Raynaudpatienter och friska
kontroller. Man såg dock ingen skillnad
mellan grupperna och inte heller någon
effekt av nedkylning. Det kan verka nå-
got förvånande med tanke på de stegra-
de cGMP-halter som sågs i den tidigare
studien, och man kan fråga sig om plas-
mahalterna för nitrat varierar så raskt att
en förändring kan ses i samband med ett
provokationsförsök. Alternativt har
cGMP-stegringen en annan bakgrund
än ökad kväveoxidproduktion.

Efter dessa studier rörande skillna-
der i kväveoxidproduktion mellan Ray-
naudpatienter och friska kontrollperso-
ner och möjliga effekter av köldprovo-
kation, studerade Åsa Ringqvist direkt
effekten på flödesmedierad kärlvidg-
ning som uttryck för endotelfunktion
hos Raynaudpatienter och kontrollper-
soner dels i rumstemperatur, dels i sam-
band med köldprovokation [15]. Intres-
sant nog fann man ingen skillnad i kärl-
dimensioner mellan Raynaudpatienter
och kontrollfall, nota bene på arteria
brachialis-nivå, inte heller någon flö-
desmedierad dilatationsskillnad mellan
Raynaud- och kontrollfall, vare sig vid
rumstemperatur eller efter nedkylning.
Däremot fann man en kraftigt försva-
gad flödesmedierad kärlvidgning i sam-
band med nedkylning, både hos Ray-
naudfall och kontroller. Dessa fynd ty-
der kort och gott på att någon endotel-
cellsdysfunktion på arteria brachialis-
nivå inte föreligger hos Raynaudpatien-
terna.

Endoteldysfunktion knappast
orsak till Raynauds fenomen 
Sammantaget tyder Åsa Ringqvists

fynd på att en endoteldysfunktion med
rubbad kväveoxidproduktion och mins-
kad känslighet för kväveoxid näppeli-
gen är orsaken till primärt Raynauds  fe-
nomen. Åsa Ringqvist har dock stude-
rat kärlreaktivitet i större muskelartärer
(a brachialis) och inte i hudartärer. Re-
aktionen på olika stimuli kan vara an-
norlunda där och kan inte fångas med
den teknik man använt. Det är inte hel-
ler helt klarlagt att all verkan av kväve-
oxid går via cGMP.

Sammanfattningsvis vågar man
dock säga att fältet lämnas öppet för att
studera andra mekanismer som orsak
till primärt Raynauds fenomen, t ex
ökad känslighet för adrenerga recepto-
rer, ökad produktion av eller ökad käns-
lighet för endotelin-1, minskad känslig-
het för eller frisättning av bradykininer
och prostaglandiner, minskad produk-
tion av ATP och CGRP, substans P eller
VIP [16]. Kalciumkanalblockerare har
prövats med viss framgång och är stan-
dardbehandling vid sekundär Raynaud
[17]. Som sig bör har även Raynaud
kopplats till helicobacter pylori-infek-
tion [18]. Förvisso finns många alterna-
tiva mekanismer att studera innan bil-
den av orsaker till primärt Raynauds  fe-
nomen har blivit klarlagd.
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