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I två artiklar från 2008 skrev jag om 
kväveoxid (NO) och hjärtkärlsjuk-
dom [1] och om NO och erektion 

[2]. Det står nu klart att rubbningar av 
L-arginin- och NO-omsättningen har 
avgörande betydelse för uppkomst av 
många sjukdomar. I denna första nya 
artikel tar jag översiktligt upp den 
grundläggande och den senaste kun-
skapen inom området. Jag vill också 
hävda att ämnet peroxynitrit, som bil-
das när NO och den fria radikalen su-
peroxid reagerar med varandra, är ett 
av kroppens allra farligaste ämnen!

Från halv-essentiell till essentiell 
aminosyra
L-arginin är en halvt livsnödvändig (se-
mi-essentiell) aminosyra som senare, 

kanske vid 50-55 årsåldern och framåt, 
alltmer blir en livsnödvändig (essen-
tiell) aminosyra [3, 4, 5]. Detta inne-
bär att kroppens bildning inte räcker 
till, utan vi måste öka intaget av denna 
aminosyra från kost eller kosttillskott. 
L-arginin bildas från nedbrytning av 
äggviteämnen, från andra aminosyror 
som glutamin, glutamat, citrullin och 
prolin och från återbildning av det L-
citrullin som tillsammans med NO bil-
das från L-arginin. Denna återbildning 
sker i två steg katalyserat av enzymer-
na argininosuccinat-syntas (ASS) och 
argininosuccinat-lyas (ASL) i särskilt 
njurar och kärlendotel. 

L-arginin deltar i en rad andra re-
aktioner än omvandlingen till NO och 
L-citrullin som bildning av urinämne 

(urea), polyaminer, prolin, glutamat, 
kreatin och agmatin (Se figur 1). Bild-
ningen av L-arginin från de andra 
aminosyrorna sker särskilt via en 
tarm-njur-axel [6]. 

Bildningen av kväveoxid (NO)
L-arginin omvandlas i en mycket 
komplicerad reaktion till NO och L-
citrullin (Se figur 2) [1, 5]. NO har en 
halveringstid på 3-5 sek. och omvand-
las till nitrit (NO2

-) och nitrat (NO3
-

). L-citrullin återbildas i två steg till 
L-arginin. Detta kan ske i många 
celler, men viktigast är njurarna och 
kärlendotelet. NO har framför allt ef-
fekt genom att stimulera enzymet lös-
ligt cykliskt guanylat-cyklas (cGC) 
att omvandla GTP till cykliskt GMP 
(cGMP), som framkallar många NO-
effekter. cGMP kan i könsorganen in-
aktiveras av enzymet fosfodiesteras 5 
(PDE5) till GMP (2). Erektionsmedlen 
Viagra, Cialis och Levitra är hämmare 
av PDE5 med mer bevarat cGMP som 
kan framkalla erektion. Det finns ock-
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så naturliga ämnen som Butea superba 
som kan hämma detta enzym.

Koppling (Coupling) och urkoppling 
(Uncoupling) av NO-syntaset är 
mycket centralt!
Det enzym som skall styra omvand-
lingen av L-arginin till NO, NO-syn-
tas (NOS), finns i tre huvudformer, 
endotelialt NOS (eNOS), neuronalt 
NOS (nNOS) och inducerbart NOS 
(iNOS). Genen för de två förstnäm-
nada är ständigt påslagna (konsti-
tutionella). Genen för iNOS slås på 
vid inflammation m.m. Man talar nu 
också om en fjärde typ av NOS, ett 
mitokondrie-NOS (mtNOS). Det NO-
syntas som ligger bakom bildning av 
NO i könsorganen, med erektion som 
följd, är en avkortad (trunkerad) form 
av nNOS. NOS är en så kallad homo-

dimer. Det består av två likadana en-
heter. Enzymet hålls ihop, (koppling; 
eng. coupling) av det viktiga ämnet 
tetrahydrobiopterin (BH4) (7, 8, 9). 
När låset är i form av BH2 föreligger 
urkoppling; eng. uncoupling. Det har 
visats att kvoten BH4:BH2 och den 
absoluta koncentrationen av BH4 är 
den viktigaste faktorn som bestäm-
mer koppling eller urkoppling (9). 
När de båda delarna sitter ihop, finns 
det förutsättningar för bildning av en 
molekyl NO och en molekyl citrul-
lin. När de båda delarna av enzymet 
inte sitter ihop bildas i stället superox-
idradikal (O2

-•), kväveoxidens värsta 
fiende (figur 3 och figur 4). Till råga 
på allt slår NO ihop sig med superox-
idradikal till bildning av peroxynitrit 
(ONOO-). Det finns idag många fors-
kare som menar att peroxynitrit är ett 

av kroppens farligaste ämnen (10, 11). 
Peroxynitrit kan sen omvandlas till 
hydroxylradikal (OH •), den allra star-
kaste fria radikalen.

Oxidativ stress med bildning av 
särskilt superoxidradikal och peroxy-
nitrit ökar urkopplingen av NO-syn-
tas. Peroxynitrit, genom oxidering av 
tetrahydrobiopterin (BH4), ökar ur-
kopplingen av NO-syntaset. Enzymet 
dihydrofolat reduktas (DHFR) ökar 
däremot kopplingen av NO-syntas (se 
figur 3). 

Peroxynitriteffekten kan mätas
Bildad peroxynitrit påverkar ett stort 
antal ämnen i kroppen som äggvite-
ämnen, aminosyror, lipider och nukle-
insyror [10]. Praktiskt användbart är 
att peroxynitrit binder sig till fritt och 
proteinbundet tyrosin med bildning av 
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3-nitrotyrosin (3NT). Mätning av 3NT 
ger ett bra mått på peroxynitrit-situa-
tionen i kroppen. Mest använda ana-
lysmetoder är gaskromatografi/mas-
spektrometri (GC/MS), s.k. Western 
blot och en ELISA-metod (OxiSelect 
Nitrotyrosine ELISA Kit). 

Asymmetriskt dimetylarginin – en 
viktig hämmare av kväveoxidbild-
ningen
Asymmetriskt dimetylarginin (ADMA) 
är en viktig kroppsegen hämmare av 
bildningen av kväveoxid och en risk-
faktor för hjärtkärl- och kronisk njur-
sjukdom. ADMA är en variant av L-ar-
ginin som fungerar som en kompetitiv 
hämmare av alla tre huvudtyperna av 
NO-syntas (NOS), men av det inducer-
bara NOS (iNOS) i mindre omfattning 
[12, 13, 14, 15]. ADMA bildas i två 
steg genom att arginin-innehållande 
proteiner först får två metylgrupper 
(CH3) påkopplade på L-arginin-mole-
kylens ena amino-grupp med hjälp av 
enzymet protein-arginin-metyltransfe-
ras 1(PRMT 1). Se figur 5! Källa till 
metylgrupperna är svaveladenosin-me-
tionin (SAMe). I det andra steget fri-
görs ADMA från proteiner genom pro-
teinnedbrytning (proteolys). ADMA 
bryts ner av enzymet dimetylarginin-
dimetylamino-hydrolas (DDAH). Vid 
nedbrytningen bildas L-citrullin och 
dimetylamin. I plasma är koncentratio-

nen av ADMA cirka 0.5 μmol/l, något 
som inte räcker att hämma NO-synta-
set. Den cellulära nivån av ADMA kan 
dock ligga 5-20 gånger högre än plas-
manivån. Detta kan räcka till att hämma 
NO-syntaset. Det som transporterar in 
ADMA till cellerna är olika katjontran-
sportörer (CATs). Mängden ADMA 
bestäms tillsammans av bildningen av 
ADMA, intransporten i cellerna med 
CATs och aktiviteten av DDAH som 
bryter ner ADMA (Se figur 5). 

Asymmetriskt dimetylarginin 
(ADMA) ökar urkopplingen av NOS-

Enzymet DDAH har en viktig funk-
tion med att minska mängden ADMA 
i kroppen. Vid en rad riskfaktorer för 
hjärtkärlsjukdom är aktiviteten av 
DDAH hämmad. Ett exempel är att 
homocystein, ett ämne som deltar i 
omsättningen av metionin, hämmar ak-
tiviteten av DDAH, med ökad ADMA 
som följd. Detta leder till ökad urkopp-
ling av NO-syntaset. Fenofibrat mins-
kar ADMA genom att aktivera DDAH 
[16]. Intressant är att de naturliga äm-
nena α-liponsyra, epi-gallo-katekin-
gallat (EGCG) från grönt te och ami-

Figur 4: Det märkliga NO-syntaset. 
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nosyran taurin också aktiverar DDAH 
med minskad halt av ADMA i kroppen 
[17, 18, 19]. Detta leder till ökad kopp-
ling av NO-syntaset och därför ökad 
bildning av kväveoxid. ADMA har 
också betydelse vid hjärtsvikt. Halten 
av ADMA har visats vara en prediktor 
av prognosen för hjärtsviktspatienter 
[20]. Åtgärder för att öka kvoten Ar-
ginin/ADMA direkt eller indirekt via 
deras nedbrytande enzymer arginas 
respektive DDAH skulle kunna öka 
tillgängligheten av NO med förbättrad 
hjärtfunktion vid hjärtsvikt. 

Arginas – arginintjuven
Enzymet arginas konkurrerar med 
NO-syntaset om L-arginin. Ökad ak-
tivitet av arginas, bidrar till ökad ur-
koppling av NO-syntaset [21, 22, 23]. 
Följden blir minskad bildning av NO 
och ökad bildning av superoxidradikal 
som reagerar med NO till bildning av 
peroxynitrit med alla dess negativa 
följder. Arginas leder till bildning av 
urinämne (urea) och L-ornitin. Detta 
ingår i den s.k. urea-cykeln. Arginas 
finns i flera former, särskilt arginas-I 
och arginas-II. Dessa enzymer är upp-
reglerade vid bland annat typ 2-dia-

betes och erektil dysfunktion. Detta 
medverkar starkt vid endotelial dys-
funktion och hypertoni. 

Arginas har stor betydelse vid upp-
komst av astma
Allergisk astma kännetecknas av tidig 
och sen astmatisk reaktion, överkäns-
lighet och inflammation i luftvägarna 
och ommodulering av luftvägarna. 
Nyligen har det visats att arginas 
också har stor betydelse vid patoge-
nesen av astma [24, 25, 26]. Ökad 
arginasaktivitet vid astma i luftvä-
garna leder till minskad bildning av 
NO, ökad bildning av peroxynitrit, 
polyaminer och L-prolin, något som 
medverkar till astmasymtomen. Det 
finns nu stöd för en läkemedel som 
ökar tillgängligheten av arginin i luft-
vägarna, särskilt arginashämmare, 
kan ha gynnsam effekt vid allergisk 
astma. 

Minskad NO-bildning bidrar starkt 
till ökad kärlstelhet
Flera studier från olika befolkningar har 
klart visat att ökad kärlstelhet är en obe-
roende riskfaktor och prediktor för sjuk-
lighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdom 

[27, 28, 29, 30, 31, 32]. Docent Gunnar 
Nyberg har i flera artiklar i denna tid-
skrift skrivit om kärlstelhet och hur den 
kan mätas med arteriografi [33, 34, 35, 
36]. Arteriografi, exempelvis med Ten-
sioMed™ Arteriography, är en mycket 
lättanvänd, snabb och reproducerbar 
metod.

Både en minskad bildning av NO 
och ökad bildning av oxidativa och 
nitrosativa ämnen (eng. reactive oxy-
gen and nitrosative species) bidrar till 
den endoteldysfunktion som ligger 
bakom kärlstelhet oberoende av andra 
åldersrelaterade kärlförändringar som 
ateroskleros [22]. Utöver ökat arginas, 
bidrar också posttranslationell modifie-
ring genom S-nitrosylering av argina-
set till den ökade kärlstelheten. Denna 
S-nitrosylering förmedlas av påslag av 
det inducerbara NO-syntaset (iNOS). 
Dessutom bidrar arginasaktivering till 
åldersrelaterade kärlförändringar ge-
nom mekanismer som inte är direkt 
relaterade till NO-signalering. Hit hör 
ökad polyamin-beroende celldelning 
av den glatta kärlmuskuaturen och 
bildning av bindvävsämnet kollagen. 

Anmärkningsvärda effekter av ar-
gininblandningar på kärlstelhet!
Jag har nu registrerat kärlstelhet, mätt 
som pulsvågshastighet, och kärlvidg-
ningsförmåga (Augmentationsindex; 
Aix) med arteriografi på många perso-
ner i snart två år. De flesta av dessa har 
en något ökad kärlstelhet för sin ålder. 
Några har en markant ökad kärlstel-
het. Mycket intressant är att tillförsel 
av L-arginin i kombination med vissa 
antioxidanter i de allra flesta fall leder 
till en klart minskad kärlstelhet efter 
en månad. Mer om detta och om den 
troliga bakomliggande mekanismen 
kommer i nästa artikel i serien om L-
arginin/kväveoxid-systemet. 

Störda NO-funktioner vid diabetes
Dålig insulinkänslighet och diabe-
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deras nedbrytande enzymer arginas respektive DDAH skulle kunna öka 
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tes medför försämrad NO-bildning i 
kärlendotelet. Kroniskt förhöjt blod-
socker anses här vara en viktig orsak 
[37, 38]. Medverkande faktorer till 
detta vid diabetes är relativ brist på 
tetrahydrobiopterin (BH4), något som 
leder till urkoppling av NOS och bild-
ning av fria radikaler, ökad aktivitet 
hos arginin-tjuven arginas som tävlar 
med NOS om L-arginin, höjda nivåer 
av ADMA, ökad bildning av superox-
idradikal med bildning av peroxynitrit 
som följd samt inaktivering av NO ge-
nom avancerade glykosylerings-pro-
dukter (AGEs). Allt detta bidrar till en 
ökad dödlighet i hjärtkärlsjukdom hos 
diabetiker. Hos icke-diabetiker utgör 
en sådan dödlighet drygt 40 procent, 
hos diabetiker cirka 65 procent. 

Källor till L-arginin
L-glutamin och L-leucin finns rikligt 
i många äggviteämnen hos växter och 
djur. L-arginin däremot har en mer 
begränsad spridning. Relativt stora 
mängder finns i fet och mager fisk, 
skaldjur, kött, fågel (kyckling, höns, 
kalkon), nötter, frön, bönor, linser, 
alger, vattenmelonjuice och sojapro-
teinkoncentrat. Mängden i mjölk är 
låg. Medelintaget av L-arginin i USA 
är 4.4 g/dag, med 25 procent, 20 pro-
cent och 10 procent som konsumerar 
<2.6, 5-7.5 och >7.5 g/dag respektive. 
För tidigt födda barn uppvisar ofta 
brist på aminosyran. Detta kan leda 
till förhöjda ammonniumhalter och 
multipel organsvikt. Vid den svåra in-
flammatoriska tarmsjukdomen hos för 
tidigt födda, nekrotiserande enteroko-
lit, ses blodnivåer av L-arginin som 
är 30 procent lägre än hos fullgångna 
barn. Hos nyfödda och växande barn 
är L-arginin en viktig essentiell ami-

nosyra något som den också blir från 
cirka 55-årsåldern. Många äldre och 
dementa personer har låga nivåer 
av L-arginin i kroppen, något som 
medverkar till ökad sjuklighet. För-
utom tillförsel av L-arginin via ovan-
nämnda kost, finns det ett ökat antal 
kosttillskott där denna aminosyra är 
en huvudbeståndsdel. Med tanke på 
L-argininets komplicerade omsätt-
ning är det inte bara att tillföra denna 
aminosyra utan att också samtidigt ge 
en rad andra ämnen som gör att man 
får önskade effekter. Utan hänsyn till 
detta kan tillförsel av L-arginin öka 
den nitrosativa stressen och bidra till 
många sjukdomstillstånd. I stället gäl-
ler det bland annat att säkerställa NO-
syntasets koppling, sänka bildningen 
av ADMA, öka dess nedbrytning ge-
nom DDAH, minska aktiviteten hos 
arginintjuven arginas, förebygga bild-
ning av peroxynitrit, inaktivera bildat 
peroxynitrit och hämma fosfodiesteras 
5 (PDE5). Inom kort tid kommer det 
att lanseras nya argininpreparat som 
tar hänsyn till mycket av detta.

Sammanfattning
L-arginin/NO-systemet utgör som 
framgått ett mycket komplext system 
där störningar i systemet ligger bak-
om ett mycket stort antal sjukdomar. 
Särskilt viktigt är kopplingen eller ur-
kopplingen av det tvådelade NO-syn-
taset. Vid urkoppling av enzymet bil-
das superoxidradikal som kombinerar 
sig med NO till bildning av peroxy-
nitrit. Åtgärder att hålla samman NO-
syntaset och att neutralisera peroxyni-
trit kan ha avgörande betydelse för att 
förebygga och behandla ett stort antal 
sjukdomar. Ämnen som neutraliserar 
peroxynitrit är idag mycket heta. Ge-
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nom att mäta kärlstelhet, 3-nitrotyro-
sin (3NT), fria radikaler i blodet med  
exempelvis FRAS/FORM och inflam-
mationsmarkörer som hsC-reaktivt 
protein (hsCRP), har vi nu ökade möj-
ligheter att förstå och förhoppningsvis 
åtgärda komplexa skeenden i kärlväg-
gen. Nästa artikel i denna serie har 
titeln ”Peroxynitrit – ett av kroppens 
farligaste ämnen?” Där kommer en 
fördjupning om kärlstelhet och dess 
reglering. Intressant är också att det 
finns en alternativ, men L-arginin-
oberoende väg, till bildning av NO. 
Det är omvandling av nitrit och nitrat 
till NO i tarmen och inre organ. Det 
finns funderingar om att olika grön-
sakers nyttighet inte bara skulle bero 
på innehållet av antioxidanter m.m. 
utan också på innehållet av nitrit och 
nitrat. 

“Intressant är också att det finns en alternativ L-arginin-oberoende 
väg till bildning av NO. Det är omvandling av nitrit och nitrat till 
NO i tarmen och inre organ. Det finns funderingar om att olika 

grönsakers nyttighet inte bara skulle bero på innehållet av antiox-
idanter m.m. utan också på innehållet av nitrit och nitrat. ”


