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A szerves nitriteket és nitrátokat több mint 100 éve alkalmazzák a koszorúér-betegség talaján kialakuló iszkémiás szívbetegségek és azok súlyos következményeinek kezelésére. Kutatócsoportunk számos kísérletes munka alapján igazolta, hogy a
V]HUYHVQLWULWHNpVQLWUiWRNPLQWQLWURJpQPRQR[LGGRQRUYHJ\OHWHNMHOHQWĘVPpUWpNEHQFV|NNHQWLNDV]tYL]RPKHYHQ\LV]NpPLiVpVUHSHUI~]LyVNiURVRGiVDVRUiQNLDODNXOyJ\DNUDQIDWiOLVNLPHQHWHOĦULWPXV]DYDURNDW%iUD]DULWPLiNNDOV]HPEHQL
YpGĘKDWiVPHFKDQL]PXVDQHPSRQWRVDQLVPHUWIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DNDUGLRSURWHNWtYKDWiVEDQDQLWULWHNEĘOpVQLWUiWRNEyO
NpS]ĘGĘ QLWURJpQPRQR[LG ELROyJLDL KR]]iIpUKHWĘVpJpQHN LV]NpPLDUHSHUI~]Ly DODWWL MDYXOiVD pV D] HQQHN N|YHWNH]WpEHQ
DNWLYiOyGyDQLWURJpQPRQR[LGV]pOHVN|UĦELROyJLDLDNWLYLWiViQNHUHV]WOpUYpQ\HVOĘIRO\DPDWRNQDNPHJKDWiUR]yV]HUHSH
van.
$]HOP~OWpYWL]HGHJ\LNMHOHQWĘVSDUDGLJPDYiOWiViQDNWHNLQWKHWĘD]DIHOLVPHUpVKRJ\DNRUiEEDQKDWiVWDODQPHWDEROLNXV
végtermékként számon tartott szervetlen nitritek és nitrátok is önálló biológiai hatással rendelkeznek. Ezek a molekulák, amelyek a nitrogén-monoxid természetes oxidációs metabolizmusának termékei, reduktív környezetben (pl. hipoxia, iszkémia)
N|QQ\HQQLWURJpQPRQR[LGGiUHGXNiOyGQDNH]iOWDOEL]WRVtWYDDQLWURJpQPRQR[LGKR]]iIpUKHWĘVpJpWRO\DQNyURVN|UOPpQ\HNIHQQiOOiVDHVHWpQLVDPLNRUDQLWURJpQPRQR[LGQRUPiOLVHQ]LPDWLNXV~WRQW|UWpQĘV]LQWp]LVHNiURVRGRWW,O\HQIRUPiQ
a szervetlen nitritek és nitrátok, mint nitrogén-monoxid raktárak funkcionálhatnak a szervezetben.
A Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének Hemodinamikai Kutatócsoportja évtizedek óta
IRJODONR]LNDQLWURJpQPRQR[LGNDUGLRSURWHNWtYKDWiViQDNYL]VJiODWiYDO(]HQEHOOLVHOVĘGOHJHVFpOXQNDQLWURJpQPRQR[LGQDND]DNXWLV]NpPLDUHSHUI~]LyVRUiQPHJMHOHQĘV~O\RVNDPUDLULWPXV]DYDURNUDJ\DNRUROWKDWiViQDNpVD]HEEHQV]HUHSHW
játszó mechanizmusoknak a felderítése volt. Miután Papp GyulaSURIHVV]RUDNDGpPLNXVLQWp]HWYH]HWĘNpQWUpV]HVHpVPHQtora volt ennek a kutatómunkának, 80. születésnapjára olyan összefoglalóval kívánjuk tiszteletünket leróni, amely az elmúlt 5
pYEHQDV]HUYHWOHQQLWULWHNH]HQEHOOLVDQiWULXPQLWULWNRUDLpVNpVĘLDQWLDULWPLiVKDWiViQDNIHOGHUtWpVpUHYpJH]WQN
.XOFVV]DYDN aritmia, iszkémia/reperfúzió, szervetlen nitritek, nitrogén-monoxid, állatkísérlet
&DUGLRSURWHFWLRQZLWKLQRUJDQLFQLWULWHV
Organic nitrites and nitrates have been used for a long time in the treatment of coronary artery diseases. More recently it
has turned out that these compounds not only improve the ischaemic changes, but they can also suppress the generation
of ventricular arrhythmias, resulting from ischaemia and reperfusion. For example, we have evidence that increasing nitric
R[LGH 12 ELRDYDLODELOLW\E\WKHDGPLQLVWUDWLRQRIRUJDQLFQLWULWHVDQGQLWUDWHVZKLFKDUHWKRXJKWWRDFWDV12GRQRUVUHGXFHV
the severity of arrhythmias that results from acute ischaemia and reperfusion in anaesthetized dogs. Although the precise
mechanism of this antiarrhythmic effect of organic nitrites is not fully elucidated, it is almost certain that the protective effect
can be associated with an increased nitric oxide bioavailability during ischaemia and reperfusion, and with the subsequent
ZLGHVSUHDGUHJXODWLYHLQÀXHQFHRIQLWULFR[LGHRQWKHYDULRXVELRORJLFDOIXQFWLRQV
,QWKHSDVWGHFDGHLWKDVEHFRPHHYLGHQWWKDWWKHLQRUJDQLFQLWULWHDQGQLWUDWHWKHQDWXUDOPHWDEROLWHVRI12ZKLFKKDYHEHHQ
considered for a long time as inert molecules without further biological activity, may play an important physiological role in
PHGLDWLQJWKHELRORJLFDOHIIHFWVRIQLWULFR[LGH,WKDVEHHQUHFRJQLVHGWKDWWKHVHPROHFXOHVFDQUHDGLO\UHGXFHEDFNWR12
HVSHFLDOO\XQGHUUHGXFWLYHFRQGLWLRQVVXFKDVK\SR[LDRULVFKDHPLDWKXVSURYLGLQJQLWULFR[LGHWRWKH12GHSOHWHGWLVVXHV
7KLVHQ]\PHLQGHSHQGHQW12IRUPDWLRQPLJKWEHSDUWLFXODULPSRUWDQWGXULQJLVFKDHPLDZKHQLQWKHDEVHQFHRIR[\JHQWKH
12SURGXFWLRQE\QLWULFR[LGHV\QWKDVH 126 HQ]\PHVEHFRPHVOLPLWHG7KXVQLWULWHFDQVHUYHDVDIXQGDPHQWDOQDWXUDO
VWRUHRI12WKDWVHUYHVWRPDLQWDLQFDUGLDFIXQFWLRQXQGHULVFKDHPLFFRQGLWLRQV
Our research group at the Department of Pharmacology and Pharmacotherapy of the Szeged University has a long interest
in the exploration of the cardioprotective effects of nitric oxide. We are particularly interested in to examine the effects and the
underlying mechanisms of nitric oxide on the ischaemia and reperfusion induced acute arrhythmias. Since Professor Julius
Papp, a member of the Hungarian Academy of Sciences, during his chairmanship of our Department has been involved and
mentored this research; we should like to tribute him on his 80th birthday by providing a summary of our current achievements,
relating to the cardioprotective effects of inorganic nitrates.
Keywords: arrhythmia, ischaemia/reperfusion, inorganic nitrites, nitric oxide, experimental study
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Bevezetés
$V]tYNRV]RU~HUHLQHNNiURVRGiVDQ\RPiQIHOOpSĘLV]NpPLiV V]tYEHWHJVpJHN PHJHOĘ]pVpUH pV NH]HOpVpUH
legrégebb óta alkalmazott gyógyszerek a nitrát-savak
észterei. A szerves nitritek és nitrátok orvosi gyakorODWEDQ W|UWpQĘ HOWHUMHGpVH V]RURVDQ |VV]HIJJ Alfred
Nobel által felfedezett és 1864-ben szabadalmaztatott dinamit (nitroglicerin, glicerin trinitrát) felfedezésével, ugyanis a gyártás során, a munkásokon tapasztalt
élettani hatások (értágulat, fejfájás, arckipirulás) orvosi
vizsgálatok sorozatát indította el. Szerencse vagy zsenialitás kellett-e ahhoz, hogy a skót orvos Thomas Lauder Brunton ± DNLPiUpYWL]HGHNyWDSUyEiOkozott az amil-nitritkezeléssel anginás betegekben (1),
valamint az angol klinikai farmakológus William Murrell
± IHOLVPHUMHD]|VV]HIJJpVWDQLWURJOLFHULQ
élettani hatásai és annak az orvosi gyakorlatban törWpQĘ DONDOPD]iVL OHKHWĘVpJHL N|]|WW" 0LQGHQHVHWUH
William Murrell 1879-ben a Lancetben közölte, hogy a
nitroglicerin hatékonyan csökkenti az angina pectoris
tüneteit (2). Az azóta eltelt közel 150 év kísérletes és
klinikai tapasztalata bizonyította, hogy a szerves nitriWHNEĘO pV QLWUiWRNEyO HQ]LPDWLNXV pV QHP HQ]LPDWLNXV
~WRQ NHOHWNH]Ę QLWURJpQPRQR[LG 12  D] D PROHNXOD
amely az élettani hatásokat kiváltja és a terápiás hatást
biztosítja. A jelenleg alkalmazott számos szerves nitrités nitrátkészítményt, az azonos hatásmechanizmusuk
N|YHWNH]WpEHQ12GRQRURNQDNLVQHYH]]N  
Az elmúlt évtized ígéretes felismerése volt, hogy a korábban inert molekulának tekintett szervetlen nitritek
és nitrátok is képesek önálló farmakológiai hatással
rendelkezni (4, 5). Ezek a molekulák, amelyek a nitroJpQPRQR[LG 12  WHUPpV]HWHV R[LGDWtY PHWDEROLWMDL
iszkémiás körülmények között (hipoxia, anoxia, csökkent pH) könnyen nitrogén-monoxiddá redukálódnak
  (] D] ~Q ÄQHP HQ]LPDWLNXV´ 12NpS]ĘGpV NO|nösen fontos lehet iszkémiában, amikor a nitrogén-moQR[LGRW V]LQWHWL]iOy 126  HQ]LPHN PĦN|GpVH D] R[Lgénhiány következtében korlátozottá válik. Ilyenformán
D QLWULWHN D QLWURJpQPRQR[LG DODSYHWĘ WHUPpV]HWHV
UDNWiUiQDNWHNLQWKHWĘN  

védetté vagy legalábbis toleránsabbá válik az iszkémiás stressz, önmagában akár letális hatásaival szemben (9, 10). A prekondicionáló inger, legyen akár rövid
koszorúér-elzárás (9), a szív magas frekvenciával törWpQĘ LQJHUOpVH ±  YDJ\ HUĘWHOMHV ¿]LNiOLV WHUKHOpV
  N|]|V MHOOHP]ĘMH KRJ\ IRNR]]iN D QLWURJpQPRQR[LGV]LQWi]HQ]LPHN 126 DNWLYLWiViWH]HQNHUHV]WOD]12V]LQWp]LVpW$]12ELROyJLDLKR]]iIpUKHWĘVpgének iszkémia alatti megtartása, nota bene javítása,
V]iPRWWHYĘHQ KR]]iMiUXO D] LV]NpPLDUHSHUI~]Ly ,5 
okozta súlyos kamrai aritmiákkal szemben megnyilvánuló azonnali (korai), illetve a 24 óra elteltével megnyilYiQXOy NpVĘL  YpGĘKDWiVKR]   (]W LJD]ROMiN D]RN
DYL]VJiODWDLQNLVDPHO\HNEHQNLPXWDWWXNKRJ\D12
OHDGiViUDNpSHV 12GRQRURN YHJ\OHWHNPLQWSpOGiul az izoszorbid-mononitrát (16) vagy a KATP-csatorQDQ\LWyKDWiVVDOLVUHQGHONH]ĘQLFRUDQGLO  MHOHQWĘV
mértékben csökkentik az I/R okozta súlyos kamrai ritmuszavarokat.
Az utóbbi 10-15 év kísérletes és klinikai kutatásainak
az a felismerése, hogy a szerves nitrátok és nitritek
PHOOHWWD]12PHWDEROL]PXVpVDWiSOiOpNNDOEHMXWRWW
V]HUYHWOHQQLWULWHNpVQLWUiWRNLVPLQW12GRQRURNWHUiSLiVpUWpNNHOEtUKDWQDN~MDEEÄO|NpVW´DGRWWD]12NXtatásnak (18). A jelen összefoglaló rövid áttekintést ad
azokról a vizsgálatokról, amelyeket a Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében a szervetlen nitritek antiaritmiás hatásának és
a benne szerepet játszó mechanizmusok felderítésére
végeztünk.

A szervetlen nitritek „korai” antiaritmiás
hatása

$ V]HUYHWOHQ QLWULWHN KDWiViW YL]VJiOy HOVĘ NtVpUOHWHLQN
azok voltak, amelyek a korábban vérnyomáscsökkenWpVUH KDV]QiOW QLWURSUXVV]LGQiWULXP 613  DNXW NRszorúér-okklúzió és reperfúzió okozta, gyakran fatális
NLPHQHWHOĦ NDPUDL ULWPXV]DYDURNUD J\DNRUROW KDWiViW
YL]VJiOWXN   .LPXWDWWXN KRJ\ D] 613 N|]YHWOHQO
D]LV]NpPLDHOĘWWpVDODWWDGYDV]iPRWWHYĘHQFV|NNHQtette a kamrai aritmiák számát és gyakoriságát (1. ábra)
pVH]DKDWiV|VV]HIJJpVEHKR]KDWyYROWD]613EĘO
A szervetlen nitritek antiaritmiás hatása
felszabaduló nitrogén-monoxid gap junkciós (GJ) csatornákat szabályozó hatásával (19, 20).
A Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Far- Az élelmiszeriparban tartósítószerként, illetve színek
makoterápiai Intézetének Hemodinamikai Laboratóriu- ¿[iOiViUD DONDOPD]RWW OHJHJ\V]HUĦEE QLWULWYHJ\OHW D
mában több mint 20 éve folynak kutatások a nitro- nátrium-nitrit, amely kémiailag a nátrium salétromsavas
gén-monoxid kardioprotektív hatásának kimutatására. sója. Oxigénnel érintkezve nitráttá alakul, míg oxigén$ PXQNDFVRSRUW HOVĘNpQW LJD]ROWD KRJ\ D SUHNRQGL- KLiQ\RVUHGXNWtYN|]HJEHQ12NpS]ĘGKHWEHOĘOH0LXcionálással kialakítható szívvédelem egyik meghatá- WiQYt]EHQMyOROGyGLNN|QQ\HQKR]]iIpUKHWĘpVROFVy
UR]y V]HUHSOĘMH D SUHNRQGLFLRQiOy LQJHU KDWiViUD D HOVĘGOHJHVHQDQiWULXPQLWULWHWKDV]QiOMiNDV]HUYHWOHQ
NRV]RU~HUHN HQGRWKHOVHMWMHLEĘO pV D V]tYL]RPVHMWHNEĘO QLWULWHN ELROyJLDL KDWiVDLW IHOGHUtWĘ NXWDWiVRNEDQ -HIHOV]DEDGXOyQLWURJpQPRQR[LGDPHO\V]pOHVN|UĦELR- lenleg a klinikai gyakorlatban egyes keringési zavarok
lógiai hatásánál fogva számos olyan folyamatot indít esetén értágító hatása miatt, illetve bizonyos légzészael, amelyek eredményeképpen a szívizom átmenetileg YDURN HVHWpQ K|UJĘWiJtWy KDWiVD PLDWW DONDOPD]]iN
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1. ÁBRA. A kamrai aritmiák száma és gyakorisága a bal koszorúér descendens anterior ágának 25 perces okklúziója alatt, kontroll és nitroprusszid-nátriummal kezelt kutyákban. A nitroprusszid-nátrium szignifikánsan csökkentette a kamrai extraszisztolék
(ES) és tachycardiás (VT) epizódok számát, valamint a VT gyakoriságát, de számottevően nem befolyásolta az okklúzió alatti
kamrafibrilláció (VF) előfordulását. Átlag±szórás, *p< 0,05 a kontrollhoz képest

&LiQPpUJH]pVEHQHUĘVFLiQPHJN|WĘNpSHVVpJHPLDWW
ellenanyagként használják.
Munkacsoportunk 2010-ben kezdett vizsgálatokat a
nátrium-nitrit, akut iszkémia és reperfúzió okozta kamrai ritmuszavarokra gyakorolt hatásának felderítésére.
$]HUUHLUiQ\XOyNtVpUOHWHLQNHWMHOHQWĘVPpUWpNEHQPRtiválták azok a korábbi kísérletes és klinikai vizsgálatok,
DPHO\HN NO|QE|]Ę NyUIRO\DPDWRNEDQ D NLV NRQFHQWrációban alkalmazott nátrium-nitritet hatékonynak találták (4, 7, 18, 21), ugyanakkor az iszkémia és reperfúziós aritmiákra gyakorolt hatás zömében ismeretlen
YROW(QQHNPHJIHOHOĘHQYL]VJiODWRNDWWHUYH]WQNDQiWrium-nitrit akut koszorúér-okklúzió és reperfúzió okozta
kamrai aritmiákra kifejtett hatásának és hatásmechanizmusának vizsgálatára altatott kutyamodellben (22).
Kísérleteinkben a nátrium-nitritet 0,2 μmol kg ± min ±
koncentrációban, intravénás infúzióban adtuk a kutyák
két csoportjában. Az egyik csoportban a nitrit infúziót
20 perccel a bal koszorúér-artéria descendens anterior
/$' iJiQDNHO]iUiVDHOĘWWLQGtWRWWXNpVD]pUHO]iUiV
WHOMHV LGĘWDUWDPD  SHUF  DODWW IHQQWDUWRWWXN $] iOODtok másik csoportjában az infúziót a LAD-elzárás alatt

LQGtWRWWXN D] pU IHOHQJHGpVpW PHJHOĘ]ĘHQ  SHUFFHO
A kísérletek során a rutin hemodinamikai paraméterek
(artériás vérnyomás, bal kamrai szisztolés és diasztolés
nyomás, pozitív és negatív dP/dt, szívfrekvencia, koszorúér-átfolyás) mellett, meghatároztuk a koszorúér-okklúzió alatti kamrai aritmiák (extraszisztolék, tachycardiás
HSL]yGRNNDPUD¿EULOOiFLy V]iPiWpVJ\DNRULViJiW$]
in situ kísérletekben követtük az iszkémia súlyosságát
MHOOHP]ĘSDUDPpWHUHNHW HSLNDUGLiOLV67V]DNDV]YiOWR]iV WRWiO DNWLYiFLyV LGĘ  YDODPLQW D V]tYV]|YHW LPSHGDQFLiMiEDQ UH]LV]WHQFLD Ii]LVV]|J  EHN|YHWNH]Ę YiOtozásokat, amelyek a gap junkciós csatornák állapotára
(nyitott/zárt) szolgálhatnak felvilágosítással. A kísérletek
VRUiQEL]RQ\RVLGĘSRQWRNEDQYHWWYpUPLQWiNEDQPpUWN
DSOD]PDQLWUiWQLWULW 12[ NRQFHQWUiFLyMiWLOOHWYHDUHSHUI~]LyWN|YHWĘHQYHWWV]|YHWPLQWiNEDQPHJKDWiUR]WXN
DV]XSHUR[LGpVQLWURWL]R]LQ 17 V]LQWHNHWYDODPLQW
kollaborációs partnereink (Elizabeth Murphy és munkatársai, Bethesda, USA) segítségével, fehérje S-nitrozilációs méréseket végeztünk.
Kimutattuk, hogy a nátrium-nitrit akár az okklúziót, akár
DUHSHUI~]LyVPHJHOĘ]ĘHQRO\DQNRQFHQWUiFLyEDQDGYD

2. ÁBRA. A nátrium nitrit hatása a 25 perces iszkémia és reperfúzió során megjelenő kamrai ritmuszavarokra. A kontrollcsoporthoz képest, a nátrium nitrit mindkét kezelés (okklúzió előtt és alatt, illetve reperfúzió előtt) esetén szignifikánsan csökkentette a
kamrai aritmiák számát és gyakoriságát, valamint növelte a túlélő állatok arányát. Ezen utóbbi hatás különösen számottevő volt,
amennyiben az állatok a reperfúziót megelőzően kapták a nátrium nitrit infúziót. Átlag±szórás, *p<0,05 a kontrollhoz képest,
#
p<0,05 az okklúzió előtt nitráttal kezelt csoporthoz képest.
G58

Cardiologia Hungarica

Végh és munkatársai: Szívvédelem szervetlen nitrátokkal

amely nem befolyásolja az artériás vérnyomást és a koV]RU~pUNHULQJpVW V]iPRWWHYĘHQ FV|NNHQWHWWH D] LV]NpPLD pV UHSHUI~]Ly VRUiQ PHJMHOHQĘ V~O\RV NDPUDL
aritmiákat (2. ábra) (22). Az aritmiákkal szembeni véGĘKDWiVNO|Q|VHQNLIHMH]HWWYROWD]RNEDQDNXW\iNEDQ
DPHO\HNEHQDQLWULWHWSHUFFHODUHSHUI~]LyHOĘWWDGWXN
H]HNQHND]iOODWRNQDNXJ\DQLVW|EEPLQWDW~OpOWH
az okklúziós/reperfúziós inzultust (2. ábra). A nitrit inI~]LyV]iPRWWHYĘHQFV|NNHQWHWWHDNRV]RU~pURNNO~]Ly
N|YHWNH]WpEHQEHN|YHWNH]ĘLV]NpPLiVHOYiOWR]iVRNV~lyosságát, így az epikardiális ST-szakasz-emelkedést
és az elektromos aktiváció inhomogenitására utaló toWiOLV DNWLYiFLyV LGĘ PHJQ\~OiViW   $ QiWULXPQLWULW
PLQGNpW EHDGiVW N|YHWĘHQ V]iPRWWHYĘHQ PpUVpNHOWH
az iszkémia/reperfúzió következtében megemelkedett
R[LGDWtYVWUHVV]WHUPpNHNNpS]ĘGpVpW$UHSHUI~]LyWN|YHWĘ V]XSHUR[LG pV D SHUR[LQLWULWNpS]ĘGpV PpUpVpUH
V]ROJiOy17V]LQWHNV]LJQL¿NiQVDQNLVHEEHNYROWDND
nitrittel kezelt állatokban, mint az iszkémiás kutyákban
(22).
6]iPRV LURGDOPL DGDW XWDO DUUD KRJ\ D] 12 ELROyJLDL
KR]]iIpUKHWĘVpJpQHN MDYtWiVD D] LV]NpPLD DODWW FV|NNHQWL D UHSHUI~]Ly JHQHUiOWD V]DEDGJ\|NNpS]ĘGpVW
526  ± DPHO\KDWiV|VV]HIJJpVEHKR]KDWyD
UHSHUI~]LyVDULWPLiNNpS]ĘGpVpQHNJiWOiViYDO  %iU
D]12V]iPRV~WRQV]DEiO\R]KDWMDDV]XSHUR[LGNpS]ĘGpVW D] HJ\LN OHJHOIRJDGRWWDEE HONpS]HOpV V]HULQW
D] 12 D PLWRNRQGULiOLV NRPSOH[HNUH HOVĘGOHJHVHQ
komplex I) hatva, azok poszttranszlációs S-nitroziláciyMD 612 UpYpQFV|NNHQWLNDV]XSHUR[LGWHUPHOĘGpVpW
(27, 28). A kardioprotektív hatás feltételezett mechanizmusa, hogy a reperfúzió korai fázisában a fehérjék
FLV]WHLQ ROGDOOiQFDLKR] UHYHU]LELOLVHQ NDSFVROyGy 12
megóvja a fehérjét az szuperoxid irreverzibilis oxidáló
hatásától (29, 30).
.tVpUOHWHLQNEHQ 6125$&DQDOt]LVW YpJH]YH PHJKDWiUR]WXND]612IHKpUMpNpVSHSWLGHNV]iPiWpVD]Rnosítottuk azokat a fehérjéket és aminosav láncokat,
DPHO\HN IRNR]RWW 612W PXWDWWDN 0HJiOODStWRWWXN
hogy azokban az állatokban, amelyekben a nitritet a reSHUI~]LyWPHJHOĘ]ĘHQDGWXNV]iPRWWHYĘHQHPHONHGHWW
D]612IHKpUMpNpVSHSWLGHNV]iPD  eUGHNHVVpJképpen, ezen fehérjék közül számos protein esetében
DSUHNRQGLFLRQiOiVWN|YHWĘHQLVIRNR]RWW612WWDOiOWDN
(31, 32). Ilyen például a SERCA2a, amelynek az S-nitrozilációja fokozza a fehérje aktivitását (32) és amelynek eredményeképpen a javuló kalcium reuptake az
intracelluláris kalciumszint csökkentése által szerepet
MiWV]KDWD]DULWPLiNDWFV|NNHQWĘKDWiVEDQ(VHWQNEHQ
V]iPRVRO\DQIRNR]RWW612NpS]ĘGpVWPXWDWyIHKpUMpW
D]RQRVtWRWWXQNDPHO\HNIRQWRVV]HUHSOĘLDV]tYPHWDbolizmusának és energiaháztartásának. A glikolízis és
D6]HQW*\|UJ\L±.UHEVFLNOXVW|EEHQ]LPHLVDPHO\HN
mind thiol csoportokban, mind fémion központi magban gazdagok, ezáltal könnyen reakcióba lépnek az
12YDO IRNR]RWW 612W PXWDWRWW   (QQHN V]HUHSH
lehet a szívizom mechanikai (kontraktilis) és energetikai

IXQNFLyMiQDNUHSHUI~]LyWN|YHWĘJ\RUVDEEKHO\UHiOOiViEDQ  8J\DQFVDNIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DFLWUiWFLNOXV
HQ]LPHLQHND]12iOWDOLUHYHU]LELOLVJiWOiVDODVVtWMDD]
elektrontranszport lánc (ETC) elektron folyását és ezálWDODV]XSHUR[LGNpS]ĘGpVpW  6]iPRVDPLWRNRQGrium szerkezetében és funkciójában szerepet játszó
IHKpUMH LV IRNR]RWW 612NpS]ĘGpVW PXWDWRWW D]RNEDQ
a kutyákban, amelyekben a nátrium-nitritet 10 perccel
D UHSHUI~]Ly PHJHOĘ]ĘHQ DGWXN   (]]HO V]HPEHQ
PHJOHSHWpVQNUH V]LQWH DOLJ WDOiOWXQN IRNR]RWW 612W
mutató fehérjét azokban az állatokban, amelyek a nitriWHWD]RNNO~]LyHOĘWWpVDODWWNDSWiNPLQGDQQDNHOOHQpre, hogy az aritmiákkal és az iszkémiás elváltozásokkal
V]HPEHQ PXWDWRWW YpGĘKDWiV MHOHQ YROW pV D] R[LGDWtY
VWUHVV] WHUPpNHN V]XSHUR[LG SHUR[LQLWULW  LV V]LJQL¿NiQVDQ FV|NNHQWHN   $] 612NpS]ĘGpV KLiQ\iUD
W|EEPDJ\DUi]DWLVV]ROJiOKDWIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\D]
LV]NpPLD HOĘWW pV DODWW IRO\WDWRWW QLWULWNH]HOpV HVHWpQ D
QLWULW QHP 12Yi UHGXNiOyGLN KDQHP QLWUiWWi R[LGiOydik. Ezt támasztaná alá, hogy ezekben az állatokban a
nitrátszintek folyamatos emelkedést mutattak (22). Az
LV HONpS]HOKHWĘ KRJ\ D QLWULW KRVV]DEE LQI~]LyMD HVHWpQ  SHUF RNNO~]Ly HOĘWW pV  SHUF RNNO~]Ly DODWW
szemben a másik nitrit kezelt csoport 10 percig tartó,
LV]NpPLD DODWWL DGiViYDO  D QLWULWEĘO NHOHWNH]HWW 12 HOVĘGOHJHVHQQHPDQLWUR]LOiFLyVXWDWN|YHWLKDQHPPiV
PHFKDQL]PXVRNRQ NHUHV]WO IHMWL NL D YpGĘKDWiViW
(]HNN|]pWDUWR]KDWD12N|]YHWOHQNDSFVROyGiVDYDVtartalmú enzimekkel, mint pl. a szolúbilis guanilát-cikláz vagy a mitokondriális citokróm-oxidáz (complex IV)
  D QHXWUR¿O V]XSHUR[LGNpS]ĘGpV 12 N|]YHWtWHWWH
gátlása (34), valamint az antioxidáns enzimek és száciyVXWDN SOF*033.* 12IJJĘDNWLYiFLyMD  
$]KRJ\D]12pSSHQPLO\HQUHDNFLyEDOpSEHIRO\iVROMDD]12pVDYHOHUHDJiOyPROHNXOiNSLOODQDWQ\LORNiOLV
koncentrációja vagy az a közeg (pl. reduktív/oxidatív),
DPHO\EHQD]12NHOHWNH]HWWpVSLOODQDWQ\LODJMHOHQYDQ
)HOYHWĘGLN HJ\ PiVLN OHKHWVpJHV PHFKDQL]PXV LV
DPHO\V]HULQWIRO\DPDWRV12IRUUiVMHOHQOpWpEHQ 12
GRQRURNH126L126DNWLYiFLy D]12D*612~WYRnalon keresztül a fehérjéket S-glutationilálja és mintHJ\ ÄJOXWDWLRQVDSNiW´ NpSH]YH D IHKpUMH ROGDOOiQFRN
körül megvédi a fehérje thiol csoportjait az irreverzibilis
oxidációtól (37). Kísérleteinkben vizsgáltuk ezt a leheWĘVpJHW pV PHJiOODStWRWWXN KRJ\ D]RNEDQ D] iOODWRNEDQDPHO\HNEHQDQLWULWHWD]RNNO~]LyHOĘWWpVDODWWDGWXN D IHKpUMH 6JOXWDWLRQLOiFLy HUĘWHOMHVHEE YROW PLQW
akár a kontrollcsoportban, akár abban az esetben, ha
DQLWULWHWSHUFFHODUHSHUI~]LyHOĘWWDGWXN  (UHGményeink alátámasztották azt a hipotézist, hogy a feKpUMH6JOXWDWLRQLOiFLyNpSHVYpGĘKDWiVWHUHGPpQ\H]ni (38, 39).
0XQNiQNHOVĘNpQWLJD]ROWDKRJ\DV]HUYHWOHQQLWULWYHgyületek, esetünkben a nátrium-nitrit, olyan koncentrációban alkalmazva, amely az általános hemodinamikai
paramétereket (vérnyomás, szívfrekvencia, koszorúpUNHULQJpV V]iPRWWHYĘHQQHPEHIRO\iVROMiNMHOHQWĘV
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YpGĘKDWiVWEL]WRVtWD]LV]NpPLDpVUHSHUI~]LyVRUiQNLalakuló akut ritmuszavarokkal szemben. Ez az antiaritmiás hatás különösen kifejezett, ha a nitritet az iszkéPLDDODWWGHDUHSHUI~]LyWPHJHOĘ]ĘHQDGMXN(EEHQD]
HVHWEHQD]iOODWRNDW~OpOĘYROWV]HPEHQDNRQWrollcsoporttal, ahol egyetlen állat sem élte túl a kombinált okklúziós és reperfúziós inzultust. A reperfúziós
aritmiák nagyfokú gátlásának egyik oka lehet a reperfú]LyVNiURVRGiVQLWULW 12 iOWDOLPpUVpNOpVHD]R[LGDWtY
VWUHVV]WHUPpNHN V]XSHUR[LGSHUR[LQLWULW WHUPHOĘGpVpnek csökkentése, amelyben a fehérje S-nitrozilációs és
S-glutationilációs mechanizmusok játszanak szerepet
(22). Amennyiben a hatás és hatásmechanizmus feldeUtWpVpQW~OPHQĘHQD]iOODWNtVpUOHWHVHUHGPpQ\HLQNEĘOD
klinikai gyakorlat számára is hasznosítható következteWpVWNtYiQQiQNOHYRQQLIHOYHWĘGLNDQiWULXPQLWULWDGiV
SRWHQFLiOLVNHGYH]ĘKDWiVDD]DNXWV]tYPĦWpWLEHDYDWkozások esetén, amikor iszkémiás szívbetegség eseWpQDNRV]RU~pUWiJtWiVDLOOHWYHPHJQ\LWiVDHOĘWWDGYD
V]iPRWWHYĘHQ FV|NNHQWKHWL D UHSHUI~]LyV NiURVRGiV
mértékét és javíthatja a túlélés esélyét.

A szervetlen nitritek „késői” antiaritmiás
hatása
Mára elfogadott tény, hogy a nitrogén-monoxid kulcsfontosságú trigger és mediátor szerepet tölt be a különE|]Ę LQJHUHNNHO NRV]RU~pURNNO~]Ly PDJDV IUHNYHQ
FLiM~ V]tYLQJHUOpV HUĘWHOMHV ¿]LNiOLV DNWLYLWiV VWE 
NLDODNtWKDWy V]tYYpGHOHPEHQ ±  6]iPRV VDMiW
és mások által végzett kísérletes adat bizonyítja, hogy
D 12 V]pOHV N|UĦ ELROyJLDL KDWiViQiO IRJYD NO|QE|]Ę IRO\DPDWRN HJ\LGHMĦ V]DEiO\R]iVD UpYpQ PHJOHKHWĘVHQ |VV]HWHWW PyGRQ DODNtWMD NL D NDUGLRSURWHNWtY
KDWiVW SO± $]LVHOIRJDGRWWWpQ\NpQWNH]HOKHWĘ
KRJ\D12ELROyJLDLKR]]iIpUKHWĘVpJpQHNEL]WRVtWiViYDO SOSUHNRQGLFLRQiOiV12GRQRURNDGiVD QHPFVDN
U|YLG GH KRVV]DEE WiYRQ LV NLDODNtWKDWy D YpGĘKDWiV

(]D]~QÄNpVĘLYpGĘKDWiV´NEyUiYDODSUHNRQGLFLRQiOy LQJHU YDJ\ D] 12GRQRU EHDGiViW N|YHWĘHQ
pV]OHOKHWĘ pV D KDWiV DNiU  pV  yUD P~OYD LV NLPXWDWKDWy ± $SUHNRQGLFLRQiOiVVDOHOĘLGp]HWW
NpVĘLYpGĘKDWiVEDQLJD]ROWDQ  D]12GRQRURN
HVHWpEHQIHOWpWHOH]KHWĘHQV]HUHSHYDQD]LQGXNiOKDWy
QLWURJpQPRQR[LGV]LQWi]HQ]LP L126 12iOWDOLDNWLYiFLyMiQDN pV H]iOWDO D IRO\DPDWRV 12 NpS]ĘGpVQHN
DPHO\D]LV]NpPLDEHN|YHWNH]WHHVHWpQPHJIHOHOĘ12
KR]]iIpUKHWĘVpJHW EL]WRVtWYD HOOHQV~O\R]]D D] LV]NpPLDHQGRWKHOLiOLV126 H126 iOWDOL12V]LQWp]LVWNRUlátozó hatását.
0LQGH]HQHOĘ]PpQ\HNLVPHUHWpEHQIHOPHUOWKRJ\YDMRQDV]HUYHWOHQQiWULXPQLWULWNpSHVHNpVĘLNDUGLRSURtektív hatást kiváltani, s amennyiben igen, akkor a hatás miképpen jön létre. Ezen utóbbi kérdés azért válik
IRQWRVViPLYHODQLWULWEHDGiVDNRU±KDD]DNODVV]LNXV
SURWRNROOQDN PHJIHOHOĘHQ  yUiYDO D] LV]NpPLD HOĘWW
W|UWpQLN ± D V]HUYH]HWEHQ ¿]LROyJLiV N|UQ\H]HW YDQ
DPHO\EHQDQLWULWHOVĘGOHJHVHQQLWUiWWiR[LGiOyGLNpVD
QLWULW12Ji]]iW|UWpQĘNRQYHU]LyMiQDNHVpO\HFVHNpO\
QDJ\EDQIJJDYpUEHQOpYĘQLWULWUHGXNWi]RN GHR[LKHmoglobin és xantin-oxidoreduktáz) aktivitásától (18).
$ QiWULXPQLWULW NpVĘL DQWLDULWPLiV KDWiViQDN YL]VJiODtára a nátrium-nitritet 0,2 μmol kg ± min ± koncentrációban 20 percen keresztül intravénásan adtuk, majd 24
óra elteltével a bal koszorúér-artéria descendens anterior ágát 25 percre elzártuk. Kimutattuk, hogy az iszkémiás kontrollcsoporthoz képest, a nitrittel kezelt állatokban az okklúzió alatti kamrai aritmiák száma és
V~O\RVViJDV]LJQL¿NiQVDQFV|NNHQWpVD]iOODWRNPLQWHJ\DW~OpOWHD]RNNO~]LyVUHSHUI~]LyVLQ]XOWXVW(3.
ábra) (47). Ezekben a kísérletekben azt is vizsgáltuk,
YDMRQ KDVRQOyDQ D SUHNRQGLFLRQiOiVVDO HOĘLGp]HWW NpVĘL YpGĘKDWiVKR] D] 12 iOWDOL L126DNWLYiFLy N|YHWNH]WpEHQ WHUPHOĘGĘ W|EE 12~WQDN    V]HUHSH
YDQHDQLWULWNpVĘLDQWLDULWPLiVKDWiViEDQ(QQHNDNLPXWDWiViUDD]L126JiWOyV]HUpWD6 DPLQRHWLO L]Rtioureát (AEST; 2,0 mg kg ±; iv.) adtuk intravénásan a

3. ÁBRA. A nátrium-nitrit késői antiaritmiás hatása. A kontrollcsoporthoz képest a 24 órával korábban intravénás infúzióban
adott nátrium-nitrit szignifikánsan csökkentette az okklúzió és reperfúzió során kialakuló kamrai aritmiák számát és súlyosságát,
valamint növelte a túlélés gyakoriságát. Átlag±szórás, *p<0,05 a kontrollhoz képest
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nitrit infúziót, majd 24 óra elteltével a koszorúér-okklú]LyWPHJHOĘ]ĘHQ9L]VJiODWDLQNEyONLGHUOWKRJ\DEHDGiVWN|YHWĘHQDQLWULWQDJ\UpV]HQLWUiWWiDODNXODPHO\
24 óra múlva a vérben a nitrátszint-emelkedésében és
a nitritszint ezzel párhuzamos csökkentésében nyilváQXO PHJ %iU D] L126HQ]LP DNWLYiFLyMD NLPXWDWKDWy
volt, eredményeink arra utaltak, hogy a nitrittel kezelt
iOODWRNEDQD]LV]NpPLDVRUiQNLPXWDWKDWyMREE12NtQiODW HOVĘGOHJHVHQ D QLWUiWQLWULW12 UHGXNFLyEyO QHP
SHGLJD]12iOWDOLL126DNWLYiFLyEyOV]iUPD]LN  
1pKiQ\DQLWULWNpVĘLNDUGLRSURWHNWtYKDWiViWFpO]yYL]Vgálat eredményei arra utaltak, hogy 24 órával a nitritDGiVWN|YHWĘHQD]LQIDUNWXVNLWHUMHGpVHpVDKHSDWLNXV
UHSHUI~]LyV NiURVRGiV V]iPRWWHYĘHQ FV|NNHQ   pV
ebben a hatásban a mitokondriális komplexek, különöVHQDNRPSOH[,6QLWUR]LOiFLyYDOW|UWpQĘSRV]WWUDQV]lációs módosulása játszik szerepet (49, 50). Miután
H]HND]HOĘ]HWHVNtVpUOHWHNV]iPRVNpUGpVWYHWHWWHNIHO
FpOV]HUĦQHN OiWV]RWW KRJ\ LQ YLYR N|UOPpQ\HN N|]|WW
PHJYL]VJiOMXN YDMRQ D QLWULW NpVĘL DQWLDULWPLiV KDWiVD
PLO\HQPpUWpNEHQN|V]|QKHWĘDPLWRNRQGULXPV]HUNH]HWpEHQpVPĦN|GpVpEHQEHN|YHWNH]ĘYiOWR]iVRNQDN
Transzmissziós elektron-mikroszkópos felvételek kvalitatív és kvantitatív analízise alapján megállapítottuk,
hogy az általunk alkalmazott 25 perces iszkémia és
UHSHUI~]LyV]iPRWWHYĘV]HUNH]HWEHOLYiOWR]iVRNDWLGp]
HOĘ D PLWRNRQGULXPEDQ D PLWRNRQGULXP PHJGX]]DG
a mitokondriális mátrix cristae állománya felbomlik, a
PLWRNRQGULiOLVNiURVRGiVUDMHOOHP]ĘNYDOLWDWtYSDUDPpWHUHNPLQWDPLWRNRQGULXPiWPpUĘWHUOHW)HUHWiWPpUĘV]iPRWWHYĘHQFV|NNHQQHNPtJDJ|PEIRUPiOyGiVL
képesség fokozódik. Ezek a változások a sejt minden
V]HJPHQVpEHQ V]XEV]DUNROHPPiOLV LQWHUPLR¿EULOOiULV SHULQXNOHiULV  HJ\DUiQW NLPXWDWKDWy 1LWULWWHO W|UWpQĘNH]HOpVWN|YHWĘHQH]HND]LV]NpPLDiOWDOHOĘLGp]HWW
VWUXNWXUiOLV HOYiOWR]iVRN V]iPRWWHYĘHQ FV|NNHQQHN D
VHMWEHQDPLWRNRQGULXPRNpSVpJHQDJ\UpV]WPHJĘU]Ędik, jelezve, hogy a mitokondriumok normális szerke]HWpQHNQLWULWiOWDOLIHQQWDUWiVDKR]]iMiUXOKDWDYpGĘKDtáshoz.
Felmerül a kérdés, vajon a mitokondriális struktúra megĘU]pVHPHQQ\LEHQMHOHQWLDPLWRNRQGULXPIXQNFLyMiQDN
megtartását. Ezt a mitokondriális légzés és ATP-szintézis meghatározásával követük. A mitokondriális légzést Clarke-típusú oxigén elektród segítségével mértük
pV NO|QE|]Ę OpJ]pVL SDUDPpWHUHNEHQ tJ\ D NRPSOH[
, &,  pV NRPSOH[ ,, &,,  IJJĘ R[LGDWtY IRV]IRULOiFLy
(OXPHOS), az elektron transzportlánc (ETC), a respirációs kontrollarány (respiratory control ratio, RCR),
valamint a P/E kontroll-kapcsolási arány (P/E control
FRXSOLQJUDWLR EHN|YHWNH]ĘYiOWR]iVRNNDOMHOOHPH]WN
Megállapítottuk, hogy a 25 perces iszkémia és 2 perFHVUHSHUI~]LyKDWiViUDDPLWRNRQGULXP&,IJJĘOpJ]pVLSDUDPpWHUHL 2;3+26(7&5&5 V]LJQL¿NiQVDQ
FV|NNHQQHNPtJD3(DUiQ\V]iPRWWHYĘHQQHPYiOWRzik a nem iszkémiás kontrollhoz képest. Ezek a válto]iVRNDUUDXWDOQDNKRJ\D]LO\HQLGĘWDUWDP~LV]NpPLD

PLQWHJ\ QHJ\HGpUH   FV|NNHQWL D PLWRNRQGULXP
légzési kapacitását és ez a mitokondriális komplexek
HOVĘGOHJHVHQD&, JiWOiViQNHUHV]WOYDOyVXOPHJ$
légzési lánc komplexeinek iszkémia általi gátlása együtt
járt az ATP-szintézis csökkentésével valamint a szabad
gyökök, így a szuperoxid és annak károsító terméke a
SHUR[LQLWULWWHUPHOĘGpVpQHNIRNR]yGiViYDO
A nátrium-nitrit 24 órával az iszkémia/reperfúziót megHOĘ]ĘHQDGYD|QPDJiEDQ LV]NpPLDQpONO LVJ\HQJttette, iszkémiás körülmények között pedig, az iszkémiás
kontrollhoz képest, tovább csökkentette a mitokondrium
OpJ]pVLNDSDFLWiViWDPHO\D]2;3+26  D]5&5
pV D 3(DUiQ\ V]iPRWWHYĘ FV|NNHQpVpEHQ Q\LOYiQXOW
meg. Ugyanakkor a nitrit az iszkémia okozta ATP-csökkenést nem befolyásolta, míg az oxidatív stressz terméNHN V]XSHUR[LGSHUR[LQLWULW NpS]ĘGpVpWV]LJQL¿NiQVDQ
JiWROWD(UHGPpQ\HLQNDUUDXWDOQDNKRJ\DQLWULWNpVĘL
YpGĘKDWiViEDQ D PLWRNRQGULXP OpJ]pVL IXQNFLyMiUD
gyakorolt hatás szerepet játszik, azonban a korábbi felWHYpVHNNHO HOOHQWpWEHQ ±  PL D QLWULWKDWiV WiPDGiVSRQWMiQDNHOVĘGOHJHVHQQHPDPLWRNRQGULiOLVNRPSlexeket, hanem a foszforilációs rendszert tekintjük. Ezt
az elképzelést támasztja alá, hogy a komplexek és a
IRV]IRULOiFLyV UHQGV]HU )&&3YHO W|UWpQĘ V]pWNDSFVRlása esetén, mind az iszkémiás kontroll, mind a nitritkezelt csoportban az ETC csökkenése hasonló volt, míg
D]2;3+26DQLWULWWHONH]HOWiOODWRNEDQV]LJQL¿NiQVDQ
WRYiEEFV|NNHQWtJ\D3(UiWD 2;3+26(7& LVHUĘteljesen csökkent az iszkémiás kontrollhoz képest. EnQHNDODSMiQIHOYHWMNKRJ\DQLWULWHOVĘGOHJHVHQDIRV]IRULOiFLyVUHQGV]HUUHKDWYDPLQWHJ\ÄIHHGEDFN´PyGRQ
FV|NNHQWLDOpJ]pVLOiQFNRPSOH[HLQHNPĦN|GpVpW)HOWpWHOH]KHWĘ KRJ\ D] LV]NpPLD DODWW D QLWULWEĘO NHOHWNH]HWW 12 D IRV]IRULOiFLyV UHQGV]HU YDODPHO\LN WDJMiUD
így például az ATP-szintáz, a foszfát transzporter vagy
D]$'3$73WUDQV]ORNiFLyMiWYpJ]Ę$17KDWYDKR]KDWMDOpWUHKDWiViW(ONpS]HOKHWĘKRJ\DQLWULWPyGRVtWMDD]
$73V]LQWi]pVFLNOR¿OOLQ'LQWHUDNFLyMiWDPHO\NDSFVRlódásnak szerepe van a mitokondriális permeabilitást
V]DEiO\R]ySyUXVRN 0373 NpS]ĘGpVpEHQpVQ\LWiViban, ezáltal az iszkémia és reperfúzió hatására kialakuló ATP-csökkenésben és szabadgyök-termelésben
 $PHQQ\LEHQDQLWULWPHJJiWROMDDEHOVĘPLWRNRQGULiOLVPHPEUiQSURWHLQMHLpVDFLNOR¿OOLQ'N|]|WWLNDScsolat következtében kialakuló pórusformálódást vagy
nyitást, úgy az protektív hatásokat, így az ATP-vesztés
PpUVpNOpVpW pV D 526NpS]ĘGpVW FV|NNHQpVpW LGp]KHW HOĘ    .tVpUOHWHV EL]RQ\tWpNRN XWDOQDN DUUD
KRJ\ D FLNOR¿OOLQ'  DOHJ\VpJH DPHO\ V]NVpJHV
D FLNOR¿OOLQ' DNWLYiFLyMiKR] pV N|YHWNH]pVNpSSHQ D]
0373Q\LWiVKR]  12JD]GDJN|]HJEHQ6QLWUR]LOiFLyUpYpQ612WNpSH]  PHJJiWROYDDFLNOR¿OOLQ'
SyUXVNpS]pVKH]YH]HWĘDNWLYiFLyMiW
Bár hipotézisünk alátámasztására saját kísérletes
adatokkal nem rendelkezünk, a fentiek alapján csábíWyIHOWpWHOH]QLKRJ\DQLWULWNpVĘLYpGĘKDWiViEDQDPLtokondriális fehérjék és enzimek S-nitrozilációja, mint

G61

Cardiologia Hungarica

Végh és munkatársai: Szívvédelem szervetlen nitrátokkal

DODSYHWĘ SURWHNWtY KDWiV~ PHFKDQL]PXV   IRQWRV
szerepet játszik.

Következtetések
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a szervetlen nátrium-nitrit mind akut, mind hosszabb (24 óra)
LGĘWiYRQEHOOV]iPRWWHYĘYpGĘKDWiVWEL]WRVtWKDWDKHYHQ\LV]NpPLDpVUHSHUI~]LyVRUiQIHOOpSĘJ\DNUDQIDWiOLVNLPHQHWHOĦDULWPLiNNDOV]HPEHQDPHO\HNIHOHOĘVVpWHKHWĘNDKLUWHOHQV]tYKDOiONLDODNXOiVipUW  1DJ\
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