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Reperfúzió indukciója

(pl. ballon angioplasztika, sztent

behelyezés, antiproliferatív gyógyszer 

bevonatú sztent és/vagy fibrinolízis

Iszkémiás terület és infarktus: a reperfúzió fontossága

idő = izom, 

izom = élet !
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Az akut miokardiális infarktust követő halálozás a 

végső infarktus terület nagyságának a függvénye

www.semmelweis.hu/pharmacology



A miokardiális iszkémia tünetei, súlyosságtól függően:

1. Mechanikai funkciózavar, 2. aritmiák, 3. infarktus

Átmeneti rövid 

iszkémia

Reverzibilis 

iszkémia

Részlegesen 

reverzibilis iszkémia
Irreverzibilis 

iszkémia

Angina vagy 

„néma” iszkémia

Miokardiális 

nekrózis 

(infarktus)

„Hibernált” 

miokardium

„Bénult” 

miokardium

percek percek, 

órák

napok, 

hetek

Átmeneti funkcionális 

zavar

Iszkémia/reperfúzió

okozta funkció zavar 

és aritmiák

Krónikus 

hipoperfúzió, 

hipokinetikus

kontrakció

Normális pumpa 

funkció helyre áll
Közel normális 

pumpa funkció 

visszatér

Maradandó 

funkció 

károsodás: 

Szívelégtelenség
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stabil ateroszklerotikus 

plakk

Stabil effort 

angina

Infarktus
Hirtelen 

szívhalál

Akut 

koronária 

szindróma

Kamrai tágulat, 

szívelégtelenség

Elektromos 

instabilitás, 

aritmia

Érfalkárosodás         

progressziója, trombus 

lerakódás, instabil plakk

Néma 

iszkémia

Teljes 

érelzáródás

Instabil angina

Az szívizom iszkémia klinikai megjelenési formái 

Endotél diszfunkció,

Érfalkárosodás 

Változó 

mértékű 

érelzáródás

„Prinzmetal” 

angina

vazospazmus
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Az iszkémiás szívbetegség kezelése

Cél:

• az életkilátások javítása: az infarktus,

aritmiák és a szívelégtelenség

megelőzése

• az anginás fájdalom csökkentése

Kezelés lépései:

• életmódrendezés, rizikótényzők, 

táplálkozás, táplálékkiegészítők

• gyógyszeres terápia (bázis terápia,   

tűneti kezelés)  

• invazív terápia: revaszkularizáció:
- koronária angioplasztika (PTCA) + sztent

- revaszkularizációs (bypass) műtét

- azonnali intravénás trombolízis
www.semmelweispharma.com



Koronária görcs vagy organikus szűkület

O2 ellátás 

Szívizom relaxáció 

zavara

Előterhelés 

Diasztolés volumen 

Végdiasztolés nyomás 

Falfeszülés 



O2 igény 

szív munka 

Nitrátok Ca2+-antagonisták

Venuladilatáció

Koronária dilatáció

Arterioladilatáció

Utóterhelés csökken

ACE gátlók

Vérlemezke-aggregáció gátlók,

trombolitikumok

Fájdalom, 

szimpatikus aktivitás 

Béta-blokkolók

A szívizom iszkémia kórélettana és kezelése: hemodinamika

www.semmelweispharma.com

nyugtatók

If blokkolók



A szívizom iszkémia biokémiája és kezelési lehetőségei

ATP depléció

Sejthalál (nekrózis és apoptózis)

Intracelluláris [Ca2+] 

Ca2+ „overload”

Proteázok aktiválása

Membránok 

károsodása

„Oxidatív stressz”

„nitrozatív stressz”

Citoprotekítv

mechanizmusok

Iszkémiás stressz 

adaptáció

Enyhe, ismétlődő reverzibilis 

iszkémia

(pre-,  poszt- és távoli 

kondícionálás) Citotoxikus

mechanizmusok

túlsúlya:
NAD(P)H oxidáz, XOR, cAMP, 

PARP, MMP, gyulladásos 

mediátorok
Na-K ATPáz  SR Ca-ATPáz 

[Na+] 

Na-Ca csere 

Mitokondirális

[Ca2+] 

ATP szintézis 

Súlyos iszkémia

[H+] , pH 

Na-H csere 

www.semmelweispharma.com

Ca2+-antagonisták

Nitrátok

Citoprotektív

szerek

Citoprotektív

szerek 



Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája

Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri 

események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók: pl. bisoprolol, carvedilol

Trombocita aggregáció gátlás 

Lipidszint csökkentő terápia

ACE gátlók vagy

Angiotensin receptor blokkolók 

Nitrátok

Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine

Molsidomine

Ranolazine

Nicorandil

Ivabradine

www.semmelweispharma.comGuideline: European Heart Journal (2013)34, 2949–3003



Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája

Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri 

események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók

Trombocita aggregáció gátlás 

Lipidszint csökkentő terápia

ACE gátlók vagy

Angiotensin receptor blokkolók 

Nitrátok

Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine

Molsidomine

Ranolazine

Nicorandil

Ivabradine

COX1 gátlás: aszpirin

P2Y12 blokkoló: clopidogrel, ticagrelor

trombin inhibitor: dabigatran

GPIIb/IIIa gátlók: tirofiban

www.semmelweispharma.com



Szerotonin

Adrenalin

Platelet activating factor Thrombin

ADP

TXA2

Kollagén

Vazopresszin

GPIIb/IIIa

GPIIb/IIIa

Fibrinogén

TROMBOCITA

TROMBOCITA

X

X

X

X

GPIIb/IIIa gátlók

(abciximab, eptifibatide,

tirofiban)

COX 1 gátló  

(Aszpirin)

thrombin gátlók 

(dabigatran) 

X

Trombocita aggregáció gátlás

P2Y12

P2Y12 

gátlók  

(Ticlodipine

Clopidrogel

Prasugrel

Ticagrelor)
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Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája

Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri 

események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók

Trombocita aggregáció gátlás 

Lipidszint csökkentő terápia

ACE gátlók vagy

Angiotensin receptor blokkolók 

Nitrátok

Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine

Molsidomine

Ranolazine

Nicorandil

Ivabradine

HMGCoA reduktáz inhibitorok: statinok

Koleszterin felszívódás gátlása: ezetimibe

tiglicerid szint csökkentése: fenofibrate

PCSK9 inhibitor: evolocumab

anyagcsere fokozás: niacin

www.semmelweispharma.com



1. Életmód váltás: rendszeres testmozgás

• Emelkedett HDL

• Endotél funkció javítása

2.   Táplálkozás: 

• Kevés szaturált és transz zsírsav

• Halolaj (omega-3 zsírsavak): csökkent triglicerid szint

(nem bizonyított az omega-3 zsírsavak hatása a szívbetegség és a stroke 

ismétlődésében) 

• Mérsékelt alkoholfogyasztás: HDL szint emelkedik (de a triglicerid szint is)

• Folsav, B6- and B12- vitaminok: csökkenti a homocisztein szintet

• Antioxidánsok (hatásuk nem bizonyított)

3. Ösztrogén (nők – menopausa)

4. Gyógyszerek: 

• ACE gátlók: endothel funkció javítása

• Lipidszint csökkentő szerek

www.semmelweispharma.com

Ateroszklerózis prevenció, 

lipidszint csökkentő szerek



Acetyl-CoA

cholesterol

Liver
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Dietary fat + cholesterol  

Chylomicrones

FFA

FFA

Lipoprotein lipase

Bile 

acids

Chylomicron  

remnants

Peripheric 

tissues with LDL 

receptor

Mediated by ApoE

Mediated by ApoB

Mediated by ApoE

Lipoprotein lipase

lipoprotein-lipase

FFA

HDL
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Statins

Fibrates

Niacin

Resin

Ezetimibe

PCSK9 

inhib

Fő antihiperlipidémiás szerek



Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája

Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri 

események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók

Trombocita aggregáció gátlás 

Lipidszint csökkentő terápia

ACE gátlók vagy

Angiotensin receptor blokkolók 

Nitrátok

Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine

Molsidomine

Ranolazine

Nicorandil

Ivabradine

www.semmelweispharma.com

gliceril-trinitrát (nitroglicerin)

isosorbid-mononitrát

ACE gátlók:

ramipril, perindopril

ARB-k:

telmisartan, valsartan



DOI: 10.1007/978-1-4614-8948-1_16 www.semmelweispharma.com
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Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája

Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri 

események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók

Trombocita aggregáció gátlás 

Lipidszint csökkentő terápia

ACE gátlók vagy

Angiotensin receptor blokkolók 

Nitrátok

Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine

Molsidomine

Ranolazine

Nicorandil

Ivabradine

www.semmelweispharma.com

gliceril-trinitrát (nitroglicerin)

isosorbid-mononitrát



A klinikumban használt nitrátok

Gliceril-trinitrát

(Nitroglicerin)

Sublingualis tabl: 0,5-1 mg

Spray, aerosol: 0,4 mg

Intravénás: 5-200 mg/perc

Orális, retard tabl, transzdermális: 

2,5-13 mg

Isosorbid-mononitrát:

Pentaeritril-tetranitrát: 20-120 mg/nap (roham 

megelőzésére)

Tabl. vagy caps.: 40-100 mg/nap

Hatóanyag Dózis

www.semmelweispharma.com



Dong I. Lee, and David A. Kass Physiology 2012;27:248-258 www.semmelweispharma.com

Nitrátok hatása a miokardiumra

• csökkent Ca2+ terhelés

• gyorsabb SR Ca2+ visszavétel

• relaxáció gyorsul

• szívritmus csökken

oxigénigény csökken

citoprotekció



AJP- Heart and Circulatory Physiology 2011 Vol. 301 no. 3, H672-H682
www.semmelweispharma.com

Nitrátok hatása símaizomra

• csökkent Ca2+ terhelés

• csökkent kontraktilitás
vazorelaxáció



A nitráttolerancia molekuláris mechanizmusa

Münzel et al. Circulation. 2011;123:2132-2144
www.semmelweispharma.com



A NITRÁTTOLERANCIA MEGELŐZÉSE ÉS CSÖKKENTÉSE

Effort angina nitrátmentes időszakokat közbeiktató kezelési sémája: 

KÉSZÍTMÉNY DÓZIS

Isosorbid-mononitrát 20 mg reggel 8-kor és délután 3-kor

Isosorbid-mononitrát, 120-240 mg naponta

tartós hatású kiszerelés

Transzdermális

nitráttapaszok 7,5-10 mg/12 óra

12 óra után tapaszlevétel

Fázikus kioldódású 15 mg, legnagyobb rész

nitroglicerin tapasz kioldódása az első 12 órában

www.semmelweispharma.com



Enyhe tünetek, amik a dózis mérséklésével kivédhetők: 

• szédülés, vérnyomás csökkenés

• kipirulás

• hányinger 

• nyelvzsibbadás, 

•szájszag, szájnyálkahártya-elszíneződés

• methemoglobinémia

• megvonási tünetek – kezelési séma 

Halálozási adatok?: 
• Oxidatív/nitrozatív stressz, tolerancia következtében

A nitrátok mellékhatásai

www.semmelweispharma.com

Kontraindikációk: 
• hipertrófiás obstruktív kardiomiopátia:

fokozhatják a kifolyási obstrukciót: ranolazin

• szívtamponád vagy obstruktív perikarditisz:

szív telődés tovább romlik



• a PDE5 szelektív gátlása a corpus cavernosumban

• cGMP : símaizom relaxáció

Mellékhatások, interakciók:

• cGMP-szint növekedése  nitrátokkal és egyéb NO donorokkal 

interakció  vérnyomás 

• PDE3 gátlása szívben  kontraktilitás 

• PDE6 gátlása a szemben  szín-fény látászavarok

• repolarizáció nyújtása, QT nyújtás - aritmogén

• Kinetikai interakció (CYP3A4, 2C9): makrolid és imidazolin

antibiotikumok, HIV proteáz gátlók, grapefruitlé

PDE5 gátlók – interakció nitrátokkal

www.semmelweispharma.com

Sildenafil 

Tadalafil 

Vardenafil



Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája

Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri 

események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók

Trombocita aggregáció gátlás 

Lipidszint csökkentő terápia

ACE gátlók vagy

Angiotensin receptor blokkolók 

Nitrátok

Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine

Molsidomine

Ranolazine

Nicorandil

Ivabradine

www.semmelweispharma.com

verapamil, diltiazem



Súlyos tünetek: csökkent szívműködés, bradycardia

AV-blokk, szívmegállás, szívelégtelenség 

(Verapamil)

aritmia (torsades de pointes, long QT)

Enyhe tünetek: szédülés, vérnyomás csökkenés, kipirulás, 

palpitáció, fáradékonyság, hányinger, 

obstipáció, perifériás ödéma, köhögés,

izomgörcs, gingiva hipertrófia

Az iszkémiás állapot rosszabbodása, mortalitás?: 

- egyes gyors hatású dihidropiridinek

A Ca2+-antagonisták mellékhatásai

www.semmelweispharma.com



Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája

Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri 

események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók

Trombocita aggregáció gátlás 

Lipidszint csökkentő terápia

ACE gátlók vagy

Angiotensin receptor blokkolók 

Nitrátok

Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine

Ranolazine

Molsidomine

Nicorandil

Ivabradine

www.semmelweispharma.com



Egyéb citoprotektív anti-iszkémiás szerek: trimetazidin

www.semmelweispharma.com

Kinetika: gyors orális felszívódás 

(max. vérszint 2 h) bomlatlanul ürül a vesén keresztül

(féléletidő 4-5 h)

Adagolás: 60 mg/nap (3 részre elosztva)

a metabolizmust a zsírsav-oxidáció felől 

a glükóz-oxidáció felé tolja el

késlelteti a 

mitokondriális

respirációs lánc 

kikapcsolását

késlelteti az anaerob 

glikolízist

gátolja a 

szabadgyök-

termelést

biztosítja az 

ATP termelést

Csökkenti az 

intracelluláris

acidózist



• késői Na-beáramlást gátol a szívizomsejekben – csökkenti a intracelluláris

Na koncentrációt – aktiválja a Na/Ca csere transzportot – intracelluláris Ca

csökken – citoprotekció

• Zsírsav oxidációt gátolja   

• Csökken a szív munkája, citoprotekív

• indikáció: krónikus angina 

• mellékhatás: növeli a QT intervallumot

• interakciók: CYP3A4 inhibitorok

• máj- veseelégtelenségben kontraindikált

Ranolazin

www.semmelweispharma.com

Újabb gyógyszerek: 



molsidomine

nicorandil

Újabb NO-donor vegyületek

www.semmelweispharma.com



• sinus-csomóban gátolja a „pacemaker” (If) 

áramot - csökkenti a pacemaker frekvenciát 

(HCN1-4)

• Nem befolyásolja a pitvar-kamrai átvezetést, a 

kamrai repolarizációt és a szív kontraktilitását.

• direkt citoprotektív hatással is rendelkezik?

• béta-blokkolóknak és a Ca-antagonistáknak

megfelelő antianginás és anti-iszkémiás hatás

• indikáció: krónikus effort angina, 

szívelégtelenség, ha pulzus ≥ 70

• kontraindikáció: szinusz csomó betegség 

Újabb gyógyszerek: Ivabradin

www.semmelweispharma.com

Nature Reviews Drug Discovery 10, 903-914



CCB: Ca-csatorna gátlók

DHP: Dihidropiridinek
www.semmelweispharma.com
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1. Vitaminok és vitaminszerű anyagok

• Omega-3-zsírsavak, eikozapentaénsav (EPA), dokozahexaénsav (DHA)

nem csökkentik az atherosclerotikus plakk képződését

• Koenzim Q10 (ubidekarenon)  antioxidáns, ATP szintézis (szívelégtelenség

kiegészítő kezelése)

• B6-, B12-vitamin, folsav  homocisztein szint csökkentése

2. „Fejlett terápiás” készítmények: gén-, sejt- és regeneratív terápia: 

• génterápia (pl. NO-szintáz) 

• őssejt implantáció a károsodott régióba

• őssejt-eredetű exoszómák felhasználása

3. Antiproliferativ szerekkel bevont koronária stentek

(orvostechnikai eszköz - gyógyszer kombináció): 

• rapamycin, sirolimus, paclitaxel

Egyéb irányok az iszkémiás szívbetegség kezelésében

www.semmelweispharma.com
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