
A húgysav a májból jut a keringésbe, a szer-
vezet húgysavtartalmának csak 20%-a szár-
mazik a bevitt táplálékból. A molekula 70%-
ban a vesékben, 30%-ban a bélben ürül. A ve-
sében elôször szinte teljesen kiválasztódik a
glomerulusokon át, kis molekulaként bejut az
ultrafiltrátumba. A tubulusokban túlnyomóan
nagy része (kb. 70%) reabszorbeálódik. A
húgysav vérszintjét a keletkezés és kiválasztás
egyensúlya határozza meg.

A húgysavszint meghatározására eltérô la-
boratóriumi módszerek ismeretesek. A test-
nedvekben a plazmával azonos mennyiségben
van jelen, koncentrációja sejten belül lényege-
sen magasabb. A pusztuló sejtek körül húgy-
sav-supersaturatio észlelhetô. Ennek az im-
munológiai folyamatokban nagy jelentôsége
van. Normálisan a vérben 200–416 _mol/l mu-
tatható ki.

A vizelettel naponta 0,3–0,6 g húgysav ürül,
még ha purinmentes is az étrend, tehát ez
mind „endogén húgysav” , a nukleoproteinek
forgalmának indikátora.

A húgysav tubularis exkréciójához és reab-
szorpciójához speciális transzporter enzimek-
re van szükség, a homeosztázis fenntartásáért
ezek felelôsek. A Multidrug Resistance-associ-
ated Protein (MRP) enzimek részben a vesé-
ben, részben a hepatocyták basolateralis olda-
lán helyezkednek el, ahol az urát keringésbe
jutását mediálják. Felelôsek a bélbe történô
urátexkrécióért is.

A másik fontos enzimcsoportot az SLC gé-
nek vezérlik. Az Organicus Anion Transport
(OAT) enzimcsalád tagjai közül három, az
OAT1, OAT2 és OAT3 multispecifikus, a leg-
jelentôsebb az OAT4 (SLC12A13), mely sze-
lektíven (urát) szubsztrátspecifikus (1). Az
OAT4 a bélben is megtalálható, az ottani urát-
transzportért az MRP enzimekkel együttesen
felelôs (1).

Egy másik enzim, az URAT1 (SLC22A12) az
OAT4-gyel rokon, urátanion-cserélô enzim, az
urátreabszorpció nagy részét vezérli (2), mû-
ködése meghatározza a húgysav szérumkon-
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A húgysavat hosszú idôn át biológiailag inak-
tív molekulának tartották, patológiai szerepét
csak a felhalmozódásával összefüggô betegsé-
gekben ismerték fel (pl. primer felhalmozódá-
sa, köszvény, urát vesekô, szekunder hemato-
lógiai betegségek, illetve kemoterápiájuk
kísérôjeként). Azután fokozatosan kiderült,
hogy a húgysav nem egyszerû végtermék,
markermolekula, hanem számos jelentôs élet-
tani funkciót is betölt, valamint károsító hatá-
sú különbözô betegségi folyamatokban. A
„hatástalan”, tehát „hasznavehetetlen” húgy-
sav szerepének pontosabb, új módszerekkel és
új kísérletes-klinikai elvek alapján történô
vizsgálata meglepô0 felfedezésekkel gazdagí-
totta ismereteinket.

Napjainkban a húgysav élettani jelentôsége
a következô folyamatokban ismert: a nátrium-
homeosztázis fenntartása, a renin-angiotenzin
rendszer (RAS) aktiválása, a plazma-antiox-
idáns hatásának fenntartása, a szabad gyökök
csökkentése (daganatos betegségek, öregedési
folyamatok gátlása, illetve lassítása), a vér-agy
gát védelme, neuroprotektív hatás a központi
és perifériás idegrendszerben, glukóztoleran-
cia, illetve inzulinérzékenység befolyásolása,
vészjelzés az immunrendszernek idegen anya-
gok behatolása és sejtkárosítás esetén, véde-
lem autoimmun folyamatok „ellen”.

A húgysav jellemzôi

A húgysav fehér, szagtalan és íztelen, nitrogént
tartalmazó molekula, 1769 és 1783 között állí-
totta elô Scheele és Bergman hólyagkôbôl és
vizeletbôl. Csekély mennyiségben van jelen az
emberi vizeletben, és nagy mennyiségben ma-
darak és hüllôk vizeletében. Vízben gyengén
oldódik. Emberben a purinanyagcsere végter-
méke. A purinmetabolitok a sejt energiaraktá-
rának legfôbb összetevôi, lebomlásuk az RNA-
ból és a DNA-ból indul, az ATP-bôl és AMP-
bôl, majd GMP-bôl adenozinon, inozinon és
hipoxantinon át xantin képzôdik, melyet a
xantinoxidáz (XO) enzim bont le húgysavvá.

Csapongások a húgysav körül I.



centrációját (1, 3). Az uricostatikus és urico-
suriás szerek targetje (1, 4). Mutációja okozza
a ritka idiopátiás renalis hypourikaemát.

Az SLCA2A9 a transzporter gén egy (gene-
tikus) variánsa, mely a populációnak csak kis
részében lelhetô fel. Felismerésével kapcsolat-
ban fény derült a köszvény klinikumának rég-
óta ismert problémájára. Arra, hogy az emel-
kedett húgysavérték önmagában nem jelent
köszvénybetegséget. Léteznek „egészséges”
hyperurikaemiások, és hyperurikaemiás kösz-
vényesek A köszvényes beteg már csekély di-
étahiba után is súlyos rohamot kap(hat), az
absztinencia nem védi meg a betegségtôl, az
„egészséges” hyperurikaemiások azonban
ehetnek-ihatnak, dôzsölhetnek – mégsem lesz
köszvényes rohamuk. Vagyis: a hyperurikae-
miás egyének nem mind betegszenek meg
köszvényben. A legújabb genetikai vizgálatok
szerint a köszvényes betegek genetikailag jel-
lemezhetô eltéréseket viselnek, az SLCA2A9-t
kódoló gén variációját hordozzák, melynek
következtében húgysavkiválasztásuk csök-
kent (5, 6).

Ez a felismerés nagy jelentôségû, mert a
köszvény családi halmozódása eddig is ismert
volt, de nem felelt meg a Mendel-szabályok-
nak, azaz nem monolocusos. Poligénes haj-
lammal kell számolni, ami a provokáló külsô
ártalmak miatt betegségként manifesztálódik
(6). Most a poligén rendszer egyes tagjait azo-
nosítják, ennek köszönhetô a fent ismertetett
nagy jelentôségû felfedezés.
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Az urikáz gén elvesztésének
következményei

Sok állatfajban a húgysavat az urikáz (urátoxi-
dáz) bontja tovább allantoinná. A fejlôdés során
(kb. a miocén korszakban) az élôlények egy ré-
sze (a „hominoid vonal”) „elveszítette” ezt a
képességét, urikáz génjét. Elôször a promotor,
majd coding regio mûködése esett ki (1).

Így lett a húgysavmolekula a humán puri-
nanyagcsere végterméke. Következményként
az ember és a nagymajmok szervezetében ma-
gasabb a plazmahúgysavszint, mint a többi
emlôsben. Az urikáz gén elvesztése arra az
idôre esik, amikor az élet hominoid vonala a
tengerekbôl a szárazföldre költözött. A húgy-
sav a nátriumforgalommal szoros kapcsolat-
ban áll, és lehetôvé teszi, hogy alacsonyabb
(szárazföldi) nátriumbevitel mellett is ép nát-
riumforgalom legyen a szervezetben (2).

A fajfejlôdés során az urikáz gén elvesztésé-
vel egy idôben szûnt meg a hominoidok asz-
korbinsav-szintetizáló képessége (2). A húgy-
sav vette át az aszkorbinsav antioxidáns szere-
pét. Emberben a plazma antioxidáns hatásá-
nak 80%-át a húgysav képviseli (3). A húgysav
antioxidáns hatásának jótékony következmé-
nyei vannak. (A fôemlôsök élethosszának nö-
vekedését, valamint a korral kialakuló rákos
megbetegedések számának csökkenését a sza-
bad gyökökkel szembeni védekezés javulásá-
val hozzák összefüggésbe.)

Magas húgysavszint mellett azonban elvesz-
het az antioxidáns aktivitás, és prooidánsba
csaphat át. Ez az antioxidáns-prooxidáns redox
shuttle számos kóros folyamatban szerepel.
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Húgysav és cardiovascularis
(CV) betegségek

A húgysav és a különbözô CV betegségek kap-
csolatáról elképzelések, majd adatok, végül bi-
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nyekkel jár. Hypoxia hatására a húgysav köz-
vetítésével alakul ki endotheldiszfunkció,
mely a cardiovascularis betegségek alapja.
Obstruktív alvási apnoe szindrómában
(OSAS) a repetitív hypoxia endothelkároso-
dást okoz, és – a húgysav-felszaporodás köz-
vetítésével – súlyos cardiovascularis szövôd-
ményeket. Hypoxia – reperfúziós folyamatok-
ban (szívinfarktus thrombolyticus kezelése,
sebészi mûtétek során) a húgysav a reperfúzi-
ós szövetkárosodás közvetítôje.

Az alapvetô folyamatok megismerése után
részleteket ragadunk ki a húgysav CV beteg-
ségekben játszott patogén hatásának szakiro-
dalmából. Állatkísérletekben ismételten bizo-
nyították a húgysav keringési szervekre gya-
korolt káros hatását: patkányon hyperurikae-
miával (az urikáz gátlásával) endotheldisz-
funkciót és az érfalban simaizom-proliferációt
hoztak létre (9, 10). Epidemiológiai vizsgála-
tok bizonyítják a húgysav részvételét a (CV)
betegségek patogenezisében. E vizsgálatok

zonyítékok hosszú sora látott napvilágot. A
legrégebbiek közel 130 évesek, és a hyperto-
nia, valamint az emelkedett szérumhú-
gysavszint közti egyenes összefüggést írják le
(1, 2). 1951-ben a köszvény és a coronariabe-
tegség összefüggését bizonyító közlemény je-
lent meg (3). Az 1990-es években tett klinikai
és epidemiológiai megfigyelések a húgysav
patogén hatásáról számolnak be csaknem
minden CV betegségben. Tankönyvi adat,
hogy a köszvényesek többségében súlyos CV
betegségek lépnek fel, s a halálokok között is
az átlagosnál gyakoribbak a szív- és érrend-
szeri betegségek (4, 5). A köszvényesek csök-
kent élettartama a CV betegségek együttes
fennállására vezethetô vissza (6).

Néhány „közös többszörös” tényezô állapít-
ható meg az összefüggések magyarázatára.

Az egyik: a CV betegségek alapja az endot-
hel károsodása, ebbôl vezethetô le az atherosc-
lerosis folyamata. Az atherosclerosis pedig a
hypertonia, szívelégtelenség, coronariabeteg-
ség, stroke, sôt újabb vizsgálatok szerint a pe-
rifériás érbetegségek elsô lépése. A húgysav
szerepel az endothel-diszfunkciós folyama-
tokban, a CV betegségek patogenezisében
minden bizonnyal szerepet játszik. Klinikai
vizsgáló módszerek egyértelmûen igazolták,
hogy a húgysav patogén hatását az endothel-
rendszer károsításával fejti ki.

A másik fontos közös tényezô az atheroscle-
rosis folyamatának kezdetével kapcsolatos.
Kísérletes bizonyítékok szerint az angiotenzin
II (ATII) áll a folyamat hátterében, serkentve
olyan enzimrendszereket, melyek az endot-
hel-diszfunkció, az ezzel kapcsolatos oxidatív
stressz folyamatának kiváltásáért felelôsek.

Kísérletekkel igazolták, hogy a húgysav
képzôdéséért felelôs XO aktivitás fokozódásá-
ért az ATII tehetô felelôssé. Landmesser és
munkatársai (7) coronaria-sejtkultúrában vizs-
gálták az ATII-adagolás direkt hatását. Az
ATII a nikotinamid-adenin-dinukleotid-(fosz-
fát)-oxidázt (NADPH) aktiválta, a NADPH
oxidáz pedig serkentette a redox szenzitív XO-
t, kiváltva az endothelben az oxidatív stressz
folyamatát. A keletkezô szabad oxigéngyökök
(ROS) állnak a CV betegségekben számos pa-
tológiás folyamat hátterében. Amikor a
NADPH-aktivitást gátolták, az ATII-adagolás
nem okozott endothelialis diszfunkciót, tehát
a XO önmagában nem felelôs az oxidatív

stressz keletkezéséért. Kétségtelen, hogy em-
lôsökben a szabad oxigéngyökök keletkezése
jórészt a XO aktivitásának fügvénye. Az en-
dothel XO szintje azonban a NADPH-oxidáz-
tól függ (8).
Lerman és munkatársai friss vizsgálatai sze-
rint további, ROS-képzô enzimek is serkenthe-
tik az endothelialis XO aktivitását. Az angio-
tenzin receptorblokkolók és ACE-gátlók pleio-
trop, endothelkárosodást kivédô hatása tehát
e szerek NADPH- és/vagy XO-gátlásával ma-
gyarázható.

A húgysav felszaporodása CV kockázati té-
nyezô, atherosclerosisban, hypertoniában és
szív-, illetve érbetegségekben, valamint a me-
tabolikus szindrómában patogén következmé-
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A xantinoxidáz (XO) mint az angiotenzin II (ATII) okozta kóros
vascularis történések mediátora



szerint a húgysavszint emelkedése és a CV be-
tegségek incidenciája között egyenes az össze-
függés.

A nagy populációt felölelô Framingham-
vizsgálat, melyet 1971 és 1992 között végeztek,
a CV betegségek morbiditása és a húgysav
szintjének növekedése között egyértelmû
összefüggést mutatott ki (11). Késôbb úgy ma-
gyarázták: a húgysav gonosz, elvetemült
nedv, CV kockázati tényezô (12).

A Bogalusa Heart Study egyértelmûen bizo-
nyította, hogy a gyerekkori hyperurikaemia
hajlamosít a serdülôkori, illetve felnôttkori
hypertoniára (13). Az osztrák férfiak körében
83 638 egyénen végzett vizsgálat is a CV be-
tegség és a hyperurikaemia egyenes össze-
függését írja le (14).

A továbbiakban nem csupán a hypertoniá-
ról, hanem általánosságban a CV betegségek-
rôl beszélünk. Gertler már említett közlemé-
nye szerint a köszvényben és egyidejû corona-
riabetegségekben szenvedôkben a normális-
nál magasabb a szérumhúgysavszint (3). Selby
és munkatársai az essentialis hypertonia pre-
cursorainak sorában a romló tüdôfunkciót,
szívfrekvencia-változást, szérumkoleszterin-
növekedést és a húgysav felszaporodását em-
lítik (15). Leyva és munkatársai szívelégtelen-
ségben szenvedô betegekben emelkedett szé-
rumhúgysavszintet találtak. Az emelkedés
egyenes összefüggésben állt a gyulladásos
markerek (TNF-alfa, ICAM-1 stb.) szintjével.
Puig és Ruilope klinikai vizsgálataik alapján a
húgysavat CV rizikótényezônek ítélték (16).
Reyes és munkacsoportja a 2000-es évek elejé-
tôl több klinikai vizsgálat során bizonyította a
hyperurikaemia keringési szerveket károsító
és a húgysavszintcsökkentés jótékony hatását
(17). A magas húgysavszint glomerulotubula-
ris károsodást okoz, mely a RAS-t aktiválja, a
vérnyomást növeli (18). Shankar és munkatár-
sai 10 éven át követett 956 hypertoniás beteg-
nél egyenes összefüggést találtak az idôskor-
ban kialakuló hypertonia és a szérumhúgy-
savszint emelkedése között (19). Pál és Dénes
(20) szerint „a hyperuricaemia nem csupán fo-
kozza a CV kockázati tényezôk kedvezôtlen
hatását, de önálló rizikófaktor is”. Kiss (21) a
magas húgysavszintet egyértelmûen CV koc-
kázati tényezônek tekinti. Szerinte „a magas
húgysavérték emeli a CV és össz-mortalitást.
A hyperurikaemia és a CV események, illetve
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mortalitás közötti korreláció különösen erôs
hypertoniás betegeknél, szívelégtelenségben
és a diabetes mellitus 2-es típusú eseteiben”.
Kiss elfogadja Johnson és munkatársai (22, 23)
érvelését, mely szerint „hyperuricaemia ese-
tén a húgysav ismert antioxidáns hatása el-
vész, és fokozódik a reaktív oxigénszármazé-
kok képzôdése. Az emelkedett húgysavszint
már jelentôs oxidáns hatásokkal rendelkezik.”

Akadtak azonban kutatók, akik a többségi
véleménnyel szemben nem tekintik egyértel-
mûnek a húgysav patogén szerepét keringési
betegségekben. Vitatják, hogy van-e oki szere-
pe a húgysavnak az essentialis hypertonia, va-
lamint az atherosclerosis, illetve coronariascle-
rosis és szívelégtelenség keletkezésében.
Rayner (24) szerint nincs egyértelmû bizonyí-
téka, hogy a húgysavszint csökkentése javítja
a CV betegségek kimenetelét. Reyes és Leary
(25, 17) amellett érvel, hogy a magasabb
plazmahúgysavszint (elsôsorban a tiazid-
diuretikumokkal kezelt betegeken, ALLHAT
Study) a CV rizikót éppenséggel csökkenti.
Kétségeket fogalmaztak meg a húgysav CV
kockázati tényezô voltáról Cuspidi és munka-
társai is (26). Addig kezeletlen hypertoniás be-
tegeikben a húgysavszint nem haladta meg a
normális értéket, jóllehet a betegekben már
balkamra-hypertrophia, carotis alteratio vagy
microalbuminuria is jelen volt.

Más elgondolások szerint nem a húgysav
maga, hanem a xantint húgysavvá alakító,
hyperurikaemiát okozó XO okozta oxi-
datívstressz-folyamat a meghatározó tényezô,
az alapvetô kóros történés. A fokozott XO-
mûködés generálja a következményesen kiala-
kuló, az endothelt károsító tényezôket: a sza-
bad oxigéngyökök keletkezése és a következ-
ményes gyulladás felelôs a CV károsodáso-
kért. A szöveti hypoxiával járó állapotokban a
purinanyagcsere romlik, a XO-rendszer mû-
ködése fokozódik. Fokozott szöveti oxidációs
folyamat megy végbe: hypoxiára utal, ha a pu-
rin-intermedierek (adenozin, inozin, hipoxan-
tin és xantin) plazmaszintje emelkedik, a mal-
ondialdehid enzim aktitivása nô, a húgysav
plazmaszintje emelkedik, vizelettel történô
ürítése fokozódik. A húgysav markerjellegét
hangsúlyozzák az oxidatív stressz folyamatá-
ban. A plazmában a húgysav növekvô men-
nyisége nem magában patogén, hanem szöve-
ti hypoxiát jelez. Tehát nem a hyperurikaemia,



hanem a hozzá vezetô folyamatok állnak a ke-
ringési betegségek patogenezisének hátteré-
ben. A hyperurikaemia csak következmény, az
oxidatív stressz jelzôje. Véleményük, hogy át
kell értékelni a húgysav „direkt károsító hatá-
sait”. Továbbmenve lándzsát törnek amellett,
hogy a húgysavnak bizonyos fokú védô szere-
pe van a CV betegségekben. Erre a feltétele-
zésre egyes diuretikumok hatásának elemzé-
sekor született – elsô pillantásra meglepô – kli-
nikai eredmények adtak okot. A húgysavszin-
tet emelô, a keringési betegségekben azonban
kitûnôen ható tiazid típusú diuretikumok
nagy betegszámú klinikai vizsgálatában a
húgysav CV betegségekre gyakorolt jótékony
hatása vált ismertté (25). A vizsgálatban a
diuretikumoknál az ACE-gátlók csak kisebb
mértékben csökkentették a halálozást, szív-
elégtelenségben szenvedôkben pedig eredmé-
nyesebben hatottak. Az ALLHAT vizsgálat
ilyetén interpretálása azonban visszatetszést
keltett, és a szakma szinte egyértelmû elutasí-
tásával találkozott, metodikai és értékelési hi-
bákat fedeztek fel benne.

Más jelentôs vizsgálatokban (LIFE Study, a
skandináv VAST vizsgálat) is észlelték a foko-
zott húgysavürítés bizonyos mértékû vascu-
laris protektív hatását (27, 28).

Miért egyértelmûen patológiás az emelke-
dett húgysavszint az egyik nézet szerint a ke-
ringési betegségekben, és miért jótékony a má-
sik szerint? A magyarázat a húgysav keletke-
zésében, pontosabban: az emelkedett húgy-
savszint keletkezésében keresendô. A tiazid tí-
pusú diuretikumok a szérumhúgysavszintet
nem a XO-aktiválás és ROS-képzés útján, ha-
nem a húgysav tubularis reabszorpciójának
mérséklésével növelik. Ezt a vese eredetû
hyperurikaemiát nem kíséri fokozott XO-
aktivitás, fokozott szabadgyök-keletkezés és
endothelkárosodás. A hyperurikaemiaban a
plazma teljes antioxidáns hatása az emelke-
dett húgysavszint következtében nô, és ez jó-
tékony hatású lehet a keringési betegségek-
ben, elsôsorban a szívelégtelenségben.

Kiss azonban, Johnson 2005-ös cikkét véve
alapul, cáfolja ezt a lehetôséget. A magyarázat
az antioxidáns-prooxidáns hatás ingadozásá-
ban (shuttle) kereshetô. A húgysav ugyanis
alacsony dózisban egyértelmûen antioxidáns,
nagyobb mennyiségben azonban hatása
prooxidánsba csap át. (Ez a jelenség anti-

oxidáns molekulák esetében jól ismert.)
Úgy tûnik tehát, hogy a többségi vélemény

szerint a húgysav maga is patogén a CV folya-
matokban, kockázati tényezô a CV betegsé-
gekben. Támogatja ezt, hogy a húgysavnöve-
kedés a „redox shuttle” jelenség értelmében
antioxidánsból prooxidánsba csap át (a lipid-
peroxidációs folyamatban ennek a jelenségnek
már mennyiségi mutatóit is megtalálták).

A húgysavnak az erek simaizomzatára di-
rekt proliferációs hatása van, melynek követ-
keztében a gyulladásos folyamatok betegségi
tényezôvé válnak (29).

Véleményünk kialakításához metodikai ok-
ból válasszuk el a CV betegségek és a hyperto-
nia kérdését, mert a hypertoniával kapcsolato-
sak a legjelentôsebb klinikai tapasztalatok, és
itt egyértelmû a húgysav patogén hatásának
elfogadása. Kiss már említett, 2007-es össze-
foglalásában egyértelmûen állást foglal emel-
lett (21). Hazánkban az Európai Hipertónia és
Kardiológus Társaság által kiadott, a hyperto-
nia kezelésére vonatkozó irányelvek új guide-
line kidolgozását tették szükségessé. Errôl
Farsang (30) így nyilatkozott: „A megújított
guideline egy új fogalommal bôvült, beveze-
tésre került az ún. kardiometabolikus kocká-
zat. Ez olyan szív-érrendszeri elváltozásokhoz
vezetô kockázati tényezôk sora, amelyek az
anyagcsere kóros állapotával állnak összefüg-
gésben. Ilyenek a cukoranyagcsere és lipi-
danyagcsere elváltozásokon túl bizonyos hor-
monális elváltozások, a kóros húgysav-anyag-
csere, a homocisztein és egyéb olyan anyagok
felszaporodása, amelyek a különbözô anyagc-
serefolyamatok során a szervezetben keletkez-
nek, és káros hatást gyakorolhatnak a szív- és
érrendszerre…”
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Húgysav és idegrendszeri betegségek

A húgysav szabadon közlekedik a vér-agy gá-
ton keresztül, ezért a szérum- és a központi
idegrendszeri húgysavszintek azonosak.

A központi idegrendszer betegségeiben az
emelkedett és a csökkent szérumhúgysavérté-
kek egyaránt megtalálhatók (a „természet játé-
kai”).

A húgysav központi idegrendszeri szerepé-
nek megítélésében harc folyik a klinikusok két
tábora között. Az egyik tábor az emelkedett
húgysavszintet egyértelmûen patológiásnak
tartja, a központi idegrendszert károsító hatását
hangsúlyozza. A magas húgysavszint kognitív
károsodást okoz az idôsek agyában (1), a káro-
sodások uricostaticus szerrel jórészt kivédhe-
tôk. Az ugyancsak magas húgysavszinttel járó
Lesch–Nyhan-szindrómában a bazális ganglio-
nokban talált húgysav okozta károsodások fele-
lôsek az extrapiramidális neurológiai jelekért.
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Sok klinikus azonban az emelkedett (szisz-
témás) húgysavszint jótékony központi ideg-
rendszeri hatása mellett tör lándzsát, a húgy-
sav neuroprotektív hatását hangsúlyozzák kí-
sérletes és klinikai vizsgálatok alapján.

A vér-agy gát funkció romlása (is) ROS köz-
vetítette folyamat. A húgysav vér-agy gát
funkcióját helyreállító hatását igazolták, felte-
hetôen az astrogliasejtekre gyakorolt neuro-
protekció révén. A húgysav centrális neuro-
protektív hatását bizonyították Yu és munka-
társai (2). Patkányok agyát a kísérletes
ischaemiától sikeresen védték i. p. adott 62,5
mg/tskg húgysavval. Késôbb publikált kísér-
leteikben patkány ischaemia következtében
károsodott hippocampalis neuronjait a húgy-
sav megvédte a pusztulástól (védelmet nyúj-
tott az excitatoros glutaminsav, valamint a cia-
nid ellen). Véleményük szerint a húgysav
antioxidánsként gátolja az oxidatív stressz ki-
alakulását, vélhetôen tehát stroke-ban is védi a
neuronokat (3, 4). Romanos és munkatársai
patkányban kísérletes stroke-ot idéztek elô, és
húsz perccel késôbb húgysavat adagoltak i. v.
16 mg/kg dózisban. A kezelés hatására az ál-
latokban az agyi infarktus kiterjedése csök-
kent, és jobb neurológiai státus alakult ki (5). A
húgysav védô hatását írták le sclerosis multip-
lex állatmodelljében experimentális allergiás
encephalomyelitisben (6).

Klinikai bizonyítékok is rendelkezésre áll-
nak, melyek a molekula antioxidáns, neuro-
protektív hatását igazolják: a húgysav magas
koncentrációban csökkenti a Parkinson-kór
kockázatát, késleltetheti progresszióját. Nagy
beteganyagon elvégzett epidemiológiai vizs-
gálatok bizonyították, hogy a köszvényben a
Parkinson-kór a normálisnál jóval alacso-
nyabb kockázatú betegség (7). A szérumhú-
gysavszint Parkinson-kórban alacsonyabb a
normálisnál. Parkinson-kórban a dopaminerg
neuronok degenerációjában szereplô oxi-
datívstressz-folyamatot a húgysav állatkísér-
letekben gátolja. Az alacsony központi ideg-
rendszeri húgysavszint következtében csök-
ken a neuroprotektív hatás, ennek következté-
ben alakulnak ki központi idegrendszeri neu-
rodegeneratív betegségek.

Az alacsony húgysavszint számos idegrend-
szeri károsodás (neurondegradáció) kísérôje.
A sclerosis multiplexben (SM) alacsony a szé-
rumhúgysavérték, az antioxidáns hatás kiesik.

A szérumhúgysavszint SM-es remisszióban
emelkedik, közelít a normális értékhez, relap-
susban ismét csökken. Ez a megfigyelés új te-
rápiás megközelítésre (SM-ben húgysavpre-
cursorok terápiás adására) ad lehetôséget (8).
Alacsony a szérumhúgysavszint Alzheimer-
betegségben is (9). A húgysav neuroprotektív
hatásának kiesését okolják opticus neuritisben
a betegség keletkezéséért (10). (Tisztázásra
szorul, hogy az alacsony húgysavszint ok-e,
avagy következmény. Sclerosis multiplexben
például lehetséges, hogy a folyamatos, nagy-
mértékû scavangerszerep „túlteljesítése” miatt
csökkent a rendelkezésre álló húgysavszint.)

A gerincet ért fizikai trauma következmé-
nyeként olyan anyagok szabadulnak fel, me-
lyek a neuronokat másodlagosan, kémiai úton
károsítják. A legvalószínûbb károsító ágens a
XO aktiválásakor keletkezô peroxinitrit. A sze-
kunder károsodások kivédésének elsô vonalá-
ban találjuk a húgysavat. Jótékony hatásának
magyarázata, hogy a neuronokat védô és táp-
láló speciális astrogliasejteket védi. Az
astrogliasejtek a kémiai károsító anyagokat a
sérülés helyszínérôl elszállítják (11). Scott és
munkatársai (12) kísérletesen bizonyították,
hogy fiziológiás szintû húgysav blokkolni ké-
pes a peroxinitritnek a gerincneuronokat káro-
sító hatását.

A purinanyagcsere zavara kutatási téma a
pszichiátriai betegségekben. A dopaminerg
és/vagy szerotonerg transzmisszió rendelle-
nességeiben a purinkatabolizmus is módosító
szerepet vihet, helyreállítása szélesíti a terápi-
ás lehetôségeket. Diszregulációs skizofréniá-
ban a plazmahúgysavszint fordított korreláci-
óban van a pszichózis súlyosságával (2). Buie
és munkatársai (13) terápiarezisztens skizofré-
niában napi 1 × 300, illetve 2 × 300 mg allop-
urinolt ajánlanak, a skizofrénia purinergiás el-
méletét véve e kezelés indítékának. Akut má-
niában a lítium és haloperidol mellett adott
allopurinollal jó eredményeket értek el (14).
XO-gátló allopurinolkezeléssel eredményeket
értek el terápiarezisztens skizofréniában, vala-
mint mániában (14, 15).

Stroke-ban a folyamat alapját ugyanazok a
súlyos agyi érkárosodások képezik, mint a ke-
ringési betegségekben (endotheldiszfunkció,
oxidatív stressz, szabad oxigéngyökök keletke-
zése, lipid-peroxidáció fokozódása stb.). Itt te-
hát az ATII, a NADPH-oxidáz és a XO szerepe
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vitathatatlan, terápiás befolyásolásuk logikus.
Viták folynak a stroke és a szérumhúgysav

összefüggésérôl. Kanellis és munkatársai (16)
stroke-ban a húgysav egyértelmû károsító ha-
tását tapasztalták: az elméletileg antioxidáns
hatású molekula vizsgálataikban prooxidáns-
nak bizonyult. Weir és munkatársai (17) 2498
beteg észlelése kapcsán a 24 és 48 órás kimene-
telt tekintve alapnak a felvételkor észlelt emel-
kedett szérumhúgysavértéket egyértelmûen a
stroke rossz kimenetelét jósló jelenségként ér-
tékelik, függetlenül egyéb prognosztikus té-
nyezôktôl. Chamorro és munkacsoportja vitat-
ja ennek az állításnak az igazát. Az 1992–1997
között észlelt, 5 éven át nyomon követett 881
stroke-os betegüknél az emelkedett húgysav-
szint jó prognózist jelentett (18). Ezt alátá-
masztja, hogy patkányon elôidézett stroke ese-
tében is sikerült a húgysav védô hatását iga-
zolni (5).

Jóllehet a húgysav „rossz” szerepének való-
színûsítése a logikusabb, az ellentétek még
napjainkban is összecsapnak. Chamorro és
munkatársai ismételten hangsúlyozzák a stro-
ke akut szakaszában az antioxidáns húgysav
védô, jótékony szerepét, mi több, Amaro 2008
februárjában megjelent közleményében akut
stroke-ban (a rekombináns szöveti plazmino-
gén aktivátor terápia támogatására, a báziske-
zelés kiegészítésére) húgysav terápiás adago-
lását javasolja (19).
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