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Možná jste zjistili po rozhovoru s lékařem, že je
třeba, abyste snížili svůj krevní tlak a tep a
zlepšili průchodnost svých cév, aby mohla krev
rytmicky proudit do každé buňky těla. Úkol se
nebude zdát tak obtížný, jestliže se seznámíte s
regenerujícími vlastnostmi oxidu dusnatého,
který se tvoří v tepnách. NO pomáhá udržovat
pružnost cév, neboť je to „signální molekula“,
která oznamuje cévám, že je třeba, aby se
rozšířily. Náprava poškození způsobeného
kardiovaskulárním onemocněním bez rizikového
a často neúčinného chirurgického zákroku byla
dlouho považována za nemožnou. Získal jsem
Nobelovu cenu za to, že jsem dokázal, jak
zastaralé je toto uvažování. Nyní víme, že je
možné zvrátit kardiovaskulární poškození
pomocí „zázračného léku“, oxidu dusnatého,
který si tělo samo vyrábí.

Oxid dusnatý je účinná signální molekula, která se vyskytuje v
kardiovaskulárním a nervovém systému i v celém těle. NO
proniká membránami a vysílá konkrétní zprávy nebo biologické
signály, které regulují buněčnou činnost a dávají tělu příkazy k
vykonání určité funkce. NO ovlivňuje funkci skutečně všech
tělesných orgánů, včetně plic, jater, ledvin, žaludku, genitálií a
samozřejmě srdce.
K mnoha životně důležitým úkolům, které NO vykonává, patří
jeho role vazodilatátoru, což znamená, že pomáhá regulovat
průtok krve do každé části těla. NO uvolňuje a rozšiřuje cévy,
aby krev mohla účinně zásobovat srdce. NO rovněž zabraňuje

tvorbě krevních sraženin, které jsou původci mozkové mrtvice a
srdečního infarktu, a reguluje krevní tlak.
K dalším klíčovým rolím NO patří jeho působení na
zpomalování tvorby aterosklerotických plátů v cévách. Jistě si
vzpomínáte, že pláty se tvoří usazováním cholesterolu v
koronárních tepnách a mohou zúžit nebo dokonce zablokovat
tepny a tím omezit zásobování srdce krví.
Můj výzkum dává jasně na srozuměnou, že využitím schopnosti
oxidu dusnatého potlačovat tvorbu aterosklerotických plátů,
může léčba NO pomáhat snižovat cholesterol.
Imunitní systém využívá NO k ničení infekčních bakterií, virů a
parazitů a dokonce omezuje bujení určitých typů rakovinných
buněk. U osob s mírným až těžkým diabetem může oxid
dusnatý zabránit řadě běžných, ale závažných komplikací
týkajících se především poruchy krevního toku. NO má také
zásadní význam pro fungování paměti, protože mozek ho
využívá k ukládání a vybavování dlouhodobých vzpomínek i k
přenosu informací. V současné době se zabýváme významnou
úlohou, kterou NO zřejmě hraje v prevenci Alzheimerovy
choroby.
Předmětem výzkumu je nyní schopnost NO snižovat otoky a
potíže při artritidě, kterou má díky svým protizánětlivým
účinkům. NO také brání rozvoji žaludečních vředů tím, že
zajišťuje normální prokrvování sliznice trávicího ústrojí. Jako
neurotransmiter zvyšuje prokrvování genitálií a je proto důležitý
pro zajištění normální sexuální funkce. Mé objevy v této oblasti
vedly k vývoji léku Viagra. NO je silný antioxidant, který
inaktivuje „volné kyslíkové radikály“ v těle, podílející se na
vzniku čtyř hlavních smrtelných chorob v Americe: rakoviny,
cukrovky, srdečního onemocnění a mozkové mrtvice.

Zdá se, že využití oxidu dusnatého v těle má nekonečné
možnosti. S rostoucím zájmem vědců stále stoupá počet
případů, kdy tato jedinečná molekula hraje zásadní roli.
Mnohostranné využití NO bude podrobněji popsáno v dalších
kapitolách. Na tomto místě bych však chtěl jenom zdůraznit šíři
jeho významu pro skutečně každou tělesnou funkci.
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