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РЕЗЮМЕ 

Нитратите широко присъстват в околната среда. След абсорбция в горния 
стомашно-чревен тракт, чрез кръвта достигат слюнчените жлези, където се 
секретират и частично се редуцират до нитрити от оралната микрофлора и най-
вече от факултативните анаероби. Нитрити произведени на гърба на езика от 
бактериална редукция до азотен оксид в кисела среда, генерирани от плакови 
бактерии след въглехидратна диета, водят до автодеструкция на 
киселиннопродуциращите микроорганизми. Нитритите, при концентрация от 20 
до 200 mmol/L, имат  бактерициден ефект по отношение на S. mutans. 
Слюнчените нитрати и нитрити, увеличени при пациенти с пародонтит, биха 
могли да бъдат свързани със защитни механизми. При изследвания на 
количеството на слюнчените нитрати и нитрити, на количеството на 
Streptococcus mutans и Lactobacillus spp. и на броя на кариесите се наблюдава 
значително намаляване на кариозността при пациенти с високи нива на 
слюнчени нитрати и с висока способност за редуциране на нитратите. 
Установени са значителни различия на тези показатели при пациенти с 
кандида, лихен планус и рецидивиращи афти. 

Ключови думи: нитрати, нитрити, орално здраве 

ABSTRACT 

Nitrates are widely present in the environment. After absorption in the upper 
gastrointestinal tract, by the blood they reach the salivary glands. There they are 
secreted and partially reduced to nitrite by the oral microflora, mainly from facultative 
anaerobes. Nitrite produced on the back of the tongue from the bacterial reduction to 
nitric oxide in acid medium generated by plaque bacteria after carbohydrate diet, lead 
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to autodestruction of acid-producing microorganisms. Nitrites, at a concentration of 
20 to 200 mmol/L, have a bactericidal effect on S. mutans. Salivary nitrates and 
nitrites, increased in patients with periodontitis, could be associated with defense 
mechanisms. According to studies of the quantity of salivary nitrates and nitrites, the 
amount of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. and the number of caries a 
significant reduction in tooth decay in patients with high levels of salivary nitrate and 
high ability to reduce nitrates has been observed. There were significant differences 
on these parameters in patients with Candida, lichen planus and recurrent ulcers. 

Keywords: nitrates, nitrites, oral health  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Нитратите широко присъстват в околната среда. Те са част от азотния 
цикъл, който е от съществено значение за живота и са натурални съставки на 
растенията, тъй като са главният източник на азот, необходим за растежа им. 
Нитратите се използват в селското стопанство за наторяване с минерални 
торове и в хранително-вкусовата промишленост като консерванти. 
Количествата, в които нитратите се срещат в растенията варират в зависимост 
от вида, температурата на растеж, слънчевата светлина, осветеността, 
влажността и нивото на азот в почвата. Храни, които са склонни към 
акумулирането на голямо количество нитрати са спанак, цвекло, зеле, броколи, 
моркови и зелените листни растения. Допустимата нитратна доза за възрастен 
човек е 5мг на килограм тегло дневно, като допустимото дневно количество е 
до 500 милиграма, а допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 
50 милиграма на литър. Симптомите на нитратното отравяне са гадене и 
повръщане, разстройство, придружено с болки в корема, кожни обриви, 
зачервяване, сърбеж, лишейовидни образувания. Възможни са оплаквания от 
главоболие, нарушено зрение, метхемоглобинемия, нарушаване функциите на 
щитовидната жлеза, изтръпвaне на различни части на тялото. Водата и по-
специално минералната вода може да съдържа значително количество нитрати 
(главно от оттичащите се води от наторени полета). Изчислено е, че средно в 
САЩ и Европа възрастните консумират 1 - 2 mmol нитрати дневно, 80% от 
които произтича от зеленчуци (1), а 10-15% от водата. 

ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ НА НЕОРГАНИЧНИ НИТРАТИ 

Полезният ефект на нитратите се дължи на превръщането им в азотен 
оксид, който има многобройни ефекти, които биха могли да бъдат и полезни. В 
литературата са описани множество положителни въздействия върху върху 
общото здраве, като най-често те са върху циркулацията и кръвното налягане, 
тромбоцитна и ендотелната функция, защита срещу исхемия/реперфузия, 
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подобряване на условията на физическо натоварване, защита срещу 
стомашно-чревни инфекции, защита срещу кожни инфекции (2). 

НИТРАТИ, НИТРИТИ И УСТНА КУХИНА 

Нитратите, след абсорбция в горния стомашно-чревен тракт, чрез кръвта 
достигат слюнчените жлези, където се секретират и частично се редуцират до 
нитрити от оралната микрофлора и най-вече от факултативните анаероби. 
Съществува пряка зависимост между количеството на поетите нитрати и 
количеството на нитратите и нитритите в слюнката. Способността на оралната 
микрофлора да редуцира нитратите до нитрити е зависима от възрастта. 
Слюнчените нитрити нарастват от 1 ppm при деца над 6 месеца, до 7 ppm при 
възрастни (3). 

 Нитритите могат да се редуцират до азотен оксид (NO) в киселото 
стомашно съдържимо, както и в устата при ниски стойности на рН. Някои 
орални бактерии (S. salivarius, S. mitis и S. bovis) могат да допринесат за 
продукцията на NO в човешката слюнка. Образуването на NO от бактериите 
става при неутрални стойности на рН като се счита, че точно тези оксиди 
допринасят за антимикробните свойства на слюнката (4). 

 Под въздействието на микрофлората в устната кухина и червата 
нитратите се превръщат в много по-силно токсични нитрити, които притежават 
канцерогенни свойства. Освен че възпрепятстват пренасянето на кислород до 
клетките от кръвта, при попадане в стомашно-чревния тракт нитритите се 
съединяват с амините – вещества, съдържащи се в дима и някои хранителни 
продукти като яйца, бира, зеленчуци, и образуват канцерогенните нитрозамини. 
Последните разрушават определени витамини и разстройват функциите на 
щитовидната жлеза. 

 Нитратите сами по себе си са токсични, само когато нивата им са по-
високи от природните нива в храните. Като се превърнат в нитритни йони, 
нитратите могат да предизвикат превръщането на кислород-пренасящото 
желязо в кръвта в метхемоглобин. Метхемоглобинът е неспособен да пренася 
кислород, а резултатното състояние е метхемоглобинемия, характеризираща 
се с цианоза. 

 Освен от хранителни източници, нитрати се синтезират и в човешкия 
организъм. Мичъл и колектив (4) установяват чрез диетични проучвания, че 
понякога се отделят до пет пъти повече нитрати в урината отколкото 
поглъщаме. Ендогенният нитратен синтез продължава независимо от 
променливият диетичен нитратен прием (6). 
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 Нитратите се абсорбират за кратко време в стомаха и тънките черва (7). 

При перорално приложение на нитрати, най-висока плазмена концентрация се 
достига след около 1 час от приема (8). Около 25% от пероралното 
натоварване с нитрати се отделя от слюнчените жлези, а слюнчената 
концентрация на нитрати е около десет пъти повече тази на плазмата. Част от 
тези слюнчени нитрати се намалява от факултативни анаеробни бактерии, 
които се намират по повърхността на езика (9). Тези бактерии използват 
нитрати при липса на кислород, и произвеждат нитрити като страничен продукт. 
Според други проучвания концентрацията на нитрити в слюнката е хиляда пъти 
по-голяма, отколкото в плазмата в гладно състояние (10). Малко количество 
нитрити се редуцира от бактерии или при ниско рН (11), но повечето се 
поглъща и реагира със стомашната киселина за производство на сложна смес 
на азотни оксиди, включително азотна киселина, азотен оксид, азотен диоксид, 
двуазотен триоксид. 

 На мястото, където нитрати се преобразуват до нитрити е първата 
защитна линия срещу патогенни бактерии. Нитрити произведени на гърба на 
езика от бактериална редукция до азотен оксид в кисела среда, генерирани от 
плакови бактерии след въглехидратна диета (11), дава за резултат 
автодеструкция на киселиннопродуциращите микроорганизми. 

ПАРОДОНТИТ 

Значението на азотните окиси в устната кухина е изследвано задълбочено 
от А. Aurer и сътр. през 2001г. Авторите установяват, че пациенти с 
пародонтити имат значително по-малко азотен диоксид (NO2) в слюнка, 
отколкото здравите; слюнката от паротидната жлеза съдържа по-малко NO2, 
отколкото слюнката от сублингвалната жлеза или общата слюнка; локалната 
продукция на NO намалява при пациенти с пародонтити, като този ефект е 
много подчертан при по-тежките пародонтални заболявания (12). 

Друго проучване изследва пациенти с различен по тежест пародонтит и 
съдържанието на нитратна и нитритна редуктазна активност измерени в слюнка 
и гингивална течности. При пациенти с пародонтит, в сравнение със здрави 
субекти, слюнката показва тенденция за намаляване нитратната концентрация, 
която се понижава четирикратно в обострянията. Нитратната редуктазна 
активност отчетливо намалява в ремисиите на лекия пародонтит и се повишава 
в периоди на обостряния (13). 

Изследване показва, че високи концентрации на нитрати и нитрити са 
свързани с тежки пародонтити. Авторите считат, че сборните нитрати може да 
служат като потенциален биологичен маркер за откриване и проследяване 
тежестта на пародонтит (14). Пародонталното лечение индуцира клинично 
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подобрение и намаляване нивата на нитрати и нитрити. Слюнчените нитрати и 
нитрити, увеличени при пациенти с пародонит, биха могли да бъдат свързани 
със защитни механизми (15). Проучване показва, че при пациенти положителни 
за нитрати злоупотребата с цигари е по-голяма, тези пациенти имат по-често 
екстрахирани зъби, както и че нивата на кръв и белтък са по-високи в 
сравнение с тези без нитрити в слюнката. Стойности на PBI и OHI са по-високи 
при пациентите негативни за нитрити, като при тях по-често се наблюдават 
протезирани зъби (16). Наличието на нитрити в устата е свързана с по-добра 
орална хигиена и по-слабо възпаление на венечните папили (16). 

КАРИЕСИ 

При изследвания на количеството на слюнчените нитрати и нитрити, на 
количеството на Streptococcus mutans и Lactobacillus spp. и на броя на 
кариесите при деца се наблюдава значително намаляване на кариозността при 
пациенти с високи нива на слюнчени нитрати и с висока способност за 
редуциране на нитратите. Продукцията на нитрити от слюнчените нитрати, от 
коменсалните нитрат-редуциращи бактерии в устата, намалява растежа на 
кариесогенните бактерии (17).  

В лабораторни условия при изследване на рН на слюнка се установяват 
по-високи стойности при наличието на нитрати и нитрити, докато при контроли с 
липса на нитрати и нитрити рН е с по-ниски стойности. Тези данни показват, че 
се потиска киселинната ферментация или се увеличава алкалната продукция и 
така се намалява киселинността на слюнката. Всичко това дава основание на 
H. Li и сътр. да посочат слюнчените нитрати като възможен фактор, намаляващ 
киселинността в устната кухина, а оттам и възможността за развитието на 
кариозни лезии (18). 

При изследвания, проведени върху Streptococcus mutans, се установява, 
че количеството на нитрити и/или производството на NO са важни за 
оцеляването на S. mutans в устата. Растежът на микроба, основен патоген на 
зъбния кариес, се потиска при наличието на физиологични количества нитрити 
(приблизително 0.2 mmol/L) в слюнка (19). 

Нитритите в концентрация, равна на тази в слюнката in vitro, имат 
едновременно цитолитичен и цитостатичен ефект върху шестте основни 
патогена (Streptococcus mutans NCTC 10449, Lactobacillus acidophilus ATCC 
4646, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, Capnocytophaga gingivalis ATCC 
33624, Fusobacterium nucleatum ATCC 10953, и Candida albicans ATCC 10231) в 
устата, докато нитратите в същата концентрация нямат антимикробен ефект 
върху тези организми (20).  
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Други проучвания потвърждават по-високите нива на нитрите при 93 деца. 

Висока концентрация на нитрати и нитрити не е достатъчна за предотвратяване 
на кариеса, въпреки че може да се наблюдава значително повишаване нивата 
на нитрити при децата с повече кариеси (16, 21). 

Сигнификантно намаляване на кариеса е установено при пациенти с 
високи стойности на слюнчените нитрати и висока способност за редукция на 
слюнчени нитрати. Производство на нитрити от слюнчените нитрати може да 
ограничи растежа на кариесогенни бактерии в резултат на производството на 
антимикробни азотни оксиди, включително азотен оксид (22). 

Нитритите, при концентрация от 20 до 200 mmol/L, имат  както 
бактерицидно, така и анти-ацидогеннен ефект по отношение на S. mutans, 
докато по-ниските концентрации на нитрити и всички концентрации на нитрати 
са неефективни. Авторите препоръчват приложението на нитритите в състава 
на води  за уста за лична орална хигиена (23). 

ОРАЛНИ ЛЕЗИИ 

Според някои проучвания е възможно нитритите да участват като 
медиатор в етиопатогенезата и протичането на лихен планус (Lichen planus) и 
рецидивиращите афти. Въпреки многобройните етиологични фактори които се 
подозират истинска етио-патогенеза на тези състояния все още не е 
установена (24). 

Проучване разкрива значителното увеличение на слюнчените нитрати и  
нитрити при пациенти с орална кандидоза, като авторите считат, че това е част 
от защитната реакция на организма (25). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Неорганични нитрати се синтезират в човешкия организъм, но навлизат в 
него най-често от храната (зеленчуци) и водата. Много са ефектите, които 
могат да се окажат полезни за профилактика и лечение на широк спектър от 
заболявания. Нитритите в слюнката, имат цитолитичен и цитостатичен ефект 
върху шестте основни патогена на зъбния кариес. Сборните нитрати може да 
служат като потенциален биологичен маркер за откриване и наблюдение на 
пародонтит. Те имат отношение към наличието и протичането на някои 
заболявания на устната лигавица, кандидоза. Възможността на слюнчените 
жлези да реагират на орални инфекциозни заболявания чрез увеличаване на 
секрецията на нитрати трябва да бъде проучена допълнително. 
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