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Streszczenie 
Siarkowodór to prosty, nieorganiczny związek chemiczny o ogólnym wzorze 

H2S. Jego cechą charakterystyczną jest zapach – przypomina on aromat 

zgniłego jajka. Jest to związek cięższy niż powietrze, bardzo dobrze 

rozpuszczalny w wodzie (występuje w niej w postaci jonów). Siarkowodór 

spełnia wiele bardzo ważnych funkcji w organizmie człowieka i ma pozytywny 

wpływ na wiele układów – między innymi na układ wydalniczy, nerwowy czy 

układ krążenia. Badania dowiodły, iż rola siarkowodoru w układzie krążenia jest 

różnorodna. Związek ten uczestniczy w wielu istotnych dla naszego organizmu 

procesach związanych z angiogenezą, krzepnięciem krwi czy aktywacją płytek 

krwi oraz chroni przed miażdżycą. 

 

Słowa kluczowe: siarkowodór, układ krążenia, płytki krwi, stres oksydacyjny, 

miażdżyca. 
 
 

Abstract 

Hydrogen sulfide is a simple, non organic chemical compound with the general 
formula of H2S. It has very characteristic odour similar to rotten eggs. 
H2S is heavier than air and it has very good dissolution in water (it occurs 
in the form of ions). Hydrogen sulfide takes  part in a lot of important 
functions and has a positive impact on many systems like the excretory, 
nervous and circulatory system. Studies have shown that the role of hydrogen 
sulphide in the cardiovascular system is vast and complex. This compound 
is involved in many essential processes for our body associated 
with angiogenesis, blood clotting action and blood platelet activation.  
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It has been investigated that H2S takes part in the protection against 
atherosclerosis.  
 

Key words: hydrogen sulfide, the cardiovascular system, blood platelets, 
oxidative stress, atherosclerosis. 
 
 

Wstęp 
 

Istnieje bardzo duża liczba specyficznych związków chemicznych, które 
oddziałują na organizmy żywe w sposób negatywny, powodując różnego typu 
zakłócenia, zaburzenia czy reakcje patologiczne lub choroby. Jednak coraz 
częściej naukowcy udowadniają, iż te substancje, które początkowo uważane 
były za szkodliwe, mogą pełnić bardzo ważne funkcje w organizmie, 
oddziałując korzystnie na wiele układów czy narządów, uczestnicząc 
w istotnych procesach życiowych lub też chroniąc komórki przed szkodliwym 
działaniem różnych czynników [1]. Przykładem takiego związku jest kwas 
nieorganiczy o bardzo prostej budowie – siarkowodór (H2S). Występuje on 
w postaci gazowej, ale po rozpuszczeniu w wodzie tworzy kwas 
siarkowodorowy. Związek ten w roztworach przybiera formy: zdysocjowaną – 
jony H+, HS– i S2– oraz niezdysocjowaną, dzięki czemu łatwo dyfunduje przez 
błony cytoplazmatyczne komórek [2]. 

W środowisku naturalnym związek ten występuje w wodach źródlanych, 
gazach pochodzenia wulkanicznego czy złożach ropy naftowej. Siarkowodór 
produkowany jest również w organizmach żywych. Stanowi on produkt uboczny 
szlaków metabolicznych aminokwasów, które zawierają w swojej budowie 
siarkę. Przykładami takich aminokwasów są cysteina (ang. cysteine – Cys) 
i homocysteina (ang. homocysteine – Hcy). Siarkowodór produkowany w sposób 
endogenny ma określone stężenie fizjologiczne. We krwi ssaków waha sie ono 
między 30 a 300 µM [3]. Może być obecny w postaci wolnej (głównie 
zdysocjowanej) lub połączonej z hemoglobiną (tworząc sulfhemoglobinę). 
Postać wolna jest usuwana przez płuca, zaś związana – poprzez proces 
śródkomórkowego utleniania (do siarczynu, tiosiarczanu lub siarczanu) [4–6]. 
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Endogenna synteza siarkowodoru  
 

Siarkowodór jest produkowany w organizmach żywych jako produkt 
uboczny pewnych reakcji – jest to tzw. synteza endogenna. Produkcja tego 
związku jest związana głównie z przemianami metabolicznymi aminokwasów, 
które w swojej budowie posiadają atom lub atomy siarki. Tak więc, podstawową 
rolę w endogennej syntezie H2S odgrywają aminokwasy: cysteina 
i homocysteina. Homocysteina to aminokwas, który jest pośrednikiem w reakcji 
przemiany metioniny do cysteiny. Proces ten ma miejsce we wszystkich 
komórkach organizmów żywych. 

Metabolizm tego związku opiera się na dwóch reakcjach: remetylacji Hcy 
do metioniny lub transsulfuracji do Cys. Proces remetylacji Hcy do metioniny 
jest bardzo istotny z tego względu, iż tylko on może zachodzić w śródbłonku 
naczyń krwionośnych. Reakcja remetylacji Hcy jest to reakcja odwracalna. 
Jej katalizatorami są enzymy: syntaza metioninowa (EC 2.1.1.13),  
metylo–transferaza betaina – homocysteina (EC 2.1.1.5) i reduktaza 
metylenotetrahydro–folianowa (EC 1.5.1.20). Istotną rolę w reakcji przemiany 
Hcy pełni kwas foliowy – stanowi donor grupy metylowej. Innym przykładem 
donora jest np. betaina. Odkryto również, że witaminy B12 i PP są niezbędne 
w dalszych przemianach pochodnych tetrahydrofolianu (THF).  

Kwas foliowy spełnia także bardzo ważną rolę w reakcji tzw. czółenka 
folianowego. W reakcji tej THF pełni funkcję donora wodoru i elektronów do 
redukcji dihydrobiopteryny (BH2) do tetrahydro–biopteryny (BH4). BH4 to 
przeciwutleniacz. Jest on kofaktorem śródbłonkowej syntazy tlenku azotu 
(eNOS), która produkuje tlenek azotu (NO•). Ten związek, z kolei, ma 
za zadanie rozszerzanie naczyń krwionośnych. Jeśli stężenie folianu jest zbyt 
małe, jest on zabierany ze szlaku remetylacji i zostaje wykorzystany w reakcji 
redukcji BH2 do BH4. Reakcja transsulfuracji Hcy do Cys jest procesem 
nieodwracalnym. Dochodzi do niej w nerkach, trzustce i jelicie cienkim. 
Katalizatorami tej reakcji są β–syntaza cystationiny (CBS; EC 4.2.1.22)  
i γ–liaza cystationiny (CSE; EC 4.4.1.1). Hcy przekształcana jest 
do  cystationiny, która z kolei jest rozkładana, przy udziale γ–liazy 
cystationiny (CSE), do α–ketomaślanu i cysteiny [7–10]. 
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Drugim aminokwasem z grupy aminokwasów siarkowych jest cysteina. 
Poznano dotąd dwa główne szlaki przemian Cys [10, 11]. Do syntezy 
siarkowodoru wykorzystuje się zarówno formę L, jak i formę D tego 
aminokwasu. Produkcja H2S z wykorzystaniem formy D–cysteiny jest 80 razy 
bardziej skuteczna niż z jej lewoskrętnego izomeru [12]. W pierwszym szlaku 
dochodzi do oksydacyjnego przekształcenia cysteiny do siarczynu cysteiny. 
Ta reakcja jest katalizowana przez dioksygenazę cysteinową (CDO; EC 
1.13.11.20). Powstały siarczyn cysteiny przekształcany jest, poprzez reakcję 
dekarboksylacji, do tauryny, pirogronianu lub siarczynów. Na dalszym etapie 
przemian siarczyny ulegają utlenieniu do siarczanów. Katalizatorem reakcji jest 
oksydaza siarczynowa (SO; EC 1.8.3.1). Drugi szlak rozpoczyna się od reakcji 
nieoksydacyjnego usunięcia siarki z cysteiny – powstaje wtedy H2S. W jego 
syntezie biorą udział enzymy, które są zaangażowane w  transsulfurację 
homocysteiny – CBS i CSE. Oba te enzymy używają 5–fosforanu pirydoksalu 
jako kofaktora reakcji, jednak mechanizm ich działania jest zupełnie inny. CSE 
przyspiesza przemianę disiarczku cysteiny (cystyny) do pirogronianu, amoniaku 
i tiocysteiny. Tiocysteina rozpada się nieenzymatycznie na cysteinę i H2S. 
Mechanizm wytwarzania H2S z CBS ma związek najprawdopodobniej z reakcją 
kondensacji Cys z Hcy, w wyniku czego powstaje cystationina. W tej reakcji 
następuje uwolnienie siarkowodoru. Siarkowodór może być produkowany 
z udziałem jeszcze innego enzymu – siarkotransferazy 3–merkaptopirogro–
nianowej (3–MST; EC 2.8.1.2). Enzym ten wykorzystuje 3–merkaptopiro–
gronian, który jest metabolitem przemian Cys i α–ketoglutaranu. Katalizator tej 
reakcji to aminotransferaza cysteinowa (CAT; EC 2.6.1.3) [10, 13–15]. 

Ekspresja enzymów, które biorą udział w endogennej syntezie 
siarkowodoru ma miejsce w różnych częściach organizmu. W mózgu dominuje 
szlak z udziałem CBS, w wątrobie – szlak z udziałem CSE, natomiast w sercu – 
szlak z udziałem siarkotransferazy merkapto–pirogronianowej [6, 16]. 

Wytwarzanie siarkowodoru może również nastąpić w wyniku przemian 
polisiarczków (zarówno organicznych, jak i nieorganicznych). Procesy takie 
odbywają się bez udziału enzymów [4–6, 17]. 
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Relaksacja mięśni gładkich naczyń krwionośnych  

(ang. vascular smooth muscle – VSM)  
 

Ostatnie badania dowiodły, że siarkowodór pełni rolę regulatora 
homeostazy układu krwionośnego. Wykazano, że H2S to związek pośredniczący 
w regulacji napięć ścian naczyń krwionośnych [20]. Badania były prowadzone 
na zwierzętach m.in. rybach, gadach i ssakach. Udowodniły one, że siarkowodór 
występujący w żywych organizmach w stężeniu fizjologicznym ma działanie 
wazokonstrykcyjne oraz wazorelaksacyjne. Zależy ono jednak od dawki 
siarkowodoru i gatunku zwierzęcia, jaki był poddany doświadczeniu [21]. 
Wykazano wazokonstrykcyjny wpływ niższych stężeń H2S (poniżej 100 μM) 
i wazorelaksacyjny wpływ wyższych stężeń H2S (powyżej 100 μM) 
w przypadku tętnic szczurów, myszy, a także ludzi [21]. Siarkowodór indukuje 
rozszerzenie naczyń krwionośnych. Właściwość ta wynika przede wszystkim 
z tego, że siarkowodór powoduje otwieranie się kanałów potasowych zależnych 
od ATP w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych (ang. vascular 

smooth muscle cells – VSMC) [21]. 
Związek działający w warunkach in vivo – pinacidil – otwiera kanały 

potasowe (podobnie jak siarkowodór). Antagonista pinacidilu – glibenklamid – 
hamuje wazorelaksacyjne (in vitro) działanie H2S. Po inkubacji naczyń 
krwionośnych w roztworze zawierającym wysokie stężenie jonów potasu 
dochodzi do cofnięcia procesu relaksacji w ścianach tętnic. Następuje 
przyspieszenie przepływu jonów w kanałach potasowych, hiperpolaryzacji błony 
komórkowej i rozkurczania się tkanki mięśniowej naczyń [10, 14, 22, 23]. 

 

Siarkowodór a proliferacja VSMC  
 

Proliferacja komórek mięśni gładkich występujących w naczyniach 
krwionośnych jest jednym z istotnych etapów angiogenezy. Angiogeneza to 
proces nowotworzenia się naczyń krwionośnych wykorzystujący obecność 
naczyń już istniejących. W stanie fizjologicznym zachodzi on bardzo rzadko – 
przykładem naturalnej angiogenezy jest powstawanie naczyń podczas 
zabliźniania się wszelkiego rodzaju ran lub odbudowa śluzówki macicy w czasie 
cyklu menstruacyjnego u kobiet [38]. Badania wykazały, że siarkowodór jest 
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mediatorem biologicznym i bierze udział nie tylko w proliferacji, ale też 
w migracji VSMC [24–26].  

Naczyniowa relaksacja zależy, przede wszystkim, od właściwego stosunku 
ilościowego między komórkami śródbłonka a komórkami mięśniówki naczyń. 
W przypadku dominacji komórek mięśni gładkich dochodzi do zmian 
w odkształcalności naczyń. Zmienia się ich zdolność rozciągania i kurczenia się. 
Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że działanie siarkowodoru polega na 
hamowaniu procesu proliferacji VSMC, który jest wywołany endoteliną. 
Mechanizm działania H2S polega na inhibicji aktywności kinaz białkowych, 
które są indukowane mitogenami (ang. mitogen–activated protein kinase – 
MAPK) [2, 10, 14, 15].  

Wiadomo już, że podawanie NaHS – donora siarkowodoru – hamuje 
przebudowę mięśniówki gładkiej naczyń u szczurów przyjmujących 
stale inhibitor syntazy tlenku azotu. Badania prowadzone z użyciem innego 
donora H2S – S–diclofenac, również potwierdziły udział siarkowodoru 
w hamowaniu proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń [2, 10, 14, 15]. 

 

Wpływ siarkowodoru na proces aktywacji płytek krwi  
 

Siarkowodór bierze udział w hamowaniu agregacji płytek krwi 
w warunkach in vitro.  

Agregacja płytek krwi zachodzi wtedy, gdy cząsteczki fibrynogenu 
łączą się z wyeksponowanymi na powierzchni płytek krwi receptorami 
integrynowymi [27]. Udowodniono, że NaHS – donor siarkowodoru – hamuje, 
zależnie od stężenia, proces agregacji płytek krwi zapoczątkowany przez 
różnych agonistów np. trombinę, kolagen czy ADP. Całkowite zablokowanie 
agregacji płytek zauważono przy stężeniu NaHS wynoszącym 10 mM, 
niezależnie od tego, jakiego agonisty użyto do testu [32]. 

Zarówno nieaktywowane, jak i aktywowane pod wpływem trombiny płytki 
krwi wykazują obniżoną zdolność do przylegania do kolagenu i fibrynogenu 
w obecności NaHS w warunkach in vitro. Zaobserwowano wyraźny efekt 
hamujący adhezję płytek krwi przez zmodyfikowane białka adhezyjne, gdy 
te białka (kolagen i fibrynogen) traktowane były NaHS (nawet przy jego 
niskich stężeniach rzędu 0,00001 mM) [33]. 
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Regulacja stresu oksydacyjnego przez siarkowodór  
 

Stres oksydacyjny jest to proces obserwowany w organizmach żywych; 
zaburzenie równowagi między oksydantami i związkami, które pełnią funkcje 
antyoksydacyjne [34]. Wolne rodniki to cząsteczki posiadające co najmniej 
jeden niesparowany elektron na najbardziej zewnętrznej powłoce elektronowej. 
Są one bardzo reaktywne, gdyż dążą do sparowania elektronów przez odłączenie 
i przekazanie ich innym cząsteczkom. W łańcuchu oddechowym wytwarzanych 
jest około 90% reaktywnych form tlenu (RFT). Pozostała ich ilość powstaje 
podczas wielu reakcji fizjologicznych zachodzących w różnorodnych 
strukturach komórkowych (mogą to być np. reakcje katalizowane przez 
konkretne enzymy – oksydazy lub inne substancje – choćby cytochrom p450) 
albo jest skutkiem autooksydacji związków biologicznie aktywnych (takich, jak 
hydrochinon, epinefryna czy hemoglobina). Wolne rodniki mogą powstawać 
także jako skutek działania na komórkę czynników fizyko–chemicznych 
(np. promieniowania UV, promieniowania jonizującego lub zbyt wysokiej 
temperatury) [35]. 

W warunkach fizjologicznych w organizmie występuje równowaga między 
związkami utleniającymi a ich antagonistami, czyli antyoksydantami. Podczas 
stresu oksydacyjnego stężenia wolnych rodników szybko rosną. Przyczyną tego 
zjawiska może być wzrost szybkości produkcji RFT, zbyt mała ilość dostępnych 
antyoksydantów oraz zahamowanie ich aktywności lub w najgorszym wypadku 
– dezaktywacja enzymów o właściwościach antyoksydacyjnych [36]. 

Wśród najczęściej występujących skutków stresu oksydacyjnego znajdują 
się: procesy dezaktywacji białek, szybszy rozkład nukleotydów zawierających 
adeninę, zakłócenie funkcji mitochondriów, niski poziom adenozynotri–
fosforanu i glutationu, nieprawidłowy proces homeostazy wapnia, wzrost 
przepuszczalności błony komórkowej, wady w budowie DNA czy dezintegracja 
erytrocytów [36]. 
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Na wewnątrzkomórkowe systemy antyoksydacyjne składają się 
antyoksydanty drobnocząsteczkowe (m.in. witamina C, E, koenzym Q, karoteny, 
glutation, pierwiastki śladowe) i antyoksydanty wielkocząsteczkowe, czyli 
enzymy takie jak: dysmutaza ponadtlenkowa (E.C. 1.15.1.1), katalaza 
(E.C. 1.11.1.6), peroksydaza glutationu (E.C. 1.11.1.9) czy reduktaza glutationu 
(E.C. 1.6.4.2) [35]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Wielokierunkowe działanie siarkowodoru [Olas, 2014; zmodyfikowano].  
Fig. 1. Multidirectional activity of hydrogen sulfide [Olas, 2014; modified]. 

 
 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań mających na celu 
wyjaśnienie roli H2S i jego wpływu na stres oksydacyjny (ryc. 1) Siarkowodór 
jest to związek wysoce reaktywny. Ma więc zdolność do reagowania z RFT 
i reaktywnymi formami azotu (RFA). H2S może reagować m. in. 
z anionorodnikiem ponadtlenkowym (O2

•−), nadtlenkiem wodoru (H2O2), 
nadtlenoazotynem (ONOO—) i podchlorynem. Skutkiem jest obniżenie ilości 
tych związków w komórkach, co z kolei powoduje ich większą żywotność. 
Jednak należy dodać, że siarczyny, które powstają w wyniku połączenia 
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siarkowodoru z anionorodnikiem ponadtlenkowym, mogą mieć zarówno wpływ 
toksyczny, jak i antyoksydacyjny na organizm. H2S może również łączyć się 
w reakcji z NO•, powstają wtedy nitrozotiole (S–NO), przy czym w odróżnieniu 
od innych nitrozotioli (R–S–NO), które są rezerwuarem NO•, nitrozotiole 
powstałe z połączenia H2S i NO˙ są nieaktywne biologicznie [10, 13, 37]. 
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