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H2S spełnia najwa Ŝniejsze kryteria charakteryzuj ące 
substancje przeka źnikowe:

jest syntetyzowany endogennie w regulowanych reakcjach 
enzymatycznych oraz wykazuje

specyficzne działania biologiczne w stęŜeniach fizjologicznych



Nomenklatura systematyczna (IUPAC):

siarkowodór, siarczek wodoru, sulfan

Wzór 

sumaryczny

H2S

Masa molowa 34,08 g/mol

Wygląd Bezbarwny gaz o silnym zapachu zepsutych 

jaj

Siarkowodór



Siarkowodór , sulfan , H2S - nieorganiczny związek chemiczny; w warunkach 
normalnych jest to bezbarwny, palny gaz, którego silny, charakterystyczny 
zapach zgniłych jaj jest wyczuwalny w bardzo niewielkich stęŜeniach. 

Próg wyczuwalności siarkowodoru w powietrzu to od 0.0007 do 0,2 mg/m³. PowyŜej 4 
mg/m³ zapach jest odczuwany jako bardzo silny, jednak przy jeszcze wyŜszych 
stęŜeniach, przekraczających 300 mg/m³ staje się niewyczuwalny z powodu 
natychmiastowego poraŜenia nerwu węchowego. Siarkowodór jest silnie truj ący . Jako 
stęŜenie niebezpieczne dla zdrowia przyjmuje się 6 mg/m³. StęŜenie 100 mg/m³
powoduje uszkodzenie wzroku, natomiast przy stęŜeniu powyŜej 1 g/m³ śmierć moŜe 
nastąpić juŜ w wyniku zaczerpnięcia jednego oddechu. Niebezpieczeństwo zatrucia 
siarkowodorem zachodzi m.in. podczas prac związanych z opróŜnianiem szamba, 
wierceniem i kopaniem studni, wchodzeniem do studni, studzienek kanalizacyjnych lub 
niewentylowanych korytarzy podziemnych.

Dość dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego wodny roztwór zwany jest wodą siarkowodorową, 
która jest bardzo słabym kwasem beztlenowym (pKa1 = 6.89). Siarkowodór spala się w powietrzu 
do tlenku siarki(IV) (SO2) lub wolnej siarki (w niskiej temperaturze i przy niedostatecznym 
dopływie tlenu).

Wikipedia

Siarkowodór – cechy



Metody otrzymywania siarkowodoru

• syntezę bezpośrednią z wodoru i siarki w stanie gazowym (600°C) 
• w wyniku ogrzewania parafiny i siarki zmieszanych w stosunku masowym 2:1 
• działanie na siarczek Ŝelaza(II) rozcieńczonym kwasem solnym:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑
• hydroliza siarczku glinu:

Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S↑

Występowanie siarkowodoru

W naturze występuje w wyniku rozkładu beztlenowego białek, w niektórych wodach 

mineralnych oraz w gazach wulkanicznych, towarzyszy takŜe złoŜom ropy naftowej. Brak 

Ŝycia na dnie mórz i oceanów jest spowodowany równieŜ duŜym stęŜeniem 

siarkowodoru, choć w miejscach występowania siarkowodoru występują bakterie, 

których procesy metaboliczne są oparte na wchłanianiu siarkowodoru zamiast tlenu. 

Siarkowodór zalega takŜe nad powierzchnią szamba, w kanałach zbiornikach 

odpadowych, co stało się przyczyną wielu śmiertelnych wypadków z udziałem osób 

nieświadomych trujących właściwości siarkowodoru. Siarkowodór powstaje w 

niewielkich ilościach w przewodzie pokarmowym w wyniku rozkładu białek zawierających 

siarkę i jest jedną z przyczyn nieprzyjemnego zapachu gazów jelitowych.

Siarkowodór – cechy



Bakterie siarkowe Bakterie siarkowe 

Source url:http://www.coml.org/discoveries/discoveries/new_species/sulphurbacteria.htm

Wydziela się następujące grupy:

- bezbarwne bakterie siarkowe 

- siarkowe bakterie purpurowe

- siarkowe bakterie zielone

jako donor elektronów w oddychaniu wykorzystują siarkę na niskim stopniu utlenienia (związanąw 

siarkowodorze lub siarczkach). Siarka ta utleniana jest wówczas do postaci siarki cząsteczkowej lub 

siarczanów. Utleniaczem moŜe być tlen, więc bakterie te są aerobami. Utlenianie siarki (a nie 

promieniowanie słoneczne) jest źródłem energii, więc są chemotrofami



Toksyczne działanie siarkowodoru 

Ze środowiska zewnętrznego wchłania się głównie przez płuca i nieznacznie 
przez skórę. Wydala się częściowo w stanie niezmienionym tą samą drogą, a 
częściowo jest przekształcany do tlenków siarki oraz kwasu siarkowego i w tych 
postaciach wydalany z moczem. 

Działanie toksyczne polega na poraŜaniu oddychania komórkowego przez 
blokowanie oksydazy cytochromowej , prowadzi to do cięŜkiego niedotlenienia. 

Hamuje teŜ działanie innych enzymów zawierających metale oraz wiąŜe 
hemoglobinę, zakłócając transport tlenu. Siarkowodór działa bezpośrednio 
toksycznie na komórki nerwowe. Objawy i mechanizm ostrego zatrucia są
zbliŜone do zatrucia cyjanowodorem. Przy duŜych stęŜeniach gazu jego przebieg 
jest gwałtowny - następuje nagłe zatrzymanie oddechu i utrata przytomności. 
Śmierć przez uduszenie następuje w ciągu kilku minut. LŜejsze zatrucia objawiają
się drapaniem w gardle, kaszlem, podraŜnieniem spojówek, mdłościami i 
wymiotami. Skutkami długotrwałego naraŜenia na małe ilości siarkowodoru mogą
być: bóle i zawroty głowy, łatwe męczenie się, nudności. Często występują
zmiany zapalne układu oddechowego



Reaktywno ść chemiczna siarkowodoru 

1. Bezbarwny, palny gaz
2. Rozpuszczalny w wodzie (H2S – 183 ml/100ml (1g/242 ml) ; NO= 4,7 ml/100ml, CO – 2,3 ml/100 ml) 

3. Rozpuszczalny w alkoholu oraz innych rozpuszczalnikach organicznych (jak NO i CO)
4. Wysoce lipofilny – łatwo wnika do wszystkich komórek 
5. Reaguje z nitrozotiolami (RSNO), uwalniając NO 
6. Silny czynnik redukujący – reaguje i wygasza anionorodnik ponadtlenkowy,

nadtlenoazotyn, podchloryn i nadtlenek wodoru
6. Reaguje z NO inaktywując go 
7. W roztworach wodnych jest lekko kwaśny (pKa w 37o C 6,76), dysocjując na 

- anion hydrosiarczkowy (HS- ) oraz siarczkowy (S2- )  (równanie Hendersona-Hasselbacha)

(nie jest do końca jasne, czy efekt biologiczny siarkowodoru jest wywierany przez
niego samego czy pochodne aniony) 

8. Niewiele wiadomo na temat reaktywności siarkowodoru z metalami 
- nie aktywuje rozpuszczalnej cyklazy guanylowej

- reaguje z Zn, hamując np., aktywność enzymu konwertującego angiotensynę
(ACE – angiogensin converting enzyme)



H2S spełnia najwa Ŝniejsze kryteria charakteryzuj ące 
substancje przeka źnikowe:

jest syntetyzowany endogennie w regulowanych reakcjach 
enzymatycznych oraz wykazuje

specyficzne działania biologiczne w stęŜeniach fizjologicznych



Biosynteza siarkowodoru

CBS & CSE 
katalizują
przemianę
cysteiny do 
mleczanu, 
amoniaku 
i siarkowodoru 

Przy braku cysteiny 
konieczna

jest obecność obu 
enzymów, 

a substratem do 
produkcji H2S staje 
się homocysteina

H2S
hamuje aktywność
CSE na zasadzie 

ujemnego 
sprzęŜenia
zwrotnego



Synteza siarkowodoru w komórkach 

1. Produkowany z cysteiny przez enzymy zaleŜne od 5-fosforanu pirydoksalu (PLP)
- β-syntazę cystationinową (CBS) oraz γ-liazę cystationinową (CSE)

CBS (EC 4.2.1.22) – ang. cystathionineβ-synthase
ulega ekspresji w mózgu, wątrobie, nerkach, jelicie, macicy, łoŜysku, wysepkach trzustkowych. 
Białko enzymu jest homotetramerem zawierającym jedną grupę hemową i po jednej cząsteczce 
5’-fosforanu pirydoksalu na kaŜdą podjednostkę. Gen koduje jedną podjednostkę enzymu o 
masie cząsteczkowej 63 kDa

Ekspresja CBS wzrasta pod wpływem: EGF, TGF-a, cAMP, deksametazonu
S-adenozylo metionina – aktywuje transkrypcję oraz zwiększa aktywność enzymatyczną

CSE (EC 4.4.1.1) – ang. cystathionineγ-lyase
produkuje H2S z cysteiny lub homocysteiny

Ulega ekspresji w układzie krąŜenia (Obecność tego enzymu stwierdzono w mięśniowce
przedsionkow i komor serca, aorcie, tętnicy piersiowej wewnętrznej, tętnicach wieńcowych,
krezkowych i płucnych, tętnicy ogonowej szczura, a takŜe w Ŝyle wrotnej)
- wątrobie, nerkach, jelicie, macicy, mózgu, wysepkach trzustkowych, łoŜysku

- Ekspresja zwiększana przez NO (donory tlenku azotu)



Synteza siarkowodoru w komórkach 

Transferaza siarkowa 3-merkaptopirogronianu – (3MST, 3-mercaptopyruvate

sulfurtransferase (EC 2.8.1.2) – razem z aminotransferazą cysteinową (CAT) (jest identyczna 

z aminotransferazą asparaginianową – AAT) - produkuje H2S z cysteiny w obecności a-

ketoglutaranu

Enzym zidentyfikowany w doświadczeniach przeprowadzonych na myszach pozbawionych 

CBS - w mózgu myszy była wysoka produkcja H2S, wskazując na istnienie innego enzymu 

(2009)

Występuje w wątrobie, nerkach, sercu, płucach, grasicy, jądrach, aorcie 

piersiowej oraz mózgu 

Synteza jest hamowana przez asparaginian, który jest substratem preferowanym 

przez CAT lub AAT



Kimura H, Antioxid Redox Signal 2010

Biosynteza siarkowodoru



1. Kofaktorem potrzebnym do dzialania CBS i CSE jest fosforan pirydoksalu
(witamina B6)

2. U myszy aktywność CBS oraz stęŜenie siarkowodoru w tkance nerwowej 
są większe u samców niŜ samic – podawanie testosteronu samicom zwiększa 
aktywność CBS, a kastracja samców zmniejsza aktywność CBS w mózgu – rola 
hormonów płciowych w regulacji aktywności CBS

Synteza siarkowodoru w komSynteza siarkowodoru w komóórkach ssakrkach ssakóów w 



CSE i CBS 

CSE 
1. znane dwie formy splicingowe – krótsza postać ma delecję 132 bp 
2. Ekspresja indukowana przez LPS; podwyŜszona w cukrzycy i zapaleniu trzustki

CBS 
1. Gen zlokalizowany w chromosomie 21 
2. Wiele form mRNA, róŜniących się w odcinku 5’
3. Enzym tetrameryczny; allosterycznie regulowany przez S-adenosylometioninę oraz TNF
4. Białko hemowe – hem działa jako sensor i modulator w odpowiedzi na zmiany w statusie 

redoks
5. Najliczniejsza w mózgu – aktywność zaleŜy od jonów wapnia i kalmoduliny
6. Liczna takŜe w wątrobie – zaleŜna od regulacji hormonalnej (glukagon oraz cAMP

podnoszą ekspresję, insulina zmniejsza) 



Wang et al., 2012



Inhibitory syntezy siarkowodoru 

Inhibitory CSE :

1.D,L-propargylglicyna (PAG) – inhibitor niekompetycyjny
2.B-cyjano-L-alanina (BCA) – inhibitor kompetycyjny

Inhibitory CBS:

1. Amina hydroksylowa 
2. Kwas aminooctowy

Wady: 
1. Niska aktywność
2. Niespecyficzność – wiąŜą się z miejscem wiąŜącym fosforan pirydoksalu
3. Ograniczone przenikanie przez błony  

PAG         BCA 



Biosynteza i katabolizm siarkowodoru

Li and Moore, Trends Pharmacol Sci 2008

Okres półtrwania H2S in vivo wynosi kilka minut (znacznie dluŜszy niŜ w przypadku tlenku azotu)



Gromadzenie siarki w komórce 

Kimura, ARS 2010 

Nadsiarczki, 
wielosiarczki

uwalnianie atomów 
siarki w kwaśnych

warunkach 
(pH~5,4) z Ŝelazo-

siarkowych 
kompleksów 

enzymów 
mitochondrialnych

uwalnianie atomów 
siarki w warunkach 

redukujących



1. W warunkach fizjologicznych, o pH zbliŜonym do 7.4, około 1/3 H2S występuje 
w postaci niezdysocjowanej, a 2/3 dysocjuje na jony H+ i HS-, a następnie 

na S2-

2. Niezdysocjowany H2S jest związkiem lipofilnym i łatwo przenika przez 
błony komórkowe 

3. StęŜenie H2S w osoczu i większości tkanek wynosi około 50 µM, w mózgu jest 
nawet 3-krotnie wyŜsze 

4. H2S jest utleniany w mitochondriach do tiosiarczanu wydalanego następnie z
moczem. 

5. Okres półtrwania siarkowodoru in vivo – kilka minut 

Właściwo ści biologiczne siarkowodoru 



Niektóre efekty biologiczne siarkowodoru 

w komórkach ssaków 



Wang R, Scientific American 2009

śyciodajna moc oparów…



Siarkowodór w układzie nerwowym 

Kimura, ARS 2010 



Siarkowodór w układzie nerwowym 

Kimura, ARS 2010 



Siarkowodór w układzie nerwowym 

Kimura, ARS 2010 



Siarkowodór w układzie nerwowym 

Kimura, ARS 2010 

H2S zwiększa poziom glutationu!
- Zwiększa aktywno ść syntetazy γ-glutamylocysteinowej



Efekty biologiczne siarkowodoru 



H2S a układ krąŜenia



Wang R, Scientific American 2009

Rozkurczowe działanie siarkowodoru 

• usunięcie środbłonka naczynia nie ma wpływu na działanie H2S, co wskazuje, Ŝe działa on bezpośrednio na 
mięśniowkę
• inhibitory cytoplazmatycznej cyklazy guanylowej nie hamują, a nawet nasilają działanie wazodylatacyjne H2S,
w odróŜnieniu od NO i CO, siarkowodor nie wpływa na naczynia za pośrednictwem cyklicznego GMP



Rozkurczowe działanie siarkowodoru i tlenku azotu 

Kimura, ARS 2010 



Siarkowodór a nadciśnienie tętnicze 

1. Przewlekłe podawanie inhibitorów syntezy H2S prowadzi do wzrostu ciśnienia 
krwi

2. Szczury SHR wykazujące podwyŜszone ciśnienie tętnicze mają mniejszą
produkcję siarkowodoru 

3. Hipoksja powodując nadciśnienie jest takŜe związana z niedoborem H2S

4. U myszy pozbawionych genu CBS – podwyŜszone ciśnienie krwi 

Traktowanie szczurów SHR codziennie przez 8 tygodni NaHS obniŜa 
ciśnienie krwi a takŜe ogranicza przerost mięśniówki tętnic wewnątrz 
miokardium oraz hamuje zwłóknienie komór

SHR (ang. Spontaneously Hypertensive Rats)



Cystathionine beta-synthase (EC 4.2.1.22),
cystathionine gamma-lyase (CSE; EC 4.4.1.1)

CSE – znaczenie na obwodzie 
CBS – kluczowa rola w mózgu 

w wątrobie - duŜe ilości obu enzymów 

CBS -/- ze względu na duŜą rolę w układzie nerwowym, myszy przeŜywają tylko 
ok. 4 tygodni
CBS +/- charakteryzują się hyperhomocysteinemią – mają ok. dwukrotnie 
podwyŜszony poziom homocysteiny

CSE-/- - rozwijające się nadciśnienie, które pojawia się u myszy juŜ w 8 tygodniu 
Ŝycia  (podanie egzogennego H2S obniŜa ciśnienie)
Rozkurczanie tętnic (aktywność EDRF – endothelium derived relaxing factor ) 

jest obniŜona o 80% w tętnicach krezkowych myszy pozbawionych CSE

Nokaut genów cystationin - CBS oraz CSE 



Brak genu CSE powoduje nadci śnienie t ętnicze 



Brak genu CSE powoduje nadci śnienie t ętnicze 

Localisation of CSE 
to endothelium
is abolished in KO mice



Siarkowodór chroni przed niedotlenieniem i zawałem se rca 

Wdychanie przez 20 minut 
150 ppm siarkowodoru ogranicza 
śmiertelność myszy spowodowaną
przez niedobór tlenu

Zawał serca u szczurów

-Siarczek sodu w dawce iv 3mg/kg
masy ciała jest równie skuteczny 
w ograniczeniu uszkodzenia mięśnia
sercowego jako prekondycjonowanie
ischemiczno-reperfuzyjne (3 cykle – 5 min 
ischemii-5 minut reperfuzji na 30 minut
przed zamknięciem tętnicy  

Szabo C, Nature Rev Drug Discovery 2007

5% PT = 20 minute 150 ppm H2S 
pretreatment followed by 1 hour at 5% O2; 
5% no PT = 20 minutes of room air
followed by 1 hour at 5% O2



ZłoŜona rola siarkowodoru w zapaleniu 

Li & Moore, Trends Pharmacol Sci 2007 



Siarkowodór w angiogenezie

W-J. Cai et al., Cardiovasc Res 2007 



Siarkowodór w angiogenezie

Coletta et al., PNAS 2012



Siarkowodór w angiogenezie

KrąŜki aorty 

Gojenie ran jest upośledzone 
u myszy pozbawionych CSE

Papapetropoulos et al. PNAS 2009



Siarkowodór a hibernacja 



Siarkowodór a hibernacja zwierząt 

Produkcja CO 2
i konsumpcja O2

Temperatura ciała 
myszy podczas
6-godzinnej ekspozycji 
na siarkowodór

ZaleŜność między temperatur ą
ciała myszy a st ęŜeniem 
siarkowodoru 

ZaleŜność między czasem
ekspozycji a temperatur ą

ciała i produkcj ą CO2

Myszy w atmosferze 80 ppm H2S



Inne efekty biologiczne siarkodowodoru



Inne efekty biologiczne siarkodowodoru



Siarkowodór a choroby 



Homocystynuria (ang. homocystinuria) – heterogenna etiologicznie 

uwarunkowana genetycznie choroba polegająca na nieprawidłowym 

metabolizmie metioniny. Homocystynuria charakteryzuje się
podwyŜszonym poziomem homocysteiny w surowicy i moczu.   

Najczęstszą postacią schorzenia jest homocystynuria spowodowana 

niedoborem i niską aktywnością enzymu syntazy β-cystationionowej

(ang. cystathionine beta synthase deficiency), który katalizuje reakcję
przekształcenia homocysteiny do cysteiny poprzez cystationinę. Reakcja 

katalizowana przez syntazę β-cystationionową wymaga udziału 

pirydoksyny (witaminy B6), dlatego w części przypadków homocystynurii

obserwuje się poprawę po suplementacji pirydoksyny. Znanych jest 

dodatkowo przynajmniej siedem innych, znacznie rzadszych chorób 

genetycznych powodujących podobny blok metaboliczny; aby odróŜnić
niedobór CBS od tych rzadszych przyczyn uŜywa się terminu klasycznej 

homocystynurii albo homocystynurii z powodu niedoboru syntazy β-

cystationionowej. Dziedziczenie choroby jest autosomalne recesywnie, 

obydwa allele genu CBS muszą być zmutowane, aby homocystynuria

ujawniła się klinicznie. Heterozygotyczni nosiciele mutacji w jednym 

allelu genu CBS nie chorują. Ryzyko urodzenia kolejnego dziecka z 

homocystynurią wynosi 25%.

Homocystunuria – niedobór syntazy ββββ-cystationinowej

Zwichnięte soczewki



MoŜliwe konsekwencje niedoboru siarkowodoru



MoŜliwe konsekwencje niedoboru siarkowodoru



MoŜliwo ści terapeutyczne siarkowodoru 



MoŜliwo ści terapeutyczne siarkowodoru 



MoŜliwo ści terapeutyczne siarkowodoru 



Wang R, Scientific American 2009

MoŜliwo ści terapeutyczne siarkowodoru 



Główne funkcje biologiczne siarkowodoru

Li and Moore, Trends Pharmacol Sci 2008



Podsumowanie



śyciodajne gazy  - porównanie wła ściwo ści NO, CO oraz H 2S

Li et al. Pharmacol Res 2010 



śyciodajne gazy  - porównanie wła ściwo ści NO, CO oraz H 2S

Li et al. Pharmacol Res 2010 



śyciodajne gazy  - porównanie wła ściwo ści NO, CO oraz H 2S (1)



śyciodajne gazy  - porównanie wła ściwo ści NO, CO oraz H 2S (2)


