
Streszczenie 

Siarkowodór (H2S) należy obok tlenku azotu i tlenku węgla do grupy 

gazotransmiterów – małych cząsteczek nieorganicznych syntetyzowanych endogennie  

i regulujących szereg procesów fizjologicznych. Zespół metaboliczny jest to grupa zaburzeń 

towarzyszących otyłości, z których większość jest czynnikami ryzyka chorób układu 

sercowo-naczyniowego. Proces lipolizy w tkance tłuszczowej odgrywa istotną rolę  

w utrzymaniu homeostazy metabolicznej oraz w patogenezie zespołu metabolicznego. 

Dotychczasowe dane na temat wpływu H2S na proces lipolizy sa nieliczne, a ich wyniki 

kontrowersyjne. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu H2S oraz wielosiarczków 

nieorganicznych (H2Sn) na proces lipolizy w tkance tłuszczowej. 

Badania wykonano na szczurach, samcach rasy Wistar. Donory H2S  

oraz wielosiarczków, odpowiednio Na2S i Na2S4, podawano dożylnie, a następnie oznaczano 

stężenie wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) i glicerolu w osoczu jako wskaźniki lipolizy. 

Stężenie H2S i wielosiarczków nieorganicznych (H2Sn) w izolowanych skrawkach krezkowej 

tkanki tłuszczowej oznaczano metoda amperometryczną. 

Wykazano, że skrawki tkanki tłuszczowej inkubowane w obecności L-cysteiny 

produkują niemal 4-krotnie więcej H2Sn niż H2S. Syntezę H2S hamował swoisty inhibitor 

gamma-liazy cystationiny (CSE), propargyloglicyna. Skrawki tkanki tłuszczowej inkubowane 

w obecności substratu sulfotransferazy merkaptopirogronianowej (MPST) produkowały H2Sn 

w ilościach podobnych jak w obecności L-cysteiny, natomiast w znacznie mniejszym stopniu 

H2S. Na2S powodował zależny od czasu i dawki wzrost stężenia WKT i glicerolu w osoczu, 

natomiast Na2S4 nie miał takiego działania. Po podaniu Na2S obserowano wzrost stężenia 

cAMP w tkance tłuszczowej, ale stężenie cGMP nie ulegało zmianie. Na2S4 nie wpływał  

na stężenie cAMP i cGMP. Działaniu lipolitycznemu Na2S zapobiegało wcześniejsze podanie 

inhibitora kinazy białkowej A, KT5720. Inhibitor kinazy białkowej G, KT5823, nie miał 

wpływu na wzrost stężenia WKT i glicerolu po podaniu Na2S. Swoisty inhibitor receptorów 

adrenergicznych beta, propranolol, nie hamował lipolitycznego działania Na2S, chociaż 

zapobiegał lipolitycznemu działaniu agonisty tych receptorów, izoproterenolu. Ani Na2S ani 

Na2S4 nie miały wpływu na aktywność fosfodiesteraz w stosunku do cAMP w tkance 

tłuszczowej. Podanie Na2S ani Na2S4 nie miało wpływu na poziom glukozy i insuliny  

w osoczu. Po podaniu egzogennej insuliny obserwowano spadek stężenia glukozy w osoczu. 

Wczesniejsze podanie Na2S lub Na2S4 nie miało wpływu na spadek stężenia glukozy  

pod wpływem insuliny. Insulina powodowała spadek stężenia WKT i glicerolu co świadczy 



o hamowaniu procesu lipolizy. Ani Na2S ani Na2S4 nie miały wpływu na antylipolityczne 

działanie insuliny. Insulina zmniejszała stężenie cAMP w tkance tłuszczowej  

oraz powodowała wzrost stopnia fosforylacji podjednostki beta receptora insulinowego, 

substratu receptora insulinowego IRS-1 oraz kinazy białkowej Akt. Na2S nie miał wpływu  

na stopień fosforylacji IRβ, IRS-1 i Akt. Na2S4 nie wpływał na poziom cAMP ani stopień 

fosforylacji białek szlaku sygnałowego insuliny. Ponadto, stężenie cAMP oraz stopień 

fosforylacji IRβ, IRS-1 i Akt nie różniły się istotnie w grupach otrzymujących samą insulinę 

oraz Na2S i insulinę. Stężenie cAMP w grupie otrzymującej Na2S4 i insulinę było istotnie 

mniejsze, natomiast stopień fosforylacji IRS-1 oraz Akt istotnie większy niż w grupie 

otrzymującej samą insulinę. Otyłość indukowana dietą bogatokaloryczną stosowaną przez  

1 miesiąć powodowała wzrost stężenia WKT i glicerolu w osoczu. Wytwarzanie H2S przez 

skrawki tkanki tłuszczowej było zwiększone u szczurów otyłych, natomiast ilość 

wytwarzanych wielosiarczków nie różniła się istotnie od grupy kontrolnej. 

Uzyskane wynik wskazują, że tkanka tłuszczowa produkuje zarówno H2S  

jak i wielosiarczki nieorganiczne, przy czym ich głównym źródłem są odpowiednio CSE  

i MPST. H2S pobudza proces lipolizy w tkance tłuszczowej w mechanizmie zależnym od 

cAMP i kinazy białkowej A, ale niezależnym od aktywacji układu adrenergicznego  

ani hamowania fosfodiesteraz. Wielosiarczki nieorganiczne nie wpływają na proces lipolizy. 

H2S nie wpływa istotnie na antylipolityczne działanie insuliny ani aktywność białek szlaku 

sygnałowego tego hormonu. Natomiast wielosiarczki nasilają wpływ insuliny na poziom 

cAMP oraz fosforylację białek szlaku sygnałowego insuliny w tkance tłuszczowej, chociaż 

nie mają istotnego wpływu na hamowanie lipolizy. Otyłość powoduje wzrost ilości H2S 

produkowanego w tkance tłuszczowej, co może przyczyniać się do wzmożonej lipolizy i tym 

samym do patogenezy związanych z tym powikłań, jak uposledzona funkcja śródbłonka czy 

lipotoksyczność. 

 


