
A nagy koncentrációban mér-
gező kénhidrogén segíthet ki-
védeni a magas vércukorszint 
érkárosító hatását. Az ered-
ményt – amely fontos előrelé-
pés a cukorbetegség szövőd-
ményeinek megelőzésében 
– a Texasi Egyetemen dolgozó 
magyar biológus, Szabó Csa-
ba kutatócsoportja közölte az 
Amerikai Tudományos Akadé-
mia lapjában.

A hidrogén-szulfid – közis-
mert nevén kénhidrogén 
– sajátos szagát a záptojá-

son kívül a mocsarak környékéről 
ismerhetjük: az elhalt növényi ré-
szek rothadása során egyéb gázok 
mellett ez is keletkezik. Bár nem 
sok jót, különösen gyógyerőt 
nem várnánk egy effajta orrfa-
csaró bomlásterméktől, a Texasi 
Egyetemen dolgozó magyar pro-
fesszor, Szabó Csaba és kutató-
csoportja most kimutatta, hogy 
az erek falában felszabaduló hid-
rogén-szulfid fontos szerephez jut 
a diabétesz keringési szövődmé-
nyeinek kivédésében.

Az utóbbi években több la-
boratórium eredményei egybe-
hangzóan arra utaltak, hogy a 
hidrogén-szulfid, ha alacsony 
szinten is, de termelődik a szer-
vezetünkben, és parányi mennyi-
sége dacára igen lényeges funk-
ciót tölt be a keringési rendszer 
szabályozásában. Szabó profesz-
szor texasi munkacsoportja a 
Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences című amerikai 
folyóiratban az ereket belülről 
burkoló sejteken – az úgyneve-
zett endotélsejteken – végzett 
legújabb kutatásaikról számol be, 
melyek során emberi sejttenyé-

szetek mellett patkányokból izo-
lált érdarabokat, illetve mestersége-
sen cukorbeteggé tett pat kányokat 
tanulmányoztak. Kí sérleteik arra 
szolgáltattak bi zonyítékot, hogy a 
jelen lévő hidrogén-szulfid meny-
nyisége meg határozó a cukorbe-
tegség ér rendszeri szövődménye-
inek kialakulása szempontjából.

A csoport elsőként olyan cu-
korkoncentrációval kezelte az 
endotélsejteket, amely megfelel 
egy cukorbeteg ember vérében 
uralkodó viszonyoknak. A ma-
gas cukorszint hatására a sejtek 
fokozott mennyiségben kezdték 
termelni a reaktív oxigéngyö-
köknek nevezett, rendkívül reak-
cióképes és a sejtekre nézve mér-
gező vegyületeket. Ez a folyamat 
felgyorsult, ha mindez alacsony 
hidrogén-szulfid-koncentráció 
mellett zajlott, ellenben a hidro-
gén-szulfid folyamatos utánpót-
lása megvédte a sejteket a magas 
cukorszint közvetett toxikus ha-
tásától.

A továbbiakban a kutatók 
kimutatták, hogy a mestersége-
sen cukorbeteggé tett patkányok 
vérében alacsonyabb hidrogén-
szulfid-koncentráció mérhető, 
mint egészséges társaikéban, és 
igazolták, hogy a diabéteszes 
pat kányok egy hónapig tartó 
hid rogén-szulfid-kezelése javít 
ér rendszerük állapotán.

„Az endotélsejtek működésé-
nek zavara az első lépés a cukor-
betegekben jól ismert érrendszeri 
komplikációk felé, melyek ma-
gukban foglalják a szem, a szív, a 
vese, a láb és sok más szerv meg-
betegedéseit” –  mondta Szabó 
professzor. „Megfigyelésünk, mi-
szerint a hidrogén-szulfid az ese-
mények láncolatát ezen a korai 

ponton képes befolyásolni, újfajta 
gyógymódok fejlesztése számára 
szolgálhat kiindulópontul.”

Melyik gáz az éltető, 
és melyik a méreg?
Régóta tudjuk, hogy éltető 

gázunk, az oxigén a sejtek nem 
megfelelő működése esetén sú-
lyos mérgekké alakul, amelyek 
a sejt valamennyi összetevőjét 
– a sejthártyát, a fehérjéket és a 
DNS-t is – visszafordíthatatla-
nul károsítják. Másfelől Szabóék 
eredményei arra világítanak rá, 
hogy a hidrogén-szulfid, a bűzös 
és nagy koncentrációban mér-
gező gáz fontos védelmet nyújt 
a nem megfelelően felhasznált 
oxigén okozta károkkal szemben. 
A látszólagos ellentmondás kis 
kémiával könnyen feloldható: a 
vegyészetben jártasabbak számá-
ra nem meglepő, hogy a hidro-
gén-szulfid mint redukálószer az 
oxigént és veszedelmes származé-
kait ártalmatlanítani képes, s így 
őrködik a sejtek vegyi egyensúlya 
fölött.

Szabóék bizonyították, hogy 
a normális hidrogén-szulfid-
koncentráció helyreállítása után 
a sejtek cukoranyagcseréje – a 
továbbra is magas cukorszint 
ellenére – visszatért a rendes ke-
rékvágásba; a reaktív oxigéngyö-
kök felszaporodása elmaradt, s a 
sejtek nem hajszolódtak a halál-
ba. A terápiás felhasználás rész-
letei még kidolgozásra várnak, 
azonban a szerzők bíznak abban, 
hogy ha sikerül az endotélsejtek 
hidrogén-szulfid-utánpótlását 
megoldani, az fontos előrelépést 
jelent majd a cukorbetegség sú-
lyos, hosszú távú szövődményei-
nek megelőzésében.
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Új kuTATáS 

Sok halat és diót
 a kismamáknak

A várandós édesanya étrend-
je jelentősen befolyásol hatja, 
hogy születendő gyermeke 
mire lesz allergiás – állítja 
a The journal of Physiology 
című szaklapban megjelent 
vizsgálat. A tanulmány szerint 
eltérően fejlődik a gyermek 
bélrendszere, ha az édesanya 
a terhesség alatt rendszere-
sen fogyaszt omega–3 zsírsa-
vakat.

Korábbi vizsgálatokban 
már bizonyították, hogy 
ha a várandós kismamák 

rendszeresen fogyasztanak halat, 
lenmagot vagy dióolajat terhes-
ségük alatt, csökkenhet annak 
kockázata, hogy gyermeküknél 
később allergiás tünetek jelent-
kezzenek. Az ezekben található 
többszörösen telítetlen zsírsavak 
ugyanis a feltételezések szerint 
javítják a gyermek szervezetének 
védekezőképességét, így kisebb 
valószínűséggel alakulnak ki ké-
sőbb allergiás megbetegedések.

A most megjelent tanulmány 
szerzői ennek a folyamatnak a 
hátterét tárták fel. A franciaor-
szági INRA kutatóintézet vizs-
gálata szerint a többszörösen te-
lítetlen zsírsavak egy csoportja, 
az omega–3 zsírsavak a magzat 
fejlődésben lévő bélrendszerére 
jótékonyan hatnak. A belek az 
immunrendszer kulcsfontossá-
gú részei, ezért a kutatók felté-
telezték, hogy összefüggés áll 
fenn a terhesség alatt fogyasz-
tott omega–3 zsírsavak és a szü-

letendő gyermek immunrend-
szerének későbbi működése, 
így allergiás tünetek kialakulása 
között is. 

Az eredmények azt mutat-
ták, hogy az omega–3 zsírsavak 
hatására az újszülöttek bélrend-
szere átjárhatóbbá válik, így a 
baktériumok és egyéb, a kicsi 
szervezete számára ismeretlen 
anyagok könnyebben jutnak a 
bél nyálkahártyáján keresztül 
a véráramba. Az új anyagokkal 
kapcsolatba kerülve beindul a 
magzat szervezetének immun-
reakciója, megkezdődik az anti-
testek termelődése, ami segíti az 
immunrendszer érését és csök-
kenti az allergiás betegségek ki-
alakulásának kockázatát.

Korábbi vizsgálatokban ki-
mutatták, hogy a terhesség alatt 
fogyasztott omega–3 zsírsavak 
segítik a baba idegrendszerének 
fejlődését és pozitívan hatnak 
későbbi mentális képességekre is. 
Az immunrendszerre gyakorolt 
kedvező hatás elemzése azon-
ban egyelőre gyerekcipőben jár, 
hiszen a most bemutatott tanul-
mány malacokon végzett kísér-
leteken alapul, és az omega–3 
zsírsavak emberi immunrend-
szerre gyakorolt jótékony hatását 
további kísérletek során kell még 
igazolni. Mindazonáltal, mi-
vel a malacok bélrendszere sok 
tekintetben hasonló az emberi 
bélrendszerre, a kutatók bíznak 
abban, hogy az embereken foly-
tatott vizsgálatok is igazolják 
majd feltételezéseiket.
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MAgyAr kuTATó fElfEdEzéSE Az uSA-bAn

Cukorbetegek ereit védheti meg 
a mocsárszagú gáz


