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1 Úvod 
Plynné transmitery sú endogénne produkované malé plynné signálne molekuly, avšak 

s veľkým biologickým potenciálom. Prvým identifikovaným plynným transmiterom bol oxid 

dusnatý (NO). Objav, že väčšina ľudských buniek produkuje NO, ktorý relaxuje cievy, bol 

taký prelomový, že NO bol vyhlásený časopisom Science za molekulu roka 1992 a v roku 

1998 bola jeho objaviteľom, Feridovi Muradovi, Robertovi Furchgottovi a Louisovi 

Ignarrovi, udelená Nobelova cena za medicínu. Oxid dusnatý cirkuluje v bunkách a v krvi 

naviazaný vo forme S-nitrózotiolov, nakoľko samotný NO má len krátku životnosť a kvôli 

svojej chemickej povahe rýchlo interaguje s okolitými molekulami. Ak je molekulou tiolová 

skupina cysteínu, vzniká S-nitrózotiol. S-nitrózotioly sú predmetom intenzívneho štúdia od 

polovice 90. rokov minulého storočia. Vďaka svojej schopnosti uvoľňovať oxid dusnatý našli 

uplatnenie v mnohých biologických a klinických štúdiách. 

Najmladším zo skupiny troch hlavných plynných transmiterov je sírovodík (H2S). Už 

v roku 1996 publikovali Abe a Kimura prácu o endogénnej syntéze H2S v mozgu. O rok 

neskôr vyšla práca, že H2S sa tvorí aj v cievnom tkanive. Pôvod sírovodíka, toxického plynu 

s typickým zápachom, siaha pravdepodobne až do počiatkov vzniku života na Zemi. 

Odchýlky v metabolizme H2S vedú k rôznym patologickým následkom, akými sú napr. 

hypertenzia, ateroskleróza, srdcové zlyhanie, diabetes, cirhóza, zápaly, neurodegeneratívne 

ochorenia a mnohé ďalšie. 

V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť najmä interakcii medzi H2S a NO, resp. ich 

derivátmi. Predloženou prácou by sme chceli z interdisciplinárneho hľadiska prispieť 

k objasneniu vzájomného prepojenia H2S a NO signálnych dráh, čím by sa otvorila nová cesta 

pre ďalšie biologicko-medicínske aplikácie. 

 

2 Cieľe práce 

Počet prác poukazujúcich na vzájomné prepojenie medzi signálnymi dráhami 

sprostredkovanými oxidom dusnatým a sírovodíkom za posledných 10 rokov významne 

narástol. Hlavným cieľom predkladanej práce je prispieť k vysvetleniu rozdielnych účinkov 

sírovodíka, oxidu dusnatého a ich simultánneho podania charakterizáciou ich spoločných 

produktov. Konkrétne sa zameriame na tieto čiastkové ciele: 

1) Pomocou absorpčnej spektroskopie preskúmať vplyv pH, kyslíka 

a nízkomolekulových tiolov na sírovodíkom indukovaný 

rozpad S-nitrózoglutatiónu (GSNO).  

2) Zistiť možné produkty interakcie H2S s GSNO. 

3) Pomocou elektrónovej paramagnetickej rezonancie preštudovať, či produkty 

interakcie H2S a GSNO obsahujú alebo uvoľňujú NO vo vodnom roztoku. 

4) Preštudovať, či produkty interakcie H2S s GSNO majú biologický účinok na 

relaxáciu hladkých svalov ciev a môžu byť zahrnuté v NO-signalizácii. 

 

3 Stručný prehľad súčasného stavu problematiky 

3.1 Sírovodík 

Sírovodík (sulfán, monosulfán, H2S) je škodlivý a potenciálne toxický plyn. Avšak 

podobne ako ďalšie toxické plyny – oxid dusnatý, oxid uhoľnatý, ale aj metán a amoniak, 

môže byť zahrnutý v mnohých fyziologických procesoch ako signálna molekula [1]. 
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3.1.1 Biosyntéza H2S 

Endogénna produkcia H2S je výsledkom troch enzýmov – cystationín beta-syntázy 

(CBS), cystationín gama-lyázy (γ-cystationázy) (CSE) a 3-merkaptopyruvát sulfurtransferázy 

(MST). Hlavnými a kľúčovými enzýmami sú CBS a CSE. Ich produkcia je orgánovo 

špecifická. CBS je typický enzým v mozgu a CSE v periférnych tkanivách [2-5]. Tretím 

potenciálnym enzýmom produkujúcim H2S je MST, o jeho tkanivovej špecificite sa však vie 

len pomerne málo. Shibuya a kol. zistili, že sa nachádza v cievnom endoteli a spolu s cysteín 

a aspartát aminotransferázou (CAT, AAT) produkujú H2S [6, 7]. Okrem enzýmovej tvorby sa 

môže H2S uvoľňovať aj neenzýmovo z polysulfidov nachádzajúcich sa napr. v cesnaku 

(uvoľnenie H2S z dialyl disulfidu a trisulfidu indukované redukovaným glutatiónom) [8]. 

Doposiaľ sa jednoznačne nevie, či za biologickú aktivitu sírovodíka zodpovedá 

samotný sírovodík alebo jeho deprotónované formy HS
–
 a S

2–
. Pri pH 7,4 je približne jedna 

tretina H2S v nedisociovanej forme, zvyšok tvorí prevažne hydrosulfidový anión HS
–
. 

Kritickou otázkou stále zostáva aj biologicky relevantná koncentrácia H2S. Použitím 

chromatografických a chemiluminiscenčných metód sa detegovala koncentrácia ~ 100 pmol/L 

v krvi a ~ 15 nmol/L v tkanivách [9], čo sú oveľa menšie hladiny než predtým uvádzané 

hodnoty (30-300 μmol/L [10]). 

 

3.1.2 Fyzikálno-chemické vlastnosti H2S 

Síra patrí medzi chalkogény. Jej elektrónová konfigurácia je 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

4
, môže 

sa teda vyskytovať v oxidačných stavoch –2 až +6. Oxidačné číslo síry v sírovodíku je –2 (t. j. 

najnižšie možné), preto je H2S reduktantom. Síra s oxidačným číslom 0 v zlúčeninách sa 

nazýva aj tzv. sulfánová síra (S
0
). H2S sa štruktúrou nápadne podobá vode (H2O), ale majú 

výrazne odlišné chemické vlastnosti: H2S netvorí vodíkové väzby (preto je pri bežných 

podmienkach plyn), je toxický, ťažší ako vzduch, s charakteristickým zápachom pokazených 

vajíčok. Vďaka silnému nukleofilnému charakteru síry vykazuje sírovodík široké spektrum 

chemických reakcií [11]. 

Z chemického hľadiska predstavuje H2S najjednoduchší tiol. H2S sa od kyslíka (O2), 

NO a oxidu uhoľnatého (CO) zásadne odlišuje tým, že je ionizovaný pri fyziologickom pH: 

 a ap 7,05 p 14+ 2 +

2H S HS + H S 2H
K K       

Pri fyziologickom pH 7,4 je teda väčšina „H2S“ vo forme sulfhydrylového aniónu HS
–
, 

deprotónovaná forma S
2–

 tvorí takmer zanedbateľnú časť (H2S:HS
–
:S

2–
 = 30:70:0,000002) 

[11]. Hodnota pKa však závisí od teploty, pri 25°C má pKa (H2S) hodnotu 7,05, pri 37°C je 

táto hodnota nižšia (6,76).  

H2S je lipofilná molekula, ktorá ľahko prechádza cez bunkovú membránu, 

sulfhydrylový anión ako nabitá molekula neprechádza [12]. H2S je rozpustný vo viacerých 

rozpúšťadlách, vrátane vody, acetónu, metanolu, etanolu, chloroformu atď. 

 

3.1.3 Vazoaktívny efekt H2S 

Ako bolo spomenuté vyššie, produkcia H2S v kardiovaskulárnom systéme je 

zabezpečená najmä enzýmom cystationín γ-lyázou (CSE). Účinok H2S na cievy závisí od ich 

lokalizácie a typu (systémové alebo pľúcne, resp. veľké elastické artérie a malé rezistentné 

cievy a arterioly), od koncentrácie, spôsobu aplikácie a typu použitého H2S donora, stavu 

endotelu, pri ex vivo experimentoch od použitého prekontrakčného činidla a pravdepodobne aj 

od koncentrácie kyslíka [13]. Bol preukázaný vazorelaxačný účinok H2S  na aortu, portálnu 

vénu, mezenterickú artériu, mozgové artérie, vas deferens u rôznych modelových zvierat, ale 

aj u ľudí [14-21]. Účinok NaHS ako „rýchleho“ (priameho) donora H2S na prekontrahované 

izolované cievy bol bifázický: použitie koncentrácie > 100 µmol/L NaHS relaxovalo 

norepinefrínom prekontrahovanú aortu potkana, zatiaľ čo podanie koncentrácie < 100 µmol/L 
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NaHS spôsobilo dodatočnú kontrakciu [22]. Relaxačný efekt sírovodíka na malé (rezistentné) 

cievy (a. mesenterica) je oveľa väčší v porovnaní s veľkými elastickými cievami (aorta). Hoci 

aorta z potkana a mezenterická artéria produkujú približne rovnaké množstvo H2S, účinok 

H2S na mezenterickú artériu bol takmer 6-násobný [23]. Rozdiely sú pravdepodobne 

multifaktorové. Jedným z vysvetlení je rôzna expresia KATP kanálu (draslíkový kanál 

regulovaný adenozín trifosfátom), prípadne iné zastúpenie jeho izoforiem [23, 24]. Ďalším 

dôvodom je parciálny tlak kyslíka, ten je v malých cievach nižší. Pri normoxii a hypoxii 

(< 40 µmol/L O2) sírovodík relaxuje cievy, pri hyperoxii (200 µmol/L O2) kontrahuje cievy. 

Uvažuje sa, že táto rôzna odpoveď je sprostredkovaná rôznou koncentráciou oxidačných 

produktov odvodených od H2S. Je ale aj možné, že ide o NO-H2S prepojenú dráhu a z našich 

výsledkov vieme, že S-nitrózoglutatión (GSNO) sa vplyvom H2S v prítomnosti kyslíka 

rýchlejšie rozpadá [25, 26]. Hlavným molekulovým cieľom H2S je KATP kanál. Je známe, že 

zníženie pH vedie k vazodilatácii a zároveň ovplyvňuje aj koncentráciu ionizovaného 

vápnika. H2S znižuje hladinu ATP inhibíciou bunkového metabolizmu. Zníženie hladiny ATP 

a zníženie pH aktivuje KATP kanály, čo vedie k relaxácii cievy [27]. 

Vazokonstrikčný účinok H2S pravdepodobne nezahŕňa účasť KATP kanálov. 

Predpokladá sa, že sírovodík inhibuje endotelovú NO syntázu (eNOS) a transport L-arginínu 

v bunkách [28]. 

 

3.2 S-nitrózotioly a oxid dusnatý 

S-nitrózotioly sú zlúčeniny so všeobecným chemickým vzorcom RSNO, kde R- 

predstavuje v najjednoduchšom prípade atóm vodíka. Prvýkrát boli syntetizované už v roku 

1840 [29]. Alkyl S-nitrózotioly majú ružovú až červenú farbu a len veľmi ťažko sa izolujú 

ako prášok. Výnimku tvorí len S-nitrózoglutatión (GSNO). Naproti tomu terciárne 

S-nitrózotioly, napr. S-nitrózo-N-acetyl-D,L-penicilamín (SNAP) (Obr. 1), sú zelenej farby. 

SNAP je popri GSNO jedným z najpoužívanejších S-nitrózotiolov v biologických 

experimentoch. 

 

 
 

Obr. 1 - Štruktúrny vzorec S-nitrózoglutatiónu (GSNO) a S-nitrózo-N-acetyl-D,L-penicilamínu (SNAP) 

 

Posttranslačná modifikácia cysteínových zvyškov proteínov, tzv. S-nitrozácia a vznik 

S-nitrózotiolov, ako jeden z hlavných dôsledkov tvorby NO v organizme, bola potvrdená až 

Stamlerom v roku 1992. Zistili, že NO cirkuluje v krvnej plazme naviazaný na sérový 

albumín vo forme S-nitrózotiolov [30]. NO je v ľudskom organizme produkovaný tromi 

izoformami enzýmu NO syntázy (NOS) – endotelovou (eNOS), neuronálnou (nNOS) 

a induktívnou (iNOS). Vzniká oxidáciou L-arginínu, pričom druhým produktom je L-citrulín. 

Oxid dusnatý je v ľudskom tele produkovaný bazálne, ale taktiež môže byť jeho 

syntéza navodená prostredníctvom receptorovej stimulácie. Interakcia agonistu (napr. 

bradykinínu, histamínu, acetylcholínu) s cieľovým receptorom zvýši hladinu vápenatých 

katiónov (Ca
2+

) v bunke, ktoré následne aktivujú NOS. Po syntéze oxidu dusnatého 

z L-arginínu difunduje NO na miesto svojho pôsobenia, napr. do buniek hladkej svaloviny 
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ciev. Väzbou na železnatý katión rozpustnej gyanylátcyklázy (sGC) dochádza k zmene jej 

aktivity, s následnou premenou GTP (guanozíntrifosfátu) na cGMP (cyklický 

guanozínmonofosfát). Zvýšenie hladiny cGMP aktivuje cGMP-závislé proteínkinázy. 

Výsledkom ich vplyvu na vápnikové kanály je zníženie koncentrácie Ca
2+

, čím dochádza 

k relaxácii cievy [31].  

Všeobecnou interpretáciou dát po aplikácii GSNO je jeho rozpad so súčasným 

uvoľnením NO. Ten je však veľmi závislý od zvolených podmienok, najmä použitých 

roztokov a médií. Samotný GSNO nie je priamo absorbovaný bunkami, ale napriek tomu 

zvyšuje hladinu S-nitrózotiolov v bunkách. Prvou hypotézou je, že GSNO sa rozkladá 

v extracelulárnom priestore za súčasného uvoľnenia NO, ktorý ďalej prechádza bunkovou 

membránou. Proteínová disulfidová izomeráza na povrchu buniek metabolizuje GSNO na NO 

alebo jeho oxidačné produkty, ktoré sú ďalej prenášané do krvných doštičiek [32]. Primárnym 

„NO-nezávislým“ mechanizmom „príjmu“ GSNO do bunky je prenos nitrózo skupiny 

z GSNO na tiolovú skupinu cysteínu. Novovzniknutý S-nitrózo-L-cysteín (CysNO) je 

vhodným substrátom pre aminokyselinový transportný L systém. Takto do bunky prenesený 

CysNO môže S-nitrózovať buď vnútrobunkový GSH (vznikne opäť GSNO) alebo cieľový 

proteín s príslušnou bunkovou odpoveďou [33, 34]. 

Hlavným donorom oxidu dusnatého, ktorý následne dilatuje cievy ako odpoveď na 

hypoxiu, je hemoglobín. Tento proces sa označuje pojmom hypoxická vazodilatácia. 

Hemoglobín je tetramér zložený z dvoch alfa reťazcov a z dvoch beta reťazcov. NO sa viaže 

na β-reťazec podobným spôsobom ako O2, výsledkom je vznik S-nitrózohemoglobínu na 

Cys93. Práve S-nitrózohemoglobín je zodpovedný za hypoxickú vazodilatáciu, pri hypoxii 

alebo nízkom pH sa NO z neho uvoľňuje [35]. 

Štúdie ukázali, že podanie nitrátových kapsúl alebo nitrátov v potrave viedlo ku 

zvýšeniu nitritov v plazme. Tie po konverzii na NO znížili krvný tlak a zabránili vzniku 

endotelovej dysfunkcie navodenej ischémiou a reperfúziou u zdravých jedincov [36]. 

Aplikácia nitritov ukázala rýchlu tvorbu S-nitrózohemoglobínu. Červené krvinky tak hrajú 

kľúčovú úlohu v autoregulácii krvného tlaku a v poruchách nitrózo-redoxnej rovnováhy pri 

rôznych patologických stavoch [37]. 

 

3.3 Prepojenie H2S a NO signálnych dráh 

3.3.1 Fyziologické prepojenie H2S a NO signálnych dráh 

Nedávne štúdie naznačujú, že H2S sprostredkúva „upreguláciu“ NO signálnej cesty 

a naopak, oxid dusnatý „upreguláciu“ H2S signálnej cesty v regulácii angiogenézy a potlačení 

ischemicko-reperfúzneho poškodenia [38-41]. H2S zabraňuje degradácii eNOS, indukuje jej 

fosforyláciu a tým aj produkciu NO [42-44]. Podobne, donory NO „upregulujú“ substrátovú 

dostupnosť pre syntézu CSE, čo vyvolá produkciu H2S a tým aj vazodilatáciu [38, 45]. Na 

druhej strane, NO donory môžu inhibovať expresiu CBS [46]. 

Problematika úlohy NO ako vazodilatátora cez aktiváciu rozpustnej guanylát cyklázy 

(sGC) je veľmi dobre rozpracovaná [47]. H2S vykazuje vazodilatačný efekt nepriamo cez 

spomalenie rozpadu cyklického guanozín monofosfátu (cGMP) sprostredkovaného inhibíciou 

fosfodiesterázy 5 [48]. H2S však vykazuje aj vazokonstrikčný, aj vazodilatačný efekt, 

v závislosti na koncentrácii aplikovanej dávky, druhu cievy a aj použitého zvieracieho 

modelu. Vysvetlenie je cez chemickú moduláciu draslíkových kanálov alebo cez tvorbu 

S-nitrózotiolov [49]. H2S indukuje eNOS/NO produkciu prostredníctvom uvoľnenia Ca
2+

, 

ktorý taktiež prispieva k vazodilatácii [40]. Avšak, chemická inhibícia CSE znižuje tvorbu 

cGMP a tým vazodilatáciu a angiogenézu [40]. V našom článku (Cortese-Krott a kol.) sme 

ukázali, že pri nízkych koncentráciách (1-10 µmol/L Na2S) H2S inhiboval stimuláciu sGC 

navodenú 100 µmol/L SNAP. Takáto zmes nemala vplyv na zvýšenie cGMP (v porovnaní so 
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samotným SNAP). Rozdielne výsledky sa ukázali pri použití vyššej koncentrácie H2S 

(100 µmol/L Na2S). Táto koncentrácia aktivovala cGMP (dokonca bez aplikácie SNAP) 

a taktiež sGC [50]. 

Ali a kol. zistili, že zmes SNAP alebo SNP (nitroprusid sodný) a NaHS má slabší 

relaxačný efekt v porovnaní s aplikáciou samotného SNAP alebo SNP. Výsledný efekt 

pripísali tvorbe S-nitrózotiolov. Navyše, nízka koncentrácia NaHS (10 µmol/L) úplne obrátila 

relaxačný efekt acetylcholínu (400 nmol/L) a histamínu (100 µmol/L), avšak nie izoprenalínu 

(400 nmol/L).  Síran meďnatý (CuSO4), ktorý po redukcii na Cu
+
 rozkladá S-nitrózotioly, 

zrušil sírovodíkom navodenú vazokonstrikciu [22]. Zhao a Wang publikovali, že H2S zvyšuje 

relaxačný efekt NO na aortu [51]. Hosoki a kol. však pozorovali presne opačný efekt [52].  

Blokátor NO syntázy, L-NAME (NG-nitro-L-arginín-metyl ester), ako aj odstránenie 

endotelu zoslabili vazorelaxačný účinok sírovodíka [24]. H2S zvýšil relaxáciu navodenú 

oxidom dusnatým pri koncentrácii 30 μmol/L, pri ktorej sám vykazoval vazokonstrikčný 

účinok [52]. Vzájomné prepojenie NO a H2S signálnych dráh potvrdili aj experimenty 

s donormi NO, ktoré zvýšili tvorbu H2S v pečeni, aorte a tenkom čreve [53]. 

 

3.3.2 Interakcie H2S s NO 

Aj sírovodík, aj oxid dusnatý sú plynné molekuly tvorené endogénne v organizmoch 

a obe vykazujú široké spektrum chemických reakcií. Nukleofilný charakter H2S a elektrofilný 

charakter NO derivátov naznačujú ich možnú vzájomnú interakciu tvorbou nových 

(medzi)produktov . 

Na začiatku je potrebné poznamenať, že H2S a NO ako dve plynné molekuly nemôžu 

so sebou vzájomne interagovať. Keďže H2S existuje ako diamagnetický pár kyselina/zásada 

(H2S/HS
–
) pri fyziologickom pH a  NO má paramagnetickú povahu, priama reakcia je 

nepravdepodobná, podobne ako pri reakcii NO s tiolmi. Disociačná energia väzby v H2S je 

~90 kcal/mol, disociačná energia H-NO väzby iba ~47 kcal/mol (HNO je preto dobrým 

donorom H
+
 a nie akceptorom) [54]. Reakcia medzi H2S a NO preto vyžaduje oxidáciu H2S 

na HS
•
 s následnou reakciou s NO alebo oxidáciu NO s následnou reakciou s HS

–
 (napr. 

nitrózoniový katión NO
+
) [55]: 

 

 

 

 

2

2

+ +

2

H S H+ + HS  + NO  žiadna reakcia

Oxidačné podmienky:

H S  HS  + NO  HSNO

H S H  + HS  + nitrozačný agent (napr. NO )  HSNO











  

Jedným z prvých dôkazov o interakcii medzi H2S a donormi NO (inými ako 

S-nitrózotiolmi) bola práca Whitemana a kol. o vychytávaní peroxynitritu (ONOO
–
) 

sírovodíkom [56]. V ďalšej práci poukázali na tvorbu nového nitrózotiolu v reakcii NaHS 

s rôznymi NO donormi, a to pomocou EPR, ampérometrie a merania koncentrácie nitritov. 

Tento nový S-nitrózotiol neindukoval akumuláciu cGMP v bunkovej kultúre RAW264.7. 

Pridanie CuCl2 viedlo k zvýšeniu cGMP, čo opäť naznačilo tvorbu nitrózotiolu. Homogenát 

pečene potkanov, ktorým boli podávané lipopolysacharidy (tkanivový model pre tvorbu NO 

aj H2S) potvrdil rovnaký záver [57]. Trochu iný pohľad do danej problematiky vniesol minulý 

rok kolektív Filipoviča. Preštudovali chemickú reakciu H2S s SNP a ukázali, že táto interakcia 

vedie k tvorbe nitroxylu (HNO) a tiokyanátu (
–
SCN) [58]: 

Experimenty Whitemana a kol. však odhalili dve podstatné veci: 

a) pridanie NaHS ako donora H2S znižuje množstvo uvoľneného NO, prípadne až 

blokuje jeho uvoľnenie 

b) pridanie H2S k donorom NO mení očakávaný biologický efekt NO 
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4 Materiál a metódy 

Absorpčná spektroskopia 

Absorpčné spektrá sme merali pomocou diode array absorpčného spektrofotometra 

Hewlett Packard HP 8452A. Tento spektrofotometer dokáže zmerať celé absorpčné spektrum 

naraz, obsahuje kremíkový čip (photodiode array) s 316 „minidektektormi“. Prístroj ďalej 

pozostáva z deutériovej lampy a fixného mriežkového monochromátora. Spektrálny rozsah 

HP 8452A je 190-820 nm, spektrálne rozlíšenie je 2 nm. Po ožiarení vzorky 

polychromatickým bielym svetlom sa neabsorbované žiarenie rozloží hranolovým 

monochromátorom a monochromatické zväzky lúčov dopadnú na jednotlivé minidetektory, 

ktoré zaznamenajú úbytok žiarenia. Ten sa automaticky softvérom prepočíta na absorbanciu. 

Absorpčné spektrá boli merané pri izbovej teplote 20-25°C. 

Metóda elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) 

Spektrá sme merali pri teplote 21±1°C prístrojom Bruker EMX. EPR parametre boli 

nasledovné: X-pásmo ~9,4 GHz; mikrovlnný výkon 10 mW; modulačná amplitúda 0,5 G; čas 

zápisu 40 sekúnd; časová konštanta 20,5 ms; centrálne pole 3302 G; šírka záznamu 80 G. 

Každé meranie EPR spektier bolo opakované prinajmenšom z dvoch vzoriek. EPR spektrá 

nám pomohol zmerať prof. Ing. Andrej Staško, DrSc. na Fakulte chemickej a potravinárskej 

technológie STU v Bratislave. 

Meranie kontraktility izolovanej hrudnej aorty a mezenterickej artérie potkana ex-vivo. 

Potkany - samce kmeňa Wistar (vek 4-5 týždňov, zakúpené z chovnej stanice z Dobrej 

Vody) boli uspané pomocou oxidu uhličitého (CO2) a následne dekapitované. Vypreparovaná 

hrudná aorta (aorta thoracica) a mezenterická artéria (a. mesenterica) boli očistené od 

okolitého tkaniva a priečne rozrezané na 5 mm (aorta) a 3 mm dlhé prúžky (mezenterická 

artéria). Prúžky boli následne upevnené medzi dva antikorové drôtiky v 20 mL Krebsovho 

roztoku. Roztok bol kontinuálne prebublávaný pneumoxidom (zmes 95% O2 a 5% CO2, 

Messer) a temperovaný na 37°C. Vrchný drôtik bol spojený s izometrickým tenzometrom 

s elektromechanickým snímačom zmien tenzie (tenzometer FSG 01; Experimetria, Budapešť, 

Maďarsko). Zmeny v izometrickej tenzii boli digitalizované pomocou AD prevodníka 

(National Instruments, Austin, USA) a zaznamenávané pomocou softvéru DEWESoft 7 

(Dewetron, Graz, Rakúsko). Pre zabezpečenie optimálnej reprodukovateľnosti a dobrej 

odpovede cievy sme na aortu aplikovali pokojové predpätie odpovedajúce hmotnosti 1 g, na 

mezenterickú artériu predpätie 0,8 g. Následne sme nechali cievy cca. 45 minút ustáliť do 

vyrovnania bazálnej tenzie. Počas ustaľovania sme v cca. 10 minútových intervaloch 

vymieňali Krebsov roztok. Po tejto fáze sme prúžky prekontrahovali fenylefrínom 

s výslednou koncentráciou 1 µmol/L (pri experimentoch s cesnakovým extraktom sme použili 

noradrenalín). Hodnota relaxácie ciev vplyvom aplikovaných látok bola normalizovaná 

k maximálnej relaxácii (pred aplikáciou noradrenalínu/epinefrínu) (v %). Všetky experimenty 

boli schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a Etickou 

komisiou. 

Zásobný roztok GSNO 

Zásobný roztok S-nitrózoglutatiónu (GSNO) (Sigma Aldrich) bol pripravený 

jednorazovo v šere, v používanom tlmivom roztoku v koncentrácii 10 mmol/L, rozpipetovaný 

do viacerých mikroskúmaviek a uskladnený v hlbokomraziacom boxe pri –80ºC. Pred každou 

aplikáciou sme obsah mikroskúmavky nechali roztopiť a následne aplikovali do vzorky 

(zväčša v objeme 20 µL do výsledného objemu 1 mL). 
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Zásobný roztok SNAP 

Zásobný roztok S-nitrózo-N-acetyl-D,L-penicilamínu (SNAP) (Sigma Aldrich) bol 

pripravený vždy nový, ráno pred experimentom. Takto pripravený roztok sme potom spolu 

s H2S zásobným roztokom, tlmivým roztokom a deionizovanou vodou prebublali plynným 

argónom (Linde Gas) po dobu 30 minút. Zásobný roztok sme neuskladňovali pri –80ºC, 

všetko množstvo sme použili v rámci dňa. Tlmivý roztok pri experimentoch so SNAP sme 

používali 200 mmol/L Tris/HCl; 100 μmol/L DTPA; pH 7,4. 

Zásobný roztok H2S 

V našich experimentoch sme používali dva rôzne donory H2S (oba sú tzv. „rýchle“ 

donory H2S). V prvých experimentoch sme ako donor používali bezvodý sulfid disodný 

(Na2S) (Alfa Aesar), skladovaný v dusíkovej atmosfére. Roztok Na2S bol pripravovaný vždy 

nanovo (tesne pred aplikáciou do roztoku GSNO) a použitý v rámci 1 minúty. Najprv sme 

v tlmivom roztoku pripravili roztok 100 mmol/L Na2S (na základe navážky a známej 

molekulovej hmotnosti), ktorý sme následne 10-krát zriedili tlmivým roztokom na 

koncentráciu 10 mmol/L. Z tejto vzorky sme potom aplikovali 20 µL do roztoku GSNO. 

Finálna koncentrácia GSNO aj Na2S bola 200 µmol/L. Pri použití Na2S ako donora H2S sme 

v grafoch v práci ponechali označenie „Na2S“ s príslušnou koncentráciou (napr. 200 µmol/L 

Na2S). Pri aplikáciách Na2S sme používali 100 mmol/L fosfátový tlmivý roztok 

s 100 µmol/L DTPA, pH 7,4 (pokiaľ nie je uvedené inak). 

Neskôr sme ako donor H2S používali nonahydrát sulfidu disodného (Na2S•9H2O). 

(Sigma Aldrich). Zásobný roztok H2S bol v tomto prípade pripravený jednorazovo každý deň 

pred samotným experimentom. Keďže kryštál Na2S•9H2O je niekedy na povrchu pokrytý 

žltým povlakom elementárnej síry, rozpustili sme najprv časť kryštálu v malom objeme 

ultračistej deionizovanej vody (Millipore), vzniknutý roztok sme vyliali a následne sme 

zvyšnú časť kryštálu rozpustili opäť v deionizovanej vode. Použitie ultračistej deionizovanej 

vody je kľúčové, prítomnosť kovov katalyzuje reakciu H2S s kyslíkom. Koncentráciu takto 

pripraveného zásobného roztoku sme stanovili dvomi metódami: 

a) Absorbanciou v 230 nm (ε230nm = 7700 mol
-1

.L.cm
-1

). Zásobný roztok (vzhľadom 

na vysokú koncentráciu ~100-200 mmol/L) sme zriedili 1000x, a vypočítali 

koncentráciu. Ak bola absorbancia príliš vysoká, zriedili sme roztok ešte 2-3x, aby 

výsledná absorbancia bola <1. 

b) Ellmanovou reakciou pomocou DTNB (kyselina 5,5′-Ditiobis-2-nitrobenzoová) – 

do 1mL vzorky (s absorbanciou < 0,4, t.j. vzorku sme ešte viac rozriedili, ~3000-

5000x podľa potreby) sme pridali 10 μL z 10 mmol/L DTNB (pripraveného 

v 100 mmol/L fosfátovom tlmivom roztoku bez DTPA, pH 7,4). Po 10 minútach 

sme detegovali absorbanciu pri 412 nm, ε412nm = 14100 mol
-1

.L.cm
–1

. 

Použité tlmivé roztoky:  

200 mmol/L Tris/HCl; 100 μmol/L DTPA; pH 7,4 (chemikálie zakúpené z firmy Sigma 

Aldrich) 

100 mmol/L fosfátový tlmivý roztok (NaH2PO4/Na2HPO4); 100 μmol/L DTPA; pH 7,4 

(chemikálie zakúpené z firmy Labochem) 

 

Krebsov roztok: 

118 mmol/L NaCl; 5 mmol/L KCl; 25 mmol/L NaHCO3; 1,2 mmol/L MgSO4; 1,2 mmol/L 

KH2PO4; 2,5 mmol/L CaCl2; 11 mmol/L glukóza; 1,1 mmol/L askorbová kyselina; 32 µmol/L 

CaNa2EDTA (etyléndiaminotetraoctan (versenát) vápenato-disodný) (chemikálie zakúpené 

z firmy Sigma Aldrich) 
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5 Výsledky a diskusia 

5.1 Interakcia H2S s RSNO 

Na grafe 1 sú zobrazené ukážkové časovo rozlíšené absorpčné spektrá interakcie 

200 µmol/L GSNO s 200 µmol/L Na2S pri pH 7,4 v 100 mmol/L fosfátovom tlmivom roztoku 

pri aeróbnych a anaeróbnych podmienkach. Ako možno vidieť na grafe, absorpčné spektrum 

GSNO má typický absorpčný pás s maximom pri 334 nm. Toto maximum prislúcha 

orbitálovému prechodu π → π
*. Okrem toho pozorujeme v absorpčnom spektre GSNO aj 

ďalšie dve maximá – jedno veľmi výrazné pri 222 nm (suma absorpčných pásov ostatných 

skupín S-nitrózoglutatiónu) a druhé pri 545 nm (s veľmi malou absorbanciou, na grafe nie je 

vidno, je mimo zobrazenú spektrálnu oblasť), prislúchajúce n → π
*
 prechodu a ktoré 

zodpovedá za ružovú farbu GSNO. Po aplikácii Na2S (ktorý v roztoku disociuje na 

H2S/HS
-
/S

2–
) dochádza k postupnému zániku väzby medzi NO a GSH (k „uvoľneniu“ NO 

z väzby s cysteínom glutatiónu, dochádza k dekompozícii GSNO), čo sa na spektrách prejaví 

postupne klesajúcou absorbanciou pri 334 nm. Zároveň však dochádza k nárastu absorbancie 

v ~260-300 nm a ~400-450 nm. Nárast absorbancie pri ~260-300 nm prislúcha tvorbe 

polysulfidov. Ich prítomnosť sme potvrdili pridaním redukčných činidiel, ktoré štiepia 

disulfidovú väzbu (DTT, TCEP). Nárast absorbancie v ~400-450 nm má maximum pri 

412 nm a prislúcha nitrózopersulfidu (SSNO
–
).Okrem iného môžeme na grafe vidieť aj tri 

izosbestické body – v 252 nm, 296 nm a v 392 nm. Rozdiel medzi aeróbnymi (Graf 1A) 

a anaeróbnymi (Graf 1B) podmienkami je práve v poslednom izosbestickom bode, ktorý 

nemá pri aeróbnych podmienkach presnú polohu, čo je spôsobené rýchlejším rozpadom 

nitrózopersulfidu. Pokles absorbancie v ~230 nm je spôsobený dvomi dôsledkami – rozpadom 

GSNO a taktiež spotrebovávaním H2S (H2S absorbuje v tejto oblasti ako HS
–
 anión). 
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Graf 1 - Časovo rozlíšené absorpčné spektrá zmesi 200 µmol/L GSNO a 200 µmol/L Na2S pri pH 7,4 

(100 mmol/L fosfátový tlmivý roztok + 100 µmol/L DTPA, pH 7,4; vľavo (A) anaeróbne podmienky, dusíkom 

prebublaný tlmivý roztok a roztok GSNO; vpravo (B) štandardné aeróbne podmienky (neprebublávané roztoky). 

Spektrá boli zaznamenávané každých 15 sekúnd počas 10 minút, spektrum v 0. sekunde (200 µmol/L GSNO) je 

zobrazené čiernou plnou čiarou. 
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Graf 2 zobrazuje vplyv prítomnosti kyslíka na kinetiku reakcie 200 μmol/L Na2S 

s 200 μmol/L GSNO. Z grafu vidno, že kyslík urýchľuje rozpad GSNO (rýchlejší pokles 

absorbancie v 334 nm). Kyslík urýchlil tvorbu nitrózopersulfidu (kinetika absorbancie 

v 412 nm) a mal vplyv na jeho stabilitu. V prítomnosti kyslíku je koncentrácia SSNO
–
 menšia 

a zároveň sa tento produkt aj rýchlejšie rozpadáva, v porovnaní s podmienkami, v ktorých bol 

kyslík z roztoku odstránený bublaním s dusíkom. 
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Graf 2 - Efekt prítomnosti kyslíka na rýchlosť reakcie 200 μmol/L Na2S s 200 μmol/L GSNO 

(100 mmol/L fosfátový tlmivý roztok, pH 7,4, 100 μmol/L DTPA) (priemer ± SEM, n≥3) 

 

Cieľom zistiť, či za rozpad GSNO 

zodpovedá protónovaná forma sírovodíka (t.j. 

H2S), alebo jeho deprotónované formy - HS
–
, 

alebo dvojmocný anión S
2–

, sme sledovali 

kinetiku reakcie pri rôznych pH. Zistili sme, že 

reakcia prebieha najrýchlejšie pri pH 7,4 (Graf 

3). Efekt pH je zrejme výsledkom koncentrácie 

HS
–
, ktorá je vyššia pri vyššom pH a zároveň 

koncentrácie HSNO, ktorá je vyššia pri nízkom 

pH a je východiskovým reaktantom pre tvorbu 

polysulfidov. Treba dodať, že na pH závisí aj 

oxidácia H2S. Tá je pri pH < 6,0 nulová, 

postupne sa zvyšuje a dosahuje maximum pri pH 

8,0. Pri pH 9,0 dosahuje oxidácia lokálne 

minimum (aj keď už nie je nulová ako pri 

pH < 6,0) a potom sa opäť zvyšuje [59, 60]. 

Polysulfidy majú maximum oxidácie pri pH 10 

[61]. 

 
Graf 3 - Závislosť času rozpadu 50% GSNO 

od pH. 

(200 μmol/ Na2S + 200 μmol/L GSNO; 

100 mmol/L fosfátový tlmivý roztok; 

100 μmol/L DTPA, aeróbne podmienky, n≥3) 

 

Pretože v bunkách sa nachádza redukovaná forma glutatiónu, ktorá vo svojej štruktúre 

obsahuje voľnú tiolovú skupinu, preskúmali sme vplyv redukovaných tiolov na interakciu 

H2S s GSNO Otestovali sme viacero nízkomolekulových látok. Ako vidno z grafu 4, 

zlúčeniny bez voľnej tiolovej skupiny (oxidovaný glutatión (GSSG) a metionín (Met)) nemali 

na rýchlosť dekompozície GSNO žiaden vplyv, ani na tvorbu SSNO
–
. Na interakciu vplývali 

len zlúčeniny s voľnou tiolovou skupinou (t. j. cysteín (Cys), redukovaný glutatión (GSH) 

a N-acetyl-L-cysteín (NAC)) (všetky zakúpené z firmy Sigma Aldrich). Ak sa pozrieme na 

pKa hodnoty tiolovej skupiny (Cys = 8,0, GSH = 9,12, NAC = 9,52), tak ich efekt na kinetiku 

dekompozície GSNO indukovanú sírovodíkom je v zhode s postupnosťou pKa hodnôt ich 
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tiolových skupín: Cys < GSH < NAC. Aplikácia tiolov potvrdila, že za tvorbu SSNO
–
 

zodpovedajú polysulfidy, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre sulfánovú síru a môžu tak 

reagovať s redukovanými tiolmi. Keďže efekt pridaných tiolov bol v súhlase s rastúcou pKa 

hodnotou ich tiolovej skupiny, môžeme vyvodiť záver, že aktívnou zložkou boli redukované 

tioly (RSH) a nie tiolátový anión RS
–
. 
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Graf 4 - Vplyv 200 μmol/L tiolov na kinetiku interakcie 200 μmol/L GSNO s 200 μmol/L H2S 

(Tlmivý roztok: 175 mmol/L Tris/HCl, 100 μmol/L DTPA, pH 7,4, aeróbne podmienky, n=3) 
 

Ďalším cieľom bolo zistiť, pri akom pomere GSNO:H2S už nedochádza 

k štatistickému nárastu „výťažku“ nitrózopersulfidu. Graf 5 zobrazuje vplyv zvyšujúcej sa 

koncentrácie H2S na polčas rozpadu 200 µmol/L GSNO a na absorbanciu (t.j. výťažok) 

nitrózopersulfidu. Nárast výťažku nitrózopersulfidu sa „štatisticky zastavil“ pri pomere 1:10. 
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Graf 5 - Vplyv koncentrácie H2S polčas rozpadu 200 µmol/L GSNO a výťažok nitrózopersulfidu 

(Reakcia medzi zvyšujúcou sa koncentráciou H2S a 200 µmol/L GSNO. Vľavo: Vplyv koncentrácie H2S na 

polčas rozpadu 200 µmol/L GSNO, vpravo vplyv koncentrácie H2S na výťažok nitrózopersulfidu. Tlmivý 

roztok: 175 mmol/L Tris/HCl + 87,5 µmol/L DTPA, pH 7,4; dáta sú zobrazené ako priemer ± SEM, n=3) 
 

V našej navrhovanej reakčnej schéme sú polysulfidy východiskovým medziproduktom 

pri tvorbe nitrózopersulfidu. Ich vplyv na kinetiku tvorby SSNO
–
 sme testovali v reakcii 

200 μmol/L SNAP a 2 mmol/L H2S, čo je zobrazené na grafe 6. Polysulfidy sme pripravili 

reakciou kyseliny hypochlórnej s roztokom H2S [62]. Modrá krivka na grafe 6 predstavuje 

tvorbu SSNO
–
 zo SNAP bez pridaných polysulfidov s dobre viditeľnou indukčnou periódou, 

čo značí o autokatalytickom procese. Táto indukčná perióda sa stráca pri zvyšovaní 

koncentrácie polysulfidov pri konštantnej koncentrácii H2S. Z toho usudzujeme, že 

medziprodukt, ktorý indukoval autokatalytický proces rozpadu SNAP a tvorbu SSNO
–
, sú 

naozaj polysulfidy. To je potvrdené aj vyšším výťažkom SSNO
–
 pri zvyšujúcej sa 
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koncentrácii polysulfidov (menšia strata NO derivátu, z navrhovanej reakcie sa zdá byť 

vhodným kandidátom SNAP alebo HSNO). Výsledky naznačujú, že polysulfidy katalyzujú 

reakciu H2S a SNAP pravdepodobne cez priamu interakciu polysulfidov s SNAP alebo cez 

reakciu s SNAP a aj HSNO. Hypotéza bola ďalej podporená faktom, že tvorba SSNO
–
 sa zdá 

byť nezávislá od množstva H2S (neprezentované výsledky v autoreferáte). H2S tak 

pravdepodobne slúži ako reakčný partner pri tvorbe polysulfidov. 

200 mol/L SNAP + 2 mmol/L H2S + ~ mol/L polysulfidov
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Graf 6 - Vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie polysulfidov na interakciu 200 μmol/L SNAP s 2 mmol/L H2S 

pri pH 7,4 

(Výsledný použitý tlmivý roztok: 175 mmol/L Tris/HCl + 87,5 μmol/L DTPA; pH 7,4, anaeróbne podmienky) 

 

Na základe našich výsledkov sme navrhli nasledovnú reakčnú schému: 

+

RSNO + HS RS  + HSNO

HSNO + HS HSSH + NO

HSSH HSS  + H

RSNO + HSS RSH + SSNO

 

 



 









 

 

5.2 Uvoľnenie NO z produktov GSNO-H2S interakcie skúmanej pomocou 

EPR 
NO sa v roztoku veľmi výhodne deteguje EPR spektroskopiou pomocou zachytenia 

spinu. Ako zachytávač spinu (tzv. spinová pasca, angl. spin trap) sme použili komplex 

N-(Ditiokarbamoyl)-N-metyl-D-glukamín (MGD, Dojindo Molecular Technologies) s Fe
2+

. 

V našich experimentoch sme produkty GSNO-H2S interakcie pridávali ku MGD2-Fe
2+

 

komplexu v tlmivom roztoku. 

Samotný komplex MGD2-Fe
2+

 nemá EPR spektrum. Po pridaní zmesi vzniknutej 

interakciou GSNO a H2S (obsahujúcej SSNO
–
 a polysulfidy) ku komplexu MGD2-Fe

2+
 sme 

pozorovali EPR spektrum, ktoré je zobrazené na grafe 7A. Po pridaní samotného GSNO ku 

komplexu MGD2-Fe
2+

 sme taktiež pozorovali EPR spektrum, avšak odlišné ako 

v predchádzajúcom prípade (Graf 7B) a ktoré je podľa literatúry spektrum komplexu 

MGD2-Fe2
+
 po zachytení NO radikálu. Keď sme tieto dve spektrá navzájom  digitálne 

odčítali, tak sme dostali spektrum, ktoré je zobrazené na grafe 7C. Simuláciou EPR spektier 

(B a C) sme dostali nasledovné parametre: Pre NO radikál zachytený komplexom MGD2-Fe
2+

 

je štiepna konštanta aN = 1,26 mT a g-faktor = 2,04034. Pre radikál „odčítanej“ zmesi, ktorý 

bol zachytený komplexom MGD2-Fe
2+ 

je štiepna konštanta aN = 1,19 mT a g-faktor = 

2,03739. 
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Metóda EPR odhalila, že „SSNO
–
“ 

(zmes produktov interakcie GSNO a H2S) 

obsahuje NO
•
 radikál, ktorý sa naviazal na 

spinovú pascu, ako je ukázané na grafe 7. 

Okrem NO
•
 sa však na MGD2-Fe

2+
 

komplex naviazala aj ďalšia látka, ktorej 

väzba s komplexom sa pridaním kyseliny 

askorbovej zrušila (neprezentované 

výsledky v autoreferáte). Pretože nitroxyl 

(HNO/NO
–
) sa na komplex neviaže (nemá 

žiadny EPR signál [63]), predpokladáme, 

že naviazané NO
•
 pochádza z SSNO

–
 po 

homolytickom rozpade na SS
•–

 a NO
•
. 

Čomu prislúchal dodatočný signál, zatiaľ 

nevieme s istotou povedať. Z porovnania 

s koordináciou NO molekuly ale vyplýva, 

že neznáma molekula obsahuje atóm, kde 

nespárený elektrón má menšiu hustotu na 

jadre ako v prípade NO (nižšia štiepna 

konštanta aN = 1,19 mT v porovnaní s NO  

aN = 1,26 mT). Z rozdielu g-faktorov 

vyplýva, že koordinácia neznámej 

molekuly na MGD2-Fe
2+

 komplexe je 

odlišná ako v prípade NO. 
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Graf 7 - EPR spektrá komplexu MGD2-Fe
2+

 po 

zachytení NO. 

(A) EPR spektrum po pridaní zmesi obsahujúcej SSNO
–
 

(0,5 mmol/L GSNO + 5 mmol/L H2S) alebo (B) 

samotného GSNO (0,5 mmol/L) ku MGD-Fe
2+

 (5 

mmol/l MGD + 1 mmol/l Fe
2+

).  Spektrum “C“ sme 

získali digitálnym odčítaním spektra “B“ od spektra 

“A“. 

 

5.3 Vplyv produktov GSNO-H2S interakcie na relaxáciu izolovanej 

hrudnej aorty a mezenterickej artérie potkana 
 

Za účelom zistenia biologickej relevantnosti vytvorenej reakčnej zmesi, obsahujúcej 

SSNO
–
 a polysulfidy, sme sa rozhodli otestovať ich účinok na relaxáciu izolovanej hrudnej 

aorty a mezenterickej artérie v podmienkach ex vivo metódou izometrickej tenzometrie. 

Príklad porovnania účinku GSNO a zmesi na kontrahovanú izolovanú hrudnú aortu v čase je 

zobrazený na grafe 8. Pre názornosť sme zmes 50 nmol/L GSNO + 500 nmol/L H2S 

označovali ako 50 nmol/L „SSNO
–
“ a analogicky 100 nmol/L „SSNO

–
“. Aplikácia 1 µmol/L 

fenylefrínu kontrahovala aortu. Aplikácia 100 nmol/L „SSNO
–
“ prechodne relaxovala aortu 

(Graf 8A). GSNO v koncentrácii 100 nmol/L len čiastočne relaxoval cievu. Rovnaký účinok 

sme pozorovali, aj keď sme látky aplikovali v opačnom poradí. Čas, za ktorý sa relaxácia 

aorty vrátila na 50% hodnotu, bol  405 ± 22 sekúnd (priemer ± SEM) pri 50 nmol/L „SSNO
–
“ 

a 520 ± 53 sekúnd pri 100 nmol/L „SSNO
–
“. Čas u mezenterickej artérie bol 507 ± 45 sekúnd 

pri aplikácii 50 nmol/L „SSNO
–
“. U samotného GSNO sme tento čas nestanovovali, pretože, 

ako vidno z grafu 8, návrat relaxovanej aorty, resp. mezenterickej artérie vplyvom GSNO bol 

veľmi pomalý, ani po 20 minútach nedosiahol 50%-nú hodnotu relaxácie. 

Porovnanie relaxačného účinku GSNO, „SSNO
–
“ a H2S na epinefrínom indukovanú 

kontrakciu hrudnej aorty a mezenterickej artérie je na grafe 9. Testovali sme zmes 50 

a 100 nmol/L „SSNO
–
“. Zmes „SSNO

–
“ mala v oboch koncentráciách približne dvojnásobne 

vyšší relaxačný účinok na izolovanú hrudnú aortu a mezenterickú artériu (56±1,8% 50 nmol/L 

- aorta, 72±1,7% 100 nmol/L - aorta, 46±6,3% 50 nmol/L – mezenterická artéria) ako 

samotné GSNO (21±1,7%, 39±2,6%, 19±3,6%), pričom „rýchly“ donor H2S, Na2S•9H2O, len 
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zanedbateľný účinok v koncentrácii 1 µmol/L (2,3±0,9%). Relaxácia vplyvom „SSNO
–
“ bola 

rýchlejšia ako u GSNO (Graf 8B). 
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Graf 8 - Vplyv látok na tonus izolovanej 

hrudnej aorty. 

(A) Časová závislosť kontrakcie izolovanej hrudnej 

aorty po aplikácii fenylefrínu (1 µmol/L), „SSNO
–
“ 

(100 nmol/L) a GSNO (100 nmol/L), (B) Časový 

vývoj relaxačného účinku GSNO (100 nmol/l) a  

„SSNO
–
“ (100 nmol/l) bol fitovaný funkciou F = y0 + 

a*exp(-b*x). Parametre pre „SSNO
–
“ boli y0=1,4493; 

a=0,8952; b=0,0503. Parametre pre GSNO boli 

y0=1,8497; a=0,5433; b=0,0143. 

Graf 9 - Porovnanie relaxačného účinku SSNO
–
, 

GSNO a H2S na fenylefrínom (1 µmol/L) 

kontrahovanú hrudnú aortu a a. mesenterica. 

(** P< 0,01; *** P<0,001) 

 

 

5.4 Vodný extrakt cesnaku uvoľňuje NO z GSNO 

Pretože organické polysulfidy obsiahnuté v cesnaku po reakcii s redukovanými tiolmi 

dokážu uvoľniť H2S, rozhodli sme sa preskúmať, či extrakt z cesnaku uvoľňuje NO z GSNO 

a ako dokážu toto uvoľnenie modulovať pridané nízkomolekulové tioly. 

Príprava extraktu:  
6 gramov cesnaku sme pretlačili cez bežne používané kuchynské pučidlo na cesnak 

(cez otvory s priemerom 1,2 mm) do 20 mL fyziologického tlmivého roztoku (160 mmol/L 

KCl; 1 mmol/L MgCl2; 100 µmol/L DTPA; 50 mmol/L HEPES/Tris; pH 7,4). Takýto „hrubý 

extrakt“ sme následne 1 minútu vortexovali (1800 ot./min). Drť sme potom odstránili 

pomocou teflónového piestu a skleného homogenizátora. Takto získaný vodný extrakt sme 

zriedili na výslednú „koncentráciu“ 64 mg sušiny/mL, rozsuspendovali do mikroskúmaviek 

Eppendorf a uskladnili v hlbokomraziacom boxe pri –80°C. 
 

Výsledky: 

Koncentráciu NO sme stanovovali pomocou Griesovej reakcie, ktorá deteguje 

nitritový anión (NO2
–
) v roztoku. NO2

–
 je výsledkom reakcie medzi NO a kyslíkom. Na 

detekciu sme použili komerčný Griess Reagent Modified zakúpený z firmy Sigma Aldrich. 

Nízkomolekulové tioly (GSSG, GSH, NAC a Cys) signifikantne modifikovali uvoľňovanie 

NO z GSNO. Modulačná schopnosť tiolov bola pri ich 100 µmol/L koncentrácii nasledovná: 

Cys > NAC = GSH > GSSG. Pri koncentrácii 500 µmol/L bola situácia celkom odlišná: Cys 

>> GSSG, zatiaľ čo GSH nemalo žiaden účinok a s NAC sme detegovali dokonca menšiu 

koncentráciu vytvoreného NO2
–
 (viď Graf 10). 
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Na otestovanie biologickej významnosti cesnakom indukovaného uvoľnenia NO 

z GSNO sme študovali vplyv danej zmesi na relaxáciu hrudnej aorty (Graf 11). To by mohlo 

prispieť k pochopeniu mechanizmu, akým cesnak znižuje krvný tlak,. Použitá koncentrácia 

samotného cesnakového extraktu (45 mg sušiny/mL) mala len malý vplyv na relaxáciu 

hrudnej aorty (5,4±5%, n=8). Ako vidíme z výsledkov, extrakt z cesnaku zmiešaný s GSNO 

relaxoval prekontrahovanú hrudnú aortu oveľa dlhšie ako samotný GSNO. Po 4 minútach bol 

efekt tejto zmesi cca. 58,6±7,73% vs. 6,9±2,71% efektu samotného GSNO. 
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Graf 10 - Vplyv tiolov na dekompozíciu 100 µmol/L 

GSNO indukovanú extraktom z cesnaku 

(GAR = extrakt cesnaku (3,7 mg sušiny/mL) (dáta 

reprezentujú priemer + SEM, * P < 0.05 vs. GSNO + 

GAR, n≥3) 

Graf 11 - Relaxácia prúžku hrudnej aorty vplyvom 

samotného GSNO (50 nnom/L) alebo kombinácie 

50 nmol/L GSNO a 45 mg/mL cesnakového 

extraktu. 

(dáta reprezentujú priemer + SEM, * P < 0.05, ** P < 

0.01 vs. GSNO, n≥3) 

 

6 Záver a zhrnutie dosiahnutých výsledkov 

Predkladaná práca je zameraná na interakciu sírovodíka s S-nitrózotiolmi, bežne 

používanými donormi oxidu dusnatého, ktoré predstavujú zásobáreň NO v organizme, ale 

taktiež sú výsledkom posttranslačnej modifikácie proteínov. Zo získaných výsledkov 

interakcie sírovodíka s S-nitrózotiolmi v podmienkach in vitro sme zistili, že: 

1) Interakcia medzi S-nitrózoglutatiónom (GSNO), resp. S-nitrózo-N-acetyl-

D,L-penicilamínom (SNAP) a sírovodíkom (H2S) viedla k dekompozícii GSNO 

a SNAP (k uvoľneniu NO z väzby) a k tvorbe najmenej dvoch nových produktov 

– polysulfidov (HSx
–
/Sx

2–
) a nitrózopersulfidu (SSNO

–
). 

2) Táto interakcia bola závislá od prítomnosti kyslíka, jeho prítomnosť urýchlila 

dekompozíciu GSNO, znížila výťažok SSNO
–
 a zároveň urýchlila jeho rozpad. 

3) Nadbytok H2S viedol k tvorbe vyššieho výťažku SSNO
–
 v porovnaní 

s výsledkami získanými pri použití ekvimolárneho pomeru GSNO:H2S. 

4) Redukované tioly inhibovali sírovodíkom indukovaný rozpad GSNO a zároveň 

znížili tvorbu SSNO
–
. Ich „inhibičná schopnosť“ stúpala v poradí Cys < GSH 

< NAC, čo je v súlade s ich hodnotou pKa ich tiolovej skupiny. Z tohto výsledku 

sme vyvodili záver, že za inhibičný efekt tiolov zodpovedá ich redukovaná forma, 

ktorá reaguje s polysulfidmi a nie tiolátový anión. 

5) Rozpad GSNO a tvorba SSNO
–
 a polysulfidov boli veľmi závislé na pH, reakcia 

prebiehala najrýchlejšie pri fyziologickom pH. 

6) Polysulfidy urýchlili rozpad SNAP a tvorbu SSNO
–
. Pridávanie polysulfidov 

zrušilo indukčnú periódu rozpadu SNAP, čo potvrdilo, že polysulfidy sú 



17 

 

medziproduktom, ktorý katalyzuje rozpad SNAP. Tvorba SSNO
–
 sa zdá byť 

nezávislá od množstva H2S, čo sme potvrdili znižovaním koncentrácie H2S 

a zvyšovaním koncentrácie polysulfidov pri zachovanom celkovej koncentrácie 

sulfidov. H2S tak pravdepodobne slúži ako reakčný partner pri tvorbe 

polysulfidov. Výsledky naznačujú, že polysulfidy katalyzujú reakciu H2S + SNAP 

pravdepodobne cez priamu interakciu polysulfidov s SNAP alebo cez reakciu 

s SNAP a aj s HSNO. 

7) Spontánny rozpad SSNO
–
 je pravdepodobne homolytický proces, vedúci k tvorbe 

disulfidového radikálu (SS
•–

) a NO. 

8) Metódou metylénovej modrej a studenej cyanolýzy sme zistili, že interakcia 

500 µmol/L SNAP a 5 mmol/L H2S vedie k tvorbe  približne 100 µmol/L SSNO
–
, 

obsahujúcich vo svojej štruktúre približne 200 µmol/L sulfánovej síry (výsledky 

neprezentované v autoreferáte). 

9) Pomocou spinovej pasce MGD2-Fe
2+

 a metódy EPR sme zistili, že 3 minúty 

inkubovaná zmes GSNO a H2S obsahuje NO radikál. Predpokladáme, že tento 

NO pochádza z SSNO
–
. 

Naše výsledky naznačujú, že produkt GSNO-H2S interakcie, nitrózopersulfid, je 

jednak donorom NO, ale zároveň aj donorom sulfánovej síry, podobne ako vzniknuté 

polysulfidy a predstavuje tak prepojenie medzi H2S a NO-signalizáciou. Za účelom potvrdiť 

daný predpoklad sme zisťovali, či má zmes GSNO a H2S vazoaktívny účinok. Zistili sme, že 

aplikácia 3 minúty inkubovanej zmesi GSNO s H2S (v pomere 1:10) relaxovala 

prekontrahované prúžky hrudnej aorty oveľa rýchlejšie a viac ako aplikácia samotného 

GSNO. Experimenty tak jednoznačne ukázali, že produkty GSNO-H2S interakcie majú 

biologické účinky, ktoré sú podobné účinkom NO. 

Len nedávno sa zistilo, že červené krvinky premieňajú organické polysulfidy cesnaku 

na H2S. To nás viedlo k myšlienke, že mechanizmus, ktorým cesnak znižuje krvný tlak, by 

mohol byť podobný s mechanizmom interakcie H2S s S-nitrózotiolmi. Uvoľnenie NO 

z GSNO indukované cesnakovým extraktom bolo potencované pridaním redukovaných 

tiolov, najmä cysteínu. Zmes extraktu cesnaku a S-nitrózoglutatiónu relaxovala hrudnú aortu 

oveľa dlhšie ako samotný GSNO.  

Predložené výsledky podporujú argument, že interakcia sírovodíka s S-nitrózotiolmi 

vedie k tvorbe fyziologicky veľmi aktívnych látok, z ktorých sme potvrdili dve, 

nitrózopersulfid a polysulfidy. Preukázanie ďalších fyziologických účinkov týchto produktov 

(najmä v podmienkach in vivo), a prípadná identifikácia ďalších produktov, môžu 

v budúcnosti prispieť k objasneniu vzájomného prepojenia signálnych dráh 

sprostredkovaných H2S a NO, čo môže byť náplňou ďalších prác a eventuálne viesť aj 

k vývoju nových liečiv. 

 

Summary 
Nitric oxide (NO) and hydrogen sulfide (H2S) are two of the most studied 

gasotransmitters nowadays. The interaction of nitric oxide with reduced thiols or protein thiol 

groups leads to generation of S-nitrosothiols (RSNO) which serve as a bioreservoir of nitric 

oxide. One possible mechanism of S-nitrosothiols denitrosation is their interaction with H2S. 

The present work is focused on clarification of H2S-RSNO interaction mechanism and 

on the question of biological relevance of these interaction products. By absorption 

spectroscopy we found that products of the interaction between H2S and RSNO are 

polysulfides (Sx
2–

) and nitrosopersulfide (SSNO
–
). Oxygen accelerated H2S-induced 

S-nitrosoglutathione (GSNO) decomposition and decreased yield of SSNO
–
. The reaction was 

pH dependent, with maximum rate at physiological pH 7,4. Presence of reduced thiols led to 

deceleration of the reaction and it also decreased generation of SSNO
–
. Further we showed 
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that polysulfides catalyse SSNO
–
 generation. Decomposition of nitrosopersulfide is homolytic 

and leads to generation of disulfide radical (SS
•–

) and NO. 

By electron paramagnetic resonance and using spin trap MGD2-Fe
2+

 

(N-(Dithiocarbamoyl)-N-methyl-D-glucamine dimer-Iron(II) complex) we confirmed that 

mixture of H2S and GSNO (probably mainly their product SSNO
–
) contains NO what can be 

released involved in NO signaling pathway. That was proved by experiments ex vivo. 

Products of GSNO-H2S interaction relaxed precontracted aortic rings of rat approximately 

twice as effectively and much faster than GSNO alone. 

Recently it was shown that red blood cells convert organic polysulfides from garlic 

into H2S. With the aim to propose the molecular mechanism by which garlic decreases blood 

pressure, we focused to study if extract from garlic can releases NO from GSNO.  We found 

that extract from garlic released NO from GSNO and that this release was potentiated by 

addition of thiols to garlic extract (cysteine >> glutathione = N-acetyl-L-cysteine > oxidized 

glutathione). Garlic extract (0,045 mg/mL) significantly prolonged relaxation of rat thoracic 

aorta induced by GSNO (50 nmol/L).  

On the basis of our results we can set up the hypothesis that interaction of hydrogen 

sulfide with S-nitrosothiols leads to generation of bioactive molecules, polysulfides and 

nitrosopersulfide, which present mutual relation between H2S and NO signaling pathways. 
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