
ár 9-én született. 2500 méter tengerszint feletti
magasságon nevelkedett, és most is ott edz
évente 4–5 hónapot, a többi idôt Spanyolor-
szágban és világszerte a versenyeken tölti.
2004-ben az athéni olimpián a 10 000 méteres
síkfutásban bronzérmet szerzett, s így lett ha-
zája, Eritrea elsô olimpiai érmes sportolója.
2005-ben Newcastle-ben a Great North Runt,
2006-ban a rotterdami félmaratoni versenyt
nyerte meg. 2007-ben az afrikai játékokon
megnyerte a 10 000 méteres számot. A 2009-es
atlétikai világbajnokságon ismét nem bírt az
etiópiai csodafutóval, Bekelével, és 10 000 mé-
teren második lett mögötte.

Tadese hetente 145-150 km-t fut, a „könnyû”
tempója egy kilométer 3 perc 20 mp alatt, az
„erôs” 2 perc 50–55 mp körüli. A hemoglobin-
és reticulocyta-értékei sem az antidopping-
kontrollok, sem a labormérések alkalmával
nem tértek el a normálistól. Súlya 54 kg, 163
cm magas, a lábhossza a magasságának 54%-
a. Lábhossza megegyezik a kaukázusi rassz-
hoz tartozó futókkal, a vádlija (31,5 cm) kar-
csúbb a spanyol futókénál (34 cm).

A genetikai vizsgálat az alfa-aktinin-3 jelen-
létét igazolta a futónál. Ez a gén a II típusú, fô-
leg anaerob anyagcseréjû rostokra jellemzô.
Az alfa-aktinin, ami elônyös az izomzat sérü-
lékenységének elkerülésében, az aktinszálak
Z-diszkhez való stabil kihorgonyzását bizto-

sítja. Az olimpikon szintû távfutók 17%-ában
hiányzik ez a gén. Zersenay Tadesénél csupán
egy funkcionálisan inaktívnak tudott allélt
(577X) találtak. Izmai sérülékenysége csekély,
hiszen egy félmaraton után csupán 208 IU/l-re
nôtt a kreatinkináz aktivitása.

A futó aerob kapacitása tengerszinten 83
ml/kg/perc, ami a nem világklasszis futókon
„mindennapi” magas érték. Ezzel szemben a
17, 19 és 21 km/h sebességû futások alatt csu-
pán 150 ml oxigént használt egy kilogrammjá-
nak egy km-re elviteléhez, ami a világon az ed-
dig közölt értékek legalacsonyabbja, vagyis fu-
tásának aerob hatásfoka csodálatosan kedvezô.

A kelet-afrikai futók alsó végtagja általában
karcsúbb, mint a kaukázusi sportolóké, és va-
lószínûleg ez magyarázza a remek teljesítmé-
nyüket a tartós futásban. A 95–90 ml/kg/perc
aerob kapacitás évtizedek óta jellemzô az álló-
képességi sportolókra, ezt csak a keringô vö-
rösvértest (hemoglobin) mennyiségének növe-
lésével lehet fokozni. Tadese esetében a ma-
gaslati edzésnek ilyen hatása nincs. Az anti-
dopping-vizsgálat a vérvisszaadás és az eryth-
ropoetin-manipulációk kiderítésére a hemog-
lobinszintet és a reticulocyta-számot méri. Az
utóbbi években különösen a kerékpározók kö-
rében találtak sok doppingesetet.
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Az S100 proteinek jelentôsége

Általános jellemzôk

Az S100 molekulát legelôször 1965-ben B.W.
Moore írta le, akkor még csak annyit tudtak
róla, hogy olyan fehérjetermészetû molekula,
mely 100%-ban telített ammónium-szulfát-ol-
datban, semleges pH-n oldékony. Ma már
pontosan tudjuk, hogy az S100 proteinek a
Ca2+- kötô proteinek családjába tartoznak,
melyek ellentétben a szintén Ca2+-kötô cal-
modulinnal, nem ubiquiter természetûek,
vagyis szövet-, illetve sejtspecifikus expresszi-
ót mutatnak. Az S100 proteinek molekulaszer-

kezetére jellemzô az ún. EF-hand (helix-E-lo-
op-, helix-F) motívum, mely a Ca2+ kötésért
felelôs. Az S100 proteinek dimer szerkezetû
molekulák, A vagy B láncból épülnek fel, me-
lyek alapján S100AA és S100BB homodimer
(ha csak A vagy csak B láncból áll), illetve he-
terodimer molekulákat különböztetünk meg
(ha A és B láncot is tartalmaznak). Az A lánc-
ból 13 különbözô szerkezetet írtak le, míg a B
láncból csak egyféle létezik. Az A láncok génje
az 1. kromoszóma ún. clusterrégiójában kódo-
lódik, a B lánc a 21. kromoszóma q22.3 régió-
jában. Az S100 proteinek számos Ca2+-szignál



által közvetített intracelluláris folyamat szabá-
lyozásában részt vesznek, pl. proteinek foszfo-
rilációját gátolják, enzimek, transzkripciós
faktorok mûködését befolyásolják, fontos sze-
repet játszanak a citoszkeleton felépítésében és
újrarendezôdésében, ezáltal számos fiziológi-
ás és patológiás folyamat szabályozásában. 
Az S100BB molekula élettani körülmények kö-
zött a gliasejtekben expresszálódik. Hatását
nemcsak a sejten belül fejti ki, hanem a gliasej-
tek szekretálni is tudják, eddig ismeretlen mi-
lyen mechanizmus vesz részt benne. A gliasej-
tek által kis mennyiségben (nanomólos kon-
centrációban) szekretált S100BB molekula elô-
segíti a környezetben lévô neuronok fejlôdé-
sét, differenciálódását. Az S100BB molekula
ezáltal fontos szerepet játszik az idegrendszer
normál fejôdésében, illetve károsodása esetén
a regenerációban. Patológiás körülmények kö-
zött (hypoxia, gyulladás) a gliasejtek jóval na-
gyobb mennyiségben (mikromólos koncentrá-
cióban) termelnek S100BB molekulát, melyek
ilyen koncentrációban már neurotoxikus ha-
tással bírnak (ld. a fenti ábrát).

Diagnosztikai szerep

Neurológiai betegségekben
Az S100B protein tehát fontos szerepet tölt be
az idegrendszer élettani és kóros mûködésé-
ben. Szoros összefüggés van a központi ideg-
rendszert ért különbözô károsító hatások (pl.
traumás fejsérülés, vér-agy gát károsodása,
metabolikus károsodás, hypoxia) és a szérum-
ban mérhetô S100B protein koncentrációja kö-
zött, mely lehetôvé teszi diagnosztikai felhasz-
nálását. A szérum-S100B koncentrációmérés
alkalmas:
– agyi infarktusban a nekrózis kiterjedésének

és a neurológiai szövôdményeknek a becs-
lésére

– idegsebészeti mûtétekben az akut agykáro-

sodás mértékének és a posztoperatív komp-
likációknak a megítélésére

– szívsebészeti mûtétekben a cerebrális ischae-
mia mértékének megítélésére

– újszülöttkorban, perinatális asphyxia esetén
hypoxiás károsodás megítélésére.
Ezenkívül emelkedett szérum-S100B prote-

inkoncentráció diagnosztikus markere a kró-
nikus neurodegeneratív kórképek közül az
Alzheimer-kórnak.

Szintén emelkedett szérum- és liquor-S100B-
koncentráció mérhetô traumás fejsérülések
esetén. Irodalmi adatok szerint az enyhe és kö-
zépsúlyos traumás fejsérülést szenvedett fel-
nôttekben a szérum-S100B-koncentrációmérés
30%-kal csökkenti a CT-kérések számát. Ép-
pen ezért, szérumban mért koncentrációjának
meghatározása különösen hasznos azokon a
helyeken, ahol a CT nehezen érhetô el. 

Tumoros betegségekben
Az idegrendszeri betegségeken kívül az S100
protein szérumban mért koncentrációjának
meghatározása bizonyos tumoros betegségek-
ben is hasznos diagnosztikus marker. Diag-
nosztikai szempontból az S100A4 és az S100B
homodimereknek van kitüntetett szerepük.

Az S100A4 homodimer szérumszintjének
emelkedése korrelál az emlô-, nyelôcsô-, vas-
tagbél-, tüdô- és hasnyálmirigyrák prognózi-
sával. Az S100A4-et metasztatinnak is neve-
zik, mivel állatmodelleken bizonyított, hogy
szerepet játszik a metasztázis kialakulásában.
Az S100A4 reakcióba lép az endothelialis plaz-
minogén koreceptor annexin II-vel, mely ré-
vén fokozza a tPA által közvetített plazmino-
gén-aktivációt. A helyileg fokozott plazmin-
képzôdésnek pedig fontos szerepe van az ér
újdonképzôdésben és a metasztázis kialakulá-
sában.

Az emelkedett szérum-S100B-koncentrációt
széles körben használják a melanoma malig-
num diagnosztizálására, jó diagnoszikai mar-
ker a betegség II, III, IV-es stádiumában. Ezen-
kívül használható a progresszió, a metasztázis
megítélésére és a terápia követésére. Különö-
sen fontos diagnosztikus teszt az újszülöttkori
naevusok differenciáldiagnosztikájában. 

Az S100 proteincsaládról napjainkban egyre
bôvülô irodalmi adatokkal is rendelkezünk. 
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A gliasejtek által kis és nagy mennyiségben (nanomólos, illet-
ve mikromólos koncentrációban) termelt S100BB molekulának
a gliasejtre és a neuronra kifejtett hatása


