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ايلیه کىگرٌ آزمایشگاٌ پسشکی َیرکاویا
آزمایشگاٌ ي تیماری َای قلة ي عريق

وقش سًلفید َیدريشن در تیماری َای قلثی عريقی

آزادٌ علی عرب

چکیدٌ
زمیىٍ ي َدف :ظَلفیذ ّیذرٍشى ) (H2Sبِ طَر هعوَل بِ عٌَاى گبز بعیبر ظوی دیذُ هی شَد .در ظیعتن للبی عرٍلی،
تَلیذ H2Sعوذتب تَظط ظیعتبتیًَیي  ˠلیبز وبتبلیس هی شَد ٍ خَاص هشببْی بب  ٍNOهًََوعیذ وربي را ًشبى هی دّذ .ظَلفیذ
ّیذرٍشى ) (H2Sتَظط آًسین ّبی هتعذد در ظیعتن للب ٍ عرٍق ظٌتس هی شَد .شبیِ بِ دیگر ٍاظطِ ّبی گبز H2S ،اًَاع هختلف
فعبلیت ّبی بیَلَشیىی

از جولِ آًتی اوعیذاتیَ ،ضذ آپَپتَز  ،تَاًبیی گشبد وٌٌذگی عرٍق ٍ تٌظین طیف ٍظیعی از فرآیٌذّبی

پبتَفیسیَلَشیه در اختالالت للب ٍ عرٍق را ًشبى هی دّذ  .بب ایي حبل ،هىبًیسم ّبی پبیِ ای وِ َّH2Sهعتبز للبی عرٍلی را
هتببَلیسُ هی وٌذ بِ طَر وبهل درن ًوی شَد . H2Sاًذٍشى در تٌظین بعیبری از فرآیٌذّبی فیسیَلَشیىی ،از جولِ تٌفط عرٍلی
دخیل اظت .اگر چِ در ابتذا پیشٌْبد شذ وِ در دیَارُ عرٍق H2Sتٌْب تَظط ظلَل ّبی عضلِ صبف بب فعبل شذى وبًبل ّبی پتبظین
حعبض بِ ATPظٌتس هیشَد  ،هطبلعبت اخیر ًشبى هی دّذ وِ H2Sدر ظلَل ّبی اًذٍتلیبلی ًیس ظٌتس هی شَد.
تَلیذ H2Sاًذٍتلیبل تَظط بعیبری از عَاهل ،از جولِ اظتیل وَلیي ،اظترض َّ ،رهَى لپتیي ببفت چربی ،اظترٍشى ٍ فالًٍَئیذّبی
گیبّی تحریه هی شَد .فعبل ظبزی H2Sتَظط ظیعتبتیًَیي  ˠلیبز ببعث آراهش عضالت از طریك یه هىبًیسم دٍگبًِ شبهل هْبر
فعبلیت PDE5 ٍRho kinaseهٌجر بِ هْبر هعیر RhoA / Rhoویٌبز ٍ ببال بردى هعیر  CGMP / PKGهی شَد.
ريش تررسی :بررظی حبضر بب اظتفبدُ از جعتجَی ظبزهبى یبفتِ دادُ ّبی علوی هٌتشر شذُ بر رٍی ًبًَررات در درهبى
ظرطبى از پبیگبُ ّبی دادُ ّبی هختلف ،از جولِ Google Scholar ٍScienceDirect ،PubMedاًجبم شذُ اظت.
یافتٍ َاً :تبیج هطبلعبت هختلف ًشبى داد وِ ظَلفیذ ّیذرٍشى ) (H2Sیه هَلىَل ظیگٌبل دٌّذُ از پتبًعیل بیَلَشیىی
لببل تَجِ اظت وِ در بیوبری للبی عرٍلی پیشٌْبد شذُ اظت.
وتیجٍ گیری :شَاّذ حبوی از ًمش H2Sدر حعبظیت اوعیصى اظت .عالٍُ بر ایي ،وبّش تَلیذ H2Sدرًٍی ًیس هوىي
اظت در بیوبری ّبی للبی ایعىویه ٍ فشبر خَى ببال ًمش داشتِ ببشذ ٍ درهبى بب اّذاوٌٌذگبى  ٍH2Sآًبلَگْبی ظیعتئیي هوىي
اظت در درهبى بیوبری للبی عرٍلی هفیذ ببشذ.
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