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O-22-6
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست 

اکسیداتیو هاي استرسو شاخصسولفید هیدروژن بر آسیب ایسکمی مهارتأثیر

موقتی در موش صحرایی–در مدل ایسکمی مغزي موضعی

رضا بندگی ، مریم حدادها، احمدعابدین وکیلی

سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان،، دانشکده پزشکی،گروه بیوشیمیبخش و مرکز تحقیقات فیزیولوژي و 

این مطالعه با هـدف  ارزیـابی اثـر    . انداز نقش سولفید هیدروژن در ایسکمی مغزي گزارش نمودههاي پژوهشی اخیر نتایج متناقضی یافته:مقدمه
. اکسیداتیو در یک مدل تجربی سکته مغزي انجام شدو استرسهاي مختلف بر آسیب، ادم مغزي مهارکننده سولفید هیدروژن در دوز

مدت یـک سـاعت در مـوش صـحرایی     کردن موقتی شریان میانی مغز بهسنج لیزري و با مسدودایسکمی مغزي با کمک جریان:هاروشمواد و 
حجـم  . در شـروع ایسـکمی تزریـق شـد    مـول  میلـی 5/0و 1/0، 05/0، 025/0در دوزهـاي  )AOAA(کننده سولفید هیـدروژن  مهار. ایجاد شد

ساعت  بعد از ایسکمی بـا  24آلدئید ديمیزان مالونیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و اکسید دوپرسهايآسیب، ادم مغزي و میزان فعالیت آنزیم
. گیري شدروش استاندارد و کیت اندازه

داري حجم آسیب و ادم مغزي را کـاهش داد و باعـث   طور معنیهبوگرممول بر کیلمیلی05/0و 025/0هاي در دوزAOAAتجویز :هایافته
داري فعالیـت آنـزیم   طور معنیهنتوانست ب) مول بر کیلوگرممیلی05/0(AOAAعالوه بر این ). ≥0,001P(بهبود اختالالت نرولوژیکی شد 

).≤0,05P(بافت ایسکمی مغز تغییر دهدآلدئید را در ديگلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکساید دیسموتاز و میزان مالون
هاي باالتر هیچ اثر محافظتی نداشـت  ر مقابل ایسکمی دارد اما در دوزدر دوز هاي پایین  اثر محافظتی دAAOAنتایج نشان داد، :ريیگجهینت

تواند اثرات مفید و یـا مضـر در ایسـکمی    این یافته نشان داد که احتماال سولفید هیدروژن بسته به دوز می. و حتی باعث بدتر شدن آسیب گردید
.مغزي در مدل تجربی سکته مغزي داشته باشد

AOAAاکسیداتیو، موش صحرایی، استرسایسکمی مغزي موضعی، سولفید هیدروژن،:کلمات کلیدي
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