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O-01-5
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

2نآنژیوتانسی2و 1رسپتورهايدر  غیاب ) 1-7(پاسخ همودینامیک کلیوي به آنژیوتانسین 

نر و مادهصحراییهايموشدر 

بخشمهدي نعمت،اعظم منصوري

ایراناصفهان،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،آب و الکترولیت،تحقیقاتمرکز

است این اثرات وابسته به شود و گزارش شدهاعمال میmasاز طریق رسپتور ) 1-7(اثرات وازودیالتوري آنژیوتانسین :مقدمه 
1-7هاي آنژیوتانسین ممکن است برخی از فعالیت2و رسپتورهاي آنژیوتانسینmasبین رسپتورواکنش متقابل. باشدجنس می

هاي نر و ماده در در رت1-7در این آزمایش ما پاسخ همودینامیک کلیوي را به آنژیوتانسین . را درگردش خون کلیوي تغییر دهد
.نشان دادیمبلوکه شدند، )  1و 2(2که رسپتورهاي آنژیوتانسینحالتی

با لوزارتان و ترتیب به) 2و 1(2شده، بعد از این که رسپتورهاي آنژیوتانسینهاي نر و ماده بیهوشدر رت:هامواد و روش
PD123319پالسبو(اثرات سالین .بلوکه شدند ( و آنتاگونیست رسپتورmas)A779 ( بر 1-7آنژیوتانسین در حضور

.میانگین فشار سرخرگ کلیوي، فشار پرفیوژن کلیوي، جریان خون کلیوي و مقاومت واسکوالر کلیوي آزمایش شد
را کاهشکلیوي مقاومت واسکوالر1-7بلوکه شدند، آنژیوتانسین masو رسپتور 2زمانی که رسپتورهاي آنژیوتانسین :هایافته

. هاي نر افزایش داد و چنین مشاهداتی در جنس ماده دیده نشدرتداري در صورت معنیو جریان خون کلیوي را به
بر همودینامیک کلیوي 1-7دند، اثرات آنژیوتانسین بلوکه شmasو رسپتور 2رسپتورهاي آنژیوتانسین زمانی که:گیرينتیجه

مقاومت masو رسپتور ) 2و 1(2زمان رسپتورهاي آنژیوتانسینرسد بلوك همنظر میبه هر حال به. شودوابسته به جنس ظاهر می
ه واکنش متقابل بین این مشاهدات تأییدکننده آن است ک. دهدهاي نر تغییر میکلیوي و جریان خون کلیوي را در رتواسکوالر 

هاي دیگر از راهممکن است1-7آنژیوتانسین . و رسپتورهاي آنژیوتانسین در گردش خون کلیوي وجود داردmasرسپتور 
.کینین در بستر رگی عمل کندیا تقویت آندوژنز براديNOچون تولید هم

، جنس، جریان خون کلیوي)2و 1(2آنژیوتانسین، رسپتورهاي 1-7آنژیوتانسین، آنژیوتانسین سیستم رنین:کلمات کلیدي
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