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P-20-08
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

عنوان اندام دوردست پس از آسیب حاد کلیوي ناشی از تفاوت دو جنس در ضایعه کبد به

پرفیوژن مجدد-ایسکمی

، مهري کدخداییعاطفه محمودي

گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

عنوان سبب ایجاد صدماتی به کبد به(IR)پرفیوژن مجدد -دنبال ایسکمیاست که آسیب حاد کلیوي بهاخیرا مشخص شده:مقدمه
اکسیدان کبد در موارد اورمی حاد مورد بررسی قرار در این مطالعه نقش جنسیت در وضعیت عملکردي و . گردداندام دوردست می

.استگرفته
در گروه ایسکمی پرفیوژن . تایی تقسیم شدند10گروه 4طور تصادفی به هاي نر و ماده پس از نفرکتومی راست بهرت:هامواد و روش

پرفیوژن مجدد –جز مرحله ایسکمیه شم بهدر گرو. دقیقه ایسکمی شریان کلیوي چپ القاء شد45مجدد با استفاده از کالمپ بولداگ 
، آالنین(AST)آمینوترانسفرازساعت پس از برقراري پرفیوژن مجدد مقادیر پالسمایی آسپارتات24. تمامی مراحل باال انجام گرفت

اکسیداتیو رسعنوان مارکرهاي استبه(SOD)دیسموتازاکسایدو سوپر(MDA)آلدهیدديهمچنین مالون(ALT)آمینوترانسفراز 
.بررسی شدند

ASTدار مقادیر پالسمایی هاي نر، ایسکمی پرفیوژن مجدد کلیوي سبب اختالل در عملکرد کبد از طریق افزایش معنیدر رت:هایافته

و کاهش فعالیت MDAدار مقادیر القاء ایسکمی پرفیوژن مجدد کلیوي از طریق افزایش معنی. در مقایسه با گروه شم گردیدALTو 
SODاکسیداتیو گروه هاي ماده مارکرهاي عملکردي و وضعیت استرسدر رت. اکسیداتیو در کبد شدسبب وخامت وضعیت استرس

.داري نداشتایسکمی پرفیوژن مجدد با گروه شم تفاوت معنی
هاي هاي نر در مقایسه با رتطوري که رتدنبال اورمی حاد کلیوي وجود دارد بهبین دو جنس تفاوت در آسیب کبد به:نتیجه گیري

تواند تحت تاثیر جنسیت قرار با وجود درجات یکسان آسیب کلیوي، پاسخ بافت کبد می. دار را نشان دادندماده اختالل عملکرد معنی
.بگیرد

پرفیوژن مجدد -تفاوت دو جنس، کبد، کلیه، دوردست، ایسکمی:کلمات کلیدي
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