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O-01-1
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

نقش جنسیت : واکنش جریان خون و عملکرد کلیه به سیستم رنین آنژیوتانسین

کینینو برادي1-7آنژیوتانسین،IIهاي آنژیوتانسین و تداخل گیرنده

مهدي نعمت بخش

ایران،فیزویولوژي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهانگروه /مرکز تحقیقات آب و الکترولیت

. هاي مرتبط با سیستم کلیوي استرسانی موضعی به آن عامل اصلی در نارسائیگردش خون کلیوي و وابستگی اکسیژن:مقدمه
که داراي نقش کلیدي ،دارد(RAS)آنژیوتانسین گردش خون متفاوت کلیه در کورتکس و مدوال وابستگی مستقیم به سیستم رنین

اي را در گردش خون آن ارتباط پیچیدههايخصوصا گیرندهدهنده آنو اجزاي تشکیلRASاما . در تنظیم فشار خون است
و در مجموع در قالب یک آن(AT1R, AT2R)2و 1هاي متضاد هو گیرندII(Ang II)آنژیوتاسین. نمایندکلیوي ایجاد می

در قالب یک Masبا گیرنده خاص آن (Ang 1-7)1-7دیگر آنژیوتانسینو از طرفرکیب وازوکانستریکتور از یک طرف ت
هاي جنسی نقش کلیدي در گردش خون کلیوي و ها به جنسیت و هورمونو وابستگی عملکرد این گیرندهسیستم وازو دیالتور
.عملکرد کلیه دارند

-inشات انجام آزمای:هاروشمواد و  vivoهاي با تاکید بر تعیین نقش گیرندهAT1R, AT2R وMasدهی جریان خون در پاسخ
و با در نظر گرفتن شاخص جنسیت بعضی از ابهامات را Ang1-7و Ang IIبه هاي عملکردي کلیويو شاخص(RBF)کلیوي 

.کندمشخص می
در جنس مونث AngIIدر پاسخ به AT2Rبراي RBFها در دو جنس، عملکرد متفاوتی را در توزیع متفاوت این گیرنده:هایافته

نیز در دو جنس متفاوت است و این عملکرد در تداخل با حضور دیگر Masبر شواهد، عملکرد گیرنده بنا. کندایجاد می
و هورمون جنسی است و این پاسخ به AT2Rدر جنس مونث وابسته به حضور AngIIبه RBFپاسخ . استAngIIهاي گیرنده

Ang 1-7کنین استدر تداخل با فعالیت برادي.
در دو جنس وجود AngIIبه RBFدر پاسخ AT1R, AT2Rبا Masرسد که اوال تداخل متفاوت نظر میهب: گیرينتیجه
شفاف شدن این .نباشدMasشده آن تنها از مسیر گیرنده شناخته1Ang-7به RBFشود که پاسخ باشد و ثانیا تصور میداشته

.کنددر امراض کلیوي و کنترل فشار خون تقویت میRASها احتمال بیشتر از کاربردهاي درمانی از اجزاي ها و مسیرتداخل

II ،Mas، آنژیوتاسین2و 1هاي متضاد هآنژیوتانسین، گیرندسیستم رنین:کلمات کلیدي
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