
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


O-01-4
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بر جریان خون ,AT2)(Masآنژیوتانسین–هاي وازودیالتوري سیستم رنیننقش گیرنده
وابسته است؟ها به هورمون جنسی مونث آیا فعالیت این گیرنده: کلیه در حیوانات نر و ماده

2،3، مهدي نعمت بخش 1،3طاهره صفري

زاهدان، ایراندانشگاه علوم پزشکی زاهدان،،گروه فیزیولوژي-1
اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان،،گروه فیزیولوژي-2

اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان،،مرکز تحقیقات آب و الکترولیت-3

عملکرد متفاوت . مکانیسم دقیق این اختالف نامشخص است. بیشتر از زنان استهاي کلیوي در مردان پیشرفت بیماري:مقدمه
ها در پاسخ و تداخل آنRAS(Mas,AT2)هاينقش گیرندهاین مطالعه با هدف بررسی .در این اختالف دخیل استRASسیستم 

.احی شدهاي صحرایی طردر موش7-1و IIبه آنژیوتانسین 
گروه نر و ماده که هر گروه پالسبو و 2-1. بندي شدندهاي نر و ماده نژاد ویستار در چهار فاز گروهموش:هاروشمواد و 

را دریافت نانوگرم بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه 1000و 30،100،300با دوزهاي IIآنژیوتانسین + Mas(A779)آنتاگونیست
-3. را دریافت کردندIIآنژیوتانسین +AT2(PD123319)نر و ماده که هر گروه پالسبو و آنتاگونیستگروه 2شامل -2. کردند

+ PD123319که هر گروه پالسبو و OVX)(پالسبو+و اوارکتومیOVE)((استروژن+، اوارکتومیIntactگروه حیوانات ماده 3
1000و 100،300با دوزهاي 7-1آنژیوتانسین + A779گروه نر و ماده که هر گروه پالسبو و 2-4.را دریافت کردIIآنژیوتانسین 

فمورال و هاي کاروتید،گذاري شریانکاتترتحتتمام حیوانات پس از بیهوشی .را گرفتندنانوگرم بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه
.گیري شدازهاند(RBF)جریان خون کلیهلیزر داپلروسیله و بهورید اجوف،

داري نشان صورت معنیرا بهIIکاهش پاسخ به آنژیوتانسین A779+PD123319کننده حیوانات ماده دریافت: 2وافاز : هایافته
داري کاهش یافت صورت معنیبهIIپاسخ به آنژیوتانسین PD123319در حضور OVEدرگروه : 3فاز). >0,05P(دادند

)0,05P<(.هادر تمام گروه7-1آنژیوتانسین : 4فازRBF،دار بودکه در حیوانات ماده معنیرا افزایش)0,05P<.(
.باشدهمودینامیک کلیه در جنس ماده بیشتر از جنس نر میدر تنظیمMasاثرات گیرنده :نتیجه گیري

، جنسیت، جریان خون کلیهAT2، گیرندهMasآنژیوتانسین، گیرنده سیستم رنین:کلمات کلیدي
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