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Diagrama anatomică a sistemului renin-angiotensină (RAS), sau a sistemului renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), este un sistem hormonal care reglează tensiunea arterială și echilibrul fluidelor și electroliților, precum și rezistența vasculară sistemică. Când fluxul sanguin renal scade, celulele juxtaglomeculare din
rinichi convertesc precursorul de prorenină (deja prezentă în sânge) în rhenină și o secretă direct în sânge. Renina plasmatică convertește apoi angiotensinogenul eliberat de ficat în angiotensină I. Angiotensina II este o peptidă vasoconstrictă puternică care determină îngustarea vaselor de sânge, ducând la creșterea
tensiunii arteriale. Angiotensina II stimulează, de asemenea, secreția hormonului aldosteron din cortexul suprarenal. Aldosteronul determină tubularea renală să crească reabsorbția sodiului, ceea ce duce la reabsorbția apei în sânge, provocând în același timp eliberarea de potasiu (pentru a menține echilibrul electrolitic).
Acest lucru crește cantitatea de lichid extracelular din organism, care crește, de asemenea, tensiunea arterială. Dacă RAS este anormal de activ, tensiunea arterială va fi prea mare. Există mai multe tipuri de medicamente care includ inhibitori ECA, ARBs, și inhibitori de renină care întrerupe diferite etape în acest sistem
pentru a îmbunătăți tensiunea arterială. Aceste medicamente sunt una dintre principalele modalități de a controla hipertensiunea arterială, insuficiență cardiacă, insuficiență renală și efectele nocive ale diabetului zaharat. Renina activează sistemul renin-angiotensină prin divizarea angiotensinogenului produs de ficat
pentru a produce angiotensina I, care este apoi transformată în angiotensină II ACE, enzimă de transformare a angiotensinei în principal în capilarele pulmonare. Activare Informații suplimentare: Sistemul de circuite RAAS de autoreglare poate fi activat atunci când există pierdere a volumului de sânge sau scădere a
tensiunii arteriale (de exemplu, în hemoragie sau deshidratare). Această pierdere de presiune este interpretată de baroreceptorii din sinusul somnoros. Acesta poate fi, de asemenea, activat prin reducerea concentrației de clorură de sodiu (NaCl) sau reducerea debitului de filat, care va stimula macula dens semnal
juxtaglomerular celulele pentru a elibera renina. Dacă perfuzia aparatului juxtalomecular în denimărenile macula scade, atunci celula juxtaglomerulară (celule granulare, pericită modificată în capilarul glomerular) eliberează enzima renină. Renina descompune decapitarea de la angiotensinogen, o proteină globoasă.
Decapteptida este cunoscută sub numele de angiotensină I. Angiotensina I este apoi transformată în octapefidă, enzimă de transformare a angiotensinei angiotensinei (ACE), despre care se crede că se găsește în celule capilare pe tot corpul, în plămâni și celulele epiteliale ale rinichilor. Un studiu, efectuat în 1992, a
identificat ACE în toate celulele vaselor de sânge endoteliale. Angiotensina II este principalul produs bioactiv al sistemului renin-angiotensină, legându-se de receptorii celulelor mezangale intraglomerale, forțând aceste celule să lucreze împreună cu vasele de sânge înconjurătoare și provocând eliberarea aldoderonului
din zona glomerulozei în cortex. Angiotensina II acționează ca endocrine, autocrine / paracrin, și hormon intraprine. Efecte cardiovasculare În continuare Lectură: Efecte angiotensina și Aldosteron Funcția de hormon renal Regulament Schematic Angiotensin I poate avea unele activitate minoră, dar Angiotensin II este un
produs bio-activ major. Angiotensina II are efecte diferite asupra organismului: Pe tot corpul, angiotensina II este o arterială vasoconstrictă puternică. În rinichi, angiotensina II îngustează artera glomerulară, care are un efect mai mare asupra arterei eferente decât aferente. Ca și în cazul majorității celorlalte paturi
capilare din organism, îngustarea arteriolelor aferente crește rezistența arterelor, crescând tensiunea arterială sistemică și reducând fluxul sanguin. Cu toate acestea, rinichii trebuie să continue să filtreze suficient sânge în ciuda acestei scăderi a fluxului sanguin, care necesită mecanisme pentru a menține tensiunea
arterială glomerulară în sus. Pentru a face acest lucru, angiotensina II îngustează arteriolele efervescente, ceea ce face ca sângele să se acumuleze în glomerul, crescând presiunea glomerulară. Astfel, rata de filtrare glomerulară (GFR) este menținută, iar filtrarea sângelui poate continua în ciuda unei scăderi a fluxului
sanguin renal total. Deoarece fracția de filtrare, care este raportul dintre rata de filtrare globală (GFR) și fluxul de plasmă renală (RPF), a crescut, în capilarele peritubulare în aval mai puțin lichid plasmatic. Acest lucru, la rândul său, duce la o scădere a presiunii hidrostatice și a crescut presiunea oncotică (datorită
proteinelor plasmatice nefiltrate) în capilarele peritubulare. Efectul reducerii presiunii hidrostatice și a presiunii oncot ridicate în capilarele peritubulare va contribui la întărirea reabsorbției lichidului tubular. Angiotensina II reduce fluxul sanguin medular prin vasa recta. Acest lucru reduce spălarea NaCl și uree în spațiul
rinichiului medular. Astfel, concentrațiimai mari de NaCl și uree în medull contribuie la absorbția crescută a lichidului tubular. În plus, reabsorbția crescută a lichidului în medulla va crește reabsorbția pasivă a sodiului de-a lungul membrului ascendent gros al buclei Henle. Angiotensina II stimulează schimburile naz/XH
localizate pe membranele apicale (fața lumenului tubular) din tubul proximal și bucla groasă a membrelor ascendente ale henlei în canalele Naa din conducta colectorului. Acest lucru va duce în cele din urmă la o creștere a reabsorbție de sodiu. Sodiu. II stimulează hipertrofia celulelor tubulare renale, ducând la
reabsorbția de sodiu în continuare. În cortexul suprarenal, angiotensina II acționează pentru a declanșa eliberarea de aldosteron. Aldosteronul acționează asupra unui tub (de exemplu, un tub distal încâlcit și canale corticale) în rinichi, determinându-i să reabsoarbă mai mult sodiu și apă din urină. Acest lucru crește
volumul de sânge și, prin urmare, crește tensiunea arterială. În schimbul reabsorbției sodiului în sânge, potasiul este eliberat în tubulație, devine parte a urinei și excretat. Angiotensina II provoacă eliberarea hormonului antidiuretic (ADH), numit și vasopresină - ADG este produsă în hipotalamus și eliberată din glanda
pituitara posterioară. După sugerează și numele, are, de asemenea, proprietăți vaso-constricție, dar principalul său curs de acțiune este de a stimula reabsorbția apei în rinichi. ADH, de asemenea, acționează asupra sistemului nervos central pentru a crește apetitul unei persoane pentru sare, și de a stimula senzație de
sete. Aceste efecte acționează direct împreună pentru a crește tensiunea arterială și contracara peptida natriuretică atrială (ANP). Sisteme locale de renină-angiotensină Sisteme de renină-angiotensină exprimate local au fost găsite într-o serie de țesuturi, inclusiv rinichi, glandele suprarenale, inima, vasele de sânge și
sistemul nervos, și au diverse funcții, inclusiv reglarea cardiovasculară locală, în asociere sau independent de sistemul de renină-angiotensină, precum și funcții non-cardiovasculare. În afara rinichilor, Renin este cea mai mare parte ridicat din circulație, dar poate fi secretat local în unele țesuturi; precursul său de
prorenină este foarte exprimat în țesuturi și mai mult de jumătate din prorenina circulantă are o origine extrastikhină, dar rolul său fiziologic, în plus față de a servi ca un precursor al reninei, nu este încă clar. În afara ficatului, angiotensinogenul este selectat din fluxul sanguin sau exprimat local în unele țesuturi; cu renină
formează angiotensina I, iar o enzimă de transformare a angiotensinei, chimaz sau alte enzime exprimate local o poate transforma în angiotensină II. Glandele suprarenale sunt probabil implicate în reglarea paracronei a secreției de aldosteron; În inimă și vase, acesta poate fi implicat în remodelarea sau tonusul
vascular; și în creier, în cazul în care este în mare măsură independent de circulație RAS, acesta poate fi implicat în reglarea tensiunii arteriale locale. În plus, sistemele nervoase centrale și periferice pot utiliza angiotensina pentru o neurotransmisie simpatică. Alte locuri de exprimare includ sistemul reproductiv, pielea și
organele digestive. Medicamentele care vizează sistemul pot avea un efect benefic sau negativ asupra expresiei acestor sisteme locale. Sistemul de renină-angiotensină fetală la făt, Sistemul este predominant un sistem de pierdere de sodiu, citare este necesar, ca angiotensina II are un efect mic sau deloc asupra
nivelurilor de aldosteron. Nivelurile de renină sunt ridicate la făt, în timp ce nivelurile de angiotensină II sunt semnificativ mai mici; acest lucru se datorează fluxului sanguin pulmonar limitat, împiedicând ACE (situat în principal în circulația pulmonară) de la efectul său maxim. Valoarea clinică a schemă logică, care arată
efectele clinice ale activității RAAS și localizarea inhibitorilor ECA și a blocantelor receptorilor angiotensinei. Inhibitorii ECA ai unei enzime convertite prin angiotensină sunt adesea utilizați pentru a reduce formarea angiotensinei mai puternice II. Captoprilul este un exemplu de inhibitor ECA. ACE descompune o serie de
alte peptide, iar în această calitate este un regulator important al sistemului kinin-callicreină, deoarece blocarea ACE poate duce la efecte secundare. (citat este necesar) antagoniști ai receptorilor angiotensinei II, cunoscuți și sub numele de blocante ale receptorilor angiotensinei, pot fi utilizați pentru a preveni acțiunea
angiotensinei II asupra receptorilor săi. Inhibitorii de renină directă pot fi, de asemenea, utilizate pentru hipertensiune arterială. Medicamente care inhibă renina sunt aliskiren 18 și remikiren de cercetare. Au fost investigate vaccinurile împotriva angiotensinei II, este CYT006-Ang'b. Vedea. de asemenea, descoperirea și
dezvoltarea blocantelor receptorilor angiotensinei, Walter F. (2003). Integrarea echilibrului cu sare și apă (p. 866-7); Suprarenale (p. 1059). Fiziologie medicală: Aproximare celulară și moleculară. Elsvier/Saunders. ISBN 978-1-4160-2328-9. Fântâna, Ioan H. (5 mai 2019). Fiziologie, sistemul Renin-Angiotenzin. NCBI.
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