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رتبه سوم 
پژوهش هاي بنیادی

چكیده طرح :
دکتر الزلو روسيوال پيشگام شناخت و تعيين هويت سيستم داخل کليوي رنين آنژيوتايفين )RAS( است و با استفاده از 
روش های پيشرفته براي اولين بار نفوذپذيري آندوتليم بخش ديستال شريان آوران)AA( کليوي را نشان داده شده است. در 
اين طرح با استفاده از نانوتكنولوژي در بدن GFR را مشاهده شده است و نشان داديم که ارتشاح : 1- موجب فيلتراسيون 
مايع قبل از فيلتراسيون گللومرولي شده و نزديك سي درصد GFR را تشكيل مي دهد. 2- با فعاليت RAS رابطه دارد. 
3- متناسب با سن و در پاسخ به برخي محرك ها نظيز تشنگي و برخي بيماري ها تغيير مي کند. در نتيجه AA يك رگ 
يكپارچه نيست و نقش هاي جديدي ايفا مي کند. همچنين يك مكانيزم جديد در تنظيم GFR )مكانيزم کنترل پس نورد 
حلقه کوتاه( را نشان داده شده است. اين مورفولوژي انحصاري JGA و فيلتراسيون باال در AA يكي از مهم ترين مشاهدات 
در ميكروسيرکوالسيون کليوي بوده که پاسخگوي سئواالت اساسي در زمينه فيزيولوژي کليه مي باشد و مسير جديد تغيير 

RAS را تبيين مي کند.

زندگي نامه:
دکتر الزلو روسيوال برنده جايزه Széchenyi ، رييس دانشكده پاتوفيزيولوژي در مرکز بين المللي تحقيق و آموزش 
Tirgu- نفرولوژي، علوم پايه پزشكي دانشگاه سميل ويز است. او عضو آکادمي علوم و هنر، دکتراي افتخاري دانشگاه

Mures و عضو افتخاري انجمن نفرولوژي هلند مي باشد.

داراي سابقه رياست دانشگاه سميل ويز، رياست آکادمي جهاني پزشكي مجارستان، خزانه دار انجمن بين المللي 
پاتوفيزيولوژي، عضو شوراي انجمن بين المللي نفرولوژي، بنيان گذار و رييس بنياد کليه مجارستان، رييس دانشكده 
نفرولوژي بوداپست و برنامه آموزشي پزشكي مي باشد. ايشان داراي يك صدو شصت و شش مقاله، هفتاد و پنج فصل 

کتاب، چهار کتاب مرجع، يك مونوگراف و دو ثبت اختراع مي باشد. 

GFR عنوان طرح: مكانيزم جديد و منحصر به فرد تنظيم
پژوهشگر: دکتر الزلو روسيوال

کشور: مجارستان
رشته: علوم پزشكي

مؤسسه علمى: دانشكده پاتوفيزيولوژي دانشگاه سميل ويز


