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Abreviaturas

Significado

A

Anlodipina

AII

Angiotensina II

ALB

Albuminúria de 24 horas

ALDO

Aldosterona sérica

APAAP

Fosfatase alcalina anti-fosfatase alcalina PCNA

AQP-1

Canal de água localizado nos túbulos proximais

aRAT1

Antagonista do receptor AT1 da Angiotensina II

DRC

Doença renal crônica

EG

Esclerose glomerular

H

Hidroclorotiazida

Ht

Hematócrito arterial

Hz

Hidralazina

iECA

Inibidor da enzima conversora de Angiotensina II

IEG

Índice de esclerose glomerular

INT

Área intersticial fracional

IRCT

Insuficiência renal crônica terminal

L

Losartan

MØ

Infiltração de macrófagos

Nx

Ablação renal de 5/6

OAT1

Transportador de ânions orgânicos

PA

Pressão arterial

PAS

Ácido Periódico-Shiff

PC

Pressão sistólica caudal

PCNA

Antígeno nuclear de proliferação celular

PE

Peso Corpóreo

RFG

Ritmo de filtração glomerular

S

Sham

Scr

Creatinina sérica

SFB

Soro fetal bovino

SRA

Sistema renina-angiotensina

TBS

Solução salina tris-tamponada

Tg

Triglicérides plasmático

TGF-β

Fator de transformação do crescimento beta

NCC

Co-transportador sódio/cloreto
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