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Blokada uk³adu renina-angiotensyna (RAS) powoduje obni¿enie cinienia
têtniczego, jak równie¿ chroni funkcje szeregu narz¹dów, niezale¿nie od efektu
hipotensyjnego. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz blokery receptora angiotensyny (ARB) wp³ywaj¹ na dzia³anie angiotensyny II poprzez odrêbne, uzupe³niaj¹ce siê wzajemnie mechanizmy. W niniejszej pracy dokonalimy
przegl¹du aktualnych badañ i przedstawilimy argumenty za zastosowaniem
leków blokuj¹cych RAS w monoterapii. Zgodnie z hipotez¹, ¿e podwójna blokada systemu renina-angiotensyna wywiera jeszcze lepszy efekt hipotensyjny, nefroprotekcyjny i kardioprotekcyjny ni¿ monoterapia, zaczêto stosowaæ skojarzone leczenie ACEI i ARB. Zrewidowalimy wyniki doniesieñ dotycz¹cych leczenia skojarzonego celem oceny zwi¹zanego z nim ryzyka. Liczne badania
wykaza³y pozytywny wp³yw podwójnej blokady RAS na zmniejszanie albuminurii. Z drugiej jednak strony zaobserwowano narastanie kreatyninemii, co poddaje w w¹tpliwoæ dzia³anie nefroprotekcyjne. Kontrowersje budzi te¿ zastosowanie leczenia skojarzonego u osób z niewydolnoci¹ serca. Stwierdzono zmniejszenie czêstoci hospitalizacji w tej grupie chorych, przy braku wp³ywu na miertelnoæ. Terapia skojarzona wi¹za³a siê ze zwiêkszonym ryzykiem hipotonii, hiperkaliemii oraz pogorszeniem czynnoci nerek. Podsumowuj¹c, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, stosowanie podwójnej blokady RAS znajduje ograniczone zastosowanie w praktyce klinicznej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 151-156)
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Renin-angiotensin system blockade with angiotensinconverting enzyme inhibitors and AT1 receptor
antagonists in monotherapy and combined treatment

The renin-angiotensin system (RAS) inhibition decreases blood pressure
and also provides end-organ protection beyond hypotensive effects. Angiotensinconverting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin receptor blockers (ARB)
directly target angiotensin II through complementary mechanisms. This review
presents data supporting the use of RAS inhibitors (ACEI and ARB) as
monotherapy. According to the hypothesis that dual renin-angiotensin system
blockade leads to better blood pressure control and has incremental
nephroprotective and cardioprotective effects, ACEI and ARB have been also
used as combination therapy. We searched recent data to assess the risk of
adverse events of such treatment. Numerous studies have shown a reduction
of albuminuria with dual RAS blockade. However, some evidence, e.g. significant increase of serum creatinine argue against its nephroprotective effects.
In patients with heart failure the use of dual RAS blockade remains controversial. It reduces hospitalization with no positive impact on survival. Combination therapy was associated with an increased risk of hypotension, hyperkalemia
and worsening of renal function. In conclusion, recent outcomes and safety
data suggest that dual RAS blockade has limited recommendations in clinical
practice.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 151-156)

Uk³ad renina - angiotensyna
Uk³ad renina-angiotensyna (RAS) poprzez regulacjê gospodarki wodno-elektrolitowej ma zasadniczy wp³yw na wysokoæ

cinienia têtniczego. Jego dzia³anie na miêsieñ sercowy, nerki, ródb³onek i mózg wydaje siê byæ jednak silniejsze ni¿ wynika³oby to wy³¹cznie z regulacji cinienia. Reni-
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na wytwarzana jest przede wszystkim w
komórkach aparatu przyk³êbuszkowego
nerek, ale ekspresjê genu reniny stwierdzono równie¿ w miêniu sercowym, cianie
naczyñ oraz w orodkowym uk³adzie nerwowym. Obni¿enie cinienia przep³ywu
przez têtniczki doprowadzaj¹ce krew do k³êbuszka nerkowego, jak równie¿ obni¿enie
³adunku sodowego osocza, pobudza uwalnianie reniny z ziarnistoci. Ta z kolei powoduje odszczepienie z angiotensynogenu
pozbawionej aktywnoci biologicznej angiotensyny I, z której pod wp³ywem konwertazy angiotensyny powstaje angiotensyna II.
Ma ona silne dzia³anie presyjne: stymuluje
wydzielanie takich substancji jak endotelina 1, wazopresyna; wywiera efekt mitogenny, wp³ywa na apoptozê, zwiêksza aktywnoæ uk³adu wspó³czulnego, reguluje wch³anianie sodu w kanalikach nerkowych. Pobudza te¿ wydzielanie aldosteronu, a przez
zwiêkszenie aktywnoci uk³adu wspó³czulnego bierze udzia³ w orodkowej regulacji
cinienia. Niezale¿nie od osoczowego RAS
istniej¹ lokalne uk³ady w miêniu sercowym,
cianie naczyñ krwiononych, nerkach, nadnerczach i uk³adzie nerwowym. Wytworzona w nich angiotensyna II wywiera dzia³anie mitogenne na kardiomiocyty i komórki
miêni g³adkich naczyñ, zwiêksza w nich
syntezê kolagenu przyczyniaj¹c siê do ich
przerostu. Angiotensyna II zwiêksza wytwarzanie inhibitora aktywatora plazminogenu

Rycina 1
Uk³ad renina- angiotensyna (RAS).
Renin-angiotensin system (RAS)
ACEI inhibitory konwertazy angiotensyny, CAGE - wra¿liwy na chymostatynê enzym generuj¹cy angiotensynê II,
ARB - antagonici receptora AT1 dla angiotensyny II.

Tabela I
Podsumowanie badañ dotycz¹cych stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny.
Summary of trials of angiotensin-converting enzyme inhibitor monotherapy.
N a zw a
b a d a n ia

G ru p a b a d a n a

C za s (m c )

L e k s to s o w a n y

P u n k ty k o ñ c o w e

W y n ik i

CONSENSUS [37]

Ostra HF
N=253

6

Enalapril

m iertlenoæ w ci¹gu 6m c

Zm niejszenie m iertelnoci o 26%* po 6m c,
o 31%* po 31m c

SOLVD [39]

LVD
N=2569

41,4

Enalapril v s placebo

I: m iertelnoæ ca³kow ita,
II: ry zy ko zgonu lub hospitalizacji z pow odu HF

RRR: I -16%*, II- 26%*

TRACE [14]

HF, po zaw ale
N=1749

24-50

Trandolapril

I: m iertelnoæ ca³k.
II: zgon sercow o-naczy niow y, HF, kolejny zaw a³

RRR: I- 22%*, II - zgon -25%*, HF 29%*,
zaw a³ 14%*

AIRE [36]

HF, po zaw ale
N=2006

15

Ram ipril

I: m iertelnoæ ogó³em ,
II: ry zy ko zgonu, ostrej niew y dolnoci kr¹¿enia,
zaw a³u, udaru

RRR: I-27%*, II-19%*

SAVE [32]

HF, po zaw ale
N=2231

42

Captopril v s placebo

Drugi zaw a³, rew askulary zacja,
hospitalizacja z pow odu niestabilnej
choroby w ieñcow ej

RRR: z³o¿ony punkt koñcow y : 14%*, ponow ny
zaw a³ 25%*, rew askulary zacja 24%*

PROGRESS [29]

Po udarze, TIA
N=6105

48

Perindopril
+/- Indapam id

Wy st¹pienie udaru

Leczeni akty w nie - RRR 28%*, leczeni
perindoprilem i indapam idem - RRR 48%*

HOPE [42]

Ry zy ko DM , CVD
N=9297

84

Ram ipril v s placebo

Ry zy ko zgonu z przy czy n
sercow o-naczy niow y ch, zaw a³, udar

RRR 22%*

ALLHAT [25]

ry zy ko CVD, HA
N=33357

58,8

Lisinopril
v s am lody pina,
chlortalidon

Z³o¿one ry zy ko zgon zw i¹zany z CVD
zaw a³

Najw iêkszy efekt hipotensy jny - chlortalidon*,
bez istotny ch ró¿nic RRR pom iêdzy grupam i

PEACE [3]

Stabilna CVD
N=8290

57,6

Trandolapril v s placebo

Z³o¿ony punkt: zgon sercow o-naczy niow y,
zaw a³, CABG, PTCA

Bez istotnego w p³y w u na RRR

EUROPA [9]

Stabilna CVD
N=12218

50

Perindopril v s placebo

Zgon z przy czy n s-n, zaw a³, zgon sercow y

RRR 20%*

Collaborativ e Study
Group [17]

DM 1
N=409

72

Captopril v s placebo

Rozw ój nefropatii cukrzy cow ej

RRR 48%*

BENEDICT [31]

DM 2, HA
N=1204

36

Trandolapril
+/- Verapam il

Wy st¹pienie album inurii

Punkt koñcow y - w y st¹pienie album inurii zm niejszenie ry zy ka
zale¿ne od obni¿enia cinienia*

CONSENSUS- Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study, SOLVD- Studies of Left Ventricular Dysfunction, TRACE - Trandolapril Cardiac Evaluation Study, AIRE
- The Acute Infarction Ramipril Efficacy Study, PROGRESS - Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study, HOPE - The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study,
ALLHAT - Antihipertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, PEACE - Prevention of Events With ACE Inhibition, EUROPA - EURopean trial On
reduction of-cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease, BENEDICT - Bergamo Nephrologic Diabetes Complications Trial, N - liczba badanych, mc- miesi¹c,
HF - niewydolnoæ kr¹¿enia, CVD - choroba wieñcowa, CABG - Pomostowanie aortalno-wieñcowe, LVD - dysfunkcja lewej komory serca, DM2- cukrzyca typu 2, DM1 - cukrzyca
typu 1, HA - nadcinienie têtnicze, RRR - relatywne zmniejszenie ryzyka, * - zaznaczono wyniki istotne statystycznie (p<0,05)
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Tabela II
Badania randomizowane oceniaj¹ce efekty terapii ARB.
Randomized trials of ARB therapy.
B a d a n ie
G ru p a b a d a n a
B a d a n y le k

P u n k ty k o ñ c o w e

W y n ik i

57,5

Punkt z³o¿ony : zgon, zaw a³, udar

RRR dla pkt. z³o¿onego 13%*, dla udaru
25%*, zgon sercow o-nacz, zaw a³ - ns

Eprosartan
v s Nitrendy pina

36

Ry zy ko zgonu, udaru lub innego incy dentu
naczy niow ego

Eprosartan zm niejsza ry zy ko zgonu oraz
incy dentów naczy niow y ch, w ty m udaru*

Starsi z HA
N=4964

Kandesartan
v s placebo

44

Zgon sercow o-naczy niow y, udar, zaw a³,

RRR dla udaru 27,8%*, pozosta³e pkt
Koñcow e - ns

OPTIM AAL [7]

Zaw a³ i HF lub LVD
N=5477

Losartan
v s Kaptopril

32

I - m iertelnoæ ca³kow ita
I - m iertelny zaw a³, udar, zgon s-n

Zm niejszenie ry zy ka zgonu
sercow o-naczy niow ego*,
pozosta³e punkty koñcow e - ns

VALUE [13]

HA, du¿e ry zy ko
s-n
N=15245

Valsartan
v s am lody pina

50

Zgon lub incy denty sercow o-naczy niow e

Bez istotnej ró¿nicy m iêdzy obserw ow any m i
grupam i, w pierw szy m roku w iêksza redukcja
cinienia przy stosow aniu am lody piny

C H AR M
-alternativ e [10]

HF, LVD,
nietoleran-cja ACEI
N=2028

Kandesartan
v s placebo

33,7

Z³o¿ony punkt: zgon sercow o-naczy niow y,
hospitalizacja z pow odu HF

HR= 0,7* (korzy ci odnosili ty lko chorzy
z dy sfunkcj¹ lew ej kom ory )

Val-HeFT [5]

Przew lek³a HF
N=5010

Valsartan
v s placebo

23

Zgon i incy denty sercow o-naczy niow e

RRR 13,2%*

IRM A [226]

HA, DM 2,
m ikroalbum inuria
N=590

Irbesartan
v s placebo

24

Czas do rozw oju nefropatii cukrzy cow ej

HR dla daw ki 150 m g Irbesartanu
- ns HR dla daw ki 300 m g - 0,32*

RENAAL [4]

DM 2, nefropatia
N= 1513

Losartan
v s placebo

40,8

Podw ojenie stê¿enia kreaty niny, ESRD, zgon

RRR: Ry zy ko z³o¿one - 16%*,
2 x w zrost kreaty niny - 25%*, ESRD 28%*,
zgon - ns

IDNT [18]

DM 2, nefropatia
N=1715

Irbesartan
v s placebo
v s am lody pina

31,2

Podw ojenie stê¿ê¿enia kreaty niny, ESRD,
zgon z dow olnej przy czy ny,
incy dent sercow o-naczy niow y

LIFE [6]

LVD
N=9193

Losartan
v s atenolol

M OSES [33]

HA, udar przeby ty
N=1405

SCOPE [19]

C za s (m c )

Irbesartan zm niejsza ry zy ko progresji nefropatii
w obec placebo i am lody piny * RRR dla zgonu
oraz incy dentów sercow o-naczy niow y ch - ns

LIFE - Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension study, MOSES - The Morbidity and Mortality After Stroke, Eprosartan Compared With Nitrendipine for
Secondary Prevention Study, SCOPE - The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly, OPTIMAAL - Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist
Losartan, VALUE - Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation trial, CHARM- The Candesartan in Heart failure-Assessment of Reduction in Mortality and morbidity,
Val-HeFT-Valsartan Heart Failure Trial, IRMA2 - Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study, RENAAL - Reduction of Endpoints in NIDDM with the
Angiotensin II Antagonist Losartan Study, IDNT- Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial, HR - iloraz szans, ESRD - koñcowe stadium niewydolnoci nerek, s-n - sercowonaczyniowe, ns- nieistotne statystycznie, N - liczba badanych, mc- miesi¹c, HF - niewydolnoæ kr¹¿enia, CVD - choroba wieñcowa, LVD - dysfunkcja lewej komory serca, DM2cukrzyca typu 2, DM1 - cukrzyca typu 1, HA - nadcinienie têtnicze, RRR - relatywne zmniejszenie ryzyka, * - zaznaczono wyniki istotne statystycznie (p<0,05)
Tabela III
Badania porównuj¹ce skutecznoæ leczenia ARB i ACEI.
Summary of trials comparing efficacy of treatment with ARB versus ACEI.

W y n ik i

B a d a n ie

B adani

C za s (m c )

Lek

P unkt koñcow y

DETAIL [2]

DM 2
N=250

60

Telm isartan
v s Enalapril

I - zm iana GFR, II - ERDS, zgon

Telm isartan nie jest gorszy od enalaprilu,
ró¿nice - ns

OPTIM AAL [7]

zaw a³+HF/LVD
N=5477

32,4

Losartan
v s Captopril

I - zgon II - zgon s-n, m iertelny zaw a³, udar

Losartan zm niejsza ry zy ko zgonu s-n RR 1,17,
pozosta³e punkty - ns

Val-HeFT [5]

Przew l. HF
N=5010

23

Valsartan
v s placebo
v s ró¿ne ACEI

Zgon i incy denty s-n, hospitalizacja z pow odu
HF

Bez ró¿nic w obec ACEI

ONTARGET [38]

Du¿e ry zy ko s-n
N=25620

56

Telm isartan
v s Ram ipril

Zgon i incy denty sercow o-naczy niow e

Telm isartan nie jest gorszy od ram iprilu,
ró¿nice - ns

DETAIL - Diabetics Exposed to Telmisartan and Enalapril Study , OPTIMAAL - Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan , Val-HeFT-Valsartan
Heart Failure Trial, ONTARGET -The Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial, GFR - klir ens kreatyniny, ESRD - koñcowe stadium
niewydolnoci nerek, s-n - sercowo-naczyniowe, ns- nieistotne statystycznie, N - liczba badanych, mc- miesi¹c, HF - niewydolnoæ kr¹¿enia, CVD - choroba wieñcowa, LVD dysfunkcja lewej komory serca, DM2- cukrzyca typu 2, RR -zmniejszenie ryzyka,

(PAI-1) przez co wywiera dzia³anie prozakrzepowe. Pobudza te¿ aktywnoæ oksydazy NADPH, co prowadzi do wzrostu wytwarzania wolnych rodników tlenowych i nasilania stresu oksydacyjnego. Zwiêksza ekspresjê dysmutazy nadtlenkowej SOD, interleukiny 6 i oksydatywn¹ modyfikacjê LDL
indukuj¹c procesy zapalne. Przyczynia siê
te¿ do rozwoju mia¿d¿ycy [12]. Podsumo-

wuj¹c: przewlek³e pobudzanie RAS powoduje rozwój nadcinienia têtniczego, ma
dzia³anie prozapalne, prozakrzepowe oraz
aterogenne, co w konsekwencji prowadzi do
uszkodzenia licznych narz¹dów. G³ówne
aspekty dzia³ania RAS oraz sposoby jego
blokowania przedstawia rycina 1.

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2010  14  Numer 3

Inhibitory konwertazy angiotensyny
(ACEI)
Mechanizm hipotensyjnego dzia³ania
ACEI polega g³ównie na zahamowaniu aktywnoci konwertazy przekszta³caj¹cej angiotensynê I w angiotensynê II. Prowadzi to
do rozszerzenia naczyñ têtniczych, zmniejszenia oporu obwodowego, bez jednoczesnej zmiany czêstotliwoci rytmu serca czy
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pojemnoci minutowej. Dochodzi do zwiêkszenia aktywnoci reninowej osocza i
zmniejszenia stê¿enia aldosteronu we krwi.
Efekt hipotensyjny jest uzupe³niany przez
hamowanie aktywnoci tkankowego RAS.
Ma to wp³yw na pozosta³e korzystne efekty
stosowania leków tej grupy, takich jak
zmniejszenie albuminurii, zahamowanie remodelingu miênia sercowego, dzia³anie
przeciwmia¿d¿ycowe [12]. Z uwagi na identyczn¹ budowê konwertazy angiotensyny i
kiniazy odpowiedzialnej za deaktywacjê
bradykininy, leki te powoduj¹ wzrost jej stê¿enia we krwi, zatem przyczyniaj¹ siê do
wytwarzania w obrêbie ródb³onka naczyniowego prostacyklin o dzia³aniu wazodilatacyjnym [12]. Dodatkowo ACEI poprzez
wp³yw na uk³ad wspó³czulny zmniejszaj¹
wydzielanie noradrenaliny, endoteliny-1, a
zwiêkszaj¹ wytwarzanie tlenku azotu [12].
ACEI s¹ grup¹ leków, których stosowanie
przynosi szereg korzyci, zw³aszcza w okrelonych grupach chorych. Randomizowane
badania kliniczne z udzia³em ponad 150 000
pacjentów w sposób przekonuj¹cy wykaza³y, ¿e ACEI zmniejszaj¹ czêstoæ wystêpowania zgonów, zawa³ów i niewydolnoci
serca, udarów mózgu, jak równie¿ ryzyko
rozwoju powik³añ cukrzycy [9,29,31,36,
37,42]. Wyniki poszczególnych badañ
przedstawia tabela I.
Wykazano korzyci wynikaj¹ce ze stosowania ACEI zarówno w grupach du¿ego,
jak i poredniego ryzyka sercowo-naczyniowego [9,14,36,42]. Stwierdzono mniejsz¹
czêstoæ zgonów lub incydentów sercowonaczyniowych u chorych z niewydolnoci¹
serca, zw³aszcza dysfunkcj¹ lewokomorow¹ [14,32,36,37,39]. Poprawa rokowania u
chorych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, w
tym u pacjentów po zawale miênia sercowego, ugruntowa³a ich pozycjê w zalece-

niach kardiologicznych [9,32,36,42]. Szczególne korzyci z leczenia ACEI odnosz¹
chorzy na cukrzycê. W badaniach UKPDS i
HOPE stwierdzono wp³yw ACEI na zmniejszenie ryzyka rozwoju powik³añ mikro- i
makroangiopatycznych [40,42]. Dzia³aj¹
nefroprotekcyjnie spowalniaj¹c rozwój mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 (DM2) [31].
W cukrzycy typu 1(DM1) ACEI równie¿ spowalniaj¹ progresjê niewydolnoci nerek:
stwierdzono 50% zmniejszenie z³o¿onego
ryzyka zgonu, koniecznoci dializoterapii
oraz transplantacji nerki [17].
Antagonici receptora typu 1
dla angiotensyny II (ARB)
Efekt hipotensyjny wywierany przez
ARB wynika z selektywnej blokady receptorów AT1, co podobnie jak w przypadku
ACEI prowadzi do zmniejszenia oporu obwodowego, wzrostu aktywnoci reninowej
osocza oraz zmniejszenia stê¿enia aldosteronu we krwi. Ich przewlek³e stosowanie
prowadzi do wzrostu stê¿enia angiotensyny (1-7), która ma dzia³anie naczyniorozszerzaj¹ce [12]. Ronie te¿ stê¿enie angiotensyny II, która w tym przypadku ³¹czy siê z
receptorem typu 2 (AT2) i wywiera dzia³anie antymitogenne oraz dilatacyjne [12].
Prawdopodobnie ARB maj¹ równie¿ agonistyczne dzia³anie na receptory PPAR [35].
Wyniki badañ z udzia³em tej grupy leków
przedstawia tabela II.
ARB wydaj¹ siê byæ szczególnie korzystne w prewencji udaru mózgu [6,19,33]. Badania nie wykazuj¹ jednak korzyci w kwestii zmniejszenia miertelnoci z przyczyn
sercowo-naczyniowych czy ryzyka zawa³u
serca [6,13,18,33]. Podobnie jak w przypadku ACEI, ta grupa leków wykazuje pozytywny wp³yw na rozwój nefropatii cukrzycowej.
Jakkolwiek badania te dotycz¹ chorych z

cukrzyc¹ typu 2 [4,18,26].
ACEI kontra ARB  porównanie
skutecznoci leczenia
Pojawienie siê dwóch grup leków o podobnym dzia³aniu spowodowa³o dyskusjê na
temat wy¿szoci jednej z nich. W tabeli III
przedstawiono badania porównuj¹ce skutecznoæ ACEI i ARB w monoterapii lub w
po³¹czeniu z lekami o innym mechanizmie
dzia³ania. Nie wykazano jak dot¹d istotnych
ró¿nic dotycz¹cych wp³ywu na postêp nefropatii cukrzycowej, zmniejszenie ryzyka
sercowo-naczyniowego czy miertelnoæ
chorych [2,5,38].
ACEI oraz ARB  podwójna blokada
systemu renina-angiotensyna
Podczas d³ugotrwa³ej terapii za pomoc¹ ACEI, u oko³o 15% chorych zaobserwowano sukcesywny wzrost stê¿enia angiotensyny II w osoczu [20]. Dotyczy to g³ównie
chorych z cukrzyc¹ i nefropati¹ nadcinieniow¹ [34]. Zjawisko to nosi nazwê ucieczki
angiotensyny II, co ma zwi¹zek z aktywnoci¹ chymazy [34]. U tych pacjentów zastosowanie mog³aby znaleæ podwójna blokada RAS. ACEI zmniejsza³yby wytwarzanie
angiotensyny II, a blokada receptora AT1
przez ARB powodowa³by niemo¿noæ pobudzenia go nawet w przypadku jej ucieczki. Monoterapia ARB zwykle prowadzi do
nadmiaru angiotensyny II w osoczu, a zatem do³¹czenie do leczenia inhibitora konwertazy angiotensyny mog³oby zniwelowaæ
ten efekt. Jednym z pierwszych badañ maj¹cym oceniæ skutecznoæ tych za³o¿eñ by³o
badanie RESOLVD (The Randomized Evaluation of Strategies for Left Ventricular Dysfunction) prowadzone u 768 chorych z niewydolnoci¹ lewokomorow¹ (EF<40%,
NYHA II-IV) [21]. Zaobserwowano znamien-

Tabela IV.
Badania dotycz¹ce zastosowania terapii polegaj¹cej na podwójnej blokadzie RAS w porównaniu z leczeniem za pomoc¹ ACEI lub ARB.
Trials comparing dual RAS blockade versus monotherapy with either ACEI or ARB.
B a d a n ie

G ru p a b a d a n a

C za s (m c )

Leki

P u n k ty k o ñ c o w e

E fe k t p o d w ó jn e j b lo k a d y

Charm -Added
[22 ]

HF, LVD
N=2548

41

ró¿ne ACEI
Kandesartan

Zgon s-n, hospitalizacja z pow odu HF

RRR: zgonu 17%*, zm niejszenie HF 17%*,
z³o¿. pkt. koñc. 15%*

VALIANT [27]

M I+HF, LVD
N=14703

24,7

Kaptopril, Valsartan

Ca³kow ita m iertelnoæ, ry zy ko s-n,

Bez korzy ci, czêstsze dzia³ania niepo¿¹dane

CALM [23]

HA, DM , album inuria
N=199

3

Lisinopril,
Kandesartan

Redukcja cinienia têtniczego, album inurii

Wiêksze obni¿enie cinienia w stosunku
do m onoterapii*, zm niejszenie album inurii
w obec Kandesartanu*

IM PROVE [1]

HA, ry zy ko s-n,
album inuria,
N=405

5

Ram ipril, Irbesartan

Redukcja album inurii

Bez korzy ci pom im o w iêkszej redukcji cinienia
têtniczego w grupie leczonej podw ójn¹ blokad¹

Val-HeFT [5]

Przew l. HF
N=5010

23

ró¿ne ACEI
Valsartan,

Zgon i incy denty sercow o-naczy niow e,
hospitalizacja z pow odu HF

Bez korzy ci doty cz¹cy ch ry zy ka zgonu
i incy dentów sercow o-naczy niow y ch,
m niej hospitalizacji z pow odu HF

56

Ram ipril,
Telm isartan

zgon s-n, zaw a³, udar, hospitalizacja
z pow odu HF

Bez korzy ci, czêstsze dzia³ania niepo¿¹dane

36

Trandolapril
Losartan

Podw ojenie stê¿enia kreaty niny, ESRD

RRR podw ójnej blokady w stosunku do
m onoterapii odp. 60% * i 62%*

Zw iêkszone ry zy ko
ONTARGET [38] sercow o-naczy niow e
N=25620
COOPERATE
[24]

Nefropatia bez DM
N=263

CHARM- The Candesartan in Heart failure-Assessment of Reduction in Mortality and morbidity, VALIANT (VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion, CALM - The Candesartan
and Lisinopril Microalbuminuria study, IMPROVE - Irbesartan in the Management of PROteinuric patients at high risk for Vascular Events, Val-HeFT-Valsartan Heart Failure Trial,
ONTARGET -The Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial, COOPERATE - Combination treatment of angiotensin-II receptor blocker
and angiotensin-converting-enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease trial, ESRD - koñcowe stadium niewydolnoci nerek, s-n - sercowo-naczyniowe, ns- nieistotne statystycznie, N - liczba badanych, mc- miesi¹c, HF - niewydolnoæ kr¹¿enia, LVD - dysfunkcja lewej komory serca, DM - cukrzyca, RRR - relatywne zmniejszenie ryzyka, * zaznaczono wyniki istotne statystycznie (p<0,05)
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Tabela V
Wp³yw leczenia skojarzonego ACEI i ARB na ryzyko zgonu i hospitalizacji u chorych z niewydolnoci¹ serca.
The impact of treatment with both ACEI and ARB on the risk of death and hospitalization rate in patients with heart failure.

B a d a n ie

G ru p a b a d a n a

Lek

Z m n ie js ze n ie  m ie rte ln o  c i

Z m n ie js ze n ie c zê s to  c i h o s p ita liza c ji

VALIANT [27]

M I + HF
N=14703

Valsartan Captopril

nie

nie

Val-HeFT [5]

HF
N=5010

Valsartan +ACEI

nie

tak

ONTARGET [38]

C VD + H F
N=25620

Telm isartan +Ram ipril

nie

nie

CHARM -Added [22]

HF, EF<40%
N=2548

Candesartan +ACEI

nie - ca³k. m iertelnoæ, tak- zgon s-n

tak

MI -zawa³ serca, HF - niewydolnoæ serca, CVD - choroba wieñcowa, EF - frakcja wyrzutowa, N - liczba badanych.

nie ni¿sze w porównaniu z monoterapi¹: stê¿enie angiotensyny II, aldosteronu, peptydu natriuretycznego, wartoci cinienia têtniczego oraz wskaników obci¹¿enia serca
[21]. Kolejne badania ujête w tabeli IV pokazuj¹ w jaki sposób te zmiany fizjologiczne przek³adaj¹ siê na konkretne wyniki kliniczne.
Dzia³anie hipotensyjne
Podwójna blokada RAS powoduje osi¹gniêcie przez chorych ni¿szych wartoci cinienia têtniczego ni¿ w przypadku monoterapii jednym z badanych leków [1,23,38].
Jakkolwiek metaanaliza 14 badañ z zastosowaniem skojarzenia ACEI i ARB wykaza³a redukcjê cinienia rednio tylko o 4/3
mmHg w stosunku do monoterapii [8]. Z drugiej strony istotnie czêciej wystêpuj¹ dzia³ania niepo¿¹dane pod postaci¹ hipotonii
czy omdleñ ortostatycznych [27,38].
Dzia³anie nefroprotekcyjne
Leczenie skojarzone zmniejszy³o albuminuriê w grupie chorych z k³êbuszkowym
zapaleniem nerek, DM2, DM1 oraz nefropati¹ o pochodzeniu innym ni¿ cukrzycowe
[2,8,11,24,30]. Kunz i wsp. przeprowadzili
metaanalizê 49 badañ, które obejmowa³y
³¹cznie ok. 6000 chorych i stwierdzi³ 20-25%
zmniejszenie proteinurii przy zastosowaniu
podwójnej blokady w porównaniu z monoterapi¹ [15]. W badaniu ONTARGET obserwowano jednak istotne pogorszenie czynnoci nerek podczas stosowania podwójnej
blokady, wyra¿one wzrostem GFR i kaliemii [38]. Podobnie w badaniu CALM czêæ
chorych kwalifikowanych do terapii skojarzonej, musia³a zaprzestaæ leczenia z powodu
wzrostu kreatyninemii lub hipekaliemii [23].
W przypadku nefropatii pozacukrzycowej
stwierdzono jednak, na podstawie 3-letniej
obserwacji, przewagê stosowania podwójnej blokady nad monoterapi¹ pod wzglêdem
hamowania pogorszenia czynnoci nerek
ocenianej jako dwukrotny wzrost kreatyninemii lub wyst¹pienie krañcowego stadium
niewydolnoci nerek [24].
Ryzyko sercowo-naczyniowe
u chorych z niewydolnoci¹ serca
Pacjenci z niewydolnoci¹ serca odnosz¹ korzyæ ze stosowania leczenia skojarzonego w odniesieniu do czêstoci hospitalizacji z powodu dekompensacji choroby,
co nie przek³ada siê na zmniejszenie miertelnoci w tej grupie [5,16,22]. Wyniki kilku

badañ przedstawia tabela V. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e w badaniach VALIANT i ONTARGET stosowano ujednolicone dla wszystkich
chorych dawki leków [27,38]. W obu tych
badaniach obserwowano czêstsze wystêpowanie dzia³añ niepo¿¹danych: hipotonii i pogorszenia czynnoci nerek. Z kolei w badaniach CHARM-Added oraz Val-HeFT wy³¹cznie dawka ARB by³a z góry ustalona, natomiast dobór ACEI, odnonie rodzaju jak i
dawki leku by³ dowolny, co byæ mo¿e prze³o¿y³o siê na lepsze wyniki [5,22]. Metaanaliza
9 randomizowanych badañ (n=18160) dotycz¹cych stosowania podwójnej blokady u
chorych z niewydolnoci¹ serca równie¿
wykaza³a korzyci tylko w odniesieniu do
zmniejszenia czêstoci hospitalizacji bez
zmniejszenia ryzyka zgonu [16]. Zwrócono
uwagê na czêstoæ dzia³añ niepo¿¹danych
takich jak: hipotonia (1,1% leczonych, za
liczba pacjentów, których leczenie prowadzi
do wyst¹pienia jednego niekorzystnego
punktu koñcowego (NNH) wynosi 89), pogorszenie funkcji nerek (1%, NNH 100), hiperkaliemia (0,6%, NNH 149). Metaanaliza
Philipsa i wsp. okreli³a bezpieczeñstwo stosowania podwójnej blokady RAS w niewydolnoci serca nastêpuj¹co: na 1000 chorych 17 rozwinie przewlek³¹ chorobê nerek,
8 hiperkaliemiê, 36 hipotoniê, 25 zaprzestanie leczenia z powodu dzia³añ niepo¿¹danych [28].
Podsumowanie
Inhibitory konwertazy angiotensyny maj¹
ugruntowane znaczenie w terapii nadcinienia têtniczego, choroby wieñcowej oraz niewydolnoci serca, ze wzglêdu na ich korzystne dzia³anie nie tylko hipotensyjne, ale równie¿ kardioprotekcyjne, nefroprotekcyjne
oraz wp³yw na ródb³onek naczyñ, co w konsekwencji przek³ada siê na poprawê prze¿ycia i rokowania [14,37,39,42]. Antagonici
receptora angiotensyny II, z którymi wi¹zano nadziejê, ¿e oka¿¹ siê grup¹ leków przewy¿szaj¹c¹ swoj¹ skutecznoci¹ ACEI, jak
dot¹d wydaj¹ siê byæ co najwy¿ej równie
dobre, co w praktyce czêsto przek³ada siê
na ich zastosowanie u chorych nie toleruj¹cych ACEI [38]. Na razie nie wyodrêbniono
grupy chorych, dla których leczenie ARB
okaza³oby siê szczególnie korzystne. Byæ
mo¿e dalsze badania dotycz¹ce leczenia
chorych z zaburzeniami kr¹¿enia mózgowego wyka¿¹ wskazania do ich stosowania.
[6,19,33] Obie grupy wydaj¹ siê byæ równie
skuteczne w prewencji nefropatii cukrzyco-
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wej, jednak faktem jest, ¿e brakuje badañ
dotycz¹cych zastosowania ARB u chorych
z cukrzyc¹ typu 1. Oczekiwano, ¿e podwójna blokada RAS za pomoc¹ ACEI i ARB
przyniesie jeszcze lepsze efekty kliniczne,
zw³aszcza w zakresie zmniejszenia proteinurii i postêpu nefropatii [24,30]. Mo¿e to
byæ cenna opcja terapeutyczn¹ chroni¹c¹
pacjentów przed progresj¹ nefropatii np.
spowodowanej k³êbuszkowym zapaleniem
nerek [30]. Z uwagi na ryzyko powik³añ, nie
znajduje uzasadnienia stosowanie podwójnej blokady u chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ [23]. Badania maj¹ce na celu ocenê
dzia³ania nefroprotekcyjnego leczenia skojarzonego, opiera³y siê na zmianie wartoci GFR, proteinurii czy kreatyninemii. Ze
wzglêdu na nisk¹ czu³oæ tych parametrów
zasadna by³aby ocena wydolnoci nerek na
podstawie np. cystatyny C. Obecny stan
wiedzy wskazuje, ¿e podwójna blokada
RAS poprzez równoczesne stosowanie obu
grup leków nie daje dodatkowych korzyci
[23,38]. Zastosowanie leczenia skojarzonego ACEI i ARB mo¿e byæ jednak opcj¹ terapeutyczn¹ dla chorych z opornym nadcinieniem têtniczym, zw³aszcza osób m³odych lub bez wspó³istniej¹cych powik³añ
sercowo-naczyniowych. Wymaga jednak
uwa¿nej kontroli czynnoci nerek oraz kaliemii. Racjonalne stosowanie terapii skojarzonej ma dodatkowe znaczenie praktyczne. Pozwala bowiem na zmniejszenie polipragmazji, a to przek³ada siê na poprawê
stosowania siê do zaleceñ lekarskich (compliance) [41].
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