PRACE
ORYGINALNE

Antagonici receptorów AT-1 dla
angiotensyny II (ARA) i inhibitory konwertazy
angiotensyny (IKA): razem czy osobno
w terapii chorych z pierwotnymi
k³êbuszkowymi zapaleniami nerek  badanie
12 miesiêczne. Propozycja standardu
postêpowania
Farmakologiczna blokada uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) stanowi obecnie podstawow¹ strategiê leczenia przewlek³ych nerfopatii przebiegaj¹cych z bia³komoczem lub w fazie przewlek³ej niewydolnoci nerek. Udowodniono, ¿e inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) oraz antagonici receptorów AT-1 dla angiotensyny II (ARA) zmniejszaj¹ bia³komocz, ograniczaj¹ lokalne procesy zapalne oraz zwalniaj¹ progresjê niewydolnoci nerek. Ich dzia³anie nefroprotekcyjne wynika nie tylko z obni¿ania systemowego cinienia têtniczego krwi lecz równie¿ ze specyficznych w³aciwoci przeciwdzia³ania wielokierunkowym niekorzystnym dzia³aniom angiotensyny II. Wykazano niedawno, ¿e ³¹czona terapia z jednoczesnym zastosowaniem dwóch leków z obu grup
prowadzi do mocniejszej blokady uk³adu RAA oraz pe³niejszej ochrony nerek.
Materia³ i metody: Przeprowadzono12 miesiêczne badanie prospektywne, randomizowane, maj¹ce na celu ocenê wp³ywu leczenia losartanem 25 mg (n=18)
vs enalapril 10 mg (n=18) vs terapia ³¹czona losartan 25 mg i enalapril 10 mg
(n=16) na: bia³komocz, funkcjê nerek i profil metaboliczny u 54 pacjentów z potwierdzonym biopsyjnie przewlek³ym pierwotnym k³êbuszkowym zapaleniem
nerek (PKZN) i nadcinieniem têtniczym oraz prawid³ow¹ lub nieznacznie upoledzon¹ funkcj¹ nerek [klirens kreatyniny (CR-CL) pomiêdzy 36-150 ml/min].
Badanie fizykalne oraz badania laboratoryjne by³y wykonywane przed leczeniem,
po 3, 6 i 12 miesi¹cach terapii. Wyniki: Stwierdzono obni¿enie bia³komoczu mierzonego jako dobowa utrata bia³ka (DUB) we wszystkich badanych grupach po
3 miesi¹cach, który jednak jedynie w grupie z terapi¹ ³¹czon¹ osi¹gn¹³ znamiennoæ statystyczn¹: (losartan  31,5%; enalapril  39,6%; losartan i enalapril 
64,3% (p=0,001). Efekt ten utrzymywa³ siê po 6 i 12 miesi¹cach terapii. Nie stwierdzono ró¿nic statystycznych pomiêdzy wp³ywem losartanu i enalaprilu na wielkoæ bia³komoczu. Obni¿enie DUB by³o statystycznie wiêksze w grupie pacjentów leczonych terapi¹ ³¹czon¹ w porównaniu z monoterapi¹ losartanem (p=0,02),
ale jedynie po 3 miesi¹cach terapii. CR-Cl nie uleg³ istotnym zmianom w ¿adnej
z grup podczas ca³ego badania. Nie stwierdzono równie¿ istotnych zmian w
poziomie kreatyniny, lipidów, kwasu moczowego i albumin oraz bia³ka ca³kowitego w badanych grupach. Wnioski: Wród pacjentów z PKZN bia³komocz w
podobnym stopniu zmniejsza siê po leczeniu losartanem i enalaprilem. Terapia
³¹czona niesie za sob¹ wiêksze obni¿enie bia³komoczu ni¿ ka¿dy z leków podawany osobno. Istotn¹ czêæ tego opracowania stanowi¹ kliniczne wskazówki
dotycz¹ce strategii leczenia IKA i ARA, i ich zastosowania u pacjentów z PKZN
oraz optymalnego dawkowania w zale¿noci od ró¿nych sytuacji klinicznych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 1-6)

Angiotensin II receptor antagonists (ARB)
and angiotensin ii converting enzyme ihibitors (ACEI):
alone or both for treatment of primary
glomerulonephritis  12 months study.
The treatment strategy recommendation
Background: Pharmacological inhibition of the renin-angiotensin-aldosteron
system (RAAS) constitutes a cornerstone strategy in the management of patients with chronic nephropaties with proteinuria and with chronic renal failure.
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Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI), as well as angiotensin II
subtype 1 receptor antagonists have been shown to decrease proteinuria, reduce the local renal inflammatory processes and slow the progression of renal
insufficiency. Such beneficial renal effects derive not only from the reduction of
systemic blood pressure but are also determined by several specific
hemodynamic and non-hemodynamic properties of RAAS inhibiting drugs. Quite
recently, COOPERATE trial, the first long-term study addressing the effects of
dual RAAS blockade on primary renal end point confirmed that combined treatment with concomitant use of agents from both classes is superior to monotherapy in the field of nephroprotection. Methods: Prospective, randomised, 12
months study of the effects of losartan 25 mg (n=18) vs enalapril 10 mg (n=18)
vs combination of losartan 25 mg and enalapril 10 mg (n=16) on proteinuria,
kidney function and metabolic profile was performed in 54 patients with biopsy
proven chronic glomerulonephritis and hypertension with normal or slightly
declined kidney function [creatinine clearance (CR-CL) between 36-150 ml/min].
Clinical evaluation and laboratory tests were performed before treatment (basal), after 3, 6 and 12 months of therapy. Results: decrease of proteinuria measured as daily urine protein excretion (DPE) in all groups was observed after 3
months, but only in group with combined therapy was significant: (losartan 
31.5%; enalapril  39.6%; losartan and enalapril  64.3% (p=0.001). This effect
was similar after 6 and 12 months of therapy. There was no significant difference between losartan and enalapril impact on proteinuria level. Fall in DPE was
significantly deeper in patients treated with combined therapy in comparison
with losartan treatment (p=0.02) but only after three months of therapy. CR-Cl
was stable during the whole study period in all patients. Any significant changes in serum creatinine level, lipids, serum uric and protein concentrations were
observed as well. Conclusions: These results indicated that proteinuria is reduced by losartan, similarly to effect of enalapril in patients with primary glomerulonephritis. Combination of these drugs produces remarkable greater antiproteinuric effect than either of the agents in monotherapy. The recommendations
on the treatment strategy with ARB and ACEI and optimal dosing in patients
with primary glomerulonephritis are given.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 1-6)
Wstêp
Uk³ad renina-angiotensyna aldosteron
(RAA) odgrywa kluczow¹ rolê w regulacji
cinienia têtniczego, utrzymaniu homeostazy wodno-elektrolitowej oraz procesach
zwi¹zanych ze wzrostem i proliferacj¹ komórek. Podstawowym zadaniem uk³adu
RAA jest utrzymanie sta³ej objêtoci p³ynu
wewn¹trznaczyniowego oraz systemowego
cinienia krwi. Angiotensyna II (Ang II) jest
g³ównym efektorem uk³adu RAA i w trakcie
jego aktywacji indukuje obkurczenie naczyñ
krwiononych oraz nasilenie reabsorbcji
sodu w cewkach nerkowych bezporednio
lub poprzez pobudzenie uk³adu adrenergicznego oraz zwiêkszenie produkcji aldosteronu i wazopresyny [40,41]. Wszystkie podstawowe efekty biologiczne Ang II realizowane s¹ na drodze aktywacji swoistych receptorów AT-1 usytuowanych na powierzchni komórek ródb³onka, miêni g³adkich naczyñ krwiononych, komórek kory nadnerczy i wielu innych tkanek i narz¹dów. Ang II
pobudza jednak równie¿ receptor AT-2. Aktywacja receptora AT-2 prowadzi do zwiêkszonej produkcji tlenku azotu, rozszerzenia
naczyñ, hamowania proliferacji komórek, a
tak¿e bezporedniego blokowania receptorów AT-1 [1,33,34]. Ostatnie doniesienia
wskazuj¹ jednak, ¿e rola receptora AT-2 jest
bardziej z³o¿ona i w pewnych sytuacjach
przekazuje on sygna³y analogiczne do receptora AT-1, indukuj¹c lokalne zmiany zapalne lub apoptozê [42,44]. Niezale¿nie od
systemowego uk³adu RAA, dochodzi równie¿ do lokalnej produkcji Ang II w tkankach
wielu narz¹dów takich jak p³uca, serce,
mózg, j¹dra oraz w cianach naczyñ krwiononych. Stwierdzono, ¿e do syntezy Ang
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II dochodzi równie¿ w nerkach [3]. Rola tkankowej syntezy Ang II oraz fizjologiczne mechanizmy reguluj¹ce ten proces pozostaj¹
jak do tej pory niewyjanione. Wydaje siê
jednak, ¿e tkankowy uk³ad RAS odgrywa
bardzo istotn¹ rolê zarówno w regulacji cinienia têtniczego, hemodynamiki wewn¹trznerkowej oraz w procesach zwi¹zanych z
rozwojem i progresj¹ chorób nerek [6].
Mimo istotnej roli, jak¹ odgrywa uk³ad
RAA w utrzymaniu homeostazy, jego przewlek³e pobudzenie prowadziæ mo¿e do niekorzystnych nastêpstw w uk³adzie sercowo
-naczyniowym. Wykazano równie¿, ¿e Ang
II odgrywa kluczow¹ rolê w procesach zwi¹zanych z uszkodzeniem nerek oraz rozwojem i progresj¹ przewlek³ej ich niewydolnoci.
Udzia³ uk³adu RAA w procesach chorobowych w obrêbie nerek nie ogranicza siê
tylko do dzia³ania Ang II. Wykazano niedawno, ¿e aldosteron mo¿e równie¿ bezporednio stymulowaæ procesy w³óknienia w nerkach na drodze aktywacji TGF-b1 [13]. Do
patologicznych zmian w obrêbie nerek dochodzi równie¿ wskutek dzia³añ katecholamin uwalnianych z zakoñczeñ nerwowych
obwodowego uk³adu adrenergicznego, który stymulowany jest przez Ang II centralnie
oraz obwodowo [4,20].
Dysponujemy dwiema grupami leków
zmniejszaj¹cymi efekty dzia³ania uk³adu
RAA. Ograniczaj¹ one efekty biologiczne
zwi¹zane z aktywacj¹ receptorów AT-1. Inhibitory konwertazy angiotensyny II (IKA)
realizuj¹ to poprzez hamowanie aktywnoci
podstawowego enzymu uk³adu RAA, konwertuj¹cego angiotensynê (KA) i zmniejszenie syntezy Ang II. Blokada ta nie jest jed-

nak zupe³na z powodu syntezy Ang II szlakami enzymatycznymi niezale¿nymi od KA,
jak równie¿ zjawiska okrelanego jako
ucieczka od IKA, to jest opornoci na dzia³anie IKA, rozwijaj¹cej siê u czêci pacjentów po pewnym czasie skutecznego leczenia tymi lekami. Antagonici receptora AT-1
(ARA) blokuj¹ wi¹zanie Ang II z ich najwa¿niejszym receptorem, przy zachowanej syntezie peptydu [36].
Nefroprotekcyjny potencja³ IKA i ARA
przypisuje siê w pierwszej kolejnoci zmniejszeniu cinienia wewn¹trzk³êbuszkowego
oraz bia³komoczu, uwa¿anych za czynniki
akceleruj¹ce progresjê chorób nerek [29].
Wykazano, ¿e nerkowe efekty leków hamuj¹cych uk³ad RAA uzyskiwane s¹ niezale¿nie od ich dzia³ania hipotensyjnego. Stwierdzono miêdzy innymi, ¿e zarówno IKA, jak i
ARA wykazuj¹ przewagê nad innymi lekami hipotensyjnymi w zakresie zmniejszenia
bia³komoczu [36].
Wprowadzenie leków hamuj¹cych uk³ad
RAA do terapii pacjentów z uszkodzeniem
nerek doprowadzi³o do zwolnienia tempa
progresji niewydolnoci nerek. Nie uda³o siê
jednak jak do tej pory, ca³kowicie zahamowaæ jej postêpu. Sk³oni³o to do poszukiwañ
uzupe³niaj¹cych strategii terapeutycznych.
Racjonalnym rozwi¹zaniem wydawa³a siê
próba zastosowania terapii ³¹czonej z udzia³em IKA i ARA. Potencjalne korzyci takiego po³¹czenia wynikaj¹ z: (1) podwójnej, a
tym samym pe³niejszej blokady uk³adu RAA
na poziomie syntezy Ang II i jej oddzia³ywania na receptory AT-1, (2) zapobiegania stymulacji receptorów AT-2, oraz (3) potencjalnie korzystnych dzia³añ bradykininy [35].
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Cel badania: ustalenie wp³ywu leczenia enalaprilem i losartanem oraz terapii ³¹czonej na funkcjê nerek oraz utratê bia³ka
oraz wybrane dzia³ania metaboliczne.
Materia³ i metody

W badaniu bra³o udzia³ 54 pacjentów z nadcinieniem têtniczym i potwierdzonym biopsyjnie
pierwotnym k³êbuszkowym zapaleniem nerek
(PKZN). Dwóch pacjentów nie ukoñczy³o badania.
Jeden z powodu reakcji alergicznej, która wyst¹pi³a w trakcie terapii. U drugiego chorego powodem przerwania badania by³o wyst¹pienie zespo³u nerczycowego i rozpoczêcie z tego powodu leczenia sterydami. Analizowano wyniki 52 pacjentów, 22 kobiet i 30 mê¿czyzn w wieku 40,6 ± 11,6
lat (od 20 do 65 lat). W badaniu histopatologicznym stwierdzono u 36 pacjentów zmiany w k³êbuszkach o charakterze mezangialnym, 12 mezangio-kapilarnym, 1 b³oniatym, 1 segmentalnego
szkliwienia k³êbuszków nerkowych i u 2 inne, na
podstawie których rozpoznano u chorych PKZN.
Kryteria w³¹czenia do badania by³y nastêpuj¹ce:
wiek pomiêdzy 18-70 lat, nadcinienie têtnicze,
biopsyjnie potwierdzone PKZN inne ni¿ IgA, bia³komocz stwierdzany w dobowej zbiórce moczu,
pacjent bez leczenia IKA lub ARA minimum przez
4 tygodnie przed rozpoczêciem badania, bez leczenia sterydami lub innymi lekami immunosupresyjnymi przez 6 miesiêcy przed badaniem oraz
prawid³ow¹ lub nieznacznie upoledzon¹ funkcj¹
nerek (kreatynina poni¿ej 2 mg/dl). Chorzy z nefropati¹ IgA i pacjenci z zespo³em nerczycowym
nie brali udzia³u w badaniu.
Pacjentów podzielono na 3 grupy. W pierwszej grupie by³o 18 pacjentów w wieku 40,4 ± 11,9
lat (M:K -7:11), którzy otrzymywali 25 mg losartanu dziennie. W drugiej 18 pacjentów w wieku 44,4
± 10,1 lat (M:K - 12:6), którzy otrzymywali 10 mg
enalaprilu dziennie podzielonego na dwie dawki.
W trzeciej grupie by³o 16 pacjentów w wieku 37,7
± 12,7 lat (M:K-11:5) leczonych terapi¹ ³¹czon¹:
25 mg losartanu i 10 mg enalaprilu dziennie. Wy¿ej wymienione leki by³y podawane jako jedyne
lub do³¹czane do stosowanej terapii w zale¿noci
od wartoci cinienia têtniczego.
Wszyscy pacjenci zostali poinformowani o celu
terapii i wyrazili pisemn¹ zgodê na udzia³ w badaniu. Projekt zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez
Komisjê Etyczn¹ (NKEBN/4/99).
Wszystkie oznaczenia by³y wykonywane na
pocz¹tku badania, oraz po 3, 6 i 12 miesi¹cach.
Ka¿dorazowo badano dwukrotnie cinienie têtnicze, w surowicy krwi okrelano wartoci kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, bia³ka ca³kowitego i albumin oraz lipidów. Z dobowej zbiórki moczu oznaczano: dobow¹ utratê bia³ka (DUB), klirens kreatyniny (CR-CL) i wydalanie kwasu moczowego. Wszyscy pacjenci u¿ywali do tego celu
wyskalowanych pojemników i byli dok³adnie poinformowani, jak przeprowadziæ zbiórkê moczu.
Wszystkie oznaczenia by³y wykonywane standardowymi metodami.
Wyniki przedstawiono jako rednie ±SD. Zastosowano w celach statystycznych: test ShapiroWilka, analizê wariancji (ANOVA) i test KruskalWallis w celu okrelenia zale¿noci pomiêdzy badanymi grupami. W analizie statystycznej wykorzystywano ponadto dla opisania wyników w po-

szczególnych grupach test t-Studenta, test U Mann
Withney i test Friedmana. Do okrelenia korelacji
wykorzystano testy Pearsona i Spearmana. Analizê statystyczn¹ przeprowadzono wykorzystuj¹c licencjonowan¹ wersjê programu STATISTICA (version 5.1, StatSoft Inc).
Wyniki
Badanie ukoñczy³o 52 pacjentów z
PKZN, po 18 chorych w grupie z losartanem i enalaprilem oraz 16 w grupie z terapi¹ ³¹czon¹. Wszyscy pacjenci byli rasy kaukaskiej, wyjciowo chorzy w badanych grupach nie ró¿nili siê pod wzglêdem wieku,
p³ci, wartoci cinienia têtniczego, okrelonej funkcji nerek i DUB. W tabeli I przedstawiono charakterystykê pacjentów z wszystkich badanych grup.
Po 3, 6 i 12 miesi¹cach terapii nie znaleziono ró¿nic pomiêdzy badanymi grupami
w wartociach skurczowego i rozkurczowego cinienia têtniczego poza stwierdzanym
w 3 miesi¹cu terapii g³êbszym obni¿eniem
cinienia rozkurczowego przez terapiê ³¹czon¹ ni¿ sam enalapril (p=0,009). Ponadto w poszczególnych grupach stwierdzono
obni¿enie wartoci cinienia têtniczego: w
grupie z enalaprilem po 12 miesi¹cach zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe cinienie têtnicze obni¿y³o siê znamiennie
(p=0,01). W grupie z losartanem zmiany
istotne statystycznie zanotowano jedynie po
3 miesi¹cach terapii w cinieniu rozkurczowym (p=0,01), natomiast na skutek stosowania terapii ³¹czonej dosz³o do obni¿enia
istotnego wartoci cinienia skurczowego po
6 miesi¹cach (p=0,01) i rozkurczowego po
3 miesi¹cach (p=0,01).
Wartoci kreatyniny i klirensu kreatyniny nie ró¿ni³y siê statystycznie wyjciowo i
nie uleg³y istotnym zmianom podczas ca³ego badania.
Wartoci DUB nie ró¿ni³y siê istotnie na
pocz¹tku badania, we wszystkich grupach
obserwowano tendencjê do obni¿ania siê
bia³komoczu, jednak istotnie statystyczne
DUB zmniejszy³ siê jedynie w grupie otrzymuj¹cej terapiê ³¹czon¹ (po 3, 6 i 12 miesi¹cach p=0,001). Wartoci DUB i procentowe jego obni¿enie przedstawiono w tabeli
II. Nie stwierdzono ró¿nic statystycznych w
obni¿aniu siê wartoci DUB pomiêdzy badanymi grupami poza wiêkszym obni¿eniem
bia³komoczu po 3 miesi¹cach terapii w grupie otrzymuj¹cej terapiê ³¹czon¹ w stosunku do samego losartanu (p=0,02). W ¿adnej z badanych grup nie stwierdzono korelacji pomiêdzy zmian¹ wartoci DUB a obni¿eniem siê cinienia têtniczego czy zmian¹ klirensu kreatyniny. Tendencjê do obni¿ania siê wartoci cholesterolu obserwowano we wszystkich grupach, jednak w ¿adnej
nie osi¹gnê³a ona wartoci istotnych statystycznie. Wartoci triglicerydów, cholesterolu ca³kowitego i jego frakcji HDL, oraz kwasu moczowego i jego dobowego wydalania
przedstawiono w tabeli III.
Omówienie
Obecnie powszechnie uwa¿a siê, ¿e
hamowanie uk³adu renina-angiotensyna
pozwala na zwolnienie tempa utraty funkcji
nerek wród chorych z przewlek³ymi nefropatiami [8]. Od kilku lat terapia oparta na
IKA jest preferowanym leczeniem nadcinie-
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nia i standardowym postêpowaniem nefroprotekcyjnym wród chorych z ró¿nymi typami nefropatii [14,19]. Wiadomo równie¿,
¿e blokery receptora dla Angiotensyny II
(ARA) s¹ alternatywn¹ klas¹ leków hamuj¹cych uk³ad RAA [12]. Natomiast, jak do
tej pory nie by³o wiadomo czy ARA maj¹ te
same w³aciwoci nefroprotekcyjne co IKA
oraz czy terapia ³¹czona tymi lekami mo¿e
przynieæ jeszcze wiêksze korzyci ni¿ podawanie leków z obu grup osobno. G³ównym celem badania by³o porównanie dzia³ania ARA (losartan) i IKA (enalapril) oraz
terapii ³¹czonej tymi preparatami u pacjentów z rozpoznanym biopsyjnie PKZN. Jest
to najprawdopodobniej pierwsze badanie
przeprowadzone w tak wyselekcjonowanej
grupie pacjentów.
Stwierdzono tendencjê do obni¿enia
bia³komoczu mierzonego jako DUB we
wszystkich badanych grupach, jednak tylko
w grupie pacjentów otrzymuj¹cych terapiê
³¹czon¹ wartoci te by³y statystycznie znamienne. Nie stwierdzono natomiast ró¿nic
w DUB pomiêdzy badanymi grupami. W
przeprowadzonych wczeniej badaniach
stwierdzano zmniejszanie siê bia³komoczu
wród chorych z nadcinieniem têtniczym
[22], IgA nefropati¹ [24], nefropati¹ cukrzycow¹ [2] i niecukrzycowymi przewlek³ymi
chorobami nerek [9]. Otrzymane przez nas
wyniki potwierdzaj¹ obni¿anie siê DUB pod
wp³ywem stosowanych ARA i IKA i nie odbiegaj¹ od tych które uzyskano w wymienionych badaniach. Obni¿enie DUB po ARA
od 28% do 55,5% i po IKA od 38% do 61%.
Celem badania nie by³o okrelenie wp³ywu
podanych leków na wartoci cinienia têtniczego, by³oby to wrêcz niemo¿liwe z powodu za³o¿eñ badania, w którym nie zmieniano dawek podawanych leków z grupy ARA i
IKA, natomiast w przypadku niedostatecznej kontroli wartoci cinienia têtniczego
kontynuowano lub modyfikowano dotychczasow¹ terapiê hipotensyjn¹ opart¹ na lekach moczopêdnych, blokerach kana³u wapniowego, b blokerach lub a blokerach. Tendencjê do obni¿ania siê wartoci cinienia
têtniczego obserwowano we wszystkich
badanych grupach, natomiast nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic pomiêdzy
grupami w trakcie prowadzonego leczenia.
Nie znaleziono te¿ korelacji pomiêdzy zmianami wartoci cinienia têtniczego a wielkoci¹ obni¿enia siê DUB. Podobne wyniki
uzyska³ Andersen i wsp. [2] oraz Russo i
wsp. [31] u pacjentów z nefropati¹ cukrzycow¹ i chorych z IgA nefropati¹. Mo¿e to
potwierdzaæ niezale¿ne od dzia³ania hipotensyjnego korzystne dzia³anie tych leków
poprzez hamowania uk³adu RAA na zmniejszanie siê bia³komoczu. Wa¿nym problemem pracy by³o ustalenie, czy stosowanie
terapii ³¹czonej IKA i ARA, nawet przy u¿yciu tak ma³ych dawek leków, przyniesie
wiêksze korzyci nefroprotekcyjne. Uzyskano najwiêksze procentowo obni¿enie DUB
przy ³¹cznym stosowaniu w/w leków, natomiast istotn¹ statystycznie ró¿nicê stwierdzono jedynie pomiêdzy stosowanym losartanem a terapi¹ ³¹czon¹ po 3 miesi¹cach
leczenia. Brak ró¿nic statystycznych mo¿e
wynikaæ z liczebnoci badanej grupy. Opublikowane niedawno wyniki badania COOPERATE wykaza³y po raz pierwszy, ¿e terapia ³¹czona zastosowana u pacjentów z
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Tabela I
Charakterystyka pacjentów na pocz¹tku badania.
Patient characteristics at baseline.
Losartan (L) (n=18) Enalapril (E) (n=18)

(E+L) (n=16)

P³eæ: m /k

7/11

12/6

11/5

Wiek: lata (±SD)

40,4 ± 11,9

43,4 ± 10,1

37,7 ± 12,7

Cinienie têtnicze skurczow e m m Hg (±SD)

137,1 ± 11,6

134 ± 13,4

140 ± 17,2

Cinienie têtnicze rozkurczow e m m Hg (±SD)

88.2 ± 7,5

87,8 ± 9,3

90,8 ± 11,4

Dobow e w y dalanie bia³ka z m oczem g/24 h (±SD)

2.17 ± 1,52

2,6 ± 1,69

3,25 ± 1,82

Kreaty nina w surow icy krw i m g/dl (±SD)

1,04 ± 0,2

1,25 ± 0,3

1,2 ± 0,3

Klirens kreaty niny m l/m in (±SD)

92,5 ± 25,3

93,9 ± 37,7

94,8 ± 31,8

PKZN m ezangialne

12

13

11

PKZN m ezangio-kapilarne

6

3

3

PKZN b³oniaste

0

1

0

Segm entalne szkliw ienie k³êbuszków nerkow y ch

0

0

1

Inne pierw otne KZN

0

1

1

Rozpoznanie histopatologiczne w biopsji nerki:

100
klirens kreatyniny
ml/min

uszkodzeniem nerek pochodzenia nie-cukrzycowego zwalnia tempo progresji niewydolnoci nerek w porównaniu do chorych
leczonych IKA lub ARA w monoterapi [21].
Rezultat naszych badañ jest te¿ zgodny z
wynikami uzyskanymi przez Russo i wsp.
[31]. Udowodni³ on, ¿e kombinacja ARA i IKA
wród chorych z IgA nefropati¹ powoduje
wiêksze obni¿enie bia³komoczu ni¿ ka¿dy z
leków stosowanych osobno. Podobne wyniki przedstawi³ Zoccali i wsp. [45] badaj¹c
pacjentów z przewlek³ymi chorobami nerek
o ró¿nej etiologii oraz Hebert i wsp.[11], który
przeprowadzi³ swoje badania wród chorych
z nefropati¹ cukrzycow¹. Przedstawione
wyniki znalaz³y potwierdzenie w pierwszym
wieloorodkowym badaniu, które zosta³o
przeprowadzone przez European Group for
the Investigation Valsartan in Chronic Renal Diseas [30]. Wszystkie przedstawione
badania upowa¿niaj¹ do postawienia tezy o
korzystniejszym nefroprotekcyjnym dzia³aniu terapii ³¹czonej ARA i IKA ni¿ leczenie
ka¿dym z preparatów osobno.
Podczas badania nie znaleziono istotnych statystycznie zmian w profilu lipidowym
i bia³kowym pomimo stwierdzanego korzystnego dzia³ania obni¿aj¹cego bia³komocz i
blokady systemu RAA. Brak oczekiwanych
zmian wynika najprawdopodobniej z niedostatecznej liczebnoci badanych grup. Podobnie nie obserwowano zmian w gospodarce purynowej, a szczególnie wydalaniu
kwasu moczowego pomimo opisywanych
wczeniej pozytywnych wyników, które opisywano pod wp³ywem terapii losartanem
[7]. Prawdopodobnie by³o to spowodowane
niskimi dawkami losartanu stosowanymi w
przeprowadzonym przez nas badaniu.
Reasumuj¹c IKA i ARA s¹ lekami z wyboru w leczeniu chorych z przewlek³ym
uszkodzeniem nerek przebiegaj¹cym z bia³komoczem. Ich wp³yw na spowolnienie tempa progresji choroby nerek udowodniono
zarówno u pacjentów z uszkodzeniem nerek, u pod³o¿a którego le¿y nefropatia cukrzycowa, k³êbuszkowe zapalenie nerek,
nefropatia nadcinieniowa oraz nefropatia
ródmi¹¿szowa [16,17,26,38,43]. Jedyn¹
grup¹ chorych, gdzie efekt taki nie jest obserwowany s¹ chorzy ze zwyrodnieniem
wielotorbielowatym nerek.
Na podstawie przeprowadzonych badañ
i danych z literatury stwierdziæ mo¿na, ¿e
racjonalnym rozwi¹zaniem wydaje siê zastosowanie terapii ³¹czonej z udzia³em IKA
i ARA wród wszystkich chorych z przewlek³ym uszkodzeniem nerek przebiegaj¹cym
z bia³komoczem, a szczególnie z PKZN, którzy nie maj¹ istotnych przeciwwskazañ do
stosowania tego typu terapii. Podwójna blokada uk³adu RAA skutkuje wiêksz¹ redukcj¹ bia³komoczu ni¿ monoterapia przy porównywalnym obni¿eniu cinienia têtniczego. Opublikowane niedawno wyniki badania COOPERATE potwierdzi³y, ¿e terapia ³¹czona zastosowana u pacjentów z uszkodzeniem nerek pochodzenia nie-cukrzycowego zwalnia tempo progresji niewydolnoci nerek w porównaniu do chorych leczonych IKA lub ARA w monoterapii [21]. Najwa¿niejsze badania kliniczne potwierdzaj¹ce nefroprotekcyjne w³aciwoci leków hamuj¹cych aktywnoæ uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron zamieszczono w tabeli
IV.

90
80
70
pocz¹tek

losartan

3 miesi¹ce

enalapril

6 miesiêcy

12 miesiêcy

t.³¹czona

Rycina 1
rednie wartoci klirensu kreatyniny w poszczególnych grupach podczas badania.
Changes of the creatinine clearance during the treatment in all studied groups.
Tabela II
rednie wartoci ±SD dobowej utraty bia³ka (DUB) i ich zmiany podczas terapii losartanem, enalaprilem i z
zastosowaniem terapii ³¹czonej.
Urinary protein excretion (UPE) ±SD and its change during treatment with losartan, enalapril and combined
therapy.

DUB g/ 24 godziny zm iana DUB g/ 24 godziny

zm iana DUB %

LOSARTAN - pocz¹tek

2,0±1,2

3 m iesi¹ce

1,37±1,1

-0,7±1,0

- 31,5

6 m iesiêcy

1,27±1,0

-0,7±1,0

-36,5

12 m iesiêcy

1,42±1,2

-0,5±1,2

-29,0

ENALAPRIL - pocz¹tek

2,65±1,9

3 m iesi¹ce

1,6±1,8

-1,05±1,2

-39,6

6 m iesiêcy

1,73±1,3

-0,92±1,5

-34,7

12 m iesiêcy

1,77±1,6

-0,88±1,5

-33,2

TERAPIA £¥CZONA - pocz¹tek

3,36±1,9

3 m iesi¹ce

1,2±0,9*

-2,24±2,0

-64,3

6 m iesiêcy

1,34±1,1*

-2,02±2,0

-60,1

12 m iesiêcy

1,31±1,1*

-2,02±2,5

-61,1

* - p<0,0001

M. Renke i wsp.

Tabela III
Wybrane parametry okrelaj¹ce stan metaboliczny ustroju przed rozpoczêciem terapii oraz po 3, 6 i 12 miesi¹cach leczenia. Wartoci rednie ± SD.
Metabolic parameters before and after 3, 6 and 12 months treatment with losartan, enalapril and combined
therapy mean ± SD.
CH

HDL

UA

SP

SA

LOSARTAN - pocz¹tek

248,8±64,8

3 m iesi¹ce

237,3±58,2

64,7±30,5

5,6±1,1

7,1±0,6

4,1±0,3

63,2±33,3

5,2±1,4

7,1±0,6

4,1±0,3

6 m iesiêcy

225,5±35,5

56,1±11,9

5,3±1,1

7,1±0,5

4,1±0,2

12 m iesiêcy

224,8±36,9

57,1±12,5

5,2±1,3

6,8±0,8

4,1±0,3

ENALAPRIL - pocz¹tek

268,2±54,0

79,8±53,3

5,9±1,6

7,0±0,9

4,0±0,3

3 m iesi¹ce

255,1±26,2

52,7±12,8

6,5±1,6

7,0±0,7

4,2±0,3

6 m iesiêcy

262,9±39,6

61,5±22,7

5,8±1,5

7,0±0,6

4,0±0,3

12 m iesiêcy

259,5±62,8

62,4±28,9

6,3±2,0

7,0±0,8

4,2±0,4

TERAPIA £¥CZONA - pocz¹tek

272,3±64,5

63,7±18,2

6,7±1,2

7,0±0,6

4,1±0,4

3 m iesi¹ce

239,3±65,7

59,5±17,0

6,6±1,4

7,0±0,7

4,0±0,4

6 m iesiêcy

232,4±61,4

57,6±19,0

6,4±1,4

6,9±0,4

4,1±0,3

12 m iesiêcy

234,2±40,7

58,1±17,0

6,7±1,5

6,9±0,5

4,1±0,2

CH  ca³kowity cholesterol (mg/dl), HDL  cholesterol HDL (mg/dl),
UA  kwas moczowy (mg/dl), SP  bia³ko ca³kowite (mg/dl), SA  albumina (mg/dl)
3,5
DUB g/24h

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
pocz¹tek

3 miesi¹ce

losartan

6 miesiêcy

enalapril

12 miesiêcy

t. ³¹czona

Rycina 2
Zmiany DUB podczas terapii w poszczególnych grupach.
Changes of the UPE during the treatment in all studied groups.
Tabela IV
Najwa¿niejsze badania kliniczne potwierdzaj¹ce nefroprotekcyjne w³aciwoci leków hamuj¹cych aktywnoæ
uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron.
The most important clinical trials with drugs inhibiting RAAS.
Badanie

Populacja chory ch

Collab. Study Group

nefropatia cukrzy cow a

AI PR I

nefropatie m ieszane

REIN GISEN Group

nefropatia niecukrzy cow a

I DNT

nefropatia cukrzy cow a

R EN AAL

nefropatia cukrzy cow a
nefropatia niecukrzy cow a

COOPERATE

Optymalne dawkowanie
Nie ustalono jak do tej pory optymalnego dawkowania IKA oraz ARA w terapii nefroprotekcyjnej. Powszechnie zaleca siê
wiêc dawki tych leków stosowane w leczeniu nadcinienia têtniczego. Badania przeprowadzone w naszym orodku wykaza³y,
¿e nawet niewielkie dawki IKA lub ARA (losartan 25 mg, enalapril 10 mg), nie wp³ywaj¹ce znamiennie na obni¿enie cinienia têtniczego powoduj¹ redukcjê bia³komoczu
[37,39]. Inne badania udowodni³y, ¿e zmniejszenie bia³komoczu, a tak¿e ograniczenie

Porów nanie

Wy nik **

Pim iennictw o

captopril v s. placebo

45%

[16]

benazepril v s. placebo

53%

[19]

ram ipril v s. placebo

52%

[28]

irbesartan v s. placebo;
irbesartan v s. am lody pina

20%
23%

[17]

losartan v s. placebo

16%

[5]

t. ³¹czona v s. m onoterapia
(trandolapril, losartan)

12%

[21]

zmian zapalnych i w³óknienia nerek jest proporcjonalne do dawki zastosowanych leków
[9,25]. Dlatego te¿ zalecane jest obecnie stosowanie maksymalnych dawek hipotensyjnych IKA i/lub ARA. Zalecenia te dotycz¹
równie¿ terapii skojarzonej, która przynajmniej, jeli chodzi o nefropatiê o pod³o¿u nie
zwi¹zanym z cukrzyc¹, wydaje siê byæ ju¿
leczeniem z wyboru. Prowadzone s¹ obecnie liczne badania kliniczne nad bezpieczeñstwem i efektami zastosowania dawek wy¿szych ni¿ te, które wykazuj¹ maksymalny
efekt hipotensyjny [10,23]. Nie dostarczy³y
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one jednak jak do tej pory dowodów uzasadniaj¹cych takie postêpowanie, choæ niektórzy autorzy sugeruj¹, ¿e mo¿e ono dawaæ korzystne efekty. Niezale¿nie od powy¿szych rozwa¿añ kierowaæ powinnimy
siê równie¿ aktualnymi zaleceniami dotycz¹cymi docelowych wartoci cinienia têtniczego w leczeniu chorych z bia³komoczem, to jest < 130/85 mmHg u pacjentów
z bia³komoczem < 1 g/dobê, oraz <125/75
mmHg w przypadku bia³komoczu >1 g/dobê
[18]. W sytuacji, gdy nie uzyskujemy wy¿ej
wymienionych wartoci cinienia pomimo
stosowania maksymalnych dawek IKA i/lub
ARA, konieczne jest w³¹czenie kolejnego
leku hipotensyjnego. Szczególnie korzystna jest skojarzona terapia z lekami moczopêdnymi.
Odrêbnym zagadnieniem jest terapia
pacjentów, którzy nie toleruj¹ wysokich dawek IKA lub ARA z powodu niedocinienia
lub te¿ objawów ubocznych zwi¹zanych z
stosowaniem tych leków. Nie ma jak do tej
pory wytycznych co do optymalnego leczenia nefroprotekcyjnego w tej grupie chorych. Niedawno zakoñczone w naszym
orodku badania wykaza³y, ¿e skojarzone
leczenie bardzo ma³ymi dawkami IKA i ARA
(losartan 25 mg, benazepril 5 mg) zastosowane u pacjentów z pierwotnymi k³êbuszkowymi zapaleniami nerek daje lepsze
efekty w aspekcie zmniejszenia bia³komoczu oraz ograniczenia uszkodzenia cewek
nerkowych ni¿ te same leki stosowane w
monoterapii w dawkach dwukrotnie wiêkszych [27,32]. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
do podobnych wniosków mo¿na dojæ analizuj¹c wyniki niektórych badañ eksperymentalnych, wydaje siê, ¿e ³¹czenie IKA i ARA
w dawkach ma³ych wykazuje przewagê nad
monoterpi¹ w dawkach wy¿szych [15].
Wnioski
1. Wyniki badañ sugeruj¹ brak wp³ywu
prowadzonego leczenia na gospodarkê
bia³kow¹ pacjentów. Jednoczenie obserwowano trend obni¿ania siê dobowej utraty bia³ka we wszystkich badanych grupach,
który osi¹gn¹³ wartoci znamienne statystycznie wród pacjentów poddanych terapii ³¹czonej. Mo¿e to sugerowaæ przewagê
terapii ³¹czonej w redukcji bia³komoczu w
grupie chorych z PKZN.
2. Podczas badañ nie stwierdzono
wp³ywu stosowanego leczenia na funkcjê
nerek rozumian¹ jako zmiany w klirensie
kreatyniny, wartoci cinienia têtniczego i
wydalanie kwasu moczowego.
3. Wyniki przedstawionych badañ
wskazuj¹, ¿e nefroprotekcyjne dzia³anie
niewielkich dawek blokerów enzymu konwertuj¹cego wraz z antagonistami receptora AT1 zale¿y nie tylko od ich dzia³ania
hipotensyjnego, ale równie¿ od w³aciwoci plejotropowych tych leków.
4. Leczenie preparatami z grupy IKA i
ARA, równie¿ terapiê ³¹czon¹, nale¿y prowadziæ nawet u pacjentów z PKZN i prawid³owymi wartociami cinienia têtniczego.
Propozycja standardu postêpowania
1. Nale¿y stosowaæ IKA i ARA wród
wszystkich chorych z przewlek³ym uszkodzeniem nerek przebiegaj¹cym z bia³komoczem, którzy nie maj¹ istotnych przeciwwskazañ do stosowania tego typu terapii.
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2. Wród chorych z PKZN, niezale¿nie
od stosowanego u czêci pacjentów leczenia immunosupresyjnego, wskazane jest
stosowanie leków nefroprotekcyjnych z grup
IKA i ARA.
3. Zaleca siê jak najszybsze w³¹czanie
IKA i ARA oraz stosowanie ich w dawkach
mo¿liwie maksymalnych.
4. Celowe jest podjêcie próby leczenia
niewielkimi dawkami ARA i IKA wród pacjentów, którzy nie toleruj¹ standardowej terapii tymi lekami.
5. Terapia ³¹czona z równoczesnym u¿yciem IKA i ARA powinna byæ preferowan¹
form¹ leczenia, poniewa¿ daje lepsze efekty w aspekcie dzia³ania nefroprotekcyjnego.
6. Leczenie ARA i IKA powinno byæ zastosowane niezale¿nie od wysokoci systemowego cinienia têtniczego (równie¿ u chorych bez nadcinienia têtniczego) oraz bia³komoczu.
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