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Opis dwóch przypadków chorych
z pierwotnymi k³êbuszkowymi zapaleniami
nerek skutecznie leczonych po³¹czeniem
leków z grupy antagonistów receptorów AT-1
dla angiotensyny II (ARA) i inhibitorów
konwertazy angiotensyny (IKA)
Farmakologiczna blokada uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron stanowi
podstawow¹ strategiê leczenia przewlek³ych nefropatii przebiegaj¹cych z bia³komoczem. Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) i antagonici receptorów
AT-1 dla angiotensyny II (ARA) zmniejszaj¹ bia³komocz, ograniczaj¹ lokalne procesy zapalne oraz zwalniaj¹ progresjê niewydolnoci nerek. Pacjenci i metody:
Opisano losy dwóch pacjentek z potwierdzonym biopsyjnie przewlek³ym pierwotnym k³êbuszkowym zapaleniem nerek (PKZN) mezangialno-rozplemowym i
nadcinieniem têtniczym oraz nieznacznie upoledzon¹ funkcj¹ nerek. Okrelano bia³komocz jako dobow¹ utratê bia³ka (DUB) z 24 godzinnej zbiórki moczu oraz parametry wydolnoci nerek: kreatyninê (kr) i klirens kreatyniny (CRCl). Mierzono wartoci cinienia têtniczego (RR) w warunkach ambulatoryjnych
i podczas wizyt w Poradni Chorób Nerek (PChN). Przypadek 1. Chora 25-letnia,
z PKZN rozpoznanym w 1996, po sterydoterapii w pulsach a nastêpnie doustnie
z przejciowym efektem w postaci obni¿enia DUB do 0,7 g, CR-Cl ok. 60 ml/min.
i kr. 1,2-1,7 mg/dl. Wartoci RR wymaga³y terapii hipotensyjnej skojarzonej (w
tym IKA). Pod opiek¹ PChN od 2001 r. W badaniach DUB od 2,68 do 5,23 g, kr.
1,3-1,6 mg/dl, RR stopniowo obni¿ono do 130/80 mmHg. W 2002 r. do benazeprilu 20 mg do³¹czono losartan 50 mg. Po 2 miesi¹cach DUB wynosi³ 0,36 g, kreatynina 1,57 mg/dl, CR-Cl 80 ml/min. DUB w okresie 12 miesiêcy po w³¹czeniu
terapii ³¹czonej od 0,53 do 0,79 g, kreatynina oko³o 1,6 mg/dl. Przypadek 2.
Chora 26-letnia z rozpoznanym w 1991 r. PKZN, po leczeniu sterydami do¿ylnie
i doustnie bez istotnego efektu. Obserwowano pogorszenie funkcji nerek pomimo leczenia m.in. sterydami przez 18 miesiêcy i IKA. Wartoci RR wymaga³y
terapii hipotensyjnej. DUB przed w³¹czeniem terapii ³¹czonej od 1,68 do 5,01 g,
kreatynina 1,45-1,67 mg/dl, RR oko³o 130/80 mmHg. W 2003 r. zmieniono benazepril 10 mg na lisinopril 10 mg i losartan 25 mg. Po 2 miesi¹cach DUB 0,62 g, kr.
2,1 mg/dl, CR-Cl 36 ml/min. DUB w okresie 12 miesiêcy od w³¹czenia terapii
³¹czonej od 0,75 do 1,0 g, kreatynina oko³o 1,7 mg/dl, CR-Cl od 38-54 ml/min.
Wnioski: W obu przypadkach po zastosowaniu terapii ³¹czonej stwierdzono
znaczne obni¿enie DUB. Efekt ten utrzymywa³ siê po 12 miesi¹cach. CR-Cl i
poziom kreatyniny nie uleg³y istotnym zmianom. Wród pacjentów z PKZN terapia ³¹czona z jednoczesnym zastosowaniem leków z grup IKA i ARA stanowi
cenn¹ propozycjê terapeutyczn¹, która w wybranych przypadkach mo¿e doprowadziæ do szybkiej poprawy stanu chorego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 27-30)
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Two clinical states of patients with primary
glomerulonephritis successfully treated with combined
therapy with angiotensin II receptor antagonists (ARB)
and angiotensin II converting enzyme ihibitors (ACEI)
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.
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. Patients and methods: two clinical states of patients with biopsy proven
chronic mesangial glomerulonephritis (Ch-Gl), hypertension and slightly impaired
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renal function were desribed. Proteinuria as daily urine protein excretion (DPE),
serum creatinine and creatinine clearance (CR-CL) were measured. Blood pressure (BP) was measured at home and in the nephrology clinic (NC). Case 1. 25
year old woman with Ch-Gl diagnosed in 1996. She had been treated with steroids with temporary effect as decrease of DPE to 0.7 g, CR-Cl was about 60 ml/
min. and serum creatinine 1.2-1.7 mg/dl. Hypertension was treated with several
antihypertensive drugs (with ACEI). She has been in NC since 2001. DPE between 2.68-5.23 g, serum creatinine 1.3-1.6 mg/dl, BP about 130/80 mmHg. In
2002 she was treated with benazepril 20 mg daily and losartan 50 mg per day
was started. After 2 months of combined therapy DPE fell to 0.36 g, serum creatinine was stable at 1.57 mg/dl and CR-Cl 80 ml/min. During the 12 months'
therapy with combination of losartan and benazepril DPE was between 0,530,79 g, serum creatinine 1.6 mg/dl. Case 2. 26 year old woman with Ch-Gl diagnosed in 1991. She had been treated for 18 months with steroids and ACEI without any positive effect. Renal function gradually declined. Before we started the
combined therapy DPE was between 1.68-5.01 g, serum creatinine 1.45-1.67 mg/
dl, BP about 130/80 mmHg. In 2003 benazepril 10 mg was changed by lisinopril
10 mg and losartan 25 mg daily. After 2 months of combined therapy DPE had
fallen to 0.62 g, serum creatinine 2.1 mg/dl and CR-Cl 36 ml/min. During the 12
months' therapy with combination of losartan and benazepril DPE was between
0.75-1.0 g, serum creatinine was stable at about 1.6 mg/dl. Conclusions: In both
patients after starting the combined therapy with ACEI and ARB we observed
considerable decreases in DPE. These effects were stable after 12 months of
treatment, also CR-Cl and serum creatinine was unchanged during this time. In
patients with Ch-Gl the combined therapy with ACEI and ARB may be beneficial
and may offer an additional anti-proteinuric effect, leading to a dramatic improvement of patients' health.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 27-30)
Wstêp
Rola uk³adu renina-angiotensyna aldosteron (RAA) jest kluczowa w regulacji cinienia têtniczego, utrzymaniu homeostazy
wodno-elektrolitowej oraz procesach zwi¹zanych ze wzrostem i proliferacj¹ komórek.
Uk³ad RAA jest odpowiedzialny za utrzymanie sta³ej objêtoci p³ynu wewn¹trznaczyniowego oraz systemowego cinienia krwi.
Angiotensyna II (Ang II), która jest g³ównym
efektorem uk³adu RAA prowadzi do obkurczenia naczyñ krwiononych oraz nasilenia
reabsorbcji sodu w cewkach nerkowych.
Dochodzi do tego bezporednio lub poprzez
pobudzenie uk³adu adrenergicznego oraz
zwiêkszenie produkcji aldosteronu i wazopresyny [25,26]. Niezale¿nie od systemowego uk³adu RAA, Ang II jest równie¿ produkowana w tkankach wielu narz¹dów takich
jak p³uca, serce, mózg, j¹dra oraz w cianach naczyñ krwiononych. Stwierdzono, ¿e
do syntezy Ang II dochodzi równie¿ w nerkach [2]. Rola tkankowej syntezy Ang II oraz
fizjologiczne mechanizmy reguluj¹ce ten
proces s¹ do tej pory niewyjanione. Wydaje siê jednak, ¿e tkankowy uk³ad RAA odgrywa istotn¹ rolê w regulacji cinienia têtniczego, hemodynamiki wewn¹trznerkowej
oraz w procesach zwi¹zanych z rozwojem i
progresj¹ chorób nerek [3].
Przewlek³e pobudzenie uk³adu RAA
mo¿e prowadziæ do niekorzystnych nastêpstw w uk³adzie sercowo-naczyniowym.
Ponadto wykazano, ¿e Ang II odgrywa kluczow¹ rolê w procesach zwi¹zanych z
uszkodzeniem nerek oraz rozwojem i progresj¹ przewlek³ej ich niewydolnoci.
Efekty dzia³ania uk³adu RAA zmniejszaj¹
inhibitory konwertazy angiotensyny II (IKA)
i antagonici receptora AT-1 (ARA). Ograniczaj¹ one efekty biologiczne zwi¹zane z
aktywacj¹ receptorów AT-1. IKA dzia³aj¹
poprzez hamowanie aktywnoci podstawowego enzymu uk³adu RAA, konwertuj¹ce-
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go angiotensynê (KA) i zmniejszenie syntezy Ang II. Blokada ta nie jest jednak 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.
Mo¿e do niej dojæ u czêci pacjentów po
pewnym czasie skutecznego leczenia. ARA
blokuj¹ wi¹zanie Ang II z ich najwa¿niejszym
receptorem, przy zachowanej syntezie peptydu [22].
Nefroprotekcyjny potencja³ IKA i ARA
przypisuje siê g³ównie w zmniejszeniu cinienia wewn¹trzk³êbuszkowego oraz bia³komoczu, które s¹ uwa¿ane za czynniki
sprzyjaj¹ce progresji chorób nerek [17]. Wykazano, ¿e tzw. nerkowe efekty leków hamuj¹cych uk³ad RAA s¹ niezale¿nie od ich
dzia³ania hipotensyjnego. Stwierdzono te¿,
¿e IKA, jak i ARA wykazuj¹ przewagê nad
innymi lekami hipotensyjnymi w zakresie
zmniejszenia bia³komoczu. [22].
Wprowadzenie leków hamuj¹cych uk³ad
RAA do terapii pacjentów z uszkodzeniem
nerek doprowadzi³o do zwolnienia tempa
progresji ich niewydolnoci. Nie uda³o siê
jednak, jak do tej pory ca³kowicie zahamowaæ jej postêpu. Sk³ania to do poszukiwañ
nowych strategii leczenia. Racjonalnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie 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,
(3) potencjalnie korzystnych dzia³añ bradykininy [21].
Opis przypadku 1:

Chora 25-letnia D.P. pod opiek¹ Poradni Chorób Nerek AMG od 29.10.2001 z rozpoznanym na
podstawie biopsji nerki przewlek³ym k³êbkowym

mesangialno-rozplemowym zapaleniem nerek w
okresie rozpoczynaj¹cej siê ich niewydolnoci oraz
nadcinieniem têtniczym.
W 1996 roku chora by³a hospitalizowana w
Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Miêdzylesiu z powodu nadcinienia têtniczego (wartoci maksymalne do 240/140 mmHg) i bia³komoczu (dobowa utrata bia³ka-DUB 6 g), wartoci kreatyniny w surowicy wynosi³y 147 µmol/l, albumina
31 g/l, cholesterol 5,8 mmol/l. W wykonanym USG
nerki opisano jako bez zmian. Zastosowano leczenie hipotensyjne: Nifedypina, Propranolol, Prazosyna oraz wykonano biopsjê nerki. Po otrzymaniu
wyniku badania (11010/6680/96) Wn. Glomerulonephritis mesangialis proliferativa o rednim nasileniu, z tendencj¹ do szkliwienia k³êbków z towarzysz¹cym zapaleniem ródmi¹¿szowym zastosowano leczenie pulsami Solu-Medrolu 3 x 0,6 g, a
nastêpnie Encorton w dawce 0,5 mg/kg (35 mg)
przez 6 miesiêcy i Enarenal 2 x 10 mg. Kontrolne
badanie DUB po leczeniu 0,6 g. Pacjentka okresowo kontrolowana w Poradni w Miêdzylesiu. W
2000 roku s³u¿bowo przebywa³a za granic¹, sk¹d
wróci³a z powodu z³ej kontroli cinienia têtniczego
i obrzêków okolicy twarzy i koñczyn dolnych. Po
przyjedzie krótkotrwale hospitalizowana na oddziale wewnêtrznym w Pucku w sierpniu 2001 r., a
nastêpnie skierowana do Poradni Chorób Nerek
w Gdañsku. W badaniach przy przyjêciu DUB 1,373,79 g, kreatynina 1,3-1,4 mg/dl, RR oko³o 150/
100 mmHg kontrolowane perindoprilem 4 mg, nitrendypin¹, doxazosyn¹ i furosemidem. Stopniowo osi¹gniêto dobr¹ kontrolê RR (<130/80 mmHg),
zwiêkszaj¹c dawki leków i zmieniaj¹c nitrendypinê na amlodypinê oraz perindopril na benazepril.
Pomimo stosowania tego ostatniego leku w maksymalnej dawce (20 mg) DUB wynosi³ od 2,94 do
5,23 g, a kreatynina w surowicy 1,5-1,6 mg/dl. W
sierpniu 2002 r. do³¹czono do leczenia losartan 50
mg dziennie i przy niezmienionych wartociach
M. Renke i wsp.

cinienia têtniczego obserwowano spadek DUB do
0,36 g. Nastêpne oznaczenia DUB w ci¹gu 12 miesiêcy wynosi³y od 0,53 do 0,79 g, a wartoci kreatyniny pozosta³y na poziomie oko³o 1,6 mg/dl.

Tabela I
Wybrane parametry oznaczane u chorych D.P. i K.P. przed oraz po 2 i 12 miesi¹cach od w³¹czenia terapii
³¹czonej IKA i ARA.
Parameters before and after 2 and 12 months treatment with combined therapy.

Opis przypadku 2

Chora 26-letnia K.P. pod opiek¹ Poradni Chorób Nerek AMG od 1990 roku z rozpoznanym na
podstawie biopsji nerki (1991) i rebiopsji (1998)
przewlek³ym k³êbkowym mesangialno-rozplemowym zapaleniem nerek w okresie rozpoczynaj¹cej siê ich niewydolnoci oraz nadcinieniem têtniczym. W badaniach dodatkowych w 1998 r.
stwierdzano RR 130/80 mmHg DUB 5,8 g i 3,05 g,
kreatynina 0,8-1,2 mg/dl, klirens kreatyniny 68 ml/
min. Do leczenia w³¹czono pulsy Solu-Medrolu 3
x 1 g (i.v.) i nastêpnie Encorton 30 mg (0,5 mg/kg),
dawkê leku stopniowo obni¿ano do 10 mg po 6
miesi¹cach od rozpoczêcia terapii. W kontrolnych
badaniach DUB 3,2-4,0 g, zlecono Enalapril 5 mg/
dobê, po 18 miesi¹cach odstawiono sterydoterapiê. Kontrolne DUB bez Encortonu 4,3 g. W kolejnych latach pacjentka by³a leczona w monoterapii
losartanem 25-50 mg lub benazeprilem 10 mg, w
tym czasie wartoci klirensu kreatyniny stopniowo
obni¿y³y siê do oko³o 40 ml/min., kreatynina w surowicy 1,5-1,6 mg/dl, RR 110/70-130/80 mmHg a
wartoci DUB 1,7-6,7 g. W styczniu 2003 r. zastosowano terapiê ³¹czon¹ (lisinopril 10 mg i losartan
25 mg). Kontrolne wartoci DUB 0,62 g, klirens
kreatyniny 36 ml/min, kreat 2,1 mg/dl i wartoci
RR 120/80 mmHg. Po 12 miesi¹cach leczenia DUB
wynosi³ 0,78 g, klirens kretyniny 42 ml/min, a kreatynina w surowicy 1,9 mg/dl.
Wszystkie oznaczenia by³y wykonywane standardowymi metodami.
Omówienie
Hamowanie uk³adu renina-angiotensyna pozwala na zwolnienie tempa utraty funkcji nerek wród chorych z przewlek³ymi nefropatiami [4]. Od kilku lat terapia oparta na
IKA jest preferowanym leczeniem nadcinienia i standardowym postêpowaniem nefroprotekcyjnym wród chorych z ró¿nymi typami nefropatii [8,10]. Wiadomo równie¿, ¿e
blokery receptora dla Angiotensyny II (ARA)
s¹ alternatywn¹ klas¹ leków hamuj¹cych
uk³ad RAA [7]. Nowe badania sugeruj¹, ¿e
ARA maj¹ równie¿ w³aciwoci nefroprotekcyjne podobnie jak IKA [16] oraz, ¿e terapia
³¹czona tymi lekami mo¿e przynieæ jeszcze wiêksze korzyci ni¿ podawanie leków
z obu grup osobno. Opublikowane niedawno wyniki badania COOPERATE wykaza³y
po raz pierwszy, ¿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 [11].
W przeprowadzonych wczeniej badaniach stwierdzano zmniejszanie siê bia³komoczu wród chorych z nadcinieniem têtniczym [12], IgA nefropati¹ [13], nefropati¹
cukrzycow¹ [1] i niecukrzycowymi przewlek³ymi chorobami nerek [5]. Równie¿ badania przeprowadzone w naszym orodku 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%

Chora D.P.

Chora K.P.

param etr

w ³¹czenie IKA+ARA

2 m iesi¹ce
po IKA+ARA

12 m iesiêcy
po IKA+ARA

DUB g/24 godz.

2,94

0,36

0,79

kreaty nina m g/dl

1,5

1,6

1,6

klirens kreaty niny m l/m in

82

81

72

potas m m ol/l

4,3

4,5

5,0

RR m m Hg

130/90

130/90

135/95

DUB g/24 godz.

4,37

0,62

0,78

kreaty nina m g/dl

1,6

2,1

1,9

klirens kreaty niny m l/m in

44

36

42

potas m m ol/l

4,5

5,5

5,1

RR m m Hg

110/75

120/80

115/80

do 55,5% i po IKA od 38% do 61%. Podobne wyniki uzyska³ Andersen i wsp. [1] oraz
Russo i wsp. [19] u pacjentów z nefropati¹
cukrzycow¹ i chorych z IgA nefropati¹. Udowodni³ on, ¿e kombinacja ARA i IKA wród
chorych z IgA nefropati¹ powoduje wiêksze
obni¿enie bia³komoczu ni¿ ka¿dy z leków
stosowanych osobno. Mo¿e to potwierdzaæ
niezale¿ne od dzia³ania hipotensyjnego korzystne dzia³anie tych leków poprzez hamowania uk³adu RAA na zmniejszanie siê bia³komoczu. Podobne wyniki przedstawi³ Zoccali i wsp. [27] badaj¹c pacjentów z przewlek³ymi chorobami nerek o ró¿nej etiologii
oraz Hebert i wsp. [6], który przeprowadzi³
swoje badania wród chorych z nefropati¹
cukrzycow¹. Dane te znalaz³y potwierdzenie w pierwszym wieloorodkowym badaniu,
które zosta³o przeprowadzone przez European Group for the Investigation Valsartan
in Chronic Renal Diseas [18]. Przedstawione przez nas przypadki potwierdzaj¹ tezê o
korzystnym wp³ywie terapii ³¹czonej ARA i
IKA. Leki te u czêci pacjentów mog¹ doprowadziæ do istotnej poprawy ich stanu
zdrowia. Wartoci DUB uleg³y odpowiednio
obni¿eniu po 2 miesi¹cach o 87,7% i 85,8%
oraz po 12 miesi¹cach o 73,1% i 82,2%.
Wartoci te znacznie przekraczaj¹ rednie
wartoci obni¿enia DUB uzyskane w dotychczasowych badaniach. Istnieje najprawdopodobniej pewna grupa chorych z PKZN,
wród których zastosowanie terapii ³¹czonej mo¿e przynieæ szczególne korzyci.
Byæ mo¿e dalsze poznanie mechanizmów
odpowiedzialnych za stopieñ nasilenia bia³komoczu, pozwoli na indywidualizacjê leczenia nefroprotekcyjnego. Bior¹c pod uwagê
tezê o toksycznoci samego bia³komoczu
wielkoæ jego obni¿enia mo¿e mieæ istotne
znaczenie dla rokowania chorego. Nale¿y
podkreliæ, ¿e uzyskany spadek DUB utrzymywa³ siê przez 12 miesiêcy od rozpoczêcia terapii, przy stabilnych wartociach kreatyniny w surowicy i klirensu kreatyniny.
Na podstawie przeprowadzonych badañ
i danych z literatury racjonalnym rozwi¹zaniem wydaje siê zastosowanie terapii ³¹czonej z udzia³em IKA i ARA wród wszystkich
chorych z PKZN, którzy nie maj¹ istotnych
przeciwwskazañ do stosowania tego typu
terapii. Podwójna blokada uk³adu RAA skutkuje wiêksz¹ redukcj¹ bia³komoczu ni¿ mo-
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noterapia przy porównywalnym obni¿eniu
cinienia têtniczego.
Odrêbnym zagadnieniem pozostaje
ustalenie optymalnego dawkowania ARA i
IKA w terapii nefroprotekcyjnej. Powszechnie zaleca siê 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 [23,24]. Równie¿ analizuj¹c opisane
przypadki, dawki leków zastosowanych w
terapii ³¹czonej by³y niskie lub ewentualnie
standardowe w przypadku IKA. Wp³yw na
stosowane dawki leków ma m.in. cena ARA,
która z powodu braku refundacji jest stosunkowo wysoka i wymusza stosowanie dawek
leków ni¿szych od powszechnie zalecanych.
Pomimo to u wybranych chorych leczenie
to mo¿e byæ bardzo skuteczne. Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e w innych badaniach udowodniono, ¿e zmniejszenie bia³komoczu, a
tak¿e ograniczenie zmian zapalnych i w³óknienia nerek jest proporcjonalne do dawki
zastosowanych leków [5,14]. Dlatego te¿
coraz czêciej zaleca siê obecnie stosowanie maksymalnych dawek hipotensyjnych
IKA i/lub ARA zarówno w monoterapii, jak i
w terapii skojarzonej. Nale¿y jednak pamiêtaæ o koniecznoci monitorowania wartoci
stê¿enia potasu w osoczu u pacjentów przed
i po w³¹czeniu ARA i IKA, szczególnie wród
chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ i upoledzon¹ funkcj¹ nerek, którzy s¹ szczególnie
nara¿eni na wyst¹pienie hiperkaliemii.
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 mono-
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terapii w dawkach dwukrotnie wiêkszych
[15,20]. 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 niew¹tpliwie posiada przewagê
nad monoterpi¹ w dawkach wy¿szych [9].
Wnioski
1. £¹czne podawanie ARA i IKA u opisanych chorych przynios³o znacz¹ce korzyci w postaci znacznego obni¿enia DUB
przy braku wp³ywu stosowanego leczenia
na funkcjê nerek rozumian¹ jako zmiany w
klirensie kreatyniny czy poziomie kreatyniny w surowicy krwi.
2. Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e
dzia³anie IKA wraz z ARA zale¿y nie tylko
od ich dzia³ania hipotensyjnego, ale równie¿
w³aciwoci plejotropowych tych leków.
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