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Uk³ad reninowo-angiotensynowoaldosteronowy (RAA) wczoraj i dzi
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Praca jest zwiêz³ym streszczeniem nowych aspektów patogenetycznych i
leczniczych uk³adu RAA. Szczególnie podkrelono: 1) znaczenie patogenetyczne i lecznicze odkrycia receptora proreninowo/reninowego i jego inhibitorów, 2)
rolê angiotensyny-1-7 generowanej przez konwertazê 2 (ACE-2) oraz 3) nowe
aspekty lecznicze spowodowane blokad¹ genomowych i niegenomowych efektów aldosteronu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 181-185)

Renin-angiotensin-aldosterone system (RAA)
yesterday and today
This paper is a concise summary of advances dealing with new pathogenetic
and therapeutic aspects of the renin-angiotensin system. The following topics
are especially stressed:1) pathogenetic and therapeutic aspects of the discovery of the prorenin-renin receptor and its inhibitors, 2) pathogenetic importance
of angiotensin-1-7 generated by convertase 2 (ACE-2) and 3) new therapeutic
aspects of blocking genomic and nongenomic effects of aldosterone.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 181-185)

W naszych poprzednich pracach podjêlimy próbê podsumowania aspektów patogenetycznych i leczniczych uk³adu RAA
dobrze udokumentowanych do 2000 r. [32,
33]. Up³ynê³o zaledwie 7 lat, w których bylimy wiadkami dokonano nowych odkryæ
w zakresie patogenezy i leczenia wielu chorób zwi¹zanych z uk³adem RAA. Podsumowania tej nowej wiedzy dokonalimy w
dwóch pracach przegl¹dowych niedawno
opublikowanych w czasopimie Nadcinienie Têtnicze [23,24]. Niniejsza praca ma na
celu zwiêz³e przedstawienie jedynie tych
nowych aspektów uk³adu RAA, które maj¹
lub w najbli¿szej przysz³oci bêd¹ mia³y
swoje przeniesienia w codziennej praktyce
lekarskiej i terapii chorób uk³adu sercowonaczyniowego i nerek. Ograniczmy siê w niej
do omówienia:
 aspektów patogenetycznych i leczniczych receptora proreniny/reniny (dalej
okrelany skrótem PrR/R-R);
 znaczenia inhibitora reniny  aliskirenu  w terapii nefropatii nadcinienia têtniczego;
 potencjalnych aspektów patogenetycznych angiotensyny-1-7 powstaj¹cej pod
wp³ywem konwertazy 2 (dalej okrelanej
skrótem ACE-2) oraz
 aspektów patogenetycznych szlaków sygnalizacyjnych indukowanych aldosteronem oraz wynikaj¹cych z nich wniosków leczniczych.
Receptor proreninowo/reninowy
(Pr/R-R)
Jak to widaæ na rycinie 1 renina, angiotensyna II i aldosteron tworz¹ uk³ad sprzê¿enia zwrotnego. Uk³ad ten pierwotnie wi¹zano tylko z regulacj¹ gospodarki wodno-

elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Wnet
siê jednak okaza³o, ¿e efekty biologiczne
tego uk³adu bynajmniej nie s¹ ograniczone
do regulacji homeostazy wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, ale wykazuj¹
istotny wp³yw w patogenezie chorób wielu
narz¹dów, w tym w szczególnoci serca,
naczyñ krwiononych, nerek i OUN [6,23,24,
35,53]. Fakt ten sta³ siê przyczyn¹ poszukiwania zwi¹zków hamuj¹cych syntezê poszczególnych ogniw uk³adu RAA lub blokuj¹cych ich receptory. Wyrazem tego jest
szerokie stosowanie inhibitorów enzymu
konwertuj¹cego przekszta³caj¹cego angiotensynê-1-10 w angiotensynê-1-8 (ACE-I-1),
blokerów receptorów angiotensyny-1-8 (AT1-B) i aldosteronu (MR-B). Jak widaæ na rycinie 2, 3 i 4, stosowanie ACE-1-I, AT-1-RB
lub MR-B powoduje wzrost syntezy ogniw
stoj¹cych przed blokiem. Poniewa¿ nefro-,
angio-, kardio- i neurotoksyczne dzia³anie
angiotensyny II by³o znane od wielu lat, blokowanie jego receptora AT-1-R u chorych
pobieraj¹cych lub nie pobieraj¹cych ACE1-I wydawa³o siê zasadne. Nie przypuszczano jednak, ¿e blokada tych leków nie wp³ywa na wzrost sekrecji reniny, której przez
d³ugi czas nie przypisywano innego dzia³ania ni¿ katalizowanie powstawania angiotensyny-1-10 z angiotensynogenu (rycina 1).
Ostatnie lata wykaza³y, ¿e renina i prorenina to nie tylko ko³a zamachowe uk³adu RAA,
ale enzymy te posiadaj¹ w³asne receptory,
pobudzenie których zapocz¹tkowuje szlaki
sygnalizacyjne angiotensyno-II-zale¿ne i
niezale¿ne [14, 42-44]. Prorenina jest prekursorem reniny i stanowi 90% ca³kowitej
kr¹¿¹cej we krwi u cz³owieka [57]. Po odszczepieniu N-koñcowego 43 aminokwasowego polipeptydu prorenina ulega prze-
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kszta³ceniu w aktywn¹ reninê. Konwersja
proreniny w reninê mo¿e zachodziæ drog¹
proteolityczn¹ (przy u¿yciu konwertazy aparatu przyk³êbuszkowego) nerek [44]. Zdolnoæ wytwarzania proreniny i reniny posiadaj¹ tylko takie narz¹dy, jak oko, nadnercza, gonady i tkanka mózgowa, podczas gdy
obecnoæ tych enzymów w innych narz¹dach s¹ pochodzenia nap³ywowego [42,44].
Chocia¿ obecnoæ zwiêkszonych stê¿eñ
proreniny stwierdzono od dawna u kobiet w
ci¹¿y i chorych na cukrzycê powik³an¹ makroangiopati¹, to jednak dopiero niedawno
wykazano, ¿e te enzymy posiadaj¹ swoiste
receptory, pobudzenie których zapocz¹tkowuje ródkomórkowe szlaki sygnalizacyjne
generuj¹ce cytokiny profibrotyzuj¹ce (niezale¿ne od angiotensyny II [14,42,43,57]. Choæ
zidentyfikowano istnienie trzech rodzajów
bia³ek wi¹¿¹cych reninê i proreninê, to jednak tylko dwa z nich scharakteryzowano
bli¿ej [43]. Pierwszy z nich jest uwa¿any jako
receptor klirensuj¹cy reninê i proreninê.
Wi¹zanie siê tych enzymów z tym receptorem inicjuje internalizacjê kompleksu ligandreceptor i jego rozk³ad przez proteasomy
[43]. Receptor ten okrelany jest jako receptor mannozo-6-fosforanowy i czynnika wzrostowego insulinopodobnego (M-6-P/IGF2R)
[43,58].
Drugi receptor proreninowo-reninowy
sk³ada siê z bia³ka z³o¿onego z 350 aminokwasów. Po zwi¹zaniu siê tego receptora z
renin¹ lub prorenin¹ dochodzi do aktywacji
szlaku sygnalizacyjnego MAPK (mitogen
acivated kinases) i kinaz regulowanych pozakomórkowo  ERK 1/2 [38]. Aktywacja
proreniny do reniny mo¿e zachodziæ drog¹
nieproteoliczn¹ (drog¹ konformacji cz¹steczki proreniny w wyniku której dochodzi
do ods³oniêcia centrum katalitycznego reniny) lub proteolityczn¹ (spowodowan¹ enzymatycznym odciêciem propeptydu) [56].
Wykazano, ¿e przy u¿yciu pentapeptydu wabikowego (decoy peptide) bêd¹cego reproduktem fragmentu chwytnego (handle)
prosegmentu proreniny dochodzi do zablokowania szlaku sygnalizacyjnego ERK 1/2
[25] i spadku syntezy czynników o dzia³aniu
profibrotyzuj¹cym (np. inhibitora aktywatora plazminogenu, TGF-b-1, fibronektyny, kolagenu itd. [25]. Wykazano, ¿e renina i prorenina wykazuj¹ pobudzaj¹cy wp³yw na syntezê TGF-b-1 i syntezê bia³ek macierzy
mechanizmem angiotensynoniezale¿nym
[22]. Powy¿sze obserwacje okaza³y siê posiadaæ fundamentalne znaczenie dla opracowania nowych strategii leczniczych.
Jak to wykazano niedawno aktywacja
szlaku sygnalizacyjnego ERK 1/2 przez proreninê mo¿e byæ przyczyn¹ glomerulosklerozy cukrzycowej u myszy [26]. Ponadto
stwierdzono, ¿e blokad¹ tego szlaku przy
u¿yciu pentapeptydu, reproduktu fragmetu
chwytnego proreniny, mo¿na zapobiec fibrotyzacji nerek [25,27] i miênia sercowego
[28,45]. W koñcu udowodniono, ¿e wzmo¿ona ekspresja receptora proreninowego
jest przyczyn¹ nadcinienia têtniczego [7],
zwiêkszonej ekspresji cyklooksygenazy 2 w
korze nerek [30] oraz mo¿e uczestniczyæ w
patogenezie powik³añ cukrzycowych [46].
Inhibitor reniny  aliskiren
Badania nad struktur¹ receptora proreninowo-reninowego oraz samej reniny za-
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Rycina 1
Uk³ad reninowo-angiotensynowo-aldosteronowy (RAA) w warunkach fizjologicznych.
Functioning of the Reninn-angiotensin-aldosterone system (RAAS) under physiological conditions.

Rycina 2
Kszta³towanie siê poszczególnych ogniw uk³adu RAA po podaniu inhibitora konwertazy 1 (ACEI).
Functioning of the RAAS after ACEI administration.

Rycina 3
Kszta³towanie siê poszczególnych ogniw uk³adu RAA po podaniu blokera receptora AT-1.
Functioning of the RAAS after blocade of the AT-1-receptor.
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Rycina 4
Kszta³towanie siê poszczególnych ogniw uk³adu RAA po podaniu blokera receptora mineralokortykoidowego.
Functioning of the RAAS after blocade of the mineralcorticoid receptor.

Rycina 5
Kszta³towanie siê poszczególnych ogniw uk³adu RAA po podaniu aliskirenu.
Functioning of the RAAS after renin inhibition y aliskeren.

Rycina 6
Szlaki metaboliczne uruchamiane przez reninê, proreninê, angiotensynê-1-8, angiotensynê-1-7, angiotensynê IV i aldosteron.
Signaling pathways induced by stimulation of prorenin/renin, (1) angiotensin-1-8, (2) angiotensi-1-7, (3) angiotensin IV (4) and aldosterone (5).
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owocowa³y wykryciem leków wykazuj¹cych
bezporedni wp³yw hamuj¹cy na reninê, blokuj¹c zarówno angiotensynozale¿ne, jak i
niezale¿ne szlaki sygnalizacyjne prowadz¹ce do fibrotyzacji serca, naczyñ i nerek [3,
4,29,54,60]. Wród tych inhibitorów w praktyce udowodniono skutecznoæ lecznicz¹
przede wszystkim aliskirenu. Wykazano, ¿e
lek ten stosowany w dawce 100-300 mg
obni¿a zarówno cinienie skurczowe jak i
rozkurczowe w stopniu podobnym do ACEI
i ARB oraz zmniejsza bia³komocz w dowiadczalnych modelach chorób nerek [60].
Lek ten mo¿e byæ stosowany w monoterapii nadcinienia têtniczego jak i w skojarzeniu ACEI i ARB lub lekami moczopêdnymi
[4,54,60]. Lek jest wydalany g³ównie z ¿ó³ci¹, co sprawia, ¿e nie jest wymagana redukcja dawki u chorych z upoledzon¹ czynnoci¹ nerek. Dalsze badania kliniczne s¹
jednak niezbêdne dla poznania wszystkich
aspektów leczniczych aliskirenu. Na rycinie
5 przedstawiono konstelacjê poszczególnych ogniw uk³ad RAA w czasie stosowania inhibitora reniny.
Aspekty patogenetyczne
angiotensyny-1-7 oraz konwertazy 2
(ACE-2)
Wiedza o uk³adzie RAA uleg³a istotnemu wzbogaceniu dziêki odkryciu szlaku sygnalizacyjnego prowadz¹cego do powstawania angiotensyny-1-7. Ten ostatni hormon
jest wynikiem dzia³ania konwertazy 2 (ACE2) na angiotensynê-1-10 (w wyniku tej reakcji powstaje angiotensyna-1-9) i ACE-1 na
tê ostatni¹ (ACE1 katalizuje odszczepienie
dipeptydu z angiotensyny-1-9 w wyniku tej
reakcjê powstaje angiotensyna-1-7). Angiotensyna-1-7 mo¿e równie¿ powstaæ w wyniku reakcji konwertazy-2 na angiotensynê1-8 [8,48]. Angiotensyna-1-7 wykazuje dzia³ania przeciwstawne do angiotensyny-1-8
dzia³aj¹c wazodylatacyjnie (stymuluj¹c syntazê NO), natriuretyczne, diuretyczne i antyproliferacyjne [8,48]. Ponadto angiotensyna-1-7 hamuje kaskadê sygnalizacyjn¹
MAPK ® ERK  INK oraz cytokin takich jak
TGF-b-1 [8,55]. Angiotensyna-1-7 posiada
swoisty receptor (okrelany jako mas receptor) ró¿ni¹cy siê zarówno od receptora
AT-1 jak i AT-2 [49,50]. Istnieje wiele przes³anek, ¿e niedobór ACE-2 uczestniczy w
patogenezie nadcinienia têtniczego, przewlek³ych chorób nerek a szczególnie nefropatii cukrzycowej [8]. Z powy¿szego wynika, ¿e aktywacja uk³adu RAA mo¿e uruchomiæ szlaki sygnalizacyjne stymulowane za
porednictwem receptorów:
a) proreninowo/reninowych;
b) angiotensyny-1-7;
c) AT-1 lub AT-2;
d) angiotensyny IV (aktywacja
aminopeptydazy regulowanej
insulin¹  IRAP) oraz
e) receptora MR (aldosteronu
 patrz ni¿ej) (rycina 6).
Z powy¿szego wynika, ¿e aktywacja receptorów poszczególnych ogniw uk³adu
RAA ma wyrane skutki przeciwstawne. I
tak aktywacja szlaku PrR-receptor i AT-1
receptor wykazuj¹ dzia³ania wazokonstrykcyjne, wywo³uj¹ dysfunkcjê endokrynn¹
ródb³onka naczyniowego, zwiêkszaj¹ krzepliwoæ krwi, wywo³uj¹ kardiomiopatiê oraz
nasilaj¹ proliferacjê i przerost komórek, pod-
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czas gdy stymulacja szlaku sygnalizacyjnego zapocz¹tkowanego AT-2 receptorem i
angiotensyn¹-1-7 -wykazuje efekty przeciwstawne [48]. Tak wiêc aktywacja mas receptora dla angiotensyny-1-7 wydaje siê posiadaæ dzia³anie kardio- [50], naczynio- [48] i
nefroprotekcyjne [8,35]. Powy¿sze fakty
mog¹ sugerowaæ, ¿e leki aktywuj¹ce generacjê angiotensyny-1-7 mog¹ wzbogaciæ
terapiê chorób sercowo-naczyniowych.
Indukcja szlaków sygnalizacyjnych
przez aldosteron i wynikaj¹ce st¹d
nowe strategie terapeutyczne
Aldosteron jest podstawowym fizjologicznym mineralokortykoidem uczestnicz¹cym w gospodarce wodno-elektrolitowej i
kwasowo-zasadowej i w utrzymywaniu homeostazy wolemii. Jego sekrecja stymulowana jest g³ównie przez angiotensynê-1-8,
potas, ACTH, niedobór sodu, pochodn¹
kwasu linolenowego  EKOD oraz aktywacjê uk³adu adrenergicznego. Aldosteron, ³¹cz¹c siê z receptorem mineralokortykoidowym (MR), moduluje czynnoæ nab³onkowego kana³u sodowego ENaC (stymuluj¹c
wch³anianie zwrotne sodu w cewkach dystalnych) i kana³ów ROMK (zwiêksza wydalanie K z komórek cewkowych do tworz¹cego siê moczu) [17,19,52]. To klasyczne
dzia³anie aldosteronu zosta³o uzupe³nione
o wyniki badañ dowodz¹cych udzia³u tego
hormonu w patogenezie chorób sercowonaczyniowych przewlek³ych chorób nerek,
nadcinienia têtniczego i jego powik³añ [12,
15,16,20,51,59,61]. Wyniki badañ ostatnich
lat sugeruj¹ mo¿liwoæ syntezy aldosteronu nie tylko w warstwie k³êbkowatej nadnerczy, ale równie¿ w wielu innych narz¹dach
m.in. w sercu, w nerkach i naczyniach krwiononych [15,20,24]. Farmakologiczna blokada ACE-1 lub receptora AT-1 skutkuje
obni¿eniem syntezy aldosteronu [51]. D³ugotrwa³a terapia tymi lekami jest jednak
przyczyn¹ nieoczekiwanego wzrostu syntezy aldosteronu okrelanego jako zjawiska
uniku (esscape phenomenon) [47]. Zjawisko uniku ma byæ odpowiedzialne za pojawienie siê lub wzrost bia³komoczu w trakcie
d³ugo trwaj¹cego leczenia inhibitorami ACE1 lub blokerami receptora AT-1 [11,47]. Zjawisko uniku ma byæ spowodowane uruchamianiem alternatywnych szlaków syntezy
angiotensyny-1-8 (szlak chymazowy lub
CAGE) [12,47], uwarunkowanych wystêpowaniem polimorfizmu genu ACE-1 [10,11,
40]. Wystêpowanie zjawiska uniku nale¿y
uwzglêdniæ u chorych d³ugotrwale leczonych
inhibitorami ACE-1 lub blokerami receptorów AT-1 u których po pocz¹tkowej poprawie klinicznej stwierdza siê nasilenie choroby (wzrost bia³komoczu) [5,10,47]. Ostatnie
lata dostarczy³y wyniki badañ dowodz¹cych
udzia³u aldosteronu w przebudowie naczyñ,
w patogenezie w³óknienia miênia sercowego, stwardnienia k³êbuszków nerkowych,
dysfunkcji endokrynnej ródb³onka naczyniowego i stresu oksydacyjnego [5,6,15,16,
37,61].
Wiêkszoæ efektów patogennych aldosteronu jest wynikiem aktywacji receptora
MR uruchamiaj¹cej szlaki sygnalizacyjne
takich jak MAPK i stymuluj¹cego syntezê
inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1)
aktywnych rodników tlenowych i prozapalnie dzia³aj¹cych cytokinin [6,13,17,21,37,
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39,42]. Ponadto aldosteron wykazuje dzia³anie niegenomowe wyra¿aj¹ce siê wzrostem wra¿liwoci naczyñ na zwi¹zki dzia³aj¹ce wazokonstrykcyjne, upoledzeniem
syntezy NO, wzrostem aktywnoci oksydazy NADPH [37,39,59]. Ponadto aldosteron
stymuluje syntezê kolagenu drog¹ genomow¹ i niegenomow¹ [2,39] oraz dzia³ania hamuj¹cego na proces fibrynolizy [6,20].
Udokumentowano w badaniach dowiadczalnych oraz klinicznych redukcjê
bia³komoczu po blokadzie MR spironolaktonem lub eplerenonem [5,47]. W badaniach
dowiadczalnych wykazano, ¿e blokowanie
MR spironolaktonem zwalnia tempo rozwoju glomerulosklerozy [2,13,17,21], arteriopatii i w³óknienia cewkowo-ródb³onkowego
[37,39].
Aldosteron zwiêksza ekspresjê wszystkich ogniw uk³adu RAA w cianach naczyniowych [20]. W procesie przebudowy naczyñ uczestniczy gen MDM2 (murine double
minute 2) [41] aktywowany przez aldosteron, a hamuj¹cy apoptozê i zwiêkszaj¹cy
proliferacjê komórek miêni g³adkich [17].
Aldosteron oddzia³owuje na miêsieñ sercowy nie tylko poprzez wp³yw na homeostazê wodno-elektrolitow¹ ale równie¿ przez
bezporedni wp³yw na kardiomiocyty stymuluj¹c generacjê wolnych rodników tlenowych, dysfunkcjê ródb³onka naczyñ wieñcowych i fibrotyzacjê serca [12,17,18]. Proces przebudowy miênia sercowego po zawale znajduje siê pod bezporedni¹ kontrol¹
aktywnoci receptora MR [12]. Z przytoczonych faktów wydaje siê wynikaæ zasadnoæ
stosowania blokerów MR w leczeniu wybranych chorób sercowo-naczyniowych [13,
17,18,21] oraz ró¿nych glomerulopatii [59].
W koñcu wspomnieæ nale¿y, ¿e aldosteron wykazuje aktywuj¹cy wp³yw na komórki
immunokompetentne [1] i hamuj¹cy wp³yw
na proces reendotelizacji naczyñ przez komórki progenitorowe szpiku kostnego [36].
Ponadto nasila mobilizacjê wapnia z koci
staj¹c siê przyczyn¹ osteoporozy [9].
Reasumuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e wiedza o uk³adzie RAA uleg³a w ostatnich latach istotnemu wzbogaceniu o nowe fakty,
posiadaj¹ce istotne implikacje lecznicze. W
pracy wykazano, ¿e dzia³anie uk³adu RAA
daleko wykracza poza klasyczne jego dzia³anie na gospodarkê wodno-elektrolitow¹ i
kwasowo-zasadow¹. Tote¿ nale¿y siê liczyæ
z opracowaniem w najbli¿szej przysz³oci
nowych strategii leczniczych szczególnie w
chorobach sercowo-naczyniowych i nerek.
Powy¿sze fakty nie mog¹ jednak przes³aniaæ równie¿ mo¿liwoci wystêpowania objawów niepo¿¹danych po stosowaniu leków
blokuj¹cych uk³ad RAA, wród których hiperkaliemia zas³uguje na szczególn¹ uwagê [33].
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