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Aliskiren  czy tylko alternatywny bloker
uk³adu reninowo-angiotensynowoaldosteronowego (RAA)?
Praca jest podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy na temat aspektów
leczniczych aliskirenu - swoistego inhibitora reniny. Aliskiren jest przyczyn¹
spadku aktywnoci reninowej osocza oraz stê¿enia angiotensyny-1-10, angiotensyny-1-8 i aldosteronu, natomiast wzrostu stê¿enia reniny i proreniny. Poniewa¿ aliskiren nie blokuje wi¹zania receptora (pro)reniny przez aktywowan¹ przez
ten lek proreninê, zachodzi mo¿liwoæ niepo¿¹danej aktywacji szlaku MAPK i
ERK1/2 wykazuj¹cego dzia³anie fibrotyzuj¹ce na uk³ad sercowo-naczyniowy i
nerki. Potrzebne s¹ jeszcze dalsze badania nad objawami ubocznymi d³ugotrwa³ego stosowania aliskirenu celem rozstrzygniêcia jego przydatnoci leczniczej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 189-191)
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Aliskiren  is it only an alternative blocker of the renin
angiotensin-aldosterone system (RAA)?
This review is an updated summary of our knowledge concerning therapeutic aspects of the renin inhibitor aliskiren. Aliskiren is the causes not only of
decreased plasma renin activity, reduction of angiotensin-1-10, angiotensin-1-8
and aldosterone concentrations respectively, but also of an increase of renin
and prorenin concentration in blood plasma. As aliskiren does not block binding of activted (by this drug) prorenin to the (pro)renin receptor, it seems likely,
that the MAPK and ERK1/2 pathway becomes activated leading to fibrotization
of targed organs (cardiovascular system, kidneys). This possibility must be evaluated in clinical studies of patients being on long-term aliskiren therapy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 189-191)

Od chwili wykrycia reniny przez Tigerstedta i Bergman minê³o nieca³e 120 lat. W
tym okresie tzw. uk³ad RAA zrobi³ zawrotn¹
karierê szczególnie od momentu kiedy wykazano, ¿e stanowi on nie tylko wa¿ne
ogniwa regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, ale równie¿
uczestniczy w patogenezie wielu chorób
sercowo-naczyniowych, nerek, orodkowego uk³adu nerwowego, uk³adu krwiotwórczego, endokrynnego (funkcja gonad), immunologicznego i wielu innych [patrz pimiennictwo podane w naszych pracach - 13,14,
17-19]. Udzia³ uk³adu RAA w patogenezie
chorób uk³adu kr¹¿enia i nerek, nêkaj¹cych
sumarycznie 30-40% ca³ej ludnoci doros³ej
sprawi³y, ¿e rozpoczête intensywne badania nad lekami blokuj¹cymi poszczególne
ogniwa uk³adu RAA. Badania te zaowocowa³y syntez¹ wielu inhibitorów konwertazy
angiotensyny I, blokerów receptorów dla
angiotensyny II (AT-1, AT-2) oraz receptora
aldosteronowego (MR). W ostatnich latach
jestemy wiadkami wprowadzenia do lecznictwa nowego blokera uk³adu RAA  aliskirenu.

Niniejsza praca ma odpowiedzieæ na
nastêpuj¹ce pytania:
A. Czy poszukiwania inhibitorów reniny,
bêd¹cej ko³em zamachowym uk³adu RAA,
ma uzasadnienie patofizjologiczne? oraz
B. Jakie jest miejsce aliskirenu  inhibitora reniny  w terapii chorób sercowo-naczyniowych i nerek?
Ad A. Jak to widaæ na rycinie 1 uk³ad
RAA jest uk³adem sprzê¿enia zwrotnego.
Rozrusznikiem tego uk³adu jest renina, wytwarzana przez uk³ad przyk³êbuszkowy lub
inne komórki pozanerkowe. Enzym ten dzia³aj¹c na angiotensynogen jest przyczyn¹ powstawania dekapeptydu  angiotensyny I
(Ang-1-10). W kolejnoci Ang-1-10 jest substratem dla konwertazy Ang-1-10 (ACE). W
nastêpstwie dzia³ania ACE powstaje oktapeptyd  angiotensyna-1-8 (Ang-1-8), który
dzia³aj¹c na receptor AT-1 wywo³uje skurcz
naczyñ oraz pobudza sekrecjê aldosteronu,
natomiast hamuje sekrecjê reniny. Równie¿
aldosteron powoduj¹c hiperwolemiê dzia³a
hamuj¹co na sekrecjê reniny. Jak widaæ na
rycinie Ang-1-8 mo¿e równie¿ powstaæ szlakiem chymazowym. Poniewa¿ uk³ad RAA
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Uk³ad renina-angiotensyna-aldosteron w stanach fizjologicznych.
Renin-angiotensin-aldosteron system in physiological states.

jest uk³adem sprzê¿enia zwrotnego, blokada jego na poziomie ACE lub receptora AT1 jest przyczyn¹ spadku syntezy aldosteronu. Zarówno spadek syntezy aldosteronu jak
i Ang-1-8 lub blokada AT-I s¹ przyczyn¹
odhamowania syntezy reniny czyli wzrostu
sekrecji tego enzymu.
Jeszcze do niedawna s¹dzono, ¿e jedyn¹ rol¹ reniny (powstaj¹cej z proreniny)
jest nasilenie angiotensynogeneza. Wnet siê
jednak okaza³o, ¿e renina i prorenina maj¹
wspólny receptor, który po po³¹czeniu siê z
renin¹ lub/i prorenin¹ nie tylko stymuluj¹
powstawanie Ang-1-8 na powierzchni komórek docelowych, ale aktywuj¹ równie¿ nieangiotensynowy szlak sygnalizacyjny MAPK
i kinaz ERK1/2 [21] nasilaj¹cy syntezê profibrotyzuj¹cych czynników (inhibitor aktywatora plazminogenu, TGF-b-1, fibronektyna i
inne) [7,12,15]. Tak wiêc renina sta³a siê
wa¿nym winowajc¹ rozwoju zmian wstecznych w ró¿nych narz¹dach.
W koñcu wykazano, ¿e d³ugotrwa³a terapia inhibitorami ACE lub blokerów receptora AT-1 po przejciowej supresji syntezy
Ang-1-8 i aldosteronu jest przyczyn¹ wyst¹pienia zjawiska ucieczki (escape phenomenon) charakteryzuj¹cego siê uruchomieniem alternatywnych szlaków syntezy zarówno Ang-1-8 jak i aldosteronu [30,37,39].
Powy¿sze fakty sprawi³y, ¿e nasili³y siê poszukiwania leków bardziej skutecznie blokuj¹cych uk³ad RAA i to na poziomie jego
rozrusznika tj. reniny. Owocem tych poszukiwañ jest aliskiren, pierwszy zarejestrowany w 2007 r. przez FDA doustny inhibitor
reniny zalecany w terapii nadcinienia têtniczego.
Jak dzia³a aliskiren?
Struktura aliskirenu jest bardzo z³o¿ona. Lek ten wi¹¿e siê z centrum aktywnoci
enzymatycznej reniny uniemo¿liwiaj¹c zarówno syntezê Ang-1-8 jak i aktywacjê przez
kompleks ligand-receptor szlaku sygnalizacyjnego MAPK [7,31]. Dotychczasowe badania sugeruj¹, ¿e aliskiren nie blokuje wi¹zania reniny do receptora (pro)reniny [7] i
indukowan¹ przez ni¹ aktywacjê szlaku sygnalizacyjnego [8,32]. Aliskiren nie blokuje
równie¿ aktywacji szlaku sygnalizacyjnego
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(ERK1/2) indukowanego prorenin¹ [9]. Aliskiren wywo³uje konformacjê cz¹steczki proreniny co wyd³u¿a pó³okres trwania proreniny i reniny [4] i jest przyczyn¹ ods³oniêcia
centrum aktywnoci enzymatycznej proreniny [20]. Aliskiren wykazuje d³ugotrwa³e
dzia³anie wazodylatacyjne na naczynia nerkowe oraz nasila natriurezê u osób zdrowych
[10]. Zgodnie z oczekiwaniami aliskiren posiada istotny wp³yw na poszczególne ogniwa uk³adu RAA. Najczêciej obserwuje siê
spadek aktywnoci reninowej (PRA), spadek stê¿enia Ang-1-8 i Ang-1-10, natomiast
wzrost stê¿enia reniny i proreniny [23,31,40].
Wynik oznaczeñ stê¿enia aldosteronu we
krwi u osób pobieraj¹cych aliskiren by³y albo
niezmienione, albo obni¿one [23 oraz cyt.
wg 40]. Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e wyniki oznaczeñ stê¿enia reniny chorych leczonych aliskirenem mog¹ byæ fa³szywie
zawy¿one pos³uguj¹c siê przeciwcia³ami
rozpoznaj¹cymi sekwencje aminokwasowe
wspólne dla proreniny i reniny [31]. Tote¿
chc¹c uzyskaæ wiarygodne wyniki zaleca siê
oznaczanie u osób leczonych akliskirenem
aktywnoci reninowej metod¹ ledzenia kinetyki enzymatycznej (enzyme-kinetic assay) i metod¹ immunosorbcyjn¹ (immunosorbent assay) oraz stê¿enia proreniny przy
u¿yciu przeciwcia³ rozpoznaj¹cych N- lub Ckoñcowe fragmenty prosegmentu proreniny [31].
Z powy¿szego wynika, ¿e stosowanie
aliskirenu powoduje reaktywn¹ hipersekrecjê reniny i proreniny, co mo¿e obni¿yæ lub
niweczyæ hipotensyjne dzia³anie tego leku
[33].
Ad. B. Miejsce aliskirenu w terapii
chorób sercowo-naczyniowych i nerek
Jak to wykazano wy¿ej, inhibitor reniny
 aliskiren jest przyczyn¹ odblokowania syntezy reniny i proreniny oraz wzrostu stê¿enia tych enzymów we krwi [7,33]. Ponadto
aliskiren nie blokuje szlaku sygnalizacyjnego ERK1/2 aktywowanego przez proreninê,
co mo¿e byæ przyczyn¹ uszkodzenia narz¹dów docelowych proreniny takich jak nerki i
uk³ad sercowo-naczyniowy [7]. Choæ taka
mo¿liwoæ jest potencjalnie realna u cz³o-

wieka, mo¿e ona zachodziæ tylko przy bardzo wysokich stê¿eniach reniny i proreniny
[cyt. wg 7 i 27]. Jak to wykazali Feldman i
wsp. [8] aliskiren jest przyczyn¹ zmniejszenia ekspresji receptora (pro)reninowego w
k³êbuszkach nerkowych, cewkach nerkowych i ma³ych naczyniach korowych u
szczurów podwójnie transgenicznych (w
odniesieniu do angiotensynogenu i reniny).
Uwzglêdniaj¹c jednak fakt, ¿e aliskiren nie
blokuje szlaku sygnalizacyjnego ERK1/2
(prowadz¹cego do fibrotyzacji narz¹dów)
[8,9] nie mo¿na wykluczyæ ujemnych efektów d³ugotrwa³ego stosowania tego leku.
Dodaæ jednak nale¿y, ¿e w badaniach dowiadczalnych wykazano zmniejszenie markerów prozapalnych [28] i profibrotyzuj¹cych
[8], jak równie¿ niewystêpowanie histologicznych objawów w³óknienia nerek [8,16]
po stosowaniu aliskirenu. Ponadto, jak to
wynika z badania AVOID [26] dodanie aliskirenu chorym z cukrzyc¹ typu II leczonym
losartanem powoduje znamienne zmniejszenie albuminurii, które jest niezale¿ne od
zmian cinienia têtniczego. Aktualnie trwaj¹ badania ALTITUDe [25], które maj¹ odpowiedzieæ na pytanie czy podwójna blokada uk³adu RAA z aliskirenem + ACEI lub AT1-blokerem ma wp³yw na chorobowoæ i
miertelnoæ u chorych wysokiego ryzyka z
cukrzyc¹ typu II.
Choæ badania aliskierenu u nerkowo
chorych s¹ dopiero w stadium pocz¹tkowym, to dotychczas otrzymane wyniki napawaj¹ optymistycznie [11,40]. W najbli¿szych latach nale¿y oczekiwaæ odpowiedzi
na pytanie jakie jest bezpieczeñstwo stosowania aliskierenu w skojarzeniu z ACEI lub
AT-1 blokerami, sympatykolitykami lub blokerami receptora aldosteronowego oraz jakie s¹ korzyci i wady (niebezpieczeñstwo
wyst¹pienia hiperkaliemii!) takiego leczenia
skojarzonego. Dotyczy to zarówno chorych
ze sprawn¹ jak i upoledzon¹ wydolnoci¹
nerek. Szczególnie interesuj¹ce bêd¹ zapewne wyniki badañ nad skojarzonym podawaniem aliskirenu z blokerami receptorów mineralokortykoidowych posiadaj¹cych
jak to wynika z badañ ostatnich lat [30,31]
istotne znaczenie w patogenezie chorób
nerek. Skoro potrójna blokada uk³adu RAA
na poziomie ACE, AT-1-receptora i receptora mineralokortykoidowego okaza³a siê
skuteczna u chorych na przewlek³e choroby nerek (nie choruj¹cych na cukrzycê) [35]
nie jest wykluczone, ¿e w przysz³oci aliskiren zast¹pi niektóre blokery kaskady reninowo-angiotensynowo-aldosteronowej.
W koñcu kilka s³ów nale¿y powiêciæ
stosowaniu aliskirenu u chorych na nadcinienie têtnicze. Wykazano, ¿e aliskiren stosowany w dawce 100-300 mg obni¿a cinienie skurczowe i rozkurczowe w stopniu podobnym do ACEI i AT-1 blokerów [2,3,6,24,
28,34,38]. Lek ten mo¿e byæ stosowany w
monoterapii nadcinienia têtniczego jak i w
skojarzeniu z ACEI i AT-1-blokerami lub lekami moczopêdnymi [2,3,24,29,34,38]. Lek
podany doustnie wch³ania siê dobrze z przewodu pokarmowego osi¹gaj¹c szczytowe
stê¿enie we krwi po 3-6 godzinach po podaniu [23]. Tylko niewielkie iloci leku (~1%)
ulegaj¹ wydalaniu przez nerki, natomiast
wiêkszoæ drog¹ ¿ó³ci, co sprawia, ¿e nie
jest wymagana redukcja dawki u chorych z
upoledzon¹ czynnoci¹ nerek. Stwierdzo-
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no, ¿e lek jest bezpieczny i dobrze tolerowany [1,36]. Co ciekawe stwierdzono, ¿e
aliskiren mo¿e zmniejszyæ czêstoæ wystêpowania zjawiska ucieczki wystêpuj¹cej u
niektórych chorych d³ugotrwale leczonych
ACEI [36]. Wykazano równie¿, ¿e lek ten
stabilizuje p³ytki mia¿d¿ycowe, zmniejszaj¹c progresjê mia¿d¿ycy naczyñ [22]. Aliskiren by³ przedmiotem wielu badañ zestawionych w pracach [11] i [33]. Dalsze badania
nad efektywnoci¹ tego leku w ró¿nych stanach chorobowych s¹ w toku (patrz pimiennictwo podane w pracach 11, 25, 33). Wnioski wyp³ywaj¹ce z badañ zakoñczonych
mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹cych punktach:
 Aliskiren jest lekiem obni¿aj¹cym cinienie skurczowe i rozkurczowe w stopniu
podobnym jak to czyni¹ ACEI oraz blokery
receptorów AT-1. Mo¿e on byæ stosowany
w monoterapii jak i leczeniu skojarzonym z
innymi lekami hipotensyjnymi.
 W odró¿nieniu od ACEI i AT-1-blokerów aliskiren jest przyczyn¹ spadku aktywnoci reninowej osocza natomiast wzrostustê¿enia reniny i proreniny we krwi.
 Dotychczas brak badañ klinicznych
dotycz¹cych wp³ywu aktywacji proreniny
przez aliskiren na aktywnoæ szlaku sygnalizacyjnego MAPK i ERK1/2 pobudzaj¹cego fibrotyzacjê narz¹dów.
 Dotychczas brak równie¿ dobrze
udokumentowanych prac na temat wp³ywu
d³ugotrwa³ego podawania aliskirenu na
zmiany sercowo-naczyniowe, nerkowe i mózgowe spowodowane d³ugotrwa³ym nadcinieniem têtniczym.
Po wprowadzeniu do lecznictwa aliskirenu pojawi³y siê prace, które wyranie ostudzi³y entuzjastyczne przyjêcie tego leku
przez hipertensjologów i nefrologów. Dotycz¹ one g³ównie nieokrelonego jeszcze
wp³ywu d³ugotrwa³ego podawania tego leku
na aktywnoæ szlaku MAPK i ERK1/2 wykazuj¹cego dzia³anie profibrotyzuj¹ce zarówno na uk³ad sercowo-naczyniowy jak i
na nerki. Jak dotychczas, aliskiren jest skutecznym inhibitorem rozrusznika uk³adu
RAA jakim jest renina. Do wyjanienia jednak pozostaj¹ skutki uboczne d³ugotrwa³ej
blokady tego enzymu, zapewne spowodowane m.in. uruchomieniem przez ustrój
mechanizmów kompensacyjnych.
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