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Antagonici receptora V2 dla
arginino-wazopresyny

Miros³aw JÊDRAS
Ma³gorzata DÊBOWSKA

W artykule zwiêle omówiono mechanizm dzia³ania i potencjalne zastosowanie waptanów - antagonistów receptorów V2 dla arginino - wazopresyny.
Badania wykaza³y ich skutecznoæ w leczeniu problematycznych przypadków
hiponatremii, ze szczególnym uwzglêdnieniem opornego zespo³u nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH - syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion). Leki te mog¹ byæ uzupe³nieniem terapii
ciê¿kiej niewydolnoci serca, marskoci w¹troby, jest równie¿ nadzieja, ¿e bêd¹
przydatne w spowalnianiu postêpu wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2013, 17, 27-29)

Arginine vasopressin V2 receptor antagonists
In this article the mechanism of action and potential use of vaptans, antagonists of arginine vasopressin V2 receptor, are briefly reviewed. Studies have
shown, that vaptans are effective in the treatment of problematic cases of
hyponatremia, especially resistant syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH). These drugs may be a supplement in the treatment of
severe heart failure, hepatic cirrhosis, and there also is promising data, that
they could be beneficial in slowing down the progression of polycystic kidney
disease.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2013, 17, 27-29)
Arginino-wazopresyna, czyli hormon
antydiuretyczny (ADH) jest wydzielana przez
j¹dra nadwzrokowe i przykomorowe podwzgórza do tylnego p³ata przysadki mózgowej, sk¹d zostaje uwalniana do krwiobiegu
pod wp³ywem odpowiednich bodców. Fizjologicznym sygna³em do wydzielania ADH
jest wzrost osmolalnoci osocza > 285
mOsm/kg wody, przy czym przy osmolalnoci 295 mOsm/kg wydzielanie ADH jest
maksymalne. Obok orodka pragnienia,
ADH jest jedynym mechanizmem reguluj¹cym osmolalnoæ p³ynów ustrojowych. Ta
równowaga jest w du¿ym stopniu niezale¿na od regulacji objêtoci p³ynów ustrojowych, sprawowanej przez kilka mechanizmów, m.in.: uk³ad renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), uk³ad wspó³czulny i peptydy natriuretyczne. W stanach odwodnienia
(hipowolemii) mo¿e równie¿ dochodziæ do
niespecyficznej stymulacji wydzielania ADH.
Przy niedoborze ADH ma miejsce utrata
wolnej wody, z hiperosmolalnoci¹ (hipernatremi¹), za przy nadmiernym wydzielaniu ADH zatrzymywany jest nadmiar wolnej
wody, prowadz¹cy do hipoosmolalnoci (hiponatremii). W ka¿dym przypadku, aby hiponatremia mog³a siê rozwin¹æ i utrzymaæ,
stê¿enie ADH musi byæ nieadekwatnie wysokie w stosunku do obni¿onej osmolalnoci. U wiêkszoci chorych, wskutek adekwatnego nawodnienia, dochodzi do supresji ADH i diurezy wodnej, z nastêpowym wyrównaniem natremii. Jednak¿e, w niektórych
przypadkach próba zwiêkszenia wolemii nie
poprawia, a wrêcz nawet pog³êbia hiponatremiê. Dzieje siê tak wówczas, gdy mamy
do czynienia z autonomicznym wydzielaniem ADH; te stany objêto wspóln¹ nazw¹
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zespo³u nieadekwatnego wydzielania ADH
(SIADH - syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion).
Hiponatremia mo¿e te¿ stanowiæ problem terapeutyczny u pacjentów z ciê¿k¹
niewydolnoci¹ serca lub niewydolnoci¹
w¹troby. W tej grupie chorych zwiêkszenie
wolemii mog³oby teoretycznie zahamowaæ
wydzielanie ADH i doprowadziæ do diurezy
wodnej, jednak¿e ze wzglêdu na zagro¿enie obrzêkiem p³uc nawadnianie do¿ylne jest
u nich niebezpieczne. W takich przypadkach, do rozwa¿enia pozostaje ultrafiltracja
za pomoc¹ sztucznej nerki lub w³anie podanie waptanów.
Waptany
Waptany s¹ antagonistami receptorów
dla ADH. W zale¿noci od typu receptora,
na który dzia³aj¹, wyró¿nia siê waptany: V2
selektywne (tolwaptan, satawaptan, mozawaptan i liksiwaptan), V1a selektywne (relkowaptan), V1b selektywne (SSR-149,415)
i nieselektywne (koniwaptan). Brak selektywnoci receptorowej mo¿e byæ przydatny
w leczeniu niewydolnoci serca, gdy dodatkowa blokada receptorów V1a, odpowiedzialnych za wazokonstrykcjê ma prowadziæ
do redukcji oporu obwodowego i hamowania niekorzystnej przebudowy serca [9]. Nieadekwatne pobudzenie zlokalizowanych w
cewkach zbiorczych receptorów V2 przez
ADH prowadzi do retencji wolnej wody i jest
podstawowym mechanizmem hiponatremii.
Waptany, blokuj¹c te receptory, prowadz¹
do uruchomienia diurezy wodnej (akwarezy), bez zwiêkszonej utraty elektrolitów. Eliminacja wolnej wody zwiêksza stê¿enie
sodu w surowicy i osmolalnoæ u osób z
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normo- lub hiperwolemiczn¹ hiponatremi¹.
Jako pierwszy pojawi³ siê na rynku farmaceutycznym, dostêpny jedynie w postaci
iv koniwaptan, zarejestrowany w USA w
2005 roku. Lek ten nie powinien byæ jednak
stosowany u chorych z przes¹czaniem k³êbuszkowym (GFR) < 30ml/min/1,73m2 ani
w ciê¿kim uszkodzeniu w¹troby. Tolwaptan,
dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej w 2009 roku, jest lekiem doustnym, stosowanym raz dziennie, we wstêpnej dawce 15 mg do maksymalnie 60 mg/d.
Istotne jest, ¿e mo¿e on byæ stosowany w
niewydolnoci nerek oraz u chorych z uszkodzeniem w¹troby; w tych stanach nie wymaga modyfikacji dawki. Jego dzia³anie,
jako selektywnego antagonisty receptora
V2, nie wi¹¿e siê z kompensacyjnym wzrostem aktywnoci uk³adu RAA oraz pozbawione jest innego powa¿nego efektu ubocznego diuretyków tiazydowych i pêtlowych nie prowadzi do hiponatremii, hipokaliemii
czy hipomagnezemii. Tolwaptan zosta³ zarejestrowany przez FDA jako lek pierwszego wyboru do leczenia pacjentów z jawn¹
klinicznie hyponatremi¹ hiper- lub normowolemiczn¹.
Do tej pory, potwierdzono skutecznoæ
waptanów w leczeniu opornej hiponatremii
w przebiegu SIADH, ciê¿kiej niewydolnoci
serca i marskoci w¹troby, oraz - ostatnio w spowalnianiu progresji wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek typu doros³ych (ADPKD - autosomal dominant polycystic kidney disease).
Waptany w zespole nieadekwatnego
wydzielania ADH, niewydolnoci
serca i marskoci w¹troby
Zespó³ SIADH stanowi problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny, gdy¿
odpowiednio szybkie rozpoznanie z rozpoczêciem wolnego procesu wyrównywania
natremii, a szczególnie jej utrzymanie w
bezpiecznych granicach, wcale nie s¹ ³atwe
[7, 10]. SIADH mo¿e wyst¹piæ w przebiegu
wielu stanów chorobowych, w szczególnoci nowotworów, chorób centralnego uk³adu nerwowego, uk³adu oddechowego oraz
jako niepo¿¹dane dzia³anie leków (patrz tabela I). W tabeli II przedstawiono kryteria
rozpoznania SIADH. W ka¿dym przypadku
rozpoznania zespo³u nale¿y d¹¿yæ do ustalenia jego t³a i  jeli to mo¿liwe  leczenia
przyczynowego [7,10,12]. Standardowe leczenie w SIADH obejmuje ograniczenie poda¿y p³ynów, zwykle do oko³o 800 ml na
dobê. Przy zachowanej prawid³owej regulacji objêtoci p³ynów ustrojowych, ca³y spo¿yty w ci¹gu dnia ³adunek osmotyczny zostanie wydalony, jednak z uwagi na fizjologicznie ograniczon¹ zdolnoæ zagêszczania
moczu, potrzebna do tego objêtoæ wolnej
wody bêdzie wiêksza ni¿ objêtoæ wody
dostarczonej. W ten sposób dojdzie do stopniowej eliminacji wolnej wody i podwy¿szania siê stê¿enia sodu. Jeli to okazuje siê
nie wystarczaj¹ce, to dodatkowo podajemy
3% roztwór NaCl iv, tak aby osmolalnoæ
dostarczonych p³ynów przewy¿sza³a osmolalnoæ moczu. Przewlekle, z dobrym skutkiem mo¿na stosowaæ sól kuchenn¹ doustnie (ok. 9 g/dobê). Kolejnym krokiem mo¿e
byæ do³¹czenie do tego ma³ej dawki diuretyku pêtlowego, aby zredukowaæ osmolalnoæ rdzenia nerki i os³abiæ dzia³anie ADH
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Tabela I
Najczêstsze przyczyny zespo³u nieadekwatnego wydzielania ADH (SIADH).
The most common causes of syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH).
Now otw ory

Rak: oskrzela, dw unastnicy, trzustki, m oczow odu, prostaty, m acicy, nosogard³a
M ezoteliom a, grasiczak
Ch³oniaki

Choroby orodkow ego
uk³adu nerw ow ego

Guz, ropieñ, krw iak podtw ardów kow y, zapalenie m ózgu, opon
Choroby zw y rodnieniow e/dem ielinizacy jne: zespó³ Guillain-Barre;
Uszkodzenie rdzenia krêgow ego
Inne: krw otok podpajêczy nów kow y, uraz g³ow y, ostra psy choza, delirium trem ens,
pooperacy jne

Choroby p³uc

Zakane: grulica, aspergiloza, zapalenie p³uc, ropniak op³ucnej POCHP,
ostra niew y dolnoæ oddechow a

Polekow y

Sty m ulacja sekrecji ADH: nikoty na, fenotiazy ny, trójcy kliczne leki przeciw depresy jne,
inhibitory w y chw y tu zw rotnego serotoniny
Bezporednie dzia³anie na nerkê lub potêguj¹ce dzia³anie ADH: desm opresy na,
oksy tocy na, inhibitory sy ntezy prostaglandy n; Inne: inhibitory ACE, chlorpropam id,
klofibrat, karbam azepina, cy klofosfam id; pochodne am fetam iny ("ecstasy "), w inkry sty na

ADH - hormon antydiuretyczny, POCHP - przewlek³a obturacyjna choroba p³uc,
ACE - enzym konwertuj¹cy angiotensynê
Tabela II
Kryteria rozpoznania zespo³u nieadekwatnego wydzielania ADH (SIADH).
Criteria for diagnosis of syndrome of inappropriate
antidiuretic hormone secretion (SIADH).

 Osm olalnoæ osocza < 275 m Osm ol/kg H2O
 Osm olalnoæ m oczu > 100 m Osm ol/kg H2O
 Norm ow olem ia
 Zw iêkszone w y dalanie sodu z m oczem
 Wy kluczenie inny ch przy czy n norm ow olem icznej
hiponatrem ii (hipoty reoza,
niew y dolnoæ kory nadnerczy, ci¹¿a)
 Próba biologiczna - spadek stê¿enia sodu
w surow icy po naw odnieniu do¿y lny m

w cewce zbiorczej. Demeklocyklina (2 x 300600 mg) i lit zmniejszaj¹ wra¿liwoæ cewki
zbiorczej na ADH, ale nie s¹ zalecane z
uwagi na nefrotoksycznoæ i ma³o przewidywalny efekt.
Skutecznoæ tolwaptanu w leczeniu
SIADH potwierdzi³y wyniki dwóch du¿ych
randomizowanych, podwójnie zalepionych
i z zastosowaniem placebo, badañ wieloorodkowych: SALT-1 i SALT-2 [11]. Badaniem objêto 448 chorych ambulatoryjnych z
hiponatremi¹ <129 mmol/l w przebiegu
SIADH, niewydolnoci serca lub marskoci
w¹troby. U osób otrzymuj¹cych tolwaptan,
obserwowano istotny wzrost stê¿enia sodu
w 4-tej (do 134-135 mmol/l vs 130 mmol/l w
grupie placebo) i w 30-tej dobie badania (do
136 vs 131 mmo/l). W randomizowanym
badaniu z zastosowaniem placebo, obejmuj¹cym 84 pacjentów z SIADH, Zeltser i wsp.
podawali 40 mg lub 80 mg koniwaptanu iv
przez 4 dni, uzyskuj¹c równie¿ znacz¹c¹
korekcjê natremii (odpowiednio o 6,3 i 9,4
mmol/l vs 0,8 mmol/l w grupie kontrolnej)
[15]. Tolwaptan okaza³ siê równie skuteczny w przewlek³ym leczeniu hiponatremii. W
badaniu SALTWATER, u 111 pacjentów
otrzymuj¹cych tolwaptan, udawa³o siê utrzymaæ rednie stê¿enie sodu >135 mmol/L (vs
131 mmol/L na pocz¹tku badania) przez
okres 2 lat [3]. Wyniki by³y podobne u osób
z SIADH i niewydolnoci¹ serca i mniej korzystne u chorych z marskoci¹ w¹troby.
W wieloorodkowym badaniu EVEREST
oceniano efekty leczenia tolwaptanem wy³¹cznie u pacjentów hospitalizowanych z
powodu zaostrzenia niewydolnoci serca
[8]. W tym celu, 4133 pacjentów z 3 i 4 klas¹ niewydolnoci serca wg NYHA i z frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory serca <40%
randomizowano do grupy otrzymuj¹cej 30

mg tolwaptanu na dobê i grupy placebo.
Badanie nie wykaza³o istotnego wp³ywu tolwaptanu ani na prze¿ycie chorych, ani na
czêstoæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych
czy d³ugoæ hospitalizacji. Stosowanie leku
prowadzi³o jednak do wzmo¿onej diurezy,
redukcji dusznoci i obrzêków i wzrostu stê¿enia sodu w osoczu [8].
Istotnym dzia³aniem niepo¿¹danym leku
by³o wzmo¿one pragnienie, gdy¿ prowadz¹c
do nadmiernego spo¿ycia p³ynów, mo¿e ono
znosiæ ca³kowicie efekt dzia³ania leku. Do
innych najczêstszych objawów ubocznych
nale¿a³y: czêstomocz, suchoæ w jamie ustnej, os³abienie i wielomocz; z powodu ich
wystêpowania leczenie przerwano u 6 badanych. Ponadto, u kilku pacjentów z badañ SALT obserwowano szybki wzrost stê¿enia sodu w surowicy, co, jak widomo,
mo¿e prowadziæ do nieodwracalnego uszkodzenia centralnego uk³adu nerwowego [1].
Waptany w wielotorbielowatym
zwyrodnieniu nerek typu doros³ych
Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
typu doros³ych jest najczêciej wystêpuj¹c¹ genetycznie uwarunkowan¹ chorob¹ tego
narz¹du, a czêstoæ jej wystêpowania szacuje siê na 1:800 - 1:1000 urodzeñ [5]. Prowadzi ona do wolno postêpuj¹cej niewydolnoci nerek, z koniecznoci¹ leczenia nerkozastêpczego rednio w 5 dekadzie ¿ycia.
Chorzy z ADPKD stanowi¹ ok. 5-10% pacjentów w przewlek³ych programach dializ.
U pod³o¿a choroby le¿y mutacja genów
PKD1 (85%) lub PKD2 (15%), koduj¹cych
bia³ka rzêsek nab³onka cewek nerkowych,
stanowi¹ce kana³y jonowe dla wapnia  policystyny [4]. Obecnoæ policystyn o nieprawid³owej budowie upoledza nap³yw wapnia do komórek cewek, prowadz¹c do dys-

M. Jêdras i wsp.

regulacji ich wzrostu i proliferacji z tworzeniem torbieli. Systematyczne powiêkszanie
siê torbieli, nasilane wydzielaniem p³ynu do
ich wiat³a, powoduje stopniowe niszczenie mi¹¿szu nerek [4].
Podstaw¹ do rozpoczêcia badañ nad
zastosowaniem waptanów w ADPKD sta³y
siê wyniki badañ eksperymentalnych, które
wykaza³y, ¿e istotnym promotorem proliferacji komórek nab³onka cewkowego i wydzielania p³ynu do wiat³a torbieli jest ADH,
dzia³aj¹cy poprzez zwiêkszanie wewn¹trzkomórkowej aktywnoci cAMP [14]. W tej
sytuacji zahamowanie wydzielania wazopresyny poprzez zwiêkszenie wolemii (leczenie wod¹!) lub w³anie stosowanie antagonistów receptora V2 czyli waptanów mog³oby stwarzaæ szansê na hamowanie postêpu choroby. W pierwszym etapie, badano
dzia³anie tolwaptanu na zwierzêcych modelach autosomalnej dominuj¹cej (ADPKD) i
recesywnej wielotorbielowatoci nerek i uzyskano zachêcaj¹ce wyniki [2,14]. Wstêpne
wyniki badañ klinicznych, równie¿ sugerowa³y mo¿liwoæ spowolnienia tempa wzrostu torbieli i progresji choroby nerek pod
wp³ywem tolwaptanu. W grupie 63 chorych
z ADPKD, którym podawano tolwaptan w
redniej dawce 90 mg/d przez okres 3 lat,
obserwowano znacz¹co mniejszy roczny
przyrost ca³kowitej objêtoci nerek w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (1,7 vs 5,8%;
p<0,001) oraz wolniejszy ubytek GFR (0,71
vs 2,1 ml/min/1,73 m2) [6]. Dwunastu pacjentów przerwa³o leczenie, przy czym 6 z nich
z powodu dzia³añ niepo¿¹danych leku.
Wiêkszoæ leczonych odczuwa³a efekty
uboczne terapii, najczêciej nie¿yt nosa i
gard³a, wzmo¿one pragnienie i wielomocz.
Korzystne dzia³anie tolwaptanu potwierdzi³y, opublikowane w New England Journal of Medicine w grudniu 2012 roku wyniki
du¿ego miêdzynarodowego randomizowanego, podwójnie zalepionego i kontrolowanego za pomoc¹ placebo, badania TEMPO
(Tolvaptan Efficacy and safety in Management of autosomal dominant Polycystic kidney disease and its Outcomes) [13]. W badaniu wziê³o udzia³ 1445 chorych z ADPKD
i eGFR >60 ml/min/1,73m2, których zrandomizowano w stosunku 2:1 do grupy otrzy-

muj¹cej tolvaptan w maksymalnej tolerowanej dawce dobowej i grupy placebo, a nastêpnie obserwowano przez 3 lata. Pierwotnym punktem koñcowym badania by³y roczne zmiany objêtoci nerek, wtórnymi  czas
do stwierdzenia progresji choroby, zdefiniowanej jako wzrost stê¿enia kreatyniny o >
25%, silny ból nerkopochodny, pogorszenie
siê kontroli cinienia têtniczego krwi i nasilenie siê albuminurii (punkt z³o¿ony) oraz
tempo pogarszania siê czynnoci nerek.
Badanie wykaza³o jednoznacznie zwolnienie postêpu choroby pod wp³ywem tolwaptanu, objawiaj¹ce siê zarówno istotnie mniejszym rocznym przyrostem objêtoci nerek
(2,8% vs 5,5% w grupie placebo; p<0.001),
jak i lepszymi wynikami w zakresie wtórnych
punktów koñcowych, w tym mniejszym przyrostem stê¿enia kreatyniny w surowicy. Ten
korzystny wp³yw tolwaptanu by³ wiêkszy w
grupie osób >35 r¿, a sporód nich - u chorych z nadcinieniem têtniczym lub z wyjciow¹ objêtoci¹ nerek >1500 ml, czyli tych
z bardziej zaawansowan¹ chorob¹ nerek.
Niestety, u niektórych chorych dzia³ania niepo¿¹dane tolwaptanu, zwi¹zane z jego efektem diuretycznym, mog¹ uniemo¿liwiaæ
przyjmowanie skutecznej dawki lub wrêcz
powodowaæ koniecznoæ przerwania leczenia (8% leczonych w badaniu TEMPO) [13].
Podsumowanie
Chocia¿ potwierdzono skutecznoæ i stosunkowo dobr¹ tolerancjê waptanów w indukowaniu diurezy wodnej i leczeniu hiponatremii w stanach normo- lub hiperwolemicznych, to jednak  przynajmniej dzi leki te nie stanowi¹ realnej konkurencji dla
klasycznego leczenia, zw³aszcza w niewydolnoci serca czy marskoci w¹troby. S¹
one bardzo drogie (nawet do 10 000 USD
miesiêcznie) i nie poprawiaj¹ prze¿ycia chorych, a ich korzystne dzia³anie wspomagaj¹ce standardowe leczenie, mo¿e ³atwo zostaæ zniweczone przez wzmo¿one pragnienie i nadmierne spo¿ycie wody. Du¿e nadzieje budzi natomiast wykazana w badaniu TEMPO ich skutecznoæ u chorych z
ADPKD, u których ich stosowanie mo¿e
istotnie spowolniæ rozwój niewydolnoci nerek i w rezultacie prowadziæ do poprawy
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komfortu i d³ugoci ¿ycia.
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