
Περιληψη

Η ανακάλυψη της ενδοθηλίνης προσέλκυσε μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον προσφέροντας νέες πληροφορίες για την παθογένεια της αρτηριακής υ-
πέρτασης και κατά συνέπεια νέες προοπτικές στην αντιμετώπισή της. Η εν-
δοθηλίνη είναι ένας ισχυρός αγγειοσυσπαστικός παράγοντας με σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών με τη δράση
της στο νεφρό. Oι ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης χρησιμο-
ποιήθηκαν σε πολλές μελέτες για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτα-
σης και άλλων παθήσεων όπως η χρόνια νεφρική νόσος, η οξεία και η χρό-
νια καρδιακή ανεπάρκεια, η διαβητική νεφροπάθεια, τα έλκη από σκληρό-
δερμα και η πνευμονική υπέρταση. Τα αποτελέσματα των περισσότερων εξ
αυτών δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με εξαίρεση την πνευμονική υπέρ-
ταση και τα δακτυλικά έλκη του σκληροδέρματος για τη θεραπεία των οποί-
ων οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της έχουν λάβει ήδη έγκριση. Στη θε-
ραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της εν-
δοθηλίνης χρησιμοποιούμενοι ως μονοθεραπεία δεν έδωσαν τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Το μέλλον τους έγκειται στο συνδυασμό τους με άλλα αντιυ-
περτασικά φάρμακα και οι σχετικές μελέτες δίνουν αρκετά υποσχόμενα α-
ποτελέσματα.

εισαγωγh

O ρόλος των ενδοθηλιακών κυττάρων στη ρύθμιση του αγγει-

ακού τόνου και της αρτηριακής πίεσης απασχολεί την επιστημονι-

κή κοινότητα και προσελκύει ερευνητικό ενδιαφέρον εδώ και

τρεις δεκαετίες. O Furchgott επισήμανε για πρώτη φορά το 1980

πως το ενδοθήλιο μεσολαβεί στην επαγόμενη από την ακετυλοχο-

λίνη χάλαση των λείων μυϊκών κυττάρων των αγγείων και έπειτα

από μερικά χρόνια αναγνώρισε, σε συνεργασία με τον Ignarro,1 το

ρόλο του μονοξειδίου του αζώτου (ΝO) ως ενδοθηλιακού μεσολα-

βητή στη διαδικασία αυτή.2,3 Η σχεδόν ταυτόχρονη ανακάλυψη της

προστακυκλίνης από τους Vane και Moncada το 19824 προσανατό-

λισε την έρευνα γύρω από τον αγγειοδιασταλτικό ρόλο του ενδο-

θηλίου. Την ίδια περίοδο από τις ερευνητικές προσπάθειες του

Vanhoutte γίνεται αναφορά στην εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο

αγγειοσύσπαση,5 ενώ από καλλιέργειες ενδοθηλιακών κυττάρων

αναγνωρίζεται ένας αγγειοσυσπαστικός παράγοντας προερχόμε-
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νος από το ενδοθήλιο.6 Το 1988 η απομόνωση της

ενδοθηλίνης από τον Yanagisawa7 δημιούργησε

κλίμα ενθουσιασμού στην πανεπιστημιακή κοινό-

τητα και έδωσε ελπίδες για την αποτελεσματικότε-

ρη αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.

εΝΔOΘηλιΝεσ Και ΥΠOΔOΧεισ

εΝΔOΘηλιΝησ

Oι ενδοθηλίνες αποτελούν ομάδα 3 πεπτιδίων

(ΕΤ-1, ΕΤ-2 και ΕΤ-3) με ισχυρή αγγειοσυσπαστι-

κή δράση. H χημική δομή των ενδοθηλινών ομοιά-

ζει με τη δομή των σαραφοτοξινών, οι οποίες απο-

τελούν νευροτοξίνες δηλητηρίων που παράγονται

σε αφθονία από σκορπιούς και όφεις του γένους

Atractaspis.8,9 Σε μικρό χρονικό διάστημα από την

ανακάλυψη των ενδοθηλινών, αναγνωρίστηκαν

δύο υπότυποι υποδοχέων ενδοθηλίνης: ο ΕΤΑ και

ο ΕΤΒ.10,11 Η ενδοθηλίνη 1 παράγεται από το προ-

πεπτίδιο prepro-ET-1. Το προπεπτίδιο prepro-ET-

1 διασπάται στο μεγάλο πεπτίδιο ΕΤ-1 που στη συ-

νέχεια καταλύεται στην ΕΤ-1 από το μετατρεπτικό

ένζυμο της ενδοθηλίνης. Η ενδοθηλίνη θεωρείται

από τους ισχυρότερους αγγειοσυσπαστικούς πα-

ράγοντες στη φύση και μέσω ενεργοποίησης των

υποδοχέων ETA προκαλεί ισχυρή και παρατετα-

μένη αγγειοσύσπαση. Αντίθετα, η ενεργοποίηση

των ΕΤΒ υποδοχέων προκαλεί αγγειοδιαστολή μέ-

σω σχηματισμού μονοξειδίου του αζώτου.12

αΝΤαγωΝισΤεσ ΥΠOΔOΧεωΝ εΝΔOΘηλιΝησ

Το 1991, μόλις 3 χρόνια από την ανακάλυψη

της ενδοθηλίνης-1 και ένα χρόνο από την ανακά-

λυψη των υποδοχέων της, οι ερευνητικές προσπά-

θειες κατέληξαν στο σχηματισμό της πρώτης χημι-

κής ένωσης με ανταγωνιστική δράση κατά των υ-

ποδοχέων της ενδοθηλίνης.13 Η πρώτη κλινική δο-

κιμή πραγματοποιήθηκε το 1995 από τον Kiowski

σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.14 Ακολού-

θησαν αρκετές πειραματικές έρευνες που οδήγη-

σαν στο σχηματισμό διαφόρων ανταγωνιστών των

υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ΑΥΕ), εκλεκτικών

και μη εκλεκτικών των ΕΤΑ και ΕΤΒ υποδοχέων.

Η φαρμακευτική έρευνα προηγήθηκε σε με-

γάλο βαθμό της έρευνας της φυσιολογίας, της πα-

θοφυσιολογίας και των υποδοχέων των ενδοθηλι-

νών, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των κλινικών

δοκιμών να αποβούν άκαρπες. Σήμερα, μόνο δύο

ΑΥΕ έχουν λάβει έγκριση για εφαρμογή στην κλι-

νική πράξη: η μποσεντάνη, ένας μη εκλεκτικός α-

νταγωνιστής των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (επι-

δρά και στους ΕΤΑ και στους ΕΤΒ υποδοχείς) και

η αμπρισεντάνη (εκλεκτικός ανταγωνιστής των Ε-

ΤΑ υποδοχέων). Βάσει των Ευρωπαϊκών και Αμε-

ρικανικών οδηγιών, οι ΑΥΕ συνιστώνται ως πρώ-

της γραμμής θεραπεία στην αντιμετώπιση της ήπιας

και μέτριου βαθμού πνευμονικής υπέρτασης,15,16 ε-

νώ έχουν ένδειξη και για τη θεραπεία των δακτυλι-

κών ελκών σε ασθενείς με σκληρόδερμα.

Παρόλα αυτά, η διακοπή της κυκλοφορίας

αρκετών εξ αυτών, τα απογοητευτικά αποτελέσμα-

τα πολλών κλινικών μελετών και οι αναφερόμενες

ανεπιθύμητες ενέργειές τους, δημιουργούν σοβα-

ρά ερωτήματα για το μέλλον των ανταγωνιστών

της ενδοθηλίνης στην αντιμετώπιση της αρτηρια-

κής υπέρτασης καθώς και άλλων χρόνιων παθήσε-

ων όπως η χρόνια νεφρική νόσος, η διαβητική νε-

φροπάθεια, η καρδιακή ανεπάρκεια, αυτοάνοσα

νοσήματα και ο καρκίνος.

Η ηπατοτοξικότητα αποτελεί μία από τις σο-

βαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες των ΑΥΕ, και

μάλιστα όταν στη χημική τους δομή συμπεριλαμβά-

νεται και η σουλφοναμίδη.17,18 Η σιταξεντάνη απο-

σύρθηκε από την αγορά λόγω 4 περιπτώσεων θα-

νατηφόρας ηπατοτοξικότητας.19 Αξίζει να τονιστεί

πως παρόλο που δεν έχει αναφερθεί περιστατικό

θανατηφόρας ηπατικής ανεπάρκειας από τη χρήση

της μποσεντάνης και της σιταξεντάνης, οι ουσίες

αυτές σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνι-

σης αυξημένων ηπατικών ενζύμων (μέχρι και

10%)20,21 σε ασθενείς στους οποίους χορηγούνται,

ενώ η αμπρισεντάνη φαίνεται να έχει χαμηλότερη

ηπατοτοξικότητα από την μποσεντάνη.22,23

αΥε σΤηΝ αρΤηριαΚη ΥΠερΤαση

Η μποσεντάνη αποτέλεσε την πρώτη φαρμα-

κευτική ουσία αυτής της κατηγορίας που χρησιμο-

ποιήθηκε για την αντιμετώπιση της ήπιας και με-

τρίου βαθμού αρτηριακής υπέρτασης. Δόση 1000

mg δύο φορές ημερησίως οδήγησε σε πτώση της αρ-

τηριακής πίεσης (κατά 11 mmHg συστολικής και 6

mmHg διαστολικής πίεσης), αποτελέσματα παρό-

μοια με τη χρήση εναλαπρίλης σε δόση 20mg ημε-

ρησίως έπειτα από 4 εβδομάδες χορήγησης.24 Επι-

πλέον με την μποσεντάνη δεν παρατηρήθηκε αντα-

νακλαστική ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρι-
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κού συστήματος και του συστήματος ρενίνης-αγγει-

οτενσίνης. Ως προς την ασφάλεια του φαρμάκου, η

μποσεντάνη εκτός από μία μικρή αύξηση των ηπατι-

κών ενζύμων η οποία υποχώρησε μετά τη διακοπή

της, δεν παρουσίασε κάποια άλλη ανεπιθύμητη ε-

νέργεια και ήταν καλώς ανεκτή από τους ασθενείς.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην α-

ντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, ο αυξημέ-

νος κίνδυνος ηπατοτοξικότητας σε περίπτωση χρό-

νιας χρήσης, η απουσία σημαντικής υπεροχής της

έναντι των άλλων αντιυπερτασικών φαρμάκων, η

ανάγκη χορήγησης διπλής δόσης ημερησίως και

κυρίως η σημαντική αγγειοδιαστολή που προκαλεί

στο αγγειακό πνευμονικό δίκτυο, προσανατόλισαν

την έρευνα στην αντιμετώπιση της πνευμονικής υ-

πέρτασης απομακρύνοντας την από το πεδίο της

αρτηριακής υπέρτασης.

Η νταρουσεντάνη, ένας εκλεκτικός ανταγωνι-

στής των ΕΤΑ υποδοχέων, μελετήθηκε επίσης σε

μία μικρή κλινική μελέτη ασθενών με μετρίου βαθ-

μού αρτηριακή υπέρταση.25 Σε δόση των 100mg

μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 11 και

τη διαστολική αρτηριακή πίεση κατά 8 mmHg, ύ-

στερα από 6 εβδομάδες χορήγησής της, χωρίς να

αναφέρονται σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες

ή σημαντική ηπατοτοξικότητα.

Δεδομένα από πειραματικές μελέτες σε ζώα

υποδεικνύουν πως η ΕΤ-1 εμπλέκεται στην παθο-

φυσιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας σε ασθε-

νείς με αρτηριακή υπέρταση26-28 ενώ μελέτες με

χρήση των ΑΥΕ σε ζώα έδωσαν αντικρουόμενα α-

ποτελέσματα.29,30 Η μοναδική μελέτη που πραγμα-

τοποιήθηκε σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθη-

καν ΑΥΕ, είχε περιορισμένο στατιστικό δείγμα

και δεν παρουσίασε σημαντική βελτίωση της στυ-

τικής δυσλειτουργίας στους ασθενείς αυτούς.31

αΥε σΤηΝ αΝΘεΚΤιΚη ΥΠερΤαση

Δεδομένα από έρευνες τόσο σε ζώα όσο και

σε ανθρώπους υποδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο

της ενδοθηλίνης στη σοβαρής μορφής υπέρτα-

ση.32,33 Η παρατήρηση αυτή έδωσε το έναυσμα για

την πραγματοποίηση πολλών μελετών ώστε να α-

ξιολογηθεί η επίδραση των ΑΥΕ στην ανθεκτική

υπέρταση. Ως ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η αδυ-

ναμία επίτευξης των στόχων της αρτηριακής πίε-

σης με τη συγχορήγηση 3 αντιυπερτασικών φαρμά-

κων στη μέγιστη δυνατή δοσολογία, συμπεριλαμ-

βανομένου και ενός διουρητικού.34 Η νταρουσε-

ντάνη δοκιμάστηκε σε μία μικρή τυχαιοποιημένη

ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη

σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Η έρευνα έ-

δειξε στατιστικώς σημαντική πτώση της αρτηρια-

κής πίεσης (11/6 mmHg) μετά από 10 εβδομάδες

θεραπείας, χωρίς την εμφάνιση σημαντικών ανεπι-

θύμητων ενεργειών.35 Τη μελέτη αυτή ακολούθησε

μία μεγαλύτερη, 379 ασθενών με ανθεκτική υπέρ-

ταση, όπου οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομά-

δες: Μία ομάδα οι ασθενείς της οποίας τυχαιοποι-

ήθηκαν σε 3 υποομάδες στις οποίες χορηγήθηκαν

διαφορετικές δόσεις του φαρμάκου (50, 100, και

300 mg) και μία ομάδα εικονικού φαρμάκου. Πα-

ρατηρήθηκε αξιοσημείωτη πτώση της αρτηριακής

πίεσης μετά από 14 εβδομάδες θεραπείας (μέχρι

και 18/11 mmHg) στην ομάδα που ελάμβανε αγω-

γή, σε αντίθεση με την ομάδα του εικονικού φαρ-

μάκου (9/5 mmHg).36 Στη συνέχεια πραγματοποι-

ήθηκε συγκριτική μελέτη της νταρουσεντάνης με

γουανφασίνη. Η αρτηριακή πίεση ιατρείου σε α-

σθενείς που ελάμβαναν αγωγή δεν φάνηκε να πα-

ρουσιάζει στατιστικώς σημαντική διαφορά από

την ομάδα που ελάμβανε εικονικό φάρμακο, ενώ

στατιστικώς σημαντική διαφορά στην 24ωρη αρτη-

ριακή πίεση παρουσίασε η ομάδα που ελάμβανε

νταρουσεντάνη.37 Παρόλα αυτά είχε ήδη ανακοι-

νωθεί η διακοπή της έρευνας με νταρουσεντάνη

λόγω των αποτελεσμάτων στην αρτηριακή πίεση

ιατρείου παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα

στον έλεγχο 24ωρης αρτηριακής πίεσης.

αΥε σΤηΝ ΠρOεΚλαΜψια

Πρόσφατες πειραματικές μελέτες υποστηρί-

ζουν πως η ΕΤ-1 διαδραματίζει ένα κεντρικό ρόλο

στην παθογένεια της προεκλαμψίας, ως ο τελικός

διαμεσολαβητής στην εμφάνιση υπέρτασης σε α-

πάντηση του οργανισμού στην ισχαιμία του πλα-

κούντα.38,39 Παρόλα αυτά η κλινική χρησιμότητα

αυτής της πληροφορίας είναι περιορισμένη λόγω

αναφερόμενων τερατογενέσεων από τη χρήση των

ΑΥΕ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.40 Περιο-

ρισμένα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν πως

οι εκλεκτικοί ανταγωνιστές των ΕΤΑ υποδοχέων

δεν έχουν τερατογόνο δράση στο έμβρυο ιδιαίτε-

ρα όταν χορηγούνται στο τέλος της εγκυμοσύ-

νης.41,42 Παρόλα αυτά η χρήση τους αντιμετωπίζε-

ται με μεγάλη επιφύλαξη.
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αΥε σε ΥΠερΤαση εΠαγωΜεΝη αΠO

αΝΤιΝεOΠλασΜαΤιΚα ΦαρΜαΚα

Τα νεότερα αντινεοπλασματικά φάρμακα,

που αναστέλλουν την αγγειογένεση, προκαλούν

συχνά δευτεροπαθή υπέρταση στους ασθενείς.43-45

Η ελάττωση της βιοδιαθεσιμότητας του μονοξειδί-

ου του αζώτου έχει προταθεί ως αιτία του φαινο-

μένου αυτού.46,47 Νεότερες όμως μελέτες υποστη-

ρίζουν πως η αναστολή της αγγειογένεσης προκα-

λεί σημαντική αύξηση των επιπέδων της ΕΤ-1, ενώ

μία πρόσφατη μελέτη δείχνει πως η εμφάνιση υ-

πέρτασης προάγεται από την ενδοθηλίνη και όχι α-

πό το οξειδωτικό στρες ή την πτώση του μονοξειδί-

ου του αζώτου.48 Επιπρόσθετα η χρήση ΑΥΕ σε α-

ρουραίους στους οποίους προκλήθηκε αναστολή

της αγγειογένεσης, πρόλαβε την εμφάνιση υπέρτα-

σης.46,49 Τέλος οι πιθανές αντινεοπλασματικές ιδιό-

τητες των ΑΥΕ μπορούν να αποτελέσουν έναν επι-

πλέον λόγο για τη χρήση τους από ασθενείς που

λαμβάνουν αντιαγγειογενετικούς παρά γοντες.50,51

εΝΔOΘηλιΝεσ Και ΝεΦρOι

Η ενεργοποίηση των ΕΤΑ υποδοχέων εκτός

από την αγγειοσύσπαση, προάγει το οξειδωτικό

στρες, τη φλεγμονή και την πρωτεϊνουρία.52-54 Α-

ντίθετα, η ενεργοποίηση των ΕΤΒ υποδοχέων ε-

κτός από την αγγειοδιαστολή ευθύνεται για την α-

ναστολή της επαναρρόφησης νατρίου στα νεφρικά

σωληνάρια55 και συνεπώς ο αποκλεισμός των ΕΤΒ

προκαλεί νατριοεξαρτώμενη υπέρταση.56,57

Σε πρόσφατες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν γε-

νετικά τροποποιημένοι επίμυες στους οποίους είχε

ανασταλεί η έκφραση στα νεφρικά σωληνάρια είτε

της ΕΤ-1, είτε του υποδοχέα ΕΤΑ, είτε του υποδο-

χέα ΕΤΒ, είτε και των δύο υποδοχέων ΕΤΑ/ΕΤΒ.

Oι ομάδες των επίμυων με αναστολή της έκφρασης

των ΕΤ1, ΕΤΒ και ΕΤΑ/ΕΤΒ εμφάνισαν νατριοε-

ξαρτώμενη αύξηση της αρτηριακής πίεσης και αυ-

ξημένη κατακράτηση νατρίου. Αντίθετα η ομάδα

με την αναστολή της έκφρασης των ΕΤΑ υποδο -

χέων δεν εμφάνισε αύξηση της αρτηριακής

πίεσης.58,59

Η ΕΤ-1 φαίνεται να έχει αντικρουόμενες δρά-

σεις στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης επιδρώ-

ντας είτε στο νεφρικό φλοιό (μέσω ενεργοποίησης

των ΕΤΑ προκαλώντας αύξηση της αρτηριακής

πίεσης) είτε στο μυελό (μέσω ενεργοποίησης των

ΕΤΒ προκαλώντας πτώση της αρτηριακής πίεσης). 

Η έκφραση της ΕΤ1 στα νεφρικά σωληνάρια

ρυθμίζεται από την ποσότητα του νατρίου που διη-

θείται, από τους μιτοχονδριακούς ανταλλάκτες

Na+/Ca+2 και από την παραγωγή στεροειδών ό-

πως η αλδοστερόνη. Η αλδοστερόνη φυσιολογικά

προκαλεί επαναρρόφηση νατρίου. O ρόλος της

στην έκφραση της ΕΤ-1, προάγοντας την παραγω-

γή της προκαλώντας νατριούρηση, θεωρείται πως

προλαμβάνει την υπερβολική κατακράτηση Νa.

Ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να

ληφθεί υπ’ όψιν, είναι ο διμορφισμός που σχετίζε-

ται με το φύλο που οδηγεί σε διαφορετική απάντη-

ση των νεφρών στην ΕΤ1. Ζώα θήλεος γένους φαί-

νεται να προστατεύονται από τη δράση των ΕΤΑ

υποδοχέων και την προκαλούμενη από αυτούς

μείω ση της αιματικής ροής στο μυελό, σε σχέση με

άρρενα ζώα.60,61

αΥε σΤη ΧρOΝια ΝεΦριΚη ΝOσO

Η επίδραση της ΕΤ1 στο νεφρό μέσω ενεργο-

ποίησης των ΕΤΑ υποδοχέων (προκαλώντας αύ-

ξηση της αρτηριακής πίεσης, φλεγμονή, οξειδωτι-

κό στρες και πρωτεϊνουρία) καθιστά τους ανταγω-

νιστές των ΕΤΑ υποδοχέων έναν ελκυστικό στόχο

για την αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Πρόσφατες μελέτες, μάλιστα, έδειξαν πως οι εκλε-

κτικοί αναστολείς των ΕΤΑ υποδοχέων σε υπερτα-

σικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, οδήγη-

σαν σε μείωση της αρτηριακής πίεσης, της πρωτεϊ-

νουρίας, της αρτηριακής σκληρίας και του ουρικού

οξέος.62-64

Σημαντικός αριθμός ερευνών έχει εστιάσει

στη χρήση των ΑΥΕ στη διαβητική νεφροπάθεια.

Συγκεκριμένα, οι εκλεκτικοί ανταγωνιστές των Ε-

ΤΑ υποδοχέων μείωσαν σημαντικά την αποβολή

αλβουμίνης από τα ούρα σε ασθενείς με διαβητική

νεφροπάθεια ήδη υπό αγωγή με αναστολείς του ά-

ξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης (αναστολείς του με-

τατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ή ανα-

στολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ).65 Η

επίδραση των ΑΥΕ στην λευκωματινουρία επιβε-

βαιώνεται από τη μελέτη ASCEND (A Study of

Cardiovascular Events iN Diabetes) κατά την ο-

ποία χορηγήθηκε αβοσεντάνη σε ασθενείς με δια-

βητική νεφροπάθεια που ελάμβαναν ήδη αναστο-

λείς του άξονα.66 Η μελέτη όμως διεκόπη πρόωρα

μετά από 4 μήνες παρακολούθησης λόγω αύξησης

των καρδιαγγειακών συμβαμάτων (καρδιακή ανε-
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πάρκεια και θάνατος στην ομάδα που ελάμβανε α-

βοσεντάνη). Πρέπει να τονιστεί πως στη μελέτη

χρησιμοποιήθηκαν δόσεις της αβοσεντάνης (25-50

mg) μεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται για

τη μείωση της λευκωματινουρίας (5-10 mg),67,68 ε-

νώ δεν χρησιμοποιήθηκαν διουρητικά για να αντι-

σταθμιστεί η κατακράτηση υγρών που προκαλείται

από τη χρήση των ανταγωνιστών της ενδοθηλίνης.

αΥε σΤηΝ ΠΝεΥΜOΝιΚη αρΤηριαΚη

ΥΠερΤαση

Παρόλο που η ανασκόπηση αυτή δεν στοχεύει

στην ανάλυση των χρήσεων των ΑΥΕ στην αντιμε-

τώπιση της πνευμονικής υπέρτασης, είναι ανα-

γκαίο να γίνει μία μικρή αναφορά στο ρόλο τους.

Κατόπιν πειραματικών δοκιμών, πραγματοποιή-

θηκαν 2 κλινικές μελέτες με τη μποσεντάνη σε α-

σθενείς με μέτριου και σοβαρού βαθμού πνευμονι-

κή υπέρταση (ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής λόγω

σκληροδέρματος).69,70 Και οι δύο μελέτες έδειξαν

σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και της

ποιότητας ζωής των ασθενών με αποτέλεσμα την έ-

γκριση της χρήσης της μποσεντάνης το 2002 στην

αντιμετώπιση της μετρίου και σοβαρού βαθμού

πνευμονικής υπέρτασης. Επόμενες μελέτες απέ-

δειξαν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

χρήσης του φαρμάκου στην ήπια πνευμονική υπέρ-

ταση και στη δευτεροπαθή πνευμονική υπέρταση

προκαλούμενη από τον ιό του HIV και από συγγε-

νείς καρδιοπάθειες.71-73 Παρόμοια θετικά αποτε-

λέσματα έδωσαν και μελέτες στις οποίες χρησιμο-

ποιήθηκε η αμπρισεντάνη.74,75 Υπό δοκιμή βρίσκο-

νται αυτή τη στιγμή και άλλοι ΑΥΕ για την αντιμε-

τώπιση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης.

αΥε σΤηΝ αΝΤιΜεΤωΠιση Τησ ΚαρΔιαΚησ

αΝεΠαρΚειασ

Η ΕΤ-1 εμπλέκεται ενεργά στην παθογένεια

της καρδιακής ανεπάρκειας. Η πλειονότητα των ε-

ρευνών με ΑΥΕ πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς

με οξεία ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Σε μία

πιλοτική μελέτη, η μποσεντάνη χορηγήθηκε για 2

εβδομάδες σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια,

δίνοντας πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην

αιμοδυναμική του καρδιααγγειακού και πνευμονι-

κού αγγειακού δικτύου. Ειδικότερα παρατηρήθη-

κε μείωση της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία και

στη μέση αρτηριακή πίεση καθώς και μείωση των

αγγειακών και πνευμονικών αντιστάσεων κατά 10-

30%. Παράλληλα παρατηρήθηκε και αύξηση του

καρδιακού δείκτη κατά 13%.14 Ακολούθησαν πολ-

λές μελέτες με μη-εκλεκτικούς (μποσεντάνη, ενρα-

σεντάνη) ή εκλεκτικούς (νταρουσεντάνη) ΑΥΕ σε

ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Όλες

αυτές οι μελέτες απέτυχαν να δείξουν σημαντική

βελτίωση των ασθενών ενώ παρατηρήθηκε αύξηση

της εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών με

τους ΑΥΕ.76-80 Παρόμοια απογοητευτικά αποτελέ-

σματα, έδωσαν και οι μελέτες σε ασθενείς με ο-

ξεία καρδιακή ανεπάρκεια στους οποίους χορηγή-

θηκε ενδοφλέβια τεζοσεντάνη (μη εκλεκτικός α-

νταγωνιστής). Από τα αποτελέσματα δεν διαπι-

στώνεται βελτίωση των ασθενών ενώ αντίθετα πα-

ρατηρούνται αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες.81-86

ΜελλOΝΤιΚεσ ΠρOOΠΤιΚεσ

Το μέλλον της χρήσης των αναστολέων της εν-

δοθηλίνης στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υ-

πέρτασης και της χρόνιας νεφρικής νόσου δεν φαί-

νεται ευοίωνο. Μοναδική διέξοδο αποτελεί ο συν-

δυασμός τους με άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα.

Πρόσφατα αναπτύχθηκε μία ουσία με τριπλή

ανασταλτική δράση: του μετατρεπτικού ενζύμου

της αγγειοτενσίνης, του μετατρεπτικού ενζύμου

της ενδοθηλίνης και της ουδέτερης ενδοπεπτιδά-

σης (η οποία υδρολύει τα νατριουρητικά πεπτί-

δια). Παρόλα αυτά, η χρήση της περιορίστηκε λό-

γω αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αγγειοοιδήμα-

τος.87 Πολλά υποσχόμενος είναι ο συνδυασμός α-

νταγωνιστών των ΕΤΑ υποδοχέων με ανταγωνι-

στές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (DARA –

dual angiotensin-endothelin A receptor antago-

nist), συνδυασμός που προτιμάται από το συνδυα-

σμό με α-ΜΕΑ λόγω μεγαλύτερης ασφαλείας και

ίδιου αντιυπερτασικού αποτελέσματος. Έχει ήδη

αναπτυχθεί το μόριο PS433540 που συνδυάζει την

δράση της ιρμπεσαρτάνης με τη δράση του

BMS193884 (εκλεκτικός αναστολέας των ΕΤΑ υ-

ποδοχέων)88-90 και τα αποτελέσματα της πρώτης

τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης με εικονικό φάρμα-

κο μελέτης σε 114 ασθενείς με επιβεβαιωμένη υ-

πέρταση παρουσιάστηκαν το 2008 στο συνέδριο

της Αμερικανικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας.91

Το μόριο αυτό βρέθηκε να είναι τόσο αποτελεσμα-

τικό όσο και ασφαλές στη χρήση του, χωρίς κανέ-
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να περιστατικό ηπατοτοξικότητας, ενώ μόνο ένας

ασθενής εμφάνισε αγγειοοίδημα.

O συνδυασμός αναστολέα της ενδοθηλίνης με

αναστολέα της ουδέτερης ενδοπεπτιδάσης αποτε-

λεί ένα αρκετά υποσχόμενο σχήμα θεραπείας. Δε-

δομένα πειραματικών μελετών σε ζώα δείχνουν

πολύ θετική επίδραση στην αντιμετώπιση της λευ-

κωματινουρίας και στον καρδιακό ανασχηματι-

σμό.92,93 Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτός αντισταθ-

μίζει την κατακράτηση υγρών που προκαλείται α-

πό τους ΑΥΕ λόγω αναστολής της υδρόλυσης των

νατριουρητικών πεπτιδίων.

σΥΜΠερασΜαΤα

Η ανακάλυψη της ενδοθηλίνης και του ενερ-

γού της ρόλου στην αγγειοσύσπαση δημιούργησε

νέους ορίζοντες στο ερευνητικό πεδίο της θερα-

πείας της υπέρτασης καθώς και άλλων παθήσεων

που σχετίζονται με αυξημένο αγγειακό τόνο. O ε-

νεργός ρόλος της ενδοθηλίνης-1 στη ρύθμιση της

αρτηριακής πίεσης αποδεικνύεται τόσο από την

παρατεταμένη και ισχυρή αγγειοσυσπαστική της

δράση μέσω των ΕΤΑ υποδοχέων της όσο και από

την ρύθμιση του ισοζυγίου υγρών και νατρίου στο

νεφρό μέσω των ΕΤΒ υποδοχέων της. Ένας σημα-

ντικός αριθμός ανταγωνιστών των υποδοχέων της

ενδοθηλίνης έχει δημιουργηθεί και χρησιμοποιη-

θεί σε πλήθος μελετών για τη θεραπεία της αρτη-

ριακής υπέρτασης, της καρδιακής ανεπάρκειας,

της χρόνιας νεφρικής νόσου και της διαβητικής νε-

φροπάθειας. Τα αποτελέσματά τους όμως δεν α-

νταποκρίνονται στις προσδοκίες της ιατρικής κοι-

νότητας και αυτό ίσως μπορεί να δικαιολογηθεί α-

πό την ανεπαρκή γνώση του μηχανισμού δράσης

της ενδοθηλίνης ή από προβλήματα στο σχεδιασμό

των μελετών αυτών. Μέχρι στιγμής οι ΑΥΕ έχουν

λάβει έγκριση για τη θεραπεία της πνευμονικής υ-

πέρτασης και των δακτυλικών ελκών του σκληρο-

δέρματος, ενώ οι έρευνες για την αποτελεσματικό-

τητα τους ως μονοθεραπεία της αρτηριακής υπέρ-

τασης και της χρόνιας νεφρική νόσου απέβησαν ά-

καρπες. Όμως μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον

με εκτενές πεδίο έρευνας αποτελεί η χορήγησή

τους σε συνδυασμό με αντιυπερτασικά φάρμακα

άλλων κατηγοριών και οι ήδη υπάρχουσες έρευνες

δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Summary

Gkiourtzis T, Dimakopoulou A, Avranas K, Impria-

los K, Kadiltzoglou P, Petidis K, Doumas M. En-

dothelin receptor antagonists in arterial hyper-

tension and chronic kidney disease. Arterial Hyper-

tension 2013; 22: 204-213.

The discovery of endothelin brought a whole new

perspective in the pathogenesis of hypertension and

led to many new strategies for its treatment. As a very

strong vasoconstricting factor with a significant role in

sodium and water reabsorption in the kidneys, endo -

thelin was targeted to treat also patients with chronic

kidney disease, heart failure, pulmonary arterial

hypertension, systemic sclerosis and diabetic nephro -

pathy. Endothelin receptor antagonists (ERAs) have

been tested in many clinical trials. Unfortunately the

results were quite disappointing, except for pulmonary

hypertension and scleroderma digital ulcers, for which

ERAs have already been approved to be used for their

treatment. Many trials with ERAs used as mono -

therapy for the treatment of hypertension have been

completed and most of them show disappointing

results. The future of ERAs rests in the combination

with other antihypertensive drugs.
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