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Περιληψη

Η πρώτη γραμμή θεραπείας για την πρωτεϊνουρική διαβητική και μη διαβητική νεφροπάθεια είναι ο αποκλεισμός

του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (ΣΡΑ) μέσω της χρήσης ενός ΑΜΕΑ ή ενός ΑΥΑ, καθώς αυτοί οι παράγοντες

έχουν επανειλημμένα δειχτεί να επιβραδύνουν την πρόοδο της νεφρικής νόσου σε μελέτες με σκληρά νεφρικά

καταληκτικά σημεία. Ωστόσο, αρκετοί ασθενείς με ΧΝΝ θα συνεχίζουν να εμφανίζουν επιδείνωση της νεφρικής τους

λειτουργίας παρά τον αποκλεισμό του ΣΡΑ, και για αυτό τον λόγο στην πορεία των ετών διερευνήθηκαν και άλλες

επιλογές για την προστασία έναντι της νεφρικής βλάβης. O διπλός αποκλεισμός του ΣΡΑ με έναν ΑΜΕΑ συν έναν

AYA συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών χωρίς ιδιαίτερα οφέλη, και έτσι έχει εγκαταλειφθεί.

Από την άλλη πλευρά, λόγω του φαινομένου της διαφυγής της αλδοστερόνης και των καλά τεκμηριωμένων επιβλα-

βών αποτελεσμάτων αυτής στον νεφρικό ιστό, αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν μελετήσει τις επιδράσεις των

ανταγωνιστών του υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών (MRAs) στη διαβητική και τη μη διαβητική νεφροπάθεια. Με-

λέτες που εξέτασαν την προσθήκη σπειρονολακτόνης ή/και επλερενόνης στην τρέχουσα θεραπεία με μονό αποκλει-

σμό του ΣΡΑ έδειξαν ότι οδηγεί σε σημαντική ελάττωση της πρωτεϊνουρίας συγκριτικά με τη χορήγηση είτε εικονικού

φαρμάκου είτε με διπλό αποκλεισμό του ΣΡΑ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες με σκληρά νεφρικά τελικά σημεία για

τη σπειρονολακτόνη και την επλερενόνη και ο σκεπτικισμός των θεραπόντων ιατρών σχετικά με τον κίνδυνο

εμφάνισης υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με ΧΝΝ περιορίζει τη χρήση τους. Ένας μη στεροειδής MRA, η φινερενόνη,

έχει επίσης δείξει δοσοεξαρτώμενη αποτελεσματικότητα στην ελάττωση της πρωτεϊνουρίας με χαμηλότερη

συχνότητα εμφάνισης υπερκαλιαιμίας. Δύο πολυκεντρικές κλινικές δοκιμές που εξετάζουν την επίδραση της

φινερενόνης σε σκληρά καρδιαγγειακά και νεφρικά τελικά σημεία βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, δύο νέοι από

του στόματος παράγοντες για τη θεραπεία της υπερκαλιαιμίας ίσως επιτρέψουν εκτενέστερη χρήση των MRAs σε

ασθενείς με ΧΝΝ. Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει τα δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις των MRAs στην

αλβουμινουρία και την πρωτεϊνουρία στη ΧΝΝ και αναλύει τις δυνατότητες της κλινικής χρήσης τους.

Λέξεις-κλειδιά: MRAs, RAS, πρωτεϊνουρία, CKD, υπέρταση

* Η εργασία έχει χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης.
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ΕΙΣΑγωγη

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι ένα παγκό-

σμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας που πλήττει περισ-

σότερο από το 10% των ενηλίκων στις ανεπτυγμέ-

νες κοινωνίες, ενώ το ποσοστό επίπτωσής της είναι

περίπου 0,2% στον γενικό πληθυσμό1,2. Η πιο συνη-

θισμένη συννοσηρότητα που συνοδεύει τη ΧΝΝ εί-

ναι η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ), η οποία

εμφανίζεται σε περίπου 80% όλων των ασθενών

με νεφρική δυσλειτουργία, ενώ ο επιπολασμός της

στον γενικό πληθυσμό είναι αξιοσημείωτα χαμηλό-

τερος, αφού εμφανίζεται μόνο στο 30% περίπου

των ενηλίκων3-5. Καθώς η ΧΝΝ αποτελεί ανεξάρ-

τητο παράγοντα κινδύνου για την καρδιαγγειακή

και τη συνολική θνητότητα1,2,6, η επιβράδυνση της

εξέλιξης της ΧΝΝ έχει σημασία και για την προ-

στασία του καρδιαγγειακού συστήματος3. Η αυξη-

μένη απέκκριση λευκωματίνης στα ούρα (urine

albumin excretion, UAE), που ήταν γνωστή ως μι-

κρολευκωματινουρία παλιότερα, ενώ τώρα ονομά-

ζεται υψηλή λευκωματουρία (UAE μεταξύ 30-299

mg/ημερησίως), συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο

μελλοντικών καρδιαγγειακών επεισοδίων, ενώ η

μακρολευκωματινουρία (που σήμερα ορίζεται ως

πολύ υψηλή λευκωματουρία, UAE ≥ 300 mg/ημέρα)

συσχετίζεται όχι μόνο με αυξημένο καρδιαγγειακό

κίνδυνο αλλά και με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης

προς το τελικό στάδιο της ΧΝΝ1.

O επαρκής έλεγχος της αρτηριακής πίεσης

(ΑΠ) και η μείωση της απέκκρισης λευκωματίνης

στα ούρα αναγνωρίζονται από καιρό ως κύριοι νε-

φροπροστατευτικοί παράγοντες, καθώς οι παρεμ-

βάσεις που αποσκοπούν στην ελάττωση της ΑΠ ή

της πρωτεϊνουρίας έδειξαν ότι αυτές επιβραδύνουν

τον ρυθμό της έκπτωσης του ρυθμού σπειραματικής

διήθησης (glomerural filtration rate, GFR)4,7-11. Oι

φαρμακευτικοί παράγοντες που αναστέλλουν το

σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης (ΣΡΑ), δηλαδή οι

αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγει-

οτενσίνης (AMEA) και οι αποκλειστές των υποδο-

χέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (AYA), είναι οι κύριες

τάξεις φαρμάκων με καθιερωμένες νεφροπροστα-

τευτικές επιδράσεις στην πρωτεϊνουρική νεφρική

νόσο10,11. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Oδηγίες

Κλινικής Πρακτικής για την Αξιολόγηση και τη

Διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (Kidney

Disease Improving Global Outcomes, KDIGO) του

2012, οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και

υψηλή λευκωματουρία καθώς και οι διαβητικοί και

οι μη διαβητικοί ασθενείς με πολύ υψηλή λευκωμα-

τουρία πρέπει να λάβουν έναν ΑΜΕΑ ή έναν ΑΥΑ8.

Παρά τα αδιαμφισβήτητα νεφροπροστατευ-

τικά αποτελέσματα της χρήσης των ΑΜΕΑ και των

ΑΥΑ, τα υπάρχοντα δεδομένα υποδηλώνουν σα-

φώς ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που λαμ-

βάνει αυτούς τους παράγοντες θα συνεχίσει να

εμφανίζει εξέλιξη προς το τελικό στάδιο της

ΧΝΝ12,13. Η αλδοστερόνη παίζει σημαντικό ρόλο

στη διατήρηση της ομοιόστασης του κυκλοφορού-

ντος όγκου και της αρτηριακής πίεσης, ρυθμίζο-

ντας την επαναρρόφηση του νατρίου και την απο-

βολή του καλίου στο άπω τμήμα του νεφρώνα.

Όπως έχει αποδειχθεί, κατά τον μονό αποκλεισμό

του ΣΡΑ, τα επίπεδα της αλδοστερόνης στο πλά-

σμα αυξάνονται ξανά 6-12 μήνες μετά την έναρξη

της θεραπείας14. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό

ως διαφυγή (breakthrough) της αλδοστερόνης. Τα

αποτελέσματα πειραματικών και κλινικών μελετών

έχουν αποδείξει ότι η αλδοστερόνη αποτελεί έναν

σημαντικό μεσολαβητή της αγγειακής και νεφρι-

κής βλάβης15. Έτσι έχει από μακρού εκφραστεί η

υπόθεση ότι στην εξέλιξη της ΧΝΝ με μονό απο-

κλεισμό μπορεί να ενέχεται αυτή η διαφυγή και

αυξημένη δράση αλδοστερόνης.

Oι ανταγωνιστές των υποδοχέων των αλατο-

κορτικοειδών (mineralocorticoid receptor antago-

nists, MRAs), επίσης γνωστοί και ως αναστολείς

αλδοστερόνης ή ανταγωνιστές του υποδοχέα της

αλδοστερόνης, έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και χρό-

νια για τη θεραπεία του πρωτοπαθούς υπεραλδο-

στερονισμού που οφείλεται σε αμφοτερόπλευρη

υπερπλασία ή σε αδενώματα των επινεφριδίων

που παράγουν αλδοστερόνη (σύνδρομο Cohn)

πριν από τη χειρουργική εκτομή των όγκων16. Oι

δύο τύποι MRAs που χρησιμοποιούνται σήμερα εί-

ναι οι κλασικοί στεροειδείς, συμπεριλαμβανομένης

της μη εκλεκτικής σπειρονολακτόνης και της εκλε-

κτικής επλερενόνης. Εκτός από τον πρωτοπαθή

υπεραλδοστερονισμό, μετά από σχετικές κλινικές

δοκιμές, η σπειρονολακτόνη και η επλερενόνη

έλαβαν σύσταση Κατηγορίας 1Α για τη θεραπεία

καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώ-

θησης (Heart Failure with reduced Ejection Frac-

tion, HFrEF) λόγω της μείωσης της θνητότητας17,18.

Επίσης, οι MRAs έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτε-

λεσματικοί σε ασθενείς με δευτεροπαθή υπεραλ-

δοστερονισμό, σε παθήσεις όπως η κίρρωση του

ήπατος και ο ασκίτης, όταν χρησιμοποιούνται σε
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συνδυασμό με ένα διουρητικό της αγκύλης19-21.

Από διάφορες μελέτες έχει επίσης φανεί ότι η

σπειρονολακτόνη είναι η πλέον αποτελεσματική

μεταξύ των αντιυπερτασικών παραγόντων δεύτε-

ρης γραμμής για τη θεραπεία της ανθεκτικής υπέρ-

τασης22. Ένας νεότερος, μη στεροειδής MRA, η

φινερενόνη, φαίνεται να συνδυάζει τις ευεργετικές

ιδιότητες του αποκλεισμού της αλδοστερόνης με

μικρότερη αύξηση του καλίου στον ορό και εξετά-

ζεται επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές23. Σε

αυτή την ανασκόπηση, συζητούνται διεξοδικά όλα

τα μέχρι σήμερα στοιχεία που προκύπτουν από

κλινικές μελέτες για τις νεφροπροστατευτικές ιδιό-

τητες των MRAs, και πιο συγκεκριμένα οι επιδρά-

σεις των παραγόντων αυτών στην πρωτεϊνουρία

και την πτώση του GFR.

η θΕΣη του ΑΠλου κΑΙ του δΙΠλου
ΑΠοκλΕΙΣΜου ΜΕ ΑΜΕΑ κΑΙ AYA Στην
ΠρωτΕϊνουρΙκη νΕφρΙκη νοΣο

Αρκετές κλινικές δοκιμές έχουν διερευνήσει την

επίδραση των αντιυπερτασικών φαρμάκων όσον

αφορά «σκληρά» νεφρικά καταληκτικά σημεία και

υποκατάστατες εκβάσεις (όπως είναι η εξέλιξη

από μικρο- σε μακρο-λευκωματινουρία). Σημαντι-

κές κλινικές δοκιμές σε διαβητικούς ασθενείς με

πρωτεϊνουρική ΧΝΝ, έχουν δείξει ότι η χρήση

ΑΜΕΑ και AYA μπορεί να επιβραδύνει την εξέ-

λιξη της νεφρικής βλάβης πιο αποτελεσματικά από

το εικονικό φάρμακο ή άλλη θεραπεία. Η πρώτη

σχετική μελέτη, από το Collaborative Study Group,

τυχαιοποίησε 409 ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 και κλι-

νικά εμφανή νεφροπάθεια σε καπτοπρίλη ή placebo

και έδειξε ότι η καπτοπρίλη συσχετίστηκε με μεί-

ωση του κινδύνου του πρωτεύοντος τελικού ση-

μείου (διπλασιασμός της κρεατινίνης ορού) κατά

43%, μείωση του σύνθετου τελικού σημείου του

θανάτου, της ανάγκης για έναρξη αιμοκάθαρσης ή

για μεταμόσχευση νεφρού κατά 50% και μείωση

της απέκκρισης λευκωματίνης στα ούρα κατά 30%,

σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο24. Στη μελέτη

RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM

with the Angiotensin II Antagonist Losartan), 1.513

συμμετέχοντες με ΣΔ τύπου 2 και νεφροπάθεια

κατανεμήθηκαν τυχαία ώστε να λάβουν θεραπεία

με λοσαρτάνη ή εικονικό φάρμακο25. Η λοσαρτάνη

συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο κατά 16% για

την επίτευξη του πρωτεύοντος σύνθετου τελικού

σημείου του διπλασιασμού της κρεατινίνης ορού,

της εξέλιξης της νεφρικής νόσου προς το τελικό

στάδιο ή του θανάτου, ενώ ο λόγος αλβουμίνης

προς κρεατινίνη ούρων (UACR) μειώθηκε κατά

35% σε αυτήν την ομάδα. Στη μελέτη IDNT (Irbe-

sartan Diabetic Nephropathy Treatment), όπου

1.715 υπερτασικοί ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και κλι-

νικά εμφανή νεφροπάθεια τυχαιοποιήθηκαν ώστε

να λάβουν ιρβεσαρτάνη, αμλοδιπίνη ή εικονικό

φάρμακο, η ιρβεσαρτάνη έδειξε ευνοϊκή επίδραση

στο πρωταρχικό σύνθετο τελικό σημείο του χρόνου

έως την εμφάνιση διπλασιασμού της κρεατινίνης

ορού, εξέλιξης της ΧΝΝ στο τελικό στάδιο ή θανά-

του, μειώνοντας τον κίνδυνο κατά 20% σε σύ-

γκριση με το εικονικό φάρμακο και κατά 23% σε

σύγκριση με την αμλοδιπίνη26. Επίσης, η ιρβεσαρ-

τάνη οδήγησε σε μείωση της πρωτεϊνουρίας κατά

33%, ενώ η αμλοδιπίνη μόνο κατά 6% και το

placebo κατά 10%.

Μελέτες σε πληθυσμούς με ΧΝΝ αλλά χωρίς

ΣΔ έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα για τους

ΑΜΕΑ. Σε ασθενείς με κλινικά εμφανή νεφροπά-

θεια από τη μελέτη REIN (Ramipril Efficacy In

Nephropathy), η ραμιπρίλη συσχετίστηκε με μεγα-

λύτερη μείωση της πρωτεϊνουρίας και χαμηλότερο

ποσοστό απώλειας GFR ανά μήνα σε σύγκριση με

το εικονικό φάρμακο, ανεξάρτητα από την αντιυ-

περτασική της δράση27. Τέλος, στη μελέτη AASK

(African-American Study on Kidney Disease), που

είχε πληθυσμό 1.094 Αφροαμερικανούς και follow-

up μεγαλύτερο των 3 ετών, η ραμιπρίλη συσχετί-

στηκε με μείωση κατά 22% σε σύγκριση με τη

μετοπρολόλη και κατά 38% σε σύγκριση με την αμ-

λοδιπίνη όσον αφορά στο σύνθετο τελικό σημείο

της μείωσης του GFR κατά ≥50%, της εξέλιξης της

ΧΝΝ στο τελικό στάδιο ή τον θάνατο28.

Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα αυτών

των μελετών και η σχετική έλλειψη άλλων θερα-

πευτικών επιλογών για τη θεραπεία της πρωτεϊ-

νουρικής ΧΝΝ, ενθάρρυναν ορισμένους ερευνητές

ώστε να μελετήσουν τις νεφροπροστατευτικές επι-

δράσεις του διπλού αποκλεισμού του ΣΡΑ. Η με-

λέτη ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint

Trial), που τυχαιοποίησε 25.577 ασθενείς με καρ-

διαγγειακή νόσο σε λήψη ραμιπρίλης, τελμισαρτά-

νης ή του συνδυασμού αυτών, έδειξε ότι οι

ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό ραμιπρίλης και

τελμισαρτάνης εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο

οξείας νεφρικής βλάβης καθώς και υψηλότερη συ-
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χνότητα εμφάνισης υπότασης, συγκοπής και υπερ-

καλιαιμίας29. Παρομοίως, η μελέτη ALTITUDE

(Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiore-

nal Endpoints) δεν κατάφερε να αναδείξει πρό-

σθετο καρδιο- ή νεφρο-προστατευτικό όφελος του

συνδυασμού του αναστολέα της ρενίνης αλισκι-

ρένη με ΑΜΕΑ ή AYA σε σύγκριση με τη χρήση

ΑΜΕΑ ή AYA μόνο, παρά τη μεγαλύτερη μείωση

του UACR30. Στην πραγματικότητα, η δοκιμή τερ-

ματίστηκε πρόωρα λόγω του υπερβολικά αυξημέ-

νου κινδύνου καρδιακής ανακοπής που χρειάστηκε

αναζωογόνηση και της αυξημένης συχνότητας

υπερκαλιαιμίας και υπότασης στην ομάδα της αλι-

σκιρένης. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν

από τη μελέτη VA-NEPHRON-D που τυχαιοποί-

ησε 1.448 ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, μακροαλβουμι-

νουρία και ΧΝΝ σταδίου 2 και 3 ώστε να λάβουν

λοσαρτάνη και λισινοπρίλη ή εικονικό φάρμακο31.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε, επίσης, πρόωρα μετά

από μέση περίοδο παρακολούθησης 2,2 ετών,

λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς ο συν-

δυασμένος διπλός αποκλεισμός του ΣΡΑ αύξησε

τον κίνδυνο υπερκαλιαιμίας σε σύγκριση με τη μο-

νοθεραπεία (6,3 έναντι 2,6 συμβάντων ανά 100

άτομα-έτη, P<0,001), καθώς και τον κίνδυνο

οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (12,2 έναντι 6,7 συμ-

βάντων ανά 100 άτομα-έτη, Ρ<0,001). O κίνδυνος

εμφάνισης του πρωτεύοντος νεφρικού τελικού ση-

μείου δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων

(HR για τη θεραπεία συνδυασμού: 0,88; 95% CI:

0,70-1,12, P = 0,30), ενώ για το δευτερογενές τε-

λικό σημείο της πτώσης του eGFR ή της εξέλιξης

της ΧΝΝ στο τελικό στάδιο, παρατηρήθηκε ένα

όφελος από τη θεραπεία συνδυασμού μετά από πε-

ρίπου 6 έως 12 μήνες θεραπείας, αλλά αυτό το

αποτέλεσμα δεν διατηρήθηκε μετά από μεγαλύ-

τερο χρονικό διάστημα παρακολούθησης (HR:

0,78; 95% CI: 0,58-1,05, Ρ = 0,10). Όπως έχει προ-

αναφερθεί με βάση αυτά τα ευρήματα, οι κατευθυ-

ντήριες οδηγίες KDIGO του 2012, συνέστησαν

στους διαβητικούς ασθενείς με υψηλή λευκωμα-

τουρία, καθώς και σε διαβητικούς και μη διαβητι-

κούς ασθενείς με πολύ υψηλή λευκωματουρία να

χορηγείται ένας ΑΜΕΑ ή ένας AYA8. Παρομοίως,

οι κατευθυντήριες οδηγίες των ακολούθων ετών σε

σχετικά πεδία όπως η αρτηριακή υπέρταση ή ο

σακχαρώδης διαβήτης επίσης προτείνουν τη χρήση

ενός ΑΜΕΑ ή ενός AYA (αλλά όχι ενός συνδυα-

σμού αυτών) σε ασθενείς με ΧΝΝ32,33.

η ΕΠΙδρΑΣη των MRAs Στη λΕυκωΜΑτΙ-
νουρΙΑ κΑΙ την ΠρωτΕϊνουρΙΑ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η «διαφυγή» της

αλδοστερόνης υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σε πε-

ρίπου 30%-40% των ασθενών με χρόνια καρδιακή

ανεπάρκεια και σχεδόν στο 40% των ασθενών με

διαβητική νεφροπάθεια14,15. Σε ασθενείς με ΣΔ τύ-

που 1 που λάμβαναν λοσαρτάνη, ο βαθμός της αύ-

ξησης της αλδοστερόνης πλάσματος συσχετίστηκε

με το ποσοστό απώλειας του eGFR34. Το κλινικό

αποτέλεσμα επίδρασης αυτού του φαινομένου

κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του ΣΡΑ στη

διαβητική νεφροπάθεια είναι η αύξηση της πρωτε-

ϊνουρίας και ο ταχύτερος ρυθμός έκπτωσης της νε-

φρικής λειτουργίας. Έτσι, μια εναλλακτική λύση

αντί του συνδυασμού ενός ΑΜΕΑ με έναν AYA

θα μπορούσε να είναι η προσθήκη ενός MRA σε

έναν από αυτούς τους παράγοντες. Τα τελευταία

10-12 χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει

τα νεφροπροστατευτικά αποτελέσματα μιας τέ-

τοιας θεραπευτικής στρατηγικής.

Μελέτες με σπειρονολακτόνη

Το 2006, οι Chrysostomou και συνεργάτες αξιολό-

γησαν την επίδραση του αποκλεισμού της αλδοστε-

ρόνης στη λευκωματουρία 41 ασθενών με ΧΝΝ

που ήδη λάμβαναν φάρμακα για αποκλεισμό του

ΣΡΑ (Πίνακας 1)35. Σε αυτήν την πιλοτική διπλή-

τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη,

οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τέσ-

σερις ομάδες θεραπείας για 12 εβδομάδες: (1)

ομάδα 1: ραμιπρίλη, εικονικό φάρμακο και εικονικό

φάρμακο, (2) ομάδα 2: ραμιπρίλη, ιρβεσαρτάνη και

εικονικό φάρμακο, (3) ομάδα 3: ραμιπρίλη, εικο-

νικό φάρμακο και σπειρονολακτόνη, ή (4) ομάδα 4:

ραμιπρίλη, ιρβεσαρτάνη και σπειρονολακτόνη. Σε 3

μήνες παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μείωση στην

πρωτεϊνουρία σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία

με σπειρονολακτόνη. Η μείωση της απέκκρισης

πρωτεΐνης στα ούρα στο τέλος της θεραπείας ήταν

μεγαλύτερη στην ομάδα ραμιπρίλης και σπειρονο-

λακτόνης σε σύγκριση με την ομάδα ραμιπρίλης,

και μεγαλύτερη στην ομάδα ραμιπρίλης, ιρβεσαρ-

τάνης και σπειρονολακτόνης σε σύγκριση με την

ομάδα ραμιπρίλης και ιρβεσαρτάνης. Η τριπλή θε-

ραπεία δεν προσέφερε κανένα πλεονέκτημα ένα-

ντι της διπλής θεραπείας με ραμιπρίλη και σπειρο-

νολακτόνη, με αποτέλεσμα μόνο μια επιπλέον μεί-

ωση της τάξης του 6% στην απέκκριση πρωτεΐνης.
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Πίνακας 1. Σημαντικές κλινικές μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της σπειρονολακτόνης στην αποβολή αλ-

βουμίνης ή πρωτεΐνης στα ούρα.

Συγγραφείς Χαρακτηριστικά Αριθμός Σχεδιασμός Φάρμακα υπό Φαρμακευτική Έκβαση

Έτος δημοσίευσης ασθενών ασθενών μελέτης μελέτη αγωγή

Rossing et al. ΣΔ τύπου ΙΙ και 21 Διπλή-τυφλή Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UAE σε mg/24h

2005 μακροαλβουμινουρία τυχαιοποιημένη 25mg ή/και ΑΥΑ

κλινική δοκιμή

με cross over

σχεδιασμό

Schjoedt et al. ΣΔ τύπου Ι και 20 Διπλή-τυφλή Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UAE σε mg/24h

2005 μακροαλβουμινουρία τυχαιοποιημένη 25 mg ή ΑΥΑ

κλινική δοκιμή

με cross over

σχεδιασμό

Schjoedt et al. ΣΔ τύπου Ι ή 20 Διπλή-τυφλή Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UAE σε mg/24h

2006 τύπου ΙΙ και τυχαιοποιημένη 25 mg ή/και ΑΥΑ

πρωτεϊνουρία  κλινική δοκιμή

νεφρωσικού επιπέδου με cross over

σχεδιασμό

Chrysostomou UPE>1,5 g/day 41 Τυχαιοποιημένη Σπειρονολακτόνη Ραμιπρίλη UACR σε mg/g

et al. κλινική δοκιμή με 25 mg 10 mg

2006 παράλληλο σχεδιασμό

(διπλή-τυφλή για 3 μήνες,

open label από τον 3ο

έως τον 12ο μήνα)

Van den Meiracker ΣΔ τύπου ΙΙ με 59 Διπλή-τυφλή Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UACR σε mg/g

et al. UAE>300 or τυχαιοποιημένη 25-50 mg ή ΑΥΑ UPCR σε mg/g

2006 UACR>20 MG/MOL κλινική δοκιμή UAE σε mg/24h

Bianchi et al. UPCR>1-3,9 g/g 83 Open label Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UPCR σε mg/g

2006 τυχαιοποιημένη 25 mg ή/και ΑΥΑ

κλινική δοκιμή

Furumatsu et al. Μη διαβητική 32 Open label Σπειρονολακτόνη Εναλαπρίλη UPCR σε mg/g

2008 νεφροπάθεια τυχαιοποιημένη 25 mg 5 mg και

με πρωτεϊνουρία κλινική δοκιμή Λοσαρτάνη 

>0,5 g/day 50 mg

Saklayen et al. Διαβητική 24 Διπλή-τυφλή Σπειρονολακτόνη Λινισοπρίλη UPCR σε mg/g

2008 νεφροπάθεια, τυχαιοποιημένη 25 mg ή λοσαρτάνη

πρωτεϊνουρία κλινική δοκιμή 

οποιουδήποτε βαθμού, με cross over

creat<2 mg/dL σχεδιασμό

Mehdi et al. ΣΔ και 81 Διπλή-τυφλή Σπειρονολακτόνη lisinopril UACR σε mg/g

2009 UACR>300 mg/g τυχαιοποιημένη 25 mg

κλινική δοκιμή

Guney et al. Μη διαβητική ΧΝΝ 30 Open label Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UPCR σε mg/g

2009 σταδίου 1-3, τυχαιοποιημένη 25mg ή/και ΑΥΑ

UPCR>0,5 g/g κλινική δοκιμή

Bianchi et al. UPE>1 gram/day, 128 Open label Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UPCR σε mg/g

2010 UPCR>1 g/g τυχαιοποιημένη και AYA και

κλινική δοκιμή στατίνη

Kato et al. 52 Open label Σπειρονολακτόνη ΑΜΕΑ UACR σε mg/g

2015 τυχαιοποιημένη 25 mg ή ΑΥΑ

κλινική δοκιμή
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Αντίθετα, η τριπλή θεραπεία παρείχε μια επιπλέον

μείωση κατά 32% της πρωτεϊνουρίας σε σύγκριση

με τη διπλή θεραπεία με ραμιπρίλη και ιρβεσαρ-

τάνη. Το γεγονός αυτό ήταν δηλωτικό ότι η διπλή

θεραπεία με σπειρονολακτόνη ήταν πολύ ισχυρό-

τερη από τον διπλό αποκλεισμό με ΑΜΕΑ και

ΑΥΑ και πρακτικά ισοδύναμη της τριπλής θερα-

πείας. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην κά-

θαρση κρεατινίνης εντός ή μεταξύ των ομάδων

στους 3 και 6 μήνες.

Μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλή-

τυφλή, με σχεδιασμό παράλληλων ομάδων, δοκιμή

από τους van der Meirecker et al. είχε στόχο επίσης

τη μελέτη των επιπτώσεων της προσθήκης σπειρο-

νολακτόνης σε θεραπεία με ΑΜΕΑ ή AYA στην

πρωτεϊνουρία, την αρτηριακή πίεση και τη νεφρική

λειτουργία 59 ασθενών με ΣΔ τύπου ΙΙ και μακρο-

αλβουμινουρία36. Oι ασθενείς κατανεμήθηκαν

ώστε να λάβουν σπειρονολακτόνη 25 mg ή 50 mg

μία φορά την ημέρα ή εικονικό φάρμακο. Πέντε

ασθενείς που έλαβαν σπειρονολακτόνη και ένας

από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου εμφάνι-

σαν υπερκαλιαιμία και έπρεπε να αποκλειστούν.

Η αλβουμινουρία μειώθηκε σημαντικά κατά 40%

στους ασθενείς υπό θεραπεία με σπειρονολα-

κτόνη, αλλά δεν άλλαξε με το εικονικό φάρμακο.

Σε μια μελέτη από τους Rossing et al., 25 mg σπι-

ρονολακτόνης μία φορά ημερησίως συνταγογρα-

φήθηκαν σε 21 ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, ΧΝΝ και

λευκωματουρία > 300 mg/ημέρα, οι οποίοι έλαβαν

τη μέγιστη συνιστώμενη δόση ΑΜΕΑ ή/και AYA37.

Η αλβουμινουρία μειώθηκε σημαντικά κατά τη

διάρκεια της θεραπείας με σπειρονολακτόνη κατά

33%. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με σπειρο-

νολακτόνη υπήρξε επίσης μια τάση προς ελαφρά

μείωση της GFR της τάξης των 3 ml/min/1,73 m2.

Oι Schoedt et al. διεξήγαγαν δύο μελέτες σχετικά

με την επίδραση της αλδοστερόνης στην πρωτεϊ-

νουρία των ασθενών με διαβητική ΧΝΝ, δείχνο-

ντας εκ νέου ότι η θεραπεία με σπειρονολακτόνη

συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της πρωτεϊνου-

ρίας38,39.

Στην ίσως πιο άρτια τεχνικά μελέτη με σπει-

ρονολακτόνη, που χρησιμοποίησε διπλό-τυφλό,

ελεγχόμενο με εικονικό φάρμακο σχεδιασμό, οι

Mehdi et al. αξιολόγησαν 81 ασθενείς με ΣΔ, ΑΥ

και λευκωματουρία (λόγος λευκωματίνης προς

κρεατινίνη ούρων >300 mg/g), οι οποίοι έλαβαν τη

μέγιστη δόση λισινοπρίλης (80 mg άπαξ ημερη-

σίως)40. Oι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία ώστε

να λάβουν εικονικό φάρμακο, λοσαρτάνη (100 mg

ημερησίως) ή σπειρονολακτόνη (25 mg ημερησίως)

για 48 εβδομάδες. Σε σύγκριση με το εικονικό

φάρμακο, ο λόγος λευκωματίνης προς κρεατινίνη

ούρων μειώθηκε κατά 34,0% στην ομάδα της σπει-

ρονολακτόνης και κατά 16,8% στην ομάδα της λο-

σαρτάνης. Η ΑΠ ιατρείου και η περιπατητική ΑΠ,

η κάθαρση κρεατινίνης, η πρόσληψη νατρίου και

πρωτεΐνης και ο γλυκαιμικός έλεγχος δεν διέφεραν

μεταξύ των ομάδων. Το κάλιο του ορού ήταν σημα-

ντικά υψηλότερο με την προσθήκη είτε σπειρονο-

λακτόνης είτε λοσαρτάνης. Ενώ τα βασικά επίπεδα

καλίου για όλες τις ομάδες ήταν 4,5 mEq/L, 14

ασθενείς στην ομάδα σπιρονολακτόνης, 10 στην

ομάδα της λοσαρτάνης και μόνο 2 στην ομάδα του

εικονικού φαρμάκου είχαν τουλάχιστον ένα επει-

σόδιο υπερκαλιαιμίας με κάλιο ορού άνω των 6,0

mEq/L. Τα ευρήματα αυτά επιβεβεβαίωσαν τα

αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης των Chrysos-

tomou et al.35, δείχνοντας ότι η προσθήκη σπιρονο-

λακτόνης, αλλά όχι λοσαρτάνης, σε ένα σχήμα που

περιλαμβάνει μέγιστη αναστολή του ΜΕΑ, παρέ-

χει μεγαλύτερη νεφροπροστασία στη διαβητική νε-

φροπάθεια, παρά το γεγονός ότι δεν έχει περαι-

τέρω επίδραση στην ΑΠ. Ωστόσο, κατέδειξε επί-

σης τον αυξημένο κίνδυνο υπερκαλιαιμίας.

Πιο πρόσφατα, οι Kato et al. αξιολόγησαν την

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σπειρο-

νολακτόνης σε 52 Ιάπωνες ασθενείς με ΣΔ τύπου 2

που έλαβαν θεραπεία είτε με ΑΜΕΑ είτε με AYA

σε μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, μη-τυφλή (open

label) μελέτη41. Oι ασθενείς τέθηκαν σε πρόσθετη

θεραπεία με 25 mg σπιρονολακτόνης μία φορά την

ημέρα και συγκρίθηκαν με αντίστοιχους μάρτυρες

για 8 εβδομάδες. Η αλβουμινουρία μειώθηκε κατά

33% μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας με σπειρο-

νολακτόνη. Στην ομάδα της σπειρονολακτόνης, η

ΑΠ έτεινε να είναι χαμηλότερη και ο eGFR ήταν

σημαντικά ελαττωμένος σε σύγκριση με την ομάδα

ελέγχου. Σε ένα μικτό γραμμικό μοντέλο, προσαρ-

μόζοντας για τη ΣΑΠ και τον eGFR, η θεραπεία

με σπειρονολακτόνη συνέχισε να παρουσιάζει

ακόμα σημαντική επίδραση στη μείωση της αλβου-

μινουρίας. Κανένας ασθενής δεν αποκλείστηκε

από τη μελέτη λόγω εμφάνισης υπερκαλιαιμίας.

Αρκετές μελέτες έχουν επίσης εξετάσει τα

αποτελέσματα της σπιρονολακτόνης σε ασθενείς

με μη διαβητική ΧΝΝ. Oι Bianchi et al. το 2006



40 Αρτηριακή Υπέρταση, 29, 1

αξιολόγησαν τις επιδράσεις της σπειρονολακτόνης

(25 mg/ημέρα για 1 χρόνο) στην πρωτεϊνουρία και

τον eGFR σε 83 ασθενείς με ΧΝΝ ιδιοπαθούς

σπειραματικής αιτιολογίας που ήδη λάμβαναν

αγωγή με έναν αναστολέα του ΣΡΑ42. Η πρωτεϊ-

νουρία ελαττώθηκε κατά περισσότερο από 50%

στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σπειρονο-

λακτόνη αλλά παρέμεινε αμετάβλητη στους μάρτυ-

ρες. Επιπλέον, τα επίπεδα αλδοστερόνης της

έναρξης συσχετίστηκαν σημαντικά με την πρωτεϊ-

νουρία και προέβλεψαν τον βαθμό μείωσης της

πρωτεϊνουρίας μετά από αγωγή με σπειρονολα-

κτόνη. Σε 1 μήνα, ο eGFR μειώθηκε περισσότερο

σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σπειρονολα-

κτόνη απ' ό,τι στους μάρτυρες, αλλά στο τέλος του

1 έτους η μηνιαία συχνότητα πτώσης του eGFR

ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν σπει-

ρονολακτόνη, γεγονός ενδεικτικό της παρεχόμενης

νεφροπροστασίας. Η σπειρονολακτόνη προκάλεσε

σημαντική αύξηση των επιπέδων καλίου στον ορό

μετά από 12 μήνες θεραπείας. Μια επόμενη μελέτη

της ίδιας ομάδας, εξέτασε την επίδραση ενός συν-

δυασμού αναστολέων του ΣΡΑ (ΑΜΕΑ συν AYA)

ή της συγχορήγησης υψηλής δόσης στατίνης και

σπειρονολακτόνης έναντι συμβατικής θεραπείας

(ΑΜΕΑ με στατίνη σε χαμηλή δόση) σε ασθενείς

με μη διαβητική πρωτεϊνουρική ΧΝΝ43. Oι συγ-

γραφείς ανέφεραν ότι με εντατική θεραπεία ο λό-

γος πρωτεΐνης προς κρεατινίνη ούρων μειώθηκε

κατά περίπου 2,2 g/g, αλλά ο eGFR δεν άλλαξε ση-

μαντικά κατά τους 36 μήνες της μελέτης. Ωστόσο,

οι ασθενείς υπό εντατική θεραπεία είχαν περισσό-

τερες πιθανότητες να εμφανίσουν ανεπιθύμητες

ενέργειες, όπως η υπερκαλιαιμία, και να χρειαστεί

να διακόψουν τη θεραπεία.

Oι Furumatsu et al. εξέτασαν τα αποτελέ-

σματα της προσθήκης ενός αναστολέα της αλδο-

στερόνης στην αγωγή ασθενών που δεν ανταπο-

κρίνονται επαρκώς στον διπλό αποκλεισμό44.

Τριάντα δύο μη διαβητικοί ασθενείς με πρωτεϊνου-

ρία που ξεπερνούσε τα 0,5 g ημερησίως έλαβαν

συνδυασμό 5 mg εναλαπρίλης και 50 mg λοσαρτά-

νης για περισσότερο από 12 εβδομάδες. Αυτοί οι

ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 16 ασθε-

νών: μια ομάδα τριπλού αποκλεισμού στην οποία

προστέθηκαν 25 mg σπειρονολακτόνης ημερησίως

στη θεραπεία συνδυασμού και μία ομάδα ελέγχου

στην οποία προστέθηκε 1 mg τριχλωρομεθιαζίδης

ή 20 mg φουροσεμίδης στη θεραπεία συνδυασμού

ανάλογα με το επίπεδο κρεατινίνης. Μετά από 1

χρόνο θεραπείας, το επίπεδο της πρωτεϊνουρίας

ελαττώθηκε κατά 58% στην ομάδα της σπειρονολα-

κτόνης, αλλά παρέμεινε αμετάβλητη στην ομάδα

ελέγχου. Τέλος, σε 30 ασθενείς με μη διαβητική

ΧΝΝ που λάμβαναν αγωγή με ΑΜΕΑ ή/και AYA,

οι Guney et al. αξιολόγησαν την επίδραση της σπι-

ρονολακτόνης σε παραμέτρους που οδηγούν σε

ίνωση45. Στην ομάδα 1 χορηγήθηκαν 25 mg σπειρο-

νολακτόνης ενώ η ομάδα 2 ενήργησε ως ομάδα

ελέγχου. Αν και δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές με-

ταβολές στη μέση αρτηριακή πίεση, στον ρυθμό

σπειραματικής διήθησης, στην κρεατινίνη, στη λευ-

κωματίνη και στα επίπεδα αλδοστερόνης στο πλά-

σμα κατά την περίοδο παρατήρησης σε οποια-

δήποτε ομάδα, ο λόγος πρωτεΐνης προς κρεατινίνη

ούρων μειώθηκε κατά 0,77 mg/mg.

Μελέτες με την επλερενόνη

Σε μια μελέτη από τους Epstein et al., ασθενείς με

ΣΔ και UACR> 50 mg/g κατανεμήθηκαν τυχαία

ώστε να λάβουν εναλαπρίλη συν μία από τρεις θε-

ραπείες για 12 εβδομάδες: placebo, 50 mg επλερε-

νόνης, ή 100 mg επλερενόνης (Πίνακας 2)46. Oι

συγγραφείς παρατήρησαν ότι η θεραπεία με 50 mg

ή 100 mg επλερενόνης αλλά όχι με εικονικό φάρ-

μακο, μείωσε σημαντικά τη λευκωματουρία. Συ-

γκεκριμένα, η μείωση της UACR ήταν 41% για την

ομάδα των 50 mg επλερενόνης, 48,4% για την

ομάδα των 100 mg επλερενόνης αλλά μόνο 7,4%

για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (και στις

δύο ομάδες επλερενόνης, P <0,001 έναντι του ει-

κονικού φαρμάκου). Oι επιπτώσεις της παρατετα-

μένης και σοβαρής υπερκαλιαιμίας δεν ήταν

σημαντικά διαφορετικές σε κανένα από τα τρία

σκέλη θεραπείας και δεν διέφεραν με βάση τα τε-

ταρτημόρια της εκτιμώμενης GFR. Η συστολική

ΑΠ ελαττώθηκε σημαντικά σε όλες τις ομάδες θε-

ραπείας σε όλα τα χρονικά σημεία, αλλά, γενικά,

όλες οι ομάδες θεραπείας παρουσίασαν παρόμοιες

μειώσεις στην ΑΠ. Σε μια άλλη μελέτη, 60 ασθε-

νείς με διαβητική νεφροπάθεια που λάμβαναν ήδη

είτε ΑΜΕΑ είτε AYA, έλαβαν σπειρονολακτόνη ή

αντίστοιχο εικονικό φάρμακο με έναν διασταυρού-

μενο σχεδιασμό μετά από μια ενδιάμεση περίοδο

washout ενός μηνός47. Η πρωτεϊνουρία που εκτιμή-

θηκε μέσω του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνη σε τυ-

χαίο δείγμα ούρων αυξήθηκε κατά 24% κατά τη

διάρκεια της περιόδου θεραπείας με εικονικό
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φάρμακο, αλλά μειώθηκε κατά 57% κατά την

ενεργό θεραπεία. Το κάλιο του ορού αυξήθηκε

από 4,29 σε 4,64 mg/dL κατά τη διάρκεια της θερα-

πείας με σπειρονολακτόνη αλλά δεν παρουσίασε

σημαντική αλλαγή με το εικονικό φάρμακο.

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη με διασταυρού-

μενο σχεδιασμό, οι Boesby et al. αξιολόγησαν τη

βραχυπρόθεσμη αντιπρωτεϊνουρική δράση και την

ασφάλεια της επλερενόνης σε 40 ασθενείς με μη

διαβητική ΧΝΝ και UAE> 300 mg/24 ώρες, στους

οποίους προστέθηκαν 25-50 mg επλερενόνης στη

σταθερή τυπική αντιυπερτασική θεραπεία, που πε-

ριελάμβανε έναν αναστολέα του ΣΡΑ48. Η UAE

έπεσε κατά 22% και η μέση τιμή καλίου ήταν υψη-

λότερη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με επλερε-

νόνη κατά 0,1 mEq/L, αλλά γενικά η επλερενόνη

ήταν καλά ανεκτή και κανένας ασθενής δεν απο-

κλείστηκε λόγω υπερκαλιαιμίας. Σε μια διπλή-τυ-

φλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρ-

μακο δοκιμή, οι Ando et al. τυχαιοποίησαν 336 υπερ-

τασικούς ασθενείς με eGFR>50 mL/min/1,73 m²

και λευκωματουρία που λάμβαναν ΑΜΕΑ, AYA ή

και τα δύο για τουλάχιστον 8 εβδομάδες, ώστε να

λάβουν είτε 50 mg σε επλερενόνης / ημέρα είτε ει-

κονικό φάρμακο συνεχίζοντας παράλληλα την τυ-

πική αντιυπερτασική τους αγωγή49. Η προσθήκη

της επλερενόνης συνδέθηκε με μείωση της λευκω-

ματουρίας κατά 27% σε σύγκριση με το εικονικό

φάρμακο, χωρίς αύξηση της συχνότητας εμφάνισης

σοβαρής υπερκαλιαιμίας (που ορίστηκε ως κάλιο

ορού> 5,5 mmol/L).

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, σε μια τυχαιο-

ποιημένη, διπλή-τυφλή, διασταυρούμενη (cross

over) μελέτη συγκρίθηκαν οι επιδράσεις της χορή-

γησης: i) 80 mg τελμισαρτάνης και 300 mg αλισκι-

ρένης, ii) 80 mg τελμισαρτάνης και 50 mg επλερε-

νόνης, iii) 160 mg τελμισαρτάνης ως μονοθερα-

πεία, στην αλβουμινουρία 18 ασθενών με μη δια-

βητική πρωτεϊνουρική ΧΝΝ σταδίου 1-350. Η

μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός τελμισαρτάνης και

αλισκιρένης μείωσε το UACR στα 376 mg/g, ενώ η

τελμισαρτάνη και η επλερενόνη στα 707 mg/g και η

τελμισαρτάνη μόνο στα 525 mg/g. Αυτά τα αποτε-

λέσματα στην αλβουμινουρία δεν σχετίζονταν με

αλλαγές στην ΑΠ. Αυτή η ενδιαφέρουσα μελέτη,

ωστόσο, έχει έναν σημαντικό περιορισμό, το μικρό

μέγεθος δείγματος και την πιθανότητα carry-over

επίδρασης στην πρωτεϊνουρία λόγω του διασταυ-

ρούμενου σχεδιασμού.

Μελέτες με φινερενόνη

Η φινερενόνη είναι ένας νέος μη στεροειδής πα-

ράγοντας με μεγαλύτερη εκλεκτικότητα από ό,τι η

σπιρονολακτόνη και υψηλότερη συγγένεια με τον

υποδοχέα από την επλερενόνη in vitro που ενδεχο-

μένως να προκαλεί μικρότερες αυξήσεις του κα-

Πίνακας 2. Σημαντικές κλινικές μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της επλερενόνης στην αποβολή αλβουμί-

νης στα ούρα.

Συγγραφείς Χαρακτηριστικά Αριθμός Σχεδιασμός Φάρμακα υπό Φαρμακευτική Έκβαση

Έτος δημοσίευσης ασθενών ασθενών μελέτης μελέτη αγωγή

Epstein et al. ΣΔ και UACR> 268 Διπλή-τυφλή Επλερενόνη Εναλαπρίλη UACR σε mg/g

2006 50 mg/g τυχαιοποιημένη 50-100 mg

κλινική δοκιμή

Boesby et al. UAE>300 mg/ day 40 Open label Επλερενόνη ΑΜΕΑ UAE σε mg/24h

2011 τυχαιοποιημένη 25-50 mg ή ΑΥΑ

κλινική δοκιμή

με cross ove

σχεδιασμό

Tylicki et al. Μη διαβητική ΧΝΝ 18 Διπλή-τυφλή Επλερενόνη Τελμισαρτάνη UACR σε mg/g

2012 σταδίου 1-3, τυχαιοποιημένη 50 mg 80 mg και

πρωτεϊνουρία >0,5 g/24h κλινική δοκιμή περινδοπρίλη

με cross over σχεδιασμό 10 mg

Ando et al. ΑΥ και UACR 336 Διπλή-τυφλή Επλερενόνη ΑΜΕΑ UAE σε mg/24h

2014 30-599 mg/g τυχαιοποιημένη 50 mg ή ΑΥΑ

κλινική δοκιμή
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λίου ορού από τους άλλους δύο διαθέσιμους

MRAs51,52. Σε μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη, δι-

πλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο με-

λέτη με παράλληλες ομάδες, οι Bakris et al.

διερεύνησαν την ασφάλεια και την αποτελεσματι-

κότητα των διαφόρων δόσεων φινερενόνης per os,

σε 821 ασθενείς με ΣΔ και υψηλή ή πολύ υψηλή

λευκωματουρία οι οποίοι ήταν ήδη υπό αγωγή με

ΑΜΕΑ ή AYA (Πίνακας 3)23. Το κύριο τελικό ση-

μείο ήταν η μείωση του UACR την 90ή ημέρα σε

σύγκριση με την έναρξη. Τα τελικά σημεία ασφα-

λείας ήταν η μεταβολή από την αρχική τιμή του κα-

λίου όρου και του eGFR. Η αγωγή με φινερενόνη

οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη ελάττωση του

UACR: ο μέσος λόγος του διορθωμένου με εικο-

νικό φάρμακο UACR την 90ή ημέρα σε σχέση με

την αρχική τιμή ήταν 0,79 στην ομάδα των 7,5 mg

φινερενόνης / ημέρα, 0,76 στην ομάδα των 10 mg

φινερενόνης / ημέρα, 0,67 στην ομάδα των 15 mg

φινερενόνης / ημέρα, και 0,62 και στην ομάδα των

20 mg φινερενόνης / ημέρα. Η προκαθορισμένη

δευτερογενής έκβαση της υπερκαλιαιμίας ικανής

να οδηγήσει στη διακοπή του φαρμάκου ήταν 0%,

2,1%, 0%, 3,2% και 1,7% για τις ομάδες του εικο-

νικού φαρμάκου και αυτές των 7,5, 10, 15 και 20

mg φινερενόνης / ημέρα αντίστοιχα. Δεν παρατη-

ρήθηκαν διαφορές στην επίπτωση της έκπτωσης

του eGFR >30% ή των άλλων ανεπιθύμητων ενερ-

γειών μεταξύ των ομάδων του εικονικού φαρμά-

κου και της φινερενόνης.

Σε μια παρόμοια μελέτη σε Ιάπωνες ασθενείς,

οι Katayama et al. συνέκριναν την αποτελεσματι-

κότητα και την ασφάλεια 7 διαφορετικών από του

στόματος δόσεων φινερενόνης (1.25-20 mg) έναντι

εικονικού φαρμάκου σε 96 ασθενείς με ΣΔ τύπου

2 και διαβητική νεφροπάθεια που λάμβαναν έναν

αναστολέα του ΣΡΑ53. O UACR κατά την 90ή

ημέρα σε σχέση με την αρχική τιμή για κάθε

ομάδα θεραπείας με φινερενόνη μειώθηκε σε σύ-

γκριση με το εικονικό φάρμακο. Δεν αναφέρθηκαν

σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή θάνατοι και κα-

νένας ασθενής δεν εμφάνισε ανεπιθύμητη ενέρ-

γεια που να χρήζει διακοπής του φαρμάκου.

Μικρές αυξήσεις του επιπέδου του καλίου ορού

παρατηρήθηκαν στις ομάδες θεραπείας με φινερε-

νόνη σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού

φαρμάκου αλλά κανένας ασθενής δεν ανέπτυξε

υπερκαλιαιμία που να οδηγήσει σε διακοπή της θε-

ραπείας. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα,

δύο τρέχουσες μελέτες Φάσης ΙΙΙ με τη φινερε-

νόνη, η FIDELIO-DKD (FInerenone in reducing

kiDnEy faiLure and dIsease prOgression in Dia-

betic Kidney Disease) και η FIGARO-DKD

(FInerenone in reducinG cArdiovascular moRtality

and mOrbidity in Diabetic Kidney Disease), στο-

χεύουν στην αξιολόγηση των επιδράσεων αυτού

του παράγοντα σε νεφρικά και καρδιαγγειακά τε-

λικά σημεία σε ασθενείς με διαβητική ΧΝΝ52.

Υπερκαλιαιμία που σχετίζεται με τη χρήση MRAs

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προσθήκη ενός MRA

στη θεραπεία ΑΜΕΑ ή AYA φαίνεται να έχει ελ-

πιδοφόρα αποτελέσματα, ωστόσο ο κίνδυνος υπερ-

καλιαιμίας στους ασθενείς με ΧΝΝ αποτελεί πηγή

Πίνακας 3. Σημαντικές κλινικές μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της φινερενόνης στην αποβολή αλβουμίνης

στα ούρα.

Συγγραφείς Χαρακτηριστικά Αριθμός Σχεδιασμός Φάρμακα υπό Φαρμακευτική Έκβαση

Έτος δημοσίευσης ασθενών ασθενών μελέτης μελέτη αγωγή

Bakris et al. ΣΔ τύπου ΙΙ, 821 Διπλή-τυφλή Φινερενόνη ΑΜΕΑ UACR σε mg/g

2015 UACR>30 mg/g, τυχαιοποιημένη 1,25 mg, 2,5 mg, ή ΑΥΑ

eGFR>30 mL/min κλινική δοκιμή 5 mg, 7,5 mg, 10 mg,

15 mg, 20 mg

Katayama et al. Διαβητική 96 Διπλή-τυφλή Φινερενόνη ΑΜΕΑ UACR σε mg/g

2017 νεφροπάθεια, τυχαιοποιημένη 1,25 mg, 2,5 mg, ή ΑΥΑ

eGFR >30 και <90, κλινική δοκιμή 5 mg, 7,5 mg, 10 mg,

και μακροαλβουμινουρία 15 mg, 20 mg

(UACR>300 mg/g) ή

μικροαλβουμινουρία

(UACR 30-300 mg/m)
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ανησυχίας λόγω του κινδύνου κοιλιακών αρρυθ-

μιών και καρδιακής ανακοπής54. Η αλδοστερόνη

κατέχει βασικό ρόλο στην ομοιοστασία του καλίου

μέσω της αύξησης της απώλειας καλίου στα ούρα

μέσω της διέγερσης της αντλίας Na+/K+ στη βα-

σική μεμβράνη και του επιθηλιακού καναλιού Na+

(ENaC) στην κορυφαία μεμβράνη του αθροιστικού

σωληναρίου. Έτσι όλοι οι MRAs έχουν μια τάση

να αυξήσουν το κάλιο του ορού55,56. Μια μεγάλη

αναδρομική μελέτη με πληθυσμό 13.874 ασθενών

>65 ετών με ΧΝΝ σταδίου 3 και 4 έδειξε ότι ο επι-

πολασμός της υπερκαλιαιμίας είναι 2,5% και ότι

για κάθε μείωση του eGFR της τάξης των 5

ml/min/1,73 m2 οι πιθανότητες για υπερκαλιαιμία

είναι κατά 26% υψηλότερες57. Σε μια μελέτη χρο-

νικής τομής, η οποία ανέλυσε ηλεκτρονικά ιατρικά

αρχεία 1.216 ατόμων με τιμές eGFR 30-60, 15-30

και <15 ml/min/1,73m2, ο επιπολασμός τιμών κα-

λίου ορού> 5 mEq/L αυξήθηκε από περίπου 10%

σε 18% και 22%, αντίστοιχα58. Παρ' όλο που η έκ-

πτωση της νεφρικής λειτουργίας και η σχετική πα-

ρεμβολή στην απέκκριση του καλίου αποτελούν

μείζονα αιτία για την αύξηση του καλίου, στην κλι-

νική πράξη η ανάπτυξη της υπερκαλιαιμίας είναι

συνήθως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγό-

ντων που προστίθενται στην υπάρχουσα νεφρική

δυσλειτουργία, όπως ο ΣΔ με υψηλά επίπεδα γλυ-

κόζης ή/και υπορενιναιμικό υποαλδοστερονισμό, η

προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια που έχει ως

συνέπεια την ελάττωση της αιμάτωσης των νεφρών,

η διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο, και

φυσικά η χρήση φαρμάκων που παρεμβαίνουν στην

ομοιοστασία του καλίου εκτός από τους αναστολείς

του ΣΡΑ και τους MRAs (όπως π.χ. τα μη στεροειδή

αντιφλεγμονώδη ή η ηπαρίνη)55,56.

Η χορήγηση ενός ΑΜΕΑ ή ενός AYA σε

ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου ≥3 αναμένεται γενικά

να αυξήσει το κάλιο του ορού μεταξύ 0,3 και 0,6

mg/dL σύμφωνα με κλινικές δοκιμές μεγάλης κλί-

μακας57-59. Ωστόσο, πρέπει κανείς να μην ξεχνά ότι

ο έλεγχος του καλίου είναι πάντα πιο αυστηρός

στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής. Μετά τη δημο-

σίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης RALES

που ανέδειξαν μια αξιοσημείωτη μείωση της θνη-

τότητας και της νοσηρότητας των ασθενών με καρ-

διακή ανεπάρκεια, με τη χρήση σπιρονολακτόνης18,

το φάρμακο αυτό άρχισε να χορηγείται ευρέως.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, η συχνότητα εμφάνισης

υπερκαλιαιμίας που προκλήθηκε από τη σπιρονο-

λακτόνη ήταν περίπου 2%, αλλά από μία ανάλυση

στον γενικό πληθυσμό (population-based time-se-

ries analysis) από έναν καναδικό φορέα παροχής

υπηρεσιών υγείας που δημοσιεύθηκε 4 χρόνια αρ-

γότερα, φάνηκε ότι, μετά τη δημοσίευση της μελέτης

RALES, η πολύ μεγαλύτερη χρήση της σπιρονολα-

κτόνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στην

κοινότητα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των σχετιζό-

μενων με την υπερκαλιαιμία επιπλοκών60. Η νοση-

λεία για υπερκαλιαιμία αυξήθηκε από 2,4/1.000

ασθενείς που είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο το

1994 σε 11/1.000 νοσηλευόμενους ασθενείς το 2001

και η ενδονοσοκομειακή θνητότητα από υπερκαλι-

αιμία αυξήθηκε από 0,3/1.000 σε 2/1.000 κατά την

ίδια περίοδο. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο

γεγονός ότι στη μελέτη RALES χρησιμοποιήθηκε

σπιρονολακτόνη σε δόση 25 mg. Αυτή η απόφαση

ελήφθη μετά από μια προσεκτική μελέτη ανεύρε-

σης δόσης (dose finding study) στην οποία εμφανί-

στηκε υπερκαλιαιμία (K + ≥5,5 mEq/L) στο 13%,

20%, και το 24% των ασθενών με καρδιακή ανε-

πάρκεια που έλαβαν θεραπεία με σπειρονολα-

κτόνη 25, 50 και 75 mg/ημέρα, αντίστοιχα61. Η

ακριβής δόση στην οποία χρησιμοποιείται η σπει-

ρονολακτόνη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-

κεια στην κοινότητα, μπορεί συχνά να είναι

διαφορετική. Σύμφωνα με μια συστηματική ανα-

σκόπηση από το 2008 που συμπεριέλαβε 4 μελέτες

στην ανάλυση, μετά την έναρξη της θεραπείας με

σπειρονολακτόνη ή επλερενόνη, η επίπτωση της

υπερκαλιαιμίας βρέθηκε να είναι περίπου 5,5%

κυμαινόμενη μεταξύ 3% και 17% ανάλογα με το

διαφορετικό όριο για την υπερκαλιαιμία σε κάθε

μελέτη62. Σε μια μελέτη με πληθυσμό 46 ασθενείς

με ανθεκτική υπέρταση και ΧΝΝ σταδίου 2 ή 3

(μέση τιμή eGFR 56 ml/min/1,73m2) η προσθήκη

ενός MRA συσχετίστηκε με μια μέση αύξηση του

καλίου του ορού της τάξης των 0,4 mEq/L από την

αρχική τιμή (p=0,001), με 17,3% των ασθενών να εκ-

δηλώνουν υπερκαλιαιμία (κάλιο ορού >5,5 mEq/L).

Oι προγνωστικοί παράγοντες της εμφάνισης υπερκα-

λιαιμίας κατά τη χορήγηση μη καλιοσυντηρητικών δι-

ουρητικών σε κατάλληλες δόσεις, περιελάμβαναν μια

αρχική τιμή eGFR <45 ml/min /1,73m2 και αρχικές

τιμές καλίου ορού > 4,5 mEq/L63.

τρΕχουΣΕΣ ΕΠΙλογΕΣ γΙΑ τη θΕρΑΠΕΙΑ
τηΣ υΠΕρκΑλΙΑΙΜΙΑΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χρήση όχι μόνο των

αποκλειστών του ΣΡΑ αλλά και των MRAs περιο-

ρίζεται στη ΧΝΝ λόγω των προβλημάτων ασφά-
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λειας που σχετίζονται με την εμφάνιση υπερκα-

λιαιμίας. Ωστόσο, οι ενδεχόμενες ευεργετικές επι-

δράσεις τους δεν θα πρέπει να επισκιάζονται από

αυτόν τον κίνδυνο, δεδομένου ότι υπάρχουν σή-

μερα διαθέσιμες νέες θεραπείες που μπορούν να

βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων καλίου ορού

και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο υπερκαλιαι-

μίας που σχετίζεται με τη χρήση αναστολέων του

ΣΡΑ και των MRAs64. Στα δεσμευτικά του καλίου

ανήκει κλασικά ο παλαιός παράγοντας sodium

polystyrene sulfonate (kayexalate), ο οποίος σχετί-

ζεται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από το

γαστρεντερικό σύστημα, συμπεριλαμβανόμενης

της νεκρωτικής κολίτιδας. Εδώ και λίγα έτη είναι

διαθέσιμες δύο νέες ρητίνες ανταλλαγής καλίου με

εξαιρετική ανεκτικότητα και προβλεψιμότητα της

δοσοεξαρτώμενης ελάττωσης του καλίου, το

patiromer και το sodium zirconium cycosilicate.

H αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η

ανεκτικότητα του patiromer, ενός μη απορροφού-

μενου πολυμερούς που ανταλλάσσει το κάλιο με το

ασβέστιο στο κόλον, αξιολογήθηκε σε μια διπλή-

τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό

φάρμακο μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 105

ασθενείς με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια που

βρίσκονταν υπό θεραπεία με σπειρονολακτόνη65.

Όλοι οι ασθενείς είχαν ιστορικό υπερκαλιαιμίας

με αποτέλεσμα προηγούμενη διακοπή των αναστο-

λέων του ΣΡΑ ή/και των β-αναστολέων που λάμβα-

ναν. Επιπλέον, το 27% είχε ΧΝΝ σταδίου 3. Μετά

από 4 εβδομάδες θεραπείας, το patiromer προκά-

λεσε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων καλίου

ορού σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (δια-

φορά μεταξύ των ομάδων: -0,45 mEq/L, P<0,001).

Η συνολική συχνότητα εμφάνισης υπερκαλιαιμίας

ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς που υποβλήθη-

καν σε θεραπεία με patiromer από ό,τι στους

ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο κατά τη

διάρκεια της δοκιμής (7,3% για την ομάδα του

patiromer έναντι 24,5% για την ομάδα του εικονι-

κού φαρμάκου, P=0,015)65. Σε μια άλλη μελέτη με

πληθυσμό 237 ασθενείς με ΧΝΝ υπό θεραπεία με

αναστολέα του ΣΡΑ και επίπεδα καλίου ορού με-

ταξύ 5,1 και 6,5 mmol/L, όλοι οι συμμετέχοντες ει-

σήλθαν σε μια μονή-τυφλή φάση θεραπείας και

έλαβαν patiromer (σε αρχική δόση 4,2 g ή 8,4 g δύο

φορές την ημέρα)66. Μετά από 4 εβδομάδες θερα-

πείας, ήταν εμφανής μια μέση μείωση της τάξης

των 1,01±0,03 mmol/L στα επίπεδα καλίου ορού,

και το 76% των συμμετεχόντων στη μελέτη παρου-

σίασε συγκέντρωση καλίου ορού εντός φυσιολογι-

κών ορίων. Στη συνέχεια, 107 από αυτούς τους

ασθενείς εισήλθαν σε ελεγχόμενη με εικονικό

φάρμακο τυχαιοποιημένη φάση απόσυρσης διάρ-

κειας 8 εβδομάδων, στην οποία οι ασθενείς τυχαιο-

ποιήθηκαν ώστε να μεταπηδήσουν σε εικονικό

φάρμακο ή να συνεχίσουν τη θεραπεία με patiromer.

Υπερκαλιαιμία εμφανίστηκε στο 60% των ασθενών

που μεταπήδησαν σε εικονικό φάρμακο, σε σύ-

γκριση με μόνο το 15% αυτών που συνέχισαν τη

θεραπεία με patiromer66.

Το zirconium cyclosilicate (ZS-9) είναι μια

αδιάλυτη, μη απορροφούμενη ένωση με δομή κρυ-

σταλλικού πλέγματος που παγιδεύει κάλιο στο

έντερο. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του

ZS-9 αξιολογήθηκε σε μια διπλή-τυφλή δοκιμή που

τυχαιοποίησε 753 ασθενείς με υπερκαλιαιμία να λά-

βουν είτε ZS-9 (σε διαφορετικές δόσεις) είτε εικο-

νικό φάρμακο τρεις φορές ημερησίως για 48 ώρες67.

Oι ασθενείς με κάλιο ορού εντός φυσιολογικών

ορίων (3,5 έως 4,9 mmol/L) στις 48 ώρες εισήλθαν

σε μια δεύτερη φάση θεραπείας συντήρησης, κατά

τη διάρκεια της οποίας κατανεμήθηκαν τυχαία ώστε

να λάβουν το ενεργό φάρμακο ή το εικονικό φάρ-

μακο μία φορά την ημέρα για άλλες 12 ημέρες. Το

75% των συμμετεχόντων στη μελέτη είχαν EGFR

<60 ml/min /1,73m2, το 60% ήταν διαβητικοί, το

40% είχε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και το 65%

έλαβε έναν αναστολέα του RAAS. Στην αρχική

φάση των 48 ωρών, το κάλιο του ορού μειώθηκε από

5,3 mmol/L στην αρχή της παρακολούθησης, στα 4,9

mmol/L, 4,8 mmol/L και 4,6 mmol/L μετά από 48

ώρες για τις ομάδες που έλαβαν 2,5 g, 5 g και 10 g

ZS-9, αντίστοιχα (Ρ <0,001 για όλες τις συγκρίσεις).

Στη δεύτερη φάση, οι ασθενείς που έλαβαν 5 g και

10 g ZS-9 διατήρησαν τα επίπεδα του καλίου ορού

στα 4,7 mmol/L και 4,5 mmol/L, αντίστοιχα, κατά

τις ημέρες 3 έως 15, σε σύγκριση με τιμές άνω των

5,0 mmol/L για την ομάδα του εικονικού φαρμά-

κου (P <0,01 για όλες τις συγκρίσεις). Η διάρροια

ήταν η πιο συχνά καταγεγραμμένη περιπλοκή, ενώ

τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν συ-

γκρίσιμα μεταξύ των ομάδων του ZS-9 και του ει-

κονικού φαρμάκου. Γενικά, σύμφωνα με μια

πρόσφατη μετα-ανάλυση, αυτοί οι παράγοντες

συνδέονται με μείωση των επιπέδων καλίου κατά

-0,70 mEq/L και -0,67 mEq/L αντίστοιχα, και εμφα-

νίζουν πολύ καλό προφίλ ασφαλείας68.
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ΣυΜΠΕρΑΣΜΑτΑ

Η χρήση των ΑΜΕΑ και των AYA μέχρι σήμερα

αποτελεί τη μοναδική τεκμηριωμένη με τυχαιοποι-

ημένες κλινικές δοκιμές με σκληρά νεφρικά κατα-

ληκτικά σημεία επιλογή που επιβραδύνει την

εξέλιξη της νεφρικής νόσου σε ασθενείς με πρωτε-

ϊνουρική ΧΝΝ. Ωστόσο, αρκετοί ασθενείς με ΧΝΝ

θα συνεχίσουν να προχωρούν προς το τελικό στά-

διο παρά τη θεραπεία με βέλτιστο αποκλεισμό του

ΣΡΑ, και για αυτό τον λόγο υπάρχει ανάγκη και

για άλλες νεφροπροστατευτικές θεραπείες. O δι-

πλός αποκλεισμός του ΣΡΑ, που επιτυγχάνεται με

τον συνδυασμό ενός ΑΜΕΑ και ενός AYA, συσχε-

τίστηκε σε μείζονες κλινικές δοκιμές με αυξημένο

κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών (κυρίως υπερκα-

λιαιμία και OΝΒ) ενώ δεν φάνηκε να αποφέρει

σημαντικά περαιτέρω οφέλη στους ασθενείς. Επι-

πλέον, επί σειρά ετών, πολλές τυχαιοποιημένες

κλινικές δοκιμές σε διαβητική και μη διαβητική νε-

φροπάθεια έχουν δείξει ότι η προσθήκη σε θερα-

πεία με μονό αποκλεισμό του ΣΡΑ τόσο σπιρονο-

λακτόνης όσο και επλερενόνης, οδηγεί σε σημα-

ντική ελάττωση της πρωτεϊνουρίας συγκριτικά με

τη χορήγηση είτε εικονικού φαρμάκου είτε με δι-

πλό αποκλεισμό του ΣΡΑ. Σε αυτές τις μελέτες, και

οι δύο αυτοί οι MRAs ήταν καλά ανεκτοί και προ-

καλούσαν μικρές αυξήσεις των επιπέδων καλίου

ορού, αλλά η πραγματική επίπτωση της υπερκαλι-

αιμίας σε ασθενείς με ΧΝΝ μπορεί να είναι πολύ

υψηλότερη, όπως συνέβη προηγουμένως σε ασθε-

νείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Καινούριοι παράγο-

ντες, όπως οι ρητίνες ανταλλαγής ιόντων patiromer

και ZS-9, αποδείχθηκε ότι εξομαλύνουν αποτελε-

σματικά τα αυξημένα επίπεδα καλίου με εξαιρε-

τική ανεκτικότητα και ασφάλεια και μπορούν να

προσφέρουν στους θεράποντες ιατρούς μια νέα ευ-

καιρία ώστε να χρησιμοποιήσουν τους MRAs για

τις νεφροπροστατευτικές τους επιδράσεις. Πρέπει

να σημειωθεί, ωστόσο, ότι έως και σήμερα δεν

υπάρχουν μελέτες με σκληρά νεφρικά τελικά ση-

μεία για τη σπιρονολακτόνη και την επλερενόνη.

Ένας μη στεροειδής MRA, η φινερενόνη, έχει επί-

σης δείξει σημαντική δοσοεξαρτώμενη αποτελε-

σματικότητα στην ελάττωση της πρωτεϊνουρίας με

ακόμη χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης υπερκα-

λιαιμίας. Δύο σημαντικές κλινικές δοκιμές με τη

φινερενόνη βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται

να παρέχουν απαντήσεις σχετικά με την επίδραση

ενός MRA σε σκληρά καταληκτικά σημεία που

σχετίζονται με την καρδιο- και νεφροπροστασία σε

ασθενείς με διαβητική ΧΝΝ.
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The first line of treatment for proteinuric diabetic and

non-diabetic nephropathy is the blockade of the

renin-angiotensin system (RAS) through the use of an

angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) or an

angiotensin II receptor blockes (ARB), as these agents

have been repeatedly shown to slow the progression

of kidney disease in studies with hard renal endpoints.

However, many CKD patients continue to exhibit de-

terioration of renal function despite effective RAS

blockade, and therefore, over the years, other options

for renoprotection have been explored. Double RAS

blockade with the combination of an ACEi with an

ARB has been associated with an increased risk of ad-

verse reactions without particular benefit, and has

thus been abandoned. On the other hand, several

randomized studies have examined the effects of

mineralocorticoid receptor antagonists (MRAs) on di-

abetic and non-diabetic nephropathy, due to the ef-

fect of aldosterone escape and the well-documented

harmful effects of aldosterone on renal tissue. Stud-

ies examining the addition of spironolactone and/or

eplerenone to current single RAS blockade have

shown that the use of these agents results in a signifi-

cant decrease in proteinuria compared to either
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hard renal endpoints, and the skepticism of the treat-

ing physicians about the risk of hyperkalaemia in pa-
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in reducing proteinuria with a lower incidence of hy-

perkalaemia. Two multicenter clinical trials examining
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time, two new oral agents for the treatment of hyper-

kalaemia may allow more extensive use of MRAs in

patients with CKD. This review summarizes data on
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