Πρέπει η αντιπρωτεϊνουρική δράση
να αποτελεί στόχο της
αντιϋπερτασικής αγωγής;

Ρήγας Γ. Καλαϊτζίδης gg Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ,
Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το λεύκωμα των ούρων σε φυσιολογικές συνθήκες, αποτελείται από
20% χαμηλού μοριακού βάρους πρωτεΐνη, 40% Tamm-Horsfall πρωτεΐνη, που προέρχεται από την αγκύλη του Henle και 40% αλβουμίνη.
Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία η συνηθισμένη
απώλεια είναι λιγότερο από 30 mg/day αλβουμίνης. Παροδική
απώλεια αλβουμίνης μεγαλύτερης από 30 mg/day έχει παρατηρηθεί
σε αρκετές περιπτώσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται η
ορθοστασία, ο πυρετός από οποιαδήποτε αιτία, διάφορες φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως αρθρίτιδες, λοιμώξεις, κάπνισμα ή
άσκηση. Έχουν περιγραφεί αρκετές μέθοδοι για τον υπολογισμό της
πρωτεϊνουρίας. Ένας γρήγορος και ακριβής τρόπος για τη μέτρηση
της είναι ο υπολογισμός του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη σε
δείγμα πρωινών ούρων με τον ασθενή να βρίσκεται σε νηστεία.
Ο έλεγχος για την ύπαρξη λευκώματος συνιστάται στους υπερτασικούς ασθενείς και ειδικότερα σε αυτούς με συνυπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη και πρώιμη νεφρική νόσο.
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Ως μικροαλβουμινουρία ορίζεται η απέκκριση λευκώματος
στα ούρα με ρυθμό ανάμεσα
στα 30 και 300 mg/day (0.03
και 0.3 g/day) όταν η μέτρηση
γίνεται

σε

συλλογή

ούρων

24ώρου, 20 και 200 μg/min
όταν η μέτρηση γίνεται στη
διάρκεια του χρόνου, ή 30-300
mg/g (0.03 και 0.3 g/g) όταν η
μέτρηση γίνεται με τη χρήση
του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη.
Η ύπαρξη μικροαλβουμινουρίας είναι ένδειξη αυξημένου
καρδιαγγειακού κινδύνου και
ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. Η
μικροαλβουμινουρία είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου
για καρδιαγγειακή νοσηρότητα

και θνητότητα σε άτομα με ή

η βαρύτητα της πρωτεϊνουρίας

χωρίς σακχαρώδη διαβήτη. Εμ-

αυξάνει τον κίνδυνο θνητότητας,

φανίζεται στο 30% των ατόμων

εμφράγματος μυοκαρδίου αλλά

μέσης ηλικίας με σακχαρώδη

και την εξέλιξη σε τελικό στάδιο

διαβήτη και στο 10-15% των

νεφρικής νόσου. Επίσης φαίνε-

ατόμων χωρίς διαβήτη. Δεν

ται πως η κλινική σχετική διαβάθ-

υπάρχουν δεδομένα που να

μιση ή διαστρωμάτωση του κιν-

υποστηρίζουν την παρουσία της

δύνου με βάση μόνο του GFR

μικροαλβουμινουρίας ως δείκτη

είναι μη ουσιώδης. Η κύρια ε-

νεφρικής δυσλειτουργίας. Η αύ-

ρώτηση είναι αν όντως η πρω-

ξηση της όμως στη διάρκεια του

τεϊνουρία είναι ένας ανεξάρ-

χρόνου, όταν συνυπάρχει ικανο-

τητος θεραπευτικός στόχος για

ποιητική ρύθμιση της αρτηρια-

την ελαχιστοποίηση της εξέλιξης

κής πίεσης (ΑΠ), υποδηλώνει

της νεφρικής βλάβης.

επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.

Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της

Ύπαρξη λευκώματος σε με-

πρωτεϊνουρίας και τον αριθμό

γαλύτερες από τις προαναφερ-

των σκευασμάτων της αντιϋπερ-

θείσες τιμές (>300 mg/day) ονο-

τασικής αγωγής για την επίτευξη

μάζεται κλινική λευκωματουρία

του στόχου της ΑΠ. Έχει δειχθεί

ή μακροαλβουμινουρία. Η συ-

ότι η παρουσία μικροαλβου-

χνότητα της είναι περίπου 1.3%

μινουρίας ή μακροαλβουμινου-

στον γενικό πληθυσμό. Είναι συ-

ρίας μειώνει την ανταπόκριση

χνότερη με την αύξηση της η-

στη μείωση της ΑΠ με πολλαπλή

λικίας και πολύ πιο συχνή στα

αντιϋπερτασική αγωγή. Η ύπαρ-

άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

ξη λευκωματουρίας έχει ως απο-

και υπέρταση. Περίπου το 80%

τέλεσμα την επίτευξη του στό-

των ατόμων με σακχαρώδη δια-

χου της ΑΠ σε μικρότερα ποσο-

βήτη τύπου 1 και το 20-40% των

στά όπως επίσης και την ανάγκη

ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη

μεγαλύτερης χρονικής περιόδου

τύπου 2 και μικροαλβουμινου-

για την επίτευξη του στόχου της

όχι ο υπάρχων GFR είναι η πιο

ρία όταν αφεθούν χωρίς θερα-

ΑΠ.

αντιπροσωπευτική παράμετρος

πεία, θα εξελιχθούν σε άτομα με

Η ύπαρξη λευκωματουρίας

για να προβλέψει κανείς την εξέ-

κλινική λευκωματουρία σε χρο-

και η έκπτωση της νεφρικής λει-

λιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου

νικό διάστημα 10-15 έτη.

τουργίας οδηγούν σε πραγματι-

(ΧΝΝ) σε άτομα με GFR μεγα-

Η παρουσία λευκωματου-

κή αντίσταση στη δράση της

λύτερη από 30 ml/min.

ρίας είναι δείκτης νεφρικής βλά-

αντιϋπερτασικής αγωγής. Αυτά

βης, με αυξημένη πιθανότητα

τα δεδομένα υποστηρίζουν την

απώλειας της νεφρικής λειτουρ-

άποψη, πως ή παρουσία λευκω-

γίας ακόμη και σε άτομα με

ματουρίας απαιτεί πιο επιθετική

αρχικά φυσιολογική νεφρική

θεραπεία για την επίτευξη του

σπειραματική διήθηση (GFR). Η

προτεινόμενου στόχου της ΑΠ

ύπαρξη λευκωματουρίας σχετί-

και την επιβράδυνση της νεφρι-

ζεται με μεγαλύτερη και πιο

κής βλάβης. Αρκετοί ερευνητές

ταχεία απώλεια του GFR σε

πιστεύουν ότι, οι μεταβολές του

Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται

σύγκριση με την ύπαρξη λίγο ή

λευκώματος στα ούρα βρίσκο-

πως η εξέλιξη της ΧΝΝ συνδέε-

καθόλου λευκώματος στα ούρα.

νται σε απόλυτη συσχέτιση με

ται με τον βαθμό μείωσης της

Πρόσφατα δεδομένα από με-

τα επίπεδα της μείωσης της ΑΠ.

αλβουμινουρίας ακόμη και σε

γάλη πληθυσμιακή μελέτη έδει-

Δεδομένα δείχνουν πως τα επί-

άτομα στα οποία ο στόχος της

ξαν ότι για τα ίδια επίπεδα GFR,

πεδα της λευκωματουρίας και

ΑΠ έχει επιτευχθεί.

Αρκετοί ερευνητές πιστεύουν ότι,
οι μεταβολές του λευκώματος στα
ούρα βρίσκονται σε απόλυτη
συσχέτιση με τα επίπεδα της
μείωσης της ΑΠ
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Δεν υπάρχουν προοπτικές

ούρων μεγαλύτερο από 300

ομάδα με τον χαμηλότερο στό-

μελέτες που να υποστηρίζουν

mg/day και GFR μικρότερο από

χο της ΑΠ (μέση ΑΠ 92 mmHg)

την υπόθεση ότι, η μεγαλύτερη

50 ml/min και ήταν υπερτασι-

είχαν μετά από παρακολούθηση

μείωση της λευκωματουρίας με

κοί. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν

12 ετών, μια σημαντική ελάττω-

σταθερά επίπεδα ΑΠ, θα οδηγή-

πρέπει να γενικεύονται για ασθε-

ση της λευκωματουρίας και του

σει σε μεγαλύτερη μείωση και

νείς με μικρότερα επίπεδα ή και

ρυθμού εξέλιξης της νεφρικής

στην εξέλιξη της νεφροπάθειας

καθόλου λευκωματουρία, καθώς

νόσου. Αυτή η συσχέτιση ήταν

Post-hoc αναλύσεις μελετών που

επίσης και για ασθενείς που

πιο εμφανής στα άτομα με απέκ-

περιλαμβάνουν ασθενείς με νε-

συμμετείχαν σε μελέτες με πρω-

κριση λευκώματος μεγαλύτερης

φροπάθεια, έδειξαν ότι, με επί-

τογενή στόχο τον καρδιαγγειακό

από 3 g/day. Τα δεδομένα αυτά

πεδα συστολικής ΑΠ ανάμεσα

κίνδυνο, στις οποίες η μεταβολή

ενισχύονται και από τη μελέτη

σε 136 και 140 mmHg, μία κατά

της λευκωματουρίας σχετιζόταν

ΑΑSK (African-American Study

με μεγάλο εύρος νεφρικής λει-

of Kidney Disease).

Η πρώτη μελέτη που αξιολόγησε
τις μεταβολές στη λευκωματουρία
στη βάση των αποτελεσμάτων
της νεφροπάθειας ήταν η
μελέτη MDRD

8

τουργίας όπως για παράδειγμα

Σε αυτήν τη μελέτη, η υποο-

στη μελέτη ONTARGET (Ongo-

μάδα με λεύκωμα μεγαλύτερο

ing Telmisartan Alone and in

από 1g και μέση ΑΠ μικρότερη

combination with Ramipril Glo-

από 92 mmHg, είχε μικρότερη

bal Endpoint Trial).

απώλεια νεφρικής λειτουργίας

Η πρώτη μελέτη που αξιο-

και μεγαλύτερη από 30% μείω-

λόγησε τις μεταβολές στη λευκω-

ση της λευκωματουρίας σε σύ-

30-35% μεγαλύτερη μείωση της

ματουρία στη βάση των αποτε-

γκριση με την αρχική. Πρέπει να

λευκωματουρίας σχετιζόταν και

λεσμάτων της νεφροπάθειας ή-

σημειωθεί ότι και οι δύο μελέτες,

με μεγαλύτερη επιβράδυνση της

ταν η μελέτη MDRD (Modifica-

δεν έδειξαν μείωση της εξέλιξης

εξέλιξης της νεφρικής βλάβης.

tion of Diet in Renal Disease). Σε

της νεφρικής λειτουργίας εκεί

Θα πρέπει ωστόσο να σημει-

αυτή τη μελέτη όσοι είχαν λευ-

που η λευκωματουρία δεν μει-

ωθεί ότι, σε όλες αυτές τις μελέ-

κωματουρία μεγαλύτερη απο 1g

ώθηκε.

τες οι ασθενείς είχαν λεύκωμα

και είχαν συμπεριληφθεί στην
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ
Σε ασθενείς με λευκωματου-

θεια. Για τις άλλες κατηγορίες

ρία, η αγωγή με σκευάσματα

αντιϋπερτασικών που δεν ανα-

που επιδρούν στο σύστημα ρε-

φέρονται, δεν υπάρχουν επαρκή

νίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστε-

δεδομένα για τη μείωση της λευ-

ρόνης (ΣΡΑΑ) φαίνεται να είναι

κωματουρίας σε ασθενείς με

η θεραπεία εκλογής. Η αντιϋπερ-

σοβαρή νεφρική νόσο.

τασική αγωγή που δεν επιδρά

Ο συνδυασμός ACEI και ARB

στο ΣΡΑΑ μπορεί να μειώνει την

για τη νεφρική προστασία δεν

ΑΠ στον ίδιο βαθμό, αλλά δεν

έχει μελετηθεί ευρέως. Σε πρό-

μειώνει τη λευκωματουρία ή την

σφατη μετα-ανάλυση υποστη-

εξέλιξη της νεφρικής νόσου

ρίζεται η επιπρόσθετη μείωση

πέραν από ότι προβλέπεται από

της λευκωματουρίας κατά 20%

τη μείωση των επίπεδων της ΑΠ.

με τον συνδυασμό. Τέλος, η

Οι πρώτες μελέτες που έδει-

προσθήκη ενός αναστολέα της

ξαν την ευεργετική δράση στη

ρενίνης σε έναν ARB που λαμβά-

μείωση της λευκωματουρίας α-

νεται στις μέγιστες δόσεις σε δια-

κόμη και σε σοβαρού βαθμού

βητικούς ασθενείς τύπου 2 μπο-

νεφροπάθεια ήταν με τη χρήση

ρεί επιπρόσθετα να μειώσει τη

αναστολέων του μετατρεπτικού

λευκωματουρία κατά 20-22%.

ενζύμου (ACEIs). Δεν συμφω-

Είναι προφανές ότι, η επι-

νούν όμως όλες οι μελέτες στη

πρόσθετη μείωση της λευκωμα-

μεγαλύτερη ευεργετική επίδρα-

τουρίας με τον συνδυασμό ενός

ση των ACEIs. Η αντιπρωτεϊνου-

ACEI και ενός ARB θα μπορούσε

ρική δράση του αποκλεισμού

να μεταφρασθεί σε επιπλέον

του ΣΡΑΑ επιβεβαιώθηκε αργό-

μείωση στην εξέλιξη της νεφρο-

τερα με τους αναστολείς των

πάθειας. Δυστυχώς δεν υπάρ-

υποδοχέων της αγγειοτασίνης

χουν προοπτικά σχεδιασμένες

τιμές GFR μεγαλύτερες από 50

(ARBs). Πρόσφατη μετα-ανά-

μελέτες, ενώ παλαιότερη μελέτη

ml/min. Δεν υπάρχουν μελέτες

λυση τυχαιοποιημένων μελετών

που ασχολήθηκε με το θέμα

που να αξιολογούν στρατηγικές

υποστηρίζει ότι, η δράση των

αυτό έχει κατακριθεί. Στη μελέτη

άλλων διπλών συνδυασμών,

δύο κατηγοριών είναι ισοδύ-

ΟΝΤΑRGET, ο συνδυασμός ενός

όπως

ναμη.

για

παράδειγμα

της

ACEI με έναν ARB είχε ένα επι-

χορήγησης ανταγωνιστών της

Από τις άλλες κατηγορίες

πρόσθετο αποτέλεσμα στη μείω-

αλδοστερόνης σε ασθενείς που

φαρμάκων, οι ανταγωνιστές

ση της ΑΠ και μικρότερη αύξηση

λαμβάνουν ήδη ACEI ή ARB.

ασβεστίου είναι γνωστά αποτε-

της λευκωματουρίας στη διάρ-

Ωστόσο και αυτός ο συνδυα-

λεσματικά αντιϋπερτασικά φάρ-

κεια του χρόνου, ωστόσο δεν

σμός μειώνει επιπρόσθετα τη

μακα στους ασθενείς με ΧΝΝ.

μπορεί να υποστηριχθεί η θετική

λευκωματουρία.

Έχει ωστόσο υποστηριχθεί η

επίδραση του, στη νεφρική λει-

Συμπερασματικά, η λευκω-

χρήση των μη διϋδροπιριδινών

τουργία. Η μελέτη δεν μπορεί να

ματουρία είναι γνωστός δείκτης

ως εναλλακτική λύση για τη μεί-

συγκριθεί με άλλες που ασχο-

της εξέλιξης της νεφρικής νόσου

ωση της λευκωματουρίας σε

λούνται με σοβαρού βαθμού

και της καρδιαγγειακής νοση-

ασθενείς που δεν ανέχονται

νεφροπάθεια και αυτό γιατί

ρότητας και θνητότητας. Απαι-

τους αποκλειστές του ΣΡΑΑ. Οι

μόνο 300 από τα 25.000 άτομα

τείται επιθετική θεραπεία όταν

μη διϋδροπυριδίνες (βεραπα-

που συμμετείχαν στη μελέτη

συνυπάρχει λευκωματουρία. Τα

μίλη και διλτιαζέμη) μειώνουν

είχαν λευκωματουρία μεγαλύτε-

δεδομένα δείχνουν ότι, πρέπει

τη λευκωματουρία σε ασθενείς

ρη από 1 g/day ενώ στην πλειο-

να υποστηρίζεται η μείωση της

με σοβαρού βαθμού νεφροπά-

νότητα τους οι ασθενείς είχαν

ΑΠ σε επίπεδα συστολικής ΑΠ
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130 mmHg ή και χαμηλότερα
στα άτομα με λευκωματουρία
για την επίτευξη του μέγιστου
θεραπευτικού

αποτελέσματος

της μείωσης της εξέλιξης της
νεφρικής νόσου και μάλιστα
ανεξάρτητα από το αν η νεφροπάθεια σχετίζεται με την ύπαρξη
ή όχι σακχαρώδη διαβήτη. Σε
πιο πρακτικό επίπεδο, ή μείωση
της λευκωματουρίας απαιτεί μια
πολυπαραγοντική προσέγγιση
με εξατομικευμένη θεραπεία
έτσι ώστε να οδηγήσει στη μείωση της εξέλιξης της νεφρικής
νόσου. Για το καλύτερα επιθυμητό αποτέλεσμα ο κάθε ιατρός
θα πρέπει μέσα στη ρουτίνα των
ιατρικών εξετάσεων να έχει και
τη μέτρηση του λευκώματος των
ούρων, με ένα δείγμα αλβουμίνης προς κρεατινίνη τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, για
μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη
αλλά και την αλλαγή των επιπέδων του λευκώματος.
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