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Homeostaza wodno-elektrolitowa organizmu jest
regulowana przezwiele mechanizmów, z których hor-
monalny układ renina-angiotensyna-aldosteron nale-
zy do najważniejszych (ryc. 1).

Renina j est enzymem proteol ity cznym, syntetyzo-
wanym głównie w aparacie przykłębkowym nerek,
pr zęz kornó rki wydzielni c ze tętni czki doprowadzaj ą-
cej krew do kłębka nerkowego (41). Syntetyzowana
jest tez pTzez komórki innych tkanek i narządów jak
np. mózgu, śródbłonka naczyń krwionośrrych, czy
mięśnia sercowego (ż6, 29, 62). Plekursorem reniny
jest prorenina, polipeptyd powstaLy z preproreniny.
Znajdllącasię we krwi renina dziaLana swoisty dla niej
substrat, angiotensynogen, który jest glikoproteiną o
m. cz. 55 000-60 000, powstającą w hepatocytach.
Stwierdzono, ze angiotensynogen moze powstawać tak-
że w innych narządach m.in. w nerkach, płucach, nad-
nerczach,przysadce, sercu i gonadach (3ż, 4I,43). Re-
nina odszczepia od angiotensynogenu N-końcowy de-
kapeptyd, zwany angiotensynąI [A I] (65). Na angio-
tensynę I dziaŁa enzym konwertujący, który jest kar-
b oksypeptydazą dwupeptydylową identyczną z kini-
naząIlrozkładaj ącą bradykininę. Je go obe cno ś ć stwier-
dzono główni e w komórkach śro dbłonka naczy ń pŁuc -

nych, a w rnniejszych ilościach w środbłonku pozo-
stałej części łożyska naczyniowego oraz w rąbku szczo-
teczkowym kanalików proksymalnych nefronów ( l 6).
Enzy m konw ertuj ący katal i zuj e hydro l ityczny ro zp ad
angiotensyny I do dipeptydu histydyloleucynowego i

oktapeptydu angiotensyny II |A II) (42, 43, 64).
Angiotensyna II wykazuje wielokierunkowe dzia-

łanie. Jest czynnikiem bardzo silnie kurczącym mię-
śn i ówkę gładkąnaczyń krwi ono śnych. Re c eptory an-
giotensyny II (AT1 i ATr) są obecne m.in. w naczy-
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niach kłębkow nerkowych. Hormon ten pobudza tak-
że biosyntezę t wydzielanie aldosteronu z warstwy
kłębkowatej kory nadnerczy. Ponadto angiotensyna II
zwiększa pragnienie, p obudza wydzie l ani e wazopre-
syny, endoteliny, ACTH, korlyzolu oTazkatecholamin.
Jest takze czynnikiem wzrostowym stymulującym
wzrost i rozwój nerek oraz miocytow i kardiomiocy-
tów (1, 24,32,4I,43).

Pod wpływem nieswoistych aminopeptydaz z an-
giotensyny II powstaje w osoczu heptapeptyd des-Asp-
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Ryc. 2. Metabolizm angiotensyn

-angiotensyna II określany jako angiotensyna III [A
III] lub angiotensyna [2-8] (1). Posiada ona zdolność
pobudzania sekrecji aldosteronu. Braszko i wsp. (7)
w ykazalt obecno ść b io lo gi cznie aktywnej, heksap ep-
tydowej cząsteczkt angiotensyny II (3-8), nazwanej
pożniej angiotensyną IV [A IV] (63). Powstaje ona
przez odłączenie argininy od aminowego końca A III,
a enzymem uczestntczącym w tej reakcji jest amino-
peptydazaM (26, 34, 6I) (ryc. 2). Receptory dla an-
giotensyny IV zidentyfikowano m.in. w zewnętrznej
warstwie rdzenia nerki (27). Wykazano, że A IV po-
woduje wyraźne t przedłużone zwiększenie prze-
pływu krw t pr zez nerki u szczur ów, w przec iwi eństwi e

do A II, która w analogicznej dawce podana we wle-
wie dozylnym wywołuje znaczny spadek przepływu
(55), Swanson i wsp. (55) wykazall, że angiotensyna
IV u szczurów nie powoduje zmian ciśnienia tętnicze-
go, co zdaniem autorów wskazuje, że dziaŁanie A IV
moze byó selektywne i ograniczone do niektótych
łożysk naczyniowych i obszarów krążenia lub może
p owo dowaó kompensa cy 1ne zmiany rzutu minutowe-
go serca. Angiotensyna IV ulega szybkiej degradacji
w nerkach (55).

Aldosteron jest hormonem steroidowym. powstają-
cym w warstwie kłębkowatej kory nadnerczy. Stymu-
luje on proces resorpcji zwrotnej sodu, głownie w dy-
stalnym odcinku nefronów. W wyniku tego procesu
zachodzlwydzielanie jonów K* i H* do światła cewek
(17, 58). Aldosteron działa na dwa typy receptorów:
mineralokorlykoidowe (o wysokim powinowactwie) i
glikokortykoidowe (o niskim powinowactr,vie) wpły-

e cyn (11l

wając na ekspresję genow kodujących Na, K - ATPa-
zę (36). Aldosteron aktywuje syntezę podjednostek a
i B tego enzymu, przy czymilośó synte§zowanych pod-
jednostek jest proporcjonalna do ilości honnonu zwią-
zanego z receptorami. Skutkiem dztałania aldostero-
nu jest także wzrost resorpcji wody w nefronach co
moze powodować wzrost objętości przestrzeni wod-
nej pozakomórkowej, zarówno śr,ódnaczyniowej jak i
pozanaczyniowej . Wydzielanie aldosteronu regulowa-
ne jest głownie przęz angiotensynę II (1 , 4l, 43). W
kontrolę wydzielania tego hormonu zaangażowane są
baro-, chemo- i wolumenreceptory, umiejscowione w
samych nerkach (aparat przykłębuszl<owy) lub poza
nimi (rożne obszary naczyniowe, zarówno po stronie
tętniczej jak i żylnej). Na wydzielanie aldosteronu
wpływ aj ą t akże zmiany wi e lko ś c i pr ze.str zent w o dny ch
i zw t ązane z nlmi zmlany ko nc entra cj i głównych e l ek-
trolitów we krwi. Niedobor sodu moze pobudzać przey
ście kortykosteronu w 1 8-hydroksykorlykosteron. Po-
tas natomiast zwiększa wytwarzanie aldosteronu na-
silając przejście cholesterolu w pregnenolon. Wydzie-
lanie aldosteronu pobudzają także ACTH, kalcytoni-
na, hormony tarczycy. serotonina, bradykinina, żeń-
skie hormony płciowe. Uwalnianie hotmonu zacho-
dzi rownieżprzy stymulacjl zakończeń B -adrener gicz-
nych układu nerwowego. Hamujące działantę wywie-
raj ą kortyz o|, w azopresyna, te sto steron, oksytocyna,
prostaglandyny i przedsionkowy peptyd natriuretycz-
ny (1, 6, IJ,39, 4I, 43).

Aktywnośó układu lenina,angiotensyna,aldosteton
W G!ązy

CtĘa mobilizuje organizm matki w celu stworze-
nia jak najlepszych warunków do rozwoju płodu. Z
flzj o|o giczne go punktu wi dzeni a naj trudni ej s zym j ej

okresem jest okres okołoporodowy. Intensywnie roz-
wijający się płód i konieczność przygotowania gru-
czołu mlekowego do przyszŁej laktacji zasadntczo
zmienią ąaktywno ś ć układów re guluj ących i natęże -

nie procesów metaboli czny ch.
Naj więcej b adań aktywności układu renina- angi o-

tensyna-aldosteron prowadzono dotychczas u cięzar-
nych kobiet i zwterząt laboratoryjnych (8, 18, 19,2ż,
33,36, 44, 60). Wśrod zwterząt gospodarskich naj-
więcej prac wykonano na owcach (35, 39, 40, 45, 5ż).
Wykazano, że w końcowym okresie ctĘy aktywność
układu renina-angiotensyna-aldosteron jest wysoka.
Odmienne sątakże stęzenia substancji presyjnych np.
angiotensyny II we krwi oraz zmniejszona jest reak-
tywność tkanek na te substancje.

Aktywność reninowa osocza u ciężarnych samic
wzrasta zwłaszcza w drugiej połowie ciĘy (31). We
krwi cięzarnych może pojawic się renina pozanerko-
wa n.p. pochodzenia łożyskowego, macicznego i owo-
dniowego (11, 12). Występuje ona jednak w małych
jlościach i nie ma większego wpływu na stopniowo
zwiększające się stężenie reniny w osoczu krwi, które
pod koniec clĘy u kobiet zwiększa się nawet 2-krot-
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nie. Układ reninowo-angiotenslmowy znajduje się pod
stałą kontrolą układu adtenergicznego. Pobudzenie
p o stsynapt y czny ch re c eptorów B - adr ener gi c znych w
okolicy aparatu przykłębkowego nerek wywołuje
wzrost uwalniania reniny. Wzrost aktywności renino-
wej osocza pod wpłyłvem noradrenaliny u cięzarnych
samic jest taki sam jak u zwterząt niecięzarnych (31).

W czasie ciĘy następlje znaczne pobudzenie wą-
trobowej syntezy angiotensynogenu. Według Pipkina
i wsp. (44) zasadnlczym czynnikiem pobudzającym
jego wydzielanie jest duze stężenie estrogenów. Pod
koniec ciąży koncentracja angiotensynogenu może
zwiększyc się 3-krotnie w porównaniu do stęzenia
obserwowanego u samic nieciężarnych (59).

W związku ze zwiększeniem stężenia angiotensy-
nogenu i reniny, w czasie ciąży stwierdza się istotny
wzrost stężenia angiotensyny II. Zml,enta się jednak
reakĘwność tkanek na ten hormon. Chesley i wsp. ( 1 1)

wykazal1 że dożylny wlew angiotensyny II u ciężar-
nych kobiet powoduje niewielki wzrost ciśnienia krwi
oraz nięistotne zmniejszenie wydalania sodu, chlor-
ków i wody zmoczęm. Wpływ angiotensyny II na na-
czynla i nerki ctężarnej był niewielki w porównantu z
reakcją u kobiet nieciężarnych. U cięzarnych kobiet
reaktywność receptorów dla angiotensyny w nadner-
czach zmnlejsza się tak znacznie, że graniczy z nię-
wrazliwością (59). Równiez Jaworski i wsp. (31)
stwierdzili, że po podaniu ctężarnym szczLlrzycom
angiotensyny II dochodzi do zmniejszenia efektu hi-
perlensyjnego w porównaniu do grupy szczurzyc nie-
ciężarnych. W zmianie odpowiedzi tkanek na angio-
tensynę IIna\eży uwzględnić wpływ innych przeciw-
stawnie dztałających substancji np, prostaglandyn
(PGE2, PGEI), których synteza w ciązy prawidłowej
równi-eż się Żwiększa(32). Sama angiotensyna II wy-
wofuje wzrost wydzielania prostaglandyn w nerkach,
s ercu, płuc ach t naczy niach krwi ono śny ch. M e ch arrlzm
hamowania przezprostaglandyny odpowiedzi presyj -

nej na angiotensynę II niejest do końca poznany. Ia-
worski i wsp. (31) sugerują że polega on na bezpo-
średnim dziaŁantu prostaglandyn na mięśnie gładkie
naczy i prze dwło śniczkowych.

Kons ekwen cj ą zw iększonej aktywno ś ci reninowej
osocza i stężenia angiotensyny w czasie ciąży jest
zwiększenie koncentracji aldosteronu we krwi (4, 13,
22, 23). Autorzy wskazują jednak, że zależnośc po-
między aktywnością reninową osocza. poziomem an-
giotensyny II, a poziomem aldosteronu jest podczas
ciĘy dość luźna (53, 59).

Aktywnośó układu lenina-angiotensyna-aldosteton
w oklesie płodowym i neonatalnym

Wykazano, że układ renina-angiotensyna-aldosteron
wykazuje ak§łvność już we wczesnym okresie życia
płodowego, a kanaliki nerkowe są wrażliwe na aldo-
steron. Według Thurau i Schnermanna (56) mechanizm
wewnątrznerkowej kontroli uwalniania reniny u pło-
du jest podobny jak u osobników dorosłych, a głów-

nym bodźcem stymulującym jej wydzielanie jest ilość
Na docierająca do plamki gęstej. Nie mniej duży wpŁyw
wywieraj ą r ównteż zmlany obj ętości krwi. Wykazano
np., że upust klwi powodował istotny wzrost stężenia
reniny i angiotensyny we krwi płodów owiec (56).
Stwierdzono równiez, ze podanie furosemidu (diure-
tyk) powoduje uwalnianie reniny u płodów owiec, a

odpowiedź jest nawet wyższa niz u owiec dorosłych
(3], 38, 57). Nie zaobserwowano jednak wzrostu po-
ziomu aldosteronu we krwi tych płodów (u jagniąt
noworodków taki wzrost obserwowano). Siegel i Fi-
sher (51) wykazali, że u płodów owiec poniżej 106
dnia życiaukład renina - angiotensyna nie odpowiada
na podani e furosemidu. Wyniki wielu badań wskazuj ą
żę lwalntanie reniny u płodu zwiększa się wraz z za-
awansowaniem ciĘy. Smith i wsp. (54) obserwowali
u płodów owiec w 96,I72, I24 i 142 dniu ciĘy do-
br zę r o zw inięty ap arat przykłębkowy, B adani a mikro -

skopowe vłykazŃy istnienie naczyniowego komponen-
tu aparatu przykłębkowego juz w 96 dniu życiapłodo-
wego. Lingwood i wsp, (35) wykazali, że tnfuzja aI-
dosteronu płodom owiec spowodowała istotne zmniej-
szenie stężenia Na w moczu bez istotnych zmian diu-
rezy. Natomiast Hurley i wsp. (30) zaobserwowali po
po daniu flzjo\o giczne go roztworu NaCl zwiększenie
wydalaniaNa.

W drugiej połowie życlapŁodowego, w odpowiedzi
na uwalnianie reniny zwtększa się poziom angioten-
syny II we kr-wi płodów. Wykazano jednak, że u pło-
dów angiotensyna II nie jest głównym stymulatorem
sekrecj i aldo steronu. Heber1 i wsp. (28) wykazali, że l
płodu i nowo narodzonych jagniąt konwersja angio-
tensyny I do angiotensyny II w płucach jest zmniej-
szona w porównaniu do owiec dorosłych. Carriere i
Friborg (10) twierdzą że układ renina - angiotensyna
u płodu jest odpowiedzialny również zawewnątrzner-
kowy rozdziaŁ przepływu kr-wi, bowiem zewnętrzna
część kory jest bardziej wrażliwa na angiotensynę niż
kora wewnętrzna.

Bayard i wsp. (5) wykazali we krwi płodów ludz-
kich w trzecimtrymestrze życia płodowego 2- 12-krot-
nie wyzsze stężenie aldosteronu niż u matek, co wska-
zuje na dużąaktywność sekrecyjną nadnerczy pŁodu.
Koncentracja aldosteronu we krwi płodu zależy także
od transferu łozyskowego z organizmu matki (52).
A1 do steron pło du mo że pr ze cho dztc pr zez łożysko do
WĘenta matki (5, 52).Infiuja aldosteronu w dawce
100 mg/kg nr.c. do płodów owiec spowodowała zwięk-
szenie stężenia aldosteronu w osoczu ich ktwi z 5 mgoń
do ponad 100 mg%. Jednocześnie zaobserwowano
zwiększenie stężenia aldosteronu we krwi matki z 10

do 26 mgoń fi uż po l 5 minutach od podania aldostero-
nu). Uważa się, ze jest to spowodowane przejściem
aldo steronu pło du przez łożysko. Zaob serwowano rów-
nież zwtększone przechodzenie aldosteronu do płynu
owodniowego i wzrost jego stężenia z 13 do 24 mgoń.
Brown i wsp. (8) wykazalt dużąaktywność reninową
płynu owodniowego u kobiet przed porodem, która
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t tstotne zmniejszenie ładu
moczem, po 6 godzinach od
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