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Kalcymimetyki  od badañ klinicznych
do codziennej praktyki
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U chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek leczonych dializami czêsto rozwija
siê wtórna nadczynnoæ przytarczyc, która przejawia siê zaburzeniem gospodarki wapniowo-fosforanowej i wzrostem stê¿enia parathormonu (PTH). Stosowane leki wi¹¿¹ce fosforany oraz aktywne preparaty witaminy D czêsto nie s¹
w stanie opanowaæ ciê¿kiej nadczynnoci przytarczyc. U takich pacjentów istniej¹ wskazania do wykonania paratyreoidektomii. Dane z wielu badañ klinicznych wskazuj¹, ¿e cynakalcet istotnie obni¿a stê¿enie PTH oraz pozwala na utrzymywanie stê¿enia wapnia i fosforanów w zakresie rekomendowanych wartoci.
Przedstawiono wyniki badañ klinicznych, oraz szereg dalszych obserwacji, w
oparciu o stosowane leczenie w codziennej praktyce lekarskiej, wskazuj¹cych
na korzyci wynikaj¹ce z leczenia cynakalcetem.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 221-225)

Calcimimetics  from clinical trials to everyday practice
Patients with chronic kidney disease receiving dialysis often develop secondary hyperparathyroidism, with disturbed calcium and phosphate metabolism and increased level of parathormon (PTH). The conservative treatment,
based on oral phosphate binders and active vitamin D, often fail to control severe hyperparathyroidism. In such patients, parathyroidectomy is required. Data
from many clinical studies indicate that cinacalcet substantially lowers plasma
PTH levels and often maintain serum calcium and phosphate concentrations
within ranges recommended by guidelines. The results of clinical trials, and
observational studies based on everyday clinical practice, showing benefits
resulted from cinacalcet therapy, were presented.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 221-225)

Wtórna nadczynnoæ przytarczyc jest
jednym z najczêstszych i powa¿nych powik³añ przewlek³ej choroby nerek (PChN).
G³ównymi czynnikami odpowiedzialnymi za
nadmiern¹ produkcjê i wydzielanie parathormonu (PTH) u chorych z PChN s¹ hiperfosfatemia, hipokalcemia i niedobór witaminy
D3 [14]. Stopniowe pogarszanie siê funkcji
nerek prowadzi do wzrostu stê¿enia fosforanów w surowicy wskutek zmniejszonego
ich wydalania przez cewki. Ubytek czynnego mi¹¿szu nerkowego powoduje spadek
stê¿enia aktywnych metabolitów witaminy D3
doprowadzaj¹c w nastêpstwie do zmniejszenia wch³aniania wapnia w jelitach [13]. W
wyniku tych zaburzeñ dochodzi do wzrostu
poziomu PTH a nastêpnie proliferacji komórek i hiperplazji przytarczyc, a w nastêpstwie do dalszego zwiêkszenia produkcji i
uwalniania PTH [5]. Sekrecjê parathormonu w komórkach przytarczyc reguluje receptor zale¿ny od jonów wapnia [6,55]. Nadmierna sekrecja parathormonu spowodowana rozrostem typu guzkowatego prowadzi
do powiêkszania siê przytarczyc [63]. Równoczenie zmniejszeniu ulega liczba receptorów wra¿liwych na stê¿enie wapnia
(CaSR) oraz witaminy D (VDR), a tym samym pogarsza siê odpowied przytarczyc
na terapiê aktywnymi preparatami witaminy

D [23,32]. Dotychczasowe metody optymalnego leczenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc obejmuj¹ce ograniczenia poda¿y
fosforu w diecie, stosowanie leków wi¹¿¹cych fosforany oraz aktywnych metabolitów
witaminy D zwi¹zane s¹ czêsto z takimi problemami jak: hiperkalcemia, trudna do kontroli hiperfosfatemia, wzrost iloczynu Ca x
P, oporna nadczynnoæ przytarczyc lub nadmierna supresja PTH [7,11,40]. Tego rodzaju
leczenie nie zapobiega³o w wystarczaj¹cym
stopniu, szczególnie u chorych przewlekle
dializowanych, ciê¿kim powik³aniom takim
jak koniecznoæ paratyreoidektomii, z³amania koci, kalcyfikacja têtnic, powik³ania sercowo-naczyniowe, koniecznoæ czêstych
hospitalizacji, znaczne pogorszenie jakoci
¿ycia a tak¿e wzrost miertelnoci.
Wprowadzony do leczenia w ostatnich
latach cynakalcet wydaje siê znacznie
zwiêkszaæ nadziejê na bardziej skuteczne
leczenie zaburzeñ mineralnych i kostnych
w przewlek³ej chorobie nerek [15,26,49].
Cynacalcet nale¿y do kalcymimetyków  nowej klasy leków dzia³aj¹cych na receptory
wapniowe w przytarczycach. Istot¹ dzia³ania kalcymimetyków jest zwiêkszenie progu wra¿liwoci receptorów wapniowych na
zewn¹trzkomórkowe stê¿enie zjonizowanego wapnia, co prowadzi do ich aktywacji
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nawet przy niskich stê¿eniach wapnia w
surowicy, stwierdzanych najczêciej u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [51].
Efektem tego dzia³ania jest zmniejszenie
wydzielania parathormonu [65]. Pierwsze
publikacje dotycz¹ce stosowania kalcymimetyków u pacjentów przewlekle hemodializowanych pojawi³y siê w 1998 roku [1].
Jednorazowe podanie badanego preparatu
(czynnik NPS R-568) w dawce 40 lub 80 mg/
dobê u 7 chorych obni¿y³o istotnie poziom
parathormonu a efekt ten by³ zale¿ny od
dawki. Po podaniu wy¿szych dawek (120 lub
200 mg) poziom PTH obni¿a³ siê o 51% wartoci wyjciowej. Nie obserwowano hipokalcemii ani innych dzia³añ ubocznych. Autorzy ocenili, ¿e aktywacja receptorów wapniowych komórek przytarczyc przez kalcymimetyk u pacjentów dializowanych z nadczynnoci¹ przytarczyc jest bezpiecznym i
skutecznym postêpowaniem powoduj¹cym
szybk¹ supresjê wydzielania PTH. W innym
badaniu przeprowadzonym na 21 chorych
hemodializowanych z wtórn¹ nadczynnoci¹
przytarczyc (PTH 300 do 1200 pg/ml) leczenie kalcymimetykiem R-568 w dawce
100 mg stosowano u 16 chorych przez 15
dni. Uzyskano szybkie i znaczne obni¿enie
stê¿enia PTH u leczonych chorych, natomiast poziom PTH nie zmieni³ siê u pacjentów otrzymuj¹cych placebo. Problemem
by³a jednak znaczna hipokalcemia, która
rozwinê³a siê u 7 chorych, sporód których
u 5 przerwano leczenie. Badany preparat
mia³ jednak ograniczon¹ biodostêpnoæ oraz
zmienn¹ farmakokinetykê co by³o powodem
zaniechania dalszych badañ [25].
Bardziej obiecuj¹cym kalcymimetykiem
drugiej generacji okaza³ siê byæ AMG 073,
który po podaniu doustnym cechowa³ siê
lepsz¹ biodostêpnoci¹ oraz bardziej stabilnym profilem farmakokinetycznym ni¿ R568. Goodman i wsp. [26] w 2002 r. opublikowali pierwsze wyniki badañ z tym preparatem przeprowadzone u 52 chorych. PTH
u tych chorych wynosi³o od 250 do 1500 pg/
ml. Oceniano wp³yw ró¿nych dawek leku (od
5-100 mg) po jednorazowym doustnym podaniu oraz po 8 dniowej terapii. U chorych,
którzy otrzymali dawki leku 25, 50, 75, albo
100 mg stê¿enie PTH obni¿y³o siê od 43 55% w zale¿noci od dawki (przy czym minimalna skuteczna dawka wynosi³a 25
mg). Po 8-dniowym leczeniu (25-100 mg)
obni¿eniu uleg³y równie¿ poziom fosforu i
iloczyn Ca x P, oraz w niewielkim stopniu (o
5-10%) stê¿enie wapnia, ale tylko u chorych
otrzymuj¹cych wiêksze dawki.
Najwa¿niejsze, randomizowane, podwójnie zalepione badanie, które wytyczy³o istotne zalecenia dotycz¹ce leczenia cynakalcetem u chorych hemodializowanych
z wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc zosta³o przeprowadzone w 125 orodkach w
Ameryce Pó³nocnej, Europie i Australii [2].
Podstawowym kryterium w³¹czenia do programu by³o stê¿enie PTH w surowicy > 300
pg/ml. Cynakalcet stosowano u 371 pacjentów przez 26 tygodni. Otrzymywali oni badany preparat doustnie jeden raz dziennie
w dawkach wzrastaj¹cych od 30 mg do 180
mg. Grupa placebo liczy³a 370 chorych. Pacjenci otrzymywali ponadto standardowo leki
wi¹¿¹ce fosforany, analogi witaminy D albo
obydwa leki równoczenie. Dawki cynakalcetu oraz preparaty witaminy D modyfiko-
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wano w zale¿noci od stê¿enia PTH, wapnia i fosforu. G³ównym celem koñcowym
badania by³o obni¿enie iPTH do wartoci <
250 pg/ml. T¹ wartoæ PTH osi¹gnê³o 43%
chorych otrzymuj¹cych cynakalcet, natomiast wartoæ iloczynu Ca x P obni¿y³a siê
u 15%. Leczenie cynakalcetem by³o dobrze
tolerowane przez chorych, u niektórych epizodycznie wystêpowa³y nudnoci i wymioty. W badaniu tym, w ci¹gu 6 miesiêcy, nie
oceniano wp³ywu leczenia na zmiany histologiczne w kociach, masê kostn¹, kalcyfikacjê naczyñ, sztywnoæ têtnic i powik³ania
sercowo-naczyniowe. Autorzy sugeruj¹ jednak mo¿liwoæ korzystnego wp³ywu leczenia równie¿ na te parametry. Wa¿nym elementem tych badañ by³o tak¿e ustalenie
maksymalnej docelowej dawki leku wynosz¹cej 180 mg/dobê.
Podobne wyniki uzyskali inni badacze,
którzy stosowali lek przez 12 i 18 tygodni
[27,39,54,61]. Kolejno podejmowane badania z u¿yciem cynakalcetu prowadzone by³y
przez znaczne wyd³u¿enie czasu leczenia.
Moe i wsp. podawali preparat u chorych dializowanych z wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc (PTH > 300 pg/ml) przez 100 tygodni,
rozpoczynaj¹c od dawki 30 mg i stopniowo
j¹ zwiêkszaj¹c a¿ do dawki 180 mg dziennie [47,48]. W okresie badania pacjenci
mogli otrzymywaæ równie¿ preparaty witaminy D oraz leki wi¹¿¹ce fosforany. Dobr¹
kontrolê stê¿enia PTH (<300 pg/ml) wykazywa³o 59 chorych, którzy ukoñczyli to badanie. Oko³o 60% chorych osi¹gnê³o redukcjê PTH o przynajmniej 30% w stosunku do
wartoci wyjciowej. Stê¿enie wapnia i fosforu oraz iloczynu Ca x P nie zwiêkszy³o siê
w trakcie badania. Dawki przyjmowanych
równoczenie preparatów witaminy D oraz
leków wi¹¿¹cych fosforany pozostawa³y na
sta³ym poziomie. Przeprowadzone badania
wykaza³y skuteczn¹ i trwa³¹ redukcjê stê¿enia PTH przy pomocy cynakalcetu w terapii d³ugoterminowej nie tylko u chorych
hemodializowanych ale równie¿ leczonych
dializ¹ otrzewnow¹ [38]. Ponadto cinakalcet okaza³ siê lekiem bezpiecznym i dobrze
tolerowanym nawet w dawce maksymalnej
180 mg dziennie [25,48,61]. Obserwowane
okresowo nudnoci i wymioty po za¿yciu
leku mo¿na ³agodziæ podaj¹c cynakalcet z
pierwszym posi³kiem po dializie [56].
U pacjentów dializowanych wtórna nadczynnoæ przytarczyc czêsto prowadzi do
osteodystrofii nerkowej [28] a pomiêdzy stê¿eniem PTH i gêstoci¹ koci istnieje odwrotna korelacja [20]. Obni¿enie stê¿enia
PTH mo¿e wiêc wp³yn¹æ korzystnie na mineralizacjê koci. Pierwsze badanie oceniaj¹ce wp³yw cynakalcetu na gêstoæ koci
zosta³o opublikowane przez Lien i wsp. [37].
Badanie przeprowadzono u 10 chorych hemodializowanych oraz u 4 chorych w 4 stadium przewlek³ej choroby nerek. U chorych
wykonano badanie gêstoci koci metod¹
densytometryczn¹ przed i po 26 tygodniach
leczenia cynakalcetem. Uzyskano obni¿enie stê¿enia PTH zarówno u hemodializowanych (o ok. 50%) jak i u chorych w okresie przeddializacyjnym. Po leczeniu cynakalcetem zwiêkszy³a siê gêstoæ koci udowej w odcinku proksymalnym, nie uleg³a
natomiast zmianie gêstoæ badanych krêgów lêdwiowych. Stwierdzono ponadto
korelacjê pomiêdzy zmian¹ gêstoci koci

udowej a zmian¹ stê¿enia PTH. Równoczenie stwierdzono niewielki spadek stê¿enia
wapnia w surowicy. Autorzy t³umacz¹ ten
spadek wp³ywem cynakalcetu na zmniejszenie uwalniania wapnia z koci udowej przy
równoczesnym wzrocie gêstoci koci, co
w wiêkszym stopniu dotyczy koci z przewag¹ czêci korowej w stosunku do czêci
beleczkowej. Przyk³adem takiej struktury
koci jest koæ udowa w przeciwieñstwie do
koci krêgos³upa lêdwiowego. Badanie to
trwa³o stosunkowo krótko oraz by³o przeprowadzone na zbyt ma³ej liczbie chorych.
Malluche i wsp. opisali zmiany w obrêbie koci po rocznym leczeniu cynakalcetem 32 chorych hemodializowanych z wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc [44]. Stê¿enie PTH u tych chorych wynosi³o >300 pg/
ml a cynakalcet podawano 19 chorym w
dawkach od 30-180 mg/dobê dobierano indywidualnie tak, aby uzyskaæ stê¿enie PTH
<200 pg/ml. W grupie placebo by³o 13 chorych. Biopsje koci wykonywano przed i po
roku leczenia. W grupie leczonej cynakalcetem obni¿y³o siê PTH oraz obrót kostny
oceniany aktywnoci¹ fosfatazy alkalicznej
oraz stê¿eniem N-telopeptydu. Zmiany histomorfometryczne koci korelowa³y ze stê¿eniem PTH. Badanie to wykaza³o znacz¹c¹ korelacjê pomiêdzy popraw¹ wyników
stê¿enia markerów metabolizmu kostnego
(PTH, fosfataza alkaliczna, N-telopeptyd) a
wspó³czynnikiem obrotu kostnego ocenianego poprzez biopsjê tkanki kostnej w trakcie leczenia cynakalcetem. Korzystny wp³yw
cynakalcetu na wskaniki metabolizmu kostnego i morfologiê koci stwierdzono tak¿e
w innych badaniach [35,52,59,64,67].
Badania opublikowane przez Blocka i
wsp. [4] dotyczy³y leczenia cynakalcetem i
niewielkimi dawkami witaminy D 444 chorych z wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc w
stopniu umiarkowanym i ciê¿kim. Leczenie
skojarzone cynakalcetem i niskimi dawkami witaminy D u³atwi³o osi¹gniêcie celów
okrelonych przez zalecenia KDOQI. Docelowe wartoci PTH osi¹gnê³o 62% chorych,
docelow¹ wartoæ iloczynu Ca x P  83% a
oba te cele równoczenie  54% badanych.
Tak¿e w innych badaniach zwraca siê uwagê na umiejêtne kojarzenie cynakalcetu z
leczeniem konwencjonalnym [18,42,46,66].
W 2008 roku Messa i wsp. [46] opublikowali wyniki badania OPTIMA, którego celem by³a ocena wyników leczenia wtórnej
nadczynnoci przytarczyc przy pomocy terapii standardowej lub cynakalcetem + standardowa terapia (vitamina D, preparaty wi¹¿¹ce fosforany) i modyfikacji dawek leków
tak aby obni¿yæ stê¿enie iPTH, P i Ca x P
do wartoci zalecanych przez K-DOQI. Do
tego wieloorodkowego, otwartego badania
randomizowano chorych z iPTH >300 - <800
pg/ml i Ca >8,4 mg/dl w stosunku 1;2. Do
grupy otrzymuj¹cej leczenie konwencjonalne w³¹czono 184 chorych a cynakalcetem 368. Przez pierwsze 16 tygodni dobierano
dawkê cynakalcetu i leczenia standardowego w oparciu o opracowany algorytm. Pierwszorzêdowym punktem koñcowym by³ odsetek chorych ze rednim stê¿eniem iPTH
< 300 pg/ml w fazie oceny tj. 17-23 tygodniu. Za³o¿one cele osi¹gniêto w istotnie
wy¿szym odsetku w grupie chorych otrzymuj¹cych dodatkowo cynakalcet w porównaniu do pacjentów leczonych konwencjo-
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nalnie. Wartoci te wynosi³y w zakresie iPTH
- 71% vs 22%; Ca x P - 77% vs 58%; Ca 76 % vs 33% ; P - 63% vs 50 % a iPTH i Ca
x P- 59% vs 16 %. U chorych leczonych
wczeniej witamin¹ D zredukowano jej dawkê o 22%. W badanej grupie, 65% chorych
wymaga³o dawki cynakalcetu poni¿ej 60 mg/
dobê (rednia - 56 mg/dobê). Chorzy z miernie nasilon¹ nadczynnoci¹ przytarczyc
(iPTH 300-500 pg/ml) otrzymywali ni¿sze
dawki cynakalcetu a za³o¿one cele osi¹gniêto u nich w wy¿szym odsetku ni¿ w grupie z
wy¿szym iPTH. By³o to pierwsze badanie w
którym obok cynakalcetu stosowano nielimitowane leczenie konwencjonalne.
Ciekawych danych dostarczy³o obserwacyjne badanie ECHO, bez grupy kontrolnej, opublikowane w 2009 r. [66], w którym
oceniano 1865 pacjentów o rednim wieku
58 lat, z ró¿nym stopniem zaawansowania
wtórnej nadczynnoci przytarczyc leczonych
w 187 orodkach w 12 krajach Europy. Zbierano dane z 6 miesiêcy przed w³¹czeniem
cynakalcetu, w okresie jego w³¹czenia oraz
po 12 miesi¹cach terapii. W okresie leczenia standardowego rednie wartoci iPTH
wynosi³y 721 pg/ml, P - 5,9 mg/dl, Ca - 9,6
mg/dl. W okresie wdra¿ania terapii cynakalcetem docelowe wartoci w zakresie iPTH,
P, Ca, Ca x P spe³nia³o odpowiednio u 4%,
39%, 40% i 46% a po 12 miesi¹cach leczenia wartoci te wzros³y do 28%, 48%, 51%
i 68%. rednia wartoæ iPTH obni¿y³a siê o
50%, Ca x P o 17%, P o 9% a Ca o 6%.
Warto podkreliæ, ¿e w tym badaniu opartym o codzienn¹ praktykê lekarsk¹ rednia
dawka cynakalcetu wynosi³a 50 mg/dobê i
by³a ni¿sza od stosowanej w wczeniej publikowanych randomizowanych badaniach,
co wskazuje, ¿e dawki leku nie by³y restrykcyjnie zwiêkszane w zale¿noci od wartoci iPTH.
Poza leczeniem wtórnej nadczynnoci
przytarczyc u chorych dializowanych cynakalcet mo¿e znaleæ zastosowanie w innych
wskazaniach [10,41,57,62]. Opisywano zastosowanie tego leku w zwalczaniu hiperkalcemii u chorych po przeszczepieniu nerki [36,43,57,58], wtórnej nadczynnoci przytarczyc w okresie przeddializacyjnym [8]
oraz w leczeniu kalcyfilaksji [50].
Cynakalcet u chorych
ze wskazaniami do paratyreoidektomii
W ostatnich latach znaczna iloæ publikacji dotycz¹ca leczenia cynakalcetem pochodzi z Japonii gdzie cena leku jest znacznie ni¿sza ni¿ w USA i Europie [69]. Wyra¿ane s¹ nadzieje, ¿e dostêpnoæ cynakalcetu w istotny sposób obni¿y odsetek chorych dializowanych z wtórn¹ nadczynnoci¹
przytarczyc wymagaj¹cych chirurgicznej
paratyreoidectomii. Kakuta i wsp. [31] zastosowali cynakalcet u 61 chorych ze wskazaniami do usuniêcia przytarczyc z których
37 mialo PTH powy¿ej 500 pg/ml. W oparciu o 6 miesiêczn¹ obserwacjê wnioskuj¹,
¿e 80% chorych mo¿e unikn¹æ interwencji
chirurgicznej dziêki terapii cynakalcetem.
Cynakalcet u chorych po uprzedniej
paratyreoidektomii
Nawrót wtórnej nadczynnoci przytarczyc po paratyreoidektomii u pacjentów hemodializowanych jest wzglêdnie czêsty.
Rozpoznaje siê go zwykle u chorych, u któ-

rych pomimo zabiegu wzrasta stê¿enie PTH
do wartoci powy¿ej 300 pg/ml. W przypadku progresji nadczynnoci opornej na leczenie konieczne jest niekiedy ponowne wykonanie zabiegu usuniêcia przytarczyc. Wydaje siê, ¿e cynakalcet stwarza nowe mo¿liwoci leczenia u tych chorych. Wykazano
to w badaniach przeprowadzonych u 12 chorych z nawrotem nadczynnoci przytarczyc
po zabiegu paratyreoidektomii. Z grupy tej
6 chorych z wysokimi stê¿eniami PTH by³o
leczonych przez 6 miesiêcy cynakalcetem
w dawce od 30 do 60 mg dziennie a grupa
kontrolna, pozosta³ych 6 chorych, otrzymywa³a tylko leczenie konwencjonalne. Grupa
objêta leczeniem cynakalcetem obejmowa³a 4 przypadki przerostu guzowatego i 2 przypadki raka przytarczyc. W grupie kontrolnej
natomiast 4 chorych mia³o przerost guzowaty a 2 przerost uogólniony. Po 6 miesi¹cach leczenia uzyskano statystycznie znamienn¹ redukcjê PTH, Ca, P i Ca x P tylko u
pacjentów leczonych cynakalcetem. W grupie kontrolnej nie stwierdzono istotnych
zmian w zakresie ocenianych parametrów
[42]. Eriguchi i wsp. [7] opisali przypadek
nieoperacyjnej nawrotowej nadczynnoci
przytarczyc, któr¹ skutecznie leczyli cynakalcetem. Wyniki te wskazuj¹, ¿e terapia
cynakalcetem stanowi now¹ mo¿liwoæ leczenia u chorych z grupy wysokiego ryzyka, z przeciwskazaniami do zabiegu chirurgicznego.
Cynakalcet u chorych
po przeszczepieniu nerki
Cynakalcet stosowano równie¿ u chorych po przeszczepieniu nerki, którzy wykazywali objawy przetrwa³ej nadczynnoci
przytarczyc. Serra i wsp. [58] w grupie 11
chorych z hiperkalcemi¹ w przebiegu przetrwa³ej po przeszczepieniu nerki nadczynnoci przytarczyc stosowali u wiêkszoci (8
chorych) leczenie cynakalcetem w dawkach
30 mg/dobê, rednie stê¿enie wapnia obni¿y³o siê z 2,73 do 2,44 mmol/l i 2,42 mmol/
l po 2 i 12 tyg. leczenia a iPTH odpowiednio
o 16% i 21,8%. W dalszych obserwacjach
[57] u 12 chorych z hiperkalcemi¹ i wysokim stê¿eniem PTH, którzy byli leczeni cynakalcetem przez 26 tygodni stwierdzili
znaczny spadek stê¿enia PTH oraz normalizacjê poziomu wapnia u wszystkich pacjentów. Stê¿enie fosforu w surowicy zwiêkszy³o siê a iloczyn Ca x P pozosta³ niezmieniony. Po odstawieniu leku stwierdzono nawrót
hiperkalcemii oraz powrót PTH do wartoci
przed leczeniem. U takich chorych konieczne jest utrzymanie leczenia cynakalcetem.
W innym badaniu, przez 3 miesi¹ce leczono cynakalcetem, w dawce 30 mg, 14
chorych po przeszczepieniu nerki, uzyskuj¹c normalizacjê stê¿enia wapnia u 12 chorych, podczas gdy stê¿enie PTH i fosforu
nie uleg³o znacz¹cej zmianie [34].
Kolejne obserwacje dotycz¹ce leczenia
nadczynnoci przytarczyc po przeszczepieniu nerki pochodz¹ z Hiszpanii. Lopez i wsp.
[43] objêli badaniem prospektywnym 29 chorych, z przetrwa³¹ nadczynnoci¹ przytarczyc po przeszczepieniu nerki, którzy rozpoczêli leczenie od 30 mg/dobê cynakalcetu. Po 12 miesi¹cach uzyskali redni spadek Ca z 11,1 do 9,7 mg/dl a iPTH z 288 do
236 pg/ml przy redniej dawce cynakalcetu
60 mg/dobê (od 30-120 mg). Mimo leczenia
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2 chorych wymaga³o paratyreoidektomii.
Gomez Marques i wsp. [24] poddali retrospektywnej ocenie 48 chorych z przetrwa³¹
nadczynnoci¹ przytarczyc po przeszczepieniu nerki, których leczono cynakalcetem
w dawkach w zale¿noci od wskazañ od
30-180 mg. Po roku leczenia PTH obni¿y³o
siê z 244 do 131 pg/ml a stê¿enie wapnia z
10,1 do 9,2 mg/dl.
Wa¿nym problemem u chorych dializowanych przygotowanych do przeszczepu
jest wybór terapii wtórnej nadczynnoci przytarczyc. Optymalnym rozwi¹zaniem wydaje
siê wykonanie subtotalnej paratyreoidektomii przed planowanym przeszczepieniem
nerki [36]. U pacjentów ze stwierdzon¹ wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc po zabiegu
przeszczepienia nerki, racjonalnym rozwi¹zaniem wydaje siê odroczenie ewentualnej
paratyreoidektomii, poniewa¿ mo¿e nast¹piæ spontaniczne ust¹pienie nadczynnoci.
Natomiast nierozstrzygniêtym problemem
pozostaje sposób postêpowania u chorych,
którzy przed przeszczepieniem nerki leczeni byli cynakalcetem bez zabiegu paratyreoidektomii. Aktualnie nie mo¿na jednoznacznie wskazaæ optymalnego sposobu postêpowania terapeutycznego i dlatego konieczne s¹ dalsze badania u tych chorych celem
oceny potencjalnie korzystnego dzia³ania
cynakalcetu.
Cynakalcet a regresja przerostu
przytarczyc
Jednym z wa¿nych zagadnieñ dotycz¹cych leczenia cynakalcetem jest sugerowana mo¿liwoæ regresji przeros³ych przytarczyc [16,21,33]. Rodzi siê pytanie czy wraz
ze spadkiem stê¿enia iPTH nastêpuje regresja gruczo³u. Chocia¿ z teoretycznego
punktu widzenia jest to mo¿liwe to ma³o jest
informacji klinicznych na temat wp³ywu leczenia cynakalcetem na wielkoæ przytarczyc. Regresjê przeroniêtych przytarczyc
opisywano u pacjentów przewlekle dializowanych po leczeniu du¿ymi dawkami kalcitriolu [22] chocia¿ niektórzy badacze nie
potwierdzili skutecznoci takiego leczenia
[53]. Skutecznoæ tej terapii wydawa³a siê
zale¿eæ od rozmiarów przytarczyc a ich graniczna objêtoæ wynosi 0,5 cm3. Pacjenci,
którzy mieli wiêksze przytarczyce byli oporni na leczenie kalcitriolem w tym równie¿ na
bezporednie wstrzykniêcia leku [16,60].
Meola i wsp. opisali wp³yw terapii cynakalcetem na wielkoæ hiperplastycznych
przytarczyc [45]. Lek, w dawce 30-120 mg
w po³¹czeniu z konwencjonaln¹ terapi¹,
stosowali u 9 chorych przez okres 24-30
miesiêcy. Stê¿enie PTH obni¿y³o siê znacznie (z 1196 ± 381 do 256 ± 160 pg/ml). Przytarczyce z wyjciow¹ objêtoci¹ <0,5 cm3
zmniejszy³y istotnie objêtoæ z 233 ± 115 do
102 ± 132 mm3, natomiast przytarczyce z
objêtoci¹ wyjciow¹ >0,5 cm3 nie zmniejszy³y istotnie redniej objêtoci (1036 ± 1062
vs 837 ± 1290 mm3). Interesuj¹cym by³o to,
¿e w niektórych przypadkach zauwa¿ono
zwyrodnienie torbielowate oraz spadek
przep³ywu krwi. Badanie to jest pierwszym,
które wykaza³o, ¿e terapia cynakalcetem
mo¿e powodowaæ regresjê rozrostu przytarczyc u pacjentów hemodializowanych z
objêtoci¹ przytarczyc poni¿ej 0,5 cm3. Odstawienie cynakalcetu wi¹za³o siê z ponownym wzrostem PTH nawet u tych chorych,
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którzy mieli wydatn¹ redukcjê objêtoci gruczo³u. Ischii i wsp. [29] w grupie 58 chorych
leczonych przez 6 miesiêcy cynakalcetem
wykazali w oparciu o badanie USG istotne
zmniejszenie objêtoci przytarczyc z 942 ±
747 do 708 ± 550 mm3 (p<0,005). W obserwowanej grupie u 42 chorych objêtoæ siê
zmniejszy³a a u 16 zwiêkszy³a. Badania te
wymagaj¹ jednak dalszego potwierdzenia,
natomiast mechanizm, w wyniku którego
dochodzi do redukcji wielkoci przytarczyc
pozostaje nadal niejasny. Jedn¹ z mo¿liwoci wydaje siê byæ wp³yw cynakalcetu na
apoptozê komórek g³ównych hiperplastycznych przytarczyc, co sugeruj¹ autorzy badania, w którym oceniano stosunek komórek oksyfilnych do komórek g³ównych przytarczyc usuniêtych u pacjentów hemodializowanych [42]. Nie ma badañ wskazuj¹cych
na mo¿liwoæ obni¿ania dawki cynakalcetu
wraz z normalizacj¹ objêtoci gruczo³u. Jean
i wsp. [30] w badaniu obserwacyjnym u 6
chorych otrzymuj¹cych cynakalcet uzyskali
spadek iPTH z 1039 do 100 pg/ml po roku
leczenia. Zaobserwowali, ¿e po 6 miesi¹cach od odstawienia leku nadal utrzymywa³y
siê niskie stê¿enia PTH (143 pg/ml).
Czy leczenie cynakalcetem poprawi
rokowanie u chorych dializowanych?
Korzystny wp³yw leczenia cynakalcetem
na parametry o udowodnionym niekorzystnym oddzia³ywaniu na chorobowoæ i miertelnoæ chorych dializowanych stwarza nadziejê na poprawê rokowania w tej grupie
pacjentów [62]. Istniej¹ dane wskazuj¹ce,
¿e leczenie cynakalcetem istotnie redukuje
nie tylko ryzyko paratyreoidektomii ale równie¿ prawdopodobienstwo z³amañ, hospitalizacji i miertelnoci z przyczyn sercowonaczyniowych oraz zmniejsza dolegliwoci
bólowe w zakresie uk³adu kostno-stawowego i poprawia jakoæ ¿ycia chorych [3,12,68].
W zakoñczonym badaniu ADVANCE w grupie 360 chorych [19], które mia³o na celu
okrelenie czy w grupie chorych dializowanych leczonej cynakalcetem w porównaniu
do leczonych konwencjonalnie jest wolniejsza progresja zwapnieñ w uk³adzie sercowo-naczyniowym wykazano, ¿e chorzy
otrzymuj¹cy ten lek mieli wolniejszy postêp
zwapnieñ, istotnie ni¿szy od grupy kontrolnej gdy stosowano skalê wolumetryczn¹
pomiaru. W trakcie realizacji jest du¿e miêdzynarodowe badanie EVOLVE, które ma
na celu odpowied na pytanie czy leczenie
cynakalcetem w stosunku do konwencjonalnej terapii obni¿a incydenty sercowo-naczyniowe u chorych dializowanych [9].
W 2010 r. Narodowy Fundusz Zdrowia
wprowadzi³ refundacjê leczenia cynakalcetem (Mimpara) zaawansowanej wtórnej nadczynnoci przytarczyc u chorych hemodializowanych. Pozwoli to na skuteczniejsze,
ni¿ dotychczas, leczenie tego powik³ania i
uchroni wielu chorych przed zabiegiem chirurgicznego usuniêcia przytarczyc. Leczenie to umo¿liwi równie¿ zebranie w³asnych
dowiadczeñ dotycz¹cych efektów klinicznych wprowadzonej terapii.
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