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Zwi¹zki wi¹¿¹ce fosforany  mity i fakty
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Hiperfosfatemia stanowi kluczowe ogniwo w patogenezie zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej w przewlek³ej chorobie nerek. Wysokie stê¿enie
fosforu w surowicy zwiêksza ryzyko powik³añ mocznicowych w tym przede
wszystkim chorób koci i zwapnieñ metastatycznych w sercu i w uk³adzie naczyniowym. W leczeniu hiperfosfatemii stosowane s¹, oprócz modyfikacji dietetycznych, doustne leki wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie pokarmowym. W pracy przedstawiono praktyczne aspekty terapii hiperfosfatemii maj¹ce u³atwiæ lekarzom optymalny dobór leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 108-112)

Phosphate binders  myths and facts
Hyperphosphatemia is a key link in the calcium-phosphate disturbances
secondary to chronic kidney disease. High serum phosphate concentration increases a risk of uremic complications in particular bone disease and metastatic calcifications including those in the heart and vasculature. Treatment of
hyperphosphatemia is based on dietary modifications and oral phosphate-binding agents. This review provides answers to practical questions regarding the
managements of high serum phosphate and thus could help physicians to
choose an optimal phosphate binder.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 108-112)

Zaburzenia gospodarki
wapniowo-fosforanowej
w przewlek³ej chorobie nerek
Hiperfosfatemia i wtórna nadczynnoæ
przytarczyc stanowi¹ dwa najwa¿niejsze
ogniwa w patogenezie zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej wystêpuj¹cych w
przewlek³ej chorobie nerek [15]. Zaburzenia te stanowi¹ te¿ równoczenie g³ówne
cele terapii zaburzeñ metabolizmu wapnia i
fosforu. Korekcja zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej ma na celu utrzymanie
prawid³owego metabolizmu koci i zapobieganie powstawaniu zwapnieñ metastatycznych oraz rozwojowi niekontrolowanej wtórnej nadczynnoci przytarczyc. Leczenie zaburzeñ wymaga kompleksowego postêpowania opartego zarówno na ograniczeniach
dietetycznych jak i farmakoterapii [24]. Modyfikacja diety ma na celu ograniczenie poda¿y fosforu w diecie do 800-1000 mg/dobê
g³ównie poprzez ograniczenie spo¿ycia bia³ka w diecie. Nale¿y te¿ zapewniæ dzienn¹
poda¿ wapnia w diecie nie wiêksz¹ ni¿ 2,0
g (³¹cznie z preparatami wapnia wi¹¿¹cymi
fosforany, które same nie powinny dostarczyæ wiêcej ni¿ 1,5 g/dobê) [21]. Pomimo,
¿e leczenie dietetyczne jest kluczem do
efektywnej korekcji zaburzeñ Ca-P zdecydowana wiêkszoæ przypadków jawnych klinicznie zaburzeñ wymaga dodatkowo farmakoterapii. Dobór leków jest w przypadku
tych zaburzeñ trudny gdy¿ preparaty jakimi
obecnie dysponujemy pozwalaj¹ najczêciej
na osi¹gniêciu tylko jednego czy dwóch z
czterech celów leczenia (osi¹gniêcie zalecanych wartoci w zakresie stê¿enia Ca, P
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i PTH w surowicy oraz wartoci Ca x P) a
nie wszystkich naraz. Dlatego te¿ aby osi¹gn¹æ za³o¿one cele leczenia musimy stosowaæ skojarzon¹ farmakoterapiê [10].
Kluczowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej s¹ preparaty wi¹¿¹ce fosfor w
przewodzie pokarmowym, witamina D i jej
pochodne oraz kalcymimetyki.
Przegl¹d preparatów wi¹¿¹cych
fosforany w przewodzie
pokarmowym
Podstawowym wskazaniem do podawania leków wi¹¿¹cych fosforany jest stê¿enie fosforu w surowicy przekraczaj¹ce wartoci zalecane w danym okresie PChN [21].
Wi¹zanie fosforu w przewodzie pokarmowym jest bardzo skuteczn¹ metod¹ leczenia hiperfosfatemii gdy¿ poprzez ciany jelit
wch³ania siê nawet 60-70% spo¿ytego z
pokarmami fosforu. Odsetek ten stanowi
zatem granicê skutecznoci preparatów wi¹¿¹cych fosforany.
Zasadniczy podzia³ preparatów wi¹¿¹cych fosforany oparty jest na obecnoci lub
braku w ich cz¹steczce atomów metali. Sporód preparatów zawieraj¹cych zwi¹zki chemiczne metali stosowane s¹ obecnie preparaty glinu, wapnia, magnezu i lantanu. Do
grupy niezawieraj¹cych metali zaliczyæ nale¿y sewelamer w postaci chlorowodorku lub
wêglanu. W badaniach klinicznych znajduj¹ siê jeszcze kompleksowe zwi¹zki ¿elaza
oraz ¿ywice (np. MCI-196) [23]. Zestawienie zalet i wad poszczególnych preparatów
wi¹¿¹cych wapñ w przewodzie pokarmowym przedstawiono w tabeli I.
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Tabela I
Charakterystyka leków wi¹¿¹cych fosforany.
Characteristics of phosphate binders.
Zw i¹zek w i¹¿¹cy
fosforany

Daw ka DDD Zalety

S e w e la m e r
Chlorow odorek

Wêglan

Ry zy ko pow ik³añ

Nie zaw iera w apnia ani inny ch m etali
Nie w ch³ania siê
Zm niejsza kalcy fikacjê sercow o naczy niow ¹
Zm niejsza stê¿enie cholesterolu LDL
Redukuje o 10% ry zy ko hospitalizacji
Redukuje o 12% d³ugoæ poby tu w szpitalu
6,4 g/dzieñ

Dodatkow o
Zm niejsza nasilenie kw asicy nieoddechow ej.
Lepiej tolerow any (o oko³o 15% rzadziej
w porów naniu z chlorow odorkiem pow oduje
zaburzenia ¿o³¹dkow o-jelitow e)

M iejsce w zaleceniach ekspertów

M o¿e zw iêkszaæ stê¿enie
jonów chlorkow y ch
i zm niejszaæ
stê¿enie w odorow êglanów
w surow icy

Lek pierw szego w y boru w leczeniu
hiperfosfatem ii u chory ch w stadium 5. PChN.
W stadium 3. i 4. w przy padkach
w spó³w y stêpow ania hiperkalcem ii (lub w ciê¿kich
zaburzeniach gospodarki fosforanow o-w apniow ej.
Lek z w y boru u chory ch z zaaw ansow any m i
zw apnieniam i w obrêbie naczy ñ i tkanek
m iêkkich. Sew elam er m o¿e by æ te¿ szczególnie
przy datny u chory ch z niskim i stê¿enia
parathorm onu w osoczu i rów noczesn¹
hiperfosfatem i¹.

Nie doty czy w êglanu
sew elam eru

Z w i¹ zk i w a p n io w e
Wêglan

3,9 g/dzieñ

Octan

4,6 g/dzieñ

W o d o ro tle n e k g lin u

W ê g la n la n ta n u

Z w i¹ zk i m a g n e zu

Skutecznie w i¹¿¹ fosfor w przew odzie
pokarm ow y m

Zw iêksza ry zy ko hiperkalcem ii
co sprzy ja pow staw aniu
zw apnieñ m etastaty czny ch
w ty m w uk³adzie
Octan w apnia jest znacznie lepiej rozpuszczalny sercow o-naczy niow y m
w w odzie ni¿ w êglan i dlatego jego zdolnoæ do
w i¹zania fosforu jest w iêksza

Ograniczenie doustnej poda¿y w apnia ze
w szy stkich róde³ (pokarm + leki) do 2 g/dobê
w ty m w postaci doustny ch preparatów w apnia
do 1,5 g/dobê)

Zgrom adzony w ustroju
glin pow oduje patologiczne
zm iany m .in. w kociach
(osteom alacjê), w m ózgu
(encefalopatia glinow a)
i w szpiku kostny m
(nasilenie niedokrw istoci)

Ty lko jako leczenie ratunkow e w przy padkach
ciê¿kiej, opornej hiperfosfatem ii
(czas stosow ania: dni - ty godnie)

2,25
g/dzieñ
elem entarnego
Zm niejsza stê¿enie fosforu do w artoci
lantanu
docelow y ch u rednio 2/3 chory ch
= 4,3
g/dzien
w êglanu
lantanu

Potencjalne ry zy ko kum ulacji
lantanu po d³ugotrw a³y m
stosow aniu leku
(w y niki badañ
dow iadczalny ch)
Nie pow inien by æ stosow any
d³u¿ej ni¿ 2 lata
(zalecenia producenta)
Ograniczenia w stosow aniu
preparatu lantanu u dzieci
(ry zy ko zaburzeñ w zrostu koci
przy deponow aniu lantanu
w chrz¹stce w zrostow ej)
i w przy padku ciê¿kiej
niew y dolnoci w ¹troby.

Dalsze m onitorow anie bezpieczeñstw a tego
preparatu z uw agi na bliskie pokrew ieñstw o
chem iczne lantanu i glinu, jak rów nie¿
na m o¿liw oæ kum ulacji lantanu w kociach
m ózgu i inny ch narz¹dach.

-

Pow oduje biegunki, rzadziej
w przy padku podw ania
Brak w y starczaj¹cej liczby badañ kliniczny ch
w postaci m ieszanek zw i¹zków do oceny leku
w apnia i fosforu

-

Najsilniejszy
z dostêpny ch obecnie preparatów w i¹¿¹cy ch
fosfor w przew odzie pokarm ow y m

Brak dany ch

Sewelamer jest jedynym dostêpnym
obecnie preparatem, który nie zawiera
zwi¹zków chemicznych metali [16]. Sewelamer stanowi kompleks allylaminy, który
posiada zdolnoæ wi¹zania w przewodzie
pokarmowym zarówno fosforanów jak i soli
kwasów ¿ó³ciowych. Zwi¹zki sewelameru
nie s¹ rozpuszczalne w wodzie. Wykazano,
¿e doustne podawanie sewelameru prowadzi nie tylko do obni¿enia stê¿enia fosforu
w surowicy ale te¿ do obni¿enia o rednio
kilkanacie procent stê¿enia cholesterolu
ca³kowitego i cholesterolu frakcji LDL [6,16].
Sewelamer jest skutecznym lekiem w leczeniu hiperfosfatemii i, jak wykazano u cho-

rych dializowanych, lek ten hamuje a u czêci chorych nawet zmniejsza powstawanie
zwapnieñ w uk³adzie naczyniowym stanowi¹cych istotny czynnik ryzyka sercowonaczyniowego [3,8]. Przy podawaniu chlorowodorku sewelameru w porównaniu z preparatami wapnia mo¿e dochodziæ jednak do
zwiêkszenia stê¿enia jonów chlorkowych i
spadku stê¿enia wodorowêglanów w surowicy. Tych cech pozbawiony jest wprowadzany obecnie do lecznictwa wêglan sewelameru [14].
Wodorotlenek glinu stosowany jest
obecnie tylko w ratunkowym leczeniu opornej hiperfosfatemii [21]. Czas jego stosowa-
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nie powinien byæ mo¿liwie najkrótszy. Skutecznoæ wi¹zania fosforanów przez wodorotlenek glinu jest zale¿na od pH i maleje w
zasadowym rodowisku. Z kolei w bardziej
kwanym rodowisku zwiêksza siê uwalnianie wolnych atomów glinu i ich wch³anianie
z przewodu pokarmowego. Powy¿sze zalecenia dotycz¹ce ograniczenia stosowania
preparatów glinu do jedynie najciê¿szych
przypadków wynikaj¹ z tego, ¿e czêæ podanego doustnie glinu wch³ania siê ze wiat³a przewodu pokarmowego i ulega deponowaniu w kociach, mózgu oraz innych
narz¹dach i tkankach. Zgromadzony w
ustroju glin powoduje patologiczne zmiany
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m.in. w kociach (osteomalacjê), w mózgu
(encefalopatia glinowa) i w szpiku kostnym
(nasilenie niedokrwistoci) [2]. Wodorotlenek glinu jest najsilniejszym z dostêpnych
obecnie preparatów wi¹¿¹cych fosfor w
przewodzie pokarmowym ale jego przewlek³e stosowanie uniemo¿liwia toksycznoæ
dla organizmu.
Preparaty wapnia podawane doustnie
skutecznie wi¹¿¹ fosfor w przewodzie pokarmowym [19]. Podawane musz¹ one byæ
w tym celu razem z pokarmami gdy¿ ich
podawanie na czczo lub póno wieczorem
prowadzi do tego, ¿e wiêkszoæ podanej
dawki ulega wch³anianiu z przewodu pokarmowego co w sposób niekorzystny zwiêksza ustrojowe zasoby wapnia. Najczêstszy
schemat dawkowania obejmuje podawanie
w czasie g³ównych posi³ków (trzy razy w
czasie dnia). Sporód preparatów wapnia
najczêciej stosowany jest wêglan i octan
wapnia. Octan wapnia jest znacznie lepiej
rozpuszczalny w wodzie ni¿ wêglan i dlatego jego zdolnoæ do wi¹zania fosforu jest
wiêksza. W przeliczeniu na zawartoæ wapnia znajduj¹cego siê w obu zwi¹zkach octan
wapnia mo¿e zwi¹zaæ prawie 3-krotnie wiêcej fosforu ni¿ wêglan (6,8 mg/mEq wzglêdem 2,5 mg/mEq). Zdolnoæ wêglanu wapnia do wi¹zania fosforu zmniejsza istotnie
wy¿sze pH spowodowane np. przewlek³ym
podawaniem leków blokuj¹cych receptory
H2 lub inhibitorów pompy protonowej a tak¿e achlorhydria bêd¹ca nastêpstwem zapalenia b³ony luzowej ¿o³¹dka.
Wêglan lantanu podawany doustnie
zmniejsza stê¿enie fosforu w surowicy do
wartoci docelowych u rednio 2/3 chorych
[9]. Pomimo, ¿e roczne i d³u¿sze obserwacje chorych, którzy otrzymuj¹ ten lek nie wykaza³y znacz¹cego kumulowania lantanu w
tkankach i narz¹dach [17] badania wykonane u zwierz¹t dowiadczalnych, którym podawano du¿e dawki wêglanu lantanu wykaza³y zwiêkszon¹ zawartoæ lantanu zw³aszcza w w¹trobie [18]. Z tego te¿ wzglêdu aby
ostatecznie potwierdziæ bezpieczeñstwo stosowania tego leku potrzebne bêd¹ wieloletnie obserwacje kliniczne [11].
Przy podawaniu wszystkich leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym najczêstszymi dzia³aniami niepo¿¹danymi s¹ objawy ¿o³¹dkowo-jelitowe. Przy
podawaniu preparatów wapnia pojawiaj¹ siê
typowo zaparcia a preparatów lantanu i sewelameru oraz magnezu wzdêcia brzucha i
niekiedy biegunki (najczêciej po preparatach
magnezu). Nasilenie tych objawów jest zale¿ne od dawki i w czêci przypadków zmniejsza siê przy d³u¿szym podawaniu leków.
Poni¿ej przedstawiono odpowiedzi na
najwa¿niejsze pytania dotycz¹ce praktycznych aspektów leczenia preparatami wi¹¿¹cymi fosforany w przewodzie pokarmowym.
1. W jakiej dawce zastosowaæ leki
wi¹¿¹ce fosforany?
Dobór dawek leku wi¹¿¹cego fosforany
musi uwzglêdniaæ nie tylko skuteczne obni¿enie stê¿enia fosforu w surowicy ale te¿
ryzyko potencjalnych dzia³añ niepo¿¹danych
w tym nawet tak odleg³ych jak kumulacja w
organizmie czy powstanie zwapnieñ i wtór-
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nie chorób serca. Przy doborze dawki obowi¹zuje zasada jej zwiêkszania a¿ do najskuteczniejszej i wci¹¿ dobrze tolerowanej.
Przy rozpoczynaniu leczenia nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta, który najczêciej uzale¿nia pocz¹tkow¹ dawkê leku (przy
terapii de novo) od wyjciowego nasilenia
zaburzeñ (stopnia hiperfosfatemii). Przyk³adowo przy rozpoczynaniu leczenia hiperfosfatemii za pomoc¹ chlorowodorku sewelameru dawkowanie przedstawia siê nastêpuj¹co, przy stê¿eniu fosforu w surowicy pomiêdzy 1,8-2,4 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl) 3 x
800 mg (2,4 g/dobê) a powy¿ej 2,4 mmol/l
(7,5 mg/dl) 3 x 1600 mg (4,8 g/dobê) [dane
dostêpne pod adresem www.renagel.com].
Przy konwersji leczenia z np. octanu wapnia stosuje siê natomiast przelicznik 667 mg
tego pierwszego = 800 mg sewelameru. W
przypadku podawania wêglanu lantanu
przelicznik jest nastêpuj¹cy, przy stê¿eniu
fosforu 1,8-2,4 mmol/ dawka dobowa w
przeliczeniu na lantan 0,75 mg, pomiêdzy
2,4 a 2,9 mmol/l 1,5 g a powy¿ej 2,9 mmol/
l 2,25 g. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e w przypadku lantanu przeliczenie powy¿sze
uwzglêdnia jedynie zawartoæ samego lantanu a nie ca³ego zwi¹zku (wêglanu lantanu) [dalsze informacje dostêpne pod adresem, www.who.int/druginformation]. Aby
uzyskaæ masê cz¹steczki ca³ego zwi¹zku
nale¿y masê cz¹steczkow¹ lantanu pomno¿yæ przez 1,92 (np. 2,25 g lantanu = 4,32 g
wêglanu lantanu). Znajomoæ tego faktu jest
wa¿na przy porównywaniu skutecznoci obu
zwi¹zków, gdy¿ zdefiniowana dawka dobowa (DDD) dla wêglanu lantanu to 2,25 g elementarnego lantanu i 6,4 g chlorowodorku
sewelameru. W przypadku jednak wziêcia
do porównañ masy ca³ej cz¹steczki zwi¹zku proporcja ta wynosi jednak 4,3 : 6,4 g/
dobê. Sporód wszystkich preparatów wi¹¿¹cych fosfor najwiêksz¹ skutecznoæ wykazuje jednak wodorotlenek glinu. W porównaniu np. z wêglanem lantanu wi¹¿e on ponad 5-krotnie wiêcej fosforu (w przeliczeniu
na 1 g leku).
2. Czy wszystkie stosowane obecnie
leki s¹ w podobnym stopniu
skuteczne?
Odpowied na to pytanie nie powinna
opieraæ siê wy³¹cznie na porównaniach stosowanych dawek leków i zdolnoci do wi¹zania atomów fosforu przez cz¹steczkê leku
gdy¿ prowadziæ to mo¿e do mylnego wra¿enia, ¿e najskuteczniejszy jest zawsze lek
o najwiêkszej zdolnoci wi¹zania. Nic bardziej mylnego, gdy¿ o wiele wa¿niejsza jest
dla naszej praktyki lekarskiej kliniczna skutecznoæ leku czyli ta, która ³¹czy zarówno
si³ê dzia³ania jak i bezpieczeñstwo stosowania leku. Najlepszym przyk³adem jest tu
wodorotlenek glinu, który chocia¿ jest niezwykle skuteczny (w pojêciu chemicznym)
to jednak przy d³u¿szym podawaniu daje
grone dla ¿ycia dzia³ania niepo¿¹dane (np.
encefalopatiê, osteomalacjê, oporn¹ na leczenie niedokrwistoæ). Nie mo¿na wiêc
tego leku nazwaæ skutecznym klinicznie. Z
tego te¿ wzglêdu obecnie wybór leków wi¹¿¹cych fosforany ograniczony jest do zwi¹zków wapnia, wêglanu lantanu i sewelameru. Zwi¹zki wapnia rozpowszechni³y siê po
wykryciu istotnych dzia³añ niepo¿¹danych

wodorotlenku glinu. Po kolejnej dekadzie ich
stosowania okaza³o siê jednak, ¿e podawanie tych leków zwiêksza ryzyko hiperkalcemii co sprzyja powstawaniu zwapnieñ metastatycznych w tym w uk³adzie sercowonaczyniowym [7]. Obecne zalecenia nakazuj¹ ograniczenie doustnej poda¿y wapnia
ze wszystkich róde³ (pokarm + leki) do 2 g/
dobê co nakazuje ograniczyæ znacznie dawkowanie preparatów wi¹¿¹cych fosforany
zawieraj¹cych wapñ. Niestety, z kolei, ma³e
dawki preparatów wapnia s¹ czêsto nieskuteczne w obni¿aniu stê¿enia fosforu w surowicy. Z tych wszystkich powodów obecnie najbardziej rozs¹dnym dla nefrologa
wyborem w leczeniu hiperfosfatemii staj¹ siê
preparaty niezawieraj¹ce ani glinu ani wapnia. Obecnie dostêpne s¹ dwa takie preparaty tj. wêglan lantanu i chlorowodorek sewelameru a w najbli¿szym czasie do³¹czy
do nich jeszcze wêglan sewelameru. W
przypadku stosowania wêglanu lantanu istniej¹ wci¹¿ w¹tpliwoci dotycz¹ce jego bezpieczeñstwa. Z uwagi na to, ¿e istnieje pokrewieñstwo chemiczne pomiêdzy glinem i
lantanem, wystêpuje teoretyczna mo¿liwoæ, ¿e w ustroju mo¿e dochodziæ do kumulacji lantanu po d³ugotrwa³ym stosowaniu tego leku. Wed³ug przeprowadzonych
badañ wch³anianie lantanu z przewodu pokarmowego po jego podaniu drog¹ doustn¹
jest co prawda bardzo niewielkie (<0,002%)
i pierwiastek ten wydalany jest z ustroju
g³ównie z ¿ó³ci¹ (czyli w sposób niezale¿ny
od czynnoci wydalniczej nerek) ale nie
wyklucza to mo¿liwoci, ¿e w przypadku
podawania tego leku przez wiele lat wch³oniêta i od³o¿ona w tkankach iloæ mo¿e byæ
klinicznie znacz¹ca. Zagro¿enie takie potwierdzi³y tez niektóre dowiadczenia na
zwierzêtach (wykazano kumulacjê lantanu
w w¹trobie, kociach i w cianach przewodu pokarmowego) [13] natomiast w przypadku ludzi nie zosta³o to do tej pory jednoznacznie wykazane. Nale¿y jednak dodaæ,
¿e obserwacje kliniczne chorych leczonych
wêglanem lantanu nie przekraczaj¹ 3 lat a
liczba chorych, która ukoñczy³a te badania
by³a bardzo niewielka [13]. Z tego powodu
producent tego leku zastrzega, ¿e preparat
ten nie powinien byæ obecnie stosowany
d³u¿ej ni¿ 2 lata. Istniej¹ te¿ ograniczenia w
stosowaniu preparatu lantanu u dzieci (ryzyko zaburzeñ wzrostu koci przy deponowaniu lantanu w chrz¹stce wzrostowej) i w
przypadku ciê¿kiej niewydolnoci w¹troby.
Sewelamer jest jedynym obecnie dostêpnym zwi¹zkiem wi¹¿¹cym fosforany,
który nie zawiera zwi¹zków metali. Lek dzia³a tylko w wietle przewodu pokarmowego i
nie wch³ania siê. Z tego te¿ powodu ze stosowaniem sewelameru nie s¹ zwi¹zane
¿adne powik³ania systemowe a jedynie lokalne (objawy ze strony przewodu pokarmowego). Przeciêtna dawka dobowa sewelameru stosowana w kluczowych dla tego
leku badaniach klinicznych pozwalaj¹ca na
utrzymanie stê¿enia fosforu w surowicy w
zakresie docelowym dla 5. stadium PChN
wynosi³a 7 g/dobê. W przypadku sewelameru obserwuje siê te¿ w ca³ym zakresie
zalecanych dawek zwiêkszenie dzia³ania
obni¿aj¹cego stê¿enie fosforu w surowicy.
Taka obserwacja wród preparatów wi¹¿¹cych fosforany nie dotyczy jednak ka¿dego
z dostêpnych leków, gdy¿ np. w przypadku
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wêglanu lantanu podawanie dawek powy¿ej 3 g elementarnego lantanu na dobê (5,8
g wêglanu) nie jest ju¿ istotnie bardziej skuteczne a tylko daje czêciej dzia³ania niepo¿¹dane zw³aszcza ze strony przewodu
pokarmowego.
3. Czy preparaty nowej generacji
pomimo wy¿szej ceny mog¹ byæ
op³acalne (analizy
farmakoekonomiczne)?
Cena zakupu preparatów nowej generacji (sewelamer, wêglan lantanu) jest istotnie wy¿sza ni¿ preparatów wapnia a zw³aszcza wodorotlenku glinu. Nie daje to jednak
podstaw do zalecenia tylko preparatów tanich gdy¿ w ich przypadku mniej korzystna
jest proporcja korzyci do ryzyka zwi¹zanego z leczeniem. Porównaniom kosztów i
korzyci ze stosowania preparatów obu generacji by³o ju¿ powiêcone kilka analiz.
Warto tutaj przytoczyæ wyniki ostatniej z nich
opublikowanej w 2008 roku. Porównywano
podawanie chlorowodorku sewelameru ze
zwi¹zkami wapniowymi. Okaza³o siê, ¿e
ca³kowite koszty 5-letniego leczenia sewelamerem wynios³y 24 216 funtów brytyjskich
a wêglanem wapnia 17 695 GBP. Pomimo
wiêkszych kosztów leczenia sewelamerem
tzw. liczba dodatkowych lat ¿ycia w zdrowiu
(quality-adjusted life years  QALY) wynios³a przy leczeniu sewelamerem 2,7 a preparatem wapnia 2,46 roku [26]. Wyniki innego badania wskazuj¹, z kolei, ¿e sewelamer mo¿e zmniejszaæ o nawet 10% ryzyko
hospitalizacji, jak równie¿ o 12% liczbê dni
spêdzonych przez chorych w szpitalu w porównaniu ze zwi¹zkami wapniowymi. Wed³ug autorów wzglêdnie niedu¿e zwiêkszenie kosztów przynosi korzyci w postaci
d³u¿szego prze¿ycia chorych i poprawy jakoci ¿ycia [25].
4. Jak nale¿y dobieraæ preparaty
wi¹¿¹ce fosforany (zalecenia
wiatowe i polskie)?
Niestety zalecenia wydawane przez zespo³y ekspertów na podstawie wiarygodnych dowodów z badañ klinicznych czêsto
nie nad¹¿aj¹ za wprowadzaniem nowych
preparatów i rozszerzaniem wskazañ do ich
podawania. Zalecenia amerykañskie NKF
K/DOQI zosta³y wydane w roku 2003 i do
tej pory nie doczeka³y siê kompleksowej aktualizacji [1]. Wed³ug zaleceñ z 2003 roku
w przypadku wyst¹pienia hiperfosfatemii w
3. i 4. okresie PChN nale¿y stosowaæ zwi¹zki wapnia wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie
pokarmowym natomiast okresie 5. PChN
mo¿na stosowaæ zarówno preparaty zawieraj¹ce wapñ jak i preparaty niezawieraj¹ce
wapnia, magnezu ani glinu (sewelamer).
Ponadto w przypadku nieskutecznoci jednego z wymienionych preparatów zaleca siê
³¹czne ich stosowanie [21]. Preparaty niezawieraj¹ce wapnia s¹ zalecane te¿ jako
leczenie z wyboru przy wspó³wystêpowaniu
hiperkalcemii lub istotnych zwapnieñ metastatycznych. Zalecenia Zespo³u Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii w Polsce s¹ systematycznie aktualizowane.
Ostatnia edycja zosta³a opracowana w roku
2007 [22], co umo¿liwi³o analizê wyników
wielu wa¿nych publikacji, które pojawi³y siê

ju¿ po wydaniu zaleceñ K/DOQI. Wed³ug
naszych krajowych zaleceñ sewelamer (jako
preparat niezawieraj¹cy soli metali) sta³ siê
lekiem pierwszego wyboru w leczeniu hiperfosfatemii u chorych w stadium 5. PChN.
We wczeniejszym okresie przewlek³ej choroby nerek tj. w stadium 3. i 4. lek ten nale¿y stosowaæ przede wszystkim w przypadkach wspó³wystêpowania hiperkalcemii (po
wykluczeniu innych przyczyn jej powstania,
np. leczenia aktywn¹ witamin¹ D) lub w ciê¿kich zaburzeniach gospodarki fosforanowowapniowej. Jest to te¿ lek z wyboru u chorych z zaawansowanymi zwapnieniami w
obrêbie naczyñ i tkanek miêkkich. Sewelamer mo¿e byæ te¿ szczególnie przydatny u
chorych z niskimi stê¿enia parathormonu w
osoczu i równoczesn¹ hiperfosfatemi¹. Powy¿sze zalecenia z roku 2007 nie okrelaj¹
jednoznacznie miejsca wêglanu lantanu w
terapii hiperfosfatemii, jednak¿e zalecaj¹
ostro¿noæ oraz dalsze monitorowanie bezpieczeñstwa jego stosowania z uwagi na
bliskie pokrewieñstwo chemiczne lantanu i
glinu, jak równie¿ na mo¿liwoæ kumulacji
lantanu w kociach mózgu i innych narz¹dach [22].
5. Jakie jest ryzyko powik³añ przy
stosowaniu preparatów wi¹¿¹cych
fosforany?
a. zwapnienia metastatyczne
Zwi¹zek pomiêdzy doustnym leczeniem
preparatami wapnia a hiperkalcemi¹ i jej
nastêpstwami w postaci zwapnieñ w uk³adzie sercowo-naczyniowym zosta³ dobrze
udokumentowany [7]. Wykazano te¿, ¿e jeli zamiast preparatów zawieraj¹cych wapñ
podawany jest chlorowodorek sewelameru
to postêp zwapnieñ tkankowych jest du¿o
mniejszy a u czêci chorych obserwuje siê
nawet regresjê zmian [8]. Efekt ten obserwuje siê zarówno w przypadku chorych d³ugotrwale dializowanych jak i rozpoczynaj¹cych dializy [4]. Póniejsza analiza tego
ostatniego badania wykaza³a te¿, ¿e stosowanie sewelameru wi¹¿e siê ze zmniejszon¹ miertelnoci¹ w porównaniu ze stosowaniem preparatów zawieraj¹cych wapñ [3].
Podobne wyniki uzyskano te¿ niedawno na
podstawie analizy chorych rozpoczynaj¹cych dializy (analiza bazy danych Veterans
Administration w USA) [5]. Wydaje siê, ¿e
opisywane ró¿nice na korzyæ sewelameru
wynikaj¹ przede wszystkim z wiêkszego ryzyka zwapnieñ zwi¹zanego z podawaniem
doustnych preparatów wapnia wi¹¿¹cych
fosfor w przewodzie pokarmowym.
b. kumulacja preparatu w ustroju
Ryzyko kumulacji zwi¹zane jest z ró¿nego stopnia wch³anianiem preparatów ze
wiat³a przewodu pokarmowego. Jak wspomniano powy¿ej, wch³anianie czêci wapnia przy podawaniu preparatów stanowi¹cych zwi¹zki chemiczne tego metalu powoduje szereg powik³añ wtórnych do zwapnieñ
tkankowych. Wydaje siê, ze te niekorzystne efekty podawania preparatów wapnia
by³y w przesz³oci d³ugo niedostrzegane
chocia¿ te¿ do momentu pojawienia siê preparatów niezawieraj¹cych ani wapnia ani
glinu nie by³o innej alternatywy leczenia hiperfosfatemii [7]. Toksycznoæ podawanego doustnie u chorych ze schy³kow¹ niewy-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2008  12  Numer 2

dolnoci¹ nerek glinu zosta³a dobrze opisana i jest powszechnie znana. Najwiêcej kontrowersji budzi obecnie jednak podawanie
wêglanu lantanu [13]. Zosta³o to opisane w
pierwszych czêciach tego opracowania.
Nale¿y niew¹tpliwie poczekaæ jeszcze na
wyniki d³ugotrwa³ych obserwacji bezpieczeñstwa stosowania tego leku gdy¿ obecne dowiadczenia nie przekraczaj¹ 3 lat. Z
tego wzglêdu nale¿y stosowaæ siê do aktualnych zaleceñ producenta, który nakazuje
stosowanie tego leku przez czas nie d³u¿szy ni¿ 2 lata.
c. zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe
Wystêpuj¹ w przypadku ka¿dego z preparatów podawanych doustnie. Po podawaniu preparatów wapnia najczêstsze s¹ zaparcia a przy podawaniu zarówno chlorowodorku sewelameru jak i wêglanu wapnia
wzdêcia, bóle brzucha, zaparcia lub biegunki, nudnoci i wymioty. Przy stosowaniu standardowych dawek czêstoæ i nasilenie wystêpowania tych objawów jest niedu¿e. Sewelamer podawany jest w postaci standardowych tabletek natomiast wêglan lantanu
w postaci tabletek do ¿ucia. Tabletki tego
ostatniego nale¿y dok³adnie rozdrobniæ poprzez ¿ucie i stosowaæ tylko w czasie posi³ku lub zaraz po nim aby zapobiec dra¿nieniu przewodu pokarmowego przez ten lek
co mo¿e wywo³aæ nudnoci i wymioty. Czêstoæ wystêpowania objawów ze strony
przewodu pokarmowego w przypadku podawania chlorowodorku sewelameru wynosi³a w ró¿nych badaniach oko³o 30% przy
czym istotnie mala³a przy d³u¿szym stosowaniu leku (do nawet 8%) [20]. W najbli¿szym czasie nale¿y spodziewaæ siê wprowadzenia w Unii Europejskiej zarejestrowanego ju¿ obecnie w USA nowego preparatu
sewelameru w postaci wêglanu [dostêpne
pod adresem, www.renvela.com]. G³ówn¹
przewag¹ wêglanu nad chlorowodorkiem
sewelameru jest korzystny wp³yw tego
pierwszego na kwasicê nieoddechow¹ nieod³¹cznie towarzysz¹ca mocznicy. W czasie badañ przedrejestracyjnych tego nowego leku okaza³a siê dodatkowo, ¿e jest on
znacznie lepiej tolerowany gdy¿ rzadziej (o
oko³o 15%) w porównaniu z chlorowodorkiem powoduje zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe [12]. Taki korzystniejszy profil dzia³añ
niepo¿¹danych w przypadku wêglanu sewelameru mo¿e spowodowaæ, ¿e rzadziej bêdziemy musieli uciekaæ siê do skojarzonej
terapii hiperfosfatemii.
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