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Fosrenol  nowe mo¿liwoci leczenia
hiperfosfatemii w przewlek³ej chorobie nerek
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Magdalena SOBASZEK-PITAS2

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej stanowi¹ istotne i czêste powik³anie przewlek³ej choroby nerek (PChN). Uwa¿a siê, ¿e s¹ one jedn¹ z przyczyn zwiêkszonej chorobowoci i miertelnoci sercowo-naczyniowej obserwowanej w tej grupie chorych. Wraz z postêpem niewydolnoci nerek nasila siê
retencja fosforanów w ustroju, która stymuluje sekrecjê parahormonu (PTH)
przez przytarczyce. Aby zapobiegaæ hiperfosfatemii wiêkszoæ pacjentów z PChN
za¿ywa leki wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym. Stosowane dotychczas leki nie s¹ w pe³ni skuteczne oraz obarczone s¹ pewnymi objawami
ubocznymi jak np. hiperkalcemia w przypadku najczêciej stosowanych leków
wapniowych. Wprowadzony do leczenia tych zaburzeñ nowy lek wi¹¿¹cy fosforany, wêglan lantanu (Fosrenol®) w istotny sposób poszerza mo¿liwoci zwalczania osteodystrofii nerkowej u chorych z PChN. W badaniach klinicznych I, II
i III fazy wykazano, ¿e wêglan lantanu z podobn¹ efektywnoci¹ zwalcza hiperfosfatemiê jak dotychczas stosowane preparaty. Fosrenol by³ dobrze tolerowany a wyniki badañ histomorfometrycznych koci wskazuj¹ na pewne cechy normalizacji zaburzonego ich metabolizmu niezale¿nie od nieznacznej kumulacji
lantanu w koci.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12,
113-118)
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Fosrenol  new obtions in hyperphosphatemia therapy
in chronic kidney disease

Calcium-phosphate metabolism abnormalities are the important and frequent
complications of chronic kidney diseases (CKD). There is opinion, that they are
one of the causes of increased cardio-vascular morbidity and mortality in these
group. The decline in renal function leads to phosphate retention, which stimulate parathyroid hormone (PTH) secretion. To prevent hyperphosphatemia, most
patients with CKD require phosphate binding treatment. Traditionally used phosphate binders are not enough effective and give some side effects, like
hypercalcemia, during treatment with calcium-based agents. The introduced to
correct hyperphosphatemia, new phosphate binder, lanthanum carbonate
(Fosrenol®) is a promising therapy for the management of secondary hyperparathyroidism in CKD. Phase I, II and III clinical trials demonstrating that treatment with lanthanum carbonate has similar efficacy to standard therapies in
reducing hyperphosphatemia. Fosrenol was generally well tolerated and in the
histomorphometric bone biopsies study some signs of normalization of disturbed bone turnover was observed instead of limited deposition of the lanthanum in bone.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 113-118)

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej stanowi¹ istotny problem kliniczny
u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek
(PChN). Obserwowane s¹ ju¿ od wczesnych
stadiów PChN i pog³êbiaj¹ siê w miarê nasilania ich niewydolnoci [58]. W efekcie
oko³o 70% pacjentów dializowanych z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek ma
hiperfosfatemiê [4,70]. Dla lepszego zrozumienia problemu warto przypomnieæ sobie
akademickie wiadomoci na temat gospodarki wapniowo-fosforanowej. Nerki odgrywaj¹ istotn¹ rolê w ogólnoustrojowej homeostazie fosforu, a retencjê tego pierwiastka
w organizmie, obserwuje siê ju¿ przy zmniejszeniu GFR poni¿ej 80 ml/min.

Zawartoæ fosforu w organizmie zdrowego cz³owieka wynosi oko³o 1% ca³kowitej masy cia³a, z czego 80% zawarte jest w
kociach, a pozosta³e 20% w tkankach miêkkich. W surowicy krwi znajduje siê oko³o
0,05% fosforu i jego wiêkszoæ stanowi tzw.
frakcja przes¹czalna (jest to fosfor w postaci wolnej lub zwi¹zanej z kationami), a tylko
12% fosforu zwi¹zanego z bia³kiem stanowi tzw. frakcjê nie przes¹czaln¹. Poziom
fosforu w surowicy u zdrowych, doros³ych
osób wynosi od 0,9 do 1,6 mmol/l (2,7-4,5
mg/dl) i wykazuje on dobowe wahania siêgaj¹ce nawet 50% wartoci wyjciowej. Rytmu tego nie zmienia przyjmowanie posi³ków
w nocy, co sugeruje zale¿noæ tego zjawi-
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ska nie tylko od diety ale równie¿ od innych
czynników, dotychczas nie do koñca poznanych [42,66,67].
Na regulacjê gospodarki wapniowo-fosforanowej wp³ywaj¹: parathormon (PTH),
witamina D, kalcytonina oraz hormon fosfaturyczny FGF23. Zwi¹zki te oddzia³uj¹ w
sposób bezporedni, jak te¿ porednio na
takie narz¹dy jak nerki, koci, jelita. W ci¹gu doby filtrowanych jest przez nerki oko³o
63 g fosforanów z czego 80-97% zostaje
zwrotnie wch³oniête wzd³u¿ nefronu (80% w
cewce bli¿szej, pozosta³y niewielki procent
w cewce dalszej i zbiorczej) z moczem wydalane jest ok. 800 mg/dobê. Wch³anianie
zwrotne fosforanów w nerkach odbywa siê
przezkomórkowo za pomoc¹ aktywnego
transportu z udzia³em kotransportera sodowo-fosforanowego (Na/Pi) zlokalizowanego
w b³onie luminalnej cewki bli¿szej [56].
Na nerkowy transport fosforanów istotny wp³yw maj¹ takie czynniki jak:
- dieta uboga w fosforany (zwiêksza resorpcjê fosforanów w nerce powoduj¹c hipofosfaturiê);
- zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej (w ostrej kwasicy jony wodoru wypieraj¹ jony sodu z kotransportera Na/Pi, który
w ten sposób traci powinowactwo do fosforu powoduj¹c hiperfosfaturiê).
We wczesnym etapie choroby nerek,
gdy zaczyna obni¿aæ siê wartoæ GFR, maleje te¿ ³adunek filtrowanego fosforu, równoczenie zmniejsza siê jego zwrotne
wch³anianie w cewkach bli¿szych, dlatego
na tym etapie utrzymana jest równowaga
pomiêdzy wch³anianiem fosforu w przewodzie pokarmowym, a jego wydalaniem z
moczem. Opisana równowaga mo¿e byæ
utrzymana przez pewien czas dziêki reakcjom kompensacyjnym, w których znacz¹c¹ rolê odgrywa hormon fosfaturyczny
FGF23.
U zdrowych osób stwierdza siê poziom
tego hormonu rzêdu 50 pg/ml, stê¿enie
FGF23
w surowicy zwiêksza siê przy stosowaniu diety z du¿¹ zawartoci¹ fosforanów i
zmniejsza przy ograniczeniu poda¿y fosforanów w diecie.
Jako pierwsi opisali podwy¿szone stê¿enie FGF23 u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek Larsson i wsp. [44] i Imanishi i
wsp. [39], stwierdzili oni dodatni¹ korelacjê
pomiêdzy FGF23, a stê¿eniem fosforu, PTH
i wapnia w surowicy u pacjentów dializowanych.
Stê¿enie FGF23 we krwi zwiêksza siê
wraz z pogorszeniem funkcji nerek w celu
przeciwdzia³ania wzrastaj¹cej retencji fosforanów i poprzedza zwiêkszenie wydzielania PTH.
Wysokie stê¿enie fosforanów jest jednym z najistotniejszych czynników stymuluj¹cych syntezê i wydzielanie parathormonu
(PTH), co prowadzi do wtórnej nadczynnoci przytarczyc z przerostem systemowym
lub rozwojem gruczolaka. Poza efektami
kostnymi fosforany s¹ tak¿e kluczowym
czynnikiem odpowiedzialnym za proces tworzenia zwapnieñ metastatycznych, tj. deponowania siê z³ogów mineralnych w tkankach
miêkkich poza szkieletem, z najwa¿niejszymi z punktu widzenia klinicznego zwapnieniami w obrêbie struktur uk³adu sercowonaczyniowego. W wietle szeregu publika-
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cji to w³anie fosforany, oraz iloczyn stê¿eñ
wapnia i fosforanów (indeks wapniowo-fosforanowy) decyduj¹ o powstawaniu zwapnieñ metastatycznych [5,52]. Opisane zaburzenia ³¹cznie z towarzysz¹c¹ przewlek³ej niewydolnoci nerek hipokalcemi¹ i niedoborem aktywnej postaci witaminy D s¹
odpowiedzialne za rozwój wtórnej nadczynnoci przytarczyc. Ryzyko powstawania
zwapnieñ w uk³adzie sercowo-naczyniowym
wystêpuje szczególnie u pacjentów dializowanych z hiperfosfatemi¹ [4,42,52,61] oraz
podwy¿szonym iloczynem stê¿eñ wapnia i
fosforu (Ca x P), co bezporednio przek³ada siê na zwiêkszon¹ miertelnoæ tych chorych [9,29,69].
Block i wsp. [4] analizowali zale¿noæ
zachodz¹c¹ pomiêdzy ryzykiem zgonu pacjentów dializowanych a stê¿eniem fosforanów oraz wielkoci¹ wskanika wapniowofosforanowego w surowicy krwi. Przyjmuj¹c
wzglêdne ryzyko zgonu w grupie pacjentów
ze stê¿eniem fosforanów w zakresie 1,1-5,5
mg/dl za 1 autorzy stwierdzili, ¿e ronie ono
do 1,18 przy fosfatemii pomiêdzy 6,6 i 7,8
mg/dl oraz do 1,39 przy stê¿eniu fosforanów od 7,9 do 16,9 mg/dl. Analogicznie,
przyjmuj¹c jako punkt odniesienia ryzyko
zgonu wynosz¹ce 1 przy wartociach indeksu wapniowo-fosforanowego w zakresie 4352 mg2/dl2 stwierdzono, ¿e ronie ono do
1,13 przy wskaniku pomiêdzy 61-72 oraz
do 1,34 w zakresie od 73 do 132 mg2/dl2.
Za najwa¿niejsze uzasadnienie tak bezporedniej zale¿noci pomiêdzy odnotowan¹
miertelnoci¹ wród pacjentów dializowanych a stê¿eniem fosforanów i wartoci¹
wskanika Ca x P przyj¹æ nale¿y w³anie
znacznie zwiêkszone ryzyko powik³añ sercowo-naczyniowych wtórnych do zwapnieñ
metastatycznych. W aspekcie wymienionych powik³añ staje siê oczywiste, ¿e szybka i mo¿liwie jak najbardziej skuteczna korekta zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej jest jednym z podstawowych celów wspó³czesnej nefrologii.
Celem postêpowania leczniczego powinno byæ: zmniejszenie hiperfosfatemii,
przywrócenie prawid³owej syntezy witaminy D3 oraz normalizacja poziomu wapnia.
Zalecenia terapeutyczne, do których d¹¿ymy w leczeniu zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów dializowanych sprowadzaj¹ siê do utrzymywania najistotniejszych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w nastêpuj¹cych zakresach [41]:
1. Poziom fosforu w surowicy
3,5-5,5 mg/dl (1,13-1,8 mmol/l).
2. Poziom wapnia skorygowanego
wzglêdem albumin
8,4-9,6 mg/dl (2,1-2,4 mmol/l).
3. Iloczyn wapnia i fosforu (Ca x P)
powinien utrzymywaæ siê poni¿ej
55 mg2/dl2 (4,44 mmol2/l2).
4. Poziom PTH 150-300 pg/ml
(16,5-33,0 pmol/l).
Young i wsp. [70] w grupie ponad 17 000
chorych dializowanych wykazali, ¿e zalecane przez K DOQI wartoci osi¹ga niezadawalaj¹cy odsetek pacjentów. I tak w zakresie P  40,8%, Ca  50,5%, Ca x P  56,5%
i PTH  22,2% chorych.

Leczenie hiperfosfatemii
W kompleksowym leczeniu hiperfosfatemii u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek a zw³aszcza chorych dializowanych stosuje siê obecnie nastêpuj¹ce metody.
1. Ograniczenie poda¿y fosforu w diecie [62]. Nale¿y przy tym wspomnieæ, ¿e u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, przy przeciêtnej diecie, iloæ spo¿ywanego i wch³anianego fosforu znacznie przekracza iloci usuwane z moczem resztkowym oraz drog¹ dializy, w zwi¹zku z tym
wiêkszoæ pacjentów znajduje siê w stanie
dodatniego bilansu fosforanowego. Uzyskanie wyrównanego bilansu fosforanowego przez modyfikacjê diety jest praktycznie
nieosi¹galne, a w niektórych przypadkach
mo¿e prowadziæ do niedo¿ywienia bia³kowego pacjentów.
2. Podstawowym dzia³aniem podejmowanym w leczeniu osteodystrofii nerkowopochodnej jest próba ograniczenia iloci fosforu wch³anianego w ci¹gu doby, dostarczanego z pokarmami. Istotn¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywaj¹ zwi¹zki wi¹¿¹ce fosforany
w przewodzie pokarmowym. Nale¿¹ do nich:
- zwi¹zki glinu stosowane w ograniczonym zakresie ze wzglêdu na swoj¹ udokumentowan¹ toksycznoæ [2,27,47].
- zwi¹zki wapnia (wêglan wapnia, octan
wapnia), które s¹ podstawowymi lekami stosowanymi w zwalczaniu hiperfosfatemii.
Mog¹ one jednak staæ siê przyczyn¹ hiperkalcemii nawet u 1/3 leczonych [20,54] oraz
postêpuj¹cego zwapnienia naczyñ [28,29].
- zwi¹zki magnezu czy ¿elaza, które nie
znalaz³y powszechnego zastosowania w
codziennej praktyce klinicznej [16,31].
- chlorowodorek sewelameru; nale¿y do
zwi¹zków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, które nie zawieraj¹ toksycznych metali. Niezale¿nie od zmniejszania wch³aniania fosforanów ma on te¿ korzystny efekt uboczny. Bêd¹c ¿ywic¹ jonowymienn¹ ³¹czy siê z kwasami ¿ó³ciowymi
powoduj¹c obni¿enie frakcji LDL cholesterolu w surowicy [66].
- wêglan lantanu, nowy lek wi¹¿¹cy fosforany dostêpny w praktyce klinicznej od 4
lat zostanie bardziej szczegó³owo omówiony w dalszej czêci artyku³u.
3. Kalcymimetyki jest to nowatorska grupa leków, dziêki której otwieraj¹ siê nowe
mo¿liwoci leczenia pacjentów z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej.
Powoduj¹ one zwiêkszon¹ odpowied b³onowego receptora wapniowego przytarczyc
na fizjologiczne stê¿enie wapnia w przestrzeni pozakomórkowej [11,17,68]. W trakcie leczenia pacjentów tymi preparatami
odnotowano: spadek stê¿enia PTH w surowicy, zmniejszenie stê¿enia wapnia i fosforu w osoczu i co za tym idzie obni¿enie iloczynu Ca x P.
4. Inhibitory kotransportera sodowo-fosforanowego. Rozpoczê³y siê badania nad
poszukiwaniem inhibitorów kotransportera
Na/Pi [56], aby w ten sposób wp³yn¹æ na
regulacjê gospodarki fosforanowej. Zwi¹zkiem niespecyficznie hamuj¹cym kotransporter jest pochodna kwasu nikotynowego
 Niceritrol. Dotychczas przeprowadzono tyl-
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ko jedno badanie, w którym obserwowano
65 pacjentów hemodializowanych z podwy¿szonymi poziomami fosforanów we krwi,
czas obserwacji wynosi³ 12 tygodni. Stwierdzono obni¿enie stê¿enia fosforu z 6,9 do
5,4 mg/dl z jednoczesnym obni¿eniem frakcji LDL cholesterolu.
5. Witamina D3  wprowadzenie do leczenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc aktywnych metabolitów witaminy D3 [50,64],
poprawi³o efektywnoæ terapii tych zaburzeñ, spowodowa³o ono jednak nasilenie
wch³aniania fosforu i wapnia w jelitach oraz
jego mobilizacjê z koci, co zwiêksza niepo¿¹dan¹ hiperfosfatemiê i hiperkalcemiê.
6. Leczenie nerkozastêpcze uznawane
jest za podstawowy sposób eliminacji fosforanów z ustroju u chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek zw³aszcza tych, którzy nie przestrzegaj¹ zalecanej farmakoterapii. U chorych poddanych zabiegowi hemodializy w ci¹gu jednego standardowego,
czterogodzinnego zabiegu udaje siê usun¹æ
rednio od 800-1000 mg fosforu. Dzienna
poda¿ fosforu z pokarmem wynosi oko³o
1000 mg (900-1200), z czego 40-80% ulega resorpcji w przewodzie pokarmowym
(600-700 mg), ³atwo obliczyæ, ¿e z 4550 mg
fosforu przyjêtego w ci¹gu tygodnia hemodializa usunie tylko 2400-3000 mg, pozosta³e 1500-1900 mg stanowi tygodniow¹ retencjê fosforanów [66,67]. Sytuacjê mog³yby
poprawiæ codzienne albo conocne dializy
[55], ale na ogó³ jest to nieakceptowane tak
ekonomicznie jak i przez samych pacjentów.
Równie¿ za pomoc¹ ci¹g³ej ambulatoryjnej
dializy otrzewnowej nie udaje siê osi¹gn¹æ
wyrównanego bilansu fosforanowego [62].
Jak trudne jest uzyskanie zalecanych
stê¿eñ fosforu nieorganicznego i iloczynu Ca
x P u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, wiadczy badanie DOPPS, w którym dowiedziono ¿e nawet do 50% chorych
ma przekroczone zalecane wartoci [41].
Szczegó³owe omówienie powy¿szych
metod leczenia nie jest tematem niniejszego artyku³u, dlatego zosta³y one tylko pokrótce zasygnalizowane, niestety nie s¹ to
metody doskona³e i nawet zastosowanie
wszystkich wymienionych sposobów ³¹cznie, czêsto nie wystarcza do normalizacji
zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej. Dlatego nietrudno zrozumieæ fakt ci¹g³ego poszukiwania nowych preparatów,
które u³atwi³yby leczenie tych zaburzeñ.
Poszukuje siê wiêc nowych zwi¹zków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, skutecznych i najlepiej pozbawionych
objawów ubocznych podczas d³ugotrwa³ego stosowania. Lekiem, który mo¿e wzbogaciæ nasze mo¿liwoci terapeutyczne jest
dostêpny obecnie równie¿ w Polsce wêglan
lantanu.
Wêglan lantanu (Fosrenol®)
Lantan (Lanthanum) jest to pierwiastek
chemiczny nale¿¹cy do 3-ciej grypy skandowców w uk³adzie okresowym pierwiastków. W przyrodzie lantan wystêpuje rzadko, g³ównie w piasku monacytowym. Jest
miêkkim, srebrzystobia³ym metalem w

zwi¹zkach chemicznych przyjmuje trzeci stopieñ utlenienia. Zosta³ zidentyfikowany w
1839 roku przez K.G. Mosandera. Zwi¹zki
lantanu maj¹ du¿¹ zdolnoæ wi¹zania fosforanów zarówno in vitro, jak i in vivo, jest
ona porównywalna z si³¹ wi¹zania fosforu
przez zwi¹zki glinu [1,46].
Przewaga nad zwi¹zkami wapnia jest
najsilniej wyra¿ona w niskim pH. Znalaz³o
to potwierdzenie w badaniach in vivo, w których zastosowanie wêglanu lantanu redukowa³o iloæ wch³anianych fosforanów o ponad 50% i prowadzi³o do bardzo znacznego
spadku wydalania fosforanów z moczem.
Okaza³o siê równie¿, ¿e testowany preparat jest bezpieczny.
W badaniach eksperymentalnych na
zwierzêtach wykazano, ¿e nawet tak wysokie dawki wêglanu lantanu jak 2000 mg/kg,
nie wywo³ywa³y istotnego efektu toksycznego, wykazuj¹c jednoczenie silny efekt wi¹¿¹cy fosforany w przewodzie pokarmowym
[6-8,32,33].
W badaniach klinicznych I, II, i III fazy
przeprowadzonych u ludzi wykazano, ¿e
wêglan lantanu jest preparatem skutecznie
zwalczaj¹cym hiperfosfatemiê, bezpiecznym
i dobrze tolerowanym.
W badaniach u zdrowych ochotników
wykazano, ¿e wêglan lantanu bardzo s³abo
wch³ania siê z przewodu pokarmowego. Z
pojedynczej dawki 1000 mg elementarnego
lantanu (4 tabl. po 250 mg) ulega wch³oniêciu 0,00127% (0,0015-0,0024%) a z moczem eliminacji ulega tylko 0,000031 ±
0,000034% podanej dawki doustnej. Farmakokinetyka podanej dawki jest podobna u
zdrowych osób i pacjentów dializowanych
[46,59].
W 2003 roku w American Journal of Kidney Diseases ukaza³a siê praca podsumowuj¹ca wyniki, randomizowanego, podwójnie lepego badania oceniaj¹cego efektywnoæ i tolerancjê wêglanu lantanu [40]. Do
badania w³¹czono 93 chorych hemodializowanych, z których 49 otrzymywa³o badany
lek a 44 placebo. Wyniki tego badania
szczegó³owo przedstawiono w poprzedniej
pracy [67]. Na podkrelenie zas³uguje fakt,
¿e po zakoñczeniu badania w grupie placebo wartoæ iloczynu wapniowo-fosforanowego oraz stê¿enia PTH by³y istotnie statystycznie wy¿sze w porównaniu z grup¹ leczon¹ wêglanem lantanu [40].
W przeprowadzonym przez Hutchisona
i wsp. [37] w Wielkiej Brytanii otwartym badaniu, którego celem by³ dobór dawki ocenianego leku brali udzia³ pacjenci hemodializowani jak i dializowani otrzewnowo z hiperfosfatemi¹ przekraczaj¹c¹ poziom 1,8
mmol/l. Po okresie 2 tygodniowego washout, w którym pacjenci nie przyjmowali ¿adnych preparatów wi¹¿¹cych fosforany, nastêpowa³ wyrany wzrost poziomu fosforanów (do wartoci 2,26 mmol/l) nastêpnie
badani otrzymywali wêglan lantanu w dawce pocz¹tkowej 375 mg, z mo¿liwoci¹
zwiêkszenia dawki, tak aby uzyskaæ spadek
stê¿enia fosforanów i ostateczne jego utrzymanie w granicach 1,3-1,8 mmol/l. W czasie miesiêcznej obserwacji pacjentów przyjmuj¹cych wêglan lantanu stwierdzono znamienny spadek poziomu fosforanów w surowicy oraz wzrost odsetka pacjentów z poziomem fosforanów poni¿ej 1,8 mmol/l z 7%
do 70%. Efekt leczenia by³ zdumiewaj¹co
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dobry a 50 sporód 59 chorych, którzy ukoñczyli fazê wash-out zakoñczy³o badanie.
W 2003 r. w Suplemencie Kidney International opublikowano wyniki randomizowanego badania z zastosowaniem wêglanu
lantanu, w którym oceniano wp³yw tego preparatu na gospodarkê wapniowo-fosforanow¹ oraz osteodystrofiê nerkow¹ w porównaniu z wêglanem wapnia [18]. Do przeprowadzenia tego badania przyczyni³ siê równie¿ zespó³ z Kliniki Nefrologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie. W wy¿ej wspomnianym badaniu porównywano obrazy
bioptatów tkanki kostnej. Znaczenie badania by³o podwójnie wa¿ne, gdy¿ z jednej strony dostarczy³o danych epidemiologicznych
na temat wystêpowania poszczególnych
rodzajów osteodystrofii wród populacji pacjentów dializowanych u których biopsja
koci jako badanie inwazyjne wykonywana
jest stosunkowo rzadko, z drugiej strony
uzyskano ciekawe wyniki wp³ywu wêglanu
lantanu na metabolizm kostny.
Badanie rozpoczê³o ³¹cznie 98 pacjentów (po 49 chorych zosta³o zrandomizowanych do ka¿dej z badanych grup), zakoñczy³o natomiast 68 (po 34 w grupie wêglanu lantanu i wêglanu wapnia). Po okresie
odstawienia dotychczas stosowanego leku
wi¹¿¹cego fosforany i podwójnym wyznakowaniu tetracyklinami dokonywano wyjciowej biopsji koci (talerza biodrowego),
a nastêpnie dokonywano randomizacji do
jednej z grup terapeutycznych.
Porównanie dwóch grup pacjentów, za¿ywaj¹cych wêglan lantanu w dawce nie
przekraczaj¹cej 3750 mg/d oraz wêglan
wapnia maksymalnie do 9000 mg/d, wypad³o na korzyæ pierwszej grupy. Wêglan lantanu by³ dobrze tolerowany a stê¿enie fosforanów w surowicy by³o dobrze kontrolowane w obu grupach. W grupie leczonej
wêglanem lantanu rzadziej obserwowano
hiperkalcemiê (6 vs. 49%). Podwójn¹ biopsjê koci do oceny histo-morfologicznej uzyskano u 33 chorych otrzymuj¹cych wêglan
lantanu i 30 wêglan wapnia. Wród pacjentów za¿ywaj¹cych wêglan lantanu po up³ywie roku stwierdzono znamienny spadek
liczby biopsji, w której stwierdzano osteodystrofiê z wysokim obrotem kostnym (z 15%
do 9%) jak równie¿ dwukrotny spadek przypadków adynamicznej choroby koci (z 18%
do 9%). Odsetek pacjentów z prawid³owym
obrazem koci uleg³ zwiêkszeniu z 6% do
15%. W czasie trwania badania nie obserwowano te¿ kumulacji lantanu w kociach.
W grupie pacjentów za¿ywaj¹cych wêglan
wapnia zaobserwowano zwiêkszenie liczby
przypadków wtórnej nadczynnoci przytarczyc i adynamicznej postaci osteodystrofii.
Prowadzono równie¿ badania na du¿ej
grupie pacjentów w Stanach Zjednoczonych
porównuj¹ce skutecznoæ wêglanu lantanu
i innych zwi¹zków wi¹¿¹cych fosforany
(zwi¹zki wapnia lub sewelameru) w przewodzie pokarmowym. Pierwsze wyniki prezentowano w postaci doniesieñ zjazdowych
[22,23,25]. Ci sami autorzy w Current Medical Research and Opinions w 2005 r.
przedstawili jednoroczn¹ obserwacjê [24] a
w Clinical Nephrology w 2006 roku [21] opublikowali wyniki ponad 2 letnich badañ nad
bezpieczeñstwem stosowania wêglanu lantanu w porównaniu ze standardow¹ terapi¹
u 1359 chorych. Po trwaj¹cej 3 tyg. fazie
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wash-out chorych randomizowano 1:1 do
grupy Fosrenolu (682 chorych) i standardowo stosowanej terapii (677 chorych). Po 6
tygodniowej fazie doboru dawki, chorzy byli
prowadzeni przez okres 2 lat na leczeniu
podtrzymuj¹cym. Wykazano, ¿e Fosrenol
by³ dobrze tolerowany i dawa³ mniej epizodów hiperkalcemii w porównaniu z leczeniem standardowym (4,3 vs. 8,4%). Nie obserwowano równie¿ zmian w zakresie kontrolowanych badañ hematologicznych biochemicznych i enzymach w¹trobowych.
Wykazano równie¿ lepsz¹ kontrolê PTH w
grupie leczonej wêglanem lantanu [12,21].
Na zjedzie American Society of Nephrology w 2004 roku [49] a nastêpnie podczas 3rd Word Congress of Nephrology w
Singapurze w 2005 roku [51] prezentowano dane dotycz¹ce wstêpnej analizy biopsji
koci (wyjciowo i po roku; biopsje wykonywano tak¿e po dwóch latach, a w opisywanym programie uczestniczy³y tak¿e Kliniki
Nefrologii z Krakowa i Wroc³awia). Wstêpne analizy, obejmuj¹ce 100 pacjentów otrzymuj¹cych lantan i 97 leczonych konwencjonalnie nie wykaza³y niepo¿¹danych efektów
lantanu na metabolizm koci, w tym szczególnie na powstawania zmian o typie osteomalacji [51]. Godnym podkrelenia jest
fakt, ¿e Malluche i wsp. wykazali tak¿e, ¿e
po czterech i piêciu latach ekspozycji na
wêglan lantanu w bioptatach koci nie
stwierdza siê cech osteomalacji [48]. W grupie leczonej wêglanem lantanu obserwowano wy¿sze wartoci PHT, osteokalcyny i frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej co sugeruje
poprawê obrotu kostnego pod wp³ywem
Fosrenolu [48].
Pratt [60] na Kongresie ASN przedstawi³ wyniki ponad piêcioletniej obserwacji nad
skutecznoci¹ i bezpieczeñstwem stosowania wêglanu lantanu w grupie pacjentów z
USA i Europy. W grupie 40 chorych z Europy stosowano leczenie przez 66 miesiêcy.
Wyjciowe stê¿enie P wynosi³o 8,1 ± 2,7 mg/
dl i Ca x P 74,2 ± 15 mg2/dl2. Po 6 miesi¹cach obni¿y³o siê i utrzymywa³o siê przez 5
lat odpowiednio 5,5 ± 1,5 mg/dl i 53,2 ± 15,0
mg2/dl2. W grupie 47 chorych z USA otrzymuj¹cych leczenie przez 57 miesiêcy wartoci P z 7,6 ± 1,5 mg/dl i Ca x P z 67,4 ±
12,4 mg2/dl2 obni¿y³y siê i by³y stabilne w 4
roku wynosz¹c odpowiednio 5,7 ± 2,0 mg/
dl i 51,3 ± 15,7 mg2/dl2. Zdarzenia niepo¿¹dane (AE), typowe dla chorych dializowanych obserwowano z podobn¹ czêstoci¹
77% i 78% ale ich rozk³ad siê ró¿ni³. W grupie z USA dominowa³y hipotonia (19%), ból
(17%), nudnoci (15%) a z Europy zaka¿enia (10%), zapalenie oskrzeli (7,5%), biegunki (7,5%), i ból (7,5%). Na podkrelenie
zas³uguje fakt, ¿e przez okres 5 lat wêglan
lantanu by³ dobrze tolerowany i zapewnia³
adekwatn¹ kontrolê wartoci P i Ca x P.
W innych badaniach Finn i wsp. w rocznej a nastêpnie 2 letniej obserwacji [23,25]
nie wykazali niekorzystnego wp³ywu leczenia wêglanem lantanu na kontrolowane parametry hematologiczne i biochemiczne. Na
brak wp³ywu wêglanu lantanu na parametry
hematologiczne wskazuj¹ równie¿ Hutchinson i Pratt analizuj¹c dane z 4 badañ klinicznych obejmuj¹cych ponad 2000 pacjentów [26,63].
Ciekawych informacji dostarcza 6 miesiêczne, otwarte randomizowane badanie
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porównuj¹ce efekty leczenia wêglanem lantanu z wêglanem wapnia przed³u¿one nastêpnie o 3,5 lat opublikowane przez Hutchinsona i wsp. w materia³ach zjazdowych
[36,38] a nastêpnie w 2005 i 2006 roku w
Nephron Clinical Practice [34,35]. Pierwsza
6 miesiêczna czêæ badania sk³ada³a siê z
3 faz: I faza wash-out 1-3 tyg, II faza doboru
dawki 5 tygodni i faza III podtrzymuj¹cego
leczenia 20 tyg. Z 805 chorych, którzy zaliczyli fazê I, do badania zrandomizowano 800
pacjentów (67% do Fosrenolu i 33% do
wêglanu wapnia). Stê¿enie fosforanów
utrzymywa³o siê na podobnym poziomie w
obu grupach natomiast iloczyn Ca x P pod
koniec 17 tyg. fazy podtrzymuj¹cej by³ istotnie ni¿szy w grupie leczonej wêglanem lantanu (p<0,009). W okresie 6 miesiêcy hiperkalcemiê obserwowano u 6% chorych leczonych Fosrenolem i 38% otrzymuj¹cych wêglan wapnia (p<0,001). Druga czêæ badania sk³ada³a siê równie¿ z 3 faz. Do trwaj¹cej 6 miesiêcy IV fazy w³¹czono 333 chorych kontynuuj¹cych Fasrenol i 185, którzy
otrzymali Fosrenol w miejsce wczeniej
przyjmowanego wêglanu wapnia. Do V fazy
trwaj¹cej 2 lata zakwalifikowana 161 chorych a ukoñczy³o j¹ 83. Podczas dwuletniego okresu obserwowano zdarzenia niepo¿¹dane (AE), które by³y najprawdopodobniej zale¿ne od leczenia: biegunki (3,7%),
ból brzucha (3,1%), nudnoci (3,1%) i zaparcia (1,9%). Do ostatniej VI fazy trwaj¹cej 6 miesiêcy w³¹czono 51 chorych a ukoñczy³o j¹ 40 badanych. Przez ca³y okres badania Fosrenol by³ dobrze tolerowany a jego
skutecznoæ utrzymywa³a siê przez ca³y
okres obserwacji [34].
Hutchinson i wsp. przedstawili równie¿
dalsze obserwacje wybranej grupy chorych
trwaj¹ce ³¹cznie ponad 6 lat potwierdzaj¹c
bezpieczeñstwo wieloletniego leczenia Fosrenolem [36].
Analizuj¹c wszystkie wyniki badañ przeprowadzonych z wêglanem lantanu mo¿na
stwierdziæ, ¿e obserwowano w toku leczenia doæ typowe objawy uboczne. Na pierwszy plan wysuwa³y siê objawy nietolerancji
ze strony przewodu pokarmowego takie jak:
wymioty, nudnoci i biegunka. W jednym z
badañ nie notowano statystycznie znamiennych ró¿nic pomiêdzy lantanem i leczeniem
standardowym w zakresie czêstoci wystêpowania nudnoci, wymiotów i biegunek, w
innym objawy uboczne zwi¹zane ze stosowaniem leku pojawi³y siê u 21% chorych stosuj¹cych lantan i tylko u 9,1% osób przyjmuj¹cych lek alternatywny, w jeszcze innym
liczba objawów ubocznych w grupie lantanu wynios³a 21,4%, podczas gdy w grupie
chorych stosuj¹cych leczenie konwencjonalne  47,1% [34,36,38,67]. W badaniu D'Haese i wsp. [18] czêstoæ objawów ubocznych
w grupie stosuj¹cej wêglan lantanu by³a
identyczna, jak wród leczonych wêglanem
wapnia, przy czym w tej ostatniej statystycznie znamiennie czêciej obserwowano epizody hiperkalcemii, definiowanej jako stê¿enie wapnia powy¿ej 2,65 mmol/l. Na korzyæ Fosrenolu, w porównaniu z dotychczas stosowanymi lekami wi¹¿¹cymi fosforany wypad³o badanie satysfakcji pacjentów
i lecz¹cych ich lekarzy [53]. Ocenê satysfakcji lekarzy i pacjentów w toku terapii Fosrenolem u chorych w 5 stadium przewlek³ej choroby nerek wymagaj¹cych leczenia

hiperfosfatemii kontynuowano równie¿ w
badaniu IV fazy. Do trwaj¹cego 16 tygodni
badania w³¹czono 2763 chorych, z których
1748 ukoñczy³o badanie. Po 12 tygodniach
leczenia z 1774 chorych 73% preferowa³o
leczenie Fosrenolem a z grupy lekarzy 83%
wybra³o ten preparat. Leczenie Fosrenolem
kontrolowa³o stê¿enie fosforanów mimo
istotnej redukcji liczby tabletek w stosunku
do poprzedniej standardowej terapii.
Z uwagi na bliskie pokrewieñstwo chemiczne lantanu i glinu istnieje obawa, ¿e
zwi¹zki lantanu mog¹ siê z biegiem czasu
kumulowaæ w narz¹dach i tkankach wywo³uj¹c objawy toksyczne. W dowiadczeniach
na zwierzêtach laboratoryjnych nie stwierdzono toksycznego wp³ywu lantanu na uk³ad
kr¹¿enia i uk³ad nerwowy nawet przy stosowaniu dawek rzêdu 1000-2000 mg/kg/d.
Stwierdzono natomiast przy stosowaniu tak
du¿ych dawek mo¿liwoæ kumulacji zwi¹zków lantanu w w¹trobie, kociach, mózgu i
innych narz¹dach. Obserwowano równie¿
defekt mineralizacji koci wynikaj¹cy prawdopodobnie ze znacznego niedoboru fosforanów [43]. W dotychczasowych obserwacjach u chorych leczonych wêglanem lantanu nie stwierdzano cech encephalopatii
wskazuj¹cych na niekorzystne oddzia³ywanie leku na CSN, a przeprowadzane z ich
udzia³em testy psychologiczne, oceniaj¹ce
czynnoci poznawcze mózgu, wypad³y lepiej ni¿ u pacjentów leczonych standardowo [3].
Wiêkszoæ doniesieñ sugeruje, ¿e ryzyko zwi¹zane z odk³adaniem siê zwi¹zków
lantanu w narz¹dach jest niewielkie, poniewa¿ wch³ania siê on z przewodu pokarmowego w znikomych ilociach rzêdu 0,001%
podanej dawki (niektórzy autorzy podaj¹
nawet mniejsze iloci wch³anianego wêglanu lantanu  0,00003%). Przy dawkach terapeutycznych, jakie dotychczas stosowano, zawieraj¹cych siê w granicach od 3754800 mg lantanu elementarnego, s¹ to znikome iloci. Po dwuletniej ekspozycji na lantan we wspomnianych dawkach jego stê¿enie we krwi nie przekracza³o 1,1 ng/ml. Po
stosowaniu leku w dawce 1000 mg lantanu
elementarnego 3 razy dziennie przez 5 dni
w moczu odzyskano zaledwie 0,000031%
dawki podanej doustnie. Lantan wch³oniêty
z przewodu pokarmowego wydalany jest w
80% z ¿ó³ci¹, dlatego stopieñ przewlek³ej
choroby nerek jak i zabieg dializy nie maj¹
wp³ywu na stê¿enie lantanu w surowicy
[1,7,13,19,30,46].
Damment i wsp. [13,14] poddali analizie wyniki 105 biopsji koci przeprowadzonych po ekspozycji na lantan przy czym w
11 przypadkach czas leczenia przekroczy³
4 lata. Wynika z nich, ¿e mediana zawartoci lantanu w kociach przed leczeniem
wynosi³a 0,05 µg/g tkanki kostnej (od 0,006
-0,583), po jednym roku leczenia wzros³a do
1,328 µg/g (0,122-5,513), po dwóch latach
- do 1,413 (0,281-4,363), natomiast po 4,5
roku  do 4,246 (1,673-9,792). Z danych tych
wynika, ¿e lantan pomimo minimalnego
wch³aniania, akumuluje siê jednak w tkance kostnej. Okres pó³trwania tego metalu w
kociach okrelono na 3,5 roku. Na tej podstawie obliczono, ¿e nawet przy za³o¿eniu
ca³kowitego braku eliminacji tego metalu po
15 latach nieprzerwanego leczenia jego zawartoæ w tkance kostnej osi¹gnê³a by 45
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µg/g (a przy za³o¿onym powy¿ej tempie eliminacji  13 µg/g). Obie te wartoci s¹ uwa¿ane w oparciu o badania na modelu zwierzêcym za bezpieczne z punktu widzenia
metabolizmu koci [67].
Spasovski i wsp. [65] w Nephrology Dialysis Transplantation w 2006 roku opublikowali wyniki uzyskane u obserwowanych
przez nich chorych uczestnicz¹cych w programie wieloorodkowym. Analizie poddano 20 chorych rozpoczynaj¹cych dializy z
których 10 otrzymywa³o przez rok wêglan
lantanu w redniej dawce 1250 mg/dobê a
nastêpnie przez 2 kolejne lata wêglan wapnia. Grupê kontrolna stanowi³o 10 chorych
leczonych przez 3 lata wêglanem wapnia.
Biopsje koci wykonywano na pocz¹tku badania, po roku i kolejnych 2 latach obserwacji celem oceny zawartoci lantanu w
koci. Oznaczano równie¿ stê¿enie lantanu
w osoczu. Po 36 tyg. leczenia uzyskiwano
stabilizacjê stê¿enia lantanu na poziomie 0,6
ng/ml. Po 6 tygodniach od zakoñczenia rocznej terapii stê¿enie lantanu w osoczu obni¿a³o siê do 0,17 ± 0,12 ng/ml (p<0,05) a po
2 latach do 0,09 ± 0,03 ng/ml. Stê¿enie lantanu w osoczu i koci nie korelowa³o w ¿adnym okresie z dawkowaniem. rednie stê¿enie lantanu w koci u chorych otrzymuj¹cych wêglan lantanu wzrasta³o po roku z
0,05 ± 0,03 do 2,3 ± 1,6 µg/g (p<0,05) i nieznacznie obni¿a³o siê (1,9 ± 1,6 µg/g) pod
koniec okresu obserwacji (p<0,05).
Do chwili obecnej przeprowadzono kilkanacie badañ klinicznych II, III i IV fazy w
wiêkszoci wieloorodkowych i randomizowanych z zastosowaniem wêglanu lantanu
u kilku tysiêcy chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. W badaniach tych, w wiêkszoci przedstawianych w postaci doniesieñ
zjazdowych i publikowanych prac oryginalnych wykazano, ¿e wêglan lantanu w porównaniu z innymi lekami wi¹¿¹cym fosforany, cechowa³ siê identyczn¹ skutecznoci¹ w zakresie kontroli stê¿enia fosforanów,
przy ni¿szej zazwyczaj liczbie epizodów hiperkalcemii i bardziej znacz¹cej redukcji
wartoci iloczynu wapniowo-fosforanowego
oraz PTH [1,13,21,35].
Wyniki wykonanych badañ s¹ wzglêdnie porównywalne, a najwa¿niejsze wnioski
z nich wynikaj¹ce przedstawiono w obecnej
pracy. Potwierdzi³y one skutecznoæ i bezpieczeñstwo Fosrenolu i na tej podstawie
zosta³ on wprowadzony do lecznictwa.
Pierwszych rejestracji dokonano w 2004
roku w USA i Szwecji. Od roku preparat jest
dostêpny równie¿ w Polsce.
W krajach, w których zarejestrowano
wêglan lantanu do leczenia hiperfosfatemii,
stosuje siê jego dawki jednorazowe od 250
mg do 750 mg. Lek podawany jest 3 x dziennie podczas posi³ków, tabletki wymagaj¹ ¿ucia i nie jest zalecane przekraczanie dawki
3000 mg/d chocia¿ istniej¹ dane, ¿e formulacja po 1000 mg [14] i zwiêkszenie dawki
do 4500 g/d elementarnego lantanu s¹ równie¿ dobrze tolerowane [45].
Na mo¿liwoci terapii Fosrenolem w Polsce wskazuj¹ opublikowane ostatnio Zalecenia Zespo³u Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii [57].
Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionych danych
wspó³czesne metody leczenia zaburzeñ go-

spodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów dializowanych to nadal powa¿ny problem, z którym nie do koñca potrafimy sobie
poradziæ. Dotycz¹ one nawet 50% pacjentów leczonych nerkozastêpczo, pomimo ci¹g³ych poszukiwañ nie odkryto na razie w pe³ni
skutecznej terapii.
Niemniej jednak, gdy uwiadomimy sobie wagê problemu i wdro¿ymy w³aciwe
kompleksowe postêpowanie odpowiednio
wczenie, mo¿emy znacznie poprawiæ jakoæ
¿ycia naszych pacjentów, a przede wszystkim zminimalizowaæ ryzyko powik³añ kostnych i sercowo-naczyniowych, a co za tym
idzie zmniejszyæ miertelnoæ pacjentów dializowanych.
Wprowadzenie do leczenia wêglanu lantanu o udokumentowanej wartoci leczniczej
poszerza w istotny sposób asortyment preparatów stosowanych w zwalczaniu hiperfosfatemii. Warto na zakoñczenie podkreliæ, ¿e
w 2 badaniach poprzedzaj¹cych rejestracjê
Fosrenolu, w których oceniano równie¿ biopsjê koci, uczestniczy³ wspó³autor artyku³u
wraz z Zespo³em.
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