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MIRCERA  innowacyjny lek w terapii
niedokrwistoci chorych z przewlek³¹ chorob¹
nerek
C.E.R.A. (continuous erythropoietin receptor activator) jest czynnikiem stymuluj¹cym erytropoezê (ESA) trzeciej generacji o znacznie wyd³u¿onym czasie
pó³trwania (i.v. - 134 godz., s.c. - 139 godz.) w stosunku do dotychczas znanych
preparatów EPO. Wyj¹tkowe w³aciwoci C.E.R.A. zwi¹zane z odmienn¹ aktywnoci¹ na poziomie receptora, wolniejszym klirensem i d³ugim okresem pó³trwania umo¿liwiaj¹ podawanie preparatu raz w miesi¹cu, w leczeniu podtrzymuj¹cym przy zachowaniu stabilnego stê¿enia hemoglobiny u chorych z niedokrwistoci¹ w przebiegu przewlek³ej choroby nerek (PChN). Badania kliniczne II
fazy obejmuj¹ce ³¹cznie 354 chorych pozwoli³y ustaliæ skuteczn¹ dawkê leku
oraz jego bezpieczeñstwo w okresie korekty niedokrwistoci u chorych nie leczonych erytropoetyn¹ oraz u pacjentów w leczeniu podtrzymuj¹cym przy zmianie z dotychczas stosowanego czynnika stymuluj¹cego erytropoezê. Badania
kliniczne III fazy (2753 pacjentów) potwierdzi³y bezpieczeñstwo i skutecznoæ
C.E.R.A. w leczeniu koryguj¹cym niedokrwistoæ (AMICUS, ARCTOS) oraz w
leczeniu podtrzymuj¹cym (MAXIMA, PROTOS, STRIATA, RUBRA). Wysoka skutecznoæ terapeutyczna C.E.R.A., niezale¿na od wieku, p³ci lub wspó³istniej¹cej
cukrzycy oraz dobry profil bezpieczeñstwa by³y podstaw¹ do uzyskania pozytywnej opinii FDA i zarejestrowania preparatu pod nazw¹ handlow¹ MIRCERA.
Wed³ug aktualnych rekomendacji leczenie MIRCER¥ rozpoczyna siê od dawki
0,6 µg/kg 2 x w miesi¹cu a po uzyskaniu docelowych wartoci hemoglobiny lek
podaje siê 1 raz w miesi¹cu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 95-101)
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MIRCERA  an innovative agent in anaemia management
in patients with chronic kidney disease
C.E.R.A. (continuous erythropoietin receptor activator) is a third generation
erythropoiesis stimulating agent (ESA) with extended half-life (i.v. - 134 h, s.c. 139 h) as compare with traditional epoetins. Unique proprieties of C.E.R.A. with
different receptor activity, lower clearance and extended half-life, enabled compound dosing once monthly in maintenance therapy with stable haemoglobin
level in anaemic patients with chronic kidney disease (CKD). Phase II clinical
study, concerning together 354 patients, assessed the safety and effective dose
of C.E.R.A. in anaemia correction in ESA-naive patients both those on and those
not on dialysis, as well as, in patients on maintenance therapy after conversion
from other ESAs. Phase III clinical studies (2753 patients) confirmed safety and
efficacy of intravenous and subcutaneous C.E.R.A. in anaemia correction (AMICUS, ARCTOS) and maintenance therapy (MAXIMA, PROTOS, STRIATA, RUBRA).
High efficacy of C.E.R.A. irrespective of age, sex, coexisting diabetes and good
safety profile enable FDA approval and its registration under commercial name
- MIRCERA. According company recommendation, treatment of anaemia with
MIRCERA starting from 0,6 µg/kg b.w. 2 times a month and after obtaining target
Hb level the dosing can be changed to one a month.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 95-101)

Niedokrwistoæ zwi¹zana z przewlek³¹
chorob¹ nerek dotyczy oko³o 90% pacjentów ju¿ przy wartoci przes¹czania k³êbuszkowego pomiêdzy 25-30 ml/min [1]. W
zwi¹zku z udowodnionym wp³ywem anemii
na zwiêkszone ryzyko wystêpowania niewydolnoci kr¹¿enia, dysfunkcji lewej komory,
miertelnoci i chorobowoci z przyczyn
naczyniowo-sercowych oraz czasokresu

hospitalizacji koniecznym staje siê leczenie
przyczynowe niedokrwistoci [18]. Ponadto
poprawa wskaników morfologii (wartoci
hematokrytu i hemoglobiny) w sposób znacz¹cy wp³ywa na poprawê jakoci ¿ycia pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN)
[25]. Stosowane dotychczasowo czynniki
stymuluj¹ce erytropoezê (ESA) cechuj¹ siê
stosunkowo krótkim czasem pó³trwania, ko-
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niecznoci¹ czêstego podawania ESA i
zwi¹zanego z tym nara¿enia pacjenta przy
podawaniu podskórnym na dodatkowy ból i
zmniejszon¹ jakoæ ¿ycia. Ponadto obserwowane w toku leczenia czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê wahania stê¿eñ Hb
wp³ywaj¹ na zwiêkszenie wspó³czynnika
chorobowoci i hospitalizacji. Retrospektywna analiza 152846 hemodializowanych pacjentów wykaza³a, ¿e w trakcie 6 miesiêcznej analizy tylko 6,5% pacjentów osi¹ga stabilny poziom Hb z zakresem 11-12,5 g/dl a
wahania Hb obserwowane natomiast by³y
a¿ u 89,7% chorych [6]. Wiêkszoæ pacjentów leczonych dotychczasowymi lekami stymuluj¹cymi erytropoezê dla utrzymania stabilnych stê¿eñ Hb wymaga modyfikacji dawek w trakcie leczenia. Obni¿anie natomiast
stê¿enia Hb poni¿ej 11 g/dl wi¹¿e siê z wy¿szym ryzykiem miertelnoci [7,8]. Nowy
lek stymuluj¹cy erytropoezê  ci¹g³y aktywator receptora erytropoetynowego (continuous erythropoietin receptor activator 
C.E.R.A.) jest czynnikiem stymuluj¹cym erytropoezê trzeciej generacji, o znacznie wyd³u¿onym czasie pó³trwania [22]. Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta jest innowacyjnym lekiem  aktywatorem receptora
erytropoetyny o ci¹g³ym dzia³aniu. C.E.R.A.
ró¿ni siê od epoetyny zastosowaniem wi¹zania amidowego pomiêdzy N-koñcow¹ grup¹ aminow¹ lub a-aminow¹ grup¹ lizyny,
g³ównie Lys52 i Lys45 a kwasem metoksypolietylenomas³owym. Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta jest kowalencyjnym koniugatem bia³ka wytwarzanego metod¹ rekombinacji DNA w komórkach jajowych chomika chiñskiego. Bia³ko to jest
sprzê¿one z glikolem metoksypolietylenowym (PEG - 30 kDa), w rezultacie tego procesu powstaje cz¹steczka o masie oko³o 60
kDa, dwukrotnie wiêkszej w porównaniu do
erytropoetyny [20]. Wi¹zanie C.E.R.A. z receptorem erytropoetynowym w porównaniu
do epoetyny beta charakteryzuje siê mniejszym powinowactwem i wolniejszym tempem wi¹zania z nim. Obserwacje Jarscha i
wsp. z wykorzystaniem badania rezonansu
na powierzchni plazmonu (SPR  surface
plasmon resonance) wykaza³y oko³o 50krotnie ni¿sze ca³kowite powinowactwo
C.E.R.A. dla wi¹zania z rozpuszczalnym
receptorem erytropoetynowym w porównaniu do epoetyny beta. Przy u¿yciu uk³adu
biosensorów SPR (wykorzystuj¹cego pomiar zmian wskanika refrakcji dla oznaczenia zmiany masy przy³¹czonych cz¹steczek
do receptora) sta³¹ równowagi dysocjacji
(KD) dla interakcji C.E.R.A. okrelono na
oko³o 140 nM, natomiast dla epoetyny beta
na oko³o 2,9 nM co wskazuje na oko³o 50krotnie ni¿sze ca³kowite powinowactwo do
³¹czenia siê z rozpuszczalnym zewn¹trzkomórkowym receptorem erytropoetyny [13].
Ponadto C.E.R.A. wi¹¿e siê z rozpuszczalnym receptorem wolniej ni¿ epoetyna
beta natomiast wskanik dysocjacji dla ci¹g³ego czynnika stymuluj¹cego erytropoezê
jest o oko³o 1,5-krotnie wiêkszy ni¿ w przypadku epoetyny beta. Powy¿sze obserwacje wskazuj¹, ¿e ró¿nica w powinowactwie
dla wi¹zania z rozpuszczalnym receptorem
erytropoetyny jest zale¿na g³ównie od wolniejszego tempa ³¹czenia czynnika C.E.R.A.
co wp³ywa na obni¿enie sta³ej równowagi
dysocjacji w porównaniu do epoetyny beta
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Tabela I
Czas pó³trwania poszczególnych preparatów stymuluj¹cych erytropoezê.
Half lives of different erythropoiesis stimulating agents.

a
b

Rodzaj czy nnika
sty m uluj¹cego ery tropoezê

Nazw a handlow a
preparatu

Czas
pó³trw ania (h) i.v.

Czas
pó³trw ania (h) s.c.

Badania
referency jne

Epoetin alfaa

Eprex

6,8 ± 0,6

19,4 ± 2,5

Halstenson C.E.
et al. [10]

Epoetin betaa

Neorecorm on

8,8 ± 0,5

24,2 ± 2,6

Halstenson C.E.
et al. [10]

Darbepoetin alfab

Aranesp

25,3 ± 2,2

48,8 ± 5,2

M acdougall I.C.
et al. [21]

Glikol m etoksy poliety lenow y
epoety ny betab
(akty w ator receptora
ery tropoety ny
o ci¹g³y m dzia³aniu)

C . E. R . A.

134 ± 19

139 ± 20

M acdougall I.C.
et al. [23]

- badanie dotyczy³o zdrowych ochotników
- badanie dotyczy³o pacjentów dializowanych otrzewnowo

[13]. Z kolei wykorzystanie linii ludzkich komórek bia³aczkowych (UT-7-human acute
myeloid leukemia cell line) z ekspresj¹ receptora erytropoetynowego na ich powierzchni, do okrelenia IC50 (stê¿enie hamuj¹ce odpowiadaj¹ce po³owie stê¿enia
maksymalnego) wykaza³o w porównaniu z
epoetyn¹ beta, ¿e do równowa¿nego hamowania ³¹czenia siê 125I-epoetyny beta z komórkami UT-7 konieczne s¹ znacznie
wy¿sze stê¿enia preparatu C.E.R.A. (odpowiednio 1,5 nM dla epoetyny beta i 200 nM
dla C.E.R.A co odpowiada powy¿ej 100-krotnemu wy¿szemu stê¿eniu preparatu
C.E.R.A. w porównaniu do epoetyny beta)
[13]. W badaniach przedklinicznych in vitro
Jarsch i wsp. [14] wykazali zredukowan¹
aktywnoæ ci¹g³ego czynnika stymuluj¹cego erytropoezê w porównaniu do epoetyny
beta. Badaj¹c stê¿enie skuteczne (EC50) dla
stymulacji linii komórek UT-7 (odpowiednio
od 300 pM do 500 pM dla C.E.R.A. i od 30
pM do 60 pM dla epoetyny beta) wykazano
oko³o 10-krotnie ni¿sz¹ aktywnoæ swoist¹
w przypadku ci¹g³ego aktywatora receptora erytropoetynowego. W tecie proliferacji
komórek CD34+ rednie wartoci EC50 by³y
tak¿e wy¿sze (43,4-krotnie) w przypadku
C.E.R.A. [14]. Natomiast w badaniach in vivo
na zwierzêtach wykazano wiêksz¹ aktywnoæ C.E.R.A. oraz d³u¿szy pó³okres pó³trwania w porównaniu do epoetyny beta. Badania na myszach z zastosowaniem porównywalnych dawek C.E.R.A. (pojedyncza
dawka C.E.R.A. wynosi³a 20 µg/kg podskórnie) i epoetyny beta wykaza³y wy¿sz¹ liczbê retikulocytów, wczesnego markera erytropoezy (odpowiednio wzrost o 13% vs.
7,8% liczby retikulocytów) a efekt dzia³ania
by³ o 3 dni d³u¿szy w przypadku ci¹g³ego
aktywatora receptora erytropoetyny [31].
Wyj¹tkowa farmakokinetyka preparatu
C.E.R.A., polegaj¹ca na zredukowanym
powinowactwie do receptora erytropoetynowego, wolniejszym wi¹zaniu z receptorem,
szybkiej dysocjacji, mo¿liwoæ ponownego
zwi¹zania z kolejnym receptorem oraz wyd³u¿onym okresie pó³trwania w surowicy,
zapewnia skuteczniejsze i trwa³e dzia³anie
poprzez ci¹g³¹ stymulacjê erytropoezy [11,
13]. Ponadto po dysocjacji ligandu od aktywowanego kompleksu receptora, wewn¹trzkomórkowa odpowied sygna³owa trwa jeszcze przez szereg minut wskazuj¹c, ¿e d³u-

gotrwa³e lub ci¹g³e zajmowanie receptora
nie jest konieczne do stymulacji erytropoezy [9]. Warto podkreliæ tak¿e fakt, ¿e w
przypadku innych, szczególnie starszej generacji czynników stymuluj¹cych erytropoezê dochodzi do ca³kowitego zwi¹zania receptora (przy stê¿eniach klinicznie istotnych)
bez mo¿liwoci dodatkowej aktywacji receptora a przy znacznie krótszym okresie pó³trwania wszystkie niezwi¹zane cz¹steczki s¹
eliminowane bez aktywowania receptora. W
badaniach Macdougalla i wsp. dotycz¹cych
farmakodynamiki leku i obejmuj¹cych 16
pacjentów dializowanych otrzewnowo (w
tym 15 leczonych ci¹g³¹ ambulatoryjn¹ dializ¹ otrzewnow¹ i 1 pacjenta w trakcie leczenia automatyczn¹ dializ¹ otrzewnow¹)
wykazano, ¿e nowy czynnik stymuluj¹cy,
jakim jest preparat C.E.R.A. wykazuje najd³u¿szy pó³okres trwania poród wszystkich
zarejestrowanych leków z grupy ESA. Po
podaniu podskórnym (s.c.) w dawce 0,8 µg/
kg okres pó³trwania leku wynosi³ 139 ± 20
godzin, natomiast po podaniu do¿ylnym (i.v.)
0,4 µg/kg  134 ± 19 godzin. [23]. Badania
dotycz¹ce czasu pó³trwania u pacjentów z
przewlek³¹ chorob¹ nerek by³y podobne jak
u zdrowych ochotników  redni okres pó³trwania leku wynosi³ oko³o 130 godzin zarówno po podaniu do¿ylnym jak i po podaniu podskórnym [5]. Okres po³owiczej eliminacji po podaniu do¿ylnym C.E.R.A. jest
ponad 20 razy d³u¿szy ni¿ w przypadku epoetyny alfa, 15-krotnie d³u¿szy od epoetyny
beta i szeciokrotnie d³u¿szy ni¿ darbopoetyny alfa, natomiast po podaniu podskórnym odpowiednio 7-krotnie w przypadku
epoetyny alfa, 6-krotnie w stosunku do epoetyny beta i 3 razy d³u¿szy od darbopoetyny
alfa (tabela I).
Ponadto badania Macdougalla i wsp.
wykaza³y, ¿e lek ten charakteryzuje siê niskim klirensem, odpowiednio po podaniu 0,4
µg/kg i.v. klirens leku wynosi³ 0,49 ± 0,06
ml/godz./kg a po podaniu 0,8 µg/kg s.c. 
0,90 ± 0,13 ml/godz./kg. Odpowied retikulocytów w postaci wzrostu ich bezwglêdnej
liczby zarówno po do¿ylnym jak i po podskórnym podaniu leku osi¹ga³a maksymaln¹ wartoæ rednio po 8 dniach (odpowiednio 73% i 92% powy¿ej wartoci wyjciowych dla podania i.v. i s.c. C.E.R.A.) a powraca³a do wartoci zbli¿onych do poziomu
wyjciowego po oko³o 21 dniach, przy czym
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Tabela II
Badania kliniczne II fazy dotycz¹ce preparatu C.E.R.A.
Phase II clinical study concerning C.E.R.A.
Faza
leczenia

Badanie

Grupa
pacjentów

Czêstoæ
daw kow ania;
droga podania leku

Liczba
w ³¹czony ch
pacjentów

Czas trw ania badania

BA 16528

Pacjenci
niedializow ani
z PChN

1x/ty dzieñ
1x/2ty g.
1x/3ty g.
droga podskórna

65

18 ty godni
54 ty godnie
- "extension period"
(okres dodatkow y )

BA 16260

Chorzy
dializow ani

1x/ty dzieñ
1x/2ty g.
1x/3ty g.
droga podskórna

61

12 ty godni

BA 16286

Chorzy
dializow ani

1x/ty dzieñ
1x/3ty g.
1x/4ty g.
droga podskórna

137

19/21 ty godni
54 ty godnie
- "follow up"
(okres obserw acji
bezpieczeñstw a leku)

BA 16285

Chorzy
dializow ani

1x/ty dzieñ
1x/2ty g.
droga do¿y lna

91

19 ty godni
12 m -cy
"extension period"

Korekta
niedokrw istoci

Leczenie
podtrzy m uj¹ce

nie znaleziono istotnych ró¿nic w czasie odpowiedzi retikulocytów pomiêdzy obiema
drogami podania [23].
Wyj¹tkowe w³aciwoci C.E.R.A. zwi¹zane z odmienn¹ aktywnoci¹ na poziomie
receptora, wolniejszym klirensem i d³ugim
okresem pó³trwania, umo¿liwiaj¹ podawanie preparatu raz w miesi¹cu w leczeniu
podtrzymuj¹cym przy zachowaniu stabilnej
hemoglobiny u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Z kolei utrzymywanie
stabilnych wartoci hemoglobiny pozostaje
nie bez znaczenia dla redukcji incydentów
sercowo-naczyniowych wystêpuj¹cych u
chorych z PNN. Badanie skutecznoci i bezpieczeñstwa C.E.R.A. obejmowa³o cztery
badania fazy II oraz szeæ badañ fazy III,
dotycz¹cych zarówno leczenia korekcyjnego jak i podtrzymuj¹cego (³¹cznie we wszystkich badaniach uczestniczy³o ponad 2700
pacjentów z 369 orodków, z czego 1789
osób by³o leczonych ci¹g³ym aktywatorem
receptora erytropoetynowego).
Badania II fazy obejmuj¹ce ³¹cznie 354
pacjentów (tabela II) pozwoli³y ustaliæ wstêpnie skuteczn¹ dawkê pocz¹tkow¹ leku (u
pacjentów, którzy nie byli leczeni wczeniej
lekami z grupy ESA) oraz okreliæ bezpieczeñstwo jego stosowania u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek.
W badaniu fazy drugiej BA 16528 dotycz¹cym leczenia korekcyjnego niedokrwistoci pacjentów (>18 roku ¿ycia) z PChN (65
chorych niedializowanych i wczeniej nie
otrzymuj¹cych ¿adnych preparatów ESA) i
niskim poziomem Hb (8-11 g/dl), chorzy byli
zrandomizowani do trzech grup otrzymuj¹cych dawki C.E.R.A. (0,15, 0,3 lub 0,6 µg/
kg/tydzieñ s.c.) podawanych w ka¿dej z
trzech powy¿ej wymienionych grup raz na
tydzieñ, raz na dwa tygodnie oraz raz na trzy
tygodnie. Po 6 tygodniach obserwacji wykazano znacz¹cy zwi¹zek pomiêdzy wzrostem Hb w stosunku do wartoci wyjciowych zale¿nie od dawki (0,31; 0,70 i 1,76 g/
dl odpowiednio dla dawki 0,15; 0,3 lub 0,6
µg/kg/tydzieñ s.c.), natomiast niezale¿nie od
czêstoci podawania. Wskanik odpowiedzi
erytropoezy wzrasta³ wraz ze wzrostem

dawki i wynosi³ odpowiednio 67, 72 i 90%
odpowiednio dla dawek C.E.R.A. 0,15, 0,3
lub 0,6 µg/kg/tydzieñ s.c. Ponadto w czasie
dodatkowych 54 tygodni obserwowano stabiln¹ kontrolê docelowego poziomu Hb oraz
dobr¹ tolerancjê leku. Nie znaleziono przeciwcia³ wytworzonych przeciwko C.E.R.A. u
¿adnego pacjenta [27]. W badaniu BA
16260, 61 chorych dializowanych by³o poddanych obserwacji przez 12 tygodni, a
wstêpne dawki leku wynosi³y w pierwszych
6 tygodniach (grupa I  0,15, grupa II  0,3
lub grupa III  0,45 µg/kg/tydzieñ s.c.) podawanych raz na tydzieñ, raz na dwa tygodnie oraz raz na trzy tygodnie z modyfikacj¹
po 6 tygodniach w grupie pierwszej do 0,15
µg/kg/tydzieñ, 0,3 µg/kg/raz na 2 tygodnie
lub 0,45 µg/kg/raz na 3 tygodnie, w drugiej
grupie 0,30 µg/kg/tydzieñ, 0,60 µg/kg/raz na
2 tygodnie lub 0,90 µg/kg/raz na 3 tygodnie
natomiast w grupie III  0,45 µg/kg/tydzieñ,
0,90 µg/kg/raz na 2 tygodnie lub 1,35 µg/
kg/raz na 3 tygodnie. rednia zmiana stê¿enia hemoglobiny w pierwszych 6 tygodniach wynios³a dla powy¿szych dawek i
czêstoci podawania odpowiednio 0,83, 1,15
i 1,12 g/dl (odpowiednio dla grup: 0,15, 0,3,
0,45 µg/kg/tydzieñ s.c.). W trakcie 12-tygodniowej obserwacji uzyskano wysoki procent
odpowiedzi (definiowany jako wzrost Hb
>1,0 g/dl w stosunku do wartoci wyjciowej w dwóch kolejnych oznaczeniach) wynosz¹cy 72% dla dawkowania 0,15 µg/kg/
tydzieñ sc. w porównaniu do 90% i 79% odpowiednio dla 0,3 i 0,45 continuous erythropoiesis receptor activator s.c. [4]. Badania
fazy drugiej leczenia podtrzymuj¹cego obejmowa³y dwa wieloorodkowe badania dotycz¹ce chorych dializowanych  BA 16285
oraz BA 16286 i okrela³y optymalne dawki
oraz schematy podawania leku badanego
przy zamianie z epoetyny przy utrzymaniu
stabilnego poziomu Hb po konwersji. W badaniu BA 16285, w którym terapiê ESA zamieniano z epoetyny alfa (podawanej do¿ylnie 3 razy w tygodniu) na C.E.R.A. podawan¹ do¿ylnie 1 raz w tygodniu oraz 1 raz na 2
tygodnie. Po 2 tygodniach fazy wstêpnej,
chorzy byli randomizowani do jednej z 3 grup
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otrzymuj¹cych dawkê wstêpn¹ C.E.R.A. na
podstawie dawki skalkulowanej z dawki sumarycznej tygodniowej epoetyny alfa i wczeniejszych badañ na zdrowych ochotnikach
 odpowiednio 0,25 µg/150 IU, 0,4 µg/150
IU i 0,6 µg/150 IU (rednia dawka w grupie
A wynosi³a 20 µg/kg/tydzieñ, grupie B  29
µg/kg/tydzieñ, grupie C  53 µg/kg/tydzieñ).
Zaobserwowano znacz¹c¹ zale¿noæ odpowiedzi w postaci wzrostu Hb od podanej
do¿ylnie dawki (p<0,0001)  rednie zmiany w stê¿eniach Hb wynosily odpowiednio 0,8, -0,16 i +0,37 g/dl dla podanych powy¿ej grup pacjentów i zale¿noæ od schematu leczenia [2]. W drugim badaniu fazy II
leczenia podtrzymuj¹cego (BA 16285) 137
pacjentów hemodializowanych z wczeniejszym leczeniem anemii nerkopochodnej
epoetyn¹ alfa lub beta 1 raz do 3 razy w
tygodniu po 2 tygodniach okresu wstêpnego randomizowano do 3 grup pacjentów z
dawkami C.E.R.A. przeliczonymi na dawkê
epoetyny: 0,4, 0,8 i 1,2 µg/150 IU dla odpowiednio grupy A, B, C (rednia dawka dla
grupy A wynosi³a 19 µg/tydzieñ, B  32 µg/
tydzieñ oraz C  48 µg/tydzieñ). C.E.R.A.
podawano jeden raz na tydzieñ, 1 raz na 3
tygodnie oraz 1 raz na 4 tygodnie drog¹
podskórn¹. Czasokres obserwacji wynosi³
19 tygodni za wyj¹tkiem kohorty pacjentów
otrzymuj¹cych C.E.R.A. 1 raz na 4 tygodnie,
gdzie okres badania wyd³u¿ono do 21 tygodni. Okres dodatkowej obserwacji obejmuj¹cy utrzymanie docelowego poziomu Hb
(11-12 g/dl) obejmowa³ kolejne 12 miesiêcy. Stwierdzono znacz¹c¹ odpowied we
wzrocie Hb zale¿n¹ od dawki we wszystkich 3 grupach (p<0,0001) (zmiana w rednich stê¿eniach Hb wynosi³a dla grupy A:
-0,688 g/dl; grupy B: -0,12 g/dl i C: +0,94 g/
dl), natomiast niezale¿n¹ od schematu podawania leku (zmiana rednich stê¿eñ wynosi³a -0,02; +0,18 i -0,23 g/dl w trakcie podawania odpowiednio 1 raz w tygodniu, 1
raz na dwa tygodnie i 1 raz na 4 tygodnie).
W 12-miesiêcznym okresie dodatkowym
docelowy poziom Hb (11-12 g/dl) by³ utrzymany w trakcie stosowania wszystkich schematów leczenia. redni poziom Hb w tym
okresie dla wszystkich pacjentów wyniós³
11,2 g/dl, natomiast dla chorych leczonych
1 raz w tygodniu  11,3 g/dl, 1 raz na 2 tygodnie  11,2 g/dl i 1 raz na 4 tygodnie 
11,2 g/dl. Dane te sugeruj¹, ¿e leczenie preparatem C.E.R.A. powoduje utrzymanie stabilnego poziomu Hb w zakresie docelowym
(11-12 g/dl) przy podawaniu d³ugotrwa³ym w
schemacie 1 raz w miesi¹cu po bezporedniej konwersji z leczenia innym lekiem stymuluj¹cym erytropoezê [17].
Badania II fazy pozwoli³y ustaliæ bezpieczeñstwo i skutecznoæ dawki pocz¹tkowej
0,6 µg/kg podawanej podskórnie raz na dwa
tygodnie w leczeniu korekcyjnym niedokrwistoci zwi¹zanej z PChN (dializowanych jak
i niedializowanych) u chorych, którzy wczeniej nie otrzymywali preparatów z grupy
ESA a tak¿e oceniæ mo¿liwoæ podawania
leku przy d³u¿szych odstêpach czasu pomiêdzy dawkami oraz ustaliæ dawkowanie
leku dla fazy III  raz na dwa tygodnie w
okresie korekcyjnym i raz na dwa tygodnie
lub raz na miesi¹c w leczeniu podtrzymuj¹cym.
Badania fazy III ocenia³y bezpieczeñstwo i skutecznoæ C.E.R.A. w leczeniu ko-
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Tabela III
Badania kliniczne III fazy dotycz¹ce leczenia korekcyjnego.
Phase III corrections clinical study concerning C.E.R.A .

Badanie

Grupa pacjentów

Lek porów naw czy

AM I C U S
BA
16736

Chorzy dializow ani
(HD lub PD)

Epoety na
alfa lub beta
(n= 46 pacjentów )

A R C TO S
BA
16738

Pacjenci
niedializow ani
z PChN

Darbepoety na alfa
(n=162 pacjentów )

Kom parator
daw kow anie;
droga podania leku
3 razy /ty dz.
droga do¿y lna

C.E.R.A. czêstoæ daw kow ania;
droga podania leku

£¹czna
liczba chory ch
w badaniu

Czas trw ania
badania

1x/2ty g.
- okres korekcji; 1x/2ty g. lub 1x/4ty g.
- okres dodatkow y
droga do¿y lna (n=135 pacjentów )

181

24 ty g. (okres korekcji)
28 ty g.
- "extension period"
(okres dodatkow y )

324

28 ty g. (18 ty g.
okres korekcji; 10 ty g.
okres oceny )
24 ty g.
- "extension period"

1x/ty dz.
droga podskórna

1x/2ty g. - okres korekcji i oceny ;
1x/2ty g. lub 1x4/ty g.
- okres dodatkow y ;
(n=162 pacjentów )
droga podskórna

Tabela IV
Badania kliniczne III fazy dotycz¹ce leczenia podtrzymuj¹cego preparatem C.E.R.A.
Phase III maintenance clinical study concerning C.E.R.A.
Kom parator
daw kow anie;
droga
podania leku

C.E.R.A. czêstoæ daw kow ania;
droga podania leku

£¹czna
liczba chory ch
w badaniu

Czas trw ania badania

1x/2ty g. (n=223 pacjentów )
1x/4ty g. (n=224 pacjentów )
droga do¿y lna

673

36 ty g. (28 ty g. okres dobierania daw ki;
8 ty g. okres oceny ) 16 ty g.- "follow up"
(okres obserw acji bezpieczeñstw a)

1-3x/ty dz.
droga
podskórna

1x/2ty g.(n=190 pacjentów )
1x/4ty g. (n=191 pacjentów )
droga podskórna

572

36 ty g. (28 ty g. okres dobierania daw ki;
8 ty g. okres oceny ) 16 ty g.- "follow up"

1x/ty dz. lub
1x/2ty g.
droga do¿y lna

1x/2ty g. (n=157 pacjentów )
droga do¿y lna

313

36 ty g. (28 ty g. okres dobiernia daw ki;
8 ty g. okres oceny ) 16 ty g.- "follow up"

1x/2ty g. (n=168 pacjentów )
droga do¿y lna/droga podskórna

336

36 ty g. (28 ty g. okres dobierania daw ki;
8 ty g. okres oceny )

Badanie

Grupa
pacjentów

M AXI M A
BA 16739

Chorzy
dializow ani

Epoety na alfa lub beta
1-3x/ty dz.
(n=226 pacjentów )
droga do¿y lna

P R O TO S
BA 16740

Chorzy
dializow ani

Epoety na alfa lub beta
(n=191 pacjentów )

STRIATA
BA 17283

Chorzy
dializow ani

Darbepoety na alfa
(n=156 pacjentów )

R U BR A BA
17284
jedy ne
badanie w
który m u
¿y w ano
P FS *

Chorzy
dializow ani

Lek porów naw czy

1-3x/ty dz.
Epoety na alfa lub beta
droga
(n=168 pacjentów )
do¿y lna/droga
podskórna

PFS *- pre filled syringes - nape³nione strzykawki

ryguj¹cym (ARCTOS, AMICUS) oraz w leczeniu podtrzymuj¹cym (MAXIMA, PROTOS, STRIATA, RUBRA) (tabela III, IV).
W badaniach fazy III dotycz¹cych leczenia korekcyjnego oceniano dzia³anie leku
badanego u pacjentów dializowanych - hemodializowanych lub dializowanych otrzewnowo (AMICUS) lub niedializowanych (ARCTOS), którzy wczeniej nie otrzymywali leków z grupy ESA. Odpowied na leczenie
by³a definiowana wskanikiem Hb, któremu
odpowiada³ wzrost Hb o minimum 1g/dl od
poziomu wyjciowego i stê¿enie Hb >11g/dl
bez przetoczeñ koncentratu krwinek czerwonych w okresie korekcji (pierwsze 24 tygodnie) w badaniu AMICUS oraz w czasie
korekcji i oceny w badaniu ARCTOS (obejmuj¹cych pierwsze 28 tygodni) [15,24]. W
badaniu AMICUS pacjenci byli randomizowani do dwóch ramion w stosunku 3:1 do
grup otrzymuj¹cych do¿ylnie C.E.R.A. (135
pacjentów) w dawce 0,4 µg/kg 1 x na 2 tygodnie i epoetynê alfa (5 pacjentów) lub beta
(41 pacjentów) 3 x w tygodniu w okresie 24
tygodniowego stopniowania dawek i korekcji. Chorzy, u których wyst¹pi³a odpowied
na leczenie preparatem C.E.R.A. randomizowano nastêpnie do grup otrzymuj¹cych
lek badany 1 raz w miesi¹cu lub 1 raz na
dwa tygodnie przez kolejne 28 tygodni. Odpowied w postaci odpowiedniego wzrostu
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Hb dotyczy³a w fazie korekcji 93,3% pacjentów leczonych preparatem C.E.R.A. 1 raz
na 2 tygodnie, w porównaniu z 91,3% chorych leczonych epoetyn¹ do¿ylnie 3 razy w
tygodniu. Mediana czasu do wyst¹pienia
odpowiedzi wynios³a 57 dni (8,1 tygodnia)
w przypadku podawania C.E.R.A. i 31 dni
(4,4 tygodni) po podawaniu epoetyny, a
rednie dawki leku w czasie odpowiedzi
wynosi³y odpowiednio 0,6 µg/kg co 2 tygodnie dla C.E.R.A. i 123,0 IU/kg/tydzieñ dla
epoetyny. rednie stê¿enia Hb uzyskiwane
na koniec fazy korekcyjnej wynosi³y odpowiednio dla pacjentów leczonych C.E.R.A.
12,09 ± 1,35 g/dl i 11,96 ± 1,11 g/dl leczonych epoetyn¹. W ci¹gu pierwszych 8 tygodni maksymalny wzrost Hb powy¿ej 13 g/dl
wyst¹pi³ u 17,4% pacjentów leczonych epoetyn¹ oraz u 8,2% chorych otrzymuj¹cych
C.E.R.A. (p=0,095). Natomiast w czasie
trwania ca³ej fazy korekcyjnej oko³o 60%
pacjentów porównywalnie w obydwóch grupach dotyczy³o wyst¹pienie maksymalnego
wzrostu Hb powy¿ej 13 g/dl. Koniecznoæ
przetoczeñ masy erytrocytarnej (jednej lub
wiêcej) by³a porównywalna w obydwóch grupach, odpowiednio 5,2% w grupie pacjentów otrzymuj¹cych C.E.R.A. i 4,3%  epoetynê. W obydwóch grupach najczêciej ze
zdarzeñ niepo¿¹danych obserwowano wyst¹pienie nadcinienia têtniczego, wiêk-

szoæ zdarzeñ mia³o ³agodne lub rednie
nasilenie (C.E.R.A. 14%, epoetyna 15%) i
nie by³o zwi¹zane z leczeniem ESA natomiast ciê¿kie zdarzenie niepo¿¹dane wyst¹pi³o u 16% chorych leczonych C.E.R.A. i 9%
 epoetyn¹, w tym dwa zosta³y sklasyfikowane jako zwi¹zane z leczeniem (C.E.R.A.
 okluzja naczyniowego graftu, epoetyna 
zakrzepica przetoki têtniczo-¿ylnej) [15].
W badaniu ARCTOS (obejmuj¹cy 18
tygodniowy okres korekcji, 10 tygodniowy
okres oceny) pacjenci z PChN niedializowani i bez wczeniejszego leczenia czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê byli randomizowani 1:1 do dwóch ramion 162 pacjentów otrzymywa³o podskórnie C.E.R.A. (0,6
µg/kg) 1 raz na dwa tygodnie oraz 162 chorych 1 raz na tydzieñ darbepoetynê alfa (w
dawce 0,45 µg/kg). Pacjentów, u których
wyst¹pi³a odpowied na C.E.R.A. randomizowano nastêpnie do grup otrzymuj¹cych
lek badany 1 raz na 2 tygodnie i 1 raz na 4
tygodnie przez dodatkowy okres 24 tygodni.
Odpowied na leczenie w fazie korekcyjnej
dotyczy³a 97,5% chorych otrzymuj¹cych
darbepoetynê alfa i 96,3% preparat C.E.R.A.
Mediana czasu do wyst¹pienia docelowej
wartoci Hb wynosi³a 43 dni (6,1 tygodni)
dla C.E.R.A. i 29 dni (4,1 tygodni) dla darbepoetyny alfa (p<0,0001). Na koniec fazy
oceny rednie stê¿enia Hb wynosi³y odpo-
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wiednio 12,18 g/dl w grupie pacjentów leczonych C.E.R.A. i 12,01 g/dl  przy podawaniu darbopoetyny alfa. £agodny wzrost
poziomu Hb podczas stosowania preparatu
C.E.R.A. w trakcie pierwszych 8 tygodni
obserwacji wi¹za³ siê ze znaczn¹ redukcj¹
epizodów przekroczenia wartoci Hb  13
g/dl (12,4% dla C.E.R.A. w porównaniu do
33,5% leczonych darbepoetyn¹ alfa
(p<0,0001), równie¿ w trakcie ca³ej 28-tygodniowej obserwacji wykazano znacz¹c¹
ró¿nicê  u 67,7% pacjentów leczonych
C.E.R.A. i 80,6%  darbepoetyn¹ alfa wyst¹pi³o przekroczenie wartoci Hb powy¿ej
13 g/dl. (p<0,0082). W fazie korekcyjnej i
oceny ponadto wykazano znacznie mniejsz¹ koniecznoæ przetoczeñ masy erytrocytarnej u chorych leczonych C.E.R.A. (odpowiednio 2,5% w porównaniu z 6,8% pacjentów leczonych darbepoetyn¹). W fazie
dodatkowej redni poziom Hb pozostawa³
stabilny i w trakcie fazy dodatkowej wynosi³
11,8 g/dl dla C.E.R.A. podawanej 1 raz na 2
tygodnie, 11,7 g/dl przy stosowaniu 1 raz na
4 tygodnie i 12,1 g/dl dla darbepoetyny alfa
podawanej 1 raz na tydzieñ lub 1 raz na 2
tygodnie. Najczêciej ze zdarzeñ niepo¿¹danych wystêpowa³o nadcinienie têtnicze,
obrzêki obwodowe, biegunka, zapalenie b³ony luzowej nosa i gard³a, a nasilenie tych
objawów by³o ³agodne lub rednie. Zdarzenia powa¿ne by³y czêciej raportowane w
grupie chorych leczonych darbepoetyn¹ alfa
 35,8% w porównaniu do C.E.R.A.  30,4%
i tylko kilka z nich by³y zwi¹zane z leczeniem (w przypadku C.E.R.A.  jedno  0,6%
 wysypka plamista a w przypadku darbepoetyny alfa  dwa  1,2%  obrzêk naczynioworuchowy i nadcinienie) [24].
Badania fazy III dotycz¹ce leczenia podtrzymuj¹cego MAXIMA, PROTOS, STRIATA i RUBRA (charakterystyka badañ ujêta
jest w tabeli IV) potwierdzi³y skutecznoæ
C.E.R.A. porównywaln¹ do epoetyny alfa,
epoetyny beta i darbepoetyny alfa pod
wzglêdem utrzymywania stabilnego poziomu Hb w trakcie leczenia [3,16,28,30].
Badanie MAXIMA dotyczy³o chorych dializowanych leczonych wczeniej epoetyn¹
alfa lub beta 1-3 x w tygodniu drog¹ do¿yln¹. Pacjenci zostali zrandomizowani do 3
grup: leczonych C.E.R.A. 1 raz na 2 tygodnie, 1 raz na 4 tygodnie oraz epoetyn¹ 1-3
razy w tygodniu droga do¿yln¹. Pacjenci,
którzy otrzymywali ³¹czn¹ tygodniow¹ dawkê epoetyny poni¿ej 8000 IU rozpoczynali
leczenie C.E.R.A. 1 raz na 2 tygodnie w
dawce 60 µg; 1 raz na 4 tygodnie  120 µg;
pacjenci leczeni epoetyn¹ dawk¹ 800016000 IU/tydzieñ rozpoczynali leczenie
C.E.R.A. odpowiednio 100 µg/ 1 x na 2 tygodnie i 200 µg/ 1 x na 4 tygodnie, chorzy z
dawk¹ epoetyny powy¿ej 16000 IU/tydzieñ
- 180 µg/ 1 x na 2 tygodnie i 360 µg/1 x na 4
tygodnie. Pierwszorzêdowym punktem koñcowym by³a ocena skorygowanej redniej
zmiany wartoci Hb pomiêdzy faz¹ wstêpn¹ a faz¹ oceny w porównywalnych grupach
i wynosi³a odpowiednio dla pacjentów leczonych C.E.R.A. 1 raz na dwa tygodnie: -0,071
g/dl, 1 raz na cztery tygodnie: -0,025 i epoetyn¹ alfa lub beta-: -0,075. Drugorzêdowymi punktami koñcowymi by³a ocena liczby
pacjentów utrzymuj¹cych rednie stê¿enia
Hb w fazie oceny w granicach ± 1 g/dl w
stosunku do stê¿eñ w fazie wstêpnej i wy-

nosi³a odpowiednio 67,9% (133 pacjentów ze
196 badanej populacji) dla podawania
C.E.R.A. 1 raz na 2 tygodnie, 67,6% (127
chorych ze 188) 1 raz na cztery tygodnie oraz
67,3% (138 z 205 pacjentów) leczonych epoetyn¹ co potwierdza skutecznoæ C.E.R.A.
w utrzymywaniu stabilnej Hb nawet przy konwersji z epoetyny podawanej 3 razy w tygodniu na C.E.R.A.  1 raz w miesi¹cu drog¹
do¿yln¹. rednie stê¿enie Hb w fazie wstêpnej (tydz. - 4-0) przy stosowaniu C.E.R.A. 1
raz na dwa tygodnie wyniós³ 12,0 g/dl, w
okresie oceny (tydz. 29-36)  11,9 g/dl i oceny d³ugoterminowej (tydz. 37-52)  11,8 g/
dl; w przypadku stosowania 1 raz na cztery
tygodnie, rednie stê¿enie Hb w poszczególnych fazach wynosi³o odpowiednio 11,86 g/
dl; 11,9 g/dl i 11,61 g/dl a w przypadku stosowania epoetyny  12,0 g/dl; 11,9 g/dl i 11,8
g/dl. Dane te wskazuj¹, ¿e preparat C.E.R.A.
przy stosowaniu 1 na 4 tygodnie zapewnia
stabiln¹, trwa³¹ kontrolê poziomu Hb w zakresie docelowym. Liczba pacjentów wymagaj¹cych co najmniej jednego przetoczenia
w okresie stopniowania dawek i oceny by³a
niska i wynosi³a odpowiednio 9,5% dla
C.E.R.A. 1 raz na 2 tygodnie, 7,3% w przypadku stosowania 1 raz na cztery tygodnie
oraz 7,6% w przypadku stosowania epoetyny. Ponadto w badaniu MAXIMA wykazano
brak wp³ywu wieku, p³ci, wystêpowania cukrzycy na odpowied na leczenie lekiem badanym. Obserwacje te wydaj¹ siê szczególnie istotne w aspekcie zwiêkszonej zapadalnoci i chorobowoci dotycz¹ce niedokrwistoci zwi¹zanej z PChN u pacjentów w podesz³ym wieku, mê¿czyzn oraz u pacjentów
z nadcinieniem têtniczym i/lub cukrzyc¹.
redni poziom Hb w okresie oceny wynosi³
u pacjentów poni¿ej 65 roku ¿ycia  11,95 g/
dl, miêdzy 65 a 74 r.¿.  11,41 g/dl, > 75 roku
¿ycia  11,56 g/dl; u mê¿czyzn  11,75 g/dl,
kobiet  11,76 g/dl; osób choruj¹cych na cukrzycê 11,73 g/dl; bez cukrzycy 11,77 g/dl.
Wystêpowanie zdarzeñ niepo¿¹danych o
ma³ym i rednim nasileniu by³o porównywalne w ka¿dej grupie badanych i dotyczy³o w
92% chorych leczonych C.E.R.A. 1 raz na 2
tygodnie i 1 raz na 4 tygodnie oraz 95% leczonych epoetyn¹, a zdarzeñ powa¿nych
odpowiednio w 46%; 40% i 44%. Najczêciej
wystêpowa³a biegunka, zapalenie b³ony luzowej gard³a i nosa, nadcinienie, zakrzepica przetoki têtniczo-¿ylnej, infekcja górnych
dróg oddechowych, ból g³owy, przewodnienie, kurcze miêni [16]. Wród zdarzeñ powa¿nych wystêpowa³a posocznica, zapalenie p³uc i zakrzepica przetoki têtniczo-¿ylnej.
Tylko 6 zdarzeñ niepo¿¹danych by³o zwi¹zanych z prowadzeniem leczenia w tym 5
dotyczy³o C.E.R.A. i 1 epoetyny.
W badaniu PROTOS o podobnych za³o¿eniach jak badanie MAXIMA a dotycz¹cym
pacjentów dializowanych leczonych epoetyn¹ alfa lub beta drog¹ podskórn¹ 1-3 razy w
tygodniu zrandomizowanych do 3 grup w
proporcji 1:1:1: leczonych C.E.R.A. 1 raz na
2 tygodnie, 1 x na 4 tygodnie i epoetyn¹ 1-3
razy w tygodniu drog¹ podskórn¹ (dotychczasowe leczenie. Dawki pocz¹tkowe
C.E.R.A. by³y tak samo przeliczone jak w
badaniu MAXIMA. rednie stê¿enie Hb w
fazie oceny w granicach ± 1 g/dl w stosunku
do stê¿enia w fazie wstêpnej wynosi³o odpowiednio 75,6% dla podawania C.E.R.A. 1 raz
na 2 tygodnie, 66,1% 1 raz na cztery tygo-
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dnie oraz 72,2% leczonych epoetyn¹, co
potwierdza skutecznoæ C.E.R.A. w utrzymywaniu stabilnej Hb przy stosowaniu
C.E.R.A. zarówno 1 raz na 2 tygodnie jak i
1 raz na 4 tygodnie drog¹ podskórn¹. Ocena skorygowanej redniej zmiany wartoci
Hb pomiêdzy faz¹ wstêpn¹ a faz¹ oceny w
porównywalnych grupach wynosi³a odpowiednio dla pacjentów leczonych C.E.R.A.
1 raz na dwa tygodnie: 0,032 g/dl, 1 raz na
cztery tygodnie: -0,131 i epoetyn¹ alfa lub
beta: -0,109. rednie stê¿enie Hb w fazie
wstêpnej (tydz. - 4-0) i oceny (tydz. 29-36)
przy stosowaniu C.E.R.A. 1 raz na dwa tygodnie wyniós³ 11,7 g/dl a oceny d³ugoterminowej (tydz. 37-52)  11,6 g/dl; w przypadku stosowania 1 raz na cztery tygodnie,
rednie stê¿enie Hb w poszczególnych fazach wynosi³o odpowiednio 11,6 g/dl; 11,5
g/dl i 11,5 g/dl a w przypadku stosowania
epoetyny  11,6 g/dl; 11,5 g/dl i 11,6 g/dl.
Liczba chorych wymagaj¹cych co najmniej
jednego przetoczenia w okresie doboru
dawki i oceny wynosi³a odpowiednio 6,3%
dla C.E.R.A.  1 raz na 2 tygodnie, 10,5%
w przypadku stosowania 1 raz na cztery tygodnie oraz 9,9% w przypadku stosowania
epoetyny. Podobnie jak w badaniu MAXIMA wykazano brak wp³ywu wieku, p³ci oraz
wystêpowania cukrzycy na odpowied w
trakcie stosowania leku badanego. redni
poziom Hb w okresie oceny wynosi³ u pacjentów poni¿ej 65 roku ¿ycia i w przedziale wiekowym miêdzy 65 a 74 r.¿.  11,42 g/
dl, a > 75 roku ¿ycia  11,30 g/dl; u mê¿czyzn  11,41 g/dl, kobiet  11,37 g/dl; osób
choruj¹cych na cukrzycê 11,55 g/dl; bez cukrzycy 11,33 g/dl [30]. Dane z powy¿szych
badañ wykazuj¹, ¿e u pacjentów po bezporedniej konwersji z epoetyny na preparat C.E.R.A. podawany do¿ylnie lub podskórnie utrzymuje siê stabilny poziom Hb,
nawet w trakcie podawania leku raz w miesi¹cu.
Pierwszorzêdowym celem badania
STRIATA by³o udowodnienie skutecznoci
w utrzymywaniu stabilnych stê¿eñ Hb podawanej do¿ylnie C.E.R.A. jeden raz na 2
tygodnie po konwersji z darbepoetyny alfa
stosowanej raz w tygodniu lub raz na dwa
tygodnie. Drugorzêdowym celem by³o okrelenie bezpieczeñstwa i tolerancji stosowanego leczenia. Wyznaczone punkty koñcowe by³y analogiczne jak w badaniu MAXIMA i PROTOS. rednie stê¿enie Hb w fazie wstêpnej (tydz. - 4-0) wynosi³o 12,02 g/
dl przy stosowaniu C.E.R.A. 1 raz na dwa
tygodnie, w fazie oceny (tydz. 29-36) - 12,06
g/dl a oceny d³ugoterminowej (tydz. 37-52)
 11,72 g/dl; w przypadku stosowania darbepoetyny alfa raz w tygodniu lub raz na
dwa tygodnie rednie stê¿enie Hb w poszczególnych fazach wynosi³o odpowiednio 11,94 g/dl; 11,84 g/dl i 11,7 g/dl. Ocena
skorygowanej redniej zmiany wartoci Hb
pomiêdzy faz¹ wstêpn¹ a faz¹ oceny w porównywalnych grupach wynosi³a odpowiednio dla pacjentów leczonych C.E.R.A.: 0,06
g/dl, dabepoetyn¹ alfa: -0,12. Liczba chorych wymagaj¹cych co najmniej jednego
przetoczenia w okresie doboru dawki i oceny wynosi³a odpowiednio 12,4% dla
C.E.R.A. oraz 10,3% w przypadku stosowania darbepoetyny. Na podstawie badania STRIATA wykazano porównywaln¹ skutecznoæ w leczeniu preparatem C.E.R.A.
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Tabela V
Zasady dawkowania leku MIRCERA przy konwersji z innego czynnika stymuluj¹cego erytropoezê.
Recommended MIRCERA doses after conversion from other erythropoiesis stimulating agents.

Wczeniejsza ty godniow a daw ka darbepoety ny alfa
podaw anej do¿y lnie lub podskórnie (µg/ty dzieñ)

Wczeniejsza ty godniow a daw ka epoety ny
podaw anej do¿y lnie lub podskórnie (j.m ./ty dzieñ)

M iesiêczna daw ka preparatu M IRCERA
podaw anego do¿y lnie lub podskórnie
(µg/ 1x raz w m iesi¹cu)

< 40

< 8000

120

40 - 80

8000-16000

200

> 80

> 16000

360

stosowanego 1 raz na 2 tygodnie i darbepoetyny alfa podawanej 1 raz na tydzieñ lub
raz na dwa tygodnie drog¹ do¿yln¹ [3].
Na podstawie badania RUBRA z kolei
wykazano porównywaln¹ skutecznoæ badanego leku w utrzymywaniu stabilnych stê¿eñ Hb (po bezporedniej konwersji z epoetyny stosowanej 1-3 razy w tygodniu) podawanego 1 raz na 2 tygodnie drog¹ do¿yln¹ lub podskórn¹ w postaci ampu³kostrzykawek do epoetyny stosowanej 1-3 razy w
tygodniu sc. lub iv. rednia zmiana wartoci
Hb pomiêdzy faz¹ wstêpn¹ a faz¹ oceny w
porównywalnych grupach wynosi³a odpowiednio dla pacjentów leczonych C.E.R.A.:
0,088 g/dl, epoetyn¹: -0,030 g/dl natomiast
rednie stê¿enie Hb w fazie wstêpnej (tydz.
- 4-0) wynosi³o 11,8 g/dl przy stosowaniu
C.E.R.A. a w fazie oceny (tydz. 29-36)  11,9
g/dl a w przypadku epoetyny dla obydwóch
faz wynosi³o 11,9 g/dl [28]. Na podstawie
analizy wszystkich czterech badañ III fazy
dotycz¹cych leczenia podtrzymuj¹cego z
zastosowaniem C.E.R.A. okrelono tak¿e
tempo spadku poziomu Hb po wstrzymaniu
leczenia czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê po przekroczeniu wartoci Hb  14 g/
dl. Po odstawieniu leków z grupy ESA przy
powy¿szym za³o¿eniu, czas do obni¿enia
wartoci Hb poni¿ej 13 g/dl wynosi³ dla leczenia C.E.R.A. 1 raz na 2 tygodnie oko³o 5
tygodni, przy stosowaniu 1 raz na 4 tygodnie- oko³o 4-5 tygodni, a w grupach referencyjnych  epoetyny lub darbepoetyny alfa
4-6 tygodni. D³ugi okres pó³trwania C.E.R.A.
nie zmniejsza³ wiêc tempa spadku poziomu
Hb po odstawieniu leku co wydaje siê niezwykle istotne dla profilu bezpieczeñstwa
stosowania powy¿szego preparatu [12].
Wnioski
Badania fazy III potwierdzi³y:
- skutecznoæ dawki pocz¹tkowej 0,6
mikrograma/kg/raz na dwa tygodnie w leczeniu korekcyjnym, bez wzglêdu na drogê podania,
- skutecznoæ C.E.R.A w leczeniu podtrzymuj¹cym przy zastosowaniu raz na miesi¹c bez wzglêdu na drogê podania (do¿yln¹ czy podskórn¹),
- podobn¹ skutecznoæ C.E.R.A. w porównaniu do wczeniej zarejestrowanych leków z grupy ESA (badanie non-inferiority),
przy zbli¿onym profilu bezpieczeñstwa,
- wysok¹ skutecznoæ terapeutyczn¹
leku niezale¿n¹ od wieku, p³ci lub wspó³wystêpowania cukrzycy,
- rzadsze wystêpowanie przy leczeniu
C.E.R.A. w porównaniu do innych leków grupy ESA, przekroczenia wartoci Hb powy¿ej 13 g/dl.
Badania fazy III dotycz¹ce leczenia podtrzymuj¹cego wykaza³y ponadto, ¿e mo¿li-
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we jest w³¹czenie C.E.R.A. raz na miesi¹c
nawet u chorych leczonych epoetyn¹ 1-3
razy w tygodniu, przy zachowaniu stabilnoci stê¿eñ Hb.
Te bardzo korzystne wyniki badañ klinicznych nad preparatem C.E.R.A. da³y
podstawê do pozytywnej akceptacji przez
FDA i rejestracji go jako leku pod nazw¹
handlow¹ MIRCERA do leczenia niedokrwistoci u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek.
Z uwagi na rzadsze podawanie leku nale¿y równie¿ podkreliæ mniejsze nara¿enie
pacjenta na ból przy drodze podskórnej a
co za tym idzie poprawê jakoci ¿ycia. Badania Pannier i wsp. wykaza³y tak¿e mniejsze nasilenie bólu podczas podawania
C.E.R.A. w porównaniu do darbepoetyny
alfa [26]. W oparciu o przeprowadzone badania ustalono obowi¹zuj¹ce aktualnie zasady konwersji dawek preparatów ESA przy
w³¹czaniu preparatu MIRCERA do leczenia
(tabela V).
Obecnie MIRCERA jest dostêpna na
rynku w strzykawkach do poda¿y do¿ylnej
lub podskórnej o objêtoci 0,3 ml i zawartoci leku: 50 µg, 75 µg, 100 µg, 150 µg, 200
µg i 250 µg.
Z uwagi na rzadsze podawanie leku (12 razy w miesi¹cu) personel sprawuj¹cy
opiekê nad chorymi mo¿e powiêciæ zaoszczêdzony czas na inne czynnoci, co mo¿e
poprawiæ jakoæ opieki nad pacjentami. Nie
bez znaczenia jest równie¿ obni¿enie kosztów terapii oraz poprawa komfortu pacjenta, który w miejsce 152 iniekcji na rok (przy
poda¿y epoetyny 3 razy w tyg.) mo¿e otrzymaæ podobn¹ skutecznoæ leczenia dziêki
12 zastrzykom na rok.
Na zakoñczenie warto podkreliæ, ¿e
zarejestrowany nowy lek MIRCERA o unikalnych w³aciwociach z uwagi na mo¿liwoæ podawania tylko jeden raz w miesi¹cu wzbogaca w istotny sposób mo¿liwoci
leczenia niedokrwistoci u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek.
W badaniach klinicznych II i III fazy poprzedzaj¹cych rejestracjê leku istotny wk³ad
wnios³y polskie orodki nefrologiczne w³¹cznie z autorami obecnego artyku³u.
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