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Niedokrwistoæ w chorobach nerek
 spojrzenie po CHOIR, CREATE i ACORD
G³ówn¹ przyczyn¹ zgonu wród populacji pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego. Jednym z nietradycyjnych czynników ryzyka rozwoju powik³añ sercowo-naczyniowych w tej populacji chorych jest niedokrwistoæ. Kamieniem milowym w nefrologii by³o wprowadzenia do leczenia niedokrwistoci ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny, a
potem innych rodków stymuluj¹cych erytropoezê. Leczenie to jednak przynios³o ze sob¹ nie tylko korzyci, ale tak¿e jak wykazano w badaniach klinicznych
wzrost ryzyka zgonu i powik³añ sercowo-naczyniowych w przypadku normalizacji stê¿enia hemoglobiny. Po opublikowaniu 2 badañ: CHOIR i CREATE zmodyfikowano zalecenia dotycz¹ce docelowych stê¿eñ hemoglobiny. W pracy przedstawiono wp³yw niedokrwistoci na uk³ad kr¹¿enia w przewlek³ej chorobie nerek, gospodarkê ¿elazow¹, wyniki badañ klinicznych dotycz¹ce docelowych
wartoci hemoglobiny i wynikaj¹ce z nich modyfikacje zaleceñ, jak te¿ nowe
leki stymuluj¹ce erytropoezê zarejestrowane przez EMEA i FDA w ostatnim roku.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 5-9)
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Anemia in kidney diseases  landscape after CHOIR,
CREAT and ACORD trials
Cardiovascular disease are the main cause of death in patients with chronic
kidney disease. Anemia is one of the nontraditional factor contributing to the
cardiovascular complications. Introduction of human recombinant erythropoietin, and later on others erythropoietin stimulating agents, for treatment of renal anemia was a milestone in nephrology and renal replacement therapy. However, besides well-known benefits, this treatment bears also some drawbacks
as increased risk of death and cardiovascular complications in patients with
"normal" hemoglobin. When results of CHOIR and CREATE became available,
the guidelines of anemia management in chronic kidney disease were revised.
In the paper mutual relations between anemia and cardiovascular system, iron
metabolism, randomized control trials on target hemoglobin levels as well as
new erythropoietin stimulating agents, registered by EMEA and FDA this year,
are presented.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 5-9)

G³ówn¹ przyczyn¹ zgonu wród populacji pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek s¹ choroby uk³adu sercowo-naczyniowego [28]. wiadcz¹ o tym dane epidemiologiczne, z których wynika, ¿e 65-letni dializowany mê¿czyzna ma mniejsze szansê na
prze¿ycie piêciu lat ni¿ pacjent z rozpoznanym rakiem okrê¿nicy lub gruczo³u krokowego [21]. Obecnie co drugi zgon dializowanego jest wynikiem choroby sercowonaczyniowej [25]. U pod³o¿a tego zjawiska
le¿y przyspieszony rozwój mia¿d¿ycy. Wagê
problemu ilustruj¹ dane amerykañskie, z
których wynika, ¿e miertelnoæ z powodu
incydentów sercowych, wród chorych dializowanych poni¿ej 45 roku ¿ycia jest 100
razy wiêksza ni¿ w populacji generalnej [11].
Jest to jeszcze wiêkszym problemem u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek w
okresie przeddializacyjnym ze wzglêdu na
liczebnoæ tej grupy. Opieraj¹c siê na danych z USA mo¿na stwierdziæ, ¿e chorzy ze
stê¿eniem kreatyniny powy¿ej 150 µmol/L

s¹ oko³o dziesiêciokrotnie wiêksz¹ populacj¹ ni¿ chorzy wymagaj¹cy leczenia dializami [14], a jak wykaza³y badania s¹ oni nara¿eni na zwiêkszone ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej [14]. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e pacjenci ci s¹ nara¿eni zarówno na tradycyjne czynniki ryzyka rozwoju mia¿d¿ycy, zidentyfikowane w populacji
generalnej takie jak: wiek, nadcinienie têtnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, brak aktywnoci fizycznej, hipofibrynoliza oraz czynniki wprost zwi¹zane z chorob¹ podstawow¹
oraz terapi¹ nerkozastêpcz¹ tj. bia³komocz,
retencja p³ynu zewn¹trzkomórkowego, niedokrwistoæ, hiperhomocysteinemia, zaburzenia uk³adu hemostazy [25]. U chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek wspó³istnieje ze sob¹ wiele zaburzeñ hemodynamicznych i metabolicznych, które wywieraj¹ niekorzystny wp³yw na budowê i czynnoæ
serca. Przebudowa serca ma miejsce ju¿ w
bardzo wczesnych etapach przewlek³ych
nefropatii, nawet przy prawid³owej funkcji
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wydalniczej nerek Czêstoæ wystêpowania
przerostu lewej komory miênia sercowego-LVH wzrasta wraz ze spadkiem przes¹czania k³êbuszkowego  GFR, a nasilenie
niedokrwistoci jest obok nadcinienia têtniczego czynnikiem determinuj¹cym wzrost
masy lewej komory. Przy GFR > 50 ml/min
 LVH wystêpuje u 26,7% chorych, GFR 2550 ml/min u 30,8%, przy GFR < 25 ml/min 45,2%. Ponadto, 75% chorych rozpoczynaj¹cych leczenie dializami ma LVH, za rozstrzeñ lewej komory  LVD stwierdza siê u
32% chorych, upoledzenie funkcji skurczowej u 15,4%, zastoinow¹ niewydolnoæ kr¹¿enia u 31-31%, a chorobê niedokrwienn¹
serca u 28-41%. U chorych z przewlek³a
chorob¹ nerek  PChN choroby uk³adu sercowo-naczyniowego (CVD) s¹ w ponad 50%
przyczyn¹ zgonu [5]. W ci¹gu 1-go roku dializ u 80% pacjentów rozwija siê zastoinowa
niewydolnoæ kr¹¿enia  CHF. Niedokrwistoæ jest wa¿n¹ przyczyn¹ chorobowoci i
miertelnoci sercowo-naczyniowej u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek.
Uszkodzenie uk³adu kr¹¿enia pojawia siê we
wczesnym okresie choroby nerek i narasta
wraz ze stopniem upoledzenia funkcji wydalniczej. Wykazano, i¿ wczesne wyrównanie niedokrwistoci zapobiega lub zmniejsza uszkodzenie uk³adu kr¹¿enia. Niskie
stê¿enie hemoglobiny  Hb i obecnoæ CVD
s¹ niezale¿nymi czynnikami prognostycznymi wczesnego rozpoczêcia leczenia dializami. Obecnoæ CHF i LVH s¹ czynnikami ryzyka gorszego prze¿ycie podczas hemodializ. Wg WHO niedokrwistoæ stwierdzamy,
gdy stê¿enie Hb wynosi poni¿ej 13 g/dl u
mê¿czyzn i kobiet po menopauzie, za stê¿enie Hb poni¿ej 12 g/dl u kobiet przed menopauz¹. Wg DOQI (Dialysis Quality Outcome Initiative) niedokrwistoæ stwierdzamy,
gdy stê¿enie Hb jest o 1 g/dl mniej ni¿ wg
definicji WHO. Tradycyjnie niedokrwistoæ
pochodzenia nerkowego stwierdzamy, gdy
stê¿enie Hb wynosi poni¿ej 10 g/dl. Stwierdzono, i¿ 85-87% chorych z GFR < 25 ml/
min ma Hb < 12-13 g/dl, gdy 25% chorych z
GFR > 60 ml/min ma Hb < 12-13 g/dl, za
85% chorych rozpoczynaj¹cych leczenie
dializami ma Hb <10 g/dl [17]. Niedokrwistoæ wywiera poredni efekt na budowê
miênia sercowego poprzez wp³yw na powstanie przerostu lewej komory oraz bezporedni poprzez ograniczenie dop³ywu tlenu w obecnoci zmian o typie athero- i arteriosclerosis. Obni¿enie stê¿enia Hb o 1 g/dl
powoduje:  ryzyka rozwoju przerostu lewek komory o 6%,  indeksu masy lewej
komory  LVMI o 7-10 g/m2, oraz  wspó³czynnika objêtoci lewek komory  LVVI o 8
ml/m2 w ci¹gu roku [17]. Wykazano tak¿e,
istnienie ujemnej korelacji pomiêdzy Hb i hematokrytem a mas¹ i objêtoci¹ lewek komory. Co za istotne, czêciowa korekcja
niedokrwistoci przez erytropoetynê powoduje czêciow¹ regresjê przerostu lewej
komory. Niedokrwistoæ, poza innymi, jest
istotnym czynnikiem ryzyka miertelnoci i
chorobowoci w przewlek³ej niewydolnoci
nerek. Spadek Hb o 1 g/dl wi¹¿e siê ze wzrostem miertelnoci o 14-18% w populacji
chorych dializowanych, za obni¿enie stê¿enia Hb poni¿ej 8 g/dl powoduje dwukrotnie wy¿sze ryzyko zgonu ni¿ Hb 10-11 g/dl
w tej populacji chorych [17]. Zale¿noæ miêdzy niedokrwistoci¹ a przebudow¹ lewej
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komory u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek wykazano w wielu badaniach,
zarówno w okresie leczenia zachowawczego (u chorych przeddializacyjnych) jak i u
pacjentów dializowanych. W przewlek³ej niewydolnoci nerek g³ównymi przyczynami
niedokrwistoci s¹: niedobór erytropoetyny
i niedobór ¿elaza. Aby jednak rozpocz¹æ
leczenie lekami stymuluj¹cymi erytropoezê,
nale¿y przede wszystkim uzupe³niæ zasoby
¿elaza, gdy¿ w³aciwe zasoby ¿elaza s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia maksymalnych korzyci ze stosowania erytropoetyny lub darbepoetyny. Opornoæ na te leki jest g³ównie
spowodowana zmniejszonymi zapasami
¿elaza i/lub zmniejszon¹ jego dostêpnoci¹.
Chory dializowany ci¹gle traci ¿elazo z powodu krwawieñ z przewodu pokarmowego,
pobierania krwi do badañ, i/lub, co najwa¿niejsze w zwi¹zku z sam¹ procedur¹ hemodializy. Taki pacjent traci przeciêtnie ok. 2 g
¿elaza w ci¹gu roku [8]. U praktycznie
wszystkich chorych leczonych erytropoetyn¹ lub darbepoetyn¹ rozwija siê niedobór
¿elaza, o ile nie wprowadzimy suplementacji ¿elaza doustnie lub do¿ylnie. Nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ laboratoryjne kryteria niedoboru ¿elaza u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek ró¿ni¹ siê od populacji
osób z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek. Bezwzglêdny niedobór ¿elaza u chorego ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wystêpuje wówczas, gdy saturacja transferyny (obliczana ze wzoru: stê¿enie ¿elaza w surowicy podzielone przez ca³kowit¹ zdolnoæ wi¹zania ¿elaza wyra¿one w procentach) spada poni¿ej 20%, a stê¿enie ferrytyny wynosi poni¿ej 100 mg/mL [10]. To stê¿enie ferrytyny jest w granicach normy w populacji
ogólnej, za istotna niedokrwistoæ z niedoboru ¿elaza rozwija siê u tych osób, gdy stê¿enie ferrytyny spada poni¿ej 10 ng/ml. Ta
ró¿nica w stê¿eniu ferrytyny pomiêdzy osobami z prawid³ow¹ funkcj¹ nerek i ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wynika w czêci ze stanu zapalnego zwi¹zanego z zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek czy dializami. W praktyce klinicznej jest istotne by
odró¿niæ funkcjonalny niedobór ¿elaza, który odpowiada na leczenie preparatami ¿elaza od tzw. bloku zapalnego to znaczy
niedokrwistoci w chorobach przewlek³ych
spowodowanej przewlek³ym stanem zapalnym. W tym ostatnim przypadku nie ma
poprawy niedokrwistoci po zastosowaniu
preparatów ¿elaza. Jednak¿e w obu tych
przypadkach zarówno, wysycenie transferyny wynosi poni¿ej 20%, za stê¿enie ferrytyny jest podwy¿szone (pomiêdzy 100 a
800 ng/ml). W powodu tych trudnoci w ró¿nicowaniu niedokrwistoci spowodowanej
czynnociowym niedoborem ¿elaza od spowodowanej przewlek³ym stanem zapalnym,
poszukuje siê nowych mo¿liwoci diagnostycznych. Aczkolwiek, ocena procentu erytrocytów hipochromicznych czy zawartoci
hemoglobiny w retikulocytach nie jest szeroko stosowana jak te¿ jej rola w ró¿nicowaniu tych dwóch przyczyn niedokrwistoci
pozostaje ci¹gle przedmiotem badañ.
Z drugiej strony, rozpoczêcie leczenia
erytropoetyn¹ w przewlek³ej niewydolnoci
nerek czy u chorych dializowanych powinno byæ w³¹czone dopiero po uzupe³nieniu
zasobów ¿elaza. Samo uzupe³nienie zasobów ¿elaza powoduje istotny wzrost stê¿e-

nia hemoglobiny u wiêkszoci chorych. Ponadto, podawanie erytropoetyny u chorych
z niedoborem ¿elaza jest to pierwsze nieskuteczne oraz nieekonomiczne. Nale¿y
zawsze wykluczyæ inne ni¿ niewydolnoæ
nerek przyczyny niedokrwistoci. Zalecenia
K/DOQI (NKF-K/DOQI guidelines: Anemia
of chronic kidney disease: IV. Iron support:
Guidelines 5-10 [20] omawiaj¹ ocenê zasobów ¿elaza (zalecenia 5), docelowe stê¿enia ferrytyny, saturacji transferyny i sposób
ich osi¹gniêcia (zalecenie 6), ocenê leczenia preparatami ¿elaza (zalecenie 7), podawanie preparatów ¿elaza (zalecenie 8), wykonanie próby na do¿ylny preparat ¿elaza
(zalecenie 9) oraz leczenie doustnymi preparatami ¿elaza (zalecenie 10). Bardzo trudno jest odró¿niæ czy wzrost ryzyka infekcji
wynika z zahamowania uk³adu immunologicznego w wyniku wielokrotnych przetoczeñ krwi czy te¿ to prze³adowanie ¿elazem
powoduje wzrost infekcji. W badaniu EPIBACDIAL wykazano, i¿ pacjentów dializowanych, to niedokrwistoæ (Hb < 9 g/dl) jest
czynnikiem ryzyka bakteriemii, a nie podwy¿szone stê¿enie ferrytyny. Poprawê upoledzonej funkcji granulocytów wieloj¹drzastych mo¿na stwierdziæ w przypadku prze³adowania ¿elazem u chorych dializowanych
po podaniu desferoksaminy lub leczenie
erytropoetyn¹, pomimo podwy¿szonych stê¿eñ ferrytyny przekraczaj¹cych 1000 ng/ml
[13]. Z drugiej strony, dysfunkcja granulocytów wieloj¹drzastych mo¿e wystêpowaæ
tak¿e u chorych hemodializowanych, bez
cech prze³adowania ¿elazem, otrzymuj¹cych do¿ylne preparaty ¿elaza, a saturacj¹
transferyny poni¿ej 20% z jednoczesnym
wysokim stê¿eniem ferrytyny przekraczaj¹cym 650 ng/ml [12]. Nie jest do koñca wiadome, czy ta dysfunkcja jest zwi¹zana z towarzysz¹cym stanem zapalnym czy te¿ jest
spowodowana funkcjonalnym niedoborem
¿elaza. Co wiêcej, skoro ferrytyna jest bia³kiem ostrej fazy, infekcja mo¿e powodowaæ
wzrost jej stê¿enia a¿ do wartoci uznawanych za prze³adowanie ¿elazem.
Ci¹gle aktualny jest i jak dot¹d nierozwi¹zany problem zbyt wysokiego stê¿enia
ferrytyny w surowicy krwi, który by³by przeciwwskazaniem do dalszego podawania
preparatów ¿elaza. O ile do¿ylne podawanie preparatów ¿elaza nie powoduje wzrostu miertelnoci, chorobowoci czy ryzyka
infekcji, o tyle w przypadku ryzyka chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego nale¿y zwróciæ uwagê na rolê ¿elaza jako mediatora stanu zapalnego w populacji chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, której towarzyszy przewlek³y stres oksydacyjny. Wprowadza to nas do kolejnego problemu, jakie
s¹ optymalne stê¿enia ferrytyny, a które s¹
ju¿ zbyt wysokie, by rozwa¿aæ do¿ylne podanie preparatów ¿elaza. Czy istnieje zatem górna granica stê¿enia ferrytyny, powy¿ej której podawanie do¿ylne preparatów
¿elaza jest nieskuteczne, czy mo¿e nawet
szkodliwe. W chwili obecnej nie ma precyzyjnej definicji prze³adowania ¿elazem, ci
sami autorzy podaj¹, raz i¿ prze³adowanie
¿elazem jest obecne, gdy stê¿enie ferrytyny stale przekracza 1000 ng/ml [12], innym
razem, ¿e 500 ng/ml [1]. Zgodnie z zaleceniem nowych K/DOQI stê¿enie ferrytyny
powinno byæ powy¿ej 200 ng/ml (poprzednio 100 ng/ml), nie ma natomiast górnej gra-
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Tabela I
Zalecenia ró¿nych towarzystw dotycz¹ce docelowych stê¿eñ hemoglobin u pacjentów dializowanych.
Guidelines of different societies regarding target hemoglobin values in hemodialyzed patients.
docelow e stê¿enie Hb

Zalecenia

kraj

data

N K F/ D O Q I
(Narodow a Fundacja Nerkow a/Inicjaty w a Wy ników Jakoci Dializ)

U SA

2007

11-12 g/dl
Nie zaleca siê ponad 13g/dl, zachow aæ w tedy ostro¿noæ

EBPG
(Europejskie Zalecenia Najlepszej Prakty ki)

Europa

2004

Ponad 11g/dl
Stê¿enie ponad 14 g/dl niepo¿¹dane
W przy padku cukrzy cy lub chorób uk³adu sercow o-naczy niow ego
nie przekraczaæ 12 g/dl

C AR I ;
(Opieka nad Australijczy kam i z upoledzon¹ funkcj¹ nerek)

Australia

2003

Poni¿ej 12 g/dl (pacjenci z chorobam i uk³adu sercow o-naczy niow ego)
12-14 g/dL pacjenci bez chorób uk³adu sercow o-naczy niow ego)

C N S;
(Kanady jskie Tow arzy stw o Nefrologiczne)

Kanada

1999

11-12 g/dl

BR A;
(Bry ty jskie Tow arzy stw o Nefrologiczne)

Wielka Bry tania

2002

Pow y ¿ej 10 g/dl

JCDT
(Japoñskie Tow arzy stw o Leczenia Dializam i)

Japonia

2004

10-11 g/dl
m ³odzi 11-12 g/dl

nicy normy [20]. Stê¿enia ferrytyny pomiêdzy 300 a 800 ng/dl s¹ czêsto spotykane u
chorych dializowanych i nie ma dowodów,
by by³o to zwi¹zane w objawami ubocznymi
leczenia preparatami ¿elaza. Natomiast w
badaniu DRIVE i DRIVE II, wykazano, ¿e
nawet stê¿enia ferrytyny powy¿ej 800 ng/ml
nie pozwala³y na zró¿nicowanie pacjentów,
na tych co odpowiedz¹ na leczenie ¿elazem
lub nie. Co wiêcej, podanie do¿ylne ¿elaza
u pacjentów z wysokim stê¿eniem ferrytyny
(w zakresie 500-1200 ng/ml) pozwoli³o na
uzyskanie istotnego wzrostu stê¿enia hemoglobiny oraz zmniejszenie dawki erytropoetyny podczas 12 tygodni badania [15].
Z dotychczasowych badañ wynika i¿ leczenie erytropoetyn¹ wp³ywa korzystnie na
wielkoæ, strukturê i funkcjê lewej komory
serca, zmniejsza zachorowalnoæ i umieralnoæ z powodu chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, zmniejsza ju¿ rozwiniêty przerost lewej komory, jednak nie koryguje go
ca³kowicie [5,21]. Korekcja niedokrwistoci
poprzez normalizacje stê¿enia Hb daje korzyci w wybranej populacji chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Normalizacja
stê¿eñ Hb u powinna dotyczyæ tylko wybranych osób (na pewno nie u wiêkszoci).
Docelowe stê¿enie Hb powinno zale¿eæ od
stanu klinicznego. Nale¿y wzi¹æ po uwagê
wiek, p³eæ, aktywnoæ fizyczn¹, rodzaj dializ, inne czynniki ryzyka CVD. Prawid³owe
stê¿enie Hb u chorego dializowanego powinno dotyczyæ osób m³odych, aktywnych
zawodowo, fizycznie sprawnych, bez innych
czynników ryzyka CVD. Czêciowa korekcja stê¿enia Hb u chorego dializowanego
powinna dotyczyæ osób starszych z dodatkowymi czynnikami ryzyka CVD. Zale¿noæ
miêdzy niedokrwistoci¹ a przebudow¹ lewej komory u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek wykazano w wielu badaniach, zarówno w okresie leczenia zachowawczego (u chorych przeddializacyjnych)
jak i u pacjentów dializowanych. Prewencjê
powik³añ narz¹dowych pacjenci powinni
zacz¹æ w chwili pojawienia siê choroby nerek. Z drugiej strony, zastoinowa niewydolnoæ kr¹¿enia mo¿e powodowaæ przewlek³¹ niewydolnoæ nerek [26]. Jednoczenie
w znacznej czêci przypadków towarzyszy
tym schorzeniom tak¿e niedokrwistoæ. Leczenie niewydolnoci kr¹¿enia beta-bloke-

rami i enzymami enzymu konwertuj¹cego
poprawia lub nie pogarsza niewydolnoci
nerek. Jednak¿e dopiero w³¹czenie do leczenia erytropoetyny u chorych z niewydolnoci¹ kr¹¿enia, niewydolnoci¹ nerek i niedokrwistoci¹ powodowa³o istotne statystyczne zmniejszenie czêstoci hospitalizacji, oczywicie korekcjê lub oprawê niedokrwistoci, lecz tak¿e zmniejszenie klasy
NYHA, i wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory. Ponadto, efekt ten by³ silniej wyra¿ony w grupie chorych otrzymuj¹cych dodatkowo do¿ylnie preparat ¿elaza. Zaproponowano nawet termin zespo³u niedokrwistoci
sercowo-nerkowej, podkrelaj¹c zwi¹zek
pomiêdzy zastoinow¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia, przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek i
niedokrwistoci¹. Zalecany hematokryt u
chorych dializowanych powinien mieciæ siê
pomiêdzy 33 a 36%. Z drugiej strony osi¹gniêcie hematokrytu powy¿ej 42% u chorych
dializowanych z zastoinow¹ niewydolnoci¹
zastoinow¹ kr¹¿enia lub chorob¹ niedokrwienn¹ serca nie jest zalecane, gdy¿ wi¹¿e siê ze wzrostem miertelnoci w tej grupie pacjentów [3]. W ostatnich latach ukaza³y siê wyniki badañ CREATE [7] i CHOIR
[27], w których próbowano odpowiedzieæ na
pytanie jaki powinno byæ docelowe stê¿enie
hemoglobiny. W przypadku chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ badanie ACORD, opublikowane w 2007 roku ocenia³o wp³yw erytropoetyny na uk³ad sercowo-naczyniowy [23].
Docelowe stê¿enie hemoglobiny u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
leczonych zachowawczo i dializowanych s¹
w dalszym ci¹gu przedmiotem wielu dyskusji. W 2006 roku w nowych zaleceniach NKF/
DOQI docelowe stê¿enie hemoglobiny powinno byæ wy¿sze ni¿ 11 g/dl, u wszystkich
chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek,
za standardowo nie powinno byæ wy¿sze
ni¿ 13 g/dl, aczkolwiek zalecenia dopuszczaj¹, i¿ u niektórych chorych leczonych
erytropoetyn¹ czy darbepoetyn¹ przejciowo stê¿enie hemoglobiny mo¿e przekroczyæ
13 g/dl [20]. W zaleceniach europejskich,
stê¿enie hemoglobiny powy¿ej 14 g/dl jest
uwa¿ane za niepo¿¹dane, z powodu ryzyka zwi¹zanego z zagêszczeniem krwi po
hemodializie [29]. W praktyce klinicznej trudno jest osi¹gn¹æ stê¿enie hemoglobiny pomiêdzy 11 a 12 g/dl u indywidualnego pa-
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cjenta jak zalecano w poprzednich DOQI.
Obecnie wzrasta zainteresowanie poszerzeniem tego zakresu, poprzez podniesienie
górnej granicy wartoci docelowej do 13 g/
dl, jak to uczyniono w nowych zaleceniach
DOQI z 2006 roku, oraz opieranie siê na
rednim stê¿eniu hemoglobiny w ci¹gu 3 lub
wiêcej miesiêcy [2,16]. W amerykañskich
badaniach populacyjnych wykazano, i¿ hematokryt pomiêdzy 33 a 36% jest zwi¹zany
z najni¿szym ryzykiem miertelnoci z przyczyn ogólnych, sercowo-naczyniowych i
hospitalizacji spowodowanych infekcjami w
porównaniu do hematokrytu 30-33%. Ryzyko hospitalizacji nie by³o ni¿sze u pacjentów z hematokrytem ponad 36% w porównaniu do hematokrytu 33-36% [30]. W kolejnym badaniu wykorzystuj¹cym t¹ sam¹
bazê danych uzyskano podobne wyniki jak
poprzednio, z tym, ¿e miertelnoæ z przyczyn ogólnych by³a najni¿sza w grupie z
hematokrytem 33-36%, aczkolwiek miertelnoæ w grupie z hematokrytem ponad
36% nie by³a ni¿sza ni¿ w grupie z hematokrytem pomiêdzy 33 a 36%, to iloæ hospitalizacji by³a ni¿sza w tej grupie chorych [18].
Natomiast w badaniach europejskich EuroDOPPS (the European Dialysis Outcomes
and Practice Patterns Study) wykazano, i¿
wzrost stê¿enie hemoglobiny o 1 g/dl powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu o 5%,
za ryzyka hospitalizacji o 4% [19]. Ponadto, stê¿enie hemoglobiny ponad 11,9 g/dl nie
by³o zwi¹zane z mniejszym ryzykiem zgonu czy hospitalizacji w porównaniu ze stê¿eniem hemoglobiny pomiêdzy 10 a 11,9 g/
dl. W amerykañskich badaniach DOPPS
stwierdzono natomiast, i¿ stê¿enie hemoglobiny w przedziale 11-11,9 g/dl by³o zwi¹zane z 22-74% mniejszym ryzykiem zgonu
w porównaniu ze stê¿eniem hemoglobiny
poni¿ej 11 g/dl, za stê¿enie hemoglobiny
ponad 12 g/dl nie by³o zwi¹zane z mniejsz¹
miertelnoci¹ [24].
W chwili obecnej, nie ma przekonuj¹cych dowodów, i¿ normalizacja stê¿enia
hemoglobiny jest wolna od ryzyka zwiêkszonej miertelnoci czy chorobowoci czy
niesie ze sob¹ istotne d³ugotrwa³e korzyci
w zakresie twardych punktów koñcowych,
jest natomiast coraz wiêcej dowodów, i¿
osi¹ganie prawie prawid³owych stê¿eñ hemoglobiny niesie ze sob¹ ryzyko powik³añ.
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W badaniu NHS (Normal Hematocrit Study) przeprowadzonych u 1233 chorych hemodializowanych z niewydolnoci¹ serca lub
chorob¹ niedokrwienn¹ serca, osi¹gniêcie
prawid³owego lub prawie prawid³owego hematokrytu  42% lub stê¿enia hemoglobiny
14 g/dl nios³o ze sob¹ zwiêkszenie miertelnoci (o 7%) w porównaniu do grupy z
hematokrytem 30% [3]. Pierwotnym punktem koñcowym by³ zawa³ miênia sercowego zakoñczony zgonem lub zgon. W wyniku analizy przejciowej (interim analysis)
przez komitet monitoruj¹cy badanie zosta³o przerwane po 29 miesi¹cach, gdy¿ wydawa³o siê praktycznie niemo¿liwe (z punktu widzenia statystyki), by uzyskaæ korzyci
z osi¹gniêcia wartoci docelowych hematokrytu 42%, tym bardziej, ¿e zaobserwowano trend zwiêkszenia miertelnoci w tej
grupie (badanie przerwano jednak przed
osi¹gniêciem istotnoci statystycznej). W
grupie z hematokrytem 42% stwierdzono
wiêksz¹ czêstoæ zakrzepów w przetokach
czy syntetycznych wszczepach do dializ, nie
by³o natomiast ró¿nic w czêstoci hospitalizacji, zawa³ów niezakoñczonych zgonem
czy udarów. W listopadzie opublikowano
wyniki 2 wielkich badañ klinicznych CHOIR
i CREATE, które mia³y odpowiedzieæ na
pytanie o korzyci z uzyskania wy¿szych
stê¿eñ hemoglobiny u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek. W badaniu CHOIR (1432
osoby, wyliczony GFR pomiêdzy 15 a 50 ml/
min) osi¹gniêto rednie stê¿enie hemoglobiny w jednej grupie rzêdu 12,6 g/dl (zaplanowane by³o 13,5 g/dl), za w drugiej 11,3
g/dl (tak jak zaplanowano) [27]. Badanie
zakoñczono wczeniej ni¿ zaplanowano, po
16 miesi¹cach z podobnego powodu jak
badanie NHS, gdy¿ szansa na osi¹gniêcie
korzyci w aspekcie sercowo-naczyniowym
w grupie z wy¿szym stê¿eniem hemoglobiny by³a ni¿sza ni¿ 5%. Stwierdzono tak¿e
istotnie wy¿sz¹ czêstoæ incydentów sercowo-naczyniowych w tej grupie (125 vs 95,
p=0,03, HR 1,34, przedzia³ ufnoci 95%
1,03-1,74). Ta ró¿nica by³a spowodowana
g³ównie nieistotnym trendem w kierunku
zwiêkszonej miertelnoci (52 vs 36 zgonów, p=0,07, HR 1,48, 0,97-2,27) i hospitalizacji z powodu niewydolnoci serca (64 vs
47 przypadki, p=0,07, HR 1,41, 0,97-2,05)
w grupie z wy¿szym stê¿eniem hemoglobiny w porównaniu do grupy z ni¿szym stê¿eniem hemoglobiny. W obu grupach zaobserwowano porównywaln¹ oprawê jakoci
¿ycia. W badaniu CREATE [7], obejmuj¹cym 603 pacjentów z GFR pomiêdzy 15 a
35 ml/min, nie wykazano ró¿nic w czêstoci wystêpowania pierwotnego z³o¿onego
punktu koñcowego (8 rodzajów incydentów
sercowo-naczyniowych; nag³y zgon sercowy, zawa³ miênia sercowego, ostra niewydolnoæ serca, udar, przejciowe niedokrwienie mózgu  TIA, hospitalizacja z powodu choroby niedokrwiennej serca, zaburzeñ rytmu, czy powik³ania choroby naczyñ
obwodowych). W obu grupach stwierdzono
podobne zmiany w masie miênia lewej komory, w grupie z wy¿szym stê¿eniem hemoglobiny (pomiêdzy 13 a 15 g/dl) i ni¿szym
(10,5-11,5 g/dl), (ró¿nica w stê¿eniu hemoglobiny miêdzy obiema grupami wynosi³a 1,9
g/dl). W grupie z wy¿szym stê¿eniem kreatyniny stwierdzono wczeniejsze rozpoczêcie leczenia nerkozastêpczego (p=0,03)
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oraz wy¿sz¹ jakoæ ¿ycia. W opublikowanym badaniu ACORD (Anemia Correction
in Diabetes) w 2007 roku, obejmuj¹cym 172
chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ i GFR powy¿ej 30 ml/min wykazano, i¿ osi¹gniêcie
stê¿enia hemoglobiny 13-15 g/dl nie zmniejsza przerostu miênia lewej komory serca,
nie wp³ywa na postêp niewydolnoci nerek,
za oprawia istotnie jakoæ ¿ycia w porównaniu z grup¹, w której osi¹gniêto stê¿enie
hemoglobiny 10,5-11,5 g/dl [23]. Obecnie
trwa jeszcze badanie TREAT (The Trial to
Reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy), obejmuj¹ce chorych z nefropati¹ cukrzycow¹, oceniaj¹ce wp³yw leczenia darbepoetyn¹ (wartoci docelowe
hemoglobiny 13,0 g/dl vs 9,0 g/dl) na miertelnoæ ogóln¹ i niezakoñczone zgonem incydenty sercowo-naczyniowe [22]. W 2007
zebra³a grupa robocza ds. niedokrwistoci
K/DOQI, by oceniæ nowe zalecenia DOQI,
z maja 2006, w kontekcie nowo opublikowanych badañ CHOIR i CREATE. We wrzeniu 2007 roku wydano nowe zalecenia K/
DOQI, w których na podstawie obecnej wiedzy-medycyny opartej na dowodach (jakimi
s¹ badania kliniczne) wydaje siê, ¿e stê¿enie hemoglobiny powinno byæ w granicach
11-12 g/dl. Zarówno EBPG jak i DOQI podkrelaj¹, i¿ docelowe stê¿enie hemoglobiny
powinno byæ wy¿sze ni¿ 11 g/dl, ró¿ni¹ siê
natomiast w kwestii maksymalnych stê¿eñ
docelowych. W EBPG stê¿enie hemoglobiny nie powinno przekraczaæ 14 g/dl, w przypadku cukrzycy czy chorób uk³adu sercowo-naczyniowego 12 g/dl. Zatem EBPG k³adzie wiêkszy nacisk na indywidualizacjê. Za
wg DOQI docelowe stê¿enia powinno mieciæ siê pomiêdzy 11 a 12 g/dl, nie przekraczaæ 13 g/dl. Utrzymanie tego w¹skiego
przedzia³u stê¿eñ nie jest proste, gdy¿ stê¿enie hemoglobiny na rozk³ad krzywej Gaussa i jest pewna populacja chorych ze stê¿eniem zarówno ni¿szym jak i wy¿szym od
docelowego. Nie ma natomiast dowodów,
¿e stê¿enie hemoglobiny przekraczaj¹ce
czasami 13 g/dl jest szkodliwe oraz ¿e przejciowe fluktuacje w tym zakresie powoduj¹
jakiekolwiek zagro¿enia dla pacjenta i lekarza. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o stanowisku
amerykañskiej agencji FDA (Food and Drug
Administration), która jeszcze przed publikacj¹ badañ CHOIR i CREATE wprowadzi³a na ulotce ESA ostrze¿enie black box
warning (ostatnia wersja z 9 marca 2007
roku), mówi¹ce o u¿yciu jak najmniejszej
dawki ESA, która spowoduje stopniowy
wzrost stê¿enia hemoglobiny do najmniejszego stê¿enia pozwalaj¹cego unikn¹æ
przetoczeñ krwi. Ponadto, w 2007 roku zaprezentowano na spotkaniu FDA koñcowe
wyniki badania NHS (Normal Hematocrit
Study) [9], poprzednio opublikowane w 1998
roku przez Besaraba i wsp. [3]. Otó¿, okaza³o siê, i¿ zrandomizowano 1265 osób, a
nie 1233 jak podano poprzednio, i koñcowej analizie statystycznej wykazano, i¿ w
grupie ze stê¿eniem docelowym hemoglobiny 14±1 g/dl ryzyko zgonu czy zawa³u niezakoñczonego zgonem by³o istotnie wy¿sze,
a nie by³ to tylko trend jak opisywano poprzednio (p=0,01, 95% CI: 1,06-1,56, a RR
1,30, 95% CI: 0,9-1,9). Ponadto, czêstoæ
przetoczeñ krwi by³a mniejsza ni¿ poprzednio podawano (38% w grupie z niskim stê¿eniem hemoglobiny 10±1 g/dl, vs 30% w

grupie z wysokim stê¿eniem hemoglobiny14±1 g/dl). Koñcowe wyniki badania NHS
wskazuj¹, i¿ stê¿enia hemoglobiny w zakresie 9-11 g/dl s¹ bezpieczniejsze ni¿ w zakresie 13-15 g/dl [29], co jest zgodne z wynikami badania CHOIR i trendem w (nieszczêliwie pozbawionym mocy statystycznej w tym zakresie) badaniu CREATE. Poprawione zalecenia K/DOQI z 2007 roku
porednio wskazuj¹ na fakt, i¿ nale¿y braæ
pod uwagê nie tylko rednie stê¿enie hemoglobiny w populacji, ale tak¿e odchylenie standardowe. Docelowe stê¿enia hemoglobiny w zakresie 11-12 g/dl powinny byæ
osi¹gane jako cel terapeutyczny, a nie cile okrelony zakres wartoci jak interpretuje to Daniel Coyne na ³amach Seminars
in Dialysis AD 2008 [6].
Wracaj¹c na grunt europejski, EMEA
(European Agency for the Evaluation of
Medicinal Products) w dniu 27 kwietnia 2007
roku wyda³a owiadczenie, i¿ ESA nale¿y
stosowaæ zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, za lekarze powinni zachowaæ
ostro¿noæ, gdy zalecaj¹ osi¹gniêcie docelowego stê¿enia hemoglobiny powy¿ej 12 g/
dl. EMEA opieraj¹c siê na randomizowanych
badaniach klinicznych stwierdzi³a, i¿ te badania wykaza³y trend w kierunku zwiêkszonej czêstoci incydentów sercowo-naczyniowych oraz braku korzyci, a tak¿e nieudowodnion¹ poprawê jakoci ¿ycia. Korzystaj¹c z zaleceñ, nale¿y braæ pod uwagê indywidualnego pacjenta, jego aktywnoæ ¿yciow¹, wiek, p³eæ (kobiety miesi¹czkuj¹ce z
regu³y maj¹ ni¿sz¹ morfologiê) i obecnoæ
chorób uk³adu sercowo-naczyniowego maj¹c na uwadze m¹droæ Hipokratesa, ¿eby
po pierwsze nie czyniæ szkody.
Ostatni rok to tak¿e rejestracja nowego
czynnika stymuluj¹cego erytropoezê trzeciej
generacji o znacznie wyd³u¿onym czasie
pó³trwania  C.E.R.A. (continuous erythropoeitin receptor activator, Mircera, Roche).
Wykorzystano tutaj ideê zastosowan¹ przy
powstaniu pegylowanego interferonu. Po³¹czenie interferonu z glikolem polietylenowym
spowodowa³o wyd³u¿enie czasu pó³trwania
(wyd³u¿enie czasu rozpadu), zatem pozwoli³o na wyd³u¿enie odstêpu pomiêdzy poszczególnymi dawkami i zwiêkszon¹ skutecznoæ leku. Glikol polietylenowy o budowie H(OCH2CH2)nOH n>4, gdy masa cz¹steczkowa wynosi 200-700 Da jest on w
postaci p³ynnej, gdy za przekracza 1000
Da jest to woskopodobne cia³o sta³e. Znalaz³ on swoje zastosowanie jako rozpuszczalnik leków, ale tak¿e jako polietylen o
wzorze (CH2CH2)n (syntetyczny plastyk) w
chirurgii plastycznej. Dodanie do cz¹steczki epoetyny beta glikolu metoksypolietylenowego (PEG -30 kDA) spowodowa³o istotne wyd³u¿enie okresu pó³trwania epoetyny
beta. Powsta³ kowalencyjny koniugat bia³ka wytwarzanego metod¹ rekombinacji DNA
w komórkach jajowych chomika chiñskiego
o masie cz¹steczkowej ok. 60 kDAC.E.R.A. i czasie pó³trwania i.v. 134 godziny, za s.c. 139 godzin (dla porównania czas
pó³trwania epoetyny beta wynosi i.v. 8.8
godziny, za s.c. 24,2 godziny, darbepoetyny alfa i.v. 25,3 godziny, s.c. 48,8 godziny).
Efekty pegylacji to ok. 50 x mniejsze powinowactwo do receptora ni¿ beta, wolniejsze
³¹czenie siê z receptorem, szybsza dysocjacja od receptora, oraz istnienie wi¹zañ
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amidowych pomiêdzy grupami aminowymi.
Aspekt kliniczny tych w³aciwoci polega na
istotnie wyd³u¿onym okresie pó³trwania,
wolniejsz¹ degradacj¹ co wi¹¿e siê wyd³u¿eniem czasu stymulacji erytropoezy, ponadto rzadszym podawaniem, mniejszym
problem z doborem dawki, mniej czêstoci¹
zmian dawkowania i mniejsz¹ iloci¹ fluktuacji. W badaniach II i III fazy u chorych zarówno leczonych zachowawczo jak i hemodializowanych wykazano skutecznoæ erytropoetyczn¹ preparatu, jego bezpieczeñstwo, tolerancjê, jak te¿ stabilnoæ stê¿eñ
hemoglobiny. Wysoka skutecznoæ, bezpieczeñstwo by³y podstaw¹ do rejestracji leku
przez EMEA oraz FDA jako preparatu Mircera (pierwszy preparat stymuluj¹cy erytpropoezê firmy Roche na rynku amerykañskim,
dotychczas by³y to Eprex-epoetyna alfa,
Procrit-epoetyna alfa i Aranesp-darbepoetyna alfa firmy Ortho-Biotech i Amgen). Ale w
dalszym ci¹gu trwaj¹ badania nad poszukiwaniem nowych cz¹steczek stymuluj¹cych
erytropoezê takimi jak np. hiperglikozylowane epoetyny, dimery epoetyn, ma³e peptydy
np. Hematide, czy terapia genowa. Zwi¹zek
jest to z wygasaniem patentu na leki stymuluj¹ce erytropoezê i pojawieniem siê na rynku biosimilarów.
Podsumowuj¹c, ju¿ w ksiêdze Lewiego
w Starym Testamencie jest po raz pierwszy
mowa o zaleceniach dotycz¹cych postêpowania z chorym trêdowatym. Pierwsze nowoczesne zalecenia by³y opublikowane w
New England Journal of Medicine w 1973
roku, za w 1993 roku ukaza³y siê pierwsze
zalecenia w nefrologii. Zalecenia s¹ formu³owane dla potrzeb populacyjnych, tak¿e
polityki zdrowotnej, natomiast lekarz jest dla
pacjenta, gdy¿ nie mo¿na tych samych zasad stosowaæ do wszystkich (one size cannot fit all). Taka definicja pozostawia zatem
mo¿liwoæ indywidualizacji procesu leczniczego w zale¿noci od preferencji pacjenta, potrzeb, dostêpnoci rodków czy ograniczeñ narzuconych przez p³atnika.
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