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Przed piêciu laty przeanalizowalimy skutecznoæ i toksycznoæ EC-MPS
vs MMF. Od tego czasu zgromadzono nowe dane na temat klinicznego stosowania mykofenolanów u biorców przeszczepów narz¹dowych. Opinie wybitnych
transplantologów pozostaj¹ podzielone: niektórzy z nich wyra¿aj¹ pogl¹d, ¿e
oba leki s¹ podobnie skuteczne i maj¹ ten sam profil dzia³añ niepo¿¹danych
(7,17,25). Inni ¹ przekonani o wy¿szoci EC-MPSu nad MMFem (32,38). Wyniki
opracowane na podstawie 5507 leczonych EC-MPS oraz 43401 leczonych MMF
zosta³y podsumowane nastêpuj¹co: nie stwierdzono ró¿nic w prze¿yciu pacjentów i przeszczepów, wczesnej lub przewlek³ej niewydolnoci przeszczepów,
zgonach z czynnym przeszczepem, cukrzycy de novo po przeszczepieniu. Jedyn¹ stwierdzon¹ ró¿nic¹ tj. o 1,9% czêstszym wystêpowaniem epizodów ostrego
odrzucania przeszczepów u biorców leczonych MMF. Ta ró¿nica wg autorów
jako wynikaj¹ca z olbrzymiej liczby pacjentów mo¿e nie mieæ klinicznego znaczenia. Nowe dane nie potwierdzaj¹ niekorzystnego wp³ywu PPI na ekspozycjê
na MPA lub toksycznoæ u pacjentów leczonych MMF. Wyniki oparte na terapeutycznym monitorowaniu leczenia MMF s¹ lepsze ni¿ podczas jego rutynowego
stosowania. Nie opracowano dotychczas metody terapeutycznego monitorowania MPA podczas leczenia EC-MPS. W jednym z artyku³ów zawarto sugestiê,
¿e tylko 25% pacjentów leczonych EC-MPS w pierwszym miesi¹cu po transplantacji ma odpowiedni¹ terapeutycznie ekspozycjê na MPA (41). Podsumowuj¹c nie ma dowodów na przewagê EC-MPS nad MMF. Brak mo¿liwoci monitorowania terapeutycznego jest znaczn¹ wad¹ EC-MPS.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 116-123)
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Five years ago we have analyzed the effectiveness and toxicity of EC-MPS
versus MMF. Since that time new data have been accumulated on clinical use of
mycophenolates in organ transplant recipients. The opinions of eminent transplant scientists are split, some of them are convinced that EC- MPS is superior
to MMF(32,38), the others are of opinion that both drugs have similar effectiveness and profile of toxicity in renal and heart transplantation (25,17,7). Large
retrospective data based on 5507 EC-MPS and 43401 MMF treated renal transplant recipients are summarized as follows: there was no difference in patients
and graft survivals, early or chronic graft failure, death with functioning graft,
new onset diabetes. Only difference found was 1.9% (p< 0.05) higher acute rejection rate in MMF than in EC-PMMF treated patients. This difference according to authors as resulting from large number of patients may not be clinically
meaningful. The new data did not confirm the influence of PPI on MPA exposure nor higher toxicity in MMF treated patient. The results based on MPA
pharmacokinetic monitoring during MMF therapy are superior to treatment based
on clinical routine protocols. There is so far no LSS method of MPA monitoring
in EC-MPS treated patients. One paper suggests that 25% of patients MPA exposition during standard EC-MPS therapy does not reach therapeutic level during
postoperative month (41). Summary: there is no proof of superiority of EC-MPS
over MMF. The lack of TDM is a major shortage in its use.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 116-123)

Wprowadzenie
Up³ynê³o ju¿ 5 lat od opracowanego
przez nas przegl¹du badañ oceniaj¹cych
ewentualne zalety mykofenolanu sodu zawartym w ochronnej kapsu³ce dojelitowej
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uniemo¿liwiaj¹cej jego uwalnianie w kwanym rodowisku ¿o³¹dka (Myfortic®, ECMPS) co mia³o minimalizowaæ jego toksyczny wp³yw na przewód pokarmowy w porównaniu do mykofenolanu mofetylu (Cell-
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Cept®, MMF). Po starannej wówczas analizie doszlimy do wniosku, ¿e EC-MPS
(nowy, czyli stary lek w nowym opakowaniu) nie jest prze³omem w porównaniu do
MMF. Równie¿ podobn¹ opiniê sformu³owa³
wówczas Salvadori [33].
W pierwszej czêci zwrócimy uwagê na
jego publikacje. M. Salvadori i in. analizuje
dane z czterech oddzielnych badañ (w tym
jednego w³asnego), z których wybra³ pacjentów leczonych EC-MPS do porównania jego
wartoci terapeutycznej w porównaniu do
MMF [32]. Jego uprzednia bardzo cenna i
szczegó³owa analiza na ten sam temat oparta w znacznej czêci na obecnie analizowanym materiale koñczy³a siê komentarzem
Eksperta: Zosta³o udowodnione, ¿e ECMPS zarówno w przeszczepianiu nerek de
novo jak i u chorych, którym zamieniono
MMF na EC-MPS wykaza³ podobn¹ skutecznoæ. Udokumentowano tak¿e podobny profil bezpieczeñstwa [33 - wolne t³umaczenie M. Lao].
W obecnej analizie opar³ siê na swoich
wynikach oraz miêdzy innymi cytowanych
uprzednio [33]. Do porównania EC-MPS vs
MMF wybra³ z w³asnego badania wyniki tylko grupy EC-MPS wykluczaj¹c z omówienia grupê MMF. Materia³ uzupe³ni³ wynikami trzech badañ oceniaj¹cych skutecznoæ
i bezpieczeñstwo EC-MPS bez grupy porównawczej [23]. Pominiêcie w³asnych wyników
uzyskanych w leczeniu MMF wzbudzi³o nasze zainteresowanie. Okaza³o siê, ¿e w jego
badaniu ró¿nice w wynikach EC-MPS vs
MMF po 12 miesi¹cach leczenia wygl¹da³y
nastêpuj¹co: EC-MPS: niepowodzenia ³¹cznie tj. ostre odrzucenia + utrata przeszczepu + zgony wynios³y 26,3% w tym BPAR
(epizody odrzucania potwierdzone biopsyjnie) 22,5% za MMF niepowodzenia 26,2%,
BPAR 24,3% co autor wówczas uzna³ za
wynik równorzêdny. Z drugiej publikacji omawiaj¹cej 3 badania nierandomizowane wynika, ¿e z 456 biorców przeszczepów nerek
otrzymuj¹cych EC-MPS u 118 (25,8%) wyst¹pi³y niepowodzenia w tym BPAR w 22,1%
[23]. Salvadori niestety nie wspomina, ¿e
objawy niepo¿¹dane ze strony przewodu
pokarmowego u leczonych EC-MPS wyst¹pi³y u 354 (77,6%), w tym ³agodne i mierne
u 323(70,8%) za ciê¿kie u 31 (6%). Ta liczba jest dwukrotnie wy¿sza ni¿ stwierdzana
w innym badaniu z u¿yciem pe³nych dawek
MMF (6,10). Do porównania wybra³ z dwu
innych badañ (Certican vs MMF) leczonych
MMF [24,44].
Nie sposób, wiêc nie zauwa¿yæ szczególnego doboru wybranych do analizy grup
licz¹cych odpowiednio EC-MPS 1289 za
MMF 602 chorych.
Grupy te by³y z dwóch kontynentów,
wyniki pochodz¹ z czterech starannie wybranych oddzielnych publikacji obejmuj¹cych 7 badañ (EC-MPS grupy autora oraz
Legendre - podsumowuj¹ce 3 badania, zakwalifikowane przez Salvadoriego jako jedno, MMF 2 badania: Vitko oraz Lorber
[24,44].
W analizie jednoczynnikowej stwierdzi³
znamiennie czêstsze ostre odrzucenia przeszczepów potwierdzone biopsyjnie (BPAR),
czêstsze utraty przeszczepów, zgony oraz
policzone ³¹cznie niepowodzenia, zarówno
po 6 jak i 12 miesi¹cach po transplantacji.
Podaje, ¿e te ró¿nice zosta³y potwierdzone

w analizie wieloczynnikowej (odds Risk OR). Szkoda, ¿e obliczenia OR dotycz¹
wy³¹cznie wyników nie za czynników na nie
wp³ywaj¹cych.
Mimo, ¿e analiza zosta³a oparta na 7
badaniach, badane populacje wydaj¹ siê byæ
niezwykle homogenne. Poza liczebnoci¹
specjalnie dobranych grup oraz stosowaniem indukcji pacjenci niczym siê nie ró¿nili, mimo, ¿e badania wykonano w USA i
Europie. Indukcje stosowano u 65% (ECMPS) vs 9% (MMF). Autor przyznaje, ¿e
indukcja zmniejsza³a liczbê epizodów BPAR,
ale EC-MPS mia³ niezale¿ny od niej wp³yw.
Niestety nie podaje wskaników ryzyka wynikaj¹cych z ró¿nic demograficznych ani
³¹cznego OR, co jest przyjêtym obecnie
obyczajem. Wg wyliczeñ Salvadoriego OR
wyst¹pienia BPAR, utraty przeszczepu, zgonu oraz ³¹cznie policzonych niepowodzeñ,
by³ w grupie MMF statystycznie znamiennie wy¿szy ni¿ w EC-MPS zarówno po 6 jak
i 12 miesi¹cach. O powik³aniach infekcyjnych mówi, ¿e by³y podobne. Nic nie mówi
o powik³aniach pokarmowych. Interesuj¹ce
by³oby poznanie wp³ywu indukcji przeciwcia³ami po uwzglêdnieniu OR dla EC-MPS
vs MMF: czy OR by³ wy¿szy dla indukcji czy
dla EC-MPS.
Podsumowuj¹c, w analizie wieloczynnikowej na podstawie wyselekcjonowanych
badañ, odsetek niepowodzeñ w ogóle, epizodów odrzucania w tym potwierdzonych
biopsyjnie, utraty przeszczepów w grupie
ECMPS by³y ni¿sze ni¿ w grupie MMF.
Publikacja H. Solingera oparta jest na
analizie 1709 chorych z jednego orodka,
wybranych zgodnie z przyjêtymi standardami, (do których nie mamy zastrze¿eñ) w tym
1111 leczonych MMF i 598 ECMPS. Ró¿nice miêdzy badanymi populacjami wg nas
by³y jednak na tyle du¿e, ¿e mog³y mieæ
wp³yw na wyniki analizy [38]. Po pierwsze,
mediana czasu spostrzegania wynios³a dla
MMF 4 lata za dla EC-MPS 1,1 roku. Z liczb
tych wynika jasno, ¿e 50% chorych otrzyma³o przeszczep odpowiednio MMF przed
4 laty za EC-MPS przed rokiem. Analizowani ponadto pochodzili z dwóch ró¿nych
okresów: na leczonych powy¿ej 4 lat (powy¿ej mediany) nale¿y patrzeæ jak grupê
historyczn¹. Po drugie, pacjenci leczeni ECMPS od pierwszego dnia poprzez wszystkie okresy obliczeniowe otrzymywali znacznie wy¿sze dawki MPA (po przeliczeniu) ni¿
otrzymuj¹cy MMF (p=0,0001). Nie podaje
czy w redukowaniu dawek tych leków
uwzglêdniano wyniki monitorowania farmakokinetycznego MPA czy te¿ opiera³y siê
wy³¹cznie na intuicji lekarza i ew. wyst¹pieniu dzia³añ niepo¿¹danych. Ponadto, alemtuzumab, uznawany przez Solingera jako
skuteczniejsza indukcja, w grupie EC-MPS
by³ stosowany u u 53,3 % za w MMF u
34,5% chorych, odwrotnie ni¿ basiliximab
odpowiednio MMF 48,8%, EC-MPS 34,8%.
Obliczony wskanik ryzyka -HR (Hazard
Ratio) dla MMF w stosunku do EC-MPS
wyniós³ 1,440 (p=0,0017), równie¿ dla BPAR
by³ wysoki 1,462 (p=0,0057). Inne czynniki
wp³ywaj¹ce na wyniki to opóniona czynnoæ przeszczepu, BMI, status serologiczny CMV D+/B+. Zmniejsza³y je p³eæ mêska,
cyklosporyna, takrolimus, ¿ywy dawca. Nie
zmienia³y ryzyka rodzaj leku w indukcji
(mimo ró¿nic w czêstoci stosowania alem-
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tuzumabu i basiliximabu), kolejne przeszczepy, nerka+ trzustka, rasa, cukrzyca.
Najwa¿niejsza wydaje siê byæ czêstoæ
obni¿ania dawek MMF skutkuj¹ca redukcj¹
immunosupresji. Autorzy szeroko dyskutuj¹ wp³yw redukcji dawek MMF na losy pacjenta i przeszczepu. Zgodnie z zaleceniami, pocz¹tkowa dawka MMF powinna byæ
wy¿sza w celu zapewnienia w³aciwej ekspozycji MPA. Redukcja dawki Cellceptu nie
mo¿e wiêc byæ traktowana w kategoriach
niepowodzenia. Ponadto, nasuwaj¹ siê
oczywiste pytania: czy wszystkie obni¿ki
dawek MMF by³y racjonalnie umotywowane. Czy redukcje dawek MMF by³y na sta³e
czy nastêpnie je podwy¿szano, czy rekompensowano je podwy¿szeniem dawek CNI?
Przed wprowadzeniem leczenia EC-MPS
by³ ju¿ ogólnie znany wp³yw zmian dawkowania lub odstawiania leczenia MMF (z 16
podanych przez niego pozycji pimiennictwa 8 dotyczy ryzyka zmiany dawkowania
MMF g³ównie z powodu powik³añ pokarmowych). Niestety poza pozycj¹ w danych demograficznych o obci¹¿aj¹cych rokowanie
powik³aniach pokarmowych stwierdzanych
przed przeszczepieniem u znacznego odsetka biorców: MMF 36,6%, EC-MPS 47,2%
nie podaje informacji na temat ewolucji tego
zjawiska. Bardziej agresywna immunosupresja w grupie EC-MPS (wy¿sze dawki
MPA i czêstsze stosowanie alemtuzumabu)
w porównaniu do leczonych MMF nie wp³ynê³a na czas prze¿ycia przeszczepów ani
na ich czynnoæ. Czêstoæ epizodów odrzucania, równie¿ potwierdzonych biopsyjnie,
pomimo indukcji przeciwcia³ami by³a w grupie MMF zastanawiaj¹co wysoka 30,2% vs
21,9% w grupie EC-MPS. Porównanie obejmowa³o okres dwóch lat po przeszczepieniu. W grupie MMF wszyscy chorzy prze¿yli lub mieli szansê je prze¿yæ, wiêc obliczenia oparte s¹ na danych rzeczywistych (vide
mediana). W grupie EC-MPS pe³ne dane
pozwoli³y na obliczenia po 6 i 12 miesi¹cach,
a w drugim roku by³y to liczby estymowane.
Do wyliczenia odsetka epizodów ostrego
odrzucania czy koniecznoci obni¿ania dawek MMF w drugim roku po transplantacji
u¿yto metody Kaplana-Meiera. Oczywicie
mo¿na j¹ zastosowaæ, ale zwykle tabela lub
rycina zawieraj¹ liczby obserwowanych pacjentów w odpowiednich odstêpach czasu,
na podstawie których te przewidywania sformu³owano.
Mimo wyranie ni¿szych dawek MPA w
grupie MMF wyst¹pi³y nieco czêstsze powik³ania infekcyjne. Zjawisko to autor t³umaczy prawdopodobnie wy¿sz¹ immunosupresj¹ (czym spowodowan¹?). Dziwne, ¿e wy¿sza immunosupresja dzia³a³a dwukierunkowo: jednoczenie by³a przyczyn¹ wy¿szej
liczby zaka¿eñ oraz wy¿szej liczby epizodów odrzucania. W rzeczywistoci grupa
EC-MPS by³a leczona wy¿szymi dawkami
MPA i czêciej stosowano u nich alemtuzumab. Zaskakuj¹ce, ¿e w tych badaniach rodzaj leku u¿ytego do indukcji nie wp³ywa³
na ryzyko niepowodzeñ.
Obliczone w ten sposób wartoci gorsze dla MMF tj. wiêksza liczba epizodów
ostrego odrzucania, czêstsze obni¿anie dawek MMF, czêstsze odstawianie leku, czêstsze stosowanie leków przeciwbiegunkowych
oraz zaka¿enia grzybicze za wyranie lepsze dla grupy EC-MPS wynika³y naszym
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zdaniem z porównywania populacji nieporównywalnych. Najciekawsza jest jednak
sugestia, ¿e czêstsze zaka¿enia grzybicze
by³y spowodowane nadmiern¹ immunosupresj¹ pomimo obni¿ania dawek MMF. Wydaje nam siê kuriozalne sugerowanie wiêkszej czêstoci zaka¿eñ kryptokokowych
wp³ywowi MMF w stosunku do ECMPS (12
vs 1 przypadek). Po pierwsze czas leczenia
MMF chorych wynosi³ 4 krotnie d³u¿ej (mediana 4 vs 1,1) ni¿ w grupie ECMPS, która
ponadto by³a prawie dwukrotnie mniejsza.
Po uwzglêdnieniu ró¿nicy w czasie spostrzegania i liczebnoci grup wypada³oby w grupie MMF rednio 1,5 zaka¿enia rocznie.
Nawet tak wielka ró¿nica w czêstoci zaka¿eñ kryptokokowych da³aby siê wiêc racjonalnie wyt³umaczyæ.
Podsumowuj¹c, Solinger pozostaje wierny swoim pogl¹dom [39]. Materia³ do udowodnienia tej tezy starannie dobiera i oblicza. Byæ mo¿e by³oby bardziej obiektywne,
gdyby porównanie dotyczy³o grupy 555 chorych leczonych MMF z pierwszej po³owy
mediany tj. krócej ni¿ 4 lata i grupy leczonej
EC-MPS leczonej krócej ni¿ 2 lata. Chorzy
spostrzegani powy¿ej 4 lat s¹ w stosunku
do EC-MPS grup¹ historyczn¹. Ciekawe
by³oby równie¿ porównanie miêdzy grupami leczonymi MMF poni¿ej i powy¿ej wartoci mediany. Zdumiewaj¹ce jest ponadto
nieporuszenie czêstoci powik³añ pokarmowych a zw³aszcza biegunek (poza czêstszym stosowaniem leków p-biegunkowych
w grupie MMF).
Inna retrospektywna analiza omawia
roczne wyniki uzyskane w wieloorodkowym
badaniu porównuj¹cym EC-MPS i MMF odpowiednio 53 i 59 biorców nerek od ¿ywych
dawców podczas takiego samego protokó³u immunosupresji: cyklosporyna + sterydy,
bez indukcji przeciwcia³ami [25]. Poza wiêkszym odsetkiem mê¿czyzn ni¿ kobiet w obu
grupach, badani nie ró¿nili siê wiekiem ani
dawcy ani biorcy, doborem HLA, przyczynami niewydolnoci nerek. Jedyn¹ ró¿nic¹
miedzy badanymi by³o stosowanie EC-MPS
lub MMF (tabela I).
W tej optymalnej grupie chorych leczonych MMF lub EC-MPS stwierdzono prawie
identyczn¹ skutecznoæ i profil dzia³añ niepo¿¹danych obu leków.
Podobne wyniki uzyskano w porównawczym równoleg³ym rocznym badaniu skutecznoci EC-MPS vs MMF w transplantacji de novo serca [17]. Badanie by³o pojedynczo-zalepione, wieloorodkowe i obejmowa³o 154 biorców przeszczepów serca
w tym EC-MPS (n=78) za MMF (n=76)
osób. Wszyscy otrzymywali cyklosporynê
oraz sterydy. Indukcje przeciwcia³ami otrzyma³o 60,1% w grupie EC-MPS i 65,8% w
grupie MMF. Dawki obu leków wynios³y odpowiednio EC-MPS 2x/d 1080mg, MMF 2x/
d. 1500mg. W bardzo szczegó³owej analizie nie stwierdzono ró¿nic pomiêdzy grupami w niepowodzeniu leczenia, liczbie wykonanych biopsji, leczonych epizodów odrzucania w tym ciê¿kich (> 3a) leczonych przeciwcia³ami. Nikt nie straci³ przeszczepu. W
grupie EC-MPS zmar³o 4 za w grupie MMF
7 chorych. Dzia³ania niepo¿¹dane wyst¹pi³y u 100% chorych w grupie EC-MPS i 98,7%
w grupie MMF. Lista wymienionych dzia³añ
niepo¿¹danych liczy 19 pozycji. Aby zakoñczyæ porównanie leków o prawie identycz-
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Tabela I
Wyniki stosowania EC-MPS lub MMF w immunosupresji po transplantacji nerek pobranych od ¿ywych dawców.
Results of use EC-MPS or MMF in renal transplant recipients of receiving kidney grafts from living donors.
EC-M PS (n = 53)

M M F (n = 59)

Prze¿y cie biorców (%)

91,6

91,3

Prze¿y cie przeszczepów (%)

86,6

91,3

Czêstoæ epizodów odrzucania (%)
W ty m leczenie przeciw cia³am i

20,7
3 pt-ów

20,3
2 pt-ów

Pow ik³ania pokarm ow e: (%)
Biegunki/reflux

18,9
0

20,3
3 pt-ów

Zaka¿enia banalne (m inor) (%)
- zagra¿aj¹ce ¿y ciu
- CM V

88,7
7,5
5 pt-ów

77,4
8,5
6 pt-ów

Tabela II
Wyniki stosowania EC-MPS lub MMF w przeszczepianiu nerek z zastosowaniem immunosupresji z szybk¹
eliminacj¹ sterydów.
Results of use EC-MPS or MMF in steroid avoidance protocol immunosupression in renal transplanted recipients.
WYNIKI

EC-M PS; n=78

M M F; n=75

Daw ki leków : w y jciow o
Po 1 roku

1440 m g
911 ± 49 m g

2000 m g
1193 ± 60 m g

Prze¿y cie biorców %

99

100

Prze¿y cie przeszczepów %

96

96

BPAR %
Leczone ATG

9
1 pt

7
4 pt-ów

Infekcje %:
- w irem ia CM V
- toksy cznoæ pokarm ow a %
- Biegunki %

11
1 pt
32
23

10
0
36
24

nej skutecznoci wymienimy za autorami, ¿e
powik³ania ¿o³¹dkowo jelitowe (podaj¹ ich
definicje np. biegunka to > 4 lunych stolców co najmniej przez 2 dni) wyst¹pi³y nieco czêciej w grupie EC-MPS vs MMF odpowiednio 69,2 vs 61,8%. Ró¿nica nie by³a
istotna. Powik³ania wymaga³y odstawienia
EC-MPS u 2 chorych za u ¿adnego z grupy MMF. Na postawie rocznego okresu spostrzegania autorzy konkluduj¹:
EC-MPS i MMF wykaza³y siê porównywaln¹ skutecznoci¹, bezpieczeñstwem,
tolerowaniem przez chorych w czasie pierwszego roku po transplantacji serca.
Z szeregu publikacji omówimy kolejn¹
bardzo starann¹ metodologicznie [7]. Wnioski oparto na podstawie jednoorodkowych,
otwartych, randomizowanych badañ wartoci terapeutycznej obu leków w przeszczepianiu nerek. Grupy EC-MPS oraz MMF liczy³y po 75 osób. Wszyscy byli leczeni niskimi dawkami takrolimusu i tylko przez 7
dni sterydami. Wszyscy chorzy otrzymali tak
samo agresywn¹ indukcjê przeciwcia³ami:
tymoglobulinê ródoperacyjnie oraz w
dniach 3 i 5 w dawkach 1mg/kg m.c., a ponadto dwie dawki daklizumabu: pierwsz¹
ródoperacyjnie a drug¹ po 14 dniach, zredukowane dawki takrolimusu (0,1 mg/kg)
oraz sterydy tylko przez 7 dni: 3 dni i.v. i 4
dni w malej¹cych dawkach doustnie. Nie
by³o ró¿nic w ¿adnej z 15 analizowanych
zmiennych demograficznych dotycz¹cych
zarówno biorców jak i dawców, doborze immunologicznym, czasach niedokrwienia,
opónionej czy pierwotnym brakiem czynnoci przeszczepu.
Nie wszystkim chorym uda³o siê odsta-

wiæ prednizolon: po roku otrzymywa³o go
19% w grupie MMF i 10% EC-MPS. Wyniki
by³y równie znakomite w obu grupach
Poziomy TAC i MPA (trough) by³y regularnie monitorowane. Wyniki badania przestawiono w tabeli II.
Przegl¹d nowych badañ zakoñczymy
bardzo starann¹ retrospektywn¹ porównawcz¹ analiz¹ wyników transplantacji nerek u
biorców leczonych EC-MPS lub MMF opart¹ na bardzo du¿ej bazie danych [14]. Sporód analizowanych czynników mog¹cych
wp³yn¹æ na wynik którego z badanych leków a zastosowanych w grupie z wy¿szym
ryzykiem niepowodzeñ np. na niekorzyæ
EC-MPS wymieniaj¹ wskaniki ryzyka (OR)
dla wszystkich tych czynników. Sporód 39
wp³yw mog³o mieæ 13: (tabela II).
Wyniki analizy uwzglêdniaj¹cej wymienione i nie wymienione okolicznoci: nie
stwierdzono ró¿nicy w rozwoju cukrzycy de
novo, cukrzycy insulino zale¿nej, niewydolnoci przeszczepu, niewydolnoci przeszczepu po wykluczeniu zgonów, zgonów z
czynnym przeszczepem, przewlek³ej niewydolnoci przeszczepu. Jedyn¹ statystycznie
istotn¹ ró¿nic¹ by³o czêstsze potwierdzone
biopsyjnie odrzucanie przeszczepu (BPAR)
w grupie MMF. Ró¿nica wynosi³a 1,9% (13,6
vs 11,7%) co autorzy kwituj¹ stwierdzeniem:
Ró¿nica ta by³a statystycznie znamienna ze
wzglêdu na olbrzymie liczby osób poddanych analizie (EC-MPS 5057i MMF 4340),
ale w warunkach klinicznych mo¿e nie mieæ
znaczenia (may not be clinically meanigful).
Granic¹ istotnoci dla tej liczby pacjentów
jest 2%.
Podsumowuj¹c tê czêæ przegl¹du piM. Lao i wsp.

miennictwa podkrelamy, ¿e w badaniach
starannie zaplanowanych, stosuj¹cych mo¿liwie ujednolicone grupy badanych i monitorowan¹ immunosupresjê poza ró¿nic¹ tylko jednego czynnika EC-MPS lub MMF nie
udaje siê wykazaæ wy¿szoci którego z
nich. Podobnie wyniki oparte na du¿ym rejestrze potwierdzaj¹ tak¹ sam¹ wartoæ terapeutyczn¹ MMF i EC-MPS.
Moglibymy na tym zakoñczyæ ten przegl¹d ale zwrócimy jeszcze uwagê na problemy biegunek, monitorowania terapeutycznego poziomu leków oraz stosowania
inhibitorów pompy protonowej (PPI).
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e dolegliwoci
pokarmowe niezale¿nie od przyczyny czy
lokalizacji, zw³aszcza biegunki obni¿aj¹ jakoæ ¿ycia. Równie¿ wiadomo, ¿e kwas
mykofenolowy (MPA) ma toksyczne dzia³ania na luzówki przewodu pokarmowego ze
wzglêdu na swoje ¿r¹ce dzia³anie. Mykofenolan sodu(MPS) znany od lat 50-ciu zosta³
z tego powodu zdyskwalifikowany jako lek
nie nadaj¹cy siê do stosowania doustnego
[szczegó³y vide 20]. Mykofenolan sodu jako
s³aby kwas, przy pH w ¿o³¹dku poni¿ej 4,5
po rozpuszczeniu siê szybko dysocjuje i w
reakcji MPANa + HCl powstaje NaCl oraz
wolny MPA dzia³aj¹cy dra¿ni¹co na nab³onek ¿o³¹dka. Czo³owym osi¹gniêciem by³a
synteza estru mofetylowego MPA (MMF)
rozpuszczalnego w wodzie w pH < 4,5 a wiêc
w warunkach prawid³owej czynnoci wydzielniczej HCl w ¿o³¹dku [34]. MMF nie
dysocjuje lecz jest w zale¿noci od pH deeatryfikowany przez komórki luzówki ¿o³¹dka na MPA i czêæ mofetylow¹, która jest
metabolizowana, za MPA po³¹czony z albuminami w surowicy jest natychmiast transportowany do w¹troby gdzie przechodzi
dalsze znane przemiany: do glukuronidu
MPA (MPAG) oraz w niewielkim odsetku do
jego acylowej pochodnej acyloglukuronidu
MPA - AcMPAG [1,36]. Hamuj¹cy wp³yw na
aktywnoæ IMPDH wywieraj¹ tylko wolny
MPA (fMPA) i AcMPAG [40]. AcMPAG wywo³uje toksyczny wp³yw na uk³ad leukocytarny, MPAG jest biologicznie obojêtny [37].
W surowicy nie stwierdzano obecnoci ani
MMF ani reszty mofetylowej.
Synteza estru mofetylowgo MPA wyeliminowa³a potencjalnie jego toksyczny wp³yw
na luzówkê ¿o³¹dka. Otoczenie MPS
ochronn¹ pow³ok¹ oporn¹ na dzia³anie kwasu solnego w ¿o³¹dku pozwoli³o na jego przejcie do jelit gdzie jest wch³aniany w ca³oci.
W poprzedniej publikacji opisalimy szczegó³owo jego wp³yw na jelito u zwierz¹t dowiadczalnych. Nie ma dowodów dowiadczalnych na mniej toksyczny wp³yw na jelita
EC-MPS ni¿ MMF [6]. Uwalniany w jelicie w
du¿ych ilociach MPA na pewno nie jest farmakologicznie obojêtny zw³aszcza w du¿ych
stê¿eniach. Wynika jasno, ¿e po doustnym
podaniu w postaci mykofenolanu sodu (MPS)
i recyrkulacji w¹trobowo-jelitowej jest znacznie wiêcej MPA w jelicie (zw³aszcza w przeliczeniu na powierzchniê wch³aniania) ni¿ po
podaniu MMF kiedy to wolny MPA powstaje
wy³¹cznie w wyniku przemiany enzymatycznej MPAG przez bakterie. Warto wspomnieæ,
¿e CsA znacznie zmniejsza recyrkulacjê MPA
wiêc prawie go nie ma w jelicie u chorych ni¹
leczonych. Sk¹d zatem mo¿e pochodziæ jego
dzia³anie biegunkorodne ? Miejscowe a mo¿e
centralne?

Tabela III
Znamiennie wy¿sze ryzyko niepowodzeñ w grupie EC-MPS vs MMF.
Significantly higher risk of treatment failure in EC-MPS group vs MMF.
Znacz¹ce Wskaniki Ry zy ka

OR

Wiek biorcy > 18 lat

4,37

Cukrzy ca biorcy

1,8

Transplantacja w y przedzaj¹ca

1,87

Daw ca z w y w iadem cukrzy cow y m

1,26

Nadcinienie u daw cy

1,12

m ieræ sercow a daw cy

1,14

Krótszy czas ciep³ego niedokrw ienia WIT

Wzrost OR o 0,95 za ka¿de 5 m in

Wiêksza liczba niezgodnoci HLA

Wzrost o 1,12 za ka¿d¹ niezgodnoæ

Wy ¿sze m iano PRA

Ka¿dy % w zrost o 1,002

D³u¿szy poby t w szpitalu

1,05 za ka¿dy dzieñ

Indukcja przeciw cia³am i

1,10

Stosow anie sirolim usu

2,36

Nie stosow anie cy klospory ny

0,776

Wszy stkie inne w artoci

P< 0,050

SUM ARYCZNY WSKANIK
OR DLA EC-M PS > M M F

1,167

1. £adunek jelitowy MPA podczas stosowania EC-MPS jest wy¿szy ni¿ w MMF
pochodzi bowiem z dwóch róde³: uwalniania MPS z kapsu³ek i rozpuszczania w rodowisku alkalicznym a ponadto MPAG wydzielany z ¿ó³ci¹ dziêki dzia³aniu bakterii jelitowych jest przekszta³cany w MPA i AcMPAG, który jest równie¿ biologicznie aktywny. MPA pochodz¹cy z MMF wch³ania siê
tylko w ¿o³¹dku a do wiat³a jelita dostaje
siê wy³¹cznie z ¿ó³ci¹ w postaci glukuronidu-MPAG, który w wietle jelita podlega
przemianom opisanym powy¿ej
2. Krzywa stê¿enia MPA w surowicy po
podaniu EC-MPS ma kszta³t nieregularny
ale w sumie wy¿sze jego rednie stê¿enie
w surowicy wywo³uje wiêksze zahamowanie redniej aktywnoci IMPDH [30]. Jeli
przyjmiemy jak chc¹ niektórzy zwolennicy,
¿e dzia³anie immunosupresyjne EC-MPS
jest wy¿sze to dlaczego odwrotnie ni¿ podczas stosowania MMF - toksyczne ma byæ
ni¿sze.
3.Pescovitz podaj¹c CellCept 2 x 1000
mg do¿ylnie + doustnie placebo lub do¿ylnie placebo + doustnie CellCept 2 x 1000
mg 55 biorcom nerki przez 5 dni wykaza³,
¿e czêstoæ dzia³añ niepo¿¹danych ze strony przewodu pokarmowego jest analogiczna przy stosowaniu MMF zarówno doustnie
jak do¿ylnie. Ró¿nice w czêstoci poszczególnych objawów by³y nieznamienne [29].
Badanie to nie wyklucza toksycznego dzia³ania MPA na przewód pokarmowy. wiadczy jedynie o mo¿liwej toksycznoci MPA
niezale¿nie od drogi podania.
4.O w¹tpliwym toksycznym dzia³aniu
AcMPAG na przewód pokarmowy wiadczy
jego stê¿enie w krwi podczas stosowania
MMF + cyklosporyna lub MMF + takrolimus.
Mimo, ze stê¿enia AcMPAG by³y wy¿sze
podczas stosowania z CsA to biegunki wystêpowa³y rzadziej ni¿ podczas stosowania
MMF+ takrolimus kiedy to stwierdzano ni¿sze stê¿enie AcMPAG [41].
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Zwolennicy wy¿szoci EC-MPS przy
zbieraniu opinii pacjentów stosuj¹ odpowiednie kwestionariusze w których zwykle zaburzenia pokarmowe rejestrowane s¹ bez próby okrelenia ich przyczyn: zakanych, dietetycznych, spowodowanych uprzednimi
chorobami, wreszcie polekowych. W pocz¹tkowym okresie stosowania CellCeptu®
uwa¿nie poszukiwano objawów niepo¿¹danych i dopytywano o nie pacjentów zw³aszcza, ¿e s¹ one niezwykle sumiennie podane w materia³ach informacyjnych i w ulotkach dla chorych oraz dok³adnie powtórzone w materia³ach dotycz¹cych Myforticu® /
vide Farmindex/. Z biegiem lat oduczono siê
nerwowych reakcji i pochopnego zmniejszania dawek a tym bardziej odstawiania MMF.
Wprowadzenie EC-MPS to ju¿ nowa era po
dowiadczeniach w stosowaniu mykofenolanów. Historyczne porównania, niedostatecznie zdefiniowane kryteria biegunek oraz
przekonywanie i przekonanie o wy¿szoci
EC-MPS s¹ w czêci odpowiedzialne za
wnioski p³yn¹ce z jego stosowania.
Bardzo interesuj¹ce badania wykona³
Langone [19]. Sporód 397 chorych z zaburzeniami gastroenterologicznymi wyjciowo otrzymuj¹cych MMF + CNI + steroidy w
randomizowanej podwójnie lepej próbie, u
199 MMF zamieniono na ECMPS (dodaj¹c
MMF- placebo), w drugiej grupie 197 utrzymano MMF (dodaj¹c EC-MPS - placebo)
(tabela IV). Szczegó³owe analizy wyników
zarówno intent to treat - ITT jak per protocol
- PP wykaza³y tylko ró¿nice liczbowe, nieistotne statystycznie. Nie stwierdzono ró¿nic demograficznych pomiêdzy badanymi.
Badanie EC-MPS ukoñczy³o 186 i MMF 185
osób, z czego z powodu dzia³añ niepo¿¹danych uby³o odpowiednio 13 i 12 osób.
Autorzy do porównañ u¿ywaj¹ skali
GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating
Scale) przywi¹zuj¹cej wartoci liczbowe do
ka¿dego objawu. Pacjenci przed randomizacj¹ mieli podobne wskaniki GSRS 2,6 ±
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Tabela IV
Ró¿nice pomiêdzy analizowanymi grupami EC-MPS i MMF.
Differences between analyzed groups EC-MPS vs MMF.
Ró¿nice pom iêdzy badany m i

EC-M PS; n=199

M M F; n=197

p

Daw ki leków w m g

674(337-1348)

739(185-1626)

P<0,0001

Stê¿enie kreaty niny µM /L

156(71-413

130(79-280)

P<0,0001

Stê¿enie CsA pre dose

110(25-700)

178(53-522)

P<0,001

Leczenie takrolim usem

47

0

P<0,001

Leczenie ev erolim usem

24

0

P<0,001

Tabela V
Wyniki stosowania przez 5 dni podwy¿szonych dawek MMF: 2x 1500 mg vs 2 x 1000 mg.
Results of increased MMF daily doses(2 x 15000 mg vs 2 x 1000 mg) during 5 postoperative days.

Daw ka

Daw ka

2x 1500

2x 1000

Docelow e AUC 30-60 m g*h/l (%)

47,5

54,4

2.

rednie AUC w 3 dniu m g*h/l; rednie AUC w 5 dniu m g*h/l

59,3
59,3

40,3
46,8

3.

AUC < 30 m g*h/l; W 5-ty m dniu okno 30-60 m g*h/l

14,1
50,0

33,3
40,6

1.

Podejrzane leczone%

11,8

28,4

2.

BPAR
Zm iany graniczne
£agodne (stopieñ I)
Um iarkow ane (stopieñ II)
Ciê¿kie (stopieñ III)

10,2%
1 pt
1 pt
4 pt
0

25,0%
5 pt-ów
4 pt
3 pt
1 pt

3.

BPAR po w y kluczeniu zm ian graniczny ch

8,7 %

16,7 %

Wy niki w zale¿noci od daw ki M F
1

Epizody odrzucania

0,9. W analizie ITT podobn¹ poprawê tego
wskanika uzyskano u 62% (-0,6) otrzymuj¹cych EC-MPS i u 55% (-0,5) w grupie
MMF. Podobnie by³o w analizie PP 64 vs
58%. Obie ró¿nice by³y wy³¹cznie liczbowe.
W grupie MMF jeden chory mia³ epizod
ostrego odrzucania (Banf I-A) skutecznie
leczony, w grupie z EC-MPS nikt nie odrzuca³ przeszczepu. Objawy gastroenterologiczne w czasie jednomiesiêcznej próby
stwierdzono u 39 i 46% badanych. Uwa¿ano, ¿e tylko 20 i 22% (w tym ciê¿kie 1 i 2,5%)
odpowiednio w grupach EC-MPS i MMF by³y
spowodowane dzia³aniem toksycznym leków. Zmiany dawkowania lub przerwy w leczeniu 11/199 w grupie EC-MPS i 12/197 w
grupie MMF zachodzi³y z równ¹ czêstoci¹
zreszt¹ g³ownie z powodu zaleceñ protokó³u. W obu grupach nast¹pi³a poprawa GSRS
(-0,6 i -0,5) co by³o nieistotne statystycznie.
Zmniejszenie czêstoci biegunek, zaparæ,
bólów brzucha, refluksów wystêpowa³o
szybciej w grupie EC-MPS. Po miesi¹cu leczenia biegunki uleg³y poprawie w obu grupach MMF w 67% i EC-MPS w 64%, pogorszy³y siê EC-MPS o 6%, MMF o 3%. Autorzy sugeruj¹, ¿e konwersji z MMF na ECMPS mo¿e towarzyszyæ zmniejszenie czêstoci i ciê¿koci objawów pokarmowych
zw³aszcza u chorych z cukrzyc¹, otrzymuj¹cych steroidy oraz u chorych, którym zamieniono leki miedzy 6 a 12 miesi¹cem po
transplantacji.
Zwróæmy uwagê na wp³yw placebo: u
chorych otrzymuj¹cych MMF objawy toksycznoci jelitowej równie czêsto ustêpowa³y lub ulega³y z³agodzeniu jak u leczonych
EC-MPS.
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Podsumowuj¹c sprawê biegunek: s¹
czêstym objawem niepo¿¹danym. Nie s¹ stosowane jednolite definicje biegunek (liczba
stolców, charakter, czas wyst¹pienia i trwania ani standardowe badania wykluczaj¹ce
inne ich przyczyny ni¿ polekowe) a mimo to
MMF jest obwiniany, ¿e jest czêstsz¹ przyczyn¹, ni¿ EC-MPS. EC- PS mo¿e byæ równie a mo¿e nawet bardziej biegunorodny ni¿
MMF [5]. W okresie pooperacyjnym do 6
miesiêcy biegunki maj¹ tak liczne przyczyny
(leki, antybiotyki, ekspozycja na zaka¿enia
wewn¹trz szpitalne, aktywacja uprzednich
nie zdiagnozowanych schorzeñ przewodu
pokarmowego i in), ¿e manipulacja dawkami mykofenolanów bez próby ustalenia ich
przyczyn, zw³aszcza w opiece ambulatoryjnej mo¿e byæ pochopna. W póniejszym
okresie uporczywoæ biegunek powinna sk³oniæ do podejrzeñ, ¿e ich przyczyn¹ mog¹ byæ
mykofenolany.
Mimo, ¿e monitorowanie stê¿eñ cyklosporyny i takrolimusu sta³o siê standardem
w immunosupresji po transplantacji narz¹dów to monitorowanie stê¿eñ kwasu mykofenolowego (MPA) w Polsce wykonywane
jest sporadycznie albo wcale zw³aszcza podczas stosowania EC-MPS.
MPA niezale¿nie od miejsca wch³aniania
ulega przemianie do gluronidu MPA (MPAG)
oraz w nieznacznym odsetku do acyl-glukuronidu MPA - AcMPAG uwa¿anego za g³ówny czynnik toksyczny w leczeniu mykofenolanami tj mykofenolanem mofetylu (MMF), i
mykofenolanu sodu (EC-MPS). Poprzednie
badania wykaza³y, ¿e leki te nie s¹ biorównowa¿ne: ró¿ni¹ siê budow¹ cz¹steczki,
miejscem wch³aniania, czasem pojawienia

siê w krwi po spo¿yciu - Tlag, czasem wyst¹pienia stê¿enia maksymalnego - Tmax
oraz jego wartoci¹. Mimo tych ró¿nic w farmakokinetyce ekspozycja na MPA czyli pola
pod krzyw¹ stê¿eñ w okrelonym czasie AUC MPA po podaniu równych molekularnie dawek MPA., (720 mg EC-MPS jest molekularnie równe 1000 mg MMF) jest praktycznie taka sama ale tylko u zdrowych
ochotników. Nie musi byæ taka sama u chorych po transplantacji narz¹dów w ró¿nym
stanie klinicznym, z zaburzeniami biochemicznymi, otrzymuj¹cych szereg leków
uwa¿anych za maj¹ce wp³yw na wch³anianie lub wydalanie (klirens) MPA. Z czynników znamiennie wp³ywaj¹cych na AUC
MPA podczas stosowania MMF wymieniane s¹ na podstawie analizy jednoczynnikowej: [43]
 czynnoæ nerki obliczona metodami Cockroft & Goult lub MDRD
 opóniona czynnoæ nerki (DGF)
 stê¿enie albumin

liczba erytrocytów / stê¿enie hemoglobiny
 ALT /fosfataza alkaliczna
 dawka cyklosporyny
 stê¿enie Co cyklosporyny
 dawka sirolimusu
 Leki zobojêtniaj¹ce kwas solny
 modulatory pH soku ¿o³¹dkowego:
blokery H2, inhibitory pompy protonowej
(PPI),
 Sugerowane: cukrzyca, steroidy,
antybiotyki.
Van Hest podkrela, ¿e wiêkszoæ wniosków pochodzi³ z analizy jednoczynnikowej
(43).
U biorców przeszczepów czêsto wystêpuj¹ czynniki dzia³aj¹ce przeciwstawnie np.
stê¿enie albumin i czynnoæ nerek czy dawka cyklosporyny. Obni¿anie dawek MMF u
chorych z opónion¹ czynnoci¹ przeszczepu (DGF) nie ma nale¿ytego uzasadnienia gdy¿ mog¹ oni mieæ równoczenie
czynniki j¹ niweluj¹ce np. wzglêdnie wysokie stê¿enie hemoglobiny i albumin [30].
W analizie wieloczynnikowej wykazano, ¿e tylko z wy¿ej wymienionych czynników niezale¿ny wp³yw na PK MPA podczas
stosowania leczenia MMF maj¹:
 dawki cyklosporyny,
 stê¿enie cyklosporyny Co,
 czynnoæ nerki ale tylko obliczana
wg formu³y C&G nie za MDRD,
 poziom albumin i hemoglobiny,
 Leki zobojêtniaj¹ce kwas solny.
* nie ma pe³nych badañ u pacjentów
otrzymuj¹cych Myfortic® poza doniesieniami na temat wp³ywu PPI, które wydaj¹ siê
nie mieæ wp³ywu na ekspozycjê na MPA u
biorców przeszczepów nerek.
Autor podkrela, ¿e w analizie wieloczynnikowej u chorych po transplantacji
nerki brak jest wp³ywu cukrzycy, modulatorów pH soku ¿o³¹dkowego (innych ni¿ zobojêtniaj¹ce kwas solny), steroidówi leków
przeciwwirusowych [43].
de Winter w starannie udokumentowanej pracy uzupe³nia uprzednio ustalone fakty [9]. Analizê oparto na materiale 259 profili farmakokinetycznych u 258 biorców przeszczepów nerek otrzymuj¹cych EC-MPS i
184 leczonych MMF. Miêdzy grupami ECMPS a MMF wyst¹pi³y nastêpuj¹ce ró¿nice:
Nie by³o ró¿nic p³ci, masy cia³a, wieku,
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klirensów kreatyniny, stê¿enia albumin, leczenia cyklosporyn¹.
Niektóre wyniki tej analizy by³y zaskakuj¹ce:
1.U 8,7% leczonych EC-MPS Cmax
MPA by³o ni¿sze ni¿ C0. U ¿adnego z chorych grupy MMF nie stwierdzono tego zjawiska. Zainteresowanych szczegó³ami opracowanych formu³ matematycznych odsy³amy do pe³nego tekstu [29].
2.Tlag oznaczony po spo¿yciu porannej
oraz wieczornej dawki ró¿ni³y siê znamiennie w grupie EC-MPS odpowiednio w godz.
2,0 (0, - 5,5) i 8,9 (5,4 -12,3), w grupie MMF.
pozosta³y niezmienione 0,30 (0,26-0,34
godz).
3. Znaczne ró¿nice w porannym Co: odpowiednio w mg/L 2,6(0,4 - 24,4) w EC-MPS
i 1,5 (0,1 - 4,8) w MMF,
4. Stê¿enie pre dose (C12) wieczorem
by³y mniej zró¿nicowane: EC-MPS vs MMF
odpowiednio 1,6 vs 2,1.
5. Wskaniki korelacji pomiêdzy Co a
AUC wynios³y odpowiednio EC-MPS 0,02 i
MMF za 0,48. Podobne ró¿nice stwierdzi³
równie¿ Budde [3].
Nie ma wiêc ¿adnej zale¿noci pomiêdzy Co MPA a AUC MPA podczas stosowania EC-MPS i z trudem mo¿na przyj¹æ, ¿e
MMF wykazuje pewn¹ korelacjê, ale sprowadzaj¹c¹ siê do stwierdzenia, ¿e wy¿sze
Co MPA to wy¿sze AUC ale o ile? Skoro nie
Co to jak monitorowaæ MPA?
Dla wysoce prawdopodobnego okrelenia pe³nego pola po krzyw¹ AUC MPA po
podaniu MMF wystarcz¹ trzy punkty czasowe [12,21,27,28]. Ta technika monitorowania ekspozycji na MPA zwana limited sampling strategy (LSS) zapewnia wysoki stopieñ korelacji z AUC MPA okrelonym metod¹ trapezoidaln¹. Nie ma tej mo¿liwoci
podczas stosowania EC-MPS tj okrelenia
sta³ych punktów czasowych pobierania próbek krwi [3,4,8]. Ponadto kszta³t krzywych
PK zmienia siê w czasie, np. w 6 i 12 miesi¹cu by³ zupe³nie ró¿ny [4]. Podczas stosowania MMF chocia¿by minimalne monitorowanie tj C0 MPA maj¹ce wprawdzie ograniczon¹ wartoæ to jednak jest pomocne w
okreleniu przybli¿onego ryzyka wyst¹pienia toksycznoci, mniejsz¹ za odrzucania i
czynnoci przeszczepu [35]. Wydaje siê, ¿e
oznaczanie samego Co MPA w leczeniu
MMF mo¿na uznaæ za przydatne w trzech
sytuacjach: sprawdzenia regularnoci w
przyjmowaniu (compliance, adherence) i
dawkowaniu leku oraz podejrzenia jego toksycznoci.
Nieprzewidywalne krzywe PK MPA podczas stosowania EC-MPS ulegaj¹ zmianie
na regularne po zamianie na MMF, co u³atwia monitorowanie [4]. Jeli wiêc stwierdzimy odrzucanie przeszczepu pomimo pe³nych dawek EC-MPS dobrze jest rozwa¿yæ
jego zamianê na MMF i monitorowaæ farmakokinetykê MPA.
Bardzo ciekawe spostrze¿enie poczynili Stracke S. i in. [40]. Badaj¹c farmakokinetykê i farmakodynamikê MPA u biorców
przeszczepów nerek w pierwszym miesi¹cu po zabiegu otrzymuj¹cych EC-MPS i cyklosporynê. Oceniano stê¿enia wolnego
MPA (fMPA), MPAG i AcMPAG. Tylko 6 z 24
chorych osi¹gnê³o za³o¿one AUC MPA 40 60 mg*h/L Równoczenie zahamowanie aktywnoci IMPDH wykaza³o korelacjê ze stê-

¿eniami MPA, fMPA i AcMPAG. MPAG by³
nieaktywny. Na podstawie stwierdzenia, ¿e
tylko 25% biorców nerek leczonych ECMPS + cyklosporyna w ci¹gu pierwszego
miesi¹ca osi¹gnê³o za³o¿ony poziom immunosupresji przy pomocy EC-MPS autorzy
sugeruj¹ zwiêkszenie immunosupresji w
pierwszym miesi¹cu do 3 x 720mg EC-MPS
jeli jest on podawany z cyklosporyn¹. Jak
zatem monitorowaæ MPA podczas leczenia
EC-MPS, jeli Co MPA jest niemiarodajne
a wykonywanie pe³nego profilu PK wysoce
k³opotliwe?
Uznanie przez FDA protokó³u immunosupresji zastosowanego w badaniu SYMPHONY sk³adaj¹cego siê z indukcji daclizumabem pe³nych monitorowanych dawek
MMF. 1/2 dawek takrolimusu oraz zwyczajowych dawek sterydów zapewniaj¹cego
optymalne wyniki w transplantacji nerki jako
protokó³u referencyjnego do badania przydatnoci innych protokó³ów zwróci³o dodatkowo uwagê na koniecznoæ monitorowania MPA [10,11]. Przydatnoæ tê podkrela
równie¿ Le Meur [22]. W wietle tej opinii
EC-MPS, który dotychczas nie doczeka³ siê
przydatnej prostej laboratoryjnej metody
jego monitorowania a kliniczne monitorowanie oparte jest na ocenie czynnoci przeszczepów i ewentualnych dzia³aniach niepo¿¹danych, czêsto niejednoznacznych, ma
mniejsze szanse stania siê uk³adem porównawczym z innymi lekami.
LSS kontrolowania leczenia MMF powinna staæ siê standardem przynajmniej w
przypadkach po wdro¿eniu leczenia, odrzucania, toksycznoci, zamiany leków, u chorych z patologi¹ przewodu pokarmowego
[27]. Autorzy zakoñczonych ju¿ kilku badañ
proponuj¹ ró¿ne punkty czasowe pobierania krwi w monitorowaniu MMF. Do monitorowania leczenia MMF biorców przeszczepów nerki i serca wybralimy formu³y Pawiñskiego z punktami czasowym C0, 40 min
i 2 godz. bo umo¿liwiaj¹ równoczesne pobranie krwi do badania stê¿eñ takrolimusu
(C0 TAC lub C0 i C2 CsA), oraz Figurskiego oparte na pobraniach krwi czasie 0, 40
min i 2 godz. podaj¹cego równie przydatne
formu³y do zastosowania u chorych leczonych CsA (C0 lub C2) lub sirolimusem
[12,27,28].
Sta³e dawki MMF jakkolwiek wywieraj¹
dzia³anie immunosupresyjne to u pewnego
odsetka chorych mo¿e ono okazaæ siê niedostateczne. Porównanie wyników przeszczepiania nerek podczas stosowania sta³ych dawek w porównaniu do dawkowania
w zale¿noci od stê¿enia MPA w surowicy
wykaza³o wyranie przewagê leczenia odpowiednio dobranymi dawkami MMF [22].
Brak mo¿liwoci monitorowania stê¿eñ
MPA podczas leczenia MMF nie wyklucza
optymalizacji wyników. Najprostszy rozwi¹zaniem sugerowanym w badaniu SYMPHONY jest podwy¿szenie dawek CellCeptu®
do 2 x 1500 mg/d we wczesnym okresie po
transplantacji nerki [10,11]. Zwiêkszenie do
2 x 1500 mg/d dawek MMF w krytycznym
okresie pooperacyjnym nawet tylko na 5 dni,
poczynaj¹c od dnia 1-go a nastêpnie przejcie do dawek standardowych dostarczy³o
nastêpuj¹ce wyniki w badaniu CLEAR [13]
(tabela IV).
Ró¿nice w czêstoci BPAR by³y wprawdzie tylko liczbowe, nie osi¹gnê³y istotnoci
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statystycznej ale wydaj¹ siê byæ znacz¹ce.
Z mo¿liwych dzia³añ niepo¿¹danych tylko
niedokrwistoæ by³a nieco wiêksza w grupie
chorych 3g MMF. Wnioski autorów: zwiêkszone dawki MMF by³y dobrze tolerowane.
Przy tej liczebnoci grup stwierdzono wyrany trend w kierunku mniejszej liczby epizodów odrzucania.
Zainteresowanie farmakokinetyk¹ MPA
gwa³townie wzros³o wród transplantologów
po doniesieniach o wp³ywie inhibitorów pompy protonowej - PPI szeroko stosowanych
profilaktycznie u biorców przeszczepów narz¹dowych. Leki z grupy prazoli zmniejszaj¹ce sekrecjê kwasu solnego w ¿o³¹dku nie
tylko w ró¿nym stopniu obni¿aj¹ pH soku
¿o³¹dkowego, ale równie¿ wp³ywaj¹ na metabolizm szeregu leków w tym immunosupresyjnych. Samo przed³u¿aj¹ce siê podwy¿szenie pH > 4,5 soku ¿o³¹dkowego ma
niekorzystny wp³yw na metabolizm MMF
zmniejszaj¹c jego rozpuszczalnoæ oraz
zmniejsza np. aktywnoæ ketokonazolu. Ponadto prazole wykazuj¹ ró¿nice w interakcji
z innymi lekami zale¿ne od ich wp³ywu na
ATP - zale¿ny transport leków poprzez Gglikoproteiny (multi drug resistance) oraz
poprzez wp³yw na cytochrom P450
(CYP2C19) np. na metabolizm takrolimusu
i metotreksatu [2,15,26]. Dane nale¿y potraktowaæ jako wstêpne, gdy¿ wyniki zale¿¹
od fenotypu CYP2C19 w danej populacji.
Nieznane s¹ proporcje nosicieli odpowiednich kombinacji genetycznych zw³aszcza w
Polsce i nie prêdko zostan¹ poznane a tym
bardziej rutynowo oznaczane w celu doboru odpowiedniego leku. Wstêpnie na podstawie nielicznych danych wydaje siê, ¿e
pantoprazol wysoce aktywny w hamowaniu
pompy protonowej jest mniej aktywny metabolicznie ni¿ inne prazole. Najbardziej podejrzane o ró¿ne interakcje s¹ omeprazol i
lanzoprazol. Z dostêpnych danych wynika,
¿e stosuj¹c PPI obok regularnego monitorowania MPA nale¿y cilej monitorowaæ PK
takrolimusu [15].
Do rozwa¿enia jest kwestia czy potrzebnie jest stosowane PPI u tak wysokiego
odsetka biorców przeszczepów narz¹dowych. Z rozmów z chorymi ambulatoryjnymi czêsto dowiadujemy siê, ¿e pacjentowi
nic nie dolega a ulubiony omeprazol (Bio,
Pol - lub inny generyk) stosuje, bo taka iloæ
leków jak¹ otrzymuje na pewno mu szkodzi. Co gorsza wielu lekarzy zdanie to podziela. Przed wdro¿eniem leczenia prazolem nale¿y rozwa¿yæ wszystkie aspekty ich
zastosowania, np. grobê grzybicy, próbowaæ odstawiaæ prazole. Hipochlorhydria jest
równie ciê¿k¹ chorob¹ jak hiperchlorhydria.
Wywo³uje liczne niekorzystne objawy pokarmowe a ponadto usposabia do zaka¿eñ
grzybiczych.
Ostatnio podnios³y siê g³osy o ich wp³ywie na losy biorców przeszczepów serca
[18]. Przypomnimy, ¿e PPI s¹ stosowane u
prawie po³owy biorców nerek [33,14]. Nie
zauwa¿ono ich niekorzystnego wp³ywu na
prze¿ycie przeszczepów nerek mimo ich
stosowania w badaniach pilota¿owych porównawczych w czasie do jednego roku po
transplantacji ani d³ugotrwa³ego ich stosowania [14,16,33,42,43]. W poszukiwaniu
przyczyn niepowodzeñ w transplantacji serca zwrócono uwagê na ten czynnik jako
wp³ywaj¹cy na wch³anianie MMF. Wy¿ej
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omówilimy ju¿ wady analizy jednoczynnikowej do badania wp³ywu leków w populacji chorych po transplantacji [43] pomimo to
ostatnio zosta³a on rewitalizowana. Kofler i
in. opisali badanie, w którym na podstawie
na grupy 21 chorych w okresie 34,5-42 miesiêcy po transplantacji serca otrzymuj¹cych
lanzoprazol 40mg/d oraz takrolimus w dawkach maj¹cych utrzymaæ jego stê¿enie w
granicach 6-14 ng/ml (4 ± 1,9 mg/d) oraz
MMF w dawkach rednio 1912 ± 1023mg/d
(500 - 4000 mg/d) z docelowym Co MPA
1,5 - 4 ng/ml. Grupê kontroln¹ stanowi³o 12
biorców o podobnych cechach demograficznych [18]. W okresie pooperacyjnym w grupie PPI stwierdzono u 7/21 (33%) waskulopatiê potransplantacyjn¹ vs 3/12 (25%) w
grupie kontrolne.j BPAR stwierdzono odpowiednio u 7/21 vs 1/12. U wszystkich wykonano jednorazowo u¿ywaj¹c LSS ocenê
AUC MPA. Stê¿enia MPA oznaczano w czasie 0, 30 min, 1 i 2 godz. AUC MPA wynios³y u nieleczonych PPI 63,4 vs 34,6 mg*h/L
u leczonych. Przeliczone w stosunku do dawek leków wynios³y odpowiednio 59,5 vs
41,7 mg*h/L na korzyæ grupy bez PPI.
Autorzy wprawdzie pisz¹, ¿e grupy nie
ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ (poza stosowaniem
PPI) to jednak nasz¹ uwagê zwróci³y wy¿sza rednia dawka MMF w grupie bez PPI
2208±934 mg vs 1912 ± 1023 mg z PPI.
Nie wiemy czy 300 mg MMF na dobê robi
ró¿nicê zw³aszcza, ¿e niektórzy pacjenci
otrzymali tylko 500 mg MMF/d. Na rycinie
przedstawiono punktowo zale¿noæ AUC
MPA w zale¿noci od dawek MMF. Czterech
biorców otrzymuj¹cych PPI nie osi¹gnê³o
wartoci uwa¿anej za zapewniaj¹ca adekwatn¹ immunosupresjê. Pozostali miecili
siê w przedziale 30-60 mg*h/ L. Autorzy nie
podaj¹ którzy z nich przebyli epizody odrzucania /a mogliby byæ nimi biorcy z niskim
AUC MPA i niskim Co takrolimusu/. Z tabeli
wynika, ¿e stê¿enia Co MPA wynosi³y w grupie nie leczonych PPI 2,6 ± 0,9 za u leczonych 1,9 ± 1, 4 czyli ¿e grupa PPI by³a bardziej heterogenna i wielu biorców nie osi¹ga³o za³o¿onych wartoci Co 1,5 ng/ml (1,9
- 1,4 = 0,5 ng/ml). Nie znamy ponadto poza
docelowymi utrzymywanych stê¿eñ TAC.
Mo¿e by³y równie niekorzystne w grupie PPI.
Analiza jest typowo jednoczynnikowa tote¿
na jej podstawie mo¿na myleæ co najwy¿ej
o sugestiach. Na koniec uwaga bez z³oliwoci, tylko przypomnienie: za immunosupresjê poza pacjentem (compliance) oczywicie odpowiada lekarz. Nie bardzo chyba
zwracano uwagê, podczas rutynowego monitorowania lub go nie stosowano, na niebezpiecznie niskie wartoci Co MPA i koniecznoæ korekty dawek MMF.
Z tego orodka pochodzi równie¿ praca
wykonana na 12 zdrowych ochotnikach (6
M + 6 K), u których wykonano badania AUC
MPA po zastosowaniu jednej dawki MMF lub
ECMPS przed i po 4-dniowej indukcji pantoprazolem w dawkach 2 x 40 mg/d [31]. W
5 dniu badani otrzymali pantoprazol 60 min
przed podaniem MMF i ponownie oznaczono AUC MPA i pantoprazolu. Wyniki stosowania MMF w postaci prawid³owego Tlag i
ni¿szej wartoci MPA we wszystkich punktach czasowych skutkowa³y zmniejszeniem
AUC MPA. Cmax pantoprazolu wyst¹pi³ po
2,9 godziny. Badani wiêc, na pewno byli ju¿
pod jego znacznym wp³ywem w chwili po-
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dania im MMF.
Po zast¹pieniu MMF przez EC-MPS
badanie powtórzono. Wyniki by³y idealnie
zgodne z za³o¿eniem: pantoprazol nie modyfikowa³ niekorzystnie PK EC-MPS.
Podobnie jak poprzednia by³a to typowa analiza jednoczynnikowa, ma³ej grupy
zdrowych osób przy u¿yciu maksymalnych
dawek leku. Czy wyniki by³yby podobne gdyby pantoprazol podano jak to robi¹ chorzy
równoczenie z MMF lub raz na dobê? Dawki 2 x 40 mg specjalnie wybrane dla uwypuklenia ich wp³ywu na PK MPA zwykle stosowane s¹ w ostrej chorobie refluksowej. By³a
to typowa praca na zamówienie: liczebnoæ
mniejsza ni¿ wymagana do zarejestrowania
leku generycznego, podawanie testowanego leku w szczycie aktywnoci jego potencjalnego inhibitora zastosowanego w maksymalnych dawkach [31].
Od tego czasu ukaza³y siê wyniki innych
badañ PK MPA u pacjentów po transplantacji nerki leczonych MMF oraz PPI.
Wymienimy tylko prace potwierdzaj¹ce
opiniê van Hesta z roku 2006, ¿e inhibitory
pompy protonowej (PPI) nie wp³ywaj¹ niekorzystnie na AUC MPA u biorców przeszczepów nerek [43]. W opublikowanym w
formie plakatu zjazdowego doniesieniu van
Gelder i in. opartym na danych z retrospektywnych podwójnie zalepionych randomizowanych badañ 141 biorców przeszczepów nerek leczonych MMF, u których stosowano blokery H2, PPI i neutralizatory
kwasu solnego porównano PK MPA u otrzymuj¹cych który z tych leków vs nie otrzymuj¹cy ¿adnego, oraz wszystkie modulatory pH ³¹cznie vs nieleczeni [42]. W 11 dniu
po transplantacji blokery H2 nie wp³ywa³y
na PK MPA, PPI wprawdzie wyd³u¿a³y Tlag
i obni¿a³y, Cmax ale nie obni¿a³y znamiennie AUC MPA. Autorzy tak formu³uj¹ swoje
wnioski: Wyniki badania sugeruj¹, ¿e stosowanie H2-blokerów, PPI i zobojêtniaczy
kwasów nie mia³o znacz¹cego wp³ywu na
ekspozycjê na MPA u 141 biorców przeszczepów nerek [42]. Kiberd i in. zbadali
ekspozycje na MPA u 135 chorych po przeszczepieniu nerki leczonych MMF w dawkach 3,0 vs 2,0 na dobê, z czego 73 chorych leczonych równie¿ PPI. Wykonano
nastêpuj¹ce liczby badañ PK MPA: pantoprazol 32, omeprazol 28, rabeprazol 12, lanzoprazol 8, esomeprazol 2 [16]. Pozostali
nie otrzymywali PPI. W grupie 3,0 g/d nie
stwierdzono znamiennych ró¿nic w stê¿eniach Cmax i AUC MPA miêdzy leczonymi i
nieleczonymi PPI. W grupie leczonej 2,0
MMF, mimo, ¿e ró¿nice w Cmax by³y statystycznie istotne miêdzy leczonymi a nieleczonymi PPI to w 5 dniu po transplantacji
ró¿nice w ekspozycji na MPA nie by³y znamiennie. Podobnie wypad³o porównanie
miêdzy wszystkimi leczonymi obiema dawkami MMF otrzymuj¹cymi i nieotrzymuj¹cymi PPI [16].
Innym problemem jest wp³yw formy farmaceutycznej MPA na wch³anianie cyklosporyny. Cmax cyklosporyny podanej z MMF
skraca siê z dwóch do jednej godziny(5). Nie
mo¿e wiêc byæ uwa¿ane za Cmax CsA.
Korzystnym wnioskiem z tego badania jest
wyliczenie, ¿e CsA AUC0 - 4 godz jest nadal proporcjonalne do wartoci C2 cyklosporyny podczas stosowania leku Cellcept, co
oznacza, ¿e monitorowanie leczenia Neo-

ralem® za pomoc¹ oznaczania C2 CsA nie
straci³o na wartoci [5].
Koñcz¹c ten przegl¹d pozostajemy przy
swojej pierwotnej opinii, ¿e EC-MPS nie ma
przewagi nad MMF w skutecznoci i bezpieczeñstwie u chorych po transplantacji
narz¹dów. Wad¹ EC-MPS (Myfortic®) jest
brak mo¿liwoci terapeutycznego monitorowania ekspozycji na MPA podczas jego stosowania.
Omówienie szczegó³owe farmakokinetyki obu mykofenolanów oraz metod jej badania przekracza rozmiary tego przegl¹du.
Godne najwy¿szego polecenia jest przeczytanie artyku³u Mycophenolate, clinical pharmacokinetics, frormulations, and methods
for assesing exposure Susan E. Tett i in,
dostêpne jeszcze przed drukiem na
www.sciencedirect.com.
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