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CellCept - 15 lat dowiadczeñ w leczeniu
immunosupresyjnym po przeszczepieniu nerki
Od 15 lat jednym z kluczowych leków immunosupresyjnych stosowanych w
schematach leczenia immunosupresyjnego u biorców przeszczepu nerki jest
mykofenolan mofetylu (CellCept Roche), zast¹pi³ on azatioprynê w schematach
leczenia immunosupresyjnego. MMF jest skuteczny w skojarzeniu z ka¿d¹ grup¹ leków stosowanych w indukcji lub leczeniu podtrzymuj¹cym. Obecne kierunki leczenia immunosupresyjnego obejmuj¹ indywidualizacjê oraz minimalizacjê poprzez ograniczanie stosowania glikokortykosteroidów lub inhibitorów
kalcyneuryny st¹d MMF sta³ siê bardzo wa¿nym elementem schematów immunosupresji, zapewniaj¹cym adekwatn¹, przewlek³¹ immunosupresjê. W wytycznych KDIGO 2009 (Kidney Disease Improving Global Outcomes) zaleca siê aby
lekiem pierwszego wyboru z leków antyproliferacyjnych by³y mykofenolany.
Najwiêksz¹ skutecznoæ MMF wykazano w schematach ze zredukowana dawk¹ CNI u biorców de novo lub ze stabiln¹ czynnoci¹ przeszczepu. W przewlek³ej dysfunkcji przeszczepu MMF z skojarzeniu z redukcj¹ lub odstawieniem
CNI zapewnia stabilizacjê czynnoci alloprzeszczepu nerkowego. Monitorowanie terapeutycznego stê¿enia leku TDM jest zalecane w optymalizacji leczenia
MMF we wczesnym okresie po transplantacji i w wybranych grupach biorców
przeszczepu nerki.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 99-104)
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CellCept - 15 years of clinical experience in renal
transplantation
MMF was introduced 15 years ago and replaced azthioprine in
immunosupressive regimens. MMF has become the cornerstone of current
immunosuppressive regimens. MMF is effective in combination with various
other immunosuppressive agents CsA, tacrolimus, sirolimus, belatacept. KDIGO
2009 (Kidney Disease Improving Global Outcomes) experts suggest that
mycophenolate should be the first-line antiproliferative agent as initial maintenance immunosuppressive medication. MMF has greatly contributed tot he refinement of transplant immunosupression, allowing secure CNI dose reduction
in de novo or stable renal allograft recipients CNI elimination in patients on
MMF with progrssive renal dysfuntion is associatedwith better outcome. Immunosuppressive strategies based on CellCept offer long-term protection of the
graft and the patient. MPA monitoring is recommended in early period after
transplantation and in selected groups of patients at risk.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 99-104)
Wprowadzenie
Ka¿dy przeszczepiany narz¹d wykazuj¹cy ekspresjê odmiennych antygenów
zgodnoci tkankowej rozpoznawany jest
przez uk³ad immunologiczny biorcy jako
obcy i wytwarzana jest przeciwko niemu reakcja immunologiczno-zapalna nazwana
procesem odrzucania. Rozpoczynaj¹ j¹ limfocyty T. Dla pe³nej aktywacji oraz proliferacji limfocyty T wymagaj¹ 3 sygna³ów. Pierwszym sygna³em jest rozpoznanie antygenu
poprzez jego zwi¹zanie siê z receptorem
komórek T (TCR - T Cell Receptor). W drugim kostymuluj¹cym sygnale, niezale¿nym
od antygenu, porednicz¹ moleku³y CD28
na limfocytach T ³¹cz¹ce siê moleku³ami B71 lub B7-2 na komórkach prezentuj¹cych
antygen. Po dostarczeniu obydwu sygna³ów
dochodzi w limfocycie T do aktywacji kalcy-

neuryny zale¿nej od jonów wapnia oraz do
aktywacji kinaz bia³kowych zale¿nych od
mitogenu (kinaz MAP). Kalcyneuryna defosforyluje w cytoplazmie czynnik j¹drowy aktywowanych limfocytów T (NF-AT) powoduj¹c przemieszczenie siê tego czynnika do
j¹dra komórkowego, wi¹zanie ze specyficzn¹ sekwencj¹ DNA aktywuj¹c w ten sposób
promotory genów dla cytokin (IL-2, INFg).
IL-2 oraz inne czynniki wzrostowe przekazuj¹ kolejny sygna³ 3, który pobudza cykl
komórkowy. Jednym z kluczowych enzymów
bior¹cym udzia³ w przekazywaniu sygna³u
3, ulegaj¹cym aktywacji po pobudzeniu receptora dla IL-2 (IL-2R), jest enzym TOR
(Target of Rapamycin). TOR kontroluje
translacjê mRNA dla bia³ek regulatorowych
cyklu komórkowego. W cyklu komórkowym
w limfocytach zu¿ywane s¹ zasady puryno-
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we powsta³e drog¹ syntezy de novo. Kluczowym enzymem bior¹cym udzia³ w syntezie GMP jest dehydrogenaza monofosforanu inozyny (IMPDH) [19].
Dla zachowania funkcji przeszczepu
biorca otrzymuje przewlekle leki immunosupresyjne, których celem jest zapobieganie
i leczenie procesu odrzucania przeszczepu. Leki immunosupresyjne o ró¿nym mechanizmie dzia³ania kojarzone s¹ ze sob¹
w celu zwiêkszenia ich skutecznoci a
zmniejszania toksycznoci poprzez redukcjê dawki. Immunosupresja obok korzystnego efektu hamuj¹cego odpowied immunologiczn¹ biorcy wywiera tak¿e niespecyficzny, niekorzystny wp³yw na uk³ad odpornociowy, sprzyjaj¹c powik³aniom infekcyjnym
i nowotworom, a dodatkowo ka¿dy lek ma
swoje dzia³ania niepo¿¹dane. Najczêciej
obecnie stosowane schematy leczenia immunosupresyjnego obejmuj¹ inhibitor kalcyneuryny (takrolimus Tak rzadziej cyklosporyna A CsA), mykofenolan mofetylu MMF,
rzadziej mykofenolan sodu MPS i glikokortykosteroidy GS, czêsto z pocz¹tkowym leczeniem indukcyjnym. Wg danych USRDS
w USA w 2009 roku takrolimus otrzymywa³o 85% biorców nerki, Cyklosporynê -10%,
MMF- 75%, MPS-16% chorych po transplantacji nerki. Schemat takrolimus+MMF/
MPS+GS stosowany by³ u 51,4% biorców,
takrolimus+MMF/MPS (bez GS) u 27,6%
pacjentów, schemat CsA+MMF+GS otrzymywa³o 5,6% pacjentów a CsA+MMF (bez
GS) jedynie 1,9% biorców [49]. Obecne kierunki leczenia immunosupresyjnego obejmuj¹ indywidualizacjê czyli dostosowanie do
czynnoci przeszczepu, wspó³istniej¹cych
schorzeñ i wystêpuj¹cych dzia³añ niepo¿¹danych oraz minimalizacjê g³ównie poprzez
ograniczanie stosowania glikokortykosteroidów lub inhibitorów kalcyneuryny. W wytycznych KDIGO 2009 (Kidney Disease Improving Global Outcomes) zaleca siê aby
lekiem pierwszego wyboru z leków antyproliferacyjnych by³y mykofenolany [23].
Od 15 lat jednym z kluczowych leków
immunosupresyjnych stosowanych w schematach leczenia immunosupresyjnego u
biorców przeszczepu nerki jest mykofenolan mofetylu (CellCept® Roche).
Mechanizm dzia³ania
MMF jest prolekiem dla czynnego farmakologicznie kwasu mykofenolowego
(MPA). MPA jest specyficznym, silnym, niekompetycyjnym, odwracalnym inhibitorem
dehydrogenazy inozynomonofosforanu
(IMPDH). Enzym ten odgrywa kluczow¹ rolê
w syntezie nukleotydów purynowych de
novo i katalizuje tworzenie nukleotydów guanozynowych z inozyny w limfocytach T i
B. ród³em zasad purynowych w innych typach komórek jest reutylizacja preformowanych zasad; za w limfocytach T i B zasady
purynowe pochodz¹ g³ównie z syntezy de
novo. MPA hamuje proliferacjê limfocytów
T i B poprzez zmniejszanie wewn¹trzkomórkowej puli GTP (guanozynotrójfosforan),
bez wbudowywania siê w strukturê DNA.
MPA piêciokrotnie silniej hamuje izoformê
IMPDH typu II (której ekspresjê stwierdza
siê przede wszystkim w aktywowanych limfocytach), ni¿ typu I obecn¹ w innych rodzajach komórek. MMF poprzez niedobór GTP
hamuje glikacjê moleku³ adhezyjnych (se-
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lektyny E i P) porednicz¹cych w wi¹zaniu
aktywnych limfocytów T do komórek ródb³onka przeszczepu. MPA wywiera te¿ dzia³anie antyproliferacyjne na komórki miêni
g³adkich i mezangium poprzez hamowanie
indukowanej syntazy NO, pobudza równie¿
apoptozê aktywowanych limfocytów T, hamuje dojrzewanie komórek dendrytycznych,
poprzez wp³yw na proliferacjê limfocytów B
hamuje produkcjê przeciwcia³.
MMF wch³ania siê w ¿o³¹dku ulegaj¹c
hydrolizie do MPA. MPA jest metabolizowany g³ównie przy udziale glukuronylotransferazy (UGT) do fenolowego glukuronidu MPA
(MPAG), który nie posiada aktywnoci farmakologicznej. MPA podlega recyrkulacji
jelitowo-w¹trobowej. Drugi szczyt stê¿enia
leku w osoczu (po 6-12 godzinach) wynika
z faktu, ¿e g³ówny metabolit MPA - glukuronian mykofenolanu (MPAG) - jest wydzielany do ¿ó³ci, a nastêpnie w jelicie ponownie
rozprzêgany do MPA poprzez jelitow¹ glukuronidazê. Wysokie stê¿enie MPA w jelicie oraz fakt, ¿e w enterocytach g³ównym
szlakiem syntezy puryn jest szlak de novo
mo¿e t³umaczyæ czêste wystêpowanie zaburzeñ ¿o³¹dkowo- jelitowych u chorych leczonych MMF. MPA wi¹zany jest z bia³kami w 97% - 99% u pacjentów z prawid³ow¹
funkcj¹ nerek i w¹troby, wi¹zanie z albuminami pozostaje sta³e w zakresie stê¿eñ
MPA 1-60 mg/L. Farmakokinetyka zmienia
siê w czasie po transplantacji, AUC we
wczesnym okresie po TPN (3 m) jest o 3050% ni¿sze dla tej samej dawki MPA w porównaniu z pónym okresem po przeszczepieniu. Objawy uboczne, zale¿ne od dawki
MMF, to: zaburzenia jelitowo - ¿o³¹dkowe,
biegunki. Mog¹ one ust¹piæ po zmniejszeniu dawki leku. MMF mo¿e wywo³aæ mielosupresjê. Natomiast podczas stosowania
MMF nie obserwuje siê objawów nefrotoksycznoci, hepatotoksycznoci, neurotoksycznoci, MMF nie ma dzia³ania diabetogennego, ani wp³ywu na gospodarkê lipidow¹, nie wp³ywa na przebudowê tkanki kostnej, nie ma niepo¿¹danych efektów kosmetycznych, jest bezpieczny w zespole hemolityczno-mocznicowym i przy leczeniu allopurinolem. Jest przeciwwskazany w ci¹¿y,
lek nale¿y odstawiæ co najmniej na 6 tygodni przed zajciem w ci¹¿ê [17].
Zastosowanie MMF w podstawowych
schematach immunosupresji
po przeszczepieniu nerki
Cellcept firmy Roche jest zarejestrowany do stosowania w profilaktyce odrzucania alloprzeszczepu u doros³ych biorców
nerki (1995), serca (1998), w¹troby(2000),
do stosowania u dzieci biorców nerki (2001).
Jego wprowadzenie w po³owie lat 90-tych
ubieg³ego wieku przyczyni³o siê do redukcji
czêstoci procesu ostrego odrzucania i przynios³o poprawê prze¿ycia pacjentów i przeszczepu nerkowego. W zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepu w randomizowanych badaniach klinicznych z zastosowaniem cyklosporyny (the European Mycophenolate Mofetil Cooperative Study, US Renal
Transplant Mycophenolate Mofetil Study
Group, Tricontinental Mycophenolate Mofetil
Renal Transplantation Study Group) CellCept zmniejsza³ czêstoæ procesu odrzucania o 50% w porównaniu z azatiopryn¹ a o
70% w porównaniu z placebo [11,47,48,18].

Kolejne badania kliniczne z zastosowaniem
MMF w skojarzeniu z takrolimusem wykaza³y tak¿e istotn¹ redukcjê czêstoci wystêpowania procesu ostrego odrzucania w
porównaniu z azatiopryn¹ (27% vs 44%) lub
schematem dwulekowym [45, 35]. Wykazano tak¿e skutecznoæ MMF w leczeniu
procesu ostrego odrzucania przeszczepu.
(Mycophenolate Mofetil Renal Refractory
Rejection Study Group, Mycophenolate
Mofetil Acute Renal Rejection Study Group) [38,37]. Analizy danych z rejestrów
UNOS lub USRDS wykaza³y, ¿e CellCept
w porównaniu z azatiopryn¹ zmniejsza³ o
27% ryzyko utraty przeszczepu w ci¹gu 4letniej obserwacji, zmniejsza³ progresjê pogarszania siê czynnoci nerki w 24-miesiêcznej obserwacji, o 21% zmniejsza³ ryzyko zgonu z czynnym przeszczepem, a u
biorców powy¿ej 65 roku ¿ycia poprawia³
prze¿ycie pacjentów i przeszczepów, MMF
zmniejsza³ tak¿e o 65% czêstoæ pónych
epizodów ostrego odrzucania (po up³ywie 12
miesiêcy po TPN) [39,44,31-33]. CellCept
okaza³ siê tak¿e skuteczny w grupach wysokiego ryzyka immunologicznego, takich
jak Afro-Amerykanie i populacja pediatryczna [20]. Potwierdzenie skutecznoci CellCeptu w badaniach klinicznych i rejestrowych ugruntowa³o jego kluczow¹ pozycjê w
schematach leczenia immunosupresyjnego,
MMF stopniowo zast¹pi³ starszy lek antyproliferacyjny, jakim jest azatiopryna, praktycznie obecnie prawie nie stosowana de
novo u biorców nerki. Autorzy z Uniwersytetu Wiedeñskiego przeanalizowali 5-letnie
prze¿ycie biorców i przeszczepów u 1219
pacjentów i stwierdzili istotnie mniejsze ryzyko utraty przeszczepu w grupie leczonej
MMF w porównaniu z azatiopryn¹ [21].
Metaanaliza 19 badañ klinicznych (3143
pacjentów) porównuj¹cych skutecznoæ
MMF z azatiopryn¹ wykaza³a, ¿e MMF stosowany z CNI (cyklosporyna lub takrolimus)
istotnie, o 48% redukuje czêstoæ procesu
ostrego odrzucania przeszczepu i o 36%
ryzyko utraty przeszczepu bez wzglêdu na
rodzaj stosowanego CNI [24]. W badaniu
prospektywnym, randomizowanym, przeprowadzonym u chorych de novo po zabiegu przeszczepienia nerki, Ciancio i wsp.
porównali 3 schematy leczenia immunosupresyjnego: schemat ze zredukowan¹ dawk¹ takrolimusu/sirolimus (A) vs schemat ze
zredukowan¹ dawk¹ takrolimusu/MMF 2.0
g (B) vs protokó³ immunosupresyjny ze zredukowan¹ dawkê Neoralu/sirolimus (C).
Wszystkie grupy otrzymywa³y dodatkowo
daklizumab, GS. Czêstoæ wystêpowania
ostrego odrzucania, po 12. miesi¹cach obserwacji, wynosi³a 4% w grupie A i B vs 14%
w grupie C (p=0,03). Prze¿ycie chorych i
przeszczepów, po 3. latach obserwacji, wynosi³o odpowiednio 90% i 82% w grupie A;
92% i 88% w grupie B oraz 96% i 88% w
grupie C. Czêstoæ wystêpowania ostrego
odrzucania by³a najni¿sza w grupie B (10%)
vs 26% w grupie A vs 20% w grupie C
(p=0,07). W grupie B obserwowano rzadziej
wystêpowanie cukrzycy, hiperlipidemii vs
grupy A i C. Schemat zawieraj¹cy MMF okaza³ sie najbardziej korzystny w porównaniu
z siolimusem skojarzonym z takrolimusem
lub cyklosporyn¹ [4].
Poniewa¿ wspó³czesne kierunki leczenia immunosupresyjnego maj¹ce na celu
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zachowanie dobrej czynnoci przeszczepu,
wyd³u¿enie prze¿ycia pacjentów i przeszczepów, minimalizacjê dzia³añ niepo¿¹danych
polegaj¹ g³ównie na ograniczaniu CNI lub
GS, w takiej sytuacji MMF sta³ siê bardzo
wa¿nym elementem schematów immunosupresji, zapewniaj¹cym adekwatn¹, przewlek³¹ immunosupresjê.
Ograniczanie CNI z zastosowaniem
MMF
Redukcja dawki lub niestosowanie CNI
mo¿e przyczyniæ siê do poprawy prze¿ycia
przeszczepów i pacjentów poprzez redukcjê ryzyka sercowo-naczyniowego i hamowanie rozwoju przewlek³ej dysfunkcji przeszczepu (CAD).
W przypadku stosowania schematów
bez CNI lub ze zredukowana dawk¹ CNI we
wczesnym okresie po transplantacji zalecane jest leczenie indukcyjne przeciwcia³ami
mono- lub poliklonalnymi. Podstawowymi
lekami s¹ MMF i GS.
Ograniczanie CNI u biorców de novo
lub ze stabiln¹ czynnoci¹
przeszczepu
Vincenti i wsp. u 98 chorych niskiego
ryzyka immunologicznego stosowali daklizumab z MMF (3,0 g/doba) oraz standardow¹ dawkê GS. Czêstoæ wystêpowania
ostrego odrzucania by³a wysoka -48% po 6
miesi¹cach a po 12 miesi¹cach - 53% [53].
Abramowicz i wsp. w badaniu wieloorodkowym, przeprowadzonym na grupie
170 chorych otrzymuj¹cych wyjciowo GS/
CsA w³¹czali MMF, po 3 miesi¹cach randomizowali chorych do schematu GS/MMF
lub GS/MMF/CsA. W grupie otrzymuj¹cej
GS/MMF zaobserwowali poprawê czynnoci nerki przeszczepionej, w porównaniu z
grup¹ otrzymuj¹c¹ GS/MMF/CsA. W 6 miesi¹cu po odstawieniu CsA czêstoæ wystêpowania ostrego odrzucania, w grupie otrzymuj¹cej GS/MMF, by³a jednak istotnie wy¿sza, ni¿ w grupie GS/MMF/CsA - 10,6%
vs 2.4%. Po 5 latach obserwacji czêstoæ
wystêpowania ostrego odrzucania w grupie
GS/MMF, by³a nadal istotnie wy¿sza, ni¿ w
grupie z GS/MMF/CsA. Prze¿ycie 5-letnie
chorych i przeszczepów by³o porównywalne w obydwu grupach, aczkolwiek z tendencj¹ na korzyæ grupy kontynuuj¹cej leczenie CsA. W grupie chorych otrzymuj¹cych
GS/MMF utrzymywa³a siê natomiast lepsza
czynnoæ przeszczepu nerkowego [1].
W badaniu CAESAR porównywano 3
schematy leczenia immunosupresyjengo:
daklizumab/MMF/GS + zredukowana dawka CsA we wczesnym okresie, a nastêpnie
odstawienie CsA; daklizumab/MMF/GS+
zredukowana dawka CsA prze ca³y okres
obserwacji oraz MMF/ GS + normalna dawka CsA bez daklizumabu. Nie obserwowano ró¿nic w wartociach GFR w 12 miesi¹cu po zabiegu KTx miêdzy badanymi grupami, natomiast odsetek chorych z ostrym
odrzucaniem by³ najwy¿szy w grupie, u której odstawiano CsA. Po przeanalizowaniu
grupy, w której odstawiono CsA wykazano,
¿e chorzy ci byli zagro¿eni ryzykiem wyst¹pienia procesu ostrego odrzucania, gdy AUC
dla MPA wynosi³ poni¿ej 30-40 mg/h*mL.
Przeciwnie, przy AUC dla MPA >60 mg/h*mL,
odsetek chorych ze stwierdzanym ostrym
odrzucaniem w tej grupie by³ podobny, jak w

grupie kontynuuj¹cej leczenie CsA [9].
W kolejnym, du¿ym badaniu randomizowanym (356 chorych), porównuj¹cym
standardow¹ vs zredukowan¹ dawkê CsA
w schemacie z MMF (w grupie ze zredukowan¹ dawk¹ CsA dodatkowo stosowano IL2RA) obserwowano podobn¹ czêstoæ wystêpowania ostrego odrzucania (25% vs
28%, odpowiednio w grupie ze zredukowan¹ dawk¹ CsA z indukcj¹ IL-2RA vs klasyczna dawka CsA). GFR po roku wynosi³o odpowiednio 72 vs 66 mL/min ( NS) [54].
Pascual i wsp. 12 miesiêcy po zabiegu
TPN, 64 chorych ze stabiln¹ czynnoci¹
przeszczepu randomizowali do 1 z 2 grup:
ze zredukowan¹ dawk¹ CsA o 50% (n=32)
oraz kontynuuj¹c¹ pe³n¹ dawkê CsA (n=32).
Podtrzymuj¹c¹ immunosupresjê w obydwu
grupach chorych stanowi³y GS/MMF. Wyniki badania by³y zachêcaj¹ce: w grupie chorych ze zredukowan¹ dawk¹ CsA o 50%
obserwowano istotn¹ poprawê klirensu kreatyniny w 6. miesi¹cu od interwencji (wzrost
klirensu kreatyniny o 6.9 mL/min). Nie obserwowano procesu ostrego odrzucania w
tym okresie w ¿adnej z badanych grup chorych. Jedynie w grupie, w której redukowano dawkê CsA, obserwowano poprawê kontroli cinienia têtniczego krwi, profilu lipidowego, stê¿enia kwasu moczowego [40].
Najwiêksz¹ randomizowan¹ prób¹ kliniczn¹ przeprowadzon¹ w ostatnim okresie
u biorców przeszczepu nerki by³o badanie
Symphony, którego wyniki opublikowano w
NEJM. Celem badania by³o ograniczenie
nefrotoksycznoci CNI lub sirolimusa poprzez zredukowanie ich dawki z jednoczesnym stoso-waniem indukcji daclizumabem,
a w podstawowej immunosupresji MMF w
dawce 2 g/dobê i GS. Pierwotnym punktem
koñcowym by³a wielkoæ prze-s¹czania k³êbuszkowego (GFR) mierzona wzorem Cockcroft-Gaulta a wtórnymi ostre odrzucanie i
prze¿ycie przeszczepu. Badaniem objêto
1645 biorców, których randomizowano do 4
grup. Stosowano pe³n¹ dawkê CsA (poziom
100-200 ng/ml), nisk¹ dawkê CsA (50-100
ng/ml), nisk¹ dawkê Tak (3-7ng/ml) lub nisk¹ dawkê RAPA (4-8 ng/ml). redni eGFR
by³ wy¿szy w grupie Tak w porównaniu z innymi schematami (65,4 ml/min). Równie¿ w
tej grupie obserwowano istotnie ni¿sz¹ czêstoæ procesu ostrego odrzu-cania (12,3%)
w porównaniu z standardow¹ dawk¹ CsA
(25,8%), nisk¹ dawk¹ CsA (24,0%) i nisk¹
dawk¹ RAPA (37,2%). Prze¿ycie przeszczepu nerkowego by³o istotnie wy¿sze w grupie z nisk¹ dawk¹ Tak (94,2% vs niska CsA
93,1%, CsA 89,3%, Sir 89,3%). Czêstoæ
dzia³añ niepo¿¹danych by³a najwy¿sza w
grupie RAPA (53,2%). Po trzech latach obserwacji nadal najlepsz¹ czynnoæ nerki
obserwowano u biorców z nisk¹ dawk¹ takrolimusu [8,10].
W oparciu o wyniki przeprowadzonych
badañ z niestosowaniem CNI, u chorych
otrzymuj¹cych MMF, nawet w po³¹czeniu z
indukcj¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e czêstoæ
wystêpowania procesu ostrego odrzucania
wydaje siê zbyt wysoka, aby zaakceptowaæ
tê strategiê leczenia immunosupresyjnego.
W chwili obecnej nie zaleca siê schematów de novo bez inhibitorów kalcyneuryny (KDIGO 2009). Nie nale¿y odstawiaæ CNI
u biorców ze stabiln¹ czynnoci¹ nerki ze
wzglêdu na zbyt wysokie ryzyko procesu
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ostrego odrzucania, który wp³ywaæ mo¿e
negatywnie na odleg³¹ czynnoæ przeszczepu. Na podstawie przeprowadzonych badañ
randomizowanych i nierandomizowanych
preferuje siê schematy ze zredukowan¹
dawk¹ CNI. Bezpieczniejsza jest redukcja
CNI przy zastosowaniu indukcji anty CD-25
(basylikymab). Dobra czynnoæ nerki mo¿e
byæ zachowana przy zastosowaniu niskich
dawek CNI w skojarzeniu z lekami antyproliferacyjnymi [23].
Aktualnie uwa¿a siê, ¿e najbardziej korzystny schemat immunosupresji we wczesnym okresie po transplantacji nerki powinien obejmowaæ indukcjê anty-CD25, zredukowane dawki takrolimusu, MMF i GS
(GS do uznania orodka transplantacyjnego). Nale¿y tak¿e podkreliæ, ¿e nefrotoksycznoæ CNI tylko w niewielkim odsetku
jest odpowiedzialna za pogarszanie siê
czynnoci przeszczepu nerkowego, zawsze
nale¿y identyfikowaæ inne, konkretne przyczyny CAD. Zredukowane dawki CNI obok
korzystnego wp³ywu na czynnoæ nerki mog¹
tak¿e mieæ dobroczynny wp³yw na ryzyko
sercowo-naczyniowe i prze¿ycie biorcy.
MMF w skojarzeniu z inhibitorami
mTOR
Schemat immunosupresji MMF/sirolimus oceniano równie¿ w grupie 254 chorych ze stabiln¹ czynnoci¹ przeszczepu, u
których w pomiêdzy 30. a 180. dniem od
zabiegu TPN odstawianio CNI (CsA lub takrolimus). W badaniu tym - Spare-The-Nephron Trial - Person i wsp. wykazali, ¿e po
12. miesi¹cach obserwacji w grupie chorych
otrzymuj¹cych MMF/sirolimus/prednizon
obserwowano 20% wzrost wartoci GFR,
podczas gdy w grupie z CNI obserwowano
wzrost GFR jedynie o 4,4% [41, 42].
Flechner i wsp. przedstawili odleg³e wyniki badania prospektywnego, randomizowanego oceniaj¹cego skutecznoæ skojarzonego schematu immunosupresyjnego
z³o¿onego z sirolimusu/MMF/GS wraz z
indukcj¹ bazyliksymabem. Obserwowali oni
porównywalne 5. letnie prze¿ycia chorych,
przeszczepów; podobn¹ czêstoæ wystêpowania ostrego odrzucania w grupie chorych
z sirolimusem/MMF, w porównaniu z grup¹
chorych otrzymuj¹c¹ CNI. Istotnie lepszy
by³ GFR po 5. latach obserwacji w grupie z
sirolimusem vs CNI (66,7 mL/min vs 50,7
mL/min, p=0,0075) [12].
MMF w przewlek³ej dysfunkcji
przeszczepu
W przypadku pogarszaj¹cej siê czynnoci nerki z rozpoznaniem hist-pat IF/TA i/
lub nefrotoksycznoci CNI zalecanym postêpowaniem jest redukcja lub odstawienie
CNI i do³¹czenie leku antyproliferacyjnego
z grupy MPA lub inhibitorów mTOR lub skojarzenie obu. Wskazane s¹ leki immunosupresyjnych pozbawione nefrotoksycznoci i nie zwiêkszaj¹ce ryzyka sercowo-naczyniowego, takim w³anie lekiem jest MMF.
Jednym z pierwszych badañ, w którym
odstawiano CNI (CsA/takrolimus) i w³¹czano MMF u chorych z progresj¹ zmian przewlek³ych w badaniu biopsyjnym lub klinicznym, by³o badanie Suwelacka i wsp. W badaniu tym, rednio 7 lat od zabiegu TPN,
39 chorych z rozpoznanym CAN, otrzymuj¹cych w terapii podtrzymuj¹cej GS/CNI
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prospektywnie randomizowano, do 1 z 2
grup. W jednej grupie chorych do³¹czano do
leczenia MMF (n=20) , w drugiej grupie równie¿ w³¹czano MMF, ale CNI odstawiano
powoli w okresie 32 tygodni od randomizacji (n=19). U chorych otrzymuj¹cych leczenie MMF/GS bez CNI obserwowano znaczn¹ poprawê czynnoci przeszczepu nerkowego, w porównaniu z grup¹ kontynuuj¹c¹
terapiê z CNI (p=0,002)[ 46].
Próby odstawienia CsA, przy pogarszaj¹cej siê czynnoci przeszczepu, podj¹³ siê
te¿ Ducloux i wsp. Badanie zosta³o przeprowadzone na 31. osobowej grupie chorych.
U chorych tych wykonano konwersjê z Aza
na MMF, a nastêpnie odstawiano CsA. W
okresie 27. miesiêcznej obserwacji stê¿enie kreatyniny ustabilizowa³o siê, a nastêpnie obni¿y³o (p<0,0005). Koñcowe stê¿enie
kreatyniny by³o istotnie ni¿sze, ni¿ na pocz¹tku badania. Ostre odrzucanie wyst¹pi³o jedynie u 2 chorych (6,5%) [5].
Dudley i wsp, równie¿ u chorych z progresj¹ niewydolnoci przeszczepu (creeping
creatinine), co najmniej 6 miesiêcy po zabiegu TPN, dokonali randomizacji do 1 z 2
grup: kontynuuj¹cej CsA (n=70) lub do grupy, w której CsA odstawiono po wczeniejszym w³¹czeniem MMF (n=73). U chorych
tych wykonywano biopsjê w okresie 1. roku
od w³¹czenia do badania. Obserwacja trwa³a 58 miesiêcy. W grupie, w której odstawiono CsA stwierdzono stabilizacjê, b¹d
poprawê stê¿enia kreatyniny, natomiast w
grupie kontynuuj¹cej CsA - pogorszenie jej
funkcji. Nie obserwowano zwiêkszenia czêstoci wystêpowania epizodów ostrego odrzucania po odstawieniu CsA [6].
Podobne, korzystne wyniki, obserwowano w Reference Study. W badaniu tym CsA
redukowano jedynie o 50%, a terapiê podtrzymuj¹c¹ kontynuowano z u¿yciem MMF
i GS. Po redukcji dawki CsA obserwowano
poprawê klirensu kreatyniny o 11% podczas
2 letniej obserwacji. Nie stwierdzono epizodów ostrego odrzucania po zmniejszeniu
dawki CsA [13].
Garcia i wsp. w grupie 169. chorych
(153. otrzymuj¹cych CsA, 14. leczonych takrolimusem) z przewlek³¹ nefropati¹ przeszczepu (u 57% chorych potwierdzona histopatologicznie) dokonywali konwersji z
Aza na MMF jednoczenie odstawiaj¹c CNI
(n=66), lub redukuj¹c dawkê CNI (n=103).
Po interwencji odnotowano poprawê czynnoci przeszczepu nerkowego w obydwu
grupach chorych. Poprawa ta by³a wiêksza
w grupie chorych, w której odstawiono CNI,
w porównaniu z grup¹ chorych, w której jedynie redukowano dawkê CNI [14].
Najwiêkszym obserwacyjnym, nieinterwencyjnym 1-ramiennym badaniem u 2217.
biorców nerki jest TRANCEPT. Chorym leczonym CNI w³¹czono MMF przynajmniej 6
miesiêcy po przeszczepieniu nerki (6 miesiêcy- 20 lat), CNI pozostawiano lub redukowano dawkê albo odstawiano ca³kowicie
(n=71). Chorych obserwowano przez 4 lata.
Wykazano, ¿e w³¹czenie MMF po up³ywie
ponad 6 miesiêcy po transplantacji by³o
zwi¹zane z popraw¹ czynnoci nerki, nawet
jeli w³¹czenie MMF nast¹pi³o ponad 5 lat
po transplantacji. Obserwowano wzrost
eGFR o 2,31 ml/min/rok i o 3,65 ml/min/rok
przy redukcji CNI. Czêstoæ procesu odrzucania by³a niska i wynosi³a 4,2%, równie¿
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powa¿ne dzia³ania niepo¿¹dane obejmowa³y
tylko 8,8% badanych. Reasumuj¹c do³¹czenie MMF, bez wzglêdu na czas po TPN, stabilizuje czynnoæ przeszczepu, bez wzrostu
ryzyka procesu odrzucania i jest bezpieczne [34].
MMF i nowe leki immunosupresyjne
w trakcie badañ klinicznych
MMF znalaz³ tak¿e zastosowanie w skojarzeniu z belataceptem, który ma byæ alternatyw¹ dla CNI. Belatacept (LEA 29Y) to
selektywny bloker kostymulacji. Wi¹¿e siê
z ligandami kostymulacji (CD80 i CD86)
komórek prezentuj¹cych antygen. Blokada
sygna³u 2 przez belatacept hamuje aktywacjê limfocytów T powoduj¹c ich unieczynnienie i apoptozê. Lek ten (w dwóch ró¿nych dawkach) w po³¹czeniu z MMF 2,0/
doba i GS oraz bazyliksymabem by³ porównywany ze standardow¹ immunosupresj¹
z³o¿on¹ z GS/MMF/CsA u 666.biorców nerki od standardowego dawcy (badanie III fazy
BENEFIT) lub u 543. biorców nerki od dawcy o rozszerzonych kryteriach (badanie III
fazy BENEFIT-EXT). Oba badania wykaza³y po 12. i 24. miesi¹cach obserwacji lepsz¹ czynnoæ nerki mierzon¹ wielkoci¹
GFR, porównywalne prze¿ycie pacjenta i
przeszczepu, lepszy profil sercowo-naczyniowy i metaboliczny. W badaniu BENEFIT
obserwowano wy¿sz¹ czêstoæ procesu
odrzucania, które mia³o charakter odwracalny i nie wp³ynê³o negatywnie na czynnoæ
przeszczepionej nerki [7,52]. W badaniach
leków oddzia³uj¹cych na receptory komórkowe i szlaki przekazywania sygna³ów z
pominiêciem szlaku kalcyneuryny równie¿
stosowano w schematach MMF. Podawano
MMF w skojarzeniu z tasocitinibem (CP
690,550), inhibitorem kinazy tyrozynowej
JAK 3 hamuj¹cej sygna³ 3 i sotrastauryn¹
(AEB071) inhibitorem kinazy bia³kowej C.
Wyniki badañ klinicznych II fazy s¹ obiecuj¹ce [2,3].
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e
istotn¹ zalet¹ MMF jest mo¿liwoæ kojarzenia go z ka¿d¹ gup¹ leków immunosupresyjnych (CNI, GS, mTOR, belatacept, sotrastaurin, tasocitinib) oraz ze wszystkimi
metodami leczenia indukcyjnego- z przeciwcia³ami powoduj¹cymi deplecjê limfocytów
(surowica antytymocytarna, alemtuzumab,
rituximab) i nie powoduj¹cymi lizy komórek
(basyliksymab).
Zastosowanie MMF w schematach
z ograniczaniem GS
Drug¹ metod¹ optymalizacji leczenia
immunosupresyjnego jest ograniczanie glikokortykosteroidów. W wytycznych KDIGO
2009 zaleca siê, aby GS odstawiaæ we
wczesnym okresie po zabiegu przeszczepienia nerki, nale¿y je tylko stosowaæ do 7
doby po TPN [23]. W protoko³ach bez GS
rekomenduje siê leczenie indukcyjne z zastosowaniem przeciwcia³ mono- lub poliklonalnych a w terapii podtrzymujacej inhibitor
kalcyneuryny i MMF. Takie postêpowanie
jest bezpieczne jedynie u chorych niskiego
ryzyka immunologicznego. Metaanalizy
przeprowadzonych badañ randomizowanych wykazuj¹ wiêksz¹ czêstoæ procesu
odrzucania, porównywalne prze¿ycie pacjenta i przeszczepu, mniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe; lepsz¹ kontrolê cinienia

têtniczego, rzadziej hipercholesterolemiê i
cukrzycê NODM (new onset diabetes mellitus) [25].
Odrzucanie zale¿ne od przeciwcia³
Nowym wyzwaniem dla transplantologii
jest proces odrzucania zale¿ny od przeciwcia³. Wprowadzenie do praktyki transplantacyjnej metod oznaczania C4d w tkance
nerkowej i przeciwcia³ przeciwko dawcy w
surowicy biorcy w oparciu o syntetyczne
antygeny HLA umo¿liwi³o diagnostykê reakcji humoralnej, która odgrywa istotn¹ rolê w
patogenezie uszkodzenia przeszczepu. W
przewlek³ym humoralnym odrzucaniu (charakterystyczny obraz hist-pat przewlek³ej
glomerulopatii, C4d+, obecne przeciwcia³a
przeciwko dawcy) nale¿y intensyfikowaæ
immunosupresjê, dobre efekty opisano po
konwersji leczenia na takrolimus + MMF
[36]. Wykazano, ¿e MMF poprzez swój
wp³yw na proliferacjê limfocytów B wywiera
korzystny wp³yw na hamowanie produkcji
przeciwcia³ przeciwko dawcy. Nie opracowano dotychczas standardów postêpowania w przewlek³ym odrzucaniu humoralnym,
gdy¿ nie przeprowadzono randomizowanych badañ klinicznych [29].
MMF a nowotwory u biorców nerki
MMF dzia³a antyproliferacyjnie zarówno
in vivo jak i in vitro. Efekt przeciwnowotworowy MMF mo¿e byæ tak¿e zwi¹zany z hamowaniem moleku³ adhezyjnych i przez co
ograniczanie rozsiewu guza [22]. Rolê MMF
w rozwoju nowotworów oceniano w prospektywnym obserwacyjnym badaniu u 6751
biorców nerki otrzymuj¹cych MMF i dobranych w tej samie liczbie biorców nie leczonych MMF. Dane oparto na dwóch rejestrach
OPTN/UNOS i CTS. Czas obserwacji wynosi³ 3 lata. Nie wykazano zwiêkszonego
ryzyka rozwoju ch³oniaków ani innych nowotworów u leczonych MMF. W obu rejestrach MMF wykazywa³ tendencjê w kierunku mniejszej czêstoci nowotworów innych
ni¿ ch³oniaki, RR odpowiednio 0,86 (UNOS)
i 0,79 (CTS). W rejestrze CTS czas do rozwoju nowotworu niech³oniakowego by³ d³u¿szy u osób leczonych MMF[43].
Monitorowanie poziomu MPA
Leki immunosupresyjne nale¿¹ do rodków o w¹skim oknie terapeutycznym, cechuje je zmiennoæ miêdzy- i wewn¹trzosobnicza farmakokinetyki leku (wch³anianie,
dystrybucja, metabolizm, eliminacja), czêsto brak korelacji miêdzy dawk¹ leku a poziomem we krwi. Monitorowanie terapeutycznego stê¿enia leku (TDM  therapeutic
drug monitoring) pozwala ustaliæ dawkowanie tak, by stê¿enia leku we krwi osi¹gnê³y
zakres charakteryzuj¹cy siê zarówno skutecznoci¹ dzia³ania jak i ma³ym ryzykiem
wyst¹pienia objawów ubocznych. Monitorowanie ma na celu optymalizacjê i indywidualizacjê leczenia immunosupresyjnego.
TDM pozwala uwzglêdniæ interakcje leków
kojarzonych w schematach immunosupresji. Metody oceny ekspozycji na MPA obejmuj¹ poziom C0 (minimalne stê¿enie leku,
tzw. trough level, czyli po 12 h od poprzedniej dawki), pole pod krzyw¹ czyli ca³kowit¹ ekspozycjê na lek : AUC 0-12 :C0, C40,
C1, C2, C4, C6, C8, C10, C12, w praktyce
czêciej wykorzystuje siê wzory skrócone
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LSS (limited- sample strategy): C0, C30, C2
lub C20, C1, C3 (estymator bajezyjski).
Metod¹ referencyjn¹ oznaczania stê¿enia
MPA jest HPLC (chromatografia cieczowa),
jednak w praktyce stosuje siê metody immunoenzymatyczne (EMIT), które zawy¿aj¹ wynik o oko³o 20% [50].
Monitorowanie stê¿enia MPA nie jest rutynowo stosowane, jednak za jego przydatnoci¹ przemawia mniejsza ekspozycja na
MMF we wczesnym okresie po TPN, inna
ekspozycja na MPA przy Cyklosporynie i
takrolimusie. Obecnie przy czêsto stosowanej redukcji CNI lub GS nale¿y zapewniæ
adekwatn¹ immunosupresjê poprzez optymaln¹ ekspozycjê na MPA. Zespó³ ekspertów wiatowego Towarzystwa Transplantacyjnego w opublikowanym w 2010 roku Konsensusie zaleca monitorowanie MPA w nastêpuj¹cych sytuacjach: zmiany leczenia
immunosupresyjnego, u pacjentów nie otrzymuj¹cych indukcji, 2-lekowych schematów
immunosupresji, przy redukcji CNI, w schematach bez CNI, przy opónionej czynnoci przeszczepu, w przypadkach wyst¹pienia ostrego odrzucania lub dzia³añ niepo¿¹danych, u chorych wysokoimmunizowanych, u dzieci i m³odocianych, przy zaburzeniach ¿o³¹dkowo-jelitowych, przy interakcjach lekowych. We wczesnym okresie po
przeszczepieniu nerki zaleca siê oznaczanie stê¿enia MPA w 3., 7. dobie oraz miêdzy 10. a 14. dniem po TPN [27]. Wyniki
trzech badañ randomizowanych (badania
APOMYGRE, FDCC i Opticept) wykazuj¹,
¿e terapeu-tyczne monitorowanie MPA poprawia jego skutecznoæ w ci¹gu pierwszych
3 miesiêcy po transplantacji [16,28,51]
Lepsz¹ ekspozycjê na MPA w skojarzeniu z CsA uzyskuje siê przy pocz¹tkowej
dawce MMF co najmniej 2,5 g/dobê (stosowano dawki do 4,0 g/dobê). Docelowa zalecana ekspozycja MPA AUC0-12 wynosi
30-60 mg*h/l przy stosowaniu inhibitorów
kalcyneuryny. Je¿eli orodek oznacza tylko
C0, to powinno ono wynosiæ C0 >1,3 mg/L.
Ekspozycja na MMF wzrasta w ci¹gu pierwszych 3 miesiêcy po transplantacji nawet o
90%, dlatego wczesna redukcja dawki nie
jest wskazana. Ze wzglêdu na wp³yw cyklosporyny na kr¹¿enie w¹trobowo-jelitowe
MPA ekspozycja na CellCept jest ni¿sza ni¿
przy leczeniu takrolimusem. Zalecan¹ do
stosowania w skojarzeniu z takrolimusem
dawk¹ MMF jest 2,0 g/dobê (2x1,0). Ekspozycja na MPA przy takrolimusie mo¿e byæ
wy¿sza o oko³o 20% ni¿ przy leczeniu CsA,
przy stoso-waniu tej samej dawki MMF. Zalecane AUC dla MPA jest takie samo - 3060 mg*h/l, a C0 >1,9 ng/L. Zbyt niskie dawki CellCeptu niezale¿nie od stosowanego
inhibitora kalcyneuryny zwiêkszaj¹ ryzyko
wyst¹pienia ostrego odrzucania. Spulowane wyniki 3 badañ farmakokinetycznych z
MMF (Symphony, FDCC i OptiCept) wykaza³y, ze wy¿sze dawki CellCeptu przy ni¿szych stê¿eniach takrolimusu koreluj¹ z lepsz¹ czynnoci¹ nerek po 12 miesi¹cach po
TPN i to niezale¿nie od stadium przewlek³ej choroby nerki przeszczepionej. W badaniu CLEAR u biorców nerki otrzymuj¹cych
Tak i GS w ci¹gu pierwszych 5 dni po transplantacji stosowano dawkê nasycaj¹c¹ 3 g
MMF lub 2 g MMF. MPA AUC w dniu 3 i 5
by³y istotnie wy¿sze w grupie otrzymuj¹cej
3,0 g MMF, po 6 miesi¹cach zaznacza³ siê

trend do mniejszej czêstoci procesu odrzucania i lepszej czynnoci nerki. Istotnie wy¿sz¹ czêstoæ procesu odrzucania obserwowano w grupie chorych, którzy w ci¹gu pierwszych 5 dni nie osi¹gnêli AUC > 30 mg*h/l
[16]. W przypadku stosowania schematów
bez CNI, docelowe AUC MPA powinno byæ
wy¿sze - 60-90 mg*h/l.
Monitorowanie MPA jest skuteczne w
uzyskaniu poprawy wczesnych wyników,
zapewnia mniejsz¹ czêstoæ procesu ostrego odrzucania, natomiast nie wykazano korelacji poziomów MPA z wystêpowaniem
dzia³añ niepo¿¹danych [25]. Dotychczasowe
wyniki badañ nie upowa¿niaj¹ do zalecenia
stosowania TDM MPA u wszystkich biorców
dla monitorowania przewlek³ego leczenia
immunosupresyjnego. TDM jest przede
wszystkim przydatne w optymalizacji leczenia MMF we wczesnym okresie po transplantacji i w wybranych grupach biorców przeszczepu nerki.
Dzia³ania niepo¿¹dane MPA
Najczêciej obserwuje siê leukopeniê,
trombocytopeniê i niedokrwistoæ. Czasowa
redukcja dawki leku zazwyczaj szybko przywraca sk³ad morfologiczny krwi do wartoci
wyjciowych. Drugim czêstym powik³aniem
obejmuj¹cym 13-31% biorców s¹ zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe, najczêciej biegunki
[18]. Wystêpowanie biegunek wi¹¿e siê z
wysokim Cmax MPA oraz stê¿eniem wolnego MPA (¡albuminy, ^bilirubina, ^mocznik).
Szeroko znany schemat postêpowania w
przypadku wyst¹pienia biegunek po MPA to
dzielenie dawek (zmniejszenie Cmax) na 34 w ci¹gu doby. Przeprowadzone w orodkach w Belgii prospektywne badanie DIDACT (Diarrhea Diagnosis Aid and Clinical
Treatment) wykaza³o, ¿e 33% biegunek po
TPN jest wywo³ane zaka¿eniami, 6 % przez
inne ni¿ immunosupresyjne leki: antyarytmiczne, antybiotyki, p-nadcinieniowe, diuretyki, p-cukrzycowe, przeczyszczaj¹ce, inhibitory pompy protonowej i proteazy. Nale¿y zawsze przeprowadziæ wnikliw¹ diagnostykê przyczyn biegunki, niepotrzebna redukcja dawki MPA nara¿a pacjenta na suboptymalna immunosupresjê [30].
Podsumowanie
 MMF jest kluczowym lekiem we
wspó³czesnych schematach immunosupresji po transplantacji nerki.
 MMF jest skuteczny w skojarzeniu z
ka¿d¹ grup¹ leków stosowanych w indukcji
lub leczeniu podtrzymuj¹cym.
 Strategie leczenia immunosupresyjnego oparte na MMF pozwalaj¹ na d³ugotrwa³e zachowanie czynnoci przeszczepu i
prze¿ycie pacjenta.
 MMF jest lekiem o ma³ej toksycznoci i liczbie dzia³añ niepo¿¹danych. Nie powoduje zaburzeñ metabolicznych i nie zwiêksza ryzyka sercowo-naczyniowego.
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