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Fluktuacje stê¿enia hemoglobiny u chorych dializowanych prowadz¹ce do
zmian jej stê¿eñ poza docelowy przedzia³ mog¹ przyczyniaæ siê do wysokiej
miertelnoci sercowo-naczyniowej u tych pacjentów. Jednym z czynników
wp³ywaj¹cych na wielkoæ tych fluktuacji wydaje siê byæ wybór rodzaju leku
stymuluj¹cego erytropoezê (Erythropoetin Stimulating Agents - ESA). Celem badania by³o stwierdzenie, czy stosowanie ró¿nych preparatów ESA (glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta i darbepoetyna alfa) mo¿e wp³ywaæ na stabilnoæ stê¿enia hemoglobiny u pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami. Analiz¹ objêto wyniki 53 stabilnych chorych, leczonych hemodializami przez
okres od 16 do 218 miesiêcy, w tym 35 M i 19 K w wieku od 23 do 85 lat (rednio
57,25) leczonych z powodu niedokrwistoci nerkopochodnej praparatami ESA
(glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta lub darbepoetyna alfa) przez okres
minimum 12 miesiêcy przed rozpoczêciem badania. W okresie poprzedzaj¹cym
badanie chorzy zostali losowo przyporz¹dkowani do grupy leczonej glikolem
metoksypolietylenowym epoetyny beta (35 pacjentów) i darbepoetyn¹ alfa (18
pacjentów). Podczas 12 miesiêcy obserwacji, w odstêpach miesiêcznych, rejestrowano stê¿enie hemoglobiny, saturacjê transferyny oraz dawkê ESA. Dawkê
ESA dobierano tak, aby uzyskaæ stê¿enie hemoglobiny pomiêdzy 10 a 12 g/dl. W
analizie uwzglêdniono tylko wyniki pacjentów, którzy ukoñczyli 12-miesiêczn¹
obserwacjê (populacja per protocol). Na pocz¹tku badania stê¿enie hemoglobiny wynosi³o odpowiednio 10,65 vs. 11,21 g/dl, po 12 miesi¹cach obserwacji
odpowiednio 10,61 vs.11,6 g/dl, a ró¿nice by³y nieznamienne statystycznie. rednia saturacja transferryny wynosi³a odpowiednio 43,9 vs. 44,1% i równie¿ nie
ró¿ni³a siê znamiennie pomiêdzy grupami. W trakcie obserwacji w grupie leczonej glikolem metoksypolietylenowym epoetyny beta stwierdzono 26,67% oznaczeñ stê¿enia hemoglobiny poza docelowym kana³em (tzn. <10 lub >12 g/dl). W
grupie leczonej darbepoetyn¹ alfa odsetek takich oznaczeñ wyniós³ 45,92% a
ró¿nica by³a znamienna statystycznie Chi2=12,4 p<0,004. Podczas badania chorzy leczeni glikolem metoksypolietylenowym epoetyny beta wymagali rednio
3,58 zmiany dawki leku, natomiast leczeni darbepoetyn¹ alfa 5,18 zmian dawki
leku w ci¹gu 12-miesiêcznej obserwacji, jednak ró¿nica nie by³a znamienna statystycznie. Wnioski: W badanej grupie pacjentów leczenie glikolem metoksypolietylenowym epoetyny beta zapewnia³o wiêksz¹ stabilnoæ stê¿enia hemoglobiny uzyskan¹ mniejsz¹ iloci¹ zmian dawek leku.
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The influence of different erythropoetin stimulating
agents on stability of hemoglobin levels in patients on
maintenance hemodialysis
Fluctuations of hemoglobin (Hb) level in patients on maintenance
hemodialysis leading to changes its concentration outside target range (10 to
12 g/dl) may contribute high cardiovascular mortality. One of the factor affecting these fluctuations might be the choice of erythropoietin stimulating agents
(ESA). The aim of the study was to find out if using different ESA (methoxy
polyethylene glycol-epoetin beta and darbepoetin alfa) may affect the stability
of Hb level in hemodialysed patients. A group of 53 (35 M and 18 F) stable patients on maintenance hemodialysis was analyzed. Patients' age was between
23 to 85 years, mean 57.25 years. Dialysis time was between 16 to 218 months
and all of the patients were treated with ESA at least 12 months before beginning of the study. At the start of the study patients were randomly assigned to
group treated with methoxy PEG-epoetin beta (n=35) and group treated with
darbepoetin alfa (n=18). During next 12 months of observation Hb level, transNefrologia i Dializoterapia Polska  2011  15  Numer 4
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ferrin saturation and ESA dose were controlled monthly. ESA dose was adjusted
so that Hb level was between 10 to 12 g/dl. Only patients, who finished a year of
observation were covered in analysis (population per protocol). At the beginning of the study Hb level was accordingly: 10.65 vs 11.21 g/dl and after 12
months of observation: 10.61 vs 11.6 g/dl (no statistically significant difference).
Mean transferrin saturation was 43.9 vs 44.1 and there was no significant difference between groups. During observation in group treated with methoxy PEGepoetin beta 26.67% of Hb measurements were outside target level. In group
treated with darbepoetin alfa 45.92% of them were outside target level and the
difference was statistically significant (Chi2=12.4; p<0.004). There were 3.58
changes of methoxy PEG-epoetin beta dose and 5.18 changes of darbepoetin alfa
dose during observation and difference wasn't statistically significant. Conclusions: Therapy with methoxy PEG-epoetin beta provided better stability of Hb level
in analyzed group and it was achieved by lower number of dose changes.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 209-212)
Wstêp
Niedokrwistoæ jest czêstym powik³aniem przewlek³ej choroby nerek (PChN) i jest
obecna ju¿ u pacjentów rozpoczynaj¹cych
dializoterapiê [5, 23]. Korekcja stê¿enia hemoglobiny (Hb) zwi¹zana jest z polepszeniem jakoci ¿ycia, stanu klinicznego pacjentów i zmniejszeniem iloci hospitalizacji.
Anemia nerkopochodna mo¿e byæ efektywnie leczona ludzk¹ rekombinowan¹ erytropoetyn¹ (rhEPO - recombinant human erythropoetin) lub innymi lekami stymuluj¹cymi erytropoezê (ESA). Preparaty ESA ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ czasem pó³trwania i
dzia³ania, a aktualne wytyczne sugeruj¹ stosowanie w leczeniu anemii nerkopochodnej
preparaty o wiêkszej stabilnoci dzia³ania
[8,12].
Wytyczne dotycz¹ce docelowych stê¿eñ
Hb u chorych z PChN przyjmuj¹cych ESA
ulega³y istotnym zmianom na przestrzeni lat.
Pocz¹tkowo zalecane by³y coraz wy¿sze
stê¿enia Hb, jednak najnowsze badania
doprowadzi³y do ustalenia tych wartoci na
poziomie 10-12 g/dl [13,18,20]. Wykazano,
i¿ zarówno ni¿sze jak i wy¿sze wartoci wi¹¿¹ siê ze zwiêkszon¹ miertelnoci¹ i ryzykiem powa¿nych powik³añ sercowo-naczynowych [9,17].
Pacjenci leczeni preparatami ESA nara¿eni s¹ na okresow¹ zmiennoæ poziomu
Hb. Fluktuacje te mog¹ prowadziæ do wykroczenia poza docelowy przedzia³ stê¿eñ
Hb. Jest to istotny problem, dotykaj¹cy przynajmniej raz podczas terapii oko³o 90% chorych [1,3]. Wed³ug najnowszych danych
pacjenci dowiadczaj¹cy fluktuacji o wy¿szej
amplitudzie mog¹ byæ nara¿eni s¹ na wiêksz¹ iloæ powik³añ i hospitalizacji [22].
Ze wzglêdu na ró¿n¹ farmakokinetykê
dostêpnych ESA wydaje siê, ¿e jednym z
czynników wp³ywaj¹cych na wielkoæ tych
fluktuacji mo¿e byæ wybór konkretnego ich
preparatu.
Celem badania by³o stwierdzenie czy
stosowanie ró¿nych preparatów ESA (glikol
metoksypolietylenowy epoetyny beta i darbepoetyna alfa) mo¿e wp³ywaæ na stabilnoæ
stê¿enia Hb u pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami.
Materia³y i metody

Badan¹ grupê stanowi³o 85 pacjentów (29 K i
56 M, rednia wieku 58,04 ± 16,06 lat) hemodializowanych w 2010 roku w Oddziale Klinicznym Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do obserwacji w³¹czono tylko tych pacjen210

Rycina 1
Stê¿enia hemoglobiny w kolejnych miesi¹cach i w badanych grupach.
Hemoglobin levels in following months in both groups.

Rycina. 2
Saturacja transferyny w kolejnych miesi¹cach i badanych grupach.
Transferrin saturation in following months in both groups.

tów, którzy przez okres co najmniej 12 miesiêcy
przed rozpoczêciem badania byli hemodializowani oraz leczeni preparatami ESA z powodu anemii

nerkopochodnej. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup: leczonych glikolem metoksypolietylenowym epoetyny beta i darbepoetyn¹ alfa.
D. Cieniawski i wsp.

Grupê leczon¹ glikolem metoksypolietylenowym
epoetyny beta stanowi³o 53 osoby (62,4%), 19 K i
34 M, rednia wieku 57,25 ± 17,48 lat. W grupie
leczonej darbepoetyn¹ alfa by³y 32 osoby (37,6%),
10 K i 22 M, rednia wieku 59,34 ± 13,57 lat. Dawkê ESA dobierano tak, aby uzyskaæ stê¿enie hemoglobiny pomiêdzy 10 a 12 g/dl. Czas obserwacji wynosi³ 12 miesiêcy. Raz w miesi¹cu w obu grupach wykonywane by³y pomiary nastêpuj¹cych
parametrów: stê¿enie Hb, stê¿enie ¿elaza i TIBC.
Wykluczenie z badania nastêpowa³o gdy lek zosta³ zmieniony na inny z powodów niezale¿nych
(10 pacjentów), pacjent zakoñczy³ dializoterapiê
lub leczenie preparatami ESA (22 pacjentów). Badanie ukoñczy³o 53 chorych (35 M i 18 K, rednia
wieku 57,51 ± 15,3 lat), którzy przyjmowali jeden
preparat ESA przez pe³en okres obserwacji (populacja per protocol). Analiz¹ statystyczn¹ objêto
wyniki comiesiêcznych pomiarów stê¿enia Hb i
saturacji transferryny. W poszczególnych grupach
zliczono tak¿e iloæ zmian dawek leków, wykonywanych w przypadku wykroczenia poza docelowy
przedzia³ stê¿eñ Hb. W analizie statystycznej wykorzystano test Chi2 (z pakietu Statistica 5.0). Przyjêto poziom istotnoci p=0,05.
Wyniki
Pe³n¹ 12 miesiêczn¹ obserwacjê w grupie leczonej glikolem metoksypolietylenowym epoetyny beta ukoñczy³o 35 (66,04%)
osób (14 K i 21 M, rednia wieku 55,31 ±
16,15 lat). W grupie leczonej darbepoetyn¹
alfa kompletny okres obserwacji zosta³ osi¹gniêty przez 18 osób (6 K i 12 M, rednia
wieku 61,78±12,84), czyli 56,25% pacjentów.
Na pocz¹tku badania rednie stê¿enie
hemoglobiny wynosi³o 10,65 g/dl w grupie
leczonej glikolem metoksypolietylenowym
epoetyny beta vs. 11,21 g/dl w grupie leczonej darbepoetyn¹ alfa. Po 12 miesi¹cach
obserwacji wartoci te wynosi³y odpowiednio dla grup 10,61 vs. 11,6 g/dl. Ró¿nice miêdzy stê¿eniami pocz¹tkowymi i koñcowymi
w poszczególnych grupach by³y nieznamienne statystycznie (rycina 1).
rednia saturacja transferryny wynosi³a w grupie leczonej glikolem metokypolietylenowym epoetyny beta 43,9% vs. 44,1% w
grupie leczonej darbepoetyn¹ alfa (rycina 2).
Równie¿ w przypadku tych parametrów ró¿nice nie by³y istotne statystycznie.
W trakcie obserwacji w grupie leczonej
glikolem metoksypolietylenowym epoetyny
beta stwierdzono 26,67% oznaczeñ stê¿enia Hb poza docelowym kana³em (tzn. <10
lub >12 g/dl). W grupie leczonej darbepoetyn¹ alfa odsetek takich pomiarów wyniós³
45,92%, a ró¿nica pomiêdzy grupami by³a
znamienna statystycznie: Chi 2 =12,4;
p<0,004 (rycina 3 i 4).
Podczas 12 miesiêcy obserwacji chorzy
leczeni glikolem metoksypolietylenowym
epoetyny beta wymagali rednio 3,58 zmiany dawki leku, natomiast leczeni darbepoetyn¹ alfa 5,18 zmian dawki leku. Ró¿nica
nie by³a istotna statystycznie.
Omówienie
Anemia jest niezale¿nym czynnikiem
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i
miertelnoci u pacjentów z PChN. Stê¿enie Hb koreluje tak¿e z poziomem jakoci

Rycina 3
Odsetek wynikow Hb w docelowym kanale w kolejnych miesi¹cach i badanych grupach.
Percentage of hemoglobin levels in target range in following months in both groups.

Rycina 4
Odsetek wyników Hb w docelowym kanale podczas ca³ej obserwacji w badanych grupach.
Percentage of hemoglobin levels in target range from the whole observation time in both groups.
Tabela I
Charakterystyka analizowanych grup pacjentów.
The characteristics of analyzed groups of patients.
glikol m etoksy poliety lenow y epoety ny beta

darbepoety na alfa

Liczba osób w ³¹czony ch do badania

53 (100%)

32 (100%)

K/ M

19/34

10/22

rednia w ieku grupy [lata]

57,25 ± 17,48

59,34 ± 13,57

Liczba osób, która ukoñczy ³a badanie

35 (66,04%)

18 (56,25%)

K/ M

14/21

6/12

rednia w ieku grupy [lata]

55,31 ± 16,15

61,78 ± 12,84

¿ycia pacjentów hemodializowanych [11,
21]. W zwi¹zku z czêstym wystêpowaniem
niedokrwistoci wród chorych dializowanych bardzo wa¿ne jest znalezienie jak najlepszych metod jej leczenia. Przez d³ugi
okres czasu niedokrwistoæ nerkopochodn¹ leczono jedynie za pomoc¹ przetoczeñ
krwi oraz uzupe³nianiem niedoborów ¿ela-
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za i kwasu foliowego. Terapia ta wi¹za³a
siê jednak z ryzykiem ciê¿kich powik³añ, co
zmusi³o rodowisko lekarskie do poszukiwania innych metod leczenia. Prze³omowym
momentem by³o wprowadzenie do praktyki
klinicznej rhEPO, która znacznie u³atwi³a
uzyskanie wy¿szych stê¿eñ Hb [16]. Lek ten
istotnie poprawi³ równie¿ jakoæ ¿ycia pa-
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cjentów dializowanych. Dalsze badania doprowadzi³y do powstania d³u¿ej dzia³aj¹cych
analogów erytropoetyny. Idealny preparat
stymuluj¹cy erytropoezê powinien zapewniæ
³agodn¹ korekcjê i utrzymanie w docelowym
przedziale stê¿enia Hb przy jednoczesnym
zmniejszeniu czêstoci dawkowania [15]. Ze
wzglêdu na d³u¿szy okres pó³trwania i przed³u¿one dzia³anie nowe preparaty ESA maj¹
istotn¹ przewagê nad rhuEPO. Poród preparatów ESA najd³u¿szym czasem dzia³ania charakteryzuje siê glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta, co wynika z jego
wyj¹tkowych w³aciwoci farmakokinetycznych. S¹ to: zredukowane powinowactwo do
receptora erytropoetynowego, wolniejsze
wi¹zanie z receptorem, szybka dysocjacja,
mo¿liwoæ ponownego wi¹zania z kolejnym
receptorem oraz wyd³u¿ony okres pó³trwania (zarówno przy podawaniu do¿ylnym, jak
i podskórnym) [4,7]. Dziêki tym w³aciwociom lek ten mo¿e byæ stosowane rzadziej,
a zatem chory nara¿ony jest na mniejsz¹
iloæ iniekcji. Poprawia to jego jakoæ ¿ycia
i jednoczenie u³atwia terapiê [14].
W przeprowadzonym badaniu porównywano skutecznoæ dzia³ania glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta i darbepoetyny alfa. Oba preparaty zapewnia³y
efektywne leczenie anemii o czym wiadcz¹, znajduj¹ce siê docelowym kanale, rednie wartoci Hb przez ca³y okres obserwacji (rycina 1). W zwi¹zku z powszechnie wystêpuj¹cym zjawiskiem fluktuacji poziomu
Hb w populacji chorych dializowanych, przeanalizowano odsetek pomiarów wykraczaj¹cych poza zalecane wartoci stê¿eñ w poszczególnych grupach. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano istotne ró¿nice
miêdzy preparatami. W grupie leczonej glikolem metoksypolietylenowym epoetyny
beta odsetek pomiarów znajduj¹cych siê
poza docelowym kana³em by³ znamiennie
ni¿szy (26,67%). Natomiast w grupie leczonej darbepoetyn¹ alfa odsetek ten wyniós³
a¿ 45,92%. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami obecnoæ stê¿eñ Hb poza rekomendowanym przedzia³em zwi¹zana jest z
wy¿szym ryzykiem powik³añ sercowo-naczyniowych, iloci¹ hospitalizacji i miertelnoci¹ u chorych dializowanych [9,17,22].
W zwi¹zku z tymi zagro¿eniami istotne jest
utrzymanie odpowiednich wartoci Hb, co
³atwiej osi¹gane jest dziêki leczeniu glikolem metoksypolietylenowym epoetyny beta
- w badaniu w³asnym prawie 3 pomiarów
w zalecanym przedziale. Uzyskane przez
nas wyniki s¹ potwierdzeniem rezultatów
wieloorodkowych badañ klinicznych
[2,10,19]. Autorzy tych badañ zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e podawanie glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta raz na cztery tygodnie jest wystarczaj¹ce do utrzyma-
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nia stabilnego stê¿enia Hb w docelowym
kanale. Tak prowadzona terapia jest skuteczniejsza i mniej uci¹¿liwa, zarówno dla
pacjenta, jak i personelu medycznego, ni¿
leczenie podawan¹ raz na dwa tygodnie
darbepoetyn¹ alfa.
Kolejn¹ przewag¹ glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta jest mniejsza
iloæ zmian dawek leku w celu uzyskania
stabilnych stê¿eñ Hb [15]. Równie¿ w naszej analizie pacjenci leczeni glikolem metoksypolietylenowym epoetyny beta wymagali mniejszej iloci zmian dawek leku (3,58
vs 5,18), lecz ró¿nica nie by³a znamienna
statystycznie. Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ
istotnych korzyci ekonomicznych wynikaj¹cych z rzadszego podawania leku [6]. Podsumowuj¹c, glikol metoksypolietylenowy
epoetyny beta wydaje siê byæ lekiem zarówno skuteczniejszym jak i wygodniejszym w
stosowaniu ni¿ darbepoetyna alfa.
Wnioski
W badanej grupie pacjentów leczenie
glikolem metoksypolietylenowym epoetyny
beta zapewnia³o wiêksz¹ stabilnoæ stê¿enia hemoglobiny. Uzyskiwana ona by³o u
tych pacjentów mniejsz¹ iloci¹ zmian dawek leku. Stosowanie nowych preparatów
ESA niesie za sob¹ korzyci terapeutyczne, ekonomiczne, a tak¿e poprawia jakoæ
¿ycia pacjentów.
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