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Ocena skutecznoci preparatu Abseamed®
- biopodobnej epoetyny alfa - w fazie
podtrzymuj¹cej leczenia niedokrwistoci
u chorych przewlekle hemodializowanych

Rafa³ ZWIECH
Przemys³aw DRYJA
Dominik £ACINA
Pawe³ NYKIEL

Czynniki stymuluj¹ce erytropoezê (ESA) s¹ jednym z g³ównych sk³adowych
leczenia niedokrwistoci nerkopochodnej. Szerokie spektrum tych leków obejmuje tak¿e preparaty biopodobne, w tym Abseamed® firmy Medice. Celem niniejszej pracy by³a ocena skutecznoci generycznej epoetyny alfa - Abseamed®
- w fazie podtrzymuj¹cej leczenia niedokrwistoci u chorych przewlekle hemodializowanych. Badanie obejmowa³o 36 chorych (22 mê¿czyzn i 14 kobiet) w
wieku 52,2 ± 15,5 lat, przewlekle hemodializowanych, leczonych przez okres co
najmniej 6 miesiêcy stabilnymi dawkami epoetyny beta, ze stê¿eniami hemoglobiny pomiêdzy 10,5 a 11,5 g/dl. W chwili rozpoczêcia badania u wszystkich uczestników dokonano zmiany dotychczas stosowanej epoetyny beta na epoetynê alfa
- Abseamed®, zachowuj¹c dotychczasowe dawki czynnika stymuluj¹cego erytropoezê. Wszyscy pacjenci przez ca³y czas trwania badania otrzymywali do¿yln¹ suplementacjê ¿elazem w celu utrzymania wartoci saturacji transferyny
powy¿ej 25%. W comiesiêcznych porównaniach nie obserwowano ró¿nic znamiennych statystycznie w wartociach hematokrytu i hemoglobiny w trakcie
leczenia poszczególnymi typami ESA. rednie dawki obu epoetyn w ci¹gu ca³ego czasu trwania badania nie zmienia³y siê znacz¹co. Pocz¹tkowa i koñcowa
dawka ESA w czasie leczenia epoetyn¹ beta (7559 j.m. vs. 7727 j.m.) i alfa (7727
j.m vs.7691 j.m.) nie ró¿ni³y siê znamiennie (p>0,05 dla obu porównañ). Analiza
statystyczna nie wykaza³a ró¿nic pomiêdzy rednimi dawkami tych epoetyn w
porównywanych okresach trwania obserwacji (p>0,05 dla wszystkich porównañ). Jednak¿e po przeliczeniu na kilogram suchej masy cia³a na tydzieñ wykazano, ¿e w 8 i 12 tygodniu leczenia chorzy wymagali wy¿szej redniej dawki
leku Abseamed® ni¿ epoetyny beta (odpowiednio p<0,01 i p<0,05), znamienna
ni¿sza by³a za dawka pocz¹tkowa (p<0,01). Abseamed® - generyczna epoetyna alfa - okaza³ siê skutecznym lekiem w terapii podtrzymuj¹cej leczenia niedokrwistoci u chorych przewlekle hemodializowanych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 231-234)
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The evaluation of Abseamed® - biosimilar epoetin alfa
- efficacy in maintenance phase of anaemia treatment
in hemodialysis patients
Erythropoetin stimulating agents (ESA) are the fundamental part of renal anaemia treatment. The wide spectrum of ESA involves original and biosimilar products including Abseamed® (Medice). The aim of the study was to evaluate the
efficacy of renal anemia treatment with biosimilar epoetin alpha Abseamed® in
hemodialysis patients. The study comprised of 36 patients (22 male and 14 female) aged 52.2 ± 15.5 years, on chronic hemodialysis treated with stable doses of
epoetin beta and hemoglobin concentrations within range from 10.5 to 11.5 g/dl.
On the day of eligibility in all participants the treatment conversion from epoetin
beta to alpha - Abseamed® - was proceeded. No changes of the ESA dose were
done. To maintain transferrin saturation above 25% individually adjusted doses of
iv administrated iron sucrose was established. No statistically significant differences in monthly made comparisons of hemoglobin and hematocrite values were
noticed in the treatment course with both epoetins. Mean doses of both of epoetin
did not change significantly during the whole treatment period. The initial and
final doses of epoetin beta (7559 vs. 7727) and alpha (7727 vs.7691) did not differ
statistically (p>0.05 for both). The statistical analysis did not revealed differences
in average doses of epoetins in adequate treatment periods (p>0.05 for all). However, the calculation of epoetin dose per dry body mass per week showed that the
need of higher Abseamed® than epoetin beta doses in treatment weeks 8 and 12
(p<0.01 and p<0.05 respectively). In contrast Abseamed® initial dose was significantly lower (p<0.01). Abseamed® - biosimilar product epoetin alpha - proves its
effectiveness in maintenance phase of renal anemia treatment.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 231-234)
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Wstêp
Chorzy w stadium V przewlek³ej choroby nerek, dializowani, wymagaj¹ leczenia
niedokrwistoci opartego przede wszystkim
na uzupe³nianiu niedoborów ¿elaza. Korygowanie wtórnej nadczynnoci przytarczyc,
zapobieganie i leczenie infekcji, w³aciwy
dobór leków hipotensyjnych (ograniczenie
inhibitorów konwertazy angiotensyny) oraz
podawanie czynników stymuluj¹cych erytropoezê (ESA) stanowi nieodzowny element
terapii [5,8]. W chwili obecnej spektrum preparatów ESA obejmuje epoetynê alfa i beta,
darbepoetynê alfa oraz glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta [8]. W przypadku
epoetyny alfa, oprócz leków oryginalnych
dostêpne s¹ tak¿e leki biopodobne, miêdzy
innymi preparat Abseamed® firmy Medice.
Bior¹c pod uwagê restrykcyjnoæ prawa
europejskiego w dziedzinie wytwarzania farmaceutyków i czynników biologicznych mo¿na mieæ pewnoæ co do bezpieczeñstwa i
jakoci leków biopodobnych [1]. Leki te charakteryzuj¹ siê korzystnym stosunkiem jakoæ - cena, wiêc bior¹c pod uwagê aspekt
farmakoekonomiczny mog¹ byæ rozpatrywane jako alternatywa dla leków oryginalnych.
Zagadnieniem dyskusyjnym pozostaje za
ich skutecznoæ czêsto zwyczajowo poddawana w w¹tpliwoæ.
Cel pracy
Celem pracy by³a ocena skutecznoci
biopodobnej epoetyny alfa - Abseamed® w fazie podtrzymuj¹cej leczenia niedokrwistoci u chorych przewlekle hemodializowanych.
Materia³ i metoda

Sporód wszystkich 144 chorych hemodializowanych w Oddziale Dializ Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego Nr 1 w £odzi, do badania zakwalifikowano 40 pacjentów leczonych przez okres
co najmniej 6 miesiêcy stabilnymi dawkami epoetyny beta oraz ze stê¿eniami hemoglobiny pomiêdzy 10,5 a 11,5 g/dl. W chwili rozpoczêcia badania u wszystkich chorych dokonano zmiany dotychczas stosowanej epoetyny beta na epoetynê alfa Abseamed®, zachowuj¹c dotychczasowe dawki
czynnika stymuluj¹cego erytropoezê. Badania
przeprowadzono w formie randomizowanej, otwartej próby, któr¹ ukoñczy³o 36 chorych (22 mê¿czyzn
i 14 kobiet) w wieku 52,2 ± 15,5 lat, przewlekle
hemodializowanych 3 razy w tygodniu rednio po
4 godziny 30 minut. redni czas leczenia nerkozastêpczego u tych chorych wynosi³ 9,4 miesi¹ca.
Szczegó³ow¹ charakterystykê grup badanych
przedstawiono w tabeli I. Wszyscy pacjenci przez
ca³y czas trwania badania obejmuj¹cy ³¹cznie 12
miesiêcy otrzymywali do¿yln¹ suplementacjê ¿elazem (cukrzan ¿elaza) w dobranych indywidualnie dawkach, a skutecznoæ leczenia oceniano
monitoruj¹c saturacjê transferryny (Tsat). Za wartoæ docelow¹ przyjêto Tsat > 25%. U wszystkich
chorych monitorowano co 6 miesiêcy stê¿enia
iPTH. Optymalizacja suchej masy cia³a oraz w³aciwy dobór leków hipotensyjnych, w zale¿noci
od indywidualnych wskazañ, pozwoli³ na utrzymanie wartoci cinienia têtniczego krwi w zakresach
referencyjnych dla chorych hemodializowanych wg
K/DOQI tj. maksymalnie 140/90 mmHg przed i
130/80 mmHg po hemodializie [4]. W przypadku
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Tabela I
Dane demograficzne grupy badanej.
Demographic data of the study group.
w iek

liczba chory ch

redni czas dializoterapii

lata

SD

m iesi¹ce

SD

m ê¿czy ni

22

51,6

16,6

9,1

2,5

kobiety

14

53,9

14,9

10,3

3,7

razem

36

52,2

15,5

9,4

2,8

Tabela II
Saturacja transferyny (%) w grupie badanej ± odchylenie standardowe.
Transferrin saturation (%) in the study group ± standard deviation.
m iesi¹c
0

3

6

epoety na beta

29,2 ± 3,3

31,6 ± 2,9

29,9 ± 3,1

Abseam ed ®

29,9 ± 3,1

30,8 ± 2,4

28,5 ± 3,0

Tabela III
rednie iPTH (pg/ml) w grupie badanej ± odchylenie standardowe.
Mean iPTH serum concentration (pg/ml) in the study group ± standard deviation.
m iesi¹c
0

6

epoety na beta

365 ± 129

349 ± 148

Abseam ed®

349 ± 148

359 ± 142

Tabela IV
rednia dawka epoetyn (j.m.)/tydzieñ w grupie badanej ± odchylenie standardowe.
Mean epoetin dose (IU) per week in the study group ± standard deviation.
M iesi¹c
1

2

epoety na beta

7559±2998

7885±3164

Abseam ed®

7727±3440

8096±3234

3

4

5

6

7958±2798

7601± 3024

7551 ± 2995

7727 ± 3440

8202 ± 3130

7554 ± 3259

7454 ± 3139

7691 ± 3203

je¿eli chorzy otrzymywali lek z grupy inhibitorów
konwertazy angiotensyny lub blokera receptora
angiotensyny dawki tych leków nie by zmieniane
w trakcie trwania badania.
U wszystkich chorych stopieñ wydializowania
oceniany by³ za pomoc¹ wskanika KT/V i wynosi³
od 1,1 do 1,3. Wszyscy pacjenci dializowani byli
na aparatach Fresenius 4008, standardowym p³ynem wodorowêglanowym o zawartoci Ca - 1,25
mmol/l, Mg - 0,75 mmol/l. Oznaczenie parametrów
biochemicznych i morfologii krwi wykonywano
przed zabiegiem hemodializy za pomoc¹ rutynowo stosowanych technik laboratoryjnych. Chorych
poddawano ocenie co 1 miesi¹c. Ze wzglêdu na
ciê¿kie powik³ania infekcyjne dializoterapii - wymagaj¹ce hospitalizacji - z badania wykluczono 4
chorych (okres leczenia epoetyn¹ beta -1chory, alfa
3 chorych).
Analiza statystyczna

Uzyskane wyniki badañ poddano analizie statystycznej z wyliczeniem redniej arytmetycznej (X) oraz odchylenia standardowego od redniej (SD). Nastêpnie porównywano wyniki badañ wewn¹trzgrupowo i w
poszczególnych okresach leczenia w przyjêtych odstêpach czasowych pos³uguj¹c siê
testem t-Studenta dla zmiennych po³¹czonych. Znamiennoæ statystyczn¹ przyjmowano na poziomie istotnoci p<0,05.

Wyniki
Suplementacja cukrzanem ¿elaza
Leczenie do¿ylne ¿elazem prowadzono
przez ca³y okres badania tj. 12 miesiêcy,
optymalizuj¹c dawkê tak, by osi¹gn¹æ zalecane wartoci saturacji transferyny. rednie
dawki w poszczególnych miesi¹cach leczenia z uwzglêdnieniem podzia³u wg stosowanego ESA przedstawia rycina 1. Utrzymanie za³o¿onej minimalnej Tsat powy¿ej 25%,
w trakcie leczenia preparatem Abseamed®,
wymaga³o wy¿szych rednich dawek ¿elaza ni¿ w czasie leczenia epoetyn¹ beta w
miesi¹cach 3, 5 i 6 (p<0,05 dla wszystkich
porównañ). Tendencja ta by³a szczególnie
widoczna pod koniec okresu obserwacji rycina 1. W czasie leczenia epoetyn¹ beta
nie odnotowano ró¿nic pomiêdzy pocz¹tkow¹ a koñcow¹ redni¹ dawk¹ do¿yln¹ preparatu ¿elaza. W przypadku 6-cio miesiêcznej kuracji lekiem Abseamed® ró¿nica w
redniej dawce cukrzanu ¿elaza pomiêdzy
pocz¹tkiem i koñcem suplementacji wynios³a 15 mg. By³ to znamienny wzrost dawki
leku (p<0,05).
Saturacja transferyny
Oceniana co trzy miesi¹ce saturacja
transferryny wykaza³a odpowiedni¹ suplementacjê ¿elazem przez ca³y okres trwania
badania. rednie wartoci procentowe Tsat
zarówno podczas trwania leczenia epoetyn¹ beta jak i alfa, mieci³y siê w zakresie
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Rycina 1
rednia do¿ylna dawka cukrzanu ¿elaza na tydzieñ w czasie leczenia epoetyn¹ beta i preparatem Abseamed®.
Mean iron sucrose iv dose per week during treatment with epoetin beta and Abseamed®.
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Rycina 2
rednia hemoglobina i hematokryt w grupie badanej w czasie leczenia epoetyn¹ beta i preparatem Abseamed®.
Mean hemoglobin and hematocrit in the study group during treatment with epoetin beta and Abseamed®.
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Rycina 3
Zmiany redniej dawka epoetyn (j.m.) w grupie badanej w przeliczeniu na kilogramy suchej masy cia³a na
tydzieñ w czasie leczenia epoetyn¹ beta i preparatem Abseamed®.
Mean epoetin dose (IU) changes in study group per kilogram of dry body mass per week during treatment
with epoetin beta and Abseamed®.
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referencyjnym. Nie zanotowano ró¿nic znamiennych statystycznie pomiêdzy rednimi
saturacjami transferryny w czasie leczenia
epoetyn¹ beta i preparatem Abseamed®
(p>0,05 dla wszystkich porównañ) - tabela
II. W trakcie leczenia epoetyn¹ beta wartoci saturacji transferryny z 1 i 6 miesi¹ca (tj.
pocz¹tku i koñca obserwacji) by³y bardzo
zbli¿one i nie ró¿ni³y siê znamiennie
(p>0,05). Podobna obserwacja dotyczy³a
czasu leczenia epoetyn¹ alfa (p>0,05) - tabela II.
iPTH
W trakcie trwania badania rednie wartoci iPTH przekracza³y stê¿enia zalecane
przez K/DOQI, ale co istotne, nie uleg³y one
istotnym zmianom. Porównanie iPTH w czasie leczenia epoetyn¹ beta i alfa nie wykaza³o ró¿nic znamiennych statystycznie w
jego stê¿eniu (p>0,05 dla wszystkich porównañ) - tabela III.
Hemoglobina i hematokryt
W obydwu okresach obserwacyjnych z
zastosowaniem epoetyny beta i nastêpnie
alfa, rednie wartoci hemoglobiny zawiera³y siê w przedziale wyznaczonym jako referencyjny tj. 10,5-11,5 g/dl. W comiesiêcznych porównaniach nie obserwowano ró¿nic znamiennych statystycznie w wartociach hematokrytu i hemoglobiny w trakcie leczenia poszczególnymi typami ESA rycina 2.
Epoetyna
rednie dawki epoetyn w ci¹gu ca³ego
czasu trwania badania, zarówno w czasie
leczenia epoetyn¹ beta jak i alfa, nie zmienia³y siê znamiennie. Pocz¹tkowa i koñcowa dawka ESA w czasie leczenia epoetyn¹
beta (7559 j.m. vs. 7727 j.m.) i alfa (7727
j.m. vs.7691 j.m.) nie ró¿ni³y siê znamiennie (p>0,05 dla obu porównañ). Analiza statystyczna nie wykaza³a ró¿nic w rednich
dawkach tych epoetyn w porównywanych
okresach trwania obserwacji (p>0,05 dla
wszystkich porównañ) - tabela IV. Jednak¿e po przeliczeniu dawki ESA na kilogram
suchej masy cia³a na tydzieñ wykazano, ¿e
w 8 i 12 tygodniu leczenia pacjenci wymagali znamiennie wy¿szej redniej dawki leku
Abseamed® ni¿ epoetyny beta (odpowiednio p<0,01 i p<0,05). Znamiennie ni¿sza by³a
za dawka pocz¹tkowa (1 tydzieñ) epoetyny alfa ni¿ beta (p<0,01).
Dyskusja
Do leczenia niedokrwistoci nerkopochodnej stosowane s¹ obecnie krótko i d³ugo-dzia³aj¹ce czynniki stymuluj¹ce erytropoezê. Choæ obserwuje siê tendencjê do coraz to czêstszego stosowania tych drugich
[8], to nale¿y pamiêtaæ, ¿e w niektórych sytuacjach leczenie nimi mo¿e byæ mniej korzystne z uwagi na trudny do kontroli wzrost
hemoglobiny wywo³any du¿¹ bezw³adnoci¹
tych typów ESA [3,7,10]. W ci¹gu 12 miesiêcy trwania badania, niezale¿nie od typu
epoetyny, nie zanotowano znacz¹cych wahañ rednich stê¿eñ hemoglobiny w grupie
badanej. Dane z pimiennictwa dowodz¹,
¿e utrzymanie stabilnych, nale¿nych stê¿eñ
hemoglobiny u chorych z niewydolnoci¹
nerek [4] zmniejsza miertelnoæ oraz koreluje ze zmniejszonym ryzykiem hospitalizacji i niewydolnoci lewokomorowej
[2,3,10].
Badane przez nas epoetyny maj¹ nie-
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mal¿e trzykrotnie krótszy czas pó³trwania po
podaniu do¿ylnym ni¿ podskórnym [9], jednak¿e ze wzglêdu na komfort pacjenta rutyn¹ jest poda¿ do¿ylna pomimo konsekwencji ekonomicznych [4,6]. Ponadto poda¿
podskórna mo¿e skutkowaæ wiêksz¹ zmiennoci¹ stê¿eñ hemoglobiny, co jest czynnikiem zdecydowanie niekorzystnym i maj¹cym wp³yw na prze¿ycie chorych [3,10]. W
naszym badaniu, leczenie do¿ylne preparatami epoetyn spowodowa³o, ¿e przez ca³y
okres obserwacji rednie stê¿enia hemoglobiny nie wykroczy³y poza za³o¿one wartoci
docelowe tj. 10,5-11,5 g/dl. Skutecznoæ
ESA nie ulega w¹tpliwoci w przypadku zastosowania leków oryginalnych, za w przypadku leków biopodobnych pozostaje spraw¹ otwart¹. Przeprowadzone porównanie
wskazuje, ¿e w utrzymaniu stabilnych stê¿eñ hemoglobiny lek biopodobny Abseamed® wykaza³ siê podobn¹ skutecznoci¹
co preparat oryginalny. Co wiêcej w porównywanych okresach zbli¿one by³y tak¿e bezwzglêdne dawki tygodniowe badanych epoetyn. Analiza dawki terapeutycznej ESA
przeliczona na kilogram suchej masy cia³a
na tydzieñ wykaza³a jednak, ¿e w okresie
30 tygodni leczenia epoetyn¹ alfa dwukrotnie (w drugim i trzecim miesi¹cu) konieczne by³y wy¿sze skorelowane z mas¹ cia³a
rednie dawki tego leku. Koniecznoæ zastosowania wiêkszych dawek epoetyny alfa
wyniknê³a z obni¿enia siê redniego stê¿enia hemoglobiny do granicznej wartoci 10,5
g/dl (najni¿sza w ca³ym okresie obserwacji)
i niezbêdnej korekty dawki epoetyny. Niemniej w kolejnych miesi¹cach dawka leku
Abseamed® obni¿a³a siê i nie odbiega³a od
rednich dawek epoetyny beta w danych
okresach porównawczych. Koniecznoæ
korekty dawki epoetyny alfa i wy¿sze rednie dawki w 8 i 12 tygodniu mog¹ byæ nastêpstwem zbyt niskiej dawki pocz¹tkowej
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(1 tydzieñ), znamiennie ni¿szej ni¿ epoetyny beta. Powodem tego by³a koniecznoæ
utrzymania, po konwersji, w I miesi¹cu leczenia preparatem Abseamed® dawki koñcowej z leczenia epoetyn¹ beta (tydzieñ 30).
Leczenie niedokrwistoci nerkopochodnej jest leczeniem wieloczynnikowym [5].
Wykluczenie z badania chorych z ciê¿kimi
infekcjami, normalizacja cinienia têtniczego krwi zminimalizowanymi dawkami inhibitorów konwertazy angiotensyny i utrzymanie ich stabilnych - niezmienionych - dawek,
oraz monitorowanie stê¿eñ parahormonu
jako wyk³adnika wtórnej nadczynnoci przytarczyc, przyczynia siê do uwiarygodnienia
stabilizacji zapotrzebowania na czynniki stabilizuj¹ce erytropoezê [5]. Wszyscy chorzy
w chwili kwalifikowania do naszego badania i w jego trakcie spe³niali powy¿sze kryteria stabilnoci zapotrzebowania na ESA.
Po spe³nieniu powy¿szych kryteriów podstawowym zagadnieniem w leczeniu niedokrwistoci nerkopochodnej za pomoc¹ ESA staje siê optymalizacja leczenia ¿elazem. Utrzymanie stabilnych wartoci wysycenia transferyny z wartociami rednimi powy¿ej 25%
osi¹gnêlimy suplementuj¹c u wszystkich
chorych do¿ylnie cukrzan ¿elaza. Do utrzymania wyznaczonych docelowych stê¿eñ
hemoglobiny, przy porównywalnych dawkach ESA, zauwa¿alna by³a koniecznoæ
zwiêkszenia dawek ¿elaza w czasie leczenia preparatem Abseamed®. Trudno jednoznacznie okreliæ, czy zapewnienie wy¿szych dawek ¿elaza konieczne jest do bardziej efektywnego dzia³ania leku Abseamed®, czy te¿ konieczne by³o to ze wzglêdu na wystymulowan¹ w okresie leczenia
eopoetyn¹ beta erytropoezê. Podsumowuj¹c przeprowadzone przez nas badanie,
mo¿na stwierdziæ, i¿ konwersja leczenia
czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê z
epoetyny beta do biopodobnej epoetyny alfa

nie spowodowa³a zmian parametrów morfologii krwi w grupie chorych hemodializowanych przy zachowaniu podobnych dawek.
Wnioski
Abseamed® - biopodobna epoetyna alfa
- okaza³ siê byæ skuteczny w fazie podtrzymuj¹cej leczenia niedokrwistoci u chorych
przewlekle hemodializowanych.
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