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Leczenie niedokrwistoci przewlek³ej choroby
nerek czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê,
w którym miejscu jestemy po 25 latach
25 lat stosowania czynników stymuluj¹cych erytropoezê (ESA) w leczeniu
niedokrwistoci przewlek³ej choroby nerek przynios³o setkom tysiêcy dializowanych chorych uwolnienie od koniecznoci transfuzji i poprawê jakoci ¿ycia.
Zebrane w toku badañ klinicznych dowiadczenia wykaza³y, ¿e w³aciwym celem terapeutycznym jest czêciowe wyrównanie niedokrwistoci. Pe³na korekta niedokrwistoci mo¿e byæ w przewlek³ej chorobie nerek szkodliwa, zw³aszcza gdy odbywa siê za cenê prze³amywania opornoci wysokimi dawkami ESA.
Z tych obserwacji powinna wyp³ywaæ rozwaga w stosowaniu do¿ylnych preparatów ¿elaza. Rozs¹dna terapia do¿ylnymi preparatami ¿elaza ma charakter substytucyjny, tak jak leczenie ESA i nie s³u¿y do pokonywania funkcjonalnego niedoboru z wysokimi wartociami ferrytyny.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 130-133)
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Chronic kidney disease anemia treatment with
erythropoiesis stimulating agents, where we are
after 25 years
25 years of the application of the erythropoiesis stimulating agents (ESA) in
the treatment of chronic kidney disease anemia brought hundreds thousands
dialysis patients freedom from blood transfusions and improvement of a life
quality. The experiences from randomized controlled trials proved that the appropriate therapeutic target is a partial anemia correction. A complete correction of chronic kidney disease anemia can be even harmful, especially when
high ESA doses are used to overcome resistance. These observations should
incline to prudence in administration intravenous iron compounds. Judicious
therapeutic use of iron compounds is for the substitution, similarly to ESA treatment, and should not be directed to surmount functional deficiency with high
ferritin values.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 130-133)

Wprowadzenie, trochê historii
8 stycznia minê³o 25 lat od prze³omowej
publikacji Josepha Eschbacha i wsp. [9],
która otworzy³a drogê do skutecznego leczenia niedokrwistoci przewlek³ej choroby
nerek u setek tysiêcy chorych na ca³ym
wiecie. Dr J. Eschbach zmar³ przedwczenie przed 5-laty w 75 roku ¿ycia z powodu
raka p³uca, choæ nigdy nie pali³. Jest w tym
smutnym paradoksie pewne odniesienie do
terapeutycznych zastosowañ czynników stymuluj¹cych erytropoezê (ESA), które - obok
niew¹tpliwych korzyci dla chorych - dostarczy³y równie¿ niema³o przykrych zaskoczeñ.
Mylê, ¿e sporej czêci mo¿na by unikn¹æ,
gdyby dok³adnie pamiêtaæ, co pisali przed
æwieræwieczem Eschbach i koledzy w New
England Journal of Medicine. Ich obserwacje dotyczy³y 25 chorych, którym podawano do¿ylnie 3 x w tygodniu erytropoetynê
alfa w dawkach od 15 do 500 j/kg. Odpowied terapeutyczn¹ uzyskano u 3 sporód
4 chorych leczonych najni¿szymi dawkami,
od dawki 50 j/kg korekcja niedokrwistoci
nastêpowa³a u wszystkich chorych. Warto
przyjrzeæ siê charakterystyce klinicznej tych
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chorych. Warunkiem w³¹czenia do badania,
by³ co najmniej trzymiesiêczny okres dializoterapii, stabilny stan kliniczny, nieobecnoæ nadcinienia têtniczego, a w przypadku jego wystêpowania dobra kontrola farmakologiczna. rednie wartoci hematokrytu przed podaniem erytropoetyny wynosi³y
19.7 ± 2.7%, a wiêc pocz¹tek leczenia nastêpowa³ przy wartociach hemoglobiny
(Hb) ok. 6,6 g/dl. 18 sporód 25 chorych
wymaga³o przetoczeñ krwi w okresie czterech miesiêcy poprzedzaj¹cych stosowanie
erytropoetyny alfa, a 12 by³o transfuzjozale¿nych, tj. wymaga³o przetoczenia jednostki
krwi co najmniej jeden raz w odstêpie dwóch
tygodni. W dyskusji autorzy podkrelali, ¿e
najwa¿niejszym efektem stosowania rekombinowanej erytropoetyny alfa by³a eliminacja koniecznoci transfuzji krwi. Zwrócili
uwagê, ¿e przy wzrocie Ht > 30% (Hb > 10
g/dl) wskutek poprawy apetytu wzrasta³y
przeddializacyjne stê¿enia mocznika i potasu. Ju¿ w tej pionierskiej publikacji pojawi³ siê problem nadcinienia. D³ugookresowe obserwacje od trzech do siedmiu miesiêcy leczenia erytropoetyn¹ alfa objê³y 17
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chorych. Ze wzrostem Hb > 10g/dl pojawi³o
siê u 2 uprzednio normotensyjnych chorych
nadcinienie, u 2 dalszych nasili³a siê ciê¿koæ wczeniej istniej¹cego nadcinienia. W
sumie nadcinienie sta³o siê problem klinicznym u 23% chorych. W dyskusji znalaz³a
siê tak¿e wzmianka o funkcjonalnym niedoborze ¿elaza, który ujawni³ siê w trakcie leczenia i wymaga³ do¿ylnego uzupe³nienia u
ponad 60% chorych. Wspomniano równie¿,
¿e niedobór erytropoetyny w schy³kowej niewydolnoci nerek ma przynajmniej u czêci
chorych wzglêdny charakter, poniewa¿ u ok.
40% stê¿enia hormonu s¹ dwa do trzech
razy wy¿sze od normy. To spostrze¿enie
przywo³ano w kontekcie wystêpowania w
mocznicy inhibitorów erytropoezy jako jednego z mechanizmów opornoci na efekty
erytropoetyny. Publikacja w N. Engl. J. Med.
przynios³a dr Eschbachowi liczne zaproszenia do wyk³adów. Mia³em szczêcie znaleæ
siê ju¿ po kilku miesi¹cach w gronie s³uchaczy na wyk³adzie w Uniwersytecie Po³udniowej Kalifornii w Los Angeles, w którym pracowa³em naukowo pod kierunkiem jednego
z najwybitniejszych amerykañskich nefrologów dr Shaula Massry'ego. Do dzisiaj dwiêczy mi w uszach nieco sarkastyczny, wypowiedziany pó³szeptem komentarz mego
mentora. Jeli wszystkie objawy mocznicy
ulegaj¹ tak du¿ej poprawie po wyrównaniu
niedokrwistoci, to dlaczego chorzy na niedokrwistoæ nie maj¹ objawów mocznicy.
Bodcem do tej szczypty ironii by³a wypowied, ¿e leczenie erytropoetyn¹ przynosi
chorym wielk¹ poprawê samopoczucia.
Gwoli historycznej cis³oci trzeba
wspomnieæ, ¿e Europa na polu wprowadzenia erytropoetyny alfa do leczenia niedokrwistoci u hemodializowanych chorych wyprzedzi³a Stany Zjednoczone. Pierwsze dowiadczenia europejskie zosta³y opublikowane niespe³na dwa miesi¹ce wczeniej 22
listopada 1986 roku w Lancecie [19]. Opiera³y na obserwacjach u 10 chorych, u których Hb wzros³a po 12 tygodniach do redniej wartoci 10,3 g/dl (zakres 9,5 do 12,8
g/dl). U nich równie¿ zaznaczy³ siê problem
nadcinienia, w jednym przypadku w formie
ostrej encefalopatii nadcinieniowej. Odnotowano ponadto u 2 chorych zakrzepicê
przetoki têtniczo-¿ylnej.
Rozwój czynników stymuluj¹cych
erytropoezê w ci¹gu nastêpnych
dwudziestu lat
Wyniki przytoczonych badañ spowodowa³y, ¿e w 1988 r. Europejska Agencja Medyczna i w 1989 r. amerykañska FDA zatwierdzi³y erytropoetynê alfa do leczenia niedokrwistoci u chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek. Wkrótce potem, w 1990
r. na europejskim i azjatyckim rynku pojawi³a siê erytropoetyna beta, ró¿ni¹ca siê od
poprzedniczki wiêkszym stopniem glikozylacji bia³kowej cz¹steczki i wskutek tego
d³u¿szym okresem po³owiczej eliminacji. Dla
erytropoetyny alfa wynosi³ on przy drodze
do¿ylnej 6,8 godz., a dla erytropoetyny beta
8,8 godz. Eliminacja obu cz¹steczek ulega³a znacznemu wyd³u¿eniu przy drodze podskórnej z okresami po³owiczej eliminacji
odpowiednio 19 i 24 godz. Kolejn¹ now¹
cz¹steczkê ESA, darbepoetynê alfa wprowadzono do praktyki klinicznej w 2001r.
Uwa¿a siê j¹ za ESA drugiej generacji, po-

niewa¿ do aktywnej biologicznie czêci bia³kowej do³¹czono reszty cukrowe zwiêkszaj¹ce masê cz¹steczkow¹ i wyd³u¿aj¹ce czas
pó³trwania do 25 godz. (podanie do¿ylne) i
49 godz. (podanie podskórnie). Efektem
dalszego postêpu technologicznego by³o
wytworzenie poprzez pegylacjê erytropoetyny beta preparatu d³ugotrwale stymuluj¹cego receptor (ang. continuous erytropoetin
receptor activator - C.E.R.A.). Preparat ten
uzyska³ akceptacjê Europejskiej Agencji
Medycznej w 2007 r., w badaniach klinicznych, bêd¹cych podstaw¹ rejestracji znacz¹c¹ rolê odegra³o wiele polskich orodków. Dziêki pegylacji osi¹gniêto przed³u¿enie okresu pó³trwania do 134 godz. przy stosowaniu do¿ylnym i do 139 godz. przy podawaniu podskórnym. C.E.R.A. mo¿e byæ
podawana w fazie wyrównania niedokrwistoci w odstêpach dwutygodniowych, a dla
podtrzymania efektu jeden raz w miesi¹cu.
Najnowsze badania nad ESA dotycz¹ syntetycznego pegylowanego peptydu o nazwie
peginesatide, aktywuj¹cego d³ugotrwale receptor erytropoetynowy, co pozwala na stosowanie w leczeniu niedokrwistoci przewlek³ej niewydolnoci nerek, do¿ylnie lub podskórnie jeden raz w miesi¹cu. Drugi nowy,
mniej zaawansowany kierunek badawczy
obejmuje zastosowanie zwi¹zków stabilizuj¹cych tzw. czynnik indukowany hipoksj¹
(ang. hypoxia inducible factor - HIF). Jeden
z tych zwi¹zków, bêd¹cy ju¿ w próbach klinicznych, podawany jest drog¹ doustn¹ i
skutecznie zwiêksza, hamuj¹c rozk³ad HIF,
syntezê endogennej erytropoetyny [11].
Lata dziewiêædziesi¹te ubieg³ego stulecia sta³y siê okresem wielkiego sukcesu
ESA. Wskazania do ich stosowania rozszerzy³y siê na niedokrwistoæ przewlek³ej choroby nerek u pacjentów, nie wymagaj¹cych
jeszcze dializoterapii, niedokrwistoæ u osób
dotkniêtych procesami nowotworowymi,
zaka¿eniem wirusem HIV, niewydolnoci¹
kr¹¿enia.
Jednym z nastêpstw rozszerzenia wskazañ by³ wzrost zainteresowania podskórn¹
drog¹ podawania ESA, bardziej dogodn¹ w
leczeniu poza programem hemodializ. Okaza³o siê, ¿e ta droga jest nawet bardziej efektywna ni¿ do¿ylna w wyrównywaniu niedokrwistoci. W wieloorodkowym badaniu z
randomizacj¹ wykazano, ¿e dawki erytropoetyny alfa potrzebne do wyrównania niedokrwistoci u leczonych przewlekle hemodializami do zakresu Hb 10-11g/dl by³y przy
podawaniu podskórnym o 32% ni¿sze w stosunku do drogi do¿ylnej [14]. W ówczesnych
warunkach amerykañskich dawa³o to
oszczêdnoæ ponad 1100 dolarów rocznie
w przeliczeniu na jednego pacjenta. Podobne obserwacje poczyniono w stosunku erytropoetyny beta [4]. Rachunek ekonomiczny czyni³ wiêc z drogi podskórnej atrakcyjn¹ alternatywê tak¿e u chorych hemodializowanych.
Wraz z rosn¹cym upowszechnieniem
ESA w leczeniu niedokrwistoci przewlek³ej
choroby nerek pojawi³y siê opinie: d¹¿my do
pe³nego wyrównania niedokrwistoci, dlaczego nasi pacjenci maj¹ mieæ ni¿sze wartoci Hb ni¿ ludzie zdrowi, bez choroby nerek. S³ysza³em takie g³osy wybitnych nefrologów na miêdzynarodowych konferencjach.
ESA uchodzi³y wówczas za leki bezpieczne, pozbawione immunogennoci, nie wp³y-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2012  16  Numer 3

waj¹ce na rozwój procesów nowotworowych. £atwo wiêc by³o ulec pokusie coraz
wiêkszego dawkowania, skoro ni¿sze nie
wystarcza³o do osi¹gniêcia wy¿szych celów
Hb. Pierwszy niepokój wzbudzi³y doniesienia o rosn¹cej liczbie przypadków czystej
aplazji czerwonokrwinkowej (ang. pure red
cell aplasia - PRCA), wykrytych miêdzy 1998
-2004 rokiem, których pod³o¿em by³o wytworzenie przeciwcia³ neutralizuj¹cych erytropoetynê. Wród chorych, u których wyst¹pi³o to bardzo ciê¿kie powik³anie, by³a zdecydowana nadreprezentacja osób otrzymuj¹cych podskórnie preparat erytropoetyny
alfa (Eprex). Za g³ówn¹ przyczynê tego zjawiska uznano zmianê w procesie technologicznym, której skutkiem by³o wyp³ukiwanie
z gumowego korka organicznych cz¹steczek, podnosz¹cych immunogennoæ preparatu. Trzeba jednak wspomnieæ, ¿e - aczkolwiek znacznie rzadziej - przypadki PRCA
obserwowano równie¿ u pobieraj¹cych inny
preparat erytropoetyny alfa (Epogen), erytropoetynê beta i darbepoetynê alfa [5].
Warto dodaæ, ¿e wolne od zagro¿enia rozwoju PRCA jest - z racji odmiennej struktury molekularnej - stosowanie syntetycznego peptydu peginesatide, który w próbach
klinicznych podawano z dobrym skutkiem
terapeutycznym jako terapiê ratunkow¹ u
chorych na PRCA [16]. Trzeba jednak równie¿ zauwa¿yæ, ¿e s¹ ju¿ pojedyncze obserwacje o wytworzeniu przeciwcia³ neutralizuj¹cych dzia³anie tego syntetycznego mimetyku [16]. Jest to zgodne z oczywist¹ prawid³owoci¹ immunologiczn¹, ¿e ka¿dy zwi¹zek chemiczny mo¿e zawieraæ antygeny
wobec których skieruje siê odpowied aparatu odpornociowego. Nie ma w istocie leków, o których mo¿na ze stuprocentow¹
pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e s¹ neutralne dla
uk³adu immunologicznego, pozbawione immunogennoci. Nale¿y wiêc z ostro¿noci¹
podchodziæ do takich zapewnieñ
Póniej, bo ju¿ w pierwszej dekadzie bie¿¹cego stulecia badania kliniczne ujawni³y
szybsz¹ progresjê nowotworu i wy¿sz¹
miertelnoæ przy stosowaniu ESA u chorych na raka piersi z przerzutami, otrzymuj¹cych chemioterapiê, w rakach g³owy i szyi
poddawanych radioterapii, w nowotworach
uk³adu ch³onnego oraz raku szyjki macicy.
W efekcie marcu 2008 FDA podjê³a decyzjê o niestosowaniu ESA w rakach piersi,
szyi i g³owy, a w innych rodzajach nowotworów dopuci³a wspomagaj¹ce podawanie
ESA wy³¹cznie przy zaawansowaniu procesu, uniemo¿liwiaj¹cym pe³ne wyleczenie,
jedynie w celu ograniczenia transfuzji. Rozwa¿anym mechanizmem negatywnego
wp³ywu ESA by³o oddzia³ywanie na receptory niezwi¹zane z komórkami macierzystymi uk³adu czerwonokrwinkowego, w tym na
wystêpuj¹ce w nowotworach [1].
W 2004 roku wygas³a w Europie ochrona patentowa erytropoetyny alfa, a w 2006
erytropoetyny beta. Otworzy³o to drogê do
wytworzenia preparatów biopodopobnych,
ang. termin biosimilars. Okrelenie to zak³ada, ¿e w procesie biotechnologicznym zawsze mog¹ nast¹piæ jakie ró¿nice w porównaniu do wczeniejszych preparatów i
ewentualnoæ taka jest bardziej prawdopodobna ni¿ w przypadku syntezowanych leków odtwórczych. W Polsce dostêpne s¹
dwa preparaty biopodobnej erytropoetyny
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alfa. Ograniczeniem ich stosowania w leczeniu niedokrwistoci przewlek³ej choroby nerek jest rejestracja wy³¹cznie do drogi do¿ylnej [7]. Potwierdzeniem s³usznoci stwierdzenia, ¿e nie ma leków ca³kowicie pozbawionych zagro¿enia immunogennoci¹ by³o
przedwczesne przerwanie próby klinicznej
sprawdzaj¹cej bezpieczeñstwo i efektywnoæ biopodobnej erytropoetyny alfa podawanej podskórnie z powodu wyst¹pienia
dwóch przypadków PRCA. Postêpowanie
wyjaniaj¹ce wskaza³o, ¿e w procesie nape³niania strzykawek mog³o dojæ do uwolnienia cz¹steczek wolframu, wywo³uj¹cego
agregacjê erytropoetyny alfa, podnosz¹c¹
immunogennoæ preparatu [12].
Przestrogi z badañ klinicznych,
w których podejmowano próby
pe³nego wyrównania niedokrwistoci
przewlek³ej choroby nerek
Przytoczone wczeniej opinie o potencjalne korzystnym wp³ywie pe³nego wyrównania niedokrwistoci na chorobowoæ sercowo-naczyniow¹ i prze¿ycie osób dotkniêtych przewlek³¹ chorob¹ nerek mia³y swoje
ród³o w badaniach obserwacyjnych, w których z wy¿szymi wartociami Hb wi¹za³a siê
mniejsza czêstoæ hospitalizacji i ni¿sza
miertelnoæ.
Pierwsze ostrze¿enie przysz³o ju¿ w
1998 r. [3]. Przynios³o je przeprowadzone z
randomizacjê badanie, w którym porównano zdrowotne efekty dwóch celów Hb, czêciowej korekty do 10 g/dl i pe³nej korekty
do 14/dl. Badanie rozpoczêto u 1200 hemodializowanych chorych najwy¿szego zagro¿enia sercowo-naczyniowego, obci¹¿onych
zastoinow¹ niewydolnoci¹ serca lub chorob¹ niedokrwienn¹ serca. Planowane na
okres trzech lat, zosta³o przerwane przedwczenie, po 14 miesi¹cach, poniewa¿ liczba zgonów i niezakoñczonych mierci¹ zawa³ów serca by³a wiêksza w grupie prawid³owej Hb, wskazuj¹c, ¿e d¹¿enie do pe³nego wyrównania niedokrwistoci nie przyniesie chorym korzyci. Pojawi³y siê t³umaczenia, ¿e wybrano do badania zbyt ciê¿ko
chorych i z tego powodu nie ujawni³y zalety
pe³nego wyrównania niedokrwistoci. Zaczêto popularyzowaæ pogl¹d, ¿e do pe³nego wyrównania niedokrwistoci przewlek³ej
choroby nerek nale¿y d¹¿yæ wczeniej, zanim rozwinie siê schy³kowa niewydolnoæ,
bo w okresie dializoterapii trudno o pozytywne efekty ze wzglêdu na mnogoæ obci¹¿eñ sercowo-naczyniowych. Z myl¹ o
udowodnieniu s³usznoci tej tezy podjêto
badania u niedializowanych chorych w 3 i 4
okresie przewlek³ej choroby nerek. W wieloorodkowym badaniu europejskim porównywano u chorych z filtracj¹ k³êbuszkow¹
15-35 ml/min efekty utrzymywania Hb w
dwóch zakresach 10,5 - 11,5 g/dl i 13,0 15,0 g/dl [8]. W trzyletniej obserwacji nie
wyst¹pi³y pomiêdzy grupami czêciowego i
pe³nego wyrównania niedokrwistoci istotne ró¿nice w czêstoci powik³añ sercowonaczyniowych, natomiast w grupie wysokich
wartoci Hb znamiennie wy¿szy by³ odsetek chorych, u których zasz³a koniecznoæ
rozpoczêcia dializoterapii. W drugim wieloorodkowym badaniu amerykañskim zestawiono ze sob¹ dwa cele Hb 11,3 g/dl i 13,5
g/dl [18]. W tym badaniu osi¹gniecie wy¿szego celu Hb ³¹czy³o siê ze znamiennie
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czêstszym wyst¹pieniem z³o¿onego punktu
koñcowego (zgon, zawa³ serca, hospitalizacja z powodu zastoinowej niewydolnoci
serca, udar). W dodatkowych analizach
stwierdzono, ¿e czynnikiem zwiêkszonego
ryzyka by³ nie tyle wysoki cel wartoci Hb,
lecz wielkoæ dawki erytropoetyny alfa u¿ytej do jego osi¹gniêcia > 20000 j./ tydzieñ.
W istocie miertelnoæ by³a najwy¿sza u
chorych, którzy mimo wysokiej dawki ESA
nie osi¹gnêli za³o¿onego celu Hb 13,5 g/dl.
Ostateczne rozstanie z pogl¹dem, ¿e uzyskanie normalizacji Hb jest zawsze korzystne w przewlek³ej chorobie nerek, nast¹pi³o
po og³oszeniu wyników badania Treat w
2009 r. [2,11,16]. Badanie to [17] objê³o ponad cztery tysi¹ce chorych na cukrzycê typu
2 ze rednim ubytkiem filtracji k³êbuszkowej
do 34 ml/min, z randomizacj¹ do grupy otrzymuj¹cej darbepoetynê alfa z zamiarem osi¹gniêcia Hb 13 g/dl i grupy otrzymuj¹cej placebo, z mo¿liwoci¹ zastosowania darbepoetyny alfa przy spadku Hb do 9 g/dl. W
ci¹gu czterech lat zgony i powik³ania sercowo-naczyniowe wydarzy³y siê ze zbli¿on¹
czêstoci¹ w obu grupach. W szczegó³owej
analizie wykazano znamiennie wiêksz¹ czêstoæ udarów wród leczonych darbepoetynê alfa. W grupie tej wiêksza by³a ponadto
miertelnoæ u chorych z przesz³oci¹ choroby nowotworowej z powodu jej progresji.
Stosowanie preparatów ¿elaza
w leczeniu niedokrwistoci
przewlek³ej choroby nerek, wezwanie
do ostro¿noci
Skoro u¿ywanie wysokich dawek ESA
dla osi¹gniêcia za³o¿onych celów Hb bywa
szkodliwe, to zacz¹³ byæ promowany pogl¹d,
¿eby intensywnie uzupe³niaæ zasoby ¿elaza, ¿e niemal zawsze mo¿na go podaæ wiêcej i jest to najlepsza droga do obni¿enia
dawek ESA. Mylê, ¿e do takich opinii nale¿y podchodziæ z wielk¹ powci¹gliwoci¹.
Nie podzielam pogl¹du, ¿e uzasadnione jest
prze³amywanie funkcjonalnego niedoboru
¿elaza u chorych ze stê¿eniami ferrytyny >
500 ng/ml i rednim CRP 27 mg/l wysokimi
do¿ylnymi dawkami ¿elaza (po 125 mg glukonianu ¿elaza w ci¹gu 8 kolejnych dializ),
jak czyniono to w badaniu Drive [6]. Jest
to równie niefizjologiczna próba korygowania niedokrwistoci jak stosowanie bardzo
wysokich dawek ESA. Nie s¹ znane nastêpstwa d³ugookresowego podawania do¿ylnych preparatów ¿elaza chorym z wysokim
stê¿eniami ferrytyny. S¹ ju¿ jednak obserwacje, ¿e do¿ylne preparaty ¿elaza nasilaj¹
u chorych dializowanych stres oksydacyjny,
wywo³uj¹c uszkodzenie DNA w komórkach.
Najsilniejszy negatywny wp³yw obserwowano u chorych ze stê¿eniami ferrytyny > 500
ng/ml [9,15].
Podsumowanie, w którym miejscu
jestemy po 25 latach stosowania
ESA
Leczenie niedokrwistoci przewlek³ej
choroby nerek za pomoc¹ ESA nale¿y niew¹tpliwie do najwiêkszych osi¹gniêæ wspó³czesnej nefrologii. Po up³ywie æwieræwiecza
wracamy do przes³ania pionierów tej terapii, ¿e g³ównym celem jest uwolnienie chorych od koniecznoci transfuzji i stworzenie
im lepszej jakoci ¿ycia [13]. Rozumiemy,
¿e lepsze rokowanie u chorych z wy¿szymi

wartoci Hb w badaniach obserwacyjnych
wynika³o z ich lepszego ogólnego stanu
zdrowia. Dla dobrego efektu ESA niezbêdne s¹ adekwatna dawka dializy, dostateczne zasoby ustrojowego ¿elaza, nieobecnoæ
nasilonej reakcji zapalnej. Przed podniesieniem dawki ESA nale¿y wnikliwie przeanalizowaæ przyczyny braku dostatecznej odpowiedzi. Wyrównywanie niedokrwistoci
nie powinno odbywaæ siê za cenê gorszej
kontroli cinienia têtniczego. Wkrótce uka¿¹ siê nowe wiatowe wytyczne leczenia
niedokrwistoci przewlek³ej choroby nerek.
Wed³ug dostêpnych informacji definiuj¹ one
zakres docelowych wartoci Hb u dializowanych chorych otrzymuj¹cych ESA miêdzy 10,5-11,5 g/dl, z dopuszczalnym przedzia³em 10 -12 g/dl. Mylê jednak, ¿e powinno byæ miejsce na indywidualizacjê i u
m³odszych aktywnych chorych odpowiadaj¹cych na ma³e dawki ESA, 4000 - 8000 j/
tygodniowo, stê¿enie Hb 13 g/dl jest równie¿ rozs¹dnym celem terapeutycznym.
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