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Dlaczego powinnimy byæ ostro¿ni
w przepisywaniu rodków stymuluj¹cych
erytropoezê u chorych
z przewlek³¹ chorob¹ nerek?
Niedokrwistoæ nale¿y do obrazu przewlek³ej choroby nerek (PChN). Pojawia siê ona zwykle w III/IV jej stadium i stopniowo nasila siê. Do najwa¿niejszych przyczyn niedokrwistoci nerkowej nale¿¹: zmniejszenie syntezy w nerkach erytropoetyny i niedobór ¿elaza. Erytropoetynê wprowadzono do praktyki
klinicznej 25 lat temu, jednak¿e nadal wiele pytañ dotycz¹cych optymalnego
leczenia za pomoc¹ czynników stymuluj¹cych erytropoezê (ESA) pozostaje nierozwi¹zanych. Wyniki du¿ych randomizowanych badañ klinicznych ostatniej
dekady (NHCT, CHOIR, CREATE, TREAT) wykaza³y, ¿e ich stosowanie, szczególnie w du¿ych dawkach mo¿e wi¹zaæ siê ze zwiêkszonym ryzykiem powa¿nych
powik³añ: zdarzeñ sercowo-naczyniowych (zw³aszcza udaru), rozwoju choroby
zakrzepowo-zatorowej i nowotworów. W tej sytuacji, miêdzynarodowa fundacja
KDIGO sugeruje wiêksz¹ indywidualizacjê leczenia. Zgodnie z jej najnowszymi
zaleceniami klinicznymi, u ka¿dego chorego, rozpoczynaj¹cego lub kontynuuj¹cego leczenie za pomoc¹ ESA, nale¿y rozwa¿yæ wszystkie "za" i "przeciw".
W ka¿dym przypadku, gdy ryzyko rozwoju powik³añ przewy¿sza korzyci ze stosowania ESA (chorzy z opornoci¹ na ESA, z udarem lub chorob¹ nowotworow¹ w wywiadzie, powa¿nymi problemami z dostêpem naczyniowym do dializ)
sugeruje siê albo stosowanie ma³ych ich dawek, albo rezygnacjê z tego sposobu leczenia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 172-174)
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Why should we be so careful in prescribing ESA
for patients with chronic kidney disease?
Anemia is a common clinical feature of chronic kidney disease (CKD). It
occurs in its stages III/IV and worsens with the decline of renal function. The
main causes of this disorder are: a reduced erythropoietin production by kidneys and iron deficiency. Although, erythropoiesis stimulating agents (ESA) have
been in clinical practice for twenty fifty years, there are still many unresolved
issues in this field. Recent evidence warns us that their use, especially in higher doses may be linked to serious adverse effects: cardiovascular events
(including stroke), thromboembolic disease, and cancer. In that situation international foundation KDIGO proposed a more individual approach. According to
KDIGO recent clinical recommendations, in every patient, starting on or continuing ESA therapy, the careful analysis of all pros and contras should be made,
and in case when the risks outweigh the benefits (patients with ESA resistance,
history of stroke or malignancy, serious vascular dialysis access problems) judicious or no use of ESA is suggested.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 172-174)

Wprowadzenie
Niedokrwistoæ nale¿y do najwa¿niejszych objawów przewlek³ej choroby nerek
(PChN). Pojawia siê ona zwykle na prze³omie III/IV jej stadium (w cukrzycy wczeniej)
i stopniowo nasila siê. Patogeneza jej jest
z³o¿ona. Do najwa¿niejszych przyczyn nale¿¹: zmniejszenie syntezy erytropoetyny w
cewkach nerkowych i - czêsto spotykany w
tej populacji - niedobór ¿elaza, ale istotne
mog¹ byæ te¿ inne czynniki, m.in. stany zapalne, niedo¿ywienie bia³kowe, niedobory
witamin, wtórna nadczynnoæ przytarczyc,
choroby wspó³istniej¹ce i wp³yw niektórych
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leków (np. inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê). Leczenie zaczynamy zawsze od wyrównania niedoboru ¿elaza, witamin i - w miarê mo¿liwoci - eliminacji dodatkowych sprzyjaj¹cych niedokrwistoci
czynników. Postêpowanie to jest niezbêdnym warunkiem przed podjêciem decyzji o
zastosowaniu czynników stymuluj¹cych erytropoezê (ESA - erythropoiesis stimulating
agents).
Zasady stosowania ESA zmienia³y siê
na przestrzeni ostatniego æwieræwiecza, od
czasu wprowadzenia ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny. Pocz¹tkowo stosowano
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j¹ tylko u chorych dializowanych, w celu
wyeliminowania przetoczeñ krwi. Stopniowo jednak, zarówno badania obserwacyjne
jak i ma³e randomizowane, prowadzone w
latach 90-tych sugerowa³y, ¿e wy¿sze stê¿enia hemoglobiny s¹ korzystne i ¿e stosowanie ESA wi¹¿e siê z lepsz¹ jakoci¹ ¿ycia, popraw¹ czynnoci intelektualnych, ze
zwiêkszeniem energii, a tak¿e - ¿e mo¿e ono
dawaæ potencjalne korzyci sercowo-naczyniowe [3, 4, 9]. Wyniki te spowodowa³y rozszerzenie wskazañ do stosowania tej grupy
leków na wczeniejsze stadia PChN, a jednoczenie National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF
KDOQI) wprowadzi³a jako docelowe stê¿enia hemoglobiny 11.0 - 12.0 g/dl [10]. Modyfikacja tych zaleceñ z 2007 roku polega³a
na podniesieniu górnej granicy dla wybranych chorych (np. z chorob¹ wieñcow¹ czy
przewlek³¹ obturacyjn¹ chorob¹ p³uc), co
by³o spowodowane doniesieniami o lepszej
jakoci ¿ycia przy wy¿szych stê¿eniach hemoglobiny. Ten dolny limit opisano jako evidence-based recommendation, podczas,
gdy górny uznano za clinical practice recommendation [11].
Zachêcone dobrymi wynikami rodowisko nefrologiczne rozpoczê³o kolejne, tym
razem wiêksze miêdzynarodowe randomizowane badania (NHCT, CHOIR, CREATE
i TREAT), w celu przekonania siê czy uzyskiwanie za pomoc¹ ESA wy¿szych stê¿eñ
hemoglobiny pozwoli na dalsz¹ poprawê
wyników [1, 5, 13, 14]. Niestety, badania te
przynios³y odmienne od spodziewanych wyniki. Zarówno u chorych w III i IV stadium
PChN (CHOIR, CREATE, TREAT), jak i hemodializowanych (NHCT), wykaza³y one:
wyrany trend do wiêkszego ryzyka zgonu
lub sercowo-naczyniowych (NHCT, CHOIR,
CREATE), przyspieszenia tempa rozwoju
PChN (CREATE), zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia udaru mózgu (p<0.001) (TREAT), incydentów zakrzepowo-zatorowych (p=0.02)
(TREAT), w tym zakrzepicy dostêpu naczyniowego do dializ (p=0.001) (NHCT), oraz u osób z chorob¹ nowotworow¹ w przesz³oci - zwiêkszone ryzyko jej rozwoju i zgonu
z tego powodu (p=0.002) (TREAT) [1, 5, 6,
13, 14].
Jednoczenie, zarówno wyniki w/w badañ, jak i inne prace sugerowa³y, ¿e g³ównym czynnikiem ryzyka wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych jest dawka ESA, a nie jak przedtem s¹dzono - stê¿enie hemoglobiny we krwi [2, 15]. Z przedstawionych danych wynika, ¿e istotny jest stosunek dawki
ESA do osi¹ganego stê¿enia hemoglobiny,
to znaczy im jest on mniejszy, tym wiêksze
korzyci dla chorego. Natomiast w sytuacji,
gdy zwiêkszamy dawki, nie uzyskuj¹c istotnego wzrostu stê¿enia hemoglobiny (chorzy z opornoci¹ na ESA), równowaga przesuwa siê na stronê ryzyka [15]. Tutaj pomocna mo¿e byæ ocena reakcji na w³¹czenie ESA. Stwierdzono te¿, ¿e chorzy z najszybszym wzrostem stê¿enia hemoglobiny
maj¹ najni¿sze ryzyko zdarzeñ klinicznych.
Wyniki wymienionych badañ i przedstawiona powy¿ej ich interpretacja, wymagaj¹
potwierdzenia w dalszych randomizowanych
szeroko zakrojonych próbach klinicznych,
przeprowadzonych w ró¿nych grupach chorych (wieku, w zale¿noci od obecnoci cukrzycy, choroby sercowo naczyniowej etc).

Tabela I
Czynniki erytropoetyczne (ESA) stosowane w Polsce.
Erythropoiesis stimulating factors (ESA) in Poland.
Preparat

Nazw a handlow a

Daw ka w stêpna

Czêstoæ podaw ania

Binocrit

50-100 j/kg 3 x ty g.

3 x ty g. iv

Eprex

50-100 j/kg 3 x ty g.

3 x ty g. iv /sc

Neorecorm on

50-100 j/kg 3 x ty g.

3 x ty g. iv
1-3 x ty g. sc

Darbepoety na alfa

Aranesp

0.45 m cg/kg m c/co ty dz.
0.60 m cg/kg m c/co 2 ty g.

1 x/ 1-2 ty g. iv /sc

Glikol m etoksy poliety lenow y Epoety ny beta*

M ircera

0.60 m cg/kg m c/co 2 ty g.

1x/2-4 ty g. iv /sc

Krótkodzia³aj¹ce
Epoety na alfa
Epoety na beta
D³ugodzia³aj¹ce

* ci¹g³y aktywator receptora dla erytropoetyny (CERA).
Tabela II
Proponowana czêstoæ oznaczania stê¿enia hemoglobiny, jeli nie ma innych wskazañ klinicznych (wg
KDIGO 2012).
Proposed frequency of testing for anemia (KDIGO 2012).
Chory z niedokrw istoci¹ bez ESA
Stadium
Chory bez niedokrw istoci

PChN III

Przy najm niej 1x w roku

PChN IV-V

Przy najm niej 2x w roku

PChN V-D

Przy najm niej co 3 m iesi¹ce

Przy najm niej co 3 m iesi¹ce
Przy najm niej co 3 m iesi¹ce
Przy najm niej co 3 m iesi¹ce dla DO
i co m iesi¹c dla HD

Tabela III
Badania, które nale¿y wykonaæ po rozpoznaniu niedokrwistoci w przewlek³ej chorobie nerek (PChN).
Proposed tests for initial evaluation for anemia in chronic kidney disease (CKD).
Pe³en sk³ad morfologiczny krwi z rozmazem i liczb¹ retikulocytów
Stê¿enie ferrytyny w surowicy (SF)
Stopieñ wysycenia transferyny (TSAT)
Stê¿enie witaminy B12 i kwasu foliowego
Stê¿enie bia³ka C-reaktywnego (CRP)

Do tego czasu, zobowi¹zuj¹ nas jednak one
do zaostrzenia kryteriów kwalifikacji chorych
do stosowania ESA. W tej sytuacji, miêdzynarodowa fundacja KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes), zajmuj¹ca siê tworzeniem globalnych wytycznych i
wdra¿aniem ich do praktyki klinicznej, opracowa³a kolejn¹ wersjê zaleceñ, z koniecznoci w du¿ej mierze oparte na uzgodnieniu stanowisk i opinii ekspertów. Zosta³y one
opublikowane w Kidney International w
2012, mo¿na je tak¿e znaleæ na stronie
KDIGO (http://www.kdigo.org) [7]. Krótkie
ich omówienie zawarto poni¿ej.
Czynniki stymuluj¹ce erytropoezê
W Tabeli I wymieniono stosowane obecnie w Polsce ESA: 3 krótkodzia³aj¹ce i 2 d³ugodzia³aj¹ce ESA. Te ostatnie to: darbepoetyna alfa, powsta³a wskutek dodania do
zmodyfikowanego ³añcucha polipeptydowego erytropoetyny dwóch ³añcuchów wêglowodanowych i reszt kwasu sialowego, oraz
ci¹g³y aktywator receptora dla erytropoetyny (CERA - continuous erythropoietin receptor activator), powsta³y wskutek pegylacji
erytropoetyny beta [8, 12].
Rozpoczynanie leczenia za pomoc¹
ESA
W Tabelach II i III przedstawiono pod-
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stawowe zasady rozpoznawania niedokrwistoci u chorych z PChN oraz proponowan¹ czêstoæ oznaczania sk³adu morfologicznego krwi i badania, które nale¿y wykonaæ
w celu ustalenia jej przyczyn.
Podjêcie decyzji o podaniu ESA
U chorych w stadiach III, IV i V - nie dializowanych, nale¿y rozwa¿yæ podanie ESA,
jeli stê¿enie hemoglobiny obni¿a siê <10,0
g/dl, a inne przyczyny zosta³y wykluczone.
W przypadkach, gdy obni¿enie to jest niewielkie, dobrze jest równie¿ sprawdziæ czy
¿e mamy do czynienia ze sta³¹ tendencj¹
spadkow¹, czy te¿ s¹ to mo¿e jedynie zmiany przejciowe, gdy mo¿na wstrzymaæ siê
z t¹ decyzj¹. Natomiast u chorych dializowanych, za wartoci progowe przyjmuje siê stê¿enie hemoglobiny 9.0-10.0 g/dl, tak aby nie
dopuciæ do obni¿enia siê jego <9.0 g/dl.
Jednak¿e, we wszystkich tych przypadkach nale¿y pamiêtaæ, ¿e decyzja o podaniu ESA nie jest bezwarunkowa i powinna
byæ podejmowana indywidualnie, zale¿nie
od tolerancji niedokrwistoci i chorób wspó³istniej¹cych (np. choroba niedokrwienna
serca, niewydolnoæ serca, przewlek³a obturacyjna choroba p³uc), po wykluczeniu
przeciwwskazañ oraz rozwa¿eniu korzyci
i ryzyka, zwi¹zanych z leczeniem. U chorych po udarze, z aktywnym procesem no-
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wotworowym, chorob¹ zakrzepowo-zatorow¹ w wywiadzie czy z dostêpem naczyniowym ostatniej szansy - rozs¹dniejszym
wyborem mo¿e byæ stosowanie przetoczeñ
krwi. Z drugiej strony, niektórzy pacjenci (np.
z niewydolnoci¹ serca lub osoby m³ode,
prowadz¹ce bardzo aktywny tryb ¿ycia,
uprawiaj¹ce sport) mog¹ wymagaæ podania ESA, nawet przy stê¿eniach hemoglobiny przekraczaj¹cych 10.0g/dl, dla poprawy jakoci ¿ycia.
Zasady leczenia za pomoc¹ ESA
Dawkowanie ESA przedstawiono równie¿ w Tabeli I. Dawkê wstêpn¹ ustala siê
na podstawie masy cia³a, a nastêpnie modyfikuje w zale¿noci od odpowiedzi erytropoetycznej, a tak¿e okolicznoci klinicznych.
Wg nowych zaleceñ KDIGO d¹¿ymy do stê¿enia hemoglobiny 11,5 g/dl, aczkolwiek
wyj¹tkowo dopuszcza siê wartoci wy¿sze
np. u osób m³odych, aktywnych, które zdecydowanie lepiej czuj¹ siê przy wy¿szych
stê¿eniach hemoglobiny, b¹d u niektórych
chorych z niewydolnoci¹ serca [7]. Nigdy
jednak nie wolno przekroczyæ stê¿enia hemoglobiny 13 g/dl. Wa¿ne jest, aby unikaæ
du¿ych dawek ESA, co oznacza wczesne
rozpoznawanie opornoci na tê grupê leków.
Monitorowanie leczenia
i rozpoznawanie opornoci na ESA
Na pocz¹tku leczenia konieczne jest
oznaczanie stê¿enia hemoglobiny we krwi
przynajmniej co miesi¹c. Jeli po miesi¹cu
nie obserwujemy jego wzrostu, po upewnieniu siê, ¿e inne przyczyny niedokrwistoci
zosta³y wykluczone, a dawka jest prawid³owo dobrana (zgodnie z mas¹ cia³a), najprawdopodobniej mamy do czynienia z pierwotn¹ opornoci¹ na ESA. W tej sytuacji mo¿na wykonaæ próbê podwojenia dawki.
W póniejszym okresie, u chorych z
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PChN nie dializowanych, stê¿enie hemoglobiny kontrolujemy przynajmniej co 3 miesi¹ce. Nabyt¹ opornoæ na ESA podejrzewamy wówczas, gdy dotychczas skutecznie
leczony chory zaczyna wymagaæ co najmniej dwukrotnego podwy¿szenia dawki,
³¹cznie o 50%, aby utrzymaæ stê¿enie hemoglobiny na sta³ym poziomie. Do ostatecznego rozpoznania nabytej opornoci na
ESA, konieczne jest oczywicie znów wykluczenie innych przyczyn niedokrwistoci,
zw³aszcza krwawieñ z przewodu pokarmowego, a u chorych dializowanych strat krwi
do dializatora.
W obu przypadkach opornoci, pierwotnej i wtórnej, zaleca siê obecnie odst¹pienie od leczenia za pomoc¹ ESA, uzupe³nianie na bie¿¹co ew. niedoborów ¿elaza i przetaczanie masy erytrocytarnej, gdy to konieczne [7].
Nale¿y te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e wraz z
jak¹kolwiek istotn¹ zmian¹ w stanie ogólnym chorego nale¿y zrewidowaæ zasadnoæ
stosowania ESA, z rozwa¿eniem ew. potrzeby modyfikacji dawek (wzrosty cinienia têtniczego, pojawienie siê choroby nowotworowej, zdarzeñ sercowo-naczyniowych, incydentów zakrzepowo-zatorowych, w tym
problemów z dostêpem naczyniowym do
dializ).
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