Wpływ leczenia cynakalcetem na stężenie
wybranych hormonów w surowicy*
U hemodializowanych chorych na przewlekłą chorobę nerek (PChN) stwierdza
się liczne zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego. Jednym z najczęstszych
jest wtórna nadczynność przytarczyc (sHPT). Ekspresja receptora wapniowego
(CaR) zachodzi m.in. w przytarczycach a pobudzenie tego receptora hamuje
wydzielanie PTH. Ostatnio ekspresję CaR opisano również m.in. adipocytach,
osteoklastach, osteoblastach, przysadce mózgowej, podwzgórzu i innych
komórkach układu endokrynnego (trzustka, jądra, rozproszony układ neuroendokrynny). Cynakalcet, lek z grupy kalcimimetyków, zwiększa wrażliwość
CaR na wapń w surowicy i powoduje obniżenie stężenia parathormonu (PTH) w
surowicy. Uwzględniając ekspresję CaR w licznych tkankach i narządach poza
przytarczycami można przypuszczać, że cynakalcet może wywierać działanie
plejotropowe. W badaniach własnych wykazano, że leczenie cynakalcetem
hemodializowanych chorych na PChN z sHPT prowadzi do: obniżenia stężenia
czynnika wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) w osoczu, podwyższenia stężenia
adiponektyny w osoczu oraz do obniżenia stężenia całkowitego i wolnego testosteronu w surowicy (w grupie mężczyzn).
(NEFROL. DIAL. POL. 2014, 18, 216-221)

Influence of cinacalcet treatment on serum concentration
of selected hormones
Disturbances of the endocrine system are among the most common complications in hemodialysed patients with chronic kidney disease (CKD) - one of
the most prevalent is secondary hyperparathyroidism (sHPT). Calcium sensing
receptor (CaR) is expressed among others in the parathyroid glands where it’s
stimulation leads to the decrease of parathormone (PTH) secretion. Recently the
expression of CaR was described also in adipocytes, osteoblasts, osteoklasts,
pituitary gland, hypothalamus, and other endocrine organs (pancreas, testes,
cells of the diffuse neuroendocrine system). Cinacalcet is a calcimimetic which
sensitizes the CaR to serum calcium thus leading to the decrease of PTH secretion. Because of the expression of CaR in different tissues and organs, recently
so called “pleiotropic” effect of cinacalcet treatment was proposed. Results of
studies recently conducted in our centre revealed that in hemodialysed patients
with CKD treatment with cinacalcet leads to the decrease of plasma fibroblast
growth factor (FGF23) and increase of plasma adiponectin concentration, as well
as the decrease of serum total and free testosterone concentration (studied only
in males).			
(NEPROL. DIAL. POL. 2014, 18, 216-221)
Patogeneza wtórnej nadczynności
przytarczyc
Wtórna nadczynność przytarczyc (sHPT)
może być postrzegana jako stan nadmiernej
adaptacji do obniżonego stężenia wapnia
zjonizowanego oraz podwyższonego stężenia fosforanów nieorganicznych w surowicy.
Najczęstszą przyczyną wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych jest przewlekła
choroba nerek (PChN) [1-5]. Wtórna nadczynność przytarczyc w przebiegu PChN
pojawia się już we wczesnym okresie
choroby i jest następstwem złożonych procesów patofizjologicznych: hipokalcemii, retencji fosforanów, podwyższonego stężenia
czynnika wzrostu fibroblastów 23 (FGF23),
obniżonych stężeń białka α−Klotho (Klotho)
oraz 1,25(OH)2D3 w surowicy. Niedobór
dihydroksycholekalcyferolu, spowodowany
zmniejszeniem aktywności 1α-hydroksylazy
przez podwyższone stężenie fosforanów
nieorganicznych w surowicy wynikające z
upośledzenia filtracji kłębuszkowej (GFR),
był długo uważany za najistotniejszy bodziec
prowadzący do sHPT. Ostatnio uważa się,

216

że nerkowa 1α-hydrokylaza ulega zahamowaniu w następstwie zwiększonego stężenia FGF23 w osoczu. Dodatkowo FGF23
przyspiesza inaktywację kalcytriolu poprzez
stymulację aktywności 24α-hydroksylazy.
Najprawdopodobniej jednak pierwszym
zaburzeniem gospodarki wapniowo-fosforanowej w przebiegu PChN jest obniżona
ekspresja białka α-Klotho - błonowego
kofaktora białkowego, który zakotwiczony
jest w błonie. Nazwa tego białka pochodzi
od jednej z mitologicznych greckich bogiń
losu (Mojr), gdyż jego niedobór przejawia
się rozwojem fenotypu przypominającego
zespół przedwczesnego starzenia.
α-Klotho jest niezbędne do prawidłowego działania FGF23 w większości narządów
docelowych (poza sercem). Białko to po
połączeniu z receptorem typu 1 dla czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR1, fibroblast
growth factor receptor type 1) przekształca
go w receptor specyficzny dla FGF23. Ekspresja Klotho zachodzi przede wszystkim
w przytarczycach i nerkach. Klotho obecne
w przytarczycach pełni dodatkową istotną
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funkcję w wydzielaniu przez nie PTH. Jest
również konieczne do prawidłowej rekrutacji
ATPazy sodowo-potasowej do błony komórkowej komórki przytarczyc w warunkach
hipokalcemii, co prowadzi do zwiększenia
wydzielania PTH przez te komórki [6-8].
Pozakomórkowy fragment błonowego
białka Klotho może być „odcinany” przez
proteazy związane z błoną komórkową
(ADAM10 i/lub ADAM17) i być w związku z
powyższym obecny w surowicy i wydalany z
moczem. Stężenie białka Klotho w surowicy
obniża się z wiekiem. Z kolei hiperfosfatemia
i hipokalcemia prowadzą do podwyższenia
stężenia białka Klotho w surowicy. Jego
wydalanie z moczem ulega zmniejszeniu
już w pierwszym stadium PChN i wydaje
się być najwcześniejszym wskaźnikiem
rozpoczynających się zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w przebiegu
pogarszającej się funkcji nerek. Wydaje się
więc, że podwyższone stężenie FGF23 w
surowicy jest spowodowane w dużej mierze
obniżoną ekspresją białka Klotho oraz, być
może, FGFR1 wraz z narastaniem stopnia
niewydolności nerek, co wywoływałoby
„oporność” na FGF23 krążący w surowicy
prowadząc do rozwoju sHPT.
Wszystkie wyżej omówione mechanizmy prowadzą do nieadekwatnie wysokiego
stężenia PTH w surowicy u chorych na
sHPT [1-4].
Już we wczesnych stadiach sHPT
obserwuje się znaczny spadek ekspresji
zarówno receptora wapniowego, jak i
receptora dla witaminy D. Powoduje to
dodatkowo słabszą odpowiedź komórek
przytarczyc na obniżone stężenie wapnia
zjonizowanego i kalcytriolu w surowicy. W
ostatnio opublikowanych badaniach opisano również obniżoną ekspresję α-Klotho
i receptora dla FGF, u chorych z wtórną
nadczynnością przytarczyc co upośledza
hamujące działanie FGF23 na syntezę PTH
w przytarczycach [1-4].
Receptor wapniowy
Receptor wapniowy (CaR) jest receptorem związanym z białkiem G, pełniącym kluczową rolę w homeostazie wapniowej ustroju [9]. CaR składa się z 1078 aminokwasów,
jego masa cząsteczkowa wynosi ok. 120
kDa. CaR posiada dużą (700 aminokwasów) N-końcową domenę pozakomórkową,
następnie 7 domen przezbłonowych oraz
C-końcową, 200-aminokwasową domenę
wewnątrzkomórkową.
Najlepiej jak dotąd poznanym znaczeniem biologicznym CaR jest jego udział w
wydzielaniu parathormonu przez komórki
główne przytarczyc. Pobudzenie tego receptora przez kationy Ca2+ surowicy hamuje wydzielanie PTH przez przytarczyce [1-4,9].
W ostatnich latach przeprowadzono
wiele badań, w których wykazano ekspresję receptora wapniowego również poza
komórkami przytarczyc. I tak wykazano, że
CaR jest obecny błonie śluzowej jelita [13],
osteoklastach i osteoblastach [14], oraz w
komórkach aparatu przykłębuszkowego
nerki [11,12], zakończeniach neuronów
przysadki mózgowej i podwzgórza [15],
komórkach śródbłonka i mięśniówki gładkiej
aorty [16-18]. Niezwykle ważny jest udział
CaR w czynności układu wewnątrzwydzielniczego. I tak wykazano ekspresję CaR w

adipocytach [21,23] i licznych komórkach
układu endokrynnego (np. receptor wapniowy w komórkach G zlokalizowanych w błonie śluzowej żołądka reguluje wydzielanie
gastryny [19], a CaR obecny w komórkach
β trzustki pełni kluczową rolę w sekrecji
insuliny [20]).
Kalcymimetyki
Substancje inne niż wapń, które wykazują zdolność do pobudzania CaR są zwane
kalcymimetykami. Kalcymimetyki typu I są
to te wszystkie substancje, które pobudzają
receptor wapniowy łącząc się bezpośrednio
z jego centrum aktywnym. Są to przede
liczne kationy dwu- i trzywartościowe (np.
magnez, gadolin, stront, beryl, lantan) oraz
polikationy organiczne (np. spermina, protamina, neomycyna).
Kalcymimetykami typu II określane są
związki chemiczne, które mają zdolność
do łączenia się z receptorem wapniowym w
miejscu innym niż jego centrum aktywne. Po
połączeniu kalcymimetyku typu II z receptorem wapniowym dochodzi do allosterycznej
modulacji CaR i zwiększenia jego wrażliwości na kationy Ca++ w osoczu, co prowadzi
do zmniejszenia syntezy PTH i obniżenia
stężenia PTH w surowicy [9,27].
Cynakalcet
Cynakalcet należy do kalcymimetyków
typu II [9,28]. Lek ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu wtórnej
nadczynności przytarczyc u chorych na
przewlekłą niewydolność nerek leczonych
przy pomocy metod nerkozastępczych. U
znacznego odsetka tych chorych stwierdza
się zaburzenia gospodarki mineralnej i
kostnej spowodowane wtórną nadczynnością przytarczyc, co z kolei przyczynia się
do zwiększenia śmiertelności tych chorych
zarówno z powodu chorób układu sercowonaczyniowego, jak i ogólnej [29,30].
W badaniach klinicznych wykazano
skuteczność cynakalcetu (stosowanego w
monoterapii, lub też łącznie z aktywnymi
postaciami witaminy D3) w leczeniu wtórnej
nadczynności przytarczyc u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność
nerek [32-35]. W dużym, wieloośrodkowym,
randomizowanym badaniu ACHIEVE potwierdzono większą skuteczność w leczeniu
wtórnej nadczynności przytarczyc, a w
badaniu ADVANCE wykazano zmniejszenie
nasilenia zwapnień w układzie sercowo-naczyniowym przy podawaniu równocześnie
cynakalcetu i małych ilości analogów witaminy D3, w porównaniu do podawania samej
witaminy D3 [36,37].
W innych badaniach wykazano nie tylko
obniżanie się stężenia PTH w surowicy krwi,
ale również tendencję do zmniejszania masy
przytarczyc przy długotrwałym stosowaniu
cynakalcetu [38-42]. Nie wszyscy autorzy
potwierdzają jednak te spostrzeżenia [43].
Ostatnio pojawiły się doniesienia, że leczenie cynakalcetem może przyczyniać się do
zmniejszenia śmiertelności sercowo-naczyniowej u hemodializowanych chorych [48].
Aby ostatecznie potwierdzić powyższe
przypuszczenia zaprojektowano badanie
EVOLVE (Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower Cardiovascular Events) [49].
Do badania tego włączono 3883 chorych z
22 krajów. Byli oni hemodializowani od co
najmniej 3 miesięcy, a ich stężenie PTH w
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surowicy przekraczało 300 pg/ml. Wyniki
badania EVOLVE nie potwierdziły jednoznacznie wpływu leczenia cynakalcetem
na zmniejszenie śmiertelności, czy liczby
powikłań ze strony układu krążenia w tej
grupie chorych.
Czynnik wzrostu fibroblastów 23
(FGF23)
Czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23)
jest niedawno odkrytym hormonem białkowym o masie 32 kDa wytwarzanym głównie
w osteoblastach i osteocytach. FGF23
składa się z 251 aminokwasów, z których
24-aminokwasowy początkowy fragment
ulega ograniczonej proteolizie podczas wydzielania hormonu do krwioobiegu [50].
Stężenie FGF23 w surowicy wzrasta
już w początkowych stadiach przewlekłej
choroby nerek, wyprzedzając związane
z PChN zmiany fosfatemii czy kalcemii.
Podwyższone stężenie tego hormonu w
surowicy wiązane jest przede wszystkim
z obniżeniem wydalania fosforanów z moczem i być może, z obniżonym klirensem
nerkowym FGF23 w następstwie spadku
przesączania kłębuszkowego (GFR).
Prawdopodobny wydaje się też mechanizm
podwyższenia stężenia FGF23 spowodowany obniżoną ekspresją Klotho oraz FGFR1
wraz z narastaniem niewydolności nerek,
co powodowałoby „oporność” na FGF23
krążący w surowicy.
Znaczenie fizjologiczne FGF23 polega na obniżaniu stężenia fosforanów w
surowicy poprzez nasilanie fosfaturii oraz
obniżanie stężenia aktywnej witaminy D w
surowicy. Do prawidłowego działania FGF23
w narządach docelowych niezbędna jest
ekspresja w ich błonie komórkowej białka
α−Klotho (Klotho). Klotho jest błonowym kofaktorem białkowym, który po połączeniu z
receptorem dla czynnika wzrostu 1 (FGFR1)
przekształca go w specyficzny receptor dla
FGF23. Ekspresja Klotho zachodzi przede
wszystkim w przytarczycach i nerce. „Przytarczycowe” Klotho pełni dodatkową, rolę w
wydzielaniu PTH przez komórki przytarczyc.
Białko to pobudza rekrutację ATPaz sodowo/
potasowych do błony komórkowej komórki
przytarczyc w warunkach hipokalcemii, co
prowadzi do zwiększenia wydzielania PTH
przez te komórki [6,8,50].
W ostatnich latach opublikowano wiele
prac wskazujących na udział FGF23 w
patogenezie zwiększonej śmiertelności
sercowo-naczyniowej [52]. Wykazano, że
wzrost stężenia FGF23 w surowicy może
być niezależnym czynnikiem ryzyka choroby
niedokrwiennej serca u chorych z prawidłowym GFR [53] oraz nasilać kalcyfikację
naczyń wieńcowych u hemodializowanych
chorych na PChN [54]. Opisywano również
zależność pomiędzy podwyższonym stężeniem FGF23 w surowicy a stężeniem CRP
w surowicy i obniżoną gęstością mineralną
kości u tych chorych [55].
FGF23 powoduje zwiększenie wydalania fosforanów z moczem na drodze niezależnego od PTH zahamowania ekspresji
kotransporterów sodowo-fosforanowych w
kanalikach nerkowych. Dokładny mechanizm, w jakim odbywa się powyższy proces
budzi pewne kontrowersje. FGF23 hamuje
bowiem przede wszystkim kotransportery
NPT2a i NPT2c, których ekspresja zachodzi
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głównie w kanaliku bliższym, natomiast ekspresja białka Klotho, wspomnianego wyżej
niezbędnego kotransportera, zachodzi w
kanaliku dalszym. Być może w nerce mamy
więc do czynienia z ekspresją dodatkowej,
lokalnej fosfatoniny o działaniu parakrynnym
[6,50].
Obniżanie syntezy 1,25(OH)2D3 przez
FGF23 odbywa się w dwóch mechanizmach.
Pierwszym jest hamowanie aktywności 1αhydroksylazy (działanie przeciwstawne do
efektu wywieranego przez PTH), drugim
mechanizmem jest nasilanie aktywności
24-hydroksylazy, która powoduje nasilenie
syntezy 24,25-dihydroksykalcyferolu –
związku najprawdopodobniej nieaktywnego
metabolicznie [8,50].
Głównymi czynnikami pobudzającymi
wydzielanie FGF23 z tkanki kostnej są:
podaż nieorganicznych fosforanów w pożywieniu, podwyższone stężenie 1,25(OH)2D3
w surowicy (receptor dla witaminy D – VDR
wiąże się z promotorem genu dla FGF23)
oraz hiperfosfatemia [50]. Ostatnio wykazano również, że doustnie podawana witamina
D (kalcytriol) oraz jej aktywne analogi (np.
doksekalcyferol) powodują wzrost stężenia
FGF23 w surowicy [50]. Cynakalcet wydaje
się mieć odwrotne działanie. W badaniu
własnym, u 58 hemodializowanych chorych
z sHPT, leczenie cynakalcetem spowodowało obniżenie średniego stężenia FGF23
w osoczu z 593 (457-730)pg/ml do 513
(380-645) pg/ml; p=0.099 i do 433 (304561) pg/ml; p=0.015, po odpowiednio 3 i 6
miesiącach leczenia cynakalcetem (Tab. I).
Obniżenie stężenia FGF23 w osoczu było
związane z obniżeniem stężenia fosforanów
w surowicy [44]. W badaniach wykonanych
przez innych autorów uzyskano podobne
wyniki [45,46].
Uwzględniając wspomniane wyżej
niekorzystne działanie FGF23 na układ
sercowo-naczyniowy zarówno chorych
hemodializowanych, jak i w populacji ogólnej obniżenie stężenia FGF23 w osoczu w
trakcie leczenia cynakalcetem może być
korzystne. Niestety jak to podano powyżej
nie wykazano takiego działania cynakalcetu
w dużym randomizowanym badaniu klinicznym EVOLVE [49].
Adiponektyna
Adiponektyna jest hormonem białkowym
o masie 30kDa, wykazującym właściwości
przeciwmiażdżycowe i poprawiające insulinowrażliwość. Adiponektyna jest wytwarzana prawie wyłącznie przez adipocyty [58,60]
i stanowi ok. 0,01% całkowitej zawartości
białek osoczu. W osoczu adiponektyna
występuje przede wszystkim pod postacią
cząsteczek o pełnej długości, lub rzadziej,
globularnych fragmentów C-końcowych i
może przybierać postać trimerów (LMW
– low molecular weight), heksamerów
(MMW – medium molecular weight), lub
nawet dodekamerów czy 18-merów (HMW
– high molecular weight) [59,60]. Stężenie
adiponektyny, w przeciwieństwie do innych
adipokin, jest mniejsze w osoczu osób otyłych, co jest prawdopodobnie spowodowane
supresyjnym wpływem TNF-α wydzielanego
przez makrofagi naciekające tkankę tłuszczową u tych osób. Ponadto małe stężenia
adiponektyny w osoczu obserwowano u
osób z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem
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tętniczym, chorobą niedokrwienną serca i u
palaczy tytoniu. Receptory dla adiponektyny
występują m.in. w mięśniach szkieletowych,
komórkach śródbłonka i hepatocytach. U
osób otyłych i chorych na cukrzycę ekspresja tych receptorów jest wyraźnie mniejsza,
jednak może ulec normalizacji, np. po
zmniejszeniu masy ciała.
Działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwzakrzepowe adiponektyny jest spowodowane m.in. zmniejszeniem adhezji
monocytów do ściany naczynia przez obniżenie ekspresji molekuł adhezyjnych (np.
I-CAM, V-CAM, E-selektyna) na powierzchni
endotelium, hamowaniem produkcji TNF-α
przez makrofagi, hamowaniem gromadzenia się lipidów w makrofagach i ich przekształcania do komórek piankowatych oraz
zmniejszeniu tworzenia wolnych rodników
tlenowych. Adiponektyna zmniejsza również
indukowaną czynnikami wzrostowymi proliferację komórek mięśni gładkich i zapobiega
pękaniu blaszki miażdżycowej poprzez jej
stabilizację w wyniku hamowania ekspresji
tkankowego inhibitora metaloproteinaz
[58-61]. Wykazano ponadto, że obniżone
stężenie adiponektyny w osoczu może być
czynnikiem ryzyka zawału serca i progresji
choroby niedokrwiennej serca u osób z
cukrzycą typu 2. Dodatkowo hormon ten
pobudza ekspresję transportera dla glukozy
GLUT-4 oraz pobudza utylizację glukozy i
kwasów tłuszczowych w komórkach mięśni
szkieletowych, co istotnie poprawia insulinowrażliwość [58-61]. Ponadto w wynikach
badań klinicznych wykazano odwrotną zależność pomiędzy stężeniem adiponektyny
w osoczu oraz stężeniami interleukiny 6
(IL-6) oraz białka C-reaktywnego (CRP) w
surowicy, tak w populacji ogólnej, jak i u hemodializowanych chorych z PChN [64-66].

Ostatnio wykazano, że stężenie adiponektyny w osoczu jest podwyższone w
przewlekłej chorobie nerek, choć ekspresja
genu dla tego hormonu zmniejsza się w zaawansowanej PChN. Prawdopodobnie jest
to spowodowane tym, że nerki są głównym
miejscem biodegradacji i eliminacji adiponektyny z ustroju. Potwierdzeniem tego
jest obniżanie się, ale nie normalizacja,
stężenia adiponektyny w osoczu osób po
transplantacji nerki. Wykazano również
znamienną odwrotną zależność pomiędzy
adiponektynemią a GFR u chorych na
nadciśnienie tętnicze (pierwotne i wtórne),
cukrzycę, PChN i u osób zdrowych. Również
u osób z niewydolnością nerek stężenie adiponektyny w osoczu pozostaje w odwrotnej
zależności ze śmiertelnością z przyczyn
sercowo-naczyniowych, a małe stężenie
tego białka w osoczu zostało uznane za
czynnik ryzyka chorób układu krążenia u
tych chorych [58-62].
Adiponektyna, jak już wyżej wspomniano, jest wydzielana prawie wyłącznie przez
adipocyty. W ostatnim czasie komórki te
są przedmiotem intensywnych badań ze
względu na fakt, że oprócz adiponektyny
są one źródłem również innych licznych
hormonów, cytokin i czynników wzrostowych
określanych jako adipokiny (adipocytokiny).
Wśród nich można wymienić:, leptynę, inhibitor-1 aktywatora plazminogenu (PAI-1),
transformujący czynnik wzrostu β−1 (TGFβ1), czynnik tkankowy (tissue factor – TF),
składnik dopełniacza – adipsynę, czynnik
martwicy nowotworów-α (TNF-α), białko
stymulujące acylację, angiotensynogen,
insulinopodobny czynnik wzrostu-1, wisfatynę, rezystynę i wiele innych [60]
Niedawno potwierdzono ekspresję
receptora wapniowego w adipocytach oraz

Tabela I
Wpływ leczenia cynakalcetem na stężenia wybranych hormonów w osoczu/surowicy u hemodializowanych
chorych na przewlekłą niewydolność nerek
PTH - Parathormon, FGF23 - Czynnik wzrostu fibroblastów 23, AOPP - Produkty zaawansowanej oksydacji
białek, TT - Całkowity testosteron, FT - Wolny testosteron
Influence of cinacalcet treatment on plasma/serum concentrations of selected hormones in hemodialysed patients
with chronic kidney disease.
PTH - Parathormone, FGF23 - Fibroblast Growth Factor 23, AOPP - Advanced Oxidation Protein Products), TT - Total
Testosterone, FT - Free Testosterone
Przed leczeniem

Po 3 miesiącach
leczenia

Po 6 miesiącach
leczenia

p

PTH
[pg/ml]
(n=58)

1138
(931-1345)

772
(551-992)

635
(430-839)

<0,0001

FGF23
[pg/ml]
(n=58)

593
(457-730)

513
(380-645)

433
(304-561)

0,015

Adiponektyna
[µg/ml]
(n=65)

16,9
(14,4-19,5)

17,8
(15,0-20,6)

-

0,048

AOPP
[pg/ml]
(n=65)

186,7
(156,7-216,7)

162,6
(141,2-183,9)

-

0,02

TT
[ng/ml]
(n=38)

4,95
(4,23-5,67)

4,45
(3,85-5,06)

4,39
(3,75-5,03)

0,009

FT
[pg/ml]
(n=38)

6,95
(5,54-8,36)

5,98
(5,00-6,94)

5,60
(4,63-6,57)

0,012

P. Kuczera i wsp.

wykazano, że pobudzenie tego receptora hamuje lipolizę, nasila adipogenezę,
(pobudza różnicowanie preadipocytów do
adipocytów), a ponadto zwiększa syntezę
i wydzielanie cytokin prozapalnych (IL-6,
IL-1β, TNF-α) przez adipocyty [21-26].
Uwzględniając powyższe fakty przeprowadzono badanie oceniające wpływ leczenia
cynakalcetem na stężenie adiponektyny
w surowicy hemodializowanych chorych z
sHPT. W grupie 65 chorych 3 miesięczne
leczenie cynakalcetem spowodowało zwiększenie stężenia adiponektyny w surowicy z
16,9 (14,4-19,5) µg/ml to 17,8 (15,0-20,6)
µg/ml (p=0,048) (Tab. I). W tym samym
badaniu własnym wykazano obniżenie
stężenia wskaźników stresu oksydacyjnego – stężenie produktów zaawansowanej
oksydacji białek (advanced oxydation protein products – AOPP) obniżyło się z 186,7
(156,7-216,7) pg/ml do 162,6 (141,2-183,9)
pg/ml, po 3 miesiącach leczenia cynakalcetem (Tab. I). Nie zmieniło się natomiast
stężenie wskaźników stanu zapalanego
(CRP, IL-6) w surowicy oraz BMI badanej
grupy chorych [63].
Wysokie stężenia adiponektyny w
osoczu wywierają, jak już wspomniano
powyżej, unikalny „ochronny” wpływ na
układ krążenia. Można więc podejrzewać,
że leczenie cynakalcetem, poprzez wzrost
stężenia adiponektyny w osoczu mieć
korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz przyczynić się do zmniejszenia
śmiertelności tych chorych. Takie działanie
cynakalcetu nie zostało jednak jak dotąd
wykazane [49].
Testosteron
Testosteron jest głównym męskim steroidowym hormonem płciowym należącym
do androgenów. U zdrowych mężczyzn
po okresie pokwitania 95% krążącego
testosteronu jest syntezowane przez komórki Leydiga w jądrach pod wpływem
pobudzenia przez hormon luteinizujący (LH)
wydzielany przez przysadkę mózgową. W
tym okresie działanie testosteronu oraz jego
silniejszej pochodnej – dehydrotestosteronu
(powstającego zarówno w jądrach, jak i w
komórkach obwodowych w wyniku działania enzymu 5α-reduktazy) sprowadza się
do utrzymania spermatogenezy i popędu
płciowego oraz na działaniu anabolicznym
na wątrobę, układ mięśniowo-szkieletowy
krwiotwórczy i immunologiczny [67].
Prawie 68% testosteronu w surowicy
krwi krąży w postaci związanej z globuliną
wiążącą hormony płciowe (SHBG) i jest tym
samym nieaktywna biologicznie, gdyż nie
może związać się ze swoistymi receptorami.
Aktywna biologicznie część testosteronu
(bioavailable testosterone) jest albo luźno
związana z albuminą, albo krąży w postaci
niezwiązanej (free testosterone – wolny
testosteron) [68].
Większość hemodializowanych mężczyzn z PChN cechuje się obniżonymi
stężeniami testosteronu w surowicy [69,70].
W niedawno przeprowadzonym badaniu
Carrero i wsp. [71] stwierdzili niedobór
testosteronu (<10 nmol/ml) u 44% hemodializowanych mężczyzn, dodatkowo 33% u
badanych chorych stężenie testosteronu w
surowicy było poniżej dolnej granicy normy
(10-14 nmol/l). Jedynie u 23% mężczyzn w

badanej grupie miało prawidłowe stężenie
testosteronu w surowicy (>14 nmol/l). Obniżone stężenie testosteronu w surowicy u
tych chorych wynika zarówno z upośledzonej syntezy (spowodowanej hiperprolaktynemią oraz opornością komórek Leydiga
na działanie LH [73]), jak i nasilonego katabolizmu testosteronu.
Niedobór testosteronu u chorych na
PChN może powodować zaburzenia
prawidłowej masy i składu ciała. U tych
chorych obserwujemy zwiększony odsetek
zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.
Natomiast beztłuszczowa masa ciała jest
zazwyczaj obniżona. Niskie stężenia androgenów są jedną z przyczyn zmniejszonej
masy mięśniowej, osteoporozy i częstego
występowania złamań kości [71]. Niedobór
testosteronu również jest przyczyną między
innymi częstego występowania sarkopenii u
chorych na przewlekłą niewydolność nerek
[72]. Dodatkowo niedobór androgenów
może obniżać libido i przyczyniać się do
pogorszenia jakości czynności seksualnych
i do występowania depresji [74].
Ponadto wykazano, że stężenia testosteronu w surowicy wykazują odwrotną
zależność do wskaźników stanu zapalnego
(stężenia CRP i IL-6 w surowicy oraz fibrynogenu w osoczu).
Istotne wydają się również wyniki
ostatnio przeprowadzonych badań, w których wykazano zwiększoną śmiertelność u
hemodializowanych chorych z obniżonym
stężeniem testosteronu w surowicy [69,70]
Ekspresja receptora wapniowego, jak
już wcześniej wspomniano, ma miejsce
również w komórkach Leydiga w jądrach.
Stąd też ważnym było ustalenie czy i w jakim
stopniu leczenie cynakalcetem wpływa na
stężenie całkowitego (TT) i wolnego (FT)
testosteronu w surowicy hemodializowanych
mężczyzn z PChN. Ustalenie tej zależności
wydaje się szczególnie istotne w świetle doniesień o poprawie czynności seksualnych
i spermatogenezy u chorych z przewlekłą
niewydolnością nerek poddanych uprzednio paratyroidektomii [74,77]. W badaniu
własnym w grupie 38 hemodializowanych
mężczyzn z PChN podczas 6-miesięczniego
leczenia cynakalcetem obserwowano obniżenie stężenia TT w surowicy z 4,95 ng/ml
(4,23-5,67) ng/ml do 4,45 ng/ml (3,85-5,06)
ng/ml, p=0,17; oraz do 4,39 pg/ml (3,755,03) pg/ml, p=0,028, po odpowiednio 3 i 6
miesiącach (p dla trendu = 0,009) (Tab. I).
Ponadto obserwowano również obniżenie
stężenia FT w surowicy z 6,95 pg/ml (5,548,36) pg/ml do 5,98 pg/ml (5,00-6,94) pg/ml;
p=0,14 oraz do 5,60 pg/ml (4,63-6,57) pg/
ml; p=0,034 (p dla trendu = 0,012) (Tab. I).
Dodatkowo w analizie regresji wieloczynnikowej wykazano, że po 6 miesiącach
leczenia obniżenie stężenia całkowitego
testosteronu w surowicy było zależne m.in.
od dawki cynakalcetu [75]
Ostatnio wyniki wielu badań sugerują, że
obniżone stężenie testosteronu ma jednak
niekorzystny wpływ na długość jak i jakość
życia mężczyzn z PChN jak i w populacji
ogólnej. Obniżenie pod wpływem leczenia
cynakalcetem, już i tak wyjściowo niskich
stężeń testosteronu w surowicy wydaje się
więc być efektem niekorzystnm. Znaczenie
kliniczne obniżenia stężenia całkowitego
i wolnego testosteronu w surowicy hemo-
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dializowanych mężczyzn z PChN wymaga
przeprowadzenia prospektywnych badań
na większą skalę.
Podsumowanie
Cynakalcet – lek coraz powszechniej
stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności
przytarczyc u hemodializowanych chorych
na PChN oprócz swojego klasycznego działania (obniżania stężenia PTH w surowicy)
wykazuje również działanie plejotropowe co
jest związanie prawdopodobnie z ekspresją
CaR w różnych tkankach i narządach.
Leczenie cynakalcetem może m.in. przyczyniać się do obniżenia stężenia FGF23 w
surowicy, do podwyższenia stężenia adiponektyny w surowicy, (prawdopodobnie w
następstwie zmniejszenia nasilenia stresu
oksydacyjnego). Uwzględniając znaczną
śmiertelność sercowo-naczyniową i ogólną
w tej grupie chorych działanie to wydaje się
być szczególnie korzystne.
Leczenie cynakalcetem może również
przyczyniać do obniżenia stężenia całkowitego i wolnego testosteronu w surowicy
hemodializowanych mężczyzn z PChN i
sHPT. Znaczenie kliniczne takiego działania
cynakalcetu wymaga jednak przeprowadzenia dalszych prospektywnych i randomizowanych badań klinicznych.
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