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Zastosowanie Mircery w leczeniu niedokrwistości 
w przewlekłej chorobie nerek 

(NeFRol dIAl pol. 2020; 24: 5-9)

Mircera for treatment of anemia associated with chronic 
kidney disease

(NepRol dIAl pol. 2020; 24: 5-9)

Niedokrwistość związana z przewlekłą 
chorobą nerek rozwija się stopniowo w mia-
rę postępującego obniżenia czynności ne-
rek. Problem niedokrwistości dotyczy około 
90% chorych hemodializowanych i ponad 
70% chorych dializowanych otrzewnowo, 
stanowiąc jedno z kluczowych wyzwań 
nefrologii [1]. Mimo, iż w ostatnich latach 
dokonano istotnego postępu w poznaniu 
mechanizmów powstawania niedokrwisto-
ści w PChN oraz jej leczeniu szereg kwestii 
pozostaje nadal niewyjaśnionych. Niedo-
krwistość występuje u części chorych już 
we wczesnych etapach zaawansowania 
niewydolności nerek, częściej w przypad-
ku obniżenia przesączania kłębuszkowego 
poniżej 60 ml/min, ale najczęściej dotyczy 
osób przewlekle hemodializowanych, rza-
dziej natomiast dializowanych otrzewnowo 
lub po zabiegu przeszczepienia nerki.

Zasadnicze znaczenie w powstawaniu 
niedokrwistości u chorych z niewydolnością 
nerek odgrywa niedostateczna erytropo-
eza wynikająca zarówno z nieadekwatnej 
stymulacji szpiku kostnego, jak również 
nieprawidłowej odpowiedzi szpiku kostne-
go na działanie czynników pobudzających. 
Dużą rolę odgrywają również inhibitory ery-
tropoezy, skrócenie przeżycia erytrocytów 
i zaburzenia w gospodarce żelazowej [1,2]. 
Zmniejszenie krwiotworzenia spowodowa-
ne niedostatecznym wydzielaniem erytro-
poetyny (EPO) w nerkach jest z pewnością 
najistotniejszym czynnikiem w złożonej pa-
togenezie niedokrwistości nerkopochodnej.

Drastyczny niedobór EPO u chorych 
dializowanych sprawia, że różnicowanie 
i dojrzewanie komórek szeregu erytro-
blastycznego jest znacznie upośledzone. 
EPO jest glikoproteiną o masie cząstecz-
kowej 34kDa i składa się ze 165 amino-
kwasów. Po raz pierwszy wyizolowali ją 
Miyake i wsp. w 1976 roku w Kumamoto 
z 2550 litrów moczu pacjentów z anemią 
aplastyczną. Zaś w 1983 roku dr Fu-Kuen 
Lin wyizolował ludzki gen odpowiedzialny 
za wytwarzanie erytropoetyny. Wydzielają 
ją komórki okołocewkowe typu I zlokalizo-
wane w tkance śródmiąższowej wewnętrz-
nej kory nerki (85%) oraz komórki Kupffe-
ra i hepatocyty wątroby (15%). Niewielkie 
ilości wytwarzane są także przez astrocyty. 
Wykazano także obecność mRNA dla ery-
tropoetyny w małych ilościach w mózgu, 
jądrach, płucach, śledzionie i innych na-
rządach. W życiu płodowym erytropoety-
na jest produkowana głównie w wątrobie, 

zaś w życiu dorosłym w nerkach. Synteza 
erytropoetyny jest regulowana przez me-
chanizm zwrotny i zależy od utlenowania 
tkanek. Erytropoetyna nie jest magazyno-
wana w nerkach, jest uwalniana zaraz po 
zsyntetyzowaniu. 

Dzięki metodom inżynierii genetycznej 
(metodą rekombinacji genetycznej) uzy-
skano w laboratoriach firmy Amgen (USA) 
syntetyczną erytropoetynę (rekombinowana 
ludzka erytropoetyna – rHuEPO) w dużych 
ilościach umożliwiających zastosowanie 
kliniczne. W 1985 roku zaczęto stosowa-
nie erytropoetyny (epoetyna alfa- Epogen) 
u pacjentów z przewlekłą chorobą ne-
rek. Wyniki badań opublikowano w 1987 
roku [3], FDA zatwierdziła w 1989 roku i za-
częto powszechne stosowanie erytropoety-
ny w leczeniu niedokrwistości u pacjentów 
z niewydolnością nerek. Zastosowanie re-
kombinowanej ludzkiej erytropoetyny zre-
wolucjonizowało leczenie niedokrwistości 
u pacjentów z przewlekłą niewydolnością 
nerek. Od tego czasu problem przetoczeń 
krwi pacjentom dializowanym – zmora 
tych czasów praktycznie prawie całkowicie 
ustąpił.

Pierwszymi wyprodukowanymi ESAs 
były epoetyna alfa i epoetyna beta. Obie 
okazały się bardzo skuteczne w leczeniu 
anemii nerkopochodnej. Obie epoetyny 
mogą być podawane zarówno dożylnie (IV) 
jak i podskórnie (SC), a ich czas półtrwania 
wynosi około 6-8 godzin, co wymaga poda-
wania 1-3 razy w tygodniu. Wzrost liczby 
retykulocytów może być zauważalny już 
po 3-4 dniach a znaczący wzrost stężenia 
hemoglobiny (Hb) widoczny jest zazwyczaj 
po około dwóch tygodniach. W latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia rozpo-
częto badania nad ESAs mającymi dłuższy 
niż wspomniane epoetyny czas półtrwa-
nia co zaowocowało wyprodukowaniem 
epoetynowego analogu, z dodatkowymi 
pięcioma aminokwasami i dwoma dodat-
kowymi łańcuchami wodorowęglanowymi. 
Cząsteczkę tą nazwano początkowo Novel 
Erythropoiesis Stimulating Protein (NESP), 
a następnie darbepoetin alfa (Aranesp®). 
Lek podawany jest zarówno SC jak i IV 
z częstością od 1x w tygodniu do nawet 
1x w miesiącu co wynika z długiego czasu 
półtrwania (ponad 20 godz.). U większości 
chorych Aranesp® podawany jest 1x w ty-
godniu lub 1x na 2 tygodnie. Biologiczne 
efekty działania darbepoetyny alfa są takie 
jak epoetyn [4]. 
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Kolejną cząsteczką o jeszcze dłuższym 
okresie działania jest glikol metoksypoliety-
lenowy epoetyny beta. Jest to połączenie 
30 kDa glikolu polietylenowego z epoety-
ną. Molekułę tą nazwano początkowo Con-
tinuous Erythropoietin Receptor Activator 
(CERA), a następnie glikolem metoksy-
polietylenowym epoetyny beta (Mircera®) 
[5-6]. Lek ten charakteryzuje się bardzo 
długim okres półtrwania wynoszący około 
130 godzin. 

Wykorzystano tutaj ideę zastosowaną 
przy powstaniu pegylowanego interferonu. 
Połączenie interferonu z glikolem poliety-
lenowym spowodowało wydłużenie czasu 
półtrwania (wydłużenie czasu rozpadu), 
zatem pozwoliło na wydłużenie odstę-
pu pomiędzy poszczególnymi dawkami 
i zwiększoną skuteczność leku. Glikol po-
lietylenowy o budowie H(OCH2CH2)nOH 
n>=4, gdy masa cząsteczkowa wynosi 
200-700 Da jest w postaci płynnej, gdy zaś 
przekracza 1000 Da jest to woskopodobne 
ciało stałe. Znalazł on swoje zastosowanie 
jako rozpuszczalnik leków, ale także jako 
polietylen o wzorze (CH2CH2)n (synte-
tyczny plastyk) w chirurgii plastycznej. Do-
danie do cząsteczki epoetyny beta glikolu 
metoksypolietylenowego (PEG -30 kDA) 
spowodowało istotne wydłużenie okresu 
półtrwania epoetyny beta. Powstał kowa-
lencyjny koniugat białka wytwarzanego 
metodą rekombinacji DNA w komórkach 
jajowych chomika chińskiego o masie 
cząsteczkowej ok. 60 kDA- CERA i cza-
sie półtrwania i.v. 134 godziny, zaś s.c. 
139 godzin (dla porównania czas półtrwa-
nia epoetyny beta wynosi i.v. 8,8 godziny, 
zaś s.c. 24,2 godziny, darbepoetyny alfa 
i.v. 25,3 godziny, s.c. 48,8 godziny). Efek-
ty pegylacji to ok. 50 x mniejsze powino-
wactwo do receptora niż beta, wolniejsze 
łączenie się z receptorem, szybsza dyso-
cjacja od receptora, oraz istnienie wiązań 
amidowych pomiędzy grupami aminowymi. 
Aspekt kliniczny tych właściwości polega 
na istotnie wydłużonym okresie półtrwania, 
wolniejszej degradacji, co wiąże się wy-
dłużeniem czasu stymulacji erytropoezy, 
ponadto rzadszym podawaniu, mniejszym 
problemie z doborem dawki, mniejszej 
częstości zmian dawkowania i mniejszej 
ilości fluktuacji. W badaniach II i III fazy 
u chorych zarówno leczonych zachowaw-
czo jak i hemodializowanych wykazano 
skuteczność erytropoetyczną preparatu, 
jego bezpieczeństwo, tolerancję, jak też 
stabilność stężeń hemoglobiny. Wysoka 
skuteczność i bezpieczeństwo były podsta-
wą do rejestracji leku przez EMA oraz FDA 
jako preparatu Mircera. Mircera została 
wprowadzona do leczenia niedokrwistości 
w krajach Europy w 2007 roku. Tak więc 
biologiczne efekty działania glikolu metok-
sypolietylenowego epoetyny beta są takie 
jak epoetyn i darbepoetyny alfa.

Wszystkie stosowane w Polsce czyn-
niki pobudzające erytropoezę różnią się 
swoją strukturą i w konsekwencji mają 
różne właściwości farmakokinetycze, ta-
kie jak czas działania i powinowactwo do 
receptora erytropoetynowego. Wszystkie 
te preparaty syntetyzuje się metodami bio-
technologicznymi, a jedynie w przypadku 

glikolu metoksypolietylenowego epoetyny 
beta cząsteczkę bioleku poddaje się póź-
niejszej modyfikacji chemicznej. Wszystkie 
obecnie dostępne czynniki pobudzające 
erytropoezę wykazują taki sam mechanizm 
działania poprzez interakcję z receptorem 
erytropoetynowym [7,8].

W leczeniu niedokrwistości nerkopo-
chodnej za pomocą czynników pobudza-
jących erytropoezę obserwowano w XXI 
wieku tendencję do wprowadzania prepa-
ratów o coraz dłuższym czasie działania 
[8,9]. Podstawowym założeniem takiej 
strategii leczenia niedokrwistości czyn-
nikami erytropoetycznymi jest możliwość 
rzadszego podawania leku, co może uła-
twiać komfort terapii dla pacjenta i ułatwić 
pracę personelu [8,9]. Długodziałające 
czynniki pobudzające erytropoezę moż-
na podawać rzadziej, nawet raz na 4 ty-
godnie. Drugą korzyścią z zastosowania 
preparatów długodziałających jest więk-
sza stabilność stężeń hemoglobiny i ko-
nieczność rzadszego dostosowywania da-
wek leku [8,9]. Większą stabilność stężeń 
Hb przy stosowaniu CERA w porównaniu 
z innymi ESAs potwierdzono w badaniach 
klinicznych III fazy Arctos i Amicus. W ba-
daniu Arctos oceniano skuteczność CERA 
podawanego podskórnie co 2 tygodnie 
w porównaniu z darbepoetyną podawaną 
raz w tygodniu przez 18 tygodni z korekcją 
dawki u pacjentów z CKD, niedializowa-
nych. W analizie grupy pacjentów z Hb>13 
g/dl, 12,4% pacjentów leczonych CERA 
i 33,5% przyjmujących darbepoetynę alfa 
doświadczyło przynajmniej jednego pozio-
mu Hb >13 g/dl podczas pierwszych 8 ty-
godni (P< 0,0001). W całym okresie bada-
nia od pierwszego do 28 tygodnia 67,7% 
pacjentów leczonych CERA i 80,6% przyj-
mujących darbepoetynę alfa doświadczy-
ło przynajmniej raz poziomu Hb >13 g/
dl (P< 0,0082) [10]. W badaniu Amicus 
porównywano skuteczność CERA poda-
wanego raz na 2 tygodnie z epoetyną alfa 
lub beta u pacjentów leczonych hemodia-
lizą lub dializą otrzewnową. Wykazano, że 
wartości Hb> 13 g/dL występowały dwa 
razy częściej u leczonych epoetyną w po-
równaniu z CERA (17,4% vs 8,2%, P=0,1) 
w ciągu pierwszych 8 tygodni leczenia 
[11]. Mann i wsp. oceniali częstość zmia-
ny dawki CERA w porównaniu z innymi 
krótko działającymi ESAs (epoetyna lub 
darbepoetyna) na podstawie metaanalizy 
3 randomizowanych badań klinicznych 
(MAXIMA, PROTOS, STRIATA). Istotnie 
mniej zmian dawki było potrzebne u pa-
cjentów otrzymujących CERA raz na 2 
tygodnie (p<0,05) lub raz na cztery ty-
godnie (p<0,001) w porównnaiu z innymi 
ESAs [12].

W niektórych badaniach wykazano, iż 
większa liczba odchyleń (fluktuacji) stężeń 
hemoglobiny od wartości zalecanych może 
mieć niekorzystne znaczenie rokownicze 
u chorych z przewlekłą chorobą nerek 
[13,14]. Jest to jednak obserwacja trudna 
do interpretacji, ponieważ trudno określić 
związek przyczynowo-skutkowy. Trudno 
jednak tylko na tej podstawie przesądzić, 
czy większa stabilność stężenia hemoglo-
biny przy stosowaniu CERA może obniżyć 

wysoką śmiertelność wśród pacjentów dia-
lizowanych. Analiza Cochranowska nie po-
twierdza tego [15].

 Pomimo niewątpliwych zalet, jakie ma 
rzadsze podawanie leku, stosowanie pre-
paratów pobudzających erytropoezę o bar-
dzo długim czasie działania może utrud-
niać leczenie w pewnych sytuacjach, na 
przykład, gdy u leczonej osoby obserwuje 
się szybki wzrost stężenia hemoglobiny po-
wyżej zalecanej granicy. W takiej sytuacji 
długi czas działania leku powoduje, że ob-
niżenie dawki preparatu lub wstrzymanie 
jego stosowania odniesie skutek dopiero 
po zakończeniu czasu działania wcześniej 
podanej dawki, czyli w przypadku prepara-
tów długodziałających nawet po kilku lub 
kilkunastu dniach [9]. 

Tak jak przy innych stosowanych pre-
paratach erytropoetyny, tak i przy stosowa-
niu Mircery trzeba mieć na uwadze ocenę 
w kierunku występowania aplazji czerwo-
nokrwinkowej (PRCA), przy stosowaniu 
Mircery trzeba mieć na uwadze. Opisywa-
no jedynie sporadyczne przypadki PRCA 
po zastosowaniu tego leku [16].

Według zaleceń KDIGO [17] należy 
przeprowadzić diagnostykę w sytuacji, 
gdy u pacjenta otrzymującego ESAs przez 
okres powyżej ośmiu tygodni dochodzi do: 
• nagłego spadku stężenia Hb we krwi 

w tempie od 0,5 do 1,0 g/dl w okresie 
jednego tygodnia lub

• konieczności przetoczenia od 1 do 2 
jednostek krwi i

• gdy jednocześnie w morfologii krwi ob-
wodowej liczba PLT i WBC jest prawi-
dłowa i

• bezwzględna liczba retykulocytów wy-
nosi poniżej 10 000/ml
Rekomendowane jest zaprzestanie 

terapii ESAs u pacjenta, u którego wystą-
piła zależna od przeciwciał przeciw ery-
tropoetynie aplazja czerwonokrwinkowa. 
Być może niedługo będą dostępne inhi-
bitory hydroksylazy prolinowej czynników 
indukowanych niedotlenieniem (HIF-PHI), 
które u takich pacjentów będą stosowane 
(wcześniej zalecany peginesatide został 
wycofany z użycia ale w trakcie rejestracji 
jest roxadustat).

Podsumowując:
Profil farmakokinetyczny Mircery 

umożliwia podawanie tego leku jeden 
raz w miesiącu, co jest korzystne zwłasz-
cza u chorych leczonych ambulatoryjnie 
w okresie przeddializacyjnym i u chorych 
dializowanych otrzewnowo.

Przeprowadzone badania wskazują 
na łagodniejszą korektę niedokrwistości, 
a skuteczność Mircera w leczeniu niedo-
krwistości nerkopochodnej przekracza 
93%. Na pewno daje większą stabilność 
stężenia hemoglobiny w porównaniu do 
preparatów o krótszym okresie działania. 

Wolniejsze korygowanie niedokrwisto-
ści u stabilnych hemodynamicznie chorych 
wydaje się bardziej fizjologiczne, zgodnie 
z zasadą, że szybko koryguje się tylko te 
zmiany, które pojawiają się nagle. Jest to 
również zgodne z zaleceniami Kidney Di-
sease Outcomes Quality Initiative (KDO-
QI), według których miesięczny przyrost 
stężenia hemoglobiny we krwi powinien 

J. Małyszko i M. Durlik
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wynosić 1–2 g/dl. Szybki wzrost stężenia 
hemoglobiny wiąże się ze wzrostem oporu 
obwodowego i pogorszeniem kontroli ci-
śnienia tętniczego.

Ważne jest również, aby stężenie he-
moglobiny w trakcie przewlekłego lecze-
nia było stabilne. Stabilność stężenia he-
moglobiny zmniejsza liczbę niezbędnych 
korekt dawkowania, co łącznie z możliwo-
ścią podawania preparatu raz w miesiącu 
przynosi 69–91-procentową oszczędność 
czasu dla personelu stacji hemodializ po-
święconego leczeniu niedokrwistości. Po-
twierdzili to także polscy badacze Klatko 
i Flisiak. Wykazali oni, że przy stosowaniu 
krótko działających ESA czas zajmujący 
personel wynosi 176 do 380 minut na rok, 
a przy CERA podawanym raz w miesiącu 
wynosił 21 do 68 minut na pacjenta na rok 
(od 54 do 111 iniekcji mniej na pacjenta 
na rok). Autorzy sugerują, że konwersja 
z krótko działających ESAs do CERA przy-
nosi znaczne oszczędności czasowe dla 
personelu stacji dializ [18].

Częstość działań niepożądanych jest 
zbliżona wśród leczonych preparatem Mir-
cera i za pomocą innych czynników stymu-
lujących erytropoezę. Choć są rozbieżno-
ści, pojawiły się ostatnio prace wskazujące 
na trochę większą ich ilość po preparatach 
długo działających.

wpływ Mircery na niedokrwistość 
wynikający z dotychczasowych badań
• Skuteczność w leczeniu niedokrwisto-

ści nerkopochodnej przekracza 93%.
• Wykazuje bardziej łagodną korektę 

niedokrwistości, niż preparaty krótko 
działające

• Możliwość stosowania preparatu raz 
w miesiącu zmniejsza liczbę ukłuć co 
szczególnie jest przydatne u pacjentów 
dializowanych otrzewnowo i niedializo-
wanych. 

• Większa stabilność stężenia hemo-
globiny zmniejsza konieczność częst-
szych oznaczeń morfologii i zmian 
dawkowania leku.
Analizy zbiorcze danych z badań III 

fazy badań klinicznych wykazały porów-
nywalną skuteczność glikolu metoksypoli-
etylenowego epoetyny beta i krótko dzia-
łających ESA w aspekcie korekcji anemii, 
leczenia podtrzymującego i bezpieczeń-
stwa, te wyniki potwierdziły także dwie 
metaanalizy Cochrane Database Systemic 
Review (2014, 2017). 

Analiza Cochrane z 2017 roku objęła 
27 randomizowanych badań klinicznych 
z 5410 pacjentami z PChN. Siedem badań 
(1273) dotyczyło chorych niedializowa-
nych, 19 badań (4209) chorych dializowa-
nych i jedno biorców przeszczepu nerki. 
Porównywano skuteczność i bezpieczeń-
stwo CERA z epoetyną alfa lub beta albo 
darbepoetyną alfa. CERA miała wpływ na 
śmiertelność, zdarzenia sercowo-naczy-
niowe, występowanie nadciśnienia tętni-
czego, konieczność przetoczeń krwi po-
równywalny z epoetyną alfa lub beta albo 
darbepoetyną alfa. Różne dawki CERA 
(wysokie versus niskie) lub częstość poda-
wania (dwa razy versus raz w miesiącu) nie 
miały związku ze śmiertelnością, występo-

waniem nadciśnienia tętniczego, koniecz-
nością przetoczeń krwi. Nie ma badań 
porównujących jakość życia przy zastoso-
waniu różnych preparatów ESA. W oparciu 
o przeprowadzoną analizę autorzy suge-
rują, że w wyborze preparatu ESA należy 
kierować się jego dostępnością i ceną [15].

Jednak mimo już 20-letniego za-
stosowania ESAs ryzyko chorobowości 
i śmiertelności przy zastosowaniu różnych 
preparatów ESA jest mało poznane. Kon-
trowersyjne doniesienia dotyczą wpływu 
ESAs na zachowanie czynności nerek 
u osób niedializowanych, występowanie 
powikłań sercowo-naczyniowych i przeży-
cie chorych leczonych ESA. Duże bada-
nia kliniczne wykazały (CHOIR, CREATE, 
TREAT), że docelowy poziom Hb powyżej 
13 g/dL związany jest z większą częstością 
występowania zdarzeń sercowo-naczynio-
wych i udarów mózgu, a u chorych niediali-
zowanych nie obserwowano zahamowania 
progresji PChN [19, 20, 21]. 

Dlatego w ostatnich latach przeprowa-
dzono badania oceniające wpływ krótko 
i długo działających ESAs na ryzyko ser-
cowo naczyniowe a u chorych niedializo-
wanych i dodatkowo na progresję choroby 
nerek.

W Japonii w oparciu o dane narodowe-
go rejestru Sakaguchi Y i wsp. porównali ry-
zyko zgonu u 194 698 hemodializowanych 
pacjentów leczonych krótko działającymi 
preparatami (epoetyna a/b -26,1% lub epo-
etyna kappa- 10,2%) w porównaniu z długo 
działającymi (darbepoetyna -50% lub gli-
kol metoksypolietylenowy epoetyny beta- 
13,7%). Oceniano śmiertelność w ciągu 
2 lat obserwacji. W tym czasie zmarło 31 
557 chorych. W analizie wieloczynnikowej 
chorzy przyjmujący preparaty długo dzia-
łające mieli istotnie wyższe o 13% ryzyko 
zgonu w porównaniu z przyjmującymi krót-
ko działające preparaty ESA. Ryzyko było 
większe u chorych otrzymujących wyższe 
dawki ESAs i z wysokim indeksem oporno-
ści na ESA (ERI). Długo działające ESAs 
zwiększały ryzyko zgonu z przyczyn serco-
wo-naczyniowych, zakażeń i nowotworów. 
W porównaniu z chorymi z niedokrwisto-
ścią (hemoglobina 9,0–9,9 g/dl) stosujący-
mi krótko działające ESAs, pacjenci przyj-
mujący długo działające ESAs osiągający 
bardziej optymalny poziom Hb (10,0–10,9 
g/dl) mieli wyższą śmiertelność. Najwyż-
szą śmiertelność obserwowano w grupie 
darbepoetyny, następnie CERA i EPO-k, 
a najniższą u leczonych EPO-a/b. Pacjen-
ci z grupy darbepoetyny mieli najwyższą 
śmiertelność z powodów sercowo-naczy-
niowych i nowotworów, a CERA z powo-
du udarów. Należy zwrócić uwagę, że jest 
to badanie obserwacyjne, a więc zawsze 
obarczone błędem doboru sposobu lecze-
nia, nie można też jego wyników przekła-
dać na inne grupy etniczne [22].

Odmienne wyniki uzyskano w bada-
niu MIRCERA PASS przeprowadzonym 
na zlecenia Food and Drug Administration 
(FDA) i European Medicines Agency (EMA) 
w aspekcie niejasnych wyników bezpie-
czeństwa sercowo-naczyniowego ESAs, 
zwłaszcza przy docelowych wyższych stę-
żeniach Hb. Locatelli i wsp. opublikowali 

wyniki randomizowanego wieloośrodkowe-
go (27 krajów głównie z Europy ale i Azji, 
Australii, Ameryki Południowej) badanie 
MIRCERA PASS w celu porównania wy-
stępowania powikłań sercowo-naczynio-
wych i śmiertelności ogólnej u pacjentów 
z niedokrwistością nerkopochodną leczo-
nych podawanym raz w miesiącu glikolem 
metoksypolietylenowym epoetyny beta 
(a krótko działającymi epoetynami alfa 
(20%) beta (36,1%) i darbepoetyną alfa 
(43,8%)). Złożonym punktem końcowym 
była śmiertelność ogólna, zawał serca lub 
udar niezakończone zgonem. Docelowe 
wartości Hb wynosiły 10–12 g/dl, w gru-
pie kontrolnej 1173/1409 (83%) pacjentów 
było dializowanych a w grupie badanej 
1194/1409 (85%). W założeniu badanie 
miało udowodnić nie mniejszą skuteczność 
(noninferiority). Do badania włączono 2818 
chorych, których obserwowano średnio 3,4 
lat (maksimum 8,4 lat). W analizie intention-
-to treat pierwotny punkt końcowy stwier-
dzono u 640 (45,4%) pacjentów leczonych 
glikolem metoksypolietylenowym epoetyny 
beta i u 644 (45,7%) w grupie kontrolnej 
(HR 1,03; P=0,004 dla noninferiority). Czę-
stość występowania śmiertelności ogólnej 
była porównywalna pomiędzy grupami 
(HR1,06). Wyniki w podgrupach dializo-
wanych, korekcji niedokrwistości i lecze-
nia podtrzymującego były porównywalne 
z analizą całościową. Badanie wykazało, 
że glikol metoksypolietylenowy epoetyny 
beta u pacjentów z niedokrwistością nerko-
pochodną jest porównywalny z krótko dzia-
łającymi ESAs w aspekcie śmiertelności 
ogólnej i chorobowości sercowo-naczynio-
wej. Należy podkreślić, że jest to badanie 
o najdłuższym czasie obserwacji spośród 
wszystkich prób klinicznych dotyczących 
leczenia EPO [23]. Zwraca się uwagę na 
wiele przyczyn wpływających na otrzy-
mane wyniki; badanie japońskie było ob-
serwacyjne, europejskie randomizowane, 
japońskie obejmowało tylko chorych dia-
lizowanych, populacja japońska różni się 
od europejskiej długością życia, inną poli-
tyką gospodarki żelazem, rozmiarami ciała 
i nawykami żywieniowymi. Odpowiedź na 
ESA wykazuje zróżnicowanie geograficzne 
zależne od czynników genetycznych, die-
tetycznych i procesu zapalnego. Istniała 
też zasadnicza różnica w proporcjach sto-
sowanych ESA, w japońskim badaniu tylko 
13,7% otrzymywało glikol metoksypoliety-
lenowy epoetyny beta, a w europejskim 
połowa badanych [24]. 

Minutolo i wsp. badali wpływ różnych 
preparatów ESA na chorobowość i śmier-
telność chorych niedializowanych. Po-
łączono dane 632 pacjentów w stadium 
PChN 1-5 z czterech prospektywnych 
badań obserwacyjnych. Krótko działające 
ESA (epoetyna alfa lub beta) otrzymywa-
ło 229 pacjentów, a 403 długo działające 
(darbepoetyna lub glikol metoksypolietyle-
nowy epoetyny beta). Proporcja pacjentów 
z poziomami Hb <10, 10–11 i >11mg/dL 
i tygodniowe dawki ESAs były porówny-
walne pomiędzy grupami. Średni czas ob-
serwacji wyniósł 3,61 lat. Ryzyko pierwot-
nego punktu końcowego (ESRD lub zgon) 
nie zależało od rodzaju ESA, ale ryzyko 
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działań niepożądanych rosło wraz z wyż-
szymi dawkami ESA. Kiedy ryzyko punktu 
końcowego przeanalizowano w tercylach 
dawek ESA okazało się ono 2,1-razy więk-
sze w najwyższym tercylu w porównaniu 
z najniższym tercylem dawek krótko działa-
jących ESAs. Nie znaleziono różnic pomię-
dzy tercylami dla długo działających ESA. 
Nie znaleziono także różnic w tercylach 
dla darbepoetyny i glikolu metoksypoliety-
lenowego epoetyny beta, ryzyko nie rosło 
z dawką leku. Mechanizm tej obserwacji 
nie jest jasny. Autorzy zwracają uwagę, 
że krótko działające ESAs były podawane 
w dłuższych odstępach czasu niż zalece-
nia uwzgledniające półokres trwania leku. 
Wyższe dawki krótko działających ESA 
podawane w dłuższych odstępach czasu 
mogą prowadzić do działań niepożądanych 
poprzez wyższy szczyt stężenia EPO w su-
rowicy i aktywację receptorów EPO w tkan-
kach nie biorących udziału w erytropoezie 
[25]. Wynik tego badania jest odmienny od 
analizy Cohrane Database Syst Review 
2017, w której epoetyna alfa stosowana 
w wyższych dawkach, w dłuższych odstę-
pach czasu (dwa razy w tygodniu) była nie 
mniej skuteczna (non-inferior) w stosunku 
do krótszych odstępów czasu w utrzyma-
niu poziomu Hb i porównywalna w wystą-
pieniu działań niepożądanych u chorych 
z PChN niedializowanych [26]. Wskazane 
byłyby dalsze randomizowane badania, 
dopóki nie zostaną one jednak przeprowa-
dzone autorzy nie zalecają modyfikacji do-
tychczas stosowanej terapii ESA w oparciu 
o wyniki prezentowanego badania [27].

Tsuruya K. i wsp. Przeprowadzili me-
taanalizę badań randomizowanych oce-
niającą związek pomiędzy odpowiedzią 
na CERA a przeżyciem nerek u pacjentów 
z PChN niedializowanych. Analiza dotyczy-
ła indywidualnych danych chorych z pięciu 
randomizowanych badań klinicznych z za-
stosowaniem CERA. Pacjentów klasyfiko-
wano do grupy złej lub dobrej odpowiedzi 
na CERA. Pierwotny punkt końcowy de-
finiowano jako rozpoczęcie dializoterapii 
lub spadek o 30% eGFR w porównaniu do 
wartości wyjściowej. Obserwacje rozpo-
czynano 12 tygodni od włączenia CERA, 
analizowano dane 226 pacjentów. Odpo-
wiedź na CERA była oceniana na podsta-
wie indeksu oporności (erythropoietin resi-
stance index ERI), który jest wyliczany jako 
stosunek średniego poziomu Hb do śred-
niej dawki CERA poczynając od włączenia 
leku do wyznaczonego punktu czasowego. 
Pacjenci z ERI niższym niż mediana byli 
kwalifikowani do grupy dobrej odpowiedzi, 
a z ERI wyższym od mediany do grupy złej 
odpowiedzi na leczenie EPO. Poziomy Hb 
i eGFR były istotnie niższe w grupie ze złą 
odpowiedzią (n = 113) w porównaniu z gru-
pą dobrze odpowiadającą (n = 113). W gru-
pie złej odpowiedzi zachowanie funkcji 
nerek było istotnie gorsze (36,3% zdarzeń 
nerkowych vs 23,0%). Gorsza odpowiedź 
na leczenie CERA była związana z gorszą 
czynnością nerek tak samo jak w bada-
niach z konwencjonalnymi ESAs [28].

Terumasa Hayashi i wsp. badali wpływ 
osiągniętego poziomu Hb u pacjentów 
z PChN leczonych glikolem metoksypoli-

etylenowym epoetyny beta na progresję 
niewydolności nerek (MIRcerA CLinical 
Evidence on Renal Survival in CKD pa-
tients with renal anemia MIRACLE-CKD 
Study). Do badania obserwacyjnego wie-
loośrodkowego włączono niedializowa-
nych chorych z eGFR ≥ 6 mL/min/1,73 m2 
i niedokrwistością (Hb < 11 g/dL) leczonych 
glikolem metoksypolietylenowym epoetyny 
beta i podzielono na dwie grupy w oparciu 
o Hb po 12 tygodniach terapii; Hb< 11 g/dL 
lub ≥ 11 g/dL. Przebieg PChN oceniano na 
podstawie konieczności rozpoczęcia lecze-
nia nerkozstępczego, podwojenia stężenia 
kreatyniny w surowicy, lub spadku eGFR 
< 6 mL/min/1,73 m2. Analiza objęła 2851 
pacjentów. Przeżycie nerek było istotnie 
wyższe (51,47%) w grupie Hb ≥ 11 g/dL (P 
< 0,0001) w porównaniu z grupą Hb < 11 g/
dL, w której wyniosło 37,57%. Wieloczyn-
nikowa analiza regresji wykazała istotnie 
wyższe ryzyko zdarzeń nerkowych w gru-
pie Hb < 11 g/dL w porównaniu z grupą Hb 
≥ 11 g/dL (HR: 1,26; P=0,0103). Wyższy 
poziom Hb osiągnięty po 12 tygodniach 
leczenia CERA przyczyniał się do zacho-
wania funkcji nerek [29]. 

Badacze japońscy w trzyletnim rando-
mizowanym badaniu klinicznym oceniali 
czy utrzymanie stałego wysokiego pozio-
mu Hb (12,5–13,5 g/dL, n=64) poprzez 
leczenie darbepoetyną alfa lub epoetyną 
beta pegylowaną spowolni progresję utraty 
funkcji przeszczepu w porównaniu z doce-
lowymi niższymi stężeniami Hb (10,5–11,5 
g/dL, n=63). Stężenie Hb wzrosło >12 g/dL 
po 3 miesiącach, osiągnęło docelowe war-
tości po 18 miesiącach. Po 36 miesiącach 
docelowe stężenia Hb wynosiły 12,86±0,7 
g/dL w grupie badanej i 11,56±1,2 g/dL 
w grupie kontrolnej. Ubytek eGFR był istot-
nie większy w grupie niskich stężeń Hb 
w (-5,16±9,5 mL/min/1,73 m2) w porów-
naniu z grupą badaną wyższych stężeń 
Hb. (-1,06±8,4 mL/min/1,73 m2). Nielicz-
ni pacjenci z grupy wyższych stężeń Hb 
rozwinęli zdarzenia sercowo-naczyniowe, 
nie obserwowano tych powikłań w gru-
pie niskich stężeń Hb. Badanie wykazało, 
że wyrównanie niedokrwistości potran-
splantacyjnej do docelowych wartości Hb 
(12,5–13,5 g/dL) spowalnia ubytek filtracji 
kłębuszkowej w 3-letniej obserwacji i jest 
bezpieczne [30]. Na podstawie przepro-
wadzonych ostatnio badań wydaje się, że 
docelowe wartości Hb powinny być wyższe 
w granicach 12,5-13 g/dl [31]. Leczenie 
ESAs powinno być włączane wcześniej, 
przy wyższym eGFR niż określony w kryte-
riach programu terapeutycznego w Polsce.

Dane literaturowe wskazują na możli-
wość działania nefroprotekcyjnego i kar-
dioprotekcyjnego glikolu metoksypoliety-
lenowego epoetyny beta. Na modelach 
zwierzęcych glikol metoksypolietylenowy 
epoetyny beta spowalnia progresję nie-
wydolności nerek poprzez hamowanie 
dysfunkcji komórek śródbłonka, redukcję 
stresu oksydacyjnego, nasilenie fosforyla-
cji eNOS w tętnicach, ochronę podocytów 
przed uszkodzeniem poprzez hamowanie 
deplecji nefryny i podocyny, hamowanie 
procesu fibrogenezy. Na modelach zwie-
rzęcych glikol metoksypolietylenowy epo-

etyny beta działał także kardioprotekcyjnie 
poprzez hamowanie szlaków włóknienia 
i redukcję ekspresji TGF beta. Jednak 
dane kliniczne potwierdzające nefroprotek-
cyjne i kardioprotekcyjne działanie glikolu 
metoksypolietylenowego epoetyny beta 
u ludzi są jeszcze bardzo ograniczone [32]. 

podsumowanie
Glikol metoksypolietylenowy epoetyny 

beta (Mircera) jest skutecznym i bezpiecz-
nym preparatem w leczeniu niedokrwisto-
ści nerkopochodnej u chorych dializowa-
nych i w okresie przeddializacyjnym.

Nadal istnieją kontrowersje dotyczące 
wpływu długo i krótko działających ESAs 
na chorobowość i śmiertelność leczonych 
pacjentów.

Glikol metoksypolietylenowy epoetyny 
beta wydaje się wywierać korzystny efekt 
na zachowanie czynności nerek lub nerki 
przeszczepionej.

Potencjalny efekt nefroprotekcyjny 
i kardioprotekcyjny glikolu metoksypoliety-
lenowego epoetyny beta obserwowany na 
modelach zwierzęcych wymaga dalszych 
badań klinicznych.
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