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Predgovor

pred go vor
Poklicna pot v nefrologiji je polna izzivov. Eden od največjih je vodenje imunosupresijskega zdravljenja. O tem je v literaturi, ki jo prebiramo kot specializanti in kasneje kot specialisti internisti ter nefrologi, kar nekaj napisanega. Žal je literatura največkrat premalo konkretna, da bi si brez dodatnih izkušenj
oz. ustnega prenosa znanj od starejših, izkušenih kolegov ter naših učiteljev lahko zares učinkovito pomagali. Medtem ko študente medicine kar dobro in konkretno učimo o antibiotikih, antihipertenzivnih,
vazoaktivnih in metabolnih zdravilih, ostaja imunosupresijsko zdravljenje pri poučevanju v ozadju. K temu
prispeva redkost nekaterih ledvičnih bolezni ter posledično majhno število raziskav in poročil o uporabi specifičnega imunosupresijskega zdravljenja.
Učbenik pred vami ima vsebino prilagojeno konkretni klinični uporabi. Želeli smo predstaviti trenutno vlogo najpogosteje uporabljanih imunosupresijskih zdravil v nefrologiji. Poleg podatkov o razvoju zdravil, njihovem delovanju, farmakokinetiki in neželenih učinkih smo za vsako zdravilo opisali
uporabo pri posameznih ledvičnih boleznih ter navedbe podkrepili s citiranjem najpomembnejših raziskav. Poglavja tako vsebujejo tudi zbor najpomembnejših referenc, ki jih lahko bralci uporabljajo pri
dodatnem študiju. Napisali smo tudi poglavje o plazmaferezi, ki je pomemben del imunosupresijskih
zdravljenj v nefrologiji.
Bralcem učbenika želimo veliko uspeha pri študiju in zdravljenju bolnikov.
Izr. prof. dr. Jernej Pajek, dr. med.
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Glukokortikoidi

Jernej Pajek1

glu ko kor ti koi di
predsTavITev
Phillip Hench je od leta 1926 na kliniki Mayo vodil raziskovanje hormonov nadledvičnic in njihovega protivnetnega učinka. Poročilo o prvi in zelo uspešni protivnetni uporabi kortizona pri 29-letni bolnici z revmatoidnim artritisom je objavil leta 1949, večje poročilo o uspešni uporabi kortizona pri
revmatoidnem artritisu pa leta 1950 (1). Skupaj s Tadeusom Reichsteinom in Edwardom Kendallom
je leta 1959 prejel Nobelovo nagrado za odkritje hormonov iz skorje nadledvičnice (2). Na imunosupresijske učinke glukokortikoidov so opozorili že leta 1951 z opisom podaljšanja preživetja kožnih presadkov z uporabo kortizona pri zajcih (3). V letih 1954–58 so razvili šest sintetičnih glukokortikoidov
za sistemsko protivnetno terapijo. Do leta 1960 so opisali neželene učinke kronične uporabe glukokortikoidov in protokole za postopno ukinjanje teh zdravil zaradi iatrogene insuficience nadledvičnic (4).
Po odkritju prednizolona leta 1955 je Škot Gavin Arneil opisal uspešno doseganje remisije pri nefrotskem sindromu otrok (5). Danes so glukokortikoidi v nefrologiji široko uporabljani.

naČIn delovanja
Protivnetno in imunosupresijsko delovanje glukokortikoidov ima ob stresu svoj fiziološki pomen, saj
bi nezavrto delovanje imunskih in vnetnih mediatorjev v stresnih pogojih prekomerno zmanjšalo žilni
tonus in privedlo do odpovedi cirkulacije. Protivnetno in imunosupresijsko delovanje glukokortikoidov
je posledica številnih učinkov na vnetne in imunske celice:
• zmanjšujejo dostop levkocitov do vnetišča,
• zmanjšujejo vnetno in imunsko delovanje celic ter
• zavirajo humoralne posrednike vnetij in imunskega odziva.
V nadaljevanju najprej predstavljamo fiziološko izločanje glukokortikoidov (slika 1.1), njihove znotrajcelične učinke (slika 1.2) ter nazadnje še posledice na nivoju delovanja vnetnih in imunskih celic (tabela 1.1).
Skorja nadledvičnic izloča kortizol, ki je glavni glukokortikoid, in aldosteron, ki je glavni mineralokortikoid. Hidrokortizon je ime za sintetično obliko kortizola. Njegovo izločanje iz nadledvičnic uravnavata kortikoliberin (angl. corticotropine-releasinghormone, CRH) iz hipotalamusa in kortikotropin (angl.
adrenocorticotropichormone, ACTH) iz hipofize (slika 1.1). Vnetni interlevkini, npr. interlevkin-1 (IL-1),
citokini ter endotoksini spodbujajo izločanje CRH in posledično ACTH in kortizola (6). Kortizol se izloča v cirkadianem ritmu. Njegova raven je najvišja v času jutranjega prebujanja, zmanjša se popoldan in proti večeru, najmanjša pa je nekaj ur po nastopu večernega spanca (7,8). Kortizol (in sintetični
glukokortikoidi) zavirajo nastajanje vnetnih mediatorjev in izločanje CRH in ACTH.
Fiziološko izločanje kortizola iz nadledvičnic poteka v obliki pulzov, ki tekom dneva nastajajo in
usihajo v približno enournih ciklih (8). Tem ciklom izločanja sledi tudi ciklična aktivacija in deaktivacija
genomskega prepisovanja (9). Velikost pulzov in s tem glukokortikoidno učinkovanje ima cirkadiani
ritem z največjim izločanjem zjutraj in dopoldan (podpoglavje Pristop k iatrogeni insuficienci nadledvičnic). Sintetični glukokortikoidi imajo na celični ravni več različnih učinkov (10):
• specifični genomski učinek,
• specifični negenomski učinek in
• nespecifični negenomski učinek.
1

Izr. prof. dr. Jernej Pajek, dr. med., Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7,
1000 Ljubljana; jernej.pajek@mf.uni-lj.si
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Učinki so shematsko prikazani na sliki 1.2.
Najbolj raziskano delovanje glukokortikoidov je preko vezave na citoplazemski glukokortikoidni receptor (angl. cytoplasmicglucocorticoidcellreceptor, cGCR). Ta kompleks potuje v jedro, kjer se veže na glukokortikoidne odzivne elemente DNA (angl. glucocorticoidresponsiveelements, GRE). To sproži prepisovanje
informacijskih RNA (mRNA) in nastajanje beljakovin, kar imenujemo transaktivacija, ter povzroča nastajanje protivnetnih snovi, kot sta lipokortin-1 in inhibitor jedrnega dejavnika κB (angl. nuclearfactorκ-light-chain-enhancerofactivatedBcells, NFκB). Transaktivacija je glavni mehanizem, ki vodi do
neželenih učinkov. V zadnjem času so spoznali, da o celičnem odzivu na glukokortikoide odloča kromatin oz. variabilna dostopnost dednega materiala za cGCR, ki ga pogojuje konformacija jedrnega kromatina (11). Obstajajo tudi negativni GRE, pri katerih pride do zavore nekaterih vnetnih in imunskih
genov, vendar je verjetno glavni način zavore sinteze IL-1, IL-2, IL-6 in dejavnika tumorske nekroze α
(angl. tumornecrosisfactor, TNF-α) preko neposredne zavore transkripcijskih faktorjev NFκB in aktivatorskega proteina 1 (AP-1). Ta mehanizem imenujemo transrepresija (12). V literaturi prihaja do soglasja, da večina protivnetnih učinkov glukokortikoidov nastane s transrepresijo.
V citoplazmi se nahajajo cGCR, ki so povezani s spremljevalnimi beljakovinami, kot so stresni proteini (angl. heatshockproteins, HSP) in kinaza Src. Pri vezavi glukokortikoidov na cGCR se te spremljevalne beljakovine sprostijo z receptorjev in posredujejo nekatere takojšnje specifične negenomske
celične učinke. Aktivirani cGCR lahko inducira učinek ribonukleaz in s tem poveča razgradnjo nekaterih mRNA ter zavre sintezo nekaterih interlevkinov (IL-1 in IL-6, granulocitne kolonije stimulirajoči
faktor (angl. granulocyte-colonystimulatingfactor, G-CSF)) (7). Nekatere imunske celice imajo receptorje
za glukokortikoide tudi na celični membrani (angl. membraneglucocorticoidreceptor,mGCR). V to skupino
spada manjši delež monocitov in limfocitov B (12). Te receptorje imajo tudi nekatere levkemične in limfomske celice, ki jim zato lahko z deksametazonom povzročimo apoptozo.
Veliki pulzni odmerki glukokortikoidov (ali injekcije v sklep) povzročajo hiter imunosupresijski in
protivnetni učinek tudi zaradi neposrednega vstopanja v celične in mitohondrijske membrane ter interakcije s proteini, vezanimi na membrane (13). S tem spremenijo promet kationov (npr. zmanjšajo promet kalcija in natrija) ter protonov in zmanjšajo energetsko presnovo vnetnic, kar povzroči hitro zmanjšanje

Hipotalamus
CRH
+
+

–
Hipofiza
ACTH
–

Vneto
področje

+
IL–1, IL–6,
endotoksini,
prostaglandin E2

–

Nadledvična
žleza
Kortizol
Sintetični
glukokortikoidi

slika 1.1 Hipotalamo-hipofizna-nadledvična hormonska os in vpliv vnetne bolezni. CRH – kortikoliberin (angl. corticotropinereleasing hormone), ACTH – kortikotropin (angl. adrenocorticotropic hormone), IL – interlevkin.
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Zelo velika
koncentracija

IL–1, IL–2, IL–6,
TNF-α

5
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koncentracija

mG
C

R

4

–
NFκB,
AP–1

Majhna
koncentracija

DNA

2

–
–

–
cGCR

cGCR

–
mRNA

GRE

R
cGC

Beljakovina

+
+
3

1

+

Lipokortin–1
slika 1.2. Celični učinki glukokortikoidov. 1 – Aktivirani citoplazemski glukokortikoidni celični receptor cGCR (angl. cytoplasmic
glucocorticoid cell receptor) se veže na glukokortikoidne odzivne elemente deoksiribonukleinske kisline GRE (angl. glucocorticoid responsive elements) in sproži prepis mRNA in tarčnih proteinov (transaktivacija). 2 – Aktivirani kompleks glukokortikoida in cGCR zavira delovanje transkripcijskih dejavnikov NFκB (angl. nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells)
in aktivatorskega proteina 1 (AP-1) ter s tem zavira prepis in sintezo številnih vnetje spodbujajočih interlevkinov ter rastnih
dejavnikov (IL-1, IL-2, IL-6, dejavnik tumorske nekroze α (angl. tumor necrosis factor, TNF-α) in interferon-γ) (transrepresija). 3 – Po vezavi glukokortikoida na cGCR se iz kompleksa cGCR z določenimi spremljevalnimi beljakovinami sprostijo
spremljevalne beljakovine, npr. kinaza Src in stresni proteini (angl. heat shock proteins, HSP). Te povzročijo takojšnje učinke
na celični ravni v minutah. 4 – Večje koncentracije glukokortikoidov povzročajo svoje učinke tudi preko membranskih receptorjev mGCR. 5 – V zelo velikih koncentracijah lahko glukokortikoidi v membranah celic in mitohondrijev spreminjajo kationski in protonski transport.
Tabela 1.1 Učinki glukokortikoidov na vnetne in imunske celice (7, 12). Fc – konstantni del imunoglobulinske molekule (angl.
fragment, crystallizable), GM-CSF – granulocitne in monocitne kolonije stimulirajoči faktor (angl. granulocyte macrophage-colony stimulating factor), IL – interlevkin, MHC – poglavitni histokompatibilnostni kompleks (angl. major histocompatibility complex), TNF – dejavnik tumorske nekroze (angl. tumor necrosis factor).
vrsta celic

učinek

Monociti in
makrofagi

•
•
•
•

Limfociti T

• manjše število celic v obtoku (redistribucija celic)
• manjša produkcija in učinkovanje IL-2 (najpomembnejši učinek) in drugih interlevkinov, ki jih izločajo
celice pomagalke Th-1 (IL-1β, IL-3, IL-6, TNF, interferon-γ, GM-CSF)
• ni zavore Th-2 limfocitnih interlevkinov (IL-4, IL-10), ki zavirajo Th-1 celice in delovanje makrofagov

Granulociti

• manjše število eozinofilnih in bazofilnih granulocitov v obtoku
• večje število nevtrofilcev v obtoku, vendar relativno manj prizadeto delovanje

Endotelijske celice

• manjša prepustnost žil
• manjše izražanje adhezijskih molekul na površini
• manjša produkcija IL-1 in prostaglandinov

Fibroblasti

• manjša proliferacija
• manjša produkcija fibronektina in prostaglandinov

zmanjšanje števila celic v obtoku (manjša mielopoeza, manjše izplavljanje iz kostnega mozga)
manjše izražanje molekul MHC II in receptorjev Fc
manjša sinteza vnetje spodbujajočih citokinov (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α)
zavrta fagocitoza in ubijanje bakterij
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imunskega in vnetnega delovanja limfocitov ter drugih levkocitov. Vsi ti nespecifični negenomski učinki
postanejo klinično zaznavni pri uporabi velikih odmerkov glukokortikoidov.
Učinki glukokortikoidov na vnetne in imunske celice so predstavljeni v tabeli 1.1. Ti učinki povzročajo:
• manjše dostopanje levkocitov do vnetišč,
• manjše vnetno delovanje vnetnih in endotelijskih celic,
• zmanjšano aktivnost predvsem limfocitov T v imunskem odzivu in
• zaviranje humoralnih posrednikov vnetja in imunskega odziva.

farmakokIneTIka
način dajanja, biološka uporabnost in razporeditev
Večina glukokortikoidov ima zelo dobro in veliko absorpcijo iz prebavil, ki je hitra in nastopi že v 30 minutah. Dajemo jih lahko tudi intravensko. Velike, t. i. pulzne, odmerke navadno redčimo v 100–250 ml
0,9 % raztopine NaCl, ki naj teče 30–60 minut. Zaradi različne vezave na plazemske beljakovine (predvsem na beljakovino transkortin, manj pa na albumin) je biološko aktiven le tisti delež glukokortikoidov,
ki se nahaja prost v plazmi. Zato imajo bolniki z zmanjšano koncentracijo plazemskih beljakovin večje
učinke in neželene pojave glukokortikoidov. Od glavnih sintetičnih glukokortikoidov (metilprednizolon, deksametazon in prednizolon) se le prednizolon z veliko afiniteto veže na transkortin (90–95 %). Drugi sintetični glukokortikoidi se v manjši meri vežejo na albumin. Približno tretjina se jih nahaja v prosti
obliki v plazmi. Prehajanje glukokortikoidov v celice je povezano z večjo prostornino razporeditve, ki
npr. za metilprednizolon znaša 1,3 l/kg pri svetlopoltih in 0,95 l/kg pri temnopoltih bolnikih (14).

presnova in izločanje
Sintetični glukokortikoidi se v jetrih presnavljajo v neaktivne presnovke, ki jih izločajo ledvice. Presnova
poteka po enakih poteh in z enakimi reakcijami kot pri kortizolu. V celicah se nahaja encim 11β-hidroksisteroid-dehidrogenaza (11β-HSD), ki z dehidrogenacijo inaktivira glukokortikoide in z obratno reakcijo poveča količino aktivnih glukokortikoidov v celici (11β-HSD tip 1). Tip 1 tega encima je predvsem
aktivator glukokortikoidov, tip 2 pa katalizira le dehidrogenacijo in s tem inaktivacijo glukokortikoidov.
V različnih tkivih lahko različna aktivnost obeh tipov uravnava koncentracijo aktivnih oblik glukokortikoidov in s tem njihovo učinkovanje (15). Vezava glukokortikoidov na plazemske beljakovine in njihova razgradnja z 11β-HSD v posteljici ščiti plod pred glukokortikoidi, ki smo jih predpisali materi.
Razmerje koncentracij prednizolona med materino in plodovo krvjo je 10 : 1. Zaradi tega je pri nosečnici
dobro izbrati prednizolon, prednizon ali metilprednizolon, ne pa deksametazona, ki se slabo razgradi
v posteljici in nastopa v plodovi krvi v podobni koncentraciji kot pri materi (15). Nevarnosti za motnje
v razvoju centralnega živčevja, ki naj bi bile posledica dajanja betametazona ali deksametazona za pospešitev zorenja plodovih pljuč, pri prednizonu tako ni, saj ta slabše prehaja skozi posteljico.
Za prednizolon je znano, da se lahko odstranjuje s hemodializo, vendar ne v taki meri, da bi bilo potrebno odmerke povečati. K temu prispeva podaljšan plazemski razpolovni čas pri okvari ledvičnega
delovanja (7). Razpolovni čas je podaljšan tudi pri starostnikih.

prilagajanje odmerka
Različne vrste glukokortikoidov se razlikujejo po aktivnosti. Če prehajamo iz enega na drug glukokortikoid, moramo odmerke preračunati. Te razlike so posledica različno močne vezave na citoplazemski
receptor cGCR (prednizolon ima dvakrat, deksametazon pa sedemkrat večjo vezavo na citoplazemski
receptor od kortizola). Za preprosto orientacijo o medsebojni primerljivosti glukokortikoidnega delovanja velja, da 20 mg hidrokortizona ustreza 5 mg prednizona, 4 mg metilprednizolona in 0,75–1 mg
deksametazona. Biološki razpolovni čas učinkovanja presega plazemski razpolovni čas in znaša 8–12 ur
pri hidrokortizonu, 18–36 ur pri metilprednizolonu ter 36–54 ur pri deksametazonu.
Če imamo bolnika, ki je dializno odvisen, je starostnik nad 70–75 let ali je slabo prehranjen, moramo odmerke glukokortikoida zmanjšati. V večini primerov takim bolnikom predpišemo polovični odmerek.
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To npr. pomeni, da bolnik dobi pulz metilprednizolona 250 mg namesto 500 mg tri dni zapored. V začetnem indukcijskem zdravljenju je peroralni odmerek 0,4–0,6 mg/kg/dan namesto 0,8 mg/kg/dan. Podobno
ravnamo tudi pri znatni jetrni okvari (npr. cirozi), kjer je razgradnja glukokortikoidov zmanjšana in učinek
zaradi hipoalbuminemije večji.
Pri kliničnem delu dostikrat uporabljajo arbitrarne oznake jakosti glukokortikoidnega zdravljenja.
Za lažje poenotenje teh oznak so predlagali razdelitev poimenovanja jakosti zdravljenja, ki jo prikazuje
tabela 1.2 (16).
Tabela 1.2 Poimenovanje glukokortikoidnih odmerkov.
dnevni odmerek prednizona /
metilprednizolona (mg)
Majhen
odmerek

≤ 7,5 / 6

Srednji
odmerek

7,5–30 / 6–24

Velik
odmerek

30–100 / 24–80

Zelovelik
odmerek

> 100 / > 80

Pulzni
odmerek

> 250 / > 200
(za en do pet dni)

komentar
Zasedenih je < 50 % receptorjev cGCR.
Pogosto uporabljan odmerek za dolgotrajno vzdrževalno zdravljenje, manj
neželenih učinkov, blažji neželeni učinki.
Več kot 50 % zasedenost receptorjev, še ni zasičenja.
Pri odmerku 80 mg metilprednizolona je dosežena polna zasedenost
cGCR in polna izraženost genomskih učinkov.
Polna zasedenost cGCR.
Učinkovanje na membranske receptorje in neposredno v celičnih
membranah – negenomski učinki.
Negenomsko učinkovanje pulznih odmerkov povzroči hitro ustavitev
avtoimunskih vnetnih bolezni (vaskulitisov, hitro napredujočih
glomerulonefritisov). Ti učinki so aditivni z genomskimi učinki.
Pulzno zdravljenje ima učinek nekaj tednov (približno štiri do šest tednov).

Interakcije
Rifampicin, barbiturati in fenitoin so induktorji citokroma P450 (CYP3A4). Zaradi tega povečajo razgradnjo sintetičnih glukokortikoidov. To lahko povzroči zmanjšanje učinka glukokortikoidov. Pri kombinaciji rifampicina in prednizolona so odkrili 66-odstotno zmanjšanje površine pod koncentracijsko
krivuljo prednizolona (17). Pri teh kombinacijah je potrebno odmerek glukokortikoidov povečati, če sama
indikacija za uvedbo rifampicina ne predstavlja zadržka (npr. aktivna okužba).
Nasproten učinek imajo zdravila, ki zavirajo jetrni sistem CYP3A4 (npr. ketokonazol, itrakonazol,
diltiazem, sok grenivke). Ta zdravila zmanjšajo razgradnjo glukokortikoidov in zato povečajo njihov učinek.
Ketokonazol ne le zavira presnovo glukokortikoidov, temveč moti tudi endogeno sintezo glukokortikoidov, zato se ga celo uporablja za zavoro endogene tvorbe glukokortikoidov pri Cushingovem sindromu (18). Tudi etomidat, zdravilo za indukcijo anestezije, povzroča zavoro sinteze kortizola. Povezujejo ga
z insuficienco nadledvičnic in morda celo večjo smrtnostjo pri akutno bolnih, zato se mu je pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih pametno izogibati (19,20).

neŽelenI uČInkI
Neželeni učinki glukokortikoidnega zdravljenja so številni. Ob zdravljenju pride do iatrogenega Cushingovega sindroma. Izraženost slednjega je odvisna od odmerka in trajanja zdravljenja (21).

Telesni izgled in koža
Pri jemanju glukokortikoidov pride do specifične spremembe telesne sheme v smislu Cushingovega
sindroma. Pojavijo se:
• centralni tip debelosti,
• povečanje telesne teže,
• lunast obraz (lat. facieslunata),
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• povečano nabiranje maščobe v supraklavikularnih predelih in v zatilju (angl. buffalohump) ter
• lipomatoza in posledična razširitev mediastinuma.
Poleg izgleda telesa je pri kliničnem pregledu najprej očitna tudi spremenjenost kože. Ta se stanjša,
do modric in ekhimoz pa prihaja že pri majhnih pritiskih na kožo. Povečano je nastajanje aken. Predvsem
na koži trebuha se pojavljajo strije. Upočasnjeno je celjenje ran. Neželeni učinek je tudi pojav hirzutizma (poraščenost moškega tipa pri ženskah).

kosti in mišice
Glukokortikoidi imajo pomembne neželene učinke na lokomotorni sistem. Najpomembnejša je glukokortikoidna osteoporoza. Delovanje glukokortikoidov na kost je kompleksno:
• zavirajo tvorbo kosti,
• pospešujejo kostno razgradnjo in
• zmanjšujejo sintezo kolagena ter rastnih faktorjev.
Posledica naštetega je zmanjšanje mineralne kostne gostote (MKG) in s tem poslabšanje kvalitete kosti.
Največja izguba MKG se pojavi v prvih 6–12 mesecih kroničnega zdravljenja, vendar se nadaljuje tudi
kasneje. Tveganje za zlome kosti je povečano že po treh mesecih jemanja manjših peroralnih odmerkov
(npr. 10 mg/dan > 90 dni). Osteoporoza se lahko pojavi tudi, če glukokortikoide jemljemo lokalno (inhalacije) (22). Ocenjeno je, da približno 30–50 % bolnikov, ki prejemajo dolgotrajno sistemsko terapijo z glukokortikoidi, doživi osteoporozne zlome (23). Zlomi se pojavljajo pri višjih vrednostih MKG kot
pri bolnicah s pomenopavzalno osteoporozo (24). Najbolj so prizadeti tisti deli skeleta, kjer prevladuje trabekularna kost, zato so najpogostejši zlomi vretenc, reber ter distalnih delov dolgih kosti. Pri dolgotrajnem zdravljenju z glukokortikoidi se poveča tudi incidenca zlomov kolka (23,25,26). Kostna masa
se po ukinitvi glukokortikoidne terapije poveča, vendar se običajno ne vrne na izhodiščno vrednost.
Pristop h glukokortikoidni osteoporozi je predstavljen v podpoglavju Preprečevanje in zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze.
Dodaten neželen učinek je aseptična nekroza kosti (osteonekroza). Nanjo moramo pomisliti, če bolnik opisuje vztrajajočo bolečino v kolku, kolenu, rami ali centralnem skeletu, ki se pri gibanju poveča.
Incidenca je lahko kar 5–40 % in je večja pri jemanju večjih odmerkov ter pri dolgotrajnejšem zdravljenju (22). Pojavi se lahko neodvisno od osteoporoze in jo dokažemo s slikovnimi preiskavami in scintigrafijo (predvsem je pomemben MRI).
Glukokortikoidi povzročajo katabolne učinke v skeletnih mišicah. Zavirajo nastajanje inzulinu podobnega rastnega dejavnika 1 (angl. insulin-likegrowthfactor1, IGF-1) v mišicah, ki je pomemben mišični
rastni dejavnik, in povzročajo motnjo v delovanju mišičnih mitohondrijev. Nastane steroidna miopatija, ki se kronično kaže z nebolečo, napredujočo mišično šibkostjo in atrofijo (27). Ta najprej okvari proksimalne mišice medeničnega obroča. Pri uporabi majhnih odmerkov glukokortikoidov je motnja redko
klinično opazna. Deksametazon (fluoriran glukokortikoid) jo povzroča pogosteje kot drugi nefluorirani
sintetični glukokortikoidi. Proti miopatiji ukrepamo z mišično vadbo in dobro aminokislinsko prehranjenostjo bolnika. Namesto deksametazona uporabimo metilprednizolon.

endokrini sistem in presnova
Glavni endokrini neželeni učinek je zavora hipotalamo-hipofizne-nadledvične osi. Nastane iatrogena
insuficienca nadledvičnic zaradi atrofije fascikularne in retikularne cone skorje in okvare izločanja lastnega kortizola, tako da je potrebno po ukinitvi zdravljenja z glukokortikoidi večinoma prehodno nadomeščati
hidrokortizon (28). Pristop k iatrogeni insuficienci nadledvičnic je podrobneje predstavljen v nadaljevanju.
Glukokortikoidi zmanjšajo koncentracije tudi nekaterih drugih hormonov: tirotropina, testosterona, folikulotropina in lutenizirajočega hormona (LH). Zavirajo tudi reproduktivni sistem, saj zmanjšajo
izločanje gonadoliberina, izločanje LH in biosintezo ter učinke estradiola in progesterona (29). Ta zavora
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privede do hipogonadizma, ki se pri ženskah kaže z oligo- ali amenorejo. To je podobno stresni (oz. funkcionalni hipotalamični) amenoreji, ki nastane zaradi stresne aktivacije hipotalamo-hipofizno-nadledvične
osi (29). Z glukokortikoidi povezan hipogonadizem je lahko prisoten tudi pri moških (30). Kadar ni kontraindikacij, je pri ženskah in moških s hipogonadizmom potrebno nadomeščanje spolnih hormonov.
Glukokortikoidi so antagonisti inzulina in povzročajo moteno toleranco za glukozo in pojav steroidne sladkorne bolezni. Tveganje za pojav je 1,4–2,3-krat povečano pri bolnikih, zdravljenih z glukokortikoidi (31). Napovedni dejavniki so debelost, večja starost in prisotnost sladkorne bolezni pri sorodnikih.
Pri vseh bolnikih moramo po uvedbi glukokortikoidov preverjati vrednost krvnega sladkorja. Pri pulznem zdravljenju moramo z nadzorom profila gibanja krvnega sladkorja čez dan začeti takoj (32). Pri
bolnikih s sladkorno boleznijo moramo poostriti nadzor nad urejenostjo krvnega sladkorja, bolnika moramo o nagnjenosti k iztirjenju sladkorne bolezni tudi ustrezno poučiti.
Učinki zdravljenja z glukokortikoidi na telesne maščobe so podobni tistim pri Cushingovem sindromu. Pri daljšem jemanju se pojavita hiperholesterolemija, tj. zvečana koncentracija lipoproteinov
nizke gostote (angl. lowdensitylipoprotein,LDL) in zmanjšana koncentracija lipoproteinov visoke gostote (angl. highdensitylipoprotein, HDL), ter hipertrigliceridemija (33). Ta dislipidemija je bolj aterogena, saj sta pri zdravljenju z glukokortikoidi povečana predvsem apolipoprotein B in delež majhnih
gostih LDL (angl. small,denselowdensitylipoprotein, sdLDL), ki sta bolj kot druge vrste holesterola povezana z aterosklerotičnimi dogodki (34–36). Hiperlipidemija je posebej trdovraten problem, saj se poslabša
tudi pri drugih imunosupresivih, ki jih bolniki pogosto prejemajo (npr. zaviralci kalcinevrina in everolimus) (37). Pri kroničnem zdravljenju poskušamo dislipidemijo vedno odpraviti ali vsaj zmanjšati. Uporabljamo predvsem statine in ezetimib in smo pozorni na interakcije med zdravili.
Pri zdravljenju z večjimi odmerki glukokortikoidov je zavora dušikovega oksida glavni mehanizem
za nastanek ali poslabšanje arterijske hipertenzije (33). Tako je tudi razumljivo, da spironolakton (zaviralec mineralokortikoidnih receptorjev) sam ne odpravi hipertenzije pri presežku kortizola, saj hipertenzija te vrste ne nastane zaradi morebitnih mineralokortikoidnih učinkov glukokortikoidov (33).
V literaturi ni trdnih dokazov, da zdravljenje z glukokortikoidi v nizkem odmerku povzroča oz. poslabša
arterijsko hipertenzijo (32).
Ker glukokortikoidi vplivajo na odpornost za inzulin, moteno toleranco za glukozo, hiperlipidemijo in hipertenzijo, povečajo tudi tveganje za aterosklerotične zaplete. Dobri kvantitativni podatki o velikosti tveganja za srčno-žilne dogodke pri glukokortikoidni terapiji so redki (38).

Centralni živčni sistem
Kadar damo bolniku glukokortikoide v velikih ali pulznih odmerkih, lahko pride do hipomanije ali bolj
izražene manije, ki se kaže s pretirano razigranostjo, zgovornostjo in pretiravanjem pri določenem početju.
Pride lahko tudi do izrazite klinično pomembne depresivne epizode. Slednja je pogostejša pri dolgotrajnem jemanju glukokortikoidov (39). Ti učinki so povezani s spremembami v senčnem režnju možganov. Ocenjujejo, da ima resnejše nevropsihiatrične motnje 6 % bolnikov, ki jim predpišemo glukokortikoide,
glavni dejavnik tveganja je velikost odmerka (40). Ob nastanku teh neželenih pojavov je indicirano zmanjšanje odmerka. Če to ni mogoče, je potrebno uporabiti psihotropna zdravila (npr. stabilizator razpoloženja – litij ali lamotrigin, v ZDA uporabljajo protiepileptik fenitoin in nekatere antidepresive) (39).
Pomemben je tudi učinek na povečanje apetita, ki prispeva k povečanju telesne teže, dislipidemiji ter
moteni toleranci za glukozo.

okužbe
Pri glukokortikoidnem zdravljenju se pomembno poveča tveganje za okužbe z mikobakterijami, Pneumocistisjirovecii in glivami (21). Bolniki so bolj ogroženi tudi za nastanek piogenih in herpetičnih virusnih okužb. Bolnik, ki prejema velik odmerek glukokortikoidov, ima lahko zabrisane znake nastalega
abscesa ali predrtja črevesa. Načeloma so infekcijski zapleti pogojeni z velikostjo odmerka, trajanjem
in kumulativnim odmerkom, vendar se lahko resne okužbe pri imunsko oslabljenih bolnikih (npr. starostnikih, podhranjenih in bolnikih s kroničnimi multiplimi boleznimi) pojavijo že pri majhnih odmerkih.
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Retrospektivna analiza velike evropske raziskave, v katero so vključili tudi slovenske bolnike, je pokazala, da glukokortikoidi po presaditvi neodvisno prispevajo k tveganju za smrt zaradi okužbe. Ukinjanje
glukokortikoidov po prvem letu od presaditve je imelo zaščitni učinek (41). Podobno je pri bolnikih
s sistemskim lupus eritematozusom (SLE), kjer sta uporaba glukokortikoidov in njihov odmerek ena
od redkih statistično neodvisnih napovednikov tveganja za okužbo (42). Kljub znanemu povečanemu
tveganju za okužbo je težko najti z dokazi podprta priporočila za profilakso okužb med uporabo imunosupresijskih zdravil in glukokortikoidi pri tem niso izjema (43).
Pred uvedbo dolgotrajnejšega zdravljenja (več kot tri tedne, še posebej v večjih odmerkih) je koristno opraviti izhodiščno slikanje pljuč in tuberkulinski kožni test. Slednji (pa tudi QuantiFERONski in
vitro test za kontakt z mikobakterijo) je lahko ob zdravljenju z glukokortikoidi lažno negativen (44). Pri
bolnikih s pozitivnim rezultatom uvedemo profilaktično zaščito pred reaktivacijo latentne tuberkuloze.
Najpogosteje uporabljamo izoniazid, ki mu dodamo vitamin B6.
Če zdravimo z glukokortikoidi (npr. prednizolonom) v odmerku 15–20 mg/dan vsaj štiri tedne ali
katerikoli odmerek glukokortikoida kombiniramo še z drugimi imunosupresivi, prihaja v poštev tudi
zaščita pred pnevmocistično pljučnico (45,46). Uporabljamo trimetoprim-sulfametoksazol v odmerku
ena tableta 80/400 mg zvečer. Pri napredovali ledvični okvari (kreatininski očistek pod 30 ml/min/1,73 m2)
odmerek zmanjšamo na polovico.
Pogost pojav ustne in požiralnikove kandidoze preprečujemo z antimikotiki (npr. mikonazol oralni gel) (45).
Cepljenje z živim cepivom je med prejemanjem imunosupresivne terapije kontraindicirano ter
ga ne smemo izvesti, dokler bolnik ne prejema odmerka prednizolona, manjšega od 20 mg dnevno
(metilprednizolon 16 mg), in so tudi drugi imunosupresivni pripravki prekinjeni za vsaj en do tri
mesece (47).

vid
Že pri uporabi majhnih odmerkov glukokortikoidov prihaja do katarakt, ki so večinoma posteriorne subkapsularne in ireverzibilne (48). Tveganje narašča s starostjo bolnika in kumulativnim odmerkom glukokortikoida. Pri bolnikih s SLE so ugotovili pojav katarakte pri 29 % primerov. Glavkom je bil redkejši, ugotovili
so ga pri 3 % bolnikov (48). Ta zaplet je reverzibilen. Za glavkom so ogroženi bolniki, ki prejemajo > 6 mg
metilprednizolona dnevno (49). Pri pozitivni družinski anamnezi, veliki miopiji in sladkornih bolnikih
je potrebno zaradi te nevarnosti bolnika napotiti na očesni pregled že ob začetku zdravljenja (32). Sicer priporočamo očesni pregled le ob pojavu težav.

rast
Glukokortikoidi imajo zaviralen učinek na rast otrok. Če se izognemo uporabi glukokortikoidov po presaditvi ledvice, bodo imeli otroci, stari manj kot pet let, boljšo rast ter nižji krvni tlak in vrednosti holesterola v krvi (50).

prebavila
Ob jemanju glukokortikoidov se poveča tveganje za razvoj želodčne razjede in posledične krvavitve.
Tveganje bistveno naraste, če bolnik hkrati uživa še nesteroidne antirevmatike. Zato bolnike, ki prejemajo velik odmerek glukokortikoidov, zaščitimo z dajanjem zaviralcev protonske črpalke. To je še posebej pomembno pri akutnih zagonih sistemskih vnetnih bolezni, kjer lahko pride do nastanka stresnih
razjed prebavil. Ob večjih odmerkih je povečano tudi tveganje za akutni pankreatitis, kar je sicer redek zaplet.

nosečnost in dojenje
Pri izboru glukokortikoida za zdravljenje matere se izogibamo deksametazonu, kar je opisano zgoraj
v podpoglavju Presnova in eliminacija. Glukokortikoidi sicer ne povzročajo povečanega tveganja za prirojene nepravilnosti ploda, splav ali mrtvorojenost. Dokazano je, da dolgotrajnejše zdravljenje z glu-
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kokortikoidi v nosečnosti poveča tveganje za predčasni razpok plodovih ovojev, nosečnostno sladkorno
bolezen matere in okužbe. Pojavlja se tudi zavora plodove in novorojenčeve hipotalamo-hipofizne-nadledvične osi.
Prednizolon in prednizon le v majhnih količinah prehajata v mleko, zato prepoved dojenja ni nujna.
Skladno s kratkim plazemskim razpolovnim časom (dve do tri ure) svetujemo, da mati doji otroka vsaj
štiri ure po odmerku zdravila, ko bo njegova plazemska koncentracija bistveno manjša.

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
glomerulonefritis z minimalnimi spremembami
Glomerulonefritis z minimalnimi spremembami (angl. minimalchangeglomerulonephritis,MCGN) pri
odraslih se od otroškega razlikuje po tem, da gre pogosteje za edini napad bolezni z nekoliko redkejšim
pojavom relapsov (51). Najverjetnejši ključni dejavnik nastanka te bolezni je z limfociti T posredovana imunska poškodba podocitov. Povezanost z alergijami in Hodgkinovim limfomom ter dobra odzivnost na glukokortikoide tako razlago nastanka bolezni podpirata (52). Odrasli imajo počasnejši odziv
na začetno zdravljenje z glukokortikoidi, vendar je odziv še vedno relativno velik. V eni od raziskav je
kar 85 % bolnikov odgovorilo s popolno remisijo. Kljub možnosti pojava spontane remisije nanjo ne čakamo in se vedno odločimo za imunsko zdravljenje (53). Glukokortikoidi so pri tej bolezni na prvem mestu, če bolnik nima pomembnih kontraindikacij (npr. osteoporoza z zlomi, pojav psihoze, anamneza
aseptične nekroze kosti ob prejšnjem glukokortikoidnem zdravljenju, nevodljiva sladkorna bolezen).
Dokazi za zdravljenje z glukokortikoidi pri odraslih izvirajo predvsem iz raziskav pri otrocih (54).
V slovenskem prostoru uporabljamo metilprednizolon 0,8 mg/kg/dan. V tem velikem odmerku ga dajemo vsaj štiri tedne v primeru hitre remisije in največ štiri mesece, v kolikor do remisije ne pride. Nekateri uporabljajo glukokortikoide vsak drugi dan z odmerkom prednizona ali prednizolona 2 mg/kg/vsak
drugi dan (največ 120 mg). Ko dosežemo remisijo, počasi zmanjšujemo odmerek glukokortikoida za 4–8 mg
tedensko in ga ukinemo po šestih mesecih (47). Drug način ukinjanja glukokortikoida je prepolovitev
odmerka en teden po dosegu popolne remisije (ni več proteinurije na testnem lističu), nadaljevanje s tem
odmerkom štiri do šest tednov in nato ukinitev v naslednjih štirih do šestih tednih (52). Če kasneje pride do relapsov in ti niso prepogosti, ponovno zdravimo na enak način.
Če po štirih mesecih (16 tednih) ni odziva, opravimo ponovno biopsijo, ki lahko pokaže fokalno segmentno glomerulosklerozo. Nadaljnje zdravljenje pri odpornih primerih (ali prvo zdravljenje, če ima
bolnik zadržek za uvedbo glukokortikoidov) vključuje zaviralec kalcinevrina (ciklosporin A oz. takrolimus) ali ciklofosfamid, v zadnjih letih pa vse več tudi rituksimab.

fokalna segmentna glomeruloskleroza
Fokalna segmentna glomeruloskleroza (FSGS) je bolezen s posebnim vzorcem histološke poškodbe glomerulov. Njeni vzroki so heterogeni – vsebujejo sekundarne oblike, genetsko povzročene oblike in primarne idiopatske oblike, kjer je predpostavljen vzrok imunski (55). Specifično imunsko zdravljenje je
indicirano pri bolnikih z izključenimi sekundarnimi oblikami FSGS in s prisotnostjo nefrotskega sindroma,
ne pa pri bolnikih z izolirano nefrotsko proteinurijo. Zdravilo prvega izbora so glukokortikoidi po enaki
shemi in trajanju kot pri MCGN. Tudi tukaj poskušamo zdraviti z metilprednizolonom 0,8 mg/kg/dan
vsaj štiri mesece (nikoli več kot šest mesecev), če ni prej remisije in če bolnik to zdrži. Če dosežemo remisijo, potem glukokortikoid počasi zmanjšujemo za 8 mg na dva tedna, ko dosežemo odmerek 0,12 mg/kg/dan
pa za 2 mg na dva do štiri tedne (47).
Če bolnik med ukinjanjem glukokortikoida oz. znotraj dveh tednov po ukinitvi razvije relaps nefrotskega sindroma, svetujejo dodatek zaviralca kalcinevrina in zmanjšanje odmerka ali ukinitev glukokortikoida (55). Če bolnik ne prenaša ali ne želi zdravljenja z glukokortikoidi v velikem odmerku, je
najbolje ponuditi zdravljenje z zaviralcem kalcinevrina. V tem primeru lahko dodamo glukokortikoid
metilprednizolon v odmerku 0,12 mg/kg/dan ali 0,24 mg/kg/48 ur (56,57). Ciklosporin ali takrolimus
lahko predpišemo tudi v monoterapiji brez glukokortikoida, saj v zadnjem času vse več avtorjev opozarja,
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da je morda učinek zaviralcev kalcinevrina (in nekaterih drugih zdravil pri tej bolezni) predvsem neimunski (58).

Iga nefropatija
Pri imunoglobulin (Ig) A nefropatiji je proteinurija poleg povišanega krvnega tlaka in stopnje ledvične
okvare ob ugotovitvi bolezni najpomembnejši dejavnik napredovanja bolezni. Če uspemo bolniku z neimunskim zdravljenjem zmanjšati proteinurijo pod 1 g dnevno, je to dober napovedni znak in imunskega zdravljenja najverjetneje ne bo potrebno uvajati (59). Bolniku lahko zdravljenje z glukokortikoidi
koristi, če proteinurija kljub neimunskemu zdravljenju po treh do šestih mesecih ostaja zvečana in če
ledvično delovanje kljub slabšanju ni preveč okrnjeno. Cilj zdravljenja je stabilizirati ledvično delovanje in zmanjšati proteinurijo pod 0,5 g dnevno (60). Pri tem so za odločitev o uvedbi tega zdravljenja
pomembne tudi najdbe pri ledvični biopsiji, ki napovedujejo hitrejši upad ledvičnega delovanja in slabše
ledvično preživetje (61):
• mezangijska proliferacija oz. hipercelularnost,
• segmentna glomeruloskleroza,
• endokapilarna hipercelularnost in
• tubulna atrofija/intersticijska fibroza.
Posebej za endokapilarno in mezangijsko hipercelularnost se zdi, da morda lahko napovedujeta odzivnost na imunosupresijsko zdravljenje (61,62).
Glavni dokazi o učinkovitosti glukokortikoidov izvirajo iz treh modernejših randomiziranih raziskav.
V dveh so vsi bolniki dosledno prejemali tudi zaviralce angiotenzinske konvertaze (angl. angiotensinconvertingenzyme, ACE), ki so osnova neimunskega zdravljenja. Uporabljene sheme zdravljenja so bile
naslednje (63–66):
• 1 g metilprednizolona i. v. tri dni zapored v prvem, tretjem in petem mesecu ter vmes do skupno šest
mesecev prednizon 0,5 mg/kg/vsak drugi dan,
• prednizon 0,8–1 mg/kg/dan za osem tednov, nato zmanjševanje odmerka po 5–10 mg vsaka dva tedna
(skupno trajanje šest do osem mesecev) ali
• prednizon 1 mg/kg/dan (največ 75 mg) za osem tednov, nato zmanjševanje za 0,2 mg/kg/dan vsak mesec.
Kovač in sodelavci so opisali tudi nekoliko drugačno shemo dajanja glukokortikoidov: trije pulzi metilprednizolona po 250–500 mg/dan, nato 0,4 mg/kg/vsak drugi dan za šest mesecev (67).
Pri odločitvi za glukokortikoidno zdravljenje velja poudariti pomemben zadržek. Ko je ledvično delovanje že pomembneje okrnjeno, pomeni, da je ocenjena glomerulna filtracija (angl. glomerularfiltration
rate,GFR) manjša od 30–50 ml/min/1,73 m2, in ima bolnik na biopsiji obsežnejše sklerotične spremembe,
se za takšno zdravljenje večinoma ne odločimo. Izkušnje kažejo, da zdravljenje teh bolnikov z imunosupresivi ni uspešno. Izjema je hitro napredujoča oblika bolezni.
Po objavi nemške raziskave STOP-IgA leta 2015, kjer so primerjali učinke imunosupresijskega zdravljenja z glukokortikoidi in dobrega neimunskega zdravljenja z zaviranjem renin-angiotenzinskega sistema
in dosledno kontrolo krvnega tlaka, je vloga imunosupresijskega zdravljenja manj gotova. V tej raziskavi je sicer statistično značilno več bolnikov doseglo popolno remisijo z imunosupresijskim zdravljenjem (17 % proti 5 % v kontrolni skupini), vendar predvsem na račun zmanjšanja proteinurije. Usihanje ledvičnega delovanja je bilo v obeh skupinah podobno. Ta raziskava je pokazala velik pomen
dobrega neimunskega zdravljenja kronične ledvične bolezni stopenj 1–3 zaradi IgA nefropatije, učinek
glukokortikoidne terapije pri bolnikih z zmerno proteinurijo 0,75–3,5 g dnevno pa se zdi manj prepričljiv (68).
Če ima bolnik floridno obliko bolezni, ki se kaže s hitrim slabšanjem ledvičnega delovanja (npr. napredujoče slabšanje ledvičnega delovanja v dnevih ali tednih), in vnetne polmesece v več kot polovici glomerulov biopsijskega vzorca, potem zdravimo z glukokortikoidi in pulzi ciklofosfamida. Večinoma
uporabimo tri pulze metilprednizolona po 250–500 mg/dan, ki jim sledi metilprednizolon v odmerku
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0,8 mg/kg/dan za štiri tedne. Odmerek nato zmanjšujemo za 4 mg tedensko in po šestih mesecih poskušamo zdravljenje prekiniti.
Če ima bolnik nefrotski sindrom in na elektronski mikroskopiji vidimo difuzno zlitje nožic, hkrati
pa v patohistološki sliki tudi elemente IgA nefropatije, uporabimo glukokortikoidno zdravljenje po shemi za MCGN (47).

membranska nefropatija
Pri membranski nefropatiji se za imunosupresijsko zdravljenje odločamo le v primerih, ko proteinurijo spremlja nefrotski sindrom in ta brez spontanega zmanjševanja proteinurije traja več kot šest mesecev oz. takoj pri hujših oblikah te bolezni, še posebej če že povzroča zaplete nefrotskega sindroma ali
okvaro ledvičnega delovanja (47). Za membranski glomerulonefritis je namreč značilno, da lahko bolezen po več mesecih preide v spontano remisijo pri približno tretjini bolnikov, še posebej pri manjših
začetnih vrednostih proteinurije (69). Glukokortikoidi sami pri tej bolezni ne učinkujejo dovolj prepričljivo,
da jih ne bi uporabljali še v kombinacijah z drugimi zdravili (70). Skupaj s ciklofosfamidom jih dajemo
v t. i. Ponticellijevi shemi ali z zaviralcem kalcinevrina ciklosporinom v t. i. Cattranovi shemi (71,72).
V prvem primeru dajemo v lihih mesecih (prvi, tretji in peti mesec) metilprednizolon v pulzih tri dni
in nato 0,4 mg/kg/48 ur. V sodih mesecih (drugi, četrti in šesti mesec) dajemo ciklofosfamid peros. Prvotna shema predvideva dnevne pulze metilprednizolona po 1 g, mnogi pa sedaj uporabljajo manjše
pulze po 500 mg. Pri Cattranovi shemi dajemo metilprednizolon v odmerku 0,12 mg/kg/dan (največ 12 mg)
skupaj s ciklosporinom pol leta.

s protitelesi proti citoplazmi nevtrofilcev povezani glomerulonefritis, vaskulitisi
malih žil in s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani povzročena bolezen
Pri teh boleznih večinoma delimo imunosupresijsko zdravljenje v začetno indukcijsko in kasnejšo
vzdrževalno fazo. Glukokortikoidi so tu pomemben del zdravljenja, še najbolj v začetni indukcijski fazi,
ker s svojim hitrim protivnetnim in imunosupresijskim učinkom pomagajo premostiti čas do začetka
polnega učinkovanja pulzov ciklofosfamida. Ker želimo hitro zavreti glomerulno vnetje, damo bolniku tri dni zapored pulze glukokortikoida v odmerku 7 mg/kg/dan (73). Nato predpišemo metilprednizolon 0,8 mg/kg/dan in ta odmerek vzdržujemo štiri tedne (74). Sledi zmanjševanje odmerka za 4 mg
vsak teden do vzdrževalne ravni 0,08 mg/kg/dan. Glukokortikoidi so poleg glavnega zdravila azatioprina tudi del vzdrževalnega zdravljenja vaskulitisov, povezanih s protitelesi, usmerjenimi proti citoplazmi
nevtrofilcev (angl. anti-neutrophilcytoplasmicantibody, ANCA). Vzdrževalno zdravljenje naj bi bilo dolgo
najmanj 18 mesecev, vendar natančnega vodila za trajanje glukokortikoidnega zdravljenja ni. Odločati
se moramo individualno in pretehtati tveganje za relaps, prenašanje glukokortikoidov in pojav neželenih učinkov. Tveganje za relaps je večje pri bolnikih, ki so imeli prizadeta dihala ali so pozitivna protitelesa ANCA proti proteinazi 3 (angl. proteinase3anti-neutrophilcytoplasmicantibody, PR3-ANCA), zato
lahko pri teh vzdrževalno zdravljenje podaljšamo (75,76). Glukokortikoide ukinemo prve, tj. pred ukinjanjem azatioprina.
Pri glomerulonefritisu, povzročenim s protitelesi usmerjenimi proti glomerulni bazalni membrani (anti-GBM), je zgodnja, hitra in dovolj učinkovita terapija z glukokortikoidi poleg plazmafereze tista, ki prva reši organe in ustavi pljučne krvavitve. Polni učinek ciklofosfamida se namreč razvije počasneje.
Bolniku damo pulze metilprednizolona in jih odmerimo podobno kot pri ANCA vaskulitisu. Tudi nadaljnje zdravljenje z 0,8 mg/kg/dan je podobno, le da so pri ukinjanju po prvih dveh do treh tednih nekateri hitrejši in zmanjšujejo odmerek za 0,2 mg/kg/dan na dva tedna, od četrtega tedna dalje pa počasneje
in jih po štirih do šestih mesecih popolnoma ukinejo (47).

lupusni glomerulonefritis
Principi uporabe glukokortikoidov pri hujših oblikah SLE, vključno s proliferativnim nefritisom, so se
postopno oblikovali od 50. do 90. leta prejšnjega stoletja. Danes uporabljamo intravenske pulze glukokortikoida za hitrejšo indukcijo remisije ter nato peroralno zdravljenje v velikih odmerkih za nekaj
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tednov, čemur sledi zmanjševanje do vzdrževalnih odmerkov (77). Hkrati se je razvila standardna souporaba ciklofosfamida v obliki pulzov ali mikofenolata (78,79). V zadnjih letih se je uveljavila tudi rutinska spremljajoča uporaba hidroksiklorokvina ter zaviralcev ACE (80).
Če gre za aktivni lupusni proliferativni glomerulonefritis tretjega ali četrtega histološkega razreda po klasifikaciji Mednarodne nefrološke zveze (International Society of Nephrology/Renal Pathology
Society, ISN/RPS) vključno s tistimi, kjer je pridružen peti histološki razred (membranske lezije), moramo
vnetno aktivnost hitro ustaviti in zato uporabimo pulze metilprednizolona (80). Klasično odmerjanje je bilo
dolga leta 1 g tri dni zapored, v zadnjih letih pa se tudi z nekaj dokazi podprto mnenje obrača k manjšim
pulznim odmerkom (100–500 mg tri dni zapored). Opisani so primerljivi uspehi manjših pulznih odmerkov z malo incidenco okužb pri bolnikih z nefritisom in celo s prizadetostjo centralnega živčevja (81, 82).
Po pulzih je odmerjanje glukokortikoidov pri lupusnem nefritisu tretje in četrte stopnje lahko dokaj različno (83–86). Pri nas po začetnih pulzih uporabimo odmerek metilprednizolona 0,4 mg/kg/dan,
ki ga v primeru hujše (tip 4) ali hitro napredujoče ledvične prizadetosti povečamo na 0,8 mg/kg/dan,
in nato začetni odmerek vzdržujemo štiri tedne. Kasneje odmerek zmanjšujemo glede na klinični odziv do vzdrževalnega odmerka v štirih do šestih mesecih. Vzdrževalni odmerek v primeru dobrega učinka
naj ne presega 8 mg dnevno (80). Pri odpornejših oblikah bolezni je prehitro zmanjševanje glukokortikoidov ena od pogostih kliničnih napak (87).

akutni intersticijski nefritis
Akutni intersticijski nefritis lahko povzroča hitro slabšanje ledvičnega delovanja. To je vnetna bolezen intersticija in tubulov, ki nastane kot del preobčutljivostnega odziva na zdravila, avtoimunskih bolezni ali idiopatsko. Glukokortikoidi so pri tem vnetju najbolj uporabljano zdravilo, čeprav podatkov
iz randomiziranih raziskav ni na voljo (88,89). Ko je akutni intersticijski nefritis povezan z zdravili, je
po ukinitvi zdravila zdravljenje nujno začeti čim prej, saj je odlašanje povezano z manjšo možnostjo
in stopnjo izboljšanja ledvičnega delovanja (90). Če se ledvično delovanje ne začne popravljati v nekaj
dneh po ukinitvi zdravila in še posebej če gre za resnejšo ledvično okvaro, je potrebna ledvična biopsija, s katero diagnozo potrdimo. Ker potrebujemo hiter zdravilen učinek glukokortikoidov, večinoma
začnemo zdravljenje s pulzi metilprednizolona po 500 mg (ali 7 mg/kg/dan) trikrat zapored, vendar njihovo velikost ali uporabo nasploh prilagodimo glede na starost bolnika in stopnjo ledvične okvare. Po
pulzih nadaljujemo z velikim odmerkom metilprednizolona po 0,8 mg/kg/dan. Kako dolgo vzdrževati
tako velik odmerek, natančno ne vemo. Izkustvena priporočila predlagajo do štiri tedne, saj je po tem
času izboljšanje (če prej ni prišlo do njega) malo verjetno (89). Pri dobro odzivnih bolnikih lahko začnemo
zmanjševati odmerek že prej.

po presaditvi ledvic
Vzdrževalnoimunosupresijskozdravljenje
Glukokortikoidi se pri presaditvi ledvic uporabljajo od leta 1962, sprva kot zdravljenje zavrnitev, kmalu zatem pa kot vzdrževalna imunosupresijska zdravila v kombinaciji z azatioprinom (91). Taka dvojna terapija (ali trojna, če je uporabljen še antilimfocitni globulin) je bila v veljavi skoraj 20 let, dokler
niso od leta 1980 dalje hitro vpeljevali ciklosporin. Danes so glukokortikoidi del tako začetnega indukcijskega zdravljenja kakor del vzdrževalne imunosupresije. Uporaba dodatnih zdravil, ki jih bolniki relativno dobro prenašajo (protitelesa proti receptorjem za IL-2, zaviralci kalcinevrina in mikofenolat mofetil),
dovoljuje uporabo relativno majhnih odmerkov tako v začetnem indukcijskem obdobju kakor pri vzdrževalnem zdravljenju. V Sloveniji je pri trojni vzdrževalni imunosupresiji (glukokortikoid, ciklosporin A ali
takrolimus in mikofenolat mofetil) ciljni vzdrževalni odmerek metilprednizolona 0,08 mg/kg/dan.
Velike opazovalne raziskave so v zadnjih letih pokazale, da je vzdrževalno imunosupresijsko zdravljenje z glukokortikoidi povezano z večjim tveganjem za smrt dva do pet let po presaditvi (predvsem
zaradi kardiovaskularnih in infekcijskih vzrokov) (41). To tveganje je bilo statistično značilno povečano
tudi pri bolnikih brez zavrnitve v prvem letu in z dobrim delovanjem presadka, ki so izpolnjevali pogoje za ukinitev glukokortikoidov. Ukinjanje glukokortikoidov ne prej kot šest mesecev po presaditvi
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je bilo v retrospektivni evropski raziskavi Collaborative Transplant Study povezano z dolgoročno boljšim
preživetjem bolnikov in presadkov (92 % proti 88 %) v sedemletnem obdobju (92). Zgodnejše ukinjanje glukokortikoidov v prvih dneh po presaditvi je povezano z večjim tveganjem zavrnitev, ki so na
srečo večinoma blažje, vendar povzroči izboljšanje dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni (93,94).
Zmanjšanje incidence srčnožilnih dogodkov in izboljšanje preživetja po ukinitvi glukokortikoidov so
pokazale le retrospektivne raziskave (92,95,96). Do sedaj opravljene prospektivne randomizirane raziskave niso pokazale pomembnih razlik v preživetju presadkov ali bolnikov pri ukinjanju glukokortikoidov (97). Pomembno je opozoriti, da je le dobra polovica bolnikov, ki so jim po presaditvi ukinili
glukokortikoid, tudi kasneje trajno lahko ostala brez njega (92).
Pri zgodnjem ukinjanju glukokortikoidov je boljši izbor zaviralca kalcinevrina takrolimus, saj je v primerjavi s ciklosporinom tveganje za zavrnitev manjše (98). Podobno velja za ukinjanje v tri- do šestmesečnem obdobju po presaditvi (99). Zaenkrat velja, da je kasno ukinjanje glukokortikoidov 6–12 mesecev
po presaditvi smiselno, še posebej pri bolnikih z manjšim imunološkim in večjim srčnožilnim tveganjem.
Posebna indikacija za ukinjanje je nastanek resnih neželenih učinkov. Pogoj za začetek ukinjanja je dobro in stabilno delovanje presadka. Pri kasnem ukinjanju glukokortikoide ukinjamo počasi v tri- do šestmesečnem obdobju, ledvično delovanje pa strogo nadzorujemo v 14-dnevnih intervalih. Hkrati razmislimo
o prehodu iz ciklosporina na takrolimus.

Zdravljenjezavrnitev
Zavrnitev se klinično kaže kot poslabšanje delovanja presadka, povečanje proteinurije ali pa je klinično
nema in jo ugotovimo na protokolnih biopsijah. Zavrnitve delimo na humoralne (posredovane s protitelesi) in celične (posredovane z limfociti T) (100). Pri celični zavrnitvi je v ospredju delovanje limfocitov T, ki povzročajo tubulitis in/ali arteritis. Zaradi učinkovitega delovanja na limfocite T in širšega
protivnetnega učinka, so pulzi glukokortikoidov osnovno zdravljenje. Pri tubulitisu uporabimo pet dnevnih pulzov metilprednizolona v odmerku 5 mg/kg. Odmerek zmanjšamo na 3 mg/kg pri mejni (angl.
borderline) zavrnitvi in povečamo na 7–10 mg/kg pri celični zavrnitvi, ki povzroča arteritis (101). Po pulzih se vrnemo na vzdrževalno zdravljenje z metilprednizolonom v odmerku 0,08 mg/kg/dan, tudi če je
bil bolnik pred zavrnitvijo brez glukokortikoidov. Prejemnika prevedemo iz ciklosporina na takrolimus
in optimiziramo odmerek mikofenolne kisline. Če v petih do sedmih dneh ni izboljšanja, moramo poseči
po protitelesih, usmerjenih proti timocitom (npr. kunčji poliklonski antitimocitni globulin Thymoglobulin
ali Grafalon®). Včasih je pri napredovali kronični okvari presajene ledvice odločitev za to težka in se rajši
zatečemo k uporabi intravenskih humanih imunoglobulinov, če bi z drugimi zdravili preveč ogrozili
bolnika. Pri zdravljenju zavrnitve ne smemo pozabiti na profilakso proti pnevmocisti (za vsaj šest tednov), citomegalovirusu (za vsaj šest tednov) in glivičnim okužbam zgornjih prebavil (za en mesec) (102).
Tudi pri zdravljenju humoralne (s protitelesi posredovane) zavrnitve uporabimo pulze metilprednizolona, predvsem da bi zavrli vnetne spremembe kapilar, glomerulov in arterij ter da bi zmanjšali
vlogo celic T pomagalk pri humoralnem odzivu. Pri tem je na glukokortikoidih manjši poudarek kot
pri celični zavrnitvi, zato uporabimo odmerke 3–5 mg/kg za tri dni. Glavna zdravljenja humoralne zavrnitve so (103,104):
• plazmafereza,
• intravenski humani imunoglubulini,
• rituksimab,
• bortezomib in
• v prihodnosti morda tudi ekulizumab.

poseBnosTI
preprečevanje in zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze
Pri preprečevanju glukokortikoidne osteoporoze bolnikom najprej svetujemo nefarmakološke ukrepe –
zadostna telesna dejavnosti, opustitev kajenja in uživanja alkohola, pomembna je tudi ustrezna prehrana.
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Priporočamo vnos kalcija 1.000–1.200 mg dnevno in 2.000–3.000 enot vitamina D dnevno, kar je dvado trikrat več kot običajno, ker glukokortikoidi motijo absorpcijo vitamina D (2.000 enot vitamina D
ustreza 10 kapljicam pripravka PlivitD3®) (105). V posameznih raziskavah so dokazali večjo učinkovitost aktivnih analogov vitamina D, zato tudi pri nas priporočamo 1 μg alfakalcidiola ali 0,5 μg kalcitriola dnevno, v kolikor je možno laboratorijsko spremljanje. Pri zdravljenju z aktivnimi oblikami
vitamina D so potrebne občasne določitve koncentracije kalcija v krvi.
Pri več kot trimesečnem jemanju glukokortikoidov v majhnem odmerku je potrebno uporabiti dodatna
zdravila. Uporabljamo antiresorpcijska zdravila, pri najbolj ogroženih pa anabolno zdravljenje. Bisfosfonati zmanjšujejo kostno resorpcijo in so uspešni pri preprečevanju in zdravljenju glukokortikoidne osteoporoze. V dosedanjih raziskavah so pri glukokortikoidni osteoporozi ugotovili učinkovitost
alendronata, risedronata in zoledronske kisline, učinkovito lahko uporabljamo tudi ibandronat (22). Dodatna
možnost med antiresorpcijskimi zdravili je predpis denusomaba. Pri predpisovanju bisfosfonatov ledvičnim bolnikom moramo biti pozorni na omejitve predpisovanja nekaterih bisfosfonatov in prilagajanje odmerkov pri ledvični insuficienci (106). Ledvično delovanje je potrebno med zdravljenjem spremljati,
saj lahko pride do toksične akutne ledvične okvare in/ali fokalne segmentne glomeruloskleroze (predvsem pri uporabi zolendronata in pamidronata) (107). Aktivni del molekule humanega rekombinantnega parathormona (teriparatid) ima dobro in dokazano učinkovitost pri zdravljenju glukokortikoidne
osteoporoze pri pre- in pomenopavzalnih ženskah in pri moških s povečanim tveganjem za zlom (108).
Po do sedaj veljavnih slovenskih smernicah ga, enako kot pri pomenopavzalni osteoporozi, predpišemo
bolnicam in bolnikom, ki utrpijo nov osteoporozni zlom vretenca, kolka ali proksimalne hrbtenice, po
vsaj letu dni ustreznega zdravljenja z antiresorpcijskimi zdravili (105). V prihodnje bo teriparatid verjetno zdravilo prvega izbora pri vseh bolnicah in bolnikih, ki so pred pričetkom ali kadarkoli med zdravljenjem z glukokortikoidi utrpeli zlom vretenca ne glede na čas zdravljenja z antiresorpcijskimi zdravili.
Ključne oporne točke slovenskih in tujih (predvsem ameriških) priporočil za prepoznavo ogroženih
bolnikov, ki potrebujejo farmakološko zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, so meritev kostne gostote,
farmakološka intervencija, farmakološko zdravljenje z bisfosfonati in spremljanje MKG.
Meritev kostne gostote s kostno denzitometrijo (angl. dual-energyX-rayabsorptiometry, DXA) in opredelitev tveganja za zlom s pomočjo FRAX računalniškega algoritma pri glukokortikoidni osteoporozi
podceni tveganje za zlom, zato moramo prag za farmakološko intervencijo premakniti nižje kot pri pomenopavzalni osteoporozi (109).
Farmakološka intervencija je indicirana vedno, ko ima bolnik že v izhodišču ugotovljen osteoporotični zlom ali če ima izmerjeno kostno gostoto pod –1 standardne deviacije vrednosti T.
Farmakološko zdravljenje z bisfosfonati je na podlagi priporočil ameriškega kolegija za revmatologijo
(American College of Rheumatology) in v skladu s posodobljenimi slovenskim smernicami, ki so v pripravi, indicirano tudi pri vseh tistih pomenopavzalnih ženskah in moških, starejših od 50 let, ki imajo
po FRAX-u ocenjeno tveganje za zlom več kot 10 % v naslednjih desetih letih, ter pri vseh bolnicah in
bolnikih, ki so starejši od 70 let ne glede na vrednost MKG in FRAX-a (110).
Pri ženskah pred menopavzo in moških pod 50 let je najbolje spremljati MKG in se ravnati tudi po
drugih pokazateljih (npr. že prisoten osteoporotičen zlom je indikacija za zdravljenje).
Oceno ogroženosti za zlom z upoštevanjem starosti, prisotnosti zlomov, merjenjem kostne gostote in izračunom FRAX-a priporočamo vedno pred pričetkom zdravljenja z glukokortikoidi. Nadzor kostne gostote svetujemo nato po 6–12 mesecih po pričetku jemanja glukokortikoidov, nato pa enkrat letno
(tudi nadzor telesne višine in napolnjenosti zalog vitamina D) in trajanje zdravljenja prilagajamo dajanju glukokortikoida (22).

pristop k iatrogeni insuficienci nadledvičnic
Stopnja iatrogene zavore nadledvičnic in trajanje okrevanja sta slabo predvidljivi in le malo odvisni
od doze, kumulativnega odmerka ali trajanja zdravljenja (111). Insuficienco nadledvičnic pričakujemo,
če se je bolnik dalj časa zdravil z glukokortikoidi in že klinično izgleda cushingoidno ali pa je prejemal > 16 mg/dan metilprednizolona (oz. ekvivalenta) več kot tri tedne. Če bolnik prejema glukokorti-
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koide vsak drugi dan, je vpliv na zavoro hormonske osi manjši, okrevanje lastnih nadledvičnic pa hitrejše. Pogosto so klinični znaki in simptomi iatrogene insuficience nadledvičnic zabrisani in se zmotno misli, da gre za reaktivacijo osnovne avtoimunske bolezni (111). Prepoznamo jo po šibkosti, utrujenosti,
neješčnosti in izgubljanju telesne teže. Lahko pride do slabosti in bruhanja. Možne so tudi motnje spanja, mišične bolečine in ortostatska hipotenzija. V pogojih akutnega stresa pride do hujše klinične slike s hipotenzijo in šokom ter hiponatriemije.
Iatrogeno insuficienco nadledvičnic preprečujemo s prehodom z imunosupresijskega odmerka glukokortikoida v nizkem odmerku (npr. metilprednizolon 4 mg) na hidrokortizon. Kortizol in ACTH se
izločata v dnevnem ritmu z največjo ravnijo kortizola v času jutranjega zbujanja, nato čez dan raven
kortizola upada. Fiziološka količina izločenega kortizola je 5,7–7,4 mg/m2/dan, kar ustreza 15–20 mg
hidrokortizona dnevno oz. približno 4 mg metilprednizolona (112). Kadar nadomeščamo hidrokortizon
zaradi iatrogene insuficience nadledvičnic, dnevni ritem kortizola posnemamo z deljenim dajanjem hidrokortizona v treh dnevnih odmerkih (enako kot pri zdravljenju drugih oblik sekundarne insuficience hipotalamo-hipofizno-nadledvične osi). Bolnik prejme 10 mg hidrokortizona zjutraj takoj po vstajanju
z manjšim obrokom hrane, 5 mg pet ur po prvem odmerku in 5 mg štiri ure po drugem odmerku. Že
čez nekaj dni lahko s stimulacijskim t. i. hitrim 1 μg ACTH testom testiramo delovanje hipofizno-nadledvične osi. Na dan testa bolnik jutranji odmerek hidrokortizona vzame šele po testu. Z njim nato nadaljuje vse do ugodnega izvida testa. Vedno ga je potrebno natančno poučiti o ustreznem ukrepanju v stresnih
razmerah, kot velja za vse bolnike z odpovedjo nadledvičnic. Če je bolnik v akutnem stresu, moramo
glede na stopnjo stresa in sposobnost enteralne absorpcije odmerek prehodno povečati, od podvojitve
do potrojitve peroralnih odmerkov pa vse do kontinuiranega intravenoznega nadomeščanja do 300 mg
dnevno, kar šteje za največji fiziološki odziv (113).
Počasno zmanjševanje in ukinjanje glukokortikoidov služi preprečevanju zagona osnovne bolezni
in preprečevanju nastanka odtegnitvenega sindroma. Ker je med posamezniki precej razlik, nimamo
dokazov o tem, katera shema ukinjanja glukokortikoidov je najbolj učinkovita in varna (114). Skupno
priporočilo vseh shem ukinjanja glukokortikoidov je, da sprva odmerek manjšamo hitro (npr. metilprednizolon za 8 mg/dan na en do dva tedna pri odmerkih nad 48 mg/dan), nato pa vse počasneje (npr. metilprednizolon za 4 mg/dan na en do dva tedna pri odmerkih med 16 mg in 48 mg/dan) in počasneje (npr.
metilprednizolon za 2 mg/dan na en do dva tedna pri odmerkih pod 16 mg/dan) (113). Številne ledvične
bolezni imajo definirano specifično shemo ukinjanja glukokortikoidov, ki jim sledimo kot sestavnemu
delu preizkušenih terapevtskih shem. Nobena od shem ukinjanja ne prepreči vseh primerov iatrogene
insuficience. Hkrati so njeni znaki lahko prikriti ali se pokažejo le v pogojih akutnega stresa, zato je
smiselno uvesti nadomestni odmerek hidrokortizona bolnikom tudi po počasnem postopnem ukinjanju glukokortikoidov in nato po nekaj dneh s hitrim ACTH testom preveriti delovanje nadledvičnic (111).
Popravljanje odziva nadledvičnic s stimulacijskim testom v primeru insuficience nato preverjamo na
šest mesecev. Med samim kroničnim zdravljenjem z glukokortikoidi delovanja hipotalamo-hipofiznonadledvične osi ni smiselno preverjati, pač pa v stresnih razmerah vedno ukrepamo, kot da gre za odpoved (113).
Pri nekaterih bolnikih pride pri ukinjanju glukokortikoidov kljub na videz zadostnemu nadomeščanju
hidrokortizona ali številčno zadovoljivem porastu kortizola pri stimulacijskem testu do posebnega odtegnitvenega sindroma, ki obsega neješčnost, slabost, abdominalne bolečine, hujšanje, mialgije in artralgije, glavobole, ortostatsko hipotenzijo, luščenje kože in gripi podobne znake (115).
V izvidih lahko najdemo hiperkalciemijo in hiperfosfatemijo, najbrž zaradi prenehanja zaviranja absorpcije kalcija v prebavilih. Najverjetneje gre za stanje relativnega pomanjkanja glukokortikoidov zaradi nastanka tolerance, k težavam lahko prispeva tudi pomanjkanje proopiomelanokortinskih peptidov
(npr. β-endorfina) ter motnje v delovanju kortikoliberinskih, dopaminergičnih in adrenergičnih nevronskih sistemov (115). Pri tem moramo biti pozorni, da ne spregledamo relapsa osnovne bolezni ter morebitne očitne insuficience nadledvičnic. Sindrom zdravimo s povečanjem glukokortikoidnega odmerka
in podaljšanjem ter upočasnitvijo ukinjanja (116).
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seznam uporaBljenIH kraTIC
11β-HSD – 11β-hidroksisteroidna dehidrogenaza
ACE – angiotenzinska konvertaza (angl. angiotensin-converting enzyme)
ACTH – kortikotropin (angl. adrenocorticotropic hormone)
ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophil cytoplasmic antibody)
AP-1 – aktivatorski protein 1 (angl. activator protein 1)
cGCR – citoplazemski receptor za glukokortikoide (angl. cytoplasmic glucocorticoid cell receptor)
CRH – kortikoliberin (angl. corticotropin releasing hormone)
Fc – konstantni del imunoglobulinske molekule (angl. fragment, crystallizable)
FSGS – fokalna segmentna glomeruloskleroza
GBM – glomerulna bazalna membrana
G-CSF – granulocitne kolonije stimulirajoči faktor (angl. granulocyte colony-stimulating factor)
GFR – glomerulna filtracija (angl. glomerular filtration rate)
GM-CSF – granulocitne in monocitne kolonije stimulirajoči faktor (angl. granulocyte macrophage-colony stimulating factor)
GRE – na glukokortikoide odzivni elementi DNA (angl. glucocorticoid responsive elements)
HDL – lipoprotein velike gostote (angl. high density lipoprotein)
HSP – stresni proteini (angl. heat shock proteins)
IGF-1 – inzulinu podoben rastni dejavnik 1 (angl. insulin-like growth factor 1)
IL – interlevkin
Ig – imunoglobulin
LDL – lipoprotein majhne gostote (angl. low density lipoprotein)
LH – luteinizirajoči hormon
MCGN – glomerulonefritis z minimalnimi spremembami (angl. minimal change glomerulonephritis)
mGCR – membranski receptor za glukokortikoide (angl. membrane glucocorticoid cell receptor)
MHC – poglavitni histokompatibilnostni kompleks (angl. major histocompatibility complex)
MKG – mineralna kostna gostota
mRNA – informacijska RNA (angl. messenger RNA)
NFκB – jedrni dejavnik κB (angl. nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells)
PR3-ANCA – ANCA protitelesa, usmerjena proti proteinazi 3 (angl. proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic antibody)
sdLDL – majhen, gost lipoprotein nizke gostote (angl. small, dense low density lipoprotein)
SLE – sistemski lupus eritematozus
TNF-α – dejavnik tumorske nekroze α (angl. tumor necrosis factor α)

26

Ciklofosfamid

Jernej Pajek1

Ci klo fos fa mid
predsTavITev
V prvi svetovni vojni so odkrili, da je uporaba strupenega bojnega plina iperita (imenovanega tudi gorčični
plin) povzročila ne samo hude opekline, ampak tudi aplazijo kostnega mozga in limfatičnih tkiv. V medicinske namene so najprej uporabili žveplov gorčični plin za lokalno zdravljenje penilnih tumorjev, leta 1942
pa so v ZDA začeli preizkušati intravensko uporabo alkilirajočih dušikovih gorčičnih strupov za zdravljenje limfoma. S tem se je začela sodobna doba onkološke kemoterapije. Med temi spojinami so v 50. letih
prejšnjega stoletja razvili tudi ciklofosfamid in ga leta 1959 v ZDA odobrili za uporabo kot onkološko
zdravilo. Danes uporabljamo ciklofosfamid za zdravljenje najtežjih imunsko pogojenih glomerulonefritisov in vaskulitisov. Podobno alkilirajoče zdravilo je klorambucil, vendar se v nefrologiji, zaradi manj
neželenih učinkov, uporablja predvsem ciklofosfamid.

naČIn delovanja
Ciklofosfamid je predzdravilo. V jetrnih mikrosomih se presnovi v 4-hidroksicklofosfamid, ki deluje kot alkilirajoče zdravilo. Ta kemijsko reagira z gvaninom. Rezultat reakcije je kovalentno vezana alkilna skupina
na gvaninu, natančneje na dušikovem atomu. Zaradi tega pride do zlomov verig DNA in nastanka prečnih
povezav med njimi. Te poškodbe povzročijo motnjo v podvojevanju DNA, citostatični učinek in zaradi poškodb
DNA tudi apoptozo celic. Prizadete so predvsem celice z večjo aktivnostjo podvojevanja, lahko pa do poškodb
pride tudi v celicah z manjšo aktivnostjo podvojevanja (1). K selektivnosti učinka ciklofosfamida za določena (maligna) tkiva dodatno prispevajo, v normalnih tkivih prisotni, encimi za popravljanje okvar DNA
in sposobnost normalnih tkiv, da razgradijo aktivne presnovke te učinkovine.
Ciklofosfamid povzroči akutno zavoro kostnega mozga. Najmanjše število levkocitov v periferni krvi
se pojavi 7–10 dni po vnosu zdravila. Zmanjša tudi število trombocitov, vendar precej manj kot druge
alkilirajoče spojine. Poročila o njegovi uporabi pri ledvičnih boleznih so se pojavila že med letoma 1966
in 1967 (2,3). Klinični poskusi so sledili spoznanjem o pomembnem zavirajočem učinku na limfocite
in celično ter humoralno imunost. Že v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja so odkrili, da zavira imunski odziv na antigene pri živalih in človeku, podaljša čas preživetja kožnih presadkov ter celo presajenih ledvic in ima izmed citotoksičnih zdravil najboljši razpon med učinkovitim imunosupresijskim ter
smrtnim odmerkom (angl. medianlethaldose, LD50) (2). Ciklofosfamid zavira delovanje limfocitov B, limfocitov T in nastajanje protiteles ter ima protivnetne učinke.

farmakokIneTIka
način dajanja, biološka uporabnost in porazdelitev
Ciklofosfamid dajemo peroralno v obliki tablet ali intravensko. Ima dobro črevesno absorpcijo. Pri intravenskem dajanju svetujemo, naj infuzija z zdravilom teče počasi (vsaj 30–60 min). S tem se izognemo
neželenim pojavom, ki nastanejo zaradi hitrosti vnosa (otekanje obraza, glavobol, kongestija nosu in
pekoč občutek po lasišču). Infuzijo zdravila pripravimo tako, da odmerek zdravila raztopimo v 250–500 ml
fiziološke raztopine. Če gre raztopina mimo žile, praviloma ne pride do hujših nekroz okolnega tkiva,
saj je sam ciklofosfamid še neaktiven. Navidezna prostornina porazdelitve je podobna prostornini telesne vode in znaša 30–50 l, na plazemske beljakovine je vezanih 20 % učinkovine.
1

Izr. prof. dr. Jernej Pajek, dr. med., Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7,
1000 Ljubljana; jernej.pajek@mf.uni-lj.si
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presnova in izločanje
Ciklofosfamid se v jetrih presnavlja v aktivni presnovek 4-hidroksiciklofosfamid, ki je v ravnotežju s prav
tako aktivnim aldofosfamidom (slika 2.1). Toksični razpadni produkt aldofosfamida je akrolein, ki povzroča hemoragični cistitis. Le-tega preprečujemo s sočasnim parenteralnim vnosom natrijevega 2-merkaptoetansulfonata (akronim zanj je mesna) in vzdrževanjem dobre diureze.
4-hidroksiciklofosfamid se presnavlja naprej v neaktivne presnovke. Največja koncentracija ciklofosfamida v plazmi je eno uro po zaužitju; razpolovni čas v plazmi je sedem ur. Največjo koncentracijo aktivnih presnovkov v plazmi dosežemo štiri do šest ur po vnosu zdravila. Razgrajuje se v jetrih,
ledvični očistek samega ciklofosfamida (ne presnovkov) predstavlja majhen del izločanja zdravila (1).
Pri bolnikih s proteinurijo in hipoalbuminemijo zaradi glomerulonefritisa je izpostavljenost aktivnemu presnovku 4-hidroksiciklofosfamidu nekoliko manjša kot pri onkoloških bolnikih, vendar jasnih navodil, kako bi zaradi tega prilagajali odmerjanje ciklofosfamida, še ni (4).

prilagajanje odmerka
Odmerek je treba zmanjšati pri hujših jetrnih okvarah (v praksi se sicer pri napredovali jetrni okvari
s cirozo izredno redko odločimo za zdravljenje ledvičnih bolezni s ciklofosfamidom). Kljub zgodovinskim
navodilom, da odmerka pri ledvičnem popuščanju ni treba prilagajati, so odkrili, da je očistek ciklofosfamida pomembno zmanjšan, površina pod koncentracijsko krivuljo (angl. areaunderthecurve, AUC)

Ciklofosfamid
Jetrni CYP sistem

Aldofosfamid

4–hidroksiciklofosfamid
Aldehidna
dehidrogenaza

Encim

4–ketociklo–
fosfamid

Karboksi–
fosfamid

Neaktivni presnovniki

Brez encima

Fosforamidni
mustard

Akrolein

Toksični presnovniki

slika 2.1. Presnova ciklofosfamida. M označuje skupino (CICH2CH2)2N-. CYP – citokrom P450 (angl. cytochrome P450).
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pa povečana pri hujših ledvičnih okvarah (očistek kreatinina < 30 ml/min). To pomeni tako večjo plazemsko koncentracijo kakor tudi podaljšano izločanje zdravila. Zato pri bolnikih z očistkom kreatinina < 30 ml/min svetujejo zmanjšanje odmerka za 20–30 % (5). Nekateri zmanjšajo odmerek le pri zelo
hudih ledvičnih okvarah, ki zahtevajo nadomestno zdravljenje z dializo.
Če je bolnik zdravljen s hemodializo, je treba hemodializno proceduro izvesti vsaj 12 ur po intravenskem odmerku ciklofosfamida, da ne bi z dializnim očistkom preveč zmanjšali vsebnosti ciklofosfamida v telesu. Glede peritonealne dialize ni na voljo zanesljivih podatkov.
Pri starostnikih je priporočljivo zmanjšanje odmerka. V pomembni raziskavi CYCLOPS (Randomised trial of daily oral versus pulse Cyclophosphamide as therapy for ANCA-associated Systemic Vasculitis), v kateri so primerjali dnevno oralno in pulzno intravensko dajanje ciklofosfamida, so uporabljali
shemo prilagajanja odmerkov glede na starost in ledvično delovanje, kot prikazuje tabela 2.1 (6).
Tabela 2.1. Prilagajanje odmerkov ciklofosfamida za pulzno zdravljenje vaskulitisa malih žil v raziskavi CYCLOPS glede
na starost in ledvično delovanje (6).
starost (let)
< 60
60–70
> 70

serumska koncentracija
kreatinina < 300 µmol/l

serumska koncentracija
kreatinina 300–500 µmol/l

15 mg/kg/pulz

12,5 mg/kg/pulz

12,5 mg/kg/pulz

10 mg/kg/pulz

10 mg/kg/pulz

7,5 mg/kg/pulz

Pulzni intravenski odmerek so bolniki prejeli trikrat v razmakih na dva tedna, nato na tri tedne do
remisije in še kot utrditveno zdravljenje nadaljnje tri mesece. Največji odmerek je bil v vseh primerih
omejen na 1,2 g. Hemogram so spremljali deseti in 14. dan po pulzu ter v primeru levkopenije 2–3 × 109/l
zmanjšali naslednji pulz za 20 %; pri levkopeniji 1–2 × 109/l za 40 %.
Peroralne dnevne odmerke so odmerjali 2 mg/kg/dan do remisije in nato še tri mesece 1,5 mg/kg/dan.
Največji dnevni odmerek je bil v vseh primerih 200 mg. Dnevni peroralni odmerek so zmanjšali za 25 %
pri starejših od 60 let in za 50 % pri starejših od 70 let. Pri zmanjšanju koncentracije levkocitov v periferni krvi < 4 × 109/l so prekinili z zdravilom in ga po zvečanju nad to raven ponovno uvedli v 25 mg
manjšem odmerku.
Pri pulznem dajanju ciklofosfamida je lahko odmerjanje opredeljeno tudi s telesno površino. Takšen
način prilagajanja odmerkov so uporabili v shemi Nacionalnega inštituta za zdravje v ZDA pri raziskavah na bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom (SLE). Začetni mesečni pulzni intravenski
odmerek je bil 0,75 g/m2 telesne površine/dan v enourni infuziji. Odmerek ciklofosfamida v mesečnih
pulzih so prilagajali gibanju koncentracij levkocitov, ki so jih redno spremljali po vsakem pulzu. Odmerek so povečali za 25 % in največ do 1 g/m2, da so dosegli zmanjšanje koncentracije levkocitov < 3 × 109/l.
Če je bilo zmanjšanje koncentracije levkocitov deseti in 14. dan po pulzu < 1,5 × 109/l, so naslednji pulz
zmanjšali za 25 %. Pri očistku kreatinina < 30 ml/min so začetni pulz zmanjšali na 0,5 g/m2. Po šestih
pulzih so prešli na odmerjanje pulzov na vsake tri mesece še vsaj za dve leti (7).
Pri dnevnem peroralnem dajanju ciklofosfamida so dajali 2 mg/kg/dan v enkratnem jutranjem odmerku. Odmerek so zmanjševali tako, da so vzdrževali koncentracijo levkocitov > 4 × 109/l. Trajanje takega zdravljenja je bilo do tri mesece, potem so uvedli vzdrževalno zdravljenje z azatioprinom ali mikofenolat
mofetilom.

Interakcije
Če dajemo ciprofloksacin v večjem odmerku pred vnosom ciklofosfamida, pride zaradi farmakološke
interakcije do upočasnjene presnove ciklofosfamida v aktivni presnovek 4-hidroksiciklofosfamid, zaradi česar je izpostava učinkom tega presnovka za približno 30 % manjša (8). Podoben učinek ima flukonazol. Izpostavo ciklofosfamidu nekoliko zmanjša tudi ondansetron, vendar je klinični učinek te farmakološke
interakcije nepoznan (9).
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Ciklofosfamid zavira aktivnost holinesteraze, zato lahko pride pri anesteziji z uporabo depolarizirajočih mišičnih relaksantov (npr. sukcinilholin) do podaljšane apneje. Anesteziologa moramo posebej opozoriti, če je bolnik pred anestezijo v zadnjih desetih dneh prejel ciklofosfamid.
Ciklofosfamid zavira črevesno absorpcijo digoksina.

nosečnost in dojenje
Ciklofosfamid je kontraindiciran v nosečnosti in pri dojenju. Je teratogen. Okvari plodnost v odvisnosti od odmerka in starosti bolnika. Je mutagen, zato svetujejo vsaj šest- do 12-mesečni presledek med
koncem zdravljenja in nosečnostjo oz. spočetjem otroka.

kontraindikacije
Ciklofosfamida ne uporabljamo pri znani preobčutljivosti nanj in aplaziji kostnega mozga. Pri akutnih
okužbah odmerek preložimo na čas po ozdravitvi okužbe. Zadržek predstavljata tudi obstrukcija votlega sistema sečil in nosečnost.

neŽelenI uČInkI
Ciklofosfamid povzroča zavoro kostnega mozga, predvsem levkopenijo in limfopenijo, redkeje anemijo ali trombocitopenijo. Levkopenija je ob pulznem dajanju v raziskavi CYCLOPS nastopila pri 26 % bolnikov in ob peroralnem dajanju pri 45 % bolnikov (6). Pri pulznem odmerjanju spremljamo hemogram
na vsaj 7–14 dni in ga vedno preverimo pred naslednjim odmerkom. Po pulzu je priporočljivo preveriti hemogram po najkasneje 10–14 dneh, najizrazitejše zmanjšanje koncentracije levkocitov pričakujemo 7–14 dni po odmerku. Okrevanje kostnega mozga pričakujemo po približno 20–28 dneh od odmerka.
Pri peroralnem dajanju spremljamo hemogram na sedem dni v prvem mesecu, 14 dni v drugem mesecu
in nato enkrat mesečno.
Če je zmanjšanje koncentracije levkocitov 7–10 dni po pulzu 3–4 × 109/l in je vrednost pred naslednjim odmerkom v porastu, zmanjšanje naslednjega odmerka ni nujno potrebno.
Toksični presnovek ciklofosfamida je akrolein, ki povzroča hemoragični cistitis s hematurijo in dolgoročno večje tveganje za uroepitelijski karcinom. Vnetje lahko povzroči nekroze, razjede in kontrakture sečnika. V začetku gre za aseptično vnetje, ki se sicer pojavi redko (2 % bolnikov v raziskavi CYCLOPS) (6).
V primeru cistitisa moramo dajanje ciklofosfamida prekiniti. Vnetje preprečujemo z dajanjem mesne
in vzdrževanjem dobre diureze in rednih mikcij.
Pri večjem ali daljšem odmerjanju ciklofosfamida se lahko razvijejo hiponatriemija zaradi neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona, hemoragični miokarditis ali mioperikarditis, pnevmonitis (ta zaplet
lahko nastane tudi po več mesecih od začetka zdravljenja) in venookluzivna jetrna bolezen. Pri sodobnem
imunosupresijskem zdravljenju z manjšimi pulznimi odmerki ciklofosfamida teh zapletov ne videvamo.
Po intravenskem odmerku ciklofosfamida lahko nastaneta slabost in bruhanje ter stomatitis.
Alopecija je odvisna predvsem od odmerka. Pri peroralnem dnevnem odmerjanju nad 100 mg se lahko
pojavi pri 20 % bolnikov, vendar so poročila o incidenci alopecije iz kliničnih raziskav pri vaskulitisih
ugodnejša (npr. pojav pri 3 % bolnikov v eni od raziskav) (6). Alkilirajoča zdravila v onkoloških odmerkih
so toksična za celice sluznic in lasnih foliklov (razjede sluznice ust, črevesja in izguba las), vendar je ciklofosfamid med temi zdravili najmanj toksičen za sluznice.
Imunosupresijsko zdravljenje s ciklofosfamidom je povezano z večjim tveganjem za okužbe, ki so
še posebej nevarne v obdobju prehodne nevtropenije po pulzu ciklofosfamida. Povečano je tveganje za
oportunistične okužbe (pljučnica, povzročena s Pneumocystisjirovecii, in glivične okužbe).
Tveganje za pojav amenoreje in neplodnosti narašča s starostjo bolnic in velikostjo skupnega odmerka (10). Skupni odmerek, pri katerem se pojavi amenoreja pri polovici žensk, starejših od 32 let, je približno 8 g/m2 (pri 12 g/m2 se amenoreja pojavi pri 90 % žensk). Pri starosti pod 32 let je tveganje manjše.
Pri moških je okvara plodnosti neodvisna od starosti in je pri veliki večini izgubljena pri odmerkih > 8 g/m2.
Moške bolnike zato napotimo na shranjevanje semena v semensko banko, pri ženskah pa je potrebno

30

Ciklofosfamid

sodelovanje ustreznega ginekologa specialista za plodnost. Le-ta svetuje glede možnosti ohranjanja plodnosti, kot so zaščita jajčnikov z gonadoliberinom (angl. gonadotropin-releasinghormone, GnRH), krioprezervacija jajčec, oploditev invitro z donorskim jajčecem ipd. (10).
Dolgoročno zdravljenje s ciklofosfamidom je povezano s povečanim tveganjem za nastanek rakave
bolezni. Pri sodobnem pulznem intravenskem dajanju z manjšimi skupnimi odmerki v sklopu avtoimunskih bolezni je to tveganje manjše, kot je bilo v preteklosti (relativna incidenca 1,58). Večino rakov predstavljajo kožni raki, ki niso maligni melanom (11).

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
lupusni nefritis
Ciklofosfamid uporabljamo pri SLE (in drugih avtoimunskih boleznih) predvsem v sklopu indukcijskega zdravljenja, ko želimo z intenzivnejšo imunosupresijo doseči remisijo bolezni. Prva poročila o uporabi ciklofosfamida lahko zasledimo že v 60. letih prejšnjega stoletja (12). V tem zgodnjem obdobju so
ciklofosfamid uporabljali za peroralno dnevno zdravljenje in dokazali večjo učinkovitost kombinacije
ciklofosfamida in glukokortikoida kakor glukokortikoida v monoterapiji (13).
V naslednjem obdobju so zaradi neželenih učinkov peroralnega zdravljenja, povezanih s precejšnjimi skupnimi odmerki ciklofosfamida, preizkušali pulzno intravensko zdravljenje, ki se je uveljavilo z raziskavami Nacionalnega inštituta za zdravje (National Institutes of Health, NIH) v ZDA. Sprva so dokazali
boljši učinek pulznega ciklofosfamida, v mesečnih pulzih po 0,5–1 g/m2 v kombinaciji s peroralnim glukokortikoidom, kakor z uporabo zgolj mesečnih pulzov glukokortikoida (14). Še nekoliko večji delež bolnikov je dosegel remisijo, če so uporabljali v kombinaciji tako pulze ciklofosfamida (šestkrat po 0,75 g/m2),
kakor tudi mesečne pulze metilprednizolona (1 g/m2), vendar sta bila ta kombinacija in način dajanja
zdravil povezana z večjo smrtnostjo (7). Spremljajoče glukokortikoidno zdravljenje je vsebovalo prednizolon 0,5 mg/kg/dan za štiri tedne in nato zmanjševanje 48-urnega odmerka vsak teden za 5 mg do
najmanj 0,25 mg/kg na 48 ur. Po objavi teh rezultatov se je pulzno dajanje ciklofosfamida uveljavilo
kot standardno zdravljenje, žal pa je bilo še vedno povezano z več težavami. Metaanaliza je pokazala,
da tovrstno zdravljenje ne zmanjša celokupne umrljivosti, učinek je pri temnopoltih bolnikih slabši in
prišlo je do pojava neplodnosti ter neoplazij materničnega vratu (15).
Iskanje manj toksičnih shem zdravljenja je obrodilo najodmevnejše rezultate v raziskavi Euro-Lupus Nephritis Trial, s katero je ciklofosfamid prešel v tretje obdobje zdravljenja – pulzno zdravljenje
z majhnimi odmerki (16). V tej shemi so ciklofosfamid odmerjali po 500 mg na 14 dni, in sicer šestkrat do skupnega odmerka 3 g. To zdravljenje so primerjali s klasičnim odmerjanjem, podobnim shemi NIH, pri katerem so dajali šest mesečnih pulzov v začetnem odmerku 0,5 g/m2 in nato še dva pulza
v trimesečnih razmakih. Odmerek pulza so v kontrolni skupini glede na zmanjšanje koncentracije levkocitov povečevali po 250 mg do največ 1,5 g. Pri obeh skupinah so v indukcijskem obdobju dajali tri
dnevne pulze metilprednizolona po 750 mg in nato 0,5–1 mg/kg prednizolona za štiri tedne, ki so ga
zmanjševali po 2,5 mg na dva tedna do vzdrževalnega odmerka 5–7,5 mg. Štirinajst dni po zadnjem pulzu ciklofosfamida so prešli na azatioprin. Med obema skupinama ni bilo razlik v učinkovitosti (84 %
in 80 % začetna uspešnost zdravljenja), niti po desetih letih spremljanja (17). Hudih okužb je bilo v testni skupini za več kot polovico manj kot v kontrolni, vendar statistična značilnost ni bila dosežena. Veljavnost teh ugotovitev pri etničnih skupinah bolnikov neevropskega izvora je vprašljiva.
Omenimo še, da na Kliničnem oddelku za nefrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, pri manj zapletenih potekih bolezni, s pridom uporabljamo še nekoliko manj intenzivno shemo
zdravljenja. Ta v indukcijski fazi vsebuje odmerjanje ciklofosfamida v šestih pulzih po 500–750 mg na
tri do štiri tedne, spremljajoče glukokortikoidno zdravljenje pa vsebuje tri pulze metilprednizolona po
250–500 mg in nato 0,8 mg/kg/dan za štiri tedne in zmanjševanje za 4 mg/teden do vzdrževalnega odmerka 0,08 mg/kg/dan. Pulzom ciklofosfamida sledi vzdrževalno zdravljenje z mikofenolatom. V obdobju 2005–2011 je bil delež bolnikov s popolno remisijo bolezni, po tej shemi zdravljenja, v seriji štirinajstih
bolnikov 92,8 % (18).
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Uporaba ciklofosfamida za vzdrževalno zdravljenje je bila manj obširno preverjena. Ena od pomembnih
raziskav je primerjala dajanje pulzov ciklofosfamida v odmerku 0,5–1 g/m2 na tri mesece z mikofenolat
mofetilom in azatioprinom (19). Zdravljenje z mikofenolat mofetilom ali azatioprinom je uspešneje preprečilo smrt, pojav kronične ledvične okvare in relaps, hkrati je bila incidenca neželenih učinkov manjša.
Tako za vzdrževalno zdravljenje uporabljamo sedaj predvsem mikofenolat mofetil ali (redkeje) azatioprin.

granulomatoza s poliangiitisom (Wegenerjeva granulomatoza) in mikroskopski
poliangiitis
Prva poročila o zdravljenju sistemskih vaskulitisov, povezanih s protitelesi proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophilcytoplasmicantibodies, ANCA), s ciklofosfamidom so prišla v 60. in zgodnjih
70. letih prejšnjega stoletja (20). Pred tem je bila granulomatoza s poliangiitisom bolezen z zelo veliko smrtnostjo zaradi neobvladanega vaskulitisa ali okužb ob glukokortikoidnem zdravljenju (21). Sprva so uporabljali peroralno dajanje ciklofosfamida v dnevnem odmerku 2 mg/kg telesne teže (22). Hkrati
z razvojem pulznega zdravljenja pri SLE, so tudi pri vaskulitisih poskušali s pulznim zdravljenjem s ciklofosfamidom. Prvi rezultati so pokazali, da ima pulzno zdravljenje podobno zgodnjo uspešnost doseganja remisije kot dnevno peroralno dajanje, večja pa je bila kasnejša incidenca relapsov ob manjši pogostosti
okužb (23). Pulzno intravensko zdravljenje se je utrdilo po objavi raziskave CYCLOPS, katere shema
odmerjanja je predstavljena v podpoglavju Prilagajanje odmerka (6). V raziskavi CYCLOPS so pri obeh
shemah dajanja ciklofosfamida dosegli enak delež remisije (88 % po devetih mesecih), enako ledvično
delovanje, več levkopenije pri dnevnem peroralnem odmerjanju in več relapsov bolezni po pulznem
odmerjanju (24). Skupni odmerek je bil približno dvakrat večji pri dnevnem oralnem dajanju.
Zadnje smernice organizacije KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) priporočajo pulzno
intravensko dajanje ciklofosfamida v odmerku 0,75 g/m2 na tri do štiri tedne in zmanjšanje odmerka na
0,5 g/m2 pri starosti > 60 let ali ocenjeni glomerulni filtraciji (oGF) < 20 ml/min/1,73 m2. Sestavni del
zdravljenja so tudi glukokortikoidi, kjer damo sprva tri intravenske pulze metilprednizolona po 7 mg/kg
telesne teže (večinoma omejujemo dnevni odmerek na 500 mg) in nato za štiri tedne še 0,8 mg/kg/dan, kar
kasneje zmanjšamo v treh do štirih mesecih do vzdrževalnega odmerka (poglavje Glukokortikoidi) (25).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo v UKC Ljubljana uporabljamo manjše odmerjanje – ciklofosfamid odmerjamo v fiksnih pulzih po 500–750 mg na tri do štiri tedne običajno šestkrat, če ni hudih
infekcijskih zapletov, ne manj kot tri mesece. Ko dosežemo remisijo (običajno je to tri do šest mesecev po
začetku zdravljenja), preidemo na vzdrževalno zdravljenje z azatioprinom, saj je raziskava CYCAZAREM
(Cyclophosphamide vs. Azathioprine for Early Remission Phase of Vasculitis) pokazala, da je uporaba
azatioprina, v primerjavi z nadaljevanjem ciklofosfamida, v manjšem peroralnem odmerku enako uspešna za preprečevanje relapsa in povzroča manjšo izpostavo potencialnim neželenim učinkom ciklofosfamida (26). V raziskavi so v indukcijski fazi uporabljali peroralno dnevno dajanje ciklofosfamida
vsaj za tri mesece, po dosegu remisije pa so, do trajanja 12 mesecev, randomizirali bolnike na nadaljevanje ciklofosfamida v zmanjšanem odmerku 1,5 mg/kg/dan ali na uvedbo azatioprina v odmerku
2 mg/kg/dan. Incidenca okužb je bila podobna pri obeh zdravilih. V novejšem času se za indukcijsko in
vzdrževalno zdravljenje uveljavlja tudi rituksimab. To zdravilo uporabljamo tudi pri bolnikih, ki imajo odporno obliko bolezni, pri kateri s ciklofosfamidom ne dosežemo remisije (27).
Pri bolnikih, ki imajo pljučne krvavitve, jim zelo hitro porašča serumska koncentracija kreatinina
in/ali so ob pojavu bolezni dializno odvisni (vendar UZ ledvic ter ledvična biopsija dopuščata možnost
povratka ledvičnega delovanja), uporabimo tudi plazmaferezo. Če po treh mesecih zdravljenja bolnik
ostaja dializno odvisen in nima izvenledvične izraženosti bolezni, zdravljenje s ciklofosfamidom prekinemo. Izkušnje in podatki iz raziskav so namreč pokazali, da velika večina bolnikov obnovi ledvično
delovanje v prvih treh mesecih imunosupresijskega zdravljenja.

Bolezen, povzročena s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani
Bolezen, povzročena s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani (angl. anti-glomerularbasement
membrane, anti-GBM), se najpogosteje kaže s pljučno-ledvičnim sindromom, ki označuje prizadetost
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pljuč z alveolarnimi krvavitvami v kombinacijami s polmesečastim glomerulonefritisom. Pri tej bolezni je uveljavljeno zdravljenje s ciklofosfamidom v peroralnem odmerku 3 mg/kg/dan (pri starejših
od 55 let pa 2,5 mg/kg/dan), ki ga kombiniramo z glukokortikoidi in plazmaferezami. Zdravljenje pri
vseh bolnikih s pljučno-ledvičnim sindromom začnemo čim prej, pri bolnikih z izolirano ledvično prizadetostjo pa je tako močno imunosupresivno zdravljenje upravičeno le v primerih, pri katerih je še
upanje na povratek ledvičnega delovanja. To so večinoma bolniki, ki ob ugotovitvi bolezni še niso dializno odvisni (ali so le krajši čas) in imajo sveže vnetne lezije – polmesece na ledvični biopsiji, ki ne
obsegajo velike večine glomerulov (85–100 %), brez hujšega brazgotinjenja. Ciklofosfamid in glukokortikoide dajemo tri mesece, potem z zdravljenjem večinoma lahko prenehamo in bolniki ne potrebujejo vzdrževalne imunosupresije. Ukinitev ciklofosfamida je lahko po dveh do treh mesecih hitra,
glukokortikoide pa lahko v zmanjšanem odmerku dajemo do šest mesecev, deloma tudi zaradi zavore
posledic glomerulnega vnetja (25).
Med zdravljenjem skrbno spremljamo krvno sliko in preprečujemo hipervolemijo, katetrske okužbe,
kajenje ter oportunistične okužbe, ki so glavni zapleti zdravljenja. Če ima bolnik dvojno pozitivna protitelesa (ANCA in anti-GBM), indukcijsko zdravljenje zastavimo po shemi za vaskulitis ANCA (podpoglavje Granulomatoza s poliangiitisom (Wegenerjeva granulomatoza) in mikroskopski poliangiitis),
dodamo plazmaferezo in nato nadaljujemo z uvedbo vzdrževalne imunosupresije.

Iga nefropatija
Pri hitro napredujoči nefropatiji zaradi odlaganja imunoglobulinov (Ig) A (tj. IgA nefropatija) in Henoch-Schönlein IgA vaskulitisu, s prevladujočimi svežimi polmeseci in/ali endokapilarno proliferacijo
v večini glomerulov na ledvični biopsiji, lahko uporabimo glukokortikoide v kombinaciji s ciklofosfamidom z ali brez dodatka plazmafereze. V teh primerih je za odločitev o tako močnem imunosupresijskem
zdravljenju ključna prisotnost hitrega slabšanja ledvičnega delovanja (v dnevih ali tednih) in prisotnost vnetnih glomerulnih polmesecev v več kot 50 % glomerulov.
Ciklofosfamid odmerjamo podobno kot pri vaskulitisih ANCA v pulznih odmerkih na štiri tedne.
V enem od poročil so uporabili šest pulzov po 0,5–0,75 g/m2 v mesečnih razmakih in skupaj z glukokortikoidi dosegli izboljšanje ledvičnega delovanja, zmanjšanje proteinurije in pomiritev glomerulnega vnetja (zmanjšanje prisotnosti vnetnic v glomerulnih kapilarah in zmanjšanje polmesecev) (28). Podobno
ugodno je delovalo tudi dvomesečno peroralno zdravljenje z odmerkom 1,5 mg/kg/dan (29).
O uspešnem zdravljenju s peroralnim ciklofosfamidom, za tri mesece v odmerku 1,5 mg/kg/dan, v kombinaciji z glukokortikoidi, ki mu je sledilo daljše zdravljenje z azatioprinom, so poročali tudi v manjši
randomizirani raziskavi, v katero so bili vključeni bolniki z IgA nefropatijo s kroničnim nefritičnim
sindromom z zmerno hitrim napredovanjem (30). Za uporabo ciklofosfamida v kombinaciji z glukokortikoidi pri taki obliki bolezni se trenutno pri nas ne odločamo, saj je dokazov o koristnosti in varnosti takega pristopa v literaturi premalo.
Pri nas v primerih hitro napredujoče IgA nefropatije s polmeseci večinoma uporabljamo zdravljenje s pulzi ciklofosfamida 500–750 mg na štiri tedne v kombinaciji z glukokortikoidi s plazmaferezo
ali brez nje. Pri drugih manj agresivnih oblikah uporabljamo le zdravljenje z glukokortikoidi.

primarne oblike nefrotskega sindroma
Glomerulonefritisz minimalnimispremembami
Pri tej glomerulni bolezni je primarna izbira zdravljenje z glukokortikoidi. Če se med zmanjševanjem
glukokortikoidnega zdravljenja pojavi relaps bolezni (ali če se bolezen pojavi znotraj 14 dni po ukinitvi
steroidov), gre za steroidno odvisno obliko bolezni. Poleg steroidne odvisnosti predstavljajo izziv pri
zdravljenju tudi bolniki s pogostimi relapsi (tj. več kot tri relapse v 12 mesecih oz. vsaj dva v šestih mesecih). Pri obeh skupinah bolnikov (in pri tistih, ki so na glukokortikoide sploh neodzivni) lahko poskušamo z zdravljenjem s ciklofosfamidom. V teh primerih pogosto uvajamo ciklofosfamid, medtem ko bolnik
še vedno prejema glukokortikoide. Običajno ciklofosfamid uvajamo ob dajanju glukokortikoida v nižjem
odmerku vsak drugi dan, nato pa poskušamo odmerek glukokortikoida v treh mesecih zmanjšati in ukiniti.
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Ciklofosfamid predpišemo v odmerku 2–2,5 mg/kg/dan za osem (ali največ 12) tednov (25). Uporaba
ciklofosfamida temelji na opazovalnih raziskavah pri odraslih in na izkušnjah pri zdravljenju otrok. Remisijo so dosegli pri približno dveh tretjinah bolnikov, vendar so nekateri bolniki kasneje vseeno razvili relaps. Uporaba ciklofosfamida je v zadnjih smernicah postavljena pred zdravljenjem s kalcinevrinskimi
zaviralci, saj povzroča v primerjavi z njimi manjšo incidenco relapsov. Nekateri so uporabljali ciklofosfamid tudi v pulznih odmerkih 0,75 g/m2 na štiri tedne za 24 tednov (31).
Podobno kot pri drugih indikacijah moramo skrbno nadzorovati hemogram (sprva enkrat tedensko)
in pred zdravljenjem bolnika obvestiti o tveganjih zdravljenja za okvaro plodnosti. Nekateri zaradi težav,
povezanih s ciklofosfamidom, pri mlajših odraslih raje, pred ciklofosfamidom, sprva izberejo kalcinevrinski zaviralec ali rituksimab.

Primarnafokalnasegmentnaglomeruloskleroza
Leta 2004 so objavili primerjalno raziskavo, v kateri so preizkušali dodatek klorambucila h glukokortikoidu, v primerjavi z dodatkom ciklosporina. Uporaba klorambucila, v primerjavi s ciklosporinom,
ni prinesla koristi (32). Ta raziskava je uveljavila prepričanje, da zdravljenje z alkilirajočimi zdravili,
tudi ciklofosfamidom, ki so ga v preteklosti uporabljali pri neuspešnosti glukokortikoidov, pri primarni fokalni segmentni glomerulosklerozi ni dovolj učinkovito in se zanj več ne odločamo. Tudi kasnejša
objava o manjši seriji bolnikov z boleznijo, odporno na glukokortikoide, je pokazala uspešnost pulznega dajanja ciklofosfamida v kombinaciji z glukokortikoidi le pri 20 % bolnikov (33).

Membranskanefropatija
Če pri membranski nefropatiji ne najdemo drugih bolezenskih vzrokov, ki bi jo povzročali (npr. malignomi, zdravila, SLE in nekatere okužbe), ga razglasimo za primarnega in je bolnik kandidat za uvedbo
imunosupresijskega zdravljenja. Velika večina teh bolnikov ima v krvi protitelesa proti receptorju za
fosfolipazo A2 na podocitih, ki so večinoma razreda IgG4. Če ima tak bolnik kljub optimalnemu neimunskemu zdravljenju (blokada renin-angiotenzinskega sistema, omejitev zaužite soli, statin in zmerna omejitev zaužitih beljakovin) vztrajajoč nefrotski sindrom s proteinurijo > 4 g dnevno oz. nefrotski
sindrom spremlja slabšanje ledvičnega delovanja, se po šestih mesecih neuspešnega čakanja na spontano (vsaj delno) remisijo odločimo za specifično imunsko zdravljenje.
Pri preizkušanju imunosupresijskega zdravljenja se je izkazalo, da so glukokortikoidi v monoterapiji neučinkoviti (34). Že leta 1974 so Donadio in sodelavci preizkušali ciklofosfamid v monoterapiji.
Dvaindvajset bolnikov so randomizirali na prejemanje ciklofosfamida in standardno zdravljenje (ciklofosfamid so dajali 1,5–2,5 mg/kg/dan za eno leto, kar je precej daljše obdobje, kot bi si danes upali dajati to zdravilo) (35). Raziskava v aktivno zdravljeni skupini ni dokazala prepričljivih pozitivnih učinkov
ciklofosfamida. Dnevna proteinurija se je zmanjšala za 4,7 g v zdravljeni skupini in 2,6 g v kontrolni
skupini (p = 0,2); v obeh skupinah se je delno popravilo tudi ledvično delovanje.
Bolje deluje kombinacija alkilirajočih zdravil in glukokortikoidov. Pri tem so bili v ospredju predvsem italijanski raziskovalci, ki so pokazali, da je ciklofosfamid podobno učinkovit (vendar nekoliko
varnejši) kot klorambucil, če ga uporabljamo v kombinaciji z glukokortikoidi (36). V tej raziskavi so dosegli delno ali popolno remisijo pri 93 % bolnikov na ciklofosfamidu in 82 % bolnikov na klorambucilu (p = 0,116). Desetletno spremljanje bolnikov je potrdilo, da imajo na ta način zdravljeni bolniki statistično
značilno in klinično relevantno izboljšanje ledvičnega preživetja v primerjavi s simptomatsko zdravljenimi: 92 % proti 60 % preživetju brez dialize (p = 0,0038) in 79 % proti 44 % verjetnosti preživetja brez
smrti, dialize ali podvojitve serumske koncentracije kreatinina (37,38). To je vodilo v sprejetje t. i. Ponticellijeve sheme za primarno imunsko zdravljenje membranskega glomerulonefritisa (36):
• pulzi metilprednizolona intravensko po 1g tri dni zapored in nato metilprednizolon peroralno 0,4mg/kg/dan
še 27 dni v prvem, tretjem in petem mesecu ter
• ciklofosfamid 2,5 mg/kg/dan peroralno v drugem, četrtem in šestem mesecu.
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To zdravljenje moramo dopolniti s profilakso proti pljučnici, povzročeni s Pneumocystisjirovecii, in osteoporozi. Spremljati moramo serumski koncentraciji kreatinina in albumina, proteinurijo ter hemogram.
Med jemanjem ciklofosfamida je najbolje spremljati hemogram enkrat tedensko. Če pade koncentracija
levkocitov < 3,5 × 109/l, ciklofosfamid prekinemo do povrnitve koncentracije levkocitov > 4 × 109/l.
Če ima bolnik ob začetku zdravljenja pomembno okrnjeno ledvično delovanje, tj. oGF 30–60ml/min/1,73m2,
je odločitev o uvajanju takega zdravljenja težka. Če se za zdravljenje odločimo, velja odmerek prilagoditi ledvični funkciji in starosti bolnika. Zadnje smernice pri tem niso povsem dorečene, smiselno lahko
uporabimo shemo prilagajanja po starosti bolnika iz izkušenj pri raziskavi CYCLOPS (podpoglavje Prilagajanje odmerka). Če ima bolnik oGF < 30 ml/min/1,73 m2 in/ali serumsko koncentracijo kreatinina
nad približno 300 μmol/l, uvajanje imunosupresijskega zdravljenja ne odtehta tveganja (25).

druge indikacije
Zdravljenje s ciklofosfamidom, plazmaferezo in glukokortikoidi je indicirano pri najhujših oblikah membranoproliferativnega krioglobulinemičnega glomerulonefritisa, vendar ga v zadnjem času izpodriva
rituksimab (39).
Zdravljenje s ciklofosfamidom in glukokortikoidi po vzorcu glomerulonefritisa ANCA lahko ponudimo tudi bolnikom s fibrilarnim glomerulonefritisom. Uspehi so sicer redki, imunosupresijsko zdravljenje pri tej bolezni pa v splošnih retrospektivnih statistikah ni izboljšalo prognoze (40).

poseBnosTI
preprečevanje neželenih učinkov
Ciklofosfamid ima pomemben nabor neželenih učinkov in toksičnosti, zato moramo bolnike nadzorovati ne le glede aktivnosti osnovne bolezni, ampak tudi glede pojava neželenih učinkov ciklofosfamida
(tabela 2.2).

Tabela2.2. Nadzor in ukrepanje za preprečevanje neželenih učinkov ciklofosfamida (21).
neželeni učinek

nadzor in preprečevanje

Okužbe

Sledenje bele krvne slike. Pri oralnem vnosu na en teden prvi mesec, na dva tedna drugi mesec,
kasneje redkeje (oralno dajanje nad tri mesece odsvetovano). Pri pulznem dajanju 10–14 dni po
odmerku in pred naslednjim odmerkom.
Prilagajanje (zmanjšanje) odmerka za preprečevanje zmanjšanja koncentracije levkocitov
< 3,5 × 109/l in nevtrofilnih granulocitov < 1,5 × 109/l.
Profilaksa proti pljučnici, povzročeni s Pneumocystis jirovecii (trimetoprim-sulfametoksazol ali
atovaquon) in proti glivičnim okužbam (mikonazol oralni gel).

Cistitis

Skrb za dobro diurezo in redčenje urina z dovolj velikim vnosom tekočine. Pri oralnem dajanju jemanje
odmerka zjutraj. Pri pulznem dajanju uporaba zaščite z 2-merkaptoetansulfonatom (mesna).

Uroepitelijski
karcinom

Nadzor urinskega sedimenta za pojav neglomerulne eritrociturije. Nadzor citologije urina na
6–12 mesecev. Cistoskopija v sumljivih primerih.

Mielodisplazija
inneplodnost

Sledenje in redno beleženje kumulativnega odmerka. Shranjevanje semena v semenski banki.

Teratogenost

Uporaba kontracepcije med zdravljenjem.
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seznam uporaBljenIH kraTIC
ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophil cytoplasmic antibody)
anti-GBM – protitelesa proti glomerulni bazalni membrani (angl. anti-glomerular basement membrane)
AUC – površina pod koncentracijsko krivuljo (angl. area under the curve)
GnRH – gonadoliberin (angl. gonadotropin-releasing hormone)
Ig – imunoglobulin
LD50 – srednja letalna doza (angl. median lethal dose)
oGF – ocenjena glomerulna filtracija
SLE – sistemski lupus eritematozus
UKC – Univerzitetni klinični center
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Jernej Pajek1

zaviralca kalcinevrina – ciklosporin in takrolimus
predsTavITev
Ciklosporin
Ciklosporin je ciklični polipeptid iz 11 aminokislin. Začetek njegove uporabe sega v 70. leta prejšnjega stoletja (1). Sprva je bil izoliran iz zemeljskih vzorcev dveh vrst nepopolnih gliv (Cylindrocarponlucidum Booth in Trichoderma polysporum Rifai) kot protiglivično zdravilo z omejeno aktivnostjo
v mikrobiološkem oddelku farmacevtske tovarne Sandoz (Švica). Borel in sodelavci so prikazali njegove imunosupresijske lastnosti v različnih invitro ter invivo eksperimentih. Prvi je zdravilo klinično
uporabil Calne s sodelavci v Cambridgeu v poznih 70. letih 20. stoletja. Ciklosporin je nedvomno prinesel
revolucionarno spremembo na področju presajanja organov s pomembnim izboljšanjem preživetja ledvičnih presadkov ter omogočil rutinsko presajanje jeter in srca. Omogočil je tudi prve klinične raziskave presajanja trebušne slinavke in pljuč (2). Čeprav ima pomembne dolgoročne neželene učinke na ledvično
delovanje, še vedno predstavlja temelj imunosupresijskega zdravljenja po presaditvi ledvic. Uporabljamo ga tudi pri glomerulnih boleznih z nefrotskim sindromom.

Takrolimus
Takrolimus (kodirno ime FK-506) je makrolidni antibiotik, izoliran iz glive Streptomycestsukubuaensis. Odkrili so ga maja 1984 pri sistematičnem iskanju substanc z imunosupresijskim delovanjem. Njegovo izolacijo in imunosupresijsko učinkovanje so po triletnem raziskovanju prvič opisali leta 1987
(3). Po svoji strukturi se razlikuje od ciklosporina, vendar ima zelo podobne učinke in farmakokinetične lastnosti.

naČIn delovanja
Ključni mehanizem delovanja zaviralcev kalcinevrina je zmanjšana tvorba interlevkina (IL) 2 in zmanjšano
izražanje receptorja IL-2 ter zaradi tega zmanjšana aktivacija limfocitov T.
Kalcinevrin je encim (fosfataza), ki sodeluje v kaskadi prenosa signalov iz aktiviranih T-celičnih receptorjev do jedra. Defosforilira jedrni dejavnik aktiviranih celic T (angl. nuclearfactorofactivated
T-cells) in mu omogoči prehod v jedro, kjer spodbudi prepis genov za več citokinov, ki povzročajo aktivacijo in proliferacijo celic T. Glavni med njimi je IL-2, drugi so še IL-4, interferon-γ in dejavnik tumorske nekroze α (angl. tumornecrosisfactorα, TNF-α).
Zaviralca kalcinevrina se vežeta vsak na svoj citoplazemski receptor (ciklosporin na ciklofilin in takrolimus na vezavno beljakovino za FK) in zavirata delovanje kalcinevrina. Posledično se zmanjša izločanje omenjenih citokinov in s tem aktivnost limfocitov T, nastajanje citotoksičnih limfocitov T in
od celic T pomagalk odvisna proliferacija limfocitov B. Hkrati pride do povečanja izločanja transformirajočega rastnega dejavnika β (angl. transforminggrowthfactor β, TGF-β), ki tudi vpliva na zavoro
limfocitov in spodbuja nastanek intersticijske fibroze ledvic (eden ključnih neželenih učinkov zaviralcev kalcinevrina).
Zaviralca kalcinevrina zmanjšata izločanje IL-2 sorazmerno s koncentracijo zdravila. Pri terapevtski koncentraciji je zavora sproščanja IL-2 približno polovična, zato lahko močni imunski signali v primeru okužb še vedno sprožijo ustrezne obrambne imunske reakcije (1). Dodatna ugodna lastnost zaviralcev
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kalcinevrina je, da ne zavirata fagocitne aktivnosti nevtrofilcev (kot npr. glukokortikoidi) in da nimata mielosupresivnega delovanja (kot npr. mikofenolna kislina in azatioprin).
Pri glomerulnih boleznih delujeta zaviralca kalcinevrina antiproteinurično tudi zaradi neimunskih
učinkov (4):
• vplivata na prepustnost in naboj glomerulskega filtra,
• spreminjata delovanje podocitov in
• zmanjšata velikost glomerulne filtracije (GF).
Zelo pomembno je, da zaradi svojega mehanizma delovanja na kalcinevrin zavirata tudi defosforilacijo
sinaptopodina in s tem stabilizirata aktinski citoskelet podocitov ter ohranjata integriteto filtracijske
pregrade glomerulskega filtra (5).

farmakokIneTIka
način dajanja in biološka uporabnost
Ciklosporin
Ker je ciklosporin netopen v vodi, je prva farmacevtska oblika ciklosporina (Sandimmun®) temeljila
na olju, danes pa uporabljamo le pripravek v farmacevtski obliki mikroemulzije. Ta je na voljo v obliki
za intravensko injiciranje in v peroralni obliki (mehke kapsule po 25 mg, 50 mg in 100 mg ter raztopina s koncentracijo 100 mg/ml, ki jo je potrebno raztopiti v pomarančnem soku ali mleku). Ciklosporin
dajemo dvakrat dnevno. Hrana nekoliko poveča njegovo absorpcijo iz prebavil. Po začetku dajanja se
v enem do dveh mesecih lahko nekoliko poveča njegova biološka uporabnost, zato so po tem času navadno potrebni manjši odmerki od začetnih.
Biološka uporabnost peroralno danega ciklosporina znaša 30–45 %, zato so deljeni intravenski odmerki v velikosti ene tretjine peroralnih. V prvih 48 urah po presaditvi ledvice dajemo ciklosporin v obliki neprekinjene infuzije.

Takrolimus
Na voljo je v farmacevtski obliki za intravensko injiciranje in peroralno dajanje (mehke kapsule po 0,5 mg,
1 mg, 3 mg in 5 mg ter zrnca po 0,2 mg in 1 mg za peroralno suspenzijo). Dajemo ga dvakrat dnevno
oz. enkrat dnevno, če uporabljamo kapsule s podaljšanim sproščanjem (Advagraf®, Envarsus®). Biološka
uporabnost peroralno danega takrolimusa se od prvega tedna po presaditvi do konca prvega leta počasi
povečuje za 18–25 %, variabilnost med posamezniki je predvsem zgodaj po presaditvi precejšnja (6).
Ker se v tem času tudi malo zmanjšuje njegov očistek, so lahko odmerki takrolimusa v prvem letu po
presaditvi vse manjši (6). V nasprotju s ciklosporinom hrana (še posebej mastna) zmanjša absorpcijo
takrolimusa, zato proizvajalec priporoča jemanje zdravila na prazen želodec uro pred obrokom. Pri driski se njegova absorpcija lahko poveča do škodljivih ravni, zato moramo nadzorovati njegovo koncentracijo v krvi. Intravensko dajemo takrolimus v odmerku 0,1–0,2 mg/kg/dan v neprekinjeni 24-urni infuziji.

Prehodizeneganadrugzaviraleckalcinevrina
Prvi odmerek takrolimusa vzame bolnik 12 ur po zadnjem odmerku ciklosporina. Če je v krvi prevelika koncentracija ciklosporina, se čas do prvega odmerka takrolimusa podaljša na 24 ur. Podobno ravnamo pri prehodu iz takrolimusa na ciklosporin. Pri prehodu med obema zdraviloma nam je lahko v pomoč
ugotovljeno razmerje med ekvivalentnimi odmerki, ki znaša približno 25 : 1 (povprečno razmerje med
ciklosporinom in takrolimusom pri odraslih osebah) (7).

porazdelitev, presnova in izločanje
Ciklosporin se veže na plazemske lipoproteine, še bolj pa na eritrocite, zato je njegova koncentracija
v krvi navadno trikrat večja kot v plazmi. Vezava na lipoproteine povzroči, da so učinki ciklosporina
večji pri manjših koncentracijah holesterola v krvi (pomembno pri podhranjenih bolnikih). Ker je pre-
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hod med plazmo in eritrociti odvisen od temperature, je najbolje meriti koncentracije ciklosporina v krvi
in ne v plazmi (1). Tudi koncentracijo takrolimusa merimo v polni krvi.
Oba zaviralca kalcinevrina razgrajuje citokrom P450 (CYP3A4) v črevesju in jetrih. Izločata se z žolčem.
Razpolovni čas je osem ur.

prilagajanje odmerka
Za oba zaviralca kalcinevrina velja, da odmerka ni treba prilagajati glede na ledvično funkcijo ali če je
bolnik na dializi. Prilagajanje pa je potrebno pri jetrni bolezni. Osnova za prilagajanje odmerka obeh
zdravil so ciljne koncentracije v krvi, ki so svetovane pri posameznih indikacijah. Ciljne minimalne terapevtske koncentracije pri presaditvi ledvic kaže tabela 3.1.

Ciklosporin
Čeprav je največja koncentracija ciklosporina, ki se tipično meri dve uri po zaužitju (oznaka C2), boljši
odraz učinkovanja, uporabljamo večinoma meritev koncentracije pred naslednjim odmerkom (minimalna koncentracija v stanju ravnovesja, angl. troughlevel). Bolnik mora oddati kri zjutraj 12 ur po večernem
odmerku, preden vzame svoj jutranji odmerek. Ciljne minimalne ravni ciklosporina v krvi v posameznih
obdobjih po presaditvi ledvic prikazuje tabela 3.1.
Tabela 3.1. Ciljne minimalne koncentracije ciklosporina in takrolimusa v krvi po presaditvi ledvice, ki so v uporabi v Sloveniji.
mTOR – tarča rapamicina pri sesalcih (angl. mammalian target of rapamycin). CMIA – kemiluminiscenčni imunski test
z uporabo mikrodelcev (angl. chemiluminescent microparticle immuno assay).
zdravilo

Ciljna minimalna koncentracija prve tri mesece po
presaditvi, tudi zgodnje obdobje po zavrnitvi (ng/ml)

Ciljna minimalna koncentracija več kot tri
mesece po presaditvi (ng/ml)

Ciklosporin

ARCHITECTa: 70–150

ARCHITECTa: 30–70, največ 100
• pri protokolih brez glukokortikoida 50–70, največ 100
• pri protokolih z zaviralcem mTOR 30–50

Takrolimus

a
b

b

ARCHITECT : 8–12

ARCHITECTb: 5–8

• pri protokolih z zgodnjo ukinitvijo glukokortikoida
ali bolnikih z večjim imunološkim tveganjem 10–12,
največ 15

• pri protokolih brez glukokortikoida ali bolnikih
z večjim imunološkim tveganjem 7–8, največ 10

• pri protokolih z zaviralcem mTOR 5–8

• pri protokolih z zaviralcem mTOR 3–5

dvostopenjski CMIA na aparatu ARCHITECT i1000SR® (Abbott) – v uporabi od 1. 9. 2012 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
enostopenjski CMIA na aparatu ARCHITECT

Ciljne koncentracije zaviralcev kalcinevrina pri glomerulnih boleznih so drugačne od tistih po presaditvi. V tem primeru so v literaturi navedene ciljne ravni navadno določene z metodo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (angl. highperformanceliquidchromatography, HPLC), ki je zlati standard
za določanje koncentracije. Če zdravnik primerja koncentracijo ciklosporina, določeno s kemiluminiscenčnim imunskim testom z uporabo mikrodelcev (angl. chemiluminescentmicroparticleimmunoassay,
CMIA) na analizatorju ARCHITECT s ciljnimi vrednostmi, ki jih literatura navaja pri posameznih glomerulnih boleznih, je treba upoštevati, da so ciljne vrednosti v literaturi naravnane na metodo HPLC.
Metoda CMIA je nekoliko manj specifična in poleg aktivnega zdravila zajame tudi presnovke. Pri istem
krvnem vzorcu bo tako koncentracija določena s CMIA večja od tiste določene s HPLC. Pri koncentracijah ciklosporina pod 200 ng/ml je prebitek majhen in ga zanemarimo (povprečno 5 ng/ml), pri koncentracijah nad 200 ng/ml, pa je precenitev koncentracije ciklosporina pri CMIA večja (povprečno okrog
50 ng/ml) (8).
Ugodno je, da je vzorec krvi za določitev ravni ciklosporina stabilen sedem dni, če se ga hrani pri 2–8°C.
Če lahko zagotovimo transport v hladni verigi, je pošiljanje vzorcev v centralni laboratorij sprejemljivo. V primeru, da se analiza ne more izvesti v sedmih dneh, je treba vzorec shraniti na –20°C in transport izvesti v suhem ledu.
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Takrolimus
Podobno kot pri ciklosporinu tudi pri takrolimusu merimo koncentracijo zdravila v polni krvi. Vzorec
jemljemo 12 ur po odmerku zdravila, če ga dajemo dvakrat dnevno, in 24 ur po odmerku zdravila, če
bolnik jemlje obliko zdravila s podaljšanim sproščanjem enkrat dnevno. Analitska metoda za določanje
takrolimusa v krvi je CMIA, podobno kot pri ciklosporinu, le da gre za enostopenjski postopek. Ciljne
minimalne koncentracije po presaditvi ledvice so prikazane v tabeli 3.1.

Interakcije
Vsa zdravila, ki vplivajo na delovanje encima CYP3A4 v jetrih in črevesju ali pa se prek njega presnavljajo, imajo tudi potencialne interakcije z zaviralcema kalcinevrina. Pri uvajanju ali ukinjanju zdravil,
ki vplivajo na koncentracije zaviralcev kalcinevrina, moramo biti previdni, saj lahko pride do škodljivih ali terapevtsko nezadostnih koncentracij v sistemskem krvnem obtoku.
Svetujemo, da pred predpisom vsakega zdravila zdravnik preveri možnost interakcije z zaviralcem
kalcinevrina. To je še posebej pomembno pri bolnikih s presajeno ledvico, kjer lahko zaradi zmanjšanja
koncentracij ciklosporina ali takrolimusa pride do zavrnitvene reakcije.

Kalcijeviantagonisti
Diltiazem, verapamil, nikardipin in manj amlodipin zaradi zavore glikoproteina P povzročajo povečano
koncentracijo obeh zaviralcev kalcinevrina. V Sloveniji rutinsko uporabljamo diltiazem, ki v polnem
odmerku omogoči zmanjšanje odmerka kalcinevrinskih zaviralcev za 30–40 % (cenovni prihranek) (9, 10).
Hkrati ima ugoden učinek na olajšanje nekaterih njunih neželenih učinkov (vazokonstrikcija in hipertenzija). Če upoštevamo še možnost, da kalcijevi antagonisti z zmanjšanjem dostopnosti kalcija v citoplazmi limfocitov lahko delujejo nekoliko imunomodulatorno in da verjetno zmanjšajo tveganje za akutno
tubulno nekrozo po presaditvi, ni presenetljivo, da je uporaba diltiazema rutinsko predvidena v protokolu zdravljenja po presaditvi ledvice (11). Če moramo diltiazem ukiniti, povečamo odmerek ciklosporina ali takrolimusa za 30 % in čez štiri do pet dni preverimo njegovo koncentracijo v krvi.

Zdravila,kidvigujejokoncentracijociklosporinaintakrolimusa
Zdravila, ki dvigujejo koncentracijo ciklosporina in takrolimusa, so inhibitorji CYP3A4 (12,13):
• protiglivična zdravila (zelo izrazit učinek ima predvsem ketokonazol pa tudi drugi azoli),
• antibiotiki (predvsem eritromicin, v manjši meri pa tudi drugi makrolidi, razen azitromicina),
• statini (predvsem lovastatin, kjer pogosto pride do rabdomiolize; ta učinek je možen pri večjih odmerkih drugih statinov, najmanj problematična sta pravastatin in fluvastatin; ciklosporin poveča koncentracijo ezetimiba, ezetimib pa ne poveča pomembno koncentracije ciklosporina; pri kombinaciji
s ciklosporinom je najvišji priporočen odmerek atorvastatina 10 mg, simvastatina 20 mg, lovastatina 20 mg, pravastatina 20 mg in fluvastatina 80 mg),
• protivirusna zdravila (predvsem ritonavir pri bolnikih z okužbo HIV),
• oralni kontraceptivi, anaboliki, testosteron, somatostatin in
• druga zdravila (amiodaron, karvedilol, alopurinol, klorokvin, metoklopramid; poleg metoklopramida poveča absorpcijo ciklosporina tudi sok grenivke, ki poveča tudi koncentracijo statinov).

Zdravila,kiznižujejokoncentracijociklosporinaintakrolimusa
Zdravila, ki znižajo koncentracijo ciklosporina in takrolimusa, so induktorji CYP3A4:
• protituberkulozna zdravila (rifampicin je zelo močan induktor citokroma P450 in močno zmanjša koncentracijo zaviralcev kalcinevrina, v manjši meri tudi pirazinamid in etambutol, najmanj problematičen pa je izoniazid, ki je najboljša izbira za protituberkolozno profilakso v teh primerih),
• antikonvulzivi (predvsem fenitoin in barbiturati, v manjši meri tudi karbamazepin),
• glukokortikoidi (inducirajo CYP3A4, zato po njihovi ukinitvi raven takrolimusa in ciklosporina lahko poraste – do 25 % za takrolimus) in
• holestiramin, odvajalo Golytely®, sevelamer (motijo absorpcijo ciklosporina).
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V primerih, kjer bolnik potrebuje daljše zdravljenje z zdravili, ki zmanjšujejo raven kalcinevrinskega
zaviralca, lahko uvedemo diltiazem, ketokonazol in/ali uvedemo dajanje kalcinevrinskega zaviralca trikrat dnevno.

nosečnost in dojenje
Imunosupresivno zdravljenje s kalcinevrinskimi zaviralci (ciklosporinom ali takrolimusom) je možno
med nosečnostjo, saj zdravili ne delujeta teratogeno. Pri bolnicah po presaditvi ledvice lahko uporabljamo ta zdravila v kombinaciji z glukokortikoidi in/ali azatioprinom. Ciklosporin je lahko povezan z zastojem rasti ploda in nižjo porodno težo, večjo pogostostjo hipertenzije in preeklampsije. Takrolimus
je povezan s prezgodnjim porodom, vendar je teža novorojencev večinoma primerna gestacijski starosti (14). Zaradi prehajanja teh zdravil v mleko dojenje odsvetujemo.

neŽelenI uČInkI
nefrotoksičnost
Zaviralca kalcinevrina imata več pomembnih neželenih učinkov na ledvice. Razdelimo jih lahko na akutne, kronične, elektrolitske in posebne (hemolitično-uremični sindrom oz. trombotična mikroangiopatija).
Prikazuje jih tabela 3.2.

Tabela 3.2. Neželeni učinki kalcinevrinskih zaviralcev na ledvice (15, 16). GF – glomerulna filtracija, NO – dušikov oksid,
CyA – ciklosporin A (angl. cyclosporine A), TGF-β – transformirajoči rastni dejavnik β (angl. transforming growth factor β),
KLB – kronična ledvična bolezen, SZP – sveža zmrznjena plazma, RAS – renin-angiotenzinski sistem.
neželeni učinek

mehanizem

klinični in histološki znaki

možni ukrepi

Akutna nefrotoksičnost: vazokonstikcija (zvečanje
zmanjšanje GF
tromboksana, endotelina,
zmanjšanje sproščanja NO),
zmanjšanje prepustnosti
glomerulskega filtra (kontrakcija mezangijskih celic)

podaljšanje zapoznelega
zmanjšanje odmerkov zdravila
delovanja presadka,
asimptomatski dvig kreatinina,
odvisen od koncentracije CyA
ali takrolimusa, arterijska
hipertenzija, retenca natrija,
vakuolizacija tubulnih celic

Kronična
nefrotoksičnost:
kalcinevrinska
nefropatija

zvečano izločanje TGF-β,
vazokonstrikcija povzroča
kronično ishemijo ledvičnega
intersticija, hipomagneziemija
spodbuja intersticijsko okvaro

KLB, majhna tubulna
proteinurija, pasasta
tubulointersticijska fibroza
in atrofija, nodulna
arteriolohialinoza,
glomeruloskleroza

zmanjšanje ali ukinitev zaviralca
kalcinevrina, prehod na drug
imunosupresiv

Trombotična
mikroangiopatija

prevlada vazokonstriktornih
učinkov, poškodba endotelija

podaljšanje zapoznelega
delovanja presadka, poslabšanje
KLB, laboratorijski znaki
mikroangiopatske hemolitične
anemije

zmanjšanje ali prekinitev
kalcinevrinskega zaviralca,
zamenjava za drug
kalcinevrinski zaviralec,
plazmafereza s SZP

Hipertenzija,
hiperkaliemija,
hipomagneziemija
in hiperurikemija

vazokonstrikcija, retenca natrija,
aktivacija RAS in simpatičnega
živčevja, motnja izločanja kalija
v zbiralcih, motnja absorpcije
magnezija (zmanjšan tubulni
prag)

zvečan krvni tlak,
blažja hiperkaliemija,
hipomagneziemija, ki se ne
popravi dobro ob oralnem
nadomeščanju, napad putike
(predvsem CyA)

uporaba kalcijevih antagonistov,
nadzor kalija in kislinsko-baznega stanja, uporaba
diuretikov in ustrezne diete
z manj kalija, nadomeščanje
magnezija, ob putiki prehod
s CyA na takrolimus

drugi neželeni učinki
Kljub podobnosti v delovanju ter nefrotoksičnosti se ciklosporin in takrolimus razlikujeta v nekaterih
drugih neželenih učinkih. Te razlike lahko s pridom izkoristimo in v primeru pojava specifičnih neželenih učinkov preidemo z enega na drugo zdravilo. Te neželene učinke navaja tabela 3.3.
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Tabela 3.3. Neledvični neželeni učinki zaviralcev kalcinevrina ter razlike med ciklosporinom in takrolimusom (1). – – ni učinka
ali je majhen, + – je učinek, ++ – močnejši učinek, SB – sladkorna bolezen.
neželeni učinek

opomba
Ciklosporin

Takrolimus

Hipertenzija

++

+

Hiperurikemija

++

+

ob hkratnem azatioprinu je alopurinol
kontraindiciran, velika nevarnost agranulocitoze

Hirzutizem

+

–

ugoden učinek spironolaktona

Hipertrofija dlesni

+

–

dobra ustna higiena, občasno gingivektomija

Holelitiaza

+

–

Blažji porast transaminaz/bilirubina

++

+

Hiperholesterolemija

+

–

Potransplantacijska SB

+

++

Nevrotoksičnost (tremor)

+

++

Izpadanje las in alopecija

–

+

Slabše praznenje želodca,
navzea, bruhanje, driska

–

+

pogosto zgodaj po presaditvi

tudi učinek glukokortikoidov

aditiven učinek mikofenolne kisline

Pri nekaterih bolnikih lahko pride v prvih mesecih po presaditvi do trdovratne nevtropenije, ki je
ne moremo odpraviti z ukinitvijo zdravil (npr. mikofenolne kisline, valganciklovirja, trimetoprim-sulfametoksazola) in tudi ne pojasniti z virusnimi okužbami ali maligno infiltracijo kostnega mozga. V teh
sicer redkih primerih je krivec lahko takrolimus in nevtropenijo odpravimo s prehodom na ciklosporin (17).

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
glomerulonefritis z minimalnimi spremembami in fokalna segmentna
glomeruloskleroza
Prva izbira za zdravljenje glomerulonefritisa z minimalnimi spremembami (angl. minimalchangeglomerulonephritis,MCGN) in fokalne segmentne glomeruloskleroze (FSGS) so glukokortikoidi. Pri bolnikih, odvisnih od glukokortikoidov, ali pri bolnikih, ki so neodzivni na ta zdravila, prihaja v poštev
zdravljenje s citotoksičnimi zdravili (ciklofosfamid le pri MCGN), antimetaboliti (mikofenolna kislina) ali z rituksimabom. Možno je tudi zdravljenje s ciklosporinom, lahko kot monoterapija ali v kombinaciji z manjšimi odmerki glukokortikoidov. S ciklosporinom lahko dosežemo podobno pogosto remisijo
(npr. dve tretjini bolnikov po enem letu zdravljenja) kot s ciklofosfamidom po dveh mesecih zdravljenja, vendar večina bolnikov po ukinitvi ciklosporina doživi relaps v 24 mesecih (takrat je bila večina
bolnikov zdravljenih s ciklofosfamidom še vedno v remisiji) (18). Uporabljali so odmerek 5 mg/kg/dan.
Iz drugih raziskav je znano, da hitro ukinjanje ciklosporina po dosegu remisije poveča nevarnost za
relaps in zmanjša verjetnost, da bo ciklosporin učinkovit pri ponovnem zdravljenju. Zato težimo k daljšemu
neprekinjenemu zdravljenju in k postopnemu manjšanju odmerka. Pri nekaterih odraslih, katerih remisija je odvisna od prejemanja ciklosporina, lahko obvladujemo proteinurijo z manjšimi odmerki ciklosporina 1–3 mg/kg/dan, ki so bistveno manj škodljivi za ledvice (4).
Priporočilo pri MCGN in FSGS je uvedba ciklosporina pri odraslih, ki so odporni na zdravljenje z glukokortikoidi po 12–16 tednih ali so od njih odvisni (zaradi pogostih relapsov ob manjših odmerkih ali
brez glukokortikoidov). Predpišemo ga lahko tudi bolnikom, ki glukokortikoidov ne prenašajo ali jih
ne bi prenašali (pričakovano nesprejemljivo poslabšanje sladkorne bolezni, osteoporoze, psihoze) oz.
so relativno kontraindicirani (npr. nosečnice z zagonom MCGN ali FSGS z nefrotskim sindromom) (19).
Če uvajamo ciklosporin po predhodnem 12-tedenskem neuspešnem zdravljenju s ciklofosfamidom, velja najprej počakati, da se vrednost levkocitov normalizira.
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Ciklosporin začnemo dajati v odmerku 2 mg/kg/dan (razdeljeno na dva odmerka) in povečujemo odmerek na dva tedna do največ 5 mg/kg/dan ali do pojava resnejših neželenih učinkov. Okvirna ciljna
koncentracija ciklosporina (izmerjena s HPLC) znaša 80–120 ng/ml (nekateri navajajo spodnjo mejo tudi
pri 50 ng/ml) pri MCGN in 125–175 ng/ml pri FSGS. Doseči želimo vsaj delno remisijo ob hkratni stabilni ledvični funkciji. Delna remisija je pogosto definirana kot zmanjšanje proteinurije za vsaj 50 %
in hkrati pod nefrotski prag (pod 3,5 g/dan) (20). Če jo dosežemo, ne zmanjšujemo ciklosporina še vsaj
tri mesece, po zadnjih priporočilih pa naj zdravljenje traja še 12 mesecev, nato pa odmerek počasi
zmanjšujemo do najmanjšega, ki še obvladuje bolezen (21). Zmanjševanje lahko poteka v korakih po
25 % na dva meseca. Tudi po dosegu popolne remisije zdravimo s ciklosporinom še eno do dve leti s postopnim zmanjševanjem odmerka, da bi prišli pod 2 mg/kg/dan.
Če v času zdravljenja pride do povečanja serumske koncentracije kreatinina za več kot 30 % oz. če
uporabljamo večje odmerke ciklosporina, je indicirana biopsija, da bi ugotovili morebiten pojav nefrotoksičnosti, povzročene s ciklosporinom. Če po začetku zdravljenja na ciklosporin ni odziva po šestih
mesecih, ga ukinemo (če ni vsaj 50 % zmanjšanja proteinurije). Namesto ciklosporina se lahko odločimo
za takrolimus v odmerku 0,1–0,2 mg/kg/dan oz. do ravni 5–10 ng/ml (21).
Nekateri bolniki z MCGN potrebujejo dodatek glukokortikoidov, če med zdravljenjem s ciklosporinom pride do relapsa. Pri FSGS večkrat poskušamo tudi s kombiniranim zdravljenjem z glukokortikoidom v nižjih odmerkih (npr. metilprednizolon 0,12 mg/kg/dan) in ciklosporinom. V teh primerih po dosegu
remisije najprej zmanjšujemo in ukinjamo glukokortikoid.

membranski glomerulonefritis
Pri bolnikih, ki potrebujejo imunosupresijsko zdravljenje membranskega glomerulonefritisa, lahko uvedemo zdravljenje z zaviralci kalcinevrina, če bolniki ne želijo prejemati glukokortikoidov izmenjaje s ciklofosfamidom ali imajo za tako zdravljenje kontraindikacije (21). Uporabimo t. i. Cattranovo shemo
s ciklosporinom v odmerku 3,5 (do 5) mg/kg/dan v dveh deljenih odmerkih skupaj z metilprednizolonom (0,12 mg/kg/dan) ali takrolimus v monoterapiji (odmerek 0,05–0,075 mg/kg/dan v dveh deljenih
odmerkih) (22). Zdravljenje začnemo z manjšim odmerkom, ki ga počasi povečujemo. Spremljati moramo raven zdravila v krvi, jasnih podatkov o ciljnih koncentracijah ni. Sprejemljive ravni ciklosporina so 125–175 ng/ml (v raziskavi Cattrana in sodelavcev je bila ciljna raven ciklosporina 125–225 ng/ml,
vendar je meritev ciklosporina potekala z imunsko monoklonsko metodo) (22). Če je prisotna že pomembna stopnja intersticijske fibroze v ledvični biopsiji, se kalcinevrinskemu zaviralcu raje izognemo in uporabimo rituksimab.
Zdravila dajemo vsaj šest mesecev. Če po tem času ni učinka, jih ukinemo (če ni zmanjšanja proteinurije za vsaj 50 %). Nadejamo se lahko, da bomo pri 60–75 % dosegli delno ali popolno remisijo po
treh mesecih ali več takega zdravljenja (4). Če smo dosegli vsaj delno remisijo, odmerek postopno
zmanjšujemo do polovice v eno- do dvomesečnih razmakih ter nato poskušamo zdraviti še vsaj 12 mesecev (21). Tako po prenehanju zdravljenja s ciklosporinom kot s takrolimusom je pričakovati relaps
pri približno polovici bolnikov. Za preprečitev relapsa lahko uporabimo podaljšano zdravljenje s ciklosporinom v nizkem odmerku približno 1,5 mg/kg/dan (lahko v kombinaciji z majhnim odmerkom metilprednizolona 0,08 mg/kg/dan) (23). Zdi se, da je verjetnost relapsa manjša, če vzdržujemo raven ciklosporina
nad 100 ng/ml in če skupaj z njim dajemo glukokortikoid (23).

lupusni nefritis
Zaviralca kalcinevrina lahko uporabljamo pri zdravljenju lupusnega nefritisa petega razreda (membranski lupusni nefritis) po klasifikaciji mednarodne nefrološke zveze (International Society of Nephrology/
Renal Pathology Society, ISN/RPS). Ciklosporin v večjem odmerku (200 mg/m2 telesne površine) so pri teh
bolnikih dodali glukokortikoidu (metilprednizolon sprva za dva meseca v odmerku približno 0,8 mg/kg/48 ur
in nato zmanjševanje) ter dosegli pogostejšo remisijo kakor s kombinacijo ciklofosfamida (pulz
0,5–1 g/m2 vsakih 60 dni) in glukokortikoidov v podobnem odmerku. Delež bolnikov z remisijo proteinurije je bil s ciklosporinom 83 %, s ciklofosfamidom pa 60 % (24). Žal je bil delež relapsov po ukinitvi
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ciklosporina večji kot po ciklofosfamidu. Trenutno je sicer največkrat zdravilo izbora za ta tip glomerulonefritisa mikofenolat mofetil v kombinaciji z glukokortikoidi (poglavje Mikofenolat mofetil in mikofenolna kislina).
Zaviralca kalcinevrina pri zdravljenju proliferativnih oblik lupusnega nefritisa nimata pomembne
vloge. Opisan je poskus trojne večtarčne terapije s kombinacijo takrolimusa, mikofenolata in glukokortikoidov pri bolnikih, neodzivnih na druga zdravljenja, ki je bil pri majhni kitajski seriji bolnikov
zadovoljivo učinkovit (25).
Po zadnjih smernicah obstaja tudi možnost, da uporabimo zaviralec kalcinevrina pri bolnikih za
vzdrževalno imunosupresijo, če bolnik ne prenaša mikofenolata ali azatioprina (21).

uporaba po presaditvi ledvic
Zaviralce kalcinevrina uporabljamo kot osnovne gradnike shem imunosupresivnega zdravljenja po presaditvi ledvic. Odmerjanje prilagajamo tako, da dosegamo ciljne koncentracije zdravila v krvi (tabela 3.1).
Pri izboru kalcinevrinskega zaviralca upoštevamo, da ima takrolimus verjetno nekoliko boljšo imunosupresijsko učinkovitost in je zato primernejši za prejemnike z večjim imunološkim tveganjem ali pri
ugotovljeni zavrnitvi (26,27). Pri majhnem imunološkem tveganju in trotirni imunosupresiji je izbor
ciklosporina še vedno možen, saj pri moderni indukciji ter uporabi mikofenolne kisline ni več velikih
razlik v pogostnosti akutne zavrnitve, hkrati pa je verjetnost nastanka sladkorne bolezni manjša (28).
V zadnjih letih, pri trojni vzdrževalni imunosupresiji (zaviralec kalcinevrina, mikofenolat mofetil in
glukokortikoid), vseeno večinoma uporabljamo takrolimus, saj je bila v veliki randomizirani raziskavi SYMPHONY verjetnost pojava zavrnitve z uporabo takrolimusa (v primerjavi s ciklosporinom ali
sirolimusom) najmanjša, ledvično preživetje in delovanje po enem letu pa najboljše (29).
Pogost izziv je pojav počasnega, plazečega slabšanja ledvičnega delovanja, pri katerem patohistološki
izvid ledvične biopsije pokaže dokaj nespecifične najdbe – tubulno atrofijo in intersticijsko fibrozo, arteriolohialinozo, glomerulosklerozo. Če je hialinoza arteriol bolj nodulna in periferna ter intersticijska fiboza pasasta, potem lahko z večjo gotovostjo trdimo, da gre za učinke kronične nefrotoksičnosti
kalcinevrinskega zaviralca (tabela 3.2) (30). Zdi se, da je takrolimus nekoliko manj nefrotoksičen od ciklosporina (30). Ukrepi, o katerih moramo razmisliti v teh primerih, vključujejo zmanjšanje ravni zaviralca kalcinevrina, prehod s ciklosporina na takrolimus in zamenjava zaviralca kalcinevrina za everolimus
(26,31,32). Zadnje možnosti ne bomo izvedli pri GF pod 40 ml/min in izhodiščni proteinuriji nad 500 mg/g
kreatinina (26,32). Novejša spoznanja kažejo, da je histološko izolirana kalcinevrinska nefrotoksičnost
prognostično neproblematična najdba in zmanjševanje odmerka ali ukinjanje zaviralca kalcinevrina ni
smiselno, saj se s tem poveča tveganje za humoralno zavrnitev in odpoved delovanja presadka (33).

poseBnosTI
Imunosupresijska zdravila imajo ozko terapevtsko okno. Koncentracije zdravil izven optimalnega območja imajo lahko resne klinične posledice. Po letu 2009 so precejšnemu številu proizvajalcev originalnih zdravil potekli zaščitni patenti in na trg so prišla cenejša generična imunosupresijska zdravila.
Generične oblike ciklosporina in takrolimusa nimajo povsem enake biološke uporabnosti kot originalno zdravilo. Pri generičnih imunosupresijskih pripravkih je treba kot dokaz bioekvivalence izkazati 90 %
interval zaupanja za razmerje v površini pod koncentracijsko krivuljo in maksimalno koncentracijo zdravila glede na originalno zdravilo. Evropska agencija za zdravila določa, da naj bi bil ta interval pri zdravilih z ozkim terapevtskim indeksom strožji in mora biti 90–111 % (34). Sicer je dovoljeno, da znaša
biološka uporabnost generičnih zdravil s širokim terapevtskim oknom 85–125 % biološke uporabnosti originalnega zdravila. Leta 2011 je evropsko združenje za presaditve organov izdalo priporočila za
vpeljavo generičnih zdravil. V njih priporočajo, da (35):
• se izogibamo uporabi generičnih zdravil, ki ne ustrezajo strožjim merilom bioekvivalence, ki so v veljavi
za zdravila z ozkim terapevtskim oknom,
• prehod iz originalnega na generično zdravilo vedno nadzoruje ustrezni zdravnik specialist,
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• po prehodu intenzivno nadzorujemo koncentracijo zdravila v krvi,
• se izogibamo večkratnim prehodom in zamenjavam med generičnimi zdravili,
• podučimo bolnika o zamenjavi, o novih imenih zdravil in njihovi moči ter o potrebi, da obvesti svojega
zdravnika, če pride do zamenjave s strani farmacevta,
• poskušamo zagotoviti prejemanje tistega zdravila, ki je predpisan s strani zdravnika specialista, in
• skrbimo, da ne prihaja do nenadzorovanih zamenjav pri izdaji zdravil.
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seznam uporaBljenIH kraTIC
CMIA – kemiluminiscenčni imunski test z uporabo mikrodelcev (angl. chemiluminescent microparticle immuno assay)
CyA – ciklosporin (angl. cyclosporine A)
FSGS – fokalna segmentna glomeruloskleroza
GF – glomerulna filtracija
IL – interlevkin
KLB – kronična ledvična bolezen
MCGN – glomerulonefritis z minimalnimi spremembami (angl. minimal change glomerulonephritis)
NFAT – jedrni dejavnik aktiviranih celic T (angl. nuclearfactorofactivatedT-cells)
NO – dušikov oksid
RAS – renin-angiotenzinski sistem
SB – sladkorna bolezen
SZP – sveža zmrznjena plazma
TNF – dejavnik tumorske nekroze (angl. tumor necrosis factor)

48

Mikofenolat mofetil in mikofenolna kislina

Jernej Pajek1

mi ko fe no lat mo fe til in mi ko fe nol na ki sli na
predsTavITev
V drugi polovici 20. stoletja so odkrivali imunosupresijske lastnosti zdravil predvsem pri preizkušanju
zdravil proti raku (npr. ciklofosfamid, metotreksat in azatioprin) ali pri preverjanju imunosupresijskih
lastnosti fermentacijskih produktov (ciklosporin, takrolimus in rapamicin) (1). Zaradi omejitev do tedaj uporabljanih zdravil, so v 80. letih prejšnjega stoletja intenzivno iskali imunosupresijsko zdravilo,
ki bi imelo povratni in specifični protiproliferativni učinek le na limfocite (ne pa na druge celice, npr.
hematopoetske) ter bi bilo brez hepatotoksičnih, nefrotoksičnih in mutagenih učinkov. Mikofenolna
kislina je bila izolirana iz plesni Penicilliumglaucum in prvič opisana že leta 1896 (2). Najprej so odkrili njeno antibiotično in protitumorsko delovanje, leta 1972 pa so opisali tudi njeno imunosupresijsko
učinkovitost pri podaljšanju preživetja mišjih kožnih presadkov (3). Leta 1987 so uspešno preprečili
zavrnitev srca s poskusno (eksperimentalno) uporabo prekurzorja mikofenolne kisline – mikofenolat
mofetilom (4). V prvi polovici 90. let se je, po objavi več različnih kliničnih raziskav, mikofenolat mofetil uveljavil kot pomemben imunosupresiv pri presaditvi organov. Leta 1995 ga je Ameriška agencija za zdravila in prehrano odobrila za rutinsko uporabo.

naČIn delovanja
Ključni način imunosupresijskega delovanja mikofenolne kisline je zavora sinteze purinov in posledično motnja v podvojevanju DNA ter celic. Biokemijsko pot sinteze purinov kaže slika 4.1. Mikofenolna kislina se veže na encim inozin monofosfat dehidrogenazo (angl. inosinemonophosphatedehydrogenase,
IMPDH) in jo močno, nekompetitivno ter povratno zavira pri pretvorbi inozin monofosfata (angl. inosinemonophosphate, IMP) v ksantin monofosfat (angl. xanthinemonophosphate, XMP) (2). Posledično pride do znotrajceličnega pomanjkanja GTP in deoksigvanozin trifosfata (angl. deoxyguanosinetriphosphate,
dGTP). To povzroči zavoro sinteze DNA in s tem proliferacije pri imunskem odzivu. Ta je dokaj specifična za limfocite T in B, saj imajo druge celice na voljo rešilno pot sinteze purinov z encimom hipoksantin-gvanin fosforibozil transferaza (angl. hypoxanthine-guaninephosphoribosyltransferase, HGPRT),
ki katalizira pretvorbo gvanina ali hipoksantina v GMP ali IMP (slika 4.1) (5). Dodatno je selektivno
delovanje mikofenolne kisline na limfocite posledica močne vezave na IMPDH tipa 2, ki je prisotna
v limfocitih, in šibkejše vezave na tip 1 le-te, ki je prisotna v drugih, manj profileracijsko aktivnih tkivih (2).
Mikofenolna kislina zavira proliferacijo limfocitov T in limfocitov B pri antigenskem spodbujanju
ter zavira nastajanje protiteles v celicah B. Ker deluje predvsem na poznejši del odgovora na antigensko spodbujanje, ne zavira zgodnejših limfocitnih odzivov, kot je izločanje interlevkina (IL) 1 in IL-2
ter izražanje receptorja za IL-2 (6). Delovanje z zaviralci kalcinevrina je tako aditivno. Zaradi pomanjkanja znotrajceličnega GTP je ovirana tudi glikozilacija beljakovin, ki sodelujejo pri stiku monocitov
z endotelijem, kar lahko zmanjša dotok vnetnic do mest, kjer poteka zavrnitev (7).
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slika 4.1. Sintetična pot nastanka purinskih baz, ključni encimi in delovanje mikofenolne kisline. HGPRT – hipoksantingvanin fosforibozil transferaza (angl. hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase), AD – adenozinska deaminaza,
IMP – inozin monofosfat (angl. inosine monophosphate), IMPDH – inozin monofosfat dehidrogenaza (angl. inosine monophosphate dehydrogenase), ADP – adenozin-5’-difosfat (angl. adenosine 5’-diphosphate), dATP – deoksiadenozin trifosfat (angl. deoxyadenosine triphosphate), GDP – gvanozin difosfat (angl. guanosine diphosphate), dGTP – deoksigvanozin
trifosfat (angl. deoxyguanosine triphosphate), PPi – pirofosfat (angl. pyrophosphate), PRPP – fosforibozil pirofosfat (angl.
phosphoribosyl pyrophosphate), XMP – ksantin monofosfat (angl. xanthine monophosphate).

farmakokIneTIka
način dajanja in biološka uporabnost
Mikofenolat mofetil je na voljo v 250 mg kapsulah, 500 mg tabletah in prašku za pripravo intravenske
infuzije. Na voljo je tudi natrijeva sol mikofenolne kisline (natrijev mikofenolat) v obliki gastrorezistentih tablet, da se učinkovina lahko sprošča v tankem črevesu. To obliko zdravila so razvili z namenom zaščite zgornjega prebavnega trakta pred učinki mikofenolne kisline, saj se pri mikofenolat mofetilu
nekaj učinkovine sprosti s hidrolizo že pred prihodom v tanko črevo. Natrijev mikofenolat je na voljo
v obliki gastrorezistentnih tablet po 180 in 360 mg. Po površini pod koncentracijsko krivuljo v odvisnosti od časa (angl. areaunderthecurve,AUC) in po učinku je 720 mg mikofenolne kisline primerljivih s 1.000 mg mikofenolat mofetila (8). Mikofenolat mofetila ne smemo dajati v hitri ali bolusni injekciji.
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Iz 1 g zdravila je potrebno pripraviti raztopino s koncentracijo 6 mg/ml in jo dati v počasni dvourni infuziji v periferno ali centralno veno.
Mikofenolat mofetil je morfolinoetilni ester mikofenolne kisline, ki se v jetrih po absorpciji iz črevesa hidrolizira v aktivno obliko – mikofenolno kislino. Mikofenolat mofetil se dobro absorbira in ima
veliko biološko uporabnost (81–94 % v primerjavi z intravenskim dajanjem) (9,10). Zato uporabljamo
pri intravenskem dajanju zdravila enake odmerke kot pri peroralnem dajanju. Zaradi hitre absorpcije
in hidrolize mikofenolat mofetila v aktivno učinkovino, je čas do največje plazemske koncentracije mikofenolne kisline kratek in znaša 0,75–1 ure, enterohepatična cirkulacija pa omogoča drug koncentracijski vrh približno 8–12 ur po peroralnem odmerku (9,11). Če dajemo mikofenolno kislino v obliki
gastrorezistentnih tablet, je biološka uporabnost 72 %, čas do največje koncentracije pa je podaljšan
na dve uri (10,11). Časovno zamaknjena je tudi enterohepatična cirkulacija, posledično pa je koncentracija učinkovine 12 ur po predhodnem odmerku oz. pred naslednjim odmerkom večja in bistveno bolj
spremenljiva. Le-te zato pri dajanju gastrorezistentnih tablet mikofenolne kisline ne moremo uporabljati za oceno izpostavljenosti zdravilu.
Pri povečevanju peroralnih odmerkov moramo upoštevati, da je biološka uporabnost pri večjih odmerkih manjša. V primerjavi s 1.000 mg odmerkom, so pokazali, da je relativna biološka uporabnost 500 mg
odmerka 111 %, relativna biološka razpoložljivost 1.500 mg odmerka pa 94 % (12).

porazdelitev, presnova in izločanje
Mikofenolna kislina je v 97 % vezana na plazemski albumin. Ima dober prehod v tkiva in posledično
veliko navidezno prostornino porazdelitve (237 l) (13). V jetrih in ledvičnih tubulih ga uridin difosfat
glukuronil transferaze presnavljajo v glavni neaktivni presnovek glukuronid mikofenolne kisline (14).
Ta se izloča z urinom in žolčem. V majhni meri nastaja tudi acil glukuronid mikofenolne kisline, ki je
farmakološko aktiven. V črevesu se mikofenolna kislina, zaradi delovanja β-glukuronidaze, lahko zopet sprosti in absorbira (2). Enterohepatična cirkulacija je pomembna in zagotavlja drugi vrh oz. zvečanje
koncentracije aktivne učinkovine šest ali osem do 12 ur po peroralnem odmerku. Razpolovni čas mikofenolne kisline je 9–17 ur (10,15).

prilagajanje odmerka
Pri vplivu ledvičnega delovanja na farmakokinetiko mikofenolne kisline opažamo dva različna učinka (16).
Pri bolnikih je v prvih dneh po presaditvi, ko je ledvično delovanje pogosto še zelo slabo, glomerulna
filtracija zelo majhna in bolnik še dializno odvisen, izpostavljenost mikofenolni kislini zmanjšana. To
je posledica povečanega očistka zaradi večje koncentracije proste mikofenolne kisline, ki jo uremični
retenti in nakopičen glukuronid izpodrivajo z vezavnih mest na albuminu. S časom po presaditvi ta
učinek izzveni in prihaja do t. i. učinka zorenja farmakokinetike mikofenolne kisline, pri kateri so opazili povečanje AUC v obdobju prvih šest do 12 tednov po presaditvi (16–19).
Pri stabilnih bolnikih, tri mesece po presaditvi in kasneje, je učinek zmanjšane glomerulne filtracije nasproten. Zaradi nakopičenja glukuronida mikofenolne kisline, povečanja učinka enterohepatične
cirkulacije in morda zmanjšane presnove mikofenolne kisline je, v območju upadajoče glomerulne filtracije od 80 do 25 ml/min z vse slabšim ledvičnim delovanjem, izpostavljenost mikofenolni kislini vse
večja (16). Acil glukuronid mikofenolne kisline je manjši produkt presnove, ki povzroča neželene učinke
v prebavilih in ima imunosupresijsko delovanje. Pri ledvični okvari četrte in pete stopnje je njegovo
izločanje zmanjšano ter izpostavljenost koncentracijam približno trikrat večja (20,21). Pri zmanjšani
glomerulni filtraciji je vezava mikofenolne kisline na serumske beljakovine manjša in izpostavljenost
zdravilu v prosti obliki dvakrat večja (22,23). Čeprav po nekaterih virih prilagajanje odmerka pri ledvičnem popuščanju ni potrebno, se zdi na osnovi zgoraj navedenih spoznanj upravičeno zmanjšati odmerek za 30–50 % pri glomerulni filtraciji < 40–50 ml/min/1,73 m2 (15). V teh primerih je najboljša rešitev
izmeriti izpostavljenost zdravilu in se odločiti za prilagoditev odmerka glede na ocenjeno AUC. Zmanjšanje
odmerka je potrebnejše pri hkratnem dajanju takrolimusa kot ciklosporina, saj ciklosporin zavira enterohepatično cirkulacijo, ki je eden od mehanizmov povečane izpostavljenosti mikofenolni kislini ob
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zmanjšanem ledvičnem delovanju. Pri očistku kreatinina < 25 ml/min pa prihaja do nasprotnega pojava, saj zaradi nakopičenja glukuronida mikofenolne kisline le-ta izpodriva mikofenolno kislino s plazemskih beljakovin, kar poveča njen očistek in zmanjša njene terapevtske koncentracije (24).
Hemodializa nima pomembnega učinka na farmakokinetiko mikofenolne kisline, zato nadomestnih odmerkov ne dajemo.

InTerakCIje
Veliki odmerki glukokortikoidov sprožijo izražanje encima uridin glukuronil transferaze in s tem povečajo glukoronidacijo mikofenolne kisline (10,25). Podoben učinek ima rifampicin. V praksi se v teh
primerih ne odločimo za povečanje odmerkov mikofenolne kisline, saj navadno velike odmerke glukokortikoidov dajemo krajši čas.
Sočasna uporaba zaviralcev protonske črpalke (npr. lansoprazol, pantoprazol) z mikofenolat mofetilom povzroča manjšo absorbcijo in izpostavljenost mikofenolni kislini za 25–27 % (26,27). Pri uporabi gastrorezistentnih tablet mikofenolne kisline tega učinka ni (28,29). Čeprav jasnih podatkov o pomenu
tega medsebojnega delovanja, ki nastane zaradi počasnejše hidrolize mikofenolat mofetila pri višjem
želodčnem pH, pri prejemnikih presajene ledvice še ni, se v primerih dolgotrajnejšega zdravljenja z zaviralci protonske črpalke in večjega imunološkega tveganja raje odločimo za uporabo natrijevega mikofenolata (30).
Ciklosporin zavira beljakovino večkratne odpornosti na zdravila (angl. multidrugresistanceprotein 2,
MRP-2), ki je prenašalec glukuronida mikofenolne kisline v žolč, in s tem enterohepatično cirkulacijo
mikofenolne kisline (31). Posledično je izpostavljenost mikofenolni kislini pri souporabi ciklosporina
za 30–40 % manjša kot pri souporabi takrolimusa ali sirolimusa (32). Pri ukinjanju oz. zmanjševanju
odmerka ciklosporina lahko pričakujemo večjo izpostavljenost mikofenolni kislini.
Uporaba kemoterapevtikov norfloksacina in metronidazola zmanjša izpostavljenost mikofenolni kislini, še posebej sočasna uporaba obeh (za 41 %) (33).

uporaBa v noseČnosTI
Uporaba mikofenolne kisline v nosečnosti je prepovedana, ker povzroča malformacije ploda (34,35).
Potrebna je ukinitev najmanj tri mesece pred načrtovano zanositvijo. Možen je prehod na azatioprin.
Pri testih na živalih je mikofenolna kislina prehajala v mleko, zato je dojenje ob sočasnem jemanju tega
zdravila odsvetovano.

konTraIndIkaCIje
Mikofenolne kisline ne uvajamo pri levko- oz. nevtropeničnih bolnikih, še posebej v primeru, ko ne
gre le za blago nevtropenijo (< 1 × 109/l). Pri dednem pomanjkanju HGPRT (npr. Lesch-Nyhanov sindrom,
Kelley-Seegmillerjev sindrom) uporaba mikofenolata ni priporočljiva. Mikofenolne kisline ne uporabljamo skupaj z azatioprinom in je tudi ne dajemo v obdobju zdravljenja zavrnitve, ko bolnik prejema
poliklonska protilimfocitna protitelesa.

neŽelenI uČInkI
Po dosedanjih izkušnjah je verjetnost hematoloških neželenih učinkov in okužb večja pri večji izpostavljenosti mikofenolni kislini, vendar ta povezanost ni povsem trdno dokazana. Večje pojavljanje predvsem hematoloških neželenih učinkov pričakujemo pri AUC > 60 mgh/l (36,37). Neželeni učinki naj bi
bili bolj povezani z odmerkom in največjo koncentracijo zdravila, imunosupresijsko delovanje pa s celokupno izpostavljenostjo, ki jo odraža AUC (38). Pojavnost neželenih učinkov je najbolje opredeljena
pri presaditvi ledvic. V eni od retrospektivnih raziskav je bilo potrebno zmanjšati odmerke mikofenol-
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ne kisline pri skoraj polovici bolnikov – zaradi hematoloških zapletov v 46,5 %, okužb v 16,1 %, neželenih učinkov v prebavilih v 12,3 % in malignomov v 2,1 % (39).

neželeni učinki v prebavilih
Enterociti so za sintezo purinov v 50 % odvisni od denovo sintetske poti, ki jo zavira mikofenolna kislina. Črevesna okvara je posledica zavore proliferacije enterocitov in njihovega obnavljanja, ki histološko povzroča večje črevesno izločanje tekočin, razjede, nekroze ter zavoro proliferacije bazalnih epitelnih
črevesnih celic. V kliničnih raziskavah mikofenolat mofetila po presaditvi ledvice so opažali neželene
učinke v prebavilih pri največ 45–52 % bolnikov, pri čemer je pomembno, da je bila tudi pogostost pri
placebu precej velika (41 %). Ocenjena pojavnost klinično pomembnih neželenih učinkov v prebavilih,
zaradi same mikofenolne kisline, je manjša in verjetno znaša 5–10 % (38). Najpogosteje prihaja do driske in trebušnih bolečin, redkeje pa do slabosti, bruhanja, razjed zgornjih prebavil ter krvavitev. Opisana so bila tudi predrtja širokega črevesa. Daljša driska je povezana z vilozno atrofijo v dvanajstniku
in jejunumu ter povzroča malabsorpcijski sindrom ter izgubo telesne mase (38,40,41). Če prebavne težave
vztrajajo več kot nekaj dni, je potrebno izključiti črevesno okužbo s preiskavami blata. Preiščemo tudi
kri na kopije virusa citomegalije (angl. cytomegalovirus, CMV) in v primeru večjega suma napravimo
tudi ezofagogastroduodenoskopijo s histološkim barvanjem na CMV. Včasih k razlikovanju diagnoz okužbe
s CMV in z zdravili povezanega kolitisa pomaga šele kolonoskopija ter pregled histoloških vzorcev.
Okužba prebavil s CMV je možna tudi pri negativni preiskavi krvi na CMV. Pri histološki najdbi atrofije resic dvanajstnika in jejunuma moramo pomisliti tudi na celiakijo.
Ko gre za blažje prebavne težave, ki so posledica mikofenolne kisline, poskusimo dajati zdravilo v treh
manjših namesto dveh večjih dnevnih odmerkih, poudarimo jemanje zdravila s hrano in zdravimo s simptomatskimi ukrepi oz. zdravili. V eni od raziskav so kar polovico primerov drisk odpravili z doslednim
iskanjem in zdravljenjem črevesnih okužb, dietnimi ukrepi in spremembo neimunosupresivnih zdravil (42). Če težave vztrajajo in ti ukrepi ne pomagajo, zmanjšamo odmerek za 30–50 %, vendar smo pri
tem pazljivi, saj zmanjšanje, prekinjanje ali ukinitev mikofenolata bistveno povečajo tveganje za zavrnitev (38,43). Pri spremembah imunosupresijskega zdravljenja zaradi driske, smo pozorni tudi na morebitno hkratno zdravljenje s takrolimusom, saj lahko takrolimus sam povzroča drisko, hkrati pa so njegove
serumske koncentracije pri driski povečane (44). Hujši zapleti, kot so krvavitev, predrtje črevesa, odporne razjede ali malabsorbcijski sindrom s hujšanjem, zahtevajo prekinitev zdravljenja z mikofenolno kislino.
Čeprav je bil pripravek mikofenolne kisline v obliki gastrorezistentnih tablet razvit z namenom
zmanjšanja neposrednega neželenega učinkovanja v prebavilih, primerjalne raziskave niso pokazale
pomembnih razlik, v pojavnosti neželenih učinkov v prebavilih, med obema oblikama zdravila (44). Pri
prehodu iz mikofenolat mofetila na gastrorezistentne tablete mikofenolne kisline se vendarle lahko
zmanjša celokupno breme prebavnih simptomov in izboljša s tem povezana kakovost življenja (45,46).

Hematološki neželeni učinki
Levko- in nevtropenija sta pomemben stranski učinek zdravljenja z mikofenolno kislino, še posebej ob
sočasni uporabi z valganciklovirjem, ki ga uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje okužb s CMV (47).
Tudi anemija lahko nastane ali se poslabša zaradi mikofenolne kisline. V eni od prvih pomembnejših,
s placebom kontroliranih, raziskav sta bili v prvem letu po presaditvi levkopenija in anemija približno
trikrat pogostejši kot pri placebu (levkopenija približno 18–22 % proti 7 % in anemija približno 7–11 %
proti 3 %) (48). Pri trombocitopeniji ni bilo pomembnih razlik s placebom.
Podobno kot pri neželenih učinkih v prebavilih velja, da poskušamo po presaditvi ledvice prebroditi obdobja levkopenije, ko je potrebno kombinirati valganciklovir in mikofenolno kislino, s spodbujanjem kostnega mozga z granulocitnimi rastnimi dejavniki, anemijo pa z epoetini. Odmerek zmanjšamo
le, če ne najdemo odpravljivega ali prehodnega vzroka hematoloških motenj, v poštev pa prihaja tudi
prehod na azatioprin. Pri takem prehodu moramo paziti, da prekinemo morebitno zdravljenje z alopurinolom.
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okužbe
Zdravljenje z mikofenolno kislino je dejavnik tveganja za oportunistične okužbe, kot sta pnevmocistična pljučnica in okužba s CMV (49,50). Tudi za okužbe je tveganje večje pri izpostavljenosti mikofenolni kislini > 60 mgh/l, saj so imeli v eni od raziskav bolniki z okužbami značilno večjo izpostavljenost mikofenolni kislini (65 mgh/l) od bolnikov brez okužb v zgodnjem poteku po presaditvi ledvice
(37 mgh/l) (51).Zdravljenje zavrnitve in CMV viremija sta po nekaterih podatkih dejavnik tveganja za
pnevmocistično pljučnico, zato je smiselno pri teh bolnikih ponovno uvesti profilaktično zdravljenje,
v kolikor je bilo prej opuščeno (52). Pri zdravljenju življenje ogrožajočih ali trdovratnih CMV in pnevmocističnih okužb mednarodna priporočila za vodenje bolnikov s presajeno ledvico KDIGO (Kidney
Disease: Improving Global Outcomes) predlagajo zmanjšano imunosupresijo. V teh primerih se pogosto najprej odločimo za zmanjšanje mikofenolne kisline, vendar je potrebno skrbno slediti ledvičnemu
delovanju (53).
Zmanjšanje imunosupresijskega zdravljenja je temelj zdravljenja polioma BK virusne nefropatije
in viremije, ki narašča ali je vztrajno nad 10.000 kopij/ml (53). Zmanjšanje za 50 % ali prekinitev mikofenolne kisline z zmanjšanjem odmerka zaviralca kalcinevrina sta prva in najbolje preverjena ukrepa (54,55). Pri preprečevanju napredovanja viremije lahko uporabimo protokol, ki v prvem koraku zmanjša
odmerke mikofenolne kisline za 50 %, če ni izboljšanja, sledi zmanjšanje zaviralca kalcinevrina za 50 %,
in če to ne pomaga, v tretjem koraku ukinemo mikofenolno kislino (56).

malignomi
Pri zdravljenju z mikofenolno kislino je, tako kot pri večini drugih imunosupresijskih zdravil, zvečana
incidenca malignomov. Specifično za mikofenolno kislino naj bi prihajalo do večje pojavnosti kožnih
rakov in limfomov. Pri kožnih rakih je, v primerjavi z azatioprinom, incidenca ploščatoceličnih karcinomov manjša (57). Pri mikofenolni kislini naj bi bilo večje tveganje predvsem za bazalnocelične karcinome (58).

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
primarne glomerulne bolezni z nefrotskim sindromom
Pri glomerulonefritisu z minimalnimi spremembami je zdravljenje z mikofenolno kislino možno takrat, ko je bolnik odvisen od glukokortikoidnega zdravljenja oz. ima ob glukokortikoidnem zdravljenju pogoste relapse. Smernice priporočajo odmerek 500–1.000 mg dvakrat dnevno, vendar le, če poleg
glukokortikoidov bolnik ne prenaša zdravljenja s ciklofosfamidom in zaviralci kalcinevrina, saj so dokazi za učinkovitost mikofenolne kisline skromni (59–61).
Učinek mikofenolata pri primarni obliki fokalne segmentne glomeruloskleroze ni velik oz. boljši
od drugih imunosupresivov, zato trenutno ni primeren za rutinsko uporabo pri tej bolezni (62).
Raziskave na majhnem številu bolnikov z membranskim glomerulonefritisom so pokazale, da je
sočasna uporaba mikofenolat mofetila in glukokortikoidov lahko podobno učinkovita kot Ponticellijeva shema s klorambucilom ali ciklofosfamidom, vendar je verjetnost relapsa pri uporabi mikofenolat
mofetila večja (63,64). Mikofenolat mofetil v monoterapiji ni imel večjega učinka od konzervativnega neimunosupresijskega zdravljenja, zato se uporaba mikofenolata pri membranskem glomerulonefritisu ni uveljavila (65).

Iga nefropatija
Nedavno objavljen sistematični pregled randomiziranih raziskav z mikofenolat mofetilom je razkril,
da je na voljo le osem randomiziranih raziskav z vsega 190 bolniki, zdravljenimi z mikofenolat mofetilom (66). V primerjavi s placebom niso našli statistično značilnih razlik v glavnih izidih zdravljenja.
Zdi se, da je mikofenolat mofetil lahko uspešen le pri azijski rasi oz. Kitajcih, pri katerih so ugotovili,
da ima to zdravilo, v primerjavi z belci in temnopoltimi, pri enakih odmerkih večjo biološko uporabnost (24,67).
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lupusni glomerulonefritis
Od objave izsledkov raziskave ALMS (Aspreva Lupus Management Study) se je mikofenolat mofetil
(ali mikofenolna kislina v obliki gastrorezistentnih tablet) uveljavil kot možno zdravilo prvega izbora
za indukcijsko zdravljenje aktivnega proliferativnega lupusnega glomerulonefritisa razreda III in IV
po razvrstitvi Mednarodne nefrološke zveze ISN/RPS (International Society of Nephrology/Renal Pathology Society) (68). Ciljni indukcijski odmerek mikofenolat mofetila je bil v raziskavi ALMS 3 g dnevno (dvakrat po 1,5 g) za šest mesecev, kar so dosegli s postopnim večanjem v začetnih treh tednih. Zaradi
potreb po zmanjšanju odmerka, pri bolnikih z neželenimi učinki, so dosegli povprečni odmerek mikofenolat mofetila 2,5 g dnevno (v tej raziskavi je bilo dovoljeno zmanjšanje do 2 g dnevno). Učinkovitost
mikofenolat mofetila je bila enaka kot učinkovitost šestih intravenskih pulznih odmerkov ciklofosfamida (mediani pulzni odmerek 0,75 g/m2), tj. 56,2 % odziv na zdravljenje z zmanjšanjem proteinurije
in vsaj stabilizacijo ali izboljšanjem ledvičnega delovanja (69). Pri bolnikih afriškega in latinskoameriškega izvora je bila učinkovitost mikofenolat mofetila celo boljša od učinkovitosti ciklofosfamida.
Smernice priporočajo uporabo mikofenolat mofetila tudi pri histološkem tipu V (membranske lezije)
z nefrotsko proteinurijo (68). V vseh teh primerih kombiniramo uporabo mikofenolata z glukokortikoidi. V primeru odpornega proliferativnega glomerulonefritisa svetujejo prehod na ciklofosfamid ali
uporabo rituksimaba.
Mikofenolat je zdravilo izbora tudi za vzdrževalno fazo imunosupresijskega zdravljenja, še posebej
ob učinkovitosti v indukcijski fazi (68). Ob sočasni uporabi z glukokortikoidi se uporablja v manjšem
odmerku 2 g dnevno za tri leta in je v podaljšku raziskave ALMS pokazal nekoliko boljšo učinkovitost
od azatioprina v odmerku 2 mg/kg telesne teže (70).V eni od raziskav je bila učinkovitost azatioprina
kar dobro primerljiva z mikofenolatom, zato azatioprin šteje za koristno alternativo v primeru nevzdržnih neželenih učinkov ali nosečnosti (71). Sicer velja, da ob pojavu neželenih učinkov poskusimo
zmanjšati odmerek mikofenolata v območje odmerkov 1–2 g dnevno, saj je verjetnost pojava neželenih učinkov pri azatioprinu nekoliko večja. Za primerjavo mikofenolata in azatioprina pri lupusnem
glomerulonefritisu glej poglavje o azatioprinu.

vaskulitis malih žil, povezan s protitelesi, usmerjenimi proti citoplazmi
nevtrofilcev
Pri vaskulitisih, povezanih s protitelesi, usmerjenimi proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophilcytoplasmicantibodies,ANCA), je ustaljeno indukcijsko zdravljenje s ciklofosfamidom in glukokortikoidi. Mikofenolat mofetil so uporabljali pri izbranih bolnikih z manj ogrožujočo boleznijo ali pri
neodzivnosti na ciklofosfamid (72,73). Ena zadnjih objavljenih serij bolnikov, kjer so uporabljali mikofenolat za indukcijsko imunosupresijsko zdravljenje pri manj hudi ledvični prizadetosti (serumski
kreatinin < 500 μmol/l) in zgolj pri protitelesih proti mieloperoksidazi, je pokazala podobno učinkovitost s ciklofosfamidom v izboljšanju ledvičnega delovanja in nadzoru bolezni (74).
Raziskava MYCYC (Clinical Trial of Mycophenolate Versus Cyclophosphamide in ANCA Vasculitis)
Evropske skupine za raziskavo vaskulitisov EUVAS (European Vasculitis Study Group) je bila randomizirana raziskava, v kateri so primerjali mikofenolat mofetil v odmerku 2–3 g dnevno in pulze ciklofosfamida v odmerkih 15 mg/kg telesne teže. Remisijo ob hkratnem glukokortikoidnem zdravljenju je
doseglo 66 % bolnikov z mikofenolatom in 69 % bolnikov s ciklofosfamidom (vendar niso dosegli predhodno določenega statističnega praga za večvrednost mikofenolata). Če so analizirali pojav remisije,
ne glede na hkratno jemanje glukokortikoidov, je bila ta dosežena v 87 % pri mikofenolatu in 77 % pri
ciklofosfamidu, pojav resnih neželenih učinkov pa je bil podoben (75). Trenutna priporočila kot alternativo ciklofosfamidu in glukokortikoidom navajajo rituksimab, mikofenolat pa zaenkrat nima pomembnejše vloge pri indukcijskem zdravljenju (76).
V primerjavi z azatioprinom je mikofenolat mofetil pri vzdrževalnem zdravljenju pokazal slabšo
učinkovitost od azatioprina, ki tako ostaja prva izbira za vzdrževalno fazo zdravljenja (77). Če bolnik
ne prenaša azatioprina, je mikofenolat mofetil dobra alternativa, uporabljamo odmerek dvakrat 1 g dnevno (78).
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presaditev ledvice
Uporaba mikofenolat mofetila za preprečevanje zavrnitve presajene ledvice se je uveljavila v 90. letih
prejšnjega stoletja. Takrat je primerjava učinkovitosti ter varnosti mikofenolata in azatioprina pokazala boljšo učinkovitost mikofenolata za preprečevanje zavrnitve ter boljše delovanje presadka po
12 mesecih (79). Trenutno je mikofenolat temeljni sestavni del kombiniranega trojnega imunosupresijskega zdravljenja po presaditvi ledvic v Sloveniji.
Priporočen odmerek mikofenolat mofetila v sklopu trojne imunosupresije po presaditvi ledvice je
2 g/dan. Čeprav je zadostno učinkovanje mikofenolne kisline za preprečevanje zavrnitve izjemno pomembno, predvsem v zgodnjem obdobju po presaditvi, ima v tem obdobju, pri fiksnem odmerjanju mikofenolat mofetila dvakrat po 1 g dnevno, kar do 73 % bolnikov s ciklosporinom in 25 % bolnikov s takrolimusom
neoptimalno AUC (< 30 mgh/l). Zato so preverjali koristnost in prenašanje večjega odmerjanja mikofenolat mofetila 3.000 mg dnevno ali gastrorezistentnih tablet natrijevega mikofenolata 2.160–2.880 mg
dnevno v prvih 7–42 dneh po presaditvi (80–82). Dokazali so enako dobro prenašanje tega večjega, vendar časovno omejenega, odmerjanja in značilno večji delež bolnikov s koncentracijami mikofenolne kisline v optimalnem terapevtskem območju. V pogostosti zavrnitev ni bilo značilnih razlik. Zdravljenje
mikofenolata lahko optimiziramo z nadzorom izpostavljenosti zdravilu in upoštevanjem razlik v farmakokinetiki pri uporabi različnih zaviralcev kalcinevrina, o čemer govorimo v nadaljevanju.

poseBnosTI
različno odmerjanje mikofenolne kisline ob sočasni uporabi s ciklosporinom
in takrolimusom
Ciklosporin zavira izločanje glukuronida mikofenolne kisline v žolč in s tem enterohepatično cirkulacijo. Ocenili so, da enterohepatična cirkulacija mikofenolne kisline prispeva 30–40 % koncentracijske
izpostavljenosti zdravilu, in tako bi bila pri enakih odmerkih izpostavljenost koncentracijam mikofenolne kisline lahko za 30–40 % manjša, če zdravilo uporabljamo skupaj s ciklosporinom, kot pri uporabi s takrolimusom ali v monoterapiji (15,20,31). Vendar so pri večji raziskavi našli večji očistek pri
hkratnem zdravljenju s ciklosporinom, v primerjavi s takrolimusom, le za približno 15 % (19,2 proti
17 l/h) (12). Tako pri prehodu iz ciklosporina na takrolimus razmislimo o zmanjšanju odmerka mikofenolne kisline za približno 20–30 %, razen če želimo ojačati imunosupresijsko zdravljenje (npr. pri zdravljenju zavrnitve). V teh primerih lahko precej pomaga merjenje izpostavljenosti zdravilu.

merjenje terapevtske učinkovitosti
Vloga merjenja izpostavljenosti mikofenolni kislini je nekoliko kontroverzna (36). Zagovorniki merjenja poudarjajo veliko raznolikost farmakokinetike med posamezniki (tudi do desetkratne razlike v izpostavljenosti različnih posameznikov pri enakih odmerkih), dokazano povezanost izpostavljenosti zdravilu
in zavrnitvami presajene ledvice ter poročila o povezavah med izpostavljenostjo zdravilu in neželenimi učinki (51,83). Nasprotniki poudarjajo trenutno zelo dobro preživetje presajenih ledvic brez merjenja koncentracij oz. AUC, njegovo zahtevnost in nasprotujoče si izsledke raziskav, kjer so primerjali
odmerjanje glede na merjenje terapevtske učinkovitosti in standardno fiksno odmerjanje po presaditvi ledvic. V štirih raziskavah, kjer so primerjali oba načina odmerjanja (APOMYGRE, FDCC, OPTICEPT,
OPERA), so le pri prvi in deloma pri tretji raziskavi potrdili korist terapevtskega merjenja koncentracije ter prilagajanja odmerkov mikofenolne kisline. Pri drugih dveh raziskavah pa niso uspeli ustrezno
prilagajati odmerkov zdravila ali pa je bila pogostost zavrnitev nasploh zelo majhna (80,84–86). Že relativno zgodaj so ugotovili, da naj bi bilo po presaditvi ledvice ciljno območje AUC mikofenolne kisline 30–60 mgh/l (87). Najmanjša koncentracija pred ponovnim odmerkom mikofenolne kisline (12 ur)
naj bi bila 1,3 mg/l s ciklosporinom in 1,9 mg/l s takrolimusom, če želimo zagotoviti, da ima vsaj 80 %
prejemnikov presajene ledvice AUC mikofenolne kisline > 30 mgh/l, medtem ko se koncentracijam > 3 mg/l
izogibamo (88). Kot opisujemo v nadaljevanju, za oceno terapevtske učinkovitosti, najmanjša koncentracija pred naslednjim odmerkom ni tako zanesljiva kot AUC.
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Pregled raziskav vsekakor pokaže, da je tveganje za zavrnitve povezano z zgodnjo izpostavljenostjo mikofenolni kislini (predvsem v prvem mesecu po presaditvi), še posebej pri prejemnikih ledvice
z večjim tveganjem (bolniki z zapoznelim delovanjem presadka, druga ali tretja presaditev, delež protiteles z odzivom na populacijski panel človeških levkocitnih antigenov (angl. panelreactiveantibodies,
PRA) > 15 %, večje število neujemanj v lokusih človeških levkocitnih antigenov (angl. humanleukocyteantigen, HLA) in temnopolta rasa) (30,36,89). Povezava med večjo izpostavljenostjo mikofenolni kislini in pojavom neželenih učinkov ni tako trdno dokazana, vendar vseeno prevladuje mnenje, da je
potrebno pri pojavu neželenih učinkov izpostavljenost zdravilu zmanjšati < 60 mgh/l (30).Tako je merjenje koncentracij mikofenolne kisline indicirano pri bolnikih, ki so utrpeli zavrnitev, pomemben neželen
učinek ali prihaja do suma pomembne interakcije med zdravili. Merjenje je koristno izvajati pri bolnikih z velikim tveganjem za zavrnitev, pri ukinjanju glukokortikoidov ali zmanjševanju zaviralcev kalcinevrina in pri daljšem zapoznelem delovanju presadka. Izgleda, da je prilagojeno odmerjanje mikofenolata,
glede na izmerjene koncentracije, stroškovno učinkovito (90).
Če želimo oceniti 12-urno AUC mikofenolne kisline, lahko uporabljamo skrajšane protokole meritev. Enkratno določene koncentracije mikofenolne kisline (npr. štiri, šest ali 12 ur po odmerku) so preslabo povezane s celokupno AUC, zato priporočajo določanje AUC (18,30). Še posebej za gastrorezistentne
tablete natrijevega mikofenolata velja, da koncentracije po 12 urah ne smemo uporabljati za oceno terapevtske učinkovitosti (91). Skrajšano dvourno določanje AUC, z meritvijo koncentracije ob začetku,
po 40 min in po dveh urah, naj bi predstavljalo še zadovoljiv dogovor med natančnostjo napovedi in
klinično izvedljivostjo (18).Sicer se je za meritev izpostavljenosti zdravilu uveljavila omejena strategija jemanja vzorcev v prvih štirih urah po odmerku, ki lahko poda zadovoljivo oceno AUC tudi za gastrorezistentne tablete natrijevega mikofenolata (51).
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seznam uporaBljenIH kraTIC
AD – adenozinska deaminaza
ADP – adenozin-5’-difosfat (angl. adenosine 5’-diphosphate)
ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophyl cytoplasmic antibodies)
AUC – površina pod koncentracijsko krivuljo v odvisnosti od časa (angl. area under the curve)
CMV – virus citomegalije (angl. cytomegalovirus)
dATP – deoksiadenozin trifosfat (angl. deoxyadenosine triphosphate)
dGTP – deoksigvanozin trifosfat (angl. deoxyguanosine triphosphate)
GDP – gvanozin difosfat (angl. guanosine diphosphate)
HGPRT – hipoksantin-gvanin fosforibozil transferaza (angl. hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase)
HLA – človeški levkocitni antigeni (angl. human leukocyte antigens)
IL – interlevkin
IMP – inozin monofosfat (angl. inosine monophosphate)
IMPDH – inozin monofosfatna dehidrogenaza (angl. inosine monophosphate dehydrogenase)
MRP-2 – beljakovina večkratne odpornosti na zdravila 2 (angl. multidrug resistance protein 2)
PPi – pirofosfat (angl. pyrophosphate)
PRA – delež protiteles z odzivom na populacijski panel antigenov (angl. panel reactive antibodies)
PRPP – fosforibozil pirofosfat (angl. phosphoribosyl pyrophosphate)
XMP – ksantnin monofosfat (angl. xanthine monophosphate)
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Sirolimus in everolimus

Miha Arnol1

si ro li mus in eve ro li mus
predsTavITev
Sirolimus in everolimus sta imunosupresijski zdravili, ki z zavoro znotrajceličnega encimskega sistema tarče rapamicina pri sesalcih (angl. mammaliantargetofrapamycincomplex, mTORC) preprečujeta
rast, zorenje in delitev limfocitov. Razvili so ju v 90. letih prejšnjega stoletja kot novo vrsto imunosupresijskih zdravil. Sirolimus je bil za preprečevanje zavrnitve presajene ledvice registriran leta 1999,
everolimus pa leta 2004 (Evropa) oz. 2010 (ZDA). Sprva sta se uporabljala v temeljni imunosupresiji
po presaditvi ledvice kot zamenjava za zaviralce kalcinevrina, ker naj ne bi bila nefrotoksična. Prednosti zaviralcev tarče rapamicina pri sesalcih (angl. mammaliantargetofrapamycin,mTOR), pred drugimi imunosupresijskimi zdravili, sta tudi protitumorski učinek ter zavora proliferacije gladkih mišičnih
celic krvnih žil, kar morda upočasni kronično zavrnitev. Zgodnje napovedi, da bosta zaviralca mTOR
predstavljala enakovredno zamenjavo za zaviralce kalcinevrina v imunosupresijskem zdravljenju po
presaditvi čvrstih organov, se niso uresničile. Zaradi številnih neželenih učinkov in pogostejših zavrnitev, je predpisovanje zaviralcev mTOR dokaj omejeno. Kljub temu imata sirolimus in everolimus v določenih okoliščinah pomembno mesto v imunosupresijskem zdravljenju po presaditvi ledvice in drugih
čvrstih organov.
Sirolimus (ali rapamicin, zaščiteno ime Rapamune®) je fermentacijski produkt bakterije Streptomyceshygroscopius. Bakterijo so prvič našli v vzorcih zemlje na Velikonočnih otokih, ki jih lokalni prebivalci poimenujejo Rapa Nui. Izolirano zdravilo so zato poimenovali rapamicin, ki je bil v sredini 70.
let prejšnjega stoletja sprva preučevan kot antimikotik (1). Konec 80. let so bila objavljena prva poročila o imunosupresijskih lastnostih na živalskih modelih, pri katerih je rapamicin podaljšal preživetje po presaditvi srca in ledvice. Ob uporabi visokih odmerkov so se že na živalskih modelih pokazali
nevarni neželeni učinki (npr. intersticijski pnevmonitis in vaskulitis s prizadetostjo prebavil), kar je
prehodno zaustavilo nadaljnje raziskave pri človeku (2). Šele odkritje takrolimusa, ki ima podobno kemično zgradbo kot sirolimus in pri katerem klinične raziskave pri človeku podobnih neželenih učinkov niso pokazale, je omogočilo nadaljnje klinične raziskave zaviralcev mTOR. Tako so poleg sirolimusa
konec 90. let, razvili še everolimus (zaščiteno ime Certican®, Zortress®, Affinitor®), ki ima v primerjavi s sirolimusom podobno kemično zgradbo (slika 5.1) in imunosupresijski učinek, vendar izboljšane
farmakokinetične lastnosti (3).
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1000 Ljubljana; miha.arnol@mf.uni-lj.si
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Everolimus

Sirolimus

slika 5.1. Kemična zgradba everolimusa in sirolimusa. Everolimus ima na označenem mestu dodano 2-hidroksietilno verigo.

naČIn delovanja
Imunosupresijski učinek sirolimusa in everolimusa je posledica zaviranja citoplazemskega mTORC,
ki je vpleten v uravnavanje rasti, zorenja in delitve limfocitov ter drugih imunokompetentnih celic (4).
mTOR je serinska/treoninska kinaza z molekulsko maso 289 kDa. Je ključna sestavina dveh encimskih
sistemov, imenovanih mTORC1 in mTORC2. Oba mTORC nadalje aktivirata znotrajcelične signalne
molekule – encim kinazo p70S6 in 4E-vezavno beljakovino 1 (angl. 4E-bindingprotein1,4EBP1), ki na
nivoju transkripcije ter translacije uravnavajo izražanje genov za rast in deljenje celic, predvsem limfocitov. Sirolimus in everolimus prevladujoče zavirata mTORC1, medtem ko je mTORC2 odporen
na učinke zaviralcev mTOR. Deljenje aktiviranih limfocitov T se ustavi v pozni G1-stopnji celične delitve.
Zaviralca mTOR se po vstopu v celice vežeta na FK506-vezavne beljakovine iz družine imunofilinov (angl. FK-bindingproteins, FKBP), na katere se veže tudi takrolimus, predvsem na FKBP z molekulsko maso 12 kDa (FKBP12). Kompleks sirolimus-FKBP12 ali everolimus-FKBP12 se veže na FKBP12
vezavno domeno mTORC in tako prepreči povezavo med mTOR in kofaktorsko beljakovino Raptor. Posledično se zavre delovanje mTORC1 in od njega odvisne signalne poti, ki uravnavajo celično rast in
delitev. Po podatkih novejših raziskav kronična izpostavitev sirolimusu ali everolimusu v manjši meri
zavira tudi mTORC2, ki je pomemben za uravnavanje integritete citoskeleta ter s tem celične zgradbe
in življenjske dobe limfocitov T in B (5). Poenostavljen način delovanja zaviralcev mTOR po stimulaciji T-celičnega receptorja povzema slika 5.2 (6).
Čeprav sirolimus in everolimus v prvi vrsti preprečujeta delitev aktiviranih limfocitov T, ima zavora mTORC širše učinke na uravnavanje naravne in pridobljene imunosti. Verjetno je učinek zaviralcev mTOR različen za posamezne podvrste limfocitov. Novejše raziskave kažejo, da se ob zdravljenju
z zaviralci mTOR poveča delež CD (angl. clusterofdifferentiation) 4+ regulatornih limfocitov T, kar lahko spodbuja periferno imunsko toleranco na presajeni organ (6). Poleg tega zavirajo dozorevanje limfocitov B in zmanjšujejo imunsko sposobnost antigen predstavitvenih dendritičnih celic, kar zmanjša
stimulacijo limfocitov T. Po drugi strani pa zavora mTORC paradoksno spodbuja nastanek drugih podvrst limfocitov T, npr. dolgoživih spominskih limfocitov T, kar dolgoročno lahko vodi v kronično zavrnitev (7).
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slika 5.2. Encimski sistem tarče rapamicina pri sesalcih (angl. mammalian target of rapamycin complex, mTORC) in mehanizem delovanja zaviralcev tarče rapamicina pri sesalcih (angl. mammalian target of rapamycin, mTOR). Prepoznava
antigena preko T-celičnega receptorja (TCR) in kostimulacijskega signala (CD28 (angl. cluster of differentiation)) ali vezava interlevkina 2 (IL-2) na receptorje za interlevkin 2 (IL-2R) na limfocitih T vodi do aktivacije znotrajceličnih encimskih
sistemov. Fosfoinozitid 3-kinaza (angl. phosphoinositide 3-kinase, PI3K) aktivira regulatorni encim Akt, ki zavira encimski sistem tuberozne skleroze 2 (angl. tuberous sclerosis complex 2, TSC2). Zavora TSC2 omogoči povezavo mTOR z beljakovino Raptor (angl. regulatory-associated protein of mammalian target of rapamycin) in nastanek aktivne oblike mTORC1.
Z nadaljnjo fosforilacijo regulatornih kinaz (p70S6K in 4E-vezavno beljakovino 1 (angl. 4E-binding protein 1, 4EBP1)) se
poveča transkripcija in translacija genov, ki spodbujajo rast, zorenje in delitev limfocitov T. Zaviralca mTOR, sirolimus in
everolimus, preko vezave z FK506-vezavnimi beljakovinami iz družine imunofilinov (angl. FK-binding proteins, FKBP), predvsem na FKBP z molekulsko maso 12 kDa (FKBP12), zavirata mTORC1 (in morda tudi mTORC2) in tako preprečujeta delitev limfocitov T (6). Rictor – na rapamicin neobčutljivi spremljevalec tarče rapamicina pri sesalcih (angl. rapamycin-insensitive
companion of mammalian target of rapamycin).
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farmakokIneTIka
način dajanja in biološka uporabnost
Sirolimus in everolimus se dajeta samo peroralno. Razpoložljiva sta v obliki tablet, sirolimus pa je dostopen tudi kot peroralna raztopina. V črevesju se hitro absorbirata, vendar je biološka uporabnost majhna in znaša približno 25 %.

porazdelitev, presnova in izločanje
Po absorpciji iz prebavil se sirolimus veže na eritrocite, manj kot 5 % zdravila ostane prostega v plazmi. Največjo koncentracijo v krvi doseže eno do dve uri po absorpciji. Izpostavljenost zdravilu je sorazmerna z odmerkom zdravila, vendar je koeficient variabilnosti med bolniki in pri posameznem bolniku
velik (52 % oz. 26 %) (8). Razpolovni čas sirolimusa je dolg in znaša približno 60 ur. Everolimus je v primerjavi s sirolimusom bolje topen v vodnih raztopinah, zato ima nekoliko večjo biološko uporabnost,
največjo koncentracijo v krvi doseže znotraj dveh ur po absorbciji. Njegov razpolovni čas je krajši in
znaša 16–19 ur (9).
Sirolimus in everolimus se presnavljata v jetrih in črevesni sluznici z encimskim sistemom citokrom P450 (angl. cytochromeP450, CYP), predvsem s CYP3A4, v manjši meri s CYP3A5 in CYP2C8 (8, 9).
Polimorfizem CYP3A encimskih sistemov je pogost. Bolniki z redkimi genotipi potrebujejo večje odmerke sirolimusa ali everolimusa, da dosežejo ustrezne koncentracije zdravila v krvi.

prilagajanje odmerka
Sirolimus in everolimus sta zdravili z ozkim terapevtskim oknom, zato je potrebno spremljati koncentracijo zdravila v krvi. Tako pri sirolimusu kot everolimusu je izpostavljenost zdravilu (površina pod
koncentracijsko krivuljo) dobro povezana z največjo koncentracijo zdravila v krvi in koncentracijo pred
naslednjim odmerkom v stanju ravnovesja (angl. troughconcentration). V klinični praksi običajno določamo koncentracijo zdravila pred naslednjim predvidenim odmerkom. Na razpolago sta dve metodi: kromatografska in imunokemična. Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (angl. high-performance
liquidchromatography,HPLC), sklopljena z ultravijolično ali masno spektrometrijo, je zlati standard, vendar zahteva drago opremo in za vsakodnevno delo ni primerna. Pri nas za merjenje koncentracije sirolimusa ali everolimusa uporabljamo imunokemični test z mikrodelci, ki so prekriti s protitelesi proti
zaviralcu mTOR. Test je hiter in poceni, vendar lahko preceni koncentracijo zdravila v krvi zaradi navzkrižne reaktivnosti s presnovki zdravila v krvi (10).
Pri vzdrževalnem imunosupresivnem zdravljenju po presaditvi ledvice je običajni odmerek sirolimusa 2 mg enkrat dnevno, odmerek everolimusa pa 0,75 mg dvakrat dnevno. Pri bolnikih, ki prejemajo sirolimus oz. everolimus neposredno po presaditvi ledvice, je priporočeni začetni odmerek sirolimusa
15 mg tik pred presaditvijo in nato 5 mg enkrat dnevno. Priporočeni začetni odmerek everolimusa je
0,75 mg dvakrat dnevno pri sočasnem zdravljenju s ciklosporinom ali 1,5 mg dvakrat dnevno pri sočasnem zdravljenju s takrolimusom. Obremenilnega odmerka everolimusa neposredno pred presaditvijo ne dajemo. Nadaljnje odmerjanje sirolimusa in everolimusa pri bolnikih s presajeno ledvico
prilagajamo tako, da je koncentracija zdravila v krvi pred naslednjim odmerkom 3–8 ng/ml. Odmerka
pri ledvični okvari ni potrebno prilagajati. Pri bolnikih z oslabljenim delovanjem jeter odmerek zmanjšamo za 33–50 %. Sirolimus in everolimus se s hemodializo ne odstranjujeta.

Interakcije
Zdravila, ki se presnavljajo preko CYP3A4 encimskega sistema, lahko pomembno vplivajo na presnovo zaviralcev mTOR (11,12). Med temi sta pomembna oba zaviralca kalcinevrina, ciklosporin in takrolimus. Sočasno zdravljenje s ciklosporinom zveča koncentracijo sirolimusa oz. everolimusa in recipročno
tudi ciklosporina, zato je potrebno odmerek ciklosporina zmanjšati. Pri sočasnem zdravljenju s sirolimusom in ciklosporinom se priporoča, da bolniki vzamejo predvideni odmerek sirolimusa približno
štiri ure po jutranjem odmerku ciklosporina in da zdravili jemljejo redno s hrano ali na tešče ob isti
uri. Nasprotno pa sočasno zdravljenje z zaviralci mTOR in takrolimusom zniža koncentracijo takroli-
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musa. Zato se neposredno po presaditvi ledvice priporoča večji začetni odmerek sirolimusa oz. everolimusa kot pri sočasnem zdravljenju s ciklosporinom. Bolniki lahko jemljejo sirolimus oz. everolimus
in takrolimus sočasno. Zdravili lahko zaužijejo s hrano ali na tešče, vendar vedno na enak način in ob
isti uri.
Podobno kot takrolimus zaviralca mTOR zvišujeta izpostavljenost mikofenolni kislini. Zato je v primeru ukinitve ciklosporina in uvedbe sirolimusa ali everolimusa potrebno prilagoditi odmerek mikofenolat mofetila. Zdravljenje z zaviralci mTOR v manjši meri zmanjša koncentracijo glukokortikoidov,
vendar v klinični praksi odmerka glukokortikoidov ne spreminjamo. To dejstvo je potrebno upoštevati, kadar zaviralce mTOR predpišemo namesto zaviralcev kalcinevrina (npr. zaradi nefrotoksičnosti) ali
kadar želimo zmanjšati imunosupresijo (npr. zaradi okužb, malignih bolezni), saj zvečana ali zmanjšana izpostavljenost drugim imunosupresivom lahko povzroči večjo toksičnost, po drugi strani pa kronično zavrnitev.
Druga zdravila, ki se presnavljajo z encimskim sistemom CYP3A4 in lahko pomembno vplivajo na
koncentracijo zaviralcev mTOR, so antimikotiki iz skupine azolov (predvsem flukonazol) ter azitromicin. Pomembna je tudi interakcija z zaviralci 3-hidroksi-3-metilglutaril-koencim A (angl. 3-hydroxy-3methyl-glutaryl-coenzymeA, HMG-CoA) reduktaze (statini), zato je potrebno največje dovoljene odmerke
posameznih statinov ustrezno zmanjšati.

nosečnost in dojenje
Reprodukcijske raziskave na živalih so pokazale, da so zaviralci mTOR toksični za zarodek in plod (opisana je bila večja umrljivost, manjša porodna teža, motnje v zakostenitvi skeleta). Teratogenosti niso
dokazali. Kontroliranih raziskav pri nosečnicah ni. Pri zdravljenju z zaviralci mTOR je zato potrebna
uporaba ustrezne kontracepcije. Ženske, ki načrtujejo nosečnost, morajo sirolimus oz. everolimus ukiniti vsaj 12 tednov pred načrtovano zanositvijo. Zaradi neugodnega vpliva na spermatogenezo se priporoča ukinitev sirolimusa oz. everolimusa tudi pri moških, ki načrtujejo družino. Izločanje zaviralcev
mTOR v mleko pri človeku ni raziskano. V sledovih so jih zasledili v mleku podgan. Pri zdravljenju
z zaviralci mTOR se zato dojenje odsvetuje.

neŽelenI uČInkI
Večino neželenih učinkov zaviralcev mTOR so razkrile klinične raziskave pri bolnikih s presajeno ledvico, pri katerih so bolniki v raziskovalni skupini kot temeljno imunosupresivno zdravilo prejemali sirolimus, bolniki v kontrolni skupini pa zaviralec kalcinevrina (13–15). Čeprav so neželeni učinki zaviralcev
mTOR številni, za razliko od zaviralcev kalcinevrina, nimajo podobnih nefro- ali nevrotoksičnih učinkov in ne povzročajo arterijske hipertenzije. Najpogostejše neželene učinke zaviralcev mTOR povzema tabela 5.1. V nadaljnjem besedilu so izpostavljeni najpomembnejši neželeni učinki sirolimusa in
everolimusa.

dislipidemija
Eden najpogostejših neželenih presnovnih učinkov zaviralcev mTOR pri dolgotrajnem zdravljenju, je
dislipidemija. Približno dve tretjini bolnikov razvije hipertrigliceridemijo, polovica pa hiperholesterolemijo (13,14). Večina bolnikov zato potrebuje zdravljenje s statini, s katerimi praviloma uspešno znižamo koncentracijo maščob v krvi. Morebiten škodljivi učinek dislipidemije na srčno-žilni sistem ni
jasen, saj zaviralci mTOR zmanjšujejo okvaro endotelija in zavirajo proliferacijo gladkih mišičnih celic krvnih žil. Pri bolnikih po presaditvi srca je zdravljenje z everolimusom upočasnilo razvoj kronične žilne okvare in zavrnitve presajenega organa (16).

anemija, trombocitopenija in levkopenija
Zavora kostnega mozga je pogosta pri zdravljenju z zaviralci mTOR in je odvisna od odmerka zdravila.
Sprva je v bila v kliničnih raziskavah izpostavljena predvsem trombocitopenija, vendar je pri večini
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bolnikov po presaditvi ledvice klinično bolj problematična anemija (17). Poleg zavore kostnega mozga, sirolimus in everolimus verjetno neposredno vplivata na homeostazo železa. Predvsem v zgodnjem
obdobju po presaditvi bolniki potrebujejo zdravljenje z zdravili, ki spodbujajo eritropoezo. Levkopenija je običajno blaga in prehodne narave. Zaradi hematoloških neželenih učinkov zdravljenja z zaviralci mTOR običajno ni potrebno prekiniti, praviloma pomaga zmanjšanje odmerka zdravila.

upočasnjeno celjenje ran
Raziskave pri bolnikih, ki so prejemali zaviralce mTOR neposredno po presaditvi ledvice, so pokazale
upočasnjeno celjenje operativnih ran z večjo pogostostjo okužb rane, pooperativnih kil in tekočinskih
kolekcij v okolici presadka, predvsem limfokel (18). Pogostost zapletov je v veliki meri odvisna od izkušenj kirurga oz. njegove natančnosti pri podvezovanju limfatičnih žil in zapiranju operativne rane.
Celjenje žilnih anastomoz ni moteno, lahko pa je upočasnjeno celjenje na novo všitega sečevoda v sečni mehur. Moteno celjenje ran je verjetno posledica upočasnjenega nastajanja ter zorenja fibroblastov,
zaradi zmanjšane tvorbe fibroblastnega rastnega dejavnika, in slabše neovaskularizacije, zaradi zmanjšane tvorbe endotelijskega rastnega dejavnika (angl. vascularendothelialgrowthfactor, VEGF). Problem
celjenja ran je danes manjši, ker se pri sodobnih režimih imunosupresivnega zdravljenja uporabljajo
manjši odmerki oz. so ciljne koncentracije zaviralcev mTOR nižje kot v preteklosti.

periferni edemi
Razvoj perifernih edemov je pogost neželeni učinek zdravljenja z zaviralci mTOR. Najpogosteje se razvijejo vtisljivi edemi spodnjih okončin (včasih le enostransko). Redkeje se pojavi angioedem očesnih
vek, ustnic in jezika, zlasti pri sočasnem zdravljenju z zaviralci angiotenzinske konvertaze (angl. angiotensinconvertingenzyme, ACE) (19). Zaradi zapore zgornjih dihal je lahko ogroženo bolnikovo življenje. Angioedem izzveni po ukinitvi zaviralca mTOR.

vnetje in razjede ustne sluznice
Vnetje sluznice ustne votline (mukozitis) je pogost zaplet zdravljenja z zaviralci mTOR (17). Občajno
se pojavijo številne manjše in boleče razjede (afte) po sluznici dlesni in lic. Njihov nastanek je povezan z višjimi koncentracijami zdravila v zgodnjem obdobju po presaditvi ali v času prevedbe z zaviralcev kalcinevrina na sirolimus oz. everolimus. Pri večini bolnikov vnetje izzveni po zmanjšanju odmerka
zdravila in vzdrževanju koncentracije bližje spodnji meji ciljnega območja.

Hemolitično-uremični sindrom in proteinurija
Glavni namen uvedbe imunosupresivnega zdravljenja z zaviralci mTOR je bil zmanjšati nefrotoksičnost, ki je pomemben neželeni učinek zdravljenja z zaviralci kalcinevrina (poglavje Zaviralci kalcinevrina). Čeprav sirolimus in everolimus ne povzročata akutne okvare ledvičnega delovanja ali kroničnih
patohistoloških sprememb ledvičnega parenhima, ki so značilne za ciklosporin ali takrolimus, imata
zaviralca mTOR tudi neželene učinke na ledvice. Prvi je hemolitično-uremični sindrom (HUS), ki predstavlja redko obliko trombotične mikroangiopatije zaradi zdravil. Sprva je bil opisan pri bolnikih, ki so v temeljni imunosupresiji prejemali ciklosporin in sirolimus in so zato sklepali, da je posledica sočasnega
jemanja zaviralca kalcinevrina. Kasneje so ga opisali tudi pri bolnikih, ki so v temeljni imunosupresiji prejemali samo sirolimus ali everolimus (20,21). Ledvična okvara v sklopu HUS se lahko razvije tudi
pri prejemnikih drugih solidnih organov, ki v temeljni imunosupresiji prejemajo zaviralec mTOR.
Pogost neželeni učinek zdravljenja z zaviralci mTOR je proteinurija. Sprva so jo opisali pri bolnikih s presajeno ledvico, ki so jim zaradi suma na nefrotoksičnost zaviralcev kalcinevrina uvedli sirolimus ali everolimus (15,22). Cilj je bil upočasniti napredovanje kronične okvare presadka in izboljšati
njegovo delovanje. Večina bolnikov je imela proteinurijo že pred prevedbo na sirolimus ali everolimus,
ki se je po prevedbi stopnjevala. Patofiziološki mehanizem ni dokončno pojasnjen. Pogosteje se razvije ali stopnjuje pri bolnikih z že razvito kronično okvaro in zmanjšanim delovanjem presajene ledvice. Po eni od hipotez zaviralca mTOR preprečujeta nastajanje VEGF in nefrina, ki sta pomembna za
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vzdrževanje strukture in delovanja glomerulnih epitelnih celic – podocitov (23). V višjih koncentracijah sta toksična tudi za tubulne epitelne celice.

pnevmonitis
Eden najresnejših neželenih učinkov zaviralcev mTOR je intersticijski pnevmonitis, ki lahko vodi do
dihalne odpovedi (24). Incidenca v literaturi ni natančno opisana, vendar gre za redek neželeni učinek
(verjetno < 1 % zdravljenih bolnikov). Pojavi se lahko kadar koli v času zdravljenja. Klinično se kaže
kot napredujoča dispneja, suh kašelj, utrujenost in zvišana temperatura. RTG pljuč pokaže obojestranske intersticijske zgostitve, testi pljučne funkcije pa restriktivno motnjo ventilacije. Etiologija pnevmonitisa ni pojasnjena. Najpogosteje so ga opisovali pri bolnikih s presajeno ledvico, ki so jim ukinili
zaviralec kalcinevrina in jih prevedli na sirolimus. Po prevedbi je imela večina tudi visoke koncentracije zdravila v krvi. Smrtnost je bila do 12 %, vendar se je pri zgodnji prepoznavi bolezni klinično stanje hitro izboljšalo z ukinitvijo zdravila.

Tabela 5.1. Neželeni učinki zaviralcev tarče rapamicina pri sesalcih (angl. mammalian target of rapamycin, mTOR) in njihova
pogostost (13–15). HUS – hemolitično-uremični sindrom.
neželeni učinek
Presnovni

Hematološki

Okužbea

Okvara ledvic

Drugi

pogostost
hipertrigliceridemija

63 %

hiperholesterolemija

54 %

hipokaliemija

27 %

zvišani jetrni encimi

20 %

motena toleranca za glukozo

17 %

hipofosfatemija

15 %

hiperurikemija

3%

od inzulina odvisna sladkorna bolezen

2%

trombocitopenija

41 %

anemija

40 %

levkopenija

33 %

pielonefritis/okužbe sečil

42 %

okužbe z virusom herpes simpleks

20 %

pljučnica/okužbe dihal

16 %

ustna kandidiaza

10 %

okužba z virusom citomegalije

10 %

sepsa

10 %

okužbe ran

7%

okužba z virusom herpes zoster

1%

Pneumocystis jirovecii pljučnica

<< 1 %

b

proteinurija

25 %

HUS

<1%

periferni edemi

58 %

driska

38 %

mukozitis

33 %

izpuščaj, akne

30 %

bolečine v sklepih

20 %

mišični tremor
intersticijski pnevmonitis
a
b

4%
<1%

Pri bolnikih, ki so prejemali zaviralec mTOR sočasno z drugimi imunosupresivi.
Pri bolnikih, ki so jih prevedli na zaviralec mTOR med vzdrževalnim zdravljenjem in so imeli zmanjšano ledvično delovanje (ocenjena
glomerulna filtracija < 40 ml/min/1,73 m2).

69

Imunosupresijska zdravljenja v nefrologiji

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
preprečevanje zavrnitve presajene ledvice
Zaviralci mTOR in zaviralci kalcinevrina imajo sinergistični imunosupresivni učinek, saj zavirajo signalne poti ter aktivacijo in delitev limfocitov T na različnih stopnjah. Zato so v prvotnih raziskavah
zaviralce mTOR in zaviralce kalcinevrina predpisovali skupaj z namenom povečanja učinkovitosti imunosupresije in zmanjšanja neželenih učinkov ene oz. druge skupine zdravil. Klinične raziskave so kmalu
pokazale, da sočasno zdravljenje s sirolimusom in ciklosporinom v polnih odmerkih poveča nefrotoksičnost zaviralca kalcinevrina (25). Prvotno so zaviralce mTOR predpisovali samo s ciklosporinom, ker
sirolimus oz. everolimus in takrolimus v celicah tekmujeta za isto vezavno beljakovino (FKBP12). Teoretično to lahko zmanjša imunosupresivni učinek enega ali drugega zdravila, vendar so farmakološke
raziskave na celičnih kulturah pokazale, da zaradi obilice citoplazemskega receptorja FKBP12 inhibicijska kompeticija med zaviralcem mTOR in takrolimusom za isti receptor ni verjetna (26). Zaviralec
mTOR in takrolimus se zato lahko predpisujeta skupaj.
Zaviralci mTOR se uporabljajo v transplantacijski medicini za preprečevanje zavrnitve presajenega organa. Vloga sirolimusa in everolimusa je najbolje raziskana pri bolnikih s presajeno ledvico.
Uporabljata se lahko neposredno po presaditvi kot temeljno imunosupresivno zdravilo brez zaviralca
kalcinevrina ali skupaj z znižanim odmerkom zaviralca kalcinevrina. Zaviralec mTOR lahko predpišemo tudi v kasnejšem obdobju po presaditvi, v fazi vzdrževalnega zdravljenja, kot dodatek zaviralcu kalcinevrina za izboljšanje učinkovitosti imunosupresije ali kot zamenjavo za zaviralec kalcinevrina za
zmanjšanje nefrotoksičnosti ali drugih neželenih učinkov zaviralcev kalcinevrina.

Zdravljenjez zaviralcemmTORbrezzaviralcakalcinevrinapopresaditviledvice
Vlogo zaviralcev mTOR kot zamenjavo za zaviralec kalcinevrina neposredno po presaditvi ledvice so
preučevale številne klinične raziskave. Prvi sistematični pregled randomiziranih raziskav (objavljenih
do leta 2005), v katerih so uporabljali sirolimus ali everolimus skupaj z mikofenolat mofetilom in glukokortikoidi, je pokazal, da so imeli bolniki, zdravljeni z zaviralcem mTOR, eno leto po presaditvi boljše
ledvično delovanje z nižjimi serumskimi koncentracijami kreatinina kot bolniki, zdravljeni s ciklosporinom (27). Po drugi strani so imeli bolniki, ki so prejemali zaviralec mTOR, nekoliko več akutnih zavrnitev v primerjavi z bolniki, ki so v temeljni imunosupresiji prejemali ciklosporin. Vendar razlike v tveganju
za akutno zavrnitev niso bile statistično značilne.
Za razliko od prvih objav, sta dve novejši večcentrični randomizirani raziskavi pri bolnikih s presajeno ledvico pokazali, da je začetno imunosupresijsko zdravljenje s sirolimusom (skupaj z mikofenolat mofetilom) verjetno manj učinkovito kot zdravljenje z zaviralcem kalcinevrina (takrolimusom)
(28,29). V raziskavi ORION je bila v skupini bolnikov, ki je neposredno po presaditvi prejemala sirolimus brez zaviralca kalcinevrina, incidenca akutne zavrnitve 32,3 % v primerjavi z 12,3 % pri bolnikih, ki so od začetka prejemali takrolimus (28). Eno leto po presaditvi ni bilo pomembnih razlik v ledvičnem delovanju ali preživetju presajenih ledvic. Raziskava SYMPHONY je do danes največja
randomizirana večcentrična raziskava, v kateri so pri 1.645 bolnikih s presajeno ledvico primerjali
štiri režime imunosupresivnega zdravljenja – standardni in nizek odmerek ciklosporina, nizek odmerek takrolimusa ter nizek odmerek sirolimusa (skupaj z mikofenolat mofetilom in glukokortikoidom) (29).
V skupini bolnikov, ki so prejemali sirolimus, je bila incidenca akutne zavrnitve večja kot pri bolnikih, ki so prejemali nizek odmerek takrolimusa (32,3 % v primerjavi z 11,3 %). Poleg tega so imeli bolniki, zdravljeni s sirolimusom, eno leto po presaditvi slabše ledvično delovanje in preživetje presadka v primerjavi z bolniki, ki so bili zdravljeni z zaviralcem kalcinevrina (91,7 % v primerjavi z 96,4 %).
Zaradi pogostih neželenih učinkov so pri skoraj 50 % bolnikih zdravljenje s sirolimusom predčasno
prekinili.
Na osnovi rezultatov novejših raziskav pri nas zaviralcev mTOR brez zaviralca kalcinevrina neposredno po presaditvi ledvice ne predpisujemo.
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Zdravljenjez zaviralcemmTORinzaviralcemkalcinevrinapopresaditviledvice
Zaradi sinergističnega učinka zaviralcev mTOR in zaviralcev kalcinevrina so v prvih kliničnih raziskavah pri bolnikih s presajeno ledvico preučevali učinkovitost in varnost sočasnega zdravljenja s stalnim odmerkom sirolimusa (2 ali 5 mg dnevno) in ciklosporinom, katerega odmerjanje so prilagajali
koncentraciji v krvi (17,30). Pri sočasnem zdravljenju z zaviralcem mTOR in zaviralcem kalcinevrina
je bila incidenca akutnih zavrnitev manjša kot pri bolnikih, ki so prejemali le zaviralec kalcinevrina in
azatioprin ali pa zaviralec kalcinevrina in placebo. Vendar so omenjene raziskave razkrile številne neželene učinke zaviralcev mTOR (tabela 5.1) in nekoliko presenetljivo slabše ledvično delovanje eno leto
po presaditvi pri bolnikih, ki so sočasno prejemali zaviralcec mTOR in zaviralec kalcinevrina. Tudi kasnejše raziskave, ki so preučevale sočasno imunosupresijsko zdravljenje z everolimusom in ciklosporinom,
sirolimusom in takrolimusom ter everolimusom in takrolimusom, so pokazale podobno imunološko
učinkovitost, vendar brez pričakovanega izboljšanja ledvičnega delovanja v primerjavi z režimom imunosupresije, ki temelji na zaviralcu kalcinevrina z dodatkom mikofenolat mofetila in glukokortikoida
(31–33). Pri večini raziskav je bilo potrebno pri tretjini bolnikov, v prvem letu po presaditvi, zaviralec
mTOR ukiniti. Številni neželeni učinki in nefrotoksičnost so bili verjetno posledica uporabe stalnega
odmerka zaviralca mTOR (ne glede na koncentracijo v krvi) ter previsokih odmerkov zaviralcev kalcinevrina. Farmakološke analize so pokazale, da je za doseganje enakega imunosupresijskega učinka oz.
za preprečevanje nefrotoksičnosti, pri sočasnem zdravljenju s sirolimusom potrebno znižati odmerek
ciklosporina na polovico oz. da sočasno zdravljenje s ciklosporinom omogoča uporabo do petkrat nižjih odmerkov sirolimusa (34).
Uporaba zaviralcev mTOR neposredno po presaditvi ledvice (z ali brez zaviralca kalcinevrina) torej ni prinesla pričakovane prednosti pred uveljavljeno imunosupresijo, ki temelji na zaviralcu kalcinevrina. Zadnja mednarodna priporočila za vodenje bolnikov s presajeno ledvico KDIGO (Kidney Disease:
Improving Global Outcomes) iz leta 2009 zato ne priporočajo predpisovanja zaviralcev mTOR neposredno po presaditvi ledvice predvsem zaradi večje nefrotoksičnosti (ob sočasni uporabi z zaviralci kalcinevrina) in večjega tveganja za zavrnitev (pri predpisovanju brez zaviralca kalcinevrina) (35). Zaradi
neoptimalnega sočasnega odmerjanja zaviralcev mTOR in zaviralcev kalcinevrina v preteklih raziskavah danes potekajo velike randomizirane večcentrične raziskave, ki želijo preučiti najboljši način sočasne uporabe zaviralca mTOR in zaviralca kalcinevrina za doseganje večje učinkovitosti (nizke incidence
zavrnitve) ter čim manjše nefrotoksičnosti (boljšega ledvičnega delovanja). Ena od teh je raziskava
TRANSFORM, ki bo pri več kot 2.000 bolnikih primerjala imunosupresijsko zdravljenje z everolimusom (ciljna koncentracija 3–8 ng/ml) in znižanim odmerkom zaviralca kalcinevrina ter standardno imunosupresijo z običajnim odmerkom zaviralca kalcinevrina in mikofenolat mofetilom (36). V omenjeni
raziskavi od leta 2015 sodeluje tudi Center za transplantacijo ledvic Kliničnega oddelka za nefrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Namen je pridobiti izkušnje pri sočasnem zdravljenju
z zaviralcem mTOR in zaviralcem kalcinevrina neposredno po presaditvi ledvice, ki jih do sedaj nismo
imeli.

UvedbazaviralcamTORv vzdrževalnemobdobjupopresaditviledvice
Sirolimus ali everolimus se danes najpogosteje uporabljata v vzdrževalni fazi imunosupresijskega zdravljenja kot zamenjava za ciklosporin ali takrolimus z namenom izboljšati delovanje presajene ledvice.
Najprimernejši čas prevedbe z zaviralca kalcinevrina na zaviralec mTOR ni jasen. Zdi se, da je najbolj
ustrezna prevedba v zgodnjem obdobju (tri do šest mesecev) po presaditvi. V tem primeru kronične
spremembe parenhima presajene ledvice še niso obsežne, zato po prevedbi na zaviralec mTOR lahko
pričakujemo izboljšanje ledvičnega delovanja (37). To je potrdila do danes največja randomizirana raziskava ZEUS, ki je preučevala zgodnjo prevedbo (približno 4,5 mesece po presaditvi) iz ciklosporina
na everolimus (38). Bolniki, ki so jih prevedli na everolimus, so imeli eno leto po presaditvi boljše ledvično delovanje v primerjavi z bolniki, ki so še naprej prejemali ciklosporin (ocenjena glomerulna filtracija
(oGF) = 72 ml/min/1,73 m2 v primerjavi z 62 ml/min/1,73 m2). Prevedba na everolimus je bila povezana z večjo incidenco akutnih zavrnitev (10 % v primerjavi s 3 %), vendar so bile zavrnitve blage in niso
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imele dolgoročnih posledic za ledvično delovanje. Kasnejša prevedba na zaviralec mTOR (več kot šest
mesecev po presaditvi) je pogosteje povezana s pomembnimi neželenimi učinki, predvsem pri bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem (oGF < 40 ml/min/1,73 m2) (39). V času prevedbe se pri približno polovici bolnikov razvijejo razjede sluznice ustne votline, periferni edemi ali kožni izpuščaj z aknami.
Poleg tega se pri bolnikih z že zmanjšanim ledvičnim delovanjem po prevedbi na zaviralec mTOR ledvično delovanje praviloma ne izboljša, pogosto pa se razvije ali stopnjuje proteinurija.
Uvedba zaviralca mTOR v vzdrževalnem obdobju po presaditvi ledvice je primerna tudi za bolnike
s pomembnimi neželenimi učinki zaviralcev kalcinevrina, kot so nevrotoksičnost, razvoj sladkorne bolezni, z zaviralcem kalcinevrina povzročen HUS ali maligne bolezni. To so tudi najpogostejše indikacije za uporabo zaviralcev mTOR pri nas. V našem centru uporabljamo everolimus, podobno kot v večini
drugih transplantacijskih centrov v Evropi. V ZDA pogosteje predpisujejo sirolimus, verjetno zaradi
preteklih izkušenj, saj je bil everolimus za preprečevanje zavrnitve registriran šele leta 2010. Pri nas
everolimus predpisujemo kot zamenjavo za zaviralec kalcinevrina ali sočasno z znižanim odmerkom
zaviralca kalcinevrina. Običajni začetni odmerek je 0,75 mg dvakrat dnevno. Nadaljnje odmerjanje prilagajamo tako, da je koncentracija zdravila v krvi pred naslednjim odmerkom 3–8 ng/ml (Podpoglavje
Farmakokinetika, Prilagajanje odmerka).

druge indikacije
Avtosomnodominantnapolicističnabolezenledvic
Avtosomno dominantna policistična bolezen ledvic je dedna bolezen, ki je pogost vzrok končne ledvične odpovedi pri odraslih. Pri večini bolnikov je posledica mutacije gena, ki nosi zapis za membransko beljakovino policistin. Okvara policistina povzroči nekontrolirano delitev tubulnih epitelnih celic,
ki izločajo tekočino v ledvične tubule. Ugotovili so, da je pri tej bolezni v večji meri aktiviran mTORC,
ki spodbuja delitev tubulnih celic in nastanek ledvičnih cist. Zaviralce mTOR so zato uporabljali v kliničnih raziskavah s ciljem zmanjšati rast cist in upočasniti slabšanje ledvičnega delovanja (40). Čeprav
je zdravljenje z everolimusom v odmerku 5 mg dnevno upočasnilo rast ledvičnih cist, po dveh letih
spremljanja ni prišlo do pomembne upočasnitve slabšanja ledvičnega delovanja. Zato zaviralcev mTOR
pri zdravljenju policistične bolezni ledvic zaenkrat ne uporabljamo.

Tuberoznaskleroza
Tuberozna skleroza je redka dedna bolezen. Nastane zaradi mutacije genov, ki nosijo zapis za regulatorne beljakovine, ki so vključene v mTORC (encimski sistem tuberozne skleroze (angl. tuberoussclerosiscomplex, TSC)) (slika 5.2). Posledica je moteno uravnavanje celične delitve, rasti in diferenciacije.
Klinična slika bolezni je različna, pri večini bolnikov nastanejo benigni hamartomi v različnih organih. Glavna razloga zbolevnosti in umrljivosti sta prizadetost osrednjega živčevja (kortikalni tuberomi, gigantocelični astrocitomi, epilepsija) in ledvic (angiomiolipomi in ledvične ciste) (41). V ledvicah
najpogosteje nastanejo angiomiolipomi (pri 80 % bolnikov so obojestranski), ki se s starostjo povečujejo in lahko povzročijo nevarne retroperitonealne krvavitve. Zaradi infilitracije tumorske mase redko
pride do ledvične odpovedi. Policistično obolenje ledvic, ki vodi v končno ledvično odpoved, ima 2–3 %
bolnikov. Klinične raziskave so pokazale, da zdravljenje z everolimusom upočasni rast angiomiolipomov (42). Za zdravljenje se odločamo pri bolnikih z velikimi ali hitro rastočimi angiomiolipomi, pri katerih obstaja nevarnost krvavitve. Priporočeni začetni odmerek everolimusa je 10 mg dnevno in se prilagaja
glede na neželene učinke.

Ledvičnirak
V zadnjem desetletju so se zaviralci mTOR uveljavili tudi pri zdravljenju adenokarcinoma ledvic. Njihovo mesto je predvsem pri zdravljenju napredovale bolezni, kadar zdravljenje z drugimi tarčnimi zdravili (predvsem zaviralci VEGF, kot sta sunitinib ali sorafenib) ni uspešno (43). Za to indikacijo se uporablja
predvsem everolimus v odmerku 10 mg dnevno. Razvili so tudi nove zaviralce mTOR. Eden takšnih je
temsirolimus, ki je registriran za bolnike z napredovalim ledvičnim rakom in se daje intravensko.
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poseBnosTI
maligne bolezni
Signalna pot fosfoinozitid 3-kinaze (angl. phosphoinositide3-kinase, PI3K) – Akt – mTOR (slika 5.2) je
pogosto aktivirana v rakavih celicah in spodbuja njihovo delitev. Poveča se tvorba rastnih dejavnikov,
predvsem VEGF. Ta spodbuja angiogenezo, ki je ključna za nadaljnjo rast in zasevanje tumorjev. Glede na osrednjo vlogo mTORC pri uravnavanju delitve in rasti rakavih celic, so v zadnjem desetletju zaviralci mTOR postali pomembna nova vrsta protitumorskih zdravil (44). Kljub imunosupresijskemu
delovanju pri bolnikih z rakom prevlada ugoden protitumorski učinek. Danes so zaviralci mTOR registrirani za zdravljenje napredovalega ledvičnega raka, nekaterih oblik možganskih tumorjev (kot je subependimalni velikocelični astrocitom), raka dojke in nevroendokrinih tumorjev. Učinek zaviralcev mTOR
preizkušajo tudi pri zdravljenju raka debelega črevesa in danke, želodca, trebušne slinavke ter prostate.
Ker imajo bolniki po presaditvi ledvice večje tveganje za razvoj malignih bolezni, predvsem nemelanomskih kožnih rakov in limfoproliferativnih bolezni, je ena od pomembnih indikacij za predpisovanje zaviralcev mTOR preprečevanje razvoja, napredovanja ali ponovitve malignih bolezni. Tako
epidemiološke kot prospektivne raziskave so pokazale, da je po presaditvi ledvice vzdrževalno imunosupresijsko zdravljenje z zaviralcem mTOR povezano z manjšo pogostostjo malignih bolezni kot zdravljenje z zaviralci kalcinevrina (45,46).
Najpogostejša maligna bolezen pri bolnikih s presajeno ledvico je invazivni ploščatocelični rak kože. Nedavno je bila objavljena večcentrična prospektivna raziskava, kjer so bolnike z anamnezo ploščatoceličnega kožnega raka v preteklosti naključno razporedili v skupino, ki je nadaljevala zdravljenje
z zaviralcem kalcinevrina, ali skupino, v kateri so bolnike prevedli na zdravljenje s sirolimusom (47).
Kožni raki so se pri bolnikih, ki so jih prevedli na sirolimus, ponovili redkeje in kasneje kot pri bolnikih, ki so nadaljevali zdravljenje z zaviralcem kalcinevrina (22 % v primerjavi z 39 %). Tudi pri nas bolnikom z anamnezo ploščatoceličnega kožnega raka uvedemo everolimus in ob tem znižamo odmerek
ali postopno ukinemo zaviralec kalcinevrina.
Zaviralci mTOR zavirajo rast in delitev z virusom Epstein-Barr transformiranih limfocitov B in imajo morda vlogo pri preprečevanju in zdravljenju potransplantacijske limfoproliferativne bolezni (48).
Kljub obetavnim raziskavam na celičnih kulturah zaenkrat ni trdnih kliničnih dokazov, ki bi podprli
pomembno vlogo zaviralcev mTOR pri preprečevanju ali zdravljenju potransplantacijske limfoproliferativne bolezni. V raziskavi, v katero je bilo vključenih devet evropskih transplantacijskih centrov, so
pri 19 bolnikih s potransplantacijsko limfoproliferativno boleznijo uvedli zaviralec mTOR in postopno ukinili ali zmanjšali odmerek zaviralca kalcinevrina (49). Pri 15 bolnikih so ugotavljali remisijo bolezni. Ker je bila večina bolnikov zdravljena tudi z rituksimabom, je učinek zaviralcev mTOR težko
ovrednotiti. Ne glede na to, pri nas bolnikom s potransplantacijsko limfoproliferativno boleznijo ukinemo zaviralec kalcinevrina (in mikofenolat mofetil) ter uvedemo everolimus.
Zaviralci mTOR so učinkoviti tudi pri zdravljenju bolnikov s presajeno ledvico in Kaposijevim sarkomom, ki je povezan z okužbo s človeškim herpesvirusom 8. Predvsem pri kožni obliki bolezni je pri
zamenjavi zaviralca kalcinevrina za zaviralec mTOR prišlo do popolne remisije bolezni (50). Pri napredovali bolezni s prizadetostjo notranjih organov pa je remisija pogosto le delna in začasna.

okužbe z oportunističnimi klicami
Imunosupresijske raziskave pri bolnikih s presajeno ledvico so pokazale, da je bila pri zdravljenju z zaviralci mTOR pogostost okužb z oportunističnimi klicami manjša kot pri bolnikih, ki so prejemali standardno imunosupresijo z zaviralcem kalcinevrina in mikofenolat mofetilom. Ugotavljali so predvsem
manjšo pogostost pljučnic, povzročenih s Pneumocystisjirovecii,in okužb z virusom citomegalije (13,
14,27).Pri bolnikih, ki so v imunosupresiji prejemali zaviralec mTOR, je bila manjša tudi pogostost
reaktivacij okužb z virusom polioma BK in z virusom povzročene okvare presajene ledvice (t. i. BK-virusna nefropatija) (51). Pri bolnikih z že razvito okužbo je bila prevedba na zaviralec mTOR povezana
s hitrejšim izboljšanjem ledvičnega delovanja. Klinična opažanja potrjujejo tudi raziskave invitro(52).
Te so pokazale, da sirolimus zavira znotrajcelične kinaze, ki so pomembne za pomnoževanje virusa.
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Zavorni učinek je bil večji pri sočasnem zdravljenju z leflunomidom, ki ga lahko predpišemo pri bolnikih z BK-virusno nefropatijo.

Tveganje za srčno-žilne bolezni
Zaviralci mTOR imajo neugoden učinek na presnovo maščob in pri številnih bolnikih povzročajo dislipidemijo (tabela 5.1). Poleg tega imajo toksičen učinek na celice β pankreatičnih otočkov in zvečujejo odpornost perifernih tkiv za učinke inzulina, kar je povezano z nekoliko večjo pogostostjo sladkorne
bolezni po presaditvi. Predvsem pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem presajene ledvice, že prisotno
proteinurijo in visokimi koncentracijami zdravila v krvi, lahko zaviralci mTOR zvečajo proteinurijo (zaradi okvare podocitov in tubulnih epitelnih celic) (podpoglavje Neželeni učinki). Po drugi strani pa zaviralci mTOR zmanjšujejo okvaro endotelnih celic in preprečujejo endotelijsko disfunkcijo, proliferacijo
gladkih mišičnih celic krvnih žil, napredovanje ateroskleroze in fibrogeneze, kar morda upočasni kronično okvaro presajenega organa ter izboljša preživetje bolnikov (53). S tem si razlagamo izboljšanje
ledvičnega delovanja pri bolnikih s presajeno ledvico in upočasnitev kronične vaskulopatije pri bolnikih s presajenim srcem. Pri bolnikih s presajeno ledvico so po prevedbi na zaviralec mTOR ugotavljali tudi zmanjšanje mase levega prekata, verjetno zaradi ugodnega vpliva na krvni tlak in ledvično delovanje.
Možne ugodne in najpomembnejše neželene učinke zaviralcev mTOR pri bolnikih s presajeno ledvico povzema tabela 5.2. Zaradi številnih neželenih učinkov je v večini transplantacijskih centrov delež bolnikov, ki v imunosupresijskem zdravljenju prejema zaviralec mTOR, manjši od 10 %. Ker imajo
pomembno vlogo pri uravnavanju procesov celične delitve, rasti in diferenciacije, bodo njihovo mesto
v klinični medicini verjetno razkrile šele prihodnje prospektivne kontrolirane raziskave.

Tabela 5.2. Možni ugodni in najpomembnejši neželeni učinki zaviralcev tarče rapamicina pri sesalcih (angl. mammalian
target of rapamycin, mTOR) pri bolnikih s presajeno ledvico (53).
ugodni učinki

neželeni učinki

izboljšanje ledvičnega delovanja

proteinurija

zmanjšanje endotelijske disfunkcije

dislipidemija

upočasnitev ateroskleroze

motena toleranca za glukozo

ugoden učinek na krvni tlak

edemi

manjša pogostost hipertrofije levega prekata

intersticijski pnevmonitis

manjša pogostost oportunističnih okužb

slabše celjenje ran, okužbe ran

manjša pogostost nekaterih tumorjev

mukozitis, izpuščaj, akne
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seznam uporaBljenIH kraTIC
4EBP1 – 4E-vezavna beljakovina 1 (angl. 4E-binding protein 1)
ACE – angiotenzinska konvertaza (angl. angiotensin converting enzyme)
CD – angl. cluster of differentiation
CYP – citokrom P450 (angl. cytochrome P450)
FKBP – FK-vezavne beljakovine iz družine imunofilinov (angl. FK-binding proteins)
oGF – ocenjena glomerulna filtracija
HMG-CoA – 3-hidroksi-3-metilglutaril-koencim A (angl. 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A)
HPLC – tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (angl. high-performance liquid chromatography)
HUS – hemolitično-uremični sindrom
IL-2 – interlevkin 2
IL-2R – receptor za interlevkin 2
mTORC – encimski sistem tarče rapamicina pri sesalcih (angl. mammalian target of rapamycin complex)
mTOR – tarča rapamicina pri sesalcih (angl. mammalian target of rapamycin)
PI3K – fosfoinozitid 3-kinaza (angl. phosphoinositide 3-kinase)
Raptor – z regulacijo povezana beljakovina tarče rapamicina pri sesalcih (angl. regulatory-associated protein of mammalian
target of rapamycin)
Rictor – na rapamicin neobčutljivi spremljevalec tarče rapamicina pri sesalcih (angl. rapamycin-insensitive companion of mammalian target of rapamycin)
TCR – T-celični receptor
TSC – encimski sistem tuberozne skleroze (angl. tuberous sclerosis complex)
VEGF – endotelijski rastni dejavnik (angl. vascular endothelial growth factor)
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Azatioprin

Andrej Škoberne1

aza tio prin
predsTavITev
Azatioprin spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo antimetaboliti. Skupna značilnost zdravil iz te
skupine je, da se vpletajo v normalen metabolizem celic, predvsem v sintezo DNA, in tako preprečujejo normalno delovanje celic ter povzročijo citostatični učinek. Azatioprin spada v podskupino antimetabolitov, ki se vpletajo v metabolizem purinov in s tem ovirajo sintezo ključnih gradnikov, potrebnih
za sintezo DNA. Eno prvih tovrstnih zdravil je bil 6-merkaptopurin (6-MP), ki je v 50. letih prejšnjega
stoletja bistveno izboljšal zdravljenje bolnikov z akutno levkemijo. Ugotovljen negativen vpliv 6-MP
na levkocite je vodil v raziskave, ki so preiskovale vpliv 6-MP na delovanje imunskega sistema. Raziskave v razmerah invivo na zajcih so pokazale, da aplikacija 6-MP ob sočasnem izpostavljanju preiskovane
živali tujim antigenom zmanjša sintezo protiteles proti tem antigenom (1). To spoznanje je privedlo do
uporabe, v uspešnih poizkusih, nesorodniške presaditve ledvice pri psih.
Odkritje azatioprina leta 1957 je bilo posledica iskanja molekule, ki bi imela podobno učinkovitost
kot 6-MP, vendar manjšo toksičnost. Prve raziskave z azatioprinom so pokazale, da je učinkovitost primerljiva s 6-MP, toksičnost, predvsem neugoden učinek na kostni mozeg, pa manjša (2). Azatioprin so
prvič uporabili pri bolniku leta 1961, kar je omogočilo začetek nesorodniške presaditve ledvic pri ljudeh,
ki je pomenila pravo revolucijo v zgodovini presaditve organov (3). Znanstvenika, ki sta odkrila molekulo azatioprina, Gertrude Belle Elion in George Hitchings, sta za svoje delo in prispevek k postavitvi
temeljnih principov razvoja zdravil leta 1988 prejela Nobelovo nagrado.

naČIn delovanja
Azatioprin je predzdravilo, ki se v telesu hitro pretvori v 6-MP. Nadaljnja pretvorba v aktivne in neaktivne presnovke je predstavljena na sliki 6.1. Aktivni presnovki zavrejo sintezo purinov, kot sta adenin
in gvanin, s pomočjo zavore različnih encimov, ki so v sintezo vpleteni (4). Pomanjkanje purinov povzroči motnje v sintezi DNA, kar povzroči citostatični učinek, ki prizadene predvsem celice z veliko proliferacijsko aktivnostjo (npr. levkociti) (5). Med vsemi celicami je delovanje azatioprina oz. njegovih
aktivnih presnovkov najbolj izraženo prav na limfocitih, ki nimajo t. i. rešilne poti sinteze nukleotidov
(6). Slednjo predstavljajo različni encimi, ki sodelujejo pri sintezi purinov in lahko ob zdravljenju z azatioprinom predstavljajo dodatno pot sinteze purinov, s čimer ublažijo učinek azatioprina. Negativni učinek azatioprina na limfocite lahko tako povzroči tudi limfopenijo (7). Poleg omenjenega načina delovanja
so v zadnjih desetletjih odkrili tudi druge poti, po katerih aktivni presnovki zdravila ovirajo normalno delovanje limfocitov. Presnovki namreč ovirajo tudi sintezo RNA, sprožajo apoptozo limfocitov, slabšajo možnost aktivacije limfocitov T z zavoro sočasne stimulacije preko CD (angl. clusterofdifferentiation)
28 in zavrejo delovanje encima inozin monofosfat dehidrogenaze (angl. inosine-5’-monophosphatedehydrogenase, IMPDH) (5,6,8). Slednji je tudi tarčni encim za delovanje zdravila mikofenolat mofetil (MMF),
ki je prav tako antimetabolit in ga pogosto uporabljamo pri presaditvi organov ter v klinični nefrologiji (poglavje Mikofenolat mofetil in mikofenolna kislina). Azatioprin in MMF sta torej po načinu delovanja sorodni zdravili, zato lahko občasno, če za to obstoja razlog, enega od njiju nadomestimo z drugim.

1

Asist. dr. Andrej Škoberne, dr. med., Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 7, 1000 Ljubljana; andrej.skoberne@gmx.net
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Neencimska
redukcija
Glutation
transferaza
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6–merkaptopurin

Tioinozin monofosfat

TPMT

Azatioprin
XO

TPMT
Metil–tioinozin
monofosfat

Tiosečna kislina

Tiogvaninski nukleotidi

6–metil–merkaptopurin

Aktivni presnovki
Neaktivni presnovki

slika 6.1. Pretvorba azatioprina v aktivne in neaktivne presnovke. Azatioprin se v telesu hitro pretvori, večinoma z neencimsko redukcijo in deloma s pomočjo encima glutation transferaze, v 6-merkaptopurin, ki se nato s pomočjo encimov
pretvori v različne neaktivne in aktivne presnovke. XO – ksantinska oksidaza (angl. xanthine oxidase), TPMT – tiopurinS-metiltransferaza, HGPRT – hipoksantin-gvanin fosforiboziltransferaza (angl. hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase).

farmakokIneTIka
način dajanja in biološka uporabnost
Azatioprin v veliki večini primerov dajemo peroralno. Možna je tudi intravenska aplikacija, vendar v Sloveniji intravenski preparat ni registriran. Biološka uporabnost zdravila je ob peroralni aplikaciji spremenljiva, različna od posameznika do posameznika, in odvisna od sočasnega uživanja živil. Absolutna biološka
uporabnost 6-MP po aplikaciji azatioprina naj bi bila povprečno okoli 50 %, razpon pa naj bi bil 27–83 % (5).
Sočasno uživanje hrane ali mleka naj bi zmanjšalo srednjo relativno biološko uporabnost 6-MP za okoli 26 %. Zaradi tega nekateri proizvajalci zdravila priporočajo, da naj bolniki azatioprin zaužijejo vsaj
eno uro pred zaužitjem hrane ali mleka oz. vsaj tri ure po tem (9). Drugi proizvajalci pa zaradi morebitne slabosti predlagajo redno jemanje s hrano (10). Plazemske koncentracije azatioprina in 6-MP niso
v sorazmerju s terapevtsko učinkovitostjo ali toksičnostjo zdravila, zato njihovo določanje ni smiselno. Večje koncentracije nekaterih aktivnih presnovkov (npr. tiogvaninski nukleotidi) so bili pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo povezani z večjo stopnjo remisije, zato bomo v prihodnosti,
glede na koncentracijo teh presnovkov v krvi, morda prilagajali zdravljenje z azatioprinom (11).

porazdelitev, presnova in izločanje
Po absorpciji azatioprina sledi začetni metabolizem s pretvorbo v 6-MP in druge aktivne ter neaktivne presnovke (podpoglavje Način delovanja). Največje plazemske koncentracije zdravila in nekaterih
začetnih presnovkov so dosežene nekaj ur po zaužitju zdravila (12). Približno 20–30 % zdravila je vezanega na beljakovine v plazmi (13). Navidezna prostornina porazdelitve za azatioprin ni natančno določena, za 6-MP naj bi bila približno 0,9 l/kg (9). Razpolovni časi presnovkov azatioprina so zelo različni –
od dveh ur za 6-MP do več dni za tiogvaninske nukleotide (5,12). Večina zdravila se v obliki neaktivnih in aktivnih presnovkov izloči iz telesa z urinom, manjši del pa skozi črevo z blatom.

prilagajanje odmerka
Osnovni odmerek azatioprina pri indukcijskem imunosupresijskem zdravljenju naj bi znašal
3–5 mg/kg/dan. Kljub temu azatioprina za namen indukcijskega zdravljenja v nefrologiji in po presaditvah ledvic praktično ne uporabljamo. V klinični nefrologiji ga večinoma uporabljamo za vzdrževa-
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nje remisije bolezni, pri presaditvi ledvic pa za preprečevanje akutne zavrnitve presadka. Ustrezni odmerek v teh primerih znaša 1–3 mg/kg/dan. Dejanski uporabljeni odmerek je odvisen od posamezne
indikacije za zdravljenje (podpoglavje Indikacije za uporabo in odmerjanje), sočasnega jemanja katerega od zdravil z možnimi interakcijami in morebitnih neželenih učinkov. Azatioprin lahko v peroralni obliki predpišemo bodisi v enkratnem ali razdeljenem odmerku dvakrat dnevno. Ni dokazov, da bi
bil kateri od načinov jemanja boljši v primerjavi z drugim. Vse peroralne oblike azatioprina, ki so trenutno
na voljo v Sloveniji (Imuran™ in Azafalk™) so v obliki filmsko obloženih tablet, ki jih praviloma ne
smemo razpolavljati. Imuran™ je v Sloveniji dostopen v odmerku 50 mg. Azafalk™ pa v odmerku 50 mg,
75 mg in 100 mg (9,10). Odmerek moramo zato zaokrožiti na najbližji dostopen odmerek.
O potrebni prilagoditvi odmerka pri bolnikih z napredovalo kronično ledvično boleznijo ali končno
ledvično odpovedjo nimamo natančnih podatkov. Glede na to, da se večina aktivnih presnovkov iz telesa izloči z urinom, je razumno pričakovati, da je potrebno odmerek azatioprina pri teh bolnikih nekoliko zmanjšati (npr. za 25 % pri očistku kreatinina < 50 ml/min in 50 % pri očistku kreatinina < 10 ml/min).
Pri bolnikih, ki so zdravljeni z dializo, moramo upoštevati tudi, da se zdravilo v določeni meri pri tem
odstranjuje. Raziskave z uporabo radioaktivno označenega azatioprina so pokazale, da se med osemurno dializo izloči približno 45 % radioaktivno označenih presnovkov azatioprina (14). Natančnih podatkov o farmakokinetiki azatioprina pri bolnikih, ki se zdravijo s peritonealno dializo, nimamo. Vsekakor
moramo biti pri bolnikih z napredovalo kronično ledvično boleznijo ali končno ledvično odpovedjo bolj
pozorni na morebitne neželene učinke zdravila, ki bi lahko bili posledica predoziranja (toksični učinki
zdravila).
Pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter moramo razmisliti o zmanjšanju odmerka azatioprina.
Raziskava, ki je preučevala farmakokinetiko zdravila pri bolnikih z jetrno cirozo, je pokazala, da je obremenjenost s 6-MP pri teh bolnikih kar šestkrat višja kot pri osebah brez bolezni jeter (9). Pri bolnikih
z jetrnimi boleznimi je tudi smotrno pogostejše preverjanje morebitnih neželenih učinkov azatioprina, ki bi lahko bile posledica prekomernega odmerka.
Glede odmerjanja azatioprina pri starostnikih ni posebnih priporočil. Ker lahko azatioprin poveča
tveganje za morebitne nevarne okužbe, ki so pri starostnikih že sicer pogostejše, je smotrno odmerek
prilagoditi do najnižjega odmerka, za katerega pričakujemo, da bo še učinkovit.

Interakcije
Ob jemanju azatioprina so možne nekatere interakcije z drugimi zdravili, ki so lahko zelo nevarne in
jih moramo upoštevati.

Alopurinolinfebuksostat
Najbolj znana interakcija z azatioprinom je v povezavi s sočasnim jemanjem alopurinola, ki zavira ksantinsko oksidazo (angl. xanthineoxidase, XO). Ta encim je vključen v metabolizem 6-MP in je eden od
glavnih encimov, ki zdravilo metabolizira v neaktivne presnovke (slika 6.1). Pomanjkljiva aktivnost XO
poveča količino aktivnih presnovkov, s čimer se poveča aktivnost delovanja azatioprina, kar poveča neželene učinke zdravila. Zato se ob sočasnem zdravljenju z alopurinolom priporoča zmanjšanje odmerka azatioprina na 25 % odmerka, ki bi ga sicer uporabili glede na indikacijo ter skrbno spremljanje morebitnih
neželenih učinkov (9,10,15). Enaka interakcija se pojavlja pri sočasnem zdravljenju s febuksostatom,
ki prav tako zavira XO. Pri bolnikih, ki nujno potrebujejo zdravljenje z alopurinolom ali febuksostatom, obstaja tudi možnost zamenjave azatioprina z zdravilom, ki ima podoben mehanizem delovanja
(npr. MMF). MMF se ne metabolizira s XO, zato interakcija v tem primeru ni pričakovana.

Ribavirin
Ribavirin zavira encim IMPDH, ki je udeležen tudi pri sintezi aktivnih presnovkov azatioprina (tiogvaninskih nukleotidov). Zavora encima IMPDH zmanjša tudi sintezo purinov, tako kot pri zdravljenju z MMF.
Sočasno jemanje azatioprina in ribavirina lahko privede do hude mielosupresije, zato to kombinacijo
odsvetujejo (9).
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Aminosalicilati
Derivati aminosalicilata (npr. olsalazin, mesalazin in sulfasalazin) zavirajo encim tiopurin-S-metiltransferazo (TPMT). S tem se deloma poveča nastajanje tiogvaninskih nukleotidov in zmanjša nastajanje
neaktivnih presnovkov, zaradi česar je morda odmerek treba nekoliko zmanjšati (15).

Cepiva
Ob jemanju azatioprina lahko cepljenje z živim cepivom povzroči nepričakovane in morebitno škodljive neželene učinke cepljenja, zato se pri bolnikih, ki prejemajo to zdravilo, odsvetuje uporaba živih cepiv. Pri uporabi mrtvih cepiv pa je lahko zaščita, ki bi jo sicer tovrstno cepivo sprožilo, neustrezna oz.
premajhna, kadar bolniki sočasno prejemajo imunosupresijsko zdravljenje (npr. z azatioprinom). V primerih, ko je možno preveriti uspešnost cepljenja z določanjem titra specifičnih protiteles, je to smotrno
storiti (npr. po cepljenju proti hepatitisu B) (9,10).

Varfarin
Sočasno zdravljenje z azatioprinom in varfarinom lahko zmanjša učinkovitost varfarina, zato je potrebna
večja previdnost pri preverjanju antikoagulantnega učinka in po potrebi prilagoditi odmerek varfarina (9,10).

Drugazdravila
Različne raziskave so pokazale možnost povečanega učinka azatioprina v nekaterih primerih sočasnega prejemanja zaviralcev angiotenzin-konvertaze, trimetoprim-sulfometoksazola, metotreksata, cimetidina in indometacina (9). Večja možnost za mielosupresijo je prisotna tudi pri sočasnem jemanju drugih
zdravil, ki imajo citostatični učinek. Azatioprin lahko deluje nasprotno nekaterim nedepolarizirajočim
mišičnim relaksantom (npr. kurare, d-tubokurarin in pankuronij) in ojača živčno-mišično blokado nekaterih drugih relaksantov (npr. sukcinilholina), zato moramo pred operativnim posegom o jemanju
tega zdravila obvestiti anesteziologa (10).

nosečnost in dojenje
Azatioprin spada v kategorijo D varnosti jemanja v nosečnosti, kar pomeni, da je glede na dostopne
podatke možen škodljiv učinek na plod. Na podlagi te ocene se bodočim nosečnicam načeloma odsvetuje zdravljenje z azatioprinom, če to ni nujno potrebno (9,10). Podatki o škodljivem učinku azatioprina na plod izhajajo predvsem iz raziskav na podganah in miših. Podatkov o teratogenosti pri
ljudeh je malo in niso povsem zanesljivi. Več raziskav je pokazalo, da delež malformacij pri nosečnicah, ki so prejemale azatioprin, ni bistveno večji kot pri zdravih nosečnicah (16–19). Podatki nekaterih raziskav kažejo, da je večja verjetnost za prezgodnji porod in nizko porodno težo ob porodu, vendar ni povsem jasno, ali je to posledica zdravljenja z azatioprinom ali osnovne bolezni (18,19). Ena od
raziskav je ugotovila nekoliko večjo verjetnost za nastanek preddvornega ali prekatnega defekta (20).
Pri razmisleku o ustrezni terapiji bolnic med nosečnostjo moramo pretehtati tudi možne škodljive
učinke drugih imunosupresijskih zdravil. Zdravilo MMF ima bistveno bolj jasne dokaze o teratogenosti in je absolutno kontraindicirano pri bolnicah, ki želijo zanositi. Zato v praksi bolnice s sistemskim lupusom eritematozusom (SLE) ali presajeno ledvico, ki prejemajo MMF, pogosto prevedemo
na azatioprin. Izkušnje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana z omenjenim pristopom
so dobre.
Zdravilo azatioprin in 6-MP dokazano prehajata v materino mleko, zato je dojenje med jemanjem
azatioprina odsvetovano (9,10).

kontraindikacije
Glavne kontraindikacije za jemanje azatioprina, ki jih navajata proizvajalca zdravil, ki so dostopna v Sloveniji, so dokazana preobčutljivost na azatioprin ali katerokoli pomožno snov, preobčutljivost na 6-MP,
huda okužba, vnetje trebušne slinavke, močno zmanjšano delovanje jeter ali kostnega mozga, cepljenje
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s katerimkoli živim cepivom, nosečnost (razen če koristi zdravljenja ne odtehtajo njegovega tveganja;
podpoglavje Nosečnost in dojenje) in dojenje (podpoglavje Nosečnost in dojenje) (9,10).

neŽelenI uČInkI
Poročajo, da naj bi približno 15 % vseh bolnikov, ki prejemajo azatioprin, imelo neželene učinke (10).
V tabeli 6.1 naštevamo različne neželene učinke, razdeljene glede na organski sistem in pričakovano
pogostost pojavljanja. Najpogostejši neželeni učinki so okužbe, depresija kostnega mozga, ki se prvenstveno kaže z levkopenijo, lahko pa tudi s trombocitopenijo in anemijo, slabost, bruhanje in anoreksija.
Bolnikom moramo zato ob začetku zdravljenja svetovati, da nas v primeru pojava simptomov ali znakov depresije kostnega mozga (povišana telesna temperatura, krvavitve, purpura in oslabelost) ali ob
slabosti, bruhanju, anoreksiji in bolečinah v trebuhu nemudoma kontaktirajo, saj bo jemanje zdravila
verjetno treba prekiniti in uvesti drugo ustrezno zdravilo. Kot velja za druga imunosupresijska zdravila, je tudi jemanje azatioprina povezano s povečanim tveganjem za nastanek novotvorb, ki pa so sicer
redek neželen učinek. Ker najpogosteje pride do nastanka limfomov, kožnih novotvorb ali malignomov
materničnega vratu (tabela 6.1), je smiselno bolnike poučiti, da so med zdravljenjem pozorni predvsem
na pojav nepojasnjenih bul na telesu, vztrajno povišane telesne temperature, neobičajnih kožnih sprememb ali neredne ginekološke krvavitve. Zelo pomembno je, da bolniki upoštevajo tudi vse splošno
sprejete ukrepe za preprečevanje kožnih rakov (izogibanje soncu in ustrezna zaščita s sončnimi kremami) ter da bolnice opravljajo redne ginekološke preglede. Večino podatkov o povezavi med jemanjem azatioprina in malignomi sicer izvira iz podatkov, pridobljenih pred desetletji, ko so bili v uporabi
bistveno višji odmerki azatioprina, kot jih uporabljamo danes. V nekoliko novejših podatkih povezava
med zdravljenjem z azatioprinom in malignomi ni več tako očitna (21).

Tabela 6.1. Neželeni učinki azatioprina (9, 10).
organski sistem

zelo pogostia

Infekcijske
bolezni

virusne, glivične in
bakterijske okužbeb

pogostia

občasnia

različne hematološke
novotvorbe in
novotvorbe solidnih
organovd
depresija kostnega
mozga, levkopenija

Bolezni
imunskega
sistema

trombocitopenija

anemija

agranulocitoza,
pancitopenija,
aplastična anemija

preobčutljivostne
reakcije

Stevens-Johnsonov
sindrom, toksična
epidermalna
nekroliza

Boleznidihal
Bolezniprebavil
Boleznijeter
inžolčnihpoti
Boleznikože
inadneksov

zelo redkia

virusne, glivične in
bakterijske okužbec

Onkološka
obolenja

Hematološka
obolenja

redkia

reverzibilen
pnevmonitis
slabost, bruhanje,
anoreksija

vnetje trebušne
slinavke

kolitis, divertikulitis,
perforacija črevesa

holestaza, povišanje življenjsko nevarna
jetrnih encimov
jetrna okvara
alopecija

a opredelitve

različnih stopenj pogostosti neželenih učinkov: zelo pogosti (≥ 10 %), pogosti (1–10%), občasni (0,1–1 %), redki (0,01–0,1 %), zelo
redki (< 0,01 %)
b Velja za bolnike, ki prejemajo azatioprin v kombinaciji z drugimi imunosupresijskimi zdravili po presaditvi organa.
c
Velja za druge indikacije prejemanja azatioprina.
d najpogostejša onkološka obolenja v povezavi z jemanjem azatioprina: ne-Hodgkinovi limfomi, kožne novotvorbe (melanomske in nemelanomske),
sarkomi, rak materničnega vratu
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IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
vaskulitisi malih žil s prisotnimi protitelesi proti citoplazmi nevtrofilcev
Vaskulitise malih žil s prisotnimi protitelesi, usmerjenimi proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. antineutrophilcytoplasmicantibody, ANCA), pri katerih pride tudi do prizadetosti ledvic s tipično histološko sliko imunsko bornega glomerulonefritisa, v prvi fazi zdravimo s t. i. indukcijskim, v nadaljevanju
pa s t. i. vzdrževalnim zdravljenjem. Temelj indukcijskega zdravljenja so visoki odmerki glukokortikoidov v kombinaciji s ciklofosfamidom ali rituksimabom. Osnovni cilj je umiritev bolezni z izginotjem vseh simptomov in znakov, ki bi jih lahko pripisali aktivni bolezni. Takšen izid bolezni imenujemo popolna remisija. Kljub morebitnemu uspešnem indukcijskem zdravljenju z razvojem remisije
pa se bolezen pogosto ponovi. Do relapsa pride v roku petih let po postavitvi diagnoze bolezni pri
30–50 % bolnikov (22). Zaradi pogostih ponovitev se je pojavila potreba po vzdrževalnem zdravljenju, katerega osnovni cilj je preprečiti relaps bolezni z uporabo imunosupresijskega zdravljenja, ki
bi bilo manj intenzivno kot indukcijsko zdravljenje in z manj neželenimi učinki. Eden prvih dokazov za učinkovitost omenjenega pristopa je bila randomizirana raziskava Cohen Tervaerta in sodelavcev, objavljena leta 1990. Bolnike, ki so uspešno zaključili indukcijsko zdravljenje in pri katerih
so zaznali porast titra protiteles ANCA, so randomizirali v skupino, ki je prejela ciklofosfamid peroralno v manjšem odmerku, kot bi ga sicer prejeli med indukcijo z dodatkom glukokortikoidov, in
kontrolno skupino, ki ni prejela imunosupresivne terapije (23). V skupini, ki je prejela imunosupresijo, ni prišlo do kliničnega relapsa bolezni pri nobenem od preiskovanih bolnikov, v kontrolni skupini pa je do relapsa prišlo pri devetih od skupno 11 preiskovancev. Kontrolna skupina je zaradi relapsa prejela celokupno celo več ciklofosfamida v primerjavi s skupino, ki je prejela imunosupresijo
ob porastu titra protiteles ANCA. Vendar pa je uporaba ciklofosfamida pri vzdrževalnem zdravljenju
problematična, saj so nevarni neželeni učinki tega zdravila (npr. gonadotoksičnost in kancerogenost)
povezani predvsem s kumulativnim odmerkom. Prelomna raziskava, ki je raziskovala vzdrževalno
zdravljenje vaskulitisov ANCA, je bila študija CYCAZAREM (24). V tej randomizirani raziskavi so bolnike po uspešno zaključenem indukcijskem zdravljenju z nastopom remisije razdelili v skupino, ki
je za namene vzdrževalnega zdravljenja prejemala ciklofosfamid peroralno v nižjem odmerku, in drugo skupino, ki je prejemala azatioprin. Bolniki v obeh skupinah so v fazi vzdrževalnega zdravljenja
prejemali tudi glukokortikoide v nizkem odmerku. Raziskava je pokazala, da sta bili obe terapiji enako uspešni – v obeh skupinah se delež bolnikov, pri katerih je prišlo do relapsa, ni pomembno razlikoval, tudi takojšnji stranski učinki so bili primerljivi. Seveda pa je skupina bolnikov, ki je prejemala azatioprin, prejela bistveno nižji kumulativni odmerek ciklofosfamida. Na področju zdravljenja
lupusnega glomerulonefritisa in presaditve ledvice je v zadnjem času MMF pričel izpodrivati azatioprin, saj naj bi bila njegova učinkovitost boljša. Zato so bile opravljene tudi raziskave, ki so proučevale uporabo MMF v fazi vzdrževalnega zdravljenja vaskulitisov ANCA. Nekoliko presenetljivo
je multicentrična randomizirana raziskava, ki je primerjala MMF in azatioprin v fazi vzdrževalnega zdravljenja, pokazala, da je bil delež bolnikov, ki so doživeli relaps bolezni, bistveno večji v skupini bolnikov, ki so prejemali MMF v primerjavi z bolniki, ki so prejemali azatioprin (25). Poleg azatioprina so bili v fazi vzdrževalnega zdravljenja v raziskavah uporabljeni tudi drugi imunosupresivi –
predvsem metotreksat in leflunomid, ki pa do sedaj niso prepričljivo dokazali boljše učinkovitosti
v primerjavi z azatioprinom (23). Pri metotreksatu dodatno težavo predstavlja še zahtevno odmerjanje zdravila pri oslabljenem ledvičnem delovanju. V primerih, ko je glomerulna filtracija manjša
od 30 ml/min, je zdravilo kontraindicirano. Nedavno je bila objavljena raziskava, ki je primerjala vzdrževalno zdravljenje z rituksimabom in azatioprinom (26). Raziskava je pokazala bistveno manjši delež relapsov v skupini bolnikov, ki so prejemali rituksimab, v primerjavi z bolniki, ki so prejemali
azatioprin. Nekateri avtorji so po objavi raziskave izražali zadržke glede pravilnosti zasnove raziskave, saj je bilo v skupini bolnikov, ki so prejemali azatioprin, postopno zmanjševanje odmerka zdravila, medtem ko odmerka rituksimaba med raziskavo niso zmanjševali (27). Kljub sicer zelo obetavnim rezultatom, uporaba rituksimaba še vedno ni postala standard vzdrževalnega zdravljenja pri ANCA
vaskulitisih (23).
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Na podlagi zgoraj omenjenih podatkov smernice trenutno še vedno omenjajo azatioprin kot zdravilo prvega izbora v fazi vzdrževalnega zdravljenja vaskulitisov ANCA (28–30). Smernice priporočajo
odmerek v območju 1–2 mg/kg/dan. Največji odmerek za to indikacijo je 200 mg/dan. V UKC Ljubljana običajno uvedemo začetni odmerek 1,5 mg/kg/dan, ki ga kasneje, glede na morebitne neželene učinke ali spremembe v kliničnem stanju, po potrebi spremenimo. S takšnim odmerjanjem imamo dobre
izkušnje. Poleg azatioprina v fazi vzdrževalnega zdravljenja nadaljujemo tudi z zdravljenjem z glukokortikoidi, ki so običajno uvedeni že v fazi indukcijskega zdravljenja, v fazi vzdrževalnega zdravljenja
pa uporabljamo bistveno manjše odmerke. Optimalno trajanje vzdrževalnega zdravljenja ni natančno
določeno. Smernice priporočajo, da vztrajamo z vzdrževalnim zdravljenjem vsaj 18–24 mesecev (28–30).
V primeru granulomatoze s poliangitisom (Wegenerjeva bolezen), posebej, kadar vztraja prisotnost protiteles ANCA, je znano, da je delež relapsov bistveno večji v primerjavi z ostalimi bolniki z vaskulitisi ANCA. Britanske smernice v tem primeru svetujejo vzdrževalno zdravljenje v trajanju do pet let (29).
V primeru, da je uporaba azatioprina kontraindicirana oz. da bolnik zdravila zaradi neželenih učinkov
ni prenašal, smernice predlagajo uvedbo MMF v odmerku do 2 g dnevno (30). Azatioprina v fazi indukcijskega zdravljenja praviloma ne uporabljamo, so pa bile objavljene raziskave, pri katerih so v primerih bolezni, odpornih na zdravljenje, poizkušali z zdravljenjem z visokimi odmerki azatioprina po
shemi mesečnih pulzov (31).

lupusni nefritis
Z imenom lupusni nefritis imenujemo imunsko kompleksni glomerulonefritis, ki nastane v sklopu SLE.
Podobno kot smo opisali v zgornjem podpoglavju o vaskulitisih ANCA, tudi pri lupusnem nefritisu zdravljenje delimo na indukcijsko in vzdrževalno. Azatioprin ima mesto predvsem v fazi vzdrževalnega zdravljenja. Ameriške in evropske smernice za vzdrževalno zdravljenje predlagajo bodisi azatioprin v odmerku
2 mg/kg/dan bodisi MMF v odmerku 2 g/dan (32,33). Dodatno sodijo k vzdrževalnemu zdravljenju tudi
glukokortikoidi v majhnem odmerku. V zadnjih letih je v strokovni literaturi mogoče opaziti trend k večji naklonjenosti MMF kot terapiji prvega izbora tako za indukcijsko kot tudi vzdrževalno zdravljenje.
Nedavno objavljena analiza skupine Cochrane je zaključila, da je vzdrževalno zdravljenje z MMF bolj
učinkovito od zdravljenja z azatioprinom (34). Podatki o tem pa niso povsem enoznačni. V zadnjih petih letih je bilo objavljenih pet različnih metaanaliz, ki so med drugim obravnavale tudi primerjavo
med MMF in azatioprinom pri vzdrževalnem zdravljenju. Le dve metaanalizi sta potrdili boljšo učinkovitost MMF, ostale tri pa niso odkrile razlik med zdraviloma (35–39). Tudi raziskava, v kateri so opravljali protokolne biopsije dve leti po uvedbi vzdrževalnega zdravljenja bodisi z MMF bodisi z azatioprinom,
ni pokazala pomembnih razlik v histoloških najdbah (40). Možno je, da so ugotovljene razlike v raziskavah posledica obravnavanja različnih etnoloških skupin bolnikov. Ob natančnejšem pregledu je opaziti
trend k enaki učinkovitosti azatioprina v primerjavi z MMF pri evropskih bolnikih in boljši učinkovitosti MMF pri temnopoltih, bolnikih azijskega porekla in bolnikih iz Latinske Amerike (30). V UKC Ljubljana se običajno odločamo za vzdrževalno zdravljenje z MMF, saj vse omenjene raziskave nedvomno
potrjujejo vsaj enako učinkovitost MMF v primerjavi z azatioprinom, medtem ko je verjetnost za neželene učinke pri MMF morda nekoliko manjša kot pri azatioprinu (35,38,39). Pri bolnicah, ki imajo
namen zanositi, pa ima vsekakor prednost azatioprin, saj naj bi imel manjši teratogeni potencial v primerjavi z MMF.

presaditev ledvice
Kot smo že omenili v uvodu, je odkritje azatioprina pomenilo pravo revolucijo v nesorodniški presaditvi solidnih organov. Skoraj 20 let je bil temelj imunosupresijskega zdravljenja bolnikov po presaditvi ledvice kombinacija azatioprina in glukokortikoidov. V začetku 90. let prejšnjega stoletja pa je uporabo
azatioprina v precejšnji meri nadomestil MMF. Zamenjava je bila v večji meri predvsem posledica rezultatov raziskav, ki so kazale na manjšo verjetnost pojava akutne zavrnitve v protokolih, kjer so poleg ciklosporina in glukokortikoidov bolnike namesto z azatioprinom zdravili z MMF (21). Novejše
raziskave te razlike niso pokazale, temveč so ugotavljale enako učinkovitost azatioprina in MMF ter
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primerljiv delež neželenih učinkov (41,42). V primerjavi z MMF azatioprin povzroča več hepatotoksičnosti in morda, čeprav novejši podatki tega ne dokazujejo nedvoumno, tudi večjo možnost za maligna obolenja (43). Po drugi strani pa MMF v primerjavi z azatioprinom povzroča več dislipidemije
in post-transplantacijske sladkorne bolezni (21). V UKC Ljubljana že več desetletij kot del našega standardnega imunosupresijskega protokola namesto azatioprina uporabljamo MMF. Tako dosegamo odlične rezultate tudi v primerjavi z drugimi državami in transplantacijskimi centri Eurotransplanta. Za
zamenjavo MMF z azatioprinom se odločamo predvsem pri bolnikih, ki prvega ne prenašajo, in pri bolnicah s presajeno ledvico, ki nameravajo zanositi, saj naj bi imel azatioprin manjši teratogeni potencial kot MMF. Podatki iz literature kažejo tudi na trend k večjemu pojavljanju nefropatije zaradi okužbe
s poliomavirusom BK pri bolnikih, ki prejemajo MMF in takrolimus, zato nekateri avtorji ob pojavu
tovrstne nefropatije predlagajo zamenjavo MMF za azatioprin, kar smo v nekaterih primerih naredili
tudi v našem centru (44). Standardni odmerek azatioprina pri bolnikih s presajeno ledvico, ki prejemajo tudi druga imunosupresivna zdravila, je 1–2 mg/kg/dan (45).

druge indikacije
Pri drugih obolenjih in stanjih, ki jih obravnavamo nefrologi, azatioprin nima vloge zdravila prvega
izbora zdravljenja. Zaradi pregledne narave poglavja bomo našteli nekaj diagnoz, pri katerih se (bolj
ali manj uspešno) bolniki zdravijo tudi z azatioprinom.

Akutnialikroničniintersticijskinefritis
Akutni intersticijski nefritis v ožjem pomenu besede je diagnoza, ki jo večinoma odkrijemo ob histološkem pregledu biopsije bolnika z nepojasnjeno akutno ledvično okvaro nativnih ledvic. Etiopatogenetsko je večinoma posledica imunskega dogajanja v smislu preobčutljivostne reakcije. Bolezen največkrat
sprožijo zdravila, drugi pogosti razlog pa so sistemske avtoimunske bolezni. Najpogosteje ga zdravimo z glukokortikoidi. Zdravljenje je večinoma uspešno, relapsi so redki. V nekaterih primerih pa vseeno pride do relapsov in nastanka kroničnega intersticijskega nefritisa s potrebo po dolgotrajnem zdravljenju
z glukokortikoidi. To je značilno predvsem za bolezni s sistemskim imunskim dogajanjem. V literaturi poročajo o uspešni uporabi azatioprina za namen zmanjšanja potrebe po glukokortikoidih pri bolnikih s kroničnim intersticijskim nefritisom zaradi sarkoidoze in z imunoglobulinom G4 povezano
boleznijo (46). Najti je mogoče tudi primere uspešne uporabe azatioprina pri intersticijskem nefritisu
v sklopu Sjögrenovega sindroma (47). Intersticijski nefritis lahko nastopi tudi v sklopu kronične vnetne črevesne bolezni, pri kateri se azatioprin pogosto uporablja za zdravljenje in je večkrat povezan z aktivnostjo črevesne bolezni. Nekateri avtorji zato intersticijski nefritis štejejo za izvenčrevesno izražanje
kronične vnetne črevesne bolezni (48).

Idiopatskaretroperitonealnafibroza
Idiopatska retroperitonealna fibroza je bolezen, pri kateri pride do sterilnega vnetja in fibroze v retroperitonealnem prostoru. Končni rezultat procesa je običajno večja fibrozna masa, ki lahko pritiska na
bližnje ležeče strukture, predvsem oba sečevoda, zaradi česar pogosto pride do obstruktivne nefropatije. Praviloma jo zdravimo z glukokortikoidi, ker pa je pogosto potrebno dolgotrajno zdravljenje, so
nekateri avtorji uspešno zmanjšali potrebo po večjih odmerkih glukokortikoidov z dodatkom azatioprina (49).

IgAnefropatijainIgAvaskulitis
Randomizirane raziskave na pediatričnih bolnikih z imunoglobulin (Ig) A nefropatijo so pokazale, da
bi kombinacija glukokortikoidov in azatioprina lahko izboljšala stanje bolezni z večjim zmanjšanjem
proteinurije in boljšim ledvičnim delovanjem po desetih letih spremljanja (50,51). Žal randomizirane
raziskave pri odraslih bolnikih z IgA nefropatijo tega rezultata niso uspele prepričljivo potrditi (52,53).
Randomizirana raziskava Ballardieja in sodelavcev pri bolnikih z zmerno okrnjenim ledvičnim delovanjem (serumski kreatinin 130–250 μmol/l) in hitrim poslabševanjem (porast serumskega kreatinina
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za vsaj 15 % v enem letu) je potrdila boljši izid bolezni v skupini bolnikov, ki je poleg prednizolona
prejela še ciklofosfamid (prve tri mesece v odmerku 1,5 mg/kg/dan) in nato azatioprin (vsaj še dve leti
v odmerku 1,5 mg/kg/dan) v primerjavi s kontrolno skupino, ki imunosupresije ni prejela (54). Žal je
iz tako zasnovane raziskave težko izluščiti vpliv posameznega imunosupresijskega zdravila na izid bolezni. Smernice trenutno ne priporočajo uporabe azatioprina pri bolnikih z IgA nefropatijo, razen v primeru polmesečastega glomerulonefritisa, ki je v tem primeru definiran kot prisotnost > 50 % glomerulov
s polmeseci na biopsiji (30). Prognoza tovrstne oblike bolezni je zelo slaba in bolezen običajno hitro
napreduje do končne ledvične odpovedi. V tem primeru zdravljenje vključuje visoke odmerke glukokortikoidov v kombinaciji s ciklofosfamidom, ki ga po šestih mesecih zdravljenja lahko nadomesti azatioprin, če je to potrebno. Tudi pri bolnikih z IgA vaskulitisom (predhodno poznan kot Henoch-Schönleinova
bolezen oz. purpura), pri katerih je sicer polmesečast glomerulonefritis pogostejši kot pri IgA nefropatiji, so v nekaterih primerih poročali o uspešni uporabi azatioprina kot dodatka glukokortikoidom (55).

Primarninefrotskisindromi
Primarni nefrotski sindrom je običajno posledica glomerulonefritisa z minimalnimi spremembami, fokalne segmentne glomeruloskleroze ali membranske nefropatije. Smernice ne priporočajo uporabe azatioprina pri omenjenih boleznih. Opravljene raziskave ne podajajo prepričljivih dokazov, da bi azatioprin
pri omenjenih boleznih predstavljal uspešno zdravljenje (30).

Enkapsulirajočaperitonealnaskleroza
Enkapsulirajoča peritonealna skleroza je zelo nevaren zaplet, do katerega redko pride po dolgotrajnem
zdravljenju s peritonealno dializo. Značilno za bolezen je kronično, prikrito vnetje peritonealne membrane, ki vodi v fibrozo membrane. Zaradi vnetja bolezen zdravimo z imunosupresijskimi zdravili, in
sicer na prvem mestu z glukokortikoidi. V literaturi so objavljene raziskave z majhnim številom bolnikov, pri katerih so poleg glukokortikoidov uporabljali tudi azatioprin. Vendar pa eksperimentalna raziskava, v kateri so bolezen inducirali pri podganah, ni pokazala pomembnejšega izboljšanja bolezni
v primerih, ko so poleg glukokortikoida uporabili še azatioprin v primerjavi s skupino, ki je prejela samo
glukokortikoid (56).

poseBnosTI
Pri bolnikih, ki jih zdravimo z azatioprinom, so neželeni učinki dokaj nepredvidljivi. Nekateri neželeni učinki, predvsem depresija kostnega mozga in hepatotoksičnost, so najverjetneje povezani z višjimi
nivoji aktivnih presnovkov v plazmi. Višji nivoji aktivnih presnovkov so lahko povezani s spremenljivostjo v biološki uporabnosti, sočasnim jemanjem zdravil z vplivom na encime, ki presnavljajo azatioprin (podpoglavje Interakcije), in genetskimi variacijami v presnovnih encimih. V slednjem primeru
je dobro poznana povezava med pojavom neželenih učinkov in prirojeno nizko aktivnostjo encima TPMT.
TPMT je eden od encimov, ki 6-MP pretvori v neaktivni presnovek (glej sliko 6.1). Prirojeno pomanjkanje TPMT vodi v povečano količino aktivnih presnovkov in pojav neželenih učinkov (4). Nekateri avtorji zato priporočajo obvezno določanje aktivnosti TPMT pri vseh bolnikih, pri katerih nameravamo
pričeti zdravljenje z azatioprinom, vendar pa to priporočilo ni splošno sprejeto (22). Na Kliničnem oddelku
za nefrologijo UKC Ljubljana ne opravljamo določitev aktivnosti TPMT. Ker so hudi neželeni učinki,
kot so na primer huda levkopenija, pancitopenija ali huda jetrna okvara, redki in jih praviloma pravočasno odkrijemo s predvidenimi preiskavami, menimo, da rutinsko določanje aktivnosti TPMT ni potrebno. Seveda pa je nujno potrebno redno spremljanje pojava morebitnih neželenih učinkov. Zaradi
nepredvidljivosti neželenih učinkov spremljamo celotno krvno sliko z diferencialno krvno sliko in jetrnimi testi (aspartat transaminaza, alanin transaminaza, γ-glutamil transpeptidaza) enkrat tedensko prvi
mesec zdravljenja, enkrat na dva tedna drugi mesec zdravljenja, enkrat mesečno tretji mesec zdravljenja in nato vsake tri mesece. Zanimiva je raziskava, ki je pokazala zelo visoko aktivnost TPMT pri 15 %
bolnikov s kronično črevesno boleznijo (57). Ugotavljali so tudi slabši izid zdravljenja z azatioprinom
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pri bolnikih s povečano aktivnostjo TPMT. Pri bolnikih z vaskulitisom ANCA te povezave niso potrdili, saj spremenljivost v aktivnosti TPMT ni bila povezana z deležem relapsov (58).
V primeru predoziranja zdravimo bolnike predvsem z ukinitvijo zdravila in podporno terapijo (npr.
rastni dejavniki za stimulacijo nastajanja nevtrofilcev, transfuzija itd.). Teoretično bi prišlo v poštev
zdravljenje s hemodializo, ob katerem se dokazano izločajo presnovki azatioprina, vendar podatkov o uspešnosti tovrstnega pristopa pri predoziranju še nimamo (14). Glede na dostopne podatke lahko pričakujemo
pomembnejše izboljševanje neželenih učinkov približno en teden po ukinitvi zdravljenja z azatioprinom.
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seznam uporaBljenIH kraTIC
6-MP – 6-merkaptopurin
ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophyl cytoplasmic antibodies)
CD – angl. cluster of differentiation
HPRT – hipoksantin-gvanin fosforiboziltransferaza (angl. hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase)
Ig – imunoglobulin
IMPDH – inozin-5’-monofosfat dehidrogenaza (angl. inosine-5’-monophosphate dehydrogenase)
MMF – mikofenolat mofetil
SLE – sistemski lupus eritematozus
TPMT – tiopurin-S-metiltransferaza
UKC – Univerzitetni klinični center
XO – ksantinska oksidaza (angl. xanthine oxidase)
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Andreja Aleš Rigler1

In tra ven ski imu no glo bu li ni
predsTavITev
Imunoglobulini (Ig) so del imunskega sistema in sodelujejo pri interakcijah antigena z različnimi celičnimi ter humoralnimi mehanizmi. Spremenljivi del imunoglobulinske molekule (angl. fragment,antigenbinding,Fab) se povezuje z antigeni (aferentni del), konstantni del imunoglobulinske molekule
(angl. fragment,crystallizable, Fc) pa se povezuje s komplementom, s topnimi receptorji ter z receptorji
na površini imunskih celic in, če se veže na receptor na limfocitu B, signalizira spremembe v njem (eferentni del).
Preparate polispecifičnih Ig pridobimo iz plazme več tisoč zdravih dajalcev. Na ta način dobimo raznovrstna protitelesa, specifična za različne antigene. Procese frakcioniranja človeške plazme z uporabo hladnega etanola so razvili Edwin Cohn in sodelavci na Harvardski univerzi, da bi pridobili albumin
za zdravljenje šokovnih stanj med drugo svetovno vojno. Frakcije beljakovin, ki so se obarile pri manjših
koncentracijah etanola, so analizirali dalje in dobili frakcije fibrinogena ter frakcije γ-globulinov, protrombina, lipoproteninov in drugih proteinov. Oncley in sodelavci so kasneje pridobili čistejše frakcije Ig, ki so jih pričeli uporabljati za zdravljenje ter preprečevanje hepatitisa, rdečk in poliomielitisa.
Po letu 1950 so jih pričeli uporabljati za zdravljenje primarnih imunskih pomanjkljivosti. Ker so se pri
intravenskem dajanju Ig pojavljale takojšnje vazomotorne reakcije, so jih pričeli dajati pod kožo (subkutano) in v mišico (intramuskularno). Po štiridesetih letih raziskav in izboljšav, predvsem pri pridobivanju čistejše ter obstojnejše mešanice, so nastali preparati Ig, ki so varni za intravensko uporabo. Preparate
Ig, ki se dajejo intravensko, po vsem svetu imenujejo intravenski imunoglobulini (IVIg), čeprav je pravilen
farmakološki (industrijski) izraz IGIV. Poleg zdravljenja primarnih in sekundarnih imunskih pomanjkljivosti jih danes uporabljamo za zdravljenje številnih avtoimunskih ter vnetnih bolezni. Pri nekaterih
boleznih je zdravljenje z IVIg uradno dovoljeno, nekatere, med drugim večina nefroloških avtoimunskih bolezni, pa uradne indikacije za zdravljenje z IVIg nimajo, a jih uporabljamo v primeru odpornosti na zdravljenje z ustaljenimi zdravili (1).

prIdoBIvanje In sesTava
Frakcijo, ki vsebuje IVIg, pridobimo s hladno alkoholno frakcionacijo iz plazme več tisočih dajalcev.
Ta frakcija se nato obdeluje s precipitacijskimi metodami in ionsko izmenjalno kromatografijo. S tem
se odstrani preostale beljakovine, ne pa IgG. Kasneje se preparati IVIg obdelajo z različnimi metodami (izpostavljenost različnemu pH, alkoholom, detergentom, visokim temperaturam, nanofiltraciji), da
se odstranijo potencialno prisotni patogeni (1).
Preparati Ig vsebujejo več kot 95 % polivalentnih IgG in se med seboj razlikujejo v sestavi stabilizatorjev, ki so ponavadi sladkorji, včasih pa aminokisline. Preparati se med seboj razlikujejo tudi v vsebnosti natrija. Pri določeni vrsti bolnikov je sestava preparatov IVIg pomembna. Če preparat vsebuje glukozo
ali saharozo, lahko ta vpliva na raven krvnega sladkorja pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Saharoza lahko povzroči osmotsko nefropatijo, zato preparate IVIg, ki jo vsebujejo, ne uporabljamo za zdravljenje
pri bolnikih z obstoječo ledvično okvaro. Pri bolnikih s popolnim pomanjkanjem IgA in tistih, ki imajo prisotna protitelesa anti-IgA, uporabljamo preparate z zelo majhno vsebnostjo IgA (2,3).
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Preparati IVIg, ki so pridobljeni iz plazme dajalcev z visokim titrom specifičnih protiteles proti določenemu patogenu ali iz plazme hiperimuniziranih dajalcev, se imenujejo hiperimuni IVIg in služijo
kot pasivna imunizacija proti določenemu patogenu. Izdelani so že preparati hiperimunih globulinov
za hepatitis B, virus citomegalije (angl. cytomegalovirus, CMV), virus noric (angl. varicellazostervirus,
VZV), steklino, tetanus in botulinski toksin (1).

naČIn delovanja
Pri bolnikih s primarno imunsko pomanjkljivostjo so učinek rednega nadomeščanja Ig sprva pripisovali nadomeščanju specifičnih protiteles, ki jih ti bolniki niso imeli, predvsem proti bakterijam s kapsulo npr. Streptococcuspneumoniae ali Haemophilusinfluenzae. Kasneje so ugotovili, da ugoden učinek
IVIg ni omejen samo na nadomeščanje manjkajočih Ig, ampak da imajo IVIg še dodaten imunološki
učinek. Prvič se je to izkazalo, ko so IVIg uporabili pri bolniku s primarno imunsko pomanjkljivostjo,
ki je zbolel za avtoimunsko trombocitopenijo (4). Ob rednem nadomeščanju IVIg se je vrednost trombocitov vrnila na normalno raven. Po tem so IVIg zaradi njihovih imunomodulatornih in protivnetnih
učinkov pričeli uporabljati za zdravljenje avtoimunskih bolezni različne etiopatogeneze. Iz tega je možno
sklepati, da je način delovanja IVIg zelo širok, a ga še vedno ne poznamo povsem natančno. IVIg se
vpletajo v različne mehanizme naravne in pridobljene odpornosti.
Več raziskav je preučevalo način delovanja pri Kawasakijevi bolezni (vaskulitisu srednje velikih žil
pri otrocih), kjer je učinek zdravljenja z IVIg dramatičen, saj že po enem odmerku IVIg telesna temperatura in vnetni parametri upadejo. Ugotovili so, da je vzrok za to zmanjšano nastajanje provnetnih
citokinov, kot so dejavnik tumorske nekroze α (angl. tumornecrosisfactorα, TNF-α), interlevkin 1α in
interlevkin 6, zmanjšano nastajanje adhezijskih molekul ter kemokinov in nevtralizacija superantigenov (5).
Učinki IVIg trajajo dalj časa, kot je njihov razpolovni čas, tako da njihovo delovanje ni usmerjeno
le neposredno proti patogenim protitelesom. IVIg imajo tako protivnetne kot provnetne učinke, odvisno s katerimi beljakovinami oz. receptorji se vežejo (6). Tako ima vezava regije Fc IgG s komponento komplementa C1q ali z aktivirajočim receptorjem Fcγ predvsem na celicah, ki sodelujejo pri naravni
odpornosti (dendritične celice, monociti, makrofagi), provnetne učinke, vezava z zaviralnim receptorjem Fcγ RIIB in specifičnim neintegrinom, ki se povezuje z znotrajceličnimi adhezijskimi molekulami (angl. specificintracellularadhesionmolecule-grabbingnonintegrin,SIGN-R1) pa protivnetne učinke.
Provnetni učinki so pretežno izraziti, kadar dajemo IVIg v nizkih odmerkih, protivnetni učinki pa pri
večjih odmerkih IVIg (7, 8).
Način delovanja je odvisen od tega ali se veže na efektorske beljakovine oz. receptorje regija Fab
ali regija Fc ali obe, vezani na Ig molekuli. Sprva so večji učinek pripisovali vezavi regije Fab. IVIg
vsebujejo antiidiotipska protitelesa, ki se vežejo na limfocite B, ki izražajo te idiotipe, in tako zmanjšajo
ali uničijo avtoreaktivne klone. Vežejo se tudi na idiotipe krožečih (avto) protiteles, npr. na protitelesa, usmerjena proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophilcytoplasmicantibody,ANCA), protitelesa, anti-DNA, specifična protitelesa proti poglavitnemu kompleksu tkivne skladnosti (angl. human
leukocyteantigen,HLA) in jih s tem nevtralizirajo (9).
Kasnejše raziskave so pokazale, da je učinek IVIg bolj povezan z vezavo regije Fc IgG na različne
receptorje, ligande in beljakovine. Med njimi najpomembnejši so vezava regije Fc s komplementom,
neonatalnim receptorjem za konstantni del imunoglobulinske molekule (neonatalreceptorforcrystallizablefragment,FcRn) in zaviralnimi receptorji za Fc IgG, predvsem na makrofagih (9):
• Z vezavo komplementa na regijo Fc IgG se zmanjša odlaganje komplementa na mestu vnetja.
• IVIg povečajo očistek patogenih protiteles z vezavo na FcRn. FcRn so v največjem številu prisotni
na žilnem endoteliju, pa tudi v mišicah in v koži. Patogeni IgG se vežejo na proste FcRn v lizosomih
in so tako zaščiteni pred razgradnjo. Če pa se na FcRn v endosomih, namesto patogenih IgG, vežejo
IVIg, je razgradnja patogenih avtoimunskih IgG večja.
• IVIg zmanjšajo fagocitozo makrofagov z vezavo na zaviralne receptorje na makrofagih.
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Zadnje raziskave kažejo na pomen glikozilacije IgG, predvsem manjšega dela regije Fc IgG, ki je bogat
s sialoglikani. Na modelu revmatoidnega artritisa na miših so dokazali, da IVIg brez regije, bogate s sialoglikani, nimajo protivnetnega učinka. Ig s to regijo je v terapevtski mešanici IVIg samo 1 do 3 %, kar
lahko ponovno pojasni potrebo večjega odmerka IVIg pri avtoimunskih boleznih. Pomen regije na IVIg,
ki je bogata s sialoglikani, so preučevale različne raziskave, ki so si nasprotujoče. Iz tega sklepajo, da
je način delovanja in učinek IVIg različen pri različnih avtoimunskih boleznih (10).
Zanimivo je, da glukokortikoidi povečajo učinek IVIg, saj zmanjšajo izražanje mitohondrijske RNA
(mtRNA) za FcRn in s tem še dodatno povečajo očistek patogenetskih protiteles. IVIg pa zmanjšajo odpornost na glukokortikoide. Z zmanjšano količino citokinov se poveča aktivnost aktivirajočega receptorja za glukokortikoide. Tako je pri večini avtoimunskih bolezni smiselna sočasna uporaba glukokortikoidov
in IVIg v visokem odmerku (9).

farmakokIneTIka
način dajanja, biološka uporabnost in odmerjanje
Biološka dostopnost pri intravenskem dajanju Ig je 100 %. Presnova IgG je odvisna od serumske ravni IgG. Če je ta večja, je presnova IVIg hitrejša. Hitrost presnove IVIg je različna pri različnih boleznih. Povprečni razpolovni čas pri bolnikih s kronično limfocitno levkemijo, ki so jim dajali IVIg v odmerku
400 mg/kg vsake tri tedne, je bil 39,1 dni. Pri bolnikih s primarno imunsko pomanjkljivostjo in pri zdravih prostovoljcih pa je razpolovni čas znašal tri do štiri tedne. Pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi, ki prejemajo ponavljajoče odmerke IVIg, raziskave, ki bi opredelile farmakokinetiko, niso bile
opravljene. (11,12).
Ig se lahko daje pod kožo (subkutano) ali v žilo (intravensko). Podkožno se daje Ig predvsem pri
bolnikih s primarno imunsko pomanjkljivostjo v manjših odmerkih (100 mg/kg telesne teže) v različnih
časovnih intervalih in se tako praktično nenehno vzdržuje primerne koncentracije IgG. Podkožno se
Ig lahko dajejo tudi v domačem okolju. Interval dajanja se določi z merjenjem IgG v serumu ter glede
na pojavljanje akutnih okužb pri teh bolnikih.
Pri avtoimunskih boleznih, vključno z nefrološkimi boleznimi, in pri vnetnih boleznih, se Ig dajejo v žilo. Odmerek je štiri- do petkrat večji kot pri bolnikih s primarno imunsko pomanjkljivostjo in
znaša 2 g/kg telesne teže v enem, dveh ali petih odmerkih (v zadnjem primeru to pomeni 400 mg/kg
telesne teže/dan zaporedoma pet dni). Odvisno od klinične slike avtoimunske bolezni, se odmerek ponovi v mesečnih intervalih. Učinek IVIg se pri avtoimunskih boleznih ocenjuje glede na klinično sliko in ne z merjenjem koncentracije IgG v serumu.

nosečnost in dojenje
V literaturi je več opisov primerov varne uporabe IVIg med nosečnostjo. IVIg so uporabili predvsem
pri bolnicah s kroničnimi avtoimunskimi boleznimi, kot so sistemski lupus eritematozus (SLE), granulomatoza s poliangiitisom (GPA) in navadni pemfigus. Bolnice s SLE v umirjeni fazi bolezni, ki so
zanosile, in dobivale IVIg namesto glukokortikoidov in aspirina, so imele v večjem odstotku obvladano bolezen ter so pogosteje rodile zdravega otroka (13,14). Opisani so primeri bolnic z novoodkritim
vaskulitisom med nosečnostjo, ki so ga zdravili z IVIg in tako dosegli remisijo bolezni ter rojstvo zdravega otroka (41,42).
Glede na smernice Britanskega društva za revmatologijo je uporaba IVIg varna med nosečnostjo
in med dojenjem ter ne škodi plodu (15).

neŽelenI uČInkI
Neželeni učinki se pojavijo pri 20 % bolnikov, ki prejmejo IVIg. Večina teh učinkov je blagih in prehodnih. Pri 2–6 % bolnikov pa so ti hudi in ogrožujoči. Mednje spadajo trombotični, ledvični, hematološki ter nevrološki zapleti in anafilaktične reakcije. Neželene učinke lahko delimo glede na čas nastanka
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in glede na to, katere organe prizadenejo. Neželeni učinki, ki se pojavijo med infuzijo IVIg so lahko
reakcije, povezane s hitrostjo infuzije (mrzlica, mišična bolečina, nelagodje v prsnem košu), anafilaktična reakcija (povzročena z protitelesi IgE), glavobol in reakcije, povezane s sočasno okužbo.
Reakcije, povezane s hitrostjo infuzije, so t. i. flogistične (vnetne) reakcije in anafilaktoidne reakcije.
Simptomi flogistične reakcije so mrzlica, vročina, mialgije, slabost, bruhanje, oslabelost in glavobol.
Ti nastanejo zaradi reakcije med IgG in antigeni (avtoprotitelesi in neoantigeni), ki so prisotni pri bolniku. V primeru okužbe bolnika, je zato pred aplikacijo IVIg smiselno zdravljenje z antibiotiki. Simptomi anafilaktoidne reakcije so rdečica, tahikardija, prsna bolečina, dispnea, tahipnea, bolečina v spodnjem
delu hrbta, slabost, bruhanje in nenadna anksioznost. Za razliko od prave anafilaktične reakcije se pojavi arterijska hipertenzija in ne hipotenzija. Običajno težave nastanejo med dajanjem infuzije IVIg in
ne takoj po začetku dajanja. Ta tip reakcije ni povzročen z protitelesi IgE. Ponavadi se simptomi umirijo po upočasnitvi infuzije IVIg. Hkrati z rdečico se lahko občasno pojavi tudi urtikarija. Točen mehanizem njenega nastanka ni znan, lahko je povezan z obstojem kininov, imunskih kompleksov in drugih
beljakovin v mešanici IVIg (16).
Prava anafilaktična reakcija nastane pri bolnikih, ki imajo v telesu predhodno nastala protitelesa
IgE ali IgG, usmerjena proti IgA v preparatu IVIg. Ta protitelesa imajo bolniki z delnim B-celičnim
imunskim pomanjkanjem, ki so še sposobni tvorjenja protiteles in imajo sočasno praktično nezaznavne ravni IgA v krvi. Teh bolnikov je zelo malo, običajno pri njih reakcijo izzovejo tudi drugi krvni pripravki. Pri bolnikih, ki imajo le malo zmanjšano raven IgA, IVIg ponavadi lahko apliciramo, le hitrost infuzije
na začetku mora biti zelo majhna (0,001 ml/kg telesne teže). Pred infuzijo IVIg tem bolnikom apliciramo antihistaminike in glukokortikoide.
Pozni neželeni učinki se pojavijo nekaj ur do dni po infuziji IVIg in vključujejo trombembolične
dogodke (globoka venska tromboza, miokardni infarkt, prehodni ishemični napad (angl. transientischemic attack,TIA) in možganska kap), glavobol (migrena/aseptični meningitis), akutno ledvično odpoved ter hemolizo. Nekateri, predvsem trombotični dogodki, se lahko pojavijo tudi med samo infuzijo.
IVIg povečajo viskoznost seruma za 0,5 enot cP, kar je posebej pomembno pri bolnikih s hipergamaglobulinemijo, hiperholesterolemijo ali krioglobulinemijo, saj je pri teh viskoznost seruma že v osnovi
večja. K temu prispeva tudi hipovolemija. Povečana viskoznost krvi lahko privede do trombotičnih in
ishemičnih dogodkov, kot so venske tromboze, možganska kap ali miokardni infarkt.
Trombembolični dogodki se večkrat pojavijo po aplikaciji velikega odmerka IVIg (> 1g/kg telesne
teže) in kadar se IVIg dajejo v hitri infuziji. Ostali dejavniki tveganja za trombembolične dogodke po
IVIg so vsi znani kardiovaskularni dejavniki tveganja in dejavniki tveganja za globoko vensko trombozo (18).
Infuzija IVIg lahko sproži glavobol ali migrenski napad, predvsem pri bolnikih z znano migreno.
Migrenski glavobol lahko preprečimo s propranololom. Pri bolnikih z migreno je ravno tako večje tveganje za nastanek aseptičnega meningitisa, ki se sicer lahko pojavi pri kateremkoli bolniku. Nastanek
aseptičnega meningitisa ni odvisen od hitrosti infuzije IVIg, od osnovne bolezni ali različnih pripravkov IVIg. Preventivna terapija z glukokortikodi ne pomaga. Aseptični meningitis po zdravljenju z nesteroidnimi antirevmatiki ali aspirinom navadno mine v 72 urah, dodatna diagnostika običajno ni potrebna
(3,16,17).
Akutna ledvična okvara, ki je lahko simptomatska, ali se kaže samo s porastom serumskega kreatinina, se pojavi pri manj kot 1 % aplikacij IVIg. Pojavi se ob uporabi preparatov IVIg, ki kot stabilizator vsebujejo saharozo. Saharoza se v tubulnih celicah reabsorbira, ob tem celice nabreknejo in povzročijo
zaporo ledvičnih tubulov. Ledvična okvara po infuziji IVIg lahko nastane tudi zaradi večje viskoznosti krvi in odlaganja imunskih kompleksov. Huda akutna hemoliza, ki je lahko posledica infuzije IVIg,
lahko povzroči hemoglobinurijo in ledvično odpoved (19–22).
Hematološki zapleti po infuziji IVIg so lahko po Coombsu pozitivna hemolitična anemija, ki nastane
zaradi protiteles proti eritrocitom v mešanici IVIg, znotrajžilna hemolitična anemija, ki nastane po velikih odmerkih IVIg (pogosteje pri bolnikih, ki imajo krvno skupino A ali B in pri tistih z visokimi parametri vnetja) ter nevtropenija, ki nastane zaradi aktivacije nevtrofilcev in adhezijskih molekul z IVIg,
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kar povzroči agregacijo nevtrofilcev. Nevtropenija je lahko tudi posledica anti-nevtrofilnih protiteles
v mešanici IVIg (23,24).
Aktivacija nevtrofilcev s protitelesi v mešanici IVIg lahko povzroči tudi prehodno dispnejo oz. akutno okvaro pljuč povezano s transfuzijo (angl. transfusion-relatedacutelunginjury,TRALI) (17).
Preparati IVIg so očiščeni vseh znanih patogenih povzročiteljev bolezni, vendar verjetno obstajajo
še nam neznani mikroorganizmi, predvsem prioni, ki so morda, kljub vsem metodam čiščenja, še vedno prisotni v preparatih. Zato je potrebno bolnike, ki so prejeli IVIg, spremljati in zapisati serijsko številko preparata, ki so ga prejeli (25).
IVIg zmanjšajo učinek cepljenja, zato je cepljenje potrebno izvesti nekaj mesecev po prejeti infuziji
IVIg (17).
V literaturi je opis nastanka krioglobulinemičnega vaskulitisa po IVIg. Odum in sodelavci so opisali primer bolnice z Guillain-Barréjevim sindromom, ki je v sklopu zdravljenja prejela IVIg v velikem
odmerku. Dva dni po infuziji so se pojavile petehije in ledvična okvara s proteinurijo ter eritrociturijo. Odkrili so krioglobulinemični vaskulitis, ki pa ni povzročal prvotno ugotovljene nevrološke bolezni.
Bolnica je imela sočasno diagnosticiran limfom s prisotnostjo monoklonskega zobca IgM. Avtorji odsvetujejo uporabo IVIg pri bolnikih, ki imajo prisoten monoklonski zobec IgM (26).

IndIkaCIje za uporaBo v nefrologIjI
lupusni nefritis
V literaturi so prvi opisi zdravljenja lupusnega nefritisa z IVIg iz 80. let prejšnjega stoletja. IVIg so predvsem uporabljali za zdravljenje lupusnega nefritisa, ki je odporen na običajno zdravljenje. Največkrat je
na zdravljenje z metilprednizolonom in ciklofosfamidom odporen membranoproliferativni glomerulonefritis v sklopu SLE, ki se kaže z nefrotsko-nefritičnim sindromom (27,28). Ugoden učinek IVIg pri zdravljenju
membranskega ali membranoproliferativnega glomerulonefritisa v sklopu SLE so opisali Levy in sodelavci (29). Sedem bolnikov je prejelo IVIg v visokem odmerku v 2–6 ciklusih, pri vseh je prišlo do upada proteinurije od 14 dni do šestih mesecev po končani terapiji. Lin in sodelavci so dokazali tudi zmanjšanje
imunskih depozitov v biopsijskih vzorcih ledvic pri otrocih z lupusnim nefritisom, ki so jih zdravili z IVIg (30).
Francioni je po zdravljenju z IVIg ugotovil upad proteinurije in povečanje očistka kreatinina pri petih bolnikih z lupsnim nefritisom tretjega ter četrtega razreda po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije,
kjer ni bilo uspeha po običajnem zdravljenju (31). Opisan je primer zdravljenja SLE z IVIg pri bolnici s sočasno
sepso (32). Welcker in Helmke sta zdravila bolnike z lupusnim nefritisom z imunoadsorpcijo in 30 g IVIg
v treh odmerkih. Pri bolnikih, ki niso bili dializno odvisni, je prišlo do izboljšanja funkcije in urinskih
sprememb, pri bolnikih, ki so potrebovali dializno zdravljenje pa uspeha zdravljenja z IVIg ni bilo (33).
Boletis in sodelavci so ugotovili, da so IVIg v odmerku 0,4 g/kg telesne teže mesečno enako učinkoviti
kot ciklofosfamid 1 g/m2 v vzdrževalnem obdobju zdravljenja lupusnega nefritisa (34).
V zadnjem desetletju je zdravljenje SLE napredovalo. Napravljene so bile številne raziskave, ki so
ugotovile uspešnost mikofenolata ter rituksimaba pri zdravljenju SLE (35,36). Pomen IVIg pri zdravljenju SLE se je tako nekoliko zmanjšal.
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo Univezitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, IVIg v visokih odmerkih pri zdravljenju lupusnega glomerulonefritisa uporabljamo takrat, ko ostala terapija odpove ali če je sočasno prisotna okužba. IVIg v majhnih odmerkih 100 mg/kg telesne teže uporabljamo
za nadomeščanje Ig po zdravljenju s plazmaferezo.

mikroskopski poliangiitis in granulomatoza s poliangiitisom
Največ podatkov glede zdravljenja mikroskopskega poliangiitisa (MPA) in granulomatoze s poliangiitisom (GPA) je bilo v literaturi objavljeno v 90. letih. Številne raziskave so dokazale remisijo vaskulitisa malih žil po zdravljenju z IVIg. IVIg so uporabili kot primarno indukcijsko zdravljenje, vendar ne
pri bolnikih z ogrožujočo obliko bolezni. IVIg so največkrat uporabljali za zdravljenje MPA in GPA, ki
sta bila odporna na zdravljenje z ustaljeno terapijo (poglavje Ciklofosfamid) (37–39).
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Samo ena raziskava od vseh do sedaj je bila randomizirana in kontrolirana. Raziskovali so učinkovitost enega samega odmerka IVIg 2 g/kg telesne teže pri predhodno zdravljenih bolnikih z ustaljeno
terapijo, ki so imeli še vedno aktivno bolezen. Po treh mesecih je 14 od 17 bolnikov v skupini, ki so
prejeli IVIg, doseglo remisijo bolezni. V kontrolni (placebo) skupini je remisijo bolezni doseglo le šest
od 17 bolnikov (vrednost p razlike med skupinama je bila 0,035). Zanimivo je, da po IVIg niso ugotovili večjega upada ANCA kot pri kontrolni skupini, kar se ujema s spoznanji, da titer ANCA protiteles
ne korelira vedno s klinično sliko (40).
IVIg so uporabili kot indukcijsko zdravljenje GPA pri bolnicah, ki sta zboleli v prvem trimesečju in
30. tednu nosečnosti in dosegli remisijo bolezni ter rojstvo zdravega otroka (41,42).
Martinez in sodelavci so s prospektivno nerandomizirano raziskavo ocenili učinkovitost ter varnost
uporabe IVIg (0,5 g/kg telesne/dan, štiri dni zapored, enkrat mesečno, skupaj šest mesecev), ki so jih
dajali za zdravljenje relapsa vaskulitisa malih žil, ki se je pojavil med vzdrževalnim zdravljenjem ali
po ukinitvi le-tega. Od 21 bolnikov jih je 13 doseglo popolno remisijo devet mesecev po začetku zdravljenja. Po enem letu je v popolni remisiji brez dodatnega imunosupresijskega zdravljenja ostalo osem
bolnikov (43).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana uporabljamo IVIg za zdravljenje izoliranega
glomerulonefritisa v sklopu MPA in GPA ali za zdravljenje sistemskega MPA in GPA največkrat takrat,
kadar je prisotna sočasna okužba, zaradi česar je dodatno imunosupresijsko zdravljenje tvegano. Uporabljamo odmerek 0,4 g/kg telesne teže dnevno, pet dni zapored, kar je skupno 2 g/kg telesne teže. Ob
tem vaskulitis zamejimo in ugodno vplivamo na zdravljenje okužbe. Kasneje lahko nadaljujemo z ustaljenim imunosupresijskim zdravljenjem. IVIg uporabljamo tudi pri MPA in GPA, ki sta odporna na
zdravljenje, vendar jih v zadnjem času zamenjuje rituksimab.

Iga nefropatija in Iga vaskulitis (Henoch-schönlein purpura)
Rostoker in sodelavci so z IVIg zdravili 11 bolnikov s hudo potekajočo IgA nefropatijo in IgA vaskulitisom. Prejeli so IVIg v odmerku 2 g/kg telesne teže razdeljeno v odmerke na tri dni tri zaporedne
mesece, kasneje so še šest mesecev dvakrat mesečno prejemali Ig intramuskularno. Po zdravljenju se
je izboljšal urinski sediment in upočasnilo se je napredovanje ledvične okvare. Ugotavljali so upad depozitov IgA in C3 v biopsijskem vzrorcu (44). Kasneje so bili opisani trije primeri napredovalega IgA
vaskulitisa s prizadetostjo ledvic, pri katerih IVIg niso bili uspešni, prišlo je celo do poslabšanja ledvičnega delovanja (45). Zato pri teh dveh boleznih pri nas rutinska uporaba IVIg ni uveljavljena.

membranska nefropatija
V 90. letih je bilo napravljenih kar nekaj raziskav, ki so opredeljevale uspešnost zdravljenja membranske nefropatije z IVIg (46).
Palla in sodelavci so zdravili devet bolnikov z membranskim glomerulonefritisom ter posledičnim
nefrotskim sindromom z IVIg 1,2 g/kg telesne teže trikrat v tritedenskih razmakih, nato pa v odmerku 0,4 g/kg telesne teže na tri tedne skupno 10 mesecev. Remisijo bolezni je doseglo vseh pet bolnikov, ki
so imeli normalno ledvično delovanje (štirje bolniki so dosegli popolno remisijo), v skupini z okvarjenim
ledvičnim delovanjem je eden od štirih bolnikov dosegel popolno remisijo, dva delno, pri enem bolniku pa ni bilo učinka. Pri tistih, kjer so bili IVIg klinično učinkoviti, je bilo to zaznati tudi v biopsijskem
vzorcu ledvice (manj imunskih depozitov) (47).
Yokoyama in sodelavci so zdravili 30 bolnikov z IVIg v odmerku 0,6 do 0,9 g/kg telesne teže v enkratnem ali treh odmerkih. Po pol leta je prišlo do popolne remisije pri 13 bolnikih, do delne remisije pri 11 bolnikih, pri treh bolnikih ni bilo učinka, trije bolniki pa so imeli končno ledvično odpoved.
Ugotovili so, da je prej prišlo do remisije pri tistih bolnikih, ki so imeli v biopsijskem vzorcu ledvice
homogene membranske depozite, kot pri tistih, ki so imeli heterogene membranske depozite (48). Na
Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana za zdravljenje membranske nefropatije rutinsko ne
uporabljamo IVIg, saj so dokazi za uporabo drugih režimov zdravljenja (poglavje Ciklofosfamid, poglavje Rituksimab in poglavje Zaviralci kalcinevrina) prepričljivejši.
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ostale glomerulopatije in glomerulonefritisi
Opisani so le posamezni primeri in manjše serije zdravljenja glomerulonefritisa z minimalnimi spremembami (11 bolnikov, od tega jih je sedem doseglo popolno remisijo), fokalne segmentne glomeruloskleroze in membranoproliferativnega glomerulonefritisa (15 bolnikov, od tega jih je deset doseglo
popolno ali delno remisijo) z IVIg v nizkem odmerku (49).

presaditev ledvice in intravenski imunoglobulini
Pri presaditvi ledvice IVIg največkrat uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje s protitelesi povzročene akutne zavrnitve. V ZDA IVIg uporabljajo za zmanjševanje titrov anti-HLA protiteles visoko
senzibiliziranih prejemnikov pred presaditvijo. IVIg vsebujejo protitelesa več tisočih darovalcev in tako
vsebujejo protitelesa proti številnim potencialnim povzročiteljem infekcij pri bolnikih s presajenim organom (ledvico). IVIg tako pri teh bolnikih predstavljajo pasivno imunizacijo pri zdravljenju okužb s CMV,
Epstein-Barr virusom (EBV) in parvovirusom B19 (50).

Zdravljenjeakutneceličnezavrnitvepresajeneledvice
Akutno celično zavrnitev presajene ledvice zdravimo s pulzom glukokortikoidov, tubulointersticijsko
zavrnitev hujše stopnje ter žilno zavrnitev pa dodatno z anti-timocitnim globulinom (ATG), ki povzroči
deplecijo limfocitov T. Nekateri bolniki z akutno celično zavrnitvijo imajo sočasno okužbo ali veliko
tveganje za nastanek okužb in drugih smrtnih zapletov po zdravljenju z ATG. Nekateri bolniki prejmejo ATG kot indukcijo ob presaditvi ledvice. V takih primerih je zdravljenje z ATG tvegano. IVIg imajo
varovalni učinek pred okužbami in sočasno tudi zmanjšajo T-celično imunost. Bolnikom z akutno celično zavrnitvijo, ki ne odgovorijo na zdravljenje z glukokortikoidi in je pri njih zdravljenje z ATG potencialno združeno z zapleti, na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana, apliciramo IVIg v visokem
odmerku 0,4 g/kg telesne teže, pet dni zapored. Običajno s tem dosežemo stabilizacijo delovanja presadka vsaj za nekaj mesecev.

Zdravljenjeakutnes protitelesipovzročenezavrnitvepresajeneledvice
Akutna s protitelesi povzročena zavrnitvena reakcija je povezana z nastankom specifičnih protiteles
proti darovalčevim antigenom poglavitnega kompleksa tkivne skladnosti (angl. donorspecificantibodies, DSA) (51). V ZDA so sprva uporabljali IVIg za zmanjšanje titra protiteles DSA pri prejemnikih, ki
so čakali na ledvico in so bili visoko senzibilizirani. Z visokimi odmerki IVIg v mesečnih razmakih so
uspeli znižati raven DSA pri prejemnikih in povečati uspešnost presaditve ledvice (50). Kasneje so zato
pričeli IVIg uporabljati za zdravljenje akutne s protitelesi povzročene zavrnitve (52). V zadnjem času
se IVIg uporabljajo za zdravljenje s protitelesi povzročene zavrnitve v kombinaciji s plazmaferezo, rituksimabom in bortezomibom, saj so dokazali večjo učinkovitost zdravljenja zavrnitvene reakcije, večje
zmanjšanje titra DSA in večje preživetje presajene ledvice v primerjavi s samostojnim zdravljenjem
z IVIg. V ZDA uporabljajo protokole štirih do sedmih plazmaferez, po vsaki plazmaferezi IVIg 100 mg/kg
telesne teže, po končanih plazmaferezah pa IVIg v visokem odmerku 2g/kg telesne teže v treh do petih
dnevih ter ostala zdravila, ki zavirajo B-celično imunost (53).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana zdravimo akutno s protitelesi povzročeno zavrnitveno reakcijo s pulzi glukokortikoidov, plazmaferezami, IVIg v majhnem odmerku ter v nekaterih primerih
z rituksimabom in bortezomibom. IVIg oz. hiperimune IVIg na CMV pozitivnih dajalcev (Cytotect) uporabljamo po vsaki plazmaferezi v odmerku 100 mg/kg telesne teže, zaključne infuzije visokega odmerka IVIg pa rutinsko ne dajemo.

Zdravljenjenefropatije,povezanez poliomavirusomBK
IVIg vsebujejo protitelesa proti BK virusu (BKV). Antivirusni učinek IVIg na replikacijo BKV so preučevali z metodo verižne reakcije s polimerazo (angl. polymerasechainreaction, PCR) na celični liniji človeških
fetalnih fibroblastov. S poskusi invitro so dokazali, da imajo IVIg pomemben učinek na aktivnost BKV.
Specifična protivirusna protitelesa v mešanici IVIg povzročijo neposredno nevtralizacijo BKV invitro.
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V zadnjih letih se IVIg vse več uporabljajo v zdravljenju nefropatije, povezane z virusom BK (angl. BK
virusassociatednephropathy, BKVN) pri odraslih in pediatričnih bolnikih s presajeno ledvico (54–56).
Vu in sodelavci so izvedli doslej največjo raziskavo glede učinkovitosti IVIg za zdravljenje perzistentne viremije BKV in z biopsijo dokazane BKVN na presajeni ledvici po predhodnem zmanjšanju
odmerka imunosupresivne terapije in zdravljenju z leflunomidom. IVIg so aplicirali 30 bolnikom v odmerku 1 g/kg telesne teže. Pri tistih z virusnim bremenom več kot 300.000 kopij/ml so odmerek IVIg
po štirih tednih ponovili. Pri 27 bolnikih niso več zaznali prisotnosti virusa v krvi, pri treh bolnikih
pa se je virusno breme v krvi zmanjšalo. Delovanje presajene ledvice se je pri vseh 30 bolnikih izboljšalo
ali ostalo stabilno. Pri enemu bolniku je prišlo do odpovedi presajene ledvice, saj je poleg neuspešno
zdravljene BKVN prišlo do akutne zavrnitvene reakcije (57).
Priporočila za zdravljenje BKV okužbe z IVIg so (58):
• Uporabljajo se pri visokem virusnem bremenu, tudi če z biopsijo presadka ne dokažemo BKVN.
• Pri dokazani BKVN s sočasnim vnetjem.
• Lahko jih dajemo tudi v primeru hipogamaglobulinemije in sočasne okužbe z BKV.

Zdravljenjedrugihvirusnihokužbpopresaditviledvice
Virusne okužbe so še vedno pomemben vzrok obolevnosti in smrtnosti po presaditvi presajene ledvice (59). Najpogostejša virusna okužba po presaditvi ledvice je okužba s CMV. V 80. letih pred iznajdbo
ganciklovirja so hiperimune CMV Ig uporabljali za preprečevanje okužbe s CMV po presaditvi. Sedaj
za preventivo in zdravljenje okužbe s CMV uporabljamo ganciklovir oz. valganciklovir. Hiperimune CMV
IVIg danes uporabljamo kot dodatek virostatičnemu zdravljenju tkivno invazivne CMV bolezni (59).
Ena od možnih shem dajanja hiperimunih CMV IVIg pri CMV pneumonitisu je bila 400 mg/kg telesne
teže prvi, drugi in sedmi dan ter 200 mg/kg telesne teže 14. in 21. dan.
EBV spada v skupino γ-herpes virusov in po primarni okužbi ostane latenten v limfocitih. Lahko povzroči pomnoževanje in klonalno ekspanzijo limfocitov B. T-celični odziv pri imunsko-kompetentnem
bolniku prepreči pomnoževanje limfocitov B. Pri bolniku s presajeno ledvico, ki ima zmanjšan T-celični odgovor, se lahko razvije post-transplantacijska limfoproliferativna bolezen (angl. post-transplant
lymphoproliferativedisorder,PTLD), ki prizadene različne organe in se kaže z različno klinično sliko. PTLD
zdravimo z zmanjšanjem odmerka imunosupresivne terapije in rituksimabom. Kadar omenjeno zdravljenje ni uspešno, ponekod, z različnim uspehom, uporabljajo tudi IVIg za zamejitev bolezni (59).
Okužba s parvovirusom B19 se kaže z različnimi kliničnimi sindromi, kot so peta bolezen, prehodna aplastična kriza in aplastična anemija. Nekateri z okužbo s parvovirusom B19 povezujejo tudi nastanek proliferativnega glomerulonefritisa in kolapsne glomerulopatije. Pri bolnikih s presajeno ledvico
sta najpogostejši posledici okužbe s parvovirusom B19 kronična anemija in aplastična anemija. Okužbo
s parvovirusom B19 in posledično anemijo oz. pancitopenijo zdravimo z IVIg v visokem odmerku, največkrat apliciramo IVIg 400 mg/kg telesne teže pet dni zapored. Glede na krvno sliko lahko infuzijo
IVIg ponovimo (60).

poseBnosTI prI aplIkaCIjI InTravenskIH ImunogloBulInov
In prepreČevanje neŽelenIH uČInkov
Bolniki, ki se zdravijo s hemodializo, lahko prejemajo IVIg med samim postopkom. Povprečna molekulska masa IgG je 150 kDa in ne prehaja skozi pore dializatorja. Z dajanjem IVIg med hemodializo se
tako izognemo volumskem bremenu, kar je posebej pomembno pri hipervolemičnih bolnikih in pri
bolnikih s srčnim popuščanjem.
Praktično vse neželene učinke IVIg preprečimo, ali vsaj zmanjšamo, s počasnim dajanjem infuzije, zlasti na začetku aplikacije. Pričnemo z odmerkom 0,01 ml/kg/min, nato pa lahko ob odsotnosti neželenih učinkov hitrost infuzije povečamo.
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Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana pričnemo s še nižjim začetnim odmerkom 15 ml/h,
ki teče 15 min, nato naslednjih 15 min infuzija IVIg teče s hitrostjo 30 ml/h, nato pa še naslednjih 15 min
60 ml/min. Če po tem ni stranskih učinkov, teče do konca infuzija 100 ml/h.
Za preprečevanje flogističnih in anafilaktoidnih reakcij lahko pred infuzijo IVIg, kot premedikacijo,
uporabimo antihistaminike, antiemetike, glukokortikoide in paracetamol.
Glavobol, predvsem pri tistih, ki imajo znano migreno, poskušamo pred infuzijo IVIg preprečiti s triptani in propranololom. Ob glavobolu in znakih aseptičnega meningitisa pomagajo nesteroidni antirevmatiki ter aspirin. Glukokortikoidi niso vedno učinkoviti.
Trombotične dogodke preprečujemo tako, da pri bolnikih z veliko viskoznostjo krvi (krioglobulinemija, prisotnost monoklonskega zobca itd.) IVIg ne uporabljamo ali jih uporabljamo po predhodni plazmaferezi. Pri bolnikih s tveganjem za trombotične dogodke, pri katerih je infuzija IVIg nujno potrebna,
uvedemo aspirin, heparin ali nizkomolekularni heparin. Bolnike pred infuzijo IVIg dobro hidriramo.
Pozorni moramo biti na trombotične dogodke, tako venske kot arterijske.
Akutno ledvično okvaro po IVIg preprečimo s tem, da ne uporabljamo IVIg z dodano saharozo in
raje uporabimo IVIg z nižjo osmolalnostjo, če so na voljo različni preparati IVIg. Pred aplikacijo IVIg
je potrebna dobra hidracija.
Pri bolnikih s srčnim popuščanjem uporabljamo preparate IVIg z nizko vsebnostjo natrija.
Zaradi sicer zelo majhne možnosti prenosa virusnih okužb, ki se prenašajo s krvjo in krvnimi produkti, vključno z IVIg, je potrebno bolnike pred dajanjem IVIg testirati za morebitne virusne okužbe
(hepatitisi, HIV).
Vse serološke preiskave v smislu testiranja za avtoimunske dogodke je potrebno opraviti pred infuzijo IVIg.
Pred infuzijo IVIg je potrebno preveriti ledvično in jetrno delovanje, nadzorovati je potrebno hemogram ter vnetne parametre, vključno s sedimentacijo eritrocitov. Del dobre klinične prakse je tudi preveriti raven IgA pred prvim dajanjem IVIg.
Zapisati je potrebno točno ime preparata IVIg, prejet odmerek in serijsko številko.
Načeloma bi prejemnik IVIg moral podpisati informirani pristanek glede aplikacije, tako kot pred
transfuzijo krvnih pripravkov (3,27,28).
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seznam uporaBljenIH kraTIC
ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophil cytoplasmic antibody)
ATG – anti-timocitni globulin
BKV – BK virus
BKVN – nefropatija, povezana z virusom BK (angl. BK virus associated nephropathy)
CMV – virus citomegalije (angl. cytomegalovirus)
DSA – specifična protitelesa proti dajalčevim antigenom poglavitnega kompleksa tkivne skladnosti (angl. donor specific antibodies)
EBV – Epstein-Barr virus
Fab – spremenljivi del imunoglobulinske molekule (angl. fragment, antigen binding)
Fc – konstantni del imunoglobulinske molekule (angl. fragmet, crystallizable)
FcRn – neonatalni receptor za konstantni del imunoglobulinske molekule (angl. neonatal receptor for crystallizable fragment)
GPA – granulomatoza s poliangiitisom
HLA – poglavitni kompleks tkivne skladnosti (angl. human leukocyte antigen)
Ig – imunoglobulin
IVIg – intravenski imunoglobulini
MPA – mikroskopski poliangiitis
mtRNA – mitohondrijska RNA
PCR – verižna reakcija s polimerazo (angl. polymerase chain reaction)
PTLD – post-transplantacijska limfoproliferativna bolezen (angl. post-transplant lymphoproliferative disorder)
SIGN-R1 – specifični neintegrin, ki se povezuje z znotrajceličnimi adhezijskimi molekulami (angl. specific intracellular adhesion molecule-grabbing nonintegrin)
SLE – sistemski lupus eritematozus
TIA – prehodni ishemični napad (angl. transient ischemic attack)
TNF-α – dejavnik tumorske nekroze α (angl. tumor necrosis factor α)
TRALI – akutna okvara pljuč, povezana s transfuzijo (angl. transfusion-related acute lung injury)
UKC – Univerzitetni klinični center
VZV – virus noric (angl. varicella zoster virus)
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ri tuk si mab
predsTavITev
Rituksimab (angl. rituximab, RTX) je himerno, humano-mišje monoklonsko protitelo, podrazreda imunoglobulin (Ig) G1, ki se veže na transmembransko beljakovino CD (angl. clusterofdifferentiation) 20
na limfocitih B. CD20 oz. antigen za diferenciacijo, ki se izraža le na človeških limfocitih B (Bp35) je
hidrofobna transmembranska beljakovina z molekulsko maso okoli 35 kDa. Prisotna je na pre-limfocitih B, nezrelih, zrelih, aktiviranih ter spominskih limfocitih B, ni pa prisotna na matičnih celicah, prolimfocitih B in plazmatkah. Lahko se nahaja na plazmablastih in stimuliranih plazmatkah. Regulira
zgodnje stopnje aktivacijskega procesa za pričetek celičnega cikla in diferenciacijo ter verjetno deluje kot kalcijev kanalček. Nikoli se ne odcepi od celične membrane in po vezavi s protitelesom se kompleks CD20-protitelo ne internalizira. Antigena CD20 nikoli ne najdemo prostega v cirkulaciji.
Vloga limfocitov B v avtoimunskih reakcijah je v procesiranju in predstavitvi (avto)antigenov celicam T, nastanku citokinov in diferenciaciji v plazmatke, ki izdelujejo (avto)protitelesa. Limfociti B
sodelujejo tudi pri arhitekturi limfatičnega tkiva.
RTX je beljakovina, sestavljena iz dveh lahkih verig dolgih 213 aminokislinskih preostankov in dveh
težkih verig sestavljenih iz 451 aminokislinskih preostankov. Njegova molekulska masa je 145 kDa.
Z vezavo na receptor CD20 povzroči izginotje oz. deplecijo limfocitov B in tako poleg zmanjševanja
kloniranja limfocitov B (v primeru limfoma), vpliva še na vse zgoraj naštete (avto)imunske mehanizme pri katerih so udeleženi limfociti B (1,2,17).
Leta 1997 je ameriška agencija za zdravila prvič odobrila RTX za zdravljenje ne-Hodkinovega B celičnega limfoma. Kasneje so odobrili RTX za zdravljenje kronične limfocitne levkemije, ter avtoimunskih
bolezni, pri katerih so udeleženi limfociti B in je bila hkrati učinkovitost RTX dokazana z randomiziranimi kliničnimi študijami, kot sta revmatoidni artritis in vaskulitis, povzročen protitelesi, usmerjenimi proti
citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophilcytoplasmicantibody, ANCA). Pri številnih avtoimunskih boleznih, kjer je v patogenezi udeležen B celični odgovor, se RTX, poleg odobrenih indikacij, uporablja tudi
v primerih odpovedi standardnega zdravljenja.

naČIn delovanja
Način delovanja RTX in njegovi ugodni klinični učinki pri različnih boleznih še niso povsem poznani.
RTX na različne načine povzroča izginotje oz. deplecijo limfocitov B. Verjetno najpomembnejši način
delovanja je od komplementa odvisna citotoksičnost (angl. complement-dependentcellularcytotoxicity).
RTX vezan na limocit B lahko aktivira komplement in povzroči nastanek končnega litičnega kompleksa
na B limfocitu. Različna učinkovitost RTX je odvisna od izražanja regulatornih beljakovin komplementa, kot so CD46, CD55 in CD59 na tarčnem limfocitu B. V kolikor so te regulatorne beljakovine bolj izražene
na površini limfocita B, večja je odpornost na RTX. Učinki RTX, ki delujejo na limfocite B z aktivacijo
komplementa, se pokažejo hitro.
Drug način delovanja je od protiteles odvisna celična citotoksičnost (angl. antibody-dependentcellularcytotoxicity). Pri tej reakciji pride do vezave CD16 receptorja na celicah ubijalkah (angl. natural
killer) in Fc (konstantni del imunoglobulinske molekule, angl. fragment,crystallizable) dela RTX vezanega na limfocit B. Aktivirane celice ubijalke aktivirajo druge imunske efektorske celice in izločajo interferon-γ, ki ima neposredni antitumorski učinek na maligne celice.
1
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Tretji način delovanja RTX je zaustavitev celičnega cikla in apoptoza limfocita B, saj vezava RTX
na CD20 lahko neposredno povzroči zaviranje antiapoptotičnih poti v limfocitu B brez vpletanja imunskih mehanizmov.
Klinična učinkovitost RTX je pri limfoproliferativnih boleznih ponavadi povezana z obsegom in trajanjem deplecije limfocitov B, tako v periferni krvi kot v tkivih, kar pa ni vedno sočasno. Tako lahko
ugotovimo popolno deplecijo CD20 pozitivnih limfocitov B v periferni krvi, želenega kliničnega učinka
pa še ni. Pri avtoimunskih boleznih ponoven pojav limfocitov B v periferni krvi, po predhodni z RTX
povezani depleciji, večinoma ni povezan s poslabšanjem klinične slike oz. relapsom bolezni (2,3).

farmakokIneTIka In farmakodInamIka
način dajanja, biološka uporabnost in odmerjanje
RTX se daje v veno. Nekatere raziskave so dokazale, da je podkožno dajanje RTX prav tako varno in
ima podobno farmakokinetiko kot intravensko. V te raziskave so bili vključeni bolniki z limfomom. Za
podkožno dajanje se uporablja višja koncentracija RTX (120 mg/ml), kot pri intravenskem dajanju, kjer
se uporablja razredčitev v območju 1–10 mg/ml. Učinkovit odmerek RTX pri podkožnem dajanju je
1.400–1.600 mg RTX (4).
Odmerek, ki se uporablja v onkologiji je 375 mg/m2 telesne površine intravensko (i. v.) enkrat tedensko, štiri tedne zapored. Pri zdravljenju avtoimunskih bolezni se uporablja enak režim ali pa dva
odmerka po 1 g RTX i. v. v razmaku dveh tednov. RTX se pri nekaterih avtoimunskih boleznih lahko
daje v enkratnem odmerku 375 mg/m2 telesne površine i. v., naslednji odmerek pa se daje čez en teden, če takrat še zaznamo CD20 pozitivne limfocite B v krvi. Vzdrževalno se RTX daje v dveh do šest
mesečnih razmakih, v odmerku 375 mg/m2 telesne površine i. v., odvisno od posamezne bolezni (17).
Navidezna prostornina porazdelitve za RTX je 9,6 L, kar pomeni, da se RTX razporedi po vseh tkivih,
razen v centralni živčni sistem, kar preprečuje hematoencefalna bariera. RTX hitro, v nekaj dnevih, povzroči deplecijo limfocitov B v periferni krvi in tkivih (kostnem mozgu), ki pri večini bolnikov traja šest
do devet mesecev, lahko tudi več, predvsem pri bolnikih, ki prejmejo RTX po presaditvi ledvice (5,6).
Večina farmakokinetskih in farmakodinamičnih raziskav je bila napravljena pri bolnikih z B celičnim limfomom. Pri devetih bolnikih z limfomom, ki so prejeli intravensko infuzijo RTX v odmerku
375mg/m2 telesne površine v štirih odmerkih v razmaku enega tedna, je bil povprečen razpolovni čas
59,8 ur – 2,5 dni po prvem odmerku in 174 ur – 7,25 dni (26 do 442 ur) po četrtem odmerku. Serumska koncentracija RTX je bila premo sorazmerna kliničnemu odgovoru in obratno sorazmerna obsegu
limfoma. Pri drugi raziskavi, kjer so vključili 20 bolnikov z limfomom, ki so prejeli osem odmerkov
RTX, je bil razpolovni čas daljši – 30,7 dni pri ženskah in 24,7 dni pri moških. Širok razpon razpolovnega časa lahko tako odraža različen obseg limfoma in spremembe v številu CD20 pozitivnih limfocitov B po ponavljajočih odmerkih zdravila (5–7).
V raziskavi farmakokinetike RTX pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, kjer so aplicirali RTX v odmerku 1 g i. v. dvakrat v razmaku 14 dni, je bil razpolovni čas 20 dni, enak kot pri nativnih IgG. Razlike v farmakokinetiki med dajanjem RTX v štirih tedenskih odmerkih glede na telesno površino in
v dvakratnem odmerku po 1 g na dva tedna niso ugotovili (8).
Pri bolnikih, ki so prejeli RTX za zdravljenje revmatoidnega artritisa kot samostojno zdravljenje ali
v kombinaciji s ciklofosfamidom ali metotreksatom je prišlo do deplecije limfocitov B v periferni krvi
15 dni po prejetju zdravila. Raziskovalci niso ugotovili povezave med kliničnim učinkom zdravila in
deplecijo limfocitov B. Pri bolnikih pri katerih je po RTX prišlo do remisije revmatoidnega artritisa so
limfocite B v periferni krvi ponovno zaznali v različnih obdobjih po prejetju RTX, vendar to ni sovpadalo s klinično sliko oz. relapsom bolezni. Ponovno zdravljenje z RTX so predlagali glede na klinično
sliko in ne glede na ponovno prisotne limfocite B v periferni krvi. Farmakokinetične lastnosti RTX so
bile enake pri tistih, ki so prejeli samo RTX ali so prejeli RTX v kombinaciji z drugimi zdravili (9).
Farmakokinetika RTX je pri bolnikih z nefrotskim sindromom drugačna kot pri bolnikih brez proteinurije. Ravni RTX v serumu so pri bolnikih z nefrotskim sindromom nižje kot pri bolnikih brez pro-
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teinurije. Pri bolnikih z nefrotskim sindromom po predhodnem izginotju limfocitov B (depleciji) pride do hitrejšega porasta limfocitov B in tudi razpolovni čas RTX je krajši (14,6 dni). Opisan je primer
dečka z rezistentnim nefrotskim sindromom, ki je imel razpolovni čas RTX manj kot en dan. Avtorji so
to pripisali izgubi RTX skozi ledvice, v plevralno tekočino in ascites, večji presnovi v jetrih zaradi hipoalbuminemije ter polimorfizmu Fc-γ receptorja na limfocitih B (10). Zdravila, ki so beljakovine, se sicer
navadno razgradijo s povsod prisotnimi proteazami in ne le v jetrih kot zdravila z majhno molekulsko
maso. V drugi farmakokinetični raziskavi so pri bolnikih s proteinurijo pokazali, da je klirens RTX skozi
ledvice 25 % in očistek RTX v plevralni prostor 2 %, pri bolnikih brez proteinurije pa izločanja skozi
ledvice ni (8).
Fervenza in sodelavci so ugotovili, da imajo bolniki z membransko nefropatijo nižje serumske koncentracije RTX kot bolniki z drugimi avtoimunskimi boleznimi, vendar v nasprotju z zgoraj navedeno
raziskavo niso ugotovili korelacije med serumsko koncentracijo RTX, proteinurijo, nivojem serumskega albumina in neselektivnostjo proteinurije (11).
Glede pravega učinkovitega odmerka in števila odmerkov RTX so še vedno neznanke. Pri nekaterih boleznih je ponoven odmerek potrebno aplicirati na konstantna časovna obdobja, pri nekaterih glede na ponoven pojav CD20 pozitivnih limfocitov B v periferni krvi. Največkrat pa se ravnamo glede na
klinično sliko in posameznega bolnika.

presnova in izločanje
Pri bolnikih, ki se zdravijo s hemodializo, ne pride do eliminacije RTX po tej poti, kar je predvidljivo,
saj je RTX IgG protitelo, ki se s hemodializo ne odstranjuje. Ob sočasnem zdravljenju s plazmaferezo
je le-to potrebno zamakniti na več kot tri dni po aplikaciji RTX, saj s plazmaferezo odstranimo pomembno količino RTX. Ugotovili so, da se odstrani od 47 % do 54 % RTX, če je plazmafereza opravljena 24–72
ur po aplikaciji RTX (12–14).

nosečnost in dojenje
RTX je monoklonsko protitelo, ki prehaja placento. Opisanih je več kot 170 primerov, ko so bolnice prejele RTX pred ali med nosečnostjo zaradi zdravljenja avtoimunskih bolezni ali limfoma, ko druga zdravila niso bila učinkovita, bolezen pa je bila življenjsko ogrožujoča (15). Dve raziskavi sta pokazali, da
ni nevarnosti za plod, če se RTX uporabi pred (tudi tik pred) nosečnostjo. Če se RTX uporabi v drugem
ali tretjem trimesečju nosečnosti, je raven RTX v serumu ploda enaka kot v serumu matere, ali celo
večja in pada glede na znan razpolovni čas RTX. Limfociti B pri novorojenčku ob rojstvu niso zaznavni, po treh mesecih pride do postopnega porasta limfocitov B in njihova raven je normalna pri šestih
mesecih starosti. Dojenčki so imeli normalen odgovor na predhodna cepljenja. Opisani pa so tudi primeri dobrega izida za otroka in mater, ko so bolnice prejele RTX v drugem ali tretjem trimesečju nosečnosti (17).
Sicer je v analizi 153 nosečnosti, med katerimi je bil uporabljen RTX (večinoma pred nosečnostjo,
v 21 primerih med nosečnostjo), bilo 59 % živorojenih otrok (od teh je bilo 24 % prezgodnjih porodov,
ostali so bili ob roku), 22 % je bilo spontanih splavov, 18 % nosečnosti je bilo prekinjenih. Opisali so
eno nepojasnjeno smrt novorojenčka pri šestih tednih. Dva otroka sta imela prirojene nepravilnosti,
11 otrok spremembe krvne slike, ki so postopno izzvenele, opisali pa so še štiri primere okužb pri novorojenčkih (16).
Na splošno avtorji preglednega članka iz leta 2008 in 2017 na osnovi objavljenih poročil zaključujejo,
da verjetno ni neugodnih učinkov na plod v kolikor se RTX aplicira pred (tik pred) nosečnostjo ali v prvem trimesečju, čeprav je opisanih nekaj primerov prehodne limfopenije ali nevtropenije pri novorojenčkih.
V kolikor se RTX uporabi v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti, pa le ta povzroči deplecijo limfocitov B, katere dolgoročni učinki še niso znani. Glede na razpolovni čas RTX priporočajo prenehanje
zdravljenja z RTX vsaj šest mesecev, še boljše pa 12 mesecev pred predvideno nosečnostjo (15,18).
Izločanje IgG v materinem mleku je omejeno. Materini IgG predstavljajo le 2 % sestavin v mleku.
Ko otrok popije materine IgG, se jih večina razgradi v prebavnem traktu. Opisan je primer, ko je bolnica
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prejela RTX zaradi granulomatoze s poliangiitisom med dojenjem. Ugotovili so, da je raven RTX v mleku
okoli 240-krat manjša kot raven RTX v materinem serumu. Na podlagi te ugotovitve avtorji raziskave ne priporočajo opustitve dojenja pri bolnicah, ki potrebujejo zdravljenje z RTX, vendar poudarjajo,
da so za potrditev varnosti uporabe RTX med dojenjem potrebne še dodatne raziskave (19).

neŽelenI uČInkI
RTX je v večini primerov varno zdravilo. Pogosti neželeni učinki RTX so blagi in povezani z infuzijo
RTX, ki se kaže z vročino, mrzlico, glavobolom. Ob kratki prekinitvi infuzije RTX, simptomatskem zdravljenju in izboljšanju simptomov, se lahko z infuzijo s polovično hitrostjo nadaljuje. Opisane pa so tudi
redke, vendar hude, z infuzijo povezane reakcije, ki se običajno pojavijo 30–120 minut po pričetku infuzije in se kažejo s hipotenzijo, angioedemom, bronhospoazmom, akutno dihalno stisko (akutni respiratorni distres sindrom), kardiogenim šokom, hudimi aritmijami, miokardnim infarktom in anafilaksijo (20).
Lahko se pojavita slabost in bruhanje, opisani so redki primeri obstrukcije in perforacije črevesa.
V redkih primerih se že prvi dan po aplikaciji lahko pojavijo hude mukokutane reakcije, kot so Stevens Johnson sindrom, epidermalna nekroza, lihenoidni dermatits, vezikobulozni dermatitis.
Po prejetju RTX se lahko razvijejo humana antihimerna protitelesa, ki so usmerjena proti mišjemu
delu RTX. Našli so jih pri 30 % bolnikov s sistemskim lupusom eritmatozusom (SLE), ki so prejeli RTX,
niso pa vplivala na klinično učinkovitost RTX (21). Bolniki, pri katerih se razvijejo ta protitelesa lahko utrpijo serumsko bolezen en do dva tedna po aplikaciji RTX. Le-ta se kaže z izpuščajem, vročino in
artralgijami.
Infekcijske bolezni so pogoste, pojavijo se v 50 % v zgodnjem obdobju po aplikaciji RTX, vendar so
ponavadi blage. Ponavadi se razvijejo okužbe zgornjih dihal, okužbe s herpes zoster virusom in gripa.
Hujše okužbe so redke, lahko se reaktivira mikobakterijska okužba, okužba s hepatitisom B, virusom
citomegalije in JC (angl. JohnCunningham) poliomavirusom, ki povzroča progresivno multifokalno levkoencefalopatijo (PML) pri imunsko oslabljenih bolnikih. Besada in sodelavci so analizirali 35 bolnikov z ANCA vaskulitisom, ki so prejeli RTX indukcijsko in vzdrževalno. Povprečni skupni odmerek RTX
je bil 8 g, vsi bolniki so imeli remisijo bolezni, vendar je moralo 37 % bolnikov prekiniti zdravljenje največkrat zaradi hipogamaglobulinemije. Hudo okužbo je utrpelo 26 % bolnikov. Dejavniki tveganja za
okužbo so bili (22):
• kumulativna doza predhodnega zdravljenja s ciklofosfamidom,
• nizko število CD4 limfocitov in
• pomemben padec IgG po prvem odmerku RTX.
Za kronično okužbo je zbolelo 29 % bolnikov, za katero so bili dejavniki tveganja nizke ravni IgG in
kumulativni odmerek RTX.
Med pogostejše neželene učinke sodijo tudi citopenije – limfopenija (se popravi po 14 dneh), anemija, levkopenija, nevtropenija, trombocitopenija. Ponavadi so prehodne.
Pri primerih PML, ki je posledica okužbe z virusom JC, gre za demielinizacijsko bolezen centralnega živčevja, ki se kaže z zmedenostjo, dezorientiranostjo, motorično slabostjo, motnjo govora in vida.
Simptomi so progresivni. Med bolniki, ki so bili od leta 1997 do 2008 zdravljeni z RTX je bilo teh primerov 57. Med njimi jih je bilo največ z limfoproliferativno boleznijo, ki je sama dejavnik tveganja za
razvoj PML. Vsi bolniki, ki so razvili PML so predhodno prejemali druga imunosupresijska zdravila.
PML se je v povprečju razvila 5,5 mesecev po pričetku zdravljenja z RTX (23).

IndIkaCIje za uporaBo v nefrologIjI
glomerulonefritis z minimalnimi spremembami
Glomerulonefritis z minimalnimi spremembami je v 20 % vzrok nefrotskega sindroma pri odraslih bolnikih. Čeprav gre pri večini bolnikov bolezen po zdravljenju z glukokortikoidi v remisijo, jih približno
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ena tretjina ostane odvisna od glukokortikoidov oz. se po ukinitvi glukokortikoidov bolezen ponovi.
Pri teh bolnikih se v zadnjem času, poleg ustaljene s smernicami podprte terapije, za zdravljenje uporablja
tudi RTX. Njegova uporaba je utemeljena s spoznanjem, da v patogenezi glomerulonefritisa z minimalnimi spremembami sodelujeta tako T-celični, kot B-celični imunski odziv. Dokazali so tudi, da se RTX veže
na SMPDL3b (angl. sphingomyelinphosphodiesteraseacidelike3b) beljakovino na podocitu in regulira aktivnost sfingomielaze, tako da stabilizira aktinski citoskelet in preprečuje apoptozo podocitov (24–26).
Prvi opis uporabe RTX v zdravljenju glomerulonefritisa z minimalnimi spremembami je bil objavljen
leta 2007. RTX so uporabili pri bolniku, ki je utrpel več kot 30 relapsov glomerulonefritisa z minimalnimi spremembami in je bilo zdravljenje s številnimi drugimi imunosupresijskimi zdravili neuspešno.
Prejel je štiri tedenske odmerke RTX, po tretjem tednu zdravljenja se je pričela dolgotrajna remisija,
ki je trajala do 28 mesecev (27).
Kasneje sta bili objavljenju še dve raziskavi, kjer so uporabljali RTX po različnih protokolih in dosegli remisijo bolezni pri približno dveh tretjinah bolnikov z odporno boleznijo (25).
V prospektivni raziskavi, kjer je bilo vključenih 25 bolnikov z glukokortikoidno odvisnim glomerulonefritisom z minimalnimi spremembami, so bolniki prejeli RTX dvakrat na pol leta v odmerku 375 mg/m2
telesne površine i. v. Vsi bolniki so prejemali glukokortikoide, 20 bolnikov je prejmalo še ciklosporin.
Dvanajst mesecev po začetku prejemanja RTX so zaznali relaps le pri štirih bolnikih, pri večini teh so
v krvi ponovno zaznali limfocite B. Razen štirim bolnikom so vsem ukinili glukokortikoide, ciklosporina niso ukinili šestim bolnikom, so pa vsem tem lahko zmanšali odmerke zdravil (28). Kasneje so bolnike
razdelili v dve skupini – skupino, ki je nadaljevala z zdravljenjem z RTX na pol leta in skupino, ki je
z zdravljenjem z RTX prenehala (pet bolnikov). V opazovanem obdobju 36–54 mesecev po začetku zdravljenja z RTX ni nihče v skupini, ki je nadaljevala z RTX, utrpel relapsa, v skupini, ki je prenehala z RTX,
pa le eden. Vsi v tej skupini so imeli v periferni krvi ponovno limfocite B, relaps pa je utrpel le en bolnik. Avtorji so zaključili, da ponoven pojav limfocitov B v periferni krvi ne pomeni vedno relapsa (29).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, smo RTX
uspešno uporabili in ga uporabljamo za zdravljenje bolnikov z glomerulonefritisom z minimalnimi spremembami, ki so odvisni od glukokortikoidov ali so nanje odporni. Po aplikaciji RTX smo lahko dolgotrajno terapijo z glukokortikoidi ukinili. Bolniki z glomerulonefritisom z minimalnimi spremembami
niso prejemali vzdrževalnega zdravljenja z RTX.

fokalna segmentna glomeruloskleroza
Objavljenih je le nekaj raziskav zdravljenja fokalne segmentne glomeruloskleroze (FSGS) z RTX. Le dva
od osmih bolnikov, ki so prejeli RTX v različnih odmerkih, a vedno najmanj štiri odmerke po 375 mg/m2
telesne površine i. v., sta odgovorila na zdravljenje z zmanjšanjem proteinurije (25,30). V japonski raziskavi sta dva bolnika z glukokortikoidno odvisno FSGS dosegla remisijo, kasneje se je bolezen ponovila, kar je sovpadalo s ponovnim pojavom limfocitov B v krvi. Po ponovni aplikaciji RTX sta ponovno
dosegla remisijo. Dva bolnika s FSGS odporno na glukokortikoide na RTX nista odgovorila. Vsi so prejeli le en odmerek RTX (31). V prospektivni raziskavi Ruggenentija in sodelavcev je vseh 30 bolnikov
z glukokortikoidno odvisnim ali rezistentnim nefrotskim sindromom (10 otrok in 20 odraslih, med njimi pet odraslih s FSGS) po enkratnem odmerku RTX po enem letu utrpelo petkrat manj relapsov kot
pred zdravljenjem (32).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana zdravimo bolnike s FSGS z RTX. Teh primerov
je malo, večinoma je dober uspeh po zdravljenju z RTX. Popolno remisijo smo dosegli pri bolniku s FSGS,
pri katerem se je čez dve leti izkazalo, da je imel nizko-maligni limfom.

membranska nefropatija
Razumevanje in zdravljenje membranske nefropatije (MN) sta v zadnjem desetletju dosegla velik napredek. Le-to je posledica odkritja protiteles proti receptorju za fosfolipazo A2 (angl. anti-phospholipaseA2 receptor, anti-PLA2R) na podocitu. Točna vloga teh receptorjev na podocitu in protiteles proti njim
ni znana, je pa dokazano, da so anti-PLA2R občutljiva in specifična za MN ter prisotna pri 70 % bolnikov
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s primarno obliko bolezni. Titer protiteles pri večini bolnikov sovpada s klinično sliko. Pri bolnikih
z manjšim titrom protiteles je večja verjetnost spontane remisije MN, pri bolnikih z večjim titrom protiteles je možnost spontane remisije manjša. Zmanjšanje ali zvečanje titra protiteles napoveduje zmanjšanje
ali zvečanje proteinurije (33,35).
Glede na udeleženost B-celične imunosti v patogenezi MN zadnje čase za zdravljenje vse več uporabljamo RTX. Za zdravljenje MN so uporabljali RTX v različnih odmerkih in pri tem ugotovili, da so
pri bolnikih z MN učinkoviti tudi nižji odmerki, ki jih apliciramo glede na število CD 20 pozitivnih celic (11,36). Po aplikaciji RTX pride do negativizacije anti-PLA2R povprečno po devetih mesecih, do remisije bolezni pa lahko celo šele po dveh letih. Zadnje raziskave kažejo, da odmerka RTX ni smiselno
ponavljati po tem, ko pride do ponovnega pojava limfocitov B, ampak ga ponovno apliciramo v kolikor pride do porasta anti-PLA2R in proteinurije (33). Slabost RTX je torej dolgo obdobje do remisije,
zato tečejo raziskave glede sočasne uporabe RTX in zaviralcev kalcinevrina – po slednjih pride do remisije v treh do šestih mesecih (25).
Prve izkušnje pri zdravljenju MN so leta 2002 opisali Remuzzi in sodelavci. Osem bolnikov z nefrotsko proteinurijo, ki so bili šest mesecev zdravljeni z zaviralci angiotenzin konvertaze (angl. angiotensinconvertingenzyme, ACE) ali sartani so zdravili s štirikratnimi odmerki RTX po 375 mg/m2 telesne
površine v enotedenskih presledkih. Dosegli so zmanjšanje proteinurije od 8,6 na 3,8 g/dan. Dva bolnika sta dosegla popolno (< 1 g/dan), trije bolniki pa delno remisijo bolezni (< 3,5 g/dan) (34).
Fervenza in sodelavci so za zdravljenje MN uporabil drug protokol – aplicirali so 1 g RTX 1. in 15.
dan ter tistim, ki so po šestih mesecih imeli še vedno nefrotsko proteinurijo in je prišlo do restitucije
celic B, ponovno aplicirali 1 g RTX. Po enem letu se je povprečna proteinurija razpolovila pri 15 bolnikih. Po enem letu je 60 % bolnikov doseglo delno ali popolno remisijo bolezni (11).
Ruggenenti in sodelavci so napravili nerandomizirano prospektivno raziskavo, v katero so vključili
100 bolnikov s polno razvitim nefrotskim sindromom zaradi MN. Predhodno zdravljenih z drugo imunosupresivno terapijo je bilo 32 bolnikov in do prehodne delne remisije je prišlo pri 20 bolnikih. Povprečno trajanje proteinurije pred zdravljenjem z RTX je bilo pri teh bolnikih 65,4 mesecev. Po
29-mesečni terapiji z RTX je pri 65 od 100 bolnikov prišlo do delne ali popolne remisije. Povprečni čas
do remisije je bil 7,1 mesecev. Razmerje bolnikov, ki so dosegli remisijo, je bilo podobno tako pri tistih, ki pred RTX niso bili zdravljeni z drugimi imunosupresivi (47 od 68 bolnikov), kot pri tistih, ki
so predhodno prejemali drugo terapijo MN (18 od 32 bolnikov) (36).
Kontroliranih prospektivnih raziskav, ki bi primerjale učinkovitost ciklofosfamida, kalcinevrinskih
zaviralcev in RTX, ter raziskav dolgoročnih posledic RTX še ni. Zato, glede na smernice, zaenkrat ostaja RTX zdravljenje drugega reda.
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana uporabljamo RTX za zdravljenje MN. Stopnja
remisije je pri naših bolnikih, ki so prejeli samo en odmerek zdravila nižja, kot so opisi v literaturi,
zato v zadnjem letu bolnike z MN zdravimo s štirimi odmerki RTX v tedenskih presledkih in imamo
večje uspehe. Primerjalne raziskave med dvema različnima načinoma odmerjanja RTX še nismo napravili.

Iga nefropatija
IgA nefropatija je najbolj pogosta primarna glomerulna bolezen na svetu. Po desetih letih 50 % bolnikov s proteinurijo > 1 g dnevno in zmanjšanim ledvičnim delovanjem napreduje do končne ledvične
odpovedi. Blokada renin-angiotenzinskega sistema upočasni napredovanje bolezni, samega vnetja pa
ne pozdravi. Zato so bile napravljene številne raziskave, ki so preverjale vrednosti glukokortikoidov,
ciklofosfamida, azatioprina in mikofenolata in imajo zelo različne rezultate (20). Ker so v patogenezo
IgA nefropatije vpleteni protitelesni odgovori so v ZDA izvedli randomizirano, multicentrično raziskavo, v katero so vključili 34 bolnikov. Poleg standardne terapije je 17 bolnikov prejelo RTX, 17 bolnikov pa samo standardno terapijo – blokado RAAS (renin-angiotenzin-aldosteronski sistem). Povprečna
koncentracija kreatinina je bila 124 μmol/l, povprečna proteinurija pa 2,1 g/dan. Po enem letu je glomerulna filtracija ostala stabilna (se ni slabšala) in le pri treh bolnikih v obeh skupinah se je protei-
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nurija zmanjšala za več kot 50 % (37). Pri IgA nefropatiji s sliko kroničnega nefritičnega sindroma učinkovitosti RTX z zgornjo raziskavo niso dokazali, ima pa verjetno vlogo pri zdravljenju hitro napredujoče IgA nefropatije, saj so Shin in sodelavci dokazali učinkovitost ciklofosfamida v tem primeru (38).
Tako lahko sklepamo glede na analogijo z drugimi glomerulnimi boleznimi, ki potekajo kot hitro napredujoči glomerulonefritis, in ki jih uspešno zdravimo s ciklofosfamidom ali RTX. V literaturi zaenkrat ni opisane raziskave, ki bi preverila učinkovitost RTX pri hitro napredujoči IgA nefropatiji.

Iga vaskulitis (Henoch-schönlein purpura)
IgA vaskulitis je najpogostejši vaskulitis, ki se pojavlja pri otrocih. Pri odraslih je redkejši, a je ponavadi klinična slika hujša kot pri otrocih. Življenjsko ogrožujoča je prizadetost prebavnega trakta in pljuč.
Prizadetost ledvic v sklopu IgA vaskulitisa se kaže kot IgA nefropatija vendar z več žilnimi depoziti
IgG kot izolirana nefropatija in poteka kot kronični nefritični sindrom ali v primeru difuznega ekstrakapilarnega ali endokapilarnega glomerulonefritisa kot akutni ali hitro napredujoči glomerulonefritis. V 30 % primerov napreduje do končne odpovedi ledvic. Zdravljenje IgA vaskulitisa z imunosupresivnimi zdravili je vprašljivega pomena, tako pri otrocih, kot pri odraslih. Opisani so primeri hudega
vaskulitisa s prizadetostjo več organov, ki se spontano pozdravi in tudi primeri blagega kroničnega glomerulonefritisa v skopu IgA vaskulitisa, ki napreduje v končno ledvično odpoved. V randomizirani prospektivni raziskavi iz leta 2010 niso ugotovili, da bi ciklofosfamid dodan glukokortikoidom bil uspešnejši
kot sami glukokortikoidi glede ledvične prizadetosti in samega vaskulitisa (bolniki s hitro napredujočim glomerulonefritisom niso bili vključeni) (39).
V zadnjem času tudi v zdravljenje IgA vaskulitisa vključujejo RTX. Opisan je primer IgA vaskulitsa s prizadetostjo ledvic, ki se je kazal z nefrotsko proteinurijo, hematurijo, poslabšanjem ledvičnega
delovanja (serumski kreatinin 124 μmol/L) ter aktivnimi polmeseci v 38 % glomerulov na ledvični biopsiji, ki ni odgovoril na zdravljenje z glukokortikoidi, ciklofosfamidom in plazmaferezo. Po prejetju treh
odmerkov RTX po 1 g v dvotedenskih presledkih pa sta se tako ledvična, kot tudi izvenledvična prizadetost izboljšali (40). Opisani so še drugi primeri, tako pri nativnih kot pri presajenih ledvicah, s hudo
izvenledvično prizadetostjo (predvsem kožno), ki ni odreagirala na glukokortikoidno zdravljenje in sočasno
blago ledvično prizadetostjo, kjer je prišlo do popolne ozdravitve bolezi po 1 g RTX v dveh odmerkih
na 14 dni (41,42).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana smo uporabili RTX tako pri hitro napredujočem
glomerulonefritisu, kot kroničnem glomerulonefritisu v sklopu IgA vaskulitisa in po njem dosegli dobre rezultate, čeprav je čas opazovanja pri bolniku s kroničnim glomerulonefritisom še prekratek za
dokončno sklepanje.

sistemski lupus eritematozus
V sklopu SLE so ledvice prizadete pri 75 % bolnikov. V zadnjih 50 letih se je petletno preživetje bolnikov z lupusnim nefritisom razreda IV po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije povečalo. Vendar
še vedno pri 10–20 % bolnikih, kljub zdravljenju, pride do končne ledvične odpovedi. Ključno pri zdravljenju SLE je doseganje remisije, saj to dolgoročno izboljša tako bolnikovo, kot ledvično preživetje.
Z indukcijskim zdravljenjem, ki vključuje glukokortikoide in ciklofosfamid ali mikofenolat pri večini
bolnikov dosežemo remisijo, prav tako z vzdrževalnim zdravljenjem z nizkim odmerkom glukokortikoidov in mikofenolatom preprečujemo relapse bolezni (43–45). Vloga RTX pri zdravljenju SLE je pri
na tovrstno zdravljenje odpornih primerih ali v primeru, ko se želimo izogniti dolgotrajnemu zdravljenju z glukokortikoidi, ki je zvezano s številnimi zapleti, predvsem kardiovaskularnimi (46).
V britanski raziskavi so analizirali 164 bolnikov z lupusnim nefritisom, ki so bili zdravljeni z RTX
v različnih evropskih centrih. V 10 % so RTX uporabili kot terapijo prvega reda, v 44 % ob relapsu bolezni ter v 46 % zaradi odpornosti na standardno zdravljenje. Popolna in delna remisija sta bili doseženi
pri 67 % bolnikov v šestih in 12 mesecih (47).
V raziskavi LUNAR (Lupus Nephritis Assessment with Rituximab) so analizirali 144 bolnikov z lupusnim nefritisom razreda III in IV po WHO klasifikaciji. Bolniki so bili indukcijsko zdravljeni z glu-
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kokortikoidi in mikofenolatom, nato pa so bili randomizirani v dve skupini. Eni skupini bolnikov so aplicirali 1 g RTX 1., 15., 168. in 182. dan, druga skupina pa je prejela placebo. Remisijo je 52. teden doseglo 56,9 % bolnikov v skupini, ki je prejela RTX in 45,8 % bolnikov v skupini s placebom, kar ni bilo
statistično značilno. Popolno remisijo je doseglo 26,4 % v skupini z RTX in 30,6 % bolnikov v skupini
s placebom. Delno remisijo pa je doseglo 30,6% bolnikov v skupini z RTX in 15,3 % bolnikov v skupini s placebom. V skupini, ki je prejela RTX je bilo, v nasprotju z drugo skupino izboljšanje seroloških
markerjev večje (zmanjšanje titra anti-DNA in povečanje komplementa) (48). Zagovorniki RTX, kljub
neprepričljivim rezultatom, menijo, da je bil verjetno opazovani čas prekratek in da bi čez daljši čas
več bolnikov doseglo popolno remisijo, saj so se jim izboljšali serološki markerji.
Condon in sodelavci so naredili raziskavo, kjer so bolnikom v vzdrževalnem zdravljenju uvedli samo
mikofenolat, brez glukokortikoidov. V indukcijskem zdravljenju so prejeli intravenski pulz glukokortikoidov ter 1 g RTX na dva tedna, nato pa so uvedli vzdrževalno zdravljenje z mikofenolatom. Izmed
50 bolnikov je 72 % doseglo popolno (po povprečno 36 tednih) in 18 % delno remisijo bolezni (po povprečno 32 tednih). Omenjene rezultate preverjajo v večji raziskavi (49).

anCa vaskulitis
ANCA vaskulitis oz. vaskulitis, povzročen s protitelesi ANCA je najpogostejši vzrok hitro napredujočega
glomerulonefritisa. Približno 75–90 % bolnikov ima v sklopu ANCA vaskulitsa prizadete ledvice. Imunosupresijsko indukcijsko zdravljenje je indicirano tudi v primerih, kjer je ledvično delovanje že močno
oslabljeno. Pri več kot polovici bolnikov z ocenjeno glomerulno filtracijo pod 10 ml/min namreč po zdravljenju pride do izboljšanja ledvičnega delovanja. Indukcijsko zdravljenje s ciklofosfamidom in glukokortikoidi ter s ali brez plazmafereze je močno povečalo preživetje bolnikov z ANCA vaskulitisom. Slaba
stran tega zdravljenja so zgodnji in kasni neželeni učinki cikofosfamida (poglavje Ciklofosfamid). Glede na udeležbo limfocitov B v patogenezi ANCA vaskulitsa so uporabili RTX sprva kot indukcijsko zdravljenje v primerih odpornih na klasično zdravljenje. Kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi – RITUXIVAS
(A randomized trial of rituximab versus cyclophosphamide in ANCA-associated vasculitis) in RAVE
(Rituximab in ANCA-associated Vasculitis), ki sta potrdili učinkovitost RTX v indukcijski terapiji ANCA
vaskulitisa. Na osnovi teh dveh raziskav sta ameriška in evropska agencija za zdravila odobrili zdravljenje ANCA vaskulitisa z RTX.
V raziskavi RITUXIVAS je bilo randomiziranih 44 bolnikov z novo odkritim ANCA vaskulitisom,
napredovalo ledvično okvaro in standardnim zdravljenjem z glukokortikoidi razdeljenih v skupino, ki
je prejela RTX v štirih tedenskih odmerkih (375 mg/m2 iv.) ter hkrati dva ciklusa ciklofosfamida (15 mg/kg
telesne teže i. v.) skupaj s prvo in tretjo aplikacijo RTX brez vzdrževalnega zdravljenja, in v skupino, ki
je prejela klasično indukcijsko zdravljenje s ciklofosfamidom ter vzdrževalno zdravljenje z azatioprinom. Med skupinama ni bilo razlike v pojavu neželenih učinkov, stopnja remisije po enem letu pa je
bila v skupini, ki je prejela RTX 76 % in v skupini s standardnim zdravljenjem 82 %.
V raziskavo RAVE je bilo vključenih 197 bolnikov z novo odkritim ANCA vaskulitisom ali relapsom
bolezni, brez hude ledvične prizadetosti. Vsi bolniki so prejeli klasično zdravljenje z glukokortikoidi,
nato pa je ena skupina prejela RTX v štirih tedenskih odmerkih, druga skupina pa standardno zdravljenje s ciklofosfamidom in azatioprinom. Po šestih mesecih je remisijo bolezni doseglo 64 % bolnikov v skupini z RTX in 53 % bolnikov v skupini, ki je prejela klasično zdravljenje. Razlika je bila še večja
pri tistih, ki so imeli veliko relapsov bolezni – remisija pri 67 % bolnikov v skupini z RTX in 42 % bolnikov v skupini s klasičnim zdravljenjem (50,51). Kasnejša raziskava je pokazala, da po zdravljenju z RTX,
brez cikofosfamida, pride do remisije bolezni, tudi pri bolnikih z ANCA vaskulitisom, ki imajo hudo
ledvično prizadetost (53).
Raziskava, kjer so sledili bolnike iz RAVE raziskave dalj časa, je pokazala ugodne učinke RTX pri
bolnikih s pogostimi relapsi še 12 mesecev po pričetku zdravljenja, ne pa več pri bolnikih z relapsi 18 mesecev po pričetku zdravljenja, ko jih je večina imela ponovno zaznavne limfocite B v periferni krvi (52).
Tudi kasnejše raziskave so pokazale, da preventivno zdravljenje z RTX vsakih šest mesecev močno zmanjša
število relapsov. Leta 2014 je bila objavljena raziskava MAINRITSAN (Maintenance of remission using
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rituximab in systemic ANCA-associated vasculitis), v katero je bilo vključenih 115 bolnikov, ki so prejeli
klasično indukcijsko zdravljenje z glukokortikoidi in s ciklofosfamidom. Nato je ena skupina prejela
500 mg RTX v dveh odmerkih na dva tedna in še enak odmerek 6., 12. in 18. mesec, druga skupina pa
azatioprin do vključno 22. meseca. V skupini, ki je prejela RTX, je prišlo do relapsa pri 5 % bolnikov, v skupini, ki je vzdrževalno prejela azatioprin, pa pri 29 % bolnikov, 28 mesecev po začetku zdravljenja (54).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana zdravimo bolnike s hudo potekajočim ANCA
vaskulitisom kombinirano z glukokortikoidi, ciklofosfamidom, plazmaferezo in RTX ter dosegamo
dobre rezultate zdravljenja. Pri bolnikih s pogostimi relapsi uporabljamo RTX tudi kot vzdrževalno zdravljenje.

vaskulitis, povzročen s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani
Vaskulitis, povzročen s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani (GBM) oz. anti–GBM vaskulitis
se kaže ponavadi z dramatično sliko pljučnih krvavitev in hitro napredujočega glomerulonefritisa. Slednji je posledica difuzne prizadetosti glomerulov v obliki polmesečastega glomerulonefritisa, povzročenega z odlaganjem protiteles proti glomerulni bazalni membrani, posledične aktivacije komplementa in
nastanka hudega vnetja. Pred uvedbo zdravljenja s plazmaferezo, glukokortikoidi in ciklofosfamidom,
je bila smrtnost velika. V kolikor je serumski kreatinin ob začetku zdravljenja > 500 μmol/l, ponavadi
pride do končne ledvične odpovedi kljub zdravljenju. V zadnjih letih je bilo objavljenih nekaj posamičnih
primerov ali malih retrospektivnih študij, kjer so anti-GBM vaskulitis zdravili z RTX. Zdravilo je imelo
ugoden učinek pri sočasno prisotnih protiteles anti-GBM in ANCA ter pojavu trombotične trombocitopenične purpure, ki se ni popravila po zdravljenju z glukokortikoidi, ciklofosfamidom in plazmaferezo. Prej je prišlo do zmanjšanja titra protiteles anti-GBM in možnosti opustitve zdravljenja s plazmaferezo.
Ledvično delovanje se je v nekaj primerih po zdravljenju z RTX popravilo, v večini primerov pa ne (55, 56).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana smo z RTX, poleg ostale standardne terapije,
uspešno zdravili nekaj bolnikov z anti-GBM vaskulitisom.

krioglobulinemični vaskulitis
Krioglobulinemični vaskulitis malih žil je posledica vnetja, ki nastane zaradi odlaganja imunskih kompleksov (krioglobulinov) v endotel ter posledične aktivacije komplementa. Za krioglobuline je značilno,
da precipitirajo na hladnem, pod 37 °C. V sklopu krioglobulinemičnega vaskulitisa je lahko prizadet
katerikoli organ, pogosteje so to sklepi, koža, periferni živci, ledvica in pljuča. Prizadetost ledvic se največkrat kaže s sliko membranoproliferativnega glomerulonefritisa, ki se klinično odraža kot nefrotskonefritični sindrom, z različnim časovnim slabšanjem ledvične funkcije. Do nastanka mešanih krioglobulinov
pride, ko pride do povečanja števila limfocitov B, lahko kot odgovor na infekcijo (največkrat okužbo
z virusom hepatitisa C ali B), malignom ali idiopatsko. Povečano število limfocitov B povzroči večji
nastanek IgM protiteles, ki imajo značilnosti revmatoidnega faktorja in se vežejo z drugimi poliklonalnimi protitelesi IgG ter virusnimi delčki in tako tvorijo mešane krioglobuline. Ledvično prizadetost v sklopu krioglobulinemičnega vaskulitisa kot posledico idiopatske mešane krioglobulinemije tipa
II, ki se kaže kot hitro napredujoči glomerulonefritis, zdravimo agresivno s plazmaferezo, glukokortikoidi, ciklofosfamidom, v zadnjem času pa tudi z RTX. V raziskavi CryoVas (Cryoglobulinemic Vasculitis)
so ugotovili večji tako klinični kot tudi imunološki odgovor v skupini bolnikov, ki je prejela glukokortikoide in RTX, kot v skupini, ki je prejela glukokortikoide in ciklofosfamid. V celotni skupini je bilo
veliko okužb, vendar jih je bilo v skupini z RTX nekoliko več – 29 % bolnikov v tej skupini je utrpelo
hudo okužbo (57).
Glede na literaturo je krioglobulinemični vaskulitis (mešana krioglobulinemija tipa II) največkrat
posledica kroničnega hepatitisa C. V tem primeru je potrebno najprej pozdraviti vzrok, to je okužbo
z virusom hepatitisa C (angl. hepatitisCvirus, HCV), kar v zadnjem času uspešno zdravijo s pegiliranim interferonom-α in ribavirinom, na voljo pa so tudi novejša zelo učinkovita protivirusna zdravila.
To ponavadi zadostuje, če je ledvična prizadetost blažja. V kolikor gre za hitro slabšanje ledvičnega delovanja, dodamo imunosupresivno terapijo, pri čemer je potrebna previdnost, saj tako lahko povečamo
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viremijo. Ker gre v primeru krioglobulinemije za B-limfocitno klonsko bolezen, so v zadnjih desetih
letih pričeli težje primere zdraviti tudi z RTX. Saadoun in sodelavci so primerjali zdravljenje s HCV
povezanega krioglobulinemičnega vaskulitisa samo z antivirusnimi zdravili ali z antivirusnimi zdravili in RTX pri 93 bolnikih. V skupini z RTX je prišlo prej do remisije bolezni – po 5,4 mesecih, v nasprotju z drugo skupino kjer je prišlo do remisije po 8,4 mesecih. Popolno izboljšanje ledvičnega delovanja
je doseglo pri prvi skupini 80 % bolnikov v primerjavi s 40 % v drugi skupini. Ob tem ni prišlo do poslabšanja viremije v skupini, ki je prejela RTX (58). Da Vita in Sneller sta dokazala, da je dodatek RTX
k antivirusni terapiji bolj učinkovit kot drugi imunosupresivi oz. standardno imunosupresivno zdravljenje. V šestih mesecih po pričetku zdravljenja je prišlo do remisije pri 83 % bolnikov v skupini, ki je
prejela RTX, v primerjavi z 8 % remisijo v drugi skupini (59,60).
RTX je kontraindiciran za zdravljenje krioglobulinemičnega vaskulitisa kot posledico kroničnega
hepatitisa B ali okužbe s HIV.
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana z RTX uspešno zdravimo idiopatski krioglobulinemični vaskulitis kot posledico mešane krioglobulinemije tipa II. RTX smo v preteklosti uporabili,
ko je bilo zdravljenje s ciklofosfamidom neuspešno, po uvedbi RTX pa se je ledvično delovanje močno
izboljšalo. Po zdravljenju z RTX je prišlo pri dveh bolnicah, ki sta predhodno že potrebovali dializno
zdravljenje, do izboljšanja ledvičnega delovanja, tako da sta postali dializno neodvisni. Glede na naše
izkušnje hitro napredujoči glomerulonefritis v sklopu krioglobulinemičnega vaskulitisa sedaj zdravimo s plazmaferezo, glukokortikoidi in RTX v prvi liniji (nič več s ciklofosfamidom), če zanj ni kontraindikacij (predvsem, če ni sočasnih okužb).

fibrilarni glomerulonefritis
Neamiloidni fibrilarni glomerulonefritis je redek glomerulonefritis (predstavlja okoli 1 % ledvičnih biopsij), za katerega so značilni na kongo rdeče barvilo negativni mezangijski in/ali žilni imunski depoziti IgG, ki imajo tipično ultrastrukturno organizacijo v naključno razporejene fibrile, katerih premer je
10–30 nm. Glede na to, kje so fibrile odložene, nastane različen tip glomerulonefritisa. Najpogosteje
gre za mezangioproliferativni, membranski in membranoproliferativni glomerulonefritis. Fibrilarni glomerulonefritis pogosto primerjajo z imunotaktoidnim/mikrotubularnim glomerulonefritisom, za katerega so prav tako značilni depoziti IgG, vendar so organizirani v mikrotubule, ki imajo nekoliko večji
premer kot fibrile (10–50 nm), so votli v sredini in so razporejeni vzporedno. Nekateri raziskovalci menijo, da gre za enako bolezen, drugi pa menijo, da je ključno razlikovanjem med njima. Imunotaktoidni
glomerulonefritis se nekoliko pogosteje pojavlja v sklopu B-celičnih limfoproliferativnih bolezni, pri
več kot 80 % primerov so z imunofluoroscenco našli monoklonske IgG depozite. Tudi fibrilarni glomerulonefritis se lahko pojavi v sklopu limfo- ali imunoproliferativne bolezni, vendar redkeje. V kolikor
se fibrilarni glomerulonefritis pojavi v sklopu limfo- ali imunoproliferativne bolezni, je zdravljenje hematološko, tj. zdravljenje osnovnega vzroka bolezni. Glede zdravljenja primarne oblike fibrilarnega glomerulonefritisa nismo uspešni, saj je bolezen napredujoča in glede na objavljene raziskave privede do
končne ledvične bolezni. Ob analizi petih objavljenih raziskav, kjer so v povprečju bolnike sledili 46
mesecev, je pri 48 % bolnikov prišlo do končne ledvične odpovedi povprečno 44 mesecev po postavljeni
diagnozi.
Objavljeni sta bili dve raziskavi, kjer so bolnike s (primarnim) fibrilarnim glomerulonefritisom zdravili z RTX. V pregledni francoski raziskavi so 13 bolnikov zdravili z imunosupresivi, od tega sedem
bolnikov z RTX. Do delne remisije je prišlo pri šestih bolnikih, in sicer pri petih bolnikih, ki so prejeli RTX in pri enem bolniku, ki je prejel cikofosfamid. V ameriški raziskavi so z RTX zdravili 12 bolnikov s fibrilarnim glomerulonefritisom, osem bolnikov je prejelo RTX kot primarno zdravljenje, štirje
pa so prejeli RTX že po predhodno prejeti drugi imunosupresivni terapiji. Do delne remisije je prišlo
pri štirih od 12 pacientov, bolj so na zdravljenje odgovorili bolniki, ki so prejeli RTX zgodaj v poteku
bolezni in so imeli boljše ledvično delovanje (61,62).
Glede na pregled literature izgleda zdravljenje z RTX delno uspešno, vendar (minimalno) uspešnejše
kot zdravljenje z drugimi imunosupresivnimi zdravili. Delno remisijo je po RTX doseglo 30–50 % bol-

112

Rituksimab

nikov, po mikofenolatu 25 % bolnikov, vendar gre pri tem za posamične primere in male serije bolnikov, tako da je lahko tako sklepanje varljivo.

Igm nefropatija
IgM nefropatija oz. nefropatija, povzročena z odlaganjem IgM protiteles je idiopatski glomerulonefritis za katerega so značilni mezangijski depoziti IgM. Kaže se z eritrociturijo, nefrotsko proteinurijo in
nefrotskim sidromom ter v 15 letih privede do končne ledvične odpovedi. Pojavi se ponavadi v otroštvu,
jo pa ugotovimo občasno prvič tudi pri odraslih. Nefropatija IgM je odporna na zdravljenje z glukokortikoidi ali pa je zdravljenje z njimi dolgo. Po zdravljenju z njimi je dolgotrajna remisija dosežena le
v 14 %. Vloga limfocitov B v patogenezi IgM nefropatije še ni dokazana. So pa v literaturi opisani posamezni primeri zdravljenja IgM nefropatije z RTX pri otrocih, opisan je tudi primer učinkovitega zdravljenja pri ponovitvi nefropatije IgM na presajeni ledvici (63–65).
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo UKC Ljubljana se zdravi bolnik z nefrotskim sindromom v sklopu nefropatije IgM z RTX. Več mesecev po terapiji nismo dosegli remisije bolezni, vendar tudi ni prišlo
do poslabšanja ledvičnega delovanja.

presaditev ledvice
Pri presaditvi ledvice se RTX uporablja za desenzibilizacijo visoko senzibiliziranih bolnikov pred predvideno presaditvijo, tako pri bolnikih, ki čakajo na presaditev umrlega darovalca, predvsem pa pri bolnikih,
ki so predvideni za presaditev ledvice živega darovalca. RTX so uporabili tudi pri visoko senzibiliziranih bolnikih po uspešni presaditvi ledvice. Uporabljajo ga v protokolih za presaditev ledvice živega
darovalca pri neskladnih krvnih skupinah. Z njim so že uspešno zdravili ponovitev membranske nefropatije, FSGS, glomerulonefritisa in IgA vaskulitisa ter ANCA vaskulitsa na presajeni ledvici. RTX je
bolj učinkovit pri zdravljenju dokazane ponovitve FSGS na presajeni ledvici, kot pri preprečevanju ponovitve FSGS na presajeni ledvici. RTX je indiciran za zdravljenje CD 20 pozitivne post-transplantacijske limfoproliferativne bolezni in je sestavni del protokolov za zdravljenje akutne humoralne zavrnitve –
nekatere raziskave so pri tem dokazale njegovo učinkovitost, nekatere pa ne, zato bi bile potrebne večje
randomizirane raziskave (66).
Napravljena je bila raziskava, ki je preučevala farmakodinamiko RTX po enkratnem odmerku
375 mg/m2 telesne površine pri bolnikih s presajeno ledvico, ki so prejemali standardno trojno imunosupresivno terapijo in so prejeli RTX kot del indukcijskega zdravljenja ali zdravljenja zavrnitve. Popolno
izginotje limfocitov B v periferni krvi so dosegli pri 88 % bolnikov. Pri 78 % bolnikov je bila po 15 mesecih raven CD 20 pozitivnih limfocitov v periferni krvi še vedno pod normalno vrednostjo. Imunohistokemična barvanja so pokazala popolno izginotje limfocitov B v tkivu presajene ledvice in zmanjšanje
limfocitov B v bezgavkah (13).

poseBnosTI
Pred infuzijo RTX v žilo apliciramo antagonist H1 (npr. klemastin), metamizol in metilprednizolon, da
se izognemo z infuzijo povezanim reakcijam.
Previdnost pri uvajanju zdravila je potrebna pri bolnikih s kardiološkimi obolenji – potreben je nadzor s snemanjem EKG.
Ob zdravljenju z RTX je potrebno spremljati raven imunoglobulinov v krvi in jih v primeru vrednosti pod 3 g/l, oz. v primeru nagibanja k okužbam že pri vrednosti pod 6 g/l, nadomeščati z intravenskimi imunoglobulini v odmerku 100 do 200 mg/kg telesne teže.
V primeru sočasnega zdravljenja z glukokortikoidi in ugotovljene osteoporoze, bolnike zdravimo
z bisfosfonati, saj bi zdravljenje s denosumabom lahko povečalo tveganje za okužbe. Tudi sicer sočasno
zdravljenje z dvema monoklonskima protitelesoma ni indicirano.
V primeru sočasnega zdravljenja z RTX in plazmaferezo je potrebno slednjo odložiti za tri dni, saj
se nevezan RTX s plazmaferezo odstrani.
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seznam uporaBljenIH kraTIC
ACE – zaviralci angiotenzin konvertaze (angl. angiotensin converting enzyme)
ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophil cytoplasmic antibody)
anti-PLA2R – protitelesa proti receptorju za fosfolipazo A2 (angl. anti-phospholipase A2 receptor)
CD – angl. cluster of differentiation
Fc – konstantni del imunoglobulinske molekule (angl. fragment, crystallizable),
FSGS – fokalna segmentna glomeruloskleroza
GBM – glomerulna bazalna membrana
HCV – virus hepatitisa C (angl. hepatitis C virus)
Ig – imunoglobulin
JC virus – angl. John Cunningham virus
MN – membranska nefropatija
PML – progresivna multifokalna levkoencefalopatija
RAAS – renin, angiotenzin, aldosteron sistem
RTX – rituksimab (angl. rituximab)
SLE – sistemski lupus eritematozus
SMPDL3b beljakovina – angl. sphingomyelin phosphodiesterase acide like 3b protein
UKC – Univerzitetni klinični center
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Jernej Pajek1

Bor te zo mib
predsTavITev
Bortezomib (Velcade®) je dipeptid boronske kisline in spada v skupino zaviralcev proteasomov (selektivni zaviralec proteasoma 26S). Sintetizirali so ga leta 1995. Ameriška agencija za hrano in zdravila
ga je leta 2003 odobrila za zdravljenje plazmocitoma. Prva poročila o uporabi pri humoralni zavrnitvi
presajene ledvice so bila objavljena leta 2008 (1). Na trgu je v obliki raztopine za injiciranje, v vialah
z 1 mg učinkovine v 5 ml in vialah s 3,5 mg učinkovine v 10 ml.

naČIn delovanja
Proteasomi so velike znotrajcelične beljakovine cilindrične zgradbe, ki v svoji notranjosti razgrajujejo celične beljakovine. Selektivno razgrajujejo beljakovine, ki uravnavajo celični cikel in prepis genov,
zaviralne dejavnike in napačno sestavljene ali poškodovane beljakovine. S tem ključno prispevajo k celični homeostazi in poteku celičnega cikla. Zaviranje proteasomov povzroči spremembo v znotrajceličnih signalnih poteh ter sproži apoptozo.
Bortezomib se reverzibilno veže na proteasom in zavre njegovo proteolitično aktivnost. Tako zavre več procesov, ki so pomembni pri delovanju celic imunskega sistema. Zavre znotrajcelično presnavljanje (razgradnjo) in površinsko predstavljanje antigenov na molekulah, ki jih uvrščamo v skupino človeških
levkocitnih antigenov tipa 1 (angl. humanleukocyteantigen1, HLA-1), zavre normalen potek celičnega
cikla ter sproži apoptozo imunskih celic, prav tako pa zavre nastajanje vnetnih citokinov (npr. interlevkina 2 in interlevkina 6), saj ustavi razgradnjo zaviralca jedrnega dejavnika κB (angl. nuclearfactor
kappa-light-chain-enhancerofactivatedBcells, NFκB) (2). Bortezomib zmanjša število plazmatk in limfocitov B ter s tem nastajanje protiteles, udeleženih pri humoralni zavrnitvi. Celokupna koncentracija imunoglobulinov pri zdravljenju humoralne zavrnitve z bortezomibom pa se ne zmanjša (3).

farmakokIneTIka
način dajanja in biološka uporabnost
Sprva je bil bortezomib registriran za intravensko dajanje. Kasneje so ugotovili, da bolniki bolje prenašajo subkutano prejemanje, zato ga sedaj večinoma dajemo v obliki podkožnih injekcij.

porazdelitev, presnova in izločanje
Bortezomib se pri terapevtskih koncentracijah v 83 % veže na plazemske beljakovine. Zaradi dobrega
prehajanja v periferna tkiva ima veliko navidezno prostornino porazdelitve. Presnavljajo ga encimi skupine citokrom P450 (angl. cytochromeP450, CYP), predvsem CYP3A4 pa tudi drugi. Srednji razpolovni
čas je približno 12 ur, tako da je 72-urni interval med odmerki šestkratnik razpolovnega časa (4). Največja zavora proteasomov se pojavi v prvi uri in izzveni v 72 urah po intravenski injekciji bortezomiba (5).

1

Izr. prof. dr. Jernej Pajek, dr. med., Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7,
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prilagajanje odmerka
Pri ledvičnem popuščanju z zmanjšano glomerulno filtracijo in pri dializnem zdravljenju prilagajanje
odmerka ni potrebno. Pri okvari jeter z zvečanim bilirubinom več kot 1,5-krat nad zgornjo referenčno
vrednostjo moramo začetni odmerek razpoloviti (npr. odmerek 1,3 mg/m2 zmanjšamo na 0,7 mg/m2) (6).
Če se pri onkoloških bolnikih z diseminiranim plazmocitomom pojavi nevropatija, bortezomib odmerjamo po shemi, prikazani v tabeli 9.1 (7).
Tabela 9.1. Prilagajanje odmerka bortezomiba glede na težave zaradi nevropatije.
simptomi

prilagoditev odmerka

Stopnja1

parestezije, izguba refleksov

brez prilagoditve

Stopnja1z bolečino
alistopnja2

oviranost pri delovanju, vendar ne pri
vsakodnevnih opravilih

zmanjšanjati odmerke na 1 mg/m2

Stopnja2z bolečino
alistopnja3

oviranost pri vsakodnevnih opravilih

ustaviti zdravljenje do izboljšanja težav,
nato 0,7 mg/m2 enkrat tedensko

Stopnja4

trajna izguba senzorike z okvaro funkcije

ukiniti zdravljenje

Interakcije
Pri hkratnem dajanju bortezomiba in itrakonazola (ter drugih močnih zaviralcev CYP, CYP3A4) je zaradi verjetnega kopičenja zdravila potrebno skrbno spremljati pojav neželenih učinkov bortezomiba (8).
Snovi v zelenem čaju in vitamin C se vežejo na bortezomib ter zmanjšajo njegovo citotoksično učinkovitost (9).

neŽelenI uČInkI
Najpogosteje pride do prebavnih neželenih učinkov in trombocitopenije. Od prebavnih neželenih učinkov so možni neješčnost, slabost, bruhanje, driska in zaprtje. V raziskavi, kjer so uporabili bortezomib
pri bolnikih s plazmocitomom (šest ciklov intravenskega dajanja), je imela te učinke približno polovica bolnikov (7).
Od resnih hematoloških neželenih učinkov sta huda nevtropenija (15 % bolnikov) ter anemija (9 %)
redkejši od trombocitopenije (29 % bolnikov). Ti podatki veljajo za zdravljenje v več ciklih pri plazmocitomu. Trombocitopenija je najhujša pri četrtem odmerku (11. dan) in se v roku enega tedna popravi (4).
Anemija se najbolj poglobi v tretjem tednu zdravljenja (10).
Nevropatija se pogosteje pojavi pri intravenskem kot pri subkutanem dajanju. Večinoma nastopi
v obliki aksonske senzorne polinevropatije. Možna je tudi boleča periferna nevropatija v obliki dizestezij. Pri onkoloških bolnikih so jo ugotovili v 34–62 %. Pri zdravljenju akutnih humoralnih zavrnitev po presaditvi ledvice se je pojavila pri 26 % bolnikov (10).
Možen je konjunktivitis in pojav splošne šibkosti, ki traja več tednov (11). Ugodno je, da pri uporabi bortezomiba do sedaj niso poročali o večji nagnjenosti k okužbam z oportunističnimi mikrobi in da
ne pride do izginotja oz. pomanjkanja zaščitnih protiteles, pridobljenih s cepljenji v mladosti (12).
Pri zdravljenju z bortezomibom lahko pride tudi do sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije, ki zahteva prekinitev zdravljenja s tem zdravilom (13).

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
Humoralna zavrnitev presajene ledvice
Bortezomib uporabljamo za zdravljenje humoralne zavrnitve presajene ledvice. V prvi objavi o uporabi
bortezomiba pri tej indikaciji so poročali o pomembnem zmanjšanju proti donorju usmerjenih protiteles, stabilizaciji ali izboljšanju delovanja presadka ter o zmanjšanju histoloških znakov celične zavrnitve (1). Pri zdravljenju humoralne zavrnitve dajemo bortezomib v odmerku 1,3 mg/m2 v obliki subkutane
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injekcije štirikrat, in sicer 1., 4., 8. in 11. dan, saj mora med posameznimi odmerki miniti 72 ur. Pri odpornih oblikah lahko cikel ponovimo, pri čemer velja, da je cikel zdravljenja dolg 21 dni in lahko drug
cikel začnemo 22. dan po začetku prvega. Pri prvem zdravljenju zgodnje akutne humoralne zavrnitve
so uporabljali bortezomib v kombinaciji z enim odmerkom rituksimaba (ki so ga dali pred bortezomibom), plazmaferezo in glukokortikoidi (14). Prvi plazmaferezi je sledil odmerek metilprednizolona (100 mg),
bortezomib (1,3 mg/m2) in rituksimab (375 mg/m2). Plazmaferezi so sledili odmerki metilprednizolona in bortezomiba še ob četrtem, osmem in 11. dnevu (14,15). Tri dni po zadnjem odmerku bortezomiba so opravili še tri plazmafereze vsak drugi dan in preverili raven proti donorju usmerjenih protiteles
48 ur po zadnji plazmaferezi (14). Pri poznih zavrnitvah (več kot šest mesecev po presaditvi) je zdravljenje z bortezomibom lahko uspešno tudi v smislu kratkoročnega izboljšanja delovanja presadka, vendar je upad zavrnitvenih protiteles ter histoloških sprememb manjši (16).
Zadnje raziskave kažejo na slabe dolgoročne učinke zdravljenja pozne humoralne zavrnitve (več kot
šest mesecev po presaditvi) z bortezomibom. V kontrolirani raziskavi BORTEJECT (Bortezomib in late
antibody-mediated kidney transplant rejection) so izbrali bolnike s protitelesi proti antigenom presajene ledvice in biopsijskimi znaki humoralne zavrnitve ter jih naključno razporedili v dve skupini, ki
sta prejeli bortezomib ali placebo. Zdravilo ali placebo so dajali v dveh 14-dnevnih ciklih tri mesece
narazen. Rezultati kažejo, da bortezomib ni upočasnil upadanja glomerulne filtracije, niti ni izboljšal
preživetja presadkov ali rezultatov kontrolnih biopsij. Tudi naše izkušnje so podobne in ne kažejo na
morebitno uspešnost zdravljenja poznih humoralnih zavrnitev z bortezomibom.

zdravljenje čepne nefropatije pri diseminiranem plazmocitomu
Bortezomib v kombinaciji z deksametazonom (ter še tretjim citostatskim zdravilom za katerega je na
voljo več možnosti) je najpogostejši izbor za začetno zdravljenje diseminiranega plazmocitoma s pridruženo ledvično prizadetostjo ali brez nje (17). Bolnik prejema 21-dnevne cikle zdravljenja. Bortezomib
v odmerku 1,3 mg/m2 prejme 1., 4., 8. in 11. dan, nato pa sledi desetdnevni premor. Pred vsakim odmerkom bortezomiba prejme deksametazon 40 mg i.v. ali peros (lahko tudi vsakič v dveh deljenih odmerkih 20 mg na dva dni, v prvem ciklu je odmerjanje deksametazona v ponavljajočih se štiridnevnih
intervalih 1.–4. dan, 8.–12. dan ter 17.–20. dan). Ponovimo tri do šest ciklov. Kot tretje zdravilo posamično dodajamo talidomid, lenalidomid ali ciklofosfamid. Bortezomib predstavlja najučinkovitejše zdravljenje v primeru akutne ledvične okvare zaradi čepne nefropatije. Zadržek za uporabo bortezomiba je
prisotnost diabetične polinevropatije ali polinevropatija pri amiloidozi. Hkrati s kemoterapijo želimo
iz krvnega obtoka odstraniti tudi vse klonalno nastale proste lahke verige. Uporabljamo hemodializo
z visokoprepustnimi dializnimi membranami ali plazmaferezo. Z obema metodama lahko hitro in učinkovito odstranimo presežek prostih lahkih verig iz krvi. Postopek vedno kombiniramo s sočasnim sistemskim zdravljenjem diseminiranega plazmocitoma. V kliničnih raziskavah so na ta način dosegli
izboljšanje ledvičnega delovanja pri 70 % zdravljenih bolnikov.

poseBnosTI
Pomembno zmanjšanje koncentracije proti donorju usmerjenih protiteles pričakujemo pri odzivnih bolnikih po 2–4 tednih od začetka cikla bortezomiba (2). Učinek na zmanjšanje koncentracije protiteles se
večinoma pojavi v 1–3 mesecih in lahko traja pet mesecev in več, najdaljše vztrajanje odsotnosti protiteles je po eni od raziskav znašalo 14 mesecev (18).
Pri odpornih primerih lahko cikel ponovimo. Zaenkrat pri ponavljanju ciklov bortezomiba velja previdnost. Več kot ene ponovitve v dosedanjih poročilih večinoma niso navajali. Pri desenzibilizaciji pred
presaditvijo so prejemniki kar dobro prenašali do štiri cikle bortezomiba (16 posameznih odmerkov) (19).
Po četrtem odmerku bortezomiba znotraj enega cikla mora pred novim ciklom slediti vsaj desetdnevni
premor, presledki med cikli so bili pri zdravljenju zavrnitve večinoma daljši in odvisni od ponovnega
pojava protiteles.
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Bortezomib je pri zdravljenju humoralne zavrnitve dobro kombinirati vsaj z glukokortikoidi,
čeprav se pogosto odločimo tudi za plazmafereze z dodatkom intravenskih imunoglobulinov (nekateri
so dajali tudi rituksimab v enem odmerku 375 mg/m2 tik pred prvim odmerkom bortezomiba). Glukokortikoide lahko dajemo v teh primerih kot intravenske pulze v prvih treh do petih dneh cikla. Drug
način je dajanje pulzov metilprednizolona v odmerku 100–250 mg pred vsakim odmerkom bortezomiba (skupno štirikrat), pri tretjem in četrtem odmerku lahko damo 50 mg (14,20). Hkratno izvajanje plazmaferez bi lahko bilo pomembno za večji učinek bortezomiba, saj zmanjšanje koncentracije protiteles
zmanjša povratno zavoro sinteze protiteles na plazmatkah. S tem bi plazmatke postale bolj sintetsko
aktivne in tako bolj dovzetne za citotoksične učinke bortezomiba (4).
Nedavno je bila objavljena raziskava, v kateri so majhno skupino desetih bolnikov s humoralno zavrnitvijo zdravili z bortezomibom in rezultate primerjali s historično skupino, ki so jo zdravili z enim
odmerkom rituksimaba po 500 mg (21). Obe skupini sta prejeli tudi tri pulze metilprednizolona in šest
plazmafereznih postopkov, po katerih so bolniki prejeli še intravenske imunoglobuline. Rezultati so
bili bistveno boljši v skupini, ki je prejemala bortezomib (18-mesečno preživetje presadkov je bilo 60 %
v primerjavi z 11 % pri rituksimabu). Verjetno bolj kot na superiornost bortezomiba ta raziskava kaže
na pomanjkljiv učinek enega odmerka rituksimaba. Avtorji so sklenili, da bi bil boljši pristop najbrž
v kombinaciji in ne v izključevanju obeh zdravil, saj bortezomib uniči plazmatke, ki so vir protiteles,
rituksimab pa uniči CD (angl. clusterofdifferentiation) 20 pozitivne limfocite B, ki so vir novih plazmatk (slika 9.1) (4).

CD
45+

CD
20+
27+

CD
138+

celica Pro–B

Spominska
celica B

Plazmatka

?
CD
20+

–

celica Pre–B

BORTEZOMIB

–

RITUKSIMAB
–

–

–

–

CD
20+

CD
20+

Nezrela
celica B

Zrela
celica B

CD
20+

YYYY

Aktivirana
celica B

Protitelesa
–
IVIg
PLAZMAFEREZA

slika 9.1. Učinkovanje zdravil za zdravljenje humoralnih zavrnitev (22). IVIg – intravenski imunoglobulini, CD – angl. cluster
of differentiation, ? – učinek je vprašljiv.
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seznam uporaBljenIH kraTIC
CD – angl. cluster of differentiation
CYP – citokrom P450 (angl. cytochrome P450)
HLA-1 – človeški levkocitni antigen 1 (angl. human leukocyte antigen 1)
IVIg – intravenski imunoglobulini
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Ba zi lik si mab
predsTavITev
Baziliksimab je rekombinantno himerno humano-mišje monoklonsko protitelo IgG1 (slika 10.1), ki je
selektivno usmerjeno proti α verigi receptorja interlevkina 2 (IL-2R), imenovani CD (angl. clusterof
differentiation) 25 (slika 10.2). Proizvajajo ga z metodo rekombinantne DNA tehnologije na liniji mielomskih celic miši. Je proizvod podjetja Novartis, tržijo ga pod imenom Simulect®, ki je sterilni liofilizat baziliksimaba. Njegovo uporabo je Ameriška agencija za hrano in zdravila odobrila leta 1998.
Baziliksimab je namenjen za preprečitev akutne zavrnitvene reakcije pri denovo alogenski presaditvi ledvice, ob hkratni uporabi inhibitorja kalcinevrina (ciklosporina ali takrolimusa) in glukokortikoidov (1). V aneksu k produktni monografiji navajajo, da je baziliksimab v prej omenjeni kombinaciji namenjen za preprečevanje zavrnitve presajene ledvice, ko je senzibilizacija prejemnika izražena
z ravnijo reaktivnih protiteles proti darovalcu manjša od 80 % ali pri trojni imunosupresiji, kjer se
poleg inhibitorja kalcinevrina in glukokortikoidov uporablja tudi mikofenolat ali azatioprin (2). V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana baziliksimab uporabljamo pri bolnikih, ki imajo majhno imunološko tveganje za akutno zavrnitveno reakcijo. Čeprav je baziliksimab registriran le za uporabo pri
presaditvi ledvic, se uporablja tudi pri presaditvi jeter in srca (3,4). Poleg uporabe v indukcijski imunosupresiji pri presaditvah so opisali njegovo uporabo tudi za zdravljenje na glukokortikoide odporne zavrnitvene reakcije jeter ali pri zdravljenju reakcije presadka proti gostitelju (5,6). Baziliksimab
je namenjen uporabi pri odrasli populaciji in pri otrocih starih 1–17 let. Namen baziliksimaba kot indukcijskega zdravila je zagotoviti močno imunosupresijo v zgodnjem obdobju po presaditvi, ko je tveganje za zavrnitev največje. Vzrok za večje imunološko tveganje v zgodnjem pooperativnem obdobju je v imunskem prepoznavanju med prejemnikom in presadkom, ki je v zgodnji dobi drugačno kot
kasneje.
Prejemnikovi limfociti T prepoznajo antigene na površju antigen predstavitvene celice (APC) darovalca drugače kot antigene, ki jim jih predstavijo lastne, prejemnikove APC. V prvem primeru gre
za neposredno prepoznavanje, pri katerem prejemnikovi limfociti T kot tujek prepoznajo celoten kompleks humanega levkocitnega antigena (HLA) darovalčeve APC. V drugem primeru pa gre za posredno
prepoznavanje antigena, ki ga prejemnikove APC na površju predstavijo vezanega na HLA. Pri neposrednem prepoznavanju je imunski odziv intenzivnejši, saj se aktivira večje število klonov limfocitov T z različno antigensko specifičnostjo. Zaradi tega mora biti v zgodnjem obdobju po presaditvi
imunosupresija močnejša. Sčasoma število darovalčevih APC upade, kar prispeva k manjši intenzivnosti imunskega odgovora. Deloma je to razlog, da se zmanjša tudi potreba po intenzivni imunosupresiji. Odmerki imunosupresivov so sprva veliki, a jih pričnemo postopno zmanjševati in jih po 4–12
tednih znižamo na vzdrževalno raven, ki potem ostaja dokaj nespremenjena ves čas delovanja presadka (7).
Do prihoda ciklosporina leta 1980 so bili od imunosupresivov na voljo glukokortikoidi in azatioprin. Enoletno preživetje presajenih ledvic je takrat znašalo približno 50 %. Ciklosporin je preživetje
presajene ledvice bistveno podaljšal, saj je skupaj z drugima učinkovinama omogočal močno imunosupresijo v začetnem obdobju po presaditvi. Kljub temu se je iskanje učinkovitega indukcijskega zdravila nadaljevalo. Konjski antilimfocitni globulin, ki je bil sicer v klinično uporabo previdno vpeljan že
leta 1966, je povzročal serumsko bolezen in anafilaktično reakcijo. Poleg tega so ugotovili, da trojna
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Nizka
IMUNOGENOST

slika 10.1. Humaniziranje terapevtskih protiteles je zmanjšalo njihovo imunogenost (8, 9).

imunosupresija (glukokortikoid, ciklosporin in azatioprin) ni prinesla enakih uspehov vsem skupinam
bolnikov. Bolniki z zakasnelim ledvičnim delovanjem, visoko senzibilizirani bolniki, Afroameričani, bolniki
s sladkorno boleznijo ter kroničnim hepatitisom B in C so imeli slabše preživetje presajene ledvice.
Pokazali so se tudi stranski učinki trojne imunosupresije – ne le krajše preživetje presadka zaradi nefrotoksičnosti, temveč tudi večja umrljivost bolnikov zaradi okužb, malignih bolezni in sistemskih presnovnih učinkov takrat obstoječih imunosupresivov. Navedene težave so rešili s prečiščevanjem in
standardizacijo pridobivanja poliklonskih protilimfocitnih protiteles ter z razvojem virusne profilakse in humaniziranih monoklonskih protiteles proti IL-2R (baziliksimab in daklizumab). Slednja so omogočila vzdrževanje zadostne imunosupresije ob apliciranju manjšega odmerka glukokortikoidov in
zaviralcev kalcinevrina, s čimer se je zmanjšalo število neželenih učinkov (7).

naČIn delovanja
Molekulo CD25, imenovano tudi antigen CD25, predstavlja α veriga IL-2 receptorja. Skupaj z β in μ
verigo tvori IL-2R kompleks kot prikazuje slika 10.2. Ta se na površini limfocita T izrazi po srečanju
z aloantigenom, kar predstavlja aktivacijo limfocita T. Protitelo baziliksimab je selektivno usmerjeno
proti CD25 antigenu IL-2R kompleksa na površju aktiviranih limfocitov T, na katerega se veže z veliko afiniteto (KD = 0,1 nM). Popolna zavora IL-2R je zagotovljena, dokler je serumska koncentracija baziliksimaba višja od 0,2 mg/ml, kar po aplikaciji dvakrat po 20 mg Simulecta® (20 mg pred presaditvijo
in 20 mg četrti dan po njej) običajno traja štiri do šest tednov. Vezava baziliksimaba na antigen CD25
zavre fosforilacijo signalnih molekul kot so Jak (angl. Januskinaze), Jak3 in STAT6a/b (angl. SignalTransducerandActivatorofTranscription6a/b) v aktivacijski poti limfocita T, ki jo sicer sproži vezava interlevkina (IL) 2 na IL-2R. S tem baziliksimab zavre učinke IL-2 na limfocite T. Selektivno zavre CD3+ in
CD4+ limfocite T, ki na svojem površju izražajo IL-2R. Drugih limfocitov T ne zavira in ne povzroča
zavore kostnega mozga. Na opisan način baziliksimab prepreči nadaljnjo aktivacijo in proliferacijo limfocitov T ter posredno zavre aktivacijo limfocitov B, ki so odgovorni za produkcijo protiteles usmerjenih
proti presajenemu organu. Ko koncentracija baziliksimaba pade pod 0,2 mg/ml, se izražanje antigena
CD25 povrne na osnovno vrednost v enem do dveh tednih (1,10).
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µ
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slika 10.2. Receptor interlevkina 2 s prikazano α, β in µ podenoto (11). IL-2 – interlevkin 2.

farmakokIneTIka
način dajanja, biološka uporabnost in porazdelitev
Baziliksimab apliciramo intravensko v dveh odmerkih po 20 mg, najprej dve uri pred presaditvijo in
četrti dan po presaditvi. V primeru hude preobčutljivostne reakcije ali takojšne odpovedi presadka se
drugi odmerek opusti. Odmerek za otroke je potrebno prilagoditi njihovi teži.
Opravljenih je bilo več raziskav s celokupnimi odmerki baziliksimaba od 15 do 150 mg (1). V eni
od raziskav je maksimalna koncentracija (Cmax) po aplikaciji prvega odmerka baziliksimaba (20 mg) znašala
5,2–87 mg/ml, po aplikaciji drugega odmerka (20 mg) četrti dan pa 6,9–131 mg/ml. Površina pod koncentracijsko krivujo (angl. areaunderthecurve,AUC) je znašala 104 ± 22 mg × dan/ml (12). V raziskavah,
kjer so ljudem aplicirali do 60 mg baziliksimaba, so bile spremembe Cmax in AUC sorazmerne apliciranemu odmerku (1). Volumen porazdelitve (Vd) baziliksimaba v ravnovesnem stanju je pri eni od raziskav znašal 8,6 ± 4,1 L, kar presega volumen plazme in kaže na porazdelitev tudi izven cirkulirajočega
volumna. Celokupni očistek je znašal 41 ± 19 ml/h in razpolovni čas izločanja (t1/2) 7,2 ± 3,2 dneva. Pri
odraslih telesna teža in spol nista imela pomembnega vpliva na Vd in očistek. Starost, spol in rasa pa
niso vplivali na t1/2 (1).
Kovarik in sodelavci so pri otrocih starih 1−11 let odmerek baziliksimaba določali bodisi glede na
telesno površino (dvakrat po 12 mg/m2) ali v fiksnem odmerku (dvakrat po 10 mg pri telesni teži < 40 kg
in dvakrat po 20 mg pri teži > 40 kg). Povprečna vrednost Cmax je znašala 5,9 ± 2,2 mg/ml ob prilagajanju od mer ka na površino te le sa in 5,7 ± 2,0 mg/ml ob fik snem od mer ku, AUC vred nost pa
43 ± 19 mg × dan/ml in 59 ± 33 mg × dan/ml. Očistek baziliksimaba je bil pri otrocih približno polovico
tolikšen kot pri odraslih (17 ± 6 ml/h), Vd je bil zmanjšan (4,8 ± 2,1 L), medtem ko je bil t1/2 povečan (9,5 ± 4,5
dan) (13). Povprečno trajanje koncentracije, ki je zagotavljala nasičenost IL-2R (> 0,2 mg/ml) je bilo 31
dni pri odmerjanju glede na telesno površino (dvakrat po 12 mg/m2) in 36 dni pri fiksnem odmerku
(dvakrat po 10 mg ali dvakrat po 20 mg). Farmakokinetične lastnosti baziliksimaba povzema tabela 10.1.

presnova in izločanje
Protitelesa se iz krvnega obtoka izločajo s pomočjo fagocitnih in endotelnih celic retikuloendotelijskega
sistema po dveh glavnih poteh (9):
• z nespecifičnim izločanjem in
• s pomočjo odstranitve, ki je odvisna od vezave protitelesa na antigen, na membrani celice, čemur
sledi endocitoza in razgradnja protitelesa v lizosomu.
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Tabela 10.1. Farmakokinetični parametri baziliksimaba pri odraslih in otrocih (1, 12, 13). Cmax – maksimalna koncentracija,
t1/2 – razpolovni čas izločanja, Vd – volumen porazdelitve, AUC – površina pod koncentracijsko krivujo (angl. area under
the curve).
Cmax (mg/l)

t1/2 (dan)

očistek (ml/h)

vd (l)

auC (mg × dan/ml)

Odrasli

7,1 ± 5,1

7,2 ± 3,2

41 ± 19
37 ± 15d
29 ± 14e
18 ± 8f

8,6 ± 4,1

104 ± 22

Otroci

5,7 ± 2,0a
5,9 ± 2,2b

9,5 ± 4,5c
9,1 ± 3,9č

17 ± 6c
31 ± 19d

4,8 ± 2,1c
7,8 ± 5,1d

59 ± 33a
43 ± 19b

a

fiksni odmerek (zajeti vsi otroci)
odmerek prilagojen na telesno površino (zajeti vsi otroci)
c
otroci < 12 let
č
12−16 let
d
ob dvotirni imunosupresiji (glukokortikoid in ciklosporin)
e
ob dodatku azatioprina
f
ob dodatku mofetil mikofenolata
b

Oba načina potekata vzporedno. Ledvica in jetra pri presnovi oz. odstranjevanju protiteles nimata pomembne vloge, razen v patoloških stanjih, kjer prihaja do okvare endotela (9).
Na očistek baziliksimaba imata pomemben vpliv azatioprin in mofetil mikofenolat (MMF). Očistek ob dvotirni imunosupresiji (ciklosporin in glukokortikoidi) je znašal 37 ± 15 ml/h. Ob dodatku azatioprina je upadel na 29 ± 14 ml/h, ob dodatku MMF pa na 18 ± 8 ml/h (p < 0,001). Posledično se je nasičenje
IL-2R podaljšalo s 36 ± 14 dni na 50 ± 20 dni (azatioprin) in na 59 ± 17 dni (MMF). To pomeni, da je bila
zasedenost CD25 v primeru dodatka azatioprina in mikofenolata podaljšana v povprečju za 39 % oz.
64 %. Trajanje nasičenosti IL-2R se v skupini 27 bolnikov, pri katerih je v prvih šestih mesecih po presaditvi ledvice prišlo do akutne zavrnitvene reakcije, ni razlikovalo od trajanja nasičenosti IL-2R pri
ostalih bolnikih, pri katerih do zavrnitve ni prišlo.
Pri otrocih, ki so jim presadili ledvico, so pri indukcijskem zdravljenju z baziliksimabom opazili višje
koncentracije ciklosporina v krvi (14). Domnevajo, da zmanjšan očistek ciklosporina povzročajo spremembe v citokromskem sistemu, kar nakazuje na možnost manjše presnove.

prilagajanje odmerka
Ker se baziliksimab ne izloča skozi ledvice ali jetra, odmerka glede na ledvično ali jetrno delovanje ne
prilagajamo. Čeprav vemo, da azatioprin in MMF zmanjšujeta očistek baziliksimaba, odmerka baziliksimaba zaradi tega ne spreminjamo (15). Baziliksimab uporabljamo v odmerkih kot je opisano v nadaljevanju.

Interakcije
Jetrni encimi, ki presnavljajo ksenobiotike, kot npr. citokrom P450, niso udeleženi pri eliminaciji monoklonskih protiteles. Zaradi tega se presnovnih interakcij med zdravili, ki so značilne za majhne molekule, ne pričakuje (1,16). Kljub temu so bile dokumentirane interakcije med monoklonskimi imunoglobulini
in majhnimi molekulami. Azatioprin in MMF zmanjšata očistek baziliksimaba, kot je to opisano zgoraj (1,15).
Poleg ciklosporina, glukokortikoidov, azatioprina in MMF so v kliničnih raziskavah hkrati z baziliksimabom uporabili tudi več drugih zdravil (analgetike, kalcijeve antagoniste, zaviralce receptorjev β,
sistemska protivirusna in protiglivna zdravila, antibiotke ter diuretike), vendar dodatnih neželenih učinkov niso opazili.
Imunogenost baziliksimaba je majhna. Le štirje od 339 (1,2 %) prejemnikov bazsiliksimaba so razvili
protitelesa proti njemu, brez kliničnih posledic. V drugi raziskavi, ki je zajela 172 bolnikov so opazili razvoj človeških protiteles proti mišjim antigenom pri štirih od 34 bolnikov, ki so poleg baziliksimaba hkrati prejeli tudi muromonab-CD3 (OKT3) in pri dveh od 138 bolnikov, ki OKT3 niso prejeli (1).
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neŽelenI uČInkI
V kliničnih raziskavah so poskusno aplicirali baziliksimab do skupno 150 mg v 24 urah, vendar ob tem
ni bilo akutnih neželenih učinkov (1).
Baziliksimab se sme aplicirati le pod strogim medicinskim nadzorom. Do pogostih neželenih učinkov sicer ne prihaja. Opisali so akutne preobčutljivostne reakcije, vključno z anafilaktično reakcijo, tako
pri prvi aplikaciji kot pri naknadni izpostavitvi po nekaj mesecih. Opisan je bil tudi sindrom sproščanja
citokinov in sindrom povečane prepustnosti kapilar (17,18). V okviru preobčutljivosti so opisali hipotenzijo, tahikardijo, srčno popuščanje, dispnejo, bronhospazem, pljučni edem, respiratorno odpoved, urtikarijo, izpuščaj, srbečico in kihanje. Če se pojavi huda hipersenzitivnostna reakcija, je potrebno infuzijo
baziliksimaba prekiniti in zdraviti anafilaktično reakcijo.
Baziliksimab bolniki v splošnem dobro prenašajo. Analiza s placebom kontroliranih štirih študij,
ki so zajele 1.184 bolnikov s presajeno ledvico, je pokazala, da je najpogosteje prihajalo do gastrointestinalnih motenj (zaprtje, slabost, trebušne bolečine, bruhanje in driska). Pojavile so se pri 69 % bolnikov, ki so prejeli baziliksimab in pri 67 % tistih, ki so prejeli placebo ter ostalo trotirno imunosupresivno
terapijo. Statistično značilnih razlik med skupinama, ki bi jih bilo možno pripisati baziliksimabu, ni
bilo. Drugi stranski učinki, do katerih je prihajalo pri več kot 10 % bolnikov, ki so med drugim prejeli
baziliksimab so bili (18):
• bolečine,
• periferni edemi,
• vročina,
• virusne okužbe,
• dispneja,
• okužba zgornjih dihal ali sečil,
• akne,
• hipertenzija,
• glavobol,
• tremor,
• nespečnost,
• elektrolitno neravnotežje,
• hiperglikemija,
• hiperholesterolemija,
• hiperurikemija in
• anemija.
Tudi pri laboratorijskih parametrih in vitalnih znakih statistično značilnih ali klinično pomembnih razlik med skupinama, ki so prejele baziliksimab ali placebo, ni bilo (19−22).
Pri bolnikih, ki so prejeli baziliksimab in trojno imunosupresijo je bila incidenca hudih okužb s citomegalovirusom večja kot pri bolnikih, ki so prejeli placebo (11 % proti 5 %) (18). V kliničnih raziskavah,
pri katerih so bolniki prejeli trojno imunosupresijo, od indukcijske terapije pa baziliksimab ali Thymoglobulin, je bil baziliksimab povezan z manjšo ali primerljivo incidenco neželenih učinkov, predvsem
okužb (23,24). Pri eni od raziskav je prišlo do okužbe pri 16 % bolnikov, ki so prejeli baziliksimab in
pri 48 % bolnikov, ki so prejeli ATGAM® (p < 0.001) (25).
Po indukciji z baziliksimabom v primerjavi s placebom ni bilo statistično značilnega povečanja incidence malignih obolenj (25).

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
Baziliksimab uporabljamo pri presaditvi ledvice v primerih majhnega imunološkega tveganja za razvoj akutne zavrnitvene reakcije. V skladu z navodili proizvajalca ga apliciramo v bolusu ali 20−30 minutni infuziji. Prvi odmerek 20 mg apliciramo dve uri pred presaditvijo, drugi odmerek 20 mg pa četrti
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dan po presaditvi. Pri otrocih, ki tehtajo manj kot 35 kg, je skupni odmerek 20 mg razdeljen v dva odmerka po 10 mg. Pri otrocih težjih od 35 kg je odmerek enak odmerku pri odraslih osebah. Pri osebah
starejših od 65 let odmerka ni potrebno prilagajati (1,18).
Zdravilo se sme pred presaditvijo aplicirati le, če je povsem gotovo, da bo prejemnik organ prejel.
Zdravila ne smemo uporabljati pri znani preobčutljivosti nanj, pri nosečnicah ali pri doječih ženskah.
V primeru, da je prišlo po prvem odmerku do odpovedi presadka ali hude preobčutljivostne reakcije,
drugega odmerka ne apliciramo (1).
Če pride po presaditvi do razvoja akutne humoralne zavrnitvene reakcije, ki zahteva zdravljenje s plazmaferezo, pri kateri nehote med drugim odstranimo tudi približno 65 % apliciranega baziliksimaba tekom ene procedure, je po nekaj plazmaferezah potrebna aplikacija nadomestnega odmerka 20 mg
baziliksimaba, kar v navodilih proizvajalca sicer ni navedeno (26). Drug primer, ko apliciramo dodaten
odmerek baziliksimaba, je v primeru, da pride v zgodnjem obdobju po presaditvi do razvoja hude okužbe,
ki zahteva začasno ukinitev vse ali večine druge običajne trotirne imunosupresije.

poseBnosTI
primerjava učinkovitosti baziliksimaba s placebom ali s presaditvijo brez
indukcijske imunosupresije
Več randomiziranih, dvojno slepih, s placebom kontroliranih raziskav je ugotavljalo učinkovitost baziliksimaba ob dvojni ali trojni imunosupresiji (19−22,27). Dodatek baziliksimaba je v primerjavi s placebom statistično značilno zmanjšal incidenco z biopsijo dokazane akutne zavrnitvene reakcije (angl. biopsy
provenacuterejection, BPAR) šest in/ali 12 mesecev po presaditvi. V eni od raziskav je bilo relativno
zmanjšanje incidence akutne zavrnitve 40,4 % (28 % ob baziliksimabu proti 34,9 % ob placebu). V stopnji
histološke prizadetosti pri BPAR med obema skupinama ni bilo statistično značilnih razlik (19,21,22).
Incidenca zavrnitve, ki je bila odporna na glukokortikoide in je zahtevala zdravljenje s poliklonskimi
protilimfocitnimi protitelesi, je bila ob indukciji z baziliksimabom in dvojni imunosupresiji značilno
manjša kot v skupini, ki je prejela placebo, tako šest mesecev (10,0 % proti 23,1 %; p < 0,001) kot 12 mesecev po presaditvi (20,2 % proti 29,9 %; p < 0,05) (19,21). Pri trojni imunosupresiji, ko je bil zaviralcu
kalcinevrina in glukokortikoidu dodan še azatioprin ali MMF, razlike niso bile več statistično značilne
(5,4 % proti 9,9 % pri azatioprinu in 5,1 proti 7,8 % pri MMF) (20,22). V skupini, ki je prejela baziliksimab, je bil povprečni dnevni odmerek glukokortikoida po dveh in štirih tednih značilno manjši kot
v skupini, ki je prejela placebo. Ta ugotovitev je posledica nižje incidence akutne zavrnitve ob indukciji z baziliksimabom (19,21,22). Od četrtega tedna dalje je statistično značilno manjše število bolnikov, ki so prejeli baziliksimab v primerjavi s placebom, prejemalo oralne glukokortikoide. Leto dni po
presaditvi je glukokortikoide prejemalo 25 % prejemnikov baziliksimaba in 61 % prejemnikov placeba. Glavni vzrok za vzdrževanje glukokortikoida je bilo zakasnelo delovanje presajene ledvice (angl.
delayedgraftfunction,DGF) ali akutna zavrnitev (27).
V raziskavi, kjer so bolniki prejemali dvotirno imunosupresijo, se je prejemnikom baziliksimaba ledvično delovanje vzpostavilo hitreje kot prejemnikom placeba. Do pojava diureze že v operacijski dvorani je prihajalo pogosteje kot pri prejemnikih placeba (94 % proti 87 %) (19). Očistek kreatinina je bil
v splošnem podoben pri obeh skupinah, v nekaterih primerih pa je bil po prejemu baziliksimaba ugotovljen večji očistek (19−22). Prva dva tedna po presaditvi je bila povprečna serumska koncentracija
kreatinina po indukciji z baziliksimabom značilno manjša kot pri placebu (27). Pri raziskavah, kjer so
poročali o DGF, so ugotovili manjšo incidenco le-te pri prejemnikih baziliksimaba v primerjavi s placebom, tako v kombinaciji z dvotirno (15,0 % proti 23,0 %) kot s trotirno imunosupresijo z MMF (15,2 %
proti 23,4 %), vendar razlike niso bile statistično značilne (19,20). V preživetju presadka ali bolnika po
šestih mesecih in po 12 mesecih ni bilo statistično značilnih razlik (19−22,27).
Čeprav indukcija z baziliksimabom omogoča manjšo incidenco akutne zavrnitve, dolgoročnega vpliva na preživetje presadka v primerjavi s placebom niso potrdili. Pri bolnikih, ki so prejemali dvotirno
imunosupresijo je bilo petletno preživetje presadka z baziliksimabom 91 %, s placebom pa 92 %, v drugi
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raziskavi pa 85 % proti 86 % (19,21). Petletno preživetje bolnikov je bilo v prvi od teh dveh raziskav 87 %
proti 95 %, v drugi pa 90 % proti 90 % (18). Podobne so bile ugotovitve sedem let po presaditvi in deset let po presaditvi, pri čemer je bil kumulativen odmerek glukokortikoidov po sedmih letih značilno
manjši v skupini, ki je prejela indukcijo z baziliksimabom v primerjavi s kontrolno skupino (28,29).
Tudi v incidenci malignomov in smrti zaradi sepse ni bilo statistično značilnih razlik (30).
Metaanalize randomiziranih kontroliranih študij kažejo, da je indukcija z baziliksimabom, glede incidence akutne zavrnitve šest mesecev po presaditvi, statistično značilno bolj učinkovita kot aplikacija placeba ali opustitev indukcijske terapije. Na preživetje presadka in bolnika 12 mesecev po presaditvi
in kasneje pa nima statistično značilnega vpliva (31−33).

primerjava baziliksimaba s poliklonskimi protilimfocitnimi protitelesi
pri indukcijskem imunosupresijskem zdravljenju ob presaditvi ledvice
Objavljenih je bilo več prospektivnih raziskav, ki so primerjale učinkovitost baziliksimaba s konjskimi (ATGAM®) in kunčjimi (Thymoglobulin) poliklonskimi protilimfocitnimi protitelesi (antitimocitni globulini) (23−25,34−36). Čeprav sta si konjski in kunčji antitimocitni globulin podobna, se je kunčji
izkazal za učinkovitejšega, tako da se ga uporablja pogosteje.
V veliki večnacionalni raziskavi, ki je bila opravljena pri bolnikih z velikim tveganjem za akutno
zavrnitev ali zakasnelo ledvično delovanje, v primarnem sestavljenem končnem izidu (akutna zavrnitev, DGF, odpoved presadka ali smrt prejemnika) 12 mesecev po presaditvi ni bilo značilnih razlik med
baziliksimabom in Thymoglobulinom. Skupina, ki je prejela Thymoglobulin, je imela manjšo incidenco BPAR in akutnih zavrnitev, ki so zahtevale zdravljenje s poliklonskimi protilimfocitnimi protitelesi (8,0 % proti 1,4 %; p = 0,005). V incidenci DGF ni bilo značilnih razlik (44,5 % pri baziliksimabu in
40,4 % pri Thymoglobulinu). Tudi v preživetju presadka in bolnikov po 12 mesecih niso ugotovili statistično značilnih razlik (24). Finska raziskava, ki je kot primarni končni rezultat opazovala DGF 12 mesecev od presaditve, je pokazala večjo incidenco DGF pri bolnikih, ki so prejeli baziliksimab oziroma
brez prejete indukcije, kot pri prejemnikih Thymoglobulina. V incidenci akutnih zavrnitev med baziliksimabom in Thymogloulinom statistično značilnih razlik niso ugotovili (34). Lebranchu je pri bolnikih z majhnim imunološkim tveganjem ugotovil podobno 6- in 60-mesečno preživetje presadka po
indukciji z baziliksimabom in Thymoglobulinom (86 % proti 86 %) in podobno preživetje bolnikov (94 %
proti 94 %) (23,37).
Primerjava dolgotrajnejših učinkov v randomiziranih kontroliranih raziskavah je pokazala podobno
učinkovitost baziliksimaba in Thymoglobulina ali boljšo učinkovitost Thymoglobulina (37−39). Večja
incidenca akutne zavrnitve po enem letu v skupini, ki je prejela baziliksimab, je vztrajala tudi po petih
letih opazovanja. Kumulativna incidenca zavrnitve je znašala 30 % pri baziliksimabu in 16 % pri Thymoglobulinu (p < 0,05) (39). Tudi incidenca sestavljenega končnega izida (akutna zavrnitev, nedelovanje
presadka ali smrt prejemnika) je bila po petih letih večja v skupini, ki je prejela baziliksimab (52 % proti 39 %; p < 0,05).
Analiza podatkov iz registra, ki je zajel 19.137 odraslih prejemnikov ledvice, je pokazala manjšo incidenco opazovanega sestavljenega končnega izida (akutna zavrnitev, odpoved presadka ali smrt šest
mesecev po presaditvi) po indukciji s Thymoglobulinom kot po indukciji z baziliksimabom (neprilagojeno razmerje obetov je znašalo 0,88) (40). Podobno prednost poliklonskih protilimfocitnih protiteles pred baziliksimabom ali presaditvijo brez indukcije, glede zmanjševanja incidence akutne
zavrnitvene reakcije, je pokazala tudi analiza druge podatkovne baze, ki je zajela 48.948 ljudi s presajeno ledvico. Izboljšanja preživetja presadka ob indukciji s Thymoglobulinom dve leti po presaditvi niso
dokazali. Ugotovili so, da se je korist, ki jo je nudil baziliksimab za zmanjšanje incidence akutne zavrnitve, zvečevala s stopnjo HLA neujemanja med darovalcem in prejemnikom (41).
Zaradi tega pri nas indukcijsko imunosupresijo pri bolnikih z večjim imunološkim tveganjem izvedemo s Thymoglobulinom. Pri bolnikih z manjšim imunološkim tveganjem pa z baziliksimabom.
S tem želimo optimizirati indukcijsko imunosupresijo tako, da bolniku zagotavlja čim večjo varnost
pred zapleti kot so okužbe in maligne bolezni, hkrati pa omogoča dovolj dobro preprečevanje zavrnitev.
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primerjava učinkovitosti baziliksimaba z alemtuzumabom
V randomizirani raziskavi, na 335 bolnikih, ki je primerjala učinkovitost baziliksimaba in alemtuzumaba (protitelo usmerjeno proti limfocitnemu antigenu CD52) v kombinaciji s trojno imunosupresijo, je bila incidenca BPAR 24 mesecev po presaditvi večja v skupini, ki je prejela baziliksimab (21,7 %
proti 8,9 %; p < 0,05). Statistično značilnih razlik v preživetju presadka in bolnikov med obema skupinama pa ni bilo (42). Skladni s tem so tudi rezultati retrospekivne študije, ki je zajela 439 bolnikov, prav
tako prejemnikov preostale trotirne imunosupreije. Eno leto po presaditvi so ugotovili 9,7 % akutnih
celičnih zavrnitev pri prejemnikih alemtuzumaba in 29 % pri prejemnikih baziliksimaba (p = 0,003). Pomembnih razlik v incidenci humoralnih zavrnitev ni bilo (43). V retrospektivni raziskavi na 278 bolnikih, ki so poleg alemtuzumaba ali baziliksimaba prejeli takrolimus in MMF, ne pa glukokortikoidov,
ni bilo značilnih razlik v dolgoročnem preživetju presadkov in bolnikov, čeprav je bilo število zgodnjih akutnih zavrnitev (do tri mesece po presaditvi) po indukciji z baziliksimabom večje kot po aplikaciji alemtuzumaba (11,6 % proti 4,1 %). Ledvično delovanje in incidenca okužb je bila v obeh skupinah
podobna. Med belci in Afroameričani v pojavnosti akutne zavrnitvene reakcije, preživetju presadka in
preživetju bolnikov skoraj ni bilo razlik (44).

primerjava baziliksimaba z daklizumabom
Daklizumab je drugo monoklonsko protitelo, ki se specifično veže na α verigo IL-2R. Tako kot baziliksimab je namenjeno za indukcijsko zdravljenje pri presaditvi ledvice z namenom preprečevanja akutne zavrnitvene reakcije. Za razliko od baziliksimaba, ki je himerno protitelo, je daklizumab humanizirano
(slika 10.1). Enako kot baziliksimab tudi daklizumab, v primerjavi s placebom, statistično značilno zmanjša
incidenco akutne zavrnitvene reakcije. Incidenca okužb, malignomov in ostalih neželenih učinkov je
podobna kot pri baziliksimabu (45). Pomembna razlika z baziliksimabom je v načinu apliciranja zdravila in trajanju farmakodinamskega učinka. Daklizumab se glede na navodila proizvajalca aplicira v odmerku 1 mg/kg telesne teže, in sicer prvič na dan presaditve, za tem pa še štirikrat v dvotedenskih razmakih.
S tem dosežemo zasedenost IL-2R za 12 tednov, kar je dlje kot pri baziliksimabu, kjer aplikacija v dveh
odmerkih zagotavlja zasedenost IL-2R v povprečju za štiri do šest tednov. Leta 2010 smo v našem transplantacijskem centru končali z randomizirano raziskavo, ki je primerjala učinkovitost daklizumaba in
baziliksimaba pri preprečevanju akutne celične zavrnitve ob prisotnosti preostale trotirne imunosupresije. Vključenih je bilo 120 bolnikov. Po 12 mesecih je prišlo do prve BPAR pri 10,3 % prejemnikih
baziliksimaba in 9,5 % prejemnikih daklizumaba (p = 0,85). Tudi v ostalih opazovanih parametrih (ledvično delovanje, okužbe, preživetje presadka in bolnikov) ni bilo statistično značilnih razlik (46). Na
pobudo proizvajalca (Roche) je bil daklizumab leta 2009 umaknjen s tržišča v Evropski uniji zaradi komercialnih razlogov.

učinkovitosti baziliksimaba pri sladkorni bolezni tipa 1 in 2
Tudi pri sladkornih bolnikih je bila incidenca BPAR statistično značilno manjša kot pri prejemnikih
placeba (28 % proti 50 %; p < 0,01). Sestavljeni končni izid (prva akutna zavrnitev, odpoved presadka
ali smrt prejemnika) je bil pri prejemnikih baziliksimaba značilno manjši kot v skupini, ki je prejela
placebo (35 % proti 61 %; p = 0,001) (47).
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seznam uporaBljenIH kraTIC
APC – antigen predstavitvene celice
AUC – površina pod koncentracijsko krivujo (angl. area under the curve)
BPAR – z biopsijo dokazana akutna zavrnitvena reakcija (angl. biopsy proven acute rejection)
CD – angl. cluster of differentiation
Cmax – maksimalna koncentracija
DGF – zakasnelo delovanje presajene ledvice (angl. delayed graft function)
HLA – humani levkocitni antigen
Jak – angl. Janus kinaze
MMF – mofetil mikofenolat
STAT6a/b – angl. Signal Transducer and Activator of Transcription 6a/b
t1/2 – razpolovni čas izločanja
Vd – volumen porazdelitve
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Poliklonska protilimfocitna protitelesa

Miha Arnol1

po li klon ska pro ti lim fo cit na pro ti te le sa
predsTavITev
Poliklonska protilimfocitna protitelesa imajo ključno vlogo pri presaditvi čvrstih organov in krvotvornih matičnih celic. Razvili so jih v 60. letih preteklega stoletja, ko so bila po presaditvi organov in celic, kot zdravila za preprečevanje zavrnitve, na razpolago le glukokortikoidi in azatioprin. Takrat je bila
pogostost akutnih zavrnitev presadkov visoka, tudi preko 50 %. Z razvojem protilimfocitnih protiteles
so se razširile možnosti imunosupresijskega zdravljenja in izboljšali rezultati presaditve. Prve bolnike s presajeno ledvico so s protilimfocitnim serumom (angl. antilymphocyteserum, ALS) zdravili leta
1966 v Franciji in ZDA (1,2). Uporabljali so ga neposredno po presaditvi za preprečevanje zgodnje zavrnitve presajene ledvice. Sprva so limfocite pridobivali z drenažo prsnega mezgovoda bolnikov, ki so
čakali na presaditev, in nato z zbranimi limfociti imunizirali konje. Na ta način pridobljeni konjski ALS
so v manjših odmerkih bolnikom vbrizgavali intramuskularno več mesecev (tudi do enega leta) po presaditvi. Zaradi pogoste lokalne preobčutljivostne reakcije so kasneje pričeli uporabljati ALS intravensko
v večjih odmerkih 10–14 dni po presaditvi organa. Ob koncu 60. in na začetku 70. let so s kemičnimi
postopki čiščenja iz seruma izolirali imunoglobuline in tako izdelali konjski protilimfocitni globulin
(angl. antilymphocyte globulin, ALG) z lastniškim imenom ATGAM®. Uporabljali so ga za preprečevanje in zdravljenje zavrnitve presadka (3). Namesto imunizacije konjev so kasneje pričeli z imunizacijo
kuncev, limfocite za imunizacijo pa so pridobivali iz odstranjenih priželjcev – protitimocitni globulin
(angl. antithymocyteglobulin, ATG). V primerjavi s konjskimi pripravki, so novejši kunčji protilimfocitni globulini bolj učinkoviti in zaradi manjše imunogenosti povzročajo manj neželenih reakcij (4). Od
leta 1981 sta v klinični uporabi dva poliklonska protitimocitna globulina, pripravljena v kuncih in usmerjena proti človeškim timocitom, z lastniškima imenoma Thymoglobuline® in ATG-Fresenius®. V prvem pripravku so izvor limfocitov človeški timociti, v drugem pa nesmrtna linija človeških limfocitov
T (celična linija Jurkat). Čeprav se pripravka razlikujeta po odmerjanju in učinkovitosti, imata podoben mehanizem delovanja. Če v nadaljnjem besedilu ni poudarjeno drugače, se ATG nanaša na oba protitimocitna globulina. Leta 2013 se je farmacevtsko podjetje Fresenius Biotech odcepilo od matičnega
podjetja Fresenius in se preimenovalo v Neovii. Od leta 2015 se ATG-Fresenius® zato trži pod novim
zaščitenim imenom Grafalon®.
Poleg že omenjenih poliklonskih protilimfocitnih globulinov, ki se vežejo na različne površinske
antigene limfocitov T, so razvili tudi monoklonske protilimfocitne globuline (5). Le-ti se vežejo na določen antigen na površini limfocitov. Sem uvrščamo muromonab-CD3 (Orthoclone OKT3), ki je mišje
monoklonsko protitelo proti antigenu CD (angl. clusterofdifferentiation) 3 na limfocitih T. Od leta 1985
se je uporabljal za zdravljenje akutne zavrnitve presadka, če zdravljenje z glukokortikoidi ni bilo uspešno. V nekaterih centrih ga uporabljajo tudi za začetno (indukcijsko) imunosupresijo neposredno po
presaditvi. Zaradi številnih neželenih učinkov, ki lahko ogrozijo bolnikovo življenje (predvsem sindrom
sproščanja citokinov, nekardiogeni pljučni edem, aseptični meningitis in pogoste okužbe), ga pri nas
ne uporabljamo več. Novejše zdravilo je alemtuzumab, ki je humanizirano monoklonsko protitelo in
se veže na površinski antigen CD52 na človeških limfocitih T in B. Prvotno je bil registriran za zdravljenje kronične limfatične levkemije. V ZDA ga uporabljajo kot začetno indukcijsko imunosupresijo pri
približno 10 % bolnikov, predvsem pri zgodnjem ukinjanju glukokortikoidov. Pri nas alemtuzumaba še
ne uporabljamo.
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1000 Ljubljana; miha.arnol@mf.uni-lj.si
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naČIn delovanja
V γ-globulinski frakciji ATG so poliklonska protitelesa razreda G (imunoglobulini (Ig) G) usmerjena
predvsem proti površinskim antigenom človeških limfocitov T. Mnogo teh antigenov je tudi na drugih krvnih celicah – limfocitih B, nevtrofilnih granulocitih in monocitih ter tudi na eritrocitih in trombocitih. Imunološki mehanizmi učinkovanja ATG so številni in niso dokončno razjasnjeni (tabela 11.1) (6).
Protitelesa v ATG, ki jih vbrizgamo bolniku, se vežejo na limfocite v periferni krvi, limfocite v limfatičnih organih in limfocite v presajeni ledvici. Opsonizirane limfocite uničijo fagociti mononuklearnega fagocitnega sistema, možna pa je tudi neposredna liza celic z aktiviranjem komplementa. Zaradi
limfopenije je zmanjšana aktivacija in proliferacija limfocitov T, ki ju sicer spodbudijo antigeni presajene ledvice.
Poleg lize limfocitov T je imunosupresijsko delovanje ATG posledica vezave protiteles na številne
antigene oz. receptorje na limfocitih T (npr. molekule, ki sodelujejo pri kostimulaciji T-celičnega receptorja, adhezijske molekule, receptorje za kemotaktične dejavnike). To zmanjša njihovo reaktivnost,
oslabi vezavo na endotelne celice in zmanjša prihod levkocitov na mesto vnetja ter njihov prehod v zunajžilni prostor. Na ta način ATG oslabi aktivacijo imunskega sistema v presajenem organu. ATG se
veže tudi na antigene limfocitov B, preprečuje njihovo diferenciacijo v plazmatke in s tem nastanek
protiteles proti presajenemu organu. Izrazita destrukcija limfocitov v periferni krvi in limfatičnih organih sčasoma vodi v namnožitev novih limfocitov. Novejše raziskave kažejo, da se hitreje namnožijo limfociti T (CD4+, CD25+) z regulatornimi lastnostmi in limfociti T (CD8+, CD57+) z zavornimi
lastnostmi, kar vodi tudi do obrnjenega razmerja med limfociti CD4+/CD8+. Prevlada limfocitov z regulatornim in zavornim delovanjem na imunski sistem (homeostatska repopulacija) lahko prispeva k razvoju zmanjšane imunske odzivnosti oz. delne imunske tolerance na presajeni organ (7).
Tabela 11.1. Mehanizmi in učinki poliklonskih protitimocitnih globulinov (angl. antithymocyte globulin, ATG) (6, 7).
način delovanja

učinek na imunski sistem

Liza limfocitov T

preprečeni aktivacija in proliferacija limfocitov T

Kostimulatorna blokada

preprečena aktivacija limfocitov T

Vezava na adhezijske molekule

zmanjšan prehod limfocitov v zunajžilni prostor

Vezava na receptorje za kemotaktične
dejavnike

zmanjšan prihod levkocitov na mesto vnetja in njihov
prehod v zunajžilni prostor

Vezava na receptorje limfocitov B

preprečena diferenciacija v plazmatke

Homeostatska repopulacija novonastalih
limfocitov T

prevlada limfocitov T, ki zavirajo in regulirajo imunski
odziv (periferna imunska toleranca)

farmakokIneTIka
način dajanja in biološka uporabnost
ATG dajemo intravensko, zato imajo 100 % biološko uporabnost. Praviloma jih infundiramo v centralno veno ali arteriovensko fistulo. Infuzijo zdravila pripravimo tako, da predvideni odmerek ATG raztopimo v 500 ml 0,9 % NaCl. Infuzija teče s hitrostjo 100 ml/uro. Na infuzijsko linijo dodamo 0,2 μm filter,
na katerega se vežejo beljakovine z majhno molekulsko maso, ki predstavljajo nečistoče. S tem zmanjšamo imunogenost pripravka in preobčutljivostne reakcije. Če ATG uvedemo v periferno veno za preprečevanje povrhnjega tromboflebitisa v infuzijsko mešanico dodamo še 20 mg hidrokortizona in 1.000 enot
nefrakcioniranega heparina.

porazdelitev, presnova in izločanje
Molekulska masa IgG v ATG je približno 150 kDa, zato se po infuziji zadrži v znotrajžilnem prostoru.
Razpolovni čas je pri povprečnem enotedenskem dajanju približno 14 dni (8). Po vezavi na limfocite T
se iz žilnega prostora odstrani v mononuklearnem fagocitnem sistemu jeter in vranice, kjer se presnavlja
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tako kot druge telesne beljakovine. Ker ATG zmanjša število limfocitov T, je farmakološki učinek dolgotrajen in traja tudi več mesecev po odstranitvi zdravila iz krvi.

prilagajanje odmerka
Odmerka ATG pri ledvični ali jetrni okvari ni treba prilagajati. S hemodializo se ne odstranjuje. Odstranjuje se s plazmaferezo, s katero zdravimo bolnike, ki imajo poleg celično posredovane tudi s protitelesi posredovano (humoralno) zavrnitev presajene ledvice. V tem primeru dajemo ATG po končanem
plazmafereznem postopku.
Poleg limfopenije se, zaradi vezave ATG na druge krvne celice, prehodno lahko razvijeta levkopenija in trombocitopenija. V tem primeru je treba odmerek zmanjšati. Kadar se število levkocitov zniža
na 2–3 × 109/l ali trombocitov na 50–75 × 109/l, predvideni odmerek razpolovimo. Pri znižanju števila
levkocitov < 2 × 109/l, razvoju nevtropenije ali znižanju števila trombocitov < 50 × 109/l predvideni odmerek izpustimo. V tem primeru počakamo dan ali dva, da se število levkocitov oz. trombocitov ponovno zviša.
Učinek zdravljenja z ATG lahko spremljamo in dnevno prilagajamo odmerek glede na absolutno število limfocitov T v diferencialni krvni sliki ali na osnovi merjenja števila limfocitov T (CD3+) s pretočno citometrijo (podpoglavje Zdravljenje zavrnitve presajene ledvice).

Interakcije
Zaviralci kalcinevrina (ciklosporin in takrolimus), ki jih uporabljamo pri zdravljenju zavrnitvenih reakcij, zmanjšajo izražanje površinskih receptorjev na limfocitih T – predvsem receptorjev za interlevkin 2
(IL-2R) – zaradi česar se učinkovitost ATG zmanjša (9). Zato med zdravljenjem z ATG zmanjšamo odmerek ali prehodno ukinemo zaviralec kalcinevrina in začasno prekinemo dajanje mikofenolata. S tem
se izognemo tudi čezmerni imunosupresiji in hematološkim neželenim učinkom.
Zdravljenje z ATG zmanjša učinek cepiv. Bolnike, ki so kandidati za presaditev ledvice, zato precepimo pred presaditvijo. Podobno kot pri drugih imunosupresivnih zdravilih, tudi pri zdravljenju z ATG
ne uporabljamo živih oslabljenih cepiv, ker obstaja tveganje za razvoj okužbe.

nosečnost in dojenje
Reprodukcijske raziskave na živalih niso bile napravljene, zato tveganja za plod ni mogoče izključiti.
Med nosečnostjo se ATG daje, kadar koristi odtehtajo morebitna tveganja za plod. Tudi izločanje zdravila v mleko ni raziskano. Pri zdravljenju z ATG proizvajalci svetujejo prekinitev dojenja.

neŽelenI uČInkI
Slaba stran zdravljenja z ATG je v tem, da sta limfopenija in imunosupresija lahko dolgotrajni (pogosto 6–12 mesecev, lahko pa tudi več let). Neželeni učinki so predvsem posledica vnašanja tuje beljakovine v organizem (preobčutljivostne reakcije) in povečane imunosupresije (večja dovzetnost za okužbe
ter razvoj malignih bolezni) (10).

sindrom sproščanja citokinov, preobčutljivostne reakcije in serumska bolezen
Mrzlica, povišana telesna temperatura, mišične in sklepne bolečine so pogoste, ni pa hudih reakcij prvega odmerka (kot je bilo to pogosto pri zdravljenju z OKT3). Sindrom sproščanja citokinov se v blagi obliki pojavi pri 15–20 % bolnikov. Razvijejo se lahko tudi kožna alergija (eritem in urtikarija), slabost,
bruhanje ter glavobol. Redko se pojavijo dispneja, bronhospazem ali tiščanje v prsih. Zelo redko pride
do sistemske anafilaksije s tahikardijo in hipotenzijo. ATG je imunogen, vendar pri prejemniku na imunosupresiji navadno ne vzbudi imunskega odziva s tvorbo nevtralizirajočih protiteles, zato je možna
ponovna uporaba. Zaradi zdravljenja s tujo beljakovino je možen tudi pojav serumske bolezni. Simptomi in znaki, kot so povišana temperatura, kožni eritem, urtikarija, bolečine v mišicah, bolečine v sklepih, kožni vaskulitis in glomerulonefritis, so bili opisani v začetnih obdobjih zdravljena z ATG, ko so
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bolnike zdravili več kot tri tedne. Serumska bolezen se najpogosteje razvije po približno 10 dneh zdravljenja. V današnjem času, ko ATG uporabljamo manj kot 14 dni, je v klinični praksi skoraj ne vidimo.
Sindrom sproščanja citokinov in preobčutljivostne reakcije preprečujemo s premedikacijo. Uporabimo
metilprednizolon, antihistaminik (antagonist histaminskih receptorjev H1) in antipiretik (paracetamol),
ki jih dajemo 30 minut pred infuzijo ATG.

Hematološki neželeni učinki
ATG lahko poleg pričakovane limfopenije povzroči tudi nevtropenijo, anemijo in trombocitopenijo. Pri
do 6 % bolnikov se razvije pancitopenija. Ta je posledica vezave protiteles na površinske receptorje drugih krvnih celic. Spremembe v krvni sliki so najizrazitejše po štirih dneh zdravljenja in se praviloma
normalizirajo znotraj dveh tednov. Pri dajanju visokih odmerkov ATG (predvsem po presaditvi krvotvornih matičnih celic) so bili opisani primeri s transfuzijo povezane bolezni presadka proti gostitelju (angl. graft-versus-hostdisease).
Če se razvije levkopenija (predvsem nevtropenija) ali trombocitopenija, je treba odmerek zmanjšati ali zdravljenje prehodno prekiniti (podpoglavje Prilagajanje odmerka). Pri nas za preprečevanje pojava bolezni presadka proti gostitelju po zdravljenju z ATG uporabljamo obsevane krvne pripravke
(koncentrirane eritrocite ali trombocite), običajno šest mesecev po zdravljenju oz. dokler se število limfocitov v periferni krvi ne zveča na > 1 × 109/l. Po zadnjih priporočilih sicer obsevanje krvnih pripravkov, pri zdravljenju z ATG po presaditvi čvrstih organov, ni nujno potrebno (11).

oportunistične okužbe
Pri zdravljenju z imunosupresivnimi zdravili, tudi s pripravki ATG, je bila opisana večja pojavnost bakterijskih, virusnih in glivičnih okužb.
Pri zdravljenju z ATG je bila opisana večja pogostost bakterijskih okužb operativnih ran, sečil, urosepse in pljučnice, povzročene s Pneumocystisjirovecii(angl. Pneumocystisjiroveciipneumonia, PJP). Za
njihovo preprečevanje uporabljamo profilakso z antibiotiki. Neposredno po presaditvi preprečujemo
okužbe operativne rane in sečil z amoksicilinom ter klavulansko kislino oz. v primeru alergije na penicilinske antibiotike s ciprofloksacinom. Za preprečevanje PJP bolniki prejemajo trimetoprim-sulfametoksazol (prvo leto po presaditvi oz. tri mesece po zdravljenju zavrnitve).
Zaradi dolgotrajne limfopenije je povečana dovzetnost za virusne okužbe, zlasti za okužbe z virusom citomegalije (angl. cytomegalovirus, CMV). Opisana je bila tudi večja pogostost okužb z virusom
herpes simpleksa (angl. herpessimplexvirus, HSV), respiratornim sincicijskim virusom (RSV), adenovirusi in virusom BK. Predvsem je nevarna okužba s CMV, ki jo pri vseh bolnikih preprečujemo z valganciklovirjem. Profilaksa po zdravljenju z ATG traja tri do šest mesecev in jo po potrebi podaljšamo,
dokler limfopenija ne izzveni. Nevarna je tudi okužba z virusom BK, ki lahko po presaditvi ledvice povzroči intersticijski nefritis z okvaro delovanja ali celo odpovedjo presadka. Morebitni pojav poliomavirusne virurije spremljamo vsaj šest mesecev po zdravljenju z ATG.
Opisane so tudi oportunistične glivične okužbe, predvsem okužbe s kandidami in aspergilusom. Čeprav so glivične okužbe po zdravljenju z ATG redke, pogosto potekajo hitreje, predvsem kot glivična
sepsa z večorgansko prizadetostjo (dihal, prebavil in osrednjega živčevja).

maligne bolezni
Po zdravljenju s poliklonskimi protilimfocitnimi globulini je opisana večja pogostost malignomov, predvsem potransplantacijske limfoproliferativne bolezni. Po rezultatih ene od retrospektivnih raziskav je
bila pogostost pojavljanja malignomov in limfoproliferativnih bolezni manjša pri zdravljenju z ATGFresenius® – Grafalonom® kot pri zdravljenju s Thymoglobulinom® (3,9 % proti 12,3 % oz. 1,5 % proti 4,6 %) (12). Na manjšo pogostost ne-Hodgkinovih limfomov pri zdravljenju z ATG-Fresenius® –
Grafalonom® so pokazali tudi podatki retrospektivne več-centrične raziskave Collaborative Transplant
Study (CTS) (13). Velja poudariti, da je analiza zajela bolnike v obdobju 1995–2004, ko so uporabljali
bistveno večje odmerke Thymoglobulina®. Tveganje za limfoproliferativne bolezni je bilo večje pred-
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vsem pri bolnikih, ki v preteklosti niso preboleli okužbe z Epstein-Barr virusom (EBV) in so prejeli organ EBV-pozitivnega darovalca. Ker poliklonski preparat ATG-Fresenius® – Grafalon® vključuje tudi
protitelesa proti antigenu CD21 (ki je receptor za EBV), je s tem preprečena okužba in nenadzorovano
podvajanje EBV. Zadnje analize velikih podatkovnih baz (registrov) niso potrdile večjega tveganja za
razvoj potransplantacijske limfoproliferativne bolezni pri zdravljenju z ATG v primerjavi z drugimi režimi imunosupresivnega zdravljenja (14). Incidenca je danes nizka in znaša v prvih petih letih po presaditvi ledvice < 1 %.

IndIkaCIje za uporaBo In odmerjanje
preprečevanje zavrnitve presajene ledvice
Odmerek in trajanje dajanja ATG sta odvisna od farmacevtske oblike pripravka ter klinične indikacije.
Za preprečevanje zavrnitve se neposredno po presaditvi (indukcijska imunosupresija) daje 3–7 dni Thymoglobuline® oz. 5–14 dni ATG-Fresenius® – Grafalon®.
Poliklonska protilimfocitna protitelesa so za indukcijsko imunosupresijo bolj učinkovita kot monoklonska protilimfocitna protitelesa proti IL-2R, tako pri bolnikih z velikim kot majhnim imunološkim tveganjem (poglavje Baziliksimab) (15). V Sloveniji uporabljamo ATG za indukcijsko imunosupresijo
le pri bolnikih z velikim imunološkim tveganjem in večjim tveganjem za zgodnjo zavrnitev. To so predvsem bolniki, ki so že imeli presajeno ledvico, zlasti če je presadek odpovedal zaradi zavrnitvene reakcije. Večje imunološko tveganje imajo tudi bolniki, ki imajo prisotna protitelesa proti levkocitnim
antigenom (angl. humanleukocyteantigen, HLA) zaradi predhodne presaditve, preteklih transfuzij ali
nosečnosti. Bolniki z majhnim imunološkim tveganjem za indukcijsko imunosupresijo prejmejo monoklonska protitelesa proti IL-2R, s čimer imamo pri nas dobre izkušnje.
Uporaba ATG je povezana z večjim tveganjem za pojav okužb in maligne bolezni. Pri bolnikih z večjim imunološkim tveganjem za indukcijsko imunosupresijo uporabljamo Thymoglobuline®, ker obstaja več prospektivnih randomiziranih raziskav, v katerih se je Thymoglobuline® izkazal za uspešnejšega
kot baziliksimab (15–17). Običajen celokupni odmerek je 6 mg/kg telesne teže, ki se ga daje 3–5 dni (18).
Pri nas ga damo v odmerku 3 mg/kg neposredno pred presaditvijo ter nato še 1,5 mg/kg prvi dan in
1,5 mg/kg drugi dan po presaditvi. Predvideni pooperativni odmerek razpolovimo ali izpustimo v primeru levkopenije ali trombocitopenije (podpoglavje Prilagajanje odmerka). Optimalni celokupni odmerek ni poznan. Raziskave kažejo, da so odmerki < 3 mg/kg, povezani z večjim tveganjem za zgodnjo
zavrnitev, odmerki > 6 mg/kg pa z večjim tveganjem za okužbe (19).
V nekaterih centrih za indukcijsko imunosupresijo uporabljajo ATG-Fresenius® – Grafalon®. Rezultati manjše prospektivne raziskave kažejo, da je verjetno podobno učinkovit kot Thymoglobuline® (20).
Običajni odmerek je 2–5 mg/kg telesne teže dnevno. Daje se ga 5–14 dni. Najpogostejši dnevni odmerek je 3–4 mg/kg telesne teže 5–7 dni. Uporabljali so tudi krajše sheme zdravljenja z enkratnim večjim
odmerkom neposredno pred presaditvijo (9 mg/kg), ki naj bi bil podobno učinkovit, vendar rezultati
temeljijo na majhnem številu preiskovancev (21).
V številnih centrih (zlasti v ZDA) uporabljajo ATG za začetno preprečevanje zavrnitve pri večini bolnikov s presajeno ledvico, tudi pri tistih z majhnim ali zmernim imunološkim tveganjem (22,23). To
utemeljujejo z manj pogostim nastankom protiteles proti antigenom presajene ledvice in zato manjšim tveganjem za prognostično neugodno humoralno zavrnitev. Indukcijsko imunosupresijo z ATG pogosteje predpisujejo bolnikom, pri katerih se pričakuje odloženo delovanje presajene ledvice ali se jim
v zgodnjem obdobju po presaditvi ukine glukokortikoide ali zmanjša odmerek zaviralca kalcinevrina
(24). Poleg tega naj bi po zdravljenju z ATG nastalo več limfocitov T, ki uravnavajo in zavirajo imunski odziv na presajeni organ (homeostatska repopulacija). Prevlada limfocitov T z regulatornim in zavornim delovanjem na imunski sistem lahko prispeva k razvoju delne imunske tolerance na presajeni
organ (7).
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zdravljenje zavrnitve presajene ledvice
Za zdravljenje zavrnitve se daje ATG 7–14 dni, odvisno od kliničnega učinka in neželenih pojavov. ATG
dajemo pri zdravljenju celične (z limfociti T posredovane) zavrnitvene reakcije, kadar ni zadovoljivega kliničnega odgovora na zdravljenje z glukokortikoidi ali kadar so prisotni patohistološki kazalci težje oblike zavrnitve. To je predvsem takrat, kadar so poleg ledvičnih tubulov in intersticija prizadete
tudi arterije (T-celična žilna zavrnitev z arteritisom in/ali glomerulitisom). Pri zdravljenju akutne zavrnitve se je kunčji ATG izkazal za učinkovitejšega od konjskega (ATGAM®) (25). Na osnovi dolgoletnih izkušenj pri nas za zdravljenje zavrnitve uporabljamo ATG-Fresenius® – Grafalon® (26). Običajni
odmerek je 3–5 mg/kg telesne teže dnevno. Zdravljenje traja 7–14 dni in je odvisno od kliničnega učinka, predvsem izboljšanja ledvičnega delovanja.
V nekaterih centrih uporabljajo Thymoglobuline® v dnevnem odmerku 1,5 mg/kg telesne teže, prav
tako 7–14 dni. Do danes ni objavljenih raziskav, ki bi primerjale učinkovitost obeh razpoložljivih pripravkov ATG pri zdravljenju akutne zavrnitve presajene ledvice.
Na Kliničnem oddelku za nefrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in v nekaterih drugih centrih, za preverjanje učinkovitosti ATG ter preprečevanje prekomerne imunosupresije, spremljamo število limfocitov T (CD3+). ATG dajemo dnevno, dokler se število limfocitov T (CD3+) ne zniža
< 0,05 × 109/l (50 celic/μl). Odmerek damo ponovno, ko se število limfocitov zopet zveča nad to raven.
Nizko število limfocitov T (CD3+) vzdržujemo približno 14 dni. V tem času lahko varno zmanjšamo
odmerek zaviralca kalcinevrina na polovico in ukinemo mikofenolat mofetil. Učinek ATG lahko enostavneje spremljamo s pomočjo diferencialne krvne slike (27). Cilj je znižanje absolutnega števila limfocitov v periferni krvi < 0,3 × 109/l. Številni centri za spremljanje učinkovitosti ATG ne merijo števila
limfocitov T v periferni krvi, saj za to ni dovolj kakovostnih kliničnih raziskav.
Po zdravljenju z ATG, za najmanj tri mesece, uvedemo preventivni odmerek valganciklovirja (preventiva okužbe s CMV) in trimetoprim-sulfametoksazola (preventiva PJP). Priporočamo tudi redno spremljanje prisotnosti virusa BK v seču (enkrat mesečno, šest mesecev) in morebitne prisotnosti EBV v krvi
(enkrat mesečno, 12 mesecev).

druge indikacije
Poleg uporabe pri presaditvi solidnih organov in krvotvornih matičnih celic, se poliklonska protilimfocitna protitelesa v zadnjem obdobju uporabljajo tudi pri zdravljenju nekaterih avtoimunskih ter hematoloških bolezni. Mednje spadajo huda oblika sistemske skleroze s kožno, pljučno in ledvično prizadetostjo,
multipla skleroza, Crohnova bolezen ter aplastična anemija (28).

poseBnosTI
preprečevanje neželenih učinkov
ATG ima pomemben nabor stranskih učinkov. Zato moramo bolnike nadzorovati, ne samo glede na
učinkovitost zavore imunskega sistema, ampak tudi glede pojava neželenih učinkov – predvsem preobčutljivostnih reakcij in prekomerne imunosupresije (tabela 11.2).
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Tabela 11.2. Nadzor in ukrepi za preprečevanje neželenih učinkov poliklonskih protitimocitnih globulinov (angl. antithymocyte globulin, ATG) (5, 10). H1 – histaminski receptor tipa 1, PCR – verižna reakcija s polimerazo (angl. polymerase chain
reaction).
neželeni učinek

preprečevanje in spremljanje

Sindrom sproščanja citokinov, preobčutljivostne
reakcije, serumska bolezen

30 minut pred infuzijo ATG predpišemo:
• glukokortikoid (metilprednizolon 0,8 mg/kg i. v.),
• antagonist H1 (klemastin 2 mg i. v.) in
• antipiretik (paracetamol 500 mg per os).
Na infuzijsko linijo nastavimo 0,2 µm filter, na katerega se vežejo
beljakovine, ki predstavljajo nečistoče.

Povrhnji tromboflebitis

Pri infuziji ATG v periferno veno v infuzijo dodamo:
• nefrakcionirani heparin (1.000 enot) in
• hidrokortizon (20 mg).

Levkopenija (nevtropenija), trombocitopenija,
bolezen presadka proti gostitelju

Predvideni odmerek ATG zmanjšamo za polovico:
• pri znižanju levkocitov na 2–3 × 109/l in
• pri znižanju trombocitov na 50–70 × 109/l.
Predvideni odmerek ATG izpustimo:
• pri znižanju levkocitov < 2 × 109/l,
• pri znižanju nevtrofilnih granulocitov < 1,5 × 109/l in
• pri znižanju trombocitov < 50 × 109/l.
Po zdravljenju z ATG uporabljamo obsevane eritrocite ali trombocite
(šest mesecev oz. do zvečanja števila limfocitov > 1 × 109/l).

Prekomerna imunosupresija

Med zdravljenjem z ATG spremljamo število limfocitov in odmerek
izpustimo, ko se število limfocitov zniža < 0,3 × 109/l (diferencialna
krvna slika) oz. je število celic CD3+ < 0,05 × 109/l (pretočna citometrija).
Med zdravljenjem z ATG razpolovimo odmerek zaviralca kalcinevrina
(ciklosporina ali takrolimusa) in ukinemo mikofenolat.
Po koncu zdravljenja z ATG sledimo morebitno prisotnost virusa BK
v seču (enkrat mesečno šest mesecev; PCR ali Decoyeve celice).

Oportunistične okužbe

Uvedemo profilakso (vsaj tri mesece) proti:
• pljučnici, povzročeni s Pneumocystis jirovecii
(trimetoprim-sulfametoksazol) in
• okužbi z virusom citomegalije (valganciklovir).

Potransplantacijska limfoproliferativna bolezen

Po koncu zdravljenja z ATG sledimo morebitno prisotnost virusa
Epstein-Barr v krvi (enkrat mesečno 12 mesecev; PCR).
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seznam uporaBljenIH kraTIC
ALG – protilimfocitni globulin (angl. antilymphocyte globulin)
ALS – protilimfocitni serum (angl. antilymphocyte serum)
ATG – protitimocitni globulin (angl. antithymocyte globulin)
CMV – virus citomegalije (angl. cytomegalovirus)
EBV – Epstein-Barr virus
HLA – humani levkocitni antigeni (angl. human leukocyte antigen)
HSV – virus herpesa simpleksa (angl. herpes simplex virus)
IL-2R – receptor za interlevkin 2
PCR – verižna reakcija s polimerazo (angl. polymerase chain reaction)
PJP – pljučnica, povzročena s Pneumocystis jirovecii (angl. Pneumocystis jirovecii pneumonia)
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Ekulizumab

Andreja Marn Pernat1

eku li zu mab
predsTavITev
Ekulizumab je selektivno imunosupresijsko zdravilo za zdravljenje paroksizmalne nočne hemoglobinurije, atipičnega hemolitično-uremičnega sindroma (HUS) in v najnovejšem času za nekatere vrste
glomerulopatija C3. Atipični HUS in glomerulopatija C3 sta redki ledvični bolezni, ki nastaneta zaradi nenadzorovane prekomerne aktivnosti alternativne komplementne poti. Ta ugotovitev je bila osnova za razvoj inovativnega zdravila, ki bi zavrlo komplementni sistem. Ekulizumab je monoklonalno
protitelo, ki se veže na komplementno enoto C5, in zavre terminalno komplementno pot.
Atipični HUS je genetska, kronična in življenje ogrožujoča bolezen, ki prizadene tako otroke vseh
starosti kot tudi odrasle. Vzrok je motnja v delovanju regulatornih beljakovin za komplement zaradi
mutacije genov za komplementni faktor H, I in B, transmembranski glikoproteinski kofaktor MCP (angl.
membranecofactorprotein), trombomodulin in komplementno enoto C3, ter zaradi inhibitornih avtoprotiteles proti komplementnemu faktorju H. Posledično ni zadostne zavore aktivnosti terminalnega
komplementnega sistema, ki s pomočjo konvertaz C3 in C5 neprekinjeno proizvaja končno molekulo –
kompleks C5b-9, ki napada membrano (angl. membraneattackcomplex, MAC). Slednji na žilnem enodotelu, trombocitih in levkocitih sproži vnetje, protrombotične procese in sistemsko okluzijo malih žil.
To vodi v nastanek trombotične mikroangiopatije in napredujoče okvare organov, ki se pri četrtini konča
s smrtjo. Od leta 2009 dalje se povečuje število bolnikov uspešno zdravljenih z ekulizumabom, brez
katerega je bil atipični HUS prej neozdravljiv. Sedaj je možno s čimprejšnjim zdravljenjem preprečiti
nepopravljivo okvaro ledvic in drugih organov pri prvem nastopu bolezni, ter preprečiti ponovitve bolezni tudi po uspešni presaditvi ledvice.
Pri glomerulopatiji C3 je nekontrolirana aktivacija komplementa prisotna bolj v tekočinski fazi kot
na površini endotelija, zato se v kri sproščena beljakovina C3 nalaga v ledvice. Glavno patogenetsko
vlogo imajo produkti razcepitve enote C3. Najnovejša poročila potrjujejo, da ekulizumab deluje na večino
vnetnih procesov tudi pri tej bolezni (1).

naČIn delovanja
Ekulizumab je humanizirano monoklonalno hibridno protitelo imunoglobulin (Ig) G2/IgG4, pridobljeno iz mišjih mielomskih celic z rekombinantno DNA tehnologijo. Sestavljeno je iz dveh težkih verig,
ki vsebujeta po 448 aminokislin, in iz dveh lahkih verig, ki vsebujeta po 214 aminokislin (slika 13.1).
Njegova molekulska masa je 248 kDa. Na beljakovino C5 se veže z veliko afiniteto na mesto, kjer je sicer
stična površina med C5 in konvertazo C5. Menijo, da ekulizumab prepreči vstop substratne molekule
C5 v konvertazo C5, kar prepreči cepitev molekule v molekuli C5a in C5b-9 (slika 13.2). Normalno je
koncentracija beljakovine C5 v plazmi približno 70 μg/ml. Ekulizumab v plazemski koncentraciji 35 μg/ml
popolnoma zavre nastanek terminalnega komplementnega kompleksa C5b-9 in posledično dolgotrajno nenadzorovano čezmerno aktivnost komplementnega sistema. Umirijo se vnetni, litični in protrombotični procesi na žilnem endotelu, trombocitih, levkocitih in sistemska okluzija malih žil, znaki trombotične
mikroangiopatije ter klinična slika atipičnega HUS-a. Pri zavori komplementne poti na nivoju C5 pa
se ohrani delovanje zgodnejših komponent komplementa, ki so potrebne za opsonizacijo mikroorganizmov in čiščenje imunskih kompleksov (2).
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VH
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CH1
CL

IgG2
CH2
IgG4
CH3

slika 13.1. Ekulizumab je monoklonalno hibridno protitelo IgG2/IgG4. Sestavljeno je iz dveh težkih in dveh lahkih verig.
VH – variabilni del težke verige (angl. variable heavy chain); VL – variabilni del lahke verige (angl. variable light chain), CH – konstantni
del težke verige (angl. constant heavy chain), CL – konstantni del lahke verige (angl. constant light chain), Ig – imunoglobulin.

C5a

C5

C5

Konvertaza C5

C5b

slika 13.2. Ekulizumab z vezavo na beljakovino C5 prepreči nastanek C5a in C5b ter posledično kompleksa C5b-9.

farmakokIneTIka
Pri bolnikih z atipičnim HUS-om je očistek ekulizumaba 0,0139 l/h, srednji volumen prerazporeditve
je 5,6 l, srednji eliminacijski razpolovni čas pa približno 12,4 dni. Doseči in vzdrževati je potrebno serumsko koncentracijo med 50 in 100 μg/ml, saj je od tega odvisna hitra in popolna zavora aktivnosti
terminalnega komplementa (2).

način dajanja
Zdravilo Soliris® vsebuje 300 mg ekulizumaba v 30 ml, ki ga razredčimo in damo intravenozno. Začetno
zdravljenje poteka enkrat tedensko prve štiri tedne. Odmerek je 900 mg za odraslega in za otroka, težjega
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od 40 kg. Infuzija traja 25–45 minut pri odraslih in 1–4 ure pri otrocih. Temu sledi enourno opazovanje
zaradi morebitnih neželenih učinkov, saj zdravilo vsebuje beljakovine, ki lahko sprožijo alergijske reakcije. Vzdrževalno zdravljenje se prične s petim tednom, odmerek Solirisa® je 1.200 mg vsaka dva tedna.
Tabela 13.1 prikazuje začetne in vzdrževalne odmerke glede na telesno maso. Zdravilo hranimo pri temperaturi 2–8 °C (2).
Tabela 13.1. Začetni in vzdrževalni odmerki ekulizumaba, glede na telesno maso, za zdravljenje atipičnega hemolitičnouremičnega sindroma.
Telesna teža

začetno obdobje

vzdrževalno obdobje

> 40 kg

900 mg na teden (štiri tedne)

1.200 mg peti teden, nato na dva tedna

30–40 kg

600 mg na teden (dva tedna)

900 mg tretji teden, nato 900 mg na dva tedna

20–30 kg

600 mg na teden (dva tedna)

600 mg tretji teden, nato 600 mg na dva tedna

10–20 kg

600 mg na teden (en teden)

300 mg drugi teden, nato 300 mg na dva tedna

5–10 kg

300 mg na teden (en teden)

300 mg drugi teden, nato 300 mg na tri tedne

presnova in izločanje
Ekulizumab vsebuje samo naravne aminokisline in nima znanih presnovkov. Ker je humano protitelo,
se presnovi z endocitozo v celicah retikuloendotelnega sistema, kjer ga večinoma katabolizirajo lizosomalni encimi do majhnih peptidov in aminokislin. V zdravih ledvicah se protitelesa ne izločajo, saj
se zaradi velikosti ne filtrirajo v glomerulih.
Transplancentarni prehod IgG2 je zelo majhen, saj so v popkovni krvi določili le minimalne vrednosti ekulizumaba ali pa ga sploh niso, ko so nosečnice prejele ekulizumab ob porodnem roku (3). Zato
se nosečnice lahko zdravi z ekulizumabom, če je potrebno. Izloča pa se v materinem mleku, zato se
dojenje prekine, če mati prejema ekulizumab. Dojenja ne svetujemo še pet mesecev po zdravljenju (4).

prilagajanje odmerka
Pri ledvični ali jetrni okvari odmerka ni potrebno prilagoditi. Med terapevtsko plazmaferezo se koncentracija ekulizumaba že po prvi uri zmanjša za 50 %, eliminacijski razpolovni čas se skrajša na 1,3 ure.
Bolnik na membranski plazmaferezi prejme znotraj ene ure po proceduri dodatni odmerek 600 mg, če
je bil zadnji terapevtski odmerek 600 mg ali več. Otrokom nadomestimo dodatnih 300 mg. Po uvedbi
ekulizumaba je smiselno prekiniti s plazmaferezo (2).

Interakcije
Zdravljenje z ekulizumabom lahko poveča stranske učinke drugih bioloških in ostalih imunosupresijskih
zdravil kot so belimumab, denosumab, natalizumab, takrolimus. Povečana je hematotoksičnost leflunomida in nevtropenični učinek trastuzumaba. Pričakovati je zmanjšan učinek cepljenja z inaktivnimi cepivi, zato je potrebna revakcinacija čez tri mesece po zadnjem odmerku ekulizumaba. Cepljenja,
ki so bila izvedena vsaj dva tedna pred začetkom imunosupresivnega zdravljenja, so normalno učinkovita. Živih atenuiranih cepiv ne smemo uporabiti še vsaj tri mesece po končanem zdravljenju z ekulizumabom (2).

neŽelenI uČInkI
nevarnost hujših okužb
Zavora aktivacije komplementa na stopnji C5 vodi v funkcionalno pomanjkanje komponente C5. Bolniki z genetskim pomanjkanjem C5 imajo veliko tveganje za ponavljajoče se okužbe, predvsem jih ogroža
meningokokni meningitis. V kliničnih raziskavah bolnikov s paroksizmalno nočno hemoglobinurijo
so potrdili ogrožujoče hude okužbe z Neisseriomeningitidis z incidenco 4,2 primera na 1.000 bolnikovih let. Veliko je tveganje za meningokokno sepso, saj so zabeležili dva primera na 474 bolnikovih let
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izpostavljenosti z ekulizumabom. Zato je potrebno preventivno cepljenje vsaj dva tedna pred uvedbo
ekulizumaba, sicer pa takojšnja antibiotična zaščita. Pomembna je pravočasna prepoznava znakov in
simptomov meningokoknega meningitisa ter meningokokne sepse. Povečano je tveganje tudi za druge
okužbe, predvsem z inkapsuliranimi bakterijami zaradi zavore terminalne komplementne aktivacije
z ekulizumabom. Vsaj pri otrocih priporočajo cepljenje proti pnevmokoku in Haemophilusuinfluenze (5).
Pozorni moramo biti na morebitno okužbo z Aspergillusom, ki je pogosta pri imunsko oslabljenih in
nevtropeničnih osebah.

Infuzijske reakcije
Med infuzijo zdravila je možna infuzijska reakcija, vključno z anafilaksijo, zato je potreben nadzor med
aplikacijo. V primeru kardiovaskularne in respiratorne ogroženosti se infuzija takoj prekine. Razvijejo
se lahko protitelesa proti ekulizumabu.

prenehanje zdravljenja z ekulizumabom
Nenadna huda hemolitična reakcija in trombotični zapleti, zaradi ponovne nenadne trombotične mikroangiopatije, po prenehanju zdravljenja z ekulizumabom se lahko pojavijo še v naslednjih 12 tednih.
Zato je v tem času potrebno skrbno klinično in laboratorijsko spremljanje. Na to pomislimo pri pojavu ponovne trombocitopenije, zvečanja laktatne dehidrogenaze (LDH), zvečanja kreatinina za 25 % ali
več, ter znake in simptome težkega dihanja, spremembe mentalnega stanja, krčev, tromboze. V primeru
znakov in zapletov trombotične mikroangiopatije je nujna ponovna uvedba ekulizumaba, v urgentnih
pogojih lahko izvedemo nujno membransko plazmaferezo s svežo zmrznjeno plazmo (5).

Hipervolemija in hipertenzija
En odmerek ekulizumaba vsebuje 115 mg natrija, zato infuzije ekulizumaba pri bolniku z ledvično odpovedjo lahko vodijo v hipervolemijo z otekanjem, težkim dihanjem in visokim krvnim tlakom.

IndIkaCIje za uporaBo
atipični hemolitično-uremični sindrom
Z ekulizumabom pričnemo zdraviti vse bolnike z atipičnim HUS-om in prizadetostjo lastnih ledvic ali
presajene ledvice, ki zbolijo nenadno in so še nezdravljeni, ali že na terapevtski plazmaferezi s svežo
zmrznjeno plazmo, ter tiste, ki potrebujejo kronično plazmaferezo. Izključiti je potrebno sekundarne
oblike trombotične mikroangiopatije ter primarno trombotično trombocitopenično purpuro. Nepopolno razvite oblike ali zunajledvične manifestacije atipičnega HUS-a je potrebno dodatno opredeliti, včasih
tudi z ledvično biopsijo.
Ekulizumab je edino zdravilo, ki učinkovito zdravi tudi najtežje oblike atipičnega HUS-a (1). Z vezavo na C5 zavre nadaljnjo aktivacijo komponente C5, terminalne poti komplementa ter tvorbo MAC,
ki sicer sproži okvaro organov. Takoj prenehajo škodljivi učinki prekomerne aktivnosti komplementa.
Izboljšanje na stopnji organov pa ne more biti takojšnje. Odvisno je od obsežnosti okvare in trajanja
posledic trombotične mikroangioaptije. Hematološki odgovor je zaznati takoj, izboljšanje ledvične funkcije in delovanja ostalih organov sledi kasneje.
Uspešnost zdravljenja atipičnega HUS-a z ekulizumabom so doslej potrdili z eno retrospektivno raziskavo na 30 bolnikih in s štirimi prospektivnimi kontroliranimi kliničnimi raziskavami, ki so vključile
100 bolnikov z ADAMTS13 (angl. adisintegrinandmetalloproteinasewithathrombospondintype1repeats,
member13) aktivnostjo nad 5 %. V prvi prospektivni raziskavi so z ekulizumabom pričeli zdraviti bolnike
z akutno obliko atipičnega HUS-a, pri katerih so, kljub terapevtski plazmaferezi s svežo zmrznjeno plazmo, vztrajali trombocitopenija ter zvišana LDH in serumski kreatinin. Pri vseh so že z začetnimi odmerki ekulizumaba dosegli zmanjšanje aktivnosti terminalnega komplementnega sistema in zvišanje
trombocitov. Pri nobenem bolniku se ledvično delovanje ni več slabšalo oz. se je popravilo. V dveletnem obdobju zdravljenja ni prišlo do ponovitve bolezni (6). V drugo prospektivno raziskavo so vključili
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bolnike z dolgotrajno potekajočim atipičnim HUS-om, ki so bili odvisni od kronične terapevtske plazmafereze. Po uvedbi ekulizumaba plazmaferezno zdravljenje ni bilo več potrebno. V 12–129 tednih se
bolezen ni ponovila, ledvično delovanje se je izboljšalo in nobene dodatne hemodialize niso zabeležili.
V tretji prospektivni raziskavi je imelo vseh 41 bolnikov izražene znake trombotične mikroangiopatije s trombocitopenijo in ledvično okvaro. Pred uvedbo ekulizumaba jih je bilo 35 od njih na plazmaferezi. Po 26 tednih zdravljenja 20 od 24 dializno odvisnih bolnikov ni več potrebovalo hemodialize (7).
Učinkovitost ekulizumaba so potrdili tudi pri otrocih, pri katerih je atipični HUS trajal od enega do 16
mesecev, in so bili stari od dveh mesecev do 12 let, devet jih je bilo mlajših od dveh let (8).

Preprečevanjeponovitveatipičnegahemolitično-uremičnegasindroma
Tveganje za ponovitev bolezni je odvisno od vrste in števila mutacij in ga je težko predvideti. Sprožijo
ga lahko okužba, poškodba, operativni poseg, cepljenje proti gripi, ishemični-reperfuzijski dogodek, nosečnost in porod ter pri presajeni ledvici vsaka zavrnitvena reakcija in oportunistične okužbe. To vse
poveča aktivacijo komplementnega sistema in vsaj blago aktivacijo atipičnega HUS-a. Trajanje zdravega obdobja je nemogoče določiti. Optimalna dolžina imunosupresijskega zdravljenja se pri posameznikih razlikuje. K tej odločitvi nenazadnje prispeva tudi visoka cena zdravila. Če kljub zdravljenju pride
do končne odpovedi ledvic in ob tem ni znakov za zunajledvično obliko bolezni, prenehamo z ekulizumabom. Pri bolnikih na kronični hemodializi sta lahko znak neledvičnega atipičnega HUS-a tudi ishemična dilatativna kardiomiopatija ali zožitev možganskih arterij (9,10). Potrebne so dodatne raziskave,
ki bi potrdile učinkovitost ekulizumaba pri zunajledvičnih žilnih zapletih.

Atipičnihemolitično-uremičnisindromv nosečnosti
Ženske, ki so prebolele atipični HUS, imajo veliko tveganje za ponovitev bolezni med nosečnostjo in
še večje tveganje v zgodnjem poporodnem obdobju. Humani IgG prehajajo placento, IgG2 pa ima zmanjšano sposobnost prehajanja v primerjavi z ostalimi podskupinami IgG. Čeprav iz previdnosti novih zdravil ne predpisujemo nosečnicam, nam dobre izkušnje pri bolnicah s paroksizmalno nočno hemoglobinurijo
omogočajo varno predpisovanje ekulizumaba nosečnicam, ki zbolijo z atipičnim HUS-om. Temu se je
pridružila preventivna indikacija za nosečnice z velikim tveganjem za ponovitev bolezni v obporodnem
obdobju, da prejmejo ekulizumab ob koncu nosečnosti. S tem zmanjšamo morebitno tveganje za plod
in pokrijemo obdobje z največjo nevarnostjo ponovitve atipičnega HUS-a (4).

Atipičnihemolitično-uremičnisindromnapresajeniledvici
Za bolnike s končno odpovedjo lastnih ledvic zaradi atipičnega HUS-a je nesorodniška kadaverska presaditev ledvice najboljša izbira. Bolezen se lahko ponovi, tveganje je odvisno od vrste mutacije in dosedanjega poteka atipičnega HUS-a. Če je veliko, se odločimo za en preventivni odmerek ekulizumaba
pred operacijo in naslednji odmerek v prvih 24 urah po transplantaciji. Nadaljna profilaktična terapija
in njeno optimalno trajanje je prilagojeno posameznemu primeru. Če v 12 mesecih ni zagona bolezni,
z zdravljenjem prenehamo. V najhujših primerih je lahko zdravljenje doživljenjsko (11). Zdravilo je na
tržišču prekratek čas, da bi bila priporočila podprta z dokazi.

glomerulopatija C3
Težke oblike glomerulopatije C3 s hudo nefrotsko proteinurijo in hitrim slabšanjem ledvičnega delovanja zdravimo z ekulizumabom. Izkušnje temeljijo na posameznih primerih od leta 2012 dalje, zdravljenje pa ni bilo pri vseh tako prepričljivo uspešno kot pri atipičnem HUS-u. Glomerulopatija C3 nastane
zaradi motene regulacije alternativne poti komplementa in posledičnega odlaganja razgrajenih molekul C3, še posebno C3d, kar sproži mezangijsko ekspanzijo in endokapilarno ter ekstrakapilarno proliferacijo. Nimamo zdravila, ki bi specifično zavrlo konvertazo C3. Za napredovanje vnetnih in nekrotičnih
glomerulnih lezij v ledvično fibrozo in okvaro ledvičnega delovanja je izgleda najbolj odgovorna komponenta komplementa C5a. Zavora skupne končne poti komplementa s protitelesi proti enoti C5 lahko učinkovito zmanjša vnetje v glomerulih, proliferacijo in vnetno celično infiltracijo, ne vpliva pa na
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zmanjšanje kopičenja C3 in razvoj bolezenskih sprememb v steni kapilare. V zgodnjem obdobju glomerulopatije C3 je ekulizumab učinkovit, ne zmanjša pa že nakopičenih depozitov C3 in C5b-9 v ledvicah (11). Od devetih opisanih primerov se je serumski kreatinin pri štirih bolnikih zmanjšal, v dveh
primerih ostal nespremenjen in pri treh primerih zvečal. Pri šestih bolnikih se je zmanjšala proteinurija, ki je bila pred zdravljenjem v nekaterih primerih nefrotska. Patohistološki podatki potrjujejo zmanjšanje
endokapilarne proliferacije in vnetne celične infiltracije, kar je povezano tudi z zmanjšanjem serumske
koncentracije cirkulirajočega C5b-9 (12, 13). Vse to kaže na ugoden učinek ekulizumaba na potek glomerulopatije C3. Njegov morebitni škodljivi učinek na ledvice še ni raziskan. Ekulizumab se namreč
kopiči v ledvicah bolnikov z glomerulopatijo C3, saj so med zdravljenjem našli tudi monoklonalne depozite IgGk ob C3 in C5b (14).

zakljuČek
Od leta 2009 je ekulizumab novo upanje za bolnike z atipičnim HUS-om. Prvo zdravilo izbora je predvsem za otroke, pri katerih sta centralni venski kateter in plazmafereza s svežo zmrznjeno plazmo povezana z ogrožujočimi zapleti. Ekulizumab je tudi edina rešitev za bolnike z družinsko in ponavljajočo
obliko, s ponovitvijo atipičnega HUS-a na presajeni ledvici in za tiste, pri katerih se bolezen kljub intenzivni plazmaferezi ne umiri ali pa so življenjsko odvisni od plazmafereze ter pride do zapletov zaradi
sveže zmrznjene plazme in žilnega pristopa. Z ekulizumabom je atipični HUS postal ozdravljiv ali vsaj
obvladljiv.
Ne tako prepričljivo ekulizumab zdravi nekatere oblike glomerulopatije C3 z visoko aktivnostjo vnetja.
Zdravilo je varno, njegovo uporabnost omejuje predvsem zelo visoka cena.
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seznam uporaBljenIH kraTIC
ADAMTS13 – angl. a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 repeats, member 13
HUS – hemolitično-uremični sindrom
Ig – imunoglobulin
LDH – laktatna dehidrogenaza
MCP – transmembranski glikoproteinski kofaktor (angl. membrane cofactor protein)
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Terapevtska afereza pri ledvičnih boleznih

Andreja Marn Pernat1

Te ra pevt ska afe re za pri led vičnih bo lez nih
uvod
Terapevtsko aferezo uporabljamo v medicini že več kot 40 let. Afereza pomeni odstranitev krvne sestavine. Pri plazmaferezi se odstrani del bolnikove plazme, ki vsebuje bolezenske molekule, kot so avtoprotitelesa, imunski kompleksi, endotoksini, krioglobulini ali mielomske lahke verige. Podoben postopek
je imunska adsorpcija, pri kateri se plazmo obdela v adsorpcijskih kolumnah, na katere se selektivno
vežejo imunoglobulini in imunski kompleksi. Terapevtska afereza ima tudi posredni imunomodulatorni učinek, zato je pomemben del sodobnega zdravljenja nekaterih ledvičnih bolezni.

namen TerapevTske afereze
Z izmenjevalno plazmaferezo in imunsko adsorpcijo odstranimo v plazmi prisotne patološke snovi, s čimer
prekinemo bolezenski proces, zmanjšamo okvaro tkiva in omogočimo popravo prizadetega organa. Bolezenske snovi, ki jih lahko tako odstranimo, so navedene v tabeli 12.1. Za odstranitev snovi s terapevtsko
plazmaferezo se odločimo v treh primerih (1,2):
• molekulska masa snovi je večja od 15 kDa in zato ni možno odstranjevanje s purifikacijsko metodo
kot sta hemofiltracija ali visoko prepustna hemodializa,
• razpolovni čas snovi je tako dolg, da je endogena pot odstranjevanja iz telesa pomembno daljša od
zunajtelesnega odstranjevanja in
• snov je tako škodljiva ali akutno toksična oziroma odporna proti konvencionalnemu zdravljenju, da
je potrebna hitra odstranitev iz zunajcelične tekočine s terapevtsko aferezo.

Tabela 12.1. Bolezenske snovi, ki jih lahko odstranimo s terapevtsko aferezo. GBM – glomerulna bazalna membrana.

1

patološka molekula

Bolezen

Imunoglobulini

hiperviskozni sindrom
Waldenströmova makroglobulinemija
multipli mielom

Avtoprotitelesa

miastenija gravis
protitelesa anti-GBM
sistemski lupus eritematozus
sistemski vaskulitis
inhibitorji faktorja VIII
trombotična trombocitopenična purpura

Lipoproteini in trigliceridi

hiperholesterolemija
hipertrigliceridemija

Cirkulirajoči imunski kompleksi

imunsko kompleksni glomerulonefritis
sistemski lupus eritematozus
sistemski vaskulitis

Na beljakovine vezane snovi in toksini

tireotoksična kriza
zastrupitev s toksinom zelene mušnice

Hiperparazitemija

malarija

Doc. dr. Andreja Marn Pernat, dr. med., Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 7, 1000 Ljubljana; andreja.marn@kclj.si
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meHanIzem delovanja
Terapevtska afereza je zelo učinkovita metoda za odstranjevanje imunoglobulinov. Imunoglobulini (Ig) G
imajo povprečno molekulsko maso preko 150 kDa in razpolovni čas okrog 21 dni. Ko z imunosupresivnim zdravljenjem ustavimo tvorbo novih protiteles, se njihova plazemska koncentracija zmanjša za
polovico šele v 21 dneh. Tako počasno zmanjšanje koncentracije je škodljivo in nevarno pri hudih boleznih, kot je na primer bolezen s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani. S plazmaferezo takoj in učinkovito zmanjšamo delovanje škodljivih imunoglobulinov. Sočasno se s plazmo odstranijo
številne druge snovi, za katere je sicer zadolžen retikuloendotelni sistem, ki ga s tem razbremenimo.
Poleg tega olajšamo retikuloendotelnemu sistemu odstranjevanje škodljivih snovi, saj interakcija beljakovinskih molekul z membrano plazmafiltra preko adsorpcije in desorpcije vodi v konformacijsko
spremembo teh molekul. Tako spremenjene molekule retikuloendotelni sistem odstrani hitreje. Plazmafereza ima tudi neposredni imunosupresijski oziroma imunostimulacijski učinek preko aktivacije
C3 in C5 enot komplementa, ter preko stimuliranja limfocitnih patogenih klonov v občutljivo fazo, s čimer
se poveča toksičnost citostatikov. Izmenjevalna plazmafereza omogoči infuzijo velike količine tuje sveže
plazme v kratkem času, saj se z odstranitvijo lastne plazme prepreči tekočinska preobremenitev znotrajžilnega sistema. Primer nujne potrebe po hitri infuziji velike količine tuje plazme je trombotična
trombocitopenična purpura (TTP). S svežo zamrznjeno plazmo bolnik prejme normalno delujočo proteazo ADAMTS13 (angl. adisintegrinandmetalloproteinasewithathrombospondintype1repeats,member13), saj je aktivnost njegovega lastnega encima zelo zavrta zaradi protiteles ali zaradi genetsko
zmanjšanega delovanja. Z odstranitvijo bolnikove lastne plazme s plazmaferezo istočasno odstranimo
nenormalno velike von Willebrandove multimere in morebitna protitelesa proti proteazi ADAMTS13.
S tem prekinemo mehanizem trombotične mikroangiopatije (TMA) in posledično trombocitopenijo, hemolitično anemijo in okvaro organov (1,2).

TeHnIka memBranske plazmafereze
Za terapevtsko aferezo je potreben izventelesni obtok, pri katerem se kri zunaj telesa s pomočjo zelo
prepustne membrane v plazmafiltru loči v plazmo in krvne elemente. Del bolnikove plazme, ki se odstrani, se nadomesti z enako količino nadomestne tekočine. Za uspešno terapevtsko aferezo je potreben dober venski žilni pristop. Uporabimo lahko večjo dobro prehodno periferno veno ali vstavimo
hemodializni kateter v eno ali dve centralni veni. Ker so aferezni postopki izvedeni v zunajtelesnem
obtoku, je potrebna optimalna antikoagulacija. V preteklosti smo uporabljali standardni heparin v velikem začetnem odmerku 5.000 enot in nato nadaljevalnem odmerku 2.000 enot na uro v infuziji, saj
se skoraj polovica heparina skupaj s plazemskimi beljakovinami filtrira skozi plazmafilter. Danes izvajamo večino aferez z regionalno antikoagulacijo z natrijevim citratom. S tem bolnika ne izpostavimo tveganju za krvavitev. Z infuzijo citrata v aferezni krog, ki veže kalcij v krvi, preprečimo strjevanje
krvi, saj brez kalcija ni možna aktivacija koagulacijskega sistema. Ionizirani kalcij moramo nato nadomestiti z infuzijo kalcijevega klorida. Če pa je nadomestna tekočina sveža zamrznjena plazma, moramo upoštevati dodatno količino citrata v njej, in nadomestiti večjo količino kalcija (1).

sHema zdravljenja z memBransko plazmaferezo
Med vsako proceduro odstranimo od 1- do 1,5-kratno količino cirkulirajočega volumna bolnikove plazme,
kar znaša približno 4 % telesne mase. Za povprečno veliko odraslo osebo to predstavlja tri litre plazme.
Da z odstranitvijo velike količine plazme ne povzročimo zmanjšanja prostornine cirkulirajoče tekočine,
jo nadomestimo z nadomestno kristaloidno in koloidno raztopino ali redkeje z dajalčevo svežo zamrznjeno
plazmo. Za večino nefroloških indikacij zadostuje za nadomestno raztopino mešanica humanih albuminov
(koncentracija albuminov mora biti vsaj 30 g/l ali več) in hemofiltracijska elektrolitna raztopina. V nekaterih primerih, kot na primer pri različnih vrstah TMA, katastrofičnem antifosfolipidnem sindromu in
aktivni alveolarni krvavitvi, je kot nadomestna tekočina potrebna sveža zamrznjena plazma, s katero na-
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domestimo tudi odstranjene plazemske beljakovine. V starejših raziskavah so uporabljali centrifugalno
plazmaferezo, vendar danes menimo, da je membranska separacijska plazmafereza enako učinkovita.
Pogostost in število procedur določajo lastnosti bolezenske snovi, ki jo odstranjujemo, in želeni klinični učinek. V avtoimunsko pogojenih stanjih, paraproteinemijah in hiperviskoznih boleznih moramo poznati značilnosti prehajanja imunoglobulinov med medceličnim in žilnim prostorom. Tako se
75 % IgM nahaja v žilah in sta potrebni približno dve proceduri za učinkovito zmanjšanje njihove koncentracije. Pri IgG pa se le 45 % protiteles nahaja v znotrajžilnem predelku in se v približno 48 urah
po plazmaferezi zaradi hitrega prehoda iz medcelične tekočine v žilni prostor njihov plazemski nivo
poveča do 40 % začetne koncentracije pred plazmafereznim zdravljenjem. Tudi sama tvorba IgG se pospeši z njihovim odstranjevanjem, zato so pri bolnikih, ki sočasno niso zdravljeni z imunosupresivnimi
ali citostatičnimi zdravili, koncentracije IgG po plazmaferezi lahko celo večje. Vzpostavljanje koncentracijskega ravnovesja med znotraj- in zunajžilnimi koncentracijami imunoglobulinov znaša približno
1 do 2 % na uro. To pomeni, da pet do sedem zaporednih procedur v sedmih do desetih dneh odstrani
90 % celotnih IgG v telesu. Poleg vrste molekule, ki jo želimo odstraniti, tudi intenzivnost in teža bolezni določata, kako pogosto si bodo sledile plazmaferezne procedure in kolikšno število jih bomo opravili oziroma kako dolgo bo trajalo plazmaferezno zdravljenje. Terapevtska plazmafereza lahko skupaj z zavoro
tvorbe imunoglobulinov z imunosupresivnimi zdravili privede do zelo uspešnega zdravljenja (1–3).

Imunska adsorpCIja
Imunska adsorpcija je podoben postopek kot plazmafereza, pri kateri se plazmo ločeno od krvnih celic obdela v sekundarnih plazmafiltrih ali adsorpcijskih kolumnah, na katere se vežejo molekule, ki jih
želimo odstraniti. Tako očiščeno plazmo vrnemo bolniku, zato pri imunski adsorpciji nadomestna tekočina
ni potrebna. Imunska adsorpcija odstranjuje imunoglobuline in imunske komplekse, zato je za zdravljenje imunsko pogojenih bolezni bolj selektivna metoda. Najprej se v plazmafiltru plazma loči od krvi,
nato potuje v imunoadsorpcijsko kolumno, ki vsebuje adsorpcijsko snov stafilokokno beljakovino A,
ki ima veliko afiniteto do IgG1, IgG2 in IgG4, manjšo pa do IgG3, IgA in IgM. Ciljna molekula, ki jo želimo pri plazmaferezi odstraniti, mora biti torej IgG. Imunoglobulini se sicer vežejo na beljakovino A predvsem s fragmentom Fc (konstantni del imunoglobulinske molekule, angl. fragment,crystallizable). Zaželeno
je, da med zdravljenjem spremljamo koncentracijo protiteles, vendar klinično izboljšanje ne sovpada
vedno z dinamiko odstranjevanja cirkulirajočih imunoglobulinov, zato ima zelo verjetno tudi imunska
adsorpcija dodatni posredni imunomodulatorni učinek. Med eno proceduro pretočimo skozi zunajtelesni obtok dva do tri volumne plazme in količina obdelane plazme znaša okrog deset litrov, kar pomeni, da je učinkovitost odstranjevanja IgG večja v primerjavi s plazmaferezo. Preostala plazma se vrne
v telo, zato se elektroliti, albumini, koagulacijski faktorji in ostale sestavine plazme ne odstranijo. Ob
sumu na okužbo lahko imunoglobuline nadomestimo. Humoralna imunost je zaradi nizke koncentracije imunoglobulinov zavrta, zato je pri hudi okužbi potrebno z imunsko adsorpcijo prenehati (1–3).

ledvIČne IndIkaCIje za TerapevTsko aferezo
V novejšem času je kljub številnim imunosupresivnim, imunomodulatornim in citostatičnim zdravilom plazmafereza ohranila svojo vlogo pri zdravljenju nekaterih ledvičnih bolezni. Razvoj molekularne biologije in imunologije je omogočil, da poznamo vedno več molekul, ki jih lahko odstranjujemo
s terapevtsko aferezo, kot so avtoprotitelesa, aloprotitelesa, kompleks antigen-protitelo, krioglobulini
in neimunoglobulinske beljakovine. Indikacije za plazmaferezo temeljijo na izsledkih raziskav, v nekaterih primerih pa še vedno na kliničnih izkušnjah. V kategorijo I spadajo ledvične bolezni, pri katerih
je terapevtska afereza splošno sprejeta kot primarno zdravljenje ali kot prvo dodatno zdravljenje. V kategoriji II so ledvične bolezni, za katere je afereza splošno sprejeta kot podporno zdravljenje. Pri ledvičnih
boleznih v kategoriji III je plazmafereza domnevno koristna, vendar so dokazi pomanjkljivi, zato jo izvedemo v primerih, ko standardno zdravljenje odpove (tabela 12.2) (4).
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Tabela 12.2. Ledvične indikacije za terapevtsko plazmaferezo. ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev
(angl. anti-neutrophil cytoplasmic antibody), HUS – hemolitično-uremični sindrom, Ig – imunoglobulin, HLA – človeški levkocitni antigen (angl. human leukocyte antigen), TMA – trombotična mikroangiopatija.
kategorija I
ANCA pozitivni glomerulonefritis (mikroskopski poliangiitis in granulomatoza s poliangiitisom)
• hitronapredujoči in dializno odvisni glomerulonefritis
• difuzne alveolarne krvavitve
Bolezen, povzročena s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani (Goodpasturejev sindrom) in na ledvice omejen
glomerulonefritis povzročen s protitelesi proti glomerulni bazalni membrani
• dializno še neodvisni glomerulonefritis (ali dializno odvisni, vendar krajši čas in s histološko sliko možnega povratka funkcije)
• difuzne alveolarne krvavitve
Krioglobulinemija
• huda (ogroža organe), simptomatska
Fokalna segmentna glomeruloskleroza
• rekurentna na presajeni ledvici
Hemolitično-uremični sindrom
• prisotnost protiteles proti komplementnemu faktorju H
• atipični HUS zaradi mutacije koagulacijskih faktorjev
Hiperviskoznost pri monoklonalnih gamopatijah
• zdravljenje simptomov
• profilaktično pred rituksimabom
Paraproteinemične polinevropatije
• IgG/IgA
• IgM
Presaditev ledvice, skladnost v krvni skupini vrste AB0
• s protitelesi povzročena zavrnitev presadka (humoralna zavrnitev)
• desenzibilizacija (visoka senzibiliziranost prejemnika pred presaditvijo, prisotnost specifičnih protiteles HLA usmerjenih
proti donorju)
Trombotična trombocitopenična purpura
Trombotična mikroangiopatija, povzročena z zdravili
• tiklopidin
• ciklosporin/takrolimus (v primeru sistemske TMA)
kategorija II
Antifosfolipidni sindrom, katastrofični
Hemolitično-uremični sindrom
• atipični HUS zaradi mutacije komponent komplementa
Presaditev ledvice, neskladje v krvni skupini vrste AB0
• humoralna zavrnitev
Sistemski lupus eritematozus, huda oblika
• cerebritis, difuzne alveolarne krvavitve
kategorija III
Imunsko kompleksni hitro napredujoči glomerulonefritis
IgA nefropatija
• polmesečasti hitronapredujoči glomerulonefritis
• kronično progresivna oblika
Protitelesa proti inhibitorju koagulacijskega faktorja
Henoch-Schönleinova purpura
• polmesečasti hitronapredujoči glomerulonefritis
• huda zunajledvična oblika
Nefrogena sistemska skleroza
Progresivna sistemska skleroza
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Hitro napredujoči glomerulonefritisi
Zdravljenje nekaterih hudih in hitro napredujočih glomerulonefritisov obsega poleg glukokortikoidne in citostatične terapije tudi čim hitrejše zdravljenje s plazmaferezo ali imunsko adsorpcijo. Med te
spadajo Goodpasturejev sindrom in na ledvice omejen glomerulonefritis povzročen s protitelesi proti
glomerulni bazalni membrani, glomerulonefritis povzročen z protitelesi, usmerjenimi proti citoplazmi
nevtrofilcev (angl. anti-neutrophilcytoplasmicantibody, ANCA), t. i. ANCA pozitivni glomerulonefritis,
ter imunsko kompleksni hitro napredujoči glomerulonefritis. Shema membranske plazmafereze je prvi
teden zdravljenja vsakodnevna, drugi teden vsak drugi dan, tretji teden vsak tretji dan, nato enkrat tedensko. Imunska adsorpcija je praviloma bolj učinkovita, saj se pri vsaki proceduri očistijo trije volumni
plazme (4,5).

Goodpasturejevsindrominglomerulonefritis,povzročensprotitelesiprotiglomerulnibazalnimembrani
Metoda izbora je kombinirano zdravljenje z membransko plazmaferezo, glukokortikoidi ter ciklofosfamidom za vse bolnike, ki imajo ledvično odpovedovanje, ter tudi za vse tiste, ki imajo pljučno prizadetost s povečano alveolokapilarno prepustnostjo, ki se kaže s hemoptizami. S terapevtsko plazmaferezo
odstranimo cirkulirajoča protitelesa proti GBM in komplement ter ostale mediatorje vnetja. Imunosupresivna zdravila pa istočasno zavrejo nastanek novih protiteles. Pregled serij tako zdravljenih bolnikov kaže, da jih 40–45 % rešimo pred napredovanjem do končne ledvične odpovedi ali celo pred smrtjo.
Še posebej, če pričnemo s takim zdravljenjem preden se pojavi oligurična ledvična odpoved oz. je serumska koncentracija kreatinina pod 350 μmol/l, najbolje pod 265 μmol/l (6,7). Ne glede na te podatke ne smemo pozabiti dejstva, da se je s klinično uporabo plazmafereze zmanjšala obolevnost in povečalo
preživetje. Pri lažji obliki bolezni imajo nekateri pomisleke glede sočasne plazmafereze, vendar nas večina
uporablja enako shemo kombiniranega zdravljenja. Nasprotno pa ima bolnik, ki nima pljučne bolezni
in je zaradi hudega anti-GBM glomerulonefritisa že hemodializno odvisen, kar pomeni 100 % prisotnost polmesecev, majhne možnosti za izboljšanje ledvične funkcije. V posameznih primerih skrbno pretehtamo koristnost in nevarnosti terapevtske plazmafereze in imunosupresije. Ponavadi ne oklevamo,
če gre za mlade bolnike, ki bolje prenesejo intenzivno zdravljenje, ali bolnike s sočasnim vaskulitisom,
povzročenim s protitelesi ANCA, ter bolnike z zelo akutno boleznijo, ko je težko oceniti ireverzibilnost
stanja. Imunska adsorpcija v primerjavi s plazmaferezo odstrani večji delež anti-GBM protiteles, vendar so tudi pri njeni uporabi potrebovali povprečno 22 procedur (8). V našem centru se v zadnjem času
poslužujemo kombiniranega zdravljenja, ko istočasno varno izvajamo hemodializo in plazmaferezo ter
tako skrajšamo kumulativni terapevtski čas izventelesnega obtoka, ki mu je sicer bolnik lahko izpostavljen več tednov (9).

Glomerulonefritis,povzročenz antinevtrofilnimicitoplazemskimiprotitelesiinimunskoborni,hitro
napredujočiglomerulonefritis
Sistemski vaskulitis zaradi protiteles ANCA (t. i. ANCA vaskulitis) je najpogostejši vzrok hitro napredujočega glomerulonefritisa, ki vodi v hudo ledvično okvaro, kar zelo poveča tveganje za smrt pri teh
bolnikih. Ker protitelesa ANCA sodelujejo pri patogenezi vaskulitisa malih žil, je pričakovati, da čimprejšnja odstranitev teh protiteles omili in izboljša potek bolezni. Kljub temu plazmafereza v preteklosti ni bila široko sprejeta standardna metoda za začetek zdravljenja. Šele v zadnjih dveh desetletjih
je vse bolj očitno, da je plazmafereza ključna za preživetje bolnikov z življenje ogrožajočimi pljučnimi
krvavitvami, bolnikov z zelo hudim ledvičnim vaskulitisom, ki zahteva dializno nadomestno zdravljenje, ter pri sočasni prisotnosti protiteles proti glomerulni bazalni membrani. Pomembno je, da s terapevtsko plazmaferezo čim prej odstranimo iz krvi škodljiva cirkulirajoča protitelesa ANCA, in da istočasno
z imunosupresivno in imunomodulatorno terapijo poskušamo zmanjšati število cirkulirajočih celic B,
vnetje in nastajanje protiteles. Plazmafereza dodatno odstrani vnetje spodbujajoče snovi, kot so citokini, komplement, koagulacijski faktorji, topne endotelne adhezijske molekule in encime nevtrofilcev,
kar morda dodatno ugodno doprinese k zdravljenju. Nedvomno je takojšnja plazmafereza nujna za preživetje bolnikov s pljučnimi krvavitvami zaradi alveolarnega kapilaritisa (10). Tudi zdravljenje hudega ANCA
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pozitivnega glomerulonefritisa in dializno odvisne ledvične okvare je bilo bolj uspešno, če so bolniku
poleg velikih pulznih odmerkov intravenskega metilprednizolona intenzivno odstranjevali cirkulirajoča patogenetska protitelesa s terapevtsko plazmaferezo ter tako prekinili hitro napredovanje bolezni (11). Morda dosežemo dodatno izboljšanje vaskulitisa tudi z odstranitvijo drugih mediatorjev vnetja
in koagulacije s plazmaferezo ter njenim imunomodulatornim učinkom. Poleg števila preostalih normalnih glomerulov ter kronične in akutne tubulointersticijske lezije na ledvični biopsiji, je bila tudi
uporaba plazmafereze napovedni dejavnik za tolikšno izboljšanje ledvičnega delovanja po 12 mesecih,
da dializa ni bila več potrebna (11). Devet randomiziranih raziskav in sistematska analiza podatkovne
baze Cochrane potrjujejo, da pri bolnikih z Wegenerjevo granulomatozo in mikroskopskim poliangitisom ter serumskim kreatininom večjim od 500 μmol/l, plazmaferezno zdravljenje zmanjša tveganje
za končno ledvično odpoved za približno 40 % (12). Za bolj kronično potekajoče oblike ANCA vaskulitisa pa plazmafereza ni tako obetajoča.
Od leta 2010 poteka raziskava PEXIVAS s preko 500 bolniki s hudim ledvičnim vaskulitisom in/ali
pljučnimi krvavitvami, ki bo predvidoma potrdila koristnost plazmafereze pri različnih skupinah omenjenih bolnikov oziroma razjasnila mnoga vprašanja, kot na primer, ali različni protokoli pomembno
vplivajo na izhod zdravljenja ANCA vaskulitisa (13,14). Po svetu uporabljajo tudi različne sheme terapevtske plazmafereze glede na vrsto plazmafereze, pogostost procedure (vsakodnevno, vsak drugi
dan), količino izmenjane plazme, različno antikoagulacijo. V zgoraj omenjeni raziskavi so opravili sedem procedur v štirinajstih dneh, izmenjali 60 ml bolnikove plazme na kg telesne mase z elektrolitno
raztopino albuminov in uporabili svežo zmrznjeno plazmo na koncu procedure le v primeru, ko je bilo
potrebno nadomestiti koagulacijske faktorje zaradi velikega tveganja krvavitve, na primer po ledvični
biopsiji (13).
Velika smrtnost in končna ledvična odpoved sta še vedno posledica hude in neobvladane bolezni
ter precejšnje toksičnosti ciklofosfamida, glukokortikoidov in rituksimaba s posledičnimi hudimi okužbami.
Od raziskave PEXIVAS pričakujemo odgovor o optimalni kombinaciji zdravljenja, ki bi bilo že na začetku
bolj učinkovito in hkrati manj škodljivo (13). Do tedaj pa poskušamo zmanjšati tveganje za smrt in povečati možnost poprave ledvične okvare s hitrim in intenzivnim plazmafereznim odstranjevanjem protiteles takoj ob potrditvi diagnoze, ki se nato nadaljuje vse dokler ni indukcijska imunosupresijska terapija
z zdravili zmožna zavreti morebitni ponovni porast patogenetskih protiteles, ki sicer sledi po prenehanju plazmafereze (15).

Imunskokompleksniglomerulonefritisi
Idiopatski membranoproliferacijski glomerulonefritis in glomerulopatija C3
Membranoproliferacijski in tudi nekatere druge oblike proliferativnega glomerulonefritisa (mezangioproliferativni in polmesečasti) z odlaganjem C3 in z ali brez dokazanih imunoglobulinov v bioptičnem
ledvičnem tkivu spadajo med bolezni, ki so povezane z genetsko ali pridobljeno motnjo regulacije alternativne poti komplementa. To vodi v glomerulno poškodbo in se klinično kaže kot nefropatija C3
(samo depoziti C3) oziroma bolezen odlaganja (depoziti C3 in imunoglobulini). Heterogenost nefropatij C3 je razlog, da ni enotnega zdravljenja, ki bi bilo enako uspešno v vseh primerih. Če gre za zmanjšano
aktivnost faktorja H s posledično moteno regulacijo komplementnega sistema, lahko s terapevtsko plazmaferezo s svežo zamrznjeno plazmo nadomestimo faktor H in odstranimo prekomerno nastajanje komponent komplementa alternativne poti in terminalnega kompleksa C5-b9. S plazmaferezo se zelo dobro
odstranijo pridobljena protitelesa proti faktorju H, katerih nadaljnjo produkcijo je smiselno zavreti z imunosupresijskimi zdravili, kot so glukokortikoidi, mikofenolat mofetil in rituksimab. Terapevtska plazmafereza je uspešna tudi v primerih, ko gre za mutacijo drugih inhibitornih beljakovin alternativne poti
komplementa, na primer faktorja I, membranskega beljakovinskega kofaktorja (angl. membranecofactor
protein, MCP). Če pa je prisotna mutacija same konvertaze C3, ki je rezistentna na zavorni učinek faktorja H, z odstranjevanjem prekomernega nastajanja produktov C3 in z delnim nadomeščanjem konvertaze C3 med plazmaferezo s svežo zamrznjeno plazmo le delno upočasnimo napredovanje nefropatije.
Za te bolnike imamo sedaj novo zdravilo – monoklonalno protitelo ekulizumab, ki z vezavo na enoto
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komplementa C5 prepreči prekomerno tvorbo in uničevalno delovanje terminalnega komplementnega
kompleksa, ter tako uspešno zdravi najtežje oblike glomerulonefritisa. Glomerulna bolezen C3 se lahko
ponovi na presajeni ledvici, kjer jo tudi poskušamo zaustaviti s plazmaferezo. Iz izkušenj pri ponovitvi
atipičnega hemolitično-uremičnega sindroma (HUS) na presajeni ledvici prihaja ekulizumab tudi v teh
primerih na prvo mesto, intenzivno pa preučujejo njegovo profilaktično vlogo (4,5).

IgA nefropatija
Pri hudi IgA nefropatiji z akutno ledvično odpovedjo lahko s plazmaferezo učinkovito zmanjšamo koncentracijo cirkulirajočih patogenih protiteles IgA in njihovih imunskih kompleksov (IgA1-IgG in IgA1-IgA1),
vendar doslej niso dokazali, da bi s tem ustavili bolezen. Prehodnemu izboljšanju med plazmaferezo
je sledilo napredovanje v kronično odpoved ledvic po prenehanju terapevtske afereze (15).

IgA vaskulitis (Henoch-Schönleinova purpura)
Hude, na srečo redke oblike IgA vaskulitisa predvsem pri odraslih, ki potekajo kot hitronapredujoči
glomerulonefritis s številnimi polmeseci in napredovanjem v ledvično okvaro in končno odpoved, se
zelo dobro odzovejo na plazmaferezo. Pri večini je prišlo do ozdravitve ledvične bolezni (16). Opisanih
je nekaj primerov s hudo gastrointestinalno prizadetostjo neodzivno na glukokortikoide, ko so bolniki že po 1–4 procedurah doživeli izboljšanje s prenehanjem trebušnih bolečin, znakov ileusa in krvavitve. Tudi pri ponovitvi trebušnega vaskulitisa je zadoščalo le nekaj plazmaferez do ponovne umiritve
bolezni. Za cerebritis z motnjo vida, krči ali nezavestjo pomagata že ena do dve plazmaferezni proceduri. Nadomestna tekočina je lahko sveža zamrznjena plazma v primerih, ko bolnika ogroža znotrajmožganska krvavitev ali krvavitev iz prebavil. Med plazmaferezo odstranjujemo imunske komplekse
z vezanimi IgA ter avtoprotitelesa IgG. Zdravljenje izvajamo toliko časa, da izzvenijo znaki in simptomi pri možganskem in prebavnem vaskulitisu. Za povrnitev ledvičnega delovanja pa je navadno potrebno večje število procedur (4,15).

fokalna segmentna glomeruloskleroza
Predpostavljamo, da je idiopatska fokalna segmentna glomeruloskleroza (FSGS) posledica nekega plazemskega (permeabilnostnega) dejavnika, ki poškoduje filtracijsko bariero v glomerulu s posledično
povečano prepustnostjo. To vodi v nefrotski sindrom in ledvično okvaro, ki lahko napreduje do končne
ledvične odpovedi kljub zdravljenju v nekaj letih. Omenjeni permeabilnostni faktor še vedno ni natančno
znan. Po eni hipotezi je to na membrano vezan receptor za urokinazo (angl. solubleurokinase-typeplasminogenactivatorreceptor, suPAR), ki kroži v plazmi v obliki številnih fragmentov različnih velikosti.
Idiopatska FSGS se od vseh primarnih ledvičnih bolezni najpogosteje ponovi na presajeni ledvici, saj
se to zgodi v 40 %, na naslednji presajeni ledvici pa kar v 80 %. Že nekaj ur po presaditvi lahko omenjeni
permeabilnostni faktor povzroči proteinurijo na presajeni ledvici, zato ga pričnemo iz plazme takoj odstranjevati s plazmaferezo, kar sovpada z zmanjšanjem proteinurije. Skupaj z glukokortikoidi in ostalimi
imunosupresijskimi zdravili ter z zaviralci renin-angiotenzinskega sistema lahko dosežemo dolgotrajno remisijo in preprečimo prezgodnjo odpoved zaradi ponovitve primarne FSGS na presajeni ledvici.
Pomembno je, da hitro ustavimo bolezenski proces z vsakodnevno plazmaferezo v prvih dneh in nato
še nekaj tednov vsaj trikrat tedensko in dosežemo zmanjšanje proteinurije ali kreatinina v primeru že
okvarjenega delovanja. Pogostost plazmafereze postopno zmanjšujemo in skrbno spremljamo klinične
kazalnike izboljšanja ali morebitnega poslabšanja, ko prehajamo na vzdrževalno plazmaferezo enkrat
do dvakrat mesečno. Pri nekaterih bolnikih traja več tednov, da proteinurija izzveni in nato več mesecev, da preprečimo ponovitev bolezni. Tudi imunska adsorpcija je uspešna metoda, le paziti moramo
na bradikininsko reakcijo zaradi sočasnega jemanja zaviralca angiotenzinske konvertaze. Nekateri menijo, da s preventivno plazmaferezo tik pred transplantacijo ledvice preložimo ali celo preprečimo začetek
morebitne ponovitve FSGS. Za bolezen na nativnih ledvicah pa nimamo dokazov o koristnosti plazmafereze (4,5,17).
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sistemske avtoimunske bolezni z ledvično prizadetostjo
Terapevtska afereza je indicirana le v najtežjih primerih, ko se stanje slabša kljub imunosupresivni terapiji in zdravljenju z biološkimi zdravili. Plazmafereza ali imunska adsorpcija imata pomembno vlogo v primeru akutnega generaliziranega vaskulitisa, trombocitopenije, levkopenije, in ko bolezen zajame
ledvice, pljuča in srce (18).

Hudaoblikasistemskegalupusaeritematozusainlupusninefritis
Sistemski lupus eritematozus (SLE) je avtoimunska bolezen, pri kateri je povečana tvorba avtoprotiteles, ki se neposredno vežejo na celice in tkiva, tvorijo imunske komplekse z odlaganjem v majhne
žilice številnih organov, ter aktivirajo komplementni sistem in sprožijo vnetje z levkocitno infiltracijo, kar vse povzroči poškodbo tkiv in organov.
Pred več kot 30 leti je bila terapevtska afereza najmočnejše zdravilo za hudo obliko SLE, saj je izboljšala potek bolezni pri več kot 50 % bolnikov. V sedanjem času sodobne terapije avtoimunskih bolezni ima plazmafereza dodatno imunološko vlogo, zato poskušajo najti optimalne kombinacije zdravljenja,
saj je po desetih letih hudega SLE umrljivost še vedno 10 do 20 %. Imunsko kompleksni lupusni glomerulonefritis zelo poveča obolevnost bolnikov s SLE, vodi v napredovalo kronično ledvično okvaro
in pri eni četrtini privede do potrebe po kroničnem nadomestnem ledvičnem zdravljenju. Poleg najnovejših imunosupresijskih in citostatičnih zdravil ter protiteles proti nenormalnim imunskim celicam, je nujen čimprejšnji začetek zdravljenja s plazmaferezo ali imunsko adsorpcijo pri kritično bolnih
z akutnim generaliziranim ali refraktarnim lupusom, v primeru levkopenije in trombocitopenije, s hudim
lupusnim proliferacijskim glomerulonefritisom in nefrotskim sindromom, z miokarditisom, pankreatitisom ali s prizadetostjo centralnega živčnega sistema, ter pri bolnikih s pridruženo TTP, krioglobulinemijo, hiperviskoznostjo, miastenijo gravis in difuznimi alveolarnimi krvavitvami (18,19). V nosečnosti,
ko smo zelo omejeni z zdravili, je plazmafereza skoraj vedno potrebna za umiritev aktivnosti bolezni.
Plazmaferezo uporabljamo pri SLE že skoraj 40 let, pa še vedno ne vemo natančno, kako pravzaprav
deluje. Prednost afereze je v tem, da deluje takoj, da lahko pogostost procedur spreminjamo in da jo
lahko izpustimo v času, ko potrebujemo optimalno delovanje celic B. Nedvomno s terapevtsko aferezo odstranimo patogena avtoprotitelesa (protijedrna protitelesa (angl. antinuclearantibodies, ANA), protitelesa proti dvojnovijačni DNA, protitelesa proti antigenu Smith (angl. anti-Smithantibodies,anti-Sm),
itd.) in njihove imunske komplekse, sočasno pa tudi interferon-α in limfocitotoksična protitelesa, kar
privede do zvišanja nivoja regulatornih celic T, ki so sicer pri lupusu pomembno znižana. To dosežemo
po prvih treh do šestih procedurah v prvem tednu zdravljenja, kar pospeši klinično izboljšanje bolezni
in omogoči zmanjšanje odmerkov citotoksičnih zdravil. Pri lupusnem cerebritisu in pljučnih krvavitvah
izvajamo proceduro vsakodnevno, pri ostalih pa vsaj vsaki drugi dan prva dva tedna (20). Izgleda, da
učinek ni samo kratkotrajen, saj ima plazmafereza dodatno imunološko delovanje. Odstranitev protiteles z aferezo povzroči hitro znižanje koncentracije avtoprotiteles, kar sproži povečano kompenzatorno tvorbo novih protiteles. V nekaterih primerih lahko koncentracija avtoimunih protiteles doseže največjo
koncentracijo ravno po aferezni proceduri, zato je tedaj najbolj ugoden trenutek za dajanje imunosupresijskih zdravil. Pospešena tvorba patogenih protiteles poveča aktivnost limfocitnih klonov, ki postanejo bolj dovzetni in ranljivi za citotoksične substance. Plazmafereza takoj razbremeni bolnika velikega
patogenega materiala in hkrati pripomore k povečanemu uničenju patogenih limfocitnih klonov. Zato
so potrebni odmerki citotoksičnih zdravil manjši, kar je zelo pomembno, saj bolnika ogrožajo toksični
učinki zdravil, predvsem okužbe, rak in poškodbe gonad. Na osnovi te teorije vsebujejo protokoli zdravljenja najprej terapevtsko aferezo z vsaj enkratnim, lahko pa z 1,5-kratnim volumnom izmenjane plazme, ki ji neposredno sledi pulz ciklofosfamida (21). S tem lahko dobro zavremo bolezen in dosežemo
večletno remisijo pri hudem, sicer rezistentnem SLE (19). Če s plazmaferezo ne pripomoremo k izboljšanju
bolezni, v primeru neprenašanja plazmaferezne procedure ali nosečnosti, lahko preidemo na imunsko
adsorpcijo, ki je bolj specifična zunajtelesna metoda in se je v nekaterih primerih izkazala za bolj učinkovito (22). Boljše je izločanje specifičnih avtoprotiteles in imunskih kompleksov, medtem ko pri imunski adsorpciji ne moremo odstraniti prekomerno aktiviranih komponent komplementa, koagulacijskih
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faktorjev in drugih plazemskih beljakovin, citokinov ter škodljivih mikrodelcev. Na splošno velja, da
je terapevtska afereza najbolj učinkovita pri najhujših in akutnih oblikah bolezni. Prednosti dolgotrajne terapevtske afereze niso zanesljive, čeprav obstajajo dokazi, da naj bi izmenjava plazme v količini
4.000 ml enkrat mesečno toliko spremenila imunski sistem, da bi to ugodno vplivalo na potek lupusne
bolezni in prognozo (22,23). Ponavljajoče plazmafereze odstranjujejo interferon-α in limfocitotoksična
protitelesa in s tem vzdržujejo povečano število perifernih celic T, kar naj bi sovpadalo z zmanjšanjem
aktivnosti lupusa (24). Za koristnost dolgotrajne večletne kronične vzdrževalne plazmafereze zaenkrat
ni dokazov. Imamo pa izkušnje z imunsko adsorpcijo, s katero so vztrajno nadaljevali pri tistih bolnikih, pri katerih v enem letu ni prišlo do zmanjšanja proteinurije, in v 10 letih uspeli stabilizirali glomerulonefritis na najnižjo možno aktivnost, vključno z nivojem protiteles proti dvojnovijačni DNA. Pri
večini je prišlo do popolne remisije v proteinuriji, pri preostalih do delne (22). Potrebno je poudariti,
da so bili to bolniki, ki niso smeli prejeti ciklofosfamida zaradi levkopenije, tuberkuloze, že prejetega
prekomernega kumulativnega odmerka, ali pa ciklofosfamid ni bil uspešen oziroma ga je bolnik odklonil.
Med vsako proceduro sta bila očiščena 2,5-kratni volumen plazme (6.000–8.000 ml), imunsko adsorpcijo so po začetnem intenzivnem zdravljenju izvajali po dve proceduri v treh dneh vsake tri tedne (22).

Katastrofičniantifosfolipidnisindrom
Pri katastrofičnem antifosfolipidnem sindromu, ki se manifestira z akutno ledvično in respiratorno odpovedjo, pljučnimi embolizmi, encefalopatijo, možgansko kapjo, kožnimi nekrozami, livedom retikularisom ali celo srčnim infarktom in srčno odpovedjo, so večinoma prisotna protitelesa lupusnega
antikoagulanta in protitelesa IgG proti kardiolipinu, v polovici primerov protitelesa IgM proti kardiolipinu ter pri nekaterih protitelesa IgG proti glikoproteinu I β2 in β1. Odstranitev vseh teh antifosfolipidnih protiteles, citokinov, sestavin komplementa in dejavnika tumorske nekroze α s plazmarefezo
spada med prvo zdravljenje skupaj s heparinom in z visokimi odmerki glukokortikoidov, predvsem, če
po slednjih dveh ni takojšnjega učinka ali je pridružena mikroangiopatična hemolitična anemija (25).
Plazmaferezo izvajamo vsak dan ali vsaj vsak drugi dan. Če uporabimo svežo zamrznjeno plazmo kot
nadomestno tekočino, nadomestimo naravne antikoagulacijske faktorje kot so beljakovini C in S ter
antitrombin, slednji je nujno potreben za antikoagulantno delovanje heparina pri teh bolnikih. Sočasno
pa se bojimo zapletov zaradi prekomerne količine tuje plazme, zato je verjetno za nadomestno tekočino
najbolj koristna kombinacija sveže zamrznjene plazme in raztopine z albumini, ki se je tudi izkazala
za uspešno pri plazmafereznem zdravljenju katastrofičnega antifosfolipidnega sindroma (26). Plazmaferezo izvajamo dokler ni očitnega kliničnega izboljšanja bolezni. Nekateri za nadzor bolezni uporabljajo titer antifosfolipidnih protiteles, vendar zaenkrat nimamo dobrega laboratorijskega ali kliničnega
pokazatelja, ki bi z zanesljivostjo napovedal možnost prenehanja plazmafereze. Za preprečitev porasta
antifosfolipidnih protiteles po plazmaferezi so nato smiselni intravenski imunoglobulini. Bolnike z zelo
velikimi titri antifosfolipidnih protiteles dodatno zdravimo s ciklofosfamidom. Učinek rituksimaba ali
ekulizumaba za preprečitev ponovitve bolezni še raziskujejo (27).

Krioglobulinemija
Krioglobulini so imunoglobulini, ki se oborijo pri nižji temperature od telesne, njihovi agregati se odlagajo v steno malih žil, kjer aktivirajo komplement in levkocite, kar lahko sproži vaskulitis. Terapevtska
plazmafereza učinkovito odstrani krioglobuline, zato z njo zdravimo simptomatske bolnike z zmerno
do hudo obliko krioglobulinemije z ledvično insuficienco zaradi membranoproliferacijskega glomerulonefritisa, nevropatijo, artralgijami ali purpuro z ulceracijami. Plazmafereza privede do akutnega izboljšanja
krioglobulinemičnega vaskulitisa v 70–80 %, bodisi kot samostojno zdravljenje ali v kombinaciji z imunosupresijskimi zdravili (28). Tudi imunska adsorpcija učinkovito zmanjša koncentracijo krioglobulinov (29).
Če je plazmafereza učinkovita v akutnem stanju, se lahko nadaljuje v vzdrževalno plazmaferezo več tednov ali mesecev, s čimer preprečimo ponovitev simptomov in znakov bolezni. Koncentracija krioglobulinov ni kazalnik aktivnosti bolezni, zato se ne sme uporabiti kot kriterij za začetek ali prenehanje terapevtske afereze, temveč je zaenkrat glavno vodilo klinično izboljšanje ali poslabšanje bolezni (28,29).
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Hiperviskoznost pri monoklonalnih gamopatijah
Hiperviskozni sindrom nastane zaradi zelo povečane serumske koncentracije različnih paraproteinov,
najpogosteje monomera IgM pri Waldenströmovi makroglobulinemiji, redkeje zaradi kopičenja IgA
ali IgG3 pri teh dveh oblikah multiplega mieloma. Serumska hiperviskoznost sicer ne korelira natančno
s pojavom klinične slike pri različnih bolnikih, vendar so ogrožujoče koncentracije monoklonalnih IgM
in IgG3 preko 40 g/l, pri neopredeljeni monoklonalni gamopatiji, povzročeni s protitelesi M (angl. immunoglobulinMmonoclonalgammopathyofundeterminedsignificance,IgM-MGUS) že tudi pri nižjih vrednostih, IgA pa preko 60 do 70 g/l (30).

Waldenströmovamakroglobulinemija
Pri Waldenströmovi makroglobulinemiji veliki monoklonalni imunoglobulini IgM tvorijo trombe, ki
zamašijo glomerulne kapilare in privedejo tudi do ledvične okvare (31). Terapevtska afereza učinkovito odstrani večino IgM, ki se v več kot 80 % nahajajo znotrajžilno, zato so dovolj že posamezne procedure, saj je porast koncentracije IgM po plazmaferezi minimalen. Plazmafereza je potrebna pri
koncentraciji IgM preko 40 g/l, ko je relativna plazemska viskoznost tako povečana, da se razvijejo različni znaki in simptomi, kot so glavobol, vrtoglavica, motnje vida, nistagmus, izguba sluha, krči, motnje zavesti od somnolence do kome. Lahko pride do odpovedi srca, pojavijo se respiratorna insuficienca,
motnje koagulacije, periferna nevropatija, anoreksija, anemija, utrujenost. Zaradi kopičenja proteinov
IgM se poveča količina plazemske prostornine in je izračun enega plazemskega volumna s pomočjo
hematokrita in telesne mase lahko neustrezen ali približen. Je pa že manjši izmenjani volumen plazme lahko zelo učinkovit. Ko s plazmaferezo odstranimo beljakovine IgM, se takoj zmanjša serumska
hiperviskoznost za 20–30 %. Zato se že po eni proceduri lahko popravijo klinični simptomi kot na primer retinopatija skupaj z objektivno ugotovljenimi izboljšanji sprememb na mrežnici. Za prenehanje
ostalih simptomov so potrebne dve ali tri plazmafereze. Med zdravljenjem ocenjujemo hiperviskoznost in določamo koncentracijo IgM, kar nam pomaga pri odločitvi o potrebi po nadaljnjih procedurah.
Aferezno zdravljenje nato izvajamo po potrebi enkrat tedensko do enkrat mesečno, dokler sistemska
kemoterapija in/ali imunoterapija uspešno zavreta nastajanje novih monoklonalnih IgM oz. se nivo leteh vrne na prvotno vrednost. Bolj intenzivno izvajamo plazmaferezno zdravljenje v redkih primerih,
ko gre sočasno za pridobljeno von Willebrandovo bolezen, ki nastane, če IgM delujejo kot avtoprotitelesa proti von Willebrandovemu faktorju, ki zavrejo njegovo aktivnost. V tem primeru se pridruži imunsko povzročena dodatna okvara nekaterih organov, zato je odstranjevanje teh avtoprotiteles IgM nujno.
Obstaja tudi preventivno plazmaferezno zdravljenje pred terapijo z rituksimabom, ki prehodno poveča
koncentracijo IgM za 30–70 % v obdobju štirih tednov po prejemu zdravila. Zato svetujejo plazmaferezo
pred aplikacijo rituksimaba, če nivo IgM presega 40 g/l in jo izvajamo toliko časa, da zmanjšamo koncentracijo IgM pod to zgornjo pražno vrednost (32).

s protitelesi povzročena akutna zavrnitev presajene ledvice
Pri hudi humoralni zavrnitvi z žilno zavrnitvijo in/ali prisotnimi protidonorskimi protitelesi ter s hitrim slabšanjem delovanja presajene ledvice, predvsem v zgodnjem potransplantacijskem obdobju, je
takojšnja plazmafereza nujna za odstranitev protidonorskih protiteles in vnetnih mediatorjev, še preden začnemo intravensko zdravljenje z imunoglobulini IgG ter glukokortikoidi in ostalimi imunosupresijskimi zdravili, vključno z rituksimabom (33). Plazmo nadomeščamo praviloma z albumini in
elektrolitsko raztopino ali s svežo zamrznjeno plazmo v primeru hudega vnetja kapilar in glomerulov
s trombozami oz. TMA. Zdravljenje pričnemo z vsakodnevno terapevtsko aferezo, ki je lahko plazmafereza ali imunska adsorpcija (34,35). Še vedno ni povsem jasno, ali naj nadomestni intravenski imunoglobulini v odmerku 100 mg/kg telesne mase sledijo po vsaki proceduri ali na koncu zaključenega
afereznega zdravljenja ali sploh ne, saj niso prepričljivo zmanjšali nevarnosti hudih okužb. V naši praksi
te nadomestne odmerke intravenskih imunoglobulinov dajemo, saj želimo zagotoviti največjo varnost
bolnikov, hkrati pa imajo lahko tudi imunomodulatorni učinek. Nedavna nerandomizirana raziskava
je pokazala, da bolj kot visoki odmerki intravenskih imunoglobulinov preživetje presajene ledvice po-
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veča predvsem kombinirano zdravljenje s plazmaferezo, ki ji sledijo intravenski imunoglobulini in rituksimab (36). Večinoma pričnemo zdravljenje akutne humoralne zavrnitve s plazmaferezo, da čim hitreje odstranimo cirkulirajoča protidonorska protitelesa, in z intravenskimi imunoglobulini, da zavremo
škodljivo delovanje preostalih. Glukokortikoidi so potrebni za zmanjšanje vnetja in regresijo akutnih
histoloških sprememb. Nato prilagodimo bazalno imunosupresijo ter v nekaterih primerih dodatno preprečimo nastanek novih protiteles z rituksimabom in bortezomibom (37,38).
Določen pomen ima afereza tudi pri visoko senzibiliziranih bolnikih pred presaditvijo. Protitelesa
proti človeškemu levkocitnemu antigenu (angl. humanleukocyteantigen, HLA) odstranjujemo s plazmaferezo ali imunsko adsorpcijo toliko časa, da postane titer protidonorskih protiteles negativen. Desenzitizacijski protokoli običajno vsebujejo imunosupresijska zdravila in povprečno pet afereznih procedur
vsakodnevno ali vsak drugi dan pred transplantacijo in nato še vsaj tri procedure po njej (39).

Trombotične mikroangiopatije
Za TMA so značilni trombi v arteriolah z otekanjem intime in fibrinoidno nekrozo žilne stene s posledično trombocitopenijo, hemolitično anemijo in okvaro organov zaradi ishemije, prednjači okvara ledvic
in centralnega živčevja. Sistemska TMA je glavni patogeni mehanizem pri TTP in HUS-u. Vzroki so različni, s plazmaferezo bolezen pozdravimo, v nekaterih primerih jo le omejimo in delno izboljšamo. Izključiti moramo bolezenska stanja, ki jih tudi spremlja TMA, a je praviloma ne zdravimo s plazmaferezo,
kot so maligna arterijska hipertenzija, idiopatska trombocitopenična purpura, avtoimuna hemolitična
anemija (s pozitivnim Coombsovim testom), diseminirana intravaskularna koagulopatija, huda sepsa,
ishemična okvara organov, razširjena rakava obolenja, obsežna srčno-žilna operacija, perniciozna anemija s hudim pomanjkanjem vitamina B12 in pri nosečnicah sindrom HELLP (angl. hemolysis,elevated
liverenzymes,andlowplateletcount). TMA lahko sprožijo nekatera zdravila (npr. tiklopidin, klopidogrel,
zaviralci kalcinevrina).

TrombotičnamikroangiopatijazaradizavrteaktivnostiproteazeADAMTS13–kongenitalna
inidiopatskatrombotičnatrombocitopeničnapurpura
Za potrditev TTP je ključna zavrta serumska aktivnost encima ADAMTS13 pod 5–10 %, ki sicer katalizira cepitev velikih multimer von Willebrandovega faktorja, sproščenega iz endotelnih celic, v manjše
molekule ter s tem vzdržuje njegovo normalno porazdelitev. Kongenitalna TTP je posledica somatske
mutacije gena za metaloproteazo ADAMTS13. Idiopatsko pridobljeno TTP povzroči nastanek inhibitornih avtoprotiteles IgG proti ADAMTS13, najpogosteje iz podrazreda IgG4. Lahko gre tudi za sekundarno TTP zaradi maligne bolezni, okužbe, vezivnotkivne bolezni, zdravil in transplantacije.
Z zdravljenjem je treba pričeti takoj, ko postavimo delovno klinično diagnozo TTP in izključimo diseminirano intravaskularno koagulopatijo, imunsko hemolitično anemijo, HUS, potransplantacijsko TMA,
maligno hipertenzijo, hudo pomanjkanje vitamina B12. Metoda izbora je plazmafereza s svežo zamrznjeno plazmo, s katero nadomestimo aktivnost proteaze ADAMTS13 in odstranimo inhibitorna protitelesa proti ADAMTS13. Prejeta količina encima ADAMTS13 spet učinkovito cepi von Willebrandov
faktor (40). Z vsakodnevno plazmaferezo je prej smrtna TTP postala ozdravljiva v več kot 90 %, zato je
plazmafereze resnično potrebno začeti izvajati takoj in nato vse do normalizacije trombocitov in laktatne dehidrogenaze (LDH). Tedaj previdno podaljšujemo interval med procedurami na dva do tri dni.
Prenehamo šele, ko trombociti in ostali kazalci hemolize ostanejo normalni in stabilni. Če se kljub intenzivni plazmaferezi burna aktivnost TMA ne umirja, lahko ponovno proceduro izvedemo čez 12 ur, zamenjamo večji, 1,5-kratni volumen plazme ali uporabimo plazmo brez krioprecipitata (5,41). V primeru
hude alergične reakcije na plazemske beljakovine izjemoma nadomestimo polovico plazme z elektrolitno raztopino z albumini. Plazmafereza s celotno nadomestno tekočino z albumini ni bila nikoli dokazano učinkovita. Sočasno dajemo glukokortikoide, vendar raziskave do sedaj niso zanesljivo potrdile
njihove koristnosti (5). Za ponavljajoče ali refraktarne idiopatske pridobljene TTP je učinkovit rituksimab, ki se veže na limfocite s prisotnimi označevalci CD (angl. clusterofdifferentiation) 20. Po infuziji
zdravila počakamo 18–24 ur pred naslednjo plazmaferezo, da ne bi prehitro odstranili rituksimaba in

163

Imunosupresijska zdravljenja v nefrologiji

zmanjšali njegovega učinka (42). Sicer je pri drugih indikacijah optimalen presledek do naslednje plazmafereze po rituksimabu vsaj 72 ur (poglavje Rituksimab), vendar je pri aktivni neobvladani TTP pogosto tak časovni razmik lahko prevelik. Za odporne oblike bolezni prihaja v poštev tudi splenektomija.

Trombotičnamikroangiopatijazaradigenetskihmutacijregulatornihbeljakovinkomplementnega
sistemaalikoagulacijskihfaktorjev:atipičnihemolitično-uremičnisindrom
Delovna diagnoza atipičnega HUS-a temelji na izključitvi sekundarnih oblik TMA, TTP (aktivnost
ADAMTS13 > 10 %) in tipičnega HUS-a (negativna koprokultura in verižna reakcija s polimerazo (angl.
polymerasechainreaction, PCR) na šiga toksin). Najnovejša odkritja govorijo za dve različni obliki atipičnega HUS-a. Pri prvi obliki genetska mutacija prizadene komponente komplementa in regulatorne
molekule s posledično nenadzorovano aktivacijo alternativne poti komplementa. Pri drugi obliki gre
za genetsko mutacijo beljakovin v koagulacijski kaskadi, kar poveča trombogenost krvi predvsem v malem žilju (43). Oboje lahko sproži TMA. Doslej najbolj znana oblika bolezni je atipični HUS z mutacijami inhibitornega komplementnega faktorja H, I ali B, MCP in komplementne enote C3. Pridobljena
oblika nastane zaradi tvorbe avtoprotiteles proti komplementnemu faktorju H, ki posledično ne deluje. Zaradi zmanjšanega delovanja in pomanjkanja ene ali več omenjenih regulatornih beljakovin ni zadostne zavore aktivnosti komplementnega sistema, ki s pomočjo konvertaz C3 in C5 neprekinjeno proizvaja
končni komplementni kompleks C5b-9. Ta poškoduje endotel arteriol in kapilar. Na žilnem endotelu,
na trombocitih in levkocitih se sproži vnetje, protrombotični procesi in sistemska okluzija malih žil,
kar vodi v nastanek TMA in klinične slike HUS-a. Bolezen ustavi novo biološko zdravilo ekulizumab,
ki je monoklonsko protitelo proti C5 in prepreči prekomerno tvorbo končnega komplementnega kompleksa (44).
Pri drugi obliki atipičnega HUS-a pa so odkrili mutacije nekaterih dejavnikov vključenih v koagulacijski sistem: lipidne kinaze DGKE (angl. diacylglycerolkinaseepsilon), trombomodulina (ki je kofaktor trombina in normalno deluje kot antikoagulant), plazminogena, von Willebrandovega faktorja in
drugih antikoagulantnih faktorjev. Te mutacije zelo povečajo protrombogenost v samem žilju in s tem
tveganje za TMA (43). Aktivnost komplementnega sistema ni spremenjena, zato ekulizumab ni učinkovit. Iz izkušenj na posameznih primerih vemo, da to obliko atipičnega HUS-a uspešno zdravimo edino
s plazmaferezo s svežo zamrznjeno plazmo, v kateri so normalni koagulacijski faktorji, ki jih tak bolnik nujno potrebuje (43). Klinično je sprva nemogoče ločiti med obema oblikama atipičnega HUS-a in
TTP, saj nimamo takoj na voljo izvidov aktivnosti ADAMTS13 in protiteles proti komplementnemu faktorju H, sploh pa ne genetskega testiranja. Zato v praksi pričnemo zdravljenje z urgentno plazmaferezo s svežo zamrznjeno plazmo v vseh primerih suma na TTP in atipični HUS (45). V začetku je namreč
afereza učinkovita tudi pri atipičnem HUS-u, posredovanem s komplementno disregulacijo, ker z njo
odstranimo cirkulirajoče mutirane nefunkcionalne komplementne regulatorje in morebitna protitelesa proti faktorju H ter prekomerno količino terminalnega komplementnega kompleksa. Sočasno pa s svežo
zamrznjeno plazmo zagotovimo učinkovite inhibitorne beljakovine za regulacijo komplementnega sistema (45). To vpliva predvsem na hematološke kazalnike TMA, ledvična okvara pa pogosto napreduje. Zdravljenje z ekulizumabom pa bolj učinkovito zdravi tudi ledvično prizadetost (44).

Trombotičnamikroangiopatijazaradiokužbes šigipodobnimtoksinom
Redki in viruletni enterohemoragični sevi Escherichiecoli, kot je O157:H7, Shigelledysenteriae in nekaterih drugih mikroorganizmov izločajo verocitotoksin, ki je podoben šiga toksinu, ter ima proinflamatorne in protrombotične učinke na žilni endotel, predvsem ledvičnega žilja. Veže se na endotelne celice,
jih vzpodbudi, da izločajo nenavadne in velike multimere von Willebrandovega faktorja, ki aktivirajo
adhezijo in agregacijo trombocitov in sprožijo trombotično okluzijo lumna kapilar. Šigi podoben toksin se veže na številne celice v ledvicah, kar povzroči poškodbe žilnih endotelnih celic, mikrotrombotične okluzije kapilar, nabrekanje glomerulnih endotelnih celic, apoptozo glomerulnih in tubulnih celic,
vse do obsežne kortikalne nekroze. Podobno se dogaja v možganskih endotelnih celicah in živčnih celicah. Tako invitro kot invivo so dokazali, da omenjeni toksin aktivira alternativno pot komplementa.
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Terapevtska afereza teoretično zmanjša koncentracijo različnih citokinov, komponent komplementa in
velikih nenormalnih von Willebrandovih multimer ter odstrani toksin in s tem prekine njegovo škodljivo delovanje na endotel. Zato lahko uporabimo plazmaferezo s svežo zamrznjeno plazmo in sledimo
protokolu kot pri zdravljenju TTP (46). Zanesljivih dokazov za tako zdravljenje nimamo in ne vemo,
kako sploh potuje šigi podoben toksin iz prebavil v tarčne organe, saj ga še niso izolirali v serumu. Iz
izkušnje med epidemijo HUS-a v Nemčiji in na Danskem leta 2011, ki je prizadela več kot 3.800 ljudi,
pa smo spoznali, da je membranska plazmafereza omilila hud potek nevrološke prizadetosti in akutne
ledvične odpovedi pri najtežjih oblikah HUS-a, ter da se je nevrološka simptomatika hitro izboljšala
z imunsko adsorpcijo pri posameznikih, ki jim nista pomagala niti ekulizumab niti plazmafereza (47, 48).
Omeniti moramo še eno hudo obliko HUS-a pri otrocih, mlajših od dveh let, ki je povezana s hudo
okužbo s pnevmokokom. Ta bakterija lahko izloča nevraminidazo, ki razgali antigen T na eritrocitih,
trombocitih in endoteliju, kar sproži nastanek protiteles IgM proti temu antigenu (49). S plazmaferezo
odstranimo omenjena protitelesa IgM in cirkulirajočo nevraminidazo. V tem primeru ne smemo uporabiti plazme, saj lahko vsebuje protitelesa IgM, ki sprožijo poliaglutinacijo zaradi aktivacije antigena T. Če se kljub skopim izkušnjam odločimo za plazmaferezno zdravljenje, moramo za nadomestno
tekočino uporabiti albumine.

Trombotičnamikroangiopatija,povzročenaz zdravili
Vsaj za 78 zdravil so poročali, za 22 izmed njih pa dokazali, da lahko sprožijo TMA. Za tri četrtine primerov TMA so odgovorni klopidogrel, tiklopidin, ciklosporin, takrolimus, estrogen/progesteron, interferon, kinin, mitomicin, gemcitabin. Patogeneza je različna, prevladujejo avtoimuni mehanizmi, z zdravili
povzročen nastanek protiteles in neposredna okvara endotela. Nenadno in hudo TMA povzroči imunsko sprožena reakcija, ki poteka s hudimi sistemskimi simptomi in z anurično akutno ledvično odpovedjo (50). TMA je lahko povezana z odmerkom zdravila, in se pojavi akutno pri prevelikih in toksičnih
odmerkih, ali pa poteka kronično in z ledvičnim popuščanjem po nekaj tednih ali mesecih jemanja zdravila. Po ukinitvi zdravila in glukokortikoidih ter po potrebi odstranitvi zdravila z dializo v večini primerov pride do izboljšanja. Pri stanjih, ki so podobne primarni TTP, pa je koristna takojšnja plazmafereza.
Tiklopidin sproži TMA, pri kateri je zaradi inhibitornega delovanja znižana aktivnost ADAMTS13 pod
10 %. Pojavi se po več kot dveh tednih jemanja tiklopidina. Plazmafereza s svežo zamrznjeno plazmo
je proti tej vrsti TMA zelo učinkovita. Izvajamo jo po shemi primarne TTP, do normalizacije hematoloških kazalnikov vsakodnevno, nato zmanjšujemo pogostost postopno in šele nato prenehamo (50).
Pri klopidogrelu je aktivnost ADAMTS13 normalna in je plazmafereza neučinkovita. Kalcinevrinski inhibitorji praviloma ne sprožijo sistemske manifestacije TMA in plazmafereza nima zanesljivega
ugodnega učinka. Pri vseh ostalih zdravilih vključno s kininom je aktivnost ADAMTS13 tipično normalna. Zaenkrat nimamo dokazov, da bi s plazmaferezo učinkovito odstranili protitelesa, povezana s kininom, in da bi to izboljšalo potek TMA (50).
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seznam uporaBljenIH kraTIC
ADAMTS13 – angl. a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 repeats, member 13
ANA – protijedrna protitelesa (angl. antinuclear antibodies)
ANCA – protitelo, usmerjeno proti citoplazmi nevtrofilcev (angl. anti-neutrophil cytoplasmic antibody)
anti-Sm – protitelesa proti antigenu Smith (angl. anti-Smith antibodies)
CD – angl. cluster of differentiation
DGKE – lipidna kinaza (angl. diacylglycerol kinase epsilon)
Fc – konstantni del imunoglobulinske molekule (angl. fragment, crystallizable)
FSGS – fokalna segmentna glomeruloskleroza
GBM – glomerulna bazalna membrana
HELLP – angl. hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count
HLA – človeški levkocitni antigen (angl. human leukocyte antigen)
HUS – hemolitično-uremični sindrom
Ig – imunoglobulini
IgM-MGUS – neopredeljena monoklonalna gamopatija, povzročena s protitelesi M (angl. immunoglobulin M monoclonal
gammopathy of undetermined significance)
LDH – laktatna dehidrogenaza
MCP – membranski beljakovinski kofaktor (angl. membrane cofactor protein)
PCR – verižna reakcija s polimerazo (angl. polymerase chain reaction)
SLE – sistemski lupus eritematozus
suPAR – receptor za urokinazo (angl. soluble urokinase-type plasminogen activator receptor)
TMA – trombotična mikroangiopatija
TTP – trombotična trombocitopenična purpura
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metilprednizolon 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 31, 32, 34, 45, 95, 113, 119, 120,
138, 141, 158
metoda tekočinske kromatografije visoke
ločljivosti 41, 45
mielosupresija 40
mikofenolat mofetil 18, 19, 29, 31, 32, 46, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 70, 71, 73, 79, 81,
82, 84, 85, 86, 95, 108, 109, 110, 112, 123,
126, 137, 140, 141, 158
mikofenolna kislina 40, 44, 46, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 79
mikroskopski poliangiitis 32, 33, 93, 95, 102,
105, 158
mišični relaksant 30
monoklonski zobec 95
muromonab-CD3 126, 135

N
nadledvična žleza 7, 11, 12, 20, 21
nefrotoksično 43, 45, 46, 49, 67, 68, 70, 71, 123
nefrotski sindrom 7, 15, 16, 17, 33, 34, 39, 44,
54, 87, 96, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113,
159, 160
nosečnost 14, 15, 30, 43, 52, 55, 67, 82, 83, 93,
95, 105, 128, 137, 139, 149, 160

O
osmotska nefropatija 91
osteoporoza 12, 15, 19, 20, 35, 44, 113

Stvarno kazalo

P

T

parvovirus B19 97
plazmafereza 17, 19, 32, 33, 35, 43, 95, 97,
105, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 128,
137, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
plazmocitom 117, 118, 119, 121
pljučnica 14, 17, 30, 35, 54, 69, 138, 141
Pneumocystis jirovecii 13, 30, 35, 69, 73
polmesečast glomerulonefritis 33, 87, 111,
156, 158
prednizolon 7, 10, 11, 14, 15, 31, 87
prednizon 10, 11, 15, 16
presaditev 14, 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,
49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 85, 97, 98, 104, 113,
118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 135, 137, 145, 149, 156, 159, 163
progresivna multifokalna levkoencefalopatija
106, 116

takrolimus 15, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 49, 51, 52, 53, 56, 63, 64, 66, 67, 68, 70,
71, 86, 123, 130, 137, 141, 147, 156, 165
Thymoglobuline 19, 127, 129, 139, 140
tiopurin S-metiltransferaza 80, 82, 87, 88
trimetoprim-sulfametoksazol 14, 35, 44,
138, 141
trombocitopenija 30, 53, 67, 69, 83, 92, 106, 118,
137, 138, 139, 141, 148, 149, 154, 160, 163
tromboflebitis 136, 141
trombotična mikroangiopatija 43, 145, 148,
149, 154, 156, 162, 163, 164, 165
trombotična trombocitopenična purpura 148,
153, 154, 156, 160, 163, 164, 165
trotirna imunosupresivna terapija 46, 127,
128, 129, 130

R
rapamicin 41, 49, 63, 65, 69, 74
reakcija presadka proti gostitelju 118, 119, 123,
138, 141
ribavarin 111
rituksimab 15, 19, 32, 34, 35, 44, 45, 55, 73,
84, 95, 96, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 109,
110, 111, 112, 113, 116, 119, 120, 156, 158,
161, 162, 163, 164

S
sialoglikani 93
sindrom sproščanja citokinov 127, 135, 137,
138, 141
sirolimus 46, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73
sistemski lupus eritematozus 14, 17, 29, 31, 34,
82, 85, 93, 95, 102, 106, 109, 116, 153, 156, 160
sladkorna bolezen 14, 15, 44, 46, 69, 91, 123, 130
steroidna sladkorna bolezen 14

V
valganciklovir 44, 53, 98, 138, 140, 141
varfarin 82
vaskulitis 11, 17, 27, 29, 30, 32, 33, 55, 63, 84,
85, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 103, 106, 109,
110, 111, 112, 113, 138, 153, 157, 158, 159,
160, 161
virus BK 54, 97, 98, 102, 138, 140, 141
virus JC 106, 116

Z
zaviralec kalcinevrina 13, 15, 17, 18, 19, 34,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 54, 56, 57,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 96, 108, 123, 128, 137,
140, 141, 163, 165
zaviralec mTOR 41, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
zavrnitvena reakcija 42, 97, 98, 113, 117, 118,
119, 120, 123, 126, 128, 129, 130, 139, 140, 149
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