PRACE
POGL¥DOWE

Rozpoznawanie i leczenie niedoboru ¿elaza
w przewlek³ej chorobie nerek
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Niedobór ¿elaza wystêpuje u osób z upoledzon¹ czynnoci¹ nerek znacznie czêciej ni¿ w ogólnej populacji, a jego suplementacja stanowi wraz ze przewlek³ym stosowaniem czynników stymuluj¹cych erytropoezê (ESA) podstawê
leczenia niedokrwistoci u tych chorych. Wiêkszoæ pacjentów leczonych ESA
wymaga suplementacji ¿elaza, aby utrzymaæ stê¿enie ferrytyny powy¿ej 200 ng/
ml. W artykule zostan¹ omówione krótko zasady rozpoznania niedoboru ¿elaza
(bezwzglêdnego i czynnociowego) oraz przedstawione wytyczne dotycz¹ce
zapobiegania niedokrwistoci z niedoboru ¿elaza i jej leczenia. Omówione bêd¹
tak¿e dostêpne w Polsce preparaty ¿elaza (postaci doustne i do¿ylne), ich dawkowanie, skutecznoæ w leczeniu niedokrwistoci oraz dzia³ania niepo¿¹dane.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 178-180)
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Iron deficiency is commonly observed in patients with chronic kidney disease, and different iron regimens together with erythropoietin stimulating agents
(ESA) are an important part of the therapy in this population. The majority of
patients treated with ESA need iron supplementation for maintenance serum
ferritin concentration above 200ng/ml and transferrin saturation (TSAT) above
20%. In the article we will shortly discuss the iron stores assessment and the
diagnosis of its absolute and functional deficiency, the iron preparations available in Poland and their dosing, as well as present recommendations on the
prevention and therapy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 178-180)

Niedobór ¿elaza wystêpuje u osób z
przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) znacznie
czêciej ni¿ w populacji ogólnej, a suplementacja ¿elaza stanowi, wraz ze stosowaniem
czynników stymuluj¹cych erytropoezê (ESA
- erythropoiesis stimulating agents), podstawê leczenia niedokrwistoci w tej grupie
chorych [3, 6, 8]. Na zaburzenia gospodarki
¿elazowej w czasie rozwoju PChN wp³ywa
wiele czynników. Do najwa¿niejszych nale¿¹: upoledzenie wch³aniania ¿elaza,
zmniejszenie jego poda¿y wskutek ograniczeñ dietetycznych lub braku ³aknienia, stosowanie niektórych leków (inhibitory pompy protonowej, preparaty wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie pokarmowym), przewlek³y
stan zapalny i wspó³istniej¹ce ew. niedobory witamin z grupy B, kwasu foliowego czy
l-karnityny [2, 3, 6]. W póniejszych stadiach
PChN istotn¹ rolê mog¹ odgrywaæ: czêste
pobrania krwi, krwawienia z przewodu pokarmowego, wreszcie - u chorych dializowanych - straty ¿elaza zwi¹zane z procedur¹ hemodializy (wk³ucia, utrata krwi do
dializatora). Chorzy leczeni przewlek³ymi
hemodializami mog¹ traciæ t¹ drog¹ nawet
do 1-3 g ¿elaza rocznie [2]. Jednoczenie,
w momencie rozpoczêcia stosowania ESA,
zwiêksza siê zapotrzebowanie na ¿elazo
zwi¹zane ze wzmo¿eniem erytropoezy. U
tych chorych, nawet prawid³owe wyjciowo
rezerwy ¿elaza szybko siê wyczerpuj¹, prowadz¹c do bezwzglêdnego jego niedoboru,
objawiaj¹cego siê m.in. opornoci¹ na ESA.
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Wiêkszoæ pacjentów leczonych za pomoc¹ ESA wymaga suplementacji ¿elaza, aby
utrzymaæ stê¿enie ferrytyny w surowicy >
200 ng/ml.
Rozpoznawanie niedoboru ¿elaza
u chorych z PChN
Niedobór ¿elaza mo¿e mieæ charakter
niedoboru bezwzglêdnego, jak i wzglêdnego - czynnociowego. O czynnociowym
niedoborze ¿elaza mówimy w sytuacji, gdy
jego zasoby ustrojowe s¹ prawid³owe, jednak¿e - z ró¿nych powodów - nie mo¿e byæ
ono dostarczone do szpiku w dostatecznej
iloci i tempie, niezbêdnym dla potrzeb erytropoezy. Pojawia siê on, gdy zapotrzebowanie na ¿elazo przewy¿sza mo¿liwoci
mobilizacji jego zapasów. Erytropoeza przybiera wówczas charakter niedoborowy (IDE
- iron defficient erythropoiesis), co oznacza,
¿e we krwi obwodowej pojawiaj¹ siê w wiêkszym odsetku krwinki z niedostateczn¹ zawartoci¹ hemoglobiny. Dzieje siê tak w
przypadku intensywnej stymulacji erytropoezy za pomoc¹ ESA, zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie indukcji, a tak¿e w stanie zapalnym, gdy ¿elazo pozostaje unieruchomione
uk³adzie siateczkowo-ródb³onkowym (pula
ferrytyny i hemosyderyny). Istotn¹ rolê w tym
unieruchomieniu odgrywaj¹ cytokiny pozapalne i stymulowany przez nie wzrost stê¿enia hepcydyny (tzw. blok zapalny). Ta
ostatnia, inaktywuj¹c ferroportynê w makrofagach, powoduje zahamowanie uwalniania
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do krwi kr¹¿¹cej ¿elaza pochodz¹cego ze
sfagocytowanych erytrocytów [9]. Zasoby
ustrojowe ¿elaza mog¹ byæ wtedy prawid³owe, b¹d nawet zwiêkszone, z prawid³owym
lub wysokim stê¿eniem ferrytyny (SF) w
surowicy (SF>100 ng/ml), a dojrzewanie
erytrocytów bêdzie typowe dla IDE, ze
zmniejszeniem saturacji transferyny (TSAT
<20%).
Bezwzglêdny niedobór ¿elaza równie¿
objawia siê IDE, jednak w tym przypadku
rezerwy ¿elaza w ustroju s¹ niewystarczaj¹ce, co odzwierciedlaj¹: zarówno niskie SF
(<100 ng/ml), jak i niska TSAT (<20%).
W Tabeli I przedstawiono krótko charakterystykê parametrów najczêciej stosowanych w ocenie gospodarki ¿elazem. Nale¿y
podkreliæ, ¿e samo stê¿enie ¿elaza odzwierciedla jedynie doæ przypadkow¹ wartoæ przejciow¹ pomiêdzy nap³ywem a
wyp³ywem ¿elaza z ró¿nych magazynów, co
stanowi o jego niskiej wartoci diagnostycznej jako izolowanego parametru. Stê¿enie
¿elaza w surowicy krwi lub ca³kowita zdolnoæ jego wi¹zania przez surowicê (TIBC)
podlegaj¹ tak¿e istotnym wahaniom dobowym. W godzinach porannych stê¿enie ¿elaza jest najwy¿sze, w godzinach wieczornych za - najni¿sze.
SF pozwala na okrelenie zasobów
ustrojowych ¿elaza, ale nie dostarcza informacji o dostêpnoci ¿elaza dla erytropoezy
na poziomie szpiku. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e w rzeczywistoci mierzymy stê¿enia
apoferrytyny, która nie musi zawieraæ ¿elaza. Jej stê¿enie wzrasta przy wspó³istnieniu stanu zapalnego oraz w chorobach w¹troby i koreluje dodatnio z aktywnoci¹ bia³ka C-reaktywnego (CRP). Dlatego SF i CRP
zawsze powinny byæ oznaczane równoczenie. SF poni¿ej 100 ng/ml jednoznacznie
dowodzi absolutnego niedoboru ¿elaza. Z
kolei TSAT koreluje jedynie czêciowo z rezerwami ustrojowymi. Wprawdzie jest ono
najczêciej oznaczanym parametrem czynnociowego niedoboru ¿elaza, jednak¿e jej
czu³oæ i swoistoæ nie s¹ w pe³ni zadowalaj¹ce. Stê¿enie transferyny spada w stanach niedo¿ywienia, co daje fa³szywie zawy¿one wartoci TSAT. Lepszymi wskanikami niedoboru czynnociowego ni¿ TSAT
wydaj¹ siê: odsetek krwinek hipochromicznych i zawartoæ hemoglobiny w retikulocytach; badania te nie s¹ jednak szeroko dostêpne [3].
Leczenie niedoboru ¿elaza u chorych
z PChN
U pacjentów z wczeniejszymi stadiami
PChN mo¿emy rozpoczynaæ leczenie drog¹ doustn¹, natomiast preparaty do¿ylne
w³¹czamy w sytuacji znacznego niedoboru
wymagaj¹cego szybkiego uzupe³nienia niedoboru ¿elaza oraz przy nieskutecznoci lub
z³ej tolerancji leczenia doustnego. U chorych
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych dializami, szczególnie pozaustrojowymi, stosujemy z zasady preparaty do¿ylne.
W ka¿dym przypadku nale¿y pamiêtaæ o
poszukiwaniu i leczeniu patologii bêd¹cych
dodatkowym pod³o¿em niedoboru ¿elaza,
takich jak przewlek³e i ostre krwawienia,
wymagaj¹ce leczenia stany zapalne, wtórna nadczynnoæ przytarczyc, niedobory innych czynników wp³ywaj¹cych na erytropoezê (witamina B12, B6, kwas foliowy) i nie-

Tabela I
Parametry stosowane w ocenie gospodarki ¿elazem.
Biochemical markers of iron deficiency.
Param etr

Charaktery sty ka

Stê¿enie ¿elaza w surow icy

Ograniczona przy datnoæ jako izolow anego param etru.

Ca³kow ita zdolnoæ w i¹zania
¿elaza przez surow icê (TIBC)

M arker czy nnociow ego niedoboru ¿elaza - okrela m aksy m aln¹ iloæ ¿elaza,
jaka m o¿e by æ przy ³¹czona do transfery ny, czy li dostêpnoæ ¿elaza
dla potrzeb ery tropoezy.

Stê¿enie ferry ty ny w surow icy

M arker zasobów ¿elaza w ustroju. Wy soka sw oistoæ,
ale niska czu³oæ w w y kry w aniu niedoboru ¿elaza.
Bia³ko ostrej fazy  w stanach zapalny ch.

Stopieñ w y sy cenia transfery ny
(TSAT)

Najczêciej stosow any m arker czy nnociow ego niedoboru ¿elaza.

Odsetek krw inek
hipochrom iczny ch

Czu³y param etr czy nnociow ego niedoboru ¿elaza.
Koniecznoæ posiadania cy tom etrii przep³y w ow ej.

Zaw artoæ hem oglobiny
w retikulocy tach

Czu³y param etr czy nnociow ego niedoboru ¿elaza.
Koniecznoæ posiadania odpow iedniego analizatora.

CRP (ang.C-reactiv e protein)

Podstaw ow y param etr stanu zapalnego.

Stê¿enie transfery ny w surow icy

M arker czy nnociow ego niedoboru ¿elaza.
Niew ielka przy datnoæ jako izolow anego param etru.

Stê¿enie osoczow y ch receptorów
dla transfery ny (sTfR)

M arkerem czy nnociow ego niedoboru ¿elaza. Wy soki koszt.

Tabela II
Charakterystyka do¿ylnych preparatów ¿elaza dostêpnych w Polsce.
Available intravenous iron formulations in Poland.
Preparat - m asa cz¹steczkow a

Daw ka m aksy m alna
w bolusie

Daw ka m aksy m alna
w e w lew ie

Kom pleks ¿elaza z dekstranem
(165 kDa)
- Cosm ofer®

< 200 m g przez 20 m in

Wlew preferow any :
200 m g w 100 m l 0,9% NaCl przez 1 godz,
ew ent. 20 m g/kg m .c/500 m l 0,9% NaCl
przez 4-6 godzin.

Polisachary nian ¿elazow y
(34-60 kDa)
- Venofer®

< 200 m g przez 2-5 m in

< 200 m g w 100 m l 0,9% NaCl przez 15 m in

Kom pleks ¿elaza
z karboksy -m altoz¹ (150 kDa)
- Ferinject®

< 200 m g przez 2-5 m in

< 15 m g/kg m c w 250 m l 0,9% NaCl
przez 15-60 m in, (m aks.1000 m g)

Izom altozy d ¿elaza (150 kDa)
- M onoVer®

< 200 m g przez 2-5 m in

< 20 m g/kg m c w 250 m l 0,9% NaCl
w ci¹gu 60 m in

dostateczna dawka dializy. Mo¿e byæ równie¿ konieczna zmiana sposobu dawkowania przyjmowanych leków.
W przypadku leczenia doustnego mamy
do dyspozycji szereg preparatów ¿elaza
dwuwartociowego (Fe++) i pojedyncze trójwartociowego (Fe+++). W Polsce najczêciej stosowane s¹: siarczan i glukonian
¿elaza ++ (¿elazawy). Pe³na dawka dobowa to 200 mg ¿elaza podawanego w 2-3
porcjach. Preparat musi byæ bezwzglêdnie
przyjmowany na czczo i popijany tylko wod¹,
poniewa¿ wiêkszoæ leków, pokarmów i p³ynów znacznie ogranicza wch³anianie ¿elaza. Powszechnie stosowane inhibitory pompy protonowej równie¿ zaburzaj¹ wch³anianie ¿elaza poprzez podwy¿szenie pH w
dwunastnicy. Powy¿sze ograniczenia oraz
czêste reakcje niepo¿¹dane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudnoci,
wymioty, biegunka lub zaparcia i dyskomfort w nadbrzuszu, istotnie wp³ywaj¹ na czêsto spotykany brak skutecznoci doustnej
suplementacji ¿elaza.
Sporód do¿ylnych zwi¹zków ¿elaza, s¹
obecnie dostêpne w Polsce 4 preparaty ¿elaza (Fe+++), ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ wêglowodanow¹ otoczk¹, zbudowan¹ odpowiednio: z sacharozy, poli-izomaltozy (dekstranu), karboksy-maltozy i izo-maltozydu.
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Warunkuje to ich odmienn¹ farmakokinetykê i objawy uboczne. Po podaniu do¿ylnym,
¿elazo zawarte w danym preparacie uwalnia siê stopniowo do krwi, z szybkoci¹ proporcjonaln¹ do wielkoci jego kompleksów.
Jeli tempo tego procesu przekracza mo¿liwoci wi¹zania ¿elaza przez transferynê,
dochodzi do pojawienia siê wolnych jonów
Fe+++ w kr¹¿eniu, co jest odpowiedzialne za
szereg dzia³añ niepo¿¹danych, m.in. spadki cinienia têtniczego krwi, a w przewlek³ej
terapii - za toksyczne dzia³anie na uk³ad
sercowo-naczyniowy [7]. Dlatego preparaty
o mniejszej cz¹steczce (np. cukrzan ¿elaza) powinny byæ stosowane w znacznie
mniejszych dawkach jednorazowych i wolniejszym wlewie, a wielkocz¹steczkowy
kompleks ¿elaza z dekstranem, karboksymaltoz¹ czy izomaltozydem mo¿e byæ podany w jednorazowej du¿ej dawce, co umo¿liwia pe³ne uzupe³nienie niedoboru podczas
jednego cyklu leczenia. Drug¹ grup¹ istotnych dzia³añ niepo¿¹danych do¿ylnych preparatów ¿elaza stanowi¹ objawy alergiczne, od ³agodniejszych w rodzaju zespo³u
artralgia-mialgia, poprzez pokrzywkê do
zagra¿aj¹cych ¿yciu, takich jak: skurcz
oskrzeli i wstrz¹s anafilaktyczny. Wiêkszoæ
powa¿nych reakcji anafilaktycznych zwi¹zanych z do¿ylnym leczeniem ¿elazem obser-
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wowano podczas stosowania wielkocz¹steczkowego preparatu dekstranu, wycofanego ju¿ z leczenia w Europie [11]. Dostêpny obecnie w Polsce niskocz¹steczkowy
preparat dekstranu jest znacznie mniej immunogenny, jednak¿e dla ostro¿noci wymagane jest podanie jego dawki testowej (25
mg we wlewie przez 15 min) oraz obserwacja pacjenta przez wyszkolony personel w
czasie i przez godzinê po ka¿dorazowej infuzji/iniekcji, z zapewnieniem dostêpu do
sprzêtu resuscytacyjnego.
Charakterystykê preparatów do¿ylnych
¿elaza dostêpnych w Polsce przedstawiono w Tabeli II. Dane co do dawkowania i
tempa wlewu do¿ylnego, pochodz¹ z materia³ów informacyjnych producentów, natomiast w pimiennictwie spotyka siê opisy
podawania wiêkszych dawek. Dla pacjentów leczonych dializ¹ otrzewnow¹ producent
cukrzanu ¿elaza dopuszcza dwie dawki po
300 mg i jedn¹ 400 mg rozpuszczone w 250
ml soli fizjologicznej i podawane przez odpowiednio 1,5 i 2,5 godz., w odstêpie 14 dni.
Natomiast Chandler i wsp. [4] na podstawie
analizy 335 podañ ¿elaza w iloci 200-500
mg w ci¹gu 2 godz., sugeruj¹, ¿e dla dawki
400 i 500 mg podawanych w ci¹gu 2 godz.,
czêstoæ zdarzeñ niepo¿¹danych - choæ niegronych - jest zbyt du¿a, aby polecaæ taki
schemat dawkowania.
Wskazania i wartoci docelowe
Oczywista jest koniecznoæ w³¹czenia
leczenia u pacjentów z bezwzglêdnym niedoborem ¿elaza (TSAT <20 % i ferrytyna <
100 ng/ml), przy czym u chorych z niedokrwistoci¹ nale¿y uzupe³niæ magazyny ¿elaza przed podaniem ESA, co niejednokrotnie pozwala na opónienie momentu w³¹czenia tego drogiego leczenia.
Jednak¿e, wród chorych z PChN, a
szczególnie hemodializowanych, znacznie
czêciej mamy do czynienia z niedoborem
czynnociowym, w którym niskim wartociom TSAT (<30%), towarzysz¹ wysokie
SF, czasem nawet siêgaj¹ce 800-1200 ng/
ml. Niektórzy powo³uj¹c siê na badanie
DRIVE uwa¿aj¹ za celowe uzupe³nianie ¿elaza iv a¿ do osi¹gniêcia TSAT >30%, tak¿e
i w tych przypadkach [5]. W badaniu tym, u
chorych hemodializowanych z SF 500-1200
ng/ml oraz TSAT <25%, którym obok zwiêkszenia dawki ESA podawano ¿elazo iv (³¹cznie 1200 mg podczas 8 dializ), uzyskano
znamienny wzrost TSAT oraz stê¿eñ hemoglobiny w porównaniu z grup¹ otrzymuj¹c¹
ESA i placebo. Najnowsze wytyczne KDIGO, rekomenduj¹ iv podawanie preparatów
¿elaza u chorych z PChN, je¿eli TSAT <30%,
a FS <500 ng/ml [8]. Niezale¿nie od tego,
leczenie jest wskazane u ka¿dego pacjenta
z niedoborem ¿elaza i jego objawami innymi ni¿ niedokrwistoæ. Natomiast u chorych,
u których TSAT wynosi >30% lub SF - >500
ng/ml, nie zaleca siê rutynowej suplemen-
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tacji, nale¿y jednak rozwa¿yæ, czy parametry te odzwierciedlaj¹ optymaln¹ dostêpnoæ
¿elaza dla erytropoezy. W praktyce oznacza to próbê leczenia ¿elazem u ka¿dego
pacjenta z niedokrwistoci¹ oporn¹ na ESA
lub/i wymagaj¹c¹ stosowania du¿ych ich
dawek, a tak¿e utrzymanie tego leczenia w
przypadku korzystnego wp³ywu na sk³ad
morfologiczny krwi obwodowej. W wietle
ostatnich badañ [6, 12], które wykaza³y
zwiêkszon¹ miertelnoæ u osób leczonych
du¿ymi dawkami ESA, stosowanie ¿elaza
mo¿e stanowiæ cenn¹ opcjê terapeutyczn¹.
W wytycznych nie okrelono górnej granicy
obu parametrów, powy¿ej której stosowanie suplementacji by³oby szkodliwe. W badaniach autopsyjnych prze³adowanie ustroju
¿elazem z jego nieprawid³owym odk³adaniem poza komórkami uk³adu siateczkoworódb³onkowego, czyli hemochromatozê,
obserwowano dopiero przy wartociach ferrytyny powy¿ej 2000 ng/ml i TSAT powy¿ej
50 lub nawet 70% [2, 3] Jednak¿e do czasu
uzyskania wiêkszej liczby danych, pochodz¹cych z rozleg³ych randomizowanych
prób klinicznych wskazane jest zachowanie
ostro¿noci w tym zakresie.
Istotny problem kliniczny stanowi¹ chorzy z du¿ymi zasobami ¿elaza, ale s³ab¹ jego
dostêpnoci¹ dla erytropoezy, spowodowan¹ blokiem zapalnym, jak w niedokrwistoci chorób przewlek³ych. U takich pacjentów opisywano korzystne dzia³anie iv podawania kwasu askorbinowego, który u³atwia³a
mobilizacjê ¿elaza z uk³adu siateczkoworódb³onkowego [2]. Jednak¿e, ze wzglêdu
na brak wystarczaj¹co przekonuj¹cych dowodów oraz zagro¿enie oksaloz¹ (witamina C jest metabolizowana do kwasu szczawiowego), w wytycznych KDIGO nie zaleca
siê stosowania kwasu askorbinowego w tym
celu [8].
W badaniach na zwierzêtach z wywo³an¹ eksperymentalnie seps¹ stwierdzano
nasilenie reakcji zapalnej (wzrost poziomu
TNF alfa) oraz wzrost miertelnoci po podaniu ¿elaza [14]. Niestety brak jest tego
typu przekonywuj¹cych badañ u chorych z
PChN, jednak¿e ze wzglêdu na prawdopodobne ryzyko wzmo¿onego zu¿ycia podanego ¿elaza przez bakterie, ze stymulacj¹
ich wzrostu, nie zaleca siê podawania preparatów parenteralnych w czasie aktywnej
infekcji.
Tradycyjnie za pe³n¹ dawkê uzupe³niaj¹c¹ niedobór uwa¿a siê w uproszczeniu 1g
³¹cznie podanego do¿ylnie ¿elaza, co wynika z szacowanej utraty rocznej ¿elaza. Taka
dawka ma zapewniæ dostêpnoæ ¿elaza na
kilka-kilkanacie miesiêcy. Istniej¹ równie¿
wzory dla wyliczenia istniej¹cego niedoboru, na przyk³ad: masa cia³a (w kg) x 0,24 x
(docelowa Hb - aktualna Hb w g/l) [13]; wynik otrzymujemy w mg ¿elaza, nale¿y do niego dodaæ istniej¹cy niedobór ¿elaza w puli
zapasowej. U chorych hemodializowanych

i otrzymuj¹cych ESA lepsze efekty (w postaci zmniejszenia dawki ESA) daje sta³a
suplementacja ma³ymi dawkami ¿elaza, nie
dopuszczaj¹ca do spadku TSAT<20% i SF
< 200 ng/ml, ni¿ tradycyjne podanie ³¹cznej
dawki 1 g, dopiero po ich wyst¹pieniu [1].
Podsumowuj¹c, niedobór ¿elaza jest
czêst¹ przyczyn¹ niedokrwistoci w PChN i
g³ówn¹ przyczyn¹ opornoci na leczenie
ESA. Dlatego jego rozpoznanie i leczenie,
a - najlepiej - zapobieganie jego wystêpowaniu przez odpowiednio dobran¹ suplementacjê do¿yln¹ stanowi w znacznej czêci o sukcesie w leczeniu niedokrwistoci
w tej grupie pacjentów.
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