133

2019, nr 1

L

ss. 133-155

DOI 10.36145/JHSM.2019.07

0P
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Streszczenie
Leczenie biologiczne stanowi nową opcję terapeutyczną dla coraz większej liczby chorób. Do grupy leków biologicznych zaliczamy środki, które
powstają z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej, a ich produkcja odbywa się przy użyciu żywych komórek. Są to zwykle cząsteczki naśladujące działanie związków naturalnie występujących w ludzkim organizmie (np. niektóre hormony czy cytokiny). Specyficzną podgrupę leków
biologicznych stanowią białka fuzyjne, powstałe w wyniku połączenia
dwóch lub więcej białek, kodowanych pierwotnie przez różne geny. Dzięki tej specyficznej budowie możliwe jest ich precyzyjne działanie. Do
grupy białek fuzyjnych zaliczamy m.in. takie leki jak stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów etanercept czy wykorzystywany
w terapii mokrego zwyrodnienia plamki żółtej aflibercept. Liczne badania
pozwalają na ciągłą pracę nad nowymi preparatami. Terapia biologiczna
jest jednak obarczona dużym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, które nie są tak dobrze poznane jak w wypadku leków stosowanych
powszechnie. Praca ma na celu usystematyzowanie dotychczas zdobytej
wiedzy na temat wybranych trzech białek fuzyjnych – etanerceptu, afliberceptu i abataceptu – ze szczególnym uwzględnieniem ich działań niepożądanych opisanych w literaturze.
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Abstract
Biological therapy is a new treatment option for the increasing number of diseases. Biopharmaceuticals are drugs formed by using methods of genetic recombination. They are isolated from living cells and they typically imitate the
function of natural substances in human body (like hormones and cytokines).
A specific group of biopharmaceuticals are fusion proteins which are combined from two or more different proteins primary coded by separate genes. Due
to this specific structure their highly precise action is possible. Fusion proteins
group include drugs such as etanercept which is used in rheumatoid arthritis
treatment and aflibercept approved for the treatment of wet age-related macular degeneration. New studies are held working on more substances. However, biological treatment is at the high risk of adverse effects, which have not
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been well known yet, as it is for common non-biological drugs. In this paper
we would like to put an issue to what is currently known about 3 of the fusion
proteins- etanercept, aflibercept and abatacept- with the emphasis on adverse
effects reported in the literature.
Key words
biological therapy, adverse effects, etanercept, aflibercept, abatacept
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Wstęp
Leki biologiczne to stosunkowo nowa grupa farmaceutyków powstała
dzięki wykorzystaniu dynamicznie się rozwijających metod biotechnologicznych. W przeciwieństwie do większości pozostałych leków biofarmaceutyki nie powstają na drodze syntezy chemicznej. Są to bowiem zwykle
cząsteczki białek, których produkcja odbywa się z zastosowaniem inżynierii genetycznej i żywych komórek bakteryjnych lub zwierzęcych. Ze względu na budowę wyróżniono trzy główne grupy leków biologicznych [1]:
• przeciwciała monoklonalne,
• rekombinowane ludzkie cytokiny,
• białka fuzyjne (chimeryczne).
Do ostatniej grupy należą cząsteczki, które powstały z połączenia
dwóch lub większej liczby genów kodujących początkowo odrębne białka. Najczęściej stanowią połączenie dwóch elementów: fragmentu Fc
ludzkiej immunoglobuliny oraz części rozpoznającej specyficzne białko
receptorowe [2]. Do tej grupy możemy zaliczyć leki takie jak etanercept,
alefacept (wycofany w 2011 roku), aflibercept, abatacept, belatacept, romiplostim, rilonacept (wycofany z użycia na terenie Unii Europejskiej [3])
i denileukin-diftitox (wycofany w 2014 roku), a także podlegający badaniom atacicept oraz pegsunercept. Białka fuzyjne znalazły zastosowanie
w leczeniu chorób takich jak łuszczyca oraz łuszczycowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, wysiękowa postać zwyrodnienia
plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) czy przewlekła pierwotna
małopłytkowość samoistna. W przypadku leczenia biologicznego ważnym aspektem terapii jest możliwe ryzyko wystąpienia istotnych klinicznie działań niepożądanych. Na uwagę zasługuje w szczególności immunogenność tego rodzaju leków, która może się pojawić w różnym okresie
od początku ich stosowania, a która ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Część białek fuzyjnych stanowią leki immunosupresyjne,

Alicja Wolska, Justyna Wolska, Agnieszka Wolska

136

3.

0P

L

które powodują ryzyko wystąpienia zakażeń o ciężkim przebiegu (np.
w wypadku stosowania etanerceptu). Badania kliniczne wskazują też na
szereg innych efektów ubocznych, m.in. nadciśnienie tętnicze [4], białkomocz [5] czy miejscowe odczyny po podaniu preparatu – leki z grupy białek fuzyjnych podaje się bowiem w iniekcjach dożylnie lub podskórnie
(z wyjątkiem afliberceptu, który ze wskazań okulistycznych podaje się
w iniekcjach do ciała szklistego). W Polsce dopuszczonych do obrotu jest
kilka leków biologicznych będących białkami fuzyjnymi (tabela 1 [6]).
Charakterystyka oraz działania niepożądane trzech z nich – etanerceptu, afliberceptu i abataceptu – zostaną przedstawione w dalszej części
artykułu.
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Etanercept
Etanercept został zarejestrowany do lecznictwa przez FDA (Food and
Drug Administration) w roku 1998 (USA), natomiast w krajach Unii Europejskiej jest stosowany od roku 2000 za zgodą European Medicines
Agency (EMA) [7]. Jest to dimeryczne białko fuzyjne powstałe w wyniku połączenia dwóch podjednostek błonowych receptora p75 czynnika
martwicy nowotworów α [tumour necrosis factor (TNF)-α] z domeną Fc
ludzkiej IgG1. TNF-α pierwotnie wytwarzany jest głównie przez limfocyty
i makrofagi, a także inne komórki, np. komórki tuczne. Aktywacja TNF następuje poprzez odpowiednie receptory komórkowe – p55 lub p75. Jego
szerokie działanie sprowadza się głównie do wyzwolenia reakcji zapalnej
organizmu. TNF-α zaangażowany jest w szereg procesów i wraz z innymi
cytokinami wpływa na wszystkie komórki układu odpornościowego – podnosi cytotoksyczność monocytów i makrofagów, zwiększa właściwości fagocytarne neutrofilów, aktywuje cytotoksyczność eozynofilów oraz wzmaga proliferację i różnicowanie limfocytów T, limfocytów B, a także komórek
NK [8]. Dodatkowo wykazuje bezpośrednie działanie cytotoksyczne na
wiele linii komórek nowotworowych. Do pozostałych z jego licznych działań można zaliczyć również wpływ na komórki śródbłonka i adhezję leukocytów w miejscu zapalenia, pobudzenie produkcji białek ostrej fazy przez
komórki wątroby, a także indukcję ekspresji cząsteczek MHC I i MHC II [8].
Etanercept kompetycyjnie hamuje przyłączanie się TNF-α do powierzchniowych receptorów, co skutkuje biologiczną dezaktywacją tej cytokiny.
Etanercept zarejestrowany jest w leczeniu reumatoidalnego zapalenia
stawów (RZS), młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS),
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łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS), osiowej spondyloartropatii, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), a także łuszczycy
plackowatej u dorosłych oraz dzieci i młodzieży [9]. W wypadku reumatoidalnego zapalenia stawów według zaleceń European League Against
Rheumatism (EULAR) włączany jest w II etapie leczenia w monoterapii
lub w skojarzeniu z metotreksatem czy innymi konwencjonalnymi lekami
modyfikującymi przebieg choroby [10]. Również w pozostałych chorobach etanercept nie jest lekiem pierwszego rzutu i stosuje się go w razie
niepowodzenia wcześniejszego leczenia lub jego nietolerancji. Badania
wskazują, że lek ten wykazuje dobre efekty i jest preparatem względnie
bezpiecznym, choć powoduje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
o różnym stopniu ciężkości i zagrożenia dla życia pacjenta.
Działania niepożądane etanerceptu możemy podzielić według częstości ich występowania. Do najczęstszych należą reakcje w miejscu iniekcji leku, infekcje (m.in. górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli,
zapalenie pęcherza moczowego, infekcje skórne, a także aktywowanie
utajonych zakażeń m.in HBV czy prątkami gruźlicy), reakcje alergiczne
i powstawanie autoprzeciwciał, świąd, wysypka, gorączka i osłabienie [9].
Przed rozpoczęciem terapii preparatami etanerceptu należy wykluczyć
u pacjenta zakażenia wirusem HBV i gruźlicę (czynną lub utajoną) w celu
uniknięcia powikłań w postaci nawrotu lub zaostrzenia choroby.
Z wymienionych działań niepożądanych zwraca uwagę możliwość powstawania autoprzeciwciał, głównie ANA i anty-dsDNA oraz przeciwciał
antykardiolipinowych (aCL). W badaniu Caramaschi P. i wsp. w grupie
chorych na RZS w trakcie leczenia etanerceptem u 11% chorych pojawiły
się niestwierdzane wcześniej przeciwciała ANA, a u 1,6% chorych zaobserwowano przeciwciała anty-dsDNA. Przeciwciała nie spowodowały
jednak wystąpienia objawów tocznia rumieniowatego układowego (SLE)
[11]. Podobne badanie przeprowadzono na grupie chorych leczonych
z powodu seronegatywnych spondyloartropatii. W okresie rocznej obserwacji stwierdzono obecność nowych przeciwciał ANA u 15% leczonych etanerceptem [12]. W badaniu Klareskoga i wsp. wykazano również
pojawienie się de novo przeciwciał aCL u 15% chorych na RZS [13]. Związek etanerceptu z wytwarzaniem autoprzeciwciał jest istotny ze względu
na możliwość wystąpienia objawów tocznia rumieniowatego układowego czy innych chorób autoimmunologicznych u wybranych chorych. W literaturze opisano przypadki wystąpienia objawów tocznia związanych ze
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stosowaniem etanerceptu [14, 15]. Związek chorób autoimmunologicznych i stosowania etanerceptu jest jednak niejasny i wciąż słabo poznany.
Coraz częściej w literaturze pojawiają się doniesienia o wpływie etanerceptu na pogorszenie czynności wątroby. J.B. French i wsp. w przeglądowej pracy z 2017 roku zwracają uwagę na związek stosowania
antagonistów TNF-α – w tym etanerceptu – z wystąpieniem polekowego uszkodzenia wątroby (ang. drug-induced liver injury – DILI) lub autoimmunologicznego zapalenia wątroby (autoimmune hepatitis – AIH) [16].
Autorzy podkreślają, że może to mieć związek z autoimmunologiczną
odpowiedzią organizmu na stosowany lek, choć etiologia procesu musi
zostać zbadana dokładniej. Z przeanalizowanych w pracy badań wynika,
że DILI wyindukowane stosowaniem antagonistów TNF-α cechuje różny
czas od podania pierwszej dawki leku do wystąpienia objawów. Nie ma
też ścisłego związku między liczbą podanych dawek a pojawieniem się
uszkodzenia wątroby. Zaobserwowano również dobrą odpowiedź na steroidoterapię, chociaż wciąż nie opracowano standardów postępowania
w wypadku tego typu uszkodzeń wątroby (z wyjątkiem natychmiastowego odstawienia antagonisty TNF-α). W pracy przytoczono również wyniki dwóch innych badań, w których stosowanymi lekami były infliximab,
adalimumab i etanercept [17, 18]. Spośród tych trzech leków etanercept
relatywnie najrzadziej powodował uszkodzenie wątroby. Przytoczono
również przypadki ustąpienia DILI spowodowanego stosowaniem infiximabu [19] oraz adalimumabu [20] w wyniku zmiany terapii na etanercept. Stąd uważa się, że uszkodzenia wątroby, choć rzadkie, wciąż jednak
wymagają dokładniejszych badań w celu ustalenia przyczyny i związku
działania leków z wywołaniem uszkodzenia wątroby. Związek ten wciąż
należy uważać za istotny.
W literaturze zwraca się również uwagę na występowanie powikłań
hematologicznych, a także nowotworów układu krwiotwórczego (głównie chłoniaków) podczas leczenia etanerceptem i innymi lekami z grupy
antagonistów TNF-α. Każdorazowo zaleca się zachowanie szczególnej
ostrożności przed podjęciem decyzji o stosowaniu antagonistów TNF-α
u pacjentów z nowotworami złośliwymi w wywiadzie lub o kontynuowaniu leczenia u chorych, u których rozwinął się nowotwór złośliwy [9].
W przypadku chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów wykazano,
że wystąpienie choroby predysponuje do zachorowania na chłoniaka –
zarówno chłoniaka Hodgkina, jak i chłoniaków nieziarniczych [21]. Za-
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stanawiano się, czy stosowanie leków z grupy antagonistów TNF-α może
istotnie zwiększać ryzyko nowotworu. Starsze prace – m.in. S.L. Brown
i wsp. z 2002 roku [22] – skłaniały do przeprowadzenia dokładniejszych
badań nad związkiem chorób nowotworowych i leczeniem inhibitorami
TNF. Opisywano występowanie chłoniaków w wyniku leczenia lekami
takimi jak etanercept oraz samym etanerceptem, choć związek z wystąpieniem choroby nie był jasny. Według pracy z 2017 opartej na badaniu obejmującym osoby z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem
stawów i zarejestrowanych w Rejestrze Reumatoidalnego Zapalenia
Stawów Brytyjskiego Towarzystwa Reumatologicznego (BSRBR-RA)
[23] nie wykazano jednak związku między stosowaniem leków z grupy
inhibitorów TNF a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka. Autorzy uważają, że jedynym czynnikiem wpływającym na rozwój choroby
nowotworowej jest aktywność choroby podstawowej, czyli reumatoidalnego zapalenia stawów. Również [24] nie wykazują związku między
stosowaniem inhibitorów TNF a zwiększonym prawdopodobieństwem
występowania chłoniaków. Z powodu wpływu aktywności choroby podstawowej (w przypadku RZS), niejasnych danych dotyczących etiologii
wystąpienia nowotworu ryzyko bezpośredniego wpływu leku na wystąpienie chłoniaka jest jednak trudne do oszacowania. Wskazane są dalsze
dokładniejsze badania.
Na uwagę zasługuje również możliwość wystąpienia poważnych
powikłań hematologicznych (innych niż nowotwory) od neutropenii
i trombocytopenii [25] po pancytopenię i anemię aplastyczną. Literatura przytacza przypadki pojawienia się neutropenii w wyniku stosowania
etanerceptu – w badaniu R. Hastings i wsp. [26] neutropenię (<2.0×109/l)
opisano u 69 z 367 pacjentów poddanych badaniu (etanercept stosowany był u 267 pacjentów; u 49 z nich pojawiła się neutropenia). U czworga
chorych rozwinęły się poważne infekcje w związku z neutropenią. Opisano rzadkie i pojedyncze przypadki anemii aplastycznej czy przejściowej
supresji szpiku w wyniku leczenia etanerceptem [27].
Innym rzadkim powikłaniem onkologicznym stosowania etanerceptu
są nowotwory skóry. Zaobserwowano większą liczbę przypadków wystąpienia nieczerniakowych raków skóry u chorych leczonych z powodu łuszczycy oraz otrzymujących preparaty etanerceptu w porównaniu
z grupą kontrolną [9]. Opisano przypadki osób, u których w wyniku leczenia etanerceptem rozwinął się rak kolczystokomórkowy [28] – związek
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działania leku oraz wystąpienia raka jest jednak niejasny i wymaga dalszych badań.
Do pozostałych działań niepożądanych etanerceptu należą powikłania neurologiczne. Są one niezwykle rzadkie, jednak zwraca uwagę możliwy związek między wystąpieniem stwardnienia rozsianego oraz innych
chorób demielinizacyjnych OUN [29]. Zaleca się zachować szczególną
ostrożność u osób z zespołami demielinizacyjnymi w wywiadzie lub kiedy
ryzyko wystąpienia choroby jest zwiększone [9].
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Aflibercept
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) to naturalnie występująca w organizmie glikoproteina, odgrywająca istotną rolę zarówno w fizjologicznej, jak i w patologicznej angiogenezie. Ma to szczególne
znaczenie w rozwoju m.in. mokrego zwyrodnienia plamki żółtej, a także
stanowi kluczowy punkt w procesie wzrostu nowotworu. Przy udziale VEGF dochodzi do proliferacji komórek śródbłonka naczyń oraz do
wzrostu ich przepuszczalności [30]. Zahamowanie aktywności VEGF
jest jedną z najskuteczniejszych metod zatrzymywania patologicznej
angiogenezy, a także zmniejszania przepuszczalności naczyń krwionośnych [31].
Aflibercept jest rekombinowanym białkiem fuzyjnym składającym się
z fragmentów domen zewnątrzkomórkowych ludzkich receptorów VEGF
1 i 2, połączonych z fragmentem Fc ludzkiej IgG1 [32]. Blokuje on aktywność VEGFA, VEGFB i łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF), działając
jako pułapka ligandów o wysokim powinowactwie. Aflibercept zapobiega wiązaniu endogennych ligandów do ich pokrewnych receptorów, co
w konsekwencji blokuje sygnalizację poprzez te receptory i tym samym
przyczynia się do zahamowania procesu angiogenezy [33].
W listopadzie 2011 r. FDA, a rok później również EMA zatwierdziły
aflibercept do stosowania w terapii mokrego zwyrodnienia plamki żółtej
pod nazwą handlową Eylea [34, 35]. Związane z wiekiem zwyrodnienie
plamki żółtej (AMD) dotyka szacunkowo 14 mln ludzi na całym świecie
i jest główną przyczyną poważnej, nieodwracalnej utraty wzroku u osób
w wieku 50 lat w społeczeństwach zachodnich. Istnieją dwie postacie
tego schorzenia: tzw. suche oraz mokre AMD. Neowaskularyzacja naczyniówki (ang. choroidal neovascularization, CNV) to cecha charakterystyczna postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki żółtej. Wykazano, że czynnik
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VEGF odgrywa kluczową rolę w regulacji CNV i przepuszczalności naczyń
[36]. Blokada aktywności VEGF jest obecnie najskuteczniejszą strategią
zatrzymywania angiogenezy naczyniówki i zmniejszania przepuszczalności naczyń krwionośnych, która jest często główną przyczyną pogorszenia ostrości widzenia [31]. Aflibercept jest ponadto wykorzystywany
w leczeniu chorych z zaburzeniami widzenia spowodowanymi cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej, obrzękiem plamki żółtej wtórnym do
niedrożności naczyń żylnych siatkówki, a także z zaburzeniami widzenia
spowodowanymi neowaskularyzacją podsiatkówkową [37].
Pomimo pewnych obiecujących danych dotyczących bezpieczeństwa
i skuteczności afliberceptu w leczeniu różnych typów nowotworów badania kliniczne nie wykazały poprawy przeżywalności chorych stosujących aflibercept w połączeniu z chemioterapią w raku prostaty, niedrobnokomórkowym raku płuca oraz raku trzustki [38–40]. Badanie VELOUR
pokazało natomiast, że aflibercept w połączeniu z chemioterapią FOLFIRI (irynotekan, folinian wapnia, 5-fluorouracyl) przyniósł istotną statystycznie korzyść w medianie przeżycia całkowitego (ang. overall survival,
OS), a także w medianie przeżycia wolnego od progresji choroby (ang.
progression-free survival, PFS) w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii skojarzonej z placebo [41]. W sierpniu 2012 r. FDA zatwierdziła aflibercept pod postacią preparatu Zaltrap do stosowania w połączeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i irynotekanem w leczeniu
raka jelita grubego u osób dorosłych. Leczenie miało obejmować chorych
z przerzutami, którzy są oporni na terapię według schematu zawierającego oksaliplatynę lub u których nowotwór postępuje mimo wcześniej
wdrożonego leczenia. Na terenie Europy Komisja Europejska wydała
podobne pozwolenie w roku 2013. Aktywny składnik preparatu Zaltrap
został nazwany ziv-aflibercept [42].
Działania niepożądane afliberceptu związane są przede wszystkim
z drogą podania leku do organizmu chorego. Ponadto należy się liczyć
z możliwością wystąpienia reakcji alergicznej w odpowiedzi na preparat.
Podanie afliberceptu do ciała szklistego powoduje ryzyko pojawienia się
krwawienia spojówkowego lub innych możliwych działań niepożądanych
związanych z samą procedurą iniekcji. Istnieją doniesienia dotyczące wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych, takich jak udar mózgu czy zawał serca, jednak ich pewna korelacja z doszklistkową podażą
afliberceptu wymaga dokładniejszych badań [43, 44]. Mając na uwadze
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powyższe rozważania, podanie leku w iniekcji do ciała szklistego wydaje
się procedurą stosunkowo bezpieczną i pozbawioną istotnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych [45].
Ziv-aflibercept stosowany jest w połączeniu ze schematem chemioterapii FOLFIRI w leczeniu raka jelita grubego. Cząsteczka ziv-afliberceptu
jest identyczna jak cząsteczka afliberceptu, ma jednak różną osmolarność
(ziv-aflibercept, 1000 mOsm/kg; aflibercept, 300 mOsm/kg) [46]. Najczęściej obserwowane działania niepożądane według badania VELOUR
[41] (częstość występowania ≥20%), które zgłaszane były częściej u osób
otrzymujących schemat leczenia ZALTRAP/FOLFIRI w porównaniu z grupą leczoną według schematu placebo/FOLFIRI, to: leukopenia, biegunka, neutropenia, białkomocz, zwiększenie aktywności aminotransferazy
asparaginianowej (AspAT), zapalenie jamy ustnej, zmęczenie, małopłytkowość, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), nadciśnienie tętnicze, utrata masy ciała, zmniejszenie łaknienia, krwawienia
z nosa, ból brzucha, zaburzenia głosu, zwiększenie stężenia kreatyniny
w surowicy oraz ból głowy. Do najczęściej raportowanych reakcji stopnia
3–4 (częstość występowania ≥5%), które obserwowane były z przynajmniej 2-proc. większą częstością u chorych stosujących terapię skojarzoną
z afliberceptem, należały: neutropenia, biegunka, nadciśnienie tętnicze,
leukopenia, zapalenie jamy ustnej, zmęczenie, białkomocz i osłabienie.
Z kolei najczęstszymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi prowadzącymi do trwałego odstawienia leku u ≥1% pacjentów leczonych schematem ZALTRAP/FOLFIRI były: zaburzenia naczyniowe, w tym nadciśnienie
tętnicze, zakażenia, ogólne osłabienie, biegunka, odwodnienie, zapalenie
jamy ustnej, neutropenia, białkomocz oraz zatorowość płucna. Dane te
pokrywają się z doniesieniami Perkins S.L. i wsp., u których do najczęściej
zgłaszanych działań niepożądanych występujących w trakcie leczenia afliberceptem należały niedokrwistość, biegunka oraz neutropenia [47].
Na szczególną uwagę zasługuje problem pojawienia się nadciśnienia tętniczego u osób leczonych preparatami afliberceptu. A.F. Montes i wsp. w swojej publikacji zwrócili uwagę na możliwą silną korelację
między rozwojem nadciśnienia a skutecznością leczenia [48]. Badanie
to oceniało OS, PFS, odpowiedź na leczenie, a także bezpieczeństwo
terapii afliberceptem w skojarzeniu z chemioterapią FOLFIRI w grupie
78 chorych z rakiem jelita grubego. Wśród chorych, u których podczas
terapii wystąpiło nadciśnienie tętnicze, zauważono 2,7-krotne zmniej-
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szenie ryzyka progresji nowotworu w porównaniu z grupą, w której nie
wystąpiło nadciśnienie. Takie powiązanie wzrostu ciśnienia tętniczego
z podniesieniem skuteczności terapii odnotowano już wcześniej w przypadku niektórych leków antyangiogennych [49, 50]. W porównaniu
z innymi lekami aflibercept cechuje się wyższym ryzykiem wystąpienia
nadciśnienia tętniczego [51]. Wynika to m.in. ze znacznego powinowactwa wiązania afliberceptu do VEGF-A oraz z dłuższego okresu półtrwania frakcji leku, która wiąże się z receptorem. Do tej pory nie istnieją
żadne biomarkery skuteczności leczenia dla jakichkolwiek terapii antyangiogennych – możliwe jest zatem, że rozwój nadciśnienia tętniczego
będący obecnie jednym z możliwych działań niepożądanych terapii afliberceptem stanowić będzie o skuteczności terapii. Hipoteza ta wymaga
jednak dalszych badań.
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Abatacept
Abatacept jest ludzkim białkiem fuzyjnym składającym się z zewnątrzkomórkowej domeny antygenu 4 związanego z ludzkim limfocytem T (CTLA-4), połączonego ze zmodyfikowaną częścią Fc ludzkiej
immunoglobuliny IgG1. Selektywnie hamuje aktywację komórek T poprzez konkurencyjne wiązanie z CD80 lub CD86 i zmniejsza poziomy
cytokin oraz białek zapalnych w surowicy biorących udział w patogenezie m.in. łuszczycowego zapalenia stawów [52].
Abatacept w Polsce jest zarejestrowany do leczenia reumatoidalnego
i łuszczycowego zapalenia stawów oraz wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Stosowany jest w monoterapii lub
w skojarzeniu z metotreksatem w zależności od wskazań [53].
Działania niepożądane abataceptu w dużej mierze nie różnią się od
działań niepożądanych pozostałych leków z grupy białek fuzyjnych czy
innych leków immunosupresyjnych. Co więcej według pracy Gulsen Ozen
i wsp. z 2019 roku lek ten uważany jest za dobrze tolerowany i obarczony niższym ryzykiem wystąpienia infekcji wymagających hospitalizacji
czy miejscowych reakcji w miejscu podania w porównaniu z innymi biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg reumatoidalnego zapalenia
stawów (takimi jak adalimumab, anakinra, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab and tocilizumab) [54]. Ryzyko wystąpienia
nowotworów czy chorób autoimmunologicznych było porównywalne
w obu przypadkach.
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Do częstych działań niepożądanych opisanych w CHPL jedynego
w Polsce preparatu abataceptu – Orencia – należą zakażenia, nadciśnienie, kaszel, ból brzucha, biegunka, nudności, dyspepsja, owrzodzenia
jamy ustnej, aftowe zapalenie jamy ustnej, wymioty, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, wysypka, bóle głowy, osłabienie i reakcje
w miejscu wkłucia. Na uwagę zasługuje opisane zwiększone ryzyko wystąpienia zaostrzenia przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, a także zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego [53].
Jednym z badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania abataceptu było badanie ASSURE [55]. Wyróżniono
w nim grupę pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
z towarzyszącą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Badanie wykazało
zwiększoną częstość działań niepożądanych dotyczących układu oddechowego (m.in. kaszlu, zaostrzenia POChP, infekcji górnych i dolnych
dróg oddechowych) wśród 54 pacjentów z tej grupy. Opisane zwiększone ryzyko wystąpienia zaostrzeń przewlekłej choroby obturacyjnej płuc
w wyniku terapii abatacetem i innych działań ze strony układu oddechowego zostało podane w wątpliwość w wynikach badania z 2019 S. Suissa
i wsp. [56]. Badanie obejmowało grupę 1807 pacjentów leczonych abataceptem i 3547 przyjmujących inne leki modyfikujące przebieg choroby. Badanie porównywało wystąpienie działań niepożądanych ze strony
układu oddechowego w postaci hospitalizowanych zaostrzeń POChP,
zapalenia oskrzeli oraz hospitalizowanych zapaleń płuc i grypy. Autorzy
nie wykazali związku między stosowaniem abataceptu a zwiększonym
ryzykiem wystąpienia tego rodzaju skutków ubocznych w porównaniu
z grupą kontrolną.
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Podsumowanie
Leki biologiczne z grupy białek fuzyjnych to stosunkowo nowa, choć już
dość dobrze poznana grupa biofarmaceutyków. Jak większość leków,
w tym tych konwencjonalnych, również ta grupa obarczona jest ryzykiem
wystąpienia działań niepożądanych. Do wspólnych skutków ubocznych
terapii lekami biologicznymi należą zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji (głównie układu oddechowego), bóle głowy i osłabienie czy odczyny
w miejscu wkłucia związane z drogą podania leku. W literaturze opisano
możliwe poważne skutki terapii białkami fuzyjnymi, takie jak zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, rozwinięcia chorób autoimmuno-
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logicznych czy ciężkich zakażeń wymagających hospitalizacji. Z drugiej
strony – w przypadku etanerceptu i abataceptu – nowsze badania zdają
się zaprzeczać niektórym starszym doniesieniom – m.in. powiązanie stosowania etanerceptu ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaków
czy wpływu abataceptu na ryzyko wystąpienia zaostrzeń u pacjentów
z towarzyszącym POChP. Ponadto, w przypadku terapii afliberceptem,
rozwój nadciśnienia tętniczego będący obecnie jednym z jego możliwych
działań niepożądanych może się okazać istotnym wyznacznikiem skuteczności terapii. W literaturze podkreślana jest słuszność dodatkowych
badań nad bezpieczeństwem tych białek fuzyjnych w celu wyjaśnienia
związków przyczynowo-skutkowych niektórych działań niepożądanych
do tej pory wciąż niedokładnie poznanych. Niemniej dotychczasowe badania wskazują, że terapia z ich wykorzystaniem jest uznawana za stosunkowo bezpieczną.
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25 mg
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Lifmior
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25 mg,
50 mg
50 mg
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w ampułkostrzykawce
Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
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Tabela 1. Wykaz leków z grupy białek fuzyjnych dopuszczonych do obrotu w Polsce [6]
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