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1. Wprowadzenie
Mukowiscydoza (cystic fibrosis - CF) jest nieuleczalną chorobą genetyczną,

dziedziczoną recesywnie o przewlekle postępującym przebiegu prowadzącym do

śmierci. Objawy kliniczne spowodowane są przez mutacje w genie CFTR (cystic

fibrosis transmembrane conductance regulator), który koduje białko CFTR - kanał

chlorkowy. Mutacje powodują defekty produkcji, funkcji lub transportu białka CFTR.

Nieprawidłowe białko CFTR prowadzi do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

(zaburzenia funkcji kanału chlorkowego) na powierzchni nabłonków przewodów

wyprowadzających gruczołów zewnątrzwydzielniczych w płucach, wątrobie, jelitach

czy trzustce. W efekcie w płucach powstaje gęsta, lepka wydzielina, która niszczy

tkanki oraz blokuje drogi oddechowe utrudniając oddychanie i przyczyniając się do

nawracających infekcji. Infekcje płucne są odpowiedzialne za 80% zgonów

spowodowanych mukowiscydozą, jednakże choroba powoduje znacznie więcej

objawów takich jak niewydolność trzustki, szereg zaburzeń żołądkowo-jelitowych,

problemy endokrynologiczne czy niepłodność u mężczyzn. Mukowiscydoza jest

najczęstszą chorobą genetyczną w populacji kaukaskiej [2,3,4,7]. Na świecie zostało

zdiagnozowanych ok 83 000 pacjentów [1].

Białko CFTR może mieć ok 2000 różnych mutacji. Zostały one przyporządkowane do

sześciu grup (wg De Boeck and Amaral [8] klasa I została dodatkowo podzielona na

dwie w zależności od przyczyny braku białka - I mutacja kodonu stop i VII brak

mRNA). W grupach I-III znajdują się mutacje ciężkie, które powodują powstanie

niefunkcjonalnego białka CFTR, natomiast grupy IV-VI zawierają mutacje, które

wytwarzają częściowo funkcjonalne białko (mutacje lekkie) i wiążą się z

łagodniejszym przebiegiem choroby [4]. Najpopularniejsze mutacje znajdują się w

klasie II [2].
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Tabela 1. Mutacje genu CFTR wg klas funkcjonalnych [4].

Klasa

mutacji

Zaburzenia funkcji białka CFTR -

kanału chlorkowego

Objawy kliniczne

I białko całkowicie niefunkcjonalne

- wstrzymanie produkcji

niewydolność trzustki, choroby dróg

oddechowych

II nieprawidłowe dojrzewanie niewydolność trzustki, choroby dróg

oddechowych

III nieprawidłowa regulacja -

zaburzenia otwierania

niewydolność trzustki, choroby dróg

oddechowych

IV zmniejszona przepuszczalność

kanału chlorkowego

łagodne objawy

V zmniejszona synteza - zbyt mała

ilość normalnego białka

łagodne objawy

VI nieprawidłowe ułożenie - obrót

kanału chlorkowego

łagodne objawy
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Ryc. 1. Klasyfikacja mutacji CFTR [6].

Leki z grupy modulatorów CFTR poprawiają funkcjonowanie białka CFTR w

zależności od mutacji genowej posiadanej przez pacjenta [4].
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2. Modulatory białka CFTR dostępne w Polsce
Leki z tej grupy stanowią przełom w terapii mukowiscydozy. Przed wprowadzeniem

ich na rynek, jeszcze dekadę temu, terapia była wyłącznie objawowa i wymagała

intensyfikacji wraz z nieuniknionym postępem choroby [4]. Modulatory białka CFTR

to leki przyczynowe, jednak nie stanowią one terapii genowej, gdyż nie naprawiają

wady genetycznej [5]. Mimo to opóźniają lub nawet hamują rozwój choroby,

znacząco poprawiając długość i jakość życia chorych. Niestety nie wszyscy pacjenci

mają dostęp do leczenia modulatorami ze względu na niewłaściwy genotyp lub wiek

[7].

Substancje z tej grupy, w zależności od funkcji, dzielimy na [9]:

1. potencjatory (wzmacniacze) białka CFTR

2. korektory białka CFTR

2.1. Potencjatory białka CFTR

Jedynym lekiem dostępnym w tej grupie jest iwakaftor. Został dopuszczony do

obrotu przez EMA w 2012 roku dla pacjentów z mutacją G551D (klasa III), a potem z

38 innymi mutacjami, co pokrywa ok 4% pacjentów z mukowiscydozą w populacji

światowej [7].

W Polsce dostępny w postaci tabletek w dawkach 75 mg oraz 150 mg pod nazwą

handlową KalydecoⓇ.

Mechanizm działania:
In vitro iwakaftor zwiększa prawdopodobieństwo i czas otwarcia kanału chlorkowego

i tym samym zwiększa przepływ jonów chlorkowych [10, 11] w przypadku

występowania określonych mutacji bramkujących oraz mutacji R117H. Odpowiedź

farmakodynamiczna obserwowana in vivo u pacjentów niekoniecznie koreluje z

odpowiedziami obserwowanymi in vitro, dlatego dokładny mechanizm działania nie

jest znany [12].
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Wskazania do stosowania:
- monoterapia u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia i masie ciała

powyżej 25 kg z następującymi mutacjami genu CFTR: R117H i mutacjami

bramkującymi (klasa III) G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N,

S1255P, S549N lub S549R.

- leczenie skojarzone z tezakaftorem u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat,

którzy są homozygotami pod względem mutacji F508del lub którzy są

heterozygotami pod

względem mutacji F508del i mają jedną z następujących mutacji genu CFTR:

P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F,

R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T.

- leczenie skojarzone z tezakaftorem i eleksakaftorem u dorosłych i dzieci

powyżej 6 roku życia, którzy mają co najmniej jedną mutację F508del w genie

CFTR [12].

Dawkowanie:
monoterapia:

1 tabletka 150 mg rano i wieczorem

iwakaftor w skojarzeniu z tezakaftorem:

6-12 lat masa ciała poniżej 30 kg - rano: 50 mg tezakaftoru + 75 mg iwakaftoru,

wieczorem: 75 mg iwakafotru

6-12 lat masa ciała równa lub większa niż 30 kg lub powyżej 12 lat - rano: 100 mg

tezakafotru + 150 mg iwakaftoru, wieczorem: 150 mg iwakaftoru

iwakaftor w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksafaktorem:

6-12 lat masa ciała poniżej 30 kg - rano: 2 x (37,5 mg iwakatoru + 25 mg tezakafotru

+ 50 mg eleksakaftoru), wieczorem: 75 mg iwakaftoru

6-12 lat masa ciała równa lub większa niż 30 kg lub powyżej 12 lat - rano: 2 x (75 mg

iwakaftoru + 50 mg tezakaftoru + 100 mg eleksakaftoru), wieczorem: 150 mg

iwakaftoru

Tabletki należy przyjmować co około 12 godzin z posiłkiem bogatym w tłuszcze. W

trakcie leczenia należy ograniczyć spożywanie napojów i pokarmów zawierających

grejpfruty [12].
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Bardzo ważne jest regularne przyjmowanie leku, ponieważ badania wskazują, że

pominięcie nawet jednej dawki skutkuje zmniejszeniem efektu jego działania. Krótko

po odstawieniu leku korzyści wynikające z jego działania całkowicie ustępują [2].

Działania niepożądane najczęściej występujące u pacjentów powyżej 6. roku
życia:
bóle głowy, ból jamy ustnej i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych,

niedrożność nosa, ból brzucha, zapalenie jamy nosowo-gardłowej, biegunka,

bakterie w plwocinie, zwiększona aktywność aminotransferaz, wysypka, zawroty

głowy.

Ciężkie działania niepożądane dotyczyły bólów brzucha oraz zwiększonej

aktywności aminotransferaz [12].

Metabolizm:
Metabolizm iwakaftoru odbywa się głównie w wątrobie i należy dostosować dawkę

leku u pacjentów z niewydolnością wątroby. Wydalanie nerkowe jest niewielkie,

dlatego zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane tylko w przypadku

ciężkiej niewydolności nerek.

Iwakaftor jest metabolizowany przez CYP3A oraz wykazuje potencjał do blokowania

tego enzymu, jak również blokowania glikoproteiny P. Lek nie powinien być

stosowany z silnymi induktorami CYP3A. W przypadku stosowania silnych

inhibitorów CYP3A dawka iwakaftoru powinna zostać zmniejszona. Iwakaftor może

zwiększać stężenie leków, które są substratami dla CYP3A lub glikoproteiny P takimi

jak midazolam, digoksyna czy cyklosporyna [2].

Skuteczność kliniczna:
U pacjentów z wyżej wymienionymi mutacjami genu CFTR nastąpiła poprawa

nasilonej pierwszosekundowej objętości wydechowej, znacząco zwiększyła się masa

ciała oraz zmniejszyła się ilość chlorków w pocie jak również wskaźnik zaostrzeń

[13,14].
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2.2. Korektory białka CFTR

Do grupy korektorów białka CFTR zaliczamy pozostałe modulatory CFTR dostępne

w Polsce. Są to: lumakaftor, tezakaftor i eleksakaftor.

Leki te ułatwiają formowanie prawidłowego białka CFTR oraz jego transport na

powierzchnię komórki, jednak nie wpływają na jego funkcjonowanie, dlatego

preparaty z tymi substancjami, które są dostępne w sprzedaży, zawierają też

iwakaftor [4, 5].

2.2.1. Lumakaftor

Mutacja F508del (klasa II mutacji) powoduje m.in. nieprawidłowości w budowie

białka CFTR, co uniemożliwia mu dotarcie do powierzchni komórki. Badania in vitro

pokazują, że lumakaftor ułatwia transport białek CFTR, tym samym zwiększając ich

ilość na powierzchni komórki i pozwalając na poprawę transportu chlorków przez

błonę komórkową [15].

W praktyce klinicznej lumakaftor w monoterapii powoduje zmniejszenie ilości

chlorków w pocie, jednak nie poprawia funkcji układu oddechowego i nie wykazuje

efektu klinicznego [2, 21].

W Polsce dostępny jest w połączeniu z iwakaftorem pod nazwą handlową OrkambiⓇ

w postaci:

- tabletek w dawkach: 125 mg iwakafotru + 100 mg lumakaftoru i 125 mg

iwakaftoru + 200 mg lumakaftoru

- granulatu w saszetkach w dawkach 125 mg iwakaftoru + 100 mg lumakaftoru

oraz 188 mg iwakaftoru + 150 mg lumakaftoru.

Mechanizm działania leku OrkambiⓇ:
Skojarzone działanie dwóch substancji powoduje zwiększenie ilości białka CFTR na

powierzchni komórki oraz nasilenie jego działania, czego efektem jest zwiększony

transport jonów chlorkowych. Dokładne mechanizmy działania lumakaftoru i

iwakaftoru na poprawę funkcjonowania białka CFTR nie są znane [17].
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Wskazania do stosowania leku OrkambiⓇ:
Tabletki są wskazane w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów powyżej 6. roku życia

z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR, natomiast saszetki u pacjentów

powyżej 2. roku życia [17].

Dawkowanie leku OrkambiⓇ:
Tabletki:

6-11 lat: 2 x (100 mg lumakaftoru + 125mg iwakaftoru) co 12 h

powyżej 12. roku życia: 2 x (200 mg lumakaftoru + 125 mg iwakaftoru) co 12 h

Saszetki:

2-5 lat o masie ciała poniżej 14 kg: 100 mg lumakafotru + 125 mg iwakaftoru co 12 h

2-5 lat o masie ciała powyżej 14 kg: 150 mg lumakafotru + 188 mg iwakaftoru co

12 h

powyżej 6. roku życia tak jak tabletki.

Lek należy przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze.

Najczęściej  występujące działania niepożądane leku OrkambiⓇ:
duszność, biegunka, nudności, zapalenie jamy nosowej i gardła, bóle i zawroty

głowy, płytki oddech.

Metabolizm lumakaftoru:
Lumakaftor jest słabo metabolizowany. Większość substancji jest wydalana w

postaci niezmienionej z kałem. Lumakaftor jest silnym induktorem CYP3A. Leku nie

należy podawać z substancjami, które są w głównej mierze metabolizowane przez

CYP3A lub są substratami CYP3A o wąskim indeksie terapeutycznym [17].

Skuteczność kliniczna:
Połączenie iwakaftoru z lumakaftorem powoduje poprawę w funkcjonowaniu układu

oddechowego - poprawę parametru FEV1 (natężona objętość wydechowa

pierwszosekundowa) oraz znaczące zmniejszenie częstości zaostrzeń płucnych dla

homozygot F508del [9, 21]. Lek powoduje też niewielkie zmniejszenie poziomu

chlorków w pocie [21] .
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2.2.2. Tezakaftor

Tezakaftor działa podobnie do lumakaftoru, jednak nie jest induktorem CYP3A [20].

Stosowany jest w postaci tabletek w połączeniu z iwakaftorem (SymkeviⓇ) oraz

iwakaftorem i eleksakaftorem (KaftrioⓇ) [18].

Mechanizm działania tezakaftoru:
Tezakaftor to wybiórczy korektor CFTR, który działa poprzez ułatwienie

przetwarzania i transportu zarówno prawidłowych, jak i nieprawidłowych postaci

białka CFTR (w tym mutacji F508del). W efekcie na powierzchni komórki jest więcej

białka CFTR, co prowadzi do zwiększenia transportu jonów chlorkowych in vitro.

Dokładniejszy mechanizm działania nie jest znany [19].

Wskazania do stosowania leku SymkeviⓇ:
Leczenie pacjentów w wieku co najmniej 6 lat, którzy są homozygotami pod

względem mutacji F508del lub heterozygotami F508del i mają jedną z następujących

mutacji CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L,

S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T [19].

Dawkowanie leku SymkeviⓇ:
6-12 lat masa ciała poniżej 30 kg - rano: 50 mg tezakaftoru + 75 mg iwakaftoru,

wieczorem: 75 mg iwakafotru

6-12 lat masa ciała równa lub większa niż 30 kg lub powyżej 12 lat - rano: 100 mg

tezakafotru + 150 mg iwakaftoru, wieczorem: 150 mg iwakaftoru

Lek należy przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze co około 12 godzin.

Najczęstsze działania niepożądane leku SymkeviⓇ:
Zakażenia górnych dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy, ból jamy ustnej i

gardła, niedrożność nosa, ból brzucha, biegunka, zwiększona aktywność

aminotransferaz, wysypka, bakterie w plwocinie.
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Metabolizm tezakaftoru:
Tezakaftor jest metabolizowany w dużym stopniu. Badania in vitro sugerują, że

udział w metabolizmie mają głównie enzymy CYP3A4 i CYP3A5. Niektóre metabolity

tezakaftoru są aktywne farmakologicznie [19].

Skuteczność kliniczna SymkeviⓇ:
Połaczenie iwakaftoru z tezakaftorem poprawia funkcjonowanie układu

oddechowego u pacjentów z mukowiscydozą. FEV1 ulega polepszeniu przy

jednoczesnym zmniejszeniu ilości zaostrzeń płucnych. Wydaje się, że połączenie

iwakaftoru z tezakaftorem ma lepszy profil bezpieczeństwa niż połączenie z

lumakaftorem [21].

2.2.3. Eleksakaftor

Eleksakaftor dostępny jest jako preparat handlowy KaftrioⓇ w połączeniu z

iwakaftorem i tezakaftorem [16]. Lek występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach

iwakaftor/tezakaftor/eleksakaftor:

- 37,5 mg/25 mg/50 mg

- 75 mg/50 mg/100 mg [22].

Mechanizm działania eleksakaftoru:
Podobnie jak tezakaftor ułatwia formowanie prawidłowego białka CFTR i jego

transport na powierzchnię błony komórkowej. Z białkiem CFTR łączy się w innym

miejscu niż tezakaftor i wykazuje działanie addycyjne do tezakaftoru. W ten sposób

zwiększa się ilość białka dostarczonego na powierzchnię komórki w porównaniu z

efektem substancji stosowanych osobno [22, 23].

Wskazania do stosowania leku KaftrioⓇ:
Stosowany w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów od 6. roku życia z co najmniej

jedną mutacją F508del genu CFTR [22].
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Dawkowanie leku KaftrioⓇ:
Dzieci od 6 - 12 lat o masie ciała poniżej 30 kg - rano: 2 x (37,5 mg iwakaftoru + 25

mg tezakaftoru + 50 mg eleksakaftoru), wieczorem: 75 mg iwakaftoru

od 6 - 12 lat o masie ciała równej lub większej niż 30 kg oraz dorośli - rano: 2 x (75

mg iwakaftoru + 50 mg tezakaftoru + 100 mg eleksakaftoru), wieczorem: 150 mg

iwakaftoru [23].

Leki należy podawać z posiłkiem zawierającym tłuszcze, co około 12 godzin. W

przypadku stosowania leków zawierających enzymy trzustkowe modulatory CFTR

należy przyjmować razem z nimi [23].

Najczęstsze działania niepożądane leku KaftrioⓇ:
bóle głowy, biegunka, zakażenia górnych dróg oddechowych, wysypka [22, 23].

Metabolizm eleksakaftoru:
Metabolizm u ludzi zachodzi w dużym stopniu przede wszystkim przy udziale

enzymów CYP3A4/5. Jedyny wykryty główny metabolit eleksakaftoru jest

farmakologicznie czynny i ma podobną siłę działania do substancji pierwotnej [23].

Skuteczność kliniczna leku KaftrioⓇ:
Wzrost parametru FEV1, spadek zaostrzeń płucznych, zwiększenie masy ciała oraz

spadek stężenia chlorków w pocie [22].
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3. Dostępność leków w Polsce
W Polsce wszystkie wyżej opisane leki dostępne są bezpłatnie od marca 2022 w

ramach programu lekowego B112. Program lekowy realizowany jest z udziałem

aptek szpitalnych - leki nie są dostępne do zakupu w aptece otwartej. Chorzy muszą

przejść szereg badań, aby zostać zakwalifikowani do programu, ponadto leczenie

musi być odpowiednio monitorowane. Szczegółowe kryteria włączenia do programu,

jak również wyłączenia z programu dostępne są na stronie gov.pl w zakładce

dotyczącej programów lekowych, w załączniku B.112.
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4. Podsumowanie
Oczekiwana długość życia wśród pacjentów leczonych modulatorami CFTR

zwiększa się imponująco (44 lata dla pacjentów urodzonych w latach 2013-2017) [7,

18]. Przyjmowanie modulatorów CFTR znacząco zwiększa komfort życia pacjentów.

Leki te poprawiają funkcjonowanie nie tylko układu oddechowego, ale także innych

organów [9].

Ryc. 2. Udokumentowany oraz potencjalny wpływ modulatorów CFTR na pracę

poszczególnych narządów [9].

Iwakaftor, pierwszy zarejestrowany lek z nowej grupy, jest efektywny jedynie u około

5% chorych, ponieważ nie działa w przypadku występowania najpopularniejszej

mutacji (F508del). Połączenie iwakaftoru z lumakaftorem lub tezakaftorem przyniosło

istotną poprawę u pacjentów z tej grupy, jednakże warunkiem efektu klinicznego jest

posianie homozygotycznej mutacji F508del lub heterozygotycznej w połączeniu z

kilkoma innymi mutacjami [18].

Kombinacja trzech substancji w leku KaftrioⓇ jest najbardziej obiecująca. Lek istotnie

poprawia funkcjonowanie białka CFTR nawet u pacjentów z tylko jednym allelem

F508del, co pokrywa około 85% światowej populacji chorych na mukowiscydozę.

Nawet osoby z zaawansowaną chorobą płuc, kwalifikujące się do przeszczepu

odnoszą korzyści ze stosowania kombinacji iwakaftoru z tezakaftorem i

eleksakaftorem [18, 24].
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Tabela 2. Różnice w genotypach pacjentów z mukowiscydozą dla poszczególnych

modulatorów CFTR [23].

Drug Mutation(s) Clinical Trial Outcomes

Ivacaftor

G511D, R117H,

S1251N, and

Class IV or Class

V mutations

ppFEV1: ↑ 10% Exacerbations: ↓ 55%

Weight: ↑ 2.7 kg Sweat chloride: ↓ 48

mmol/L

Lumacaftor-ivacaftor
Homozygous

F508del6

ppFEV1: ↑ 2.6% Exacerbations: ↓ 30%

BMI: ↑ 0.1 kg/m2 Sweat chloride: ↓ 20.4

mmol/L

Tezacaftor-ivacaftor

Homozygous

F508del OR

F508del

heterozygous with

a Class IV or

Class V mutation

ppFEV1: ↑ 6.8% Exacerbations: ↓ 35%

BMI: ↑ 0.06 kg/m2 Sweat chloride: ↓ 10.1

mmol/L

Elexacaftor-tezacaftor

-ivacaftor

At least 1 F508del

allele

ppFEV1: ↑ 10%–13.8% Exacerbations: ↓

63% BMI: ↑ 1.04 kg/m2 Sweat chloride: ↓

41–45 mmol/L

Nie ma wątpliwości, że leki z grupy modulatorów CFTR to przełom w leczeniu

mukowiscydozy, jednakże nie hamują one całkowicie rozwoju choroby. Niesie to ze

sobą dodatkowe wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów, które pojawiają

się u chorych na późniejszym etapie choroby, takich jak długoterminowe efekty

uboczne modulatorów CFTR, które póki co nie są znane. Po odstawieniu leków

efekty terapii ustępują. [24].

Nie wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej nowoczesnej terapii. Wciąż pozostaje

około 15% chorych z mutacjami, na które modulatory CFTR nie działają lub, którzy

nie tolerują leczenia. Dodatkowo koszty terapii są bardzo duże i nie są refundowane

w niektórych krajach. Istnieje korelacja między zamożnością państwa, a dostępem

pacjentów do nowoczesnej terapii. Leków tych jak na razie nie stosuje się u małych
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dzieci i niemowląt. Wydaje się, że w tej grupie pacjentów modulatory CFTR

dawałyby największe korzyści, ponieważ narządy są mniej uszkodzone i choroba nie

spowodowała jeszcze wielu szkód [18, 24].

Mimo że leki te poprawiły jakość życia bardzo wielu chorych dodatkowe badania są

niezbędne, aby odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących terapii takich jak

bezpieczeństwo stosowania leków w ciąży (w Polsce ciąża jest jednym z kryteriów

wykluczenia z programu lekowego) czy wpływ przewlekłego przyjmowania leków na

organizm [24].
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