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SLOŽENÍ
D-fruktóza-1,6-bisfosfát, sodná sůl, hydrát

ÚVOD
Fosfátový iont je hlavním intracelulárním iontem, většina je obsa-

žena v organických látkách. Fosfáty hrají zásadní roli v řadě důležitých 

fyziologických procesů, jsou zapojeny například do vytváření vysoko-

energetických vazeb (ATP), do transportu kyslíku do tkání (2,3-difos-

foglycerát, 2,3-DPG), do regulace glykolýzy. Pro regulaci homeostázy 

fosfátů je důležitý kalcitriol (aktivní forma vitaminu D), který zvyšuje 

střevní absorpci fosfátu, FGF23 (Fibroblast Growth Factor 23), jenž 

zvyšuje renální clearance fosfátu a inhibuje syntézu kalcitriolu, a para-

thormon, tlumící reabsorpci fosfátů v proximálním tubulu. 

Normální hladina fosfátů v plazmě se u dospělých pohybuje mezi 

0,8 a 1,5 mmol/l. Snížená hladina – hypofosfatémie (pod 0,8 mmol/l) 

– se vyskytuje přibližně u 5 % hospitalizovaných pacientů a je velmi 

častá u alkoholiků, pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí 

(CHOPN), sepsí a traumaty (až 65 %). Příčinou hypofosfatémie může 

být redistribuce z extracelulární do intracelulární tekutiny (např. zvý-

šená sekrece inzulinu při intenzivní enterální a parenterální výživě), 

snížená střevní absorpce fosfátů (např. nedostatečný obsah fosfátů 

v dietě, průjmy, defi cit vitaminu D, hypotyreóza) nebo jejich zvýše-

ná renální exkrece (např. hyperparatyreóza). Hypofosfatémie se často 

vyskytuje u řady klinických situací jak akutních (transfuze, mimotělní 

oběh), tak chronických, například u alkoholiků, u dlouhodobého po-

dávání antacid vázajících fosfáty, u rozsáhlých popálenin, diabetické 

ketoacidózy, po chirurgických výkonech. 

Dlouhodobá hypofosfatémie má závažné důsledky. Např. snižuje 

tubulární resorpci kalcia a magnezia, zvyšuje renální produkci kalcit-

riolu a stimuluje kostní resorpci; důsledkem je hyperkalciurie a event. 

i osteomalacie. K dalším komplikacím těžké hypofosfatémie patří 

encefalopatie (parestezie, křeče, zmatenost a poruchy paměti), sní-

žená kontraktilita myokardu, srdeční selhání, slabost dýchacích svalů, 

dysfagie, ileus, myopatie až rhab domyolýza, hemolýza, snížená che-

motaxe a fagocytóza leukocytů, trombocytopenie, inzulinrezistence, 

poruchy renální funkce, metabolický syndrom. I u asymptomatické, 

lehčí hypofosfatémie může být porušena řada metabolických funkcí.1 

Až 42 % pacientů se závažnou hypofosfatémií není správně diagnosti-

kováno a adekvátně léčeno.2 Hypofosfatémie zvyšuje riziko mortality, 

a proto obnovení normální fosfatémie je velmi důležité.3

Základem léčby hypofosfatémie je zvýšení hladiny fosfátu jeho 

suplementací. Podávání anorganických fosfátů může přinášet rizika, 

např. vznik precipitátů při společné aplikaci se solemi vápníku (na což 

upozornila FDA v roce 1994).4 Proto je v klinické praxi výhodnější pou-

žívat organické fosfáty. Vhodným organickým fosfátem užívaným pro 

léčbu hypofosfatémie je fruktóza-1,6-bisfosfát, obsažený v přípravku 

Esafosfi na (Biomedica Foscama, Itálie). 

CHARAKTERISTIKA
Fruktóza-1,6-bisfosfát (FBP) je organický fosfát s farmakodynamic-

kými vlastnostmi, které jsou výhodné pro klinické použití. FBP zvyšo-

váním permeability buněčné membrány umožňuje buněčný uptake 

fosforu z plazmy a draslíku z plazmy, export vodíkových iontů a sodí-

ku z buněk. Odliv vodíkových iontů vyvolává intracelulární alkalizaci, 

která aktivuje fosfofruktokinázu a pyruvátkinázu. Fosfofruktokináza je 

důležitý enzym glykolýzy, pyruvátkináza je enzym spouštějící Kreb-

sův cyklus, v němž se vytváří ATP – základní zdroj energie. U pacientů 

na totální parenterální výživě (TPN) podávání FBP obnovuje pozitivní 

dusíkovou bilanci a tím zlepšuje anabolickou fázi metabolismu a vy-

užití glukózy.5 U těchto pacientů zvyšuje FBP (ale nikoli anorganický 

fosfát) hladinu erytrocytárního 2,3-DPG, látky důležité pro dodávání 

kyslíku do tkání.6  Kompatibilita FBP s kationty, zejména s vápenatými 

ionty, je ve směsích s kompletní parenterální výživou vyšší než u anor-

ganických fosfátů. Oproti některým jiným užívaným organickým fos-

fátům (např. glukózo-1-fosfátu nebo glycerolfosfátu sodnému) má 

FBP dvojnásobný obsah fosforu. 

KLINICKÉ STUDIE
U pacientů s CHOPN chronická respirační nedostatečnost vede 

k hypoxémii, hyperkapnii, snížení reabsorpce fosfátů a tím i k hypo-

fosfatémii, depleci zásob ATP a snížení kontraktility bránice. Randomi-

zované, placebem kontrolované studie u pacientů s CHOPN ukázaly, 

že FBP v dávce 15 g/den podávaný intravenózně po dobu 5 dnů zlep-

šil účinnost svalové kontraktility.7,8  Posledně uvedená studie8 ukázala, 

že podání FBP navíc zlepšilo u pacientů kardiální funkci v klidovém 

stavu i po zátěži. V jiné placebem kontrolované studii9 se ukázalo, že 

FBP ve stejné dávce u pacientů s CHOPN a malnutricí zvýšilo kontrak-

tilitu dýchacího svalstva. Také další studie10 prokázala, že u pacientů 

s CHOPN, malnutricí a chronickým respiračním selháváním podávání 

FBP umožnilo signifi kantní zvýšení kontraktility dýchacího svalstva; 

projevil se též trend ke zvýšení maximální minutové ventilace. V jiné 

randomizované, placebem kontrolované studii u pacientů s CHOPN 

a malnutricí 11 podávání FBP v dávce 10g/den pod dobu 7 dnů zlepšilo 

dechový vzorec a brániční funkci.

Účinnost FBP byla zkoumáno i u kardiologických pacientů. FBP 

hraje u pacientů s ischemickou chorobou srdeční významnou roli 

svým zásahem do glykolýzy, a to v rolích metabolického regulátoru 

i vysokoenergetického substrátu. V jedné ze studií12 FBP podávaný 

intravenózně v dávce 150mg/kg po dobu 5 minut pacientům s ische-

mickou chorobou srdeční a poruchou funkce levé komory a nízkým 

srdečním výdejem vedl ke zlepšení funkce myokardu, např. zvýšením 

srdečního výdeje a tepového objemu. V jiné placebem kontrolované 

studii13 byl pacientům před aortokoronárním bypassem (CABG) in-

travenózně podán FBP jako kardioplegické aditivum, což vedlo k vý-

znamnému snížení koncentrace myokardiální frakce kreatinkinázy 

(CK-MB) po reperfuzi, ke snížení výskytu perioperačních infarktů myo-

kardu a ke zvýšení indexu tepové práce levé komory (LVSWI), tedy 

ke zlepšení pooperační funkce myokardu, což svědčí pro ochranný 

účinek FBP vůči myokardu u těchto pacientů.

Byla též zkoumána účinnost FBP v kompenzaci psychických po-

ruch u alkoholiků (u kterých se velmi často vyskytuje hypofosfaté-

mie). V kontrolovaných klinických studiích infuze 10 až 15 g FBP vedla 

u chronických alkoholiků s akutní alkoholickou ebrietou ke zmírnění 
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neklidu a rychlé obnově psychických a neurologických funkcí a k nor-

malizaci fosfatémie.14,15

INDIKACE
Prokázaná hypofosfatémie. 

KONTRAINDIKACE, INTERAKCE 
Kontraindikace: hereditární intolerance fruktózy, hyperfosfatémie, se-

lhání ledvin, přecitlivělost na léčivou látku nebo některou z pomoc-

ných látek. Lékové interakce jsou známy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Rychlá infuze může vyvolat bolest a podráždění v místě vpichu, v přípa-

dě infuze rychlostí přesahující 10 ml/min se mohou vyskytnout návaly, 

palpitace a mravenčení v končetinách. Stejně jako u všech roztoků pro 

nitrožilní infuze se mohou objevit febrilní reakce, infekce v místě vpichu, 

žilní trombóza nebo fl ebitida. Alergické reakce byly hlášeny jen vzácně. 

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ 
Předklinické studie neukazují na škodlivé účinky s ohledem 

na těhotenství, vývoj zárodku/plodu, porod ani postnatální vý-

voj. U žen ve třetím trimestru těhotenství nebyly pozorovány 

nežádoucí reakce. 

BALENÍ: 
ESAFOSFINA 0,5 g/10 ml

prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok:

1 lahvička obsahuje 0,5 g

účinné látky. 

ESAFOSFINA 5 g/50 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní 

roztok: 1 lahvička obsahuje 5 g účinné látky. ESAFOSFINA 10 

g/100 ml infuzní roztok: 1 lahvička obsahuje 10 g účinné látky. 

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ 
Doporučená denní dávka se v závislosti na závažnosti 

klinického stavu a míře hypofosfatémie pohybuje v rozmezí 

70 mg/kg až 160 mg/kg léčiva, což u dospělých obvykle odpovídá 1–2 

lahvičkám přípravku „ESAFOSFINA 5 g/50 ml prášek a rozpouštědlo pro 

infuzní roztok“ nebo 1 lahvičce přípravku „ESAFOSFINA 10 g/100 ml in-

fuzní roztok“ denně kromě případů, kdy lékař předepíše jinak. U paci-

entů na kompletní parenterální výživě je při určování dávky třeba vzít 

v úvahu doporučený denní příjem fosforu. Při používání nejvyšších dá-

vek je vhodné celkovou denní dávku rozdělit a podat ve dvou částech. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
Biomedica Foscama Group S.p.A. , Roma (Itálie) 

Poznámka: 

Statut přípravku: léčivý přípravek. Přípravek není hrazen 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Profi l byl vypracován kolektivem autorů vedeným MUDr. Pav-

lem Kostiukem, CSc., s použitím odborné literatury.
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