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INTRODUCCIÓ: L’ hiperparatiroïdisme secundari està associat a la mortalitat. El control inadequat es en part per falta
d’adherència al tractament. Recentment disposem d’un calcimimètic intravenós que podria millorar els resultats a
hemodiàlisi. L'objectiu de l'estudi va ser valorar l'efecte del canvi cinacalcet a etelcalcetide sobre el control
hiperparatiroïdisme secundari en hemodiàlisi, efectes secundaris, així com analitzar el factor de conversió. MATERIAL
I MÈTODES: Estudi observacional, prospectiu, en 29 malalts, de 55.7 ±16 anys, en programa d'hemodiàlisi durant
49.3 ±53 mesos, que rebien regularment cinacalcet i varen canviar a etelcalcetide. Cada malalt va ser avaluat des de
els últims 6 mesos amb cinacalcet fins a 6 mesos amb etelcalcetide. Es va fer una enquesta d’adherència al
tractament i mensualment es va fer el seguiment d’analítica i tractament relacionat amb el control del
hiperparatiroïdisme. RESULTATS: El canvi de tractament no va comportar cap intolerància clínica i el percentatge
d’hipocalcèmia va passar del 6.9% amb cinacalcet al 17.2% sempre asimptomàtic. L’enquesta d’adherència al
cinacalcet va identificar 11 malalts (38%) que era subóptim. La dosi promig de cinacalcet va ser de 29.9 ±19 mg/d i la
de etelcalcetide als 3 mesos de 4.32 ±2.8 mg/sessió. No canvis significatius en el seguiment de albúmina, calci,
fòsfor, fosfatasa alcalina, magnesi. La PTHi va passar de 459 ±278 basal a 359 ± 226 pg/ml als 3 mesos (p=0.01). No
canvis en els captors de fòsfor ni de vitamina D. El subgrup de mala adherència va mostrar una millora significativa de
seguiment del calci, fòsfor i de PTH. CONCLUSIONS: El canvi de cinacalcet oral a etelcalcetide intravenós ha
significat un millor control del hiperparatiroïdisme secundari en hemodiàlisi sense evidenciar efectes secundaris. El
factor de conversió va ser Etelcalcetide/sessió = 0.111* Cinacalcet/d +0.96. Els malalts que més es varen beneficiar
varen ser els que tenien una mala adherència.

