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Resumo

Abstract

Apesar de sua toxicidade, o metotrexato é
um medicamento eficaz no controle de várias doenças. A mielossupressão, um de seus
principais efeitos adversos, aumenta em gravidade e frequência nos pacientes com insuficiência renal. Apresentamos o caso de um
homem de 68 anos de idade com doença
renal terminal relacionada à vasculite associada ao ANCA em diálise peritoneal, que
recebeu a medicação em dose baixa em função da atividade da doença e que teve como
complicação pancitopenia grave com mucosite, tratada com medidas de suporte e diálise
peritoneal com múltiplas trocas. Revisamos
20 casos publicados até o presente momento
sobre pancitopenia associada a metotrexato
em pacientes em diálise. Foi identificada alta
morbidade e mortalidade, razão pela qual
seu uso nesse tipo de paciente não é recomendado. No entanto, quando esta complicação
ocorre, uma opção terapêutica pode ser o
uso de diálise peritoneal com múltiplas trocas, além da terapia de suporte para toxicidade medicamentosa. Maiores estudos são necessários para demonstrar o papel da diálise
peritoneal com múltiplas trocas na remoção
desse medicamento.

Methotrexate is an effective medication to
control several diseases; however, it can be
very toxic, being myelosuppression one of
its main adverse effects, which increases in
severity and frequency in patients with renal
failure. We present the case of a 68-year-old
man with chronic, end-stage renal disease associated with ANCA vasculitis, under treatment with peritoneal dialysis, who received
the medication at a low dose, indicated by
disease activity, which presented as a complication with severe pancytopenia with mucositis that improved with support measures
and multiple-exchange peritoneal dialysis.
We reviewed 20 cases published to date of
pancytopenia associated with methotrexate
in patients on dialysis and found high morbidity and mortality, which is why its use
in this type of patient is not recommended.
However, when this complication occurs,
a therapeutic option could be the use of
multiple-exchange peritoneal dialysis in addition to supportive therapy for drug-related
toxicity, although it is recognized that studies are required to show the role of multipleexchange peritoneal dialysis in the removal
of this medication.
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Insuficiência Renal; Diálise Peritoneal.
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INTRODUÇÃO

renal, idade avançada, diabetes mellitus,
deficiência de ácido fólico e hipoalbuminemia são os principais fatores de risco para
o desenvolvimento dessa complicação.4
Apesar de ser utilizado há mais de
20 anos, não há indicações claras sobre
a segurança desse fármaco em pacientes
com doença renal terminal (DRT) ou
em terapia renal substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal). As diretrizes publicadas pelo American College
of Rheumatology 5 e as informações do

O metotrexato é um medicamento
antirreumático modificador da doença
utilizado nos esquemas terapêuticos de
diferentes patologias. Seu uso prolongado
pode causar efeitos adversos em até 61%
dos pacientes, levando à interrupção da administração do medicamento em 20% dos
casos.1 Uma das complicações mais temidas, em função de sua elevada morbimortalidade, é a mielossupressão.2, 3 Disfunção
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fabricante6 não são específicas no tocante à segurança da administração do metotrexato na presença de DRT estabelecida e/ou diálise, e seu uso em
baixas doses nesses pacientes ainda é controverso.
Essa lacuna pode resultar na falsa crença de que
sua administração é segura em tais circunstâncias.
Além disso, alguns autores interpretaram a disfunção da medula óssea causada pelo metotrexato como um efeito idiossincrático. 6 No entanto,
há relatos de pacientes com DRT que, após receberem tratamento com metotrexato, mesmo em
doses baixas, apresentaram graves complicações.
Atualmente não há clareza sobre qual é a melhor
terapia dialítica para eliminar essa substância
tóxica.
Relatamos a seguir o caso de um paciente diagnosticado com DRT em diálise peritoneal tratado com
metotrexato em função de diagnóstico de poliangeíte
granulomatosa (Wegener). Poucos dias após o início
da medicação, o paciente desenvolveu pancitopenia
grave, tratada com sucesso com terapia de suporte e
diálise peritoneal intensiva.

Tabela 1.

O paciente era um homem de 68 anos de idade diagnosticado com poliangeíte granulomatosa
em evolução havia seis anos com acometimento
paranasal, ocular, pulmonar e renal. Por conta da
DRT, o paciente estava em diálise peritoneal automatizada havia três anos. Em função da recidiva
da vasculite, foi receitado 7,5 mg de metotrexato
semanalmente. Após a segunda dose, o paciente
apresentou odinofagia, astenia, adinamia, melena, sangramento gengival, úlceras orais e lesões
dolorosas na pele dos membros inferiores. À internação ele encontrava-se sonolento, febril, com
pressão arterial de 99/57 mmHg, frequência cardíaca de 97 batimentos por minuto e frequência
respiratória de 17 inspirações por minuto. Os
achados clínicos incluíam lesões necróticas no lábio inferior, úlceras nas bochechas, aftas na língua
e máculas com bordas eritematosas na parte interna das coxas. Os exames laboratoriais revelaram
níveis elevados de reagentes inflamatórios, pancitopenia e altos níveis de metotrexato (Tabela 1).

Exames laboratoriais

Estudo

Valores dos exames à internação

BUN

22,78 mg/dL

Velocidade de hemossedimentação

120 mm/hour
Hemoglobina: 8,6 g/dL, Leucócitos
1300 x mm3, Neutrófilos: 14%, Linfócitos:
63%, eosinófilos: 11%, Plaquetas:
26.000 x mm3

Hemocultura

Negativo

Cultura de escarro e Gram

Negativo

Urocultura

Negativo

Níveis de metotrexato

Tomografia computadorizada do tórax

Hemoglobina 7,7 g/dL, Leucócitos
13.300 x mm3, Neutrófilos
70%, Linfócitos 19%, Plaquetas
222.000 x mm3.

Na: 138 mmol/L, Cl 96 mmol/L,
K 3,6 mmol/L, Ca 7 mg/dL.

Ionograma

Radiografia de tórax

Valores dos exames na alta

78 mg/dL

Proteína C-reativa

Hemograma

2

RELATO DE CASO

0,5 micromoles/L
Infiltrados pulmonares mistos basais
bilaterais.
Opacidades alveolares nos lobos
inferiores e segmento posterior do lobo
direito superior.
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Com o exposto, foi estabelecido diagnóstico de
toxicidade por metotrexato com comprometimento hematológico, além de lesões de pele e mucosas.
Como consequência, o paciente foi diagnosticado
com neutropenia febril com choque séptico. O tratamento foi iniciado na unidade de terapia intensiva com piperacilina, tazobactam, vancomicina,
fluconazol, esteroides em altas doses, suporte com
norepinefrina, folinato de cálcio e fator estimulador
de colônias de granulócitos. O paciente também foi
tratado com diálise peritoneal com múltiplas trocas
20 horas por dia (2 períodos de 10 horas, 11 litros
por período distribuídos em 6 litros x 2,5% e 5
litros x 1,5%, 10 ciclos no total) para aumentar a
depuração do metotrexato e evitar a instalação de
catéter de hemodiálise em um paciente com quadro
de trombocitopenia grave. Todas as culturas foram
negativas, o que levou à suspensão da antibioticoterapia após cinco dias. O paciente evoluiu para
melhora e em uma semana sua contagem de células hematológicas se recuperou, a febre não retornou e ele se recuperou das lesões de pele e mucosa.
Além disso, uma nova medição de metotrexato não
revelou níveis detectáveis.

DISCUSSÃO
O metotrexato (peso molecular 454,4 kDa) é um
antimetabólito do ácido fólico que inibe a diidrofolato redutase, uma enzima essencial para a produção
de tetrahidrofolatos necessários na síntese de purinas
e pirimidinas e que, portanto, inibe o ciclo celular.7
A farmacocinética do metotrexato é altamente
variável e imprevisível.8 O metotrexato é rapidamente absorvido após administração oral, atingindo
níveis séricos em uma hora, com nível de ligação à
albumina plasmática de 50%. O fármaco é distribuído pelos compartimentos extravasculares, incluindo
rins, fígado e líquido sinovial. Dentro das células, é
convertido em poliglutamatos de metotrexato, que
são mais potentes e aumentam sua meia-vida intracelular. É parcialmente oxidado no fígado para
7-hidroxi-metotrexato, um metabólito menos ativo,
e é excretado principalmente pelos rins e em menor
grau pelo fígado. Mais de 90% do volume absorvido é excretado pela urina em 48 horas por filtração
glomerular e secreção tubular ativa. A meia-vida de
eliminação varia entre 5 e 8 horas, mas aumenta significativamente quando há insuficiência renal aguda
ou crônica, especialmente em estágios avançados,

em que há redução na depuração do metotrexato
e aumento de sua toxicidade.9 Atualmente não há
parâmetros farmacocinéticos que se correlacionem
com eficácia, e sua concentração plasmática não
serve como preditor de resposta clínica ou efeitos
adversos.10
O metotrexato é amplamente utilizado em casos
de câncer, doenças reumáticas, doença intestinal inflamatória e em condições obstétricas. Em pacientes
com artrite reumatoide e função renal normal, a dose
recomendada varia entre 5 e 7,5 mg/semana, com dose máxima de 15 mg/semana.11 O medicamento afeta
principalmente as células de divisão rápida, motivo
pelo qual tem ação mais profunda nas células da medula óssea e do trato gastrointestinal. A destruição
das células da medula óssea predispõe o paciente a
trombocitopenia, agranulocitose e linfopenia, que podem levar a infecções potencialmente fatais, anemia
grave e hemorragia do trato gastrintestinal. Outros
efeitos adversos incluem náusea, vômitos, estomatite
e toxicidade pulmonar e hepática.
Foi relatada toxicidade associada ao uso de metotrexato mesmo em doses terapêuticas e em pacientes
que não requerem terapia renal substitutiva. GutierrezUreña e colaboradores identificaram 70 pacientes sem
diálise que apresentavam pancitopenia relacionada ao
metotrexato, com taxa de mortalidade de 17,1%.4 Lim
e colaboradores identificaram 25 casos em um período
de cinco anos, com indivíduos com idade média de 76
anos com prescrições de 12,5 mg por semana, duração
de tratamento de 36 meses, 40% dos quais com contagem de leucócitos inferior a 2000/mm³, 30% (8 de 25)
com insuficiência renal e taxa de mortalidade geral de
28%.3 Indivíduos com insuficiência renal avançada e
pacientes em diálise apresentam risco de toxicidade mais
elevado, mesmo quando o medicamento é oferecido em
doses baixas, e manifestam níveis plasmáticos mais elevados e meia-vida mais longa (detectável até três semanas após a administração de baixas doses de 2,5 mg).
Vários relatos na literatura publicados entre 1990
e 201711-25 descrevem casos de pancitopenia em pacientes em diálise após tratamento com metotrexato
em baixas doses, mesmo com aplicação intralesional.
Liu WC e colaboradores relataram um caso e reuniram outros 15 retirados de 12 publicações.15
Encontramos outros três casos publicados22-24 que,
somados ao presente relato, elevam para 20 o total de
casos relatados com diagnóstico de pancitopenia associada a metotrexato em pacientes em diálise (Tabela 2).
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Tabela 2.
Referência
Diskin12
Chess13
Sun14
Liu WC15
Elman16
Elman16
Nakamura17
Chatham18
Chatham18
Chatham19
Boulanger11
Basile19, 20
Boey9
Yang20
Seneschal21
Cheung22
Liu H.23
Mima24
Flynn25
Presente relato

DP
DP
DP
DP
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
DP
DP

Tipo de diálise
AR
Psoríase
Lúpus Artrite
Eczema
AR
Esclerose sistêmica
AR
Miosite
Miosite
Psoríase
AR
AR
Psoríase
AR
PB
Psoríase
PB
AR
CA espinocelular
vasculite

Indicação

Dose
(mg/semana)
10
5,0
7,5
2,5
2,5
5,0
5,0
2,5
5,0
5,0
5,0
7,5
5,0
2,5
10
2,5 intralesional
7,5

Duração
(semanas)
2
2
3
Single dose
Single dose
Single dose
2
Single dose
3
2
2
2
12
1,5
Single dose
2
Single dose
2

Dose cumulativa
(mg)
20
35
25
22,5
2,5
2,5
5,0
5,0
7,5
10,0
10,0
10,0
90,0
7,5
2,5
20
25
15

Dados clínicos dos pacientes em diálise com mielossupressão induzida por metotrexato

60
64
33
61
52
47
57
49
52
61
60
74
66
55
76
56
48
46
68
68

Sexo Idade
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M

Nível de etotrexato
(umol/L)
0,53
0,08
0,13
0,03
0,03
0,11
0,47
0,06
0,14
0,03
0,005

300
300
600
30
500
1500
100
90
2200
50
1300
1700
70
400
550
60
1800
690
600
600

Nadir de leucócitos

Óbito
Óbito
Recuperado
Recuperado
Óbito
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Óbito
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Óbito
Óbito
Óbito
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado

Desfecho

M: Masculino, F: Feminino, DP: Diálise Peritoneal, HD: Hemodiálise, AR: Artrite Reumatoide, PB: Penfigoide Bolhoso, CA: Câncer; tabela modificada do artigo publicado por Liu WC, Chen HC, Chen JS. Clinical
dilemma over low-dose methotrexate therapy in dialysis patients: a case report and review of literature. Iran J Kidney Dis. 2014; 8 (1): 81-415.
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Os 20 pacientes dos relatos de caso tinham idade média de 57,6 anos e receberam dose cumulativa de 17,5 mg. A dose média foi de 5,2 mg/semana,
com duração média de tratamento de duas semanas.
Dezenove dos 20 pacientes tinham nadir de leucócitos
inferior a 2000/mm³, caracterizando leucopenia grave. A taxa de mortalidade foi de 35% (7 em 20). A
comparação entre pacientes dialíticos e não dialíticos
que receberam metotrexato revela que os pacientes em
diálise eram relativamente mais jovens, recebiam tratamento de curta duração, apresentavam baixa dose
cumulativa e tinham leucopenia grave. A mortalidade
também foi maior entre os pacientes em diálise. Em
geral, os pacientes que foram a óbito tinham nadir de
leucócitos mais baixo e níveis mais elevados de metotrexato do que os que se recuperaram. De qualquer
forma, o desfecho final depende de vários fatores,
como comorbidades, dose cumulativa, depuração de
metotrexato, detecção precoce e atendimento clínico.
No presente relato de caso, o paciente estava em diálise peritoneal e recebia metotrexato em baixas doses de
acordo com a indicação para patologia reumática. A
complicação por pancitopenia grave e mucosite indica
que o paciente provavelmente estava mais suscetível a
apresentar toxicidade para o fármaco em questão.
A eficácia da remoção do metotrexato por diálise tem
sido considerada na avaliação da toxicidade do fármaco.
Há relatos de remoção bem-sucedida de metotrexato por
hemodiálise e hemoperfusão, graças a seu nível de ligação
com proteínas de 50%. Contudo, há um rebote pós-diálise na concentração do metotrexato de 90-100% para
os níveis anteriores ao procedimento. Assim, os pacientes
podem necessitar de terapia renal substitutiva diária ou
contínua para evitar o rebote da toxicidade.25 No entanto, pouco se sabe sobre a remoção por diálise peritoneal.
Ahmad e colaboradores26 relataram um caso de insuficiência renal aguda causada por metotrexato, com
diálise peritoneal aguda de emergência realizada por sete
dias, utilizando 34 a 40 L/dia de dialisato sem alteração
na concentração sérica do fármaco. Contudo, o número e a frequência de trocas e os volumes de permanência
não foram relatados. Diskin e colaboradores12 relataram
que a depuração do metotrexato na diálise peritoneal foi
menos eficaz que na hemodiálise. Os autores realizaram
uma troca de diálise peritoneal (volume de 3 L por 6 horas) seguida de hemodiálise de alto fluxo por sete horas.
Após a troca de diálise peritoneal de 6 horas, a concentração de metotrexato diminuiu apenas de 0,53 para 0,47
micromoles/litro. Os autores também demonstraram que

a remoção do metotrexato por meio da diálise peritoneal ocorreu principalmente na primeira hora da troca.
Murashima e colaboradores27 relataram o caso de um
paciente em diálise peritoneal tratado com uma elevada
dose de metotrexato por conta de linfoma no sistema
nervoso central. Para os ciclos iniciais de metotrexato, o
paciente recebeu hemodiálise diária temporária de alto
fluxo, começando 24 horas após a infusão de metotrexato para evitar toxicidade. Mais tarde, contudo, devido a
problemas com o acesso vascular, o paciente foi convertido para diálise peritoneal contínua de múltiplas trocas
durante os dois últimos ciclos de quimioterapia (a diálise
peritoneal intensiva consistia em 20 ciclos em 24 horas,
com tempos de permanência de 30 minutos, 1,8 litros de
fluido admitido). A depuração na hemodiálise de alto fluxo foi de 0,77 mL/kg/min. Na diálise peritoneal, o valor
chegou a 0,65 mL/kg/min. Apesar da menor depuração
observada na diálise peritoneal, o paciente não apresentou sinais clínicos de toxicidade por metotrexato.
No nosso caso, a diálise peritoneal com múltiplas
trocas foi escolhida para evitar a instalação de um catéter de hemodiálise em função da trombocitopenia. A
prescrição foi ajustada em função do regime de diálise
peritoneal automatizada a que o paciente fora submetido anteriormente. O ciclo noturno da diálise peritoneal
automatizada foi repetido durante o dia, aumentando
assim o volume de diálise peritoneal de 11 litros para 22
litros. Uma nova medição do metotrexato não mostrou
níveis detectáveis. O paciente recuperou a contagem de
leucócitos e sobreviveu. Assim, propomos que a diálise
peritoneal com múltiplas trocas seja considerada como
opção para o tratamento de toxicidade associada ao
metotrexato em pacientes em diálise peritoneal, sem a
necessidade de transferir o paciente para hemodiálise.
Em nosso caso isso foi facilmente realizado por meio
da modificação da diálise peritoneal habitual do paciente. No entanto, mais estudos são necessários para
confirmar se tal método de diálise pode prevenir e corrigir a toxicidade associada ao metotrexato.

CONCLUSÃO
Em conclusão, não recomendamos o uso de metotrexato em pacientes com insuficiência renal avançada ou em diálise. Caso seu uso seja indispensável,
recomendamos criterioso acompanhamento clínico e
paraclínico para detectar a toxicidade precocemente.
Na presença de toxicidade por metotrexato, a diálise
peritoneal de múltiplas trocas pode ser um tratamento alternativo para pacientes selecionados.

Braz. J. Nephrol. (J. Bras. Nefrol.) 2018, Ahead of Print

5

Tratamento bem-sucedido com diálise peritoneal em paciente com toxicidade hematológica por metotrexato

REFERÊNCIAS
1. Haustein UF, Rytter M. Methotrexate in psoriasis: 26 years’
experience with low-dose long-term treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2000;14:382-8.
2. Sandoval DM, Alarcon GS, Morgan SL. Adverse events in methotrexate-treated rheumatoid arthritis patients. Br J Rheumatol 1995;34:49-56.
3. Lim AY, Gaffney K, Scott DG. Methotrexate-induced pancytopenia: serious and under-reported? Our experience of 25 cases
in 5 years. Rheumatology (Oxford) 2005;44:1051-5.
4. Gutierrez-Ureña S, Molina JF, García CO, Cuéllar ML, Espinoza LR. Pancytopenia secondary to methotrexate therapy in
rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1996;39:272-6.
5. Guidelines for monitoring drug therapy in rheumatoid arthritis. American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on
Clinical Guidelines. Arthritis Rheum 1996;39:723-31.
6. Bruyn GA, Velthuysen E, Joosten P, Houtman PM. Pancytopenia related eosinophilia in rheumatoid arthritis: a specific
methotrexate phenomenon? J Rheumatol 1995;22:1373-6.
7. van Ede AE, Laan RF, Blom HJ, De Abreu RA, van de Putte
LB. Methotrexate in rheumatoid arthritis: an update with focus on mechanisms involved in toxicity. Semin Arthritis Rheum
1998;27:277-92.
8. Bressolle F, Bologna C, Kinowski JM, Sany J, Combe B. Effects
of moderate renal insufficiency on pharmacokinetics of methotrexate in rheumatoid arthritis patients. Ann Rheum Dis
1998;57:110-3.
9. Boey O, Van Hooland S, Woestenburg A, Van der Niepen P,
Verbeelen D. Methotrexate should not be used for patients
with end-stage kidney disease. Acta Clin Belg 2006;61:166-9.
10. Bannwarth B, Péhourcq F, Schaeverbeke T, Dehais J. Clinical
pharmacokinetics of low-dose pulse methotrexate in rheumatoid arthritis. Clin Pharmacokinet 1996;30:194-210.
11. Boulanger H, Launay-Vacher V, Hierniaux P, Fau JB, Deray
G. Severe methotrexate intoxication in a haemodialysis patient treated for rheumatoid arthritis. Nephrol Dial Transplant
2001;16:1087.
12. Diskin CJ, Stokes TJ, Dansby LM, Radcliff L, Carter TB. Removal of methotrexate by peritoneal dialysis and hemodialysis
in a single patient with end-stage renal disease. Am J Med Sci
2006;332:156-8.
13. Chess JA, Scholey G, Mikhail AI. Neutropenia associated with
the use of low-dose methotrexate in a peritoneal dialysis patient. Nephrol Dial Transplant 2004;19:2158-9.

6

Braz. J. Nephrol. (J. Bras. Nefrol.) 2018, Ahead of Print

14. Sun CY, Lin HC, Chen YC, Tsai CR, Wu MS. Leukemoid
reaction after methotrexate-induced pancytopenia in a patient
undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Chang
Gung Med J 2006;29:513-7.
15. Liu WC, Chen HC, Chen JS. Clinical dilemma over low-dose
methotrexate therapy in dialysis patients: a case report and review of literature. Iran J Kidney Dis 2014;8:81-4.
16. Ellman MH, Ginsberg D. Low-dose methotrexate and severe neutropenia in patients undergoing renal dialysis. Arthritis
Rheum 1990;33:1060-1.
17. Nakamura M, Sakemi T, Nagasawa K. Severe pancytopenia
caused by a single administration of low dose methotrexate in a
patient undergoing hemodialysis. J Rheumatol 1999;26:1424-5.
18. Chatham WW, Morgan SL, Alarcón GS. Renal failure: a risk factor for methotrexate toxicity. Arthritis Rheum 2000;43:1185-6.
19. Basile C, Montanaro A, Semeraro A. Should low-dose methotrexate therapy be prescribed to dialysis patients? Nephrol Dial
Transplant 2002;17:530-1.
20. Yang CP, Kuo MC, Guh JY, Chen HC. Pancytopenia after low
dose methotrexate therapy in a hemodialysis patient: case report and review of literature. Ren Fail 2006;28:95-7.
21. Seneschal J, Héliot-Hostein I, Taieb A. Pancytopenia induced
by low-dose methotrexate in a haemodialysis patient treated for bullous pemphigoid. J Eur Acad Dermatol Venereol
2007;21:1135-6.
22. Cheung KK, Chow KM, Szeto CC, Tai MH, Kwan BC, Li PK.
Fatal pancytopenia in a hemodialysis patient after treatment with
low-dose methotrexate. J Clin Rheumatol 2009;15:177-80.
23. Liu H, Liu F, Zhang M, Yan W, Sang H. Combined acute interstitial pneumonitis and pancytopenia induced by low-dose
methotrexate in a hemodialysis patient treated for bullous pemphigoid. An Bras Dermatol 2015;90:43-5.
24. Mima A, Nagahara D, Tansho K. Methotrexate induced pneumatosis intestinalis under hemodialysis patient. Hemodial Int
2017;21:E9-E12.
25. Flynn KN, Johnson MS, Brink WC, Smith DL. Pancytopenia,
mucositis, and hepatotoxicity after intralesional methotrexate injection in a patient treated with peritoneal dialysis. Am J
Health Syst Pharm 2012;69:578-82.
26. Ahmad S, Shen FH, Bleyer WA. Methotrexate-induced renal
failure and ineffectiveness of peritoneal dialysis. Arch Intern
Med 1978;138:1146-7.
27. Murashima M, Adamski J, Milone MC, Shaw L, Tsai DE, Bloom
RD. Methotrexate clearance by high-flux hemodialysis and peritoneal dialysis: a case report. Am J Kidney Dis 2009;53:871-4.

