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przebiega objawowo. Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) szacuje, że w przypadku braku leczenia, 
czy też braku odpowiedzi na leczenie, u 20 do 30% 
osób zakażonych HCV rozwinie się marskość wątro-
by, u około 4% chorych wystąpi nowotwór wątroby, 
a u blisko 6% przypadków dojdzie do niewydolności 
wątroby [3b, 5]. Z różnych danych wynika, że zapadal-
ność na HCV w ogólnej populacji zmienia się w latach, 
przykładowo w USA w latach 80. zachorowalność wy-
nosiła 130 na każde 100 000 osób, a w roku 2005 
już tylko 0,2/100 000. We Włoszech dane te wyno-
siły 5/100 000 w 1985 r. i 1/100 000 w 1991 r. W Eu-
ropie Północnej częstość występowania HCV jest 
stosunkowo niska, i wynosi w Wielkiej Brytanii i kra-
jach skandynawskich 0,01–0,1% populacji, natomiast 
w endemicznych regionach, takich jak Tajwan i Japo-
nia zachorowalność wynosi odpowiednio 110/10 000 
oraz 28–36/10 000 mieszkańców. Największą zapa-
dalność na HCV notuje się w Afryce, np. w Egipcie się-
ga ona nawet 68 na 1000 mieszkańców [6, 7].

Diagnoza

U większości pacjentów zakażonych HCV nie wy-
stępują objawy choroby, jakkolwiek nawet u tych, 

Wstęp

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C stanowi po-
ważny problem zdrowotny na całym świecie. Obec-
nie jest jedną z najczęstszych przyczyn marskości 
oraz raka wątroby, a także stanowi coraz bardziej po-
wszechne wskazanie do przeszczepu wątroby.

Zakażenie to stanowi dziś ogromne wyzwanie dla 
lekarzy, gdyż często przebiega bezobjawowo, a jego 
wykrycie i leczenie bywa trudne. Obecnie stosowa-
na terapia pegylowanym interferonem z rybawiryną, 
stosowana zazwyczaj przez 24 lub 48 tygodni przy 
najbardziej rozpowszechnionym HCV o genotypie 1, 
pozwala na osiągnięcie stałej niewykrywalności wi-
rusa (SVR) tylko u średnio 50% (różne źródła podają 
38–46%) chorych, natomiast w przypadkach zakażeń 
HCV o genotypie 2 i 3 odpowiedź uzyskuje się odpo-
wiednio u 80–93% i 66–80% pacjentów [1]. Dużym 
problemem klinicznym jest też leczenie pacjentów 
rasy czarnej, u których otrzymuje się trwałą odpo-
wiedź wirusologiczną jedynie w 19% przypadków [2]. 
Terapię utrudnia też zakażenie HIV, współistniejące 
często z zakażeniem HCV [3a].

Nowe leki przeciwko zakażeniu HCV typu C, po-
mimo że ich badania wydają się bardzo obiecujące, 
a termin wprowadzenia do leczenia jest stosunkowo 
bliski, będą prawdopodobnie stosowane w kombina-
cji z rybawiryną, gdyż jej brak, jako składnika kilku-
lekowej terapii, skutkuje nawrotami choroby u blisko 
48% badanych przypadków [4].

epidemiologia

Szacuje się, że obecnie na świecie zakażonych wi-
rusem HCV jest ponad 170 milionów osób, a co roku 
przybywa od 3 do 4 milionów zakażeń. Tylko w Sta-
nach Zjednoczonych notuje się 40 tysięcy nowych za-
chorowań rocznie, przy czym jedynie około 15% z nich 
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u których obserwuje się pewne symp-
tomy są one zazwyczaj niespecyficz-
ne. Wielu pacjentów nie konsultuje 
się z lekarzem i nie ma postawionej 
diagnozy, nawet podczas ostrej fazy 
choroby. Diagnoza ostrego zapalenia 
wątroby typu C następuje po potwier-
dzeniu obecności RNA HCV. Jakościo-
we i ilościowe metody wykrywania 
RNA wirusa obejmują m.in. metody 
hybrydyzacji z amplifikacją sygnału 
(Quantiplex HCV, Chiron bDNA signal 
amplification assay), reakcję łańcu-
chową polimerazy (PCR) z odwrotną 
transkrypcją RT-PCR (reverse transcrip-
tion polymerase chain reaction), reak-
cję łańcuchową ligazy (Abbott) czy też 
NASBA (nucleic acid sequence-based 

amplification). Zakażenie potwierdza się, gdy poziom 
RNA HCV jest wyższy niż 30 IU/ ml [7].

Leczenie

Obecność wirusa HCV może być wykryta we krwi 
już po 2–3 tygodniach od chwili zakażenia. Ostre za-
palenie wątroby rozwija się od 2 do 12 tygodni od mo-
mentu kontaktu z wirusem i trwa zwykle mniej niż 3 
miesiące, ale tylko niewielki odsetek pacjentów (10–
15%) wykazuje symptomy choroby.

Ostra forma zakażenia HCV przebiega zwykle bez-
objawowo, przy czym ilość przypadków spontaniczne-
go zwalczenia wirusa, które zwykle następuje w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy od wystąpienia objawów kli-
nicznych, zdarza się częściej u pacjentów, którzy wy-
kazywali objawy zakażenia. Ostra forma w większości 
przypadków przechodzi w postać przewlekłą.

Biorąc pod uwagę znaczną ilość przypadków za-
każeń HCV oraz trudności w jego leczeniu, rozpozna-
nie zapalenia wątroby typu C oraz terapia przewlekłej 
fazy okazują się być konieczne. Przed podjęciem le-
czenia należy u chorego oznaczyć genotyp HCV, od 
rodzaju którego zależy sposób leczenia, a także, 
w przypadkach zakażeń genotypami 1, 4, 5 lub 6, 
stężenie RNA-HCV (stopień wiremii). Leczenie uwa-
ża się za skuteczne, gdy po 24 tygodniach od zakoń-
czenia terapii nie stwierdza się we krwi obecności 
RNA-HCV. Kryterium to, określane jako stała nie-
wykrywalność wirusa (SVR – sustained virological 

response), definiuje się jako brak wykrywalnej wi-
remii [7].

W badaniu przeprowadzonym na 369 leczonych 
i 201 nieleczonych pacjentach z 17 ośrodków, zano-
towano u pacjentów leczonych średni poziom SVR – 
62% oraz 12% u pacjentów niepoddanych terapii. Inne 
badania zebrane z 12 ośrodków, przeprowadzone na 
grupie 162 leczonych i 81 nieleczonych pacjentów, 
wykazały wartości SVR wynoszące 70,5% w grupie 
leczonej i 35,3% w grupie niepoddanej terapii. Nale-
ży podkreślić, że publikowane badania wykazują zna-
czącą różnorodność w doborze metod badawczych, 
kryteriów wykluczenia z badań, charakterystyki pa-
cjentów, obserwowanych symptomów czy metod 
leczenia. Klinicznie znaczący nawrót choroby nie wy-
stępuje jednak często, także tolerowalność terapii 
uważa się za akceptowalną w większości prezento-
wanych badań [8].

Metody leczenia przewlekłego zapalenia wątroby 
typu C ulegają bardzo szybkim zmianom. Początkowo 
stosowano monoterapię interferonem alfa-2a, pod 
koniec lat 90. wprowadzono kombinowaną terapię 
interferonem z rybawiryną, zaś dalsza modyfikacja 
polegała na zastosowaniu pegylowanego interfero-
nu i rybawiryny. Obecnie obowiązującym schematem 
leczenia jest skojarzona terapia pegylowanym interfe-
ronem alfa-2a lub alfa-2b, w kombinacji z rybawiryną, 
w dawkach zależnych od genotypu HCV. Taki schemat 
leczenia stosuje się obecnie jako terapię pierwszego 
rzutu. W przypadkach wystąpienia wyraźnych działań 
niepożądanych, nieskuteczności leczenia lub nawro-
tów replikacji wirusa stosuje się najczęściej terapię 
innym interferonem, takim jak naturalny interferon 
alfa-n3 lub innym preparatem zawierającym inter-
feron alfa-2b, w formulacji zapewniającej przedłużo-
ne działanie (Albuferon, Locteron) [3c], ewentualnie 
w skojarzeniu z rybawiryną. Podjęto również próby 
zastąpienia rybawiryny preparatem o nazwie vira-
midyna, będącą prolekiem rybawiryny i wykazującą 
znaczne obniżenie ilości działań niepożądanych [9].

Aktualnie stosowana terapia HCV z użyciem pegy-
lowanego interferonu i rybawiryny niestety nie jest 
efektywna w blisko połowie przypadków, a efekty 
uboczne stosowanego leczenia są często wyniszcza-
jące dla organizmu. Dodatkowo dla blisko 5 milionów 
ludzi zakażonych HCV wraz ze współistniejącym za-
każeniem HIV, gdzie ryzyko szybszego pogorszenia 
funkcji wątroby jest jeszcze wyższe, stosowana tera-
pia jest znacząco mniej efektywna [3a, tabela 1].

Termin rozpoczęcia terapii jest z pewnością pa-
rametrem krytycznym. Sukces terapii jest znacząco 
większy jeśli leki podaje się w fazie ostrej, a nie dopie-
ro w fazie przewlekłej. W celu uniknięcia znaczącego 
obniżenia skuteczności terapii zaleca się rozpoczęcie 
leczenia nie później niż 20 tygodni od rozpoznania.

Przykładowo, w badaniach u pacjentów z ostrym 
HCV, którzy otrzymywali pegylowany interferon 

Ostra forma zakażenia 
HCV przebiega zwykle 

bezobjawowo, przy 
czym ilość przypadków 

spontanicznego zwalczenia 
wirusa, które zwykle 

następuje w ciągu pierwszych 
3 miesięcy od wystąpienia 

objawów klinicznych, zdarza 
się częściej u pacjentów, 

którzy wykazywali objawy 
zakażenia. Ostra forma 

w większości przypadków 
przechodzi w postać 

przewlekłą.

Populacja SVR
ogólnie

SVR 
genotyp 1

SVR 
genotyp 2 i 3

HIV/HCV 27–44% 14–38% 53–73%

HCV 56–61% 42–44% 70–82%

Tabela 1. Wartości SVR uzyskane w terapii z użyciem pegylowanego interferonu 

z rybawiryną (dane z badań klinicznych) u pacjentów z HCV oraz u pacjentów 

z HCV i współistniejącym zakażeniem HIV [3a]
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i rybawirynę w 8, 12 oraz 20 tygodniu po rozpozna-
niu zakażenia i w grupie otrzymującej lek w 8 i 12 
tygodniu po rozpoznaniu, znakomita większość osią-
gnęła SVR porównywalny z tym osiągniętym w gru-
pie, która rozpoczęła leczenie dopiero w 20 tygodniu 
po rozpoznaniu [7, 10].

Niecałkowita skuteczność obecnie stosowanych 
terapii w zwalczaniu zakażeń HCV oraz wzrastająca 
wiedza na temat molekularnych aspektów replikacji 
wirusa HCV zaowocowała dużym postępem w opra-
cowywaniu nowych związków przeciwwirusowych. 
Szczególnie rozwinęły się badania nad zastosowa-
niem związków, które w różnych punktach uchwy-
tu mogą ingerować w cykl replilkacyjny wirusa. Jako 
punkty uchwytu wybrano kluczowe enzymy cyklu re-
plikacyjnego, takie jak polimeraza i proteaza [11].

Badania nowych inhibitorów

Małocząsteczkowe inhibitory, w szczególności 
NS3 proteazy czy NS5B RNA-zależnej polimerazy, są 
obecnie intensywnie testowane jako składniki przy-
szłych skutecznych terapii. Podawanie ich wykazało 
obniżenie lub cofnięcie się replikacji wirusa HCV. Nie-
stety wiele z inhibitorów, które wydawały się obie-
cujące i były intensywnie testowane, nie przeszło 
pomyślnie badań, w szczególności z powodu znacz-
nych efektów niepożądanych, niewystarczającej efek-
tywności lub też z powodów finansowych [12]. Należą 
do nich zarówno inhibitory proteazy, jak i polimera-
zy [tabela 2].

BILN 2061 (culprivir), inhibitor HCV NS3 proteazy 
był pierwszym, bardzo aktywnym inhibitorem HCV, 
podawanym pacjentom z przewlekłym HCV o ge-
notypie 1, niestety z powodu wysokiej toksyczności 
badania zostały przerwane [13]. Z tych względów do-
minującym leczeniem w zakażeniach HCV jest w dal-
szym ciągu kombinacja pegylowanego interferonu 
z rybawiryną. Fakt ten obrazuje sprzedaż omawia-
nej kombinacji, która w roku 2006 osiągnęła sumę 
2,5 biliona dolarów w Stanach Zjednoczonych i Euro-
pie, a prognozy mówią o wzroście sprzedaży o kolej-
ne 1,5 biliona dolarów do roku 2010 [3d].

Pomimo niepomyślnego przerwania wielu badań, 
prace nad nowymi inhibitorami trwają nadal i szereg 
obiecujących związków jest już w bardzo zaawanso-
wanych badaniach klinicznych. Jak widać z ta beli 3, 
aktualnie w badaniach klinicznych znajduje się aż 
28 inhibitorów HCV, głównie proteazy i polimerazy, 
z czego 15 jest w I fazie badań, 10 – w fazie II, nato-
miast boceprevir i telaprevir są w zaawansowanej 
III fazie badań klinicznych [14].

tMC435350 (iia faza badań klinicznych)

TMC435350 (wzór 1) jest niezwykle aktywnym 
inhibitorem NS3/4A proteazy, wyselekcjonowanym 

z grupy nowych makrocyklicznych inhibitorów, bę-
dącym obecnie w IIa fazie badań klinicznych. W ba-
daniach z użyciem proteaz NS3/4A o genotypie 1a 
i 1b stała inhibicji wyniosła odpowiednio 0,5 i 0,4 
nM. TMC435350 hamuje replikację HCV w testach 

Oryginalna nazwa leku (ang.) Kategoria/Mechanizm działania Firma farmaceutyczna

BILN 2061 inhibitor proteazy Boehringer Ingelheim Pharma

SCH-6 inhibitor proteazy Schering

JTK 003 inhibitor polimerazy Akros Pharma

R803 inhibitor polimerazy Riegel Pharmaceutical

XTL-2125 inhibitor polimerazy XTL Biopharmaceuticals

NM283
(Valopicitabine)

inhibitor polimerazy IdenixPharmaceutical/
Novartis

HCV-796 inhibitor polimerazy ViroPharma/Wyeth

R1626 inhibitor polimerazy Roche

GSK625433 inhibitor polimerazy GlaxoSmithKline

Oryginalna nazwa
leku (ang.)

Kategoria/Mechanizm 
działania

Firma farmaceutyczna Faza badań 
klinicznych

Clemizole inhibitor NS4B Eiger BioPharmaceutical Faza I

ACH -1625 inhibitor proteazy Achillion Faza I

MK-3281 inhibitor polimerazy BMS Faza I

PSI-7851 inhibitor polimerazy Pharmasset Faza I

ABT-450 HCV inhibitor proteazy Abbott/Enanta Faza I

BI 201335 inhibitor proteazy Boehringer Ingelheim Pharma Faza I

VX-813 inhibitor proteazy Vertex Faza I

PHX1766 inhibitor proteazy Phenomix Faza I

IDX184 inhibitor polimerazy Idenix Faza I

ABT-333 inhibitor polimerazy Abbott Faza I

VCH-916 inhibitor polimerazy Vertex Faza I

PF-00868554
(Filiburvir)

inhibitor polimerazy Pfizer Faza I

VX-500 inhibitor proteazy Vertex Faza I

ITMN-191 
(R-7227)

inhibitor proteazy InterMune/Roche Faza I

R7128 inhibitor polimerazy Pharmasset/Roche Faza I

ANA598 inhibitor polimerazy Anadys Pharmaceuticals Faza II

MK-7009 inhibitor proteazy Merck Faza II

BI 207127 inhibitor polimerazy Boehringer Ingelheim Pharma Faza II

A-832 inhibitor NS5A ArrowTherapeutics Faza II

GS 9190 inhibitor polimerazy Gilead Faza II

BMS-790052 inhibitor NS5A Bristol-Myers Squibb Faza II

SCH900518(518) inhibitor proteazy Schering/Merck Faza II

VCH-759 inhibitor polimerazy Vertex Faza II

ITX5061 inhibitor HCV iTherx Faza IIa

TMC435
Boceprevir 
(SCH 503034)
Telaprevir 
(VX 950)

inhibitor proteazy
inhibitor proteazy

inhibitor proteazy

Medivir/Tibotec
Schering

Vertex

Faza IIa
Faza III

Faza III

Tabela 2. Inhibitory HCV – dla których badania kliniczne zostały przerwane [12]

Tabela 3. Inhibitory HCV – aktualnie w badaniach klinicznych [14]
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komórkowych z użyciem subgenomowego repliko-
nu 1b w efektywnym stężeniu EC50=8 nM i indeksem 
selektywości SI >2000. TMC hamuje także replikację 
NS3 proteazy HCV genotypów 2, 4, 5 i 6 z IC50 poni-
żej 13 nM i genotypu 3 z IC50=37 nM.

Parametry farmakokinetyczne oraz doustną bio-
dostępność badano na szczurach męskich Spra-
gue-Dawley, po pojedynczym podaniu (p.o  i  i.v.), 
odpowiednio 40 lub 4 mg/kg ß-cyklodekstrynowego 
roztworu TMC435350. Parametry farmakokinetycz-
ne ilustruje tabela 4.

Badany inhibitor wykazał synergizm z interfe-
ronem alfa-2a oraz z inhibitorem NS5B w modelu 
repliko nowym, oraz efekt addytywny z rybawi-
ryną, co sugeruje że TMC435350 może być uży-
teczny w terapii z pegylowanym interferonem 
i ryba wiryną.

Faza IIa badań klinicznych TMC435350 obej-
mowała między innymi wieloośrodkowe badanie 

przeprowadzone w 5 europejskich krajach. Pacjen-
ci z przewlekłym zapaleniem wątroby o genotypie 1 
otrzymywali TMC435350 albo placebo raz dziennie 
przez 7 dni, a dalej kontynuowano terapię za pomo-
cą TMC435350, bądź placebo i standardowej terapii, 
obejmującej 180 µg/tydzień pegylowanego inter-
feronu alfa-2a oraz 1000–1200 mg/kg rybawiryny 
przez 21 dni, lub też TMC435350 lub placebo wraz 
z pegylowanym interferonem i rybawiryną stosowa-
no przez 28 dni w tych samych dawkach. Następnie 
wszyscy pacjenci kontynuowali leczenie interfero-
nem z rybawiryną przez dodatkowe 20 lub 44 tygo-
dnie, tak aby całkowity czas leczenia wyniósł 24 lub 
48 tygodni. W dawce 25 mg i 75 mg podawanej raz 
dziennie TMC435350 wykazał zależną od dawki ak-
tywność przeciwwirusową zarówno podawany sam, 
jak i w kombinacji z interferonem i rybawiryną. W gru-
pie otrzymującej 25 mg TMC435350 w 4 tygodniowej 
terapii, u 3 z 9 pacjentów zanotowano niewykrywal-
ny poziom RNA wirusa C w 28 dniu leczenia, tak więc 
33% pacjentów uzyskało bardzo szybką odpowiedź 
na leczenie. W grupie otrzymującej 75 mg TMC435350 
w 4-tygodniowej terapii, aż 8 z 9 pacjentów (89%) 
uzyskało w 28 dniu terapii wartość HCV RNA <10 IU/
ml. Ważne, że w żadnej z grup nie zanotowano po-
ważniejszych objawów niepożądanych. Wystąpiły je-
dynie nudności, biegunki i bóle głowy, jednakże nikt 
z pacjentów nie musiał przerywać terapii. Nie zano-
towano ważnych kliniczne zmian w badaniach labo-
ratoryjnych [1, 3e, 15, 16].

Wyniki badań nad TMC435350 na zdrowych ochot-
nikach, którzy otrzymywali lek przez 5 dni, w daw-
ce 100, 200 lub 400 mg raz dziennie, bądź 200 mg 
dwa razy dziennie, prezentowane na 43. Europejskiej 
Konferencji Badań Nad Chorobami Wątroby, wyka-
zały że preparat jest bardzo dobrze tolerowany. Nie 
obserwowano żadnych poważnych działań niepożą-
danych [17].

telaprevir (VX-950) (iii faza badań 
klinicznych)

Telaprevir (wzór 2) jest doustnym inhibitorem pro-
teazy HCV, znajdującym się w III fazie badań klinicz-
nych i jednym z najbardziej zaawansowanych w tych 
badaniach związków, opracowywanych specyficznie 
pod kątem wirusa zapalenia wątroby typu C.

W wieloośrodkowych, randomizowanych bada-
niach 250 pacjentów, wcześniej nieleczonych z po-
wodu przewlekłego HCV o genotypie 1, zostało 
podzielonych na cztery grupy. Charakterystykę pa-
cjentów poddanych leczeniu ilustruje tabela 5.

W pierwszej grupie stosowano w ciągu 12 tygo-
dni trójskładnikową terapię obejmującą telaprevir 
podany pierwszego dnia kuracji w dawce 1250 mg, 
a następnie podawany w dawce 750 mg, co 8 go-
dzin, pegylowany interferon alfa-2a (180 µg/tydzień) 
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Wzór 1. Struktura TMC435350 [16]

Parametry 40 mg/kg (p.o.) 4 mg/kg (i.v.)

Klirens (L/h/kg) – 2,3

V (L/kg) – 5,3

Cmax (ng/ml) 1430 –

tmax (h) 2,0 –

t1/2 8-24h (h) 2,6 4,0

AUC0-24h (ng h/ml) 7740 1740

AUC0-∞ (ng h/ml) 7750 1750

Fabs (%) 44 –

Tabela 4. Parametry farmakokinetyczne po podaniu szczurom TMC435350 [16]
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i rybawirynę (1000–1200 mg/dzień, w zależności od 
masy ciała), po czym przez następne 12 tygodni sto-
sowano interferon alfa-2a i rybawirynę w dawkach 
podanych powyżej.

W drugiej grupie, po 12-tygodniowym podawaniu 
trzech preparatów, analogicznie jak w grupie pierw-
szej, stosowano w ciągu kolejnych 36 tygodni pegy-
lowany interferon alfa-2a i rybawirynę. Trzecia grupa 
otrzymywała tylko trójskładnikową terapię przez 12 
tygodni. W grupie kontrolnej pegylowany interfe-
ron alfa-2a i rybawirynę podawano w dawkach ana-
logicznych jak w pierwszej grupie przez 48 tygodni 
oraz telaprevir-placebo, w czasie pierwszych 12 ty-
godni terapii. Już po 4 tygodniach leczenia uzyskano 
wartości SVR wynoszące około 59–81%, w porówna-
niu do 11% w grupie kontrolnej, zaś po 12 tygodniach 
leczenia wartości te wynosiły 68–80%, wobec 45% 
w grupie kontrolnej.

Końcowej oceny efektywności kuracji dokonano 
po 24 tygodniach od zakończenia terapii. Najlepsze 
rezultaty otrzymano w grupie drugiej, w której tera-
pia trwała 48 tygodni. W grupie tej SVR uzyskano dla 
67% chorych, w porównaniu do 41% w grupie kon-
trolnej, natomiast w grupie pierwszej, gdzie leczenie 
kontynuowano w ciągu 24 tygodni, wartość ta wy-
niosła 61%. Przebieg terapii w okresie 4–48 tygodni 
ilustruje tabela 6.

Nawroty choroby wystąpiły u 2% pacjentów z gru-
py pierwszej, u 6% z grupy drugiej i u 33% z grupy 
trzeciej, wobec 23% chorych z grupy kontrolnej. U 7% 
chorych stwierdzono wzrost poziomu HCV RNA do 
wartości powyżej 100 IU/ml.

Działania niepożądane, podobne do uzyski-
wanych po terapii z telaprevirem, zaobserwowa-
no u 21% pacjentów, zaś w grupie kontrolnej tylko 
u 11%. Tak wysoki procent występowania działań 
niepożądanych w terapii z telaprevirem mógł być 
powodem przerwania kuracji. Do najbardziej po-
wszechnych efektów niepożądanych stosowanego 
leczenia należały typowe dla terapii interferonem: 
zmęczenie, nudności, bóle głowy, objawy grypopo-
dobne oraz bezsenność, a także reakcje dermato-
logiczne, przy czym wysypka, świąd, nudności czy 
biegunka występowały częściej w grupach otrzy-
mujących telaprevir. W badaniach laboratoryjnych, 
w grupie otrzymującej telaprevir częściej notowano 
obniżenie poziomu hemoglobiny, niż w grupie kon-
trolnej podczas pierwszych 12 tygodni terapii. Po-
ziom ten wracał jednak do normy w ciągu 4 tygodni 
od zakończenia terapii. Nie zanotowano innych, waż-
nych klinicznie, odchyleń w badaniach laboratoryj-
nych w grupach [1, 2, 3f].

W innych wieloośrodkowych, randomizowanych 
badaniach 334 chorych, zakażonych HCV o genotypie 
1 i uprzednio niepoddawanych leczeniu, podzielono 
na cztery grupy. Charakterystykę pacjentów przed-
stawia tabela 7.

W pierwszej grupie chorzy otrzymywali te-
laprevir (1250 mg pierwszego dnia, a następnie 
750 mg, co 8 godzin), pegylowany interferon alfa-2a 
(180 µg/tydzień) oraz rybawirynę (1000–1200 mg, 
w zależności od masy ciała) w ciągu 12 tygodni, po 
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Wzór 2. Struktura telapreviru [1]

Tydzień terapii

Wartości SVR

Grupa 1 
(n=79)

Grupa 2
(n=79)

Grupa 3
(n=17)

Grupa kontr.
(n=75)

liczba i % pacjentów

4 64 (81) 64 (81) 10 (59) 8 (11)

12 54 (68) 63 (80) 12 (71) 34 (45)

24 45 (57) 56 (71) – 43 (57)

48 – 51 (65) – 35 (47)

Badanie po 24 tygodniach; trwały SVR 48 (61) 53 (67) 6 (35) 31 (41)

Charakterystyka pacjenta
/grupy badawcze 

Grupa 1
(n=79)

Grupa 2
(n=79)

Grupa 3
(n=17)

Grupa kontr.
(n=75)

Wiek (średnia wartość i przedział) 49 (21–61) 50 (26–61) 49 (34–63) 49 (24–59)

BMI (średnia wartość i przedział) 26,9 (18–41) 25,8 (19–44) 28,6 (20–38) 26,9 (19–38)

Płeć męska (liczba i %) 54 (68) 48 (61) 12 (71) 43 (57)

Rasa (grupa etniczna), (liczba i %)
biała
czarna 
azjatycka 
latynoska
inna

60 (76)
7 (9)
1 (1)

9 (11)
2 (3)

60 (76)
8 (10)
3 (4)
7 (9)
1 (1)

13 (76)
3 (18)

0
1 (6)

0

59 (79)
9 (12)

0
6 (8)
1 (1)

Genotyp HCV 1 (liczba i %) 
1a
1b
nieoznaczony

53 (67)
17 (22)
9 (11)

48 (61)
27 (34)

4 (5)

9 (53)
6 (35)
2 (12)

50 (67)
20 (27)

5 (7)

HCV RNA – log10 

IU/ml
6,54±0,72 6,47±0,60 6,57±0,43 6,68±0,49

HCV RNA  ≥ 800,000 IU/ml, (liczba i %) 66 (84) 68 (86) 15 (88) 69 (92)

Zwłóknienie (liczba i %)
brak lub minimalne
częściowe

24 (30)
41 (52)

34 (43)
31 (39)

4 (24)
9 (53)

19 (25)
37 (49)

ALT (aminotransferaza alaninowa) 
– IU/ml

73±54 72±49 80±75 68±38

Tabela 6. Wartości SVR podczas i po terapii telaprevirem (n=250) [2]

Tabela 5. Charakterystyka pacjentów poddanych badaniom II fazy telapreviru 

(n=250) [2]
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czym kontynuowano leczenie przez następne 12 ty-
godni stosując interferon z rybawiryną. W drugiej 
grupie pacjenci otrzymywali telaprevir oraz interfe-
ron i rybawirynę przez 12 tygodni, w trzeciej telapre-
vir i interferon bez rybawiryny przez 12 tygodni, zaś 
w grupie kontrolnej stosowano interferon i rybawi-
rynę w ciągu 48 tygodni. Ocenę wyników wykonano 
24 tygodnie po zakończeniu terapii.

W czwartym tygodniu kuracji uzyskano warto-
ści SVR w granicach 50–80%, w porównaniu do 13% 
pacjentów z grupy kontrolnej, zaś po 12 tygodniach 
wartości te wynosiły odpowiednio 62–80% oraz 43%. 
Po 24 tygodniach od zakończeniu kuracji najwyższe 
wyniki otrzymano w grupie pierwszej i drugiej, od-
powiednio 69 i 60% w porównaniu do 46% w gru-
pie kontrolnej. Najniższą wartość SVR (tylko 36%) 
uzyskano dla grupy leczonej kombinacją preparatów 
niezawierających rybawiryny [tabela 8], co dowodzi, 

że obecność tego leku jest niezbędna przy lecze-
niu HCV.

Nawroty HCV obserwowano u 14, 30 i 48% cho-
rych, odpowiednio z grupy pierwszej, drugiej i trze-
ciej, w porównaniu do 22% z grupy kontrolnej.

Wzrost poziomu wiremii w 12 tygodniu kuracji 
nastąpił u około 1% pacjentów w grupie kontrolnej 
i w grupie drugiej, w grupie pierwszej u 5% chorych, 
natomiast w grupie trzeciej, w której nie stosowa-
no rybawiryny, wzrost ten zanotowano aż u 24% pa-
cjentów. Objawy niepożądane obserwowano u 13% 
pacjentów w grupach otrzymujących telaprevir, zaś 
w grupie kontrolnej tylko u 3%. Ponadto, w grupie 
otrzymującej telaprevir, częściej notowano obniżenie 
poziomu hemoglobiny podczas pierwszych 12 tygo-
dni terapii, niż w grupie kontrolnej. Poziom ten wracał 
jednak do normy w ciągu 4 tygodni od zakończenia 
terapii. Nie zanotowano innych, ważnych klinicznie, 
odchyleń w badaniach laboratoryjnych w obserwo-
wanych grupach [3f, 18].

Istotny problem w terapii HCV stanowi wciąż le-
czenie pacjentów zakażonych HCV o genotypie 1, 
którzy nie osiągnęli stałej odpowiedzi wirusologicz-
nej SVR po terapii pegylowanym interferonem z ry-
bawiryną. W przypadkach nawrotu choroby wartości 
SVR po standardowej terapii wynoszą około 30% 
i tylko 10% u pacjentów, którzy wcześniej nie zare-
agowali na leczenie. Obiecujące są rozpoczęte bada-
nia na dużej grupie, tzw. grupie trudnych do leczenia 
pacjentów, z użyciem telapreviru. Ze 115 pacjentów 
objętych badaniami 66 chorych nie reagowało na te-
rapię, u 40 osób stwierdzono nawrót choroby, a u 9 
osób terapia spowodowała wzrost poziomu HCV 
RNA. Zastosowano 24-tygodniowy schemat leczenia, 
w którym przez pierwsze 12 tygodni podawano tela-
previr wraz z pegylowanym interferonem i rybawi-
ryną, zaś w ciągu następnych 12 tygodni stosowano 
interferon z rybawiryną. Wstępne wyniki, analizowa-
ne po 12 tygodniach od zakończenia terapii, wskazu-
ją na osiągnięcie SVR w przypadku 52% pacjentów 
z grupy, u której wcześniej brak było pozytywnej od-
powiedzi na standardowe leczenie i 73% z grupy le-
czonej z powodu nawrotu choroby. Dermatologiczne 
objawy niepożądane, które zmusiły do przerwania 
kuracji wystąpiły u 7% chorych poddawanych kura-
cji z telaprevirem, w porównaniu z 3% w grupie kon-
trolnej [19].

Podsumowując przedstawione badania, można 
stwierdzić, że 24 tygodniowa terapia u pacjentów 
z HCV o genotypie 1 z użyciem dodatkowo tela-
previru skutkuje o około 20% wyższym SVR, niż 48 
tygodniowa terapia z użyciem pegylowanego inter-
feronu alfa-2a z rybawiryną, przy czym rybawiryna 
wciąż pozostaje kluczowym składnikiem wielole-
kowej terapii. Niepokojące jest występowanie der-
matologicznych objawów niepożądanych i z tego 
powodu niektórzy autorzy zalecają monitorowanie 

Charakterystyka pacjenta/grupy 
badawcze 

Grupa 1 
(n=81)

Grupa 2 
(n=82)

Grupa 3 
(n=78)

Grupa kontr. 
(n=82)

Wiek (średnia wartość i przedział) 46 (19–65) 44 (22–65) 45 (20–64) 45 (18–64)

BMI (średnia wartość i przedział) 24 (17–35) 23 (17–32) 24 (18–41) 24 (17–35)

Płeć męska (liczba i %) 54 (67) 49 (60) 43 (55) 46 (56)

Rasa (grupa etniczna), (liczba i %)
biała
czarna 
azjatycka 
latynoska
inna

75 (93)
1 (1)
3 (4)
1 (1)
1 (1)

76 (93)
2 (2)
2 (2)
1 (1)
1 (1)

77 (99)
1 (1)

0
0
0

76 (93)
2 (2)
4 (5)

0
0

Genotyp HCV 1 (liczba i %) 
1a
1b
nieoznaczony

31 (38)
50 (62)

0

37 (45)
45 (55)

0

40 (51)
38 (49)

0

35 (43)
45 (55)

2 (2)

HCV RNA – log10 

IU/ml
6,5±0,6 6,4±0,60 6,3±0,6 6,4±0,6

HCV RNA ≥800,000 IU/ml (liczba i %) 73 (90) 67 (82) 63 (81) 68 (83)

Zwłóknienie, (poprzednia biopsja)
(liczba i %)
brak lub minimalne
częściowe

35 (43)
37 (46)

30 (37)
46 (56)

31 (40)
43 (55)

28 (34)
46 (56)

ALT (aminotransferaza alaninowa 
(średnia i  przedział) – IU/ml

56 (18–277) 50 (15–259) 58 (18–303) 55 (20–315)

Tydzień terapii

Wartości SVR

Grupa 1
(n=81)

Grupa 2
(n=82)

Grupa 3
(n=78)

Grupa kontr.
(n=82)

liczba i % pacjentów

4 56 (69) 66 (80) 39 (50) 11 (13)

12 59 (73) 66 (80) 48 (62) 35 (43)

24 57 (70) – – 48 (59)

48 – – – 45 (55)

Badanie po 24 tygodniach; trwały SVR 56 (69) 49 (60) 28 (36) 38 (46)

Tabela 7. Charakterystyka pacjentów poddanych badaniom II fazy telapreviru 

(n=334) [18]

Tabela 8. Wartości SVR podczas i po terapii (n=334) [18]
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efektów dermatologicznych w czasie leczenia tela-
previrem.

W pierwszym kwartale 2008 r. zostały rozpoczęte 
badania III fazy telapreviru z udziałem 1050 chorych 
zakażonych HCV o genotypie 1. Badania te prowa-
dzone są w około 100 ośrodkach w USA, a ich za-
kończenie przewidziane jest na koniec 2010 r. Grupa 
pierwsza będzie dostawać telaprevir w kombinacji 
z pegylowanym interferonem i rybawiryną w ciągu 12 
tygodni, po czym przez następne 12 tygodni kuracja 
będzie oparta na interferonie z rybawiryną. W drugiej 
grupie pierwsza faza będzie trwała tylko 8 tygodni, 
zaś druga 16 tygodni. W grupie kontrolnej będzie po-
dawany pegylowany interferon i rybawiryna przez 48 
tygodni [20].

Boceprevir (SCH503034) iii faza badań 
klinicznych)

Boceprevir (wzór 3) jest inhibitorem proteazy, 
znajdującym się w III fazie badań klinicznych. We 
wstępnych badaniach, gdzie stosowano dawki 100, 
200 i 400 mg bocepreviru, nie stwierdzono obniżenia 
poziomu wiremii. W randomizowanych, wieloośrod-
kowych badaniach II fazy prowadzonych w USA, Ka-
nadzie i krajach Europy Zachodniej sprawdzano m.in. 
efektywność wyższej dawki bocepreviru w kombinacji 
z pegylowanym interferonem alfa-2b o przedłużonym 
działaniu i z rybawiryną u 595 wcześniej nieleczonych 
pacjentów, zakażonych HCV o genotypie 1.

Stosowano dawki 800 mg bocepreviru, 1,5 µg/ty-
dzień pegylowanego interferonu alfa-2b oraz 1000–
1200 mg rybawiryny, a także mniejszą niż zazwyczaj 
jej ilość, wynoszącą 400–1000 mg. Trójskładnikową 
terapię prowadzono w grupach, w których leczenie 
trwało 28 i 48 tygodni, przy czym w dwóch grupach 
po 4 tygodniach terapii z interferonem i rybawiryną 
podawano boceprevir, tak więc kuracja tym inhibito-
rem w wymienionych grupach trwała 24 lub 44 tygo-
dnie. Po 4 tygodniach kuracji uzyskano odpowiedź 
wynoszącą 62% dla grupy, w której boceprevir po-
dano po 4 tygodniach terapii, natomiast dla grupy, 
w której od początku stosowano terapię trójskład-
nikową wartości te wynosiły 38% i 8% w przypadku 
grupy kontrolnej. Najwyższe wartości odpowiedzi wi-
rusologicznej, wynoszące odpowiednio 79, 69 i 34% 
otrzymano po 44 tygodniach terapii, przy czym war-
tość SVR dla grupy zawierającej niższą dawkę ryba-
wiryny wynosiła tylko 54%. Objawy niepożądane, 
podobne jak w przypadku stosowania telapreviru wy-
stąpiły w zakresie 8–15%, przy 8% dla grupy kontro-
lnej. Zanotowano także znaczny wzrost przypadków 
anemii (około 50%) w porównaniu do 33% w grupie 
kontrolnej. Konieczność zaprzestania terapii z powo-
du działań niepożądanych zanotowano u 9–18% pa-
cjentów leczonych boceprevirem oraz u 8% w grupie 
kontrolnej [1, 3e, 3g, 21, 22].

Interesujące wyniki prezentowano ostatnio na 
44th European Association for the Study of the Liver 
2009 Annual Meeting in Copenhagen, gdzie podob-
nie jak w badaniach omówionych powyżej, leczeniu 
poddano 600 pacjentów zakażonych HCV o genoty-
pie 1. Stosowano boceprevir w kom-
binacji z pegylowanym interferonem 
alfa-2b i rybawiryną. Po zakończeniu 
terapii trwającej 48 tygodni u 75% pa-
cjentów nie stwierdzono obecności wi-
rusa, podczas gdy w grupie kontrolnej 
tylko u 38% pacjentów poziom ten był 
nieoznaczalny.

Rozpoczęto już wieloośrodkowe-
randomizowanie, z podwójną ślepą 
próbą i kontrolowane przy zastoso-
waniu placebo porównawcze badania 
III fazy na grupie powyżej 1000 pa-
cjentów, otrzymujących 24- i 44-ty-
godniową terapię trójskładnikową 
z użyciem bocepreviru, która ma być 
kontynuowana przy zastosowaniu pe-
gylowanego interferonu alfa-2b z ry-
bawiryną, aż do 48 tygodnia [23].

Bardzo interesująco zapowiada 
się pierwsze badanie kliniczne, obej-
mujące podanie trójskładnikowej te-
rapii, obejmującej inhibitor proteazy 
ITMN-191(R7227), inhibitor polimera-
zy R7128 i rybawirynę pacjentom z przewlekłym za-
paleniem wątroby typu C o genotypie 1. Będzie to 
pierwsze badanie, w którym użyte będą trzy związ-
ki przeciwwirusowe i żadnym z nich nie będzie inter-
feron [24].

podsumowanie

Przedstawione dane wskazują, że badania III fazy 
z użyciem inhibitorów proteazy lub polimerazy HCV 
w kombinacji z pegylowanym interferonem i ryba-
wiryną są mocno zaawansowane i w związku z tym 
można przypuszczać, że wprowadzenie tego typu te-
rapii do leczenia może nastąpić w najbliższych latach. 
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Wzór 3. Struktura bocepreviru [http://en.wikipedia.org/wiki/Boceprevir]

Niecałkowita skuteczność 
obecnie stosowanych terapii 
w zwalczaniu zakażeń HCV 
oraz wzrastająca wiedza 
na temat molekularnych 
aspektów replikacji wirusa 
HCV zaowocowała dużym 
postępem w opracowywaniu 
nowych związków 
przeciwwirusowych. 
Szczególnie rozwinęły się 
badania nad zastosowaniem 
związków, które w różnych 
punktach uchwytu 
mogą ingerować w cykl 
replilkacyjny wirusa. Jako 
punkty uchwytu wybrano 
kluczowe enzymy cyklu 
replikacyjnego, takie jak 
polimeraza i proteaza.
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Zarówno efektywność, jak i efekty niepożądane te-
rapii z użyciem nowych inhibitorów HCV wyznaczą 
ewentualny termin, czy i kiedy rybawiryna lub też in-
terferon znikną z powszechnego dziś użycia w terapii 
HCV. Wydaje się jednak, że w najbliższej przyszłości 
pegylowany interferon alfa-2a lub alfa-2b i rybawiry-
na, będą nadal pełnić kluczową rolę w terapii zakażeń 
HCV, jako składniki terapii wielolekowej.

Otrzymano: 2009.10.06  ·  Zaakceptowano: 2009.10.25
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