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Naturalförlopp och behandlingsindikationer vid hepatit C
Rune Wejstål, Gunnar Norkrans
Sammanfattning
De flesta individer som smittas med hepatit Cvirus (HCV) utvecklar en kronisk infektion.
Denna har ett livslångt förlopp och ger i allmänhet en långsamt tilltagande fibrosutveckling i
levern. En bedömning av varje patients fibrosutveckling är väsentlig för att kunna ge rätt
behandling och därmed undvika utveckling av
allvarlig leversjukdom, i första hand sviktande
leverfunktion eller hepatocellulär cancer.
Framgångsrik behandling innebär även att
patienten blir smittfri. Metoder för icke-invasiv
bedömning av fibros har utvecklats och minskat
behovet av leverbiopsi.

Naturalförlopp
Hepatit C leder, hos majoriteten av dem som
smittas, till en kronisk infektion. Den akuta
infektionen är oftast asymtomatisk (hos 80 %),
varför den sällan upptäcks. I 25–50 % av fallen
läker infektionen ut spontant inom de första 6 (–
12) månaderna. Därefter är chansen till spontan
utläkning mycket låg.
I en litteraturgenomgång redovisas 31 studier
på vuxna patienter, med en genomsnittlig
utläkningsfrekvens på 26 % (1). Vid akut symtomatisk infektion läkte fler (31 %) än vid
asymtomatisk posttransfusionshepatit (18 %).
Kvinnor läkte ut i större utsträckning än män (40
% vs 19 %), men ingen skillnad sågs avseende
HCV-genotyp eller ålder. I en annan studie av 632
patienter med akut HCV-infektion läkte 25 %
inom ett år (2). Här sågs att kvinnor, IL28B CCgenotyp och HCV-genotyp 1 oftare läkte ut.
Inverkan av HCV-genotyp och IL28B var störst
hos kvinnor. I en stor pågående retrospektivprospektiv studie av unga kvinnor som fick antiD-immunglobulin kontaminerat med HCVgenotyp 1 i Tyskland i slutet av 70-talet, sågs
spontan utläkning hos cirka 50 % (3,4). Liknande
siffror ses i en motsvarande patientgrupp som
har följts på Irland (5).
När den kroniska infektionen etablerats leder
den till en oftast långsamt progredierande sjukdom, där inflammationen i levern leder till en tilltagande fibros (6). Hastigheten varmed fibrosutveckling sker varierar mycket mellan olika
individer och ett flertal faktorer har identifierats
som skyndar på fibrosutvecklingen (Faktaruta 1).
Efter i allmänhet flera decennier kan fibrosen
övergå till levercirros vilket, beroende på vilken
typ av population som studerats, ses hos cirka 4–

24 % efter 20 års sjukdomsduration (7). Lägst
frekvens levercirros ses bland kvinnor och unga
individer. I den tyska studien av anti-Dimmunglobulinsmittade unga kvinnor sågs efter
25 år levercirros hos endast 0,5 % av patienterna,
men hos 9,3 % efter 35 år (3,4).
Naturalförloppsstudierna blir svårare att värdera
allt eftersom effektiv behandling nu ges, och
långtidsföljda obehandlade patienter blir färre.
Fibrosutvecklingen sker gradvis och vid histologisk bedömning (leverbiopsi) används olika
kriterier för stadieindelning av fibrosen. I Sverige
används i allmänhet kriterier enligt Ludwig och
Batts, vilket ganska väl motsvarar den mer
internationellt
använda
Metavirskalan.
Stadieindelning sker enligt en femgradig skala
där F0–F1 avser ingen eller minimal fibros, F2
måttlig fibros, F3 fibros med bryggbildning och
F4 cirros. I denna skala finns ingen linjär
kvantitativ relation mellan stadierna vad gäller
mängden fibros i levervävnaden. Flera studier
visar att fibrosprogressionen mellan stadierna i
början sker mycket långsamt, men efter att ha
nått stadium F2, och framförallt F3, sker progressen snabbare. I en metaanalys av histologisk
fibrosprogression vid kronisk hepatit C uppskattades att 16 % utvecklar cirros efter 20 år och
41 % efter 30 år (8). Det går således betydligt
snabbare senare i förloppet.
Om patienten utvecklar cirros finns en årlig
risk för utveckling av hepatocellulär cancer (HCC)
på cirka 3–4 % och en femårig kumulativ risk i
USA och Europa på 17 % (9). Det finns även risk
för sviktande leverfunktion som i slutstadiet
leder till döden om patienten inte kan
levertransplanteras. Även vid HCC används i
vissa fall transplantation som led i en behandling,
men generellt är femårsöverlevnaden vid HCC
låg, mindre än 15 %. I Sverige har knappt 20 % av
de som levertransplanteras kronisk hepatit C,
men denna andel minskar nu i takt med ökande
hepatit C behandling.
I Faktaruta 1 redovisas de vanligaste faktorerna som tycks försämra prognosen vid kronisk
hepatit C (6). Risken för snabbare fibrosutveckling ökar speciellt vid högt alkoholintag, påtaglig
inflammation i levern och samtidig immunosuppression. Även infektion med genotyp 3 (ofta
associerat med leversteatos) har sämre prognos
(10). Yngre personer har ett långsammare förlopp. Kaffe anses minska fibrosutvecklingen (11).
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Faktaruta 1. Faktorer som skyndar på fibros-utvecklingen vid kronisk hepatit C.
• Högt alkoholintag
• Inflammation i levern (långsammare progression om normala ALAT-nivåer eller
mindre inflammation histologiskt)
• Immunosuppression
• Högre ålder vid smittotillfället
• Högre ålder under uppföljning
• Manligt kön
• Hiv- eller hepatit B-coinfektion
• Genetiska faktorer
• Diabetes mellitus, insulinresistens
• Fetma, leversteatos
• Genotyp 3-infektion
• Rökning

Förutom risken för cirros och HCC förekommer associerade extrahepatiska manifestationer av hepatit C, vanligast kryoglobulinemi
med exempelvis vaskulit och glomerulonefrit
(12). Vid samkörning av nationella dödsorsaksoch diagnosregister i Sverige, var speciellt nonHodgkin lymfom och multipelt myelom överrepresenterat bland hepatit C-smittade (13). En
högre dödlighet sågs generellt bland hepatit Cpatienter, särskilt avseende leverrelaterad död
(35 gånger högre risk jämfört med normalbefolkningen) (14).
Även utan cirros finns flera studier som visar
att livskvaliteten är sänkt hos de kroniskt
infekterade patienterna och att denna förbättras
om infektionen behandlas och läker ut (15).
Kognitiv dysfunktion, trötthet och depression är
vanligare hos patienter med kronisk hepatit C.
Studier har även påvisat HCV-RNA i hjärnvävnad
och cerebrospinalvätska, vilket kan tyda på att
HCV även replikerar i centrala nervsystemet (16).
Det förefaller som att några patienter utvecklar en kronisk ”ockult” HCV-infektion, där dock
olika studier ger motsägelsefulla resultat och
mekanismerna för eventuell viruspersistens är
oklara (17). Dessa individer är HCV-RNA-negativa i serum men har påvisbart HCV-RNA i levervävnad eller perifera mononukleära blodceller
(peripheral blood mononuclear cells, PBMC). Den
kliniska signifikansen av ”ockult hepatit C” är
fortfarande oklar.

Bedömning av fibrosutvecklingen hos
den enskilde patienten
Fibrosskattning är viktig eftersom fibrosstadiet är den bästa prediktorn för sjukdomsprogression vid kronisk hepatit C. Icke-invasiv

fibrosskattning med elastografi (mätning av
leverstyvhet), eventuellt i kombination med
serumbiomarkörer, kan oftast ersätta leverbiopsi
(18,19).
Testerna bör ha god prestanda att detektera
F2–F4 eftersom behandlingen då anses indicerad.
Särskilt viktigt är att precisionen är mycket god
för F4.
De klart mest utvärderade icke-invasiva
markörerna är f.n. det enkla Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index (APRI),
FibroTest®, som är ett patenterat kommersiellt
tillgängligt biotest, samt transient elastografi
(FibroScan®).
Testernas tillförlitlighet/precision, prediktionsvärden och prestanda med sannolikhetskvoter och/eller grafisk beskrivning i form av
ROC-kurvor (ROC, Receiver Operating Characteristics) redovisas (20–22). Som exempel visas
AUROC- värden (AUROC, arean under ROCkurvan) för de tre mest studerade metoderna i
Tabell 1. ROC redovisar grafiskt testmetodernas
prestanda i en ROC-kurva. Om AUROC är > 0,9 är
testerna utmärkta, om 0,8–0,9 goda, om 0,7–0,8
acceptabla och därunder dåliga.
I Tabell 2 ses bland annat prediktiva värden
för diagnostik av F4 med dessa test. Olika cut offvärden påverkar de prediktiva värdena. En
bedömbar elastografi har bättre prestanda
(AUROC) än serumbiomarkörer både för F4 och
för F2–F4. En nackdel med FibroScan® är dock
att drygt 15 % av undersökningarna tidigare ej
har varit tolkningsbara (22). Undersökarträning
och teknisk utveckling (med probe för överviktiga) har avsevärt förbättrat dessa resultat.
Falskt förhöjda värden med FibroScan® erhålls
om föda intagits inom 2–3 timmar före undersökningen.
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Tabell 1. AUROC-värden för tre validerade icke-invasiva metoder (19,20)
Test

AUROC-värden
F2-F4

F3-F4

F4

APRI

0,77

0,80

0,83

FibroTest

0,79

FibroScan

0,84

0,86
0,89

0,94

Tabell 2. Prediktiva värden för icke-invasiva test vid diagnostik av cirros hos 298 konsekutiva patienter med
HCV-infektion (modifierad tabell efter Castéra L et al. 2009 (27))
Icke-invasiva test

FibroScan® (kPa)
(ej bedömbart
N = 10)

FibroTest

APRI

Cut offvärden

Patient Patient utan
Sens.
med cirros
cirros
(%)
(N = 70)
(N =228)

< 12,5

11

212

≥ 12,5

55

10

< 14,6

19

217

≥ 14,6

47

5

< 0,75

31

197

≥ 0,75

39

< 1,0

Spec,
(%)

Andel korrekt
PPV
NPV (%)klassificerade patienter
(%)
(%)

83

95

85

95

90

71

98

90

92

89

31

51

86

55

86

79

25

186

64

81

52

88

Ej klassat

24

29

≥ 2,0

21

13

30

94

62

81

70

PPV = postitivt prediktivt värde; NPV = negativt prediktivt värde.
Även inflammation med förhöjda ALAT-nivåer i
blodet påverkar mätresultatet även om undersökningen är tekniskt fullgod. Hög alkoholkonsumtion, hjärtsvikt, förhöjt centralt ventryck och
cholestas ger också falskt förhöjda värden (23).
Skillnader i prestanda mellan olika serumbiomarkörer är relativt liten, och resultat som
bygger på indexformler med enkla rutinprov
skiljer sig endast måttligt från väsentligen kostsammare kommersiella test. Om elastografi är
tillgänglig finns alltså inget egentligt behov av
kommersiella serumbiomarkörer. En kombination av elastografi och en serummarkör kan dock
sannolikt förbättra prestanda något. Det tycks
även gälla för en kombination av två olika
serummarkörer (24–26), vilket kan bli aktuellt om
FibroScan®-utrustning saknas eller undersökning inte ger bedömbart resultat.
Det är under alla omständigheter angeläget att
man gör en rimlighetsbedömning av resultaten av
den icke-invasiva fibrosskattningen utifrån
anamnes, status och andra laboratoriedata, i
relation till eventuell förekomst av faktorer som är
associerade till fibros och fibrosprogression.

Icke-invasiv fibrosskattning med elastografi
har alltså större precision att identifiera F4
jämfört med mindre avancerad fibros. Trots detta,
samt att det är svårt att välja ”rätt” cut off-värden
för stadiediagnostiken, så är denna metod
användbar för fibrosdiagnostik och sannolikt
användbar för diagnos av kliniskt signifikant
portal hypertension (28).

Behandlingsindikationer
Behandlingen syftar framför allt till att, genom
att läka ut infektionen, hejda fortsatt fibrosutveckling och undvika framtida sviktande leverfunktion
eller cancerutveckling. Den kroniska sjukdomen
påverkar även livskvaliteten enligt flera studier
och framgångsrik behandling förbättrar denna
(15). Risken för smittöverföring till sexualpartner,
från mamma till barn i samband med förlossning
och mellan narkotikamissbrukare minskar eller
försvinner helt.
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Akut hepatit C
Cirka 50 % av patienterna med akut hepatit C
är redan anti- HCV-positiva vid diagnos, varför
bedömningen måste grundas på eventuellt
tidigare negativt anti-HCV och klinik, eller höga
laboratorieparametrar förenliga med akut hepatit
(HCV-RNA, ALAT, ASAT och bilirubin). Gynnsamma faktorer för spontan utläkning inkluderar
symtomatisk akut sjukdom, kvinnligt kön, låg
ålder och IL28B CC genotyp. Flera studier med
interferonbehandling har visat att behandling av
akut hepatit C inom 12 veckor från diagnos, i
mycket hög utsträckning (> 80 %) leder till
utläkning och därmed förhindrar övergång till
kronisk hepatit. Behandlingsstart senare än 12
veckor efter diagnos ger sämre resultat. De flesta
behandlingsstudier har undersökt patienter med
symtomatisk akut infektion och i allmänhet räcker
monoterapi med pegylerat interferon under 24
veckor, oberoende av HCV-genotyp (29,30). De
direktverkande antiviralerna (DAA) är godkända
för behandling av kronisk hepatit C. Aktuella
behandlingsregimer kan dock antas ha god
aktivitet även vid behandling av akut hepatit C och
en mindre studie med hög utläkning efter 6
veckors behandling finns rapporterad (31).

Kronisk hepatit C
Med de nu tillgängliga direktverkande antivirala läkemedlen (DAA) kan över 95 % av de
HCV-infekterade botas från infektionen. Dessa
behandlingsregimer utan interferon tolereras väl,
har få biverkningar liksom även färre kontraindikationer, vilket innebär att antiviral behandling
kan ges till flertalet patienter, även de med
avancerad leversjukdom. För interferonbaserade
behandlingar utgjorde risken för biverkningar en
begränsning av vilka som kunde erbjudas
behandling. På grund av en betydligt bättre säkerhetsprofil anses behandling med DAA-kombinationer utan interferon indicerad i alla fall med
kronisk hepatit C-infektion där kontraindikation
inte föreligger.
Alla patienter kommer inte att utveckla cirros
eller allvarlig leversjukdom, även om andelen ökar
med stigande ålder och sjukdomsduration. Varje
patient måste därför bedömas utifrån risken att
utveckla allvarlig leversjukdom och erbjudas
behandling så tidigt att bestående leverskada
undviks, eller om sådan redan uppkommit, att
allvarlig progress och komplikationer undviks.
Det är därför viktigt att man gör en bedömning av
patientens fibrosutveckling, med vilken hastighet
denna progredierar samt om komplikationer
föreligger (se tidigare avsnitt).
De patienter som uppnått stadium F3–F4 löper
relativt stor risk att inom de närmaste åren
utveckla hepatocellulär cancer och/eller sviktande leverfunktion. Det är därför angeläget att

kronisk hepatit C behandlas innan avancerad
leverfibros (F3–F4) uppstått.
Patienter med F2 eller lägre är efter framgångsrik behandling av HCV-infektionen botade
från leversjukdom, om inte någon annan sådan
samtidigt föreligger, och behöver därefter ur
leversynpunkt inte följas upp ytterligare.
Levertransplanterade bör behandlas vid tidigast lämpliga tillfälle, liksom övriga organ- eller
stamcellstransplanterade, eftersom snabbare
fibrosutveckling förväntas även hos dessa
patienter på grund av given immunosuppression.
Även patienter med planerad immunosuppressiv
behandling av andra orsaker bör likaså behandlas
för hepatit C, helst innan sådan behandling ges.
Vid extrahepatiska manifestationer av hepatit
C, såsom kryoglobulinemi eller glomerulonefrit,
krävs skyndsamt insättande av behandling för att
minska risken för allvarliga komplikationer.
Hepatit C hos en gravid kvinna utgör en smittrisk på 1-5% för barnet vid förlossningen och
utgör dessutom hinder för IVF-behandling och det
har därför uppmärksammats som angeläget att
erbjuda kvinnor antiviral behandling före
graviditet.
Svår påverkan av livskvalitet, med extensiv
trötthet och nedsatta kognitiva funktioner, kan
vara en extrahepatisk manifestation av hepatit C
och fynd av virus- RNA i likvor hos patienter med
denna symtomatologi har beskrivits.
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Läkemedel som ingår i interferonfria behandlingsregimer
mot hepatit C-virusinfektion
Olle Karlström, Gabriel Westman
Sammanfattning
I detta dokument redovisas sammanfattningar
för läkemedel som ingår i interferonfri behandling
av kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV-infektion). Summeringarna, som blivit fler i takt med nya
godkännanden, baseras på den dokumentation
som legat till grund för beslut om godkännande,
och uppdateras inte därefter med eventuella nya
data som tillkommit efter godkännandet.
Uppdateringar av vikt, t ex nya studier som
medfört förändringar av duration, dosering eller
för användningen i speciella grupper reflekteras
istället i bakgrundsdokumentet ”Behandling av
kronisk
hepatit
C-virusinfektion
med
interferonfria regimer”. Sistnämnda dokument
redovisar resultat från studier av interferonfria
behandlingsregimer, och de två dokumenten
kompletterar härmed varandra.

Sovaldi (sofosbuvir)
Sofosbuvir är en nukleotidanalog som metaboliseras intracellulärt till det farmakologiskt aktiva
uridinanalogtrifosfatet, vilket hämmar hepatit Cvirusets RNA-polymeras. Polymeraset kodas av
NS5B-genen och sofosbuvir kan således benämnas
en nukleotidanalog NS5B-hämmare.
Sofosbuvir har pangenotypisk effekt (effekt
mot alla genotyper). Detta har visats i replikonsystem in vitro för genotyperna 1–6 (EC50-värden
10–100 nM) och i kliniska studier för genotyperna
1–4, samt för ett litet antal patienter med
genotyperna 5–6.
I studieprogrammet som låg till grund för
godkännande gavs sofosbuvir tillsammans med
ribavirin med eller utan tillägg av peg-interferon
(peg-IFN), men inte tillsammans med någon
annan direktverkande antiviral.
Genotyp 1
Hög utläkningsfrekvens (cirka 90 %) har visats
hos tidigare obehandlade patienter, som behandlades med sofosbuvir + peg-IFN + ribavirin under
12 veckor. Andelen cirrotiker var begränsad och
för dem var svarsfrekvensen lägre (cirka 80 %).
Effekten av sofosbuvir + peg-IFN + ribavirin har
inte studerats hos patienter med tidigare nonrespons på interferonbaserad behandling.
Sofosbuvir + ribavirin (utan peg-IFN) givet i 12
eller 24 veckor botade cirka 50 % av tidigare
obehandlade patienter, medan endast 1 av 10
tidigare null-responders botades med den
behandlingen.

Genotyp 2 och 3
I utvecklingsprogrammet låg fokus på interferonfri behandling för dessa genotyper, i form av
sofosbuvir + ribavirin med olika behandlingstid
(12–24 veckor).
Vid genotyp 2 ses hög utläkning (> 90 %) med
sådan behandling given i 12 veckor, även hos
cirrotiker.
Vid genotyp 3 nås hög utläkning med 24
veckors behandling hos patienter som saknar
negativa prediktiva faktorer (cirros, tidigare nonrespons), men inte en optimal effekt när sådana
faktorer föreligger. I BOSON-studien, som nyligen
presenterats, jämfördes sofosbuvir + ribavirin
givet i 16 eller 24 veckor med sofosbuvir + pegIFN + ribavirin (trippelbehandling) givet i 12
veckor (N = 592, 1:1:1). En ansenlig andel av
patienterna hade cirros (37 %), och cirka 50 % var
tidigare behandlade. Trippelbehandling i 12
veckor gav en cirka 10 % högre utläkningsfrekvens än sofosbuvir + ribavirin givet i 24
veckor, för alla subgrupper. SVR12 var för ickecirrotiker 95 % jämfört 87 %, för cirrotiker 88 %
(44 av 56) jämfört 79 % (51 av 58), och för de mest
svårbehandlade patienterna, behandlingserfarna
cirrotiker, 86 % (30 av 35) jämfört 77 % (26 av
34). Andelen patienter som behandlades med
trippelbehandling och som inte fullföljde studien
var låg (3 %), trots att interferon var del i regimen
(1).
Genotyp 4, 5 och 6
I utvecklingsprogrammet studerades sofosbuvir + peg-IFN + ribavirin givet i 12 veckor hos
tidigare obehandlade patienter med genotyp 4 och
en handfull patienter med genotyp 5 eller 6.
Utläkningsfrekvensen var > 90 %.
Senare har andra grupper visat goda resultat
med sofosbuvir + ribavirin (utan peg-IFN) för
genotyp 4, med en hög utläkning även hos
patienter med tidigare non-respons på peg-IFN +
ribavirin (se Tabell VII i bakgrundsdokumentet
”Behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion
med interferonfria regimer”).
Säkerhet
Vid godkännandet bedömdes säkerheten på
basen av cirka 1 300 patienter som fått sofosbuvir
+ ribavirin under 12–24 veckor, inklusive en
jämförelse mot placebo (N = 71) under 12 veckor,
och utöver detta cirka 450 patienter som fått
sofosbuvir + peg-IFN + ribavirin i 12 veckor.
Andelen patienter som avbröt behandlingen med
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sofosbuvir + ribavirin på grund av biverkningar
var mycket låg, cirka 1 %. Bedömningen av den
egentliga biverkningsprofilen för sofosbuvir inom
Sovaldi-programmet försvåras av närvaron av
ribavirin. På basis av studierna med kombinationen av ledipasvir/sofosbuvir (nedan) kan man
summera att biverkningsprofilen är gynnsam och
inte skiljer sig påtagligt från den som ses med
placebo. Blodkemi, inklusive leverprover och
kreatinin, påverkas inte.

Ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin givet i 24 veckor
bedömdes vid godkännandet av Harvoni därför
som ett alternativ att överväga för svårbehandlade patienter med genotyp 3-infektion,
där sofosbuvir + ribavirin inte ger en optimal
effekt. Stödet för denna trippelbehandling som en
12-veckorsbehandling vid genotyp 3-infektion är
begränsat till utfall i små studier, och det finns inte
stöd för behandling med ledipasvir/ sofosbuvir
utan ribavirin vid genotyp 3.

Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir)

Genotyp 4 och 6
Ledipasvir har hög effekt mot genotyp 4 in
vitro (EC50 cirka 0,5 nM mot genotyp 4a) och en
mindre studie, som inkluderade tidigare behandlade och en viss andel cirrotiker har visat mycket
hög utläkning (24 av 25) med ledipasvir/
sofosbuvir (utan ribavirin) givet i 12 veckor.
God effekt har även rapporterats med ledipasvir/sofosbuvir (utan ribavirin) givet i 12
veckor till patienter med genotyp 6; av 25 behandlade var 24 virusfria vid fyra veckors uppföljning
(SVR4) (2). Vilken undergrupp av genotyp 6 som
behandlades framgår inte av rapporten; genotyp 6
innefattar många undergrupper, och in vitroeffekt mot genotyp 6e var begränsad (EC50 250
nM).

Ledipasvir, en NS5A-hämmare, ingår endast i
fast kombination med sofosbuvir.
Genotyp 1
Ledipasvir uppvisar hög antiviral potens mot
genotyp 1 (EC50 < 0,05 nM) och effektstudierna
gäller framför allt denna genotyp. För ickecirrotiker sågs en utläkningsfrekvens på > 95 %
med 12 veckors behandling. Vid ytterligare
förkortad behandling (8 veckor hos tidigare
obehandlade icke-cirrotiker) sågs en något högre
relaps-frekvens. Hos patienter med fördelaktiga
faktorer för utläkning (lägre virusmängd, IL-28
CC) var dock relaps-frekvensen likvärdigt låg med
den kortare behandlingen.
Behandling i 24 veckor har primärt rekommenderats för cirrotiker på basis av begränsad
mängd fas III-data (ION 1 + 2). Efter godkännandet
har data för SVR12 (sustained virologic response
vecka 12) även presenterats för svårt sjuka
patienter med dekompenserad cirros (SOLAR-1),
som behandlades med ledipasvir/ sofosbuvir +
ribavirin i 12 eller 24 veckor. En hög utläkning
sågs med båda durationerna (> 90 %), utan en
signifikant skillnad i frekvens av relaps mellan
behandlingsarmarna.
SOLAR-1 stödjer således att 12-veckorsbehandling som, med tillägg av ribavirin, erbjuder
en effektiv behandling för patienter med
avancerad cirros.
Genotyp 2 och 3
Naturliga NS5A-polymorfismer (till exempel
M31), som är frekvent förekommande hos
genotyp 2-virus, medför en klart nedsatt in vitroeffekt av ledipasvir (> 500 nM). I brist på kliniska
data ses inte ledipasvir/sofosbuvir som ett
lämpligt val vid genotyp 2.
Partiell effekt ses mot genotyp 3 in vitro (EC50
170 nM) och här finns kliniskt stöd för att
ledipasvir medför en tilläggseffekt vid denna
genotyp. Utfallet med ledipasvir/sofosbuvir +
ribavirin givet i 12 veckor i ELECTRON-2 studien
(SVR12 hos 26 av 26 tidigare obehandlade
patienter) jämfört med den förväntade effekten av
sofosbuvir + ribavirin utan ledipasvir givet i 12
veckor, kan inte tolkas på annat sätt.

Säkerhet
Fas III-studierna omfattade cirka 2 000 patienter som behandlats med Harvoni med eller utan
tillägg av ribavirin i 8–24 veckor. Biverkningsprofilen är gynnsam och andelen patienter
som slutade på grund av biverkningar i studierna
var cirka 1 %. I SIRIUS-studien undersöktes
biverkningsprofilen för ledipasvir/sofosbuvir
blindat mot den för placebo (N = 155; 1:1).
Andelen som rapporterade biverkningar var
tämligen identisk i båda grupperna (84 % jämfört
med 83 %). Trötthet (17 % jämfört med 4 %) och
huvudvärk (35 % jämfört med 21 %) var vanligare
vid behandling med ledipasvir/sofosbuvir.
Påverkan på blodkemi, inklusive leverprover och
kreatinin, har inte setts i studierna.

Epclusa (velpatasvir/sofosbuvir)
Velpatasvir, en NS5A-hämmare, ingår endast i
fast kombination med sofosbuvir. Velpatasvir har,
liksom sofosbuvir, en pangenotypisk effekt, med
låga EC50-värden mot vildtypsvirus av genotyper
1-6 in vitro. Nedsatt in vitro aktivitet, och i vissa
fall nedsatt klinisk effekt, ses vid förekomsten av
vissa NS5A-polymorfismer, men i högst begränsad
omfattning (nedan).
Genotyper exklusive genotyp 3
ASTRAL-1 studien inkluderade patienter med
och utan kompenserad cirros med genotyper
andra än genotyp 3. Patienterna behandlades med
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sofosbuvir/velpatasvir utan ribavirin under 12
veckor. Antalet patienter med ovanliga genotyper
var begränsad, men utläkningsfrekvensen var
mycket hög oavsett genotyp, med relapsfrekvenser på 0 till enstaka procent. För genotyp 1
och 4 fanns ett utvärderbart antal cirrhotiker med
i studien, med samma goda resultat. Förekomsten
av NS5A polymorfismer, hos patienter utan
tidigare NS5A-behandling, bedöms således inte
som kliniskt relevant för utfallet i dessa genotyper.
Förkortad behandling (8 veckor, +/- ribavirin)
testades hos tidigare obehandlade genotyp-1
infekterade patienter utan cirros i fas-2. En högre
relapsfrekvens noterades (9/60, 15%), till synes
oavsett tillägg av ribavirin.
Genotyp-2 infektion har även studerats i en
separat studie (ASTRAL-2), där cirka 85% av patienterna var behandlingserfarna och 15% hade
cirros. Sofosbuvir/velpatasvir givet i 12 veckor
botade 132/133 patienter. Resultatet var bättre
jämfört med 12 veckors behandling med sofosbuvir + ribavirin (124/132, CI95% 0.2-10.3%).
ASTRAL-4 studien inkluderade patienter med
dekompenserad cirros (Child-Pugh B, ej C) och alla
genotyper. Tre regimer studerades, 12 eller 24
veckors ribavirin-fri behandling, och 12 veckors
trippelbehandling. Genotyp 1 dominerade, och här
sågs en numerärt lägre risk för relaps vid 12
veckors trippelbehandling (1/67), jämfört med de
övriga 2 regimerna (5/68 respektive 3/71).
Samma mönster av relaps, men mer påtagligt, sågs
i det begränsade antalet patienter med genotyp 3
(diskuteras nedan), övriga genotyper var
sparsamt representerade. Med tanke på

produktens pangenotypiska effekt, och en jämn
fördelning av genotyper per behandlingsarm, är
relapsfrekvensen på totala antalet patienter i
ASTRAL-4 av visst intresse. Med 12 veckors
trippelbehandling sågs relaps i 2/85 patienter, i
jämförelse med relaps hos 11/90 och 5/90 med 12
respektive 24 veckors ribavirin-fri behandling.
Rekommendation är därför 12 veckors
behandling med tillägg av ribavirin för patienter
med dekompenserad cirros, oavsett genotyp.
Genotyp 3
Trots att velpatasvir uppvisar likvärdigt låga
EC50-värden mot genotyp-3 virus in vitro sågs i
ASTRAL-3 studien en något lägre utläkningsfrekvens (högre relapsfrekvens) för denna genotyp,
och fr a hos patienter med negativa prediktiva faktorer för utläkning (cirros, tidigare non-response),
se tabell 1. I studien, som är den enskilt största
studien av genotyp-3 infekterade patienter,
jämfördes sofosbuvir/velpatasvir i 12 veckor med
sofosbuvir + ribavirin i 24 veckor hos patienter
utan cirros eller med kompenserad cirros.
Närvaro av NS5A-varianten Y93H (associerad
med knappt 1000-faldigt nedsatt effekt av
velpatasvir in vitro) medför en något ökad risk för
relaps, speciellt för patienter med nyss nämnda
faktorer, se tabell 1. Y93H ses hos cirka 8%
genotyp 3-infekterade patienter utan tidigare
exponering för NS5A-hämmare, och ses i stort
alltid vid relaps efter behandling med tillgängliga
standardbehandlingar som innefattar NS5Ahämmare (sofosbuvir/velpatasvir inkluderat).

Tabell 1. Epclusa (velpatasvir/sofosbuvir): Utfall i ASTRAL-3 (genotyp-3 infektion, inklusive
kompenserad cirros)
Patientgrupp

sof/vel (SVR%)

sof+rbv (SVR%)

Totalt

264/277 (95.3)

221/275 (80.4)

160/163 (98.2)

141/156 (90.4)

Tidigare obehandlad, cirros

40/43 (93.0)

33/45 (73.3)

Tidigare behandlad, ej cirros

31/34 (91.2)

22/31 (71.0)

Tidigare behandlad, cirros

33/37 (89.2)

22/38 (57.9)

Tidigare obehandlad, ej cirros

Utan Y93H vid baseline
Ej cirros

242/251 (96.4)
171/175 (97.7)

Med cirros

71/76 (93.4)

Med Y93H vid baseline

21/25 (84.0)

Ej cirros

19/21 (90.5)

Med cirros

2/4 (50.0)
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Tabell 2. Epclusa (velpatasvir/sofosbuvir): Utfall för genotyp-3 infekterade patienter i ASTRAL-4 (ChildPugh B) (SVR%).
Patientgrupp

sof/vel
12 v

sof/vel + rbv
12 v

sof/vel
24 v

SVR12

7/14 (50.0)

11/13 (84.6)

6/12 (50.0)

Relaps

6/14 (42.9)

1/12 (8.3)

4/10 (40.0)

Antalet patienter med genotyp 3-infektion i
ASTRAL-4 studien (Child- Pugh B) var begränsat.
Vid godkännandet bedömdes dock utfallet i
ASTRAL-4 ge stöd för att tillägg med ribavirin bör
övervägas även vid behandling av genotyp-3
infekterade patienter med kompenserad cirros,
där resultaten fortfarande kan optimeras. Detta i
syfte att minimera risken för relaps hos en
patientpopulation där det inte finns en etablerad
effektiv alternativ regim vid en behandlingssvikt.
En direkt jämförelse av 12 veckors behandling
med eller utan ribavirin vid kompenserad cirros
saknas fn, men en studie har initierats (GS-US342-2097)
Säkerhet
Fas II/III-studierna omfattade cirka 2100
patienter som behandlats med sofosbuvir/velpatasvir med eller utan tillägg av ribavirin.
Biverkningsprofilen är gynnsam, där <1% av
patienterna avslutade behandling som följd av
biverkning (adverse event), som i sin tur sällan
bedömts vara relaterad till behandlingen. Ingen
egentlig skillnad i biverkningsprofil sågs vid
jämförelse mot placebo. Påverkan på blodkemi,
inklusive leverenzymer har inte setts i studierna.

Daklinza (daklatasvir)
Vid utvecklingen av daklatasvir, en NS5Ahämmare, fanns endast under en kortvarig period
tillgång till sofosbuvir (studie AI444040, utfall
summerat i Tabell I i bakgrundsdokumentet
”Behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion
med interferonfria regimer”). Det omfattande
utvecklingsprogrammet gällde därför till helt
dominerande del kombinationen med peg-IFN +
ribavirin för patienter med genotyp 1- och 4infektion, och i viss mån daklatasvir i kombination
med asunaprevir (en HCV-proteashämmare som
inte
bedömts
av
Europeiska
läkemedelsmyndigheten, EMA). Godkännandet av
daklatasvir, inklusive indikationen utan interferon, baserade sig därför på omfattande säkerhetsdata från kombinationen med peg-IFN +
ribavirin, samt effektdata som även inkluderade
de begränsade men högst övertygande data som
sågs i studie AI444040. Nyligen har även utfallet
med daklatasvir + sofosbuvir presenterats för en

större studie avseende genotyp 3-infektion
(ALLY-3).
In vitro ses likvärdigt hög aktivitet (EC50 cirka
≤ 0,005 nM) för genotyperna 1, 4, 5 och 6a, en
något lägre effekt mot genotyp 3 (0,25 nM) och vid
genotyp 2 beroende på förekomst av naturligt
förekommande mutationer (vildtyp 0,005–0,001
och med L31M ökat till 4–13 nM).
Genotyp 1
I studier med peg-IFN + ribavirin gav daklatasvir en tilläggseffekt jämfört med placebo på cirka
20–40 %, beroende på vilken typ av patienter (det
vill säga tidigare behandling, cirrosstatus) och
genotyper (1b > 1a) som studerades. För
svårbehandlade patienter var frekvensen botade
fortfarande låg och resultaten är idag av mindre
intresse, med tanke på utfallet tillsammans med
sofosbuvir, där 99 % av patienterna nådde SVR.
Genotyp 2 och 3
Kliniska studier av relevans för daklatasvir
som del av behandling av genotyp 2-infektion
saknas.
I ALLY-3-studien, som specifikt studerat
genotyp 3-patienter, gavs 12 veckors behandling
med sofosbuvir + daklatasvir utan ribavirin till
alla patienter, med en utläkningsfrekvens på cirka
95 % för patienter utan cirros och drygt 60 % för
patienter med cirros. Vid en närmare granskning
av utfallet av ALLY-3 förefaller risken för relaps
öka redan vid mer avancerad fibros, som
fortfarande inte klassas som cirros (F4); en relapsfrekvens på cirka 20 % sågs hos patienter med
fibrosgrad F3 vid en preliminär granskning. Detta
talar för att tillägg av ribavirin bör övervägas till
alla patienter med fibrosgrad > F2, och där
behandlingslängden, i brist på konklusiva data,
tills vidare bör vara 24 veckor hos patienter med
cirros.
Genotyp 4, 5 och 6
I kombination med peg-IFN + ribavirin (24
veckor) gav tillägg av daklatasvir (12–24 veckor
beroende på initialt svar) en påtagligt ökad
utläkningsfrekvens jämfört med placebo, cirka 80
% SVR12 jämfört med drygt 40 %. Dessa data i
kombination med effekt in vitro (likvärdig med

Referensgruppen för Antiviral Terapi, 2017 10

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV)
den som ses för genotyp 1) ger stöd för att genotyp
4-infektion kan behandlas på samma sätt som
genotyp
1-infektion
med
kombinationen
sofosbuvir + daklatasvir. Inga kliniska data finns
att tillgå för genotyp 5 och 6.
Säkerhet
Säkerhetsvärderingen av daklatasvir baserades på cirka 1 000 patienter som behandlats med
dosen 60 mg inom fas II och III; drygt 200 som
behandlats med daklatasvir + sofosbuvir med eller
utan ribavirin, cirka 500 som behandlats med
daklatasvir + peg-IFN + ribavirin, övriga med
daklatasvir + asunaprevir (en NS3/4 hämmare).
Biverkningsprofilen är gynnsam; ingen signifikant skillnad i biverkningar sågs till exempel vid
jämförelse av daklatasvir och placebo, i kombination med peg-IFN och ribavirin.
Antalet cirrotiker som erhöll daklatasvir var
för lågt för att specifikt yttra sig om säkerhet hos
denna population. Exponering för daklatasvir (fri
koncentration, det vill säga ej bunden till protein)
är dock oberoende av grad av leverskada (ChildPugh A, B och C) och det bedöms därför inte
föreligga några hinder för att använda daklatasvir
även vid svår leversjukdom.

Olysio (simeprevir)
Simeprevir, en HCV-proteashämmare, har hög
aktivitet mot genotyp 1 (EC50 < 20 nM) och 4 in
vitro, vilket bekräftats in vivo. Effekten vid
monoterapi under kort tid är likvärdig för dessa
genotyper. Eventuell effekt mot genotyp 2 (intermediär) bedöms inte vara av kliniskt intresse och
mot genotyp 3 ses ingen effekt.
För behandling av genotyp 6 finns stöd i form
av in vitrodata och god effekt vid monoterapi
under kort tid till ett begränsat antal patienter (N
= 8). Det stora antalet undergrupper inom genotyp
6 medför dock osäkerhet. Motsvarande data vid
korttidsterapi talar för en mer begränsad effekt
vid genotyp 5.
Utvecklingsprogrammet gällde i stort sett
kombinationen med peg-IFN + ribavirin för
behandling av genotyp 1 och 4. I fas III-studierna
för genotyp 1-infektion gavs simeprevir eller
placebo i 12 veckor tillsammans med peg-IFN +
ribavirin i 24–48 veckor och frekvensen botade
var cirka 30 % högre med simeprevir än med
placebo. Vid genotyp 4-infektion gav samma
behandling drygt 80 % utläkning hos tidigare
obehandlade (40 % hos tidigare null-responders),
vilket stödjer en relevant effekt mot genotyp 4infektion, även i brist på placebokontroll.
Hos patienter med genotyp 1a förekommer
naturligt en viruspolymorfism, Q80K, i en frekvens som varierar med geografisk region (totalt
hos 30 % av patienterna i fas IIIstudierna och hos

19 % av patienterna poolade vid europeiska
centra). Denna mutation förekommer i stort sett
inte vid genotyp 1b och inte vid genotyp 4. Vid
proteashämmarbehandling i kombination med
peg-IFN + ribavirin påverkar Q80K påtagligt
behandlingsrespons. Effektskillnaden mot genotyp 1a mellan simeprevir och placebo var drygt 30
% i frånvaro av mutationen, jämfört med knappt
10 % i dess närvaro.
Efterhand gavs möjlighet till en studie med
simepevir i kombination med sofosbuvir
(COSMOS). I denna studie var Q80K-mutationen
frekvent förekommande vid baseline och
påverkade behandlingsutfallet i betydligt lägre
grad. Av patienter med genotyp 1a botades totalt
88 % (51 av 58) jämfört med 94 % (68 av 72), med
respektive utan mutation Q80K.
Säkerhet
Säkerhetsvärderingen vid godkännandet baserades främst på drygt 1 100 patienter som
behandlats med den godkända doseringen av
simeprevir under 12 veckor; 167 med kombination simeprevir + sofosbuvir med eller utan
ribavirin, och övriga med simeprevir givet
tillsammans med peg-IFN + ribavirin.
I kombination med ribavirin (och peg-IFN) har
simeprevir associerats med mekanistisk hyperbilirubinemi, där ribavirin ger viss hemolys och
simeprevir viss hämning av transportörer. Detta
har i sig inte bedömts som tecken på leverskada.
Det bör noteras att hyperbilirubinemi inte sågs i
kombinationen med sofosbuvir (utan ribavirin) i
COSMOS-studien. Därutöver kan simeprevir
orsaka hudutslag (drygt 10 % av patienterna i
COSMOS-studiens ribavirin-fria armar) och
fotosensitivitetsreaktioner. Risken för allvarliga
hudreaktioner bedöms som betydligt lägre än för
telaprevir. Fototoxicitet kan vara ett påtagligt
problem under den ljusare årstiden och patienten
bör undvika exponering för kraftigt solljus under
pågående behandling.

Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) och Exviera (dasabuvir)
De två produkterna har utvecklats inom samma utvecklingsprogram och ses som en regim. Tillsammans bildar de en trippelklasskombination:
ombitasvir (NS5A-hämmare), paritaprevir (HCVproteashämmare) och dasabuvir (icke-nukleosid
NS5B-hämmare). I Viekirax ingår även ritonavir,
en potent CYP3A-hämmare utan HCV-aktivitet,
med uppgift att öka koncentrationen av
paritaprevir.
Anledningen till att dasabuvir tillhandahålls
som separat läkemedel är farmakokinetisk, då
substanserna i Viekirax lämpar sig för dosering en
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gång per dag och dasabuvir för dosering två
gånger per dag.
Dasabuvir är att se som ett genotyp 1-specifikt
läkemedel; mot genotyperna 2a, 2b, 3a och 4a är
aktiviteten betydligt lägre.
Ombitasvir och paritaprevir (det vill säga
Viekirax) har hög effekt mot genotyp 1 och 4:
– Den kliniska effekten av Viekirax mot genotyp
1b är så pass robust att goda behandlingsresultat uppnåtts i frånvaro av stöd från ytterligare
läkemedel. Med tillägg av dasabuvir (och utan
ribavirin i regimen) sågs en närmast 100procentig utläkning.
– Vid genotyp 1a krävs tillägg av både dasabuvir
och ribavirin till Viekirax för optimerad effekt.
– Vid genotyp 4 gav behandling med Viekirax +
ribavirin under 12 veckor en 100-procentig
utläkning (91 av 91), medan behandling utan
ribavirin var associerad med en viss frekvens
av relaps.
Det omfattande kliniska utvecklingsprogrammet omfattar just dessa två genotyper, där relevanta resultat presenteras i bakgrundsdokumentet ”Behandling av kronisk hepatit C virusinfektion med interferonfria regimer”. Där
framgår att företaget har genomfört omfattande
studier i patienter med cirros.
Effekten av ombitasvir och paritaprevir
(Viekirax) för övriga genotyper (2, 3, 5 och 6) är
lägre och begränsat kliniskt utvärderad.
Dossänkning av ribavirin på grund av
biverkningar skedde hos cirka 7 % av patienterna
i fas III och var inte associerat med sämre
utläkning. I TURQUOISE-2, som bara inkluderade
cirrotiker, skedde dosreduktion hos 11 % av
patienterna, och alla (43 av 43) uppnådde SVR12.
Säkerhet
Säkerheten för trippelkombinationen med
eller utan ribavirin har utvärderats hos cirka 2
600 patienter. Regimen var väl tolererad, < 1 %
avbröt behandlingen under studierna utan någon
större skillnad mellan de som fick ribavirin eller
inte. Vid en sammantagen bedömning av biverkningar bedöms Viekirax framför allt vara associerat med viss risk för klåda och eventuellt en
ökad frekvens av trötthet, medan Exviera
(dasabuvir) inte har associerats med några
specifika biverkningar. Övriga biverkningar som
rapporterades tillskrevs ribavirin och var i stort
sett av grad 1–2.
Regimen är associerad med risk för transaminasstegring, kopplad till paritaprevir, där
maximal stegring av ALAT sågs runt behandlingsvecka 2, med normalisering därefter under
fortsatt behandling. Grad 1-stegring var vanligt
(drygt 20 %), medan grad 2-stegring endast sågs
hos 2 % och grad 3–4-stegring hos cirka 1 %.

Endast ett fåtal patienter avbröt behandlingen
som följd av detta.
Risken för påtaglig transaminasstegring var
kraftigt ökad hos patienter som använde läkemedel som innehöll östrogen (9 % med grad 2stegring, 5 % med grad 3–4-stegring), framför allt
vid sambehandling med etinylöstradiol. För
patienter med systemisk behandling med östrogen (p-piller, p-plåster, p-ring eller substitutionsbehandling vid klimakteriebesvär) sågs transminasstegring av grad 3–4 hos 6 av 23 patienter.
Läkemedel som innehåller etinylöstradiol är
därför kontraindicerade vid sambehandling.
Denna behandlingsregim ger, kopplat till
paritaprevir, en viss bilirubinstegring (genom
hämning av transportörer och UGT1a-enzym),
med maximum efter någon veckas behandling för
att därefter avta till lägre men fortfarande något
ökade nivåer. Stegringen är måttlig och ikterus
rapporterades till exempel hos < 1 % av de
behandlade.

Zepatier (grazoprevir/elbasvir)
Grazoprevir är en hämmare av NS3/4A, och
elbasvir av NS5A. Läkemedlen finns endast som
fixdos-produkt.
Genotyp 1 och 4
Båda läkemedlen har potent effekt mot genotyp 1 och genotyp-4 virus in vitro, som verifierats
i större effektstudier, med och utan tillägg av
ribavirin. Den sammantagna bilden av in vitro
effekt respektive begränsade kliniska studier med
grazoprevir/elbasvir stödjer inte behandling av
patienter infekterade med övriga genotyper.
I fas-III programmet jämfördes fyra regimer
hos genotyp 1 och genotyp 4-infekterade
patienter med och utan kompenserad cirros: 12
respektive 16 veckors duration, med eller utan
tillägg av ribavirin. Botfrekvensen var nära 100%
för genotyp 1b-infekterade patienter med alla 4
regimer (tabell 3). För genotyp 1a var botfrekvensen något lägre (ca 93%) för patienter med
hög virusmängd med tre av de fyra testade
regimerna. Med tillägg av ribavirin och förlängd
behandling till 16 veckor (fjärde armen) sågs
optimala resultat. Utläkningsfrekvensen var
överlag inte påverkad av cirrosstatus.
Den högre relapsfrekvensen hos genotyp 1ainfekterade med hög virusmängd kan till helt
dominerande del kopplas till närvaron av en eller
flera elbasvir-associerade NS5A polymorfismer.
Botfrekvensen av genotyp 1a-infektion var cirka
50% vid närvaro av sådana baseline polymorfismer, jfrt med 98% vid avsaknad av dessa.
Screening av NS5A polymorfismer vid genotyp-1a
infektion, och hög virusmängd, är således ett
verktyg för att kunna nå optimerade resultat med
minsta möjliga överbehandling av patienterna.
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Den godkända behandlingsrekommendationen
ger denna vägledning för genotyp 1a-infektion.
Antalet patienter med genotyp 4-infektion var
begränsat, och en del relapser förekom. Vid

godkännandet beslutades därför att samma
rekommendation skulle gälla för genotyp 4 som
för genotyp 1a.

Tabell 3. Utläkningsfrekvenser vid behandling med Zepatier (grazoprevir/elbasvir) per genotyp i fas-III
(poolade studieresultat).

Genotyp 1a
Alla
ej cirros
cirros

Zepatier
12 wk

Zepatier + RBV
12 wk

Zepatier
16 wk

Zepatier + RBV
16 wk

480/506 (94.9)
376/397 (94.7)
104/109 (95.4)

171/181 (94.5)
124/129 (96.1)
47/52 (90.4)

82/86 (95.3)
38/41 (92.7)
44/47 (93.6)

96/96 (100.0)
44/44 (100.0)
52/52 (100.0)

135/136 (99.2)
19/19 (100.0)

36/37 (97.3)
9/9 (100.0)

9/10 (90.0)
4/5 (80.0)

15/15 (100.0)
11/11 (100.0)

345/370 (93.2)
85/90 (94.4)

135/144 (93.8)
38/43 (88.4)

73/78 (93.6)
40/42 (95.2)

81/8 (100.0)
41/41 (100.0)

Baseline HCV-RNA (IU/ml)
<800.000 IU/ml
alla
cirros
>800.000 IU/ml
alla
cirros
Baseline NS5A RAVs *
RAVs: Nej
alla
464/475 (97.7)
165/167 (98.8)
79/81 (97.5)
89/89 (100.0)
(97.6)
cirros
100/102 (98.0)
46/46 (100.0)
42/44 (95.5)
48/48 (100.0)
RAVs: Ja
alla
16/31 (51.6)
6/14 (42.9)
3/7 (42.9)
7/7 (100.0)
cirros
4/7 (57.1)
1/6 (16.7)
2/3 (66.7)
4/4 (100.0)
Genotyp 1b
alla
295/299 (98.7)
126/130 (96.9)
68/69 (98.6)
58/58 (100.0)
cirros
66/66 (100.0)
50/52 (96.1)
28/28 (100.0)
21/21 (100.0)
Genotyp 4
alla
61/63 (96.8)
23/24 (95.8)
3/5 (60.0)
8/8 (100.0)
cirros
10/11 (90.0)
4/5 (80.0)
1/2 (50.0)
4/4 (100.0)
* M/L28T/A, Q/R30E/H/R/G/K/L/D, L31M/V/F, H58D, och Y93C/H/N (populationssekvensering,
detektionskänslighet ca 25% av viruspopulationen).
Andra genotyper
Ej indikation, se ovan. Grazoprevir/elbasvir +
sofosbuvir givet under 8-12 veckor gav hög utläkning i små studier av patienter med genotyp-3
infektion. In vitro data för genotyp 3-virus är dock
inte övertygande, och vid behandling av tidigare
obehandlade genotyp-3 infekterade patienter
utan cirros med grazoprevir/elbasvir + ribavirin i
12 veckor var relapsfrekensen mycket hög (ca
50%).
Säkerhet
Drygt 2000 patienter behandlades med grazoprevir/elbasvir +/- ribavirin under 8-16 veckor i
fas II-III studierna. Biverkningsprofilen är gynnsam, där frekvensen och typen av rapporterade

biverkningar vid behandling med grazoprevir/
elbasvir utan ribavirin inte skiljde sig markant
mot den med placebo. Andelen patienter som
avslutade behandling som följd av biverkningar
var <1% (likartat med placebo).
Grazoprevir är associerat med en dosberoende
risk för leverpåverkan som i typfallet sågs efter ca
8 veckors behandling. Vid högre doser om 200800 mg, som testades i fas2-programmet, sågs
sådan påverkan i allt ökande omfattning. Med
aktuell dosering (100 mg) var frekvensen <1%.
Eftersom
grazoprevir-exponeringen
ökar
markant vid nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B
och C) är produkten kontraindicerad för patienter
med dekompenserad cirros. Av läkemedel som
medför en kraftigt ökad exponering märks
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OATP1B-hämmande
läkemedel
(kontraindicerade) och CYP3A-hämmare (ej
rekommenderade).
Då elimationen av grazoprevir/elbasvir inte
påverkas relevant av njurfunktionen kan behandling ges till patienter oavsett grad av njurfunktionsnedsättning, inklusive dialyspatienter.
Utveckling av resistens efter icke-kurativ
behandling kan också ses som ett säkerhetsproblem, fr a hos patienter med cirros, med tanke
på konsekvenser för effektiv re-behandling. För
patienter som inte botades vid behandling med
grazoprevir/elbasvir var tvåklassresistens vanligt
förekommande; ca 60% hade NS3/4A-associerade
RAVs, och NS5A RAVs sågs i >90% av fallen.

Maviret (glekaprevir/pibrentasvir)
Glekaprevir (GLE) är en hämmare av NS3/4A,
och Pibrentasvir (PIB) av NS5A. Läkemedlen finns
endast som fixdos-produkt.
Pangenotypisk effekt
Båda läkemedlen har potent effekt mot samtliga genotyper in vitro, d.v.s. in vitro data stödjer
en pangenotypisk effekt. Naturligt förekommande
polymorfismer inom NS3/4A, inklusive Q80K vid
genotyp 1a, medför inte någon relevant påverkan
på aktiviteten av GLE in vitro, och ingen koppling
sågs mellan sådana polymorfismer inom NS3/4A
och
de
få
förekommande
fallen
av
behandlingssvikt i de kliniska studierna. Inga
enstaka polymorfismer i NS5A medför mer än
modest nedsatt in vitro effekt av PIB (fold change
< 10). Hos genotyp 3-infekterade patienter, utan
tidigare behandling med direktantiviraler, var
risken för relaps numerärt förhöjd i de fall en
polymorfism, A30K, sågs innan behandlingsstart.
Vid baseline sågs A30K hos 6% av de genotyp-3
infekterade tidigare obehandlade patienterna,
varför den totala påverkan på utfallet vid
behandling av genotyp 3-infektion blir begränsad
till någon enstaka procent. Y93H, som påverkar
den kliniska effekten av andra NS5A-hämmare,
påverkar inte utfallet vid genotyp-3 infektion. Varken A30K eller Y93H påverkar effekten in vitro
(fold change 1), men dubbelmutationen medför en
70-faldigt nedsatt effekt, och detta mönster sågs
vid svikt. Bakgrunden är sannolikt att
dubbelmutation (inom samma virion) utvecklas
via 1 aminosyraförändring i de fall A30K (men ej
Y93H) finns preexisterande, medan det krävs 2
förändringar när Y93H (men ej A30K) finns där
från början.
Monoterapi studerades med vardera läkemedel givet i 3 dagar till patienter med genotyp
1a/b-infektion, där båda läkemedlen gav en virussänkning på cirka 4 log10. Här sågs ingen skillnad i

effekt mellan doser av GLE i spannet 100–700 mg,
och av PIB i spannet 40–400 mg (15 mg gav något
lägre effekt, -3.4 log10). Vid sambehandling med
GLE och PIB ökar exponeringen av sistnämnda.
PIB 120 mg som del i Maviret ger en exponering
som motsvarar ca 300 mg PIB i monoterapi.
Inom fas 2-programmet studerades doser,
durationer av GLE/PIB (8–16 veckor) och i mycket
begränsad utsträckning tillägg av ribavirin. I fas 3
studierna studerades dosen 300/120 mg under 8–
12 veckor. Här ingick en placebo-kontrollerad
studie (syftet med placebo att studera
biverkningsprofilen), och en studie med aktiv
kontroll (genotyp 3). Studieupplägget skiljde sig
till del för patienter med genotyp 3-infektion,
vilket diskuteras separat.
För patienter med genotyper andra än 3
botades i stort sett alla patienter med nämnda
upplägg, tabell 4. Andelen med virologisk svikt/relaps var mycket låg. Antalet patienter med
genotyp 4,5 eller 6-infektion är begränsat, framför
allt med den kortare behandlingsdurationen. EMA
ansåg att resultaten var robusta, och att bryggning
av effekt kunde ske till utfallet hos välstuderade
genotyper på basis av övriga data.
Som följd av tidigare erfarenheter inom fältet
var studieprogrammet något skiljt för genotyp 3infektion. I fas 2 (SURVEYOR-2) gavs tidigare
obehandlade patienter utan cirros behandling i 8
eller 12 veckor och cirrotiker i 12 veckor. Tidigare
behandlade patienter (peg-IFN+ ribavirin,
sofosbuvir + ribavirin) gavs däremot behandling i
12 eller 16 veckor, och endast den längre
durationen vid cirros (tabell 5). Tidigare behandlingserfarenhet gav här en större negativ påverkan på utfallet än väntat. Samtidigt sågs hög
utläkning hos tidigare obehandlade cirrotiker med
12 veckors behandling (SVR12 nåddes i 64/65). I
fas 3 valde man att studera endast tidigare
obehandlade patienter, utan cirros (ENDURANCE
-3). Studien var initialt 2-armad, och ämnad att
jämföra GLE/PIB mot sofosbuvir + daklatasvir
(2:1), båda i 12 veckor. På basis av resultaten i fas
2-studien öppnades en 3:e arm med 8 veckors
behandling, med GLE/PIB givet i 8 veckor.
GLE/PIB var non-inferior jämfört med
sofosbuvir/daklatasvir (SVR12 222/233 (95.3%)
jämfört med 111/115 (96.5%), och GLE/PIB givet
i 8 veckor var likaså non-inferior jämfört med den
längre
durationen.
Under
godkännandet
presenterades även preliminära data från
EXPEDITION 2- studien, där 8 veckors behandling
medförde utläkning hos 20/20 genotyp 3infekterade patienter med HIV co-infektion (ej
med i tabellen).
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Tabell 4. Utfall vid behandling med Maviret (glekaprevir/pibrentasvir) (300/120 mg x 1), exklusive
genotyp 3. Fas 2/3-programmet poolat.
n/N (%)
GT1
Antal
veckor

8

GT2

GT4

GT5

GT6

12

8

12

8

12

8

12

8

12

Patienter med cirros
SVR12

383/387
(99.0)

400/40
1 (99.8)

193/197
(98.0)

232/234
(99.1)

43/46
(93.5)

111/112
(99.1)

2/2
(100)

28/28
(100)

9/10
(90.0)

31/31
(100)

OTVF

1/387
(0.3)

0/401

0/197

0/234

0/46

0/112

0/2

0/28

0/10

0/31

Relaps

0/384

0/400

2/195
(1.0)

0/232

0/45

0/111

0/2

0/27

0/10

0/30

Patienter utan cirros
SVR12
OTVF
Relaps

98/101
(97.0)
0/101

35/35
(100)
0/35

20/20
(100)
0/20

2/2
(100)
0/2

7/7
(100)
0/7

1/98
(1.0)

0/35

0/19

0/2

0/7

OTVF: virologiskt genombrott under behandling.
Data från ENDURANCE 1,2 och 4; EXPEDITION 1 och 4; SURVEYOR 1 och 2.

Tabell 5. Utfall vid behandling med Maviret (glekaprevir/pibrentasvir), genotyp 3. Fas 2/3-programmet
poolat.
n/N (%)
Durationveckor

TN
8

TE
12

12

16

Patienter utan cirros
SVR12

177/186
(95.2)

258/270
(95.6)

44/49
(89.8)

21/22
(95.5)

OTVF

1/186
(0.5)

1/270
(0.4)

1/49
(2.0)

0/22

Relaps

5/178
(2.8)

3/257
(1.2)

4/48
(8.3)

1/22
(4.5)

Patienter med cirros
SVR12

64/65 (98.5)

48/51
(94.1)

OTVF

0/65

1/51
(2.0)

Relaps

0/64

2/50
(4.0)

Data från ENDURANCE 3; SURVEYOR 2, för dosen 300/120 mg x 1.

Referensgruppen för Antiviral Terapi, 2017 15

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV)
Ej indikation för patienter med tidigare
erfarenhet av ingående klasser
I samband med godkännandet ansökte företaget även om indikation för behandling av patienter med tidigare erfarenhet av NS3/4A- och/eller
NS5A-hämmare, på basis av data från studien
MAGELLAN-1. Syftet var att studera genotyp 1 och
4-6, men i praktiken inkluderas i stort sett bara
patienter med genotyp 1-infektion i studien. De
regimer som testades i ett större antal patienter
gällde GLE/PIB (300/120 mg x 1) givet i 12 eller
16 veckor, utan ribavirin. Med dessa regimer
nådde samtliga patienter med tidigare erfarenhet
av NS3/4A (ej NS5A) SVR12 (35/35). Det
noterades att mediantid till föregående
behandling var knappt 3 år (upp till 5 år), och att
relevant resistens i praktiken saknades vid
baseline (reversion till vildtypsvirus). Patienter
med tidigare erfarenhet av NS5A (ej NS3/4A)
läkte också ut i stor utsträckning (18/20 med 12
veckor, 15/16 med 16 veckor). I gruppen med
erfarenhet av båda klasserna nåddes SVR12 av
30/37, och endast 4/9 av de fall med resistensassocierade mutationer vid baseline. Virus vid fall
av svikt uppvisade fortsatt ackumulering av
dubbelklassresistens. Utifrån tillgänglig data
kunde man inte presentera en resistensalgoritm
som med säkerhet kunde predicerade utfallet.
Som följd av detta, och det faktum att man i stort
sett bara studerat genotyp 1-infekterade patienter
bedömdes inte indikationen vara lämpad för
denna patientgrupp, då det också var tydligt att
behandlingen kunde optimeras med tillägg av
sofosbuvir.
Säkerhet
Drygt 2300 patienter behandlades med
GLE/PIB (utan ribavirin) under minst 8 veckor i
fas II-III studierna. Biverkningsprofilen är gynnsam, där frekvensen och typen av rapporterade
biverkningar vid behandling inte skiljde sig åt mot
placebo i ENDURANCE-2. Andelen patienter som
avbröt behandling i samband med biverkningar
var 0.5%.
Ingen specifik påverkan på labparametrar
noterades. Till skillnad mot vissa andra makrocykliska NS3/4A hämmare har man inte sett
någon dosberoende risk för leverpåverkan,
”transaminit”, av GLE. I likhet med andra
läkemedel inom klassen ökar exponering av GLE
kraftigt vid nedsatt leverfunktion, och Maviret är
därför inte rekommenderat för patienter med
Child-Pugh B, och är kontraindicerat vid ChildPugh C.
Eliminationen av GLE/PIB påverkas högst
måttligt av njurfunktionen och behandling kan ges
till patienter oavsett grad av njurfunktionsnedsättning, inklusive till dialyspatienter. En
dedikerad studie, EXPEDITION-4, gjordes i HCV-

infekterade patienter med avancerad njursvikt,
varav drygt 80% hade dialys. Effekt och säkerhet
var likvärdig den som sågs i övriga studier.
GLE/PIB interagerar med ett flertal läkemedel,
åt båda håll, och interaktionsavsnittet i produktresumén är central att studera inför behandling.
Inducerande läkemedel sänker exponeringen, där
starka
inducerare
(ex.
rifampicin
och
karbamazepin)
är
kontraindicerade,
och
moderata inducerare (ex. efavirenz) inte rekommenderas i sambehandling. Exponeringen av GLE
reduceras av protonpumpshämmare (dosberoende), där omeprazol i dos >20 mg per dag
skall undvikas. Exempel på läkemedel som ökar
exponeringen av GLE/PIB, och som följd inte är
rekommenderade, är ritonavir-boostrade HIV
proteashämmare, där atazanavir/ritonavir är
kontraindicerat. Antiretroviraler som kan ges
utan dosjustering innefattar således integrashämmare (inklusive elvitegravir som del i
Genvoya) och rilpivirin, och samtliga nukleosidanaloger. GLE/PIB ökar exponerigen av andra
läkemedel som är substrat för vissa transportproteiner, vilket medför att t ex atorvastatin och
simvastatin är kontraindicerade, och övriga
statiner skall ges med försiktighet och i låg
dosering. Här skall även noteras att etinylöstradiol
är kontraindicerat, då leverpåverkan noterades
vid sambehandling i friska frivilliga. Mekanismen
är oklar, och andra preventivmedel kan användas
utan inskränkning.

Vosevi
(sofosbuvir/velpatasvir/ voxilaprevir)
Voxilaprevir är en hämmare av NS3/4A och
finns endast i fixdos-produkt tillsammans med
sofosbuvir och velpatasvir. För ytterligare information om dessa substanser, v.g. se Epclusa.
Voxilaprevir har potent effekt mot samtliga
genotyper (1-6) in vitro med EC50-värden mellan
0,33 och 6,6 nM. Enstaka naturligt förekommande
polymorfismer i NS3/4A-generna inklusive NS3
Q80K ger inte någon påverkan på aktiviteten in
vitro, men kombinationer (Q80K+D168Y,
Q41H+F43L+Q80K+D168Y) ger resistenta fenotyper med 117- respektive 233-faldigt nedsatt
känslighet. Vid selektionsförsök har resistent
virus kunnat isoleras med NS3-mutationer på
position 156 (GT1-4, A156L/V/T) som orsakar
>253-falt nedsatt känslighet för voxilaprevir. Även
mutationer på position 168 orsakar nedsatt EC50,
men främst i kombination med mutationer på
position 41 (GT5/6, Q41R+D168H/Y) då känsligheten minskar 35- till 39-falt. De resistenta
genotyperna har inte observerats hos patienter
med virologisk svikt i de kliniska fas 3-studierna. I
POLARIS-2 där SOF/VEL/VOX administrerades
under 8 veckor till patienter utan tidigare erfarenhet av behandling med direktverkande antiviraler
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sågs dock en korrelation mellan Q80K/L/R och
nedsatt behandlingsrespons, som inte sågs i den
jämförande studiearmen (Epclusa 12 veckor). Det
är oklart om detta fynd är ett direkt tecken på
nedsatt virologisk respons eller är orsakat av
epidemiologiska confounders.
Klinisk effekt
I en monoterapistudie (GS-US-338-1121)
studerades voxilaprevir i doser mellan 50 och 300
mg. Ett dos-effektsamband kunde endast etableras för GT3, och på basen av dessa data
bedömdes att 100 mg givet tillsammans med föda
skulle ge exponering tillräckligt nära (≥ 90%) Emax.
Dosen har sedermera verifierats i fas 2-studier där
SOF/VEL/VOX studerats i regimer mellan 6 och 12
veckors duration. Fas 3-programmet för
SOF/VEL/VOX bestod av fyra studier. Till DAAerfarna patienter gavs 12 veckors behandling
(POLARIS-1 och -4) medan DAA-naiva patienter
behandlades i 8 veckor (POLARIS-2 och -3), i
samtliga fall utan ribavirin.
DAA-erfarna patienter
I fas 3-programmet för DAA-erfarna patienter
gjordes skillnad på patienter med tidigare NS5Aerfarenhet (POLARIS-1, 12v SOF/VEL/VOX vs
placebo) och de som tidigare endast exponerats
för annan DAA (POLARIS-4, 12v SOF/VEL/VOX vs
12v SOF/VEL). Den kliniska effekten var övertygande oavsett genotyp, tidigare NS5A-erfarenhet och cirros, med numerärt tydlig fördel jämfört

med SOF/VEL i POLARIS-4 (total SVR12 97% vs
90%).
I POLARIS-1 sågs virologisk svikt vid
behandling med SOF/VEL/VOX hos 7/161 patienter tidigare behandlats med kombinationen NS5A
+ NS5B-hämmare. Samtliga 83 patienter i studien
som tidigare hade behandlats med kombinationen
NS5A + NS3 +/- NS5B-hämmare nådde SVR12.
DAA-naiva patienter
I fas 3-programmet för DAA-naiva patienter
administrerades SOF/VEL/VOX i 8 veckor och
jämfördes med SOF/VEL i 12 veckor. I POLARIS-2
ingick samtliga patientgrupper utom GT3cirrhotiker, som istället inkluderades i den
POLARIS-3 som var dedikerad för denna
subgrupp. I POLARIS-2 nådde inte 8 veckor
SOF/VEL/VOX non-inferiority jämfört med
SOF/VEL i 12 veckor. Den övergripande effekten
av SOF/VEL/VOX var god (SVR12 95%) men
sämre respons sågs i patienter med GT1a (särskilt
med Q80K/L/R), cirros, BMI ≥ 30 kg/m2, IL28B
non-CC, eller HCV RNA ≥ 800,000 IU/ml och var
mer uttalat vid samtidig förekomst av två eller
flera av dessa faktorer. Liknande trender kunde
inte observeras i kontrollarmen med SOF/VEL i 12
veckor. Korrelationen mellan NS3-polymorfismer
på position 80 och nedsatt SVR12 har inte helt
kunnat förklaras varken virologiskt eller
epidemiologiskt. I POLARIS-3 hade både
SOF/VEL/VOX i 8 veckor och SOF/VEL i 12 veckor
mycket god effekt i gruppen GT3 med cirros, som
annars är erkänt svårbehandlad.

Tabell 6. Vosevi: POLARIS-1 och POLARIS-4: SVR12 utifrån genotyp och förekomst av cirros
POLARIS-1

POLARIS-4

SOF/VEL/VOX 12 veckor
(N = 263)

SOF/VEL/VOX 12 veckor
(N = 182)

SOF/VEL 12 veckor
(N = 151)

253/263 (96,2%)

177/182 (97,3%)

136/151 (90,1%)

93,1-98,2%

93,7-99,1%

84,1-94,3%

Genotyp 1

146/150 (97,3%)

76/78 (97,4%)

60/66 (90,9%)

1a

97/101 (96,0%)

53/54 (98,1%)

39/44 (88,6%)

1b

45/45 (100,0%)

23/24 (95,8%)

21/22 (95,5%)

4/4 (100,0%)

—

—

2

5/5 (100,0%)

31/31 (100,0%)

32/33 (97,0%)

3

74/78 (94,9%)

51/54 (94,4%)

44/52 (84,6%)

4

20/22 (90,9%)

19/19 (100,0%)

—

5

1/1 (100,0%)

—

—

6

6/6 (100,0%)

—

—

Okänd

1/1 (100,0%)

—

—

113/121 (93,4%)

81/84 (96,4%)

59/69 (85,5%)

140/142 (98,6%)

96/98 (98,0%)

77/82 (93,9%)

Totalt
95% CI

1 annan

Cirros Ja
Nej
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Tabell 7. Vosevi: POLARIS-2 och POLARIS-3: SVR12 utifrån genotyp och förekomst av cirros
POLARIS-2
SOF/VEL/VOX
SOF/VEL
8 veckor
12 veckor
(N = 501)
(N = 440)

POLARIS-3
SOF/VEL/VOX
SOF/VEL
8 veckor
12 veckor
(N = 110)
(N = 109)

476/501 (95,0%)

432/440 (98,2%)

106/110 (96,4%)

105/109 (96,3%)

92,7-96,7%

96,4-99,2%

91,0-99,0%

90,9-99,0%

Genotyp 1

217/233 (93,1%)

228/232 (98,3%)

—

—

1a

155/169 (91,7%)

170/172 (98,8%)

—

—

1b

61/63 (96,8%)

57/59 (96,6%)

—

—

1 annan

1/1 (100,0%)

1/1 (100,0%)

—

—

2

61/63 (96,8%)

53/53 (100,0%)

—

—

3

91/92 (98,9%)

86/89 (96,6%)

106/110 (96,4%)

105/109 (96,3%)

4

58/63 (92,1%)

56/57 (98,2%)

—

—

5

17/18 (94,4%)

—

—

—

6

30/30 (100,0%)

9/9 (100,0%)

—

—

2/2 (100,0%)

—

—

—

82/90 (91,1%)

83/84 (98,8%)

106/110 (96,4%)

105/109 (96,3%)

394/411 (95,9%)

349/356 (98,0%)

—

—

Totalt
95% CI

Okänd
Cirros, n (%)
Cirros, Ja
Nej

Resistens vid behandlingssvikt
Resistens utvecklas sällan vid svikt på
behandling med SOF/VEL/VOX, till skillnad från
t.ex. SOF/VEL och flera andra NS5A-innehållande
regimer. Bäst illustreras detta av de 21 patienter
med virologisk svikt (relaps) efter behandling
med SOF/VEL/VOX i 8 veckor i POLARIS-2, där
påvisbar resistensutveckling endast sågs i ett fall
(NS5A Q30R+L31M). Den aningen högre andel
patienter med relaps som kan förväntas vid
behandling med SOF/VEL/ VOX i 8 veckor
jämfört med SOF/VEL i 12 veckor verkar alltså
inte begränsa de framtida behandlingsalternativen för dessa patienter, utan denna grupp bör
t ex kunna behandlas framgångsrikt med
SOF/VEL/VOX i 12 veckor.
Säkerhet
Totalt har 2017 patienter fått minst en dos
SOF/VEL/VOX i de kliniska studierna, varav 1056
i fas 3-programmet och 543 i fas 2-programmet
och 418 i fas 1-studierna. Biverkningsprofilen är
generellt gynnsam och i stora drag jämförbar
med SOF/VEL och placebo, med undantag för
lättare illamående och diarré. Andra potentiella
biverkningar inkluderar nedsatt aptit, kräkning
och muskelspasmer. Transaminit sågs i väldigt
liten utsträckning, med undantag för två fall som
inträffade under samtidig behandling med etinylestradiol och föranlett en kontraindikation. Samtidig behandling med rosuvastatin, dabigatran

och starka inducerare av PGP eller cytokrom
P450 är också kontraindicerat.
Fall av allvarlig bradykardi och retledningsblockad har setts när sofosbuvir, i kombination
med ett annat DAA (direktverkande antivirusmedel), använts samtidigt med amiodaron. Fallen
är potentiellt livshotande och amiodaron får därför bara ges med Vosevi till patienter när andra
alternativa antiarytmibehandlingar inte tolereras
eller är kontraindicerade.
Ingen dosjustering av SOF/VEL/VOX krävs för
patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion, men säkerhet och effekt har inte fastställts
hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion
(eGFR < 30). Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A),
men SOF/VEL/VOX rekommenderas inte för
patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B eller C) då exponeringen
för VOX blir 299 % respektive 500 % högre i
dessa grupper. SOF/VEL/VOX interagerar med
ett flertal läkemedel både som s.k victim och
perpetrator, varför interaktionsavsnittet i
produktresumén är centralt att studera inför
behandling.

Referenser
Se European Public Assessment Report (EPAR)
för respektive läkemedel. De finns tillgängliga på
den Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats www.ema.europa.eu.
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Behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion med
interferonfria regimer
Olle Karlström
Sammanfattning
De interferonfria behandlingsregimer som
presenteras i denna översikt är sådana som
studerats med positiva utfall i större pivotala
studier eller där behandlingen uppvisat påtagligt
goda behandlingsresultat i mindre studier, och
som anses extrapolerbara. Patienterna är sådana
som inte erhållit tidigare behandling för hepatit C
(TN) eller som inte läkt ut infektionen under
behandling med peg-IFN + ribavirin (TE). I sistnämnda gruppen ingår i enstaka fall även patienter som haft tidigare behandling med sofosbuvir
(SOF) + ribavirin (utan relevans för resistens).
Flertalet studier är icke-kontrollerade, där en
och samma regim ibland har testats i olika
durationer, och ibland med tillägg av ribavirin.
Undantag gäller sofosbuvir/velpatasvir (SOF/
VEL) som jämförts mot SOF + ribavirin vid genotyp 2 och 3 (ASTRAL-2 och -3), sofosbuvir/velpatasvir/voxilaoprevir (SOF/VEL/VOX)
som inom POLARIS-2 jämfördes mot SOF/VEL (8
mot 12 veckor) för patienter med genotyp1-4,
och glekaprevir/pibrentasvir (GLE/PIB) som i
ENDURANCE-3 jämfördes mot SOF + daklatasvir
(DCV) för patienter med genotyp 3. Inom flertalet
program har man valt att ha placebo-kontroll i
någon av delstudierna, för utvärdering av
säkerhet.
Effekten av behandlingarna är mycket hög
med SVR nivåer på minst 90% i flertalet studier,
och oftast högre. Samtliga regimer är väl
tolererade, endast någon eller några procent av
patienterna avslutade behandling på grund av
biverkningar. Virologisk orsak till non-respons
består för de allra flesta regimer i praktiken av
relaps efter avslutad behandling. Med sofosbuvirfria regimer sågs även för någon regim en
(mycket) låg andel med virologiskt genombrott
under behandling (så kallad rebound). Övrig
orsak till att inte nå SVR12 (sustained virologic
response vecka 12) gäller mestadels patienter
som inte återkom för uppföljning, men där
senaste HCV-RNA-prov var under detektionsnivå
och infektionen sannolikt var utläkt. I den mån
data finns tillgängliga, och det bedömts relevant,
presenteras data på frekvensen av relaps, där
risken för relaps generellt ökar med kortare
behandling. Mycket hög utläkning och låg
relapsfrekvens, har uppnåtts med vissa regimer
vid 8 veckors behandling. I experimentella
studier på kortare behandling än så, där 6 veckor
har studerats med flera regimer, har däremot

relapsfrekvensen ökat markant, även vid
behandling med tre läkemedel.
Vid en sammanfattande bedömning av en
behandlingsregim är även möjligheten till effektiv re-behandling efter en eventuell relaps av
intresse. Efter godkännandet av SOF/VEL/VOX
står det klart att man kan uppnå mycket hög
utläkning även efter behandlingssvikt som
innefattar dubbelklass-resistens (NS5A +
NS3/4A). Detta presenteras och diskuteras i
separata stycken.
I kommande genomgång redovisas utfall per
genotyp. Tre av de nu tillgängliga regimerna ses
som pangenotypiska: SOF/VEL, SOF/VEL/VOX
och GLE/PIB. För en bättre översikt av sistnämnda refereras till produktsummeringar i avsnittet ”
Läkemedel som ingår i interferonfria behandlingsregimer mot hepatit C-virusinfektion”

Genotyp 1-infektion
För genotyp 1-infektion presenteras resultat
per cirrosstatus i skilda tabeller. I syfte att minska
datamängden och öka antalet patienter per grupp
redovisas poolade data för patienter med och
utan tidigare behandlingserfarenhet i den mån
inte utfallen skiljer sig påtagligt.
Patienter utan cirros
Tolv veckors behandling är den duration som
har studerats i störst utsträckning. Behandling
med SOF/LDV under 8 veckor utföll väl för
utvalda patienter i ION-3-studien (tidigare obehandlade utan negativa prediktiva faktorer), och
hög utläkning visades i efterhand även med
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir
(OBV/PTV/r + DSV) i GARNET-studien (genotyp
1b-infekterade med mild fibrosgrad). Resultaten
är reflekterade i produktresuméernas behandlingsrekommendationer. För de två nyaste
regimerna (GLE/PIB och SOF/VEL/VOX) har 8
veckors behandling utvärderats i stor skala, i
samtliga genotyper.
I fallet SOF/VEL/VOX jämfördes behandling
mot SOV/VEL givet i 12 veckor, där noninferiority såsom förbestämt av företaget ej nåddes (POLARIS-2). Detta var en följd av oväntat
hög relapsfrekvens för genotyp 1a-infekterade
patienter. Orsaken är oklar, och förklaras inte av
någon enstaka demografisk faktor. Trots den
något lägre effekten i genotyp 1a godkändes
SOF/VEL/VOX för 8 veckors behandling till
patienter utan cirros, oavsett genotyp (se annat
avsnitt för bakgrund).

Referensgruppen för Antiviral Terapi, 2017 19

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV)

Tabell I. Utfall med olika regimer, icke-cirrotiker, genotyp 1-infektion (%).
Studie

Population RBV

Duration

GT1

GT1a

GT1b

Relaps/
virologisk non-respons

SOF/LDV
TN

-

8

+
ION-1, 2 och 3.

TN/TE

201/216 (93.1)
12

+
-

202/215 (94.0)

24

+

Utfall likvärdig för GT1a och
GT1b.

11/215 (5.1 )
9/216

(4.2 )

517/539 (95.9)

10/539 (1.9)

318/328 (97.0)

4/328

(1.2)

108/109 (99.1)

1/87 (1.2 )

110/111 (99.1)

0/98

1/255 (0.4)

SOF/VEL
ASTRAL-1
(POLARIS-2)

TN/TE

-

12

323/328 (98.4)

TN/TE

-

12

167/170 (98.2)

-

8

SOF/VEL/VOX
POLARIS-2

TN/TE
TN
TE

109/118 ( 92.4%)

52/53 ( 98.1%)

87/95 ( 91.6%)

37/38 ( 97.4%)

15/16 ( 93.8%)

13/13 (100.0%)

9/117 (7.7), 1/53 (1.9)

SOF + DCV
TN

-

12

+

AI444040
TE

-

41/41

Cirka 80 % hade genotyp 1a.

0/41

39/41
24

+

0/41

21/21

0/21

20/20

0/20

SOF + simeprevir
COSMOS
(COHORT 1)

TE

2

13/14

Cirka 80 % hade genotyp 1a.

1/14 (7.1 )

+

26/27

1/27 (3.7 )

-

14/15

0/15

19/24

1/24 (4.2 )

24

+
GLE/PIB
Fas 2/3 poolat

TN /TE

-

8

383/387 (99.0)

-

12

400/401 (99.8)

Drygt hälften TN, knappt hälften
genotyp 1a

1/387 (0.3)
0/400

OBV/PTV/r+ DSV
PEARL 2-4
SAPPHIRE 1+2
GARNET1

TN/TE
TN

+

12

-

8

185/205 (90.2)

298/300 (99.3)

570/595 (95.8)

562/573 (98.1)

139 hade F0/F1, 9 F2 och 15 patienter
F3 fibros.

OBV/PTV/r (utan DSV och ribavirin), genotyp 1b
TN
12

PEARL-1 + M12-536

160/163 (98.2)

3/163 (1.8)

110/118 (93.2)

5/118 (4.2)

grazoprevir/elbasvir

FAS III poolat

TN/TE

-

12

480/506 (94.9)

295/299 (98.7)

+

12

171/181 (94.5)

126/130 (96.9)

-

16

+

16
1
EMA procedure WS1114. TN = treatment naïve, TE= treatment experienced

82/86 (95.3)

68/69 (98.6)

96/96 (100.0)

58/58 (100.0)

Data ej presenterad i
EPAR; non-SVR
reflekterar i stort sett
relapsfrekvens.
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Patienter med cirros
Antalet cirrotiker som behandlats är mera begränsat (tabell II). Regimen med OBV/PTV/r+
DSV har studerats i flest patienter, inom en
dedikerad studie för cirrotiker, TURQUOISE-2.
Här fick alla patienterna ribavirin (oavsett genotyp 1a eller genotyp 1b), varför ribavirin-tillägg

rekommenderades till både genotyp 1a och 1b
vid godkännandet. I en följande studie,
TURQOISE-3, läkte 60/60 genotyp 1b-infekterade patienter ut efter 12 veckors ribavirin-fri behandling, varvid behandlingsrekommendationen

Tabell II. Utfall med olika regimer, kompenserad cirros (eller minimum F3), genotyp 1-infektion (%).
Studie

Populatio
n

RBV

TN/TE

-

Duration

GT1

GT1a

GT1b

Relaps/virologisk nonresponse

SOF/LDV

ION 1 + 2

12

+

51/55 (93)

-

54/55 (98)

24

TE

12

74/77 (96)

-

24

75/55 (97)

+

Utfallet likvärdig för GT1a och
GT1b.

5/56 (9)
4/55 (7)
1/55 (2)

58/58 (100)

+
SIRIUS

51/56 (91)

0/58
Alla patienter hade fallerat pegINF + rbv, och därefter även
peg-IFN + rbv + NS3/4A

3/77 (4)
2/77 (3)

SOF/VEL
ASTRAL-1

TN/TE

-

12

72/73 (99)

1/73 (1)

(POLARIS-2)

TN/TE

-

12

61/62 (98)

1/62 (2)

TN/TE

-

8

SOF/VEL/VOX
POLARIS-2

46/51 (90)

9/10 (90)

TN

31/34 (91)

6/6 (100)

TE

10/12 (83)

2/3

6/60 (10)

SOF + DCV
Studie saknas.
SOF + simeprevir
COSMOS**
(KOHORT 2)

TN/TE

-

12

TN/TE

-

1/14 (7 )

16/16
28/30

0/30

12

98/101 (97)

1/98 (1)

12

81/86 (94)

59/64 (92.9)

22/22

24

70/74 (95)

52/56 (92.9)

18/18

GT1a: 1/56

24

+
GLE/PIB
Fas 2/3 poolat

Ca 80 % hade GT1a.

2/27 (7 )

+
-

13/14
25/27

0/16

OBV/PTV/r+ DSV
TN
TURQUOISE
-2

TURQUOISE
- 3A

+

-

(6)

12

110/122 (90)

65/76 (85.5)

45/46

GT1a: 8/76
(9)
GT1b: 0/46

24

95/98 (97)

62/65 (95.4)

33/33

GT1a: 3/65 (alla rebound).

TE

TN/TE

GT1a:5/64

12

Gt1b-studie, 33/60 TE

60/60

OBV/PTV/r (utan DSV och ribavirin), genotyp 1b
PEARL-1

TN/TE

-

24

46/47

0/44

TE

-

24

50/52

1/52 (2)

-

12

104/109 (95)

66/66 (100)

+

12

47/52 (90)

50/52 (96)

Data ej presenterad i EPAR;
non-SVR reflekterar i stort sett
relapsfrekvens.

-

16

44/47 (94)

28/28 (100)

+

16

52/52 (100)

21/21 (100)

grazoprevir/elbasvir

FAS III poolat

TN/TE

* En stor andel av patienterna i ION-2 var tidigare behandlade med NS3/4A.
** Fibrosgrad F3 och F4 inkluderades, i proportion cirka 50/50. Andelen TN och TE var också cirka 50/50.
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A

EMA procedure WS0878 G

ändrades till den aktuella. SIRIUS-studien (SOF/
LDV) presenterades efter godkännandet. Den
hade ett placebo-upplägg, som innebar att alla
fick samma mängd tabletter under 24 veckor. Här
visades att svårbehandlade patienter, med upprepad behandlingsvikt och cirros (se tabellen),
nådde en likvärdigt hög utläkning med 12
veckors ribavirin-innehållande och 24 veckors
behandling utan ribavirin. Studien resulterade i
en uppdaterad behandlingsrekommendation, till
den som gäller idag.
Vad gäller SOF/VEL/VOX, den enda regimen
som studerats i 8 veckor i cirrotiker, är den
godkända behandlingsdurationen 12 veckor, på
basis av utfallet med 12 veckors behandling till
cirrotiker inom övriga pivotala studier (POLARIS
1 och 4). Sistnämnda beskrivs i produktsummering i annat avsnitt.
SOF/LDV och SOF/VEL har även studerats i
ett relativt stort antal patienter med dekompenserad cirros, i SOLAR 1+2 studierna (patienter
med Child-Pugh A-C) respektive ASTRAL-4
studien (Child-Pugh A och B). För dessa patientgrupper rekommenderas alltid tillägg av ribavirin. Även här nås hög utläkning, cirka 90%, med
12 veckors behandling. För detaljer om utfall
refereras till respektive produktresumé. Här skall
nämnas
att
av
farmakokinetiska
skäl

rekommenderas inte regimer med NS3/4A
hämmare i patienter med Child Pugh B och är
kontraindicerade vid Child Pugh C cirros.

Övriga genotyper
I följande tabeller (övriga genotyper) presenteras inte relaps-frekvensen. Andelen patienter
som inte fullföljde var dock mycket låg i samtliga
studier. Flertalet som inte uppnådde SVR12 hade
relaps efter avslutad behandling, om inte annat
anges i undertext.
Genotyp 2
SOF + ribavirin var det första interferonfria
alternativet vid genotyp 2, där behandling i 12
veckor botar flertalet tidigare obehandlade patienter utan cirros. I närvaro av cirros och/eller
tidigare behandlingssvikt (en indirekt indikator
på negativa prediktiva patientfaktorer) kan en
förlängd behandling sannolikt minska risken för
relaps, tabell III.
Med senare tillskott ses hög utläkning med
ribavirinfria regimer, tabell IV. I ASTRAL-2 (pivotal studie för SOF/VEL) användes SOF + ribavirin
(12 veckor) som aktiv kontroll. Utläkningen var
hög i kontrollarmen (redovisas i tabell III), men
SOF/VEL uppnådde formellt superiority mot SOF
+ ribavirin i denna studie.

Tabell III. SVR12 med sofosbuvir + ribavirin, genotyp 2
poolat FISSION + FUSION + VALENCE
12 veckor

16 veckor

TN

TE

TE

Alla

201/214 (94)

69/80 (86)

31/35 (89)

Ej cirros

173/183 (95)

56/62 (90)

24/26 (92)

Cirros

28/31 (90)

13/18 (72)

7/9 (78)

(ASTRAL-2)
Alla
TN

107/112 (96)

TE

17/20 (85)

Ej cirros

105/112 (94)

cirros

18/19 (95)

-

Tabell IV. SVR12 med senare ribavirinfria regimer, genotyp 2
duration

Ej cirros

cirros

SOF/VEL 1

12v

208/209 (100)

29/29

SOF/VEL/VOX 2

8v

47/49 (96)

14/14

8v

193/197 (98)

-

12v

232/234 (99)

35/35 (100)

GLE/PIB 3
1 ASTRAL-1

och -2; 2 POLARIS-1, 3 fas 2/3 poolat
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Genotyp 3
SOF + ribavirin givet i 24 veckor var den första
rekommenderade interferonfria regimen för
behandling av genotyp 3. Denna behandling är
dock förknippad med en relativt hög relapsfrekvens hos patienter med cirros och/eller
tidigare historia av behandlingssvikt.
Vid godkännandet av NS5A-hämmarna DCV
och LDV (som del i SOF/LDV) fanns begränsade
data till stöd för en relevant effekt även mot
genotyp 3- infektion, trots betydligt lägre effekt in
vitro jämfört med den som ses mot genotyp 1.
Magnituden av effekt var dock oklar och rekommendationen blev att NS5A-hämmarna sågs som
lämpliga tillskott som del i 24 veckors trippelregim (med SOF + ribavirin), för behandling av
patienter med hög risk för relaps med den
tidigare godkända regimen (SOF + ribavirin i 24
veckor). En konservativ approach, i syfte att minimera risken för behandlingssvikt hos patienter
som då skulle vara svåra att återbehandla.
Efterhand presenterades ALLY-3-studien,
som gav stöd för 12 veckors behandling av ickecirrotiska patienter med SOF + DCV (utan ribavirin), medan relapsfrekvensen var högre för de
med cirros, tabell V. Studierna med DCV givet i
kombination med SOF är av relativt begränsad
storlek. Ytterligare data genererades i
ENDURANCE-3, där SOF + DCV var aktiv komparator till GLE/PIB (tidigare obehandlade utan
cirros, beskrivs nedan)

-

Vid behandling med SOF/VEL i 12 veckor ses
hög utläkning hos tidigare obehandlade
patienter utan cirros, men en viss relaps (ca
10%) noteras för patienter med komplicerande faktorer. Risken för relaps är till del
kopplad till NS5A polymorfismen Y93H. SOF/
VEL har även studerats i ett mindre antal
genotyp 3-infekterade patienter med dekompenserad cirros, där 12 veckors behandling
med ribavirin medförde numerärt lägre
relapsfrekvens (1/12), än vad som sågs med
12 respektive 24 veckor utan ribavirin, 6/14
respektive 4/10 (ASTRAL-4). SOF/VEL
fungerade även som aktiv kontroll i POLARIS2 och -3 (pivotal studie för SOF/VEL/VOX),
utfallet redovisas i tabell V.
Vid behandling med SOF/VEL/VOX nåddes i
denna genotyp nära nog komplett utläkning
med 8 veckors behandling även hos kompenserade cirrhotiker som inte läkt ut på
tidigare behandling med peg-IFN + ribavirin.
Regimen har även studerats i större skala hos
genotyp 3-infekterade patienter med tidigare
svikt på NS5A-innehållande behandling. Man
nådde även i denna population mycket hög
utläkning, här med 12 veckors behandling (se
stycket Läkemedel som ingår in interferonfria
regimer).

-

Tabell V. SVR12 med olika regimer för patienter med genotyp 3.
TN
Regim

SOF/VEL 12 v
ASTRAL-3
(POLARIS-2)

Cirros
n/N (%)

Ej cirros
n/N (%)

Ej cirros
n/N (%)

Cirros
n/N (%)

31/34 (91)

33/37 (90)

20/20 (100)

-

Cirros
160/163 (98)

40/43 (93)

66/69 (96)

(POLARIS-3)
SOF/VEL/VOX 8v
POLARIS-2

TE

76/77 (99)
90/91 (99) (TN/TE)

POLARIS-3

29/32 (91)
(se vänster kolumn)

72/75 (96)

34/35 (97)

GLE/PIB (fas 2/3) poolat)
8v

177/186 (95)

12 v

258/270 (96)

64/65 (99)

16 v

44/49 (90)
21/22 (96)

48/51 (94)

SOF + DCV
(ENDURANCE-3), 12
v

ALLY-3, 12 v

115/115 (97)

-

-

-

73/77 (95)

11/19 (58)

32/34 (94)

9/13 (69)

+ ribavirin, ALLY-3+ (1)
12v

21/24 (88)

16v

24/26 (92)

ALLY3+ gällde patienter med F3 (14/50) och
kompenserad cirros (36/50). Flertalet (37/50)
var behandlingserfarna.
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I studierna med GLE/PIB studerades olika
durationer i en bred population, men i begränsat antal patienter, inom fas 2. Tidigare
behandlingserfarenhet medförde en oväntat
hög påverkan på utläkning, och man valde att
initiera en fas 3 studie som endast inkluderade tidigare obehandlade utan cirros (ENDURANCE 3). Här sågs likvärdig effekt med
GLE/PIB givet i 8 respektive 12 veckor, som
med aktiv kontroll (SOF + DCV i 12 veckor).
Det sammantagna utfallet i fas 2/3 medförde
ett godkännande av 8 veckors behandling till
tidigare obehandlade patienter utan cirros,
och 12 veckors behandling vid cirros. För
behandlingserfarna
patienter
är
den
regulatoriska rekommendationen 16 veckors
behandling. Hos de genotyp 3-infekterade var
närvaro av NS5A polymorfism A30K
associerat med ökad risk för relaps. Eftersom
denna polymorfism ses i en låg frekvens
(drygt 5%) är påverkan på totala utfallet
någon enstaka procent, och ingen allmän
rekommendation
avseende
resistensscreening har givits.

-

-

-

-

Genotyp 4
Det finns ett flertal alternativ för behandling
av genotyp-4 infektion, varav tre är ribavirinfria
(enligt EMAs behandlingsrekommendation).

OBV/PTV/r var den första att godkännas, där
det skall noteras att OBV/PTV/r här ges utan
tillägg av DSV (som endast har aktivitet mot
genotyp 1), men med tillägg av ribavirin. I
AGATE-studien, som presenterades efter godkännandet, visades att 12 veckors behandling
var tillräckligt även vid närvaro av cirros,
varvid rekommenderad behandlingsduration
sänktes från 24 till 12 veckor.
Som framgår av tabell VI var effekten med
SOF/VEL givet i 12 veckor optimal, alla
patienter som behandlades läkte ut, inklusive
27/27 cirrotiker i ASTRAL-1.
Antalet patienter med genotyp 4-infektion
som behandlades inom programmet för
grazoprevir/elbasvir var begränsat, och det
förekom en del relaps. Samma rekommendation som för genotyp 1a togs därför av EMA,
dvs att 16 veckors behandling med ribavirin
bör övervägas vid hög virusmängd. I den mån
screening av NS5A resistens används
bedömdes 12 veckor utan ribavirin optimerad
i frånvaro av polymorfismer som påverkar
effekten av elbasvir, oavsett virusmängd.
Utläkningen med GLE/PIB givet i 8 (ej cirros)
eller 12 veckor (cirros) var hög, i stort sett
sågs inga fall av virologisk svikt.

Tabell VI. SVR12 med olika regimer för patienter med genotyp 4.
Regim
SOF/VEL

Ej cirros

Cirros

89/89 (100)

27/27 (100)

50/53 (94)

8/10

51/52 (98)
19/19 (100)
2/3
4/4

10/11 (90)

40/44 (91)
91/91 (100)

-

A

12 v
SOF/VEL/VOX

E

8v
grazoprevir /elbasvir
12v
+ RBV 12v
16v

+ RBV 16v
OBV/PTV/rC
12v
+ RBV 12v

B

+ RBV 24v
GLE/PIB

4/5 (80)
1/2
4/4

57/59 (97)
60/61 (98)

D

8v

43/46 (93)*

-

12v

111/112 (99)

20/20 (100)

ASTRAL-1; B Poolade data från fas III; C Poolat PEARL-1 (M13-393) + AGATE-1 (M11-665) ; D Fas 2/3 poolat,
* inget fall av virolgisk svikt bland de 3 patienter som inte nådde SVR12; E POLARIS-2
A
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Genotyp 5 och 6
Dessa genotyper är infrekventa i studieprogrammen. Inom studieprogrammet för SOF/VEL
(12 veckors behandling) nåddes SVR12 av 28/29
patienter med genotyp 5 (5/5 cirrotiker) och
35/35 patienter med genotyp 6 (varav 6
cirrotiker) (ASTRAL-1).
Vid behandling med SOF/VEL/VOX i 8 veckor
botades 16/17 med genotyp 5 (endast ickecirrotiker), och 30/30 genotyp 6-infekterade
patienter (varav 3 hade cirros) (POLARIS-2).
Inom studieprogrammet för GLE/PIB behandlades patienter utan cirros i 8 (fåtal patienter)
eller 12 veckor, och de med cirros i 12 veckor.
Totalt inkluderas 32 med genotyp 5 (2 cirrotiker)
och 48 med genotyp 6 (7 cirrotiker). Alla utom en
patient nådde SVR12 (1 icke-virologisk svikt) (fas
2/3 poolat).

Ribavirin som del av regimen
För vissa av regimerna är det visat att ribavirin
ger en tilläggseffekt vid vissa situationer
(beroende av genotyp och patientkarakteristika).
Detta reflekteras i detalj i behandlingsrekommendationen i respektive produktresumé. I
klinisk praxis är erfarenheten att förskrivaren
emellanåt avstår detta tillägg, i en avvägning
mellan en relativt modest tilläggseffekt och risken
för biverkningar, där tolerabiliteten av regimerna
per se är mycket god, oftast likvärdig den som sågs
med placebo.
Avseende ribavirinets biverkningsprofil har de
stora studier som gjorts med interferonfria
regimer, med eller utan tillägg av ribavirin,
medfört en ökad förståelse. Här kan konstateras
att andelen patienter som avbröt behandling på
grund av biverkningar inom fas III-studierna för
SOF/LDVoch OBV/PTV/r /DSV var låg och likvärdig, med eller utan tillägg av ribavirin (< 1 %).
Andelen som sänkte dosen av viktbaserad
ribavirin till följd av anemi var 7–10 %, med
liknande andel för patienter utan och med
kompenserad cirros. Vid jämförelse av biverkningar som rapporterades för SOF + ribavirin
jämfört med placebo inom SOF-studierna tycks,

utöver hemolytisk anemi, även trötthet, insomningsbesvär, irritabilitet, klåda och möjligen
milda/måttliga utslag, vara kopplat till
användning av ribavirin.
Sammanfattningsvis har tillägg av ribavirin till
de nya regimerna visat sig vara behäftat med
ganska måttliga och hanterbara biverkningar,
men tillägget medför utan tvivel en ökad
biverkningsfrekvens.

Behandling av patienter med samtidig
HIV- och HCV-infektion
Med de interferonfria direktverkande regimerna har utfallet vid behandling av HIV- och HCV
co-infekterade patienter genomgående varit helt i
linje med de som setts i HCV mono-infekterade
patienter. För specifika studiedata hänvisas till
respektive produktresumé.
HCV-regimens interaktionspotential är av
praktisk betydelse, eftersom många hiv-läkemedel interagerar kraftigt med andra läkemedel,
inklusive de som ingår i HCV-regimerna. Interaktionsstudier som belyser interaktioner gentemot HIV-läkemedel och möjliggör handfasta rekommendationer är ett delkrav i godkännandeprocessen för nya hepatit C läkemedel, och
informationen i produktresuméerna är tämligen
extensiv. För många patienter kan hiv-behandlingen vid behov justeras, till exempel till en
integrashämmar-baserad behandling, som kan
ges tillsammans med samtliga diskuterade HCVregimer. Detta skall planeras noggrant och i god
tid inför behandling.

Referenser
Data utgår ifrån de kliniska rapporter som
legat till grund för godkännandet av produkterna,
om inte annan referens anges.
1. Leroy V, Angus P, Bronowicki JD, et al.
Daclatasvir, sofosbuvir, and ribavirin for
hepatitis C virus genotype 3 and advanced liver
disease: A randomized phase III study (ALLY3+). Hepatology 2016;63:1430-41.
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Behandling och uppföljning av hepatit C vid levercirros
Soo Aleman
Det är särskilt angeläget att uppnå utläkning av
hepatit C-virus (HCV) infektionen hos patienter
med levercirros, med tanke på risken för allvarliga
komplikationer som hepatocellulär cancer (HCC)
och leversvikt (ascites, varicerblödning, leverencefalopati) och leverrelaterad död. Risken för
behandlingssvikt, i praktiken relaps efter avslutad
behandling, måste därför minimeras genom en så
optimerad behandling som möjligt.

Kompenserad levercirros
Den årliga risken för dekompensation (ChildPugh klass B/C) för den obehandlade patienten
med kompenserad cirros (Child-Pugh klass A) har
i medeltal skattats till 7.5 % (1). Den enskilda
patientens riskestimat är avhängigt prognostiska
faktorer såsom trombocyt- och albuminvärde, dvs
graden av leverskada. Om utläkning uppnås ses en
signifikant reduktion av dessa risker, men en
kvarstående risk för HCC på cirka 1-3 % per år har
setts efter behandling med intereronbaserade
regimer eller direkt verkande antiviraler (DAA),
beroende på graden av leverskada innan behandlingen (2-4). Därför rekommenderas fortsatt
övervakning med ultraljud av levern var sjätte
månad hos patienter med levercirros, såväl innan
behandling som efter utläkning av hepatit C, enligt
internationella riktlinjer (5). Det rekommenderas
för närvarande att övervakningen ska fortsätta
tills vidare, även om fibrosgrad/leverelasticitet
har minskat till värden förenliga med icke-cirros.
Långtidsuppföljningar av cirrotiker med utläkt
infektion, inom läkemedelsprogrammen och
akademiskt följda kohorter, kommer sannolikt att
kunna ge vägledning för detta i framtiden.

Dekompenserad levercirros
Patienter med dekompenserad cirros kan
delas upp i två kategorier: 1) patienter som inte är
listade för levertransplantation och 2) de som är
listade för levertransplantation.
För de förstnämnda är målet med antiviral
behandling att stoppa progression, förbättra
leverfunktionen och minska risken för HCC. Förhoppningsvis kan levertransplantation undvikas
eller fördröjas om utläkning uppnås. För dekompenserade patienter som står på transplantationslista är främsta målet att läka ut infektionen
innan transplantationen för att undvika reinfektion av den nya levern (6), men också att minska
risken för HCC under väntetiden och eventuellt
förhindra levertransplantation.
De begränsade data som finns avseende
långtidsutfall för patienter med dekompenserad

cirros som uppnådde utläkning efter interferon
(IFN)-baserade behandlingar tyder på förbättrad
leverfunktion och ökad överlevnad efter utläkning
även i denna population (6). För de nya behandlingarna saknas långtids överlevnadsdata, men
förbättrade leverfunktionsprover och reversering
av dekompensation har setts efter kort uppföljning (8-13). Hos en mindre grupp av dekompenserade patienter fortsätter dock försämringen av
leverfunktionen trots eradikering av infektionen,
och behovet av levertransplantation kan kvarstå.
Säkerhetsdata angående användning av HCV
läkemedel hos de allra leversjukaste patienter,
t.ex. de med MELD (Model for end-stage liver
disease) >20 är begränsade (8-13). Tidigare
kunde dessa leversjuka patienter inte behandlas
pga risker med IFN. De allvarliga händelser och
dödsfall som setts inom ramen för studier tyder
inte på någon direkt koppling till behandlingen i
sig. Vid genomgång av dödsfall i SOLAR-studierna,
som inkluderade drygt 300 dekompenserade
patienter, varav hälften var transplanterade, var
den dominerande orsaken infektionsrelaterad
död (sepsis med multiorgansvikt), följt av leverrelaterad död (dekompensation med multiorgansvikt, gastrointestinal blödning) (12, 13). Utveckling av laktoacidos och leversvikt under DAA
behandlingar hos patienter med kompenserad
eller dekompenserad cirros har rapporterats, men
det är svårt att avgöra om detta berodde på den
svåra leversjukdomen i sig eller DAA behandlingen (14). Nyttan av behandling för de svårast
sjuka patienterna bedöms kraftigt överväga
eventuellt oklara risker med behandlingen, men
självfallet måste individuella bedömningar göras,
särskilt för de som står på levertransplantationskölista, och de svårt sjuka patienter måste
följas noggrant både under och efter behandlingen.

DAA och den dekompenserade
patienten
I situationen med dekompensation ses
potentiellt kliniskt relevanta förändringar av läkemedelsexponering i vissa fall (15-18):
- För sofosbuvir respektive NS5A-hämmarna är
läkemedelsexponeringen inte påtagligt förändrad och dessa kombinationer kan användas
oavsett grad av levefunktionsnedsättning.
- För HCV-proteashämmarna ökar exponeringen vid Child-Pugh B cirrhos, och än mer
påtagligt vid Child-Pugh C cirros. Även om det
är oklart i vilken mån detta är ett reellt
säkerhetsproblem bör man därför avstå att
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använda dessa läkemedel hos dekompenserade patienter i den mån annan behandling
(förstnämnda kombinationer) kan användas.
Den ökade läkemedelsexponeringen medför
även en påtaglig risk för bilirubinstegring och
transaminasstegring, vilket medför differentialdiagnostiska problem hos den svårt leversjuka patienten, där t ex bilirubinnivån ingår
vid bedömning av leverfunktionen. Att HCVproteashämmare inte kan användas hos
dekompenserade patienter, begränsar rebehandlingsalternativen för de som relapsar
efter DAA behandlingar.
Ribavirin kan vara en del i behandlingen för
aktuella regimer i denna population. En känd
biverkan är (hemolytisk) anemi, som är
exponeringsberoende. Risken för anemi är
dock, av andra skäl, påtagligt högre för
patienter med dekompenserad cirros. Detta
gäller särskilt levertransplanterade patienter,
sannolikt som följd av den immunsupprimerande behandling som ges. För dekompenserade patienter är den optimala doseringen
av ribavirin därför en balansgång mellan effekt
och alltför stora problem med anemi.

Risker för hepatocellulär cancer och
interferonfria behandlingar
Två publicerade studier har indikerat att recidivrisken för HCC är hög (ca 30%) efter median
sex månaders uppföljning efter behandling med
interferonfria regimer, hos de som tidigare haft
HCC (3, 19) Patienterna hade fått behandling mot
HCC (resektion eller ablation) med påvisad röntgenologisk tumörfrihet vid HCV behandlingsstart.
Båda studierna saknade kontrollgrupper och
patientantalen var små (n=56, 59). Särskilt höga
recidivrisker på 41% sågs hos de som startade
interferonfria behandlingar <4 månader efter HCC
behandling (där kontrollröntgen visat tumörfrihet). Denna siffra jämfördes i artikeln med
historiska data från STORM studien, där
recidivrisken för HCC hos patienter med olika
etiologier till cirros var 22% (20). Invändningar
mot Reigs analyser (19) har dock framförts
gällande analysmetoder, framför allt med tanke på
avsaknad av kontrollgrupp, det lilla antal patienter som genererar ett brett konfidensintervall,
samt hur tiden till HCC recidiv har uträknats.
Andra studier har inte visat några höga recidivrisker av HCC (21-22). I en fransk observationsstudie jämfördes HCC recidivrisken hos 189
patienter med tidigare HCC som behandlats med
interferonfria behandlingar, med en obehandlad
grupp på 78 personer med tidigare HCC (ej
matchad grupp) (21). Även invändningar mot
denna studie har rests, med frågor om hur
riskanalyser har utförts, och att uppgifter om sista
radiologiska undersökningen med tumörfrihet

efter lyckad HCC behandling saknas i denna
studie. Inte heller sågs någon ökad recidivrisk för
HCC i en italiensk studie med endast 31 patienter.
Där sågs endast ett fall (3.2%) av HCC recidiv efter
median 8 månaders uppföljning (22).
För patienter med cirros, men utan tidigare
HCC, som läkt ut infektionen med de nya IFN-fria
regimerna har man inte sett något tecken på ökad
risk för HCC (23, 24). I en studie av 22,500 amerikanska veteraner som fått DAA behandlingar,
varav 39% hade cirros sågs inte något tecken på
ökad risk för nya HCC (24). Patienter med cirros
innan behandling och utläkt HCV hade lägre risker
för utveckling av HCC jämfört med de utan
utläkning, med årlig HCC incidens av 1.8% per
person-år.
En metaanalys med begränsat antal studier
med korta uppföljningstider för DAA behandlade,
har visat högre risker för nya HCC eller HCC återfall jämfört med IFN behandlade (25). Patienter
som fått DAA behandlingar var dock äldre och
hade kortare uppföljningstid. Justerat för dessa
faktorer visade studien ingen skillnad mellan DAA
behandlade och IFN behandlade.
I avsaknad av resultat från randomiserade
kontrollerade studier, kommer frågan om HCC
risken är ökad efter DAA behandling eller om HCC
som utvecklas efter DAA är aggressivare, inte att
kunna besvaras med god evidens. I nuläget rekommenderas att patienter med levercirros utan HCC
ska behandlas med DAA. För patienter som tidigare haft HCC, får nyttan av DAA behandling och
eventuella risker med detta övervägas, inklusive
övervägande om när efter HCC behandling som
antiviral behandling kan sättas in.
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Antiviral behandling av patienter före och efter
levertransplantation
Maria Castedal, Ola Weiland
Sammanfattning
Återfall av kronisk hepatit C-virusinfektion
(HCV-infektion) efter levertransplantation kan
förhindras om antiviral behandling given före
transplantationen leder till utläkning (sustained
virologic response, SVR). Eradikering av HCVinfektion hos patienter med levercirros på
väntelista för transplantation var med tidigare
interferonbaserad kombinationsbehandling svår
att uppnå på grund av en hög frekvens av biverkningar, framför allt cytopenier, livshotande infektioner och ytterligare dekompensation (1–3).
Tillkomsten av nya direktverkande antiviraler
(direct acting antivirals, DAA) med få biverkningar har förbättrat behandlingssituationen
dramatiskt i och med att fler patienter med
avancerad leversjukdom samt levertransplanterade kan erbjudas behandling och behandlingsresultaten med DAA-kombinationer är bättre än
tidigare interferonbaserade behandlingsregimer
(4).

Behandling av kronisk hepatit C- virusinfektion före levertransplantation
I en tidig studie från 2013 gavs sofosbuvir och
ribavirin i upp till 48 veckor till 61 patienter före
transplantationen (5). I denna studie gavs inte
någon behandling efter transplantationen. Alla
patienter som ingick i studien var uppsatta på
väntelista för transplantation på grund av
hepatocellulär cancer (HCC) och behandlades
fram till transplantationen. Av de 43 patienter
som uppnådde HCV-RNA under detektionsnivån
vid transplantationstillfället läkte 30 patienter
(70 %) ut infektionen, återfall sågs hos tio
patienter (23 %) och tre patienter avled i annan
komplikation. Det ska särskilt poängteras att av
de patienter som varit HCV-RNA negativa i minst
fyra veckor innan transplantationen fick endast 1
av 25 (4 %) återfall. Detta utgjorde en radikal
förbättring jämfört med tidigare, då flertalet
patienter var HCV-RNA-positiva vid transplantationen, med infektion av transplantatet som
följd (6,7).
Patienter med HCV-orsakad cirros som står
på transplantationsväntelista kan grovt indelas i
två grupper. Den ena gruppen utgörs av patienter
som har kompenserad cirros och ska levertransplanteras på grund av upptäckt av HCC. Dessa
patienter behandlas i princip med samma regimer som övriga cirrospatienter, på basis av
genotyp, njurfunktion och grad av leversvikt. Den

andra gruppen utgörs av patienter med dekompenserad cirros, med eller utan HCC, där
leverskadan i sig kräver en transplantation, och
där vissa behandlingsalternativ ses som mindre
lämpliga eller är kontraindicerade av säkerhetsskäl (simeprevir, paritaprevir/ritonavir/ ombitasvir, grazoprevir/elbasvir, glecaprevir/pibrentasvir samt sofosbuvir/ velpatasvir/voxilaprevir) diskuteras i bakgrundsdokumentet under
avsnittet ”Behandling och uppföljning av hepatit
C vid levercirros”.
Utöver bristande säkerhetsdokumentation
vid främst proteashämmarbehandling hos
patienter med Child-Pugh C-cirros, är farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner med de
immunhämmande läkemedel som ges efter
transplantation en viktig aspekt att beakta. Detta
gäller om HCV-behandlingen som patienten har
före transplantationen inte hinner avslutas innan
operationen utförs, utan måste fortsätta efter
transplantationen.
Viekirax (paritaprevir/ritonavir/ombitasvir)
ger en uttalad farmakokinetisk interaktion med
de immunhämmare (takrolimus, ciklosporin)
som används efter transplantationen. Denna
kombination blir därför betydligt mer svårstyrd
och ses därför som ett andrahandsalternativ.
Vid kombination av simeprevir och ciklosporin ses en 3-5-faldigt ökad koncentration av
simeprevir och denna kombination ska därför
inte användas primärt. Detsamma gäller behandling med grazoprevir/elbasvir där exponeringen
för grazoprevir ökar kraftigt vid samtidig administrering av ciklosporin.
Av detta följer att sofosbuvir i kombination
med NS5A-hämmare, med eller utan tillägg av
ribavirin, eller sofosbuvir kombinerat med simeprevir (om ciklosporin inte planeras ingå i den
immunsuppressiva behandlingen postoperativt),
kan ses som de mest lämpade regimerna för
patienter infekterade med HCV-genotyp 1 och 4
som är aktuella för transplantation. Vid kompenserad cirros (Child-Pugh A) är också grazoprevir/
elbasvir, glecaprevir/pibrentasvir samt sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
behandlingsalternativ om inte ciklosporin planeras postoperativt. Rekommendationen för patienter med
genotyp 2 och 3 blir densamma som för andra
patienter med cirros.
En mer svårvärderad situation gäller patienter som behandlats för HCC och som uppnått
komplett radiologisk respons efter behandlingen.
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Här har några studier indikerat att det skulle
kunna föreligga en ökad risk för tidigt HCCrecidiv om man i denna situation ger DAAbehandling (8, 9), medan andra studier och en
metaanalys inte kunnat bekräfta detta (10,11).
Vissa företrädare rekommenderar därför att
avvakta med DAA-behandling till 6 månader efter
att man uppnått en komplett radiologisk ”utläkning” som är bestående eller till efter
patienten blivit levertransplanterad. Vidare har
en ledare bedömt evidensen för en ökad risk att
utveckla HCC efter DAA-behandling hos ”HCC

naiva” som svaga liksom ovan nämnda metaanalys (11,12). Författarna påpekar dock vikten
av HCC-screening hos de med cirros som läkt ut
sin HCV-infektion efter DAA-behandling (12).
Vid behandling av patienter med cirros som
har en aktiv ej behandlad HCC medför DAAbehandling lägre utläkningssiffror (SVR) än om
man behandlar patienter vars HCC är inaktiv
efter att effektivt ha behandlats (13). Beslut
angående DAA-behandling under tiden på väntelista får fattas efter noggrann genomgång av det
enskilda fallet.

Tabell I. Tidiga publicerade studier över utfallet vid DAA-behandling av HCV-återfall efter
levertransplantation.
DAAregim

Studie

Patientgrupp

Duration (v)

Antal
(n)

Genotyp

ETR

SVR4

SVR12

3D +
RBV

Kwo, et al.
(23)
Coral-1

Naiva eller
erfarna 12 mån
post-LT, ingen
cirros

24

34

1a
(85%)
1b
(15%)*

34
(100%)

33
(97%)

33
(97%)

SOF +
RBV

Charlton, et
al. (18)

Naiva eller
erfarna varav
Child-Pugh Acirros 40%

24

40

1–4;
1a 35%

38
(100%)

29
(93%)

28
(70%)

SOF +
RBV

Forns, et al.
(24)
(CUP)

FCH (tidig)
eller

24–48

52

1–4;
1a 35%

38
(79%)

38
(79%)

35
(73%)

38
(81%)

24
(52%)

19
(43%)

99
(98%)

83
(92%)

60
(91%)

SOF
+SMV

Pungpapong
et al. (25)

cirros* (sen)
Naiva eller
erfarna varav
FCH 11%

52
12

109

1a 62%
1b 38%
**

DAA = direktverkande antiviraler; LT= levertransplantation;
3D = paritaprevir/ombitasvir/dasabuvir; RBV = ribavirin; SOF = sofosbuvir; SMV = simeprevir;
FCH = fibroserande kolestatisk hepatit; ETR = end of treatment response;
SVR4= sustained virologic response vecka 4; SVR12 = sustained virologic response vecka 12;
CUP = Compassionate Use Programme.
* presumtivt.
** under förutsättning att inga med genotyp 4 eller blandformer fanns i denna grupp

Behandlingsbeslut i den peri-operativa
perioden för patienter med pågående
HCV-behandling
Generellt kan sägas att om man uppnått:

 ≥ 4 veckors HCV-RNA-negativitet före transplantationstillfället så behövs inte fortsatt
behandling efter transplantationen, även om
den fulla behandlingslängden inte hunnit
uppnås (5).
 Om < 4 veckors HCV-RNA-negativitet förelegat eller om HCV-RNA-negativitet inte
uppnåtts före transplantationen så måste
behandlingen återupptas så snart det är
möjligt efter transplantationen. Innan klara
regler finns för denna situation bör
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behandlingen efter transplantationen omfatta
8–12 veckor beroende på utfallet av HCVRNA-kvantifieringen vid operationen.

Behandling av kronisk hepatit C virusinfektion efter levertransplantation
Till följd av den immundämpande behandlingen är fibrosprogressen vid kronisk HCVinfektion betydligt snabbare hos transplanterade
patienter jämfört med hos icke transplanterade.
Levertransplanterade patienter löper även risk
att utveckla fibroserande kolestatisk hepatit
(FCH), ett tillstånd med hög mortalitet innan DAA
blev tillgängliga. Före introduktionen av de
biverkningsfattiga IFN-fria behandlingsregimerna var 5-årsöverlevnaden efter transplantation
därför relativt låg, cirka 65 % (14–16). Överlevnaden har förbättrats markant efter introduktionen av DAA då behandlingsresultaten efter
levertransplantation nu är likvärdiga med resultaten hos icke-transplanterade (4).
Behandling av HCV-återfall efter levertransplantation har tidigare getts när en protokollbiopsi utförd 6–12 månader efter transplantationen visat aktiv inflammation och fibrosstadium ≥ 1, alternativt då tidiga svåra återfall
utvecklats, ofta i form av FCH (17). Idag då
väsentligen biverkningsfria behandlingsregimer
finns tillgängliga är samtliga organtransplanterade patienter prioriterade för behandling,
oavsett fibrosstadium (4).
Precis efter transplantationen ses relativt ofta
en påtagligt nedsatt njurfunktion som vanligen
förbättras efterhand. Av de skäl som nämnts ovan
ses sofosbuvir-baserade regimer som förstahandsalternativ för flertalet av transplanterade
patienter. Säkerheten för sofosbuvir vid påtagligt
nedsatt njurfunktion är dock inte helt klarlagd.
Det finns därför skäl att invänta ett läge där
patienten är stabil och njurfunktionen återhämtat sig (se även avsnittet om njurfunktion i
behandlingsrekommendationen).
I den första större studien där sofosbuvir och
ribavirin gavs till patienter med återfall av
hepatit C efter levertransplantation, gavs
sofosbuvir 400 mg dagligen i kombination med
ribavirin. Startdosen av ribavirin var 400 mg
dagligen och dosen ökades beroende på tolerans
(18). Denna behandling ledde till utläkning hos
27 av 35 patienter (77 %).
Flera nya studier har presenterats i samband
med internationella kongresser om leversjukdomar (AASLD och EASL), och visar att de nya
regimerna (sofosbuvir + simeprevir, sofosbuvir +
daklatasvir, sofosbuvir/ledipasvir, sofosbuvir/
velpatasvir och glecaprevir/pibrentasvir, alla
med eller utan tillägg av ribavirin, kan användas

för att behandla återfall av HCV-infektion efter
levertransplantation (19–22). Även kombinationen paritaprevir/ritonavir/ombitasvir och
dasabuvir har använts, men med hänsyn taget till
läkemedelsinteraktioner är detta ett mer komplicerat alternativ (23).
I en tidig rapport från compassionate use
programmet (CUP) för sofosbuvir och daklatasvir
omfattande 485 patienter med avancerad cirros,
där behandling gavs i 24 veckor med eller utan
ribavirin, uppnådde 80/85 (94 %) levertransplanterade SVR12, majoriteten med avancerad
cirros (26). I en fransk multicenterstudie
omfattande 599 levertransplanterade patienter,
visades att kombinationen sofosbuvir/daklatasvir givet i 12–24 veckor med eller utan tillägg av
ribavirin läkte mer än 95 % (27). I en mindre
studie kunde 12 patienter med fibroserande
kolestatisk hepatit (FCH) effektivt behandlas
med sofosbuvir/ledipasvir givet i 12 eller 24
veckor med ribavirin (28). En klinisk studie, där
sofosbuvir gavs tillsammans med simeprevir i
12–24 veckor till 40 patienter efter levertransplantation, har redovisats av Te et al. Alla 22
patienter som hade nått behandlingsvecka 12 var
HCV-RNA-negativa (29).
En svensk studie omfattande nästan 100
patienter med HCV-återfall efter levertransplantation bekräftar dessa goda resultat med de
ovan angivna DAA-kombinationerna, då 97.8%
läkte sin infektion och av de patienter som hade
cirros så erhöll samtliga SVR12 (30).
Hur de olika nya DAA-läkemedlen interagerar
med de immunsuppressiva läkemedlen som
används för att förhindra rejektion av levertransplantatet, framgår av tabell 2.
Sammanfattningsvis har ett stort antal studier
och rapporter visat att det är säkert att behandla
patienter före och efter levertransplantation med
de nya IFN-fria regimerna som alla medför
förbättring av leverproverna redan under
behandlingen.
De facto är behandlingen så effektiv på att
förbättra leverfunktionen så att 1 av 3 patienter
kan avföras från transplantationslistan enligt
Europeiska erfarenheter (31). Utläkningen för
patienter som behandlats efter levertransplantation med DAA läkemedel är lika bra som för icketransplanterade, med mer än 95% SVR hos
patienter som ännu inte utvecklat avancerad
cirros (26, 27, 30 och Tabell I). Hos patienter med
Child-Pugh B- och särskilt Child-Pugh C-cirros
har behandlingssvaret varit sämre, speciellt vid
genotyp 3-infektion (18–25).
Alla ovan redovisade kombinationer leder till
höga SVR-tal, vilket utgör en fantastisk förbättring för denna patientgrupp som nu äntligen har
fått bra behandlingsalternativ.
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Tabell 2 Interaktioner mellan DAA-läkemedel och kalcineurininhibitorer (modifierad efter AASLD
guidelines 2017).
DAA-läkemedel

Ciklosporin (CSA)

Takrolimus (TAC)

sofosbuvir

4,5 ggr höjning av SOF AUC
Ingen dosändring

Ingen interaktion
Ingen dosändring

ledipasvir

Datas saknas
Ingen dosändring

Data saknas
Ingen dosändring

PrOD (AbbVie 3D)

5.8 ggr höjning av CSA AUC
Ge 1/5 dels dos av CSA

57 ggr höjning av TAC AUC
Ge TAC 0.5mg ca var 7:e dag

grazoprevir/elbasvir

15 ggr höjning av GZR AUC och
2 ggr höjning av EBR AUC
Rekommenderas inte

43% höjning av TAC
Ingen dosändring

velpatasvir

Ingen interaktion
Ingen dosändring

Data saknas
Ingen dosändring

glecaprevir/pibrentasvir

5 ggr stegring av GLE AUC med
högre CSA doser (400mg)
Rekommenderas inte

1.45 ggr högre TAC AUC
Ingen dosändring
Monitorera TAC

CSA = ciklosporin; TAC = takrolimus
AUC = arean under kurvan
SOF= sofosbuvir
PrOD = AbbVie 3D= ritonavir-boosted paritaprevir, ombitasvir, och dasabuvir.
GZR/EBR = grazoprevir/elbasvir; GLE/PIB = glecaprevir/pibrentasvir.
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Betydelsen av resistens mot direktverkande antiviraler
(DAAs) vid interferon-fri behandling av hepatit C infektion
och eventuell resistenstestning
Martin Lagging
Introduktion
Hepatit C-virus (HCV)-infektion förekommer
som en blandinfektion av flertalet närbesläktade
s.k. ”kvasispecies” hos varje infekterad individ,
sannolikt som resultat av att virusets spontana
mutationsfrekvens är relativt hög till följd av att
polymeraset saknar ”proof-reading-mechanisms”. Mutationer i virusets genom ger ständigt
upphov till nya kvasispeciespopulationer. En del
av dessa mutationer, eller polymorfismer, leder
till att viruspopulationen innehåller varianter
som har nedsatt känslighet för ett antiviralt
preparat. Sådana polymorfismer kallas “Resistance Associated Substitutions” (RASs) eller
“Resistance Associated Variants” (RAVs). De
förekommer naturligt i varierande andel av den
totala viruspopulationen hos obehandlade
patienter och kan anrikas under samt persistera
efter avslutad behandling om inte HCV infektionen botats, dvs. om inte patienten uppnår SVR
(sustained virologic response).
Risken för utveckling av resistens påverkas
om ribavirin ingår i behandlingen, om
behandlingstiden förlängs och/eller hur många
DAAs (direct-acting antivirals) med olika verkningsmekanismer som ingår i behandlingsregimen. Likaså ökar den kliniska betydelsen av
RASs om andra ogynnsamma faktorer föreligger,
t.ex. cirros, ofördelaktig interferon-λ 4 (INFL4;
tidigare benämnt IL28B) genetisk variant, utebliven SVR efter tidigare interferon-α behandling,
förkortad behandlingslängd, etc.
RASs med nedsatt känslighet för polymerashämmare (sofosbuvir) är ovanligt hos obehandlade och har dålig överlevnadsförmåga, dvs.
”fitness”. Om de selekteras fram under behandling, leder denna nedsatta ”fitness” till att de
konkurreras ut av vanligt vildtypvirus relativt
omgående efter ett ogynnsamt behandlingsförsök. Dessa RASs saknar därför klinisk
betydelse. Likaså utkonkurreras oftast RASs mot
proteashämmare (NS3/4A) inom något år efter
behandling som inte varit framgångsrik. Däremot
tycks virus med resistens mot NS5A-hämmare
persistera under lång tid efter relaps och därför
har dessa NS5A RASs en särställning.
NS5A RASs är vanligare vid infektion med
HCV genotyp 1b än 1a samt vid fördelaktig (vid
interferonbaserad behandling) INFL4 genotyp
(rs12979860 CC eller rs368234815 TT/TT) än

ofördelaktig (1). I en studie noterades någon
form av NS5A RASs i 21 % av genotyp 1a, 32 % av
genotyp 1b, 80 % av genotyp 2, 22 % av genotyp
3, 49 % av genotyp 4, 13 % av genotyp 5, samt 54
% av genotyp 6 infekterade patienter (2). Den
kliniska betydelsen av NS5A RASs är dock paradoxalt störst vid HCV genotyp 1a och 3 respektive
INFL4 genotyp TTrs12979860 (3). Likaså detekteras
NS5A RASs oftare vid hög jämfört med låg HCVRNA nivå (1).

Analysmetod samt diagnostiska
problem
För närvarande finns ingen kommersiellt
tillgänglig, standardiserad och ackrediterad
metod för analys av RASs i Sverige. Därför hänvisas man till att använda ”in-house”-metoder där
val av primers och analysinstrument med mera
kan påverka analysresultatet. Många virologiska
laboratorier använder ”populationssekvensering” eller Sangermetoden som kan detektera
RASs som förekommer i ≥ 20 % av den totala
populationen och innehåller moment där tolkningen kan vara subjektiv.
”Next generation sequencing” (NGS) eller
”deep sequencing” är mer känslig och objektiv,
och kan detektera RASs som förekommer i ned
till 1 % av den totala populationen. Dock tycks
RASs som utgör ≤ 10 % ha liten klinisk betydelse,
varför konsensus tycks vara att optimal cut-off
för detektion av HCV RASs är 15 %. Därför
används oftast numera denna gräns vid analys i
samband med kliniska studier. För läkemedel
inom samma klass, t.ex. NS5A-hämmare, varierar
den kliniska betydelsen av olika RASs något, trots
relativ hög grad av kors-resistens. Därför bör
man enbart beakta RASs som är relevanta för
varje läkemedel för sig.

Resistens mot befintliga HCV
läkemedel
Behandling för HCV genotyp 1a
Glecaprevir/Pibrentasvir
Pibrentasvir är en ny NS5A-hämmare med
aktivitet mot HCV genotyp 1-6 samt mot RASs
som medför resistens mot många andra NS5A-
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hämmare (4). I kliniska fas II och III behandlingsstudier som legat till grund för registrering av
kombinationen glecaprevir/ pibrentasvir har
ingen inverkan av preexisterande RASs noterats
för HCV genotyp 1 infekterade.
Grazoprevir/Elbasvir
I fas III C-EDGE studien noterades att förekomst av RASs med >5-faldig resistens mot
elbasvir hos behandlingsnaiva, icke-cirrotiska
patienter, minskade sannolikheten att botas (58
% SVR) jämfört med avsaknad av RASs (99 %
SVR) (5). Genom tillägg av ribavirin samt
förlängning av behandlingen till 16-18 veckor
uppnåddes 100 % SVR även vid förekomst av
RASs (6).
I en sammanställning av resultaten från fas II
och III studierna som legat till grund för
registrering så noterades att RASs mot elbasvir
sällan detekterades vid HCV-RNA nivåer under
800 000 IU/mL. Vid HCV-RNA nivåer över 800
000 IU/mL, observerades RASs mot elbasvir hos
7,6 % av patienterna (28 av 370). Påvisande av
RASs mot elbasvir var associerad med lägre SVR
både hos behandlings-naiva patienter (SVR 52 %
(11 av 21)) samt hos behandlings-erfarna (SVR
29 % (2 av 7)) jämfört med SVR 97 % om RASs
mot elbasvir inte detekterades (265 av 273
patienter och 67 av 69 patienter för respektive
grupp).
Sofosbuvir/Ledipasvir
I en sammanställning med djup-sekvensering
(NGS) med 15 % cut-off av 5397 patienter som
deltagit i registreringsstudier, noterades ledipasvir-specifika RASs i 8 % av HCV genotyp 1a
infekterade patienter samt 16 % av HCV genotyp
1b infekterade patienter (7). I denna studie var
SVR bland behandlingsnaiva, 91 % för patienter
med ledipasvir-specifika RASs innan behandlingsstart mot 99 % för de utan RASs. Motsvarande siffror bland behandlingserfarna
patienter var SVR 76 % för patienter med
ledipasvir-specifika RASs innan behandlingsstart
mot 97 % för de utan RASs. Även bland
behandlingserfarna genotyp 1b-infekterade
patienter noterades lägre sannolikhet att uppnå
SVR: 89 % för patienter med ledipasvir-specifika
RASs innan behandlingsstart mot 98 % för de
utan RASs (7).
Tillägg av ribavirin till denna behandlingsregim ökade sannolikheten att uppnå SVR (94 %
samt 100 % SVR för 12 respektive 24 veckors
behandling) trots förekomst av RASs med 1 %
cut-off jämfört med utan ribavirin (88 % samt 85
% SVR för 12 respektive 24 veckors behandling)
(8).

Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir +
Dasabuvir + Ribavirin
Förekomst av RASs mot någon av komponenterna i denna kombination tycks inte
påverka sannolikheten att uppnå SVR om
patienterna behandlas enligt gällande rekommendationer (9).
Sofosbuvir/Velpatasvir
I ASTRAL-1 studien analyserades RASs med
NGS med 1 % cut-off. I denna studien uppnåddes
SVR hos 99 % av patienterna (255 av 257) efter
12
veckors
behandling
med
sofosbuvir/velpatasvir trots förekomst av NS5A
RASs (10).
Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir
Bland 205 HCV genotyp 1 infekterade
patienter, som tidigare behandlats med en NS5Ainnehållande behandling
och som
rebehandlades i 12 veckor i POLARIS-1 studien,
uppnådde 97 % (199 av 205) med detekterbara
RASs mot NS3 eller NS5 innan behandlingsstart,
SVR, jämför med SVR 98 % bland patienter utan
RASs (11).
Simeprevir + Sofosbuvir
Substitutionen Q80K är mer vanligt förekommande i Nordamerika än i Europa. Förekomst av Q80K hos icke-cirrotiker tycks inte
påverka SVR om standard 12 veckors behandling
ges (96 % med Q80K vs. 97 % utan) (12) men hos
cirrotiker noterades en icke-signifikant skillnad
(74 % med Q80K vs. 92 % utan) (13). En
motsvarande skillnad noterades även hos ickecirrotiker när behandlingslängden förkortades
till 8 veckor (73 % med Q80K vs. 84 % utan) (12)

Behandling för HCV genotyp 3
Glecaprevir/Pibrentasvir
I en sammanställning med djup-sekvensering
(NGS) med 15 % cut-off i de kliniska fas II och III
behandlingsstudier som legat till grund för
registrering av kombinationen glecaprevir/
pibrentasvir, noterades att hos patienter med
påvisbar NS5A RAS A30K innan behandlingsstart,
vilket observerades hos 6,3 % av genotyp 3infekterade patienter, uppnådde 78 % SVR (14 av
18) bland behandlingsnaiva patienter utan cirros
som erhöll 8 veckors behandling jämfört med 99
% SVR (161 av 163) utan A30K (2). Bland
behandlingserfarna patienter utan cirros som
erhöll 12 veckors behandling, uppnådde endast 1
av 4 patienter SVR om A30K kunde påvisas
jämfört med 96 % (43 av 45) utan A30K. Bland
patienter med påvisbar NS5A RAS Y93H, vilket
observerades hos 5 % av patienter, uppnådde 10
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av 10 SVR bland behandlingsnaiva patienter utan
cirros och 2 av 4 behandlingserfarna patienter
utan cirros (2).
Sofosbuvir/Velpatasvir
I ASTRAL-3 studien analyserades RASs med
NGS med 1 % cut-off. NS5A RASs (A30K, L31M
samt Y93H) noterades hos 16 % av genotyp 3infekterade patienterna. SVR uppnåddes hos 88
% (84 % om Y93H kunde detekteras) jämfört
med 97 % hos patienter utan detekterbara RASs
(14).
Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir
I POLARIS-4 studien inkluderades HCV
genotyp 1, 2 eller 3 infekterade patienter som
tidigare behandlats med en NS5A-innehållande
behandling och som re-behandlades i 12 veckor.
Av 163 patienter som erhöll ny behandling med
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, uppnådde
100 % (83 av 83) av patienter med NS3 eller NS5
RASs SVR jämför med 99 % (85 av 86 patienter)
utan påvisbara RASs (11).
Daclatasvir + Sofosbuvir
Förekomst NS5A RAS Y93H noterades hos 9
% av HCV genotyp 3-infekterade patienter med
populationssekvensering i ALLY-3 studien. Av
dessa uppnåddes SVR hos 6 av 9 utan cirros och
1 av 4 med cirros efter behandling med daclatasvir + sofosbuvir i 12 veckor. NS5A RAV A30K
noterades hos 9,5 % av patienterna och hos dessa
uppnåddes SVR hos 9 av 9 utan cirros men enbart
1 av 5 med cirros (2 av 4 av dessa cirros patienter
hade även Y93H) (15).
I ALLY-3+ studien behandlades HCV genotyp
3-infekterade patienter med fibrosstadium F3-4,
med daclatasvir + sofosbuvir + ribavirin i 12-16
veckor. I denna studie noterades NS5A RASs
(Y93H samt A30K) hos 8 av 50 patienter (16 %)
men alla 6 patienter med A30K och 1 av 2 patienter med Y93H uppnådde SVR (16).

Förslag på klinisk relevans av
resistenstestning
Avsaknaden av en kommersiellt tillgänglig
standardiserad metod i Sverige medför att
analysresultat sannolikt kan variera mellan olika
virologiska laboratorier. I USA finns en
kommersiell, djupsekvensering (NGS) analys för
genotyp 1 eller 3 via Monogram Biosciences
(https://www.monogrambio. com/content/hcvns5a-testing). Trots detta kan analys för NS5A
RASs övervägas vid behandling av HCV genotyp
1a eller 3 infektion, framför allt om andra ogynnsamma faktorer föreligger, t.ex. hög virus nivå,
mer avancerad leverfibros, mm. Om tillägg av
ribavirin och/eller förlängd behandlingstid

planeras innan behandlingsstart, minskar indikationen för analys av förekomst av NS5A RASs.
För genotyp 1a gäller detta framförallt om
behandling med grazoprevir/elbasvir planeras
då (i) skillnaden i resultat efter 12 veckors
behandling utan ribavirin tycks vara mer uttalade
än för andra behandlingsalternativ och (ii) om
NS5A RASs detekteras medför tillägg av ribavirin
och/eller förlängd behandlingstid till 16 veckor
ökad sannolikhet att uppnå SVR. Trots att förekomst av NS5A RASs även påverkar sannolikheten att uppnå SVR efter behandling med
sofosbuvir/ledipasvir eller sofosbuvir/velpatasvir tycks skillnaden i utfall mindre om RASs kan
detekteras eller inte.
Vid HCV genotyp 3 infektion är sannolikheten
att uppnå SVR lägre om NS5A RASs förekommer
innan behandling både vid behandling med
daclatasvir + sofosbuvir samt sofosbuvir/
velpatasvir. Tillägg av ribavirin till daclatasvir +
sofosbuvir eller sofosbuvir/velpatasvir samt
eventuell förlängning av behandlingstiden såsom
i ALLY-3+ studien kan således övervägas om
NS5A RASs påvisas, även om detta ännu inte har
formellt testats för sofosbuvir/velpatasvir i en
klinisk studie. För glecaprevir/pibrentasvir kan
NS5A RASs analys möjligen användas för att
identifiera behandlingserfarna genotyp 3infekterade patienter som i övrigt lämpar sig för
kortare än 16 veckors behandling. Om NS5A RAS
A30K inte kunde påvisas innan behandlingsstart,
uppnåddes SVR hos 96 % (43 av 45) av behandlingserfarna patienter utan cirros och 100 % (62
av 62) med cirros som erhöll 12 veckors behandling med glecaprevir/pibrentasvir (2). Om NS5A
RAS Y93H inte kunde påvisas, noterades SVR hos
93 % (42 av 45) utan cirros och 100 % (58 av 58)
med cirros som erhöll 12 veckors behandling (2).
Det bör dock noteras att om SVR inte uppnås
efter initial behandling med DAA, oavsett
behandlingsregim eller HCV genotyp, finns
numera möjligheten till omgående re-behandling
med trippelkombinationen sofosbuvir/ velpatasvir/voxilaprevir vilken har god effekt även vid
påvisad resistens. Detta minskar behovet av
analys av NS5A RASs både före initial och rebehandling.

Var kan resistenstestning utföras i
Sverige
Idag (december 2017) kan populationssekvensering samt djupsekvensering (NGS)
utföras på Klinisk mikrobiologi/virologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och
populationssekvensering kan utföras på Klinisk
mikrobiologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
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