
Samenvatting van de resultaten  
van de klinische studie

Voor leken

Een studie om te weten te komen hoe effectief en veilig de onderzoeksgeneesmiddelen 
ombitasvir, paritaprevir, ritonavire, met of zonder dasabuvir en met of zonder ribavirin 
zijn voor kinderen met langdurig hepatitis C-virus

Algemene samenvatting
• Hepatitis C-infectie is een wereldwijd 

gezondheidsprobleem dat wordt veroorzaakt 
door een virus in het bloed. Hepatitis C-virus kan 
leiden tot leverziekte, leverschade en kanker.

• In dit onderzoek testten artsen geneesmiddelen 
met de naam ombitasvir (OBV), paritaprevir 
(PTV), ritonavir (RTV), dasabuvir (DSV) en 
ribavirine (RBV) voor de behandeling van 
hepatitis C-virus (HCV) infectie.

• De geneesmiddelen werden getest bij 64 
jonge patiënten tussen de 3 en 17 jaar die een 
langdurige HCV-infectie genotype 1 of 4 hadden.

• Deze studie werd in drie delen uitgevoerd. De 
belangrijkste doelen waren om te zien hoe het 
lichaam het studiegeneesmiddel verwerkte 
bij patiënten met HCV genotype 1, om te zien 
of patiënten met HCV genotype 1 of 4 een 
aanhoudende virologische respons (SVR) 
bereikten, wat betekent dat HCV niet langer 
werd gevonden in de bloedbaan van patiënten 
12 weken na het innemen van de laatste 
dosis studiegeneesmiddelen, en om te zien of 
patiënten die SVR bereikten een terugval hadden 
(HCV werd gevonden in de bloedbaan na het 
bereiken van SVR) of een nieuwe HCV-infectie.

• Deze studie vond plaats van oktober 2015  
tot november 2020 in 4 landen.

• In de hele studie had 98,4% van de patiënten 
(63 patiënten) geen detecteerbare HCV in de 
bloedbaan 12 weken nadat ze de behandeling 
hadden beëindigd en er waren geen terugvallen 
of nieuwe HCV-infecties.

• De studie toonde aan dat het niveau van 
geneesmiddelen (geneesmiddelconcentratie) 
in de bloedstroom bij kinderen consistent was 
met de veilige en effectieve niveaus die bij 
volwassenen werden waargenomen.

• Ongeveer 39,1% (25 patiënten) had bijwerkingen 
die werden beschouwd als mogelijk gerelateerd 
aan OBV, PTV of DSV en ongeveer 37,5% 
(24 patiënten) had bijwerkingen die werden 
beschouwd als mogelijk gerelateerd aan RBV. 
De meest voorkomende bijwerkingen waren 
hoofdpijn, jeuk, misselijkheid en vermoeidheid.

• De resultaten van deze studie kunnen door 
onderzoekers worden gebruikt voor de verdere 
ontwikkeling van deze geneesmiddelen.

• Als je hebt deelgenomen aan deze studie  
en vragen hebt over je individuele zorg,  
neem dan contact op met de arts of het 
personeel van je studiecentrum.
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Hepatitis C-virus (HCV) is een virus in het bloed 
dat leveraandoeningen, leverschade en kanker kan 
veroorzaken. Wereldwijd zijn ongeveer 11 miljoen 
kinderen jonger dan 15 jaar geïnfecteerd met HCV. 
Hoewel kinderen een klein deel van de totale HCV-
populatie vertegenwoordigen, hebben veel kinderen 
langdurig HCV en lopen ze risico op complicaties. 
Onderzoekers zijn op zoek naar een betere manier  
om HCV bij jonge patiënten te behandelen.

De geneesmiddelen in deze studie zijn ombitasvir 
(OBV), paritaprevir (PTV), ritonavir (RTV), dasabuvir 
(DSV) en ribavirine (RBV).

OBV, PTV en DSV zijn direct werkende antivirale 
middelen (DAA's) die helpen voorkomen dat het virus 
zich vermenigvuldigt. RTV is een boostergeneesmiddel 
voor PTV, wat betekent dat het het lichaam helpt PTV 
langzamer af te breken, zodat het langer in het lichaam 
blijft. RBV is een antiviraal geneesmiddel dat werkt bij de 
behandeling van HCV wanneer het samen met andere 
geneesmiddelen wordt ingenomen, zoals DAA's.

Onderzoekers planden deze studie als een fase 
2/3-onderzoek, wat betekent dat het onderzoek zowel een 
fase 2-deel als een fase 3-deel omvatte. Fase 2-studies 
onderzoeken mogelijke nieuwe behandelingen bij een 
klein aantal patiënten met een aandoening of ziekte, terwijl 
fase 3-studies mogelijke nieuwe behandelingen bij een 
groter aantal patiënten onderzoeken. Deze studie was 
ook 'open-label', dit betekent dat zowel de patiënten als de 
studieartsen wisten welke geneesmiddelen aan patiënten 
werden gegeven.

De belangrijkste doelen van de studie waren:

• Uitzoeken hoe het lichaam de 
studiegeneesmiddelen verwerkte bij patiënten met 
HCV genotype 1.

• Om te zien of patiënten met HCV genotype 1 of 4 
SVR bereikten 12 weken na inname van de laatste 
dosis studiegeneesmiddel .

• Om te zien of patiënten die SVR bereikten een terugval 
(HCV gevonden in de bloedbaan na het bereiken van 
SVR) of een nieuwe HCV-infectie hadden.

De studieartsen keken ook naar eventuele bijwerkingen 
die patiënten mogelijk ondervonden na het starten met 
de behandeling.

1. Algemene informatie over de studie

1.1. Wat was de belangrijkste doelstelling van deze studie?
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1.2. Wanneer en waar werd de studie uitgevoerd?

Deze studie vond plaats van oktober 2015 tot november 2020 in de volgende landen: België, Duitsland, 
Spanje en de Verenigde Staten (inclusief Puerto Rico). 

2. Welke patiënten werden opgenomen  
in deze studie?

Deze studie omvatte 64 jonge patiënten met een bevestigde diagnose 
van HCV.

Voor deel 1 hadden patiënten HCV genotype 1, hadden ze nooit 
eerder een behandeling voor hun HCV gekregen en hadden ze 
geen littekenvorming in de lever (cirrose).

Voor deel 2 hadden patiënten HCV genotype 1 of 4, en hadden 
 ze nooit eerder een behandeling gekregen voor hun HCV of  
een behandeling met interferonen (een type medicatie voor  
HCV), hadden ze geen littekenvorming in de lever of hadden 
ze geen littekenvorming in de lever zonder symptomen 
(gecompenseerde cirrose).

Deel 3 omvatte patiënten die deel 1 of deel 2 voltooiden.

Er namen meer meisjes (66%) dan jongens (34%) aan de studie deel, in de leeftijd 
van 3 tot 17 jaar oud.

34% 
jongens

66% 
meisjes



Deel 1: 
Genotype 1

Dag 1 24 weken na het einde 
van de behandeling

144 weken na het einde 
van de behandeling

Week 12 of 24

3DAA 
+/- RBV

Opvolging na 
behandeling

Opvolging na 
behandeling

2DAA of 3DAA 
+/- RBV

Deel 2: 
Genotypen 1 of 4

Deel 3: Opvolging op lange termijn
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3. Welke geneesmiddelen werden bestudeerd?
De geneesmiddelen in deze studie zijn ombitasvir (OBV), paritaprevir (PTV), ritonavir (RTV), dasabuvir 
(DSV) en ribavirine (RBV). De geneesmiddelen werden toegediend als een tablet in ofwel de formulering 
voor volwassenen (ingestelde dosis voor elke patiënt) of als een minitablet (dosis gebaseerd op 
lichaamsgewicht). Jonge patiënten tussen de 3-11 jaar kregen RBV als orale oplossing (vloeibare dosis).

Het onderstaande diagram toont hoe de studie georganiseerd werd.
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4. Wat waren de bijwerkingen?
Bijwerkingen zijn medische voorvallen waarvan de studiearts denkt dat ze op zijn minst mogelijk verband 
kunnen houden met het studiegeneesmiddel.

Een bijwerking is ernstig als deze de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, ertoe leidt dat een 
patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen, een patiënt voor een langere tijd in het ziekenhuis houdt of 
een langdurige handicap veroorzaakt.

• Tijdens de studie ondervond geen enkele patiënt ernstige bijwerkingen.

• Geen enkele patiënt stopte met het nemen van het studiegeneesmiddel vanwege bijwerkingen tijdens 
de studie.

• Tijdens de studie zijn geen patiënten overleden.

Ongeveer 39,1% van de patiënten (25 patiënten) had bijwerkingen van DAA-geneesmiddelen (OBV, 
PTV en DSV). Ongeveer 37,5% van de patiënten (24 patiënten) had bijwerkingen van RBV. De meest 
voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn, jeuk, misselijkheid en vermoeidheid.

Tablet voor volwassenen of minitablet  
(64 patiënten)

Gerelateerd aan DAA Gerelateerd aan RBV

Aantal patiënten met ten minste één bijwerking 25 (39,1% van  
de patiënten)

24 (37,5% van  
de patiënten)

Vaak voorkomende bijwerkingen
Bijwerkingen die bij ten minste 2 patiënten optraden

• Moeheid 8 (12,5%) 9 (14,1%)

• Hoofdpijn 8 (12,5%) 7 (10,9%)

• Jeuk 4 (6,3%) 6 (9,4%)

• Misselijkheid 4 (6.3%) 5 (7,8%)

• Buikpijn 3 (4.7%) 2 (3,1%)

• Verminderde eetlust 3 (4,7%) 3 (4,7%)

• Diarree 3 (4,7%) 2 (3,1%)

• Braken 3 (4,7%) 2 (3,1%)

• Hoesten 2 (3,1%) 2 (3,1%)

• Laag aantal rode bloedcellen (anemie) 1 (1,6%) 2 (3,1%)

• Uitslag 1 (1,6%) 2 (3,1%)

• Pijn in de bovenbuik 2 (3,1%) 2 (3,1%)
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5. Wat waren de algemene resultaten van de studie?
De studie werd zoals gepland afgerond. De studieartsen ontdekten dat de niveaus van studiegeneesmiddelen 
in de bloedbaan (geneesmiddelconcentratie) bij patiënten die 15 kilogram (ongeveer 33 pond) of meer 
wegen, vergelijkbaar waren, ongeacht het gewicht van het kind of de adolescent en consistent met de 
veilige en effectieve niveaus die werden waargenomen bij volwassen patiënten. Concentratieniveaus van 
geneesmiddelen kunnen de klinische voordelen van de behandeling en sommige bijwerkingen beïnvloeden.

Van de 64 patiënten in de studie hadden 63 geen detecteerbare HCV in de bloedstroom 12 weken na 
het beëindigen van de behandeling, wat een aanhoudende virologische respons (SVR) wordt genoemd. 
Van de 63 patiënten die aanhoudende virologische respons bereikten, had geen enkele patiënt HCV die 
terugkwam of nieuwe HCV-infectie in de loop van de studie.

6. Hoe heeft de studie patiënten en onderzoekers geholpen?
De resultaten van deze studie toonden aan dat behandeling van HCV met de volwassen tabletten (voor 
patiënten van 12-17 jaar oud) of minitabletten (voor patiënten van 3-11 jaar oud) zeer effectief was en 
goed werd verdragen door jonge patiënten.

Deze samenvatting toont alleen de resultaten van deze studie, die kunnen verschillen van de resultaten 
van andere studies.

7. Zijn er plannen voor toekomstige studies?
Er is een mogelijkheid voor toekomstige studies van het hepatitis C-virus.

8. Wie heeft deze studie gesponsord?
Deze studie werd gesponsord door AbbVie. Deze samenvatting werd door een patiëntenbelangengroep 
beoordeeld op leesbaarheid.
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Naam Studie Een open-label-, multicentrische studie ter beoordeling van de farmacokinetiek,  
veiligheid en doeltreffendheid van ombitasvir (OBV), paritaprevir (PTV), ritonavir (RTV)  
met of zonder dasabuvir (DSV) en met of zonder ribavirine (RBV) bij pediatrische  
patiënten met chronische hepatitis C-virus (HCV)-infectie (ZIRCON) van genotype  
1 of 4 (An Open-Label, Multicenter Study to Evaluate the Pharmacokinetics, Safety,  
and Efficacy of Ombitasvir (OBV), Paritaprevir (PTV), Ritonavir (RTV) With or Without 
Dasabuvir (DSV) and With or Without Ribavirin (RBV) in Pediatric Subjects With  
Genotype 1 or 4 Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Infection (ZIRCON))

Protocolnummer M14-748

Clinicaltrials.gov NCT02486406
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02486406?term=m14-748&draw=2&rank=1

EudraCT 2015-000111-41
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-000111-41

Opdrachtgever van 
de studie

AbbVie Inc.
Telefoon: +1 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Hartelijk dank
AbbVie wil alle deelnemers bedanken voor hun tijd en moeite  
die besteed werd om deze studie mogelijk te maken.

Deelnemers aan klinische studies helpen om de wetenschap  
te bevorderen!

17 maart 2021. Dit document bevat feiten zoals die bekend waren op het moment dat het document werd afgewerkt.

9. Waar kan ik meer informatie vinden over deze studie?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02486406?term=m14-748&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-000111-41
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

