
Streszczenie wyników badania klinicznego  
dla laików

 • Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C 
to globalny problem zdrowotny, powodowany 
przez wirusa (niewielki czynnik zakażający żywe 
organizmy), który może wywoływać chorobę 
i uszkodzenie wątroby.

 • Zakażenie wirusem zapalenia wątroby  
typu C jest częste u pacjentów z uszkodzeniem  
nerek poddawanych dializie – zabiegowi 
mającemu na celu usuwanie produktów 
przemiany materii i nadmiernej ilości wody,  
aby zapewnić równowagę organizmu  
w przypadku niewydolności nerek.

 • Lekarze prowadzący badanie oceniali lek 
złożony z glekaprewiru i pibrentaswiru podawany 
pacjentom, u których występowało zarówno 
długotrwałe zakażenie wirusem zapalenia wątroby 
typu C, jak i choroba nerek.

 • U niektórych pacjentów występowała marskość 
wątroby (ciężkie zbliznowacenie wątroby), 
a u innych nie.

 • Badanie było prowadzone w 10 krajach od 
marca 2017 r. do czerwca 2018 r.

 • W badaniu wzięło udział łącznie 101 dorosłych 
uczestników, z których 100 ukończyło badanie.

 • Lekarze prowadzący badanie podzielili pacjentów 
na trzy grupy. Każda grupa otrzymywała taką 
samą dawkę leku przez różne okresy.

 • W trakcie przyjmowania leku u żadnego 
z pacjentów nie nastąpił nawrót wirusowego 
zapalenia wątroby typu C.

 • U żadnego z pacjentów nie wystąpiły ciężkie 
działania niepożądane spowodowane lekiem 
badanym.

 • Wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane 
przez badaczy do dalszych prac związanych 
z opracowywaniem tego leku.

Streszczenie ogólne

Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania leku zawierającego glekaprewir i pibrentaswir w leczeniu 
pacjentów dorosłych z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia 
wątroby typu C i uszkodzeniem nerek  



1. Informacje ogólne na temat badania
1.1 Jaki był główny cel tego badania?

Badacze poszukują lepszej metody leczenia choroby wątroby zwanej 
zapaleniem wątroby typu C, która jest wywoływana przez wirusa. 
Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C przyczynia się na 
ogół do wystąpienia schorzenia zwanego marskością wątroby. Marskość 
wątroby to zbliznowacenie wątroby, które powoduje uszkodzenie wątroby 
i utrudnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Długotrwałe zakażenie wirusem 
zapalenia wątroby typu C jest częste wśród pacjentów w końcowym 
stadium przewlekłej choroby nerek poddawanych dializie. W związku 
z tym w ramach tego badania lekarze wybrali pacjentów zakażonych 
wirusem zapalenia wątroby typu C cierpiących na chorobę nerek, 
z marskością wątroby albo bez, w celu zbadania nowych leków. 
W ramach tego badania badacze chcieli się dowiedzieć, jak duże korzyści 
przyniosą pacjentom glekaprewir i pibrentaswir podawane jednocześnie. 
Glekaprewir i pibrentaswir to dwa leki, które mogą zapobiegać 
namnażaniu wirusa. Obydwa leki mogą powstrzymywać wszystkich sześć 
głównych genotypów (różnych rodzajów) wirusa zapalenia wątroby typu C. 
Badacze zaplanowali to badanie jako badanie fazy III prowadzone metodą 
otwartej próby. Badania fazy III polegają na badaniu potencjalnych 
nowych metod leczenia z udziałem dużej liczby pacjentów z określonym 
schorzeniem albo chorobą. W tym badaniu fazy IIIb lekarze prowadzący 
badanie analizowali korzyści związane ze stosowaniem leków 
badanych w połączeniu przez okres 8, 12 lub 16 tygodni u pacjentów 
zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Lekarze prowadzący 
badanie obserwowali także pacjentów pod kątem wszelkich działań 
niepożądanych, które mogły wystąpić w trakcie i po zakończeniu leczenia 
lekiem badanym. Badanie było prowadzone metodą otwartej próby, co 
oznacza, że badacze i pacjenci wiedzieli, jaki lek był podawany.
Głównym celem badania było potwierdzenie, czy wirus zapalenia wątroby 
typu C jest już nieobecny w krwiobiegu pacjentów po 12 tygodniach od 
zakończenia przyjmowania leku połączonego. Badacze sprawdzali także, 
czy wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane. Niniejsze streszczenie 
obejmuje wyłącznie wyniki tego badania, które mogą różnić się od 
wyników innych badań. 
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W badaniu wzięło udział łącznie 101 pacjentów 
dorosłych z długotrwałym wirusowym 
zapaleniem wątroby typu C. U wszystkich 
pacjentów występowała przewlekła choroba 
nerek; u niektórych występowała marskość 
wątroby, a u innych nie. Spośród 101 pacjentów 
98 ukończyło przyjmowanie leku, zaś trzech 
nie: jeden pacjent nie przestrzegał zaleceń 
dotyczących przyjmowania leku, a pozostali dwaj 
przerwali przyjmowanie leku badanego z powodu 
działań niepożądanych.
W badaniu wzięło udział więcej mężczyzn (59,4%) 
niż kobiet (40,6%). Do tego badania lekarze 
prowadzący badanie wybrali wyłącznie osoby 
dorosłe. Pacjenci byli w wieku od 32 do 87 lat. 
Spośród wszystkich pacjentów większość (80,2%) 
przyjmowała leki przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu C po raz pierwszy, większość (76,2%)  
wymagała dializ i u większości (87,1%) nie 
występowała marskość wątroby.

1.2 Gdzie i kiedy było prowadzone badanie? 
 
Badanie było prowadzone od marca 2017 r. do czerwca 2018 r. w następujących lokalizacjach: 

KANADA

STANY ZJEDNOCZONE

WŁOCHY
KOREA POŁUDNIOWA

NIEMCY
GRECJA

POLSKA

SZWECJA

HISZPANIA

PORTORYKO

2. Jacy pacjenci zostali włączeni do tego badania? 

40,6% 
KOBIETY

59,4% 
MĘŻCZYZNI
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LECZENIE PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA
BADANIA 
PRZESIEWOWE

Pacjentów przydzielono do 1 z 3 grup 
w zależności od wywiadu dotyczącego 
zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

GRUPY W CZĘŚCI 2

GRUPA A
8 TYGODNI

12 TYGODNI

16 TYGODNI 24 TYGODNIE

GRUPA B

GRUPA C

B

A

C

Po otrzymaniu ostatniej dawki leku pacjenci odbyli wizyty kontrolne 
u lekarza prowadzącego badanie.

Pobrano próbki krwi w celu wykrycia ewentualnej obecności wirusa 
zapalenia wątroby typu C w krwiobiegu. Przeprowadzono również 
badanie na obecność zmutowanego (zmienionego) wirusa zapalenia 
wątroby typu C, który uodpornił się na lek badany.

Pacjenci, którzy ukończyli badanie albo przedwcześnie 
zakończyli swój udział w badaniu

     Grupa     Lek

Grupa A Genotyp 1, 2, 4–6 BMW, NL i UL oraz genotyp 3 BMW, NL

Grupa B Genotyp 1, 2, 4–6 MW, NL i UL oraz genotyp 3 MW, NL

Grupa C Genotyp 3 BMW i MW, UL

Na początku badania lekarze prowadzący badanie wybrali pacjentów, którzy spełniali wszystkie wymogi 
planowanego badania podczas trwającego 42 dni okresu badań przesiewowych. Pacjenci zostali 
podzieleni na 3 grupy: w pierwszej grupie (Grupie A) pacjenci przyjmowali lek przez 8 tygodni, w drugiej 
grupie (Grupie B) przez 12 tygodni, a w trzeciej grupie (Grupie C) przez 16 tygodni. Wszyscy pacjenci 
otrzymywali taką samą dawkę leku. Pacjenci przyjmowali 3 tabletki zawierające 100 miligramów (mg) 
glekaprewiru i 40 mg pibrentaswiru raz na dobę z posiłkiem.
W trakcie okresu po zakończeniu leczenia lekarze prowadzący badanie kontaktowali się z pacjentami, 
którzy przyjmowali lek badany, i poddawali ich badaniom przez 24 tygodnie po przyjęciu ostatniej dawki 
leku. Pobrano próbki krwi w celu wykrycia ewentualnej obecności wirusa zapalenia wątroby typu C 
w krwiobiegu oraz sprawdzenia, czy wirus zapalenia wątroby typu C uległ mutacji (zmianie) i stał się 
oporny na lek badany. 

4. Jakie były działania niepożądane?
Działania niepożądane to niechciane zdarzenia medyczne, które mogą wystąpić w trakcie badania. 
Mogą one, ale nie muszą być spowodowane leczeniem w ramach badania. 
Działanie niepożądane uznaje się za ciężkie, jeżeli prowadzi ono do zgonu, zagraża życiu, powoduje 
konieczność hospitalizacji uczestnika albo długotrwały pobyt uczestnika w szpitalu, bądź powoduje 
długotrwały uszczerbek na zdrowiu. 
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NL = nieleczeni | UL = uprzednio leczeni | BMW = bez marskości wątroby | MW = z marskością wątroby

3. Jakie leki były badane? 
Lek stosowany w tym badaniu stanowił połączenie dwóch leków badanych o nazwie glekaprewir 
i pibrentaswir. Poniższy schemat przedstawia sposób organizacji badania.



Działania niepożądane związane z leczeniem to działania niepożądane, które były przynajmniej 
potencjalnie związane z lekiem badanym.
W trakcie badania u około 11,9% pacjentów (12 pacjentów) wystąpiły ciężkie działania niepożądane; 
w tym u 0% pacjentów wystąpiły ciężkie działania niepożądane związane z leczeniem. 
Około 2,0% pacjentów (2 pacjentów) przerwało przyjmowanie leku badanego z powodu działań 
niepożądanych; w tym 1,0% pacjentów (1 pacjent) przerwał przyjmowanie leku badanego z powodu 
działania niepożądanego (świądu [swędzenia skóry]) związanego ze stosowaniem leku badanego. 
W trakcie badania nie zmarł żaden pacjent. 
W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat ciężkich działań niepożądanych związanych 
z leczeniem, które wystąpiły u pacjentów w trakcie różnych części badania, jak również działań 
niepożądanych związanych z leczeniem, których skutkiem było przerwane stosowania leku badanego 
przez pacjenta, oraz działań niepożądanych związanych z leczeniem, prowadzących do zgonu.

W trakcie badania u około 24,8% pacjentów (25 pacjentów) wystąpiły działania niepożądane związane 
z leczeniem. W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące działań niepożądanych związanych 
z leczeniem, występujących w tym badaniu. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi 
z leczeniem były świąd (swędzenie skóry) i świąd uogólniony (swędzenie skóry na całym ciele). 

INFORMACJE OGÓLNE (n = 101)

Liczba pacjentów, u których wystąpiły ciężkie 
działania niepożądane związane z leczeniem 0 (0% pacjentów)

Liczba pacjentów, którzy przerwali stosowanie 
leku badanego z powodu wystąpienia działań 
niepożądanych związanych z leczeniem

1 (1,0% pacjentów)

Powód/powody przerwania Świąd (swędzenie skóry)

Liczba pacjentów, u których wystąpiły  
działania niepożądane związane z leczeniem 
prowadzące do zgonu

0 (0% pacjentów)

INFORMACJE OGÓLNE (n = 101)

Liczba pacjentów, u których wystąpiło  
przynajmniej jedno działanie niepożądane 
związane z leczeniem

25 (24,8% pacjentów)

Działania niepożądane

Świąd (swędzenie skóry) 15 (14,9% pacjentów)

Świąd uogólniony (swędzenie skóry na całym ciele) 6 (5,9% pacjentów)

Zmęczenie  2 (2,0% pacjentów)

Mialgia (ból mięśni)   2 (2,0% pacjentów)

Ból w nadbrzuszu 1 (1,0% pacjentów)

Astenia (osłabienie) 1 (1,0% pacjentów)

Sucha skóra 1 (1,0% pacjentów)

Wzdęcia (gazy) 1 (1,0% pacjentów)

Ból głowy 1 (1,0% pacjentów)

Zakażenie herpeswirusem 1 (1,0% pacjentów)

Choroba grypopodobna 1 (1,0% pacjentów)

Migrena 1 (1,0% pacjentów)
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Tytuł badania Wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą otwartej próby oceniające bezpieczeństwo 
i skuteczność glekaprewiru/pibrentaswiru u uczestników dorosłych z upośledzeniem czynności nerek 
i przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C o genotypie 1–6 (EXPEDITION-5)

Numer protokołu M16-127

ClinicalTrials.gov NCT03069365 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03069365?term=M16-127&rank=1

EudraCT 2016-004182-60 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-004182-60/results

Sponsor badania Global Medical Services, AbbVie 
Telefon: 800-633-9110 
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

31 maja 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje znane na dzień jego sporządzenia.

AbbVie pragnie podziękować wszystkim 
uczestnikom za poświęcony czas i wysiłek, 
dzięki którym możliwe było przeprowadzenie 
tego badania.

Uczestnicy badań klinicznych 
pomagają dokonywać postępów 
w obszarze nauki!

5. Jakie były ogólne wyniki badania?
Badanie zostało zakończone zgodnie z planem. U większości pacjentów (98 ze 101 [97%]) nie 
stwierdzono wirusowego zapalenia wątroby typu C po upływie 12 tygodni od przerwania przyjmowania 
leku. U żadnego pacjenta nie wykryto wirusa w trakcie przyjmowania leku. U żadnego pacjenta 
nie wystąpił nawrót choroby (ponowne pojawienie się wirusa) w ciągu 12 tygodni po zakończeniu 
przyjmowania leku. Większość działań niepożądanych była łagodna. U żadnego pacjenta nie wystąpiły 
ciężkie działania niepożądane. 

6. W jaki sposób badanie pomogło pacjentom i badaczom?
Wyniki tego badania wykazały, że w przypadku wszystkich genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C 
od 1 do 6 korzyści przewyższały ryzyko. Wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane w innych 
badaniach w celu sprawdzenia, czy lek badany pomaga pacjentom. 
Niniejsze streszczenie przedstawia wyłącznie wyniki tego badania, które mogą różnić się od wyników 
innych badań. Pacjenci powinni skonsultować się ze swoimi lekarzami i/lub z lekarzami prowadzącymi 
badanie w przypadku pytań dotyczących udzielanej im indywidualnej opieki i nie powinni wprowadzać 
zmian w leczeniu w oparciu o wyniki jednego badania.  

7. Czy planowane są jakiekolwiek badania w przyszłości?
Obecnie nie planuje się prowadzenia w przyszłości badań z udziałem tej populacji pacjentów 
z zastosowaniem leku stosowanego w tym badaniu.

8. Kto sponsorował to badanie? 
To badanie było sponsorowane przez AbbVie. Niniejsze streszczenie zostało zweryfikowane pod kątem 
czytelności przez grupę zajmującą się działaniami na rzecz pacjentów.

9. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat tego badania?
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