
Обобщение на резултатите  
от клиничното изпитване

За неспециалисти

Общо резюме
• Инфекцията с хепатит C е глобален здравен 

проблем, причинен от вирус в кръвния поток.

• Хепатит С може да доведе до чернодробно 
заболяване, увреждане на черния дроб и рак.

• В това проучване лекарите по проучването 
изследват лекарство, наречено глекапревир 
и пибрентасвир (GLE/PIB) при пациенти, 
които са с дълготрайна инфекция с HCV 
генотип 1-6 с белези на черния дроб и 
никога не са лекувани за техния HCV.

• Целта на това проучване е да се види  
дали 8-седмично лечение с GLE/PIB  
дава на пациентите същите дългосрочни 
резултати като стандартното одобрено 
12-седмично лечение.

• Това проучване се проведе от април 2017 г. 
до ноември 2019 г. в 19 държави.

• В проучването участват общо  
343 възрастни пациенти.  

• По време на цялото проучване 97,7% от 
пациентите (335 пациенти) са без откриваем 
HCV в кръвния поток 12 седмици, след 
приключване приема на лекарството  
по проучването.

• На всички пациенти е дадена една и съща 
доза GLE/PIB за период от 8 седмици и след 
това отговорът на лечението е оценен след 
още 12 седмици на проследяване. Около 
46,1% от пациентите (158 пациенти) са с 
нежелани реакции. Най-често срещаните 
нежелани реакции, свързани с лекарството 
по проучването, са умора (отпадналост), 
сърбеж и главоболие.

• Резултатите от проучването могат да бъдат 
използвани от изследователите за по-
нататъшно разработване на това лекарство.

• Ако сте участвали в това проучване  
и желаете да видите резултатите си, 
свържете се с лекаря или персонала  
във Вашия център по проучването. 

Проучване за изследване на ефективността и безопасността на лекарство, съдържащо 
глекапревир и пибрентасвир, за лечение на възрастни пациенти с дълготрайна 
инфекция с хепатит C генотип 1-6, които никога преди това не са били лекувани 



Вирусът на хепатит С (HCV) е вирус в кръвта, който може 
да причини чернодробно заболяване, чернодробно 
увреждане и рак. Изследователите търсят по-добър  
начин за лечение на HCV при възрастни пациенти  
с HCV генотипове (различни видове) 1–6.

Глекапревир и пибрентасвир (GLE/PIB) понастоящем 
са одобрени за лечение на HCV при възрастни 
и подрастващи пациенти и помага за спиране 
размножаването на вируса. Когато тези две лекарства 
се приемат заедно, те могат да спрат всички основни 
генотипове (1, 2, 3, 4, 5 и 6) HCV. Към момента на започване 
на проучването стандартното лечение на пациенти с 
цироза (образуване на цироза в черния дроб), които 
преди това не са получавали лечение, е 12-седмичен 
прием на GLE/PIB. В това проучване изследователите 
искат да видят дали 8-седмичното лечение е толкова 
ефективно, колкото и 12-седмичното лечение при 
лечение на пациенти с цироза, които преди това  
не са лекувани за хепатит C.

Изследователите планират това проучване като открито 
проучване от фаза 3. В тестове по проучването от фаза 
3 се изпитват потенциални нови лечения при голям 
брой пациенти с определено състояние или заболяване. 
Проучването е „открито“, което означава, че както 
пациентите, така и лекарите по проучването знаят кое 
лечение е дадено. В това проучване от фаза 3 лекарите 
по проучването разглеждат ползите от приемането на 
двете лекарства заедно в продължение на 8 седмици при 
пациенти с дълготраен вирус на хепатит C, които никога не 
са лекувани и които са с компенсирана чернодробна цироза 
(образуване на чернодробна инфекция без симптоми).

Основната цел на проучването е да установи дали HCV 
вече не се намира в кръвотока на пациентите 12 седмици 
след приема на последната доза от 8-седмичното 
лечение с GLE/PIB. Лекарите по проучването също така 
докладват нежелани реакции, които пациентите може да 
са имали по време на и след лечение с лекарството по 
проучването. Резюмето включва само резултатите от това 
проучване, които могат да бъдат различни от резултатите 
от други проучвания.

1. Обща информация за проучването

1.1. Каква е основната цел на това проучване?
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63,0%
Мъже

37,0%
Жени
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1.2. Кога и къде е проведено проучването?

Това проучване се проведе от април 2017 г. до ноември 2019 г. в следните държави: България, Канада,  
Чешка република, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Полша, Португалия, Румъния,  
Русия, Испания, Тайван, Обединеното кралство, Съединените щати и Виетнам.

2. Какви пациенти са включени  
в това проучване?

В проучването участват общо 343 възрастни пациенти с дълготрайна 
инфекция с хепатит C. Всички пациенти са на възраст над 18 години, 
HCV е потвърден чрез кръвен тест, измерено увреждане на черния 
дроб (без симптоми) и никога не са лекувани за HCV.

Има повече мъже (63%) в проучването, отколкото жени (37%)  
с възрастов диапазон от 32 до 88 години.



Глекапревир 
и пибрентасвир 
в продължение 
на 8 седмици

Проследяване след лечението 
(24 седмици)

Ден 1
Начало на проучването

Седмица 20Седмица 8
Край на лечението

Седмица 32
Край на 

проучването
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3. Какви лекарства са предмет на проучването?
Лекарството в това проучване е комбинацията от две лекарства по проучването, наречени глекапревир  
и пибрентасвир. Диаграмата по-долу показва как е организирано проучването.

Проучването включва период на лечение и период след лечението. В началото на проучването лекарите 
по проучването подбират пациенти, които отговарят на критериите за проучването. В периода на лечение 
пациентите получават същата доза от лекарството по проучването, която да приемат през устата с храна 
в продължение на 8 седмици. По време на периода след лечението (периодът след приемане на всички 
лекарства по проучването) пациентите дават кръвни проби 12 седмици и 24 седмици след последната доза от 
лекарството по проучването, за да се види дали HCV продължава да е спиран от лекарството по проучването.

4. Какви са нежеланите реакции?
Нежелани реакции са нежелани медицински събития, които възникват по време на дадено проучване.  
Те могат или не могат да бъдат причинени от лечението в проучването.

Дадена нежелана реакция е сериозна, ако води до смърт, животозастрашаваща е, води до хоспитализиране на 
пациента, причинява по-продължително хоспитализиране на пациента или причинява по-дълготрайно увреждане.

Свързани нежелани реакции са нежелани реакции, които са поне с малка вероятност свързани с 
лекарството по проучването.

Около 1,7% от пациентите (6 пациенти) са със сериозни нежелани реакции по време на проучването. Никой 
пациент не е със сериозни нежелани реакции, считани за възможно свързани с лекарството по проучването.

Никой пациент не спира да приема лекарството по проучването поради нежелани реакции по време  
на проучването.

Няма починали пациенти по време на проучването.

Таблицата по-долу показва информация за най-честите свързани нежелани реакции в това проучване.

GLE/PIB 
(343 пациенти)

Брой пациенти със свързани сериозни нежелани реакции 0 (0,0% от пациентите)

Брой пациенти, които са спрели приема на лекарството по проучването 
поради свързани нежелани реакции

0 (0,0% от пациентите)

Брой пациенти със свързани сериозни нежелани реакции, водещи до смърт 0 (0,0% от пациентите)
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Общо 46,1% от пациентите (158 пациенти) са със сериозни нежелани реакции по време на проучването. 
Общият брой на пациентите, които са с нежелани реакции, считани за вероятно свързани с  лекарството по 
проучването, е  25,7% от пациентите (88 пациенти). Таблицата по-долу показва информация за най-честите 
свързани нежелани реакции (при най-малко 5 или повече пациенти) в това проучване. Най-честите свързани 
нежелани реакции са главоболие и умора (отпадналост).

5. Какви са цялостните резултати от проучването?
Проучването е завършено според планираното. Основната цел на проучването е да се изследват пациенти  
с HCV генотип 1, 2, 4-6. От 280 пациенти с генотип 1, 2, 4-6, 275 пациенти (98,2% от пациентите) не са  
с откриваем HCV в кръвообращението 12 седмици след завършване на лечението.

Когато пациенти с HCV генотип 3 са добавени към анализа на проучването, 335 от 343 пациенти с HCV генотип 1-6 
(97,7% от пациентите) не са с откриваем HCV в кръвообращението 12 седмици след завършване на лечението.

Това показва, че 8-седмичното лечение с GLE/PIB е подобно на 12-седмичното лечение за намаляване  
на количеството вирус в кръвта.

6. Как проучването е помогнало на пациенти  
и изследователи?

Резултатите от това проучване показват, че ползите от 8-седмичното лечение са подобни на ползите от 
12-седмичното лечение с GLE/PIB за пациенти с HCV с тумор на черния дроб, които не са получавали 
предходно лечение за HCV. Изводите от това проучване могат да се използват в други проучвания, за 
да се научи дали пациентите са имали полза от лекарството по проучването. Това резюме показва само 
резултатите от това проучване, които може да се различават от резултатите от други проучвания.

7. Има ли планове за бъдещи проучвания?
Има възможност за бъдещи проучвания, които включват лекарството по проучването глекапревир/пибрентасвир.

GLE/PIB 
(343 пациенти)

Брой пациенти с поне един свързан сериозен нежелан ефект 88 (25,7% от 
пациентите)

Чести свързани нежелани реакции
(Свързани нежелани реакции, възникващи при поне 5 пациенти)

• Умора (отпадналост) 26 (7,6% от пациентите)

• Сърбеж 23 (6,7% от пациентите)

• Главоболие 21 (6,1% от пациентите)

• Гадене 13 (3,8% от пациентите)

• Астения (мускулна умора или слабост) 7 (2,0% от пациентите)

• Диария 6 (1,7% от пациентите)
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8. Кой спонсорира това проучване?
Това проучване е спонсорирано от AbbVie. Това резюме е прегледано за четливост от група за пациентски права.

9. Къде мога да намеря повече информация  
за това проучване?

Заглавие на 
проучването

Открито проучване с едно рамо за оценка на ефикасността и безопасността 
на глекапревир (GLE)/пибрентасвир (PIB) при нелекувани досега възрастни 
пациенти с хроничен вирус на хепатит С (HCV) генотип 1-6 инфекция  
и компенсирана цироза (A Single Arm, Open-Label Study to Evaluate the Efficacy 
and Safety of Glecaprevir (GLE)/Pibrentasvir (PIB) in Treatment Naïve Adults with 
Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Genotype 1-6 Infection and Compensated Cirrhosis)

Протокол номер M16-135

Clinicaltrials.gov NCT03089944
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03089944?term=M16-135&draw=2&rank=1

EudraCT 2016-004967-38
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-004967-38

Спонсор на 
проучването

AbbVie
Телефон: (800) 633-9110
Имейл:  abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Благодарим Ви
AbbVie иска да отправи благодарност към всички участници  
за отделеното време и усилия, благодарение на които това 
проучване беше възможно.

Участниците в клинични проучвания помагат за напредъка на науката!

13.10.2020 г. Този документ включва известни факти към момента на финализиране на документа.


