
Sinteza rezultatelor studiului clinic
pentru nespecialiști

Sinteză generală
• Infecția cu virus hepatic C este o problemă 

de sănătate mondială, cauzată de un virus  
în circulația sanguină.

• Hepatita C poate duce la boală hepatică, 
leziuni hepatice și cancer.

• În acest studiu, medicii de studiu au testat 
un medicament denumit glecaprevir și 
pibrentasvir (GLE/PIB) la pacienții care 
prezentau infecție de lungă durată cu VHC 
din genotipurile 1-6 însoțită de cicatrizarea 
ficatului și care nu mai primiseră niciodată 
tratament pentru VHC.

• Scopul acestui studiu este de a observa dacă 
8 săptămâni de tratament cu GLE/PIB le 
dau pacienților aceleași rezultate pe termen 
lung, precum cele date de 12 săptămâni de 
tratament standard aprobat.

• Acest studiu va avea loc din aprilie 2017 
până în noiembrie 2019, în 19 țări.

• Un total de 343 de pacienți adulți au fost 
înrolați în studiu.  

• Pe parcursul întregului studiu, 97,7% 
dintre pacienți (335 de pacienți) nu au 
avut VHC detectabil în sângele circulant 
la 12 săptămâni după ce au finalizat 
administrarea medicamentului de studiu.

• Toți pacienții au primit aceeași doză de GLE/
PIB timp de 8 săptămâni, iar apoi, răspunsul 
la tratament a fost evaluat după încă 
12 săptămâni de urmărire. Aproximativ 46,1% 
dintre pacienți (158 de pacienți) au manifestat 
reacții adverse. Cele mai frecvente reacții 
adverse asociate medicamentului de studiu 
au fost fatigabilitate (oboseală), mâncărime  
și durere de cap.

• Rezultatele acestui studiu pot fi folosite 
de către cercetători pentru dezvoltarea 
ulterioară a acestui medicament.

• Dacă ați participat la acest studiu și 
aveți întrebări referitoare la îngrijirea 
dumneavoastră individuală, contactați 
medicul sau personalul de la centrul 
dumneavoastră de studiu. 

Un studiu pentru a afla cât de eficace și sigură este acțiunea unui medicament 
care conține glecaprevir și pibrentasvir în tratamentul pacienților adulți cu infecție 
de lungă durată cu virus hepatic C din genotipurile 1-6 însoțită de cicatrizarea 
ficatului, care nu au mai fost tratați anterior 



Virusul hepatic C (VHC) este un virus din circulația 
sanguină care poate cauza boală hepatică, leziuni 
hepatice și cancer. Cercetătorii caută o metodă mai 
bună de a trata VHC la pacienții adulți cu VHC din 
genotipurile (diferitele tipuri) 1-6.

Glecaprevir și pibrentasvir (GLE/PIB) sunt în prezent 
aprobate pentru tratamentul VHC la pacienții adulți 
și adolescenți și acționează pentru împiedicarea 
multiplicării virusului. Atunci când aceste două 
medicamente sunt administrate împreună, pot opri  
toate genotipurile majore (1, 2, 3, 4, 5 și 6) ale VHC.  
La momentul începerii studiului, tratamentul standard 
al pacienților cu ciroză (cicatrizarea ficatului) care nu 
primiseră tratament anterior era cu GLE/PIB timp de 
12 săptămâni. În acest studiu, cercetătorii au dorit să 
afle dacă 8 săptămâni de tratament sunt la fel de eficace 
ca 12 săptămâni de tratament, pentru tratamentul 
pacienților cirotici netratați anterior pentru hepatita C.

Cercetătorii au planificat acest studiu ca studiu de fază 3 
în regim deschis. Studiile de fază 3 testează posibilele 
noi tratamente la un număr mare de pacienți care suferă 
de o afecțiune sau o boală. „Regim deschis” înseamnă 
că atât pacienții, cât și medicii de studiu au știut ce 
tratament s-a administrat. În acest studiu de fază 3, 
medicii de studiu au observat beneficiile administrării 
ambelor medicamente împreună, pe o durată de 
8 săptămâni, la pacienții cu infecție de lungă durată cu 
virusul hepatic C, care nu primiseră niciodată tratament 
și care aveau ciroză hepatică compensată (cicatrizare  
a ficatului fără simptome).

Obiectivul principal al studiului a fost de a afla dacă VHC 
nu a mai fost detectat în circulația sanguină a pacienților 
la 12 săptămâni după administrarea ultimei doze de 
tratament cu GLE/PIB timp de 8 săptămâni. Medicii 
de studiu au analizat, de asemenea, eventualele reacții 
adverse nedorite pe care le-ar fi putut manifesta pacienții 
după inițierea tratamentului cu aceste medicamente. 
Această sinteză include numai rezultatele acestui  
studiu, care pot fi diferite de rezultatele altor studii.

1. Informații generale referitoare la studiu

1.1. Care a fost obiectivul principal al acestui studiu?
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63,0%
Bărbaţi

37,0%
Femei

3

1.2. Când și unde s-a desfășurat studiul?

Acest studiu a avut loc începând cu aprilie 2017, până în noiembrie 2019, în următoarele țări: Bulgaria, 
Canada, Republica Cehă, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Polonia, Portugalia, România,  
Rusia, Spania, Taiwan, Regatul Unit, Statele Unite și Vietnam.

2. Ce pacienți au fost incluși în studiu?
Un număr total de 343 de pacienți adulți cu infecție VHC de 
lungă durată, cu cicatrizarea ficatului, au participat la studiu. 
Toți pacienții au avut vârsta mai mare de 18 ani, au avut VHC 
confirmată prin analize de sânge, li s-a măsurat cicatrizarea 
ficatului (fără simptome) și nu primiseră niciodată tratament 
pentru VHC.

Au fost mai mulți bărbați (63%) decât femei (37%) în studiu,  
cu un interval de vârstă cuprins între 32 și 88 de ani.



Glecaprevir și 
pibrentasvir timp 
de 8 săptămâni

Urmărire post-tratament 
(24 de săptămâni)

Ziua 1
Începutul studiului

Săptămâna 20Săptămâna 8
Sfârșitul tratamentului

Săptămâna 32
Sfârșitul studiului

4

3. Ce medicamente au fost studiate?
Medicamentul din cadrul acestui studiu a fost o asociere de două medicamente, numite glecaprevir  
și pibrentasvir. Diagrama de mai jos arată modul în care a fost organizat studiul.

Studiul a inclus o perioadă de tratament și o perioadă post-tratament. La începutul studiului, medicii de 
studiu au selectat pacienții care îndeplineau criteriile de studiu. În perioada de tratament, pacienții au 
primit aceeași doză de medicament de studiu, pe cale orală, împreună cu alimente, timp de 8 săptămâni. 
În timpul perioadei post-tratament (perioada de după ce au fost administrate toate medicamentele de 
studiu), pacienților li s-au recoltat probe de sânge la 12 săptămâni și 24 de săptămâni după ultima doză  
de medicament de studiu, pentru a vedea dacă VHC continuă să fie oprit de medicamentul de studiu.

4. Care au fost reacțiile adverse?
Reacțiile adverse reprezintă evenimente medicale nedorite care apar în timpul unui studiu. Acestea  
pot fi sau nu cauzate de tratamentul de studiu.

O reacție adversă este gravă dacă duce la deces, pune viața în pericol, cauzează internarea în spital  
a participantului, cauzează o ședere prelungită a participantului în spital sau produce o dizabilitate  
care durează o perioadă lungă de timp.

Reacțiile adverse asociate sunt reacțiile adverse care au fost considerate de medicul de studiu ca fiind  
cel puțin posibil asociate medicamentului de studiu.

1,7% dintre pacienți (6 pacienți) au manifestat reacții adverse grave pe durata studiului. Niciun pacient  
nu a manifestat reacții adverse grave considerate a fi posibil asociate medicamentului de studiu.

Niciun pacient nu a încetat administrarea medicamentului de studiu din cauza reacțiilor adverse  
pe durata studiului.

Niciun pacient nu a decedat în timpul studiului.

Tabelul de mai jos prezintă informații referitoare la reacțiile adverse grave asociate pe care pacienții  
le-au manifestat în timpul studiului.

GLE/PIB 
(343 de pacienți)

Număr de pacienți cu reacții adverse grave asociate 0 (0,0% dintre pacienți)

Număr de pacienți care au încetat administrarea medicamentului de 
studiu din cauza reacțiilor adverse asociate

0 (0,0% dintre pacienți)

Număr de reacții adverse asociate care au dus la deces 0 (0,0% dintre pacienți)
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46,1% dintre pacienți (158 de pacienți) au manifestat reacții adverse pe durata studiului. Numărul total de 
pacienți care au manifestat reacții adverse considerate posibil asociate medicamentului de studiu a fost 
de 25,7% (88 de pacienți). Tabelul de mai jos prezintă informații referitoare la reacțiile adverse frecvente 
asociate (la cel puțin 5 sau mai mulți pacienți) din acest studiu. Cele mai frecvente reacții adverse asociate 
au fost fatigabilitate (oboseala), mâncărime și durere de cap.

5. Care au fost rezultatele generale ale studiului?
Studiul a fost finalizat conform planificării. Principalul obiectiv al studiului a fost observarea pacienților cu VHC 
din genotipurile 1, 2, 4-6. Dintre cei 280 de pacienți cu genotipurile 1, 2, 4-6, 275 de pacienți (98,2% dintre 
pacienți) nu au avut VHC detectabil în sângele circulant la 12 săptămâni după finalizarea tratamentului.

Atunci când la analiza de studiu au fost adăugați pacienți cu VHC din genotipul 3, 335 din 343 de pacienți 
cu VHC din genotipurile 1-6 (97,7% dintre pacienți) nu au avut VHC detectabil în sângele circulant la 
12 săptămâni după finalizarea tratamentului.

Acest lucru indică faptul că 8 săptămâni de tratament cu GLE/PIB sunt similare cu 12 săptămâni  
de tratament, pentru scăderea cantității de virus din sânge.

6. Cum a ajutat studiul pacienții și cercetătorii?
Rezultatele acestui studiu au indicat că beneficiile a 8 săptămâni de tratament au fost similare beneficiilor 
a 12 săptămâni de tratament cu GLE/PIB pentru pacienții cu VHC cu cicatrizare hepatică, care nu 
primiseră tratament anterior pentru VHC. Descoperirile din acest studiu pot fi utilizate în alte studii,  
pentru a afla dacă pacienții sunt ajutați de medicamentul de studiu. Această sinteză prezintă numai 
rezultatele acestui studiu, care pot fi diferite față de rezultatele altor studii.

7. Există planuri pentru studii viitoare?
Există posibilitatea unor studii viitoare care să includă medicamentele glecaprevir/pibrentasvir.

GLE/PIB 
(343 de pacienți)

Număr de pacienți cu cel puțin o reacție adversă asociată 88 (25,7% dintre 
pacienți)

Reacții adverse asociate frecvente
(Reacții adverse asociate care apar la cel puțin 5 pacienți)

• Fatigabilitate (oboseală) 26 (7,6% dintre pacienți)

• Mâncărime 23 (6,7% dintre pacienți)

• Durere de cap 21 (6,1% dintre pacienți)

• Greață 13 (3,8% dintre pacienți)

• Astenie (oboseală sau slăbiciune musculară) 7 (2,0% dintre pacienți)

• Diaree 6 (1,7% dintre pacienți)
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8. Cine a sponsorizat acest studiu?
Acest studiu a fost sponsorizat de AbbVie. Această sinteză a fost revizuită în ceea ce privește facilitatea  
de lectură de către un grup care sprijină pacienții.

9. Unde pot afla mai multe informații despre acest studiu?
Titlul studiului Un studiu cu un singur braț, în regim deschis, pentru evaluarea eficacității 

și siguranței glecaprevir (GLE)/pibrentasvir (PIB) în tratamentul adulților cu 
infecție cronică cu virus hepatic C (VHC), genotipul 1-6 și ciroză compensată, 
neexpuși anterior la tratament (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)

Număr protocol 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

Sponsorul studiului AbbVie
Telefon: (800) 633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Vă mulțumim

AbbVie dorește să mulțumească tuturor pacienților pentru timpul  
și efortul acordate realizării acestui studiu.

Participanții la studii clinice ajută la dezvoltarea științei!

13-10-2020. Acest document conține datele cunoscute la momentul finalizării documentului.


