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Sammanfattning 
 
Omkring 130 – 150 miljoner människor är idag kroniskt infekterade med hepatit C-virus vilket 
förutom personligt lidande och stor ekonomisk kostnad för samhället även leder till runt 400 000 
dödsfall årligen på grund av komplikationer. Tidigare behandlingar med peginterferon och ribavirin 
har haft både dålig effektivitet och mycket biverkningar, men de senaste åren har det dykt upp 
direktverkande antivirala läkemedel vilka drastiskt förbättrat effektiviteten och minskat 
biverkningarna. Nackdelen med dessa är att deras effektivitet gällt specifika genotyper av HCV vilket 
ställer krav på kostsamma och tidskrävande förundersökningar före en behandling kan påbörjas. 
 
Detta arbete undersöker kliniska studier i vilka effektivitet och biverkningar av en ny 
kombinationsbehandling bestående av sofosbuvir och velpatasvir undersöks. Studierna hittades via 
PubMed och är de användandet av läkemedlet i vården baseras på. 
 
Studierna visar att kombinationen sofosbuvir/velpatasvir är effektiv, mätt med avseende på bestående 
virologiskt svar, mot alla HCV genotyper oavsett om patienten lider av kompenserad eller 
dekompenserad cirros, eller om det skett en tidigare behandling som misslyckats. Bland patienter med 
dekompenserad cirros mättes även en tidig förbättring av leverfunktion, men det är för tidigt att 
avgöra om det blir en bestående förbättring. Behandlingen innebär också mindre biverkningar jämfört 
med peginterferon och ribavirin. Kombinationen sofosbuvir/velpatasvir har även visat sig ha bra 
effekt hos patienter där det påvisats resistensassocierade varianter av NS5A eller NS5B. 
 
Slutsatsen är att kombinationen av sofosbuvir/velpatasvir är en effektiv, men också för tillfället 
kostsam, behandling av HCV oavsett genotyp. 
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ABSTRACT 
 
Around 130-150 million people are chronically infected with hepatitis C-virus today. 
Personal suffering and great societal costs aside, this also causes around 400 000 
deaths every year due to complications.  
 
Earlier treatments with pegylated interferon and ribavirin were both ineffective and 
had a lot of side effects, but in recent years new treatments using direct-acting 
antivirals that are both more effective and has less side effects have been introduced. 
The downside with these are that their effectiveness depends on which HCV 
genotype the patient has, which requires costly and time consuming pre-treatment 
examinations before treatment can begin. 
 
This paper investigates clinical studies in which the effectiveness and side effects of 
a new combination of drugs containing sofosbuvir and velpatasvir is tested. The 
studies where found through PubMed, and they are what the usage of these drugs in 
health care is based on. 
 
The studies show that the combination of sofosbuvir and velpatasvir is effective, 
measured by sustained virological response, against all HCV genotypes irrespective 
of if the patient has a compensated or decompensated cirrhosis, or if the patient has 
had a previously failed treatment. The patients with decompensated cirrhosis also 
had an early improvement in liver function, but it is too early to say if the 
improvement is long lasting. The treatment also gave less side effects compared to 
pegylated interferon and ribavirin. The combination of sofosbuvir and velpatasvir 
was also shown to have a good effect amongst patients where resistance associated 
variants of NS5A and NS5B where found. 
 
The conclusion is that the combination of sofosbuvir and velpatasvir is an effective, 
but also at the moment expensive, treatment for HCV independent of genotype. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
 
HCV = Hepatitis C virus, hepatit C virus 
IFN = Interferon 
NK = Natural killer 
RdRp = RNA-dependent RNA polymerase 
ELISA = Enzyme-linked immunosorbent assay 
SVR = Sustained virological response, bestående virologiskt svar 
Th1 = T helper cell type 1, T-hjälparcell typ 1 
Th2 = T helper cell type 2, T-hjälparcell typ 2 
IL-1 = Interleukin 1 
IL-2 = Interleukin 2 
DAA = Direct-acting antivirals, direktverkande antivirala 
CI = Confidence interval, konfidensintervall 
CPT = Child-Pugh-Turcotte 
MELD = End-stage liver disease 
PCR = Polymerase chain reaction 
IRF-3 = Interferon regulatory factor 3 
IRES = Internal ribosome entry site 
HIV = Human immunodeficiency virus, humant immunobristvirus 
RNA = Ribonucleic acid, ribonukleinsyra 
mRNA = Messenger RNA, budbärar-RNA 
NCR = Non-coding region, icke-kodande region 
UTR = Untranslated region 
RIG-1 = Retinoic acid-inducible gene 1 
IPS-1 = Interferon-beta promotor stimulator 1 
NFkB = Nuclear factor kB 
ISG = Interferon-stimulated genes 
TLR3 = Toll-like receptor 3 
TNF = Tumor necrosis factor 
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INTRODUKTION 
 
 
Inledning 
 
 
Det finns fem olika hepatitvirus av vilka A, B och C är mest kända, men alla orsakar 
allmänfarliga sjukdomar och ska anmälas enligt Smittskyddslagen (1). Globalt är 
mellan 130 – 150 miljoner kroniskt infekterade av hepatit C-virus och runt 400 000 
personer dör varje år (2). I Sverige 2015 var det runt 35 000 – 45 000 som levde med 
hepatit C virus (HCV) och det rapporterades 1 958 fall av nya infektioner (3). 
 
HCV smittar primärt via blod, exempelvis vid injektion av droger då nålar delas, 
användning av dåligt steriliserade medicinska verktyg samt transfusion av otestat 
blod. Det kan även smitta via sexuell kontakt och från mor till barn men det är 
mycket mer sällsynt (2). 
 
En HCV-infektion har en hög risk att bli kronisk, vilket kan leda till 
leverkomplikationer såsom cirros, det vill säga skrumplever (4), och hepatocellulär 
cancer. HCV är även den vanligaste orsaken till dödsfall hos HIV-positiva patienter 
(5). 
 
 
 
Hepatit C virus 
 
 
HCV, vars enda naturliga värd är människan (6), tillhör genuset Hepacivirus i 
familjen Flaviviridae och är ett litet, enkelsträngat +ss RNA-virus (7) inneslutet i en 
ikosaedrisk kapsid (6) som i sin tur är omgiven av ett membranhölje bestående av ett 
lipiddubbelskikt (7), se figur 1. Det ger en heterogen sfärisk form med en storlek som 
varierar mellan 40 till 100 nm (8). I membranhöljet sitter två protein, E1 och E2 (7). 
 

 
Figur 1. Hepatit C virusets utseende. CC-by-sa-3,0, GrahamColm. Tagen från 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HCV_structure.png 27:e april 2017. 
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Genomet är en RNA molekyl med samma polaritet som ett cellulärt mRNA 
(+ssRNA genom) som kan variera i storlek mellan 9,600 och 12,300 nukleotider (7) 
och består av tre olika delar; en 5’ del och en 3’ del; dessa är genomets terminala 
delar vilka är viktiga för virusets polypeptidtranslation och RNA-replikation, och 
mellan dessa terminaldelar finns en öppen läsram (9), se figur 2. 
 

 
Figur 2. Hepatit C virusets RNA genom. CC-by-SA 3,0, GrahamColm. Tagen från 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HCV_genome.png 27:e april 2017. 
 
5’ regionen innehåller två domäner; en s.k. ”stem-loop” struktur som är involverad i 
primningen av den positiva RNA-strängen vid HCV replikation och en IRES 
(internal ribosome entry site), vilket är RNA-strukturen som krävs för bland annat 
polyprotein-translationen (6). 
3’ regionen är en icke-kodande region som huvudsakligen är involverad i primningen 
av den negativa RNA-strängen vid HCV-replikationen (6). 
 
Läsramen kodar för ett polyprotein som består av 3000 aminosyror och som vid N-
terminalen klyvs till tre strukturella protein; ett s.k. coreprotein som bygger upp 
nukleokapsiden samt proteinerna E1 och E2 som sitter i membranhöljet. Alla tre är 
involverade i den strukturella organisationen av HCV (10). Vid karboxylterminalen 
på polyproteinet så klyvs det till sex icke-strukturella protein; NS2, NS3, NS4 
(NS4A och NS4B), NS5 (NS5A och NS5B) samt NS6, vilka är ansvariga för virusets 
livscykel (10). Alla icke-strukturella proteiners funktioner är väl klarlagda via ett 
flertal studier (6). 
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Exempel på dessa protein och deras funktioner är NS5B som fungerar som ett RNA-
beroende RNA-polymeras (RdRp) vilket är nödvändigt för replikationen av virusets 
genom (9), NS3/4A som bildar ett komplex vilket dels klyver det polyprotein som 
bildas vid translationen av HCV-genomet, och dels hämmar kroppens immunförsvar 
vilket kan leda till att infektionen blir kronisk (11), och som ett sista exempel NS5A 
som är inblandat i regleringen av HCVs replikation genom interaktioner med andra 
protein och modifiering av NS5Bs aktivitet (12). 
 
E1 och E2 proteinerna som sitter associerade i membranhöljet är viktiga för virusets 
förmåga att ta sig in i värdcellen genom att binda till CD81 receptorer på värdcellens 
yta (9) och trigga en klatrinmedierad endocytos, där virusets membranhölje och 
värdcellens membran fuserar och nukleokapsiden överförs till värdcellens 
cytoplasma (7). 
 
Väl i cytoplasman sker en translation av virusets genom och nya polyprotein bildas 
som sedan klyvs (10) av både cellulära och virala proteaser till de strukturella och 
icke-strukturella protein som nämnts tidigare (7). Ett negativsträngat (-ss) RNA 
bildas från virusets +ss RNA genom och används sedan som en mall av ett viralt 
replikationskomplex för att bilda många +ss HCV RNA-genom. Dessa används för 
fler polyprotein-translationer, syntes av negativa strängar eller sätts ihop till nya 
virioner från cytoplasmatiska vesiklar och transporteras till värdcellens yta där 
viruset frisätts via exocytos (7). 
 
HCV-replikationen är normalt mycket aktiv, upp till 1x1012 virioner per dag (10). 
Detta tillsammans med att RNA-polymeraset saknar korrekturläsning vid sin syntes 
av nya RNA-molekyler (9) leder till en snabb mutationstakt uppskattat till 10-3 
nukleotidsubstitutioner per år (10). Detta påverkar immunförsvarets förmåga att 
upptäcka och bekämpa viruset samt dess patogenitet (9). Virusets höga 
mutationsfrekvens under sin replikering leder till en heterogen blandning av 
genetiska varianter av viruset. Detta ”moln” av genetiska varianter förändras 
gemensamt kontinuerligt, ett fenomen som kallas quasispecies (10). 
 
 
 
Genotyper 
 
 
Värdens svar och anpassning till dessa quasispecies har gett upphov till olika 
genotyper (10) och subtyper (9), vilket innebär att alla genotyper har ett gemensamt 
ursprung (6). Dessa genotyper klassificeras baserat på likheten i deras 
nukleotidsekvens; om det är mer än 30 – 35% skillnad i sekvensen så klassas det som 
olika genotyper, och om det är mindre än 15% skillnad i sekvensen så klassas det 
som en ny subtyp (5). Skillnaderna i nukleotidsekvensen finns i hela genomet men är 
inte jämt fördelade, där de största skillnaderna finns i den del av genomet som kodar 
för proteinerna i membranhöljet (E1 och E2) och den del som är mest konserverad är 
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5’ NCR (9). Trots skillnaderna mellan genotyperna så har de ett liknande 
spridningsmönster och sjukdomsutveckling och är snarlika i deras ihärdighet (9). 
 
Hittills har 7 olika genotyper och mer än 120 subtyper klassificerats (9). Olika 
genotyper numreras med arabiska siffror i den ordning de upptäckts, och subtyper till 
olika genotyper får en gemen bokstav efter siffran (13). HCV finns, som nämnts 
tidigare, över hela världen men de olika genotyperna är inte jämt distribuerade. 
Genotyp 1 finns nästan överallt och står för en stor del av infektionerna i länder med 
högre inkomst, genotyp 2 är vanligast i Västafrika och delar av Sydamerika. Genotyp 
3 hittas mest i södra Asien, och genotyp 4, 5 och 6 är vanliga i central- och 
Nordafrika samt öst- och Sydostasien (5). 
 
Den vanligaste varianten är sålunda genotyp 1 som står för 46,2% av alla infektioner. 
Därefter kommer genotyp 3 som står för 30,1%, och efter det kommer genotyp 2, 4 
och 6 som tillsammans står för 22,8%. Till sist kommer genotyp 5 med mindre än 
1%. Det har även nyligen hittats en ny variant, genotyp 7, men det är ytterst få som 
blivit diagnostiserade med den (5). 
 
 
 
Epidemiologi och patogenes 
 
 
Hepatit C ett blodburet virus med en uteslutande cytoplasmatisk livscykel (14) som 
kan smitta genom att injektionsnålar delas, dåligt steriliserad medicinsk utrustning 
och blodtransfusion, men även i sällsynta fall från mor till barn, delning av 
tandborste eller via sexuell kontakt (2). Efter viruset tagit sig in i en värd så tar det 
sig via cirkulationen till olika vävnader där det infekterar och replikeras (9), 
däribland B- och T-lymfocyter där det kan leda till lymfom (10). Det huvudsakliga 
målet för HCV är levern där det infekterar runt 10% av hepatocyterna (10). 
 
Kroppens medfödda immunförsvar svarar på detta genom att frisätta cytokiner såsom 
interferoner (IFN) som i sin tur stimulerar produktionen av antivirala proteiner vilka 
inhiberar virusets replikation. Även natural killer (NK) celler aktiveras som i sin tur 
frisätter perforin som tar sig in i smittade celler och inducerar apoptos (10). 
Det humorala immunförsvaret aktiveras också och börjar producera antikroppar 
vilket stimulerar HCV att öka variationen i sina nukleotider samt ökar mutationer i 
höljesproteinerna vilket bidrar till att antikropparna inte klarar av att bli av med 
infektionen i många fall (10). Cytotoxiska T-lymfocyter och CD8+ T-celler är även 
de kapabla till att antingen inducera apoptos i de infekterade hepatocyterna eller 
minska virusets replikation (10). 
 
Allt detta innebär att det blir en leverinflammation, och om inflammationen blir 
kronisk så kommer det leda till fibrosbildning och dess slutstadie som kallas cirros 
(1). Detta drabbar upp till 20% av alla med kronisk HCV-infektion (15). Många 
komplikationer vid cirros beror på portal hypertension (16) vilket innebär att trycket i 
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portvenen (som leder blod till levern) är så högt att blodet söker andra vägar att gå, 
till exempel via esofagus (17), vilket kan leda till varicer som kan brista med 
blödning som följd (1). Det kan även leda till ascites, hepatorenalt syndrom och 
hepatisk encefalopati (16). 
 
En annan komplikation är cancer som årligen drabbar 4 – 5% av alla med cirros (15). 
En kombination av kronisk inflammation och fibrosbildning ökar i sig cancerrisken, 
men HCV påverkar även regleringen av centrosomala processer och mitotiska 
spolen. Det främjar även vissa genuttryck som är associerade till en ökad risk för 
cancer exempelvis främjad tillväxt, motstånd mot apoptos och induktion av oxidativ 
stress (14). 
 
 
 
Kronisk infektion 
 
 
En del av virusets ihärdighet beror på den höga replikationshastigheten som 
kompenserar förstörelsen av infekterade celler och virusets nedbrytning (med en 
halveringstid på runt 2,7 timmar) i det kringliggande blodet (10). Men det är primärt 
virusets förmåga att effektivt undvika det medfödda immunförsvaret som möjliggör 
en kronisk infektion (9) vilket runt 70 – 80% av alla infekterade får (11). 
Anledningen till det är att HCV har utvecklats så det motverkar RIG-1 signalvägen 
(9), och denna reglering innebär att de infekterade hepatocyterna fungerar som en 
plattform för fortsatt infektion (11). 
 
Regleringen sker genom att de icke-strukturella proteinerna som bildas av viruset, 
NS3 och NS4A, bildar ett NS3/4A-komplex vilket klyver IPS-1 via serinproteas 
aktivitet i det tidiga stadiet av infektionen och RNA-replikationen. Eftersom IPS-1 då 
inte längre kan signalera nedströms så aktiveras inte IRF-3 och NFkB vilket innebär 
att IFN-b slutar produceras och ISG slutar uttryckas (11). Dessutom klyver NS3/4A-
komplexet också domänen som finns i Toll- och interleukin-1-receptorer vilken 
bland annat innehåller ett IFN-protein som signalerar till TLR3, sker klyvningen så 
hindras den TLR3-medierade antivirala signaleringen (11).  
 
Hos patienter med kronisk HCV-infektion så finns det studier som visar att NK-
celler har mindre aktivitet och att antalet är lägre, vilket tros bero på att HCV 
inhiberar receptorgenerna som är involverade i NK-cellernas aktivering (10). 
NK-celler spelar en stor roll i försvaret mot HCV och finns i ett stort antal i levern 
(9). Tidigt vid en HCV-infektion sätter aktiverade NK-celler igång ett antiviralt 
försvar i levern och rekryterar virus-specifika T-celler. NK-celler förstör även 
infekterade hepatocyter antingen direkt via cytolytiska mekanismer, eller indirekt 
genom utsöndrade cytokiner, såsom IFN-g och TNF-a, vilka framkallar ett antiviralt 
tillstånd i hepatocyterna (9). 
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Symptom 
 
 
De flesta, 60 – 70% (18), som infekteras av HCV får få eller inga symptom, varken 
vid den akuta eller tidiga kroniska fasen (19) även om det varierar från person till 
person (20). Om det uppstår symptom så sker det efter inkubationstiden, det vill säga 
mellan 2 veckor till 6 månader efter smittan skett, och liknar till en början 
influensasymptom med trötthet, ömhet i kroppen, feber, illamående och dålig aptit 
(21). Dessa symptom kan pågå i runt en vecka, och ungefär när de minskar kan det 
uppstå andra symptom som gulsot och att urinen blir mörk samtidigt som avföringen 
blir ljus. Dessa symptom kan kvarstå i några veckor, och efter det kan trötthet sitta i 
någon månad (20). 
 
Efter att infektionen gått över till att bli kronisk blir patienten oftast symptomfri men 
kan lida av kronisk trötthet, orolig mage, minskad aptit och led- och muskelsmärtor. 
Om det börjar ske fibrosbildning så kan det uppstå symptom som hänger ihop med 
cirros, exempelvis gulsot, mörk urin, ökad blödningsrisk eller att det lättare uppstår 
blåmärken (22) 
 
 
 
Diagnos 
 
 
Eftersom den akuta infektionen ofta är mild eller symptomfri så är det inte ovanligt 
att hepatit C inte diagnostiseras förrän den blivit kronisk (9). HCV diagnostiseras i 
två steg, först tas ett blodprov där det mäts efter anti-HCV antikroppar, blir det 
resultatet positivt så är steg två att söka efter HCV i blodet, det vill säga HCV-RNA 
eller HCV-Ag (4). 
 
Påvisande av antikroppar mot HCV mäts med hjälp av ELISA. Ett sådant test kan 
göras redan 2 – 12 veckor efter insjuknandet och fynd kan innebära både akut hepatit 
C-infektion samt kronisk hepatit C-infektion (23) då antikroppar finns kvar även 
efter en eventuell infektion försvunnit. Den senaste generationens ELISA kan 
detektera HCV kapsid-antigen samt antikroppar mot core, NS3, NS4 och NS5 
regioner på viruset (24). Är resultatet positivt så mäts halten HCV-RNA, det vill säga 
rester efter viruset, i blodet med för att bekräfta diagnosen (2). 
 
Om HCV-RNA hittas i serum är patienten alltså smittad med HCV, men för att 
klassas som en kronisk infektion så måste patienten varit smittad i minst 6 månader 
vilket påvisas antingen anamnetiskt eller genom tester efter HCV RNA under 6 
månaders tid. Om patienten har en kronisk HCV-infektion bör det göras en 
undersökning för att bedöma fibrosstadiet. Förr gjordes det ofta med en leverbiopsi, 
men idag har det nästan helt ersatts med leverelasticitetsmätning (19). 
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En leverelasticitetsmätning görs med något som kallas Fibroscan vilket går ut på att 
använda ultraljud och mäta hur snabbt stötvågen rör sig i levern, och på det viset få 
ett mått på dess stelhet; ju stelare, desto mer fibrosbildning (25). Om det är ett 
fibrosstadie på 2 eller mer anses det att behandling bör sättas in (19). 
 
När väl en HCV-infektion bekräftats och leverns fibrosstadie är känt så är det viktigt 
att undersöka vilken genotyp och subtyp det är eftersom det påverkar vilken 
behandling som bör användas (19). Referensmetoden är att göra en direkt-
sekvensering av NS5B- eller E1-regionerna av HCV-genomet, men praktiskt så görs 
det oftast med hjälp av olika kit som antingen gör en direktsekvensering av den 5’ 
icke-kodande regionen (6), eller via en omvänd hybridiseringsteknik som använder 
sonder vilka är genotyp-specifika för regioner som finns i core och 5’ UTR (26). 
 
 
 
Vaccin 
 
 
Runt 130 – 150 miljoner personer är idag infekterade med HCV vilket förutom de 
personliga problemen med infektionen även är kostsamt för samhället. Idag finns 
inget vaccin mot HCV eftersom det varit svårt att utveckla, dels på grund av de 
många genotyperna och subtyperna, och dels på grund av virusets förmåga att 
mutera. Trots det pågår det forskning på området där inriktningen antingen är att 
inducera T-cellers svar, inriktning på icke-strukturella protein, eller att inducera ett 
neutraliserande antikroppssvar vars mål är virusets membranhölje (27). 
 
 
 
Tidigare behandlingsformer 
 
 
Den tidigare behandlingen mot kronisk HCV-infektion bestod huvudsakligen av 
peginterferon alfa i kombination med ribavirin och användes mot alla genotyper (28). 
För patienter med genotyp 2 eller 3 gav kombinationen ett bestående virologiskt svar 
(SVR) på runt 70 – 80%, och för patienter med övriga genotyper var SVR lägre på 
runt 45 – 70% (28). Graden av SVR samt vilken genotyp som behandlades avgjorde 
dessutom behandlingstiden som för genotyp 1 och 4 generellt var på 48 veckor, och 
för genotyp 2 och 3 var det generellt 24 veckor (18). Dessutom var det en 
kontraindikation för behandlingen om patienten led av dekompenserad cirros (29). 
Dekompenserad cirros innbär att det uppstått komplikationer som exempelvis ascites, 
hepatisk encefalopati eller gulsot, till skillnad från kompenserad cirros som saknar 
dessa komplikationer. 
 
Peginterferon alfa fungerar genom att binda till och aktivera human typ 1 interferon-
receptorer på hepatocyter. Detta aktiverar intracellulär signaltransduktion 
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(intracellulära processer som sker då en extracellulär ligand binder och aktiverar en 
receptor) (30) vilket inducerar gener som kodar för olika protein vilka inhiberar olika 
stadier i den virala replikationen (31), såsom blockering av viral proteinsyntes samt 
stimulering av RNA mutagenas (ökar mutationsfrekvensen vid virusreplikering av 
genomet) (30). 
 
Peginterferon alfa har även en immunmodulerande effekt på både det medfödda och 
det adaptiva immunförsvaret. T-lymfocyter stimuleras till att i större utsträckning 
omvandlas till T-hjälparceller typ 1 (Th1) istället för Th2 vilket ger en ökad 
produktion av IFN-g och IL-2 (31). Peginterferon alfa utövar också en 
antiinflammatorisk effekt eftersom det inhiberar syntesen av olika cytokiner som 
exempelvis TNF och IL-1 (31). Tyvärr kan en kronisk HCV-infektion leda till en 
viss resistens mot yttre interferon alfa genom att påverka hepatocyternas svar på 
interferoner (28). 
 
Ribavirin är en guanosin-analog som ensamt har dålig effekt mot HCV (31) men får 
en synergistisk effekt tillsammans med interferon alfa (28) vilket ger en markant 
förbättring i SVR (32). Ribavirin verkar öka både frekvensen av SVR vid 
behandlingens slut samt minska efterföljande återfall (32). Det är inte helt klargjort 
hur detta sker men det finns olika hypoteser för dess effekt; en direkt inhibering av 
RdRp (32) vilket påverkar virusets replikation (31); inhibering av intracellulärt 
inosinmonofosfatdehydrogenas (IMPDH) vilket tömmer cellen på dess 
guanosintrifosfat (GTP) (32); en uppreglering av gener som är inblandade vid IFN-
signalering (33); induktion av mutagenas hos viruset vilket leder till att nya virus blir 
mindre infektiva, men även till att virusen förstörs (32); en inhibering av mRNA’ts 
cap-formation (33); och till sist en immunmodulation som förskjuter balansen från 
Th2 till Th1 (31).  
 
Förutom ett relativt dåligt resultat så finns det ett flertal mycket vanliga biverkningar 
associerade till behandlingar med INF-a och ribavirin, vilka bidrog till att upp till en 
tredjedel avbröt av behandlingen (18). Över 40% drabbades av influensaliknande 
symptom såsom inflammation, trötthet, huvudvärk, frossa, feber, muskelvärk och 
oro. Dessutom kunde behandlingen även orsaka blodförgiftning, neutropeni och 
trombocytopeni (30). 
 
 
 
Varför nya behandlingsformer 
 
 
Tidigare behandling var baserad på peginterferon alfa och ribavirin. Före 
behandlingens start behövdes det tester för att se vilken genotyp som infekterat 
eftersom det avgjorde hur länge behandlingen skulle pågå samt i vilken dos. Vid 
HCV genotyp 1 så låg frekvensen på bestående virologiskt svar runt 40 – 50%, för 
genotyp 2 och 3 låg den runt 70 – 80%, och för genotyp 4, 5 och 6 var det okänt i 
brist på studier som inkluderat ett tillräckligt stort antal patienter. Behandlingstiden 



 

 14	

varierade mellan 24 och 48 veckor beroende på HCV-genotyp (6), och upp till 50 – 
60% av alla patienter drabbades av biverkningar (18). 
 
Eftersom resultaten inte var bra med mycket biverkningar så fanns det ett behov av 
nya läkemedel som inte bara var mer effektiva med mindre biverkningar utan som 
också skulle fungera mot alla genotyper och för de med dekompenserad cirros. 
 
 
 
Nya behandlingar 
 
 
Det har kommit ett flertal nya läkemedel mot kronisk hepatit C de senaste åren. 
 
2011 kom boceprevir (Victrelis) och telaprevir (Incivo). De är direktverkande 
antivirala (DAA) läkemedel och båda två användes tillsammans med interferon och 
ribavirin mot HCV genotyp 1, men de används inte längre eftersom det numera inte 
används interferon vid HCV-infektioner (34). Skillnaden med DAA jämfört med 
exempelvis peginterferon är att DAA verkar direkt på viruset istället för att påverka 
kroppens försvar mot viruset. 
 
2013 kom två andra läkemedel, simeprevir (Olysio) och sofosbuvir (Sovaldi) som 
båda två är DAA läkemedel. Simeprevir används både tillsammans med interferon 
och ribavirin, men även tillsammans med andra DAA-läkemedel, exempelvis 
sofosbuvir (34), mot HCV genotyp 1 och 4 (35). Sofosbuvir är också ett DAA-
läkemedel, som liksom simeprevir används tillsammans andra DAA-läkemedel, eller 
tillsammans med interferon och/eller ribavirin. Det var det första läkemedlet som 
kunde användas oralt mot HCV genotyp 2 och 3 (34), och används idag mot genotyp 
1 till 6 (36). 
 
2014 godkändes kombinationen ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni) för patienter med 
HCV genotyp 1 (34). Ledipasvir är även det ett DAA-läkemedel (37), och denna 
kombination var den första för behandling av genotyp 1 med en tablett utan 
interferoninjektioner varje vecka. Kombinationen har sedan 2015 godkänts mot HCV 
genotyp 4 – 6, och 2016 godkändes det för patienter med HCV genotyp 1 och 4 som 
har genomgått levertransplantation, har kompenserad cirros, samt för de med 
genotyp 1 med dekompenserad cirros (34). 
 
2014 godkändes även en annan kombination, denna innehållande ombitasvir, 
paritaprevir och ritonavir tillsammans med dasabuvir (Viekira Pak) (34), som numera 
även säljs utan dasabuvir (Exviera) under namnet Viekirax (38). Kombinationen 
består av två DAA-läkemedel och en substans som ökar de två andras systemiska 
exponering (39), och används ofta tillsammans med ribavirin. Även dasabuvir är ett 
DAA-läkemedel. Behandlingen används mot HCV genotyp 1 och 4, men inte för 
patienter med dekompenserad cirros (34). 
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2015 godkändes kombinationen ombitasvir, paritaprevir och ritonavir (Technivie) 
och daclatasvir (Daklinza). Kombinationen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir är 
densamma som i Viekirax, men denna blev godkänd för HCV genotyp 4 istället för 
genotyp 1, vilket även Viekirax sedan blev. 
Daclatasvir är också ett DAA-läkemedel som godkändes för användning tillsammans 
med sofosbuvir mot HCV genotyp 3 (34). 
 
2016 blev både kombinationen elbasvir/grazoprevir (Zepatier) och 
sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) godkända. Elbasvir/grazoprevir används mot HCV 
genotyp 1 och 4, med eller utan kompenserad cirros, HIV-1 co-infektion, allvarlig 
njursjukdom eller dialys, men inte för patienter med dekompenserad cirros. 
Sofosbuvir/velpatasvir är den första kombinationen som godkänts mot alla 
genotyper, den kan även användas av patienter med dekompenserad cirros (34). 
 
Tabell I. Sammanfattning på de nya direktverkande antivirala läkemedelsnamnen och deras 
verksamma substanser. 

 
 
NT-rådet står för Nya Terapier och är ett råd utsett av landstingens hälso- och 
sjukvårdsdirektörer för att ge rekommendationer gällande nya läkemedelsterapier 
(40). NT-rådets förstahandsvalsrekommendation från och med 1:e januari 2017 är att 
patienter som uppfyller kraven på behandling för kronisk hepatit C behandlas enligt 
tabell II. 
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Tabell II. NT-rådets rekommendation för behandling av hepatit C-infektion. 

 
 
 
 
 
Viekirax och Exviera 
 
 
Viekirax är ett kombinationsläkemedel som används vid HCV genotyp 1 och 4 i 12 
respektive 24 veckor (39, 41), och innehåller tre olika substanser; paritaprevir, 
ombitasvir och ritonavir. Det ges oftast tillsammans med ett annat läkemedel som 
heter Exviera, vilket innehåller dasabuvir, samt med ribavirin (39). 
Paritaprevir hämmar NS3/4A-komplexet vilket behövs dels för att klyva 
polyproteinet som HCV bildar till dess icke-strukturella delar (42), och dels har det 
en funktion i hämningen av immunförsvaret vilket hjälper infektionen bli kronisk 
(11).  
Ritonavir är en CYP3A4-hämmare som ges i en låg dos. Det har ingen egen antiviral 
effekt utan ges för att öka den systemiska exponeringen av paritaprevir (39). Den 
sista delen i Viekirax är ombitasvir som hämmar NS5A (39), vilket behövs för 
virusets replikation och virionbildning (43). 
 
Dasabuvir, som är den aktiva substansen i Exviera, är en icke-nukleosid som hämmar 
NS5B-polymeraset (39), vilket är ett RNA-polymeras som är nödvändigt för 
replikationen av virusets genom (9). 
 
De vanligast förekommande biverkningarna var klåda, sömnlöshet, diarré och 
kraftlöshet (39). Effektiviteten mot både genotyp 1 och 4 är runt 96% (39, 41).  
 
 
 
Zepatier 
 
 
Zepatier är ett kombinationsläkemedel som används mot HCV genotyp 1 och 4 i 12 
veckor och innehåller två substanser; grazoprevir och elbasvir (44). 
Grazoprevir är en NS3/4A-proteashämmare. NS3/4A är ett komplex som dels behövs 
för att klyva polyproteinet som HCV bildar till dess icke-strukturella delar (45), och 
dels har en funktion i hämningen av immunförsvaret som hjälper infektionen bli 
kronisk (11). 
Elbasvir hämmar NS5A vilket är involverat i olika delar av virusets livscykel 
exempelvis replikationen och virionhopsättningen (46). 
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Vanliga biverkningar är bland annat huvudvärk, trötthet och illamående (1). 
Effektivitet mot genotyp 1 och 4 ligger mellan 92 – 100% (44). 
 
 
 
Epclusa 
 
 
Epclusa, som detta arbete primärt kommer fokusera på, är ett kombinationsläkemedel 
som innehåller sofosbuvir och velpatasvir, och används mot genotyp 1 – 6 (47, 48). 
Sofosbuvir är en NS5B-polymerashämmare. NS5B är ett icke-strukturellt protein 
som är nödvändigt för virusets RNA-replikation genom dess funktion som RdRp 
(49). Sofosbuvir, en nukleotidanalog till uridin, är en fosforamidat-prodrug som 
måste bli trifosforylerad i hepatocyter för att bli aktiv. Den aktiva analogen 
efterliknar då den fysiologiska nukleotiden och blockerar kompetetivt NS5B-
polymeraset som då inte kan fortsätta replikationen. Platsen där sofosbuvir är aktivt 
är väldigt konservativt och ändras väldigt sällan vilket innebär att sofosbuvir 
fungerar mot alla HCV-genotyper (50). 
 
Den andra substansen i Epclusa är velpatasvir, en andra generations NS5A-hämmare 
som tros fungera genom att påverka det viktiga membranösa nät där RNA-
replikationen sker (51). 
NS5A är ett RNA-bindande (12) icke-strukturellt protein som har en viktig roll i 
regleringen av HCVs replikation (15) genom att det kan interagera med andra HCV 
icke-strukturella protein samt att det kan modifiera NS5B-polymerasaktiviteten (12) 
och därmed stimulera den RdRp-katalyserade syntesen av den negativa RNA-
strängen (15). Proteinet har pleiotropiska egenskaper vilka inkluderar viral 
replikation och hopsättning samt interaktioner med olika cellulära funktioner, 
exempelvis inhibering av apoptos och främjande av tumörbildning (15). 
 
NS5A är uppdelat i tre domäner. Domän 1 är den mest konservativa delen (15) och 
är avgörande för RNA-replikationen (12) genom att påverka NS5Bs effektivitet vid 
RNA-replikationen (15). Domän 2 interagerar med ett protein i värdcellen som heter 
cyklofilin A, och denna interaktion är viktig för att NS5A ska binda till RNA (15). 
Domän 3 är den del som är essentiell för virusets hopsättning och paketering genom 
att rekrytera apolipoprotein E (15). 
 
 
 
SYFTE 
 
 
Syftet med arbetet är att undersöka effektivitet och säkerhet vid behandling av 
kroniska hepatit C-infektion med kombinationen sofosbuvir och velpatasvir, ett av 
de nya kombinationsläkemedlen. Anledningen till att välja just 
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sofosbuvir/velpatasvir-kombinationen är att det till skillnad från andra läkemedel 
fungerar mot alla genotyper och även kan användas av patienter med dekompenserad 
cirros. 
 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
 
Detta är en litteraturstudie. Sökning gjordes på PubMed 2017-03-11 med söktermen 
”(Sofosbuvir[MeSH Terms]) AND Velpatasvir”, ”Sofosbuvir” samt ”Velpatasvir”. 
Dessutom skulle studierna vara från de senaste 5 åren och vara kliniska studier. 
Information efter den 25:e april 2017 tas inte upp. Orsaken till att jag endast tog med 
3 studier, även om en av dem täcker två försök, ASTRAL-2 och ASTRAL-3, är att 
användningen av sofosbuvir/velpatasvir-kombinationen baseras på just dessa studier. 
Två extra studier (55, 56) valdes ut för att att bekräfta resultaten i de fyra ASTRAL-
studierna, dessa hänvisas till i diskussionerna. Se tabell III för en sammanfattning av 
studierna. 
 
Tabell III. Sammanfattning av de valda studierna. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
 
Studie 1: Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 
6 Infection (47) 
 
 
Syfte studie I 
 
 
Det har på senare tid tagits fram effektiva läkemedel mot HCV-infektion men de 
kräver precis som tidigare behandlingar att läkaren tar i beaktning en rad olika 
parametrar såsom genotyp och subtyp, tidigare behandling och fibrosstadie. Syftet 
med kombinationen sofosbuvir och velpatasvir är att få en effektiv och säker 
behandling som täcker ett stort antal genotyper och därmed både förenkla läkarens 
beslut samt minska antalet förbehandlingsundersökningar. Denna studie undersöker 
både effektivitet och säkerhet hos kombinationen sofosbuvir och velpatasvir med en 
behandlingstid på 12 veckor hos patienter med kronisk hepatit C. Patienturvalet 
inkluderar HCV genotyp 1, 2, 4, 5 och 6, med eller utan kompenserad cirros samt de 
som både fått och inte fått tidigare behandling. 
 
 
 
Metod studie I 
 
 
Studien var en fas 3, multicenter, dubbelblindad och placebokontrollerad studie som 
utfördes vid 81 platser i USA, Kanada, Europa och Hong Kong. Den genomfördes 
mellan den 18:e juli 2014 till den 19:e december samma år och riktade in sig på 
patienter kroniskt infekterade med hepatit C-virus med genotyp 1, 2, 4, 5 eller 6, och 
som var 18 år eller äldre. Studien var upplagd så att upp till 20% av de rekryterade 
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patienterna fick vara diagnostiserade med kompenserad cirros, eller fått en tidigare 
behandling med interferon som misslyckats. Patienter som däremot avbrutit tidigare 
behandling på grund av biverkningar, hade dekompenserad cirros, hepatocellulär 
cancer, eller fått behandling med NS5B-hämmare exkluderades. 
 
Av totalt 847 patienter blev 741 inskrivna, och 706 blev slumpmässigt fördelade i en 
5:1 ratio för att antingen få en placebobehandling eller en kombinationsbehandling 
med 400 mg sofosbuvir och 100 mg velpatasvir en gång dagligen under 12 veckor. 
De resterande 35 patienterna var infekterade med HCV genotyp 5 och blev placerade 
i sofosbuvir/velpatasvir-gruppen på grund av sitt låga antal. Randomiseringen var i 
övrigt stratifierad enligt genotyp och cirros, och de olika grupperna balanserades 
även både demografiskt och enligt deras baslinje, se tabell IV.  
 
 
Tabell IV. Patienternas demografiska och kliniska basvärden vid studiens början. Tabell är tagen från 
studien Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 6 Infection (47). 
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Under studiens gång genomfördes olika undersökningar, bland annat halt HCV-RNA 
i serum, olika vitala tecken, fysiska undersökningar och elektrokardiografi. Det 
gjordes även en sekvensering av NS5A- och NS5B-regionerna på HCV från alla 
patienter vid baslinjen vars resultat sedan jämfördes den från med en ny sekvensering 
som gjordes på alla patienter som fick ett virologiskt misslyckande för att undersöka 
om det utvecklats resistens. Dessutom antecknades alla rapporterade biverkningar. 
 
För att mäta mängden HCV-RNA i serum så användes COBAS AmpliPrep/COBAS 
TaqMan Quantitative Test version 2 (52, 53). HCV genotyp och subtyp undersöktes 
med VERSANT HCV Genotype INNO-LiPA 2.0 assay (54), och interleukin 28B 
genotypningen genomfördes med hjälp av en polymeras-kedjereaktion (PCR) samt 
sekvensering av rs12979860 enbaspolymorfi. 
 
Det primära effektmåttet var frekvensen av bestående virologiskt svar (SVR) 12 
veckor efter behandlingens slut, och det sekundära effektmåttet var mängd 
biverkningar och hur många som avbröt behandlingen på grund av dessa 
biverkningar. Definitionen på SVR var en HCV RNA-nivå i serum under 15 IU per 
milliliter. Eftersom patienter med HCV ofta lider av medicinska problem så 
inkluderades en placebogrupp för att ha något att jämföra biverkningarna från 
sofosbuvir/velpatasvir med. 
 
Den primära effektivitetsanalysen var utformad att undersöka hur mycket bättre 
sofosbuvir/velpatasvir-kombinationen var gällande frekvens av SVR jämfört med ett 
i förväg specificerat prestationsmål som var satt till 85%. Det sattes till 85% baserat 
på trender hos nyare läkemedel de senaste åren gällande bättre SVR. För att få en 
power (power definieras som sannolikheten att testet korrekt förkastar nollhypotesen) 
på 90% att upptäcka en förbättring på åtminstone 5 procentenheter i frekvensen av 
SVR jämfört med målet på 85% med en signifikansnivå på 0,05 så behövdes minst 
500 patienter i sofosbuvir/velpatasvir-gruppen. 
 
Studien sponsrades av Gilead Sciences, som också tillsammans med de huvudsakliga 
forskarna utformade den, samlade alla data, övervakade genomförandet samt utförde 
de statistiska analyserna. En oberoende data- och säkerhetskommitté användes för att 
kontrollera studien, som även godkändes av oberoende etikkommissioner vid varje 
studieplats, genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen, god klinisk sed 
samt lokala lagar. Resultat och data var tillgängliga för alla som deltog i studien. 
 
 
 
Resultat studie I 
 
 
Bland de patienter som fick sofosbuvir/velpatasvir i 12 veckor så var frekvensen av 
SVR överlag 99% med ett konfidensintervall (CI) på 95% (98 till >99), med liknande 
SVR oberoende av genotyp; genotyp 1a fick 98% SVR, genotyp 1b fick 99% SVR, 
genotyp 2 fick 100% SVR, genotyp 4 fick 100% SVR, genotyp 5 fick 97% SVR och 
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genotyp 6 fick 100% SVR. Jämfört med det förbestämda målet på 85% (P<0,001) så 
är det signifikant bättre. 120 av de 121 (99%) patienter med cirros, oberoende av 
genotyp, fick ett SVR. För resultat, se tabell V. 
 
Tabell V. Resultatet från behandlingen med sofosbuvir/velpatasvir. Tabell är tagen från studien 
Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 6 Infection (47). 

 
 
Eftersom inga av de 116 patienterna i placebogruppen fick ett SVR så ingår endast 
patienter från sofosbuvir/velpatasvir-gruppen i tabell V.  
 
Som kan ses i tabell V så var det endast hos 2 av 624 (<1%) patienter behandlingen 
misslyckades, 2 patienter föll bort vid uppföljningen, 1 patient avbröt behandlingen 
på grund av biverkningar, och 1 patient dog. 
 
I sofosbuvir/velpatasvir-gruppen fick 485 (78%) jämfört med 89 (77%) i 
placebogruppen någon form av biverkning där de vanligaste var huvudvärk, trötthet, 
nasofaryngit och illamående. Det fanns ingen signifikant skillnad i mängd 
biverkningar mellan de två grupperna. Av de 624 patienterna i 
sofosbuvir/velpatasvir-gruppen var det 15 (2%) som fick någon allvarlig biverkning, 
men ingen av dessa uppstod hos mer än 1 patient. Det var 1 patient i 
sofosbuvir/velpatasvir-gruppen som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 
jämfört med 2 i placebogruppen. Se tabell VI för de olika biverkningarna. 
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Tabell VI. Biverkningar och frekvens hos placebogruppen och sofosbuvir/velpatasvir-gruppen. Tabell 
är tagen från studien Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 6 Infection (47). 

 
 
Vid studiens början gjordes en undersökning efter resistensassocierade varianter av 
NS5A och NS5B hos de patienter för vilka det fanns tillgänglig sekvensdata. För 
NS5A fanns det resistensassocierade varianter hos 257 av 616 (42%) patienter, och 
för NS5B fanns det hos 54 av 601 (9%) patienter. 
 
Av de 257 med NS5A resistensassocierade varianter fick 255 (99%) ett SVR, och för 
de 54 med NS5B resistensassocierade varianter fick samtliga ett SVR. 
 
 
 
Diskussion studie I 
 
 
Vid studiens start fanns det ingen behandling som var lika effektiv mot alla 
genotyper av kroniska hepatit C-virusinfektioner, vilket innebär att genotyp och 
subtyp måste fastställas före behandlingens start vilket är kostsamt både i pengar och 
tid. Målet med studien var att fastställa en hög frekvens av SVR med ett enda 
kombinationsläkemedel hos patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion oavsett 
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genotyp (1, 2, 4, 5 och 6), med eller utan cirros samt oberoende om en tidigare 
behandling misslyckats. 
 
Resultatet av studien visade på en hög frekvens av SVR hos överlag 99% av alla 
patienter med olika egenskaper och demografi, vilket är liknande resultatet som i 
tidigare studier (55, 56). Det var endast 2 patienter vars behandling misslyckandes, 
det vill säga deras virusnivåer var fortsatt höga under behandlingens gång, båda 
dessa hade HCV genotyp 1. Dessa virologiska misslyckanden var inte associerade 
med resistensassocierade varianter av NS5A och NS5B då behandlingen lyckades 
hos 99% respektive 100% med samma varianter. Det kan också nämnas att en av 
patienterna i studien som först diagnosticerades med HCV genotyp 2 och blev 
tilldelad sofosbuvir/velpatasvir-behandlingen sedan visade sig ha genotyp 7. 
Patienten rapporterade huvudvärk som biverkning, men fick också ett SVR (57). 
 
Antalet vanliga biverkningar och deras karaktär var snarlika i båda testgrupperna 
även om 2% i sofosbuvir/velpatasvir-gruppen fick allvarliga biverkningar jämfört 
med 0% i placebogruppen, men dessa allvarliga biverkningar drabbade inte fler än en 
patient var. 
 
Genotyp 3 undersöktes inte i studien utan i en parallell studie (ASTRAL-3 (48)), och 
patienter med dekompenserad cirros som exkluderades i studien undersöktes i en 
annan parallell studie (ASTRAL-4 (58)). 
 
En begränsning i studien var att patienter från vissa områden där mer ovanliga 
genotyper finns inte deltog. Patienter vars tidigare behandling med NS5B-hämmare 
eller NS5A-hämmare misslyckats, avbrutit tidigare behandling med interferon på 
grund av biverkningar, eller hade hepatocellulär cancer exkluderades. En del av 
exkluderingarna gjordes för att efterlikna verkligheten i så stor utsträckning som 
möjligt, medans andra kan ha gjorts av säkerhetsskäl eller för att vinkla resultatet en 
aning. Det bör nämnas att alla ASTRAL studier sponsrades och designades av 
företaget som tillverkar läkemedlen. Risken för bias kan därmed inte uteslutas. 
 
 
 
Studie 2: Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotyp 2 and 3 
Infection (48) 
 
 
Syfte studie II 
 
 
Av alla HCV-infektioner i världen så står genotyp 2 och 3 tillsammans för ungefär 
35%, och genotyp 3 är dessutom associerad med både ett snabbare sjukdomsförlopp 
samt sämre svar på behandling. Utöver det så är tidigare behandling med sofosbuvir 
tillsammans med ribavirin begränsad i sin användning i vissa situationer, till exempel 
om patienten lider av hjärtsjukdom, på grund av ribavirins biverkningar. Därför är en 
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ribavirin-fri behandling önskvärd. I denna studie, som baseras på två försök, 
ASTRAL-2 och ASTRAL-3, jämförs en behandling med sofosbuvir och velpatasvir 
mot sofosbuvir tillsammans med ribavirin hos patienter med HCV genotyp 2 eller 3, 
med eller utan kompenserad cirros och oavsett om de fått tidigare behandling eller 
inte. 
 
 
 
Metod studie II 
 
 
Rapporten beskriver två fas 3, randomiserade, kontrollerade och öppna 
multicenterstudier där 317 patienter screenades för HCV genotyp 2 (ASTRAL-2) och 
652 patienter screenades för HCV genotyp 3 (ASTRAL-3). Av dessa påbörjade 266 
patienter ASTRAL-2 studien, och 552 påbörjade ASTRAL-3 studien. ASTRAL-2 
utfördes på 51 platser i USA från den 15:e oktober 2014 till den 18:e december 
samma år. ASTRAL-3 utfördes på 76 platser i USA, Kanada, Europa, Australien och 
Nya Zeeland från den 30:e juli 2014 till den 17:e december 2014. 
 
Kriterierna för att inkluderas var identiska för de båda studierna; minst 18 års ålder, 
dokumenterad HCV genotyp 2 eller 3 infektion i minst 6 månader. Runt 20% fick ha 
en tidigare misslyckad interferonbehandling (men om de avbrutit interferon-
behandlingen på grund av biverkningar exkluderades de), runt 20% led av 
kompenserad cirros bekräftat med exempelvis leverbiopsi (Metavirpoäng på 4 eller 
Ishakpoäng på 5 eller 6 (59)) eller FibroScan med ett resultat (60) på mer än 12,5 
kPa. Patienter med dekompenserad cirros exkluderades. 
 
Patienterna blev slumpmässigt fördelade i ett 1:1 stratifierat förhållande baserat på 
närvaro av cirros samt tidigare behandling. Den ena gruppen blev behandlade med 
400 mg sofosbuvir och 100 mg velpatasvir en gång dagligen i 12 veckor, och den 
andra gruppen behandlades med 400 mg sofosbuvir en gång dagligen och ribavirin 
två gånger dagligen baserat på kroppsvikt (1000 mg dagligen för de under 75 kg, 
1200 mg dagligen för de över 75 kg) i 12 veckor för de med genotyp 2, och 24 
veckor för de med genotyp 3. Se tabell VII för fördelningen mellan grupperna. 
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Tabell VII. Egenskaper hos de patienter som deltog i ASTRAL-2 och ASTRAL-3 studierna. Tabell är 
tagen från studien Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 2 and 3 Infection (48). 

 
 
Vid studiernas början undersöktes alla patienter där förutom olika standardtester 
även halt HCV-RNA i serum mättes och IL28B genotypades. För att mäta så att den 
lägsta nivån HCV RNA i serum inte understeg 15 IU per milliliter användes COBAS 
AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test version 2 (52, 53). För att 
bestämma genotyp användes VERSANT HCV Genotype 2.0 Assay (54). Om det 
misslyckades användes TRUGENE HCV 5’NC Genotyping Kit (61). Misslyckades 
även det gjordes en sekvensering av NS5B. För att bestämma IL28B genotyp gjordes 
en PCR amplifiering och sekvensering av rs12979860 enkelnukleotid polymorfism. 
Dessutom gjordes en sekvensering av HCV NS5A och NS5B vid studiens början för 
att sedan jämföras med sekvens från nya prover tagna från patienter med ett 
misslyckat virologiskt svar. 
 
Under behandlingens gång undersöktes patienterna kontinuerligt via bland annat 
mätning av HCV RNA-nivå i serum, mätning av vitala tecken och elektrokardiografi.  
 
För båda studierna så var det primära effektmåttet ett bestående virologiskt svar 
(SVR). Detta definierades som att vid 12 veckor efter behandlingens slut skulle vara 
mindre än 15 IU per milliliter HCV-RNA i serum. 
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Den primära effektivitetshypotesen i båda studierna var att frekvensen av SVR i 
gruppen som fick sofosbuvir/velpatasvir inte skulle vara lägre, med en marginal på 
10 procentenheter, än i gruppen som fick sofosbuvir/ribavirin. 
 
För att få en power på 90% att båda behandlingarna var likvärdiga baserat på att 
frekvensen av SVR var 94% i ASTRAL-2 studien behövdes 120 patienter i vardera 
grupp. Med 250 patienter i vardera grupp i ASTRAL-3 uppnåddes en power på 94% 
att båda behandlingarna var likvärdiga, i detta fall baserat på att frekvensen av SVR 
var 89%. Båda bedömningarna gjordes med en signifikansnivå på 0,025. 
 
Båda studierna sponsrades av Gilead Sciences, som också tillsammans med de 
huvudsakliga forskarna utformade dem, samlade alla data, övervakade 
genomförandet samt utförde de statistiska analyserna. En oberoende data- och 
säkerhetskommitté användes för att kontrollera studierna, som även godkändes av 
oberoende etikkommissioner vid varje studieplats, genomfördes i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen, god klinisk sed samt lokala lagar. Resultat och data var 
tillgängliga för alla som bidrog till studien. 
 
 
 
Resultat studie II 
 
 
I ASTRAL-2 studien hade 99% (95% konfidensintervall (CI), 96 till 100) av 
patienterna som behandlades med sofosbuvir/velpatasvir ett SVR 12 veckor efter 
behandlingens slut jämfört med 94% (95% CI, 88 till 97) av de patienter som 
behandlades med sofosbuvir/ribavirin, se tabell VIII. 
 
I ASTRAL-3 studien hade 95% (95% CI, 92 till 98) av patienterna som behandlades 
med sofosbuvir/velpatasvir ett SVR 12 veckor efter behandlingens slut jämfört med 
80% (95% CI, 75 till 85) av de patienter som behandlades med sofosbuvir/ribavirin 
24 veckor efter behandlingens slut, se tabell VIII. 
 
Tabell VIII. Resultatet från ASTRAL-2 och ASTRAL-3 studierna. Tabell är tagen från studien 
Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 2 and 3 Infection (48). 
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Bland patienterna med cirros så fick de som behandlats med sofosbuvir/velpatasvir 
ett SVR på 91%, jämfört med 97% för de utan cirros. De motsvarande siffrorna för 
patienterna som behandlades med sofosbuvir/ribavirin var 66% respektive 87%. 
 
För de patienter som tidigare fått behandling så var SVR 90% jämfört med 97% i 
grupperna som fick sofosbuvir/velpatasvir. Siffrorna för grupperna med 
sofosbuvir/ribavirin var 63% respektive 86%. Vidare om både tidigare behandling 
och cirros jämförs så fick grupperna med sofosbuvir/velpatasvir ett SVR på 89% 
jämfört med 58% för grupperna med sofosbuvir/ribavirin. 
 
I båda studierna så var resultatet från behandlingen med sofosbuvir/velpatasvir 
signifikant bättre än resultatet från behandling med sofosbuvir/ribavirin. Dessutom 
fick ingen patient som behandlades med sofosbuvir/velpatasvir ett misslyckat 
virologiskt svar. Bland patienterna med genotyp 2 fick inga som behandlades med 
sofosbuvir/velpatasvir ett virologiskt återfall, bland patienterna med genotyp 3 fick 
11 av 276 (4%) ett återfall jämfört med 38 av 272 (14%) av de som behandlats med 
sofosbuvir/ribavirin, se tabell VIII. 
 
Av de som behandlades med sofosbuvir/velpatasvir i båda studierna så var det endast 
1 patient som avbröt behandlingen på grund av biverkningar, och av de som 
behandlades med sofosbuvir/ribavirin så var det totalt 9. 
 
Andel patienter i ASTRAL-2 som fick biverkningar var 69% respektive 77%, och i 
ASTRAL-3 var det 88% respektive 95%, med de högre procenten i grupperna som 
fick ribavirin. I ASTRAL-2 fick 4 patienter någon allvarlig biverkning, 2 i varje 
grupp, i ASTRAL-3 var siffrorna 6 respektive 15, med flertalet i ribavirin-gruppen. 
För en översikt på alla biverkningar se tabell IX. 
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Tabell IX. Lista över de biverkningar och avhopp på grund av dessa som uppstod i studierna. Tabell 
är tagen från studien Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 2 and 3 Infection (48). 

 
 
I ASTRAL-2 studien så visade sekvenseringen att omkring 60% av de 134 
patienterna som behandlades med sofosbuvir/velpatasvir hade NS5A-
resistensassocierade varianter och 10% hade NS5B-resistensassocierade varianter vid 
studiens början, men trots det fick inga av dem ett virologiskt misslyckande. I 
ASTRAL-3 studien fann man att omkring 16% hade NS5A-resistensassocierade 
varianter. Av dessa fick 88% ett SVR, och av de med NS5B-resistensassocierade 
varianter fick alla ett SVR. 
 
 
 
Diskussion studie II 
 
 
Den nuvarande behandlingen med sofosbuvir och ribavirin mot HCV genotyp 2 i 12 
veckor är effektiv med ett SVR runt 90%. Behandlingen mot genotyp 3 i 24 veckor 
är däremot mindre effektiv även med DAA:s men runt 80% får ändå ett SVR. 
Däremot så är återfallsrisken högre om patienten lider av cirros eller om en tidigare 
behandling misslyckats. Vissa patienter är inte heller lämpliga för denna behandling 
på grund av kontraindikationer mot ribavirin. Dessa två studier visar att en 
behandling mot HCV genotyp 2 och 3 med sofosbuvir i kombination med velpatasvir 
istället för ribavirin inte bara är möjlig utan även är mer effektiv och ger mindre 
biverkningar. 
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Som kan ses i tabell VIII så fick inga av de 134 patienterna med genotyp 2 som 
behandlades med sofosbuvir/velpatasvir en misslyckad behandling vilket stämmer 
väl överens med resultatet från den parallella ASTRAL-1 studien (47). Resultatet 
från gruppen som behandlades med sofosbuvir/ribavirin bekräftas i VALENCE 
studien (62). 
 
HCV genotyp 3 infektioner däremot fortsätter vara mer svårbehandlade. Inga 
patienter fick en misslyckad behandling precis som för genotyp 2, men 11 av 276 
patienter (4%) fick återfall. De som tidigare behandlats med ribavirin fick betydligt 
sämre resultat (62), och även sofosbuvir tillsammans med daclatasvir gav ett sämre 
resultat hos patienter med kompenserad cirros (63). 
 
För genotyp 2 kunde inte resistensassocierade varianter associeras med virologiskt 
misslyckande, men däremot för genotyp 3 så blev frekvensen av SVR lägre (88%) 
jämfört med 97% för de utan dessa varianter, vilket är något det borde forskas mer 
på. 
 
Svagheter i studierna var det låga antalet färgade patienter och att patienter med 
dekompenserad cirros blev exkluderade. Det gjordes däremot en parallell studie, 
ASTRAL-4 (58), där dessa patienter undersöktes. Båda studierna sponsrades och 
designades av Gilead Sciences, som även samlade data, övervakade 
studiegenomförande samt utförde de statistiska analyserna. Eftersom de även 
tillverkar läkemedlet kan risken för bias därmed inte uteslutas. 
 
 
 
Studie 3: Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV in Patients with 
Decompensated Cirrhosis (58) 
 
 
Syfte studie III 
 
 
I många år har den enda behandlingen för hepatit C-patienter med dekompenserad 
cirros varit levertransplantation, men på senare tid har försök med direktverkande 
antivirala (DAA) medel visat att det är behandlingsbart. Vid denna studiens start 
fanns bara en behandling för patienter med HCV genotyp 1 eller 4 och 
dekompenserad cirros. Kombinationen av sofosbuvir och velpatasvir har i andra 
studier (ASTRAL-1 (47), ASTRAL-2 (48) och ASTRAL-3 (48)) visat sig effektiv 
mot HCV genotyp 1 - 6 hos patienter med eller utan kompenserad cirros samt med 
eller utan tidigare behandling. Denna studie gjordes för att utvärdera kombinationens 
effektivitet och säkerhet med eller utan ribavirin mot HCV genotyp 1 - 6 hos 
patienter med dekompenserad cirros. 
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Metod studie III 
 
 
Studien var en fas 3, öppen multicenterstudie som utfördes på 47 platser i USA från 
den 19:e augusti 2014 till den 19:e december samma år. Patienterna var minst 18 år 
gamla med kronisk HCV-infektion och dekompenserad cirros klassificerad som B 
enligt Child-Pugh-Turcotte (CPT) (64). Patienter som genomgått 
levertransplantation, tidigare behandling med NS5A- eller NS5B-hämmare, halt 
blodplättar under 30,000 per kubikmillimeter, eller hade en kreatinclearance på 
mindre än 50 mL per minut (beräknat med Cockcroft-Gault ekvation (65)) blev 
exkluderade. 
 
Av 438 patienter som screenades så fördelades 268 slumpmässigt enligt HCV 
genotyp i en 1:1:1 ratio varav 267 påbörjade behandlingen. En grupp fick en daglig 
dos på 400 mg sofosbuvir och 100 mg velpatasvir i 12 veckor, en grupp fick en 
daglig dos på 400 mg sofosbuvir och 100 mg velpatasvir plus ribavirin två gånger 
per dag med en dos baserat på kroppsvikten (de över 75 kg fick 1200 mg per dag, 
och de under 75 kg fick 1000 mg per dag) i 12 veckor, och den sista gruppen fick 
400 mg sofosbuvir och 100 mg velpatasvir en gång om dagen i 24 veckor. Grupperna 
fördelades jämnt baserat på egenskaper och demografi, se tabell X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32	

Tabell X. Egenskaper och fördelning av patienterna i ASTRAL-4. Tabell är tagen från studien 
Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV in Patients with Decompensated Cirrhosis (58). 

 
 
Vid studiens början screenades patienternas HCV RNA-nivåer, IL28B-genotyp, CPT 
och Model for End-Stage Liver Disease (MELD) (66) poäng samt andra 
laboratorietester. HCV RNA-nivån i serum mättes med COBAS AmpliPrep/COBAS 
TaqMan HCV Quantitative Test version 2,0 (52, 53), genotyp och subtyp bestämdes 
med VERSANT HCV Genotype Assay version 2 (54) eller TRUGENE HCV 5’NC 
Genotyping Kit (61). Misslyckades detta gjordes en sekvensering av NS5B-
regionerna i HCV RNA. Det gjordes även en sekvensering av NS5A och NS5B vid 
studiens början som kunde jämföras med sekvenser erhållna från patienter vars 
behandling misslyckades. 
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Under behandlingens gång gjordes bland annat mätningar av HCV RNA-nivån, 
utvärderingar av ascites och encefalopati samt fysiska undersökningar kring 
symptom. Alla biverkningar rapporterades. 
 
Det primära effektmåttet var frekvensen av SVR (definierat som HCV RNA-nivåer 
under 15 IU per mL) 12 veckor efter behandlingens slut. Det sekundära effektmåttet 
inkluderade förändring i CPT och MELD från baslinjen till 12 veckor efter 
behandlingens slut. 
 
Den primära effektivitetshypotesen jämförde frekvensen av ett spontant SVR, som 
uppskattades till 1%, med frekvensen av SVR som ett resultat av behandlingen. För 
att få en power på 99% att upptäcka en förbättring på minst 40 procentenheter 
jämfört med 1% så behövdes 75 patienter i varje grupp. Studien var däremot inte 
uppbyggd för att upptäcka signifikanta skillnader mellan grupperna. Det gjordes även 
analyser på förbättringar i CPT och MELD poäng från dag 0 till 12 veckor efter 
behandlingens slut. 
 
Studien sponsrades av Gilead Sciences, som också tillsammans med de huvudsakliga 
forskarna utformade den, samlade alla data, övervakade genomförandet samt utförde 
de statistiska analyserna. En oberoende data- och säkerhetskommitté användes för att 
kontrollera studien, som även godkändes av oberoende etikkommissioner vid varje 
studieplats, genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen, god klinisk sed 
samt lokala lagar. Resultat och data var tillgängliga för alla som bidrog till studien. 
 
 
 
Resultat studie III 
 
 
Patienterna som behandlades med sofosbuvir och velpatasvir i 12 veckor fick ett 
SVR på 83%, de som behandlades med sofosbuvir och velpatasvir plus ribavirin i 12 
veckor fick 94%, och de som behandlades med sofosbuvir och velpatasvir i 24 
veckor fick 86%, vilket innebär att alla grupper uppfyllde den förbestämda 
effektivitetshypotesen. För mer detaljer gällande SVR för de olika genotyperna se 
tabell XI. Trots att studien inte designades för att jämföra grupperna med varandra så 
gjordes en analys i efterhand vilken inte upptäckte någon signifikant skillnad mellan 
grupperna gällande frekvensen av SVR. 
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Tabell XI. Resultat från de tre grupperna i ASTRAL-4 studien. Tabell är tagen från studien 
Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV in Patients with Decompensated Cirrhosis (58). 

 
 
Totalt misslyckades behandlingen av 22 av de 267 patienter som påbörjade 
behandlingen; 11 av 90 (12%) som fick sofosbuvir/velpatasvir i 12 veckor, 3 av 87 
(3%) som fick sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin i 12 veckor, och 8 av 90 (9%) 
som fick sofosbuvir/velpatasvir i 24 veckor. Av dessa 22 fick 20 ett virologiskt 
återfall och 2, båda med HCV genotyp 3, fick ett virologiskt genombrott. 
 
Bland de patienter där det fanns MELD- och CPT-data vid behandlingens början så 
fick 47% en förbättring i CPT poäng, 42% fick ingen förändring, och 11% fick en 
försämring. För de med MELD poäng under 15 fick 51% en förbättring i poäng, 22% 
fick ingen förändring, och 27% fick en försämring. De med MELD poäng över 15 
fick 81% en förbättring i poäng, 11% fick ingen förändring, och 7% fick en 
försämring. För värdena vid studiens början se tabell IX. 
 
Totalt fanns det sekvenser från NS5A-genen hos 255 patienter och för NS5B fanns 
det hos 251 patienter. Av dessa 255 patienter hade 72 (28%) NS5A-
resistensassocierade varianter redan före behandlingens start, och för NS5B fanns det 
hos 8 patienter. Av de 72 patienterna fick 89% ett SVR jämfört med 92% av de utan 
NS5A resistensassocierade varianter. Av de 8 patienter som hade NS5B 
resistensassocierade varianter fick alla ett SVR. 
 
Det var totalt 9 patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar; 1 av 90 
(1%) som fick sofosbuvir/velpatasvir i 12 veckor, 4 av 87 (5%) som fick 
sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin i 12 veckor, och 4 av 90 (4%) som fick 
sofosbuvir/velpatasvir i 24 veckor, se tabell XII. 
 
Totalt fick 73 (81%) som fick sofosbuvir/velpatasvir i 12 veckor, 79 (91%) som fick 
sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin i 12 veckor, och 73 (81%) som fick 
sofosbuvir/velpatasvir i 24 veckor någon form av biverkning där de vanligaste var 
trötthet (29%), illamående (23%) och huvudvärk (22%). För allvarliga biverkningar 
var siffrorna 19%, 16% och 18% där de vanligaste var blodförgiftning och hepatisk 
encefalopati. 
 



 

 35	

Det var 9 dödsfall under studiens gång; 2 dog efter att ha avbrutit behandlingen, och 
7 dog mer än 30 dagar efter behandlingen slut, se tabell XII. Dödsfallen var jämnt 
fördelade över grupperna och berodde på komplikationer associerade med slutstadiet 
av leversjukdomar. Inga av dödsfallen ansågs vara kopplade till behandlingen. 
 
Tabell XII. Biverkningar bland de tre grupperna i ASTRAL-4 studien. Tabell är tagen från studien 
Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV in Patients with Decompensated Cirrhosis (58). 

 
 
 
 
Diskussion studie III 
 
 
Överlag fick både de patienter som behandlades med sofosbuvir/velpatasvir i 12 och 
24 veckor och de med sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin ett bra SVR på 83%, 86% 
och 94% respektive. Men precis som med andra DAA-läkemedel fick patienter med 
HCV genotyp 3 en lägre frekvens av SVR, endast 50% i grupperna utan ribavirin och 
85% för de med ribavirin vilket visar vikten av ribavirin hos patienter med 
dekompenserad cirros. 
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Även tidiga förbättringar i leverfunktionen hos majoriteten av patienterna 
observerades genom mätningar med CPT och MELD, det återstår däremot att se om 
dessa förbättringar är bestående eller inte. 
 
Antalet biverkningar var överlag liknande i alla grupper, med en högre andel 
biverkningar associerade med ribavirin i gruppen som fick det läkemedlet. 
 
Brister i studien var att inga patienter med HCV genotyp 5 var med då det är en 
mindre andel som är infekterade av den varianten. Även antalet patienter med 
genotyp 2, 4 eller 6 var litet vilket gör det svårt att dra någon definitiv slutsats om 
dessa. Det togs inte heller med patienter med svårt dekompenserad cirros. 
 
Det fanns det inte tillräckligt med power för att upptäcka signifikanta skillnader 
mellan grupperna. Detta var en brist i studiens design som gjordes av Gilead 
Sciences, vilka även sponsrade studien. Sponsorn samlade även all data, övervakade 
studiegenomförande samt utförde de statistiska analyserna. Eftersom de även 
tillverkar läkemedlet kan risken för bias därmed inte uteslutas. 
 
 
 
SLUTSATS 
 
 
Innan direktverkande antivirala läkemedel kom ut på marknaden var 
standardbehandlingen av HCV bestående av peginterferon och ribavirin vilket 
förutom en hög frekvens av biverkningar även hade en dålig effektivitet. Idag finns 
ett flertal direktverkande antivirala läkemedel ute på marknaden som både är mer 
effektiva och har mindre biverkningar än peginterferon tillsammans med ribavirin, 
men kombinationen av sofosbuvir och velpatasvir är den enda som täcker alla olika 
genotyper och som även fungerar bra vid dekompenserad cirros. Det enda negativa 
som för tillfället talar emot en behandling med sofosbuvir och velpatasvir är det höga 
priset, som i skrivande stund ligger runt 143 000 kr för 28 tabletter. 
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