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Sammanfattning 

Introduktion Enligt Världshälsoorganisationen lider idag 130-150 miljoner människor i 
världen av kronisk hepatit orsakad av hepatit C virus, och 350 000-500 000 dör årligen på 
grund av viruset. Hepatit C virus förekommer i flera olika genetiska varianter och delas utifrån 
genuppsättning in i sex huvudgener: 1, 2, 3, 4otyp, 5 och 6. Dessa olika genotyper har visat sig 
påverka behandlingseffektivitet. Behandling med läkemedlen peginterferon alfa-2a och 
ribavirin var fram till år 2014 standardbehandling vid hepatit C. Problematiskt med denna 
terapi är att många drabbas av svåra biverkningar, att den är kontraindicerad vid många 
tillstånd och att effektiviteten varierar utifrån virusets genotyp. Traditionellt var hepatit C av 
genotyp 1, vilket är den vanligaste varianten i Sverige, mest svårbehandlad. Ett flertal nya 
läkemedel mot hepatit C, så kallade direktverkande antivirala läkemedel (DAA), har nyligen 
lanserats. Detta till följd av lyckad forskning på viruset där flera möjliga direkta angreppssätt 
framkom. Två av dessa nya läkemedel är sofosbuvir och ledipasvir i ensamberedning och i 
kombination. Sofosbuvir var den första antivirala substansen som möjliggjorde interferonfri 
terapi vid hepatit C, vilket bland annat medför att fler kan behandlas. Kostnadsmässigt är 
behandling med dessa nya substanser väsentligt mycket dyrare än behandling med 
peginterferon och ribavirin. Därför är det viktigt att jämföra behandlingarna, speciellt mot 
hepatit C genotyp 1 som tidigare varit svårast att behandla. Syftet med detta arbete är därför att 
jämföra tidigare interferonbaserade behandlingsoptionen för hepatit C av genotyp 1 med nya 
interferonfria terapier som inkluderar sofosbuvir utifrån effektivitet och biverkningsprofil. 
  
Metod Denna litteraturstudie baseras på 12 originalartiklar, alla hittades via sökning i 
databasen PubMed. Till introduktion och diskussion har även internetsidor, böcker översikts- 
och tidningsartiklar använts. 
 
Resultat Effektiviteten i samtliga studier uppskattades utifrån hur stor andel av patienterna 
som uppnådde SVR, omätbar virusnivå i plasma efter avslutad behandling. Det varierade 
mellan studierna vid vilka tidpunkter labvärden togs på patienterna för att kunna fastställa hur 
många som uppnått SVR. I de flesta studier undersöktes detta vid 12 och/eller 24 veckor efter 
att behandling avslutats. Utifrån antalet patienter som uppnådde SVR visar denna 
litteraturstudie på att effektiviteten var högst vid behandling med ledipasvir/sofosbuvir följt av 
läkemedelsterapier där sofosbuvir gavs med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Sämst 
effektivitet hade behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Sammantaget sett till 
biverkningsprofil var incidensen biverkningar högst i behandlingsgrupper som fick terapi med 
peginterferon alfa-2a och ribavirin. Vanliga biverkningar vid interferonterapi som 
influensasymtom, fläckvis håravfall och depression minskade markant då sofosbuvir gavs med 
bara ribavirin utan peginterferon alfa-2a. Vid kombinationsbehandling med 
ledipasvir/sofosbuvir uppkom inte dessa biverkningar alls. Utifrån labvärden konstaterades att 
behandling med ledipasvir/sofosbuvir påverkade blodvärden i signifikant liten utsträckning 
jämfört med om tilläggsbehandling getts med ribavirin eller jämfört med behandling med 
peginterferon alfa-2a och ribavirin. 
 
Diskussion och Slutsats Sammanfattat visar genomgångna studier på att de antivirala 
substanserna sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir är väsentligt effektivare och har en mycket 
bättre biverkningsprofil än peginterferon alfa-2a och ribavirin vid behandling av hepatit C 
genotyp 1. Dock var materialet som denna litteraturstudie bygger på begränsat, då få studier på 
sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir i nuläget finns publicerade eftersom läkemedlen är så pass 
nya. Då fler studier på läkemedelsbehandlingarna utförs och publiceras kan effektivitet och 
biverkningsprofil fastställas med större säkerhet.  
 
Nyckelord hepatit C genotyp 1, ledipasvir/sofosbuvir, effektivitet, biverkningsprofil, 
peginterferon alfa-2a 
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Förkortningar och definitioner 

 

DAA = Direct Acting Antivirals 

EMA = European Medicines Agency. Europeiska läkemedelsmyndigheten 

FDA = Food and Drug Administration. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet 

HCV = Hepatit C-virus 

LDV/SOF = ledipasvir/sofosbuvir 

PEG = Peginterferon alfa-2a 

RBV = Ribavirin 

SOF = Sofosbuvir 

SVR = Substained virologic respons. Omätbar virusnivå i plasma 

SVR12 = Omätbar virusnivå i plasma 12 veckor efter avslutad behandling 

SVR24 = Omätbar virusnivå i plasma 24 veckor efter avslutad behandling 

SVR48 = Omätbar virusnivå i plasma 48 veckor efter avslutad behandling 

WHO = World Health Organization. Världshälsoorganisationen 

 

Anemi grad 3 – hemoglobinvärde = 8,0-6,5 g/dl 

Anemi grad 4 – hemoglobinvärde = <6,5 g/dl 

Lymfocytopeni grad 3 – antal lymfocyter = 500-200/mm³ 

Lymfocytopeni grad 4 – antal lymfoocyter = <200/mm³ 

Neutropeni grad 3 – antal neutrocyter = 1 000-500/mm³ 

Neutropeni grad 4 – antal neutrocyter = <500/mm³ 

Trombocytopeni grad 3 – antal trombocyter = 50 000-25 000/mm³ 

Trombocytopeni grad 4 – antal trombocyter = <25 000/mm³ 
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1. Introduktion 

1.1 Hepatit C-infektion 
 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider idag 130-150 miljoner människor i 
världen av kronisk hepatit orsakad av hepatit C-virus (HCV), och 350 000-500 000 
personer dör årligen på grund av viruset (1). I Sverige är sjukdomen anmälningspliktig 
enligt Smittskyddslagen 2014:168 och varje år anmäls omkring 2 000 nya fall med 
HCV-infektion. Antal smittade i Sverige år 2014 är cirka 45 000 personer. 
Leversjukdom på grund av HCV är i dag den vanligaste orsaken till 
levertransplantation, bara i Sverige ligger HCV bakom cirka 30 % av alla 
levertransplantationer (2). 
 
Hepatit C-virus kan hos människa ge upphov till leverinfektion som antingen blir akut 
eller kronisk (3). Akut leverinfektion/akut hepatit uppträder ofta helt utan symtom och 
förblir därför i det flesta fall oupptäckt. Läker inte infektionen ut av sig själv efter 6 
månader så klassas den som kronisk leverinfektion/kronisk hepatit. Akut HCV-
infektion resulterar i 50-80 % av fallen i kronisk hepatit. Kronisk hepatit är även den 
svår för smittade att upptäcka. Den kännetecknas av att få eller inga symtom uppträder 
bortsett från en viss trötthet och känsla av tyngd kring området där levern sitter. Den 
kroniska hepatit som HCV orsakar är dock mycket allvarlig då den på sikt kan leda till 
leverlevercirros och förhöjd risk att drabbas av hepatocellulär cancer (4).  
 
Hepatit C-smitta sprids främst via blodöverföring. Sjukvårdsbunden smitta av HCV via 
blod som inte kontrollerats är vanligast i utvecklingsländer. I västvärlden är det mest 
förekommande att viruset sprids via intravenöst missbruk. Dock kunde inte HCV i blod 
påvisas före år 1992 vilket gör att även människor i västvärlden kan ha smittats via 
sjukvård innan dess (4). Risken att viruset smittar via sexuell kontakt finns men är 
mycket liten. Även smitta i samband med förlossning från mor till barn förekommer 
men är mycket ovanligt (5). 

1.2 Hepatit C-virus 
 
Hepatit C-virus upptäcktes år 1989 och grunden till detta var att screening-test 
utvecklades som kunde påvisa hepatit A-virus och hepatit B-virus (6-7). Man kunde 
med hjälp av screening-test konstatera att endast 25 % av alla blodtransfusions-
associerade hepatiter orsakades av hepatit A- och hepatit B-infektioner, hela 75 % 
orsakades av ett okänt virus. Först betecknades viruset som non-A-non-B hepatitis, 
som förkortades NANBH (7). Senare lyckades man genom ett molekylärt 
tillvägagångssätt kartlägga hela virusets gensekvens (7-8). Viruset identifierades då 
som ett RNA-virus tillhörande virusfamiljen flavivirus och gavs namnet hepatit C-virus 
(Flaviviridae) (7). 
 
Hepatit C-virus är ett litet RNA-virus med sfärisk form som är cirka 55-65 nanometer i 
diameter. Virusets genuppsättning består av enkelsträngat RNA och indelas i 
flavivirusfamiljen där exempelvis även TBE- och gula febern-virus ingår (4). Genom att 
HCV uppvisar en hög frekvens av spontana genmutationer förekommer flera varianter 
av viruset. HCV delas utifrån analys av dess genuppsättning, nukleotidsekvenser, in i 6 
huvudgenotyper.  Till dessa huvudgenotyper finns även flera undergrupper (9). Den 
genetiska skillnaden är ungefär 30 % mellan hepatit C-virusets olika genotyper (10). 
Kartläggningen av de olika genotyperna har visat sig vara viktig för att kunna förutse 
effekten av antiviral terapi. Även för valet av specifik läkemedelsbehandling och 
behandlingstid har genotypen av HVC betydelse. De 6 genotyperna för HCV är: genotyp 
1, 2, 3, 4, 5 och 6 (11). Globalt sett dominerar olika genotyper av HCV i olika länder och 
världsdelar. Egypten är det land i världen som har högst prevalens av HCV-smittade 
och där dominerar infektion av genotyp 4. Virusinfektion av genotyp 5 och 6 är vanliga 
i Sydafrika och sydöstra Asien men konstateras sällan i västvärlden. I Sverige, övriga 
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Europa, USA och även Japan är hepatit C- infektion av genotyp 1 vanligast. 70 % av alla 
smittade i Europa har genotyp 1. Näst vanligast i europeiska länder efter genotyp 1 är 
smitta av genotyp 3, följd utav genotyp 2 (1). I Sverige är cirka 50 % av alla HCV-
infektioner av genotyp 1 (10).    

1.3 Tidigare behandling av hepatit C med interferon och ribavirin 
 
Interferoner är proteiner som förekommer naturligt i kroppen som signalsubstanser. 
Det finns 3 olika huvudklasser av interferoner: interferon-alfa, interferon-beta och 
interferon-gamma. Interferon-alfa och interferon-beta utsöndras av virusinfekterade 
celler och aktiverar antivirala effekter dels genom att aktivera immunceller och dels 
genom att hämma virusreplikation i celler (12). Utifrån kunskap om hur interferon 
verkar i kroppen framställdes interferon av forskare i laboratoriemiljö. Detta för att 
kunna användas som läkemedelsterapi mot bland annat virusinfektioner (9). Interferon 
av typen interferon-alfa användes för första gången år 1986 som läkemedelsbehandling 
mot kronisk hepatit C (13). Tyvärr blev monoterapin med interferon-alfa mot kronisk 
hepatit C-infektion inte så effektiv som förväntat (5). Det visade sig att 6 månader efter 
avslutad läkemedelsbehandling med interferon-alfa uppnåddes omätbar virusnivå i 
plasma (SVR) endast hos 10-20 % av patienterna. Det vill säga bara ett fåtal blev 
permanent botade från virusinfektionen (9).  
 
År 1998 tog utvecklingen av läkemedelsterapi mot hepatit C ett stort steg framåt, då ett 
svenskt forskarteam genom att kombinera den antivirala substansen ribavirin med 
interferon-alfa uppnådde en mycket högre % av patienter med SVR (6). Ribavirin är ett 
antiviralt medel som hämmar virusreplikation hos vissa DNA- och RNA-virus. 
Forskning har visat att ensam behandling med ribavirin mot viruset saknar effekt, men 
tillsammans med interferon är substansen effektiv. Det är dock okänt exakt hur 
ribavirin i kombination med interferon utövar sin antivirala effekt på HCV. (14).  
 
Ribavirin i kombination med ett långsamverkande interferon-alfa, så kallat pegylerat 
interferon-alfa eller peginterferon, var fram till år 2014 standardbehandling mot 
hepatit C. Det finns två olika sorters peginterferon, peginterferon alfa-2a och 
peginterferon alfa-2b (15). Det problematiska med denna behandling var att många 
patienter fick svåra biverkningar och många avstod behandling utifrån 
biverkningsrisken (10). Dessutom kunde många HCV-infekterade inte genomgå terapin 
med interferon/ribavirin på grund av kontraindikationer. Läkemedelsbehandlingen var 
kontraindicerad vid bland annat psykisk sjukdom, autoimmun sjukdom, pågående 
drogmissbruk, hög ålder och graviditet (4). Effektiviteten mot HCV för 
interferon/ribavirin varierade också utifrån virusets genotyp. Bäst effekt hade 
läkemedelskombinationen på HCV av genotyp 2 och 3, medan HCV av genotyp 1, den 
vanligaste i Sverige, var svårbehandlad (16).  

1.4 Nya läkemedel mot hepatit C 
 
År 1999 lyckades forskare skapa en fungerande cellkultur för HCV, vilket man tidigare 
aldrig klarat. Det resulterade i att noggranna studier av viruset kunde utföras. Genom 
att studera viruset framkom flera olika sätt på vilka viruset skulle kunna angripas. 
Många företag inom läkemedelsindustrin påbörjade då arbete med att ta fram 
läkemedel mot HCV. Ett flertal nya läkemedel mot hepatit C har lanserats nyligen och 
fler väntas de kommande åren (15). DAA, direct acting antivirals, verkar genom att 
direkt angripa virusets replikation. 
De nya läkemedlen mot HCV indelas i läkemedelsklasser utifrån flera olika faktorer 
som: 1) antiviral effekt, 2) specifik effekt på virusets olika genotyper, 3) 
resistensbarriär, 4) biverkningsprofil och 5) risk för läkemedelsinteraktioner.  
Läkemedelsklasserna som de nu godkända och de flesta framtida antivirala medlen 
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delas in i är: nukleotidanaloger, icke nukleotidanaloger, proteashämmare och NS5A-
hämmare (se tabell 1)(16). 
 
Tabell 1. Nya direktverkande antivirala läkemedel godkända i Sverige för 
behandling vid hepatit C. Hämtat från referens 15 Hedlund. Svensk Farmaci 2014. 

 

1.4.1 Nukleotidanaloger 
 
Nukleotidanaloger verkar på virusets replikationsprocess, har hög antiviral effekt och 
verkar på alla genotyper. Risken för att resistens ska utvecklas av HCV bedöms vara 
mycket liten, nukleotidanaloger har hög resistensbarriär. Få biverkningar har noterats 
och det förekommer inte problematiska interaktioner med andra läkemedel. Antivirala 
medel från denna klass är så effektiva att det räcker att kombinera dessa med enbart ett 
annat läkemedel ur någon av de andra klasserna. I dagsläget finns en nukleotidanalog 
godkänd i Sverige för behandling av hepatit C. Det är sofosbuvir (Sovaldi) som 
godkändes i januari 2014 (16) (Tabell 1). 

1.4.2 Icke-nukleotidanaloger  
 
Icke-nukleotider blockerar enzymet RNA-polymeras, vilket då förhindrar replikation av 
hepatit C-virus (12). Vad gäller antiviral effekt så är den måttlig, inte lika hög som för 
övriga DAA. Effektiviteten varierar mellan virusets olika genotyper och 
resistensbarriären är låg. Det finns ingen uttalad risk för interaktioner med andra 
läkemedel (16). Det första läkemedlet tillhörande denna klass som läkemedelsverket 
godkänt är Exiviera, innehållande substansen dasabuvir (15) (Tabell 1). 

1.4.3  Proteashämmare 
 
Proteashämmare utövar sin virushämmande effekt genom att hämma proteasenzymet 
som är nödvändigt för att sätta samman de proteiner som viruset kodar för (12). 
Antivirala läkemedel tillhörande denna klass har hög effekt på hepatit C-virus. 
Forskning har visat att proteashämmare verkar på HCV av genotyp 1 och 4 men inte 
genotyp 3. Resistensbarriären är låg. En första och en andra generationens 
proteashämmare finns tillgängliga på marknaden. Främst bör den andra generationens 
läkemedel användas då de har mycket mindre biverkningar än första generationens 
substanser ur denna klass. Ett flertal interaktioner förekommer för proteashämmare, 
även om de är färre och mindre problematiska för andra generationens läkemedel 
jämfört med första (16). I Sverige är läkemedlen första generationens proteashämmare 
boceprevir (Victrelis) och teleprevir (Incivo) godkända. Simprevir (Olysio) är andra 
generationens proteashämmare som blev godkänt i Sverige 2014 (15) (Tabell 1). 
 
 

Substans Varunamn Företag Läkemedelsklass År (månad) för 
godkännande 

Boceprevir Victrelis MSD Proteashämmare 2011 (Juli) 
Telaprevir Incivo Janssen Proteashämmare 2011 (September) 
Sofosbuvir Sovaldi Gilead Nukleotidanaloger 2014 (Januari) 
Simeprevir Olysio Medivir Proteashämmare 2014 (Maj) 
Daklatasvir Daklinza BMS NS5A-hämmare 2014 (Augusti) 

Ledipasvir/sofosbuvir Harvoni Gilead 
NS5A-hämmare/ 
Nukleotidanaloger 

2014 (November) 

Dasabuvir Exviera AbbVie Icke-nukleotider 2015 (Januari) 
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1.4.4 NS5A-hämmare 
 
NS5A-hämmare är antivirala genom att inhibera virusproteinet NS5A som fordras för 
virusets replikation (15). Den antivirala effekten på HCV för NS5A-hämmare är hög och 
verkar på virusets alla genotyper. Resistensbarriären är låg, det vill säga att det finns 
risk att viruset kan komma att utveckla resistens. Det flesta läkemedlen ur denna klass 
har få läkemedelsinteraktioner, men variationer mellan olika substanser förekommer. 
Biverkningar som fastställts vid forskning så här långt är få och milda (16). Daklinza 
med den aktiva substansen daklatasvir var 2014 den första NS5A-hämmaren som 
godkändes av Läkemedelsverket (15) (Tabell 1). 

1.4.5 Behandlingsrekommendationer 
 
Då det gäller nya antivirala medel mot hepatit C är den aktuella rekommendationen en 
kombination av de olika läkemedelsklasserna för optimal behandlingseffektivitet och 
för att reducera risken för resistensutveckling. Terapirekommendationen baseras på 
olika faktorer hos läkemedlen som antiviral effekt, effekt på olika genotyper och 
resistensbarriär. Att undvika risken för resistens är grundläggande, bland annat därför 
är riktlinjerna för den nya läkemedelsterapin att två eller flera antivirala medel ur olika 
läkemedelsklasser ska ges tillsammans (16). Studier har även visat att behandlingstider 
kan förkortas markant genom att kombinera antivirala substanser (10). Detta har 
resulterat i att det redan nu finns tillgängliga kombinationspreparat på marknaden som 
innehåller substanser från olika läkemedelsklasser i en och samma tablett. Första 
kombinationsläkemedlet som godkändes var Harvoni. Harvoni är ett 
kombinationspreparat med sofosbuvir och ledipasvir (tabell 1). Tätt därefter 
rekommenderade EMA även att kombinationspreparatet Viekirax skulle godkännas. 
Viekirax är en trippelkombination som innehåller tre substanser: ombitasvir som är en 
NS5A-hämmare, samt paritaprevir och ritonavir, båda proteashämmare (15). 
Läkemedelsverket har kommit med senaste uppdateringen av  behandlings-
rekommendationer för hepatit C specificerad efter sommaren 2014 (se tabell 2). 
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Tabell 2. Behandlingsrekommendationer för hepatit C. Hämtat från referens (16) 
Wieland. Läkemedelsverket bakgrundsdokumentation 2014. 
 

 
Huvudbehandlingsalternativ Tilläggs- 

terapi 
 
Substansnamn 
 
 
 
(Produktnamn) 
(Företag) 

 
Sofosbuvir    Simeprevir  Daklatasvir     
 
 
 
(Sovaldi)            (Olysio)           (Daklinza) 
(Gilead)              (Medivir)        (BMS) 

 
Ledipasvir 
 
 
 
(Harvoni*) 
(Gilead) 

 
Dasabuvirnatrium 
Ombitasvir/ 
Paritaprevir/ 
Ritonavir 
(Exviera/Viekirax**) 
(AbbVie) 

 
Ribavirin 

 

 
Genotyp 1 

                                

                                
ellll                           eell    ee 

 

   

 

 
Genotyp 2                          

 

   

 
 
Genotyp 3 
 
 

 

                         
 
 

                         

      

 
 

 
 
Genotyp 4 

              

                             
 

   

 

*Harvoni är ett kombinationspreparat  med ledipasvir/sofosbuvir  

**Kombinationen Exviera och Viekirax indikerad för genotyp 1. Viekirax (med ribavirin) indikerad för genotyp 4 

1.5 De nya substanserna sofosbuvir och ledipasvir 

1.5.1 Sofosbuvir  
 
Den första substansen som möjliggjorde interferonfri behandling av kronisk hepatit C 
var sofosbuvir (Sovaldi) (15). Läkemedlet är godkänt av FDA, EMA och även av svenska 
Läkemedelsverket för behandling av hepatit C (15)(17). Sofosbuvir är en 
nukleotidanalog. Substansen verkar virushämmande genom att inaktivera ett enzym 
som krävs för att viruset ska kunna utföra sin replikationsprocess (10). Substansen är 
en så kallad pro-drug som utövar sin effekt först efter att ha metaboliserats till sin 
aktiva form i levern. Sofosbuvir är verksam mot alla fyra genotyper. Denna fördel med 
effekt på samtliga genotyper av HCV beror på att enzymet som läkemedlet verkar på 
har samma struktur hos samtliga genotyper (18). Den godkända indikationen är 
behandling av kronisk hepatit C i kombination med andra läkemedel. Sofosbuvir bör 
inte ges som monoterapi. Sofosbuvir är tillgängligt i tablettform och intas peroralt i 
samband med måltid. Rekommenderad dosering är en tablett på 400 mg per dag. 
Läkemedlet utsöndras renalt via njurarna (19). Studier har visat på en hög 
resistensbarriär, det vill säga liten risk för att viruset lyckas utveckla resistens (20).  

1.5.2 Ledipasvir 
 
Ledipasvir är en NS5A-hämmare som utvecklats av Gileads, samma företag som 
framställt sofosbuvir (21). Substansen utövar antiviral effekt genom att hämma ett 
protein som krävs för virusets replikationsprocess (15). Resistensbarriären för 
ledipasvir är låg och forskning har visat på att HCV kan komma att utveckla resistens 
(22). Läkemedlet kan användas på alla HCV-genotyper (16). 
 
Ledipasvir framtogs för att ingå i en kombinationstablett tillsammans med sofosbuvir. 
Substansen finns inte tillgänglig ensam i någon beredning, utan bara i kombination 
med sofosbuvir. Kombinationspreparatet har fått handelsnamnet Harvoni och är det 
första läkemedlet som möjliggjorde interferonfri behandling (21)(23). 

√ √     

√ √ √ √ √ √ 

√ 

√ 

 

 

√ √ 

√  

 

 

√ 

 

√ √ √ √ √ √ 
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Ledipasvir/sofosbuvir är godkänt av FDA, EMA och Läkemedelsverket. EMA fick utföra 
en påskyndad godkännandeprocess då det ansågs finnas ett stort behov för detta 
läkemedel (21). Den godkända indikationen är behandling av kronisk hepatit C hos 
vuxna (22). Ledipasvir/sofosbuvir finns i en kombinationstablett på 90 mg/400 mg och 
rekommenderad dosering är att en tablett per dag intas peroralt. Utsöndringen av 
substanserna skiljer sig åt, ledipasvir lämnar kroppen via feces och sofosbuvir via 
njurarna (14).  

1.6 Introduktion av de nya direktverkande antiviral substanserna i Sverige 
 
I Sverige beräknas cirka 45 000 personer vara smittade med hepatit C-virus och 30 % 
av alla levertransplantationer utförs som följd av kronisk hepatit C-virusinfektion (2). 
Behandling med interferon och ribavirin har botat patienter med kronisk hepatit C men 
även gett upphov till besvärliga biverkningar hos de flesta. Dessutom har många 
patienter inte gått att behandla på grund av kontraindikationer. Effektiviteten vid 
behandling med interferon och ribavirin har även varierat utifrån virusets genotyp. De 
nya behandlingarna med sofosbuvir och kombinationspreparatet ledipasvir/sofosbuvir 
gör interferonfri behandling möjlig, vilket bedöms resultera i ett antal positiva 
aspekter: de med kontraindikationer mot interferon kan behandlas, färre biverkningar, 
kortare behandlingstid, enklare läkemedelsadministration och fler permanent botade. 
En dominerande nackdel med de nya läkemedelsbehandlingarna är deras kostnader. 
Den beräknade kostnaden i dagsläget för behandling i 12 veckor med sofosbuvir uppgår 
till 634 700 kronor, 7556 kronor per tablett. Kostnaden för 12 veckors behandling med 
kombinationspreparatet ledipasvir/sofosbuvir beräknas till 684 000 kronor, vilket blir 
cirka 8143 kronor per tablett (23). Detta kan jämföras med en 12 veckor lång 
behandling med peginterferon som beräknas kosta ungefär 32600 kronor (15). 
Kostnadsmässigt föreligger alltså mycket stor skillnad mellan de nya behandlingarna 
och den äldre med peginterferon och ribavirin. Utifrån de nya läkemedelsterapiernas 
höga kostnader är det av yttersta vikt att de är både effektivare och skonsammare än 
tidigare behandling. Därför är det intressant och viktigt att jämföra effekt och 
biverkningsprofil för de nya behandlingarna jämfört med den äldre behandlingen med 
peginterferon och ribavirin. I Sverige, där hepatit C-infektion av genotyp 1 dominerar 
och står för 50 % av alla HCV-infektioner, är det viktigt att kartlägga behandlingarna 
mot just denna specifika genotyp av viruset.  
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1.7 Syfte  
 
Syftet med den här studien är att med hjälp av litteraturstudier jämföra de nya DAA-
baserade (sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir) behandlingarna av av kronisk hepatit C 
med tidigare terapier som baserades på peginterferon och ribavirin. Jämförelsen gäller 
effektivitet och biverkningsprofil vid behandling av genotyp 1. Studien ska försöka 
besvara följande frågeställningar: 
 

 Skiljer sig effektiviteten för behandling med sofosbuvir  jämfört med 
peginterferon och ribavirin? 

 Finns skillnader i effektivitet vid kombinationsbehandling med 
ledipasvir/sofosbuvir jämfört med interferon och ribavirin? 

 Hur ser biverkningsprofilen och -frekvensen ut för sofosbuvir jämfört med 
peginterferon och ribavirin? 

 Är det skillnader i biverkningsprofilen och –frekvensen när det gäller 
kombinationsbehandling ledipasvir/sofosbuvir jämfört med peginterferon och 
ribavirin? 
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2. Metod 

Den här litteraturstudien bygger på vetenskapliga artiklar, alla originalartiklar. Dessa 
hittades genom att söka i databasen PubMed, www.ncbi.nlm.gov/pubmed. 
Sökningarna gjordes tidsmässigt mellan 150119 och 150209. De filter och söktermer 
som använts samt antal träffar med utvalda originalartiklar redovisas i tabell 3 nedan. 
Vid sökningen efter originalartiklar som innehöll peginterferon/ribavirin begränsades 
sökningen till studier som publicerades mellan 1998-01-31 och 2011-12-31, alltså 
tidsrummet då kombinationsbehandlingen peginterferon och ribavirin började 
användas tills att den första generationens proteashämmare lanserades. Detta för att 
selektera artiklar som innefattande peginterferon-alfa och ribavirin utan 
proteashämmare. Artiklar som exkluderades var: de som inte genomfört studier på 
HCV genotyp 1, de som studerat andra faktorer som exempelvis samtidig HIV-
infektion, levertransplantation etcetera och artiklar som även innehöll annan 
läkemedelssubstans än dem som ingår i denna studie. EMA:s information angående på 
vilka studier godkännandet för läkemedlen sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir 
baserats på användes som utgångspunkt då originalartiklar valdes ut från träfflistan i 
databasen PubMed. 
 
Tabell 3: Artikelsökning i databasen PubMed. 
 
Söktermer Filter Antal 

träffar 
Antal 

utvalda 
artiklar ur 
träfflistan 

Referensnummer i 
denna 

litteraturstudie 

Sofosbuvir Article 
types: 
Clinical 
Trials 

24 4 28, 29, 30, 31 

Ledipasvir AND 
sofosbuvir 

Article 
types: 
Clinical 
Trials 

7 4 
 

32, 33, 34, 35 

Peginterferon-
alfa AND 
ribavirin AND 
hepatitis C AND 
genotype 1 AND 
efficacy AND 
safety AND side 
effects 

Article 
types: 
Clinical 
Trials. 
 
Publication 
dates: from 
1998-01-01 
to  
2011-12-31.  
 
Languages: 
English 

65 4 24, 25, 26, 27 

   
Översiktsartiklar och fakta som kunskapsunderlag för introduktionen och diskussionen 
har hittats via sökmotorn Google samt vid genomgång av referenslistor till 
originalartiklar och kapitel ur läroböcker. Relevant information togs även från följande 
internethemsidor: FASS, Life Science of Sweden, Läkemedelsverket och European 
Medical Drug Agency (EMA). Ett antal böcker och kapitel om hepatit C har också 
använts. Böckerna hittades genom att söka på böcker och kapitel med både svenska 
benämningen, hepatit C samt den motsvarande engelska, hepatitis C. 
 

http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed
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3. Resultat 

3.1 Behandling med peginterferon och ribavirin - effektivitet och 
biverkningar 

3.1.1 Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection 
(referens 24) 
 
Denna randomiserade, kontrollerade kliniska prövning utfördes från februari 1999 till 
april 2001. Studiens syfte var att jämföra effektivitet och säkerhet vid 48 veckors HCV-
behandling av infektion med följande läkemedelsterapier: peginterferon alfa-2a och 
ribavirin, interferon alfa-2b och ribavirin och peginterferon alfa-2a och placebo. 
Läkemedlen doserades enligt följande: subkutan injektion av 180 μg peginterferon alfa-
2a en gång per vecka, subkutan injektion av 3 miljoner enheter interferon alfa-2a tre 
gånger per vecka, och peroral daglig dos ribavirin, 1000 mg för patienter som väger 75 
kg eller mindre och 1200 mg för de som väger mer än 75 kg.  1121 patienter ingick i 
studien totalt, varav 728 personer med kronisk hepatit genotyp 1. Patienter både med 
och utan diagnostiserad levercirros inkluderades. Effektiviteten mättes genom SVR24, 
omätbar virusnivå i plasma 24 veckor efter avslutad behandling. Säkerhet för de olika 
läkemedelsbehandlingarna bedömdes genom laborationstest och uppskattning av 
biverkningar vid vecka 1, 2, 4 och 6. Förekomst av biverkningar utreddes samt vid 8 
månader och vid vecka 52, 60 och 72 efter avslutad behandling. 

 
För patienter med HCV genotyp 1 blev resultatet följande vad gäller 
behandlingseffektivitet mätt som antalet patienter som uppnådde SVR24: 46 % av dem 
som behandlades med peginterferon alfa-2a och ribavirin, 36 % av dem som 
behandlades med interferon alfa-2b och ribavirin och 21 % av dem som behandlades 
med peginterferon alfa-2a och placebo (se tabell 4). 
 
Tabell 4. Effektivitet mätt som SVR24 för behandlingar mot hepatit C genotyp 1. 
Omarbetad från tabell 2 i  Carossi et al. N Engl J Med 2002 (24). 
 
Behandling i 48 veckor Antal patienter Patienter med uppnådd 

SVR24 - Antal. (%) 
Peginterferon alfa-2a + 
ribavirin 

298 138/298 (46) 

Interferon  alfa-2b + 
ribavirin 

285 103/285 (36) 

Peginterferon alfa-2a + 
placebo 

145 30/145 (21) 

 
Antalet försökspersoner som fått avbryta sin behandling på grund av avvikande 
laboratorievärden eller andra biverkningar skilde sig inte nämnvärt mellan de tre olika 
terapierna. I gruppen som fick peginterferon alfa-2a och ribavirin avbröt 3 % utifrån 
avvikande laboratorievärden och 7 % till följd av andra biverkningar. Av de patienter 
som fick interferon alfa-2b och ribavirin avslutade 1 % respektive 10 % behandlingen på 
grund av avvikande laboratorievärden respektive andra biverkningar. 1 % avbröt på 
grund av avvikande laboratorievärden och 6 % utifrån biverkningar bland dem som fick 
behandling med peginterferon alfa-2a och placebo. De vanligaste biverkningarna som 
resulterade i avbruten behandling var av psykisk karaktär, främst 
depressionsrelaterade tillstånd. De flesta biverkningarna som uppkom var sådana som 
allmänt kopplas till behandling med olika typer av interferon. Studien visade på att 
antalet influensaliknande biverkningar (exempelvis muskelvärk, stelhet och feber) 
rapporterades i mindre utsträckning hos försökspersoner som behandlats med 
peginterferon än vid behandling med interferon. De fem vanligaste biverkningarna som 
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rapporterades i samtliga försöksgrupper var: trötthet, huvudvärk, febertillstånd, 
muskelvärk och insomni (se tabell 5). Labvärden visade att hemoglobinvärden sjönk i 
samtliga behandlingsgrupper under de första 8 veckorna, för att sedan stabilisera sig. 
Efter behandlingsavslutning återhämtade sig försökspersonernas hemoglobinvärden 
till den nivå de haft vid behandlingsstarten. I de grupper som mottog peginterferon 
alfa-2a och ribavirin eller interferon alfa-2b och ribavirin konstaterades kraftigare 
sänkning av hemoglobin än i gruppen som fick peginterferon alfa-2a med placebo. 
Ingen koppling hittades mellan incidensen av allvarliga kardiovaskulära händelser och 
incidensen av anemi. Minskning av neutrofiler uppmättes också i alla tre grupperna, 
särskilt under behandlingens första 2 veckor. Dessa värden stabiliserades dock under 
resterande behandlingstid och hade efter avslutad behandling återgått till de 
ursprungliga. Fyra patienter avbröt sin behandling därför att för låga värden av 
neutrofiler konstaterades, varav tre som fick peginterferon alfa-2a och ribavirin samt 
en person som fick interferon-alfa-2b och ribavirin. En progressiv minskning av 
trombocyter sågs fram till vecka 8 hos dem som behandlades med peginterferon alfa-2a 
och ribavirin eller placebo, sådan minskning noterades inte i gruppen som fick 
interferon alfa-2b och ribavirin. Trombocytvärdena återgick efter avslutad terapi till 
dem som uppmättes innan behandlingsstart. Fem patienter drabbades av 
trombocytopeni och fick avbryta sin läkemedelsbehandling, två av dessa drabbades av 
allvarliga blödningar. Av dessa två patienter ingick en i gruppen som fick peginterferon 
alfa-2a och placebo och en i gruppen som behandlades med interferon alfa-2b och 
ribavirin. Tre dödsfall inträffade i behandlingsgrupperna, men inget av dessa ansågs ha 
koppling till behandlingen.      
 
Tabell 5. Antal rapporterade biverkningar för 3 olika behandlingar mot kronisk 
hepatit C. Omarbetad från tabell 3 i Carossi et al. N Engl J Med 2002 (24). 
 
Biverkning* Peginterferon 

alfa-2a + 
ribavirin: 

rapporterade 
biverkningar  

Antal (%) 

Interferon alfa-
2b + ribavirin: 
rapporterade 
biverkningar  

Antal (%) 

Peginterferon 
alfa-2a + 
placebo: 

rapporterade 
biverkningar  

Antal (%) 
Trötthet 242/453 (54) 244/444 (55) 98/224 (44) 
Huvudvärk 211/453 (47) 230/444 (52) 115/224 (51) 
Febertillstånd 195/453 (43) 247/444 (56) 85/224 (38) 
Muskelvärk 189/453 (42) 220/444 (50) 94/224 (42) 
Insomni 168/453 (37) 174/444 (39) 52/224 (23) 
Illamående 130/453 (29) 145/444 (33) 58/224 (26) 
Fläckvis håravfall 128/453 (28) 151/444 (34) 48/224 (21) 
Ledsmärta 121/453 (27) 112/444 (25) 64/224 (29) 
Irritabilitet 109/453 (24) 123/444 (28) 56/224 (25) 
Stelhet 106/453 (24) 157/444 (35) 52/224 (23) 
Klåda 101/453 (22) 88/444 (20) 41/224 (18) 
Depression 100/453 (22) 134/444 (30) 45/224 (20) 
Minskad aptit 96/453 (21) 98/444 (22) 24/224 (11) 
Dermatit 95/453 (21) 80/444 (18) 29/224 (13) 

*Patienter kan ha haft mer än en biverkning. De biverkningar som ingår i tabellen är de 
mer frekventa som rapporterats av minst 20 patienter. 
 
 
Slutsatsen av studien var att behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin 
tolererades lika bra som terapi med interferon alfa-2b och ribavirin. Däremot var 
effektiviteten av behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin signifikant bättre 
än behandling med interferon alfa-2b och ribavirin.  
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3.1.2 Safety, tolerability and efficacy of peginterferon alpha-2a and ribavirin in 
chronic hepatitis C in clinical practice: The German Open Safety Trial (referens 25) 
 
I denna studie undersöktes säkerhet och effektivitet vid behandling med peginterferon 
alfa-2a/ribavirin under 24 och 48 veckor. Det var en fas III-studie där 309 patienter 
från 35 tyska kliniker deltog. Både behandlingsnaiva individer och patienter som 
tidigare fått behandling, samt patienter med eller utan levercirros, ingick i studien. 
Patienterna fick läkemedelsbehandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin med 
följande rekommenderade dosering: subkutan injektion 180 μg peginterferon alfa-2a 
en gång per vecka och peroral dos ribavirin 800 mg eller viktbaserad dos per dag. 
Försökspersoner indelades utifrån behandlingstid i två grupper: 90 patienter ingick i 
gruppen som behandlades i 24 veckor och 219 patienter ingick i gruppen som 
behandlades i 48 veckor. 194 personer, 63 % av alla patienter i studien, hade HCV-
infektion av genotyp 1. Majoriteten av dessa, 188 av 194, fick behandling i 48 veckor. 24 
veckor efter avslutad behandling av de båda grupperna mättes antalet patienter som 
uppnått omätbar virusnivå (<xx IU/ml) i plasma (SVR). Omätbar virusnivå i plasma 24 
veckor efter avslutad behandling (SVR24) var det mått som användes för att fastställa 
effektivitet. Olika biokemiska prov togs på patienterna under terapins gång och 
biverkningar inrapporterades för att fastställa säkerhet för behandlingarna. 
 
Sett till effektivitet visar studiens resultat på att det saknar betydelse om patienten 
aldrig tidigare blivit behandlad eller om behandling getts tidigare utan att SVR då 
uppnåddes. Inte heller observerades någon skillnad i behandlingseffektivitet mellan 
patienter med eller utan leverlevercirros. Uppmätt virusnivå vid starten av 
behandlingen visade sig dock ha betydelse för de patienter som behandlades i 48 
veckor. Hos dessa patienter, där en övervägande majoritet hade HCV-infektion av 
genotyp 1, fanns ett starkt samband mellan låg virusnivå i starten av behandlingen och 
att SVR uppnåddes. För patienter med HCV genotyp 1 var effektiviteten följande, mätt 
som antal patienter som uppnådde SVR24: 1 av 6, (16,7 %) i gruppen som behandlades 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin i 24 veckor, och i gruppen som fick behandling 
i 48 veckor med peginterferon alfa-2a och ribavirin 75 av 188 (39,9 %). För 
försökspersoner i studien med genotyp 1 uppnåddes totalt sett SVR för 39,2 %, 76 av 
194 personer (se tabell 6).  
 
Tabell 6. Effektivitet för behandlingar mätt som antal patienter med hepatit C 
genotyp 1 som nådde SVR24. Omarbetad från tabell 1 Alshuth et al. Journal of Viral 
Hepatitis 2007 (25). 
 
Behandling Antal (n) % (%) 
Peginterferon alfa-2a + ribavirin i 24 veckor 1/6 16,7 
Peginterferon alfa-2a + ribavirin i 48 veckor 75/188 39,9 
Totalt 76/194 39,2 

 
Totalt upplevde 97,7 % av alla patienter minst en biverkning under behandlingstiden. 
Hela 95,1 % av biverkningarna ansågs vara kopplade till läkemedelsbehandlingen. 
Huvudvärk, influensaliknande tillstånd, trötthet, minskat antal vita blodkroppar, 
fläckvis håravfall, illamående och depression var de mest förekommande. 
Biverkningsprofilen var i stort sett densamma i båda grupperna. Det förekom dock i 
högre utsträckning anemi, hosta och bronkit bland individer som behandlades i 48 
veckor. De flesta biverkningar rapporterades under behandlingens första 12 veckor. 
Andelen biverkningar som klassades som allvarliga var 9 %, och mer än hälften (5,5 %) 
bedömdes vara direkt kopplade till läkemedelsterapin. Över 2 % av dessa allvarliga 
biverkningar var av psykisk karaktär. Biverkningar av psykisk karaktär var mycket 
vanliga, totalt sett drabbades 146 av 251 patienter (47,2 %). Båda 
behandlingsgrupperna drabbades i lika stor utsträckning av denna typ av biverkningar, 
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47,8 % av patienterna som behandlades i 24 veckor och 47,0 % av patienterna som 
behandlades i 48 veckor. Majoriteten av dessa uppkomna psykiska tillstånd hos 
försökspersoner behandlades med antidepressiva läkemedel. Allvarliga biverkningar 
förekom i större utsträckning hos patienter som fick behandling i 48 veckor. I denna 
grupp drabbades 10,5 % av biverkningar som klassades som allvarliga. I gruppen som 
fick behandling i 24 veckor uppstod allvarliga biverkningar hos 4,4 %. Två dödsfall 
inträffade bland studiepopulationen. Ett orsakades av ett självmord 18 månader efter 
avslutad behandling hos en deltagare som under studiens gång drabbades av psykisk 
sjukdom. Det andra dödsfallet utgjordes av en patient som fått avbryta behandlingen 
på grund av uppkomna avvikande blodvärden, denna patient avled senare i sepsis. 
Labvärden visade att hemoglobin-, leukocyt- och trombocytvärdena minskade i 
samtliga grupper men återhämtade sig efter avslutad behandling. En kraftigare 
minskning i hematologiska parametrar sågs i gruppen som behandlades i 24 veckor 
jämfört med 48 veckor. 
 
Studiens slutsats var att det med hjälp av peginterferon är möjligt att uppnå SVR även 
hos patienter som tidigare behandlats med interferon utan att uppnå SVR. 
Biverkningsprofilen var jämförbar i båda behandlingsgrupperna. Risken för 
biverkningar konstateras vara störst under de 12 första veckornas behandling med 
peginterferon alfa-2a och ribavirin.   
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 3.1.3 Safety and efficacy of combination therapy with peginterferon alfa-2a (40kD) 
and ribavirin in the outpatient setting: prospective analysis of 197 patients with 
chronic hepatitis C viral infection (referens 26) 
 
I denna kohort-studie ingick 197 patienter med kronisk hepatit C, varav 110 med 
genotyp 1. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och effektivitet av behandling 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Dosen peginterferon alfa-2a var 180 μg per 
vecka och den perorala dagliga dosen ribavirin beräknades utifrån patientens vikt.   
Behandlingslängden varierade för patienterna, 60 personer fick behandling i 24 veckor 
och övriga 137 behandlades i 48 veckor. Flertalet patienter (cirka 81 %) fick behandling 
mot hepatit C för första gången. Alla patienter med HCV-infektion av genotyp 1 fick 
läkemedelsterapi i 48 veckor. 
 
Mått för behandlingseffektivitet var SVR 24 veckor efter avslutad behandling. Av alla 
personer som deltog i studien så uppnådde 54,8 % av deltagarna SVR24. I gruppen som 
fick peginterferon alfa-2a och ribavirin i 24 veckor nådde 70 % av deltagarna SVR24, 
och i gruppen som fick samma läkemedel i 48 veckor uppnåddes SVR24 hos 48,2 %. 
Hos patienter med genotyp 1 uppnådde 44,6 % SVR24.  
 
Av alla patienter som fick terapi med peginterferon och ribavirin fick mer än 90 % 
biverkningar, vilka majoriteten av dessa bedömdes vara kopplade till behandlingen. 
Studien redovisar att biverkningar rapporterades mest frekvent under de 12 första 
veckorna av behandlingen. De vanligaste biverkningarna yttrade sig som: 
orkeslöshet/kraftlöshet, klåda, influensa liknade symtom och depression. Dessa 
negativa effekter av terapin uppgavs hos 20 % eller mer av alla patienter oavsett 
behandlingstid. För patienter i 48-veckorsbehandlingsgruppen, där alla med genotyp 1 
ingick, rapporterades biverkningar hos 91,2 % varav 89,1 ansågs vara 
läkemedelsrelaterade (se tabell 6). Bortsett från biverkningarna hosta, anemi och 
ångest, som i högre utsträckning uppkom hos dem som fick peginterferon och ribavirin 
i 48 veckor, visade studien på inget samband mellan behandlingstid och biverkningar. 
Fyra biverkningar som klassades som allvarliga i studiepopulationen, en i 24 
veckorsgruppen och tre i 48 veckorsgruppen. Av dessa allvarliga biverkningar var tre av 
psykisk karaktär och en bestod av lobär lunginflammation. Labvärden visade att anemi 
av grad tre uppkom hos 29 av 137 patienter (21,2 %) i gruppen som fick behandling i 48 
veckor och hos 5 av 60 patienter (8,3 %) i gruppen som behandlades i 24 veckor. Anemi 
av grad 4 uppstod hos 2 av 137 patienter (1,5 %)  i 48 veckorsgruppen, ingen som fick 
terapi i 24 veckor drabbades. Neutropeni av grad 3 konstaterades hos 25 av 137 
patienter (18,2 %) som behandlats i 48 veckor jämfört med 8 av 60 (13,6 %) i 24- 
veckorsgruppen. Även neutropeni av grad 4 konstaterades hos 4 av 137 patienter (2,9 
%) som behandlats i 48 veckor och hos 3 av 60 patienter (5,1 %) som fick behandling i 
24 veckor. Ingen i gruppen som fick behandling i 24 veckor utvecklade trombocytopeni 
av grad 3 och 4, dock utvecklade tre patienter som fick 48 veckors terapi 
trombocytopeni av grad 3.   
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Tabell 7. Rapporterade biverkningar hos minst 5 % vid 48 veckors behandling med 
peginterferon alfa-2a och ribavirin. Omarbetad från tabell 2 i Beorchiai et al. 
Gastroenterol Clin Biol 2007 (26). 
 
Biverkning Antal. (%) 
Orkeslöshet/kraftlöshet 51 (37,2) 
Klåda 36 (26,3) 
Depression 30 (21,9) 
Influensa-symtom 26 (19,0) 
Insomni 20 (14,6) 
Huvudvärk 18 (13,1) 
Muskelvärk 14 (10,2) 
Anemi 30 (21,9) 
Hosta 18 (13,1) 
Diarré 14 (10,2) 
Torr hud 13 (9,5) 
Fläckvis håravfall 11 (8,0) 
Ledvärk 11 (8,0) 
Illamående 9 (6,6) 
Buksmärtor 8 (5,8) 
Dyspepsi 8 (5,8) 
Irritabilitet 8 (5,8) 
Ångest 8 (5,8) 
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3.1.4 Peginterferon-α-2a (40kD) and ribavirin in patients with chronic hepatitis C -    
A phase II open-label study (referens 27) 
 
Syftet med denna studie var att undersöka säkerheten och effektiviteten av behandling 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin vid kronisk hepatit C. Studien var en fas II- 
prövning som pågick mellan den 14 september 1998 och den 7 mars 2000. 20 patienter 
deltog och behandlades utifrån HCV-genotyp med peginterferon alfa-2a och ribavirin i 
antingen 24 eller 48 veckor. Peginterferon alfa-2a injicerades subkutant en gång per 
vecka med dosen 180 μg, och ribavirin intogs peroralt en gång dagligen där dosen var 
antingen 1000 eller 1200 mg beroende på patientens vikt. Patienter med genotyp 1 som 
svarade på 24 veckors behandling fick behandling i ytterligare 24 veckor. 
Försökspersoner med HCV av annan genotyp fick behandling i 24 veckor. 16 av 
sammanlagt 20 personer i studien hade hepatit C genotyp 1. Effektiviteten fastställdes 
utifrån antalet patienter som uppnådde SVR24 efter avslutad behandling. 
Säkerhetsprofilen monitorerades genom laboratorietester, vitala tecken samt att 
biverkningar rapporterades av försökspersonerna. 
 
SVR24 uppnåddes hos sammanlagt 10 av 20 patienter, det vill säga hos 50 %. För 
personer med HCV genotyp 1 konstaterades att 9 av 16, 56 %, svarade på 24 veckors 
läkemedelsterapi och fick ytterligare 24 veckors behandling. Totalt 6 av dessa 9 
personer uppnådde SVR24 (38%) (se tabell 7).  
 
Tabell 8. Effektivitet för behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin för 
patienter med hepatit C genotyp 1 (27).  
 

Effektmått 
Peginterferon alfa-2a och ribavirin  

Antal (%) 
 

Virologisk svar efter 24 veckors 
behandling 

9/16 (56) 

SVR24 6/16 (38) 
 
Vad gäller biverkningar som uppkom under behandling med peginterferon alfa-2a och 
ribavirin bedömdes dessa vara milda till måttliga (se tabell 8). Inga nya oväntade 
biverkningar uppkom och de biverkningar som rapporterades var sådana som i tidigare 
studier hade observerats vid interferonterapi. Hemoglobin-, neutrofil- och 
trombocytnivåer minskade under de första veckorna med läkemedelsbehandling. På 
grund av uppkommen anemi fick dosen ribavirin sänkas hos fem patienter. Neutropeni 
av svår grad uppstod hos fyra deltagare.  Dessa fick sin läkemedelsdos minskad, ingen 
behövde dock avbryta behandlingen och ingen av de fyra drabbades av svår eller 
allvarlig infektion på grund av neutropeni. Ingen patient behövde justera sin 
läkemedelsbehandling eller avsluta terapin på grund av trombocytopeni. Biverkningar 
inkluderande avvikelser i laboratorievärden föranledde dosreduktion av antingen 
peginterferon-alfa-2a eller ribavirin hos 6 patienter.  Kramper och respirationssvikt hos 
en patient samt retinal blödning hos en annan ledde till att dessa personer 
exkluderades ur studien. Dessa händelser bedömdes kunna ha koppling till studiens 
läkemedel. 
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Tabell 9. Förekomst av biverkningar hos minst 25 % av patienterna vid behandling 
med interferon alfa-2a och ribavirin. Omarbetad från tabell 3 i Brinkley-Laughton et 
al. Biodrugs 2002. 
 

Biverkning Antal (%) 

Muskelvärk 17/20 (85) 
Trötthet 15/20 (75) 
Febertillstånd 15/20 (75) 
Huvudvärk 14/20 (70) 
Dermatit 10/20 (50) 
Insomni 9/20 (45) 
Stelhet 8/20 (40) 
Ångest 7/20 (35) 
Illamående 7/20 (35) 
Kräkningar 7/20 (35) 
Anorexi 6/20 (30) 
Hosta 6/20 (30) 
Klåda 6/20 (30) 
Depression 5/20 (25) 

 
Författarna till studien konstaterade att behandlingen generellt sett tolereras väl och att 
50 % uppnådde SVR24 i samband med behandling med peginterferon alfa-2a och 
ribavirin, men att behandlingseffektivitet var något lägre (38 %) bland patienter med 
HCV genotyp 1.  
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3.2 Behandling med sofosbuvir - effektivitet och biverkningar 

3.2.1 Sofosbuvir for previously untreated chronic hepatitis C infection (referens 28) 
 
Den här originalartikeln innefattade två fas III-prövningar, benämnda FISSION- och 
NEUTRINO-studien. I FISSION-studien undersöktes läkemedelsterapi i 12 veckor med 
sofosbuvir och ribavirin samt även 24 veckors terapi med peginterferon alfa-2a och 
ribavirin för patienter (n=253) med HCV genotyp 2 och 3. Dessa båda behandlingar 
jämfördes utifrån effektivitet och säkerhet. Den andra fas III-prövningen, NEUTRINO-
studien, undersökte effektivitet och säkerhet vid behandling med sofosbuvir, 
peginterferon alfa-2a och ribavirin för HCV genotyp 1, 4, 5 och 6 (n=327). I båda 
prövningarna var dosering av läkemedlen densamma. Dosen på sofosbuvir var 400 mg 
som gavs peroralt en gång per dag. Peginterferon alfa-2a injicerades subkutant en gång 
per vecka med dosen 180 μg, och ribavirin intogs peroralt en gång per dag i dosen 1000 
eller 1200 mg beroende på patientens kroppsvikt. Bara försökspersoner med hepatit C 
som inte tidigare fått läkemedelsterapi mot infektionen (behandlingsnaiva) 
inkluderades. Både patienter med och utan levercirros ingick i de två prövningarna. 327 
patienter ingick i NEUTRINO-studien varav 291 hade infektion av genotyp 1. Alla 
försökspersonerna i FISSION- och NEUTRINO-studien (n=253+) behandlades i 12 
veckor med sofosbuvir, peginterferon alfa-2a och ribavirin. I både FISSION- och 
NEUTRINO-studien uppskattades effektiviteten för behandlingarna utifrån antalet 
patienter som SVR uppmättes hos 12 veckor efter avslutad behandling. Säkerheten för 
läkemedelsbehandlingarna bedömdes genom kontroll av labvärden och genom 
registrering av biverkningar under hela behandlingens gång.  
 

Effektiviteten för behandlingen uppskattades utifrån antal patienter som nådde SVR 12 
veckor efter avslutad behandling (SVR12). I FISSION-gruppen uppmättes SVR12 hos 
170 av 253 deltagare (67 %) som fick sofosbuvir och ribavirin i 12 veckor. För patienter 
som behandlades med peginterferon alfa-2a och ribavirin i 24 veckor uppnådde 162 av 
243 personer (67 %) SVR12. Resultat från NEUTRINO-studien visar att för 90 % av 
samtliga deltagare, 295 av 327 patienter, konstaterades SVR 12 veckor efter avslutad 
behandling. Effektiviteten för de med hepatit C genotyp 1 var 89 %.  Behandlingens 
effektivitet för olika HCV-genotyper varierade inte nämnvärt (se tabell 9). SVR12 
uppnåddes enligt följande: 89 % för genotyp 1, 96 % för genotyp 4, 100 % för genotyp 5 
(bara en deltagare) och 100 % för genotyp 6 (bara 6 deltagare). 
 

Tabell 10. Effektivitet för 12 veckors behandling med sofosbuvir, peginterferon alfa-
2a och ribavirin mätt som SVR 12 veckor efter avslutad behandling. Data till tabell 
hämtad från Arterburn et al. N Engl J Med 2013 (Ref 28). 
 

Hepatit C genotyp SVR % 
Genotyp 1  89 
Genotyp 4  96 
Genotyp 5  100 
Genotyp 6  100 

 
Få patienter som fick behandling med sofosbuvir avbröt terapin på grund av uppkomna 
biverkningar. Procentuellt sett för antalet avbrott i behandlingsgrupperna var resultatet 
följande: 2 % av dem som fick terapi i 12 veckor med sofosbuvir, peginterferon alfa-2a 
och ribavirin och 1 % av dem som mottog 12 veckor med sofosbuvir och ribavirin och 11 
% av patienterna som i 24 veckor fick peginterferon alfa-2a och ribavirin avbröt 
behandlingen. FISSION-studien visar att biverkningar förekom i mindre utsträckning 
hos patienter som behandlades med sofosbuvir och ribavirin än hos dem som fick 
behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Exempelvis rapporterade 16 
respektive 18 % av patienterna i behandlingsgrupperna som fick peginterferon alfa-2a 
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influensasymtom, jämfört med bara 3 % i sofosbuvir/ribavirin-gruppen. Depression 
som biverkning rapporterades hos 14 % av alla som fick terapi med peginterferon alfa-
2a medan motsvarande siffra var endast 3 % i gruppen som behandlades utan detta 
läkemedel. För samtliga 3 behandlingsgrupper ur de båda fas III-studierna var de 
vanligaste biverkningarna huvudvärk, trötthet, illamående och insomni (se tabell 11). 
Biokemiska parametrar påverkades mer av behandling med peginterferon alfa-2a och 
ribavirin än kombination av sofosbuvir och ribavirin. De patienter som intog 
peginterferon alfa-2a och ribavirin hade större minskningar i hemoglobin-, neutrofil-, 
lymfocyt- och trombocytnivå än de som behandlades med sofosbuvir och ribavirin. För 
patienter som behandlades med sofosbuvir och ribavirin uppkom anemi av grad 3 hos 9 
% och anemi grad 4 hos 1 % vid denna terapi. Detta jämfört med de patienter som 
behandlades i 24 veckor med peginterferon alfa-2a och ribavirin, där 14 % utvecklade 
anemi av grad 3 och 2 % anemi av grad 4. Inga patienter som enbart fick sofosbuvir och 
ribavirin fick neutropeni av grad 3 och 4, medan 12 respektive 2 % som behandlades 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin i 24 veckor fick denna diagnos. 
 
Tabell 11. Biverkningar rapporterade hos minst 15 % av samtliga patienter vid 
behandling av hepatit C. Omarbetad från tabell 3 Arterburn et al. N Engl J Med 2013. 
(28) 

 
Biverkning Sofosbuvir/interferon 

alfa-2a/ribavirin i 12 
veckor  

 Antal (%) 

Sofosbuvir/ribavirin 
i 12 veckor   

 
Antal (%) 

Interferon alfa-
2a/ribavirin i 24 

veckor   
Antal (%) 

Trötthet 192/327 (59) 92/256 (36) 134/243 (55) 
Huvudvärk 118/327 (36) 64/256 (25) 108/243 (44) 
Illamående 112/327 (34) 46/256 (18) 70/243 (29) 
Insomni 81/327 (25) 31/256 (12) 70/243 (29) 
Anemi 68/327 (21) 20/256 (8) 28/243 (12) 
Minskad aptit 58/327 (18) 17/256 (7) 44/243 (18) 
Influensasymtom 51/327 (16) 7/256 (3) 44/243 (18) 
Frossa 54/327 (17) 7/256 (3) 43/243 (18) 
Febertillstånd 58/327 (18) 6/256 (2) 33/243 (14) 
Utslag 59/327 (18) 23/256 (9) 43/243 (18) 
Diarré 38/327 (12) 23/256 (9) 42/243 (17) 
Klåda 54/327 (17) 19/256 (7) 42/243 (17) 
Muskelvärk 45/327 (14) 21/256 (8) 40/243 (16) 
Irritabilitet 42/327 (13) 25/256 (10) 40/243 (16) 
Neutropeni 54/327 (17) 0/256 (0) 30/243 (12) 

 
Slutsatsen av studien var att behandling med sofosbuvir och ribavirin var effektivare 
samt gav mindre biverkningar än behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin.  
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3.2.2 Sofosbuvir with pegylated interferon alfa-2a and ribavirin for treatment-naïve 
patients with hepatitis C genotype-1 infection (ATOMIC): an open-label, randomised, 
multicentre phase 2 trial (referens 29)  
 
I denna studie ingick 332 patienter med kronisk hepatit C. Personer som tidigare fått 
behandling mot hepatit C och/eller hade diagnostiserad levercirros uteslöts. 
Majoriteten av försökspersonerna hade infektion av HCV genotyp 1 (n=), ett fåtal 
inkluderade hade genotyp 4 (11 personer i grupp B) eller genotyp 6 (5 personer i grupp 
B). Studien gick ut på att fastställa effektivitet och säkerhet för behandling med 
sofosbuvir tillsammans med peginterferon alfa-2a och ribavirin. 
Läkemedelsdoseringarna var: peroralt sofosbuvir 400 mg/d, 180 μg subkutan injektion 
av peginterferon alfa-2a en gång per vecka samt daglig peroral dos ribavirin i styrkan 
1000 eller 1200 mg utifrån kroppsvikt.   Försökspersonerna delades in i 3 olika grupper 
(figur 1). Grupp A mottog sofosbuvir och peginterferon alfa-2a samt ribavirin i 12 
veckor. Patienter som delades in i grupp B fick samma läkemedel men i 24 veckor. De i 
grupp C fick behandling de första 12 veckorna med sofosbuvir, peginterferon alfa-2a 
och ribavirin följt av att halva gruppen sedan endast fick sofosbuvir i 12 veckor medan 
andra halvan av gruppen fick sofosbuvir och ribavirin i 12 veckor. Mått för 
effektiviteten för de olika läkemedelsbehandlingarna var SVR12/24. Säkerheten vid 
läkemedelsterapierna kartlades dels genom att vitala tecken observerades, labvärden 
togs samt genom att biverkningar rapporterades av patienterna under behandlingens 
gång. 

 

       
 

Figur 1. Indelning av patienter i behandlingsgrupper. Data till figur hämtat från 
Afdahl et al. The Lancet 2013 (29). 
 
I samtliga tre grupper uppnåddes höga värden på SVR. Ingen signifikant skillnad sågs i 
effektivitet mellan patienter som behandlats i 12 veckor och dem som behandlats i 24 
veckor. För de 11 med HCV genotyp 4 uppnådde 9 patienter, 82 %, både SVR12 och 
SVR24. Hos alla 5 med HCV genotyp 6 uppnåddes SVR12 och SVR24. I grupp C var 
effektivitetsresultaten för dem som fick avslutande behandling med sofosbuvir och 
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ribavirin samt för dem som fick enbart sofosbuvir så lika att de i studien redovisades 
tillsammans som resultat för grupp C. Effektivietsdata presenteras i tabell 12.  

 
Tabell 12. Antal patienter med HCV genotyp 1 som uppnådde SVR12 och SVR24. 
Omarbetad från tabell 2 Afdhal et al. The Lancet 2013 (29). 
 
Resultatmått Grupp A: 

Sofosbuvir + 
peginterferon 

alfa-2a + 
ribavirin i 12 

veckor 
Antal (%) 

Grupp B: 
sofosbuvir + 

peginterferon 
alfa-2a + 

ribavirin i 24 
veckor 

Antal (%) 

Grupp C: 
sofosbuvir + 

peginterferon 
alfa-2a + 

ribavirin i 12 
veckor 

Antal (%) 
SVR12  47/52 (90) 101/109 (93) 141/155 (91) 
SVR24  46/52 (89) 97/109 (89) 135/155 (87) 
SVR24* 46/48 (96) 97/99 (98) 135/139 (97) 

* SVR24 beräknat då saknade data exkluderades  
 

Hos 97 till 98 % av deltagarna i studien uppkom minst en biverkning under terapitiden. 
De vanligaste biverkningarna vid behandling med peginterferon och ribavirin (trötthet, 
huvudvärk och illamående) har beskrivits sedan tidigare. 29 patienter fick avbryta sin 
behandling på grund av biverkningar; 3 i grupp A, 19 i grupp B och 7 i grupp C. Dessa 
avbrott sågs alltså i högre utsträckning i grupp B där patienter behandlades med 
peginterferon alfa-2a i 24 veckor jämfört med grupp A och C som fick peginterferon 
alfa-2a i 12 veckor. Anemi och neutropeni var de vanligaste biverkningarna som 
orsakade behandlingsavbrott, även dessa kopplades till peginterferon alfa-2a och 
ribavirin. Fyra fall av biverkningar som klassades som allvarliga och relaterade till 
läkemedelsbehandlingen uppkom i denna studie, inte heller dessa ansågs kopplade till 
substansen sofosbuvir. De fyra allvarliga biverkningarna anemi, autoimmun hepatit, 
pyelonefrit och pancytopeni som uppkom bedömdes ha uppstått på grund av 
behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Labvärden för samtliga grupper 
visade på minskning av neutrofiler, hemoglobin, trombocyter och lymfocyter, vilket 
tidigare forskning visat är relaterat till behandling med peginterferon och ribavirin. 
Studien visade att för grupp C1, (sofosbuvir som monoterapi de sista 12 veckorna) 
ökade nivåerna av hemoglobin och lymfocyter både snabbare och i högre utsträckning 
jämfört med grupp C2 (sofosbuvir och ribavirin under de sista 12 veckorna). 
 
Denna fas II-prövning visade alltså att sofosbuvir är effektivt och väl tolererat, samt att 
det inte verkar föreligga någon fördel att behandla med sofosbuvir i mer än 12 veckor. 
Författarna konstaterade dock att fler studier krävs för att bekräfta resultaten från 
denna studie. Även undersökningar gällande sofosbuvir-behandling av patienter med 
levercirros behövs.  
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3.2.3 Sofosbuvir (GS-7977) plus peginterferon/ribavirin in treatment-naïve patients 
with HCV genotype 1: A randomized, 28-day, dose-ranging trial (referens 30) 
 
I denna studie behandlades 63 patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1. 
Försökspersonerna hade inte tidigare fått behandling mot hepatit C och levercirros var 
ett exklusionskriterium. Studien genomfördes för att kartlägga säkerhet, tolerabilitet, 
antiviral verkan och farmakokinetiska data vid kombinationsbehandling med 
sofosbuvir, peginterferon alfa-2a och ribavirin i 28 dagar och olika styrkor på 
sofosbuvir. Deltagarna delades slumpmässigt in i 4 grupper som fick peginterferon alfa-
2a och ribavirin tillsammans med ett av följande alternativ: sofosbuvir 100 mg, 
sofosbuvir 200 mg, sofosbuvir 400 mg eller placebo. Peginterferon alfa-2a injicerades 
subkutant en gång per vecka med styrkan 180 μg och ribavirin intogs peroralt dagligen 
med en styrka som baserades på patientens vikt. Sofosbuvir intogs peroralt en gång per 
dag. Efter att patienterna behandlats i 28 dagar fick samtliga terapi i 44 veckor med 
enbart peginterferon alfa-2a och ribavirin. Effektivitetsmåttet var SVR12/24. Genom 
inrapportering av biverkningar och utifrån olika labvärden som togs på 
studiedeltagarna kunde säkerheten studeras för behandlingarna. 
 
Studiens resultat visar att SVR uppnåddes bland fler patienter som behandlades med 
sofosbuvir, peginterferon alfa-2a och ribavirin än de som fick placebo, peginterferon 
och ribavirin. SVR12 uppnåddes hos 56, 72 och 87 % för behandling med sofosbuvir 
med en dos på respektive 100, 200 och 400 mg/d. 50 % av deltagarna som fick placebo 
istället för sofosbuvir nådde SVR12. Motsvarande resultat sett till SVR24 var 56, 83 och 
80 %. I gruppen som behandlades utan sofosbuvir nådde 43 % av deltagarna SVR24. 
 
Biverkningar rapporterades av 54 av 63 patienter som behandlades i 28 dagar med 
sofosbuvir, peginterferon alfa-2a och ribavirin. Biverkningsprofilen skilde sig inte 
utifrån vilken dos sofosbuvir som intogs. Inte heller sågs någon skillnad för 
biverkningsfrekvens och -intensitet mellan grupper som fick sofosbuvir tillsammans 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin jämfört med de som fick placebo i kombination 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Trötthet, illamående, frossa, huvudvärk och 
ledvärk var biverkningarna som rapporterades mest frekvent. Alla biverkningar som 
uppkom under behandlingstiden med sofosbuvir klassades som milda eller måttliga, 
och 92 % försvann efter avslutad behandling. Under de 44 avslutande veckorna med 
peginterferon alfa-2a och ribavirin avbröt 5 patienter sin behandling på grund av 
biverkningar och 5 patienter drabbades av allvarliga biverkningar. Biverkningarna som 
klassades som allvarliga var: ischemi, akut pankreatit, anemi, depression och 
buksmärta.  Alla allvarliga biverkningar uppkom då minst 50 dagar hade gått från att 
sista dos sofosbuvir intogs. Dessa allvarliga biverkningar försvann efter terapiavslut. De 
blodvärden som togs på deltagarna under studiens gång visade inte på signifikanta 
skillnader mellan behandlingarna. Likartad minskning av bland annat hemoglobin-, 
neutrofil- och trombocytnivåer sågs i samtliga grupper.   
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3.2.4 Sofosbuvir in combination with peginterferon alfa-2a and ribavirin for non-
cirrhotic, treatment-naïve patients with genotype 1, 2 and 3 hepatitis C infection: a 
randomised, double-blind, phase 2 trial (referens 31)     
 
Denna fas II studie gick ut på att kartlägga effektivitet och säkerhet av sofosbuvir hos 
personer med HCV genotyp 1, 2 och 3. Bara personer som inte tidigare behandlats fick 
delta i prövningen och de med levercirros exkluderades. Patienterna indelades i 2 
kohorter. Grupp A bestod av 122 personer med HCV genotyp 1 och grupp B av 25 
personer med genotyp 2 och 3. Rekryteringen av HCV-smittade till studien pågick 
mellan augusti 2010 och december 2010. Deltagare i grupp A tilldelades slumpmässigt 
en av dessa 3 läkemedelsbehandlingar: sofosbuvir 200 mg/d, sofosbuvir 400 mg/d 
eller placebo. Dessa intogs tillsammans med peginterferon alfa-2a och ribavirin i 12 
veckor. Doseringarna var följande: peroralt sofosbuvir i styrkan 200 eller 400 mg/d, 
peginterferon alfa-2a injektioner 180 µg en gång per vecka, och peroralt intag av 
ribavirin 1000 eller 1200 mg/d beroende på kroppsvikt.  
 
Behandlingseffektivitet mättes som SVR12/24. Behandlingarna gav följande resultat: 
för de 48 patienter som fick sofosbuvir 200 mg med peginterferon alfa-2a och ribavirin 
nådde 43 SVR12 och 41 SVR24, av de 47 patienter som fick sofosbuvir 400 mg 
tillsammans med peginterferon alfa-2a och ribavirin noterades SVR12 hos 43 och för 
SVR24 hos 42, 15 personer uppnådde SVR12 och lika många SVR24 av de 26 
deltagarna som fick placebo tillsammans med peginterferon alfa-2a och ribavirin (se 
tabell 13). Noterbart är att anledningen till att antalet som uppnådde SVR24 minskade 
från SVR12 i båda sofosbuvir-grupperna berodde på att patienter föll bort från 
uppföljningen efter att de hade konstaterats virusfria 12 veckor efter avslutad terapi. 

 
Tabell 13. Antal patienter med HCV genotyp 1 som uppnådde SVR efter 12 och 24 
veckor. Data till tabell hämtat från Abrams et al. The Lancet 2013 (31 ). 

 
 Grupp A: 

Sofosbuvir 200 mg/ 
peginterferon/ 

ribavirin 
Antal (%) 

Grupp B: 
Sofosbuvir 400 mg/ 

peginterferon/ 
ribavirin 
Antal (%) 

Grupp C: 
Placebo/ 

peginterferon/ 
ribavirin 
Antal (%) 

SVR12 43/48 (90) 43/47 (91) 23/25 (58) 
SVR24 41/48 (85) 42/47 (89) 15/25 (58) 

 
För dem som intog sofosbuvir var det trötthet, huvudvärk, illamående, frossa, smärta 
och insomni som i störst utsträckning rapporterades. De flesta biverkningar som 
uppkom under behandlingstiden bedömdes som milda eller måttliga (se tabell 14). 
Biverkningar som klassades som allvarliga var sådana som tidigare konstaterats vid 
behandling med peginterferon och ribavirin. Trötthet, utslag, feber och diarré som 
biverkningar förekom mer i sofosbuvirgrupperna än i placebogruppen, dock var dessa 
inte dosrelaterade. Åtta patienter ur grupp A avbröt sin läkemedelsbehandling under de 
12 första veckorna på grund av biverkningar. Av dessa hade två intagit sofosbuvir i 
styrkan 200 mg, tre sofosbuvir 400 mg och tre hade behandlats med placebo. Av de två 
patienterna som behandlades med sofosbuvir 200 mg avbröt en på grund av 
neutropeni och den andra på grund av hårsäcksinflammation. Anledningar till avbrott i 
gruppen som fick 400 mg var: en patient fick ulkus, en drabbades av en hjärtinfarkt och 
en patient avbröt på grund av depression med självmordstankar. I gruppen som fick 
placebo avbröt en patient på grund av trötthet, insomni och humörsvängningar, en 
utifrån att ha drabbats av respirationsproblem och bröstsmärtor, och en patient angav 
huvudvärk och irritabilitet som orsak till avbrottet.  Inga avbrott förekom i grupp B. 
Försämrade blodvärden hos patienterna, sett som minskning i hemoglobin-, leukocyt-, 
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neutrofil- och trombocytnivå var i samma utsträckning som setts i tidigare studier. 
Ingen signifikant skillnad fanns mellan de olika behandlingsgrupperna. 
 
Tabell 14. Rapporterade biverkningar hos minst 20 % under 12 veckors behandling 
innefattande sofosbuvir. Omarbetad från tabell 2 Abrams et al. The Lancet 2013 (31). 

 
 Sofosbuvir 200 mg 

+ 
peginterferon alfa-

2a + 
ribavirin - 
Antal (%) 

Sofosbuvir 400 mg 
+ 

peginterferon alfa-
2a + 

ribavirin - 
Antal (%) 

Placebo + 
peginterferon 

alfa-2a + 
ribavirin - 

 
Antal (%) 

Trötthet 32/48 (67) 32/47 (68) 14/26 (54) 
Huvudvärk 17/48 (35) 18/47 (38) 15/26 (58) 
Illamående 15/48 (31) 21/47 (45) 12/26 (48) 
Frossa 18/48 (38) 19/47 (40) 10/26 (38) 
Smärta 14/48 (29) 12/47 (26) 8/26 (31) 
Insomni 9/48 (19) 14/47 (30) 8/26 (31) 
Utslag 13/48 (27) 12/47 (26) 4/26 (15) 
Neutropeni 8/48 (17) 14/47 (30) 5/26 (19) 
Anemi 11/48 (23) 8/47 (17) 5/26 (19) 
Muskelvärk 5/48 (10) 11/47 (23) 6/26 (23) 
Feber 12/48 (25) 10/47 (21) 2/26 (8) 
Ledvärk 5/48 (10) 5/47 (11) 5/26 (19) 
Diarré  7/48 (15) 11/47 (23) 2/26 (8) 

 
Studien stödjer tidigare studiers resultat, att en sofosbuvirdos på 400 mg/d 
tillsammans med peginterferon alfa-2a och ribavirin är optimal, samt att 
behandlingstiden 12 veckor ger bra behandlingssvar för patienter som inte tidigare 
behandlats och som har hepatit C genotyp 1.   
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3.3 Behandling med ledipasvir/sofosbuvir - effektivitet och biverkningar 

3.3.1 Efficacy of Nucleotide Polymerase Inhibitor Sofosbuvir Plus the NS5A Inhibitor 
Ledipasvir or the NS5B Non-Nucleoside Inhibitor GS-9669 Against HCV Genotype 1 
Infection (referens 32) 
 
I denna studie undersöktes effektiviteten och säkerheten för ett antal antivirala 
substanser vid behandling av hepatit C genotyp 1. I studien ingick personer med och 
utan levercirros och patienter med och utan tidigare behandling. Indelning i olika 
behandlingsgrupper utgick från om diagnostiserad levercirros förelåg eller ej och 
utifrån tidigare behandlingserfarenhet. Behandlingarna som prövades var följande: 
sofosbuvir tillsammans med ledipasvir eller substansen GS-9669 och ribavirin i 12 
veckor, kombinationsläkemedlet innehållande ledipasvir/sofosbuvir med och utan 
ribavirin i 12 veckor, och ledipasvir/sofosbuvir i 6 veckor. Totalt kom studien att bestå 
av sju behandlingsgrupper med sammanlagt 113 deltagare (se tabell 15). Läkemedlen 
som försökspersonerna behandlades med intogs peroralt en gång per dag i följande 
styrkor: ledipasvir 90 mg, sofosbuvir 400 mg, GS-9669 500 mg, ribavirin 1000 eller 
1200 mg beroende på kroppsvikt. 
 
Tabell 15. Studiedesign för behandling av patienter med infektion av hepatit C 
genotyp 1. Omarbetad från tabell 1 Gane et al. Gastroenterology 2014 (32). 

 
Behandling Antal 

veckor 
Antal 

patienter 
Tidigare 

behandlade 
Diagnostiserad 

levercirros 
Sofosbuvir+ledipasvir+ 
ribavirin 

12 25 Nej Nej 

Sofosbuvir+GS-9669+ 
ribavirin 

12 25 Nej Nej 

Ledipasvir/sofosbuvir+ 
ribavirin 

6 25 Nej Nej 

Sofosbuvir+ledipasvir+ 
ribavirin 

12 9 Ja Nej 

Sofosbuvir+GS-9669+ 
ribavirin 

12 10 Ja Nej 

Ledipasvir/sofosbuvir 12 10 Ja Ja 
Ledipasvir/sofosbuvir 
+ ribavirin 

12 9 Ja Ja 

 
För att fastslå effektiviteten för de olika läkemedelsterapierna användes SVR12, icke 
mätbar koncentration av HVC RNA (<15 IU/mL) i plasma 12 veckor efter avslutad 
behandling. Effektivitetsmått var antalet patienter som uppnådde SVR12. Hos patienter 
som fick kombinationsläkemedlet ledipasvir/sofosbuvir uppnådde följande antal i de 
olika grupperna SVR12: 68 % i gruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 
12 veckor, 70 % i gruppen med diagnostiserad levercirros som fick 
ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor, 100 % i gruppen där personerna hade levercirros och 
intog ledipasvir/sofosbuvir samt ribavirin i 12 veckor (se tabell 16).  
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Tabell 16. Effektivitet mätt som antal patienter som uppnått SVR12 för behandlingar 
mot hepatit C genotyp 1. Omarbetad från tabell  1 Gane et al. Gastroenterology 2014 
(32). 
 
Behandling SVR12  

Antal (%) 
SOF+LDV+RBV i 12 veckor hos patienter 
som inte tidigare behandlats 

25/25 (100) 

SOF+GS-9669+RBV i 12 veckor hos 
patienter som inte tidigare behandlats 

23/25 (92) 

LDV/SOF + RBV i 6 veckor hos patienter 
som inte tidigare behandlats 

17/25 (68) 

SOF+LDV+RBV i 12 veckor hos patienter 
som tidigare behandlats 

9/9 (100) 

SOF+GS-9669+RBV i 12 veckor hos 
patienter som tidigare behandlats 

10/10 (100) 

LDV/SOF i 12 veckor hos patienter som 
tidigare behandlats och har levercirros 

7/10 (70) 

LDV/SOF + RBV i 12 veckor hos patienter 
som tidigare behandlats och har levercirros 

9/9 (100) 

SOF=sofosbuvir, LDV=ledipasvir, RBV=ribavirin 

 
Redovisning av säkerhet vid denna kliniska prövning visar att hos 93 % av deltagarna 
rapporterades minst en biverkning. De flesta inrapporterade biverkningarna klassades 
som milda. Biverkningar som huvudvärk, trötthet och illamående dominerade. 
Patienter med levercirros som behandlades i 12 veckor med ledipasvir/sofosbuvir 
uppvisade den lägsta incidensen av biverkningar. Hos fem patienter uppstod allvarliga 
biverkningar, men endast en av dessa biverkningar (hemolytisk anemi grad 3) ansågs 
bero på läkemedelsterapin och närmare bestämt ribavirin. Enbart en deltagare av 
studiens 113 avbröt sin behandling efter 7 veckor på grund av biverkning, noterbart är 
att trots avbrottet uppnådde patienten SVR12. I alla grupper där behandling med 
ribavirin gavs noterades minskning i hemoglobinnivå. Hos patienter som behandlades 
med enbart ledipasvir/sofosbuvir förekom ingen minskning av hemoglobin. Avvikande 
laboratorievärden av grad 3 och grad 4 uppkom inte i gruppen som enbart fick 
ledipasvir/sofosbuvir men hos 24 patienter som behandlades med 
ledipasvir/sofosbuvir i kombination med ribavirin.   
 
Studiens slutsats var att sofosbuvir i kombination med ledipasvir ger en högeffektiv 
behandling av hepatit C genotyp 1 även hos patienter som tidigare inte svarat på 
behandling. 
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3.3.2 Ledipasvir and Sofosbuvir for Untreated HCV Genotype 1 Infection (referens 33) 
 
865 patienter med kronisk hepatit C genotyp 1 behandlades i denna studie som var en 
fas III-prövning. Syftet var att fastställa och jämföra effektivitet och säkerhet av 
kombinationsbehandling med ledipasvir/sofosbuvir i 12 eller 24 veckor med eller utan 
tillägg av ribavirin. Kombinationsläkemedlet ledipasvir/sofosbuvir doserades 90 mg/d 
ledipasvir och 400 mg/d sofosbuvir, och ribavirin 1000 mg/d eller 1200 mg/d 
beroende på kroppsvikt. Läkemedlen intogs dagligen peroralt. Försökspersonerna som 
ingick var tidigare obehandlade för kronisk hepatit C genotyp 1 och även patienter med 
levercirros inkluderades. Patienterna indelades slumpmässigt i 4 grupper med följande 
behandlingar: ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor, ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 12 
veckor, ledipasvir/sofosbuvir i 24 veckor, eller ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 24 
veckor. 
 
Det primära sättet i studien för att fastställa effektivitet var genom SVR12, icke mätbar 
virusnivå i plasma 12 veckor efter avslutad behandling. Effektiviteten för 
behandlingarna, antal patienter som uppnådde SVR12, var följande: 211 av 214, 99 % av 
patienterna som fick ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor, 211 av 217, 97 % av patienterna 
som fick ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 12 veckor, 212 av 217, 98 % av patienterna 
som fick ledipasvir/sofosbuvir i 24 veckor och 215 av 217, 99 % av patienterna som fick 
ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 24 veckor (se tabell 17).  
 
Tabell 17. Effektivitet mätt som SVR12 för behandlingar mot hepatit C genotyp 1. 
Omarbetad från tabell 2 Afdahl et al. N Engl J Med 2014 (33). 

  
Behandling Antal veckor Antal patienter SVR12 

Antal (%) 
Ledipasvir/sofosbuvir 12 214 211/214 (99) 
Ledipasvir/sofosbuvir 

+ ribavirin 
12 217 211/217 (97) 

Ledipasvir/sofosbuvir 24 217 212/217 (98) 
Ledipasvir/sofosbuvir 

+ ribavirin 
24 217 215/217 (99) 

    
Majoriteten (79 till 92 %) av alla patienter rapporterade minst en biverkning. De mest 
rapporterade biverkningarna var: trötthet, huvudvärk, insomni och illamående. Hos 93 
% av patienterna som fick biverkningar var dessa klassade som milda eller måttliga. 
Allvarliga biverkningar konstaterades hos 33 personer som ingick i följande 
behandlingsgrupper: 1 i gruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor, 7 i gruppen 
som fick ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 12 veckor, 18 i gruppen som fick 
ledipasvir/sofosbuvir i 24 veckor samt 7 i gruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir och 
ribavirin i 24 veckor. Uppkomna biverkningar under läkemedelsterapi resulterade i att 
10 patienter avbröt behandlingen, 4 ingick i gruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir i 
24 veckor och 6 patienter ingick i gruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 
24 veckor. Trötthet, utslag, huvudvärk, hosta, insomni, klåda, orkeslöshet och anemi, 
biverkningar som kopplats samman med ribavirin, förekom i högre utsträckning i 
grupper som fått ledipasvir/ribavirin tillsammans med ribavirin än i de grupper som 
inte fått ribavirin (se tabell 18). Signifikanta skillnader sågs i minskning av 
hemoglobinnivå mellan dem som behandlades med enbart ledipasvir/sofosbuvir och 
dem som fick ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin. Hemoglobinnivån minskade med 0,4 
g/dl respektive 0,2 g/dl i grupperna som fick ledipasvir/sofosbuvir i 12 respektive 24 
veckor. I grupperna som fick ledipasvir/sofosbuvir tillsammans med ribavirin i 12 eller 
24 veckor var minskningen 2,2 g/dl respektive 1,9 g/dl. Anemi grad 3 uppkom hos 20 
av 217 patienter (9 %) som fick behandling med ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor och 
hos 16 av 217 personer (7 %) som fick 24 veckors terapi med ledipasvir/sofosbuvir och 
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ribavirin. En patient (1 av 217) som fick 12 veckors behandling med 
ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin drabbades av anemi grad 4. Ingen patient som 
enbart behandlades med ledipasvir/sofosbuvir fick anemi av grad 3 eller grad 4. 
Neutropeni grad 3 uppstod hos 1 av 214 patienter (<1 %) och hos 3 av 217 patienter (1 
%) som fick ledipasvir/sofosbuvir som behandling i 12 respektive 24 veckor. 
Trombocytopeni grad 3 noterades hos en patient i vardera gruppen som fick 
behandling med endast ledipasvir/sofosbuvir. Inga fall av neutropeni och 
trombocytopeni konstaterades i grupperna som mottog ledipasvir/sofosbuvir 
tillsammans med ribavirin.     
 
Tabell 18. Rapporterade biverkningar hos minst 10 % av alla patienter vid 
behandlingar mot kronisk hepatit C genotyp 1. Omarbetad från tabell 3 Afdahl et al. 
N Engl J Med 2014 (33). 

 
Biverkning LDV/SOF i 

12 veckor 
(N=214)  

 
Antal (%) 

LDV/SOF + 
RBV i 

12 veckor 
(N=217) 

Antal (%) 

LDV/SOF i 
24 veckor 
(N=217)  

 
Antal (%) 

LDV/SOF + 
RBV i 

24 veckor 
(N=217) 

Antal (%) 
Trötthet 44/214 (21) 79/217 (36) 53/217 (24) 82/217 (38) 
Huvudvärk 53/214 (25) 49/217 (23) 54/217 (25) 65/217 (30) 
Insomni 17/214 (8) 45/217 (21) 26/217 (12) 47/217 (22) 
Illamående 24/214 (11) 37/217 (17) 29/217 (13) 32/217 (15) 
Orkeslöshet 14/214 (7) 23/217 (11) 20/217 (9) 26/217 (12) 
Diarre 24/214 (11) 18/217 (8) 24/217 (11) 14/217 (6) 
Utslag 16/214 (7) 21/217 (10) 16/217 (7) 27/217 (12) 
Irritabilitet 11/214 (5) 17/217 (8) 17/217 (8) 24/217 (11) 
Hosta 6/214 (6) 21/217 (10) 16/217 (7) 25/217 (12) 
Klåda 11/214 (5) 22/217 (10) 8/217 (4) 20/217 (9) 
Anemi 0 25/217 (12) 0 22/217 (10) 

LDV=ledipasvir, SOF=sofosbuvir, RBV=ribavirin 

 
Författarna konkluderade med att behandling med ledipasvir/sofosbuvir med eller 
utan tillägg av ribavirin är mycket effektivt vid terapi av tidigare obehandlade patienter 
med hepatit C genotyp 1. Tillägg av ribavirin eller ökad terapiduration (24 veckor i 
stället för 12 veckor) gav ingen fördel. 
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3.3.3 Ledipasvir and sofosbuvir for previously treated HCV genotype 1 infection 
(referens 34) 
 
I denna fas III-studie ingick patienter med kronisk hepatit C genotyp 1 som inte 
uppnått SVR vid tidigare behandling med antingen peginterferon/ribavirin eller med 
peginterferon/ribavirin och tillägg av förstagenerations proteashämmare. Både 
personer med och utan levercirros inkluderades. Försökspersonerna fick peroral 
behandling med kombinationsläkemedlet ledipasvir/sofosbuvir 90/400 mg/d, med 
eller utan tillägg av ribavirin. Ribavirindosen justerades för patientens vikt. 
Behandlingsdurationen var 12 eller 24 veckor. Försökspersoner delades slumpmässigt 
in i fyra olika behandlingsgrupper, och totalt 440 personer påbörjade läkemedelsterapi 
(se figur 2). Effektivitetsmått var antal patienter som uppnådde SVR12. Säkerheten för 
de olika terapierna monitorerades genom inrapportering av biverkningar och genom 
uppföljning av olika biokemiska parametrar.  
 

 

 
 

Figur 2. Behandlingsgrupper. Data till figur hämtat från Afdahl et al. N Engl J Med 
2014. 

 
Av totalt 440 patienter uppnådde 427 SVR12. Andelen patienter som uppnådde SVR12 
i de olika grupperna är återgiven i tabell 19. Det var statistiskt inga signifikanta 
skillnader mellan de olika behandlingsgrupperna eller mellan patienter med eller utan 
levercirros. 
 

440 patienter 

111 
patienter; 

behandling 
i 24 veckor 

med 
ledipasvir/ 
sofosbuvir 
+ ribavirin 

111 
patienter; 

behandling 
i 12 veckor 

med 
ledipasvir/ 
sofosbuvir 
+ ribavirin 

109 
patienter; 

behandling 
i 24 veckor 

med 
ledipasvir/ 
sofosbuvir 

109 
patienter; 

behandling 
i 12 veckor 

med 
ledipasvir/ 
sofosbuvir 
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Tabell 19. Effektivitet mätt som antal patienter som uppnår SVR12 vid behandlingar 
mot hepatit C genotyp 1. Omarbetad från tabell 2 Afdahl et al. N Engl J Med 2014 
(34). 

 
Behandling Antal veckor Antal patienter SVR12-Antal. (%) 
Ledipasvir/sofosbuvir 12 109 102/109 (94) 
Ledipasvir/sofosbuvir 
+ ribavirin 

12 111 107/111 (96) 

Ledipasvir/sofosbuvir 24 109 108/109 (99) 
Ledipasvir/sofosbuvir 
+ ribavirin 

24 111 110/111 (99) 

 
Biverkningsfrekvensen och -profilen skilde sig inte åt nämnvärt mellan dem som fick 
ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 12 eller 24 veckor. Däremot sågs en skillnad bland 
grupperna som fick behandling med enbart ledipasvir/sofosbuvir i 12 eller 24 veckor. 
Hos patienterna som behandlades i 24 veckor var biverkningsincidensen 81 % medan 
den var 67 % i gruppen som fick 12 veckors terapi. Ingen av de 440 patienterna i denna 
studie avbröt läkemedelsterapin på grund av biverkningar. Dock fick majoriteten (67 
till 90 %) av alla 440 deltagarna någon form av biverkning, mestadels klassade som 
milda till måttliga. Bland dem som fick behandling i 24 veckor med 
ledipasvir/sofosbuvir fick 6 % biverkningar som klassades som allvarliga, medan 3 % 
rapporterade allvarliga biverkningar bland dem som fick 24 veckors terapi med 
ledipasvir/sofosbuvir samt ribavirin. Inga allvarliga biverkningar uppkom bland de 
grupper som behandlades i 12 veckor. Sett till biverkningar konstaterades att sådana 
som tidigare har kopplats till ribavirinbehandling förekom i högre utsträckning i 
behandlingsgrupperna där ribavirin ingick jämfört med grupper som enbart fick 
ledipasvir/sofosbuvir-behandling. Exempel på rapporterade biverkningar som förekom 
mer bland dem som fick ribavirin är: trötthet, illamående, insomni, ledsmärta, hosta, 
utslag, irritabilitet, andnöd och anemi (se tabell 20). Minskning av hemoglobinnivå 
förekom i grupperna som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin men 
inte i de två grupper som enbart fick ledipasvir/sofosbuvir. Anemi grad 3 noterades hos 
två patienter (2 %) som behandlades i 12 veckor och hos 9 personer (8 %) som fick 24 
veckors terapi. Två patienter (2 %) som fick ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 24 
veckor drabbades av anemi grad 4. Lymfocytopeni och trombocytopeni förekom i olika 
grad bland patienterna (tabell 20). 
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Tabell 20. Rapporterade biverkningar hos minst 10 % av alla patienter vid 
behandlingar mot kronisk hepatit C genotyp 1. Omarbetad från tabell 3 Afdahl et al. 
N Engl J Med 2014 (34). 

LDV=ledipasvir, SOF=sofosbuvir, RBV=ribavirin 

Biverkning 

LDV/SOF 
i 

12 veckor 
(N=109) 

 
Antal (%) 

LDV/SOF + 
RBV i 

12 veckor 
(N=111) 

Antal (%) 

LDV/SOF i 
24 veckor 
(N=109) 

 
Antal (%) 

LDV/SOF + RBV 
i 

24 veckor 
(N=111) 

Antal (%) 

Trötthet 23/109 
(21) 

45/111 (41) 26/109 (24) 50/111 (45) 

Huvudvärk 28/109 
(26) 

26/111 (23) 25/109 (23) 35/111 (32) 

Illamående 13/109 
(12) 

20/111 (18) 7/109 (6) 25/111 (23) 

Insomni 10/109 (9) 18/111 (16) 4/109 (4) 19/111 (17) 
Ledsmärta 7/109 (6) 13/111 (12) 7/109 (6) 17/111 (15) 
Hosta 5/109 (5) 16/111 (14) 5/109 (5) 16/111 (14) 
Diarré 7/109 (6) 5/111 (5) 9/109 (8) 17/111 (15) 
Utslag 2/109 (2) 11/111 (10) 6/109 (6) 16/111 (14) 
Irritabilitet 2/109 (2) 13/111 (12) 4/109 (4) 12/111 (11) 
Yrsel 3/109 (3) 8/111 (7) 7/109 (6) 12/111 (11) 
Luftvägsinfektion 4/109 (4) 6/111 (5) 7/109 (6) 11/111 (10) 
Andnöd 0 16/111 (14) 3/109 (3) 9/111 (8) 
Muskelkramp 1/109 (1) 8/111 (7) 2/109 (2) 12/111 (11) 
Torr hud 0 3/111 (3) 3/109 (3) 11/111 (10) 
Anemi grad 3-4 0 9/111 (8) 1/109 (1) 12/111 (11) 
Lymfocytopeni grad 3 1/109 (1) 1/111 (1) 1/109 (1) 3/111 (3) 
Lymfocytopeni grad 4 0 1/111 (1) 0 1/111 (1) 
Trombocytopeni grad 3 1/109 (1) 0 2/109 (2) 0 
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3.3.4 Ledipasvir and Sofosbuvir for 8 or 12 Weeks for Chronic HCV without Cirrhosis 
(referens 35)  
 
Till denna studie rekryterades 647 patienter från 58 städer i USA som hade kronisk 
hepatit C genotyp 1 utan levercirros och som tidigare inte fått behandling. Studien var 
en fas III-prövning och syftet var att undersöka möjligheten att ytterligare korta ner 
behandlingstiden med ledipasvir/sofosbuvir med eller utan ribavirin. Tidigare studier 
hade  nämligen visat att 12 veckors behandling var lika effektiv som 24 veckors. 
Ledipasvir/sofosbuvir doserades  peroralt 90/400 mg/d. Ribavirin administrerades 
också peroralt en gång om dagen och dosen justerades efter patientens kroppsvikt. 
Deltagarna randomiserades till tre behandlingsgrupper: behandling med 
ledipasvir/sofosbuvir i 8 veckor, behandling med ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 8 
veckor, eller behandling med ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor. Effektiviteten mättes 
utifrån antalet patienter i de olika behandlingsgrupperna som nådde SVR 12 veckor 
efter avslutad behandling. Labvärden togs på alla deltagarna och alla potentiella 
biverkningar registrerades under studiens gång.  
 
I gruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir i 8 veckor uppmättes SVR12 hos 202 av 215 
patienter (94 %). SVR12 konstaterades hos 201 av 216 personer (93 %) som fått terapi i 
8 veckor med ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin. 206 av 216 patienter (95 %) som fick 
ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor uppnådde SVR12 (se tabell 21). 
 
Tabell 21. Effektivitet mätt som SVR12 för behandlingar mot hepatit C genotyp 1. 
Omarbetad från tabell 2 Bernstein et al. N Engl J Med 2014 (35). 

 
Behandling Antal veckor Antal patienter SVR12-Antal. (%) 
Ledipasvir/sofosbuvir 8 215 202/215 (94) 
Ledipasvir/sofosbuvir 

+ ribavirin 
8 216 201/216 (93) 

Ledipasvir/sofosbuvir 12 216 206/216 (95) 
 
De vanligaste biverkningarna som rapporterades i samtliga tre grupper var trötthet, 
huvudvärk och illamående. Biverkningar uppkom i högre utsträckning hos patienter 
som fick ribavirin tillsammans med ledipasvir/sofosbuvir än hos dem som bara fick 
ledipasvir/sofosbuvir. 76 % av alla försökspersoner som behandlades med 
ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin drabbades av biverkningar. Detta i jämförelse med 
67 respektive 69 % av patienterna i grupperna som intog ledipasvir/sofosbuvir i 8 
respektive 12 veckor. Biverkningar som tidigare har kunnat kopplas ihop med 
ribavirinterapi, som trötthet, huvudvärk, illamående, insomni, irritabilitet, utslag, 
klåda, hosta och anemi, förekom mer frekvent i gruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir 
och ribavirin jämfört med grupperna som inte fick ribavirin (se tabell 22). Tre patienter 
valde under studiens gång att avbryta sin behandling på grund av biverkningar: en ur 
gruppen som mottog ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 8 veckor samt två patienter 
som ingick i behandlingsgruppen som fick ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor. Hos totalt 
15 patienter uppkom biverkningar som klassades som svåra eller livshotande. Av dessa 
15 ingick två patienter i gruppen som i 8 veckor fick ledipasvir/sofosbuvir, åtta i 
gruppen som behandlades med ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin i 8 veckor och fem 
personer ingick i gruppen som mottog ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor. 
Hemoglobinnivåer minskade signifikant mer i gruppen som utöver 
ledipasvir/sofosbuvir även fick ribavirin. I gruppen som intog enbart 
ledipasvir/sofosbuvir i 8 veckor noterades minskning av hemoglobinnivå med i 
genomsnitt 0,2 g/dl. Motsvarande siffra för de som intog ledipasvir/sofosbuvir och 
ribavirin var 1,9 g/dl. För gruppen som intog ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor 
uppmättes en genomsnittlig minskning av hemoglobin på 0,4 g/dl. Anemi grad 3 
uppkom hos 11 av 216 patienter (5 %) som fick ledipasvir/sofosbuvir och ribavirin samt 
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hos en patient (<1 %) som fick ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor. Ingen i gruppen som 
behandlades i 8 veckor med ledipasvir/sofosbuvir utvecklade anemi grad 3. Hos en 
patient som fått ledipasvir/sofosbuvir i 12 veckor och hos en person som intog 
kombinationsläkemedlet tillsammans med ribavirin i 8 veckor noterades neutropeni 
grad 3. Endast en person av samtliga 647 deltagare utvecklade lymfocytopeni grad 3 
under behandlingstiden.   
 
Tabell 22. Rapporterade biverkningar hos minst 5 % av alla patienter vid 
behandlingar mot kronisk hepatit C genotyp 1. Omarbetad från table 3 Bernstein et 
al. N Engl J Med 2014 (35). 
 

Biverkning LDV/SOF i 
8 veckor 
(N=215) 

Antal (%) 

LDV/SOF + 
RBV i 

8 veckor 
(N=216) 

Antal (%) 

LDV/SOF i 
12 veckor 
(N=216)  

Antal (%) 

Trötthet 45/215 (21) 75/216 (35) 49/216 (23) 
Huvudvärk 30/215 (14) 54/216 (25) 33/216 (15) 
Illamående 15/215 (7) 38/216 (18) 24/216 (11) 
Insomni 11/215 (5) 26/216 (12) 15/216 (7) 
Irritabilitet 3/215 (1) 29/216 (13) 9/216 (4) 
Diarré 15/215 (7) 13/216 (6) 9/216 (4) 
Ledsmärta 9/215 (4) 11/216 (5) 16/216 (7) 
Förstoppning 9/215 (4) 13/216 (6) 8/216 (4) 
Yrsel 6/215 (3) 13/216 (6) 9/216 (4) 
Utslag 3/215 (1) 19/216 (9) 5/216 (2) 
Klåda 2/215 (1) 16/216 (7) 5/216 (2) 
Hosta 3/215 (1) 12/216 (6) 7/216 (3) 
Neutropeni grad 3 0 1/216 (0,5 ) 1/216 (0,5 ) 
Anemi grad 3-4 2/215 (1) 17/216 (8) 2/216 (1) 
Muskelkramp 3/215 (1) 11/216 (5) 6/216 (3) 
Andnöd 0 11/216 (5) 1/216 (<1) 

LDV/SOF=ledipasvir/sofosbuvir, RBV=ribavirin 
 

Studiens slutsats var att 8 veckors behandling med ledipasvir/sofosbuvir visade lika 
hög effektivitet som 12 veckors behandling. Tillägg av ribavirin gav ingen 
effektivitetsvinst men större risk för biverkningar.  
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3.4 Sammanfattning av behandlingar - effektivitet och biverkningar  
 
Effektiviteten för samtliga behandlingar i alla genomgångna studier uppskattades 
genom hur stort antal patienter som nådde SVR, omätbar virusnivå i plasma efter 
avslutad behandling. I de flesta studier registrerades SVR 12 och/eller 24 veckor efter 
att behandling avslutats. 
Kombinationsbehandling med ledipasvir/sofosbuvir visade högst effektivitet följt av 
läkemedelsterapier där sofosbuvir gavs i kombination med peginterferon alfa-2a och 
ribavirin. Sämst effektivitet hade behandling med enbart peginterferon alfa-2a och 
ribavirin (se tabell 23).  
 
Tabell 23. Effektivitet mätt som SVR12 eller SVR24 för behandlingar mot hepatit C 
genotyp 1. Data hämat från referens 24-35.  
 

Referens Behandling Antal 
veckor 

Antal 
patienter 

SVR12 
– 

Antal. 
(%) 

SVR24 
– Antal. 

(%) 

33 LDV/SOF 12 214 211/214 
(99) 

- 

34 LDV/SOF 24 109 108/109 
(99) 

- 

33 LDV/SOF 24 217 212/217 
(98) 

- 

35 LDV/SOF 12 216 206/216 
(95) 

- 

35 LDV/SOF 12 109 102/109 
(94) 

- 

34 LDV/SOF 8 215 202/215 
(94) 

- 

29 SOF + PEG + 
RBV 

24 109 101/109 
(93) 

97/109 
(89) 

31 SOF + PEG + 
RBV 

12 47 43/47 
(91) 

42/47 
(89) 

29 SOF + PEG + 
RBV 

12 155 141/155 
(91) 

135/155 
(87) 

31 *SOF + PEG 
+ RBV 

12 48 43/48 
(90) 

41/48 
(85) 

31 SOF + PEG + 
RBV 

12 52 47/52 
(90) 

46/52 
(89) 

28 SOF + PEG + 
RBV 

12 291 259/291 
(89) 

- 

30 SOF + PEG + 
RBV 

48 15 13/15 
(87) 

12/15 
(80) 

30 *SOF + PEG 
+ RBV 

48 18 13/18 
(72) 

15/18 
(83) 

32 LDV/SOF 12 10 7/10 
(70) 

- 

30 °SOF + PEG 
+ RBV 

48 16 9/16 
(56) 

9/16 
(56) 

24 PEG + RBV 48 298 - 138/298 

26 PEG + RBV 48 109 - 45/109 
(45) 

25 PEG + RBV 48 188 - 75/188 
(40) 

27 PEG + RBV 48 16 - 6/16 
(38) 

LDV/SOF=ledipasvir/sofosbuvir, PEG=peginterferon alfa-2a, RBV=ribavirin, SOF=sofosbuvir 
*200 mg, ° 100 mg 
 

Sammantaget var biverkningsfrekvensen högst i behandlingsgrupper som fick terapi 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin. De biverkningar som rapporterades var som 
regel kända sedan tidigare från studier med interferonbaserade behandlingar. 
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Depressionsfrekvensen var 21,9 till 25,0 % i studier där patienter fick 48 veckors 
behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Labvärden från dessa studier 
visade att hemoglobin-, neutrofil-, och trombocytnivåer minskade under de första 
veckornas behandling men återgick till de ursprungliga nivåerna efter avslutad 
behandling. 
 
De vanligaste biverkningarna då sofosbuvir gavs som tilläggsbehandling till ribavirin 
och/eller peginterferon alfa-2a var trötthet, huvudvärk, illamående, insomni, smärta 
och ledvärk. Biverkningsfrekvensen av influensasymtom, fläckvis håravfall och 
depression var signifikant lägre vid interferonfria kombinationsbehandlingar med 
sofosbuvir (se tabell 24). Mindre påverkan på blodvärden konstaterades då sofosbuvir 
ingick i en peginterferon alfa-2a-fri behandling (28). Behandling med 
kombinationsläkemedlet ledipasvir/sofosbuvir gav en mycket lägre incidens 
biverkningar jämfört med terapi med peginterferon alfa-2a och ribavirin eller 
sofosbuvir och ribavirin (se tabell 24). Biverkningar som depression, muskelvärk, 
influensasymtom, dermatit, fläckvis håravfall och feber förekom inte i de 
behandlingsgrupper som fick ledipasvir/sofosbuvir. Majoriteten av rapporterade 
biverkningar för ledipasvir/sofosbuvir klassades som milda eller måttliga. Huvudvärk, 
trötthet och illamående var vanligt förekommande biverkningar vid läkemedelsterapi 
med ledipasvir/sofosbuvir (se tabell 24). Behandlingen med ledipasvir/sofosbuvir 
påverkade hematologiska parametrar i signifikant lägre grad än behandlingsregimer 
där ribavirin eller ribavirin i kombination med peginterferon alfa-2a ingick.   
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Tabell 24. Exempel på vanliga biverkningar och incidensen av dessa hos patienter 
vid behandlingar mot hepatit C. Data hämtat från referens 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35.  
 

Biverknings-
symtom 

Referens 
33 

Referens 
34 

Referens 
35 

Referens 
35 

Referens 
24 

Referens 
25 

Referens 
26 

Referens 
28 

Referens 
28 

12 veckor 
LDV/SOF 
(n=214) 

12 veckor 
LDV/SOF 
(n=109) 

8 veckor 
LDV/SOF 
(n=215) 

12 veckor 
LDV/SOF 
(n=216) 

48 veckor 
PEG + RBV 

(n=453) 

48 
veckor 
PEG + 
RBV 

(n=219) 

48 
veckor 
PEG + 
RBV 

(n=137) 

12 
veckor 
SOF + 
RBV 

(n=256) 

12 
veckor 
SOF + 
PEG + 
RBV 

(n=327) 
Trötthet - 
Antal (%) 

44/214 
(21) 

23/109 
(21) 

45/215 
(21) 

49/216 
(23) 

242/453 (54) 22/219 
(10,0) 

- 92/256 
(35,9) 

192/327 
(58,7) 

Huvudvärk - 
Antal (%) 

53/214 
(25) 

28/109 
(26) 

30/215 
(14) 

33/216 
(15) 

211/453 (47) 82/219 
(37,4) 

18/137 
(13,1) 

64/256 
(25,0) 

118/327 
(36,1) 

Illamående - 
Antal (%) 

24/214 
(11) 

13/109 
(12) 

15/215 (7) 24/216 
(11) 

130/453 (29) - 9/137 
(6,6) 

46/256 
(18,0) 

112/327 
(34,3) 

Insomni - 
Antal (%) 

17/214 (8) 10/109 (9) 11/215 (5) 15/216 (7) 168/453 (37) 31/219 
(14,2) 

20/137 
(21,9) 

31/256 
(12,1) 

81/327 
(24,9) 

Irritabilitet - 
Antal (%) 

11/214 (5) 2/109 (2) 3/215 (1) 9/216 (4) 109/453 (24) - 8/137 
(5,8) 

25/256 
(9,8) 

42/327 
(12,9) 

Diarré - 
Antal (%) 

24/214 
(11) 

7/109 (6) 15/215 (7) 9/216 (4) - 35/219 
(16,0) 

14/137 
(10,2) 

23/256 
(9,0) 

38/327 
(11,6) 

Ledvärk - 
Antal (%) 

- 7/109 (6) 9/215 (4) 16/216 (7) 121/453 (27) 33/219 
(15,1) 

11/137 
(8,0) 

15/256 
(5,9) 

47/327 
(14,4) 

Förstoppning - 
Antal (%) 

- - 9/215 (4) 8/216 (4) - - - 12/256 
(4,7) 

38/327 
(6,1) 

Yrsel - 
Antal (%) 

- 3/109 (3) 6/215 (3) 9/216 (4) - - - 27/256 
(10,5) 

41/327 
(12,5) 

Utslag - 
Antal (%) 

16/214 (7) 2/109 (2) 3/215 (1) 5/216 (2) - - 11/137 
(8,0) 

23/256 
(9,0) 

59/327 
(18,0) 

Klåda - 
Antal (%) 

11/214 (5) - 2/215 (1) 5/216 (2) 101/453 (22) 39/219 
(17,8) 

36/137 
(26,3) 

19/256 
(7,4) 

54/327 
(16,5) 

Hosta - 
Antal (%) 

6/214 (3) 5/109 (5) 3/215 (1) 7/216 (3) - - 18/137 
(13,1) 

19/256 
(7,4) 

34/327 
(10,4) 

Anemi - 
Antal (%) 

0 0 2/215 (1) 2/216 (1) 103/453 (28) 49/219 
(22,4) 

30/137 
(21,9) 

20/256 
(7,8) 

111/327 
(33,9) 

Muskelkramp - 
Antal (%) 

- 1/109 (1) 3/215 (1) 6/216 (3) - - - 8/256 
(3,1) 

13/327 
(4,0) 

Torr hud - 
Antal (%) 

- 0 - - - - 13/137 
(9,5) 

11/256 
(4,3) 

11/327 
(3,4) 

Orkeslöshet - 
Antal (%) 

14/214 (7) - - - - 22/219 
(10,0) 

51/137 
(37,2) 

9/256 
(3,5) 

15/327 
(4,6) 

Depression - 
Antal (%) 

- - - - 100/453 (22) 52/219 
(23,7) 

30/137 
(21,9) 

14/256 
(5,5) 

31/327 
(9,5) 

Influensasymtom-  
Antal (%) 

- - - - 

Redovisas  i 
kolumnen 

som trötthet, 
huvudvärk, 

febertillstånd 
och 

muskelvärk 

72/219 
(32,9) 

26/137 
(19,0) 

7/256 
(2,7) 

51/327 
(15,6) 

Febertillstånd- 
Antal (%) 

- - - - 195/453 (43) 36/219 
(16,4) 

- 6/256 
(2,3) 

59/327 
(17,7) 

Muskelvärk-  
Antal (%) 

- - - - 189/453 (42) 29/219 
(13,2) 

14/137 
(10,2) 

21/256 
(8,2) 

45/327 
(13,8) 

Fläckvis håravfall 
Antal (%) 

- - - - 128/453 (28) 57/219 
(26,0) 

11/137 
(8,0) 

12/256 
(4,7) 

22/327 
(6,7) 

Dermatit - 
Antal (%) 

- - - - 95/453 (21) - - 2/256 
(0,8) 

4/327 
(1,2) 

LDV=ledipasvir, SOF=sofosbuvir, PEG=peginterferon alfa-2a, RBV=ribavirin 
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4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra effektivitet och biverkningsprofil för 
den tidigare behandlingen vid kronisk hepatit C genotyp 1 med peginterferon och 
ribavirin med de nyare interferonfria terapiformer med sofosbuvir och 
kombinationsläkemedlet innehållande ledipasvir/sofosbuvir. Utifrån ett antal studier 
skulle följande frågeställningar besvaras: 

 

 Hur effektiv är interferonfri behandling med sofosbuvir jämfört med 
peginterferon och ribavirin? 

 

 Hur effektiv är interferonfri behandling med ledipasvir/sofosbuvir jämfört med 
peginterferon och ribavirin? 

 

 Finns skillnader i biverkningsprofilen av sofosbuvir jämfört med peginterferon 
och ribavirin? 

 

 Finns skillnader i biverkningsprofilen av ledipasvir/sofosbuvir jämfört med 
peginterferon och ribavirin? 

 
Val av litteraturstudier som metod var motiverat av följande. Litteraturstudier har 
fördelen att information och material från hela världen är relativt lättåtkomliga. Detta  
var av yttersta vikt då de nya hepatit C läkemedlen har varit godkända under väldigt 
kort tid i både USA och i EU, vilket betyder att det än så länge finns få utförda kliniska 
studier överlag. Metoden var också passande utifrån de tidsramar som satts för detta 
arbete.   Tidsbegränsningen var en anledning till att litteraturstudie valdes som metod 
istället för exempelvis en enkätstudie eller en studie baserat på intervjuer med kunniga 
personer i ämnet. Dessa andra två alternativa metodval bedömdes i utgångspunkt inte 
lämpliga och genomförbara inom den korta tilldelade tiden. Eftersom sofosbuvir och 
ledipasvir/sofosbuvir är helt nya på marknaden hade en enkätstudie med patienter 
varit svår att genomföra, då antalet patienter som behandlats med läkemedlen än så 
länge är begränsat. Ytterligare motivering att alternativa metoder valdes bort var att 
kunskapsunderlaget inte ansågs vara tillräckligt för att kunna förvänta statistiskt 
signifikanta resultat och för att kunna dra rimligt säkra slutsatser från intervjuer och 
enkätsvar.  
 
Nackdelen med att använda litteraturstudie som metod i det föreliggande arbetet var 
att det fortfarande finns begränsat med studier att tillgå där de nya läkemedlen 
sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir var inkluderade. För en del studier hade bara 
preliminära resultat publicerats och inte studierna som helhet, då kliniska prövningar 
fortfarande pågick. I det begränsade utbudet av studier som fanns att tillgå innefattades 
behandling med substanserna sofosbuvir och ledipasvir tillsammans med andra 
antivirala medel, och kunde därför inte användas. Svårigheten som ofta finns i 
samband med litteraturstudier, nämligen att begränsa materialet och välja ut enbart de 
mest relevanta artiklarna ur ett stort utbud av material som ges tillgång till via 
databaser, uppstod alltså inte i det föreliggande arbetet. Tvärtom, bristen på material 
att utgå ifrån utgjorde begränsning vid denna litteraturstudie.  
 
Ett antal störfaktorer i genomgångna studier kan ha påverkat de undersökta 
läkemedelsbehandlingarnas effektivitet och således försvårat jämförelser mellan olika 
läkemedelsbehandlingar. Exempelvis kan uppmätt plasmanivå av HCV RNA vid 
behandlingsstart vara av betydelse för hur bra behandlingseffektiviteten blir. Även 
faktorer som inklusion eller exklusion av patienter med levercirros i studien kan ha haft 
inflytande på effektivitetsresultatet. Dessutom har vissa studier valt att ta med endast 
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behandlingsnaiva patienter medan andra studier bara inkluderade tidigare behandlade 
patienter, och ytterligare andra studier tog med både behandlingsnaiva och tidigare 
behandlade patienter. På grund av denna homogenitetsbrist har det därför varit av stor 
betydelse att ta del av flera studier för varje läkemedelsterapi där ovan uppräknade 
faktorer täckts in, detta för att kunna besvara frågeställningarna så vetenskapligt som 
möjligt.  

4.2 Resultatdiskussion 
 
Resultaten av denna litteraturgenomgång tyder med stor grad av säkerhet på att 
sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir ger bättre behandlingseffektivitet mot hepatit C 
genotyp 1 än tidigare kombination av peginterferon alfa-2a och ribavirin. Detta utifrån 
statistiskt signifikanta skillnader i antal patienter som uppnår SVR, vilket konstaterats i 
alla genomgångna studier.   
 
Studierna visade på att kombinationsläkemedlet ledipasvir/sofosbuvir har högst 
effektivitet, det vill säga flest antal behandlade uppnår omätbar virusnivå i plasma 12 
eller 24 veckor efter avslutad behandling. Det ska dock noteras att i fyra studier som 
undersökt behandlingseffektivitet vid användning av ledipasvir/sofosbuvir har SVR 
kontrollerats hos patienterna bara efter 12 och inte 24 veckor (32-35). I de studier som 
innefattar behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin har antalet patienter 
med SVR kontrollerats 24 veckor efter avslutad terapi (24-27). Även om samtliga 
studier uppskattat effektivitet utifrån antalet patienter som efter avslutad behandling 
uppnått SVR skiljer sig studierna åt utifrån tidpunkt där SVR slås fast. I denna 
litteraturstudie har alltså två olika effektivitetsmått använts, SVR12 och SVR24. Detta 
gör att direkta jämförelser mellan studier som inte uppmätt SVR efter samma antal 
veckor ofta inte är möjliga. Dock kan frågeställningen om hur effektiviteten ser ut för 
ledipasvir/sofosbuvir jämfört med peginterferon alfa-2a och ribavirin ändå besvaras. 
Anledningen till detta är att studier innefattande behandling med sofosbuvir 
tillsammans med peginterferon alfa-2a och ribavirin använt sig av både SVR12 och 
SVR24 (29-31). Detta möjliggör indirekta jämförelser mellan behandlingar som var 
baserade på peginterferon alfa-2a och ribavirin och behandlingar innehållande 
ledipasvir/sofosbuvir. Slutsatsen kan dras utifrån SVR24 att behandling med 
sofosbuvir, peginterferon alfa-2a och ribavirin är effektivare än behandling med enbart 
peginterferon alfa-2a och ribavirin. I tillägg finns övertygande studieresultat att 
behandling med ledipasvir/sofosbuvir är effektivare än behandling med sofosbuvir, 
peginterferon alfa-2a och ribavirin, sett utifrån antalet patienter som uppnådde SVR12. 
Sammanlagt tillåter dessa fynd konklusionen att ledipasvir/sofosbuvir är en effektivare 
terapi för patienter med HCV genotyp 1 än peginterferon alfa-2a och ribavirin. 
 
Vad gäller behandlingstid har studier visat att effektiviteten för behandling med 
ledipasvir/sofosbuvir inte ökar om läkemedlet ges i mer än 12 veckor. Studieresultat 
visade på samma effektivitet vid 12 som vid 24 veckors behandling med 
ledipasvir/sofosbuvir (34). Ytterligare en studie visade på att till och med 8 veckors 
behandling gav samma höga effektivitet (35). Behandlingstiden har alltså visat sig 
kunna kortas ner väsentligt jämfört med tidigare terapiregimer med peginterferon alfa-
2a och ribavirin. I en studie undersöktes effektivitet av kombinationen peginterferon 
alfa-2a och ribavirin vid 24 och 48 veckors behandling mot HCV genotyp 1, och 
behandlingsresultatet var klart sämre vid den kortare behandlingstiden (25). Stora 
fördelar finns med att kunna hålla behandlingsdurationen så kort som möjligt, bland 
annat med tanke på ackumulerad biverkningsrisk och följsamhet. Med kortare 
behandlingstid minskar risken för att biverkningar uppkommer och att patienter 
avbryter sin behandling i förtid på grund av dessa eller att biverkningarna måste 
behandlas med ytterligare läkemedel. De nya läkemedlen har också den stora fördelen 
att de är enklare att administrera för patienter. Samtliga kan numera administreras 
peroralt jämfört med tidigare behandlingar där peginterferon alfa-2a måste ges som 
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injektion. Kostnadsmässigt finns mycket att vinna på att kunna förkorta 
behandlingstiden, både för den enskilda patienten och samhället. En vanlig biverkning 
vid behandling med peginterferon alfa-2a är exempelvis depression som kan vara 
behandlingskrävande och därmed orsakar tilläggskostnader. Även det faktum att 
många inte blir botade från HCV med peginterferon-terapi medför ökade 
behandlingsutgifter och i värsta fall de stora extrakostnader som följd av nödvändiga 
levertransplantationer. Både sett ur kostnads-, säkerhets- och följsamhetsperspektiv 
gynnar de nya antivirala behandlingarna samhället och den enskilda patienten.    
 
Genomgångna studier visar att biverkningar förekommer i mindre utsträckning vid 
behandling med de nya antivirala läkemedlen sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir. 
Noterbart är att slutsatsen om biverkningsprofilen för sofosbuvir dras utifrån 
biverkningar som sågs vid behandling där sofosbuvir gavs tillsammans med andra 
substanser. De vanligaste biverkningarna som noterats vid terapi med sofosbuvir samt 
ledipasvir/sofosbuvir var huvudvärk, trötthet och illamående. De flesta biverkningarna 
som uppkom med dessa nya antivirala substanser klassades som milda eller måttliga. 
Biverkningar i form av depression och influensasymtom, som studierna visade var 
vanligt förekommande vid behandling med peginterferon alfa-2a och ribavirin, 
noterades inte alls med de nya terapierna. Försämrade blodvärden med minskning av 
hemoglobin-, neutrofil-, leukocyt- och trombocytnivåer kunde härledas till behandling 
med peginterferon alfa-2a och ribavirin. Detta då studier visade att behandling med 
endast ledipasvir/sofosbuvir knappt påverkade blodvärden överhuvudtaget. Intressant 
att notera är att två studier visade på att trombocytopeni grad 3 uppkom hos patienter i 
grupper som enbart behandlades med ledipasvir/sofosbuvir, medan ingen patient 
drabbades i grupper där behandlingen bestod av ledipasvir/sofosbuvir tillsammans 
med ribavirin (33-34). Detta kan vara en slump eller tyda på att ribavirin möjligen kan 
ha gett ett visst skydd mot denna typ av biverkning. Det som talar emot den sistnämnda 
hypotesen är att denna skillnad sågs hos en mycket liten andel patienter och att 
ribavirin är känd för att kunna orsaka anemier, vilket gör att det mer förefaller vara ett 
slumpmässigt fynd. Det är alltså svårt att dra säkra några slutsatser vad gäller detta.  
 
Då det gäller rapportering av biverkningar har en del studier valt att göra en 
sambandsbedömning mellan läkemedelsbehandling och observerade symtom, i andra 
studier saknas denna analys. Det torde dock vara svårt att utreda vilka 
symtom/tillstånd som verkligen är biverkningar av den givna behandlingen och vilket 
läkemedel som konkret är ansvarigt. Vanliga biverkningar noterade med 
ledipasvir/sofosbuvir som huvudvärk, trötthet och illamående är tillstånd som ofta kan 
drabba människor även av andra, icke-läkemedelsrelaterade orsaker. I en studie där 
peginterferon alfa-2a och ribavirin studerades framgår det att patienter som drabbades 
av depression under studiens gång fick antidepressiv behandling(25). Det förefaller då 
vara mycket tveksamt att hos dessa patienter utreda om biverkningar som sedan 
uppträder härrör från den antivirala terapin eller står i samband med 
depressionsbehandlingen. Även hur biverkningar angetts skiljer sig i genomgångna 
studier sett till vilken incidensgräns som gäller om symtom registreras som 
biverkningar eller ej. En del studier rapporterade de biverkningar som uppstått hos 
minst 10 procent av alla behandlade patienter medan andra redovisade de som uppstått 
hos minst 15 procent. Även biverkningar rörande blodvärden redovisas olika i studier 
som ingick i detta arbete. En del studier redovisa samtliga försämrade blodvärden 
medan andra rapporterar bara anemifrekvensen. Även om och hur de hematologiska 
symtomen graderades skilde sig mellan studierna. Dessa olikheter i studiernas 
biverkningsrapportering försvårar jämförbaraheten mellan studierna och reducerar 
evidensgraden gällande biverkningar. Detta är en noterbar och viktig svaghet med 
denna litteraturstudie.  En annan problematik vid utredning av biverkningar kan vara 
att många studier inte varit dubbelblindade. Detta kan göra att såväl patienter som 
vårdgivare rapporterar och analyserar biverkningar olika utifrån sina förkunskaper om 
vilken terapi som getts, vilket kan ha introducerat en bias i rapporteringen.   
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Ett flertal av genomgångna studier i detta arbete har varit utförda/sponsrade av 
läkemedelsföretag. Detta kan ha haft en viss betydelse för studiernas tillförlitlighet. 
Dock har studierna granskats och publicerats i högt rankade vetenskapliga tidskrifter 
vilket kan tas som en garant för den vetenskapliga kvalitén.  

4.3 Slutsats 
 
Denna litteraturstudie utgick från 12 studier innefattande behandlingar med 
läkemedlen peginterferon alfa-2a, ribavirin, sofosbuvir och ledipasvir/sofosbuvir. 
Sammanfattat visar genomgångna studier på att de antivirala substanserna sofosbuvir 
och ledipasvir/sofosbuvir är väsentligt effektivare och har en gynnsam 
biverkningsprofil samt mycket lägre biverkningsfrekvens än peginterferon alfa-2a och 
ribavirin vid behandling av hepatit C genotyp 1. Dock är underlaget för denna 
litteraturstudie relativt begränsad till sin omfattning, då bara få studier på sofosbuvir 
och ledipasvir/sofosbuvir finns att tillgå i nuläget eftersom läkemedlen är så nya. I takt 
med att fler patienter behandlas och fler studier på läkemedelsbehandlingarna utförs 
och publiceras kommer effektivitet och biverkningsprofil av nya DDA-preparat att 
kunna fastställas med större grad av säkerhet i framtiden.    
 

5. Tack 

Tusen tack till min handledare Katarina Örjefors-Stark som varit mycket engagerad i 
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