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Gastroenteroloogia
C-hepatiidi ravi uuenenud
paradigma
C-hepatiidi viirus on üks peamisi
kroonilise maksahaiguse – hepatiidi
ja tsirroosi – põhjuseid Eestis. Üheahelalise lineaarse RNA genoomiga
C-viirust kirjeldati esimest korda
1989. aastal ning tema üheks iseloomulikuks jooneks on geneetiline
heterogeensus. Viiruse genotüüpide määramisel on oluline kliiniline tähendus, sest näiteks Eestis
sagedasima 1b genotüübi puhul on
kroonilise viirushepatiidi progresseerumine maksatsirroosiks kiire,
maksarakk-kasvaja teke tõenäoline
ja viirusevastase raviga tervistuvad
ainult ligikaudu pooled viirusevastast ravi saanud patsiendid. Standardraviks on olnud kuni viimase
ajani immuunstimuleeriva toimega
a l f a-p eg i nter fer oon i s ü s t i m i ne
nahaalusi kord nädalas ja viirustevastaste ainete gruppi kuuluv ribaviriin, mida manustatakse suu kaudu
iga päev. Viirusevastase ravi kestus
sõltub viiruse genotüübist ja viirusvastusest rav i ajal. Näiteks võib
esimese genotüübi puhul ravi kesta
kuni 48 nädalat. Ravitulemust nimetatakse püsivaks ravivastuseks ehk
püsivaks viirusvastuseks, mis lisaks
v iir use kadumisele tähendab ka
põletiku puudumist ja olemasoleva
fibroosi vähenemist maksakoes.
C-hepatiidi viirusevastase ravi
paradigma muutus 2011. aastal, kui
avaldati olulised ja seniseid ravipõhimõtteid mõjutavad artiklid otsese
v iir usevastase toimega rav imite
kliiniliste uuringute kohta viiruse
esimese genotüübiga haigeil (1–4).
Esimesed ravimid otsese viirusevastase toimega C-viiruse proteaasi
inhibiitorite klassis on botsepreviir
ja telaprev iir. Nende toimemehhanismi mõistmiseks on oluline
teada, et C-viiruse genoom sisaldab
l isa k s R NA-le str u k t uur v a l ke ja
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tuurvalgud, näiteks NS3-proteaas
ja NS4A-proteaas, osalevad viiruse
replikatsioonil ning nende ülesandeks on viiruse genoomilt transleeritava polüproteiini mittestruktuurse
osa lõikamine funktsioneerivateks
valkudeks. Botsepreviiril ja telapreviiril on otsene viirusevastane toime:
nad inhibeerivad NS3-proteaasi ja
seega pärsivad viiruse replikatsiooni
hepatotsüütides. Nende rav imite
tõhusus on uuringuis leidnud kinnitust.
Juhuslikustatud topeltpimendat ud platseebor ü h maga uur i ngutes SPRINT-2 ja ADVANCE kasutati
kolmikravi, kus alfa-peginterferoonile ja ribav iriinile lisandus suu
kaudu kas botsepreviir või telapreviir. Varem viirusevastast ravi mittesaanud patsiendid said kolmikravi
koosseisus uuringus SPRINT-2 (1)
botsepreviiri ja uuringus ADVANCE
(2) telapreviiri. Mõlemas uuringus
suu renda s proteaa si i n h ibi itor i
l i sa m i ne st a nda rd r av i le mä rk imisväärselt püsiva v iirusvastuse
saavutamist võrreldes standardravi
võrdlusrühmaga.
Kuna varem standardravi saanute
seas on palju neid viiruse esimese
genotüübiga haigeid, kellel haigustekitaja rav ile ei allunud, siis on
olu l i sed ju hu sl i k u st at ud pa r a lleelrühmadega platseebogrupiga
topeltpimendatud uuringute tulemused ka neil haigeil. Kordusravi
käigus said need patsiendid samuti
kolmikravi koosseisus botsepreviiri
RESPOND-2 uuringus (3) või telapreviiri REALIZE uuringus (4). Uuringute tulemusena selgus, et proteaasi
inhibiitori lisamine standardravile
suurendas märkimisväärselt püsiva
viirusvastuse saavutamist ka varem
ebaõn nest u nud r av it u lemu seg a
patsientidel.
Otsese viirusevastase toimega
ravimite kasutuselevõtt C-hepatiidi
ravis on oluline patsiendile ja tema
arstile, sest viirusest vabanemine

muutub seeläbi reaalseks enamikule
esimese genotüübiga viirusevastast
ravi mittesaanud patsientidest. Ka
nei le, kel le v a rasem v i ir use v astane ravi ei olnud tulemuslik, on
äsja ilmunud uuringute tulemused
kor du sr av i koht a pa lju lubav ad.
Otsese toimega C-viiruse replikatsiooni pärssivate proteaasi inhibiitorite kasutuselevõtt võimaldab
ed a spid i v ä hend ad a ü h i skon n a
kulusid maksatsirroosi tüsistuste
ja maksarakk-kasvaja ravimisel ning
vältida ka maksasiirdamisi.
Hoolimata C-hepatiidi ravi paradigma muutumisest ja uute otsese
v iir usevastase toimega rav imite
kasutuselevõtust jääb endiselt esmatähtsaks C-hepatiidi vältimise edendamine ning C-hepatiidi riskirühma
kuulujate sihiteadlik uurimine ja
kroonilise viirushepatiidi õigeaegne
avastamine.
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