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Stopień zwężenia, wyrażany najczęściej procentowo, jest o tyle
ważny w tej grupie pacjentów, że u osób z objawami istnieje wskazanie do leczenia interwencyjnego (klasa I), jeśli zwężenie przekracza 50%. A zatem chirurg czy kardiolog nie powinni bez konsultacji neurologa kwalifikować chorego do zabiegu. Jest jeszcze
jeden niezwykle ważny warunek kwalifikacji: liczba powikłań
okołozabiegowych w danym ośrodku nie może przekraczać 6%.
W naszym kraju niestety o tym się nie mówi.
Czy objawowe zwężenie ≤50% może być wskazaniem do leczenia interwencyjnego? Nie. Wprawdzie z patofizjologicznego
punktu widzenia interwencja w przypadku zwężenia 40-50% przy
współistnieniu objawów będących najprawdopodobniej tzw. „prysznicem zatorowym” wydaje się uzasadniona, żadne towarzystwo naukowe nie rekomenduje jednak leczenia interwencyjnego, gdyż
farmakoterapia daje w tej grupie chorych lepsze wyniki.
Czy zwężenie 90% jest związane z większym ryzykiem udaru mózgu niż zwężenie 60%? Tak, ale – tu ciekawostka – tylko
u chorych z objawami. U leczonego zachowawczo pacjenta z objawowym zwężeniem 70-99% ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub
udaru i zgonu w okresie 2 lat wynosi odpowiednio 26% i 32%, zaś
w przypadku endarterektomii (CEA – carotid endarterectomy)
zmniejsza się do odpowiednio 9% i 15,8%. Oznacza to, że wystarczy leczyć 8 takich chorych, by zapobiec 1 udarowi lub zgonowi.
Dla porównania, w przypadku chorych z mniejszym objawowym
zwężeniem, tj. 50-69%, w celu zapobieżenia 1 udarowi lub zgonowi w ciągu 2 lat trzeba wykonać już 20 zabiegów endarterektomii.
Czy optymalny czas wykonania endarterektomii po przemijającym niedokrwieniu mózgu lub niewielkim udarze mózgu
wynosi 3 miesiące? Nie. Zabieg powinien być wykonany jak najwcześniej, jednak ze względu na zwiększone ryzyko powikłań,
zwłaszcza neurologicznych, chirurdzy naczyniowi często przesuwają termin zabiegu w celu minimalizacji tego ryzyka. Wytyczne amerykańskich towarzystw naukowych zalecają wykonanie endarterektomii do 2 tygodni od epizodu niedokrwienia OUN.2 Szczególnie
atrakcyjną alternatywą dla tej grupy chorych jest zabieg stentowania tętnicy szyjnej (CAS – carotid artery stenting). Najnowsze wytyczne amerykańskie opublikowane w 2011 r. po raz pierwszy rekomendują wykonywanie stentowania, zwłaszcza jeśli pacjent jest
obciążony kardiologicznie, a zwężenie przekracza 70%.2 W każdym
przypadku ta trudna decyzja dotycząca wyboru optymalnego leczenia powinna być podjęta przez zespół ekspertów z udziałem neurologa, chirurga naczyniowego i kardiologa interwencyjnego.
Czy udar mózgu jest najczęstszym powikłaniem u pacjentów
z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej >50%? Nie. Częstość
udarów mózgu u pacjentów bez objawów jest 6-krotnie mniejsza
niż u tych z objawami – wynosi około 2% rocznie. Natomiast zwężenie tętnicy szyjnej jest markerem zaawansowania miażdżycy,
a zwężenie tętnic wieńcowych występuje u 30-60% pacjentów ze
zwężeniem tętnicy szyjnej. Choroba niedokrwienna serca jest większym zagrożeniem dla tych chorych niż udar mózgu.
Czy każdy pacjent z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej >70% powinien być kwalifikowany do leczenia interwencyjnego? Nie. Kwalifikacja pacjentów z bezobjawowym zwężeniem
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tętnicy szyjnej jest wciąż przedmiotem największych kontrowersji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aby zapobiec 1 udarowi w ciągu 2 lat u osób z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej, należy poddać leczeniu za pomocą endarterektomii 48-83 pacjentów,
czyli znacznie więcej niż w przypadku zwężenia objawowego.
Jednak według wielu ekspertów te liczby są zaniżone, bowiem badania ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study)
i ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial), stanowiące podstawę rekomendacji do wykonywania endarterektomii u chorych
bez objawów, były przeprowadzone przed erą statyn, inhibitorów
ACE i tienopirydyn. Przy zastosowaniu współczesnej farmakoterapii udary mózgu w populacji pacjentów bez objawów występują ponaddwukrotnie rzadziej, zatem według ekspertów w celu zapobieżenia 1 udarowi należy leczyć około 200 pacjentów bez
objawów. Mimo to w Stanach Zjednoczonych pacjenci bez objawów stanowią 50-90% wszystkich leczonych interwencyjnie z powodu zwężenia tętnicy szyjnej.
Czy stentowanie tętnic szyjnych nadal jest zarezerwowane
tylko dla chorych z przeciwwskazaniami do endarterektomii?
Nie. Dane z najnowszych badań wskazują, że stentowanie i endarterektomia są metodami równorzędnymi. W każdym przypadku
decyzja o sposobie leczenia powinna być podjęta przez interdyscyplinarny zespół, złożony z neurologa, kardiologa i chirurga naczyniowego, a globalne ryzyko sercowo-naczyniowe musi być brane
pod uwagę. Pacjenci o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym odnoszą większe korzyści ze stentowania.
Piśmiennictwo:
1. Perkins WJ, Lanzino G, Brott TG. Carotid stenting vs endarterectomy: new results in perspective. Mayo Clin Proc. 2010;85(12):1101-1108.
2. Furie KL, Kasner SE, Adams RJ, et al. Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients
With Stroke or Transient Ischemic Attack: A Guideline for Healthcare Professionals From
the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011;42:227-276.
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W

pierwszych próbach terapii zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV – hepatitis C virus), polegających na stosowaniu interferonu α w monoterapii, podjętych na początku lat
90. ub. wieku wykorzystano antyreplikacyjny i immunomodulacyjny mechanizm działania tego leku. Wyniki nie były jednak satys-
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fakcjonujące, odpowiedź biochemiczną i trwałe zahamowanie replikacji HCV uzyskiwano bowiem tylko u ok. 15% zakażonych.1
W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosły szanse eliminacji HCV
dzięki stosowaniu terapii skojarzonej, na którą składa się pegylowany interferon (PEG IFN) i rybawiryna (RBV). Obecnie u około 50-60% pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV można
uzyskać trwałą odpowiedź wirusologiczną (SVR – sustained viral response), czyli ujemny wynik badania metodą łańcuchowej reakcji
polimerazy (PCR – polymerase chain reaction), oceniającego liczbę
kopii HCV RNA po 6 miesiącach od zakończenia leczenia.2,3 Uważa się, że jest to równoznaczne z wyleczeniem, ponieważ u ponad
90% pacjentów, u których uzyskano trwałą odpowiedź wirusologiczną, zahamowanie replikacji utrzymuje się przez 7 lat i dłużej.
Prawdopodobieństwo wyleczenia zależy od wielu czynników, między innymi od genotypu wirusa. U pacjentów zakażonych genotypem 2 lub 3 HCV odsetek trwałych odpowiedzi może sięgać
70-80% lub nawet być jeszcze wyższy u osób najściślej stosujących
się do zaleceń lekarskich, tzn. zażywających 80% lub więcej leków
przez 80% lub więcej zaplanowanego czasu leczenia.4
W praktyce klinicznej nadal mamy jednak do czynienia z dużą grupą pacjentów, u których leczenie jest nieskuteczne. Zalicza
się ich do tzw. pacjentów trudnych do leczenia. Są to między innymi osoby zakażone genotypem 1, pacjenci z zaawansowaną chorobą wątroby (marskością), chorzy dializowani, po przeszczepieniach narządów. Dlatego też intensywnie poszukuje się nowych
rozwiązań terapeutycznych.
Duże nadzieje w ostatnich latach przyniosło opracowanie nowych substancji z grupy leków działających bezpośrednio na wirusy (DAA – direct antiviral agents) i ich pomyślne przejście przez wczesne fazy badań klinicznych. Są wśród nich związki blokujące
działanie dwóch ważnych dla cyklu replikacyjnego wirusa enzymów: inhibitory NS3 proteazy HCV i inhibitory polimerazy HCV
oraz inhibitory cyklofiliny. Ostatnio zakończyły się badania trzeciej,
przedrejestracyjnej fazy nad dwoma inhibitorami proteazy: telaprewirem i boceprewirem. Ich rejestracja przez amerykańską Food and
Drug Administration przewidziana jest na drugą połowę 2011 r.
Na 61. konferencji American Association for the Study of the
Liver Diseases (AASLD) w Bostonie w listopadzie 2010 r. zaprezentowano wyniki dwóch kluczowych badań klinicznych III fazy, w których oceniono bezpieczeństwo i skuteczność telaprewiru. Jest to silny inhibitor NS3/4A proteazy HCV, podawany
doustnie, w trzech dawkach podzielonych. Wcześniej wykazano,
że związek ten silnie hamuje replikację HCV i zasygnalizowano
możliwość znacznego zwiększenia skuteczności leczenia przy dołączeniu telaprewiru do standardowego schematu terapeutycznego.5 Wyniki badań w pełni to potwierdzają i zapowiadają znaczny
postęp w terapii przewlekłego zapalenia typu C. W ramach badania ADVANCE leczono 1088 pacjentów zakażonych genotypem 1.
Stosowano standardową terapię PEG IFN + RBV, a w dwóch grupach badanych dołączono telaprewir – w pierwszej przez pierwsze
8 tygodni, a w drugiej przez pierwsze 12 tygodni. Pacjenci w trzeciej grupie otrzymywali tylko PEG IFN + RBV przez 48 tygodni.
Telaprewir stosowano doustnie w dawce 3 × 750 mg/24h. U pacjen-
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tów, którzy otrzymywali telaprewir i uzyskali szybką odpowiedź
wirusologiczną (RVR – rapid viral response), tzn. HCV RNA nie było wykrywane po 4 tygodniach leczenia, skracano czas terapii do
24 tygodni. Wykazano istotną statystycznie różnicę w skuteczności: trwałą odpowiedź wirusologiczną osiągnęło 69% i 75% pacjentów leczonych telaprewirem odpowiednio przez 8 lub 12 tygodni
i 44% chorych, którzy otrzymywali terapię standardową. Niezwykle istotne jest też, że aż u 58% chorych można było o połowę skrócić czas leczenia. U pacjentów stosujących telaprewir nie stwierdzono nowych, nieznanych ciężkich działań niepożądanych.
Częściej niż w grupie z placebo występowała u nich wysypka
i świąd skóry oraz nieco częściej niedokrwistość.6
Do badania ILLUMINATE prowadzonego w 74 ośrodkach
włączono 540 pacjentów, dotychczas nieleczonych, zakażonych
genotypem 1 HCV. Celem było stwierdzenie, czy przy stosowaniu
telaprewiru przez 12 pierwszych tygodni łącznie z PEG IFN
i RBV uzasadnione jest skracanie całkowitego czasu leczenia do
24 tygodni. Wykazano, że jeśli HCV RNA było niewykrywalne
w 4. i 12. tygodniu leczenia, czyli wystąpiła rozszerzona szybka
odpowiedź wirusologiczna (eRVR – extended RVR), to terapia jest
skuteczna u 92% pacjentów leczonych przez 24 tygodnie i u 87,5%
leczonych 48 tygodni. Wyniki tego badania przemawiają za zasadnością monitorowania skuteczności leczenia w 4. i 12. tygodniu
oraz potwierdzają, że krótsze leczenie przynosi nie gorsze (a nawet nieco lepsze) wyniki, a więc przedłużanie leczenia do 48 tygodni nie jest zasadne. Najczęściej stwierdzane zdarzenia niepożądane to – podobnie jak w badaniu ADVANCE – osłabienie,
niedokrwistość i wysypka.7 Wyniki obu badań przeprowadzonych u wcześniej nieleczonych pacjentów potwierdziły, że dodanie telaprewiru istotnie zwiększa skuteczność terapii pegylowanym interferonem i rybawiryną, umożliwia w większości
przypadków skrócenie czasu leczenia i nie wpływa istotnie na
bezpieczeństwo terapii.
Z innych, wcześniej publikowanych prac wiadomo, że telaprewir może być także szansą dla pacjentów, którzy wcześniej byli już
nieskutecznie leczeni. Są to często chorzy starsi, z bardziej zaawansowanym włóknieniem, a nawet z marskością wątroby. W badaniu
PROVE 3 skuteczność leczenia u pacjentów stosujących telaprewir przez pierwszych 12 tygodni oraz pierwsze 24 tygodnie wyniosła odpowiednio 51% i 53%, a u chorych stosujących ponownie
standardowo PEG IFN i RBV – 14%.8
Wszystkie ważne badania oceniające skuteczność telaprewiru
prowadzone są u pacjentów zakażonych genotypem 1. Wykazano
bowiem, że lek ten słabo działa w zakażeniach genotypem 3 HCV.9
Trudno przewidzieć, kiedy telaprewir będzie dostępny w Polsce, a jeszcze trudniej, kiedy zostanie włączony do programów terapeutycznych finansowanych przez NFZ. Warto podkreślić, że
dodanie tego leku do standardowej terapii PEG IFN i RBV pozwoli u większości pacjentów skrócić o połowę czas leczenia, co
zmniejszy częstość występowania działań niepożądanych. Od ceny, jaką zaproponuje producent, zależy, czy skrócenie leczenia
wpłynie także na zmniejszenie jego kosztów. W Polsce wielu pacjentów długo oczekuje na leczenie przyczynowe zakażenia HCV,
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wielu też ma małe szanse na wyleczenie przy stosowaniu standardowego schematu. Jeśli włóknienie wątroby jest mało zaawansowane, pacjenci mogą poczekać na nowe opcje terapeutyczne, spośród których dołączenie telaprewiru stwarza realną, znacznie
większą niż do tej pory szansę na wyleczenie.
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OPIS BADANIA
W cukrzycy często występują powikłania naczyniowe – zarówno mikro-, jak i makroangiopatia. Leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), takie jak inhibitory ACE (angiotensin-converting enzyme) lub sartany (ARB – angiotensin receptor blockers),
zmniejszają chorobowość oraz umieralność związaną z chorobami
układu krążenia i nerek. Wynika to między innymi ze zmniejszenia albuminurii w następstwie blokady układu RAA. Stosowanie leków wpływających na układ RAA u pacjentów z cukrzycą nie eli-
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