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Streszczenie 

 

Wstęp: Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) zostało uznane przez Światową Organizację 

Zdrowia za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Według danych 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 1% populacji na świecie, czyli 71 000 000 osób jest 

zakażonych HCV, natomiast rocznie z powodu powikłań marskości wątroby umiera 400 000 

pacjentów. Istnieją dowody na to, że pacjenci, skutecznie leczeni przeciwwirusowo, mają mniejsze 

ryzyko powikłań związanych z wątrobą, takich jak niewydolność wątroby i rak wątrobowokomórkowy 

(HCC). Prawdopodobnie wynika to z regresji włóknienia po eliminacji HCV. Jednak u pacjentów z 

zaawansowanym włóknieniem lub marskością wątroby zdiagnozowanymi przed leczeniem ryzyko 

wystąpienia powikłań pozostaje wysokie nawet po osiągnięciu SVR. Aktualne wytyczne dotyczące 

postępowania z chorymi po skutecznym leczeniu przeciwwirusowym są uzależnione od 

zaawansowanie włóknienia przed leczeniem, co może prowadzić do błędnej oceny rzeczywistego 

ryzyka po leczeniu. Wiele badań potwierdza zmniejszanie się sztywności tkanki wątrobowej po 

leczeniu DAA, w szczególności u chorych, którzy uzyskali SVR. Brakuje jednak danych oceniających 

związane z leczeniem zmiany zachodzące w stężeniach biomarkerów włóknienia, a te które są 

dostępne bazują głównie na ocenie markerów pośrednich takich jak APRI, ELF, FibroTest etc. W 

związku z powyższym niniejsze badanie jest małym krokiem w kierunku wypełnienia istniejącej luki. 

 

Cel:  Badanie miało na celu ocenę poziomów stężeń lamininy, kwasu hialuronowego oraz kolagenu 

typu IV u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C bez marskości wątroby i z 

marskością wątroby, przed leczeniem, w momencie zakończenia leczenia oraz po 6 miesiącach od 

zakończenia leczenia przeciwwirusowego ledipaswirem z sofosbuwirem. Ponadto oceniano również 

wyniki badania elastograficznego (TE, FibroScan) przed i 6 miesięcy po zakończeniu leczenia 

przeciwwirusowego ledipaswirem z sofosbuwirem. 



 

Materiał i metody: Badaniem objęto 52 pacjentów w wieku od 22 do 75 lat będących pod opieką 

Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Hepatologicznej w Szpitalu Klinicznym Numer 1 w Lublinie oraz 

hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych Szpitala Klinicznego Numer 1 w Lublinie w okresie od 

marca 2016 roku do września 2017 roku. Chorych podzielono na 3 grupy: z PWZW C bez marskości 

wątroby (32 osób), z marskością wątroby w przebiegu PWZW C (10 osób), grupa kontrolna (10 osób). 

Wszyscy chorzy zakwalifikowani do badania byli skutecznie leczeni przeciwwirusowo ledipaswirem z 

sofosbuwirem przez 12 lub 24 tygodnie zależnie od zaawansowania włóknienia. Analizie poddano 

osoczowe stężenia białek macierzy pozakomórkowej takich jak: laminina, kolagen typu IV i kwas 

hialuronowy, a także aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT). Oznaczenia wykonywano przed 

rozpoczęciem leczenia przeciwwirusowego oraz w dniu jego zakończenia. Dodatkowo białka macierzy 

pozakomórkowej były oznaczane 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Dodatkowo oceniano również 

sztywność tkanki wątrobowej z wykorzystaniem elastografii dynamicznej TE (FibroScan) przed 

leczeniem i po 6 miesiącach od jego zakończenia. Do analizy statystycznej wykorzystano 

współczynnik korelacji rho Spearmana, test U Manna-Whitneya, test Friedmana oraz test Kruskala-

Wallisa. 

 

Wyniki: Do badania zakwalifikowano 52 pacjentów zakażonych HCV genotyp 1, w tym 31 kobiet 

(59,6%) i 21 (40,4%) mężczyzn w wieku od 27 do 75 lat (średnio 50,5 lat). Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że stężenia kwasu hialuronowego oraz kolagenu typu IV 

przed rozpoczęciem leczenia przeciwwirusowego były istotnie statystycznie wyższe w grupie chorych 

z marskością wątroby (odpowiednio: p=0,012, p=0,002), niż w pozostałych dwóch grupach. Poziom 

lamininy był znacząco statystycznie niższy w grupie kontrolnej niż w grupach z marskością wątroby i 

bez marskości wątroby. W grupie chorych z marskością wątroby stwierdzono istotny statystycznie 

spadek poziomu HA, LN, Col IV 6 miesięcy po leczeniu w stosunku do wartości odnotowanych przed 

leczeniem. Spadek stężenia LN był znamiennie statystycznie wyższy u chorych z mniejszą aktywnością 

ALT przed leczeniem. Nie stwerdzono zależności pomiędzy aktywnością ALT a pozostałymi białkami. 

W grupie bez marskości wątroby obserwowano przejściowy istotny statystycznie wzrost stężeń 

wszystkich białek badanych w oznaczeniu EOT, a następnie spadek poziomu HA i Col IV do bliskiego 

temu sprzed leczenia. Stężenie LN również zmniejszało się w okresie obserwacji jednak nadal było 

istotnie statystycznie wyższe niż stężenie przed leczeniem. Wzrost stężenia Col IV i HA w oznaczeniu 

EOT był tym niższy im wyższe były wyjściowe aktywności ALT (zależność istotna statystycznie, 

odpowiednio p=0,026, p=0,031). W przeprowadzonej analizie nie wykazano istotnego statystycznie 

związku pomiędzy zmianami stężeń poszczególnych parametrów a wiekiem. W grupie chorych bez 

marskości wątroby nie wykazano również związku z płcią. Natomiast w grupie pacjentów z 

marskością wątroby spadek stężeń białek ECM 6 miesięcy po leczeniu był istotnie statystycznie 

wyższy u kobiet. W badaniu metodą FibroScan w 24 tygodniu po leczeniu (SVR24) stwierdzono 

spadek sztywności tkanki wątrobowej u 80% pacjentów. Spadek wartości mediany w grupie chorych z 

zaawansowaną chorobą wątroby (F4) był istotnie większy i wynosił 45,4% w porównaniu z grupą bez 

marskości wątroby, w której wynosił 8,3%.  

 

Wnioski: Leczenie przeciwwirusowe DAA wpływa na zmianę stężeń lamininy, kwasu hialuronowego i 

kolagenu typu IV, a jej dynamika jest zależna od stopnia zaawansowania choroby wątroby. Ponad to 

u chorych z marskością wątroby powoduje istotne statystycznie zmniejszenie stężeń lamininy, 

kolagenu typu IV i kwasu hialuronowego we krwi, a u chorych bez marskości wątroby powoduje 



znamienny statystycznie wzrost poziomu laminiany we krwi. Leczenie przeciwwirusowe DAA, w 

znaczącej większości przypadków wiąże się z zmniejszeniem sztywności tkanki wątrobowej ocenianej 

metodą elastografii dynamicznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można przypuszczać, że 

ocena bezpośrednich biomarkerów włóknienia wątroby oraz sztywności tkanki wątrobowej za 

pomocą elastografii dynamicznej może mieć wartość prognostyczną co do przebiegu choroby 

wątroby po skutecznym leczeniu przeciwwirusowym.  

 

 

 

 

 

13. Summary 

 

Background: Hepatitis C (Hepatitis C) has been recognized by the World Health Organization as one 

of the world's greatest epidemiological threats. According to data from the World Health 

Organization (WHO), approximately 1% of the world's population, which corresponds to 71,000,000 

people, is infected with HCV, while 400,000 patients die every year due to complications of liver 

cirrhosis. There is evidence that patients who are successfully treated with antiviral therapy have a 

lower risk of liver-related complications such as hepatic failure and hepatocellular carcinoma (HCC). 

This is probably due to the regression of fibrosis after HCV elimination. However, in patients with 

advanced fibrosis or cirrhosis diagnosed before treatment, the risk of complications remains high 

even after reaching SVR. Current guidelines for dealing with patients after successful antiviral 

treatment depend on the severity of fibrosis prior to treatment, which may lead to an erroneous 

assessment of the actual risk after treatment. Many studies confirm the reduction of hepatic stiffness 

after DAA treatment, in particular in patients who obtained SVR. However, there is a lack of data 

assessing treatment-related changes occurring in the concentration of fibrosis biomarkers, and those 

that are available are based mainly on the evaluation of intermediate markers such as APRI, ELF, 

FibroTest etc. Therefore, this research is a small step towards filling the existing gap in knowledge. 

 

Aim: The study aimed to assess the levels of laminin, hyaluronic acid and collagen type IV in patients 

with chronic hepatitis C with or without cirrhosis, before treatment, at the end of treatment, and  6 

months after the end of treatmet with ledipasvir with sofosbuvir. In addition, the results of the 

elastographic examination (TE, FibroScan) before and 6 months after the end of antiviral treatment 

were also evaluated. 

 

Material and methods: 52 patients, aged 22 to 75 years, under the care of Outpatient Clinics and 

Hepatology Clinic in the Clinical Hospital No. 1 in Lublin and hospitalized in the Clinic of Infectious 

Diseases Clinical Hospital No. 1 in Lublin from March 2016 to September 2017, were included in to 

the study. The patients were divided into 3 groups: chronic hepatitis C (CHC) without liver cirrhosis 

(32 people), CHC with liver cirrhosis (10 people) and control group (10 people). All patients qualified 

for the study were successfully treated with ledipaswir plus sofosbuvir for 12 or 24 weeks, depending 



on the severity of fibrosis. The analysis included plasma concentrations of extracellular matrix 

proteins such as laminin, type IV collagen and hyaluronic acid as well as alanine aminotransferase 

(ALT). The determinations were made before starting antiviral treatment and on the day of its 

completion. In addition, extracellular matrix proteins were determined 6 months after the end of 

treatment.  Moreover, the liver stiffness was measured using transient elastography (FibroScan) 

before and 6 months after its completion. The Spearman rho correlation coefficient, U Mann-

Whitney U test, Friedman test and Kruskal-Wallis test were used for statistical analysis. 

 

Results: The study included 52 patients infected with HCV genotype 1, 31 women (59.6%) and 21 

(40.4%) men aged 27 to 75 (average 50.5 years). Based on the conducted tests, it was found that the 

concentrations of hyaluronic acid and collagen type IV before the start of antiviral treatment were 

statistically significantly higher in the group of patients with cirrhosis (p = 0.012, p = 0.002) than in 

the other two groups. The level of laminin was statistically significantly lower in the control group 

than in both CHC groups. In the group of patients with cirrhosis, statistically significant decrease was 

observed in the level of HA, LN, Col IV 6 months after treatment in relation to the values recorded 

before treatment. The decrease in LN was statistically significantly higher in patients with lower ALT 

activity before the treatment. ALT activity did not influence concentrations of HA and Col IV. In the 

group without liver cirrhosis, a transient statistically significant increase in the concentrations of all 

proteins tested in the EOT assay was observed, followed by a decrease in the level of HA and Col IV 

to that close before the treatment. LN concentration also decreased during the follow-up period but 

was still statistically significantly higher than pre-treatment concentration. The increase in 

concentration of Col IV and HA in the EOT assay was the lower the higher the initial ALT activity was 

(statistically significant relationship, p = 0.026, p = 0.031, respectively). The analysis did not show a 

statistically significant relationship between changes in individual parameters and age. 


