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Wstęp
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (PWZWC)
jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób wątroby i stanowi poważny problem zdrowotny w skali światowej. Liczbę zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu
C (HCV) szacuje się na poziomie 3% populacji, co odpowiada ok.170 mln ludzi. Liczbę zakażonych w USA szacuje
się na 4,0 mln (1,8% populacji), w Europie Zachodniej na
5 mln osób, natomiast najwyższą liczbę zakażonych stwierdzono w Egipcie 24,3%. W Polsce szacunkowe dane Grupy
Ekspertów HCV mówią o 730 tys. zakażonych [1].

Czynnik etiologiczny PWZWC został zidentyﬁkowany w 1989
roku. Wykazuje on powinowactwo do hepatocytów, jednakże obecność genomu wirusa wykazano także w komórkach
pozawątrobowych [2]. Ponadto stwierdzono obecność ujemnej nici RNA (interfazowa postać genomu HCV) poza wątrobą, potwierdzając tym samym zdolność wirusa do replikacji w innych narządach.
HCV jest wirusem otoczkowym, kulistym zaliczanym na podstawie organizacji genomu, uporządkowania genów i homologii RNA do rodzaju monotypic rodziny Flaviviridae.
Jego genom jest jednoniciowym łańcuchem RNA, dodat-

Białka strukturalne formujące cząstki wirusa HCV, są kodowane od 342 nukleotydu fragmentu 5‘ amino-końcowego
i są to: białko rdzenia (core protein-C), dwa białka otoczki E1 i E2 (envelope proteins-E1, E2) i krótki hydrofobowy
peptyd p7. Przesuwając się w kierunku 3‘carbo-końca kodowane są białka niestrukturalne (nonstructural-NS): NS2,
NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B [3].

Białka strukturalne
Białko C
Białko C jest pierwszym produktem proteolitycznego rozszczepienia PP poczynając od 5‘ amino-końcowego nukleotydu (Rycina 1). Skład aminokwasów tego białka jest wysoce
konserwatywny, co zostało wykorzystane w testach wykrywających przeciwciała anty-HCV. Aktualnie wyróżniamy kilka
rodzajów białek rdzenia:
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Wirus zapalenia wątroby typu C

nio spolaryzowanym, zbudowanym z 9379–9416 nukleotydów [3]. Większą część genomu zajmuje otwarta ramka odczytu (open reading frame-ORF), kodująca prekursorową
poliproteinę (PP) złożoną z 3010–3033 aminokwasów (aa).
Na obu końcach genomu występują sekwencje niekodujące
(untranslated regions-UTR), które są niezbędne do prawidłowej replikacji i translacji białek wirusa [3]. Genom koduje syntezę, co najmniej 10 białek (Rycina 1).
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Rycina 1. Schemat organizacji genomu
i poliproteiny HCV (Rycina wykonana na
podstawie [3]).

– Białko p21 (1-191 aa) powstaje w wyniku rozszczepienia
pomiędzy aminowasami 191/192 PP.
– Białko p19 (1-173 aa) powstaje w wyniku rozszczepienia
pomiędzy aa 173/174 PP.
– Białko p16 składa się z 151 aa.
– Białko F o zmiennej ilości aa zależnej od genotypu (np.
genotyp 1–161 aa).
Białka p21 i p19 są zlokalizowane w błonach siateczki śródplazmatycznej (ss), przy udziale enzymów błonowych możliwa jest konwersja p21 do p19. Z uwagi na lokalizację i obecność hydrofobowych domen pomiędzy aa 170-191, białka
te mają podstawowe znaczenie w błono-zależnym dojrzewaniu wirusa.
Białku p16 z uwagi na jądrową, a nie cytoplazmatyczną lokalizację, przypisuje się rolę w wiązaniu do jądrowych rybosomów (hydrofobowe domeny pomiędzy aa 121-151).
Białko F jest homogenne jedynie w pierwszych 10 aa dla
wszystkich genotypów wirusa, a następnie w zależności od
genotypu różni się. Rola tego białka jest nieznana.

chodzi do szybkich mutacji w tym regionie, czego efektem
jest unikanie odpowiedzi immunologicznej ze strony cytotoksycznych komórek T i przeciwciał odpornościowych, czego konsekwencją jest przetrwanie zakażenia. Zależność tę
potwierdza fakt braku zmienności regionu HVR-1 u pacjentów z agammaglobulinnemią.
Granicą pomiędzy strukturalnymi i niestrukturalnymi rejonami PP jest białko p7 [3].

P7
P7 składa się z 63 aa i jest wysoce hydrofobowym białkiem
błonowym. Pełni funkcję kanału jonowego (kationowego)
i prawdopodobnie jest konserwatywnym regionem występującym we wszystkich genotypach. Białko to nie bierze aktywnego udziału w procesie replikacji wirusa HCV, ale może być,
tak jak inne białka jonowe (np. M2 dla wirusa grypy), miejscem uchwytu dla leków (np. amantadyna) [6].

Białka niestrukturalne
Białko NS2

Najważniejszym zadaniem białek rdzenia, z uwagi na zdolność do tworzenia dimerów i polimerów, jest formowanie
nukleokapsydu. Białka rdzenia biorą udział w regulacji ekspresji genów, w tym onkogenów, oraz w modulacji systemu
odpornościowego na poziomie komórki poprzez wpływ na
procesy sygnalizacji cytokinowej oraz hamowanie odpowiedzi komórkowej [4,5].
Następnymi produktami rozszczepienia PP są białka otoczki E1, E2.

Białka E1 i E2

E1 (aa 192-383) i E2 (aa 384-745) podlegają następnie glikolizacji w ss, w wyniku tego procesu powstają odpowiednio
glikoproteiny (gp): gp33 i gp72. W przypadku białka E2 dodatkowo następuje przyłączenie agregatów białkowych powstających w cytozolu.
Białko otoczki E2 ma podstawowe znaczenie w procesie
wejścia do komórki oraz stabilizacji z błoną ss. Pomiędzy aa
384-410 i 414 aminokwasem białka otoczki E2 zlokalizowany jest region wysokiej zmienności-1 (hypervariable region
HVR-1) z epitopami konﬁrmacyjnymi dla przeciwciał neutralizujących [3]. Pod presją układu immunologicznego do-
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Białka E1 i E2 powstają w wyniku rozszczepienia na poziomie 384 i 746 aa (Rycina 1) [5].
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Pierwszym aktywnym proteolitycznie białkiem powstającym od
strony 5‘ PP jest białko NS2. Sekwencje NS2 w ı⁄³ długości nachodzą na region NS3 i odpowiedzialne są za kodowanie metaloproteinazy, powodującej autoproteolityczne rozszczepienie
w miejscu NS2/NS3 (Rycina 1) [3]. NS2 jest białkiem przezbłonowym, nieglikolizowanym, wysoce hydrofobowym o masie
23 kDa, zakotwiczonym w ss [7]. Białko to ma zdolność do autokatalitycznego rozcinania PP przy udziale jonów cynku. Poza
funkcją autoproteolityczną i wpływem na proces dojrzewania
pozostałych białek NS, prawdopodobnie pełni ono funkcję inhibitora apoptozy, wpływa na ekspresję komórkowych genów
oraz jest niezbędne w procesie fosforylacji NS5A.

Białko NS3
Odcinek NS3 genomu wirusa HCV koduje powstanie w obrębie jednej trzeciej N-końca proteazy NS2-3 katalizującej
rozłam PP w ²⁄³ długości (Rycina 1) [3]. Dalszy odcinek genomu koduje powstanie kolejno trzech białek enzymatycznych: nukleozydotrójfosfatazy (NTP-za), RNA-helikazy i w ı⁄³
końca C proteinazy regionu NS3-seryny. Proteinaza regionu
NS3-seryny, z białkiem regionu NS4A jako kofaktorem, odpowiedzialna jest za dalsze rozszczepienia PP w miejscach
NS3-NS4A, NS4A-NS4B, NS4B-NS5A i NS5A-NS5B. RNA-helikaza i NTP-aza biorą bezpośredni udział w procesie replikacji RNA wirusa [8]. Pozostałe białka uczestniczą w tym
procesie poprzez tworzenie kompleksu replikazy. Białko

Rycina 2. Faza aktywująca i efektorowa produkcji
endogennego interferonu w warunkach
skutecznej odpowiedzi naturalnej
(Rycina wykonana na podstawie
[4,10,12,14,17]).

NS3 odpowiada prawdopodobnie, wspólnie z innymi białkami, za proliferację komórkową oraz procesy transformacji i onkogenezy [8].

Białko NS4A
Białko NS4A o masie 8 kD, składające się z 54 aa jest kofaktorem dla proteazy seryny NS3. Formuje z N- końcem proteazy stabilny kompleks zlokalizowany w błonach ss. Analiza
krystalograﬁczna kompleksu NS3-4A ujawniła, że NS4 jest
integralną częścią składową rdzenia enzymu.

Białko NS4B

W badaniach przeprowadzonych w ostatnim czasie okazało
się, że białka regionu NS3-4A pełnią ważną rolę w hamowaniu odpowiedzi komórki na zakażenie HCV [9]. Stwierdzono,
że NS3-4A odpowiada za blokowanie czynnika regulacyjnego zależnego od interferonu-3 (IRF-3 interferon regulatory factor-3), będącego centralnym mediatorem odpowiedzi naturalnej na zakażenie wirusowe, poprzez hamowanie
jego fosforylacji i następnie translokacji do jądra komórki
(Rycina 2) [10,11].

Białko NS 5

RNA wirusa jest rozpoznawane przez TLR-3 lub RIG-1 i po
połączeniu z nimi następuje przekazanie sygnału do TRIF
(toll/IL-1 receptor inducing IFN-beta) w przypadku receptora TLR-3 lub Cardif (caspase recruitment domain inducing IFN-beta) w przypadku receptora RIG-I, a następnie
do kompleksu kinazy TBK-1/Ikk-e (TANK-binding kinase-1)
odpowiedzialnego za fosforyzację IRF-3 i aktywację NF-kB
(nuclear factor kB) (Rycina 2).

-

-

-

Dalsze badania ujawniły istnienie białka sensorowego dla
wewnątrzkomórkowego dwuniciowego dsRNA (RIG-1 retinoic acid inducible gen-I) jako alternatywnej drogi w stosunku do głównej przez TLR-3 (toll-like receptor) prowadzącej do fosforylacji IRF-3 [12].

Aktywowany IRF-3 jest przemieszczany do jądra zakażonej komórki, gdzie stymuluje transkrypcję genów odpowiedzialnych
za produkcję endogennego IFN-b. Stymulacja genów produkujących IFN-a następuje po fosforylacji IRF-7 (Rycina 2).

Białko NS4B jest hydrofobowym białkiem błonowym zlokalizowanym w ss i wpływa na zmiany strukturalne błon odpowiedzialnych za proces replikacji wirusa [3].

Białko NS 5 składa się z dwóch białek: białka NS5A i białka NS5B.

Białko NS5A
Białko NS5A jest fosfoproteiną występującą w formie podstawowej o masie 56 kDa i w formie hyperfosforylacyjnej
o masie 58 kDa. Uważa się, że funkcja tego białka zależy od
stanu fosforylacji. Białko to wchodząc w skład kompleksu
replikacyjnego, wywiera modulujący wpływ na białka NS3,
NS4A, NS4B.
Ponadto białko NS5A zawiera region determinujący wrażliwość na interferon (ISDR Interferon Sensitivity Determing
Region). Interakcja białka z interferonem (IFN) powoduje wzrost syntezy RNA-zależnej kinezy białkowej (PKR protein kinase RNA-dependent), czego efektem jest wzrost
wrażliwości na lek. Mutacje w tym regionie są jednym
z głównych powodów omijania odpowiedzi immunologicznej przez wirusa. Porównanie sekwencji u pacjentów
z genotypem 1b HCV odpowiadających i niereagujących
na IFN wstępnie potwierdziło tę obserwację. U pacjentów, którzy osiągnęli trwałą odpowiedź wirusologiczną
(SVR sustained virological response), stwierdzono przed
leczeniem mutację w regionie NS5A, w obrębie ISDR (aa
2209–2248). Inne badania nie potwierdziły jednak tego
spostrzeżenia [15].

-

-

Białko NS3-4A ma zdolność proteolitycznej degradacji TRIF
i Cardiff w wyniku, czego nie następuje fosforylacja i dojądrowa translokacja IRF-3 [13, 14]. NS3-4A posiada unikatową
zdolność do zahamowania produkcji endogennego interferonu, hamując wszystkie szlaki sygnalizacji komórkowej.
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Rycina 3. Wpływ białek HCV na zaburzenie procesu
odpowiedzi odpornościowej w komórce
(Rycina wykonana na podstawie
[4,10,12,14,17]).

Ponadto odkryto, że białko regionu NS5A HCV interferuje
z układem odpornościowym gospodarza blokując PKR, przez
co hamuje produkcję endogennego interferonu.

Odkryto jednak wiele sposobów zahamowania przez białka
HCV przedstawionego powyżej mechanizmu zwalczania infekcji wirusowej (Rycina 3).
Białko rdzenia jest odpowiedzialne za zakłócenie procesów
fosforylacji STAT-1 i jego degradację. Powoduje to zahamowanie przekazania sygnału do produkcji IFN [7].
Dodatkowo białko rdzenia aktywuje białka supresorowe dla
sygnalizacji cytokinowej SOCS-1 i 3 (suppressor of cytokine
signaling), które blokują aktywację drogi Jak-STAT i obniżają poziom receptorów dla IFN-u [5].

-

-

-

-

-

Ostatnie badania nad fazą efektorową produkcji endogennego IFN znacznie przybliżyły rolę HCV w hamowaniu tego
procesu (Rycina 3). Faza indukcyjna kończy się wydzieleniem
IFN b na zewnątrz zakażonej komórki. INF typu 1 (a, b, w),
działając na specyﬁczne receptory błonowe IFNAR-1/AR-2
na powierzchni komórki powodują ich heterodimeryzację
i rekrutację niereceptywnych kinaz tyrozynowych Jak-1 (Janus
family kinase) i Tyk-2 (tyrosine kinase). Aktywowane kinezy fosforylują tyrozynowe reszty receptora. Ufosforylowane
reszty tyrozynowe rozpoznawane są przez białka mające domeny SH2: STAT-1 i 2 (signal transducers and activators
of transcrition). Aktywowane STAT-1 i STAT-2 tworzą heterodimery, następnie łączą się z IRF-9 formują kompleks
transkrypcyjny ISGF-3 (interferon stimulated gene factor).
Po translokacji do jądra komórki i po kontakcie z acetylotransferazami CBP/p300 (CREB binding protein and p300),
kompleks uzyskuje pełną zdolność transkrypcyjną. ISGF-3
przyłącza ISRE (interferon stimulated response elements)
w regionie promotora dla wielu ISGs (interferon stimulated genes) – ponad 100 genów i zapoczątkowuje transktypcyjną aktywność, której realizatorami są [16]:
– PKR hamująca wirusową syntezę białek poprzez fosforylację eIF2a (interferon factor),
– OAS (oligoadenylate syntezase) poprzez aktywacje RNazę L degradującą dsRNA,
– ISG-56 hamujący translację HCV.
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Białka E2 i NS5A osłabiają funkcję PKR przez zablokowanie
miejsca katalitycznego enzymu. Dodatkowo NS5A wzmacnia
ekspresję IL-8, która jest antagonistą IFN-u i zmniejsza aktywację ISGs [17]. Ponadto białka NS znoszą efekt hamowania
translacji HCV przez ISG-56 [18]. Liczne badania wykazały
więc, iż HCV rozwinął wielopoziomowe mechanizmy obrony
w celu inaktywacji naturalnej odpowiedzi komórkowej.

Białko NS5B
Białko NS5B zbudowane z 591 aminokwasów, należy do małej
grupy białek błonowych (TTAP termed tail-anchored proteins) i odpowiada RNA – zależnej polimerazie RNA (RNA –dependent RNA polymerase – RdRp), biorącej udział w procesie replikacji wirusa.Białka te zawierają potranslacyjną błonę
służącą do łączenia sekwencji aminokwasów [19].
RdRp nie ma zdolności poprawiania błędów w procesie transkrypcji, co prowadzi do znacznego zróżnicowania genetycznego, widocznego w podziale na genotypy. Różnorodność
wariantów HCV widoczna jest również w każdej pojedynczej infekcji. U każdego pacjenta może występować 5 i więcej wariantów HCV, z szybkimi zmianami w krótkim czasie.
Zahamowanie funkcji tego enzymu jest jednym z głównych
celów przyszłych leków.

Replikacja HCV
Molekularny mechanizm replikacji HCV nie jest do końca
poznany, z uwagi na brak modelu zwierzęcego lub długoterminowej hodowli komórkowej. Jednak w ostatnimi czasie
nastąpił znaczny postęp w rozwoju sztucznych systemów replikacyjnych, pozwalający na badanie ekspresji rekombinowanych białek i przebiegu procesu replikacji HCV.
W celu zakażenia komórki docelowej niezbędna jest interakcja pomiędzy białkami otoczki wirusa, a receptorami komórki. Proces wejścia do komórki nie jest dokładnie poznany, wiemy jednak, że przebiega z udziałem: cząstki CD81, receptora
beta-LDL, receptora zmiatającego B1 (SR-BI scavenger receptor class B type I) i prawdopodobnie z udziałem chwytającej
nieintegrynowej molekuły adhezyjnej międzykomórkowej-3
komórek dendrytycznych (DC-SIGN dendritic cell-speciﬁc in-

tercellular adhesion molecule 3-grabbing nonintegrin) [20].
Za proces inicjacji przylegania HCV do komórki odpowiedzialna natomiast jest glikoproteina otoczkowa E2 [20].
Translacja rozpoczyna się na rybosomach, a ściśle w IRES
(internal ribosomal estry side) umożliwiającym ścisłe połączenie rybosomu z kodonem ORF. Powstała PP przemieszczana jest do ss, gdzie zachodzi proces proteolitycznego rozszczepienia poliproteiny przy udziale enzymów pochodzenia
komórkowego - peptydzazy sygnałowej (sygnalazy) i wirusowego – proteinazy NS3 i metaloproteinazy NS2-3. W tym
samym czasie następuje synteza interfazowej nici RNA-minus na matrycy RNA-plus, a następnie na matrycy RNA-minus wielu nowych nici RNA-plus budujących cząstki wirusa.
Formowanie wirusa rozpoczyna się od połączenia nici RNAplus z białkiem rdzenia pełniącym funkcję nukleokapsydu,
następnie proces jest kontynuowany w błonach ss, łącznie
z transportem przez aparat Golgiego i uwolnieniem potomnych wironów z zakażonych komórek [3].

Patogeneza zakażenia
HCV w toku ewolucji rozwinął wielopoziomowy system unikania odpowiedzi układu immunologicznego gospodarza.
Już na pierwszym etapie, zaraz po wniknięciu wirusa do organizmu, gdy jego antygeny łączą się z kompleksami MHC
klasy II na powierzchni komórek dendrytycznych, dochodzi
do osłabienia zdolności dojrzewania tych komórek, będących najważniejszym aktywatorem limfocytów CD4+ w wyniku, czego hamowana jest synteza IL-12 i IFN gamma, a w rezultacie upośledzona zostaje odpowiedz typu Th 1.
W konsekwencji dochodzi do przewagi odpowiedzi Th 2,
a powstające przeciwciała przeciwko fragmentowi HVR1 białka E2 otoczki wirusa są nieskuteczne, gdyż selekcjonujące
ciśnienie układu immunologicznego gospodarza wpływa na
powstawanie stale zmieniających się sekwencji nukleotydowych tego regionu genomu, powodując tworzenie nowych
populacji mutującego wirusa (formy quasi-species) unikających odpowiedzi humoralnej.

Odpowiedz typu komórkowego realizowana jest przez limfocyty CD8+, które odgrywają główną rolę w eliminacji zakażonych przez HCV komórek. Aktywowane są bezpośrednio
przez HCV oraz przez peptydy antygenowe wirusa w połączeniu z antygenami MHC klasy I na powierzchni zakażonych
komórek. Zmienność wspomnianych wcześniej form quasispecies HCV sprzyja również omijaniu odpowiedzi cytotoksycznej przez limfocyty CD8+. Poza mechanizmem cytotoksyczności bezpośredniej do eliminacji komórek zakażonych
HCV dochodzi przez apoptozę, czyli programowaną śmierć
komórki. Limfocyty CD8+ w połączeniu z zakażonymi hepatocytami stymulują apoptozę z udziałem mediatorów białkowych (perforyna, Fas/Fas ligand, TNFa). Zaznaczyć należy, że apoptoza wywoływana jest nie tylko w hepatocytach
zakażonych, ale także w niezakażonych.

Terapie przyszłości
Poznanie mechanizmów hamujących sygnalizację wewnątrzkomórkową przez HCV, stwarza możliwość poszukiwania nowych rodzajów leków działających na kolejne jej etapy.
Możliwość taką na poziomie białek rdzenia stwarza projektowanie ewentualnych małych cząstek biologicznie aktywnych, które będą hamować zaburzanie fosforylacji białka
STAT-1 i jego degradację oraz wpływać na zahamowanie inhibitorów SOCS-1 i SOCS-3, powodując w ten sposób poprawę sygnalizacji Jak-STAT i zwiększenie ilości receptorów
dla IFN-u, co wtórnie poprawić może naturalną i terapeutyczną odpowiedz na IFN [4, 5].
W przyszłości inhibitory białka NS3-4A mogą okazać się
głównym celem nowych leków, z uwagi na dwa główne mechanizmy działania. Zahamowanie proteolitycznej funkcji
w stosunku do PP zmniejszałoby replikację HCV. Natomiast
zniesienie hamującej roli w produkcji endogennego IFN
poprzez zaburzanie fosforylacji IRF-3 wpływałoby na prawidłową odpowiedź komórki na zakażenie. W ten sposób
zniesiona mogłaby zostałać blokada naturalnej odpowiedzi
odpornościowej. Prace nad inhibitorem protezy BLIN 2061,
pomimo udowodnionej skuteczności, z powodu toksycznego działania zostały wstrzymane, natomiast trwają badania
nad preparatami 950 VX i SCH 503034.
Inhibitory helikazy NS3 są kolejnym potencjalnym celem
terapeutycznych poszukiwań jednak wprowadzenie ich do
leczenia wydaje się być dość odległe.
Interesującą propozycją terapeutyczną mogą okazać się agoniści receptora TLR-7, TLR-9 (Isatoribine i CPG 10101), indukujący w inny niż przedstawiono powyżej sposób, syntezę
endogenego interferonu oraz wtórnie poprawiają prezentację antygenów HCV komórkom dendrytycznym.
Wyniki badań nad inhibitorami białka NS5B wskazują, iż
w przyszłości mogłyby one stać się skutecznymi lekami przeciwwirusowymi. Zahamowanie polimerazy RNA oznacza bowiem bezpośrednie zmniejszenie poziomu replikacji HCV.
Jednak badania nad NM283 nie wykazały, aż tak znacznej
redukcji wiremii, jakiej oczekiwano.

Podsumowanie
Przetrwanie wirusa HCV w organizmie spowodowane jest
jego zdolnością do zahamowania bądź zmiany kierunku odpowiedzi gospodarza na wszystkich dostępnych poziomach
interakcji. Po wniknięciu do komórki HCV ma zdolność do
inaktywacji naturalnej odpowiedzi interferonowej na zakażenie wirusowe. Mechanizmy odpowiedzialne za blokadę
produkcji i działania interferonu endogennego, mogą również mieć wpływ na ograniczoną skuteczność stosowanej powszechnie terapii przeciwwirusowej.

-

-

-

-

-

Stała ucieczka mutantów poza kontrolę układu immunologicznego z ich naturalną selekcją stała się podstawą hipotezy dryfu genetycznego, tłumaczącego tendencję do przechodzenia zakażenia HCV w stan przewlekły. Odpowiedz typu
humoralnego jest nieskuteczna, a dodatkowo zakażenie komórek B prowadzi do rearanżacji genu immunoglobulinowego i klonalnej ich proliferacji, a w konsekwencji do schorzeń autoimmunologicznych i limfoproliferacyjnych.

Uszkodzenie wątroby w przebiegu zakażenia HCV jest spowodowane przede wszystkim przez odpowiedz immunologiczną gospodarza, czyli uszkadzające działanie cytokin wydzielanych przez limfocyty CD4+, mechanizm cytotoksyczności
bezpośredniej wywołującej śmierć hepatocyta, oraz poprzez
interakcje komórkowe, a nie przez minimalne cytopatyczne
działanie uszkadzające wirusa HCV.
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Poznanie mechanizmów i roli białek wirusa w tym procesie stwarza w przyszłości warunki do stworzenia innych,
skuteczniejszych leków. Szanse ich powstania przybliży-

ły sztuczne systemy replikacji HCV, dzięki którym możliwe stało się poznanie mechanizmów regulacji wewnątrzkomórkowej.
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