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Summary: Authors present results of current status of research on selective cyclophilin inhibitors, which demonstrate a potent anti-HCV effect acting at the level of host-viral interaction. Cyclophilins are ubiquitous proteins in several cellular systems supposed to be a positive
modulator of the HCV RNA-dependent RNA polymerase in the replication complex. Preclinical
data suggest that cyclophilins inhibitors demonstrate strong suppressive effect on HCV viral
replication, which is accompanied by a higher barrier to the selection of drug resistance than
protease and polymerase inhibitors. Moreover additive or synergistic anti-HCV activity could
be reached in combined treatment with interferons. Therefore, cyclophilin inhibitors seem to
open the new approach to anti-HCV treatment.
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Wstęp

Nowe leki anty-HCV

Przewlekłe zakażenie HCV dotyczy około 180 milionów ludzi na całym świecie [1]. Ponieważ ostra infekcja często
przebiega bezobjawowo, większość przypadków diagnozowana jest po wielu latach, kiedy dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia, marskości lub nawet raka wątrobowokomórkowego [2,3].

Po wniknięciu wirusa do komórki gospodarza, z nukleokapsydu uwalniany jest materiał genetyczny, konieczny do syntezy poliproteiny HCV. Jest to duże białko prekursorowe rozcinane przez peptydazy wirusa i gospodarza na mniejsze,
strukturalne i niestrukturalne białka. Proces ten jest inicjowany przez proteazę NS3 z jej kofaktorem NS4A i w rezultacie prowadzi do powstania białka NS5B, które dzięki aktywności polimerazy RdRp, jest niezbędne do replikacji HCV.
Białka niestrukturalne są potencjalnym punktem uchwytu dla nowych leków przeciwwirusowych, wpływających na
cykl replikacyjny wirusa. Wiele nowych preparatów, będących aktualnie we wczesnej fazie badań klinicznych, działa
jako inhibitory proteazy NS3-4A. Najbardziej zaawansowane badania dotyczą Telapreviru (VX-950), który u większości pacjentów w ciągu 2-4 tygodni leczenia powoduje obniżenie HCV-RNA poniżej poziomu wykrywalności [7]. Niestety
w części przypadków dochodziło do mutacji z rozwojem oporności. Zastosowanie w dalszych badaniach peg-IFN-a z rybawiryną umożliwiło utrzymanie supresji wirusa [8]. Innym doustnym inhibitorem proteazy HCV jest SCH-503034, który
odznacza się dobrym proﬁlem bezpieczeństwa i powodował
obniżanie stężenia HCV-RNA poniżej poziomu detekcji u 4
z 10 pacjentów zakażonych genotypem 1, którzy wcześniej
nie odpowiedzieli na standardową terapię [9]. Spośród inhibitorów polimerazy HCV RNA, najbardziej zaawansowa-

Aktualny standard leczenia pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C zakłada stosowanie w skojarzeniu cotygodniowych iniekcji pegylowanego interferonu-alfa (pegIFN-a)-2a lub 2b oraz codziennej dawki doustnej rybawiryny.
Schemat ten łączy w sobie aktywność immunomodulującą oraz
przeciwwirusową obu leków powodując synergiczny, długotrwały efekt. Czas trwania leczenia uzależniony jest od genotypu wirusa. Depresja, niedokrwistość i neutropenia są jednymi z wielu
działań ubocznych skojarzonego leczenia peg-IFN-a z rybawiryną. Wymagają one często redukcji dawek leków i/lub przerwania leczenia. Możliwa do osiągnięcia skuteczność terapii
nie jest satysfakcjonująca [4]. O ile u osób zakażonych genotypem 2 lub 3 uzyskanie trwałej odpowiedzi przeciwwirusowej
(SVR) jest możliwe nawet u 90% chorych, to w przypadku genotypu 1 i 4 dotyczy to 33–50% chorych [4–6]. Aktualnie brak
jest alternatywnej metody leczenia dla pacjentów, u których
nastąpił nawrót choroby, terapia skojarzona jest nieefektywna
lub uniemożliwiają ją działania uboczne leków.
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ne badania dotyczyły valopicitabiny (NM-283). W populacji
osób nie odpowiadających na standardowe leczenie, w połączeniu z peg-IFN-a powodowała ona znaczną redukcję
HCV RNA [10]. W II fazie badań, po 24 tygodniach skojarzonej terapii peg-IFN-a z valopicitabiną, uzyskano obniżenie HCV-RNA poniżej poziomu wykrywalności u ponad połowy nieleczonych wcześniej pacjentów [11]. Niestety badań
nad tym preparatem zaprzestano ze względu na liczne działania uboczne. W krótkoterminowych badaniach klinicznych,
redukcję HCV-RNA uzyskano również po zastosowaniu innych inhibitorów RdRp takich jak: HCV-796 [12] i R-1626
[13]. Niestety, leki te stosowane w monoterapii szybko prowadzą do selekcji szczepów opornych HCV. Jest więc prawdopodobne, że w przyszłości warunkiem stosowania inhibitorów proteazy i polimerazy, będzie kojarzenie z peg-IFN-a
i/lub rybawiryną w celu osiągnięcia wyższego odsetka SVR
i uniknięcia lekooporności.

zmie człowieka CypA moduluje wrażliwość HIV-1 na wciąż
nieznany czynnik restrykcyjny gospodarza [27,28], który
prawdopodobnie zakłóca replikację wirusa po wniknięciu
do komórki. Poprzez interakcję z CD147+, CypA wzbudza
przekazywanie sygnałów wewnątrzkomórkowych i chemotaksję komórek układu immunologicznego [29]. Pozostałe izoformy Cyp wykazują ponad 50% zgodność sekwencji z CypA,
różnią się natomiast ich wewnątrzkomórkową lokalizacją
oraz powinowactwem do CsA. Nadmierna ekspresja cykloﬁlin takich jak CypA i CypB została stwierdzona w niektórych komórkach nowotworowych stąd prawdopodobny jest
ich udział w patogenezie nowotworów [30].
CypB bierze udział w regulacji procesów zapalnych poprzez
interakcję z CD147+, oddziałuje na płytki krwi [31] oraz podobnie jak CypA, jest silnym czynnikiem chemotaktycznym.
Obecnie uważa się że to właśnie CypB odgrywa kluczową
rolę w zakażeniu HCV.

Cyklofiliny
Cykloﬁliny są białkami z aktywnością peptydylo-prolylo cistrans izomerazy [14]. Katalizują one izomeryzację cis/trans
wiązania peptydowego poprzedzającego prolinę w łańcuchu
polipeptydowym. Proces ten odgrywa ważną rolę w zwijaniu
białek de novo i izomeryzacji natywnych protein w licznych
systemach komórkowych związanych z transportem przez
błony komórkowe [15]. Cykloﬁliny znajdują się we wszystkich narządach w stężeniu około 1μg/mg białka. U ludzi zidentyﬁkowano dotychczas siedem cykloﬁlin.

CypA występuje w cytoplazmie komórki i jest najpowszechniejszą z cykloﬁlin, stanowiąc 0,1 do 0,4% wszystkich białek
komórkowych [24]. Działanie CsA skierowane jest właśnie
na CypA. Nie jest to jednak wystarczające do wywołania aktywności immunosupresyjnej CsA. Kompleks CsA/Cyp łączy się z innym białkiem komórkowym, fosfatazą kalcyneuryny (CaN), znosząc jej aktywność. Powoduje to stłumienie
działania czynnika jądrowego aktywowanych komórek T
(NF-AT) a co za tym idzie działanie immunosupresyjne CsA
[25]. W sposób specyﬁczny jest włączana do nowopowstających wirusów HIV-1 poprzez związanie z regionem kapsydowym białka prekursorowego Gag [26]. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie w cyklu życiowym HIV-1, dochodzi do
aktywacji CypA. Prawdopodobnie CypA oddziałuje na kapsyd HIV-1 we wczesnych fazach replikacji, w czasie usuwania osłonki białkowej. Istnieją przypuszczenia, że w organi-
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W ciągu ostatnich lat stało się oczywiste, że cykloﬁliny odgrywają znaczącą rolę w replikacji HCV a CypB jest funkcjonalnym regulatorem NS5B RdRp [16,17]. Podjęto wstępne
badania nad działaniem anty-HCV, cyklosporyny A (CsA),
która była pierwszym znanym związkiem o istotnych właściwościach hamujących aktywność Cyp. Jej działanie antyHCV wydawało się być niezależne od aktywności immunosupresyjnej, a związane właśnie z hamowaniem działania Cyp
[18]. Działanie anty-HCV CsA zostało potwierdzone w badaniach u ludzi [19,20], jednak ze względu na pierwotne
działanie immunosupresyjne, jej stosowanie u pacjentów
zakażonych HCV nie zostało zaakceptowane. Natomiast
selektywne inhibitory Cyp, takie jak Debio-025 i NIM-811,
nie wiążą się z kalcyneuryną i w rezultacie nie działają immunosupresyjnie. Leki te wykazały in vitro istotne działanie anty-HCV [21,22] a Debio-025 dodatkowo powodował
znaczącą redukcję HCV-RNA u chorych współzakażonych
HIV i HCV [23].
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CypC odgrywa rolę w procesach zapalnych oraz gojeniu ran
[32], a CypD, która znajduje się w mitochondriach komórkowych, jest prawdopodobnie częścią kanałów mitochondrialnych (MPTP – Mitochondrial Permeability Transition Pore)
oraz odgrywa rolę w zjawisku uszkodzenia niedokrwiennoreperfuzyjnego [33].
Potwierdzenie roli cykloﬁlin w replikacji HCV u ludzi spowodowało, że zahamowanie aktywności Cyp stało się ważnym
potencjalnym punktem uchwytu dla nowych leków anty-HCV
i zwiastuje przełom w terapii zakażenia tym wirusem.

Cyklofiliny a replikacja HCV
Sugerowano, że CypB działa jako regulator funkcji NS5B
RdRp, a CsA może zaburzać tę interakcję [17]. Zgodnie z tym
odkryciem, dla replikonu genotypu 1 opracowano model
replikacji HCV z udziałem CypB [34]. Współdziałanie CypB
z NS5B wzmaga wiązanie RNA i umożliwia jego replikację.
Zatem działanie CsA i innych inhibitorów Cyp polega na zablokowaniu interakcji między CypB a NS5B. Skutkiem tego
jest słabsze wiązanie RNA i brak możliwości utworzenia funkcjonalnego kompleksu replikacyjnego RNA [35,36]. Model
ten nie odnosi się do genotypu 2a, który jest mniej wrażliwy
na CsA w porównaniu z genotypem 1b. Mimo to również
w tym replikonie zachodzi interakcja CypB z NS5B [37].
Skutkiem specyﬁcznego zahamowania CypB, jest zmniejszenie ilości HCV-RNA w replikonach genotypu 1b. Natomiast
w replikonach genotypu 2a nie uzyskano obniżenia stężenia
HCV-RNA mimo supresji CypA lub CypB. Stąd wniosek, że
są one niezależne od CypB, w odróżnieniu od replikonów
genotypu 1b. Należy więc przypuszczać, że replikony genotypu 2a i genotypu 1b korzystają z tych samych czynników
komórkowych ale w inny sposób. Różne systemy regulacji
NS5B przy udziale CypB mogą być związane z różną sekwencją lub strukturą NS5B. Mogą wynikać również z takich czynników jak źródło HCV a nie z różnic w genotypie.
Pojawiły się ostatnio doniesienia o oporności in vitro komórek
replikonów genotypu 1b HCV na CsA [38]. Zamiana izoleucyny na walinę w pozycji 432 (Ile432Val) w genie NS5B spowodowała oporność replikonów HCV na CsA. Istotne jest,
że Ile-432 nie należy do regionu wiążącego CypB.
Istnieją również doniesienia o ograniczeniu replikacji HCV
po zmniejszeniu ekspozycji na CypA, CypB lub CypC [16].

Stąd, precyzyjny mechanizm interakcji CypB i/lub pozostałych cykloﬁlin z RdRp NS5B lub innymi białkami HCV wymaga dalszych badań. Pozostaje niewyjaśnione czy wszystkie
genotypy HCV korzystają z cykloﬁlin w ten sam sposób.

Inhibitory cyklofilin
Cyklosporyna
Pod koniec lat 80-tych, w badaniach na szympansach z zapaleniem wątroby non-A, non-B wykazano, że CsA podawana
i.v. w dawce 20 mg/kg przez 4 tygodnie, ograniczyła zmiany
ultrastrukturalne w hepatocytach i przejściowo zahamowała
postęp choroby [39]. Zaledwie 15 lat później, badania z wykorzystaniem replikonów umożliwiły potwierdzenie efektu
anty-HCV pod wpływem CsA. Watashi i wsp. [18] wykazali,
że CsA obniża poziom białek HCV i replikonów RNA. Lek
ten hamował również namnażanie HCV w zakażonych hodowlach hepatocytów. Aktywność anty-HCV CsA wydawała
się być niezależna od jej działania immunosupresyjnego, ponieważ CsA nie hamowała NF-AT. Zostało to potwierdzone
przez inną grupę badaczy, którzy wykazali, że FK-506 (podobnie jak CsA posiadający aktywność anty-CaN ale nie wiążący
się z Cyp) nie działa hamująco na replikację HCV. Co więcej CsD, która nie posiada aktywności immunosupresyjnej
ale wiąże się z Cyp hamowała replikację HCV podobnie jak
CsA [16]. Dlatego też zasugerowano, że zablokowanie Cyp
może leżeć u podstaw aktywności anty-HCV CsA.

Syntetyczne analogi cyklosporyny
CsA wywołuje silne działanie immunosupresyjne, które może
pozwalać na „ucieczkę” komórek zakażonych HCV przed
układem immunologicznym, co skutkuje proliferacją wirusa. Dwa przeciwstawne efekty działania leku (anty-HCV
i działanie immunosupresyjne) sprawiają, że jego zastosowanie jako standardowego leczenia zakażenia HCV jest kłopotliwe. Z tego powodu zostały zsyntetyzowane pochodne CsA
pozbawione działania immunosupresyjnego.

Debio-025 jest kolejną nową syntetyczną pochodną CsA
pozbawioną działania immunosupresyjnego, o zdolności
wiązania CypA trzykrotnie wyższej niż CsA i silnej aktywności anty-HIV. Debio-025 w badaniach in vitro okazał się
około 10-krotnie bardziej aktywnym inhibitorem replikacji HCV niż CsA, którego IC50 wynosiło 0,07–0,22 μM [22].
Połączenie IFN-a i/lub rybawiryny z Debio-025 skutkowało działaniem addycyjnym lub synergicznym. Debio-025 zastosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami anty-HCV
pozwalał na całkowite usunięcie replikonów HCV z komó-

Kliniczne zastosowanie inhibitorów cyklofiliny
w leczeniu zakażeń HCV
Pacjenci po transplantacjach otrzymujący CsA, leczeni z powodu nawracającego HCV, mieli wyższą SVR w porównaniu
z pacjentami otrzymującymi leki immunosupresyjne pozbawione właściwości hamujących Cyp [24]. Liczne badania
przeprowadzone na pacjentach po transplantacji wątroby
wykazały również, że rodzaj stosowanego immunosupresora mógł mieć wpływ na ponowne wystąpienie zapalenia wątroby typu C i postęp włóknienia. Stanowiło to podstawę do
pogłębienia badań nad korzystnym działaniem CsA w przebiegu zakażenia HCV.
W roku 2003 Inoue i wsp. [20] zakwaliﬁkowano 120 pacjentów z Japonii z przewlekłym, aktywnym zapaleniem wątroby potwierdzonym w biopsji, dodatnim wynikiem HCV RNA
w surowicy i z wysoką aktywnością aminotransferazy alaninowej. 44 pacjentów otrzymało standardową japońską dawkę IFN-a-2b, a kolejnych 76 otrzymywało skojarzone leczenie IFN-a-2b i CsA. przy czym CsA była podawana w dawce
50mg 4 razy dziennie przez 4 tygodnie a następnie 25mg 4
razy dziennie przez kolejne 20 tygodni. SVR w przypadku terapii skojarzonej była znacznie wyższa w porównaniu z monoterapią IFN-a-2b (55,3 vs 31,8%; p=0,01). Odpowiedź biochemiczną uzyskano u 60,5% pacjentów leczonych IFN-a-2b
i CsA oraz u 38,6% w monoterapii (p=0,017). Leczenie było
dobrze tolerowane a CsA nie pogłębiała działań ubocznych
IFN-a-2b.
Cotler i wsp. przeprowadzili badanie w którym oceniono skuteczność CsA w skojarzeniu z IFN alfacon-1 u 10 pacjentów
z przewlekłym zakażeniem genotypem 1 HCV, u których sam
IFN stosowany przez minimum 3 miesiące był nieskuteczny [48]. CsA zastosowano w dawce dobowej 100 mg przez
pierwsze 4 tygodnie i 50 mg pomiędzu 5 a 48 tygodniem.
U 3 z 10 pacjentów uzyskano obniżenie HCV RNA poniżej
granicy wykrywalności (<100 kopii/ml) w 12 tygodniu leczenia. U kolejnego chorego uzyskano znaczne obniżenie
wiremii pomiędzy 24 a 48 tygodniem leczenia. U dwóch
pacjentów po zakończeniu leczenia doszło do nawrotu choroby. Na podstawie badania stwierdzono, że wprawdzie istnieją pośrednie dowody na korzyści stosowania interferonu
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Pierwszy z nich NIM-811, opisany w 1990 r. wykazywał in vitro
silną aktywność anty-HIV [40]. W systemach replikonów HCV
NIM-811 wykazywał silniejsze działanie niż CsA, szczególnie
w niskim stężeniu (0,5 μg/ml). Jest to prawdopodobnie związane z powinowactwem do Cyp, które jest około dwa razy
większe niż CsA [41]. CsA i NIM-811 w połączeniu z IFN-a
obniżały stężenie HCV RNA bardziej niż IFN-a w monoterapii. W replikonie HCV stężenie NIM-811 pozwalające na
zmniejszenie zawartości HCV RNA o 50% (IC50), wahało się
od 0,35 do 0,66 μM. Połączenie NIM-811 z inhibitorem polimerazy HCV dawało synergiczny efekt antywirusowy natomiast w połączeniu z inhibitorem proteazy efekt addycyjny.
Dodanie NIM-811 zmniejszało szybkość wytwarzania oporności na inhibitory proteazy i polimerazy HCV [42].

rek w odróżnieniu od CsA i inhibitorów proteazy HCV [43].
Debio 0-25 wykazywał jednakową skuteczność w zwalczaniu
szczepów dzikich HCV oraz replikonów HCV opornych na
inhibitory polimerazy (2’-C-methylcytidine) lub proteazy
(VX-950, BIL-2061) [44]. U chimerycznych myszy z wszczepionymi ludzkimi hepatocytami zakażonymi genotypem
1a HCV, leczenie skojarzone (Debio-025 100 mg/kg/dzień
p.o. i peg-IFN-a 30 μg/kg s.c. dwa razy w tygodniu) przez
2 tygodnie pozwalało bardziej obniżyć poziom HCV RNA
niż sam peg-IFN-a (100 razy vs 10 razy) [45]. Trzecim inhibitorem Cyp o silnym działaniu anty-HCV in vitro jest SCY635 [46]. Przedkliniczne dane o inhibitorach Cyp stanowiły podstawę do badań u ludzi zakażonych HCV zarówno
w monoterapii jak i w połączeniu z aktualnym standardowym leczeniem (peg-IFN-a z rybawiryną) i/lub ze specyﬁcznymi inhibitorami proteazy lub polimerazy. Wpływając na
interakcję gospodarz-wirus, inhibitory Cyp oferują alternatywną strategię w leczeniu zapalenia wątroby typu C i mogą
mieć proﬁl oporności zupełnie różny od inhibitorów proteazy i polimerazy, których miejscem działania jest podatny
na mutacje genom wirusa [47].
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z CsA w leczeniu anty-HCV, to nie są one wystarczające do
zalecenia tej terapii osobom nie odpowiadającym na wcześniejsze leczenie.
Opublikowano niedawno wyniki pierwszego, krótkoterminowego badania nad działaniem anty-HCV Debio-025, selektywnego inhibitora Cyp [23]. Do badania włączono pacjentów współzakażonych wirusami HIV-1 i HCV, którzy
w warunkach podwójnie ślepej próby, przez 15 dni otrzymywali 1200 mg Debio-025 (n=16) 2 razy dziennie lub placebo
(n=3). W grupie leczonej Debio-025 zanotowano redukcję
HCV-RNA o 3,6 log10. U 15 z 16 pacjentów w grupie leczonej
Debio-025 (93,8%) uzyskano obniżenie wiremii HCV RNA
o przynajmniej 2 log10. W trakcie trwania terapii obniżenie
wiremii poniżej poziomu detekcji zanotowano w trzech przypadkach. W podgrupie osób z genotypem 3, bardziej wrażliwym na standardową terapię zanotowano większą redukcję
HCV-RNA niż w przypadku genotypów 1 i 4. Tylko u jednego pacjenta terapia była całkowicie nieskuteczna. W grupie
leczonej Debio-025 w dobowej dawce 2400 mg najczęstszym
działaniem ubocznym była w pełni odwracalna hiperbilirubinemia, spowodowana kompetycyjnym hamowaniem białek transportujących kanalików żółciowych.
Kontynuacja badań klinicznych nad Debio-025 w fazie 2b
pozwoliła na ustalenie optymalnej dawki leku, który zastosowany w skojarzeniu z peg-IFN-a zagwarantował wyższą skuteczność niż w badaniu cytowanym powyżej (efekt synergistyczny), przy jednoczesnym braku wspomnianych działań
ubocznych. Wyniki tych badań dostarczających jednoznacznych dowodów na przydatność Debio-025 w leczeniu zakażeń HCV, zostały przedstawione podczas Kongresu EASL
w kwietniu 2008 [49].

Wyniki badań po przeszczepach wątroby
Pierwotne doniesienia o potencjalnych korzyściach kombinacji standardowego leczenia zakażeń HCV z inhibitorem Cyp

pochodzą z obserwacji pacjentów po transplantacji wątroby.
Firpi i wsp.[19] dokonali analizy retrospektywnej 115 pacjentów, u których przeszczepiono wątrobę z powodu marskości
spowodowanej zakażeniem HCV. Po stwierdzeniu w biopsji
wątroby znacznego stopnia włóknienia, chorzy byli leczeni
IFN-a-2b lub peg-IFN-a-2a w połączeniu z rybawiryną. W ramach standardowej terapii immunosupresyjnej otrzymywali CsA lub tacrolimus (TAC) w połączeniu z prednizonem.
W chwili zakończenia terapii, skuteczność w grupie leczonej TAC wynosiła 40% a w grupie leczonej CsA 60%. SVR
uzyskało 26 spośród 56 osób (46%) leczonych CsA, oraz 16
z 59 chorych (27%) leczonych TAC (p=0,03). Z kolei Inoue
i Yoshiba [50] wykazali 66% SVR w otwartym badaniu, które przeprowadzono u 41 pacjentów z genotypem 1b, otrzymujących początkowo dożylną indukcję IFN-b, a następnie
terapię IFN-a2b z rybawiryną oraz CsA.

Wnioski
Zgodnie z przedstawionymi danymi cykloﬁliny odgrywają istotną rolę w replikacji HCV. Mimo, że mechanizm działania na
poziomie molekularnym nie jest jeszcze dokładnie wyjaśniony, przyjmuje się za bardzo prawdopodobne, że CypB jest pozytywnym modulatorem RdRp w kompleksie replikacyjnym
HCV. Otwiera to drogę dla nowych możliwości leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C poprzez zaburzanie interakcji na poziomie gospodarz-wirus. Mechanizm działania
inhibitorów Cyp jest inny niż w stosownym dotychczas leczeniu opartym na interferonie, które miało za zadanie skierowanie aktywności układu immunologicznego przeciw HCV.
Różni sie także od nowych inhibitorów proteazy i polimerazy,
których punktem uchwytu są enzymy wirusowe. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że inhibitory Cyp mogą być
cennym dodatkiem do aktualnego leczenia, poprawiającym
trwałą odpowiedź wirusologiczną, stwarzając również możliwość znaczącego skrócenia czasu terapii. Mogą być szczególnie przydatne u pacjentów, u których wyniki standardowej terapii nie są zadawalające lub jest ona przeciwwskazana.
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