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Έχει αποδεχθεί ότι η ταχεία πτώση του ιικού φορτίου σε µη ανιχνεύσιµα επίπεδα στην 4η 
εβδοµάδα της θεραπείας (Rapid Virologic Response, RVR) µε πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη και 
ριµπαβιρίνη προβλέπει µε µεγάλη ακρίβεια την µακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (Sustain 
Virologic Response, SVR) σε ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C. Όµως, δεν έχουν διευκρινιστεί 
πλήρως οι προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν την επίτευξη RVR. Σκοπός της µελέτης 
αυτής από την Ιταλία ήταν να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη 
RVR. 
 
Μεθοδολογία: 

- 90 µη κιρρωτικοί, µη διαβητικοί πρωτοθεραπευόµενοι ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα 
C/γονότυπος 1  

- Πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη α2b 1.5 µg/kg/εβδοµάδα και ριµπαβιρίνη 1000/1200 
mg/ηµέρα (ΒΣ <75/≥75 kg) 

- Ορισµός υψηλού ιικού φορτίου > 400.000 IU/mL 
- Προσδιορισµός HCV RNA στο τέλος των εβδοµάδων 1, 4, 12, 48, 72 

 
Αποτελέσµατα: 

- Χαρακτηριστικά των ασθενών: µέση ηλικία = 49 έτη, 49% άνδρες, µέσος ∆ΜΣ  = 24.1 
kg/m

2
, µέσος δείκτης ινσουλινοαντίστασης (ΗΟΜΑ-ΙR) = 2.6, στεάτωση στην βιοψία 

ήπατος <5% = 43%, στάδιο ίνωσης ≤ F2 = 58%. 
- SVR 47%. 
- RVR παρουσίασε το 28% των ασθενών και όλοι αυτοί επέτυχαν και SVR 
- Σύµφωνα µε την µονοπαραγοντική ανάλυση η ηλικία, τα επίπεδα της γGT, ο δείκτης 

HOMA-IR, το στάδιο της ίνωσης, η παρουσία στεάτωσης (<5%/>5%), καθώς και το 
ιικό φορτίο (<400.000 ΙU/mL) προέβλεπαν την SVR. 

- Η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι µόνο ο δείκτης ινσουλινοαντίστασης 
HOMA-IR προέβλεπε την SVR µε ανεξάρτητο τρόπο και µε υψηλότερη στατιστική 
σηµαντικότητα (p=0.027). Το στάδιο της ίνωσης ασθενής ως προγνωστικός 
παράγοντας της SVR (π=0.057), ενώ όλες οι υπόλοιπες µεταβλητές δεν έφτασαν στο 
επίπεδο της στατιστικής σηµαντικότητας (το οποίο αποτελούσαν  η στεάτωση, το 
στάδιο ίνωσης, και το ιικό φορτίο) µόνο ο ∆ΜΣ και η παρουσία στεάτωσης είχαν 
θετική συσχέτιση µε την ινσουλινοαντίσταση (HOMA-IR).   

 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης αναδεικνύουν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη 
επηρεάζει αρνητικά την RVR, υποδηλώνοντας ότι οι µεταβολικοί παράγοντες παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στα πρώιµα δεδοµένα ιολογικής κινητικής. Επιπλέον οι ερευνητές τονίζουν 
την σηµασία της βελτίωση του µεταβολικού προφίλ των ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα C, 
ακόµα και σε µη διαβητικούς, πριν την έναρξη της αντιικής αγωγής µε τελικό σκοπό την 
επίτευξη των βέλτιστων ποσοστών SVR. 
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