149

Κλινική μελέτη

Τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης ορού
ως προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα
C και στεάτωση ήπατος
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Εισαγωγή: Η ηπατική στεάτωση είναι συχνό ιστοπαθολογοανατομικό χαρακτηριστικό σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C. Η λεπτίνη κατέχει έναν
ουσιώδη ρόλο στη ρύθμιση του προσλαμβανόμενου λίπους επάγοντας την
αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξάνοντας την συγκέντρωση ελεύθερων λιπαρών οξέων στο ήπαρ ευοδώνοντας την υπεροξείδωση των λιπιδίων. Η
γκρελίνη φαίνεται να εμπλέκεται στον ενεργειακό μεταβολισμό, την πρόσληψη τροφής και την ομοιοστασία της γλυκόζης.
Σκοπός μελέτης: Να διερευνηθεί η επίδραση της λεπτίνης και της γκρελίνης στην επίτευξη παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα C που λαμβάνουν αγωγή με συνδυασμό πεγκυλιωμένης
ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης.
Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από 56 ασθενείς
με τον γονότυπο-1 του ιού της  χρόνιας ηπατίτιδας C και 40 ασθενείς με
τον γονότυπο-3. Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση ή άλλες αιτίες
χρόνιας ηπατικής νόσου εξαιρέθηκαν. Τα επίπεδα του ιϊκού φορτίου (HCVRNA), προσδιορίστηκαν με ευαίσθητη μέθοδο PCR και ο γονότυπος του ιού
με χρήση μεθόδου INNO-LIPA HCV assay. Τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης ορού μετρήθηκαν με τη μέθοδο  ELISA. Τα ιστοτεμαχίδια βιοψίας ήπατος βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα κατά ISHAK και η στεάτωση
ταξινομήθηκε ως ήπια, μέτρια και σοβαρή.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με γονότυπο-1 χωρίς ανταπόκριση στη θεραπεία παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης κατά την εισαγωγή (πριν
την έναρξη αγωγής), και η αύξηση των επιπέδων ήταν ευθέως ανάλογη με
το βαθμό στεάτωσης, ενώ οι ανταποκριθέντες παρουσίαζαν υψηλότερα
επίπεδα γκρελίνης εισαγωγής. Τα επίπεδα της γκρελίνης εμφάνιζαν επίσης
σημαντική μείωση μετά το τέλος της καθορισμένης θεραπείας στους ασθενείς με γονότυπο-3 που ανταποκρίθηκαν.  
Συμπεράσματα: Η μέτρια και σοβαρή ηπατική στεάτωση και τα αυξημένα επίπεδα λεπτίνης πριν την αγωγή πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη
ως προγνωστικοί παράγοντες αποτυχίας ανταπόκρισης στη θεραπεία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με γονότυπο-1 και χρόνια ηπατίτιδα C, ενώ αυξημένα
επίπεδα γκρελίνης ίσως προβλέπουν την παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση τόσο σε ασθενείς με γονότυπο-1 όσο και σε αυτούς με γονότυπο-3.
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Εισαγωγή
Η ηπατική στεάτωση αποτελεί ένα συχνό ιστολογικό
χαρακτηριστικό σε βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια
ηπατίτιδα C (XHC) [1], (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%
των ασθενών) [2]. Αντίθετα, δεν παρατηρείται τόσο συχνά σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (27%-48%) ή αυτοάνοση ηπατίτιδα (16%-19%) [3, 4].
Στην χρόνια ηπατίτιδα C η στεάτωση συνδέεται με
ποικίλους μηχανισμούς οι οποίοι παίζουν ρόλο στην παθογένεια της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (ΜΑΛΝΗ), μαζί και με την  απευθείας δράση του ιού
της ηπατίτιδας C στον ηπατικό μεταβολισμό των λιπιδίων
που οδηγεί στην αύξηση της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων στο ήπαρ [5, 6], σε αντίθεση με την στεάτωση
που παρατηρείται σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β η
οποία οφείλεται κυρίως σε παράγοντες του ξενιστή [7].
Η λεπτίνη είναι ένα πεπτίδιο που συμβάλλει στην παθογένεια της στεάτωσης [8, 9]. Σε ασθενείς με χρόνια
ηπατίτδα C, υψηλά επίπεδα λεπτίνης ορού έχουν συσχετισθεί με την παρουσία στεάτωσης [10], αλλά υπάρχει
μία έλλειψη καθαρής συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων
λεπτίνης και του βαθμού της στεάτωσης που παρατηρείται στην βιοψία ήπατος [11]. Σε μία πρόσφατη μελέτη
φάνηκε ότι, υψηλά επίπεδα λεπτίνης σχετίζονταν με πιο
σοβαρή στεάτωση, χαμηλή ιαιμία και μικρότερη ανταπόκριση στην αντιϊκή θεραπεία κυρίως σε ασθενείς με γονότυπο 1 (71% του πληθυσμού της μελέτης) [12].
Η λεπτίνη αποτελεί το προΪόν του γονιδίου της παχυσαρκίας (ob gene), το οποίο εκφράζεται κυρίως στο λιπώδη ιστό αλλά και σε άλλους ιστούς συμπεριλαμβανομένου του ήπατος [13]. Φαίνεται να κατέχει ουσιώδη
ρόλο στην ρύθμιση του λίπους σώματος επάγοντας την
αντίσταση στην ινσουλίνη, την αύξηση της συγκέντρωσης των λιπαρών οξέων στο ήπαρ με αποτέλεσμα την αυξημένη υπεροξείδωση αυτών [5, 8, 9]. Επίσης, θεωρείται ότι δρα ως μεσολαβητής της ανοσιακής απάντησης
οδηγώντας σε απελευθέρωση κυτοκινών όπως, ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων (tumor necrosis factor, TNFa), η ιντερφερόνη-γ, η ιντερφερόνη-18, ο παράγοντας-β1
αύξησης των όγκων, οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη στεάτωσης αλλά και ίνωσης[8].
Η γκρελίνη είναι ένα πεπτίδιο το οποίο ανακαλύφθηκε πρόσφατα και αποτελεί τον ενδογενή σύνδεσμο του
υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης [14]. Θεωρείται ότι
εμπλέκεται στον ενεργειακό μεταβολισμό, στην πρόσληψη τροφής και στην ομοιοστασία της γλυκόζης [14, 15].
Πρόσφατες μελέτες προσπάθησαν να διερευνήσουν τον
ρόλο της γκρελίνης ως ανεξάρτητου παράγοντα ρύθμισης της παχυσαρκίας αλλά και ως αρνητικού μεσολαβητή στη δράσης της λεπτίνης που επηρεάζει το ενεργειακό
ισοζύγιο του σώματος [16].
Υπάρχει έλλειψη δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα

γκρελίνης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C και στεάτωση
ήπατος καθώς και για την επίδραση της γκρελίνης στην
ανταπόκριση στην αντϊική θεραπεία.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει
τον ρόλο των επιπέδων λεπτίνης και της γκρελίνης ορού
σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και ηπατική στεάτωση
οι οποίοι έλαβαν θεραπεία σύμφωνα με τις ισχύουσες
κατευθυντήριες οδηγίες, να προσδιορίσει πιθανή σχέση
μεταξύ της λεπτίνης και της γκρελίνης με διάφορες ιστοπαθολογοανατομικές παραμέτρους και να εκτιμήσει την
επίδραση της αντΪικής αγωγής στα επίπεδα της λεπτίνης
και της γκρελίνης ορού.

Υλικό και μεθοδολογία
Πληθυσμός ασθενών:
Επιλέχθηκαν ασθενείς με επιβεβαιωμένη ορολογικά,
ιολογικά και ιστολογικά χρόνια ηπατίτιδα C, οι οποίοι
εξετάστηκαν και αναλύθηκαν κατά την περίοδο 2005 με
2008. Τα κριτήρια εισαγωγής περιελάμβαναν ανιχνεύσιμο anti-HCV (με μέθοδο ELISA 3ης γενιάς) τουλάχιστον
δύο φορές στην διάρκεια ενός έτους, ανιχνεύσιμο HCVRNA ορού με ευαίσθητη μέθοδο PCR (Polymerase chain
reaction) ένα μήνα πριν την έναρξη της αγωγής, βιοψία
ήπατος εντός διαστήματος 6 μηνών πριν την έναρξη της
αγωγής στην οποία υπήρχαν χαρακτηριστικά χρόνιας
ηπατίτιδας και ηπατικής στεάτωσης, αυξημένη αλανινική
αμινοτρανσφεράση (ALT>40IU/L και κάτω από 400IU/L)
κατά την εισαγωγή του ασθενούς στην μελέτη και τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών πριν την έναρξη της αγωγής.  
Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, άλλες αιτίες χρόνιας ηπατικής νόσου, ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών ή χρήσης ηπατοτοξικών φαρμάκων και βοτάνων, ανοσοκατεσταλμένοι, διαβητικοί, με ιστορικό
διαταραχής του  θυρεοειδή, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή, συλοίμωξη με τον ιό HIV
ή  HBV καθώς και ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο
εξαιρέθηκαν από την μελέτη. Επίσης, ασθενείς με ιστορικό κατανάλωσης αλκοόλ >30γρ/ημέρα για τουλάχιστον 5
έτη θεωρήθηκαν αλκοολικοί σύμφωνα με τα κριτήρια και
δεν εισήχθησαν στην μελέτη.
Κανένας από τους ασθενείς δεν είχε λάβει στο παρελθόν αγωγή για την ηπατίτιδα C ούτε για την ηπατική στεάτωση. Η διάρκεια της θεραπείας καθορίσθηκε με βάση
τον γονότυπο. Ασθενείς με γονότυπο 1 οι οποίοι δεν πέτυχαν πρώιμη ιολογική ανταπόκριση ή μείωση κατά δύο
λογαρίθμους στο HCV-RNA την εβδομάδα 12 (EVR), αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. Όλοι οι ασθενείς εκτιμήθηκαν
κλινικά, αιματολογικά και βιοχημικά τις εβδομάδες 2, 4,
8, 12, 24, 48 και 72 από την έναρξη της αγωγής.
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Η μελέτη ήταν συμμορφωμένη με τις ηθικές οδηγίες
της συνθήκης του Ελσίνκι του  1975. Ενυπόγραφη συγκατάθεση δεν ήταν απαραίτητη επειδή αυτή η προοπτική
μελέτη δεν τροποποίησε την διάγνωση και την ισχύουσα
θεραπευτική στρατηγική.

Μετρήσεις παραμέτρων σώματος:
Το ύψος και το βάρος μετρήθηκαν κατά την εισαγωγή
του ασθενούς και ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίσθηκε ως βαρος σε κιλά προς ύψος σε τετραγωνικό μέτρο,
(kg/m2).  
Εργαστηριακές και ιολογικές μέθοδοι:
Τα δείγματα αίματος λαμβάνονταν από τους ασθενείς μετά από ολονύκτια νηστεία και ο ορός που προέκυπτε μετά από φυγοκέντρηση φυλάσσονταν σε ειδικά
φιαλίδια σε θερμοκρασία -70ο C μέχρι να αναλυθεί. Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας (AST, ALT, γ-GT, ALP, γλυκόζη,
ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, αλβουμίνη) καθώς και αιματολογικές (αιμοσφαιρίνη, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια), προσδιορίζονταν με τη χρήση
αυτόματων αναλυτών.
Ορολογικοί δείκτες (HBsAg, anti-HBs, anti-HBe, antiHBc total, anti-HCV, anti-HDV, anti-HIV1, 2 , anti-HAV (IgM,
IgG), προσδιορίστηκαν με τη χρήση των εμπορικώς διαθέσιμων ενζυμικών ανοσοδοκιμασιών (Abbot Laboratories, USA). Τα επίπεδα του ιϊκού φορτίου ορού (HCVRNA) μετρήθηκαν με ευαίσθητη δοκιμασία PCR (Cobas
Amplicor HCV version 2, Roche Diagnostics, USA), ποιοτικά με κατώτερο όριο ανίχνευσης της δοκιμασίας τις
50IU/ml και ποσοτικά με εύρος ανίχνευσης μεταξύ 600106 IU/ml. Ο γονότυπος του ιού προσδιορίσθηκε με τη
χρήση της δοκιμασίας INNO-LIPA HCV assay (Innogenetics, Belgium). Τα επίπεδα του HCV-RNA ορού μετρήθηκαν πριν την έναρξη της αγωγής και την εβδομάδα 12 (για
τους ασθενείς με γονότυπο 1), την 24η και 48η εβδομάδα
κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και 24 εβδομάδες μετά το τέλος της αγωγής στους ανταποκριθέντες για
να επιβεβαιωθεί η παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση
(SVR). Τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης προσδιορίσθηκαν με μέθοδο ELISA (BioVendor Laboratory, USA), στην
εισαγωγή του ασθενούς και στο τέλος της θεραπείας και
εκφράστηκαν σε ng/ml. Ο προσδιορισμός της απορρόφησης έγινε με ανάγνωση του πινακίου σε μήκος κύματος 450nm.
Η αντίσταση στην ινσουλίνη υπολογίσθηκε ως:
Αντίσταση στην ινσουλίνη(HOMA-IR)= ινσουλίνη νηστείας(mIU/L) x γλυκόζη νηστείας(mmol/L) / 22,5

Ιστολογικά χαρακτηριστικά:
Πραγματοποιήθηκε βιοψία ήπατος με την τεχνική
Menghini κατά την εισαγωγή του ασθενή στην μελέτη, (ο
μέσος όρος του μήκους του ιστοτεμαχιδίου ήταν 1,7εκ.).
Ο ιστός στερεοποιήθηκε σε 10% ουδέτερη φορμόλη και
στη συνέχεια σε παραφίνη όπου και έγινε επεξεργασία
με χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης καθώς και με τρίχρωμη χρώση κατά Masson. Οι βιοψίες εξετάσθηκαν και
βαθμολογήθηκαν με το σύστημα κατά Ishak από έμπειρο παθολογοανατόμο. Η ηπατική στεάτωση προσδιορίσθηκε ποσοτικά ως το ποσοστό των ηπατοκυττάρων τα
οποία περιείχαν σταγόνες λίπους και η βαθμολόγηση με
τη χρήση της κάτωθι κλίμακας: βαθμός 1/ήπια (1-33%),
2/μέτρια (33-66%) και 3/σοβαρή (>66%). Ασθενείς με χαρακτηριστικά στεατοηπατίτιδας όπως, ηπατοκυτταρική
φυσαλλίδωση (ballooning), ή περικολποειδική ίνωση στη
ζώνη 3, εξαιρέθηκαν.  

Στατιστική ανάλυση:
Όλες οι συνεχείς μεταβλητές παρουσιάστηκαν ως μέσοι όροι + σταθερές αποκλίσεις ή ως διακυμάνσεις μεσαίων + διάμεσων τεταρτημορίων (75η -25η ποσοστιαία
διακύμανση) σε περίπτωση που απόκλιναν από το φυσιολογικό. Η συσχέτιση του κάθε γονότυπου με τις συνεχείς μεταβλητές διερευνήθηκε είτε με μέθοδο ANOVA
(χρησιμοποιώντας το post-hoc Scheffe τεστ όταν το ολικό αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό) ή με χρήση
του Student t-test. Η συσχέτιση του κάθε γονότυπου με
κατηγορικές μεταβλητές εξερευνήθηκε με στατιστική x
τετραγώνου. Ακολούθως, για να εξεταστεί η συσχέτιση
της ανταπόκρισης στην θεραπεία με τις παραμέτρους της
μελέτης, τροποποιήθηκαν τα δεδομένα με χρήση πολλαπλής λογιστικής ανάδρομης ανάλυσης. Το αποτέλεσμα
της θεραπείας χρησιμοποιήθηκε σαν η τελική μεταβλητή και μία σειρά μεταβλητών όπως τα επίπεδα λεπτίνης
και γκρελίνης, η ηπατική στεάτωση, η ίνωση, η αντίσταση στην ινσουλίνη, χρησιμοποοιήθηκαν ως προγνωστικοί
παράγοντες ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός αναλογίας και
να εξαχθεί το 95% διάστημα αξιοπιστίας. Η ανάλυση έγινε ξεχωριστά για τον κάθε γονότυπο και για την μέτρηση της κάθε παραμέτρου της μελέτης (στην εισαγωγή και
στο τέλος της παρακολούθησης του ασθενούς). Για λόγους πολυσυλλογικότητας, δεν ήταν δυνατό να περιληφθεί η ίνωση στο ίδιο μοντέλο ανάλυσης. Επίσης, η ίνωση και η στεάτωση εισήχθησαν εναλλάξ (μία παράμετρος
τη φορά), στο μοντέλο core. Μεικτής επίδρασης μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για να εξεταστεί η συσχέτιση των
επιπέδων λεπτίνης και γκρελίνης ορού κατά την εισαγωγή και μετά το τέλος της παρακολούθησης των ασθενών
όπως και μεταξύ των ανταποκριθέντων ασθενών και των
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μη ανταποκριθέντων. Όλες οι αναφερόμενες πιθανές
αξίες (p-values) βασίστηκαν σε διπλής αντίθεσης τεστ και
συγκρίθηκαν με επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας της
τάξης του 0,05. Σε όλες τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό σύστημα SAS, (Version 9.1, SAS Institute INC, NC).

Αποτελέσματα
Αναλύθηκαν 154 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C από
τους οποίους οι 96, (60 άνδρες και 36 γυναίκες), πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής της μελέτης. Όλοι οι ασθενείς
ήταν Καυκάσιοι, οι 56 είχαν το γονότυπο-1 του ιού της
ηπατίτιδας C ενώ 40 το γονότυπο-3.

Γονότυπος του ιού και ανταπόκριση στη θεραπεία:
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν συνδυασμένη αγωγή με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη α-2α ή α-2β και ριμπαβιρίνη με
βάση το βάρος σώματος , για 24 ή 48 εβδομάδες ανάλογα τον γονότυπο. Ανέχθηκαν τη θεραπεία και την ολοκλήρωσαν χωρίς να συμβεί κάποιο σοβαρό ανεπιθύμητο
γεγονός ή σημαντική μείωση της δόσης των φαρμάκων.
Ασθενείς με γονότυπο-1 που δεν πέτυχαν πρώιμη ιολογική ανταπόκριση (αρνητικοποίηση του HCV-RNA την 12η
εβδομάδα θεραπείας) σταμάτησαν την αγωγή και αποκλείσθηκαν από την συνέχεια της μελέτης. Στο σύνολο
των 96 ασθενών, οι 62 πέτυχαν παρατεταμένη ιολογική
ανταπόκριση (ποσοστό 64,6%), και 34 χαρακτηρίστηκαν

Πίνακας 1
Κλινικά, ιολογικά και ιστολογικά δεδομένα του πληθυσμού της μελέτης

Ανταποκριθέντες (n-62)

Μη ανταποκριθέντες (n-34)

Ηλικία

35.01 ± 1.57

39.21 ±2.07

Φύλο(άνδρες/γυναίκες)

36/26

21/13

BMI

24.7 ± 0.179

25.53 ±0.637

Γονότυπος-1

32 (57.1%)

24 (42.9%)

Γονότυπος-3

30 (75%)

10 (25%)

Ίνωση (0-6)

1.661 ±0.095

2.412 0.141

Δραστηριότητα  (0-18)

5.371 ±0.136

5.265 ± 0.204

Στεάτωση (1-3)

1.565 ±0.082

2.06 ±0.126

p= 0.05
p=0.06

p <0.001

Νεκροφλεγμονώδης
p=0.001

Data are presented as mean + SD of n (%)

ως μη ανταποκριθέντες (ποσοστό 45,4%).
Τα κλινικά, ιολογικά και ιστολογικά δεδομένα των
ανταποκριθέντων και μη ανταποκριθέντων ασθενών και
των δύο γονότυπων παρουσιάζονται στον Πίνακα1.
Ανάμεσα στους ανταποκριθέντες, οι 32 από τους 56
(57,1%) είχαν γονότυπο-1 και οι 30 από τους 40 (75%)
είχαν γονότυπο-3. Συνολικά, η ανταπόκριση στην θεραπεία σχετίστηκε θετικά με την παρουσία του γονότυπου-3 (ασθενείς με γονότυπο-1, 57,1% vs ασθενών με

γονότυπο-3, 75%, p<0,05), με μικρότερο ιστολογικό στάδιο ηπατικής νόσου, (p<0,001) και μικρότερο βαθμό ηπατικής στεάτωσης, (p=0,001) στην βιοψία ήπατος. Ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 40  ετών παρουσίασαν μία
τάση μικρότερης ανταπόκρισης στην θεραπεία (p=0,05)
(Πίνακας 1). Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων
για τον κάθε γονότυπο ξεχωριστά έδειξε ότι, στους ασθενείς με γονότυπο-1 που ανταποκρίθηκαν στην αντιϊκή
αγωγή, η ανταπόκριση σχετιζόταν με χαμηλότερο βαθμό
στεάτωσης, (p=0,0001), ήπια ίνωση (p=0,001) και με την
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Πίνακας 2

Κατανομή των 56 ασθενών με γονότυπο-1 και των 40 ασθενών με γονότυπο-3 με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
και τους παράγοντες του ξενιστή σε σχέση με την ανταπόκριση στη θεραπεία
Genotype 1 (N=56)
Μεταβλητή

Ανταποκριθέντες (n-32)

Μη ανταποκριθέντες (n-32)

Φύλο

Genotype 3 (N=40)
P = value

Ανταποκριθέντες (n-30)

Μη ανταποκριθέντες (n-10)

0.70

 Άνδρες

15 (46.9)

10 (41.7)

Γυναίκες

17 (53.1)

14 (58.3)

Ηλικία

0.47
13 (43.3)

6 (60.0)

17 (56.7)

4 (40.0)

0.17

0.17

≤40

23 (71.9)

13 (54.2)

29 (96.7)

8 (80.0)

41+

9 (28.1)

11 (45.8)

1 (3.3)

2 (20.0)

0.28

Δείκτης Μάζας
Σώματος σε kg/m2
<25

18 (56.3)

10(41.7)

25-28

14 (43.7)

14 (58.3)

Βαθμός στεάτωσης

0.42
23 (76.7)

6 (60.0)

7 (23.3)

4 (40.0)

0.0001

0.72

 Ήπια

22 (68.7)

5 (20.8)

12 (40.0)

3 (30.0)

Μέτρια

10 (31.3)

12 (50.0)

13 (43.3)

4 (40.0)

Σοβαρή

0 (0.0)

7 (29.2)

5 (16.7)

3 (30.0)

Ίνωση

0.001

0.04

1

17 (53.1)

3 (12.5)

16 (53.3)

1 (10.0)

2

11 (34.4

8 (33.3)

11 (36.7)

7 (70.0)

3-4

4 (12.5)

13 (54.2)

3 (10.0)

2 (20.0)

5-6

0

0

0

0

ΗΟΜΑ-ΙR ng/ml

P=
value

0.01

0.01

<2

11 (34.4)

4 (16.7)

19 (63.3)

1 (10.0)

2-3

10 (31.2)

2 (8.3)

10 (33.3)

7 (70.0)

4+

11 (34.4)

18 (75.0)

1 (3.3)

2 (20.0)

Λεπτίνη εισαγωγής,
ng/ml

37.66 ± 10.39

49.67 ± 13.44

0.001

24.33 ±7.98

28.20 ± 9.72

0.22

Γκρελίνη εισαγωγής,
ng/ml

0.286 ± 0.167

0.190 ± 0.119

0.02

0.778 ± 0.654

0.564 ± 0.324

0.18

Λεπτίνη στο τέλος
θεραπείας, ng/ml

26.69 ± 11.77

41.50 ± 16.24

<0.0001

23.27 ± 9.54

26.70 ± 6.82

0.30

Γκρελίνη στο τέλος
θεραπείας, ng/ml

0.456 ± 0.254

0.239 ± 0.213

0.001

0.42 ± 0.321

0.450 ± 0.261

0.79

Data are presented as mean ± SD or n (%)

απουσία αντίστασης στην ινσουλίνη (p=0,01) (Πίνακας
2). Αντίστοιχα, στους ασθενείς με γονότυπο-3 η ανταπόκριση ήταν αυστηρά σχετιζόμενη με το στάδιο της ίνωσης (p=0,04),   με μικρότερη αντίσταση στην ινσουλίνη
κατά την εισαγωγή (p=0,01), αλλά ο βαθμός στεάτωσης
δεν φάνηκε να έχει κάποια επίδραση στην επίτευξη της
ανταπόκρισης (Πίνακας 2)

Λεπτίνη, γκρελίνη και ανταπόκριση στη θεραπεία:
Τα επίπεδα της λεπτίνης ορού δεν παρουσίασαν κάποια διαφορά μεταξύ των ανταποκριθέντων και των μη
ανταποκριθέντων κατά την εισαγωγή. Όμως, μετά από
επιτυχή θεραπεία, οι ανταποκριθέντες είχαν στατιστικά
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Πίνακας 3
Μέσες τιμές (mean SD) μετρήσεων λεπτίνης και γκρελίνης κατά την εισαγωγή και στο τέλος της παρακολούθησης των 96 ασθενών (γονότυπος-1 και 3) με βάση την ανταπόκριση στη θεραπεία (χρήση του μοντέλου
μεικτού αποτελέσματος εκτίμησης των διαφορών των μέσων όρων)

Μεταβλητή

Ανταποκριθέντες

Μη ανταποκριθέντες

P-value για την προσαρμοσμένη
διαφορά*

Λεπτίνη
Πριν τη θεραπεία
Mean (SD)  ng/ml

30.99 (9.185)

38.43 (11.58)

ns

Μετά το τέλος της θεραπείας
Mean (SD)  ng/ml

23.76 (8.055)

34.1 (11.53)

0.01

Πριν τη θεραπεία
Mean (SD)  ng/ml

0.532 (0.410)

0.377 (0.223)

0.01

Μετά το τέλος της θεραπείας
Mean (SD) ng/ml

0.438 (0.288)

0.345 (0.237)

0.05

Γκρελίνη

*προσαρμοσμένη για τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης, ns: non-significant, μη σημαντικό

σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης (p=0,01) (Πίνακας 3).
Περαιτέρω ανάλυση με σεβασμό στον γονότυπο έδειξε ότι, οι μη ανταποκριθέντες ασθενείς με γονότυπο-1
παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα λεπτίνης τόσο κατά την εισαγωγή όσο και στο τέλος της παρακολούθησης σε σύγκριση με τους ανταποκριθέντες (p=0,001 και p<0,0001
αντίστοιχα) (Πίνακας 2). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των επιπέδων λεπτίνης κατά την εισαγωγή και στο τέλος
της παρακολούθησης στους ανταποκριθέντες ασθενείς
(p=0,001), αλλά ήταν οριακή η σημαντικότητα αυτής
της διαφοράς στους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν
(p=0,06) (Πίνακας 4).
Σχετικά με τους ασθενείς με γονότυπο-3, τόσο οι ανταποκριθέντες όσο και οι ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν δεν παρουσίασαν καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά στα επίπεδα λεπτίνης κατά την εισαγωγή αλλά και
στο τέλος της θεραπείας (Πίνακας 2). Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην πολυπαραγοντική ανάλυση για τους παραπάνω ασθενείς (p=0,51 και p=0,61 αντίστοιχα) (Πίνακας
4).

Στο σύνολο των ασθενών, οι ανταποκριθέντες παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα γκρελίνης κατά την εισαγωγή καθώς και στο τέλος της παρακολούθησης σε σχέση
με τους μη ανταποκριθέντες (p=0,01 και p=0,05 αντίστοιχα) (Πίνακας 3). Οι ανταποκριθέντες ασθενείς με γονότυπο-1 είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη γκρελίνη
στην εισαγωγή και στο τέλος της θεραπείας σε σύγκριση
με τους μη ανταποκριθέντες (p=0,02 και p=0,001, αντίστοιχα) (Πίνακας 2), και παρουσίασαν περαιτέρω σημαντική αύξηση της γκρελίνης μετά την επιτυχή θεραπεία
(p=0,001) (Πίνακας 4).   
Τα επίπεδα γκρελίνης των ασθενών με γονότυπο-3 δεν
παρουσίασαν καμία διαφορά ανάμεσα σε ανταποκριθέντες και μη ανταποκριθέντες τόσο στην αρχή όσο και στο
τέλος της θεραπείας (Πίνακας 2), αλλά τα ευρήματα της
πολυπαραγοντικής ανάλυσης έδειξαν μία στατιστικά σημαντική μείωση της γκρελίνης στο τέλος της θεραπείας
στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν (p=0,001), ενώ κάτι
ανάλογο δεν παρατηρήθηκε σε αυτούς που δεν ανταποκρίθηκαν (p=0,47) (Πίνακας 4).
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Πίνακας 4

Μέσες τιμές (mean SD) μετρήσεων λεπτίνης και γκρελίνης κατά την εισαγωγή και στο τέλος της παρακολούθησης των
96 ασθενών με βάση τον γονότυπο και την ανταπόκριση τους στη θεραπεία (χρήση του μοντέλου μεικτού αποτελέσματος εκτίμησης των διαφορών των μέσων όρων)

Εισαγωγή
Mean (SD)

Μετά το τέλος
θεραπείας
Mean (SD)

P-value για την προσαρμοσμένη
διαφορά*

Λεπτίνη, ng/ml

7.66 (10.39)

26.69 (11.77)

0.001

Γκρελίνη, ng/ml

0.286 (0.167)

0.456 (0.254)

0.001

Λεπτίνη, ng/ml

49.67 (13.44)

43.58 (16.17)

0.06

Γκρελίνη, ng/ml

0.190(0.119)

0.239 (0.213)

0.32

Λεπτίνη, ng/ml

24.33 (7.98)

23.27 (9.54)

0.51

Γκρελίνη, ng/ml

0.778 (0.654)

0.420 (0.321)

0.001

Λεπτίνη, ng/ml

28.20 (9.72)

26.70 (6.82)

0.61

Γκρελίνη, ng/ml

0.564 (0.324)

0.450 (0.261)

0.47

Μεταβλητή

Γονότυπος -1 με ανταπόκριση

Γονότυπος -1 χωρίς ανταπόκριση

Γονότυπος-3 με ανταπόκριση

Γονότυπος-3 χωρίς ανταπόκριση

*προσαρμοσμένη για τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης

Λεπτίνη, γκρελίνη και στεάτωση:
Στο σύνολο των ασθενών, στους ασθενείς που δεν
ανταποκρίθηκαν, σε σχέση με τους ανταποκριθέντες, ο
βαθμός στεάτωσης ήταν στατιστικά σημαντικά  μεγαλύτερος όσο τα επίπεδα της λεπτίνης αυξάνονταν (p=0,05)
και αυτή η διαφορά γινόταν πιο εμφανής σε ασθενείς με

μέτρια και σοβαρή στεάτωση. Η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε επίσης στους μη ανταποκριθέντες ασθενείς με
γονότυπο-1, αλλά όχι σε αυτούς με γονότυπο-3, ανταποκριθέντες και μη (Σχήμα1).
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Σχήμα 1
Συσχέτιση επιπέδων λεπτίνης και βαθμού στεάτωσης σε ασθενείς ανταποκριθέντες και μη και των δύο γονότυπων και για τον κάθε γονότυπο ξεχωριστά.(Η λεπτίνη σε ng/ml)

Σχήμα 2
Συσχέτιση επιπέδων γκρελίνης και βαθμού στεάτωσης σε ασθενείς ανταποκριθέντες και μη και των δύο
γονότυπων και για τον κάθε γονότυπο ξεχωριστά. (Η γκρελίνη σε ng/ml).

Τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης ορού ως προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C 157
Τα επίπεδα γκρελίνης εισαγωγής ήταν αυξημένα σε
ασθενείς και των δύο γονότυπων με μέτρια και σοβαρή
στεάτωση που ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία (p=0,05
και p=0,001 αντίστοιχα). Ασθενείς χωρίς ανταπόκριση
δεν παρουσίασαν κάποια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό στεάτωσης και τα επίπεδα γκρελίνης. Αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα, σε ασθενείς με γονότυπο-1, ανταποκριθέντες και μη, τα επίπεδα γκρελίνης
ήταν σημαντικά μειωμένα καθώς ο βαθμός στεάτωσης
αυξάνονταν (p=0,01), ενώ σε ασθενείς με γονότυπο-3,

οι ανταποκριθέντες με μέτρια και σοβαρή στεάτωση παρουσίαζαν υψηλότερα  επίπεδα γκρελίνης ορού σε σχέση
με αυτούς χωρίς ανταπόκριση (p=0,01) (Σχήμα2).

Μία έντονη συσχέτιση διαπιστώθηκε ανάμεσα στη
βαρύτητας της στεάτωσης και το υψηλό ιϊκό φορτίο εισαγωγής σε όλους τους ασθενείς με γονότυπο-3 (p=0,01),
ενώ κάτι αντίστοιχο δεν αφορούσε τους ασθενείς  με γονότυπο-1 (Σχήμα 3).

Σχήμα 3
Συσχέτιση επιπέδων ιϊκού φορτίου (HCV-RNA) και βαθμού στεάτωσης σε ασθενείς ανταποκριθέντες και μη
για τον κάθε γονότυπο του ιού. (Το HCV-RNA σε IU/ml).

Πολυπαραγοντική ανάλυση:
Με τη χρήση πολλαπλής λογιστικής ανάδρομης ανάλυσης σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο ώστε να εξεταστεί
η συσχέτιση της ανταπόκρισης στη θεραπεία με διάφορες παραμέτρους, τα αυξημένα επίπεδα λεπτίνης κατά
την εισαγωγή σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά με μη

ανταπόκριση στη θεραπεία μόνο σε ασθενείς με γονότυπο-1 του ιού της ηπατίτιδας C αλλά όχι σε ασθενείς
με γονότυπο-3. Δεν υπήρχε ένδειξη σημαντικής συσχέτισης μεταξύ της ανταπόκρισης και των επιπέδων γκρελίνης στους ασθενείς και των δύο γονότυπων. Περαιτέρω
ανάλυση έδειξε ότι ασθενείς με γονότυπο-1 και μέτρια
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Σχήμα 5

Πολλαπλή λογιστική ανάδρομη ανάλυση, (Multiple Logistic Regression Derived Odds Ratios (ORs) και 95% Διαστήματα Αξιοπιστίας (95% CIs), για την ανταπόκριση στην θεραπεία στους 56 ασθενείς με Γονότυπο 1 με βάση την Ηπατική
Στεάτωση, την Λεπτίνη και την Γκρελίνη κατά την εισαγωγή και στο τέλος της παρακολούθησης.
Μεταβλητή
Εισαγωγής

Ηπατική Στεάτωση

Λεπτίνη

Γκρελίνη

Homa_ir

Εναλλακτικά εισαχθείσες μεταβλητές
Ίνωση

Λεπτίνη

Γκρελίνη

Homa_ir

Μετά το τέλος παρακολούθησης
Ηπατική Στεάτωση

Λεπτίνη

Γκρελίνη

Homa_ir

Εναλλακτικά εισαχθείσες μεταβλητές
Ίνωση

Λεπτίνη

Γκρελίνη

Homa_ir

Κατηγορία ή προσθήκη

ORs

95% CIs

P-value

1 level more

0.12

0.02-0.66

0.01

10 ng/ml more

0.1 ng/ml more

0.43

1.11

0.22-0.83

0.67-2.01

0.01

0.63

1 level more

1.34

0.42-4.31

0.63

1 level more

0.36

0.13 -0.96

0.04

1.35

0.82-2.45

10 ng/ml more

0.45

1 level more

0.96

0.33-2.79

0.94

1 level more

0.13

0.02-0.89

0.04

0.1 ng/ml more

10 ng/ml more

0.1 ng/ml more

0.38

1.22

0.24-0.86

0.18-0.81

0.74-2.01

0.02

0.26

0.01

0.41

1 level more

1.98

0.54-7.30

0.30

1 level more

0.30

0.10-0.93

0.04

10 ng/ml more

0.34

1 level more

1.28

0.1 ng/ml more

ή σοβαρή στεάτωση καθώς και ασθενείς με πιο σοβαρή
ίνωση ήταν λιγότερο πιθανό να ανταποκριθούν στη θεραπεία (Πίνακας 5).
Από την άλλη μεριά, σε ασθενείς με γονότυπο-3 δεν αποδείχθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην
ανταπόκριση και το βαθμό στεάτωσης, το βαθμό ίνωσης  

1.22

0.16-0.72

0.74-1.82

0.43-3.79

0.01

0.47

0.66

και τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης τόσο στις μετρήσεις προ της ενάρξεως της αγωγής όσο και μετά το τέλος
της παρακολούθησης. Μόνο οι ασθενείς με υψηλότερα
επίπεδα αντίστασης στην ινσουλίνη (HOMA-IR), φάνηκε
ότι ανταποκρίνονται λιγότερο στην θεραπεία (Πίνακας
6).
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Σχήμα 6

Πολλαπλή λογιστική ανάδρομη ανάλυση, (Multiple Logistic Regression Derived Odds Ratios (ORs) και 95% Διαστήματα Αξιοπιστίας (95% CIs), για την ανταπόκριση στην θεραπεία στους 56 ασθενείς με Γονότυπο 1 με βάση την Ηπατική
Στεάτωση, την Λεπτίνη και την Γκρελίνη κατά την εισαγωγή και στο τέλος της παρακολούθησης.

Μεταβλητή

Κατηγορία ή προσθήκη

ORs

95% CIs

P-value

1 level more

1.04

0.19-5.55

0.97

Λεπτίνη

10 ng/ml more

0.64

0.18-2.24

0.49

Γκρελίνη

0.1 ng/ml more

1.11

0.90-1.49

0.32

Homa_ir

1 level more

0.13

0.02-0.68

0.02

1 level more

0.16

0.02-0.11

0.06

Λεπτίνη

10 ng/ml more

1.22

0.37-4.08

0.74

Γκρελίνη

0.1 ng/ml more

1.22

0.90-1.65

0.16

Homa_ir

1 level more

0.16

0.03-0.83

0.03

1 level more

1.77

0.39-7.95

0.46

Λεπτίνη

10 ng/ml more

0.40

0.10-1.55

0.18

Γκρελίνη

0.1 ng/ml more

1.00

0.74-1.22

0.76

Homa_ir

1 level more

0.10

0.02-0.59

0.01

Ίνωση  

1 level more

0.40

0.08-1.52

0.16

Λεπτίνη

10 ng/ml more

0.70

0.22-2.18

0.54

Γκρελίνη

0.1 ng/ml more

1.00

0.74-1.35

0.85

Homa_ir

1 level more

0.14

0.03-0.71

0.02

Εισαγωγής
Ηπατική Στεάτωση

Εναλλακτικά εισαχθείσες  μεταβλητές
Ίνωση

Μετά το τέλος παρακολούθησης
Ηπατική Στεάτωση

Εναλλακτικά εισαχθείσες  μεταβλητές

Συζήτηση
Ο μηχανισμός με τον οποίο ο ιός της ηπατίτιδας C προάγει την ηπατική   στεάτωση παραμένει ασαφής. Στους
ασθενείς που είναι προσβεβλημένοι με γονότυπο μη-3,
η στεάτωση έχει συσχετισθεί με αυξημένο δείκτη μάζας
σώματος (ΒΜΙ), με σπλαχνική παχυσαρκία, αυξημένη συγκέντρωση χοληστερόλης και  τριγλυκεριδίων ορού, αντίσταση στην ινσουλίνη, μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτη,
κατανάλωση αλκοόλ, αυξημένη ευαισθησία του ήπατος

σε οξειδωτικό στρες ή σε κυτοκίνο-εκφραζόμενη βλάβη
του ήπατος.[17, 18].
Η λεπτίνη κατέχει έναν ουσιώδη ρόλο συνδέσμου μεταξύ της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C και της στεατογένεσης [19]. Λιγοστές μελέτες μέχρι σήμερα  έχουν
δείξει υψηλή επίπτωση υπερλεπτιναιμίας σε ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα C και στεάτωση [10, 20], αλλά ο υποκείμενος μηχανισμός που προάγει αυτό το φαινόμενο πα-
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ραμένει αδιευκρίνιστος. Η λεπτίνη μπορεί να επηρεάζει
την αντίσταση στην ινσουλίνη και την συγκέντρωση των
ελεύθερων λιπαρών οξέων στο ήπαρ οδηγώντας σε αύξηση της υπεροξείδωσης των λιπιδίων και την δημιουργία στεάτωσης [5]. Μπορεί επίσης να επάγει την απελευθέρωση κυτοκινών όπως ο TNF-α, η ιντερφερόνη-γ,
η ιντερφερόνη-18, ο αυξητικός παράγοντας του όγκου
(TGF-β1), οι οποίοι εμπλέκονται στην παθογένεια τόσο
της στεάτωσης όσο και της ίνωσης στο ήπαρ [8]. Επιπλέον, τα ενεργοποιημένα ηπατικά αστροκύτταρα αλλά όχι
τα ανενεργά, έχει αποδειχτεί ότι εκφράζουν την λεπτίνη
[21].
Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν καθαρά
ότι σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και στεάτωση, τα
επίπεδα λεπτίνης ορού έχουν την τάση να αυξάνουν όσο
ο βαθμός στεάτωσης μεγαλώνει. Αυτό το εύρημα είναι
σημαντικό ιδιαίτερα σε ασθενείς με γονότυπο-1, προτείνοντας ότι η λεπτίνη αυξάνει κατά την διάρκεια της λοίμωξης ως μέρος του ανοσιακού μηχανισμού απάντησης
του ξενιστή, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη στεάτωσης. Στους ασθενείς με γονότυπο-3, παρόλο που αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η στεάτωση είναι
πιο συχνή και σοβαρότερου βαθμού [17, 18], τα επίπεδα
λεπτίνης δεν σχετίζονταν με το βαθμό της παρατηρούμενης στεάτωσης ούτε με την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι υπάρχει μία απευθείας
δράση των δομικών και μη δομικών πρωτεϊνών του γονότυπου-3 του ιού  στην πρόκληση οξειδωτικού στρες [6,
22, 23], ενώ άλλοι προτείνουν ότι η πυρηνική πρωτεϊνη
του ιού είναι πιθανόν να έχει κάποια επίδραση στην λειτουργία της πρωτεϊνης μεταφοράς των τριγλυκεριδίων
(MTTP), τροποποιώντας την συγκέντρωση και την απέκκριση των πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών
(VLDL) από τα ηπατοκύτταρα [25, 25]. Η πυρηνική πρωτεϊνη μπορεί επίσης να επιδρά σε κυτταροπλασματικές
θέσεις μιας σειράς υποδοχέων του παράγοντα νέκρωσης του όγκου (TNF), ή απευθείας στα ηπατικά μιτοχόνδρια, κατάσταση η οποία οδηγεί σε αυξημένο οξειδωτικό
στρες και υπεροξείδωση λιπιδίων [27].
Στην μελέτη μας φάνηκε ότι στους ασθενείς με γονότυπο-3 ο βαθμός στεάτωσης σχετιζόταν με υψηλότερα
επίπεδα ιϊκού φορτίου (HCV-RNA) στην εισαγωγή, ένα
αποτέλεσμα το οποίο ενισχύει την παραπάνω υπόθεση
της απευθείας ΄στεατογόνου’ δράσης αυτού του γονότυπου [6].
Ο ρόλος της γκρελίνης στην πρόσληψη τροφής, το
ενεργειακό ισοζύγιο και τον μηχανισμό ρύθμισης της
απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης έχουν γίνει αντικείμενο διαφόρων μελετών [15], ωστόσο ο ρόλος της
στις ηπατικές νόσους δεν έχει διερευνηθεί εκτεταμένα
μέχρι σήμερα. Αυξημένα επίπεδα γκρελίνης έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο, παρουσιάζοντας τον δυνητικό ρόλο αυτής
της πρωτεϊνης στο σύνδρομο ανορεξίας-καχεξίας σε νόσους τελικού σταδίου [27]. Τα δεδομένα για την γκρελίνη

σε ασθενείς με ηπατική στεάτωση είναι ανεπαρκή.  
Στη δικιά μας μελέτη, οι ασθενείς με γονότυπο-1 του
ιού που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, παρουσίαζαν
υψηλότερα επίπεδα γκρελίνης πριν την έναρξη και σημαντική αύξηση στο τέλος της θεραπείας, κάτι το οποίο
δεικνύει ότι η γκρελίνη ίσως να προλαμβάνει ή ακόμα
και να μειώνει την ηπατική στεάτωση, ρυθμίζοντας αρνητικά τα επίπεδα λεπτίνης και ενισχύοντας την πιθανότητα ανταπόκρισης, αφού στους ανταποκριθέντες, όπως
αναφέρθηκε και στα αποτέλεσματα, τα επίπεδα λεπτίνης κατά την εισαγωγή ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε
σύγκριση με τους ασθενείς με γονότυπο-1 χωρίς ανταπόκριση. Από την άλλη μεριά, στους ασθενείς με γονότυπο-3, η γκρελίνη μπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητος
‘ενεργός’ παράγοντας με βάση το εύρημα ότι οι ανταποκρίνομενοι ασθενείς με μέτρια και σοβαρή στεάτωση παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα γκρελίνης πριν την έναρξη της
θεραπείας και μια σημαντική μείωση στο τέλος αυτής.
Παρόλα αυτά, δεν διαπιστώθηκε τέτοια σημαντική διαφορά στους μη ανταποκριθέντες αλλά και κάποια συσχέστιση, αρνητική ή θετική, με τα επίπεδα λεπτίνης αυτών
των ασθενών.  
Τα ευρήματα της μελέτης είναι σε συμφωνία με προηγούμενες αναφορές που υποστηρίζουν ότι η στεάτωση
αποτελεί έναν ανεξάρτητο αρνητικό παράγοντα ανταπόκρισης στην αντι-ιϊκή αγωγή [28-31]. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων μας έδειξε ότι, οι ασθενείς με γονότυπο-1 και αυξημένα επίπεδα λεπτίνης πριν την έναρξη της
αγωγής είχαν μικρότερη πιθανότητα να ανταποκριθούν
και να πετύχουν παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση
(sustained virological response, SVR), ανεξαρτήτως του
αρχικού ιϊκού τους φορτίου. Αυτή η παρατήρηση διατηρεί την υπόθεση ενός ρόλου της λεπτίνης ως καταστολέα
του σήματος των κυτοκινών της κατηγορίας SOCS-3 στο
ήπαρ [32], ή ως παράγοντα που μπορεί να  αναστέλλει
την δράση της ιντερφερόνης.  
Συμπερασματικά, η έκταση της ηπατικής στεάτωσης
μαζί με το στάδιο ίνωσης και το γονότυπο του ιού πρέπει
πάντα να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C. Η λεπτίνη φαίνεται να συμβάλλει στην
παθογένεια της στεάτωσης και η μελέτη μας έδειξε ότι τα
αυξημένα επίπεδα λεπτίνης ορού μπορεί να είναι χρήσιμος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας ανταπόκρισης ασθενών με γονότυπο-1. Ο ρόλος της γκρελίνης ως
πιθανός αρνητικός ρυθμιστής της δράσης της λεπτίνης
και η επίδρασή της στην ηπατική στεάτωση σε ασθενείς
με χρόνια ηπατίτιδα C χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
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