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ÖZET
Hepatit C virüs (HCV) infeksiyonunun tip 2 diabetes mellitus (DM) ile olan birlikteli¤i iyi bilinen bir konudur. Ancak HCV infeksiyonunun tip 2 DM için ilave bir risk faktörü mü, yoksa bu hastal›¤a eﬂlik eden bir
infeksiyon mu oldu¤u halen tart›ﬂmal›d›r. Biz bu çal›ﬂmada tip 2 DM’li hastalarda HCV infeksiyonunun prevalans›n› ve buna eﬂlik eden risk faktörlerini saptamak amac›yla tip 2 DM’li 207 hastada (yaﬂ ortalamas›: 58.9 ±
9.3, yaﬂ aral›¤› 38-85) ve kontrol grubunu oluﬂturan 254 sa¤l›kl› bireyde (yaﬂ ortalamas›: 54.0 ± 9.7, yaﬂ aral›¤›
40-81) ELISA yöntemiyle anti-HCV antikorlar›n›n seroprevalans›n› ve DM’li olgularda HCV için risk faktörlerini araﬂt›rd›k. ‹statistiksel de¤erlendirmelerde Ki-kare, t-testi ve lojistik regresyon analizi kullan›ld›. DM grubunda 16 (%7.7) olguda, kontrol grubunda ise 5 (%2.0) olguda anti-HCV pozitif bulundu. Buna göre tip 2 DM’li
hastalarda HCV seroprevalans› daha yüksekti (p= 0.003). Anti-HCV pozitif ve negatif bulunan DM’li olgular
aras›nda yaﬂ, cinsiyet, diyabet süresi, hastaneye yat›ﬂ say›s›, ald›¤› tedavi ve HCV için bilinen di¤er risk faktörleri aç›s›ndan anlaml› fark yokken (p> 0.05), ortalama ALT de¤eri anti-HCV pozitif grupta biraz daha yüksekti (p= 0.05). Bu çal›ﬂman›n sonucuna göre HCV infeksiyonu tip 2 DM’ye eﬂlik eden bir infeksiyon olmaktan
daha çok, bu hastal›¤› tetikleyen bir infeksiyon gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, Diabetes mellitus, Prevalans, Risk

SUMMARY
Hepatitis C Virus Infection in the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
The association of hepatitis C virus (HCV) infection with diabetes mellitus (DM) is a well documented
topic. However, it has been debated whether HCV infection is the additional risk factor for the development
of DM or it is an associated disease. To determine the prevalence of HCV infection and associated risk factors in diabetic patients, we investigated anti-HCV antibody in the 207 patients with DM (mean age: 58.9 ±
9.3, range 38-85) and 254 control subjects (mean age: 54.0 ± 9.7, range 40-81) by ELISA method, and risk
factors for HCV infection in diabetic patients. Statistical analysis was performed by chi-square test, t-test and
logistic regression analysis. Anti-HCV was found positive in 16 (7.7%) of diabetic cases and 5 (2.0%) of the
control subjects. According to this result, a higher seroprevalence of HCV infection was observed in patients with type 2 DM (p= 0.003). We did not detect any difference between anti-HCV positive and negative
patients with respect to age, sex, duration of diabetes, hospital admission, mode of therapy and known risk
factors for HCV infection (p> 0.05) whereas mean ALT levels was higher in anti-HCV positive patients (p=
0.05). The results of this study suggest that HCV infection in the diabetic patients seems a trigger factor rather than to be an associated disease.
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Kronik karaciğer hastalığı olanlarda bozulan glikoz metabolizması nedeniyle diabetes mellitus
(DM)’un normal popülasyona göre daha sık görüldüğü uzun yıllardır bilinmektedir. Ancak son yıllarda
özellikle immünolojik ve sitopatik mekanizmaların
rol oynadığı çeşitli ekstrahepatik tutulumlarla seyredebilen hepatit C virüs (HCV) infeksiyonu ile tip 2
DM arasında sirozdan veya karaciğer hastalığının
ağırlığından bağımsız olarak özel bir ilişkiden bahsedilmektedir[1-4]. Böyle bir birlikteliğin olmadığını
gösteren bazı çalışmalar da bulunmasına rağmen,
DM’li hastalarda HCV infeksiyonunun veya HCV
infeksiyonu olanlarda DM prevalansının normal popülasyona göre daha yüksek olduğunu öne süren
çok sayıda çalışma mevcuttur[1-7]. Ancak bu noktada görüşler ikiye ayrılmaktadır;
1. HCV infeksiyonu DM seyri esnasında kazanılan bir hastalıktır.
2. HCV infeksiyonu DM için bir tetikleyicidir[1,2,6,7].
Karaciğerin glikoz metabolizmasındaki rolü de
göz önüne alındığında, DM’nin HCV infeksiyonunda ortaya çıkan hepatosit disfonksiyonundan mı
kaynaklandığı, yoksa başka bir mekanizma ile mi
ortaya çıktığı da tartışmalı bir konudur[8].
Biz bu çalışmada, tip 2 DM’li hastalarda HCV
infeksiyonunun sıklığını ve buna etki eden faktörleri araştırmayı amaçladık.
MATERYAL ve METOD
Bu çalışmada, DM’li hastalarda HCV infeksiyonunun prevalansını saptamak amacıyla, 01 Nisan
2001-15 Mayıs 2002 tarihleri arasında Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Kliniği’ne başvuran tip 2 DM’li 207 olgu,
kontrol grubu olarak da 254 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. DM tanısı “American Diabetes Association” kriterlerine göre konuldu[9].
Bu olgularda anti-HCV antikorları mikro-ELISA
yöntemiyle (Organon-Teknika) test edildi. Anti-HCV
pozitif bulunan serum örneklerinde revers transkriptaz
polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) tekniği ile HCVRNA araştırıldı. Ayrıca, hastalara ait serum örneklerinde transaminazlar [alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST)], hemoglobin A1c
(HbA1c) düzeyi ve rutin biyokimyasal testler çalışıldı.
Diyabetik olgularda ayrıca HCV infeksiyonu için
risk faktörleri de araştırıldı. Bu amaçla her hasta
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için bir form düzenlenerek hastanın yaşı, cinsiyeti,
mesleği, beden kitle indeksi (BKİ), DM süresi, ev
halkı arasında HCV infeksiyonlu birey varlığı, aldığı
tedavi (insülin veya oral antidiyabetik), hastaneye yatış sayısı ve önceki tıbbi hikayesine ait bilgiler kaydedildi.
İstatistiksel değerlendirmelerde Ki-kare veya Fisher’in kesin Ki-kare testi, t-testi ve lojistik regresyon
analizi kullanıldı.
BULGULAR
Çalışmaya tip 2 DM’li 207 olgu (111’i kadın,
96’sı erkek), kontrol grubu olarak da 254 sağlıklı birey (120’si kadın, 134’ü erkek) dahil edildi. DM grubunun yaş ortalaması 58.9 ± 9.3 (yaş aralığı 38-85,
ortanca 58.0), kontrol grubunun yaş ortalaması ise
54.0 ± 9.7 (yaş aralığı 40-81, ortanca 54.0) idi.
Çalışma sonucunda 207 DM’li hastanın 16
(%7.7)’sında ve kontrol grubundaki 254 sağlıklı bireyin 5 (%2.0)’inde anti-HCV antikoru saptadık. Buna
göre DM’li hastalarda anti-HCV antikorlarının prevalansı normal sağlıklı popülasyondan daha fazlaydı
(p= 0.003). Anti-HCV pozitif bulunan bireylerin tümünde RT-PCR tekniği ile HCV RNA varlığı saptandı.
Diyabetik hastalarda HCV infeksiyonu prevalansının diyabet süresine göre değişmediği saptanmıştır (p> 0.05), (Tablo 1).
Diyabetik hastalar anti-HCV antikor durumuna
göre iki gruba ayrıldı ve gruplar arasında yaş, cinsiyet, diyabet süresi, HCV için bilinen risk faktörünün
varlığı [transfüzyon, cerrahi girişim, diyaliz öyküsü,
kanla teması olan meslek, intravenöz (IV) ilaç bağımlılığı], hastaneye yatış sayısı, BKİ, HbA1c düzeyi,
kullandığı tedavi (insülin veya oral antidiyabetik) ve
aminotransferaz düzeyleri için fark olup olmadığı
araştırıldı. Buna göre anti-HCV pozitif ve negatif diyabetikler arasında sadece ortalama ALT düzeyi bakımından fark bulundu (p= 0.05), (Tablo 2).
Tablo 1. DM süresine göre HCV infeksiyonunun
prevalansı
DM süresi

n (%)

Anti-HCV (%)

• 1 yıldan az

20 (9.7)

1 (5.0)

• 1-5 yıl

34 (16.4)

3 (8.2)

• 5 yıldan fazla

153 (73.9)

12 (7.8)

• Toplam

207 (100.0)

16 (7.7)
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Tablo 2. Anti-HCV pozitif ve negatif tip 2 DM’li hastaların bazı risk faktörleri yönünden karşılaştırılması
Anti-HCV pozitif (%)
(n= 16)

Anti-HCV negatif (%)
(n= 191)

p*

• Yaş (yıl)

56.6 ± 9.3

59.1 ± 12.0

0.3

• Cinsiyet (erkek)

8 (50.0)

84 (44.0)

0.8

• DM süresi (yıl)

9.4 ± 6.1

10.1 ± 6.3

0.7

Transfüzyon

3 (18.8)

14 (7.3)

0.1

Diyaliz

0 (0.0)

2 (1.0)

0.9

Sağlık çalışanı

0 (0.0)

1 (0.5)

0.9

Ev halkında HCV infeksiyonu

0 (0.0)

1 (0.5)

0.9

• HCV için risk faktörü

IV ilaç bağımlılığı

0 (0.0)

0 (0.0)

-

Cerrahi girişim

4 (24.0)

24 (12.6)

0.2

Diş tedavisi

3 (18.8)

18 (9.4)

0.2

Yukarıdakilerden en az bir veya
daha fazla riske sahip toplam birey sayısı

5 (31.3)

47 (24.6)

0.6

• Hastaneye yatış sayısı

1.8 ± 2.0

1.6 ± 1.2

0.6

• Tedavi (insülin)

6 (37.5)

90 (47.1)

0.5

26.8 ± 2.7

26.2 ± 2.5

0.4

• BKİ**
• HbA1c

8.4 ± 1.7

8.2 ± 1.4

0.8

• ALT (U/L)

45.0 ± 33.3

32.7 ± 23.0

0.05

• AST (U/L)

40.0 ± 27.7

28.2 ± 18.4

0.06

* Grup oranlarının karşılaştırılmasında Ki-kare veya Fisher’in kesin Ki-kare testi, ortalamaların karşılaştırılmasında t-testi
kullanılmıştır.
** BKİ: Beden kitle indeksi.

Lojistik regresyon analizine göre yaş, cinsiyet,
hastaneye yatış sayısı, diyabet süresi, HCV infeksiyonu için herhangi bir risk faktörünün varlığı ve aldığı tedavi şeklinin (insülin veya oral antidiyabetik)
DM’li hastalarda HCV infeksiyonu gelişimi için bir
risk oluşturmadığı saptandı (Tablo 3).
TARTIŞMA
Türkiye’de normal popülasyonda anti-HCV seroprevalansı %0.17-1.7 arasında bildirilirken, 39-78

yaş grubunda bu oranın %2.1’e yükseldiği rapor
edilmektedir[10,11]. Bizim DM’li hasta grubumuzda
anti-HCV seroprevalansı sağlıklı bireylerden oluşan
kontrol grubumuza göre daha yüksek bulunmuştur.
Kontrol grubumuzdaki seropozitiflik oranının Türkiye’deki normal popülasyon değerlerine göre biraz
daha yüksek olmasını, bu grubu oluşturan bireylerin
40 yaş ve üzerinde olması ile açıklayabiliriz. Bu
oranlar DM’li hastalarda HCV infeksiyonunun daha

Tablo 3. DM’li hastalarda HCV infeksiyonu ile ilişkili olabilecek bazı faktörler için lojistik regresyon analizi
Regresyon katsayısı

“Odds” oranı

%95 güven aralığı

p

• Yaş

-0.030

0.97

0.97-1.02

0.3

• İnsülin kullanımı

0.650

1.91

0.58-6.27

0.3

• HCV için bilinen risk faktörleri

0.545

1.72

0.48-6.20

0.4

• Diyabet süresi

-0.024

0.97

0.89-1.07

0.6

• Hastaneye yatış sayısı

0.144

1.15

0.77-1.72

0.5
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sık görüldüğü görüşünü desteklemektedir. Ülkemizden Özyılkan ve arkadaşları da 1994 yılında yaptıkları çalışmalarında, diyabetli hastalarda anti-HCV
prevalansını %8 olarak bulmuşlar ve tip 2 DM’nin
HCV infeksiyonu için bir risk faktörü olabileceğini
bildirmişlerdir[12]. Özyılkan ve arkadaşları bir başka
çalışmalarında da tip 1 ve tip 2 DM’li olgulardan oluşan bir grup hastada anti-HCV prevalansını %10
oranında bildirmekte olup, DM-HCV birlikteliğinin
nedenlerinin ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır[13]. DM’li hastalar hastalıkları
nedeniyle daha sık tıbbi işlemlere maruz kaldıklarından, HCV infeksiyonu için risk grubunda sayılabilirler[3,14]. Ancak bu durumda diyabetin süresi uzadıkça infeksiyonun prevalansının artması beklenirdi.
Halbuki bizim çalışmamızda infeksiyonun prevalansı
DM süresine göre anlamlı bir değişiklik göstermediği gibi, anti-HCV pozitif ve negatif diyabetikler arasında ortalama diyabet süresi açısından da fark bulunmamıştır (Tablo 1,2). Üstelik daha erken yaşta
başlayan, bu nedenle daha sık komplike olan ve enjektör kullanımının kural olduğu tip 1 DM’de böyle
bir birlikteliğin bulunmadığı bilinmektedir[3,15]. DM’li
hastalardaki yüksek HCV prevalansının, bu hastaların maruz kaldığı medikal girişimlerle ve diyabetin
süresi ile ilişkili olmadığı başka çalışmalarla da ortaya konmuştur[16].
Mehta ve arkadaşları, kronik HCV infeksiyonu
olan hastalarda DM gelişme olasılığının 40 yaşından
sonra HCV infeksiyonu olmayanlara göre üç kat arttığını, ancak 40 yaş altındaki grupta kronik HCV infeksiyonu olanlarla olmayanlar arasında DM prevalansı açısından fark bulunmadığını rapor etmişlerdir[3].
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde HCV infeksiyonunun genellikle genç erişkin yaşta edinildiğini belirten araştırmacılar, bu veriden yola çıkarak anti-HCV
pozitif hastalarda virüsün neden olduğu progresif karaciğer hasarının diyabete yol açabileceği sonucunu
çıkarmışlardır. Ancak burada diyabetin, infeksiyonun
progresyonundan bağımsız olarak yaşa bağlı biyolojik
değişikliklerin sonucu olabileceğini de gözardı etmemişlerdir. Bizim DM’li hasta grubumuzun yaş ortalaması da Mehta’nın belirttiği gibi 40’ın üzerindeydi, ancak biz anti-HCV pozitif ve negatif olan DM’li hastalar arasında yaş farkı saptamadık. İlave olarak kronik
HCV infeksiyonu seyrinde ortaya çıkan DM’nin, karaciğer hastalığının derecesinden bağımsız olduğunu
gösteren çalışmalar da mevcuttur[2,4].
HCV infeksiyonu olan ve olmayan diyabetik
hastaları; BKİ, HbA1c düzeyi, HCV için bilinen risk
faktörleri, hastaneye yatış sayısı, diyabetin regülasyonu için uygulanan tedavi ve aminotransferaz dü-
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zeyleri açısından karşılaştırdığımızda ise sadece ortalama ALT düzeyini HCV infeksiyonu olan hasta grubunda yüksek bulduk. Benzer sonuçlar daha önceden yurt dışında ve ülkemizde yapılan başka çalışmalarda da rapor edilmiştir[1,13,17]. Obezitenin DM gelişiminde bir risk faktörü olduğu iyi bilinmektedir. Ayrıca, HCV infeksiyonunda yüksek BKİ’nin, karaciğer
fibrozu ve yağlanmasına olan katkısına ilave olarak,
karaciğer fibrozundan bağımsız olarak da DM patogenezinde rolü olduğu ileri sürülmüştür[18]. Ancak bizim HCV infeksiyonu olan ve olmayan hastalarımız
arasında BKİ yönünden fark yoktu. Petit ve arkadaşları da bizim bulgularımızı destekler nitelikte, antiHCV pozitif ve negatif diyabetik hastalar arasında
yaş, diyabet süresi, insülin tedavisi kullanımı, önceden diyabet ünitesine başvurma ve kapiller kan örneği alınması için parmak delme cihazı kullanımı açısından fark olmadığını rapor etmişlerdir[16]. Bu araştırmacılar diyabetik hastalardaki yüksek HCV prevalansının tıbbi girişimlere bağlı nozokomiyal bulaştan
kaynaklanmadığını savunmuşlardır. HCV infeksiyonu için en önemli risk faktörlerinden birisi olarak kabul edilen transfüzyon öyküsü, HCV infeksiyonu
olan hastalarımızda %18.8 oranında saptanırken,
HCV infeksiyonu olmayanlarda %7.3 olarak kalmıştır. Ancak aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamsız olup, HCV ile infekte hasta sayısının azlığından
kaynaklanıyor olabilir. Özyılkan ve arkadaşları,
transfüzyon ve cerrahi girişim oranını anti-HCV pozitif diyabetlilerde %70.0, anti-HCV negatif diyabetlilerde ise %81.1 olarak bulmuşlar, ancak aradaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmişlerdir[13]. Araştırmacıların saptadığı bu yüksek
oran; çalışma gruplarının, daha erken yaşta başlayıp
daha sık komplike olan tip 1 DM’li hastaları da kapsamasından kaynaklanıyor olabilir.
Çalışmamızda ayrıca yaş, hastaneye yatış sayısı,
diyabet süresi, HCV infeksiyonu için herhangi bir risk
faktörünün varlığı ve aldığı tedavi şeklinin DM’li hastalarda HCV infeksiyonu gelişimi için bir risk oluşturmadığı lojistik regresyon analizi ile de gösterilmiştir
(Tablo 3). Tüm bu bulgular diyabetik hastalarda kronik HCV infeksiyonunun, diyabetin seyri esnasında
sonradan kazanılan bir hastalık olmadığını ortaya
koymaktadır. Ülkemizden Balık ve arkadaşları da,
DM’li hasta popülasyonunda anti-HCV pozitifliğini
%6.0 olarak bildirmekte, kronik HCV infeksiyonlu
diyabetik hastalarda diyabete yatkınlığı arttıran siroz
ve aile anamnezinin bulunmadığını, DM ve HCV infeksiyonu tanılarını son beş yıl içinde almış olguların
üçte ikisinde diyabetin kronik C hepatitinden sonra
ortaya çıktığını ifade etmektedirler[19].
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Bu çalışmanın sonuçları, DM’li hastalarda HCV
infeksiyonu normal popülasyondan daha sık görülmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu hastalarda HCV infeksiyonu riskini arttıran herhangi bir
epidemiyolojik faktörün bulunmayışı, HCV infeksiyonunun DM gelişimi için ilave bir risk faktörü oluşturabileceği görüşünü desteklemektedir.
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