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ÖZET

Klini¤imizde izledi¤imiz kronik C hepatitli hastalarda tip-2 diabetes mellitusu (DM) s›k olarak birlikte
görmekteyiz. Bu gözlemimizden yola ç›karak, kronik viral hepatitli (B ve C) hastalarda DM, tip-2 DM’li hasta
grubunda da, HBsAg ve anti-HCV pozitifli¤ini araflt›rd›k.

Grup-1 (n=110), 1990-1995 tarihleri aras›nda izlenen 72’si kronik hepatit B’li, 38’i kronik hepatit C’li
hastalardan olufltu. Grup-2 (n=101), 1995 y›l›n›n ikinci yar›s›nda baflvuran tip-2 DM’li hasta grubundan olufl-
tu. Her iki grubta da transaminazlar, di¤er biyokimyasal testler ve ELISA yöntemi ile viral hepatit belirleyici-
leri çal›fl›ld›.

Kronik C hepatitli hastalar›n %34.2’sinde, kronik B hepatitli hastalar›n ise %2.7’sinde tip-2 DM tesbit
edildi (p<0.001). Diabetli vakalar›n tümünün ailelerinde diabet öyküsü yoktu ve hastalar›n üçte ikisinde tip-2
DM, kronik C hepatiti tan›s› ald›ktan sonraki takibleri s›ras›nda ortaya ç›kt›.

Tip-2 DM’li hasta grubunun ise %5’inde HBsAg pozitif, %6’s›nda anti-HCV pozitif olarak bulundu. Bu so-
nuçlar, ülkemizde normal popülasyon/donörlerde elde edilmifl olan ortalama %5 (4-11) HBsAg, %0.6 (0.2-1)
anti-HCV oranlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, anti-HCV pozitifli¤i diabetiklerde oldukça yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç olarak kronik hepatit C infeksiyonunun, tip-2 DM için bir risk faktörü olabilece¤ini düflünüyoruz. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Hepatit C, Diabetes Mellitus.

SUMMARY

Chronic Hepatitis C and Diabetes Mellitus

We often see type-2 diabetes mellitus (DM) in the patients admitted to our clinics for chronic hepatitis
C. Thereforey, we decide to examine the patients with chronic viral hepatitis (B and C) for DM and the
patients with type-2 DM for HBsAg and anti-HCV antibodies.

Group-1 was consisted of 72 patients with chronic hepatitis B and 38 patients with chronic hepatitis C
between 1990 and 1995 (n=110). The patients who admitted to hospital for type-2 DM second half of 1995
consisted of group-2. In these two group, we searched the transaminases, other biochemical tests and viral
hepatitis markers with ELISA method.



GİRİŞ

Hepatit C virüsü kronik karaciğer hastalığının en
önemli nedenlerinden biridir. Tanımlandığı 1989 yı-
lından bu yana her geçen gün hakkında yeni özellik-
ler ortaya konmuş ve bir çok immünopatolojik gö-
rüşler ileri sürülmüştür. Hepatit C’nin Sjögren hasta-
lığı, glomerulonefrit, kriyoglobulinemi gibi otoim-
mün kaynaklı, aplastik anemi gibi de otoimmün bir
nedene bağlanamayan ekstrahepatik manifestas-
yonları tesbit edilmiştir (1).

Diğer yandan diabetes mellitus (DM), uzun yıllar
pek çok araştırmaya konu olmuş bir endokrin hasta-
lık olmasına rağmen halen etyolojisiyle ilgili aydınla-
tılamamış noktalar vardır (2). Değişik hastalık grup-
larıyla olan şaşırtıcı beraberliği, hepatit C’nin de DM
etyolojisinde rol alabileceğini akla getirmektedir.

Prognoz takibi veya interferon tedavisi için de-
ğerlendirme amacıyla kliniğimizde izlenen kronik vi-
ral hepatitli vakalar içerisinde, kronik C hepatitli
hastalarda çok daha sıklıkla tip-2 DM’nin bulunduğu
dikkatimizi çekti. Biz de bu gözlemimizden yola çıka-
rak, konuyla ilgili çok az sayıda literatür bulunması
nedeniyle de kronik C hepatiti ile tip-2 DM arasın-
daki ilişkiyi araştırmaya değer bulduk.

MATERYAL ve METOD

Kronik hepatit C ve tip-2 DM arasındaki ilişkiyi
daha doğrulukla ortaya koyacağını düşündüğümüz

iki ayrı vaka grubunda çapraz araştırma yapmayı uy-
gun bulduk; kronik viral hepatitli (B ve C) vakalarda
tip-2 DM, tip-2 DM’li hastalarda da anti-HCV ve
HBsAg pozitifliğini araştırdık.

1990-95 yılları arasında A.Ü.T.F. Klinik Bakteri-
yoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nda
takip edilen veya bu çalışma amacıyla refere edilen,
henüz interferon tedavisine başlanmamış 117 kro-
nik viral hepatitli hasta grubu çalışmaya alındı. Siroz,
tek başına DM’ye predispozisyon oluşturabileceğin-
den, siroz geliştiği tesbit edilen yedi hasta çalışma dı-
şı bırakıldı. Kalan 110 hastanın 72’si kronik hepatit
B, 38’i kronik hepatit C’li (Grup I, n=110) henüz si-
roz gelişmemiş vakalardan oluştu. Tip-2 DM’li hasta
grubu ise 1995 yılı ikinci yarısında Ankara Numune
Hastanesi diabet polikliniğine sıradan başvuran va-
kalardan (Grup II, n=101) oluştu. Bu hastaların
(Grup I ve II) tümüne ELISA (Enzyme Linked Immu-
no Sorbant Assay; Abbott labr.) yöntemi ile HBsAg
ve anti-HCV, gerekenlerde de diğer viral hepatit
belirleyicilerine (anti-HBc IgM ve IgG, anti-HBe,
HBeAg, anti-Delta, HBV-DNA, HCV-RNA) bakıldı.
Anti-HCV pozitif serum örnekleri RIBA (Recombi-
nant Immunoblot Assay, HCV blot 3.0 Gene Labs.
diagnostic) ile doğrulandı. Tüm hasta serum örnek-
lerinde transaminazlar ve diğer biyokimyasal testler
çalışıldı. Onsekiz (13’ü kronik B, beşi kronik C he-
patiti) vakaya çeşitli nedenlerle biopsi yapılamadı.
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We found type-2 DM in 34.2% of patients with chronic hepatitis C and 2.7% of chronic B hepatitis group
(p<0.001). All of type-2 DM with chronic hepatitis had not any genetic predisposition for DM. Type-2 DM
was diagnosed in 2/3 of the patients after chronic hepatitis C was diagnosed.

In the patients with type-2 DM, rates of HBsAg and anti-HCV positivity were found 5% and 6% respec-
tively. The prevalence of HBsAg positiveness is the same as general population value of 5 (4-11)%. Percentage
(6%) of anti HCV positiveness in diabetics is significantly higher than normal population value of 0.6 (0.2-1)%
(p<0,05).

As a result, we think that chronic hepatitis C infection might be a risk factor for type-2 DM.

KKeeyy  WWoorrddss  :: Hepatitis C, Diabetes Mellitus.

Tablo 1. Kronik Viral Hepatitli Hastaların Yaş ve Cinsiyet Dağılımı.

Grup I n Yaş ortalaması Kadın Erkek

Kronik HCV 38 42.45 ± 9.0 17 21

Kronik HBV 72 39.47 ± 9.7 22 50

Toplam % 110 39 (%35.5) 71 (%64.5)

(yaş ortalamaları;Student’s T test) p > 0,05

(cinsiyet dağılımı; Chi-square Test)



Diabetes mellitus tanı ve sınıflamasında, uluslara-
rası diabet cemiyetinin tanı kriterleri ve sınıflaması
esas alındı (3). Hastalar yaş, cins, diabet varlığı ve
hepatit tiplerine göre sınıflandırıldı. Kronik HCV’li
hastalardan 17’si kadın, 22’si erkek, kronik HBV’li
hastalardan ise 22’si kadın 50’si erkekdi. Totalin
%64.5’i erkek, %35.5’i kadın hastalardan oluştu
(Tablo 1).

İstatistiki Analizler: Veriler, Chi-square, Student’s
t-test ve Tek örneklem t-test (One sample t-test;
hypothesis test for sample proportion versus popu-
lation proportion) testleri ile değerlendirildi.

SONUÇLAR

Otuzsekiz kronik HCV’li hastanın 13’ünde
(%34.2), 72 kronik HBV’li hastanın ise sadece
ikisinde (%2.7) tip-2 DM tesbit edildi (Chi-square
test; p<0.001, Tablo 2). Kronik hepatitli ve diabetik
bu 15 hastanın beşine daha önce bir merkez tarafın-
dan diabet tanısı konduğu ve oral antidiabetik tedavi-
si verildiği tespit edildi. Kalan 10 hastanın DM tanı-
sı, kliniğimizce kronik hepatitleri izlenirken değişik
süreler içinde konuldu. Diabetik kronik viral hepatit-
li hastalardan hiçbirinin ailesinde diabet öyküsü tes-
bit edilemedi. Kronik hepatitli diabetik hastaların tü-
mü uluslararası diabet cemiyetinin tanı ve sınıflama
kriterlerine göre tekrar incelenmeye alındı ve tümü
buna göre tip-2 DM tanısı aldı. İnsülin düzeyleri nor-
mal veya yüksekti ve oral antidiyabetik ve diyet teda-
visinden faydalanıyorlardı.

Yüzbir tip 2-DM’li hastadan beşinde HBsAg (%5)
pozitif olarak, Türkiye donör/normal popülasyon
(%4-11) düzeylerinde bulundu (4). Bu beş hastanın
hepsi de asemptomatik HBsAg taşıyıcısı idi. Diabe-
tik 101 hastada tesbit edilen anti-HCV pozitifliği ise
(6 vaka, %6) donör/normal popülasyon oranların-
dan (%0.2-1, ortalama: %0.6) oldukça yüksek bu-
lundu (p<0.05,Tablo 3) (5).

Biopsisi olan kronik viral hepatitli hastaların tü-

münün karaciğer patolojisi Knodell sınıflamasına gö-
re farklı evrelerdeki kronik aktif hepatitle uyumlu idi
(6). Biopsi yapılamayan vakaların tümünde de siroz
bulguları izlenmedi ve bu vakalar, klinik ve laboratu-
var takiplerine göre kronik hepatit olarak değerlen-
dirildi.

TARTIŞMA

Ülkemizde yapılan çalışmalarda nüfusumuzun
yaklaşık %1.8’inin DM’lu olduğu tahmin edilmekte-
dir (7).

Çalışmamızda kronik C hepatitli hastalarda DM
görülme oranı (%34.2) kronik hepatit B’li hastalara
(%2.7) göre istatistiki olarak anlamlı yüksek bulundu
(p<0.001). Bunun tersini düşünerek araştırdığımız-
da, yani tip-2 DM’li hasta popülasyonunda viral he-
patit belirleyicilerine baktığımızda ise HBsAg pozitif-
liğini %5 olarak, anti-HCV pozitifliğini ise %6 olarak
bulduk. Ülkemizde yapılan seroepidemiyolojik çalış-
malar gözönüne alındığında donör/normal
popülasyonda HBsAg taşıyıcılık oranını ortalama
%5 (4-11), anti-HCV oranı ise %0.6 (0.2-1) kabul
edebiliriz (4,5). Buna göre DM’lilerdeki HBsAg po-
zitifliği, normal popülasyon oranları düzeyindeyken,
DM’lilerdeki %6’lık anti-HCV oranı, normal
popülasyonun ortalama %0.6’lık oranlarından an-
lamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.05).

Gray ve arkadaşlarının çalışmaları, kronik HCV
infeksiyonunun tip-2 DM’ye neden olabileceği görü-
şümüzü desteklemektedir. Tip-2 DM’li hastalarda
karaciğer fonksiyon testlerindeki hafif yükseklik, ço-
ğunlukla obez olan bu hastalarda hepatik yağlanma
ile yorumlanır. Ancak bu araştırmacılar, transami-
nazları yüksek bu vakalarda viral hepatit belirleyicile-
rine bakmışlar ve anti-HCV pozitifliğini anlamlı ola-
rak yüksek bulmuşlardır (8).

Taliani ve arkadaşları da DM’li hastalarda kronik
hepatit C prevalansını anti-HCV bakarak araştırmış-
lar ve %18.7 gibi normal popülasyona oranla an-
lamlı yüksek bulmuşlardır. Her iki hastalığın ortaya
çıkış süreleri arasında anlamlı bir zaman farkı bula-
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Tablo 2. Kronik B ve C Hepatitinde Diabetin
Görülme Oranları.

Diabetin varlığı

Grup I Var (%) Yok Toplam

Kronik HCV 13 (34.2) 25 38

Kronik HBV 2 (2.7) 70 72

Toplam 15 95 110

Chi-square testi, p<0.001

Tablo 3. Diabetiklerde Anti-HCV ve HBsAg
Oranlarıyla Türkiye Ortalama Oranlarının Karşı-
laştırılması.

Anti-HCV (+) HBsAg (+)

Grup II (n=101) 6 (%6) 5 (%5)

Türkiye ortalamaları (4,5) %0.6 (%0.2-1) %5 (%4-11)

Tek örneklem t-test, p<0.05



mamışlardır (9). Çalışmamızda, diabetik anti-HCV
pozitif hastalarda, diabetin ve anti-HCV pozitifliğinin
yılları net olarak dökümante edilememekle birlikte,
her iki tanının da son beş yıl içinde alınmış olduğu,
vakaların üçte ikisinde ise diabetin, kronik C hepati-
tinden sonra ortaya çıktığı görüldü.

Ülkemizde Özyılkan ve arkadaşları da sonuçla-
rımıza benzer olarak, sadece diabetik hasta
popülasyonu üzerinde yaptıkları prevalans çalışma-
sında HBsAg pozitifliğini normal popülasyon düzey-
lerinde, anti-HCV pozitifliğini (%8) ise normal
popülasyona göre yüksek bulmuşlar, fakat bizim gö-
rüşümüzün tersine tip-2 DM’nin HCV infeksiyonu
için bir risk faktörü olabileceğini öne sürmüşlerdir
(10). Bu yorumu destekleyen (yada buna neden ola-
bilecek en yakın bir ihtimal olarak, diabetin HCV in-
feksiyonunun kronikleşme riskini artırıcı bir özelliğe
sahip olduğunu gösteren) herhangi bir çalışmaya
rastlayamadık.

Tüm bu sonuçlara bakarak kronik viral hepatit
patolojisinden bağımsız olarak kronik HCV infeksi-
yonu ile tip-2 DM arasında bir ilişki olduğunu ve bu
ilişkiden sorumlu olanın ise kronik HCV infeksiyonu
olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en önemli delili, kro-
nik hepatit B’li vakalardaki DM oranının genel po-
pülasyonun DM oranlarıyla aynı bulunmasıdır. Eğer
kronik viral hepatitin viral etyolojisinden bağımsız
olarak, kronik hepatit patolojisine bağlı DM oranı
artsaydı kronik B hepatitli hastalarda da DM oranı
yüksek olurdu. Halbuki sirozlularda dahi, anti-HCV
pozitif olanlarda olmayanlara göre çok daha yüksek
oranda DM tesbit edilmiştir (11). Buradan HCV’nin
tek başına siroza göre çok daha yüksek oranda
DM’ye neden olma potansiyeli olduğu sonucu çıka-
rılabilir.

Kronik HCV infeksiyonunun DM’ye yol açabile-
ceğini destekleyen diğen bir gözlemimiz de, diabetik
kronik HCV’li hastalarımızın çoğunda DM’nin, kro-
nik karaciğer hastalığı tanısı aldıktan sonra ortaya
çıktığının tesbitiydi. Ayrıca bir diğer risk faktörü ola-
rak, bu vakaların ailelerinde de DM öyküsü yoktu.

Karbonhidrat metabolizmasında önemli rol oy-
nayan karaciğer patolojilerinde, diabete yatkınlık
beklenebilir. Ancak sirotik patolojilerde DM gelişimi-
ne neden olabilecek pek çok mekanizma vardır. Si-
rotik karaciğerde insülinin yıkılımı azalır. Hiperinsü-
linemik bu hastalar, periferik doku rezistansına bağlı
olarak diabetikdirler (12). Bu nedenlerle çalışmamız-
da, sirotik vakalar çalışma dışında bırakıldığından,
DM’nin siroz patolojisine bağlı değil, direkt kronik

hepatit C’ye bağlı olarak ortaya çıkabileceğni söyle-
yebiliriz. Diğer taraftan kronik HCV infeksiyonlu va-
kalarda DM ortaya çıkmasının sirozun erken haber-
cisi olabileceği de uzak bir ihtimal değildir. Çünkü
hem HCV hem de sirozun DM için risk faktörü ol-
duğu görülmektedir. Nitekim Allison ve arkadaşları-
nın anti-HCV pozitif sirozlularda, DM oranını (%50)
bizim çalışmamızdaki kronik aktif C hepatitlilerde el-
de ettiğimiz (%34.2) orana göre daha yüksek bulma-
ları da bu ihtimali desteklemektedir. Kronik aktif C
hepatitli vakalarda siroza gidiş arttıkça DM ortaya
çıkma riski de artabilir. Bu durum, DM’li ve DM’siz
kronik HCV infeksiyonlu vakaların uzun süreli izlen-
mesiyle aydınlatılabilir.

Otoimmün temele dayanan çeşitli ekstrahepatik
manifestasyonları bilinen kronik HCV infeksiyonu-
nun DM’ye de yol açabilmesi mümkündür. Bunun
nedenini henüz kesin olarak açıklamak mümkün de-
ğilse de çeşitli varsayımlar ileri sürülebilir. Bir görüş,
pankreas adacık hücrelerinin HCV ile infekte olma-
sına bağlı hasar oluşabileceğidir. Biz nedenin, pank-
reas adacık hücre hasarının olamayacağı görüşünde-
yiz. Çünkü hastalarımızda insülin seviyeleri, normal
veya yükselmiş düzeydeydiler ve eğer neden, hücre
hasarı olsaydı kullanmakta oldukları oral antidiabetik
tedaviden de fayda görmezlerdi. Diğer bir görüş ise
adacık hücrelerine karşı otoimmün mekanizmaların
tetiklendiğidir (11). HCV infeksiyonu ile birliktelik
gösteren hiperimmünoglobulinemi ve dolaşımdaki
otoantikorların, hücresel düzeyde glukoz utilizasyo-
nu ve transportunu bozarak diabete neden olabilece-
ğini de söyleyebiliriz.

Kronik hepatit C, aynı zamanda tip-2 otoimmün
hepatitin bir formu olarak ortaya çıkar. Tip 2 otoim-
mün hepatit ise, hipergamaglobulinemi, anti LKM1
antikorlarının varlığı ve ANA negatifliği ile karekteri-
zedir. Hepatit C virüsünün, gelişen bir takım otoim-
mün proseslere nasıl öncülük ettiği ise halen aydın-
latılamamıştır (13).

Sonuç olarak;

- kronik C hepatitli vakalarda, kronik B hepatitli
vakalara göre çok daha yüksek oranda DM görülme-
si, 

- DM’lilerde, normal popülasyona oranla daha
yüksek anti-HCV pozitifliği bulunması,

- hastaların 2/3’ünde diabetin kronik C hepati-
tinden sonra ortaya çıktığının belirlenmesi,

- vakalarda, diabete predispozisyon oluşturan si-
roz ve ailevi anemnez gibi diğer etkenlerin bulunma-
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masının da bu bulguları daha anlamlı kılması,

- az sayıda da olsa, başka çalışmalarda da benzer
bulguların tesbit edilmesi,

kronik HCV infeksiyonun, tip-2 DM için etyolo-
jik risk faktörlerinden birisi olabileceğini düşündür-
mektedir. Bu konuda henüz çok az sayıda araştırma
olması nedeniyle bu görüş yeni çalışmalarla destek-
lenmelidir. Kronik HCV infeksiyonlu vakalar, izlenir-
ken DM açısından da yakından takip edilmelidirler.
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