
Kronik viral hepatitlerde karaciğer hücre harabi-
yetinin asıl nedeninin, B hepatitinde daha çok virü-
se karşı immüncevabın neden olduğu hasar olduğu
belirtilmektedir. Ancak, özellikle kronik C hepatitin-
de son yıllarda immünpatolojik mekanizmaların öne-
minden söz edilmesine rağmen, karaciğer hasarının
nedeni tam olarak bilinmemektedir[1-3].

Bununla beraber oksijen radikal aktivasyonunun
hepatoselüler hasar patogenezinde rol alabileceği ih-
timali üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Bunlar oksida-
tif stres durumlarında üretilirler ve poliansatüre yağ
asitlerinin peroksidasyonu sonucu doku veya kanda
artmış lipid peroksit ürünleri şeklinde belirlenebilir-
ler. Oksidatif stres, vücutta ve dokulardaki prooksi-
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ÖZET

Kronik hepatitli 38 hastada (25 kronik hepatit B, 13 kronik hepatit C) total antioksidan kapasite araflt›r›l-
d›. Kontrol grubu 22 sa¤l›kl› bireyden oluflturuldu. Total antioksidan kapasite ölçümü kolorimetrik yöntemle
(Randoks kiti kullan›larak) yap›ld›. Antioksidan kapasitenin hasta grubunda kontrol grubuna göre düflük oldu-
¤u görüldü (p= 0.0013). Bu konuda yap›lan k›s›tl› say›daki çal›flmalar ve bizim bulgular›m›z kronik hepatit B ve
C infeksiyonu olan olgularda antioksidan tedavinin mevcut tedavilere katk›da bulunabilece¤ini düflündürmek-
tedir. 
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SUMMARY

Total Antioxidant Capacity in Patients with Chronic Viral Hepatitis

Total antioxidant capacity (TAOC) was investigated in 38 chronic hepatitis patients (25 hepatitis B, 13
hepatitis C). Control group included 22 healthy persons. Results of the colorimetric measurements of TA-
OC with Randox kit showed that TAOC was significantly lower in patients with chronic hepatitis compared
to the controls (p= 0.0013). The findings of this study and those of some related studies, which are limited
in number, suggest that antioxidant treatment may contribute to current treatments. 
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# Bu çalışma, V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (9-11 Kasım 2000)’nda poster olarak sunulmuştur.



dan-antioksidan dengenin prooksidanlar lehine bo-
zulması olarak tanımlanır. Aslında oksidan molekül-
ler belirli düzeyde kaldıkları sürece yabancı maddeler
ve infeksiyöz ajanlara karşı önemli savunma mole-
külleridir. Fagositozda nötrofil, monosit ve granülo-
sitler tarafından salınarak bakterisidal etki gösterir-
ler. Ancak belirli bir düzeyin üzerinde oluşur veya an-
tioksidanlar yetersiz kalırsa sözkonusu oksidan mole-
küller organizmanın yapı elemanları olan protein, li-
pid, karbonhidrat, nükleik asitler ve yararlı enzimle-
ri bozarak zararlı etkilere yol açarlar[4,5]. 

Serbest radikaller bunların dışında fibroblast pro-
liferasyonuna yol açarak kollajen sentezini de uyara-
bilirler. Kronik hepatitlerde inflamatuvar cevabın
uzun sürmesi kollajen sentezi artmasına ve fibrozis
oluşmasına neden olmaktadır ki, bu karaciğer pato-
lojisinde hastalığın şiddeti ve siroz gelişimi yönünden
önemlidir. Bu nedenle, artmış kollajen sentezinden
bir bakıma oksidatif stres artışının sorumlu olabilece-
ği bildirilmektedir[4-6].

Etyolojik neden ne olursa olsun (alkol, ksenobi-
yotikler, viral hepatitler vb.) karaciğer hasarında ve
hastalıklarında bu ürünlerin (lipid peroksit ürünleri)
arttığı bilinmektedir. Ancak antioksidan kapasite ile
ilgili veriler oldukça sınırlıdır. Çalışmamızın amacı,
kronik viral hepatit B ve C infeksiyonlu hastalarda
antioksidan kapasitenin sağlıklı normal kontrol gru-
buna göre durumunu değerlendirmektir.

MATERYAL ve METOD

Çalışmaya 38 kronik hepatitli hasta ve kontrol
grubu olarak 22 sağlıklı erişkin alındı. Kronik hepa-
tit kriteri olarak; 6 aydan uzun süreli HBsAg veya
anti-HCV pozitifliği yanında ALT değerinde yüksek-
lik (normal değerden en az 1.5 kat daha yüksek
olanlar) ve karaciğer iğne biyopsi materyalinin histo-
lojik olarak kronik hepatit tanısı almış olması arandı.
Biyopsi öncesi HBV-DNA, HCV-RNA araştırıldı.
Pozitif olanlar çalışmaya alındı. Hepatit belirleyicileri
“Abbot Axsym” sistemiyle, HBV-DNA, HCV-RNA

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle çalışıl-
dı. Total antioksidan kapasitenin (TAOK) ölçümü ise
Randoks kiti (NX 2332) ile kolorimetrik olarak yapıl-
dı. İstatistiksel değerlendirme SPSS bilgi işlem prog-
ramı ile “Mann Whitney-U” testi ve “Spearman cor-
relation” test kullanılarak yapıldı. Sonuçlar ortalama
± standart sapma olarak verildi.

BULGULAR

Çalışmaya alınan hastaların 24’ü erkek 14’ü ka-
dın, yaş ortalamaları 38.76 ± 14.18; kontrol grubu-
nun 10’u kadın, 12’si erkek, yaş ortalamaları 32.3
± 11.2 idi. Hastaların 13’ü kronik hepatit C, 25’i
ise kronik hepatit B infeksiyonluydu. Kronik hepatit
C infeksiyonu olan hastaların 10’u, kronik hepatit
B’li hastaların 12’si sadece interferon-alfa tedavisi
almakta idi. Ortalama ALT değeri hasta grubunda
79.9 ± 62.21 idi.

Hasta ve kontrol grubunun TAOK değerleri
Tablo 1’de gösterildi. Hasta grubunun TAOK de-
ğeri, kontrol grubunun TAOK değerinden anlamlı
ölçüde düşük bulundu (p= 0.0013). TAOK değer-
leri hepatit etkeninin türüne ve hastanın tedavi alıp
almamasına göre farklılık göstermedi (p= 0.841
ve p= 0.767). ALT değeriyle TAOK düzeyi ara-
sında pozitif bir korelasyon gözlendi (r= 0.434 ve
p= 0.006). 

TARTIŞMA

Kronik viral hepatitlerde karaciğer hücre harabi-
yetine virüse karşı immüncevabın yol açtığı ve bu
olaydan da Kuppfer hücreleri ile mononükleer infla-
matuvar hücrelerin sorumlu olabileceği bildirilmekte-
dir. Serbest oksijen radikalleri de inflamasyon du-
rumlarında artmaktadır ve yapımından büyük oran-
da inflamatuvar hücreler sorumludur[7,8]. Reaktif ok-
sijen radikalleri (ROS) doku hasarı ve konakçı defan-
sının önemli mediatörleridir. Oksidatif stres olarak
tanımlanan durumlarda üretilirler ve oluşan bu ser-
best radikallerin bir kısmı (hidroksi radikali) biyolojik
membranlarla etkileşime girip poliansatüre yağ asit-
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Tablo 1. Kronik hepatitli hastalar ve kontrol grubunda TAOK değerleri

TAOK mmol/L p değeri

• Kronik hepatit B (n= 25) 1.121 ± 0.277 0.841

• Kronik hepatit C (n= 13) 1.242 ± 0.320

• İnterferon-alfa tedavisi alan (n= 22) 1.161 ± 0.352 0.767

• İnterferon-alfa tedavisi almayan (n= 16) 1.156 ± 0.213

• Kontrol (n= 22) 1.431 ± 0.332 0.006*

* Tüm hastalar ve kontrol grubunun TAOK değerleri arasındaki farkı gösteren p değeri. 



lerinin peroksidasyonuna neden olmaktadır. Malon-
dialdehid (MDA) gibi membran fosfolipidlerinin
ROS’a bağlı peroksidasyonu sonucu oluşan lipid pe-
roksidleri sirkülasyona ve hücre membranına trans-
fer edilebilir. Sonuçta membran transportu ve mito-
kondri respirasyonu gibi canlı hücre proçeslerinin
disfonksiyonu meydana gelir. Bu nedenle, ROS’un
hücre hasarının oluşmasında etyolojik bir ajan oldu-
ğu düşünülmektedir[9,10]. Viral infeksiyon esnasında
fagositlerin virüsler tarafından aktivasyonları oksida-
tif stresi beraberinde getirir. Bunun nedeni sadece
reaktif oksijen ürünlerinin artması değil, aynı zaman-
da aktive fagositlerden prooksidan sitokinlerin (tü-
mör nekroz faktörü ve interlökin-1) de salınması-
dır[11]. 

İn vitro çalışmalar, lipid peroksidasyon ürünleri-
nin hepatik satellit hücreler ve fibroblastlarda kolla-
jen gen transkripsiyonunun regülasyonu ile kollajen
üretimini stimüle ettiğini göstermiştir. Nitekim yapı-
lan bir çalışmada, özellikle kronik C hepatitinde lipid
peroksidasyon indeksi ile karaciğer fibrozisinin “Sta-
ge”i arasında sıkı bir ilişki gözlenmiştir. Çalışmada,
lipid peroksit ürünleri aktif fibrogenezisin olduğu
alanlarla yakın ilişkide olan sinüzoidal hücrelerde be-
lirlenmiştir[12].

Sonuç olarak, lipid peroksidasyonu kollajen gen
ekspresyonu meydana getirip fibrogenezisi aktive
edebilir. Lipid peroksidasyonunun antioksidan teda-
vi ile önlenebildiğini gösteren deneysel çalışmalar ol-
masına rağmen, klinik kontrollü çalışma sayısı az-
dır[13]. Bu nedenle lipid peroksidasyonunu belirle-
mek ve önlemek bu hastalıkta fibrozisin ve sirozun
önlenmesinde en önemli hedeflerden biri olmalıdır.

Çalışmamızda hasta grubunun TAOK değerleri,
kontrol grubumuza göre anlamlı derecede düşük bu-
lundu. Sonucumuz bu konuda yapılan diğer çalışma-
ların sonuçlarıyla uyumlu bulunmuştur[6,14]. Bununla
birlikte 1996 yılında de Maria ve arkadaşları yapmış
oldukları bir çalışmada, şiddetli histolojik karaciğer
hasarı olan hastalarda serum lipid peroksit ürünleri-
nin (PCC, MDA) yüksek olduğunu ve bunun serum
transaminaz değerlerindeki yükseklikle paralel oldu-
ğunu göstermişlerdir[7]. Çalışmamızda lipid peroksit
ürünlerini ölçmedik. Ancak, serum transaminaz de-
ğerlerindeki artışla pozitif korelasyon gösteren TA-
OK değerlerinin olduğunu saptadık. Bu sonuç, art-
mış lipid peroksit ürünlerine karşı kronik hepatitli
hastalar arasında antioksidan kapasitenin rölatif artı-
şı olarak yorumlanabilir.

Viral replikasyonu azaltma veya virüse bağlı ok-
sidan hasarı azaltmak için (özellikle B ve C virüsü

için) antioksidan kullanımı ile ilgili yaklaşımlar fayda
sağlayabilir. Çünkü bu virüsler ya hücre DNA’sına
entegre olurlar (hepatit B virüsü gibi) veya immünce-
vaptan kaçabilecek kadar hızlı mutasyona uğrayabi-
lirler (hepatit C virüsü gibi). Hepatoselüler kanser
nedenlerinden olan, bu 2 viral ajana karşı geliştirilen
antiviral ajanlara rağmen, mevcut tedavi hastaların
sadece az bir kısmında etkili olabilmektedir. Bu virüs-
lerin neden olduğu onkogenezisin oksidatif DNA ha-
sarı yoluyla olduğu düşünülürse, o zaman kronik ta-
şıyıcılar için, seçilmiş antioksidanların uygulanması
kronik infeksiyonlu hastalarda karaciğer kanserinin
insidansını azaltabilir[10].

Özetle, viral infeksiyonun karışık mekanizmasını,
konağın bunlara cevabını ve oksidatif stresi anlamak,
viral patogenez ve onkogenezin kontrolü için tera-
pötik alanda önemli ilerlemelere yol açacaktır. Kro-
nik viral hepatitlerde lipid peroksit düzeylerinin arttı-
ğı pekçok çalışmada gösterilmiş olmasına rağmen,
bu hasta grubunda antioksidan kapasite ve antioksi-
dan tedavi ile ilgili veriler oldukça çelişkilidir. Araştır-
maların bir kısmında antioksidan tedavinin interfe-
ron tedavisiyle birlikte kullanımının tek başına inter-
feron tedavisine üstünlüğü olmadığı belirtilirken, di-
ğer bir kısmında ise kombine tedavinin sadece inter-
feron tedavisine daha üstün olduğu vurgulanmakta-
dır[15-18].

Bu nedenle kronik viral hepatit tedavisinde uy-
gulanmakta olan tedavilere ek olarak, antioksidan
bir ajanın eklenmesinin tedaviyi ne yönde etkilediği-
ni belirleyebilmek için daha çok sayıda, kapsamlı,
kontrollü klinik çalışmaların yapılması gerektiği kanı-
sındayız. 
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