
Hepatit B virüsü (HBV), akut ve kronik nekroinf-
lamatuvar karaciğer hastalığına ve hepatoselü-

ler karsinoma (HSK)’ya neden olan bir virüstür[1].
Dünyada 400 milyondan fazla insanda kronik HBV
infeksiyonu vardır ve HBV her yıl yaklaşık 500 bin
insanın ölümüne neden olur[2]. HBV infeksiyonları
özellikle gelişmekte olan ülkelerde endemik olarak
görülmektedir ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur.
Türkiye’de bugün her üç kişiden yaklaşık biri HBV
ile karşılaşmış ve her 10 kişiden biri HBV taşımakta
ve bulaştırmaktadır. 

İnfeksiyonun ve neden olduğu karaciğer hastalığı-
nın seyri, konak-virüs etkileşimi ile şekillenen immün
yanıt aracılığı ile belirlenir. Akut HBV infeksiyonu
hastaların %70’inde asemptomatik subklinik infeksi-
yon olarak görülürken, ancak hastaların %30’unda
semptomatik akut hepatit ve %0.1-0.5’inde fulmi-
nan hepatik yetmezlik tablosu görülür. HBV ile in-
fekte yetişkinlerin %5-10’unda hastalık infeksiyonun
altı aydan uzun sürmesi ile kronikleşir. Kronikleşme
oranı, Asya ve Afrika gibi infeksiyonun endemik ol-
duğu ve erken yaşta bulaştığı bölgelerde, yenidoğan
ve çocuklarda daha fazladır[3]. 

Kronik HBV infeksiyonu tablosu asemptomatik
taşıyıcılık durumundan kronik hepatit, karaciğer siro-
zu ve HSK’ya kadar uzanır. Hastaların %15-40’ında
kronik hepatit son dönem karaciğer hastalığına dö-
nüşür[3]. Kronik viral hepatitte viral klerensi veya vi-
ral kronikleşmeyi belirleyen mekanizmalar bilinme-
mektedir. Konağın infeksiyon hastalıklarına duyarlılı-
ğı veya infeksiyonun şiddeti tek başına mikrobiyal
ajanın virülansına bağlanamaz. İnfeksiyonun hayli
karmaşık olan bu seyri virüs ve konağa ait çeşitli fak-
törlerce belirlenir. Bunlar HBV replikasyon düzeyi,
genotipi, viral genomdaki mutasyonlar gibi viral fak-
törler ve infekte olunan yaş, immün durum, diğer he-
patotropik virüslerin neden olduğu eş zamanlı infek-
siyon ve alkol tüketimi gibi konağa ait faktörlerdir[4]. 

Moleküler genetik alanındaki gelişmeler, immün
yanıtın oluşumunda insan genomunun polimorfizmi
ile ilişkili farklılıklarını ve hastalık mekanizmalarında
bu polimorfizmlerin rolünü araştıran çalışmaları ar-
tırmıştır. Sıklıkla bir nükleotidin bir diğeri ile değişti-
ği “tek nükleotid polimorfizmi (SNP)” şeklinde görü-
len gen polimorfizmleri, o genin kodladığı proteinin
üretimini veya biyolojik fonksiyonunu değiştirebilir.
Bir genin “promoter” bölgesindeki bir SNP verilen
uyarıya yanıt olarak bu genin kodladığı proteinin faz-
la ya da az üretilmesine neden olabilir. Bu gibi poli-
morfizmlerin kalıtılması bireyi belli hastalıklara daha
duyarlı veya dirençli hale getirebilir[5]. 

Çin’de yapılan aile çalışmaları, genetik faktörlerin
HBV’nin kronik seyreden hastalık yapmasını açıkla-
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yabilecek bulgular sunmuştur[6]. Bu çalışmaya göre
HBe antijen (Ag) pozitifliği tek yumurta ikizlerinde,
çift yumurta ikizlerinden daha fazla görülmektedir. Bu
durum konağa ait genetik faktörlerin infeksiyon has-
talığının seyrini belirleyebileceği ve genetik polimor-
fizmin belirlenmesi ile önceden tahmin edilebileceği
fikrini doğurmuştur. Antiviral immün reaksiyonları ve
konak immün yanıtını belirleyici rolü olan çeşitli gen
ürünleri belirlenmiştir[5]. Bu ürünleri kodlayan genler-
deki polimorfizmleri saptamaya yönelik araştırmalar
bu düşünceleri destekler niteliktedir. 

HBV patogenezinde rolü olabilecek tümör nekro-
zis faktör-alfa (TNF-α), interlökin (IL)-1β, IL-4, IL-6,
IL-10, IL-18, interferon-gama (IFN-γ), IFN-α, tümör
büyüme faktörü-beta (TGF-β) gibi sitokinleri; nitrik
oksit sentaz, manganez süperoksit dismutaz, glutat-
yon S-transferaz gibi antioksidan enzimleri, kemokin
reseptör 5 (CCR5), vitamin D reseptörü (VDR), öst-
rojen reseptörü (ESR), mannoz bağlayan lektin gibi
proteinleri kodlayan genlerdeki polimorfizmler ince-
lenmiştir[5]. HBV infeksiyonu seyri ile ilişkilendirile-
bilen polimorfizmler en çok sitokinleri kodlayan gen-
lere aittir. Bir sitokin geninin aktivitesi transkripsiyo-
nel düzeyde “promoter” bölgesindeki belli nükleotid
varyasyonları ile düzenlenebilir ve kodlama bölgesin-
deki varyasyonlar gen ürününün fonksiyonunu de-
ğiştirebilir. 

Bu derleme kapsamında HBV infeksiyonunun
klinik seyrini belirlemede önemli olacak sitokinler ve
bunların regülasyonunda rolü olduğu gösterilmiş
olan VDR ve CCR5’in genetik polimorfizmleri tartı-
şılmıştır. 

İNTERLÖKİN-1 (IL-1)

IL-1 çeşitli biyolojik etkileri olan proinflamatuvar
bir sitokindir[7]. IL-1 gen ailesi IL-1α, IL-1β ve bun-
ların doğal inhibitörü olan IL-1 reseptör antagonisti-
ni (IL-1RN) kodlar[7,8]. IL-1RN allel 2’nin HBV in-
feksiyonu gelişiminde koruyucu rolü olabileceği gös-
terilmiştir[9]. Bu polimorfizm, IL-1β üretiminde artış
ile ilişkili bulunmuştur[10]. Artmış IL-1β diğer sitokin-
lerin (IL-2, IL-6 ve TNF-α gibi) oluşumunu artırabilir
ve virüsün eliminasyonunu sağlayacak karmaşık im-
münolojik süreçleri başlatabilir[9]. Üstelik, proinfla-
matuvar bir sitokin olmasının yanı sıra IL-1β’nın tü-
mör büyümesinde de rolü vardır[11]. IL-1β -511C al-
lelinin karaciğerde IL-1β üretiminde artış ile ilişkili
olduğu ve Tayvanlı kronik hepatit B (KHB)’li hasta-
larda HSK gelişiminin genetik belirteci olabileceği
bildirilmiştir[12]. Çinli hastalarda yapılan bir çalışma-
da ise IL-1β genindeki polimorfizmin KHB gelişimi
ile ilişkili olduğu gösterilmiştir[9]. 

İNTERLÖKİN-6 (IL-6)

IL-6 immün yanıtı düzenleyen önemli bir sitokin-
dir[7]. KHB’li hastalarda serum IL-6 düzeyleri anlam-
lı derecede artmıştır[13]. Fakat IL-6 genindeki poli-
morfizmlerin Koreli ve İsrailli hastalarda KHB pato-
genezi ile ilişkisi olmadığı belirtilmiştir[14,15]. 

İNTERLÖKİN-10 (IL-10)

IL-10 hem inflamatuvar hem de immünprolifera-
tif yanıtları baskılayan, esas olarak Th2 hücrelerince
salgılanan önemli bir antiinflamatuvar sitokindir. İm-
münglobulin (Ig) M, IgG ve IgA üreten B-hücrelerinin
farklılaşması ve proliferasyonunu stimüle eder. T-hüc-
releri ve monosit/makrofajlardan çeşitli sitokinlerin
salınmasını baskılar[16]. IL-10 -1082 bölgesindeki G
allelin daha fazla üretilmesine neden olan polimorfiz-
min intrauterin HBV infeksiyonu sırasında virüs kle-
rensi ile korelasyon gösterdiği ve IL-10’un artmış üre-
timinin koruyucu rol oynadığı gösterilmiştir[17]. Öte
yandan IL-10’u kodlayan genlerdeki polimorfizmle-
rin Koreli, Tayvanlı ve Çinli hastalarda artmış HSK
riski ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir[18-20]. 

İNTERLÖKİN-18 (IL-18)

IL-18 esas olarak aktif makrofajlardan üretilen ve
IFN-γ, TNF-α indüksiyonunu ve doğal öldürücü [na-
turel killer (NK)] hücrelerinin sitotoksisitesini artıran
bir sitokindir[21]. Klinik çalışmalar serum IL-18 düze-
yinin HBV infeksiyonunda hastalığın şiddeti ile ilişki-
li olabileceğini göstermiştir[22]. IL-18 geni “promo-
ter” bölgesinde, IL-18 ve dolaylı olarak IFN-γ eksp-
resyonunu etkileyebilecek 3 SNP bildirilmiştir[23].
Çinlilerde yapılan bir çalışmada, bu polimorfizmler-
den -137 pozisyonunda C alleli olan kişilerin HBV
infeksiyonuna karşı korunduğu ve -607 pozisyonun-
daki AA genotipinin HBV-DNA replikasyonunun in-
hibisyonu ile ilişkili olduğu belirtilmiştir[24].

İNTERFERON-GAMA (IFN-γ)

IFN-γ, hücresel immünite ve sitotoksik T-lenfosit-
lerinin fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli ro-
lü olan bir sitokindir. Konak savunma mekanizmala-
rında antiviral, antiproliferatif, immünregülatuar ve
proinflamatuvar özellikleri ile önemli rol oynar. T-
hücreleri ve NK hücrelerinden salınan IFN-γ Th1
hücre yanıtlarını düzenler, monosit ve makrofajları
aktive eder ve bunlar da serbest radikaller ve TNF-α
gibi proinflamatuvar sitokinler üreterek antiviral ya-
nıtı oluşturur[25]. HBV virüsünün “core response”
elemanı TNF-α, IFN-γ ve IFN-α’ya duyarlıdır. TNF-α
ve IFN-γ artışı sitotoksik T-lenfositlerin antiviral akti-
vitesini güçlendirir[26]. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde yapılan bir çalışmada kronik HBV infek-
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siyonlu hastalarda kontrol grubuna göre düşük IFN-γ
düzeylerine neden olan IFN-γ fenotipi anlamlı olarak
yüksek bulunmuştur[15]. Ayrıca bu hastalarda nekro-
inflamatuvar ve fibrozis skorları ile genetik olarak
IFN-γ ve TGF-β1 üretimi arasında negatif korelas-
yon olduğu bildirilmiştir[15]. 

TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-ALFA 
(TNF-α)

TNF-α, HBV’ye konağın immün yanıtını ve viral
klerensi belirleyen önemli bir sitokindir. TNF-α gen
polimorfizmi HBV infeksiyonunun seyrini belirleyebi-
lir. HBV ile infekte hastalarda TNF-α düzeyi ve TNF-
α reseptör regülasyonunun arttığı gözlenmiştir[27].
TNF-α geni MHC HLA sınıfı III. bölgede lokalizedir
ve “promoter” bölgesinde -308 ve -238 pozisyonla-
rındaki iki polimorfizm TNF-α ekspresyonunu değiş-
tirebilir. Bu değişiklik TNF-α transkripsiyonel aktivite-
sini artırır ve aktivite artışı sonucu TNF-α serum dü-
zeyinin yükselmesine neden olur[28]. HBV ile infekte
Alman hastalarda -238 “promoter” varyantının HBV
kronikleşmesi ile anlamlı olarak korelasyon gösterdi-
ği belirlenmiştir[29,30]. Benzer şekilde Çinli hastalar-
da yapılan bir çalışmada, -238 ve -857 “promoter”
varyantlarının bağımsız olarak kronik HBV infeksiyo-
nu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir[31,32]. İtalyan popü-
lasyonunda TNF-α polimorfizminin HBV klerensinde
belirleyici olmamakla birlikte, kronik HBV’li hastalar-
da prognozun belirlenmesinde önemli olabileceği be-
lirtilmiştir[33]. Öte yandan, İranlı hastalarda TNF-α
polimorfizminin HBV patogenezinde önemli olmadı-
ğı belirtilmiştir[34]. HBV ile infekte Japon popülasyo-
nunda da HSK gelişiminde TNF-α polimorfizminin
rolü olmadığı belirtilmiştir[35]. 

TÜMÖR BÜYÜME FAKTÖRÜ-BETA 1 
(TGF-β1)

TGF-β1 tümör gelişiminin erken evrelerinde tü-
mörü baskılayıcı etki gösterirken ileri evrelerde tü-
mör büyümesi, invazyonu ve metastazını uyarır[36].
Karaciğer fibrozisi patogenezinde TGF-β1’in ekstra-
selüler matriks proteinlerinin sentezini uyarıcı ve yıkı-
mını inhibe edici etkisiyle en önemli sitokin olduğu dü-
şünülmektedir[37]. Bu nedenle biyolojik aktif TGF-β1
artışına neden olan mekanizmalar karaciğer fibrozi-
sinin gelişiminde potansiyel olarak rol oynar. Çinli
hastalarda yapılan bir çalışmada, TGF-β1 -509C po-
limorfizmi ile karaciğer sirozu arasında ilişki bulun-
masa da bu polimorfizmin varlığının bu hastalarda
sirozun gelişiminde ve plazma TGF-β1 düzeylerini
belirlemede önemli olabileceği vurgulanmıştır[38].
Oysa, aynı çalışmada kodon 10T polimorfizminin si-
roz gelişiminde önemli olabileceği, fakat sirozun iler-

lemesi ve plazma TGF-β1 düzeyleri ile ilişkisiz oldu-
ğu belirtilmiştir[38]. Hint ve Japon kronik HBV in-
feksiyonlu hastalarda TGF-β1 geni kodon 10’daki
polimorfizmin HSK gelişiminde rolü olabileceği sap-
tanmıştır[39,40]. 

VİTAMİN D

Vitamin D’nin aktif formu kalsiyum metaboliz-
ması regülasyonunun yanı sıra immünmodülatuar et-
kileri de olan bir hormondur. Vitamin D aktif meta-
boliti 1.25 dihidroksi vitamin D monositleri aktive
eder, hücre aracılı immüniteyi uyarır, lenfosit prolife-
rasyonunu, Ig oluşumunu ve sitokin sentezini baskı-
lar, Th1 yanıtını inhibe ederken Th2 yanıtını aktive
eder. Ayrıca programlı hücre ölümünde de rolü var-
dır. Monositler, makrofajlar ve aktif T-lenfositler
VDR taşırlar ve monosit/makrofajlardaki reseptörün
uyarılması TNF, IL-1 ve PGE2 oluşumunu artırırken,
lenfositlerdeki reseptörün uyarılması T-hücre prolife-
rasyonunu ve IFN-γ, IL-2 ve TNF-β oluşumunu inhi-
be eder[41]. VDR geninin çeşitli immün hastalıklarla
ilişkili bulunan dört genetik polimorfizmi vardır[41].
Ayrıca VDR geninin kodon 352’deki polimorfizmi
için homozigot olma durumu (genotip tt) HBsAg po-
zitif olan kişilerde diğerlerine göre anlamlı olarak da-
ha az bulunmuş ve bu genotipin HBV infeksiyonu
kronikleşmesine direnç sağladığı sonucuna varılmış-
tır[42]. 

KEMOKİN RESEPTÖR 5 (CCR5)

Viral hepatitlerde etkin bir immün yanıtın, kara-
ciğere inflamatuvar hücrelerin gelmesini ve aktivas-
yonunu sağlaması gerekir. Kemokinler kemotaktik
ve immünregülatuar etkileri ile bu süreçte önemli iş-
leve sahiptir. Bu kemokinlerden “regulated on activa-
tion normal T cell expressed and secreted (RAN-
TES); (CCL5), macrophage inhibitory protein-1α
(MIP-1α)”; (CCL3) ve MIP-1β (CCL4) CCR5, resep-
törünün doğal ligandlarıdır. Bu kemokinler ve
CCR5, T-hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde
önemlidir. Tip 1 sitokin salan T helper ve sitotoksik
T-hücrelerinin uyarılması, polarizasyonu ve farklılaş-
masını sağlar[43]. Ayrıca CCR5 vitamin D’nin im-
münregülatuar fonksiyonlarının düzenlenmesinde
rol oynar. Koreli hastalarda yapılan bir çalışmada,
CCR5 59029A allelinin artmış kronik infeksiyon ris-
kiyle ve CCR5 59029G allelinin ise HBV’nin spon-
tan klerensi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir[44]. Hintli
hasta ve gönüllülerde yapılan başka bir çalışmada ise
CCR5 Wt/mt allelinin kronik hepatitli hastalarda
sağlıklı gönüllülere göre ve CCR5 Wt/Wt allelinin
karaciğer hastalığı şiddetli olanlarda hafif olanlara
göre daha sık olduğu belirtilmiştir[45].
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SONUÇLAR

Endojen mediatörlerin infeksiyona yanıtı belirle-
yici rollerinin kanıtlanması ile birlikte hastalığın sey-
rine konağın katkıları çeşitli bakış açılarıyla araştırıl-
mıştır. Bunlardan bir kısmı, bireyin genetik özellikle-
ri ve inflamatuvar yanıtın düzenlenmesinde rolü olan
endojen mediatörleri kodlayan genlerdeki çeşitliliğin
inflamatuvar yanıta ne büyüklükte yansıdığını incele-
yen çalışmalardır. İnflamatuvar süreçler önemli ölçü-
de proinflamatuvar ve antiinflamatuvar sitokinler ve
diğer mediatörlerle düzenlenir ve hastalığın seyri be-
lirlenir. İnflamatuvar süreçte rolü olan mediatörleri
kodlayan genlerin hepsi infeksiyon kliniğinin bireyler
arasındaki farklılığını belirleyici olabilir. Bu derleme
kapsamında ele alınan sitokinleri kodlayan genlerde-
ki polimorfizmler inflamatuvar yanıt sırasında salıve-
rilen sitokinlerin serum düzeylerinde farklılıklara ne-
den olabileceğinden HBV’nin klinik seyrini belirle-
mede önemli olabilirler. Sitokinler ve diğer mediatör-
lere ait genomik bilgi kronik hepatit ve HSK geliştir-
me riski yüksek olan bireylerin belirlenmesine ve bu
hastalara yönelik koruyucu önlemler ve tedavi yakla-
şımlarının planlanmasına katkıda bulunabilir. 

Ayrıca hem tedaviye hem de aşıya yanıtı belirle-
mede de inflamatuvar mediatörlerin genlerindeki
polimorfizmler önemli olabilir. Örneğin; IFN tedavi-
sine yanıt veren hastalarda TNF-α serum düzeyinin,
vermeyenlere göre daha yüksek olduğu, granülosit
makrofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF)’ün re-
kombinant HBV aşısına yanıt oranını artırdığı bildi-
rilmiştir[46,47]. Ayrıca artrit, multipl skleroz ve diğer
otoimmün hastalıklar gibi aşıya sekonder advers et-
kilerin gelişiminde de genetik faktörlerin rolü olabi-
lir. Fakat tedaviye ve aşıya yanıtta ve bunlara bağlı
gelişecek advers olaylarda genetik polimorfizmler
ayrıntılı olarak araştırılmamıştır. 

Gelecekte, hem infeksiyonun doğal seyrini belir-
leyici hem de tedaviye ve aşıya yanıtı belirlemede
önemli olabilecek mediatörlere ait genetik polimor-
fizmlerin saptanması, önceden olası risk faktörleri-
nin elimine edilmesi ve farklı tedavi yaklaşımlarının
geliştirilmesi ile HBV infeksiyonlarının önlenmesi ve
tedavisine önemli katkıda bulunacaktır. 
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