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ÖZET

Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, karaci¤er yetmezli¤ine ve siroza yol açabilmesi nedeniyle tüm dünya-
da ciddi bir sa¤l›k sorunudur. ‹nfeksiyonun kronikleflmesine yol açan mekanizmalar tam anlafl›lamam›flt›r. Si-
tokin profilindeki dengenin, infeksiyonun düzelme veya persistan fleklinde sonuçlanmas›na katk›da bulunabile-
ce¤i belirtilmektedir. Çal›flmam›zda, kronik HBV infeksiyonlu hastalar›n serum örneklerinde sitokin düzeyle-
rinin saptanmas› ve bu sitokinlerle farkl› klinik tablolar aras›ndaki iliflkinin ortaya konulmas› amaçland›.

Çal›flmaya, Ekim 2005-Haziran 2006 tarihleri aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hasta-
nesi ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Poliklini¤i’ne baflvuran alt› aydan uzun süreli HBsAg pozi-
tifli¤i olan olgular dahil edildi. Hasta grubunda 57 kronik HBV infeksiyonlu olgu, kontrol grubunda ise 24 sa¤-
l›kl› birey bulunuyordu. Hasta grubu ve kontrol grubunda serum interlökin (IL)-6 ve IL-10 düzeyleri enzim
immünassay yöntemiyle ölçüldü ve sitokin düzeyleri gruplar aras›nda karfl›laflt›r›ld›. 

Hasta grubundaki olgular›n 25’i kronik hepatitli, 32’si inaktif HBsAg tafl›y›c›s›yd›. Hasta grubunda ortalama
IL-6 düzeyi 8.496 pg/mL, kontrol grubunda 6.850 pg/mL olarak saptand› ve gruplar aras›nda istatistiksel ola-
rak anlaml› fark bulundu (p= 0.022). Ortalama IL-10 düzeyi, kronik HBV infeksiyonlu hasta grubunda 0.784
pg/mL, kontrol grubunda 0.052 pg/mL olarak saptand› ve gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bu-
lundu (p= 0.019). Serum alanin aminotransferaz seviyesi ile sitokin seviyeleri aras›nda ise korelasyon buluna-
mad› (p> 0.05).

Sonuç olarak, IL-10 seviyesindeki art›fl›n HBV infeksiyonunun persistans›yla iliflkili olabilece¤i ve IL-6 düze-
yinin ölçümünün karaci¤erinde inflamasyon bulunan hastalar›n saptanmas›nda katk› sa¤layabilece¤i düflünüldü.
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SUMMARY
Interleukin-6 and Interleukin-10 Levels in Patients with 

Chronic Hepatitis B Virus Infection 

Hepatitis B virus (HBV) infection may progress to liver failure and liver cancer, for this reason it is a se-
rious health problem. The mechanisms of chronicity are poorly understood. The balances in cytokine pro-
duction profiles may play a crucial role in determining the resolution or persistence of infection. In this study,
we aimed to determine various cytokine levels in patients with chronic HBV infection and to reveal the re-
lationship between levels of cytokines and different clinical phases.



Hepatit B virüsü (HBV), dünyadaki yaygın infek-
siyöz etkenlerinden biridir ve tütünden sonra ikinci
sıradaki kanserojen ajandır. Karaciğer kanseri dün-
yada en sık görülen altıncı kanser tipidir ve olguların
%50’sinden fazlasının HBV ile ilişkili olduğu bildiril-
mektedir[1]. 

HBV infeksiyonunun immünopatogenezi net
olarak ortaya konulamamış olsa da, yapılan çalış-
malar HBV’nin direkt sitopatik bir etkiye sahip ol-
madığını ve viral klerensi sağlamak amacıyla kona-
ğın immün yanıtının karaciğer hasarına yol açtığını
göstermiştir. İnfeksiyonun seyrinde, immün yanıtın
gücünün ve kalitesinin önemli bir rol oynadığı belir-
tilmiştir[2]. 

Akut kendini sınırlayıcı HBV infeksiyonunda,
nükleokapsid antijenlerine spesifik T helper (Th)
hücre yanıtında artış viral eliminasyon ile ilişkili bu-
lunmuştur. Kronik HBV infeksiyonunda ise yüzey
antijenine ve nükleokapsid antijenlerine karşı zayıf
bir immün yanıt oluşmaktadır[3]. 

İnfeksiyonun immünopatogenezinde sitokinlerin
rolünün araştırıldığı çalışmalarda, inflamasyonun sı-
nırlandırılması ve iyileşme sürecinde interferon
(IFN)-γ, interlökin (IL)-4 ve tümör nekroz faktör
(TNF)-α’nın, fibrozis sürecinde tümör büyüme faktö-
rü (TGF)-β’nın etkili olduğu saptanmıştır. IL-6 düzey-
lerinin ise karaciğerdeki inflamasyonu ve hastalığın
aktivitesini yansıttığı bildirilmiştir[4,5].

Çalışmamızda, kronik HBV infeksiyonlu hastala-
rın serum örneklerinde IL-6 ve IL-10 düzeylerinin
saptanması ve bu değerlerin farklı klinik tablolarla
ilişkisinin ortaya konulması amaçlandı.

MATERYAL ve METOD

Hasta Seçimi

Bu prospektif çalışmaya, Ekim 2005-Haziran
2006 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği’ne başvuran altı
aydan uzun süreli HBsAg pozitifliği bulunan olgular
dahil edildi. 

En az altı ay süren HBsAg pozitifliği, serum HBV
DNA’nın 105 kopya/mL’nin üzerinde olması ve se-
rum alanin aminotransferaz (ALT) değerinin normal
veya normalden yüksek seyretmesi kronik hepatit B
olarak kabul edildi. İnaktif HBsAg taşıyıcılığı; en az
altı ay süren HBsAg pozitifliği, anti-HBe pozitifliği,
serum HBV DNA düzeyinin 105 kopya/mL’den dü-
şük olması ve serum ALT değerinin normal seyret-
mesi olarak kabul edildi.

Çalışmaya alınan hastalar, kronik hepatit B (grup
1, n= 25) ve inaktif HBsAg taşıyıcılığı (grup 2, n=
32) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hepatit C virüsü
(HCV), hepatit D virüsü veya insan immünyetmezlik
virüsü (HIV) koinfeksiyonu, alkol kullanma öyküsü
olan, ek sağlık problemi bulunan, hepatit B için te-
davi görmüş ve tedavi görmekte olan hastalar çalış-
maya alınmadı. Kontrol grubu ise (n= 24) HBsAg,
anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV negatif olan, tanı
almış hastalık, alkol veya immünomodülatör ilaç kul-
lanma öyküsü bulunmayan bireylerden seçildi.

Sitokin Analizi

Sitokin analizi için tüm olgulardan açlık venöz kan
örnekleri alındı. Bu örnekler 3000 devir/dakika’da
beş dakika santrifüj edildi. Ayrılan serum örnekleri si-
tokin düzeyi ölçümüne kadar -80°C’de saklandı. Se-
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HBsAg positive patients with a duration of positivity longer than six months who applied to outpatient
clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Ankara Training and Research Hospi-
tal between October 2005 and June 2006 were included to the study. There were 57 patients in chronic he-
patitis B group. There were 24 healthy individuals in the control group. Serum interleukin (IL)-6 and IL-10
levels were detected and compared between patients and controls.

There were 25 chronic hepatitis and 32 inactive carrier patients in the patient group. Serum IL-6 levels in
patients with chronic HBV infection (8.496 pg/mL) were higher than those of the control group (6.850 pg/mL)
and the difference was statistically significant (p= 0.022). Serum IL-10 levels were 0.784 pg/mL and 0.052 pg/mL
in patient and control groups, respectively. There was a statistically significant difference between these gro-
ups (p= 0.019). Correlation between serum alanin aminotransferase (ALT) levels and cytokine levels were al-
so examined. There wasn’t any correlation between the levels of IL-6 and IL-10, and ALT in patients. 

As a conclusion, increased IL-10 levels may be associated with persistence of hepatitis B infection. Tes-
ting the level of serum IL-6 may be helpful to determine the liver inflammation in patients with chronic he-
patitis B infection.

Key Words: Chronic hepatitis B, Interleukin-6, Interleukin-10



rum sitokin düzeyleri enzim immünassay yöntemiyle
araştırıldı. Hastalar ve kontrol grubunun IL-6 ve IL-
10 (Biosource, Human Immunoassay Kit, California,
USA) serum düzeyleri pg/mL cinsinden ölçüldü.

ALT, AST Analizi 

Serum aminotransferaz düzeyleri fotometrik
yöntemle (Roche/Hitachi modüler P-D cihazı ile) öl-
çüldü. Ölçüm işleminde ticari kitler (Roche Diagnos-
tics GmbH, Mannheim, Almanya) kullanıldı. ALT
için 0-49 U/L, aspartat aminotransferaz için 5-46
U/L aralığı normal olarak kabul edildi. 

İstatistiksel Analiz

Çalışmanın istatistiksel analizi “SPSS 11.5 for
Windows” programı kullanılarak yapıldı. Grup 1,
grup 2 ve kontrol grubu arasında IL-6 ve IL-10 sevi-
yeleri karşılaştırıldı. Grup 1 ve grup 2 olguları birleş-
tirilerek, kronik HBV infeksiyonlu hasta grubu oluş-
turuldu. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında IL-6
ve IL-10 serum seviyeleri karşılaştırıldı. Ayrıca sito-
kin düzeylerinin diğer laboratuvar parametreleriyle

olan ilişkisi araştırıldı. Karşılaştırma için Kruskal-
Wallis çoklu karşılaştırma testi ve Mann-Whitney U
testi, korelasyon araştırması için Spearman korelas-
yon testi kullanıldı. Testlerde, p değerinin 0.05’ten
küçük değerleri anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmaya 57’si hasta, 24’ü kontrol grubu olmak
üzere toplam 81 kişi dahil edildi. Grup 1’deki 25 has-
tadan 14’ü erkek, 11’i kadın; grup 2’deki 32 hasta-
dan 12’si erkek, 20’si kadın; kontrol grubundaki 24
kişiden 11’i erkek, 13’ü kadındı. Grup 1 ve grup
2’de yer alan hastaların yaş ortalaması benzerken,
kontrol grubunda yaş ortalaması daha düşüktü. Bili-
nen HBsAg pozitiflik süreleri her iki grupta da orta-
lama 48 ay olarak bulundu. Grup 1’deki altı hastada
HBeAg pozitifliği, 19 hastada anti-HBe pozitifliği
vardı. Grup 2’de yer alan tüm hastalarda anti-HBe
pozitifliği mevcuttu. Ortalama HBV-DNA düzeyi
grup 1’de 4.2 x 108 kopya/mL, buna karşılık grup
2’de 1226 kopya/mL idi. Olguların bazı demografik
ve laboratuvar verileri Tablo 1’de gösterildi.
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Tablo 1. Çalışma gruplarının bazı demografik ve laboratuvar verileri

Grup 1 Grup 2 Kontrol grubu
(n= 25) (n= 32) (n= 24)

• Yaş (yıl) 35.4 ± 8.8 35.2 ± 9.8 28.6 ± 9.3 
(19-53) (16-63) (17-46)

• Cinsiyet

Erkek 14 12 11

Kadın 11 20 13

• Vücut ağırlığı (kg) 73 ± 14 70 ± 12 66 ± 12
(47-96) (48-90) (47-92)

• Beden kitle indeksi 25.4 ± 5.3 25.4 ± 3.5 23.3 ± 2.8
(15.7-35.1) (19.7-31.1) (18.4-28.4) 

• Bilinen HBsAg pozitiflik süresi (ay) 48 ± 68 48 ± 33 -
(7-284) (12-144) -

• HBeAg

Pozitif 6 0 -

Negatif 19 32 -

• ALT (U/L) 132 ± 227 19 ± 6 -
(55-1189) (10-33)

• AST (U/L) 82 ± 134 20 ± 4 -
(51-700) (12-27)

• HBV-DNA (kopya/mL)

Ortalama 4.2 x 108 1226 -

Standart sapma 1.5 x 109 1289 -

(104-7.5 x 109) (0-5799)



Hasta grubu (n= 57) ile kontrol grubu (n= 24)
arasında IL-6 ve IL-10 düzeyleri karşılaştırıldı (Tablo 2).
Ortalama IL-6 düzeyi hasta grubunda 8.496
pg/mL, kontrol grubunda 6.850 pg/mL olarak sap-
tandı ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ol-
duğu görüldü (p= 0.022). IL-10 düzeyinin ise hasta

grubunda daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p= 0.019).

Kronik hepatit B grubu (n= 25), inaktif HBsAg
taşıyıcılığı grubu (n= 32) ve kontrol grubu (n= 24)
arasında IL-6 ve IL-10 düzeyleri karşılaştırıldı. Bu
grupların sitokin düzeylerine ait veriler Tablo 3’te
gösterildi. Ortalama IL-6 düzeyi inaktif HBsAg taşı-
yıcılarında en yüksek, kontrol grubunda en düşük
bulundu. Gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu (p= 0.033) ve farkın inaktif HBsAg
taşıyıcılarını içeren hasta grubunda olduğu görüldü.
Ortalama IL-10 düzeyleri kronik hepatit B’li hasta-
larda en yüksek saptandı ancak gruplar arasında is-
tatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). 

Hasta grubunda (n= 57) ALT düzeyleri ile IL-6
ve IL-10 düzeyleri arasındaki korelasyon araştırıldı
ancak istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon sap-
tanamadı (p> 0.05). Bilinen HBsAg pozitiflik süresi
ile sitokin düzeyleri arasında korelasyon saptanmadı
(p> 0.05). Kronik hepatit B’li hastalarda, HBeAg
pozitif olgular ile HBeAg negatif olgular birbirleriyle
sitokin düzeyleri yönünden de karşılaştırıldığında an-
lamlı fark bulunamadı (p> 0.05).

TARTIŞMA

HBV, geniş bir spektrumda hastalık tablosuna
yol açabilmektedir. Klinik seyirde görülen farklılıkla-
rın, immün sisteme ve viral faktörlere bağlı olabile-
ceği düşünülmektedir[6]. Akut kendini sınırlayıcı he-
patitte virüsün eradikasyonunun; nükleokapsid anti-
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Tablo 2. Hasta grubu ve kontrol grubunda sito-
kin düzeyleri

Hasta Kontrol
grubu grubu

(n= 57) (n= 24) p*

• IL-6 (pg/mL)

Ortalama 8.496 6.850

Standart sapma 5.387 6.266

Minimum 1.440 1.440 0.022

Median 6.770 4.620

Maksimum 24.280 25.750

• IL-10 (pg/mL)

Ortalama 0.784 0.052

Standart sapma 1.794 0.188

Minimum 0 0 0.019

Median 0 0

Maksimum 10.810 0.840

* Mann-Whitney U testi kullanılmıştır, p< 0.05 anlamlı kabul
edilmiştir.

Tablo 3. Grup 1, grup 2 ve kontrol grubunda sitokin düzeyleri

Grup 1 Grup 2 Kontrol grubu
(n= 25) (n= 32) (n= 24) p*

• IL-6 (pg/mL)

Ortalama 7.794 9.044 6.850

Standart sapma 5.573 5.261 6.266

Minimum 1.440 2.050 1.440 0.033

Median 6.570 7.645 4.620

Maksimum 24.280 23.550 25.750

• IL-10 (pg/mL)

Ortalama 0.778 0.789 0.052

Standart sapma 1.418 2.063 0.188

Minimum 0 0 0 0.064

Median 0 0 0

Maksimum 5.120 10.810 0.840

* Kruskal-Wallis çoklu karşılaştırma testi, p< 0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.



jenlerine, özellikle HBcAg’ye karşı Th1 sitokin üre-
timi ve multispesifik CD4+ ve CD8+ T-hücre yanıtı-
na bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Tersine, kronik
HBV infeksiyonlu hastalarda viral antijenlere karşı
CD4+ ve CD8+ yanıtları genellikle zayıftır veya tespit
edilemeyecek düzeydedir. Bu hastalardaki T-hücre
yanıt azlığından yüksek antijen yükü, T-hücrelerin tü-
kenmesi ve Th2 hücrelerin göreceli olarak fazlalığı gi-
bi faktörlerin sorumlu olabileceği bildirilmiştir[7-10].
Yapılan bir çalışmada, akut ve kronik hepatit B’li
hastalarda Th1 sitokin üretiminin antiviral yanıta
katkıda bulunmakla birlikte, kronik olgularda Th1
yanıtının HBV’nin uzaklaştırılmasında yetersiz kala-
bildiği ve beraberinde üretilen Th2 sitokinlerin, Th1
sitokinlerin antiviral etkisini ortadan kaldırma olasılı-
ğının olabileceği belirtilmiştir[11]. 

Th1 ve Th2 hücrelerden salınan bir sitokin olan
IL-6, T lenfosit aktivasyonunda ve karaciğerde akut
faz reaktanlarının sentezinde, dolayısıyla inflamas-
yonda rol almakta ve inflamasyonun erken bir göster-
gesi olarak kabul edilmektedir[12-14]. Kakumu ve ar-
kadaşları, kronik aktif hepatit B’li hastalarda IL-6 dü-
zeylerini, persistan B infeksiyonlu hastalara ve kont-
rol grubuna göre daha yüksek bulmalarına rağmen
anlamlı fark saptamamışlardır. Ancak, KHB’li hasta-
larda serum IL-6 ve aminotransferaz değerleri arasın-
da pozitif korelasyon bulmuşlar ve serum IL-6 aktivi-
tesinin, hastalığın aktivitesini yansıtan bir parametre
olabileceğini belirtmişlerdir[15]. Benzer olarak; Müller
ve arkadaşları da, periferik kan monosit hücre kültür-
lerinde spontan IL-6 üretiminde, sağlıklı bireyler ile
kronik hepatit B’li hastalar arasında anlamlı fark bil-
dirmemişlerdir[16]. Diğer bir çalışmada ise; HBV ile
infekte hastalarda IL-6 düzeyleri sağlıklı bireylere gö-
re anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ama hasta
gruplarında IL-6 düzeyleri arasında fark bulunmamış-
tır. Ayrıca bu çalışmada, IL-6 düzeyleriyle transami-
naz seviyeleri arasında negatif korelasyon olduğu bil-
dirilmiştir[17]. 

Çalışmamızda, ortalama IL-6 düzeyleri kronik
HBV infeksiyonlu hastalarda kontrol grubundan an-
lamlı olarak yüksek saptandı. ALT seviyeleri ile IL-6
düzeyleri arasında korelasyon olmasına karşın an-
lamlı bulunmadı (p= 0.061). Çalışmamızda ayrıca,
inaktif HBsAg taşıyıcılığı grubunda ortalama IL-6 dü-
zeyleri en yüksek saptandı. Bu bulgu, daha önceden
sağlıklı taşıyıcı olarak tanımlanan bu hastalarda kara-
ciğer inflamasyonunun varlığına işaret edebilir. Yapı-
lan çalışmalarda da, inaktif HBsAg taşıyıcılarının ka-
raciğer biyopsilerinde hepatit bulgularına rastlanabi-
leceği bildirilmiştir[18]. Bu nedenle, inaktif HBsAg ta-

şıyıcılarında IL-6 düzeyinin belirlenmesi, karaciğerin-
de inflamasyon bulunan hastaların saptanmasına
katkı sağlayabilir. Çalışmamızda, inaktif HBsAg taşı-
yıcıları ile kronik hepatit B’li hastalardaki IL-6 düzey-
leri benzer bulundu (p> 0.05). Ancak, her iki grup-
ta yer alan olgu sayısının az olması ve IL-6’nın infla-
masyonun erken bir göstergesi olması nedeniyle,
kan örneklerinin inflamasyonun erken evresinde
alınmamış olması, serum IL-6 düzeyinin benzer bu-
lunmasına neden olmuş olabilir. Bu nedenle, çok sa-
yıda hastanın yer aldığı kontrollü çalışmaların yapıl-
ması, hasta grupları arasındaki farklılığı doğru bir şe-
kilde ortaya koyabilir.

Antiinflamatuvar sitokin olarak bilinen IL-10,
Th2 lenfositler başta olmak üzere birçok hücre tara-
fından salgılanır. Th1 lenfositlerden IFN-γ ve diğer
proinflamatuvar sitokinlerin salınımını inhibe ederek
hücresel immün yanıtı baskılamakta, viral infeksiyo-
nun persistansında rol oynamaktadır[19,20]. IL-10 ile
ilgili çalışmalardan birinde, Ji ve arkadaşları, kronik
hepatit B’li hastalarda serum IL-10 düzeyini kontrol
grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulmuşlar, bu
sonuçlara bağlı olarak, HBV infeksiyonlu hastalarda
IL-10 salınımındaki dengesizliğin HBV infeksiyonu-
nun persistansı ile ilgili olabileceğini belirtmişler-
dir[21]. IL-10 düzeyine ait benzer sonuçlar diğer ça-
lışmalarda da bildirilmiştir[22-25]. Song ve arkadaşla-
rı ise HBV ile infekte hastalarda IL-10 düzeylerini
kontrol grubuna göre düşük bulmakla birlikte anlam-
lı fark saptamamışlardır[17]. 

Çalışmamızda, IL-10 düzeyleri kronik HBV in-
feksiyonlu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı
olarak yüksek bulundu (p= 0.019). Bu bulgu, litera-
türde bildirilen sonuçlarla uyumludur. Bu hastalarda
gözlenen IL-10 üretimindeki artışın, hücresel immün
yanıtın yetersiz kalmasına, dolayısıyla viral infeksiyo-
nun persistansına neden olduğu yönündeki görüşü
desteklemektedir.

Sonuç olarak, HBV infeksiyonunun seyrinde ko-
nağın immün yanıtı belirleyici bir role sahiptir. Çalış-
mamızda Th2 sitokinlerden olan IL-10’un, kronik
HBV infeksiyonlu hastalarda yüksek saptanması;
Th2 hücre aktivitesindeki artışın, infeksiyonun per-
sistansından sorumlu faktörlerden biri olduğu görü-
şünü desteklemektedir. İnflamasyonun oluşum me-
kanizmasında rol alan IL-6 ile karaciğer inflamasyo-
nunu yansıtan ALT düzeyleri arasında net bir kore-
lasyon saptanamamasına karşın; IL-6 seviyelerinin
ölçümü hastaların izleminde katkı sağlayabilir. An-
cak, sitokinlerin kan dolaşımına düşük düzeyde salın-
ması immün yanıtın doğru bir şekilde saptanmasını
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zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, sitokin seviyelerinin
tanısal amaçla kullanılabilmeleri için daha kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR
1. EASL International Consensus Conference On Hepatitis

B. J Hepatol 2003;39:3-25.

2. Juszeyzk J. Clinical course and consequences of hepati-
tis B infection. Vaccine 2000;18:23-5.

3. Vingerhoets J, Michielsen P, Vanham G, et al. HBV-spe-
sific lymphoproliferative and cytokine responses in pati-
ents with chronic hepatitis B. J Hepatol 1998;28:8-16.

4. Koziel MJ. Cytokines in viral hepatitis. Semin Liver Dis
1999;19:157-69.

5. Friedman SL. The cellular basis of hepatic fibrosis: Mec-
hanisms and treatment strategies. N Engl J Med
1993;328:1828-35. 

6. Bozkaya H. Hepatit B virüsü infeksiyonunun immünpa-
togenezi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Der-
gisi 2001;12:54-6.

7. Lau GK, Suri D, Liang R, et al. Resolution of chronic he-
patitis B and anti-HBs seroconversion in humans by adop-
tive transfer of immunity to hepatitis B core antigen. Gast-
roenterology 2002;122:614-24.

8. Boni C, Penna A, Bertoletti A, et al. Transient restora-
tion of anti-viral T cell responses induced by lamivudi-
ne therapy in chronic hepatitis B. J Hepatol 2003;39:
595-605.

9. Bertoletti A, D’Elios MM, Boni C, et al. Different cytoki-
ne profiles of intraphepatic T cells in chronic hepatitis B
and hepatitis C virus infections. Gastroenterology
1997;112:193-9.

10. Mills CT, Lee E, Perrillo R. Relationship between histo-
logy, aminotransferase levels, and viral replication in
chronic hepatitis B. Gastroenterology 1990;99:519-24.

11. Lee M, Lee M, Lee SK, et al. Expression of Th1 and
Th2 type cytokines responding to HBsAg and HBxAg in
chronic hepatitis B patients. J Korean Med Sci
1999;14:175-81.

12. Bauer J, Herrmann F. Interleukin-6 in clinical medicine.
Ann Hematol 1991;62:203-10.

13. Buck C, Bundschu J, Gallati H, Bartmann P, Pohlandt F.
Interleukin-6: A sensitive parameter for the early diagnosis
of neonatal bacterial infection. Pediatrics 1994;93:54-8.

14. Silveira RC, Procianoy RS. Evaluation of interleukin-6,
tumour necrosis factor-alpha and interleukin-1beta for
early diagnosis of neonatal sepsis. Acta Paediatr
1999;88:647-50.

15. Kakumu S, Shinagawa T, Ishikawa T, et al. Serum inter-
leukin 6 levels in patients with chronic hepatitis B. Am J
Gastroenterol 1991;86:1804-8.

16. Muller C, Zielinski CC. Interleukin-6 production by perip-
heral blood monocytes in patients with chronic liver dise-
ase and acute viral hepatitis. J Hepatol 1992;15:372-7.

17. Song LH, Vu QB, Duy DN, et al. Serum cytokine profiles
associated with clinical presentation in Vietnamese infec-
ted with hepatitis B virus. J Clin Virol 2003;28:93-103.

18. Martinot-Peignoux M, Boyer N, Colombat M, et al. Se-
rum hepatitis B virus DNA levels and liver histology in
inactive HBsAg carriers. J Hepatol 2002;36:543-6.

19. Ustaçelebi Ş, Ergünay K. Hepatit B virüsünün (HBV) mo-
leküler virolojisi. Tabak F, Balık İ, Tekeli E (editörler). Vi-
ral Hepatit 2007. Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Der-
neği, 2006:96-107.

20. Oppenheim JJ, Ruscetti FW. Cytokines. In: Parslow TG,
Stites DP, Terr AI, Imboden JB (eds). Medical Immuno-
logy. 10th ed. McGraw-Hill Companies, 2001:148-66.

21. Ji W, Wang HF, Feng CQ. Activation-induced cell death
in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from pa-
tients with chronic hepatitis B may be related to abnor-
mal production of interleukin 12 and 10. J Viral Hepat
2001;8:30-3. 

22. Falasca K, Ucciferri C, Dalessandro M, et al. Cytokine
patterns correlate with liver damage in patients with
chronic hepatitis B and C. Ann Clin Lab Sci
2006;36:144-50.

23. Wang FS, Xing LH, Liu MX, et al. Dysfunction of perip-
heral blood dendritic cells from patients with chronic he-
patitis B virus infection. World J Gastroenterol
2001;7:537-41.

24. Tulek N, Saglam SK, Saglam M, Turkyilmaz R, Yildiz M.
Soluble interleukin-2 receptor and interleukin-10 levels
in patients with chronic hepatitis B infection. Hepato-
gastroenterology 2000;47:828-31.

25. Bozkaya H, Bozdayi M, Turkyilmaz R, et al. Circulating
IL-2, IL-10 and TNF-alpha in chronic hepatitis B: Their
relations to HBeAg status and the activity of liver disease.
Hepatogastroenterology 2000;47:1675-9.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Fatih YILDIZ

Kozan Devlet Hastanesi

Kozan-ADANA

e-mail: yzfatih@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 08.01.2007 Kabul Tarihi: 15.03.2007


