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Giriş-Amaç
• HIV ile yaşayan kişilerde inflamasyon ve oksidatif stres belirteçlerinde artış olduğu çeşitli

çalışmalarda gösterilmiştir. 

• TGF-β1’nın inflamasyon ile periostinin ise inflamasyon zemininde gelişen fibrozis ile ilişkili
olduğu bilinmektedir. 

• Oksidatif stres, serbest oksijen radikallerinin aşırı üretimi ve/veya antioksidan savunma
sistemlerinin yetersizliği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

• Dinamik tiyol dengesi bu antioksidan savunmada rol alan önemli sistemlerden biridir.

• Bu çalışmada HIV tedavisinde kullanılan ilaçların inflamasyon ve dinamik tiyol dengesi
üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.



Yöntem

• Çalışmaya yeni tanı almış HIV hastaları dahil edildi.

• Hastaların yaş, cinsiyet ve kullandıkları ilaçlar kaydedildi.

• Hastalarından başvuru anında ve tedavinin 1. ve 3. aylarında açlık kan
örnekleri alındı. 

• Alınan örnekler 1500 x g’de 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. 



Yöntem

• Serum total ve native tiyol seviyeleri kolorimetrik yöntemle ölçüldü ve disülfit seviyeleri
hesaplandı. 

• Serum periostin ve TGF- β1 seviyeleri ise ELISA kitleri ile ölçüldü.

• İstatistiksel analizler SPSS yazılımı, 23.0 (SPSS Inc, Chicago IL, ABD) kullanılarak yapıldı. 

• Bu tek merkezli prospektif çalışma, Helsinki beyannamesine uygun olarak yürütüldü.

• Çalışma protokolü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Prospektif Etik Kurulu
onayı ile gerçekleştirildi (referans numarası: 04.06.2020-65).



Yeni HIV tanısı almış hastaların bazal özellikleri



Bulgular
• HIV pozitif 26 hastanın 21'i (% 80,8) erkek ve 5'i (% 19,2) kadındı.

• Ortalama yaş 38.8 ± 13.3 yıldı.

• Başlangıç ile 1. ay karşılaştırıldığında serum TGF-β düzeylerinde anlamlı fark yoktu.

• Ancak 3 aylık tedavi sonucunda başlangıç değerlerine göre serum TGF-β düzeylerinde
anlamlı düşüklük saptandı (p=0.003). 

• Serum total ve native tiyol düzeyleri ile periostin seviyelerinde başlangıç ve tedavi sonrası
değerlerde anlamlı fark saptanmadı. 

• Ancak hesaplanan disülfit değerlerinde başlangıç ile tedavi sonrası 1. ay ve 3 ayda anlamlı
düşüşler saptandı (sırası ile, p=0.018 ve p=0.006)



Antiretroviral tedavi ile serum periostin, TGF-β ve 
tiyol-disülfid seviyelerindeki değişiklikler (n:26).



Tartışma ve Sonuç

• Bu çalışmada HIV tedavisinin inflamatuvar bir belirteç olan TGF-β 
düzeylerini azalttığı ve serum dinamik tiyol dengesini iyileştirerek
disülfit değerlerini düşürdüğü söylenebilir. 

• HIV ile yaşayan kişilerde ART’nin erken kullanılmasıyla inflamasyon ve
oksidatif stresin azaltılabileceğini düşünmekteyiz. 

• Bu proje Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Komitesi tarafından (proje numarası 19.M.027) desteklenmiştir.
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