Role of Vitamin C in Gastritis and Gastric Cancer
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Özet

Abstract

Vitamin C insan sağlığı için gerekli esansiyel besinlerdendir. Memelilerin ço-

Vitamin C is essential for human health. It is synthesized by the enzymatic

ğunda Vitamin C karaciğerde glukozun enzimatik konversiyonu ile sentezle-

conversion of glucose in liver in most of the mammals but it should be taken

nirken, insanlarda fonksiyonel L-gulonolactone oxidase enzim eksikliği nedeniyle besinler aracığı ile Vitamin C’nin alınması gereklidir. Mide sıvısındaki askorbat konsantrasyonu plazmaya göre 3-10 kat daha yüksektir. Mide suyunda bulunan ortalama toplam Vitamin C seviyesinin plazmadakinden daha
yüksek düzeyde oluşu mideye aktif mekanizmayla Vitamin C sekresyonu oldu-

by food in humans because of the deficiency of the functional L-gulonolactone oxidase enzyme. The average level of Vitamin C in gastric fluid is higher
than the level in plasma and the reason for this is thought to be the secretion
of Vitamin C to the stomach by an active mechanism. In gastroduodenal

ğunu göstermektedir. Gastroduodenal hastalık varlığında Vitamin C’nin mide

disease the concentration of Vitamin C in gastric fluid is found lower than

sıvısında konsantrasyonu, plazma konsantrasyonundan daha düşük olmakta-

the plasma level. The decrease of Vitamin C concentration in gastric fluid

dır. Mide sıvısında Vitamin C konsantrasyonundaki azalmanın gastrik atro-

is associated with gastric atrophy and intestinal metaplasia. Ascorbic acid,

fi ve intestinal metaplazi ile ilişkisi vardır. Güçlü bir antioksidan olan Askor-

known as a powerful antioxidant, is potentially important in prevention of

bik asit, mide kanserinin önlenmesi için potansiyel olarak önemlidir. Bu mide

gastric cancer. This prevention effect occurs as a result of removing nitrites

kanserine karşı koruyan özellik, mide suyundaki Nitritleri atma ve kanserojen

and preventing formation of caarcinogenic N-nitroso compounds in gastric

N-nitrozo bileşiklerinin oluşumunu engelleyerek olmaktadır. Vitamin C; kronik gastrit, atrofi, metaplazi ve kanser gelişimi gibi bir çok mide patolojisinin
gelişiminde rol oynamaktadır. Bu rolün açıkça gösterilmesi bu hastalıklardan
korunmada rol oynayabilecek kolay erişilebilir, ucuz bir yöntem olan askorbik
asit replasmanının ile ilgili çalışmaların önünün açabilir.

fluid. Vitamin C plays a role in development of many gastric pathologies such
as chronic gastritis, atrophy, metaplasia and cancer. Expressing this role
clearly may lead to new researches about prevention of these diseases by
ascorbic acid replacement therapy; a low-priced and easily reached method.
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Giriş
Vitamin C insan sağlığı için gerekli esansiyel besinlerdendir. Memelilerin çoğunda Vitamin C karaciğerde glukozun enzimatik konversiyonu ile sentezlenirken, insanlarda fonksiyonel
L-gulonolactone oxidase enzim eksikliği nedeniyle besinler aracığı ile Vitamin C’nin alınması gereklidir [1].
Vitamin C, 8 enzim için kofaktör olarak görev almaktadır. Bu enzimler, kollajen hidroksilasyonu, karnitin ve norepinefrin biyosentezi, tirozin metabolizması ve peptit hormonlarının amidasyonunda rol oynarlar [2]. Vitamin C aynı zamanda vücudun en
önemli non-enzimatik antioksidanlarındandır [3].
Vitamin C için günlük tavsiye edilen alım miktarı erkek için 75
mg ve kadınlar için 90 mg’dır. Portakal, limon, lahana, brokoli, domates ve patates gibi gıdalarda, yüksek oranda askorbik
asit bulunur [4].
Normal Fizyoloji
Vitamin C’nin askorbik asit ve dehidroaskorbik asit olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Askorbik asit kuvvetli bir indirgeyici ajandır ve reversible dehidroaskorbik asite oksitlenir. Askorbik asit ve dehidroaskorbik asit; eşit biyoaktiviteye sahiptir. Her
ikisi de mide ve ince barsak boyunca transmembran proteinlerini içeren geri alım mekanizmasıyla emilir [4].
Vitamin C düzeyinin regülasyonunun sağlanması dört regülatör
sistemle kontrol edilir; 1) intestinal emilim; 2) dokuda birikim ve
dağılımı; 3) kullanım ve tekrar kullanılma 4) renal atılım ve reabsorbsiyon [5].
İntestinal emilim pasif difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere iki yolla olur. Birinci yol pasif difüzyondur. Fizyolojik
pH’da vitamin C’nin iyonize formu askorbat baskın olarak bulunur. Askorbat düşük hidrofobisitesi olduğu için ve dehidroaskorbik asidin çapraz biyolojik membranlardan kolay geçememesi
nedeniyle askorbat daha çok bu yolla emilir [6].
Askorbik asit selüler membrandan iki taşıyıcı aracılığıyla emilir;
Sodium dependent Vitamin C Transporters 1 (SVCT1) ve Sodium dependent Vitamin C Transporter 2 (SVCT) [7]. Her iki taşıyıcı da L-askorbik asid’e, D-askorbik asid veya dehidroaskorbik
asitten daha yüksek afinite gösterir ve bu ko-transport iki sodyum iyonuna bağlıdır. SVCT1 yüksek oranda askorbatı devamlı transport eder. SVCT1 ince barsakta, renal proksimal tübülde ve karaciğerde yaygın olarak bulunur. SVCT2 mide tabanında gastrik mukozada yer alır. Gastrik glandlarda konsantrasyon
gradyenti yönünde L-askorbik asit geri alımını sağlar [8]. Midede olduğu gibi, SVCT2 bağırsak hücrelerin bazolateral membranına da lokalizedir [9].
İkinci emilim yolu kolaylaştırılmış difüzyondur. Dehidroaskorbik asid (DHA) bütün ince barsak boyunca kolaylaştırılmış difüzyon yolu ile sodium-independent taşıyıcılarla absorbe edilir; dehidroaskorbik asid uptake için glukozla yarışmalı olarak mammalian glucose transporters GLUT1, GLUT3, ve GLUT4 aracılığı ile taşınır [10-12]. DHA’nın GLUT transportu glukoz tarafından competatif inhibe edilir. Artmış glukoz alımı plazma veya
barsakta reseptör taşıyıcı alanda blokaja yol açar ve DHA transportu azalır [11]. Glukozun etkisinin az olduğu veya hiç olmadığı spesifik hücrelerde (barsak epitelinin luminal yüzeyinde ve
böbrek tubuler hücresinde) DHA absorbsiyonu etkilenmez [13].
GLUT1 vücutta yaygın, GLUT2 karaciğer, dalak, intestinalin bazolteral membranında ve renal epitelyal hücrede, GLUT3 beyin
ve nöronlarda, GLUT4 iskelet ve kardiyak kas hücreleri ve yağlı dokuda bulunur [14].
Mide sıvısındaki askorbat konsantrasyonu plazmaya göre 3-10
kat daha yüksektir [9]. Mide suyunda bulunan ortalama toplam
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Vitamin C seviyesinin plazmadakinden daha yüksek düzeyde
oluşu mideye aktif mekanizmayla Vitamin C sekresyonu olduğunu göstermektedir. Gastroduodenal hastalık varlığında Vitamin C’nin mide sıvısında konsantrasyonu, plazma konsantrasyonundan daha düşük olmaktadır. Bu da mide sıvısına sekresyon
yeteneğinde bir kayıp olduğunu düşündürmektedir. Waring ve
ark. [15] hem mide sıvısında hem de plazmada toplam Vitamin
C konsantrasyonunun anlamlı derecede düşük düzeylerde olmasının pH ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Mide sıvısının
pH >4 olduğu durumda da belirgin olarak Vitamin C düzeylerinin
düşük olduğunu göstermişlerdir [15].
İnsan enterositleri dehidroaskorbik asiti askorbata çeviren redüktaz enzimini içerir. Dehidroasetik asitin düşük intraselüler
konsantrasyonunu korur ve dehidroaskorbik asit geri alımının
devamı için gradient oluşturur [4].
Besinle alındıktan sonra Vitamin C bağırsak lümeninden emilir ve kana salınır. Doz-plazma konsantrasyon ilişkisini yansıtan
saturasyon eğrisinin doyum noktası, insanda 70 uM plazma düzeyidir [16]. Askorbik asitin normal konsantrasyonu serumda 30
- 90 μmol/L (0.5 and 1.6 mg/dL) arasındadır. Plazma seviyesi 11
- 23 μmol/L arası; düşük değerdir ve 11 μmol/L (~0.18 mg/dL)
altı; eksiklik olarak değerlendirilir [17]. İntestinal epitelden geri
alım sonrası, Vitamin C askorbik asit olarak salınır. İnsan plazmasındaki Vitamin C’nin %95‘inden fazlası, askorbik asit formundadır. Askorbik asit kolaylıkla oksidize olur ve üretilen dehidroaskorbik asid GLUT1 transportu ile hızlıca taşınır, eritrositte taşınır [18]. Plazma doyumuna ulaştıktan sonra ürine ekskresyonunda artış olur [19]. Vitamin C böbreklerden elimine olur.
Vitamin C ve Gastrit
Serbest radikal oluşumu, bunlara karşı vücudun kendini koruma
yeteneğini, aştığında oksidatif stres oluşur; inflamatuvar olaylar, ateroskleroz, dejeneratif hastalıklar ve kanser gibi durumlar
oluşabilir. Antioksidan vitaminler olan, Vitamin E, Vitamin C ve
β-karoten, insanlarda oksidatif hasarı sınırlandırıp ve bazı kronik hastalıkların riskini düşürücü rol oynarlar. Epidemiyolojik çalışmalarda, kalp-damar hastalığı, L-askorbik asit, tokoferol ve
β-karotenin düşük plazma konsantrasyonları ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir [20].
Askorbik asit histolojik olarak normal mideden, mide sıvısına;
konsantrasyon plazmadan daha büyük oranda olduğunda sekrete edilir; fakat bu sekresyon kronik gastritte bozulur. Hipoklorhidriye neden olan gastrit veya ilaç kullanımında askorbik asit
konsantrasyonu sıfıra kadar düşer, sonuçta Vitamin C kaybına
yol açar [21].
Helikobakter pylori ile ilişkili gastritte serbest oksijen radikallerinde artış gözlenir, serbest oksijen radikallerinin karsinogenez
ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Askorbik asit serbest radikalleri
temizleyerek DNA’yı korur ve bu yolla gastrik kansere karşı koruyucu olabilir [22]. Gastritte hem askorbik asitin mide sıvısındaki konsantrasyonunda azalma hem de mukozal reaktif oksijen spesifik formasyonunda azalma gözlenir; bu olaylar gastritin displazi ve kansere dönüşümüne yol açan mekanizmaların
parçası olabilir [23].
Mide sıvısında Vitamin C konsantrasyonundaki azalmanın gastrik atrofi ve intestinal metaplazi ile ilişkisi vardır. Zhang ve ark.
normal gastrik mukozanın kronik gastrit, atrofi ve son olarak
intestinal metaplaziye ilerlemesi ile mide sıvısı askorbik asit ve
dehidroaskorbik asit konsantrasyonları aşamalı düşüşü arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir [24]. Mide sıvısında Vitamin C
konsantrasyonundaki azalmanın gastrik mukozadaki enflamasyonun şiddeti, mide sıvısı pH’ı ve bireyin CagA antikor durumu
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ile ilgili olduğunu öne sürmüşlerdir [24].
Waring ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, askorbik asitin potensiyel koruyucu etkisinin takviye ile sağlanabilir mi sorusunun cevabını aramışlardır [25]. Günde 2 kez 500 mg, 2 hafta boyunca
askorbik asit takviyesi yapılmış. Gastrik sıvı, plazma ve üst gastrointestinal biyopsileriyle askorbat konsantrasyonları ölçülerek,
takviye almayan kontrol grubuyla karşılaştırılmış; askorbik asit
ve total Vitamin C konsantrasyonu özefagus, fundus, antrum,
duodenum ve rektum biyopsi örneklerinde; plazma veya mide sıvısına göre yüksek bulmuşlardır. Kronik gastrit varlığından plazma ve mukozal konsantrasyon etkilenmezken, mide sıvı konsantrasyonunda normal olan hastalara göre anlamlı ölçüde düşük
saptamışlardır. Askorbik asit takviyesi alan hastalarda askorbik asit konsantrasyonu plazma, mide sıvısı, ve üst gastrointestinal kanalın tüm biyopsi örneklerinde yüksek düzeyde bulmuşlardır. Bu sonuçlarla yüksek düzeyde Vitamin C’nin gastrik kanser riskini azaltabileceğini ve bu etkinin gastritin tedavi edilmesi
ile daha fazla olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bunu destekleyen
başka bir çalışmada H. pyloriye bağlı gastritte H. pylorinin eradikasyonu; mide sıvısındaki askorbik asit konsantrasyonunu arttırdığı gösterilmiştir [26].
Vitamin C ve Mide Kanseri
Askorbik asit, Vitamin C’nin indirgenmiş hali olup mide kanserine karşı koruyucu olduğu ortaya konmuştur [4]. L-askorbik asit
hücre büyümesini ve differensiasyonunu modüle eder. Aynı zamanda, hücre tipine bağlı olarak L-askorbik asit, tümör hücrelerinin büyümesini azaltır [27]. Redoks-aktif demir varlığında, L-askorbik asit; in-vitro olarak bir pro-oksidan gibi hareket eder. Hidroksil radikalleri oluşumuna katılabilir ve bunun sonunda lipid, DNA ya da protein oksidasyonuna yol açabilir [28].
Güçlü bir antioksidan olan Askorbik asit, mide kanserinin önlenmesi için potansiyel olarak önemlidir. Bu mide kanserine karşı koruyan özellik, mide suyundaki Nitritleri atma ve kanserojen
N-nitrozo bileşiklerinin oluşumunu engelleyerek olmaktadır [29].
N-nitrosa bileşikleri (dialkil-N-nitrazamin, N alkyl-N-nitrozamin
vb) çevresel karsinogenezde önemli rol oynarlar. Karsinojenik
etkisi çeşitli hayvan deneylerinde ve in-vitro insan hücre çalışmalarında ortaya konmuştur. Çevresel olarak et ve balık, alkol
içeren içkiler, kozmetik ürünler, sigara gibi etkenleri aracılığı ile
alınır [30]. N-nitrosa bileşikleri mide karsinogenezi ile ilişkili olduğu, askorbik asidin N-nitrosa bileşiklerinin karsinojenik etisine karşın mideyi koruduğu deneysel çalışmalarla gösterilmiştir. Vitamin C, bakterilerin nötral pH’da nitrosazasyonu engeller.
Bu nedenle askorbik asidin mide konsantrasyonu, intragastrik
N-nitrosation ve kanserin önlenmesi açısından önemlidir. Askorbik asit’in gastrik kanser riskini 2 yolla azalttığı öne sürülmüştür.
Birincisi, iyi bir nitrit toplayıcısı ve bu sayede mide lümeninden
ve gastrik sıvıda bulunan endojen karsinojenik N- nitroso bileşiklerini azaltmaktadır [31,32]. İkincisi, yüksek mukozal konsantrasyondaki askorbik asit epiteldeki serbest radikal aracılı hasarı
sınırlandırmaktadır [33].
Lam ve ark. yaptığı çalışmada prediagnostik plazma vitamin C
konsantrasyonu ile gastrik adenokarsinom (467 hasta) ve özofagus squamöz hücreli kanser (618 hasta) arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. Gastrik adenokanser için plazma Vitamin C düzeyinde her 20 mmol/L artış için, riskte %14 azalma ile ilişkili
olduğunu göstermişlerdir. Düşük plazma vitamin C düzeyi (<28)
normal vitamin C düzeyi ile (>28) karşılaştırıldığında; gastrik
adenokanser riskinde %27 oranında azalma ile ilişkili olduğunu
ancak Vitamin C ile özefageal skuamöz hücreli kanser arasında
ilişki olmadığını öne sürmüşlerdir [34].
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Çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda diyetle yüksek miktarda Vitamin C alımının mide kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir [35].
Correa ve ark. [36] Vitamin C alınmasının artmış oranda prekanseröz gastrik lezyonlarda gerileme ile ilişkili olduğunu gözlemlemiştir. Yapılan diğer bir gözlemsel çalışmada yüksek serum C vitamini konsantrasyonu azalmış intestinal metaplazi ve azalmış
displaziye, gastrik kansere progresyon ile ilişkili olduğu gözlenmiştir [37,38].
Gastrin, mide askorbik asit salgılanmasını uyarabilir. Azalmış
askorbik asit salgılanması, atrofik gastrit ve gastrik kanser arasındaki bağlantıda önemli bir faktör olabilir sonucu da çıkarılmış. Atrofi nedeniyle askorbik asit salgılanmasına katılan gastrik bezlerin histolojik yapısının değiştiği sonucu çıkarılabilir.
Mide mukozasından askorbik asit salgı mekanizması açık değildir. Fareler üzerindeki bazı çalışmalar mide askorbik asit salgısının bazı fizyolojik yollarla düzenlendiğini göstermiştir [39]. Gastrik atrofi bu fizyolojik yolları bozarak mide sıvısında Vitamin C
düzeyini azaltabilir.
Sonuç
Vitamin C; kronik gastrit, atrofi, metaplazi ve kanser gelişimi
gibi bir çok mide patolojisinin gelişiminin önlenmesinde rol oynamaktadır. Askorbik asit replasmanı bu hastalıklardan korunmada rol oynayabilecek kolay erişilebilir, ucuz bir yöntemdir. Bu
nedenle mide kanseri gibi progresif seyirli ve sık görülen bir hastalığın önlenmesinde askorbik asidin rolü olabilir. Bu konuyu aydınlatacak çalışmaların gerektiğini düşünüyoruz.
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