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Abstract
Background: Chronic Hepatitis C is a coi:rullon disease which damages the liver and
promotes changes in the liver causing failure of the organ. Unclear so far is the
influence of Natural Killers cells on the intensity of angiogenesis and number of
activated stellate cells in the liver.

Aim: To evaluate the influence of natura l killer cells in peripheral blood serrull and
hepatic stellate cells on the intensity of angiogenesis in patients with clrronic hepatitis C .

.Materiał and l\1ethods: 60 patients with chronic hepatitis C treated with interferon and
ribavirin. All patients underwent liver biopsy before initial of treatment and in the same
day whole blood samples were taken to flow cytometry analysis. Liver sampies were
stained immunohistochemistry by antibodies against CD31 (angiogenesis) and alp haSMA (activated stellate eells). In cytofluorometry of peripheral blood cells particular
antigens were marked and assessed: CD7, CD62L, CDI6, CXCR3, CD94, CD3, CD56,
CD45, CD127, CD27. Groups were distinguished basing on the index of stellate cells,
the percentage of the Natural Killer cells and the intensity of angiogenesis in liver.
Resułts:

The group with high intensity of angiogenesis in liver has higher blood

percentages ofNK cells (l3.6 vs 9.l8, p <0.05) higher percentage ofNK cells CD94 (+)
(1.37 vs O 94, P <0.05) and a higher index of stellate cells in the liver (8.35 vs 4.21, P
<0.05). A group ofpatients with a higher percentage ofNK cells in the peripheral blood
has more advanced angiogenesis in liver lobu le s (18.49 vs 15.08, P <0.05). A gfOUP of
patients with high er index of steUate cells in the liver has more advances angiogenesis
in liver lobules (18.l7 vs. 15.l3; p <0.05) and a higher viral load in blood plasma
(1,768,854 vs 747812, P <0.05). A correlations was found between the pereentage of
NK cells and angiogenesis (r = 0.3, p <0.05), correlation between the index of
angiogenesis and activated stellate cells in the liver (r = 0.34, P <0.05) and the
correlation between pereentage of NK cells CD94 (+) and angiogenesis in liv er (r =
0.29, P <0.05).

COllclusioll: The inereased percentage of all NK cells in peripheral blood is associated
with increased angiogenesis. Increased angiogenesis in the liver lobules is assoeiated
with increased the percentage ofNK cells and NK cells phenotype CD94 (+). Increased
mUllber of stellate cells in the liver is associated with the intensity of angiogenesis and
higher viralload in blood plasma.
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