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ÖZET

Bu çal›flmada ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›’nda HBsAg pozitif serum ör-
neklerinden rastgele seçilen 80 serumda iki ayr› Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi ile HBV-DNA
bak›ld›. Proteinaz-K /fenol ekstraksiyon yöntemi (I. yöntem) ile serumlar›n 25’inde (%31.3) HBV-DNA pozi-
tifli¤i tespit edildi. Ticari kit (Micro DNA izolasyon kiti, Strategene ve Digene Sharp Signal System kiti) kulla-
n›lan II. yöntemde, serumlar›n 23’ünde (%28.8) HBV-DNA pozitif bulundu. HBeAg pozitif olan 18 serumun
hepsinde (%100) her iki yöntemle HBV-DNA tespit edildi. Anti-HBe pozitif olan 62 serumun 7’sinde (%11.3)
I. yöntem ile HBV-DNA pozitif iken II. yöntem ile 5’inde (% 8.1) pozitif bulundu. ‹ki yöntem sonuçlar› aras›n-
da anlaml› fark tespit edilemedi (p> 0.05).

Sonuç olarak PCR laboratuvarlar› HBV-DNA tespitinde bu iki yöntemden kendi koflullar›na uygun olan
birini tercih edebilirler.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: HBV-DNA, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Hepatit B Serolojik Göstergeleri.

SUMMARY

Detection of HBV-DNA by Two PCR Methods in HBsAg Positive Sera, and 

Comparison of the Results with Serological Markers

In this study, HBV-DNA was analysed by two different Polymerase Chain Reaction (PCR) methods in
randomly selected 80 HBsAg positive sera, which were previously detected as serologicaly HBV positive in
Department of Microbiology of ‹nönü University School of Medicine. HBV-DNA positivity was found by



GİRİŞ

Hepatit B virüs infeksiyonu dünyada ve ülkemiz-
de önemli bir sağlık sorunu olarak devam etmekte-
dir. Dünyada iki milyardan fazla kişinin bu virüs ile
temas etmiş olduğu, %95’i gelişmekte olan ülkeler-
de olmak üzere otalama 300 milyon kişinin HBV
taşıyıcısı oldukları hesaplanmaktadır (1-3). Ayrıca
HBV’nin hepatosellüler karsinomayla ilişkisi belir-
lenmiş olup bu şekilde de ölümlere yol açmaktadır
(4).

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda serolojik
olarak belirlenen antijen ve antikorların viral repli-
kasyon hakkında doğru ve yeterli bilgi veremedikleri
saptanmıştır (2,5-7). Ayrıca seronegatif kişilerden
bulaşan hepatit B infeksiyonlarında tek gösterge
HBV-DNA’dır. HBV-DNA saptanması, viral repli-
kasyonun ve virüsün serumda varlığının en doğru
göstergesidir. Tedavi ve prognozu takipte HBV-
DNA tespiti en iyi göstergelerden biridir (8). Poli-
meraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi; HBV-
DNA’nın saptanması, mutant HBV suşlarının belir-
lenmesi ve tedavinin etkinliğini takip etmede yaygın
kullanım alanı bulmuştur (5,9). Genel olarak PCR
tekniği ile serumun ml’sindeki 10-50 virüs partikü-
lünün saptandığı kabul edilir (3,12).

Biz de yeni kurulan PCR laboratuvarımızda kul-
lanışlı bir metodu standardize etmek, problem he-
patit B olgularında infeksiyonun tanısı, viral repli-
kasyon olup olmadığı ve dolayısyla tedavi ve prog-
nozda daha doğru karar verebilmek için, HBsAg
pozitif olan serumlarda iki ayrı PCR yöntemi ile
HBV-DNA araştırdık ve sonuçları birbiriyle ve sero-
lojik göstergeler ile karşılaştırdık.

MATERYAL ve METOD

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Has-
tanesi Mikrobiyoloji laboratuvarında mikroELISA
yöntemi ile (Pasteur kit) serolojik incelemeleri yapı-
lan ve HBsAg pozitif olan 80 serum örneği, -40°C’de
saklanarak bunlarda iki ayrı ekstraksiyon ve amplifi-

kasyon yöntemi ile HBV-DNA bakıldı.

I. Metod halen Baylor College of Medicine, Mo-
leküler Viroloji bölümünde Dr. Hollinger ve arka-
daşlarının uyguladığı proteinase-K/fenol ekstraksi-
yonu ve bir defada PCR ile amplifikasyon şeklinde-
dir. Bu metod Berninger tarafından tanımlanan
prosedürden geliştirilmiştir (10). DNA elde etmek
için serum örneklerinin 100 µl’si alınarak proteinaz-
K içeren eritme tamponunun (200 ml buffer için: 40
mMol Tris (pH: 8.0); 1.25 ml 0.4 M EDTA; 10 ml
%10 SDS; 1.67 ml 3M Na acetate, pH: 7.0) 250
µl’si ve 50 µl proteinaz-K solüsyon (20 mg/ml) ile
karıştırılarak iki saat 60 °C’de inkübe edildi. Sonra
fenol/kloroform ekstraksiyonu ve etanolde presipi-
tasyon yapıldı. Kurutulan presipitatlara 20 µl steril-
deionize su ilave edildi, amplifikasyon için kullan-
mak üzere - 40 °C’de saklandı. Amplifikasyon için L
1604 No’lu (ACGTG CAGAG GTGAA GCGA) ve
S 1426 No’lu (TACGT CCCGT CGGCG CTGAA)
isimli, HBV-DNA’da 178 bp’lik bölgeyi amplifiye
eden primerler kullanıldı. Amplifikasyon mix’ini ha-
zırlamada 20 örnek için:

40.6 µl 10 X Taq polymerase buffer,

6 µl 25 mMol MgCI2,

65 µl dNTP mix (her biri 1.25 mM/l ola
cak şekilde dATP, dTTP, dGTP, 
dCTP)

16.25 µl Primerler (20 pmol/µl)

180 µl steril deionize su

2 µl Taq polimeraz

karıştırılıp kısa santrifüj uygulandı. 4 µl serum presi-
pitat çözeltisi+16 µl mix+1 damla mineral oil karışı-
mı kısa santrifüjden sonra, Dr. Hollinger’in yönte-
mine göre 94°C’de 3 dakika denatürasyon,
94°C/1 dakika 56°C/1 dakika, 72°C/1 dakika
şeklinde 30 siklus uygulanarak amplifikasyon yapıl-
dı.

II. Metodda ticari kit (MicroDNA izolasyon kiti,
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proteinase-K/phenol method (method I) in 25 of 80 sera (31.3%). HBV-DNA was detected in 23 sera
(28.8%) by method II in which commercial kit was used (microDNA isolation kit, Strategene and Digene
Sharp Signal System kit ). In all of 18 HBeAg positive sera (100%), HBV-DNA was detected by both of the
methods. HBV-DNA positivity was detected in 7 of 62 anti-HBe positive sera (11.3%) and in 5 out of same
samples (8.1%) by method I and II, respectively. There was no significant difference between the results of
the two methods (p> 0.05).

As a results, PCR laboratories can choose the methods appropriate for there facilities in detecting HBV-
DNA.

KKeeyy  WWoorrddss  :: HBV-DNA, Polymerase Chain Reaction (PCR), Serological Markers of Hepatitis B.



Strategene, USA) kullanılarak ekstraksiyon yapıldı.
DNA elde edildikten sonra “Digene Sharp Signal
System” kiti kullanılarak amplifikasyon gerçekleşti-
rildi. Amplifikasyonda HBVCA1: GCT TTG GGG
CAT GGA CAT TGA CCC ve HBVCA2B: TGA
TAA GAT AGG GGC ATT TGG TGG primerleri
kullanıldı. Amplifikasyon 94°C/5 dakika denaturas-
yondan sonra 94°C/1 dakika, 55°C/2 dakika,
72°C/3 dakika şeklinde 40 siklus ve 72°C/7 daki-
ka şeklinde uygulandı. Amplifikasyon ürünü 433
bp’lık DNA, agaroz jelde saptandı.

PCR ürünleri %2 oranında agaroz içeren Tris-
Borat-EDTA tamponu ile hazırlanan 0.5 mg/ml
Etidium Bromide ile boyanan jelde yürütülerek ince-
lendi. Bantlar φX 174/Hae III markeri ile karşılaştı-
rılarak değerlendirildi.

Yanlış pozitif sonuçları önlemek için daha önce-
den belirlenen kontaminasyon önlemleri alındı (11).
Ekstraksiyon için laminar akımlı kabin bulunan ayrı
bir oda, yine amplifikasyon ve PCR ürünlerini ince-
lemede ayrı odalar kullanıldı.

Her iki metod sonuçları normal ki-kare testi ile
karşılaştırıldı.

SONUÇLAR

İncelenen HBsAg pozitif 80 serumun tümünde
anti-HBc total de pozitif idi. HBeAg 18 serumda
pozitif iken anti-HBe 62 serumda tespit edildi.

Tablo 1’de HBeAg/anti-HBe oranları, her iki
metod ile HBV-DNA sonuçları ve birbirleri ile ilişkisi
gösterildi. Resim 1 ve 2’de her iki yöntem sonucu
oluşan PCR ürünlerinin agaroz jeldeki bantları gös-
terildi.

İki metod arasında normal ki-kare testi ile an-
lamlı fark bulunamadı (p> 0.05).

Her iki yöntemle de aynı serumlarda HBV-DNA
saptanırken ilave olarak anti-HBe pozitif iki farklı
örnekte I. metod ile HBV-DNA saptandı.

TARTIŞMA

Hepatit B virüsü, Hepadnaviridae ailesinin ort-
hohepadnavirüs cinsinde yer alan bir DNA virüsü-
dür. Etkenin neden olduğu infeksiyonların serolojik
tanısında çeşitli antijenlerin veya bunlara karşı oluş-
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Resim 1. Metod I ile PCR ürünlerinin agaroz
jelde gösterilmesi.
Kolon 1: φ X 174 Hae III (marker)
Kolon 2-21: Serum örnekleri
Kolon 22-23: Pozitif kontrol
Kolon 24: Negatif kontrol

Resim 2. Metod II ile PCR ürünlerinin agaroz
jelde gösterilmesi.
Kolon 1: φ X 174 Hae III (marker)

Kolon 2-21: Serum örnekleri

Kolon 22-23: Pozitif kontrol

Kolon 24: Negatif kontrol

Tablo 1. Serumların HBeAg/Anti-HBe Sonuçları ve HBV-DNA ile ilişkisi.

Metod HBeAg (+) HBV-DNA (+) Anti-HBe (+) HBV-DNA (+) p

n n1 % n n1 %

I 18 18 100 62 7 11.29
>0.05

II 18 18 100 62 5 8.06



muş antikorların duyarlı teknikler ile araştırılmasın-
dan yararlanılır. Moleküler biyolojideki gelişmelerle
birlikte viral kapsidin içindeki DNA’nın klonlanması,
sekans yapısı, çeşitli viral proteinleri kodlayan gen
bölgeleri tanımlanmıştır (12,13).

Daha önceleri viral replikasyon kanıtı sayılan
HBeAg pozitif vakaların %30’unda DNA saptana-
mamış olması, sözkonusu göstergenin tanıdaki de-
ğerini tartışılır hale getirmiştir (12,14,15). Kronik
hepatit B veya asemptomatik taşıyıcı gibi HBsAg
pozitif olan vakalarda serumun infeksiyözitesini sap-
tamada, antiviral tedavi endikasyonu koymada ve
tedaviyi takipte HBV-DNA saptanması en uygun
yoldur. HBV-DNA saptanması, viral replikasyonun
en iyi göstergesidir (12,14,15).

HBeAg viral replikasyonu gösteren geleneksel
göstergedir. Son zamanlarda HBV-DNA’nın PCR
ile gösterilmesiyle güvenirliliği tartışılmaktadır (5,
12,24). Daha önce yapılan çalışmalarda HBeAg
pozitif serumlarda %50-100 arasında HBV-DNA
pozitiflikleri bildirilmektedir (5,12,15,24). Çalışma-
mızda HBeAg pozitif 18 serum örneğinin hepsinde
(%100) her iki yöntem ile HBV-DNA tespit ettik.
Bu sonuç, HBeAg pozitifliği ile HBV-DNA pozitifli-
ği arasında paralellik olduğunu göstermektedir. Ya-
ni HBeAg pozitif serumlarda HBV-DNA bakılarak
viral replikasyon için daha güvenilir karar vermek
ve hastalığın prognozunu değerlendirmek, tedaviyi
planlamak mümkün olabilir.

Anti-HBe pozitifliği ile birlikte HBV-DNA bulu-
nan çalışmaların sonuçları oldukça farklılık göster-
mektedir. Anti-HBe pozitif hastalarda Matsuyama
%18, Carloni %5.6, Berris %6.7, Chen %17, Li-
eberman %50, Hadziyannis %78 oranında HBV-
DNA tespit etmişlerdir (16-21). Biz de I. metod ile
%11.3, II. metod ile %8.1 oranında anti-HBe pozi-
tif serumlarda HBV-DNA saptadık. Bu farklı sonuç-
lar yöresel suşlar, incelenen olguların sayısal ve kli-
nik farkları, örneklerin alınma zamanı, kullanılan
tekniklerin duyarlılık farklarından kaynaklanıyor ola-
bilir (12).

Anti-HBe pozitif ve HBV-DNA pozitif olan olgu-
larda yoğun karaciğer harabiyeti ve siroza ilerleme
daha fazla görülmektedir (22). Bu tip vakalarda ya-
pılan sekans çalışmalarında nokta mutasyonu ile or-
taya çıkan yeni “stop” kodonu ile HBeAg sentezi-
nin durduğu gösterilmiştir (23). Karaciğer yıkımının
daha fazla olmasının sebebi ise dolaşımda HBeAg
olmadığında hepatosit yüzeyinden daha fazla HBe-
Ag ekprese edildiği, bunun sonucu sitotoksik T len-
fositlerinin hepatositlerde daha şiddetli yıkıma yol

açtığı şeklinde yorumlanmaktadır (11). Kısacası
HBsAg ve anti-HBe pozitif hastalarda HBV-DNA
bakılması, hastalığın prognozunu değerlendirmede
önemli kriterdir.

PCR yöntemi kullanılarak genellikle serumda
ml’de 10-50 virüs partikülünü saptanabilmektedir
(6,24). PCR teorik olarak hazırlanan örnekteki tek
bir genomu bile belirleyecek kadar duyarlı bir yön-
temdir (3). Çalışmamızda HBeAg pozitif serumların
hepsinde her iki yöntem ile (%100) HBV-DNA po-
zitif iken anti-HBe pozitif serumların %11.3’ünde I.
yöntem, %8.1’inde II. yöntem ile HBV-DNA sapta-
dık. HBV-DNA saptanan serumlar aynı serumlar
olup ilave olarak sadece anti-HBe pozitif iki farklı
serumda I. yöntemle HBV-DNA tespit ettik. Yapı-
lan çalışmalara benzer olarak HBeAg pozitif serum-
larda HBV-DNA oranı daha yüksek bulunmuştur ve
anti-HBe pozitifliği de serumda HBV-DNA eradi-
kasyonu anlamına gelmemektedir. Bu nedenle viral
replikasyon için en doğru gösterge bugün için
HBV-DNA, bunu tespit için de en duyarlı metod
PCR olarak kabul edilebilir. Özellikle tedavi takibin-
de HBV-DNA bakılması yönlendirici olmaktadır
(5,12,24).

Bu çalışmada I. metod ile serumların 25’inde
(%31.3), II. metodla 23’ünde (%28.8) HBV-DNA
pozitifliği saptandı. Normal ki-kare testi ile iki yön-
tem arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Kla-
sik yöntem, daha düşük maliyetle uygulanabilirken
çözeltileri hazırlama, primerleri elde etme gibi güç-
lükleri vardır. İkinci yöntem daha kolay uygulanabi-
lirken maliyetin daha pahalı olacağı göz önünde bu-
lundurulmalıdır. PCR laboratuvarları kendi koşulları-
na uygun olanı seçmek durumundadırlar.

Sonuç olarak; serolojik tanı belirsizliği bulunan
hepatit B olgularında, seronegatif hepatit B vakala-
rında, hepatit B tanısı alanlarda viral replikasyonu
göstermede, tedaviyi takipte, en iyi göstergelerden
biri olan HBV-DNA saptanmasında en duyarlı tek-
niklerden biri olan PCR’ı kullanarak bu tip olgularda
hekime ve hastaya daha faydalı olunabilir ve HBV-
DNA için bu iki yöntemden biri koşullara göre ter-
cih edilebilir.
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