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Hematolojik Maligniteli Hastalarda
ve Kan Vericilerinde Hepatit G Virüs
RNA’sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu
(PCR) ile Saptanması*

Ne A-ne B tipi hepatitlerin en önemli nedeni ol-
duğu düşünülen Hepatit C virüsü (HCV) laboratuvar-
da kolaylıkla tanımlanabilmekte ve duyarlı serolojik
testlerle yapılan taramalar, özellikle transfüzyona
bağlı hepatit insidansını belirgin olarak düşürmekte-
dir (1). Ancak HCV ile infekte olmayan ne A-ne B
hepatiti vakaları, araştırıcıları olası diğer hepatit vi-
rüslerini saptamaya yönlendirmiştir. 1995 yılında
"Genelabs" laboratuvarları buldukları yeni virüsü He-
patit G virüsü (HGV), "Abbott Laboratuvarları" ise
GBV-A, GBV-B, GBV-C olarak isimlendirmiş ve iki
laboratuvarın birbirinden bağımsız olarak yaptıkları
çalışmalar geçtiğimiz yıl içinde birçok çalışmaya kay-
nak oluşturmuştur. Bu etkenlerin moleküler karakte-
rizasyonu HGV ve GBV-C’nin hemen tamamiyle
benzer olduğunu, hatta aynı ajanlar olabileceklerini,
HCV genomu ile %25’ten az bir benzerlik gösterdik-
lerini ve Filaviviridae ailesinden yeni bir virüsle karşı-
laştığımızı ortaya koymuştur (2,3).

HGV’nin geçiş yolları, epidemiyolojisi ve hastalık
oluşturma kapasitesi hakkında fazla veri bulunma-
makla birlikte parenteral geçiş yolunun önemini gös-
teren bazı çalışmalar bulunmaktadır. Damar içi ilaç
kullananlar, hemodiyaliz hastaları, hemofiliklerde
HGV-RNA daha sıklıkla saptanmış, transfüzyon ön-
cesi negatifken, transfüzyon sonrası HGV-RNA var-
lığı gösterilen olgular da bildirilmiştir (4-6). Bu yazı-
da, İngiltere Nottingham Üniversitesi Viroloji bölü-

münde gerçekleştirilen hematolojik malignite hasta-
ları ve sağlıklı kan vericilerinden HGV-RNA saptan-
ması ile ilgili verilerin aktarılmasıyla Türkiye’de yapı-
lacak çalışmalara kaynak oluşturabilme amaçlan-
mıştır.

Hasta serumlarından RNA ekstraksiyonu ama-
cıyla 100 µL hasta serumu 500 µL denatürasyon so-
lüsyonu (4.0 M guanidyum tiyosiyanat, 0.1 M Tris-
HCl, pH:7.5) ve 5µL 2- merkaptoetanol ile karıştı-
rılmış ve önce 60 µL 2.0 M sodyum asetat (pH:4.0)
sonra 720 µL fenol-kloroform-izoamil alkol eklene-
rek 13.000 rpm’de 5 dakika santrifüj edilmiştir. Üst
faz alınarak eşit miktarda isopropanol ve 1 µL gliko-
jen eklenmiş, tüpteki bu sıvı iyice karıştırılarak
-20°C’de 30 dakika bekletilmiştir. 13.000 rpm’de 5
dakika santrifüj sonrası pelete 1 mL %75’lik etanol
eklenerek tekrar santrifüj edilmiş ve 20 µL dietil pi-
rokarbomatlı suyla pelet yeniden süspanse edilmiştir.
8 µL RNA total 15 µL hacimde "Pharmacia First
Strand cDNA Synthesis Kit" kullanılarak cDNA’ya
çevrilmiştir. Bu amaçla RNA içeren solüsyon önce
65°C’de 10 dakika inkübe edilmiş; 5 µL reaksiyon
karışımı (reverse transcriptase, bovine serum albu-
min, dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 1 µL primer (0.2
µg/L solüsyon içinde random heksadeoksinükleodit-
ler), 1 µL DTT solüsyonu ile karıştırılarak 37°C’de 1
saat daha inkübe edilmiştir. İlk PCR işleminde
94°C’de 45 sn, 50°C’de 45 sn 72°C’de 90 sn’den
oluşan 35 döngü uygulanmıştır. Bu amaçla 2 µL
cDNA’ya, 5 µL 10xPCR tamponu, 5 µL MgCl2, 1
µL primer GS1 (10 pmol/µL), 1 µL primer GAS1
(10 pmol/µL), 1 µL dNTP’ler (5 mM), 0.25 µL Taq
polimeraz ve 36.75 µL su eklenerek toplam 50 µL
hacimde çalışılmıştır. İkinci PCR işlemi için 94°C’de
45 sn, 50°C’de 45 sn, 72°C’de 90 sn’den oluşan 30
döngü uygulanmıştır. Bu amaçla ilk reaksiyon ürü-
nünden 1 µL alınmış, bu kez 1 µL primer GS2 (10
pmol/µL) ve 1 µL primer GAS2 (10 pmol/µL) ilave
edilerek yukarda anlatılan karışıma katılarak toplam
hacim 50 µL’ye tamamlanmıştır. 5’ non-coding böl-
geye yönelik primerlerin dizilimi aşağıdaki gibidir:

GS1: AGG TGG TGG ATG GGT GAT,

GAS1: TGC CAC CCG CCC TCA CCC GAA

GS2: TGG TAG GTC GTA AAT CCC GGT,

GAS2: GGA GCT GGG TGG CCT CAT CAT

PCR ürünü %2’lik agaroz jelde yürütülerek de-
ğerlendirilmiştir. cDNA dönüşümü ve PCR işlemele-
ri gerçekleştirilirken her çalışmada pozitif hasta seru-
mu ve negatif kontrol kullanılmıştır (Şekil 1).
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* Bu çalışma, 3. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, 7-9 Kasım, Ankara’da sunulmuştur.



Çalışmamızda 73 hematolojik maligniteli hasta-
nın sekizinde (%11), 100 kan vericisinin yalnız birin-
de (1) HGV-RNA saptanmıştır (p<0.003). Bu farkın
nedeninin hasta gurubunun çeşitli defalar kan trans-
füzyonu almış olmasından  kaynaklandığı düşünül-
müştür. Hastaların karaciğer enzimlerinin normal
düzeyde olduğu ve klinik bulgu vermedikleri gözlen-
miştir.

Masuka ve arkadaşları yedi ile 16 yıl takip ettik-
leri 16 hastada kalıcı HGV-RNA pozitifliğine rağ-
men yüksek transaminaz düzeyleri saptayamadıkları-
nı bildirmişlerdir (7). HGV’nin hepatit nedeni oldu-
ğunu söyleyebilmek için serum ve karaciğerde diğer
hepatit etkeni virüslerin tercihan PCR gibi duyarlı bir
yöntemle taranması, serum transaminaz düzeylerin-
deki flüktüasyonların akut ataklarla paralel seyretme-
si, histopatolojik bulguların klinik tabloyla uyumlu ol-
ması gerektiği düşünülmektedir (8). HGV’nin nedeni
açıklanamayan hepatitlerdeki yerinin saptanması, si-
roz ya da hepatosellüler malignite gibi komplikas-
yonlara yol açıp açmadığının belirlenmesi için ileriye
yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Şekil 1. HGV PCR sonuçlarının agaroz jelde
gösterilmesi.

2. sıra: pozitif hasta
9. sıra: cDNA kontrol

10. sıra: pozitif kontrol
11. sıra: negatif kontrol
12. sıra: marker


