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ÖZET

Hepatit C virüsü (HCV)’nün genotiplendirilmesi, tedaviye yan›t ve hastal›¤›n progresyonu ile do¤rudan ilifl-
kisi nedeniyle önem kazanm›flt›r; klinik ilgi de giderek artmaktad›r. Filogenetik analizler epidemiyolojik çal›fl-
malarda çok yarar sa¤lamaktad›r. Bu çal›flmada, rutin HCV RNA testlerinde kullan›lan polimeraz zincir reak-
siyonu (PCR)’ndan elde edilen ürünlerin do¤rudan dizi analizinin genotiplemede ve epidemiyolojik çal›flmalar-
da kullan›m›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r. Çal›flmaya “Cobas Amplicor” testi (Roche Molecular
Systems, Branchburg, NJ) ile HCV RNA pozitif bulunan toplam 50 örnek dahil edilmifltir. Genotipleme için
HCV genomunun 5’ kodlamayan bölgesine ait (5’NCR) 184 bazl›k bölgedeki genotip belirleyici diziler analiz
edilmifltir. Nükleik asit dizileri “Big dye terminator” kiti kullan›larak ABI Prism 310 DNA dizi okuma sistemin-
de (PE Applied Biosystems, Foster City, Calif.) belirlenmifltir. Diziler “Clustal W” program› ile hizalanm›fl ve
“Treecon” program›nda filogenetik a¤aç çizilmifltir. Toplam 50 serum örne¤inden 45 (%90) örnekte genotip-
leme baflar›l› olmufltur. Yirmidört kronik hepatit C, 7 renal transplant al›c›s›, 14 talasemi hastas›na ait olmak
üzere toplam 45 HCV izolat›ndan 15’i genotip 1a; 30’u 1b olarak tan›mlanm›flt›r. Nükleik asit dizi analizi, ge-
notiplemede alt›n standart olarak kabul edilmektedir; ticari kitler ve di¤er genotipleme yöntemleri ile kesin
tiplendirilemeyen izolatlar›n tan›mlanmas›nda yard›mc›d›r. Ancak bu çal›flmadaki örneklerde analizi yap›lan
5’NCR bölgesinin, infeksiyon kayna¤›n› araflt›rmak gibi ayr›nt›l› filogenetik analizler için uygun olmad›¤› görül-
müfltür.
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SUMMARY

Genotyping of Hepatitis C Virus by Direct Sequence Analysis of
Polymerase Chain Reaction Products

Genotyping of hepatitis C virus (HCV) has become important and clinical interest has increased because
of its associations with response to therapy and progless of disease. Furthermore, phylogenetic analysis is
useful in epidemiological studies. The aim of this study is to evaluate the routine use of direct sequence analy-
sis of polymerase chain reaction (PCR) products for determining HCV genotypes and phylogenetic analysis.
Fifty serum samples found to be HCV RNA positive by Cobas Amplicor test (Roche Molecular Systems,



Hepatit C virüsü (HCV)’nün genotiplendirilmesi,
tedaviye yanıt ve hastalığın progresyonu ile doğru-
dan ilişkisi nedeniyle önem kazanmıştır; klinik ilgi de
giderek artmaktadır. Özellikle farklı genotiplerin
farklı davranış özellikleri gösterdiğinin anlaşılmasın-
dan sonra HCV genotiplemesinde fikirbirliğine varıl-
ması, belli bir standart oluşturulması ve uyumlu so-
nuç veren genotipleme yöntemleri kullanılmasının
önemi daha iyi anlaşılmıştır. Genotip 1’in, genotip 2
ve genotip 3’e göre daha ağır hastalık yaptığı ve te-
daviye daha az cevap verdiği bilinmektedir. Özellikle
tedavi seçeneklerinin artması ile farklı genotiplerle
infekte olan hastalara, farklı tedavi seçeneklerinin
sunulabileceğinin anlaşılması, genotiplemenin sade-
ce araştırma amaçlı değil rutin uygulamada da kulla-
nılması gerektiğini göstermektedir[1-3]. Bu nedenle,
rutin laboratuvar koşullarında uygulanabilir genotip-
leme yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

RNA virüslerinin çoğunda olduğu gibi, HCV’nin
de genom düzeyinde değişkenliği fazladır[4]. Tüm
HCV genomu boyunca değişkenlik yaklaşık
%30’dur. Değişkenlik tüm viral genlerde görülmekle
birlikte, 5’ kodlamayan bölge (5’NCR) ve çekirdek
(C; “core”) bölgesinde en azdır. Zarf proteinlerini
kodlayan genlerde ise çok fazladır. 5’NCR genomun
en iyi korunmuş bölgesi olmasına karşın, bilinen ge-
notiplerin çoğunun saptanmasını sağlayan polimor-
fik diziler içerir. HCV genotiplerinin sınıflandırılma-
sında Simmonds ve arkadaşlarının viral genomun
NS5 bölgesindeki nükleotid dizilerini karşılaştıran
çalışma temel alınmıştır[4,5]. Kabul edilen sınıflamaya
göre; 6 ana grup kabul edilmektedir. Bu gruplardan
bazılarında alt gruplar bulunmaktadır. Farklı grupla-
rın üyeleri arasındaki dizi benzerlikleri %55-75 ara-
sında (ortalama %64.5) değişmektedir. Alt grupların
üyeleri arasındaki benzerlikler ise %75-86 arasında
(ortalama %80) değişmektedir. Bir alt gruba ait üye-
ler ise ortalama %88 benzerlik göstermektedir.

Bugün için kabul edilen 11 genotip olmakla bir-
likte, bazı araştırmacılar 6 ana genotip olduğunu ka-
bul etmektedir[5-7]. Genotipler, Arap rakamları ile ta-
nımlanmakta (1, 2, 3, 4, 5, 6); alt tipler ise küçük
Latin harfleri ile tanımlanmaktadır (1a, 1b, 1c,
2a...). HCV genotiplerinin coğrafik dağılımı özellik
göstermektedir. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a gibi bazı genotip-
ler tüm dünyada yaygın olarak bulunurken, bazı tip-
ler belirli coğrafik bölgelerde daha sıktır. Örneğin,
Orta Doğu Ülkeleri ve Zaire, Gabon ve Gambiya’da
tip 4 infeksiyonları baskındır. Güney Afrika’da 5a,
Hong Kong’da ise 6a infeksiyonları sıktır[5,8,9]. Tür-
kiye’de 1b infeksiyonları baskındır. Ayrıca 2a, 3a ve
4 infeksiyonlarına da rastlanılmıştır[10-14].

HCV genotiplerinin belirlenmesinde farklı yön-
temler kullanılmaktadır. HCV genotiplemesi için al-
tın standart nükleik asit dizi analizi olup ideal mater-
yal viral genomun tamamıdır, ancak bu pratik bir
yöntem değildir. Bu yüzden virüs tipleri ve alt tipleri
ayrımında kullanılabilecek yeterli düzeyde farklılaş-
mış genom bölgesinin polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR) ile çoğaltılarak dizi analizinin yapılması en uy-
gun yöntemdir[15]. Dizi analizi yöntemleri yerine kul-
lanılabilecek daha hızlı ve basit genotipleme yöntem-
leri önerilmiştir. En yaygın kullanılanlar;

1. Genomun C, E1 veya NS5b bölgesinin PCR
ile çoğaltılıp, dizi analizi,

2. C veya NS5 bölgelerinin tipe özgü primerler-
le PCR tiplendirmesi,

3. 5’NCR’nin PCR-RFLP ile tiplendirilmesi, 

4. 5’NCR, C, E1, NS3 veya NS5B bölgelerinin
PCR sonrası tipe özgü problarla hibridizasyonu,

5. C, E1 veya NS4 bölgesi peptidleri ile serotip-
lendirmesi.
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Branchburg NJ) were included in the study. Genotyping was based upon regions identified as discriminative
within 184 base pairs of 5’ noncoding region (NCR) of viral genome. Nucleotide sequences were determi-
ned by using Big Dye Terminator kit with ABI Prism 310 DNA sequencer (PE Applied Biosystems, Foster
City, Calif.) and were aligned using Clustal W program. Phylogenetic tree was constructed by Treecon prog-
ram. Genotyping could be achieved with 45 serum samples (90%) belonging to 24 chronic hepatitis C, 7 re-
nal transplant and 14 thalasemia patients. Among 45 HCV isolates, 15 were 1a and 30 were 1b. Although
nucleic acid sequencing is the gold standard for genotyping, commercial kits are more practical for routine
laboratory use. However, sequencing helps to identify the genotypes of the isolates which could not be de-
termined, precisely. 5’NCR of HCV did not seem to be appropriate in our group of samples for detailed
phylogenetic analysis such as tracing viral transmission route.

Key Words: HCV, HCV genotypes, Nucleic acid sequence analysis, Phylogenetic analysis
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Farklı bölgeleri hedefleyen yöntemlerle elde edi-
len sonuçlar arasında uyumsuzluklar görülebilmekte-
dir; yöntemlerin başarı oranlarına ait farklılıklar da
bildirilmektedir[7,16,17].

Germer ve arkadaşları, HCV RNA testinde elde
ettikleri PCR ürünlerinin doğrudan dizi analizi ile
HCV genotipleme yöntemini tanımlamışlardır[7]. Bu
çalışmada da laboratuvarımızda rutin olarak kullandı-
ğımız HCV RNA testinden elde edilen ürünlerin dizi
analizi ile genotiplendirilmesinin rutin laboratuvar
koşullarına uygulanabilirliği araştırıldı. Germer ve ar-
kadaşlarının tarif ettikleri yöntem modifiye edilerek
uygulandı.

MATERYAL ve METOD

Hasta Örnekleri

Çalışmaya “COBAS Amplicor” HCV RNA tes-
tiyle (Roche Molecular Systems, Branchburg, NJ)
HCV RNA pozitif bulunan 50 hastanın serum örne-
ği ile başlandı. Kan alındıktan sonra 1 saat içinde ay-
rılan serum örnekleri teste kadar -70°C’de saklandı.
Serum örneklerinden “High pure viral nucleic acid”
kiti (Roche Molecular Systems, Branchburg, NJ) ile
nükleik asitler elde edildi ve -70°C’de saklandı.

5’NCR revers transkriptaz-PCR (RT-PCR) için iki
farklı yöntem uygulandı: 

1. Amplikor ürünlerinin doğrudan dizi analizini
değerlendirmek için, “COBAS Amplicor” sistemiyle
(Roche Molecular Systems, Branchburg, NJ) 9 ör-
neğin nükleik asit eldesi ve amplifikasyonundan son-
ra denatürasyon işlemine geçmeden sistem kapatıl-
dı, PCR ürünleri olan tüpler alındı. Dizi analizinde
sorun yaratmaması için, orjinal sistemde olan inter-
nal kontrol eklenmedi. Sistemde amplikon taşınma-
sına bağlı kontaminasyonu engellemeye yönelik ura-
sil N glikozilazı (UNG) inaktive etmek için, eşit vo-
lümde kloroform eklendi ve karıştırıldı. Üstteki aköz
faz ayrı bir tüpe aktarılarak sekanslama reaksiyonu-
na kadar -20°C’de saklandı.

2. Diğer örneklere “COBAS Amplicor” sistemi
ile çoğaltılan bölgeyi kapsayan Stuyver ve arkadaşla-
rının tarif ettikleri “nested PCR” yöntemi uygulan-
dı[6]. Bu yöntem ticari bir kit olan “Inno-LIPA HCV II
(Innogenetics, Gent, Belçika)” ile genotipleme önce-
sinde amplifikasyon için tanımlanmıştır. Ancak bu
çalışmada revers transkripsiyon ve amplifikasyondan
sonra elde edilen ürünler doğrudan dizi analizi ile tip-
lendirildi. Kittekinin aksine işaretsiz primerler kulla-
nıldı (HCPr98 ve HCPr29 dış primerleri ile HCPr95
ve HCPr96 iç primerleri). Bu işlemler sırasında
RNA’yı korumak ve kontaminasyonu engellemek

için gerekli önlemler alındı[18]. PCR öncesi ve PCR
sonrası işlemler ayrı odalarda, farklı kişiler tarafın-
dan uygulandı.

5’NCR Sekanslama Reaksiyonu

PCR ile elde edilen ürünler %2’lik agaroz jel
elektroforezinde kontrol edildikten sonra 1/5 ile
1/20 arasında sulandırılıp “Big dye terminator” kiti
kullanılarak (PE Applied Biosystems, Foster City,
Calif.) ikinci PCR’de kullanılan iki iç primerle
(HCPr95 ve HCPr96’dan 3.2 pmol) ayrı ayrı reak-
siyona alındı. GeneAmp 9600 otomatik ısı döngü
cihazında (PE Applied Biosystems, Foster City, Ca-
lif.) 25 döngülük 96°C’de 10 saniye, 50°C’de 5 sa-
niye, 60°C’de 4 dakika protokolü uygulandı. Ürün-
ler etanol presipitasyonuyla saflaştırıldı.

Diziler ABI Prism 310 DNA dizi okuma sistemin-
de (PE Applied Biosystems, Foster City, Calif.) belir-
lendi. İki primerle (sens ve antisens) ayrı ayrı elde
edilen diziler birbirleriyle karşılaştırılarak doğrulandı.
Klinik örneklerden elde edilen diziler (-238 ile -55.
nükleotidler arası 184 bazlık bölge) gen bankasından
(www.ncbi.nlm.nih.gov) seçilen genotiplere örnek
dizilerle birlikte Clustal W 1.8 programında hizalan-
dı ve “Treecon” programında (v1.3b) “Neighbour-
Joining (NJ)” yöntemiyle filogenetik ağaç çizildi. 

Kullanılan Referans Diziler

HCV1 A5G ve HPC5NR1 (1a), HCJ4-D10750
ve HCJ238799 (1b), HCJ6-D00944 (2a), HCV-Tr-
D49374 (3b), CAM600-L29588 (4e), BE95-
L29581 (5a), Th580-D84262 (6b).

BULGULAR

Çalışmaya başlanan toplam 50 örnekten 9’u
“COBAS Amplicor” sistemi ile amplifikasyona alın-
dı. Bu örneklerden birinden yeterli amplifikasyon ya-
pılamadı (jelde görülmedi). Biri de sekanslama reak-
siyonu sonucunda genotip 1 olarak saptandığı halde
alt tipleri belirlemek için gerekli diziler ayırt edileme-
di (kısa sekans). Sonuç olarak 7 örnek tiplendirilebil-
di (başarı %77.8). Yeterli amplifikasyon elde edile-
meyen örnek ile diğer 41 örnek LIPA sisteminde ta-
nımlanan “nested PCR” yöntemi ile amplifikasyona
alındı (toplam 42 örnek). Bu sistemle önce 7 örnek-
te yeterli amplifikasyon sağlanamadı; “nested PCR”
tekrarlandığında 6 örnek amplifiye oldu, ancak 1 ör-
nekte yine yeterli amplikon sağlanamadı. Sekans re-
aksiyonu sonucunda ise 3 örnek tip 1 olarak saptan-
dığı halde, genotip 1a ile 1b’yi ayırt etmeye yardım-
cı olan bölgelerin dizileri okunamadı. Sonuçta LIPA
sistemi ile PCR ardından, toplam 38 örnek başarıy-
la tiplendirilebildi (38/42; %90.5). Çalışmaya alınan
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tüm örnekler değerlendirildiğinde toplam 50 örnek-
ten 45’i alt tipleriyle birlikte başarıyla tiplendirildi
(%90). Alt tipleri belirlenemeyen diziler değerlendir-
meye alınmadı. Tablo 1’de kullanılan amplifikasyon
yöntemine göre doğrudan dizi analizine alınan ör-
neklerin tiplendirme oranları özetlenmiştir. Değer-
lendirmeye alınan 45 serum örneğinin 24’ü kronik
hepatit C (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroen-
teroloji Anabilim Dalı’ndan gönderilen), 7’si renal
transplant alıcısı (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Or-
gan Nakli Merkezi’nden gönderilen), 14’ü talasemili
(Antalya Devlet Hastanesi’nden gönderilen) hastaya
aitti.

Şekil 1’de dizilerin hizalanması ve ayırt edici böl-
geler görülmektedir. Stuyver ve arkadaşlarının ta-
nımladıkları yönteme göre genotip 1-6 ile 10 belir-
lenebilmektedir[6]. Bizim örneklerimize ait diziler in-
celendiğinde, tüm örneklerin genotip 1 için tanım-
lanmış paternlere uyduğu görüldü. Alt tiplendirme
için R6 bölgesinde -99. nükleotide göre 15’i 1a,
30’u 1b olarak tanımlandı. Diğer bölgelerle birlikte
tanımlanan paternler de bu tiplemeyi doğruladı. 

NJ yöntemi ile çizilen ağaçta örneklere ait dizi-
lerle genotip 1-6 referans dizileri yerleştiğinde, 6b
referans dizisinin (Th580) genotip 1 olan örnek di-
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Tablo 1. “COBAS Amplicor” sistemi ve “nested PCR” ile amplifikasyondan sonra doğrudan dizi analizine
alınan örneklerde başarılı HCV genotiplendirme oranları

Amplifiye olmayan Alt tip belirlenemeyen Başarılı 
Amplifikasyon yöntemi örnek sayısı örnek sayısı genotiplendirme 

• “COBAS Amplicor” (9) 1 1 7 (%77.8)

• “Nested PCR” (42*) 1 3 38 (%90.5)

• Toplam (50) 1* 4 45 (%90)

* “COBAS Amplicor” sistemi ile yeterli ürün elde edilemeyen bir örnek “nested PCR” ile amplifiye edildi.

Şekil 1. Klinik örneklerden elde edilen dizilerle genotip 1-6 referans dizilerin “Clustal W” 1.8 programında hizalan-
ması. HCV genomunun -238 ile -62. nükleotidler arasındaki bölgesi analize alındı. Genotipleri belirleyici bölgeler
R1-R7 olarak belirtilmiştir.

R1: -238 ile -233; R2: -167 ile -155; R3: -147 ile -142; R4: -138 ile -132; R5: -118; R6: -100 ile -92; R7: -81 ile -70. nük-
leotid pozisyonları arasında tanımlanmıştır. Bu bölgelerin referans dizide altı çizilmiştir. R2’deki kalın harfle belir-
tilen -99. ve -94. nükleotidler genotip 1a ile 1b’nin ayırt edilmesinde yardımcıdır[6]. Bu çalışmaya ait klinik örnek-
lerde kullanılan kısaltmalar; KrC: Kronik C hepatitli, Th: Talasemili, RT: Renal transplant alıcısı hastalara ait örnek-
leri belirtmektedir.



zilerin arasına girerek gruplamayı bozduğu görüldü.
Bunun nedeninin, 5’NCR’de genotip 6’ya özgü de-
ğişikliklerin az sayıda olması ve genotip 1’e benze-
mesi olduğu düşünüldü. Ancak hizalamada da görül-
düğü gibi genotip 6’ya özgü R3 bölgesindeki CA in-
sersiyonu diğer dizilerin hiçbirinde yoktur ve tip 6 ol-
madıkları kesindir. Bu nedenle tip 2a dış grup alına-
rak, sadece tip 1 dizileriyle HCV 1 tiplerinin iç grup-
landırmasına yönelik ağaç çizildi ve dizi analizi ile
benzer tiplendirme elde edildi. Ağaçta, tip 1a ve
1b’nin altında dizi analizinde dikkat çeken değişiklik-
lere uygun gruplanma görülmektedir (Şekil 2). Filoge-
netik ağaç çizilirken gruplamanın tekrarlanabilirliğini
gösteren “bootstrap” değerleri düşüktür (< %50). Bu-
nun da nedeni yine bilgi verici değişiklik sayısının az
olmasıdır.

Genotiplerin Hasta Gruplarına Dağılımı

Toplam 45 örneğin 30’u genotip 1b, 15’i geno-
tip 1a olarak tanımlandı. Kronik C hepatitli hastala-
ra ait dizilerin 20’si 1b (%83.3), 4’ü 1a; renal
transplant alıcılarına ait örneklerin 4’ü 1b (%57.1),
3’ü 1a; talasemi hastalarına ait örneklerin 6’sı 1b
(%42.9), 8’i 1a olarak belirlendi. Gastroenteroloji
kliniğinden gönderilen kronik C hepatitli hastalarda
tip 1b anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Tablo 2’de
genotiplerin hasta gruplarına dağılımı özetlenmiştir.

TARTIŞMA

HCV genotiplerinin belirlenmesi epidemiyolojik
çalışmaların yanısıra tedaviye yanıtı etkilediği için kli-
nik önem kazanmıştır. Tedavi verilecek kişilerde te-
davi öncesi genotipleme yapılması ve viral yük bakıl-
ması önerilmektedir[2,3]. Bu nedenle, laboratuvar ko-
şullarına uygun yöntemlerin belirlenmesi gerekir.

5’NCR bölgesinin değişkenliği düşük olduğu için
HCV RNA tarama testlerinde bu bölge hedeflen-
mektedir. Ancak bu bölgenin genotiplerin belirlen-
mesine özgü dizileri de içerdiği gösterilmiştir[6]. Tica-
ri bir kit olan “Inno-LIPA HCV II” bu amaçla gelişti-
rilmiştir. HCV RNA tarama testinin ardından elde
edilen ürünlerin kullanılabilmesi yönünden rutin la-
boratuvarlarda genotiplemenin bu bölgede yapılma-
sı tercih nedenidir. Amplikor HCV RNA testinin
(Roche Molecular Systems, Branchburg, NJ) hedef-
lediği genomik bölge ile LIPA testinde incelenen böl-
geler örtüştüğünden, tarama testinde elde edilen
amplifikasyon ürünleri LIPA ile genotip saptamada
kullanılabilmektedir. Laboratuvarımızın bu yönteme
ilişkin sonuçları Özacar ve arkadaşları tarafından bil-
dirilmiştir[19]. Bu çalışmada da, nükleik asit dizi ana-
lizi ile daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bu bölgenin
PCR ile çoğaltılmasından sonra, doğrudan dizi ana-
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Şekil 2. Klinik örneklerden elde edilen dizilerle geno-
tip 1 referans dizilerinin gruplanmasını gösteren, NJ
yöntemiyle “Treecon” programında çizilmiş filogene-
tik ağaç. HCJ6 (genotip 2a) dış grup olarak dahil edil-
miştir.
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> HCJ238799–1b–
> 6932 KrC
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> 6507 KrC
> 6634 KrC
> 6810 KrC



lizi ile HCV genotiplemesi planlandı. Germer ve ar-
kadaşları da bu yöntemin başarısını bildirmişlerdir[7].

HCV RNA testi laboratuvarımızda otomatik bir
sistem olan “COBAS Amplicor” testi ile yapılmakta-
dır. Bu sistemde testin geçerliliğini araştırmak için en
baştan itibaren her örneğe internal kontrol konmak-
tadır. İnternal kontrol RNA miktarı düşük olduğun-
dan, dizi analizinde de sorun yaratmayacağı düşünül-
se de, bu çalışmada klinik örnekler dizi analizi önce-
sindeki işlemlere katılmadı. UNG de kloroformla
inaktive edildi ve sekanslama reaksiyonuna geçildi.
Bu şekilde çalışılan 9 örneğin 7’sinde (%77.8) başa-
rılı sonuç alındı. Yeterli amplifikasyon olmayan ör-
nek “nested PCR” ile çalışıldığında genotipleme ya-
pılabildi. Çalışılan örnek sayısı az olduğu için başarı
oranının değerlendirilmesinin uygun olmadığı düşü-
nüldü.

Otomatik sistemde, manüel sistemdeki gibi sap-
tama işlemine devam edilemediği için diğer örnek-
lerde aynı bölgeyi içine alan LIPA protokolüne uy-
gun PCR’den sonra sekanslama reaksiyonu uygu-
landı. Bu yöntemle de %90.5 oranında başarı sağ-
landı. Genotip 1 olarak değerlendirilip alt tipleri be-
lirlenemeyen örnekler başarısız olarak kabul edildi.
Yeterli amplifikasyon sağlanamayan örneklerde vi-
rüs yükünün düşük olduğu düşünüldü[19]. Germer ve
arkadaşları da benzer yöntemle 5’NCR analizinde
%89.4; NS5B bölgesinin analizinde ise %73.5 ora-
nında başarı bildirmişlerdir[7]. Çalışmalarda farklı
oranlar bildirilmekle beraber, “core” ve NS5B bölge-
lerini hedefleyen yöntemlerde oranlar düşük-
tür[16,17]. NS5B bölgesinin değişkenliği nedeniyle
PCR ile yeterli ürün elde etmek zorlaşmaktadır. An-
cak 5’NCR’deki bilgi yeterli olmadığında NS5B böl-
gesindeki bilgiyle birleştirmek gerekmektedir. Bu du-
rum özellikle alt tiplerin belirlenmesinde ve yeni tip-
lerin/alt tiplerin tanımlanmasında ortaya çıkmakta-
dır[5,6].

Bu çalışmada elde edilen dizilerde ayırt edici R2,
R5 ve R6 bölgeleri incelendiğinde; örneklerin tümü-

nün genotip 1 olduğuna karar verildi. Genotip 1’in
alt tiplerinin belirlenmesinde R6 bölgesi değerlendi-
rilmektedir; genelde 1a’da -99. pozisyonda A, 1b’de
ise G vardır. Bu bilgiye göre 30 örneğimiz 1b, 15 ör-
neğimiz 1a olarak tanımlandı. Ancak NS5B gibi baş-
ka bir bölgedeki bilgi ile birleştirildiğinde bu verinin
%9-10 oranında tersine olabileceği bildirilmiştir[20].
Genotip 1 ve 2’de alt tiplemedeki sıkıntı özellikle Af-
rika, Vietnam ve Tayland örneklerinde bildirilmiş-
tir[6]. Hatalı alt tiplemeyi aşmak için R6’daki -94.
pozisyonda T-C değişkenliği de -99 ile kombine edi-
lerek 1a ve 1b tiplemesinde kullanılmaktadır[6]. Bi-
zim örneklerimizin tümünde -94 pozisyonunda T ol-
duğu için -99’a göre karar vermek uygundur.

5’NCR’deki diğer bölgelerin Stuyver’in tarif etti-
ği motiflere göre incelenmesinde; R1 bölgesinde iki
örnekte A (6635KrC ve 6538KrC), birinde de T, A
(6470KrC) değişikliği vardır. Bu motifler genotip 2
ve 4’te de bulunmakla birlikte, bu genotiplere özgü
diğer değişiklikler bulunmamaktadır; 1d-1f alt tiple-
rinde ise bu motifle beraber R4 ve R6 bölgeleri uy-
madığı için bu örnekler 1b kabul edilmiştir[6]. R4 böl-
gesinde bir grup örnekte A (4074RT, 3782RT,
6587RT, 6010KrC, 7656KrC, 9219KrC); birinde
CA (9349KrC) değişikliği, ikisinde de A insersiyonu
(ThYG ve 6810KrC) görülmektedir. Diğer ana tip-
lerdeki belirtici motiflere uymadıkları için bu diziler
de tip 1 içinde değerlendirildi; bir örnek (9349KrC)
tip 7d’ye benzemekle birlikte, -99 pozisyonu uyma-
dığı için tip 1 kabul edildi. Zaten bu yöntem 7-9 tip-
leri ayırt edememektedir. Beş örnekteki (6538RT,
6897RT, 6264KrC, 4596KrC, 8970KrC) T deği-
şikliği ise tip 1’de de görülebilmektedir. Bu değişik-
likler belirtici motifler olarak bildirilmediğinden, ta-
nımlanmış çerçevede hatalı sınıflama yapılmamıştır.
Benzer değişikliklere sahip örneklerin amplifikasyon
ve sekanslama reaksiyonlarının aynı zamanda yapıl-
madığı görülerek, kontaminasyon olasılığından
uzaklaşılmıştır. Yeni alt tipler olma olasılıkları ise an-
cak genomda başka bir bölgenin değerlendirilmesiy-
le açıklanabilir[5].
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Tablo 2. Belirlenen genotiplerin hasta gruplarına dağılımı

1a 1b Toplam 
Hasta grubu Sayı % Sayı % Sayı %

• Kronik C hepatitli 4 16.7 20 83.3 24 100.0

• Talasemili 8 57.1 6 42.9 14 100.0

• Renal transplant alıcısı 3 42.9 4 57.1 7 100.0

• Toplam 15 33.3 30 66.7 45 100.0



Filogenetik ağaçta da tip 1’e ait benzer alt grup-
lar ortaya çıkmıştır. Ancak incelenen 5’NCR bölge-
sinde bilgi verici değişiklik sayısının az olması nede-
niyle gruplamanın tekrarlanabilirliğini gösteren, yani
geçerliliğe işaret eden “bootstrap” değerleri düşük-
tür. Yine bu nedenle tip 6’ya ait referans dizilerle bir-
likte başarılı bir ağaç çizilememiştir. Sonuç olarak fi-
logenetik ağaç çizerek dizi analizi yapmak 5’NCR
bölgesi için uygun değildir. Ancak dizilerin referans
dizilerle birlikte hizalanması ve karşılaştırılması ile
başarılı tiplendirme yapılabilmektedir.

Bu çalışmaya alınan tüm örnekler genotip 1 ola-
rak belirlenmiştir. Dünyanın pekçok bölgesinde de
ülkemizde olduğu gibi genotip 1 üstünlüğü görül-
mektedir[5,8,9]. Ülkemizden HCV genotiplerinin da-
ğılımı konusunda yapılan diğer yayınlarda da 1b in-
feksiyonlarının baskın olduğu gözlenmiştir. Abacıoğ-
lu ve arkadaşları tarafından 5’NCR bölgesinin amp-
lifikasyonu ve RFLP analizi ile 89 hasta üzerinde ya-
pılan çalışmada hakim genotipin 1b (%75.3) olduğu,
bunu %19.1 ile 1a, %3.4 ile genotip 2 ve %2.2 ile
genotip 4’ün takip ettiği gösterilmiştir[10]. Sönmez
ve arkadaşlarının “core” bölgesine özgü tip-spesifik
primerler ile 59 örnekte yaptığı çalışmada %69.5
tip 1b, %5.1 tip 1b + 1a saptanmış, %25.4 örnek
tiplendirilememiştir[12]. Bozdayı ve arkadaşlarının
HCV-RNA testi pozitif 12 kan donöründe yaptığı
çalışmada %75 tip 1b, %17 tip 1a, %8 tip 2a bulun-
muştur[14]. İstanbul’dan Türkoğlu ve arkadaşlarının
ikinci kuşak “core” geni primerlerini kullandığı re-
vers transkripsiyon “nested PCR” ile yaptıkları çalış-
mada 239 serum incelenmiş ve %70 tip 1b, %5.8
tip 1a, %4 tip 3a, %3.7 tip 2a, %2.5 tip 4 genotip-
leri saptanmıştır, %9 olgu sınıflandırılamamış, %5
ise karışık olarak belirlenmiştir[13]. Özacar ve arka-
daşları LIPA ile yaptıkları çalışmada, %81.17 tip 1b,
%10 tip 1a, %1.76 tip 2a/2c, %0.58 tip 2b, %0.58
tip 3a, %0.58 tip 4, %0.58 tip 4c/4d, %4.7 oranın-
da da birden fazla genotip saptamışlardır[19]. Ülke-
mizde yapılan çalışmalarda farklı genotipleme yön-
temleri kullanılmıştır. Bu nedenle sonuçlar arasında
farklılıklar görülmektedir. Zamanla genotipleme için
dünyada standart bir yönteme doğru gidilmesi bu sa-
kıncaları ortadan kaldıracaktır. Yöntem ve bölge ne
olursa olsun ülkemizde hastaların büyük çoğunluğu-
nun genotip 1 ile infekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu
nedenle ülkemizde tedavi öncesi genotip tayini yap-
manın fiyat-etkinlik bakımından uygun olup olmadı-
ğı mutlaka sorgulanmalıdır. 

Bu çalışmadaki genotiplerin hasta gruplarına da-
ğılımı değerlendirildiğinde; talasemi ve böbrek alıcısı

hastalarda 1a ile 1b oranlarının benzer olduğu görül-
mektedir. Bu olguların çoğunluğu HCV RNA tara-
masında saptanmıştır; böbrek alıcısı hastalar, ope-
rasyon öncesi HCV RNA negatif olgulardır. Gastro-
enteroloji kliniğinden tedavi protokolüne karar ver-
me aşamasında gönderilen kronik C hepatitli hasta-
lara ait örneklerde ise 1b oranı anlamlı düzeyde yük-
sek bulunmuştur (%83.3). Bu örneklerin, klinik tab-
loyla başvuran, infeksiyon yaşının yüksek olma ola-
sılığı olan hastalara ait olduğu gözönüne alındığında
1b oranındaki fark anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; bu çalışmada 5’NCR bölgesine ait
diziler belirlenerek genotipleme yapılmıştır. Ticari bir
kit olan LIPA veya RFLP yöntemlerine göre bu yön-
temin analizi daha fazla zaman ve dikkat gerektir-
mektedir. RFLP’ye göre daha pahalıdır. Ancak daha
ayrıntılı bilgi vermektedir ve yeni genotiplerin/alt
tiplerin fark edilmesine olanak sağlar. İş gücü, za-
man ve maliyetten tasarruf etmek için rutin labora-
tuvarlarda kullanılan HCV RNA testi ile elde edilen
PCR ürünlerinin üzerine doğrudan bu yöntem uygu-
lanabilir. Laboratuvar kendi koşullarını, ülke ve bu-
lunduğu merkezin gerçeklerini ve gerekliliklerini dik-
kate alarak maliyet-etkinlik hesabına göre genotiple-
me yapmaya ve yöntemine karar vermelidir.
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