
Hepatit B virüsü (HBV), halk sağlığını tehdit
eden en önemli ve yaygın viral etkenlerden birisidir.
HBV’nin varlığı uzun yıllardır bilinmesine rağmen,
virüs hakkında bugün bilinen birçok bilgi özellikle re-
kombinant DNA teknolojisi kullanılarak elde edilmiş-
tir. Ayrıca, bu teknoloji ile teşhis ve korunma amaç-

lı kullanılan HBV’nin proteinlerinin fazla miktarda
üretilmesi sağlanmıştır[1,2].

HBV, 3200 nükleotid uzunluğunda, kısmen çift
sarmallı ve sirküler bir DNA’ya sahiptir. Virüsün C
gen bölgesi yaklaşık olarak 640 nükleotid uzunlu-
ğundadır. Bu bölge içinde iki farklı protein kodlan-
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ÖZET

Bu çal›flmada, hepatit B virüs (HBV) core antijeni (HBcAg) ço¤alt›larak, ökaryotik ekspresyon vektörüne
yerlefltirilmifltir. Bu amaçla, HBcAg DNA’s›, HBV’nin HBcAg gen bölgesine spesifik pimerler kullan›larak, po-
limeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile ço¤alt›lm›flt›r. Daha sonra HBV’nin HBcAg gen bölgesine ait PCR ürünle-
ri pcDNA 3.1/V5 His-TOPO ökaryotik ekspresyon vektörüne yerlefltirilmifltir. PCR tarama deneyleri ile
HBcAg geninin varl›¤›n› do¤rulam›flt›r. Ayr›ca enzim sindirim deneylerinden de baz› amaçlar için yararlan›lm›fl-
t›r. Sonuç olarak, HBV’nin HBcAg gen bölgesi ökaryotik ekspresyon vektörüne yerlefltirilmifltir.
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SUMMARY

Cloning of the Core Antigen (HBcAg) Gene of Hepatitis B Virus
into an Eucaryotic Expression Vector

In the presence of this study, the core antigen (HBcAg) of hepatitis B virus (HBV) was amplified and clo-
ned into an eucaryotic expression vector. For this aim, HBcAg DNA was amplified with the primers spesific
to HBcAg gene of HBV by polymerase chain reaction (PCR). Afterwards, the PCR product of HBcAg gene
of HBV was placed into pcDNA 3.1/V5 His-TOPO vector. PCR screening assay was performed to confirm
the presence of the HbcAg gene. Furthermore, enzyme digestion assay was performed for the same purpo-
se. In conclusion, the HBcAg gene of HBV was cloned into the eucaryotic expression vector.
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maktadır. Genin 550 baz çifti (bç) uzunluğundaki
HBcAg gen bölgesi tarafından kodlanan protein,
yaklaşık olarak 183 aminoasit uzunluğunda ve 22
kDa büyüklüğünde HBcAg proteinidir. Bu protein
virüs açısından önemli biyolojik ve morfolojik özellik-
lere sahiptir[3,4]. Ayrıca, konakçıda açıklanan bu
proteinin miktarı ve proteine karşı konakçı immün
yanıtının gücünün, hastalığın patogenezinde önemli
olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan, konakçıda
HBcAg’ye özgül immün yanıtın ölçülmesi hastalığın
takibinde önemli görülmektedir[1,4]. 

Bu çalışmada, kronik HBV’li hasta serumların-
dan çoğaltılan HBcAg gen bölgesinin rekombinant
DNA teknolojisi kullanılarak pcDNA3-1/V5-His
TOPO TA ökaryotik açıklama vektörüne yerleştiril-
mesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

HBcAg Geninin Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu ile Çoğaltılması

Kronik HBV bölgesinin çoğaltılması daha önceki
bir çalışmaya göre gerçekleştirildi[5]. Daha sonra,
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ürünü Wizard pü-
rifikasyon kiti (Promega) kullanılarak %1’lik agaroz
jelden saflaştırıldı[6].

Rekombinant HBc-TOPO Plazmidinin 
Oluşturulması

Rekombinant HBc-TOPO plazmidinin oluşturul-
ması aşağıda tarif edilmiştir. Kısaca; PCR ile çoğaltı-
lan HBcAg geni EcoRI-HindIII enzimleriyle kesile-
rek ve yaklaşık olarak 550 bç uzunluğundaki gen kıs-
mı %1.5’lik agaroz jelden daha önce tarif edildiği gi-
bi pürifiye edildi[6]. Jelden pürifiye edilmiş HBcAg
geninin 4 µL’si ile 1 µL pcDNA3-1/V5-His TOPO
vektöründen (Invitrogen) hazırlanan karışım mikro-
santrifüj tüpüne konularak oda ısısında beş dakika li-
gasyon için bekletildi. 1 µL 6XTOPO durdurma so-
lüsyonu ilave edilerek reaksiyon sonlandırıldı. Kom-
petan JM109 hücreleri kullanılarak transformasyon
işlemi gerçekleştirildi. 

Transformasyon sonrası elde edilen bakteriyel
koloniler kullanılarak PCR tarama (PCR-T) deneyi
yapıldı[5].

pcDNA3-1/V5-His TOPO vektörü içine HBcAg
gen bölgesinin yerleştirilmesi ile oluşturulan rekom-
binant plazmid DNA’sı, alkali lizis metodu ile elde
edildikten sonra EcoRI-HindIII restriksiyon enzimle-
riyle kesilerek doğrulama deneyleri gerçekleştirildi[5].

Restriksiyon enzim kesim analizi; ampisilin içe-
ren Luria-Bertani (LB) agar besiyerinde üreyen

transforme hücre DNA’larında HBcAg geninin var-
lığının gösterilmesi amacıyla ek bir doğrulama dene-
yi olarak restriksiyon kesim analizi gerçekleştiril-
di[5,6]. Bu amaçla, öncelikle, ampisilin içeren LB
agar besiyerinde üreyen hücre kolonilerinden öze
yardımıyla alınan hücreler ampisilin içeren 10 mL
LB sıvı besiyerine ekildi. Hareketli zeminde bir gece
üretilen hücreler santrifüjle elde edildi. Elde edilen
hücrelerden miniprep DNA’lar hazırlandı. Miniprep
DNA’larında EcoRI-HindIII enzimlerle kesim deney-
leri daha önce belirtildiği gibi gerçekleştirildi[5]. Ke-
sim ürünleri %1.5’lik agaroz jelde görüntülendi. 

Restriksiyon kesim analizi ve PCR-T deneyleri so-
nucuna göre, HBV’nin HBcAg genini içeren klonlar-
dan elde edilen rekombinant plazmidler HBc-TOPO
olarak isimlendirildi. 

BULGULAR

Kronik HBV infekte serum örneklerinden rest-
riksiyon enzim tanıma bölgelerine de sahip primer-
lerle HBcAg gen bölgesinin PCR ile çoğaltılması so-
nucunda yaklaşık 550 bç’lik gen parçası agaroz jel-
de görüntülenmiştir (Şekil 1). 

HBV ile infekte bireylerin serum örneklerinden
izole edilen HBV DNA’sı kullanılarak, HBcAg gen
bölgesi PCR ile çoğaltıldıktan sonra bu bölgenin
pcDNA3-1/V5-His TOPO vektörüne yerleştirildiği
PCR-T deneyi ile doğrulanmıştır. 
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Şekil 1. Kronik HBV infekte serum örneklerinden
çoğaltılan ve restriksiyon enzim tanıma bölgeleri-
ne de sahip olan 550 bç uzunluğunda HBcAg gen
bölgesinin %2’lik agaroz jelde görüntüsü.
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Bu amaçla, transformasyon işlemi sonucunda el-
de edilen ve rekombinant plazmidi içeren bakteriyel
hücre kolonilerinin kalıp olarak kullanıldığı ve PCR
reaksiyonu sonucunda HBcAg gen bölgesinin belir-
lendiği elektroforez sonuçları gösterilmiştir (Şekil 2).
PCR reaksiyonunun kontrolü amacıyla HBsAg gen
bölgesinin 259 bç’lik bölgesine özgül primerler kul-
lanılmış ve bu gen bölgesi de PCR-T deneyi sonu-
cunda tespit edilerek görüntülenmiştir.

Rekombinant vektörde HBcAg geninin varlığının
gösterilmesi amacıyla ek bir doğrulama deneyi ola-
rak restriksiyon kesim analizi gerçekleştirilmiştir. Bu
deneyde, rekombinant HBc-TOPO DNA’larının
EcoRI-HindIII enzimlerle kesimi neticesinde yaklaşık
5500 bç uzunluğundaki vektör DNA’sına ilave ola-
rak 550 bç’lik HBcAg geni %1.5’lik agaroz jelde gö-
rüntülenmiştir (Şekil 3). 

TARTIŞMA

Deneysel hayvan modellerinin çok sınırlı olması
nedeniyle HBV replikasyonunun, genom yapısının
ve nükleotid diziliminin anlaşılmasına yönelik çalış-
malarda klonlanmış HBV DNA’sı kullanılmıştır[4,7,8].
Ayrıca, bu çalışmalar klonlanmış gen ürününün faz-
la miktarda üretilmesi için de sıklıkla tercih edilmiş-
tir[7]. HBV için, klonlanmış gen ürünlerinin tanısal
kitlerin hazırlanmasında ve immünizasyonda kulla-
nımları son yıllarda vazgeçilmez olarak kabul edil-
mektedir[7,9]. 

Ökaryotik hücrelerde HBcAg proteinin açıklatıl-
masına yönelik önceki çalışmalarda viral promotor
ve enhancerlara sahip farklı plazmid vektörler kulla-
nılmıştır[7-10]. pcDNA3-1/V5-His TOPO TA, PCR
ürünlerinin direkt klonlanması ve memeli hücrelerde
açıklanmasında kullanılan 5523 bç uzunluğunda bir
vektördür[11]. Bu vektör kullanılarak, klonlanacak
PCR ürününün çok kısa sürede ve yüksek etkinlikte
ligasyonu mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu vektör re-
kombinant genin memeli hücrelerde yüksek oranda
sentezine ve açıklatılan proteinin kolaylıkla pürifikas-
yonuna da imkan sağlamaktadır[11]. 

Ülkemizde HBV’ye yönelik yapılan çalışmalar
çoğunlukla tanısal amaçlıdır. Son yıllarda, HBV’nin
yapısal unsurlarının anlaşılmasına, proteinlerinin ta-
nısal ve tedavi amaçlı üretilmesine yönelik moleküler
çalışmalar görülmeye başlamıştır[5,12]. 

Sonuç olarak; bu çalışmada HBV’nin HBcAg ge-
ninin ökaryotik bir açıklama vektörü olan pcDNA3-1/
V5-His TOPO TA vektörüne yerleştirilmesi ve bu
vektörde klonlanması başarılmıştır. Böylece, elde
edilen bu rekombinant DNA vektör kullanılarak
HBcAg proteininin tanısal, tedavi ve teşhis amaçlı
üretilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, bu rekombi-
nant vektörün DNA tabanlı immünizasyonlarda kul-
lanımları test edilebilecektir. Bu doğrultuda çalışma-
larımız devam etmektedir. 
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Şekil 2. HBcAg gen bölgesine özgül primerler kul-
lanılarak yapılan PCR-T deneyi sonucunda çoğaltı-
lan ürünün %2’lik agaroz jelde gösterilmesi. Pozi-
tif PCR-T ürünü (hat 3-6), pozitif kontrol olarak
kullanılan 550 bç’lik HBcAg PCR ürünü (hat 2), ne-
gatif kontrol (hat 7), 259 bç’lik HBsAg gen parça-
sı (hat 1), 100 bç’lik DNA marker (hat 8).

Şekil 3. EcoRI-HindIII enzimlerle kesimi neticesinde
rekombinant HBc-TOPO DNA’larında uzaklaştırı-
lan 550 bç’lik HBcAg geninin %1.5’lik agaroz jelde
görüntüsü.
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