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AMAÇ

• HCV genotiplendirmesi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen kan örneklerinden 
elde edilen sonuçlar ve hasta dosya bilgileri kayıtlardan 
incelenerek; 

• ilimizdeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Suriyeli 
mülteci HCV’ li hastaların genotiplendirme dağılımının 
belirlenmesi ve göç ettikleri bölgeye göre değişikliklerin  

belirlenmesi amaçlanmıştır.



GİRİŞ

• Farklı bölgelerdeki HCV genotip sıklığı çalışılan popülasyona, virüsün mutasyonuna 
göre değişiklik göstermektedir.

• Genotip 1b Türkiye, Rusya, Moldova, Özbekistan'da baskın genotip iken

• Genotip 2 Kuzey İtalya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya

• Genotip 3a Pakistan ve Hindistan da baskın tiptir

• Genotip 4 ise Suudi Arabistan, Suriye, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Yemen

• Genotip 5 güney Afrikada , genotip 6a Çin'de dominant tiptir

• HCV  genotipinin coğrafik dağılımı, dünyada değişiklik göstermektedir 

• Bir ülkedeki ve hatta bölgedeki dağılımı; doğru tedavi yöntemlerini bulmak için en 
temel faktördür.



GEREÇ VE YÖNTEM

• Örneklerin Toplanması

• Çalışmamıza Ocak 2011 - Ağustos 2017 tarihleri arasında 
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına; il 
merkez ve ilçelerinden gönderilen HCV RNA pozitifliği 
saptanan 510 hasta örneğinde genotip analizi uygulandı. 



Hepatit C Virüs RNA Analizi

• HCV enfeksiyonu tanısıyla laboratuvarımıza gönderilen kan 
örneklerinden ayrılan serum örnekleri işleme alınana kadar -
80 0C'de saklandı

• Çalışma öncesi oda ısısına gelmesi sağlandı. Viral RNA, ticari 
ekstraksiyon kiti (QIAGEN, QIAsymphony DSP Virus/Pathogen
Midi Kit, Almanya) kullanılarak elde edildi

• HCV RNA kantitasyonu Rotor-Gene RG-Q (Qiagen, Almanya) 
cihazında  artus HCV QS-RG Q Kiti (Almanya) ile Real-time PZR 
yöntemi uygulanarak incelendi (duyarlılık 21 IU/ml)



HCV RNA Positive Serum Örneklerinin Genotip
Analizi

• HCV RNA pozitif olarak tespit edilen 510 örnekte genotipleme
çalışması yapıldı. Testler için ayrılan serum örnekleri işleme 
alınana kadar -80 0C'de saklandı. Serum örneklerinin çalışma 
öncesi oda ısısına gelmesi sağlandı

• Örneklerin genotiplendirilmesi Geno Sen’s HCV Genotyping
1/2/3/4 Real Time PCR Reagents Kiti (Genom Diagnostic, 
India) ile gerçekleştirildi. 



BULGULAR

• Ocak 2011-Ağustos 2017 tarihleri arasında 360’ı (%70.6) 
erkek, 150’si (%29.4) kadın, toplam 510 hastanın HCV 
genotipine bakıldı

• Tüm hastaların yaş ortalaması 41 olarak tespit edildi

• 41 hasta Suriyeli mülteci olup, yaş ortalaması 52

• 469 hasta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yaş ortalaması 
40 olarak bulundu.

• Tüm hastaların genotip dağılımları, yaş ortalaması ve cinsiyet 
dağılımları Tablo 1 ve 2’de özetlenmiştir



Tablo I. Kahramanmaraş İli HCV’li Hastaların 
Genotip Dağılımı

Genotip n=469

(%)

Kadın hasta

sayısı

Erkek hasta

sayısı

Kadın hasta

Ortalama yaş

Erkek hasta

ortalama yaş

Ortalama

yaş

Gt1 214(45.6) 114(%53) 100(%47) 61,8 53,7 58

Gt2 8(1.7) 1(%87,5) 7(12,5) 67 30 34.6

Gt3 241(51.4) 5(%2) 236(%98) 33,4 24,6 24.8

Gt4 6(1.3) 3(%50) 3(%50) 61 41,3 51.1



Tablo II. Suriyeli Mülteci HCV’li Hastaların 

Genotip Dağılımı

Genotip n=41

( %)

Kadın hasta

sayısı

Erkek 

hasta 

sayısı

Kadın hasta

Ortalama yaş

Erkek hasta 

ortalama yaş

Ortalama yaş

Gt1 23(56) 16(%70) 7(%30) 52.6 46.4 50.6

Gt2 1(2.5) 1(%100) - 32 - 32

Gt3 1(2.5) - 1(%100) - 42 42

Gt4 16(39) 10(%62.5) 6(%37.5) 54.6 54.8 54.6



TARTIŞMA

• Yapılan çalışmalarda HCV’nin farklı genotip ve alt tiplerinin 
olduğu gösterilmiştir

• Genotiplerin farklılığı klinik tedavinin planlanması ve tedaviye 
yanıtın takibinde yol göstericidir 

• HCV enfeksiyonunun klinik yönetiminde HCV RNA viral yük 
belirlenmesi ve genotip tayini önem kazanmıştır

• Burdan yola çıkarak genotip dağılımının ülke genelindeki 
durumunun bilinmesi uygun tedavi algoritmalarının 
oluşturulması için vazgeçilmezdir 



TARTIŞMA

• Ülkemizde genotip 1b en sık görülen tip olarak saptanmış olup 
görülme sıklığı %60-100 aralığında bildirilmiştir

• Daha az oranda genotip 1a, genotip 2, genotip 3 ve genotip 4 
enfeksiyonları görülmektedir

• 2013 yılında Kirişci ve ark.10 Kahramanmaraş ili HCV RNA pozitif 100 
hastanın genotip dağılımını incelediğinde %60 tip 1, %40 tip 3 olarak 
bulmuşlardır. 

• Yine Kakramanmaraşta 2015 yılında Çalışkan ve ark. yaptığı 
değerlendirmede genotip 1 %51.7, genotip 3 %46 olarak tespit 
edilmişdir.

• Çalışmamızda ise yine ülkemizden bildirilen genotip oranlarından 
oldukça farklı olarak, genotip 1 %45.6 ile daha düşük oranda 
saptanırken genotip 3 %51.4 olarak şimdiye kadar ülkemizden 
bildirilen en yüksek oran olarak tespit edilmiştir.

• Kahramanmaraşta, yıllar içinde genotip 1 oranının azaldığı, genotip
3 oranının arttığı görülmektedir. 



TARTIŞMA

• Türkiye’deki diğer çalışmalardan farklı oranda tespit edilen 
Kahramanmaraş ili genotip 3 prevalans oranının bölgesel bir 
farklılığa mı?

• Çalışmanın yürütüldüğü merkezlerin hasta dağılımlarıyla mı? 
(mültecilerin, mahkum ve ilaç bağımlılarının değerlendirilmesi 
vb.) 

• Savaş ve göç gibi aktiviteler sonucu bölge içi genotip
prevalansında değişikliğe mi ? işaret ettiği

• Popülasyonunun kökenine yönelik analitik çalışmaların 

yapılması ile mümkün olacaktır. 



TARTIŞMA
• HCV Genotip 4; Suriye, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan ve Suudi 

Arabistan gibi Arap ülkelerinde en yaygın görülen tiptir 
Suriye’de baskın genotip 4 (4c/4d) (%59) olup, daha sonra 
sırasıyla genotip 1 (%28,5), genotip 5 (%10,1), genotip 3 
(%1,8) ve genotip 2 (%0,8) enfeksiyonları görülmektedir

• Suriye’de predominant genotipin 4 olmasına karşın 
Türkiye’ye göç eden mültecilerde genotip 1’in daha dominant 
tespit edilmesi HCV genotip oranlarının göçlerden etkilenmiş 
olabileceğini bize düşündürtmüştür.

• Ancak bu genotip profili mülteci hastaların bölgesel genotip
(genotip 1 %56) dağılımına değil de Türkiye genotip profiline 
daha yakın gibi durmaktadır



TARTIŞMA

• Genotip 1 ile enfekte Suriye’li hastalar ile bölgemizdeki genotip 1 ile 
enfekte hastaların yaş ortalaması yakınlık göstermektedir. 
Çalışmanın daha fazla sayıdaki hasta populasyonu ile genişletilmesi 
bu duruma daha fazla açıklık getirecektir. 

• Genotiplerin dağılımında, cinsiyet, yaş grupları, risk faktörlerine 
ilaveten bölgesel farklılıkların ve de savaş, göç gibi aktivitelerin 
etkileri de belirginleşmektedir. 

• Farklı coğrafi bölgelerin aralıklı olarak daha fazla merkez ve hasta 
gruplarını içerecek şekilde genişletilmesi HCV tedavisinde daha da 
başarı elde etmek için önem arz etmektedir. 

• HCV enfeksiyonlarının genotip profilinin belirlenmesi için 
epidemiyolojik veri oluşturan çalışmalar yapılması, HCV’ de klinik 
sürecin takibi, tedavi seçiminde ve aşı geliştirme çalışmaları için 
önem arz etmektedir.




