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GenotiplemeGenotipleme

• Genomun genetik karakterizasyonu

• Bir bireyi/suşu, diğerlerinden ayıran

mutasyonları (nt dizisi değişikliklerini)

ortaya koymak üzere yapılır

• Genomun genetik karakterizasyonu

• Bir bireyi/suşu, diğerlerinden ayıran

mutasyonları (nt dizisi değişikliklerini)

ortaya koymak üzere yapılır



VirusVirus Genomlarını Ayıran ÖzelliklerGenomlarını Ayıran Özellikler

• DNA veya RNA formunda

• Tek veya çift iplikçikli

• Segmentli veya segmentsiz

• Pozitif  veya negatif  polariteli

• Sirküler veya lineer

• Basit/küçük veya kompleks/büyük

• “Çöplük DNA” yok veya son derece az

• Mutasyon hızı yüksek
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ViralViral GenotipGenotip Analizini Etkileyen GeliAnalizini Etkileyen Gelişşmelermeler

• Sekanslama teknolojisindeki gelişmeler

• Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler

• Yeni geliştirilen istatistiksel analizler

• Viral tür ve suş kavramlarının netleşmesi
– TÜR: Birbiriyle ortak gen havuzunu paylaşan, varlıklarını

başka gen havuzlarından bağımsız olarak sürdürebilen virüs

toplulukları

– SUŞ: Belli bir fenotipik karakter sergileyen ve doğal

koşullarda stabil kalabilen biyolojik varyantlar
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ViralViral GenotiplemeGenotipleme YöntemleriYöntemleri

• DNA dizi analizi (sekans analizi)*

• Hibridizasyon temelli teknikler

• Sinyal amplifikasyonuna dayalı yöntemler

• Hedef amplifikasyonuna dayalı yöntemler

• Microarray teknolojileri

• DNA dizi analizi (sekans analizi)*

• Hibridizasyon temelli teknikler

• Sinyal amplifikasyonuna dayalı yöntemler

• Hedef amplifikasyonuna dayalı yöntemler

• Microarray teknolojileri



NedenNeden ViralViral GenotiplemeGenotipleme??

• Virus evrimi ve epidemiyolojisini anlama

• Salgın analizi
– Belli bir kaynaktan yayılım/tesadüfi birliktelik?

– Başlama zamanı?

– Bulaş yolları?

– Konakta ve doğada yayılım yolları?

• Tedaviye cevabı öngörme (HCV)

• Antiviral direnç tayini (HBV, CMV, HIV)

• Klinik seyir tahmini (HCV)

• Aşı adayı belirleme
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Sekans AnaliziSekans Analizi

• Nükleik asit ekstraksiyonu

– RNA virusu: Revers transkripsiyon

• PZR ile hedef  genin amplifikasyonu ve

amplifikasyon ürününün temizlenmesi

• Sekans analizi (iki yönlü)

• Veri analizi (filogenetik analiz)

– EMBL, EBI, NCBI-GenBank, DDBJ vb
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Genomun Hangi Kısmı?Genomun Hangi Kısmı?

• Yakın türler için: değişime açık bölgeler

– Yapısal proteinleri kodlayan genler

• Uzak türler için: korunmuş bölgeler

– Viral replikasyonu yönlendiren enzimler

– Korunmuş bölgelerle sınırlanmış değişken diziler

– Daha önce üzerinde fazla araştırma yapılmış, veri

tabalarında karşılaştırmaya yeterli veri bulunan diziler
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Filogenetik AnalizFilogenetik Analiz

• EVRİM: Bir toplulukta yer alan bireylerin

genetik yapısında, zaman içerisinde ortaya

çıkan değişikliklerin birikimi

• AMAÇ: Organizmaların evrimsel geçmişini,

birbirleriyle yakınlıklarını, birbirinden

ayrıldıkları zamanı vb doğru olarak ortaya

koyacak en doğru sonuca ulaşmak (doğru

karakterler kullanarak)
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FilogenetikFilogenetik AnalizAnaliz

• ARAÇ: Bilgisayar programları

– Mesafeye dayalı yöntemler (UPGMA ve Neighbour

Joining yöntemleri)

– Sekansa dayalı yöntemler (Parsimony ve maximum

likelihood yöntemleri)

• SONUÇ: Dendogramlar (Filogenetik ağaçlar)
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ViralViral Salgın KaynaSalgın Kaynağğını Anlamakını Anlamak

• Olası indeks vakanın belirlenmesi

• Erken dönemde klinik örneklerin alınması

• En az ikişer örnek alınarak birinin saklanması

• Karşılaştırmaya yetecek kadar uzun ve değişken bölgeler

içeren hedeflerin seçilerek sekanslanması

• Uygun filogenetik analiz yöntemlerinin kullanılarak

değerlendirilmesi gerekir

• Adli soruşturmalarda!
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AntiviralAntiviral Direnç TayiniDirenç Tayini

• Tedavi sırasında ortaya çıkan de-novo mutasyonları taşıyan

dirençli suşlar çoğalır ve yeni konaklara bulaşır
– İlaç yokluğunda bile varlığını sürdüren başarılı varyantlar (Örn,

HCV genotip 1)

– Tedavi öncesi konakta minör-quasi-species olarak bulunan

varyantlar (Normal şartlarda daha az başarılı, ancak tedavi

sırasında seçilirler)

– Tedavi sonrasında ortaya çıkan varyantlar (Normal şartlarda daha

az başarılı, ancak tedavi sırasında seçilirler)
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Sekans TemelliSekans Temelli GenotiplemeninGenotiplemenin SıkSık
KullanıldıKullanıldığğıı ViruslarViruslar

• HAV

• HBV

• HCV

• HIV

• CMV

• HAV

• HBV

• HCV

• HIV

• CMV



HAV

• Kaynak ve indeks vaka araştırmalarında;

– VP3-VP1 bileşkesi veya

– VP1-V2A bileşkesi sekanslanır

• Kaynak ve indeks vaka araştırmalarında;

– VP3-VP1 bileşkesi veya

– VP1-V2A bileşkesi sekanslanır



HBV

• Tüm nükleotid dizisinde (3200 bç) %8 fark

bulunan en az 10 genotipe ayrılır: A-J

• Genotiplerde %4-8 genomik

dizi farkı gösteren subtipler var

• Serotipler: ayw1, ayw2, ayw3,

ayw4, ayr, adw2, adw4,

adrq+, adrq-
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GenotipGenotip SubtipSubtip Genom uzunluGenom uzunluğğuu CoCoğğrafik Darafik Dağğılımıılımı

A A1, A2, A3 Polimeraz geninde 6 nt ins Pandemik

B B1, B2, B3,
B4, B5, B6

3215 bç Endonezya, Çin, Vietnam,
Japonya, Tayvan

C C1, C2, C3,
C4, C5

3215 bç Doğu Asya, Kore, Çin,
Japonya, Vietnam,
Filipinler

D PreS1’de 33 bç del (3182 bç) Akdeniz, Orta Doğu,
Hindistan

E Polimeraz geninde 3 bç del AfrikaE Polimeraz geninde 3 bç del Afrika

F 3215 bç Amerikan yerlileri ve
Filipinler

G Polimeraz geninde 3 bç del Batı Afrika, Amerika,
Fransa

H 3215 bç Batı Afrika, Amerika,
Fransa

I İyi bilinmiyor, Vietnam,

J İyi bilinmiyor, Japonya



GenotiplerGenotipler Arası FarklarArası Farklar

• Kronikleşme C & A’da sık, B & D’de nadir

• Klinik seyir B & A’da iyi, C, D & F’de kötü

• IFN cevabı B & A’da iyi, C, D ve G’de kötü

• Viral yük C’de yüksek
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HBVHBV--İİlaç Direncilaç Direnci

• Polimerazın aktif  bölgesinde (kodon 552)

ortaya çıkan mutasyonlar Lamivudin

direncine neden olur

• Tayin için HBV-polimeraz geni sekanslanır
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direncine neden olur

• Tayin için HBV-polimeraz geni sekanslanır



HCVHCV

• 5’UTR (341 bç), Core/E1 (573/575 bç), NS5B (replikaz,

1772 bç) dizilerinin sekansına göre 6 genotipe (%31-

33 fark); genotipler subtiplere (%20-25 fark) ayrılır



HCVHCV

• 1 1a, 1b, 1c Batı ülkeleri

• 2 2a, 2b, 2c, 2k Batı ülkeleri

• 3 3a, 3b, 3k Güney/doğu Asya

• 4 4a Orta Afrika

• 5 5a Orta Afrika

• 6 6a, 6b, 6d, 6g, 6h, 6k Güney/doğu Asya

• 1 1a, 1b, 1c Batı ülkeleri

• 2 2a, 2b, 2c, 2k Batı ülkeleri

• 3 3a, 3b, 3k Güney/doğu Asya

• 4 4a Orta Afrika

• 5 5a Orta Afrika

• 6 6a, 6b, 6d, 6g, 6h, 6k Güney/doğu Asya



• Yeni subtip diyebilmek için:

– Birbiri ile direkt epidemiyolojik bağlantısı olmayan

en az üç kişiden izole edilecek

– Core/E1 bölgesi 869-1292. nt arası %90 ve

– NS5B bölgesi 8267-8615. nt arası %90 birebir

uyumlu olacak

– Diğer subtiplerden %15 dizi farklılığı olacak
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HCVHCV

GenotipGenotip Tedaviye yanıtTedaviye yanıt Tedavi süresiTedavi süresi ViralViral YükYük

1 Kötü 12 ay Yüksekse yanıt azalır
2 İyi 6 ay Etkisi yok
3 İyi 6 ay Etkisi yok3 İyi 6 ay Etkisi yok
4 Kötü 12 ay Yüksekse azalır



HIVHIV--11

• Grup M, O, N

• Subtip A, B, C, D, F, G, H, J, K

– env, gag ve pol dizilerinin filogenetik analizi ile

– Tüm genom analizi ile doğrulandı

• Sub-subtip A1, A2, F1, F2

• CRF “circulating recombinant form”

• Grup M, O, N

• Subtip A, B, C, D, F, G, H, J, K

– env, gag ve pol dizilerinin filogenetik analizi ile

– Tüm genom analizi ile doğrulandı

• Sub-subtip A1, A2, F1, F2

• CRF “circulating recombinant form”



• Yeni subtip diyebilmek için:
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• Direnç mt tespiti için genotipleme yapılır

• Proteaz ve revers transkriptaz genindeki

mutasyonlar direnç gelişimine neden olur

• Bu mutasyonların tayini direncin

tanımlanmasını sağlar

• Los Alamos veri tabanı kullanılır
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CMVCMV

• İmmün yetmezlikli hastalar için sorun

• Gansiklovir (viral fosfotransferaz-UL97 ile aktive edilir),

foscarnet (aktivasyon gerekmez), cidofovir (hücresel

enzimlerle aktive olur), viral DNA polimerazı (UL54)

inhibe ederek etkili olur
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CMVCMV--İİlaç Direncilaç Direnci

• UL54 ve UL97 mutasyonları!

• UL97’de 450 bç’lik bölgenin sekans analizi ile

mutasyonlar aranır

• UL54’ün sekanslaması zor (1800 bç)

• UL97, direnç varlığını, UL54 direnç düzeyini

tanımlar

• UL54 ve UL97 mutasyonları!

• UL97’de 450 bç’lik bölgenin sekans analizi ile

mutasyonlar aranır

• UL54’ün sekanslaması zor (1800 bç)
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tanımlar



SonuçSonuç

• Viral genotipleme, salgın analizi yanı sıra

epidemiyolojik veri sağlanması, viral direnç

araştırılması, tedavi yönlendirilmesi, klinik takip vb

amaçlarla kullanılmaktadır

• En önemli sorun tüm virüsler için tanımlanmış ortak

bir hedef  gen bölgesinin bulunmamasıdır

• Viral salgın analizi için kabul edilmiş uluslar arası

standartlar ve rehberler bulunmamaktadır
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SonuçSonuç

• Viral salgın analizinde en doğru yaklaşım:

– Söz konusu virus için genotiplemede seçilebilecek hedef

genler hakkında araştırma yapmak,

– Aralarından en fazla kullanılan, dolayısıyla veri

havuzunun en fazla olduğu gen bölgesini seçmek,

– Uygun analiz yöntemi ile sekans sonuçlarını

yorumlamaktır!
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teteşşekkürlerekkürler


