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در بيماران مبتال به ) C )HCVهاي ويروس هپاتيت پيبررسي توزيع فراواني ژنوتا

  در استان خوزستان  Cعفونت هپاتيت 
        

        **، اکرم اميني، اکرم اميني، اکرم اميني، اکرم اميني*، رضا نوروزي راد، رضا نوروزي راد، رضا نوروزي راد، رضا نوروزي راد**، قدرت اله شاکري نژاد، قدرت اله شاکري نژاد، قدرت اله شاکري نژاد، قدرت اله شاکري نژاد۱۱۱۱*محمد علي عصاره زادگانمحمد علي عصاره زادگانمحمد علي عصاره زادگانمحمد علي عصاره زادگان

  

  چكيده
از  HCVبراي بررسي جنبه هاي مختلف عفونت  Cتيت شناسايي ژنوتايپ ويروس آلوده کننده بيماران مبتال به عفونت هپا: هدف

هدف از اين مطالعه بررسي ميزان شيوع هر يك از . جمله اپيدميولوژي، پاتوژنز و پاسخ به در مان هاي ضد ويروسي، مفيد مي باشد
  . ژنوتايپها و تعيين ژنوتايپ غالب در استان مي باشد

 ۳۳ ±۲/۹زن؛ ميانگين سن  ۹۲مرد و  ۱۸۸(بيمار   ۲۰۸در  Cروس هپاتيت اين مطالعه از نوع توصيفي بوده و وي: روش بررسي
تعيين ژنوتايپ  Type-specific Multiplex nested-PCRدر استان خوزستان با روش  Cمبتال به عفونت هپاتيت ) سال

  .گرديدند
 1b، )۲۸۰/۱۳۰( درصد1a ۴/۴۶در جمعيت مورد مطالعه به ترتيب ژنوتايپ  HCVتوزيع فراواني ژنوتايپ هاي  :يافته ها 
شايان توجه است که در ميان جمعيت مورد . بود) ۲۸۰/۶(درصد 1a+1b ۱/۲ و )۲۸۰/۹۹(درصد 3a ۴/۳۵، )۲۸۰/۴۵(درصد۱/۱۶

همچنين ارتباط معني داري بين نوع ژنوتايپ و گروههاي سني و يا جنس نيز . شناسايي نگرديد 2bو  2aمطالعه ژنوتايپ هاي 
   .مشاهده نگرديد

  .شايعترين ژنوتايپ در استان خوزستان است 1aنتايج اين پژوهش به روشني نشان مي دهد که ژنوتايپ  :تيجه گيرين
  ٤٧٨ - ٤٧١) : ٤( ٧  ؛ ١٣٨٧م ع پ  
  

  ، خوزستانC ،Genotypingهپاتيت  :کليد واژه گان
  

  مقدمه

يكي از ) C۱)HCV امروزه عفونت ناشي از ويروس هپاتيت
مطالعات ). ١(مي در جهان است مشكالت مهم سالمت عمو

در كشورهاي مختلف نشان مي دهد  HCVدر مورد شيوع 
به ) ميليون نفر ١٧٠(درصد از كل جمعيت جهان ٣كه حدود 

آلوده بوده و در حال حاضر اين عفونت  Cويروس هپاتيت 
شايعترين عامل بيماري پيشرفته و بدخيم كبدي در بسياري 

  ).٢و١(از كشورها  مي باشد 

  
1- Hepatitis C Virus (HCV) 

  
  مربي گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز *

  هيأت علمي جهاد دانشگاهي واحد استان خوزستان** 

  گروه ايمونولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز *

  خوزستانمرکز پزشکي جهاد دانشگاهي واحد استان **

 :Assarehzadeganma831@mums.ac.irEmail : نويسنده مسؤل-۱

  

۵/۸/١٣٨۷ :اعالم قبولي   ۵/۵/١٣٨۷: دريافت مقاله اصالح شده  ۲۶/۶/١٣٨۶: دريافت مقاله
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                                                                                            محمد عصاره زاد گان، قدرت اله شاكري نژاد و همكاران 

 

١٣٨٧١٣٨٧زمستان زمستان   ،،٤٤هه، شمار، شمار٧٧مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره    

 

٤٧٢

تك رشته  RNAشامل يك ملكول   HCVژنوم

ويروس هاي . كيلو باز است ١٠ اي مثبت به طول تقريبي

متفاوتي از مناطق مختلف جهان ايزوله شده كه  Cهپاتيت 

اساساً در توالي نوكلئوتيدي نواحي مختلف ژنوم خود با 

 ١بر اساس هتروژني). ٤و٣(يكديگر تفاوت دارند 

توالي نوكلئوتيدهاي ايزوله هاي مزبور، انواع ) ناهمگوني(

HCV مختلفي طبقه  ٢يپ هايرا به ژنوتايپ ها و ساب تا

مطالعات متعددي بر روي اهميت كلينيكي ). ٥(بندي مي كنند

صورت گرفته است  HCVو آزمايشگاهي تعيين ژنوتايپ 

كه اهميت تعيين ژنوتايپ ويروس آلوده كننده فرد بيمار را 

شامل  HCVدر بررسي بسياري از جنبه هاي عفونت 

درمانهاي ضد و پاسخ به ) ٨و٧(، پاتوژنز)٦(اپيدميولوژي 

و همچنين ارزيابي كارايي و انتخاب روش ) ٨-١٠(ويروسي

مناسب براي تشخيص و غربالگري نمونه هاي آلوده به 

HCV )با توجه به موارد فوق . ، به اثبات مي رساند)١١و ٨

و اهميت تعيين ژنوتايپ ويروس آلوده كننده فرد بيمار 

ين ژنوتايپ آزمايشگاهها از روشهاي ابداعي مختلفي براي تعي

يکي از روشهاي حساس و اختصاصي که . استفاده مي كنند

در عين حال نسبت به روشهاي ديگر ارزانتر و آسانتر نيز مي 

باشد، روش تكثير قطعه اي از توالي نوكلئوتيدي ژنوم 

HCV -  بطور معمول در ناحيهCore –  توسط روش

PCR ١٢(مي باشد) نوع( ٣با پرايمرهاي اختصاصي تايپ .(

) ١٣(و همكاران  Okamotoاين روش در ابتدا توسط 

انجام گرديد و امروزه يكي از روشهاي رايج جهت تعيين 

  . در جهان مي باشد HCVژنوتايپ 

ب، هدف از اين يبا توجه به اهميت تعيين ژنوتا

به  HCVمطالعه انجام آزمايش ملكولي تعيين ژنوتايپ 

هر يك از بررسي ميزان شيوع  ،كمك پرايمرهاي اختصاصي

طبعاً . ژنوتايپها و تعيين ژنوتايپ غالب در منطقه مي باشد

انجام همه اين پژوهش ها در مجموع به هدف كم كردن 

                                                 
1- Heterogeneity 
2- Subtypes 
3- Type-Specific Primers  

عوارض اجتماعي، رواني و اقتصادي ناشي از گسترش 

 . در منطقه و بطور كلي در جهان است HCVعفونت 

  

  روش بررسي 

اين پژوهش مطالعه اي توصيفي است و جامعه 

مراجعه  Cفرد مبتال به عفونت هپاتيت   ٢٨٠مطالعه مورد 

کننده به مجتمع پزشكي جهاد دانشگاهي واحد خوزستان از 

از جمله شهر هاي دزفول، شوشتر، شهر هاي مهم استان 

خرمشهر، آبادان، شوش، شادگان، بهبهان، اميديه، ماهشهر، 

نمونه گيري در فاصله زماني فروردين . هويزه و اهواز بودند

  . انجام گرديد ۱۳۸۶تا تيرماه  ۱۳۸۴ه ما

اطالعات دموگرافيك افراد مبتال به عفونت هپاتيت 

C   به مجتمع پزشكي جهاد دانشگاهي استان مراجعه كننده

 پس از کسب رضايت جمع آوري شد و سپس  خوزستان

بدين . بر روي پالسماي آنها انجام گرديدآزمايشهاي مربوطه 

ميلي  ٥ورد مطالعه در اين پژوهشمافراد بيمار  طريق كه از 

وريدي در شرايط استريل در لوله حاوي ماده ضد خون  ليتر

، بالفاصله پس از جدا کردن گرفته شد EDTAانعقاد 

تا روز انجام آزمايش پالسما، پالسماهاي جمع آوري شده 

  .شدنددرجه سانتي گراد نگهداري  -٧٠در دماي 

ت ويروس با استفاده از کي RNAاستخراج  

High pure viral nucleic acid )Roche, 

Germany( سنتز . صورت گرفتcDNA  به کمک کيت

و با ) Fermentas )Fermentas, Lithuaniaشرکت 

 Multiplex. انجام گرديد OligodTاستفاده از پرايمر 

nested PCR  اختصاصي تايپ ويروس با اندکي تغيير، بر

لي اساس روشهاي انجام شده در مطالعات قب

و با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي تايپ ) ۱۶و۱۵و۱۴و۱۲(

در  PCRمحتواي واكنش . انجام گرديد) ۱جدول(ويروس 

، هر cDNAمايكروليتر از  ۳:  مايكروليتر عبارت بود از ۲۵

داكسي نوكلئوتيد  ۴مايكرو موالر ، از هريك از  ۵/۰پرايمر 

)dNTP Mix (۲۰۰  مايكروموالر، آنزيمTaq ۲ واحد ،
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                                                           ....  Cتيروس هپاتيو يژنوتابپ ها يع فراوانيتوز يبررس

 

١٣٨٧١٣٨٧زمستان زمستان   ،،٤٤هه، شمار، شمار٧٧مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره    

 

٤٧٣

ميلي موالر  Tris-HCl ۱۰شامل ) (Taq )1Xبافر آنزيم 

موالر و  MgCl2 ۵/۱ميلي موالر،  pH 8.3  ،KCl ۶۰با 

از  nested-PCRبراي مرحله اول ). درصد ۰۰۱/۰ژالتين 

استفاده  Coreبراي ناحيه ) ۱جدول (پرايمرهاي مربوطه 

 HCV O2و  HCV O1شد، شايان توجه اينکه پرايمرهاي

. استفاده گرديد Senseبه عنوان پرايمر  ١وطبه صورت مخل

 ٢يك چرخه: در مرحله اول عبارت بود از PCRشرايط 

 ۱چرخه شامل  ۳۵در جه سانتي گراد،  ۹۵دقيقه در  ۵شامل  

درجه سانتي  ۵۵دقيقه در  ۱درجه سانتي گراد،  ۹۵دقيقه در 

درجه سانتي گراد و در نهايت يك  ۷۲دقيقه در  ۱گراد، 

همچنين . درجه سانتي گراد ۷۲دقيقه در  ۵چرخه شامل 

از مخلوطي از پرايمرهاي  nested-PCRبراي مرحله دوم 

HCV In1  وHCV In2  به عنوان پرايمرSense ) جدول

 HCV O1a ،HCVو از مخلوطي از پرايمرهاي ) ۱

O1b ،HCV O2a ،HCV O2b  وHCV O3a  به

 3aو  1a ،1b ،2a ،2bترتيب براي شناسايي ژنوتايپ هاي 

در مرحله دوم عبارت  PCRشرايط ). ۱جدول (استفاده شد 

در جه سانتي گراد،  ۹۴دقيقه در  ۵يك چرخه شامل  : بود از

دقيقه  ۱درجه سانتي گراد،  ۹۴دقيقه در  ۱چرخه شامل  ۳۰

درجه سانتي گراد و  ۷۲دقيقه در  ۱درجه سانتي گراد،  ۶۰در 

نتي درجه سا ۷۲دقيقه در  ۷در نهايت يك چرخه شامل 

  .    گراد

  

  يافته ها

بيمار  ۲۸۰جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش 

نفر  ۱۸۸كه از اين تعداد بود  Cمبتال به هپاتيت 

ميانگين . زن بودند) درصد٩/٣٢(نفر  ٩٢مرد و ) درصد١/٦٧(

مورد مطالعه در اين پژوهش  Cسني بيماران مبتال به هپاتيت 

. سال بود ١٨ل و حداق ٦٠سال با حداكثر سن  ١٢/٣٣ ±٢/٩

                                                 
1- Multiplex 
2- Cycle 

 1aبه ترتيب ژنوتايپ  HCVتوزيع فراواني ژنوتايپ هاي 

 3a، )۲۸۰/۴۵(درصد1b ۱/۱۶، )۲۸۰/۱۳۰(درصد ۴/۴۶

  . بود) ۲۸۰/۶(درصد 1a+1b ۱/۲، )۲۸۰/۹۹(درصد ۴/۳۵

بررسي توزيع فراواني نتيجه آزمايش تعيين 

بر اساس گروههاي سني جمعيت مورد  HCVژنوتايپ 

ن داد که در همه گروههاي سني نشا) ۲جدول (مطالعه 

است به طوري که در گروههاي سني  1aژنوتايپ غالب 

و گروه ) ۴۰-۵۰(۳، گروه)۲۹-۳۹(۲، گروه)۲۸-۱۸(۱

 ٤٦، )٩٤/٤٢(درصد٦/٤٤به ترتيب  1aژنوتايپ )  ≤٥١(۴

) ١٨/١٠(درصد٥/٥٥و)٤٠/١٩(درصد٥/٤٧،)١٢٨/٥٩(درصد

مطالعه  شايان توجه است که در ميان جمعيت مورد. مي باشد

همچنين همه . شناسايي نگرديد 2bو  2aژنوتايپ هاي 

بر اساس پرايمرهاي  HCVنتايج با کيت تعيين ژنوتايپ 

مورد تأييد قرار ) Sacace, Italy(اختصاصي تايپ ويروس 

مشاهده مي  ۲عالوه بر اين، همانطور که در جدول . گرفت

 3aو  1a ،1bشود بيشترين ميزان فراواني ژنوتايپهاي 

درصد، ۴/۴۵به ترتيب با ) ۲۹-۳۹يعني ( ۲رگروه سني د

درصد و کمترين ميزان شيوع ژنوتايپ هاي ۵/۵۰درصد و ۴۰

درصد، ۷/۷به ترتيب با ) ≤٥١يعني ( ۴مزبور در گروه سني 

با وجود تفاوتهاي موجود، . درصد  قرار داشت۴درصد و ۷/۶

از نظر آماري ارتباط معني دار بين نوع ژنوتايپ و گروههاي 

همچنين بررسي توزيع ). P=0.1(سني مشاهده نگرديد

در هر جنس   HCVفراواني نتيجه آزمايش تعيين ژنوتايپ 

نشان داد که بيشترين ) ۳جدول (در جمعيت مورد مطالعه 

در جنس مرد مربوط به  HCVميزان فراواني ژنوتايپ 

و بيشترين ميزان فراواني  )۱۸۸/۹۶(درصد ۵۱با  1aژنوتايپ 

با  3aدر جنس زن مربوط به ژنوتايپ  HCVژنوتايپ 

به رغم وجود تفاوتهاي . مي باشد) ۹۲/۴۱(درصد ۵/۴۴

موجود، از نظر آماري ارتباط معني داري بين نوع ژنوتايپ و 

    ).P=0.8(جنس مشاهده نگرديد
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  و همكاران  قدرت اله شاكري نژاد ،مد عصاره زاد گانمح                                                                                              ٤٧٤
 

 

 

  به روش HCVپرايمرهاي اوليگونوکلئوتيدي مورد استفاده براي تعيين ژنوتايپ : ۱جدول 

Type-specific multiplex nested-PCR  
 

  رفرنس  توالي  محل اتصال  ژن  * نام پرايمر

        مرحله اول

Sense HCV O1  Core ۱۵۸ -۱۳۹ 5'-CGCGCGAGTAGCAAGACTTC-3' ۱۲۱۶و۱۴و  

Sense HCV O2  Core ۱۵۸ -۱۳۹ 5'-CGCGCGACTACGAAGACTTC-3'  ۱۲۱۶و۱۴و  

Anti-sense HCV O Core ۳۹۱ -۴۱۰ 5'-ATGTACCGGATGAGGTCGGC-3'  ۱۲۱۶و۱۴و  

      مرحله دوم

Sense HCV In1 
 

Core ۱۶۷ -۱۴۸ 5'-AGGAAGACTTCGGAGCGGTC-3' ۱۲۱۶و۱۴و۱۳و  

Sense HCV In2  Core ۱۶۷ -۱۴۸ 5'-AGGAAGACTTCGGAACGATC-3'  ۱۲۱۶و۱۴و۱۳و  

anti-sense HCV O1a  Core ۱۸۵ -۲۰۴ 5'-TGCCTTGGGCATAGGCTGAC-3'  ۱۲۱۶و۱۴و۱۳و  

anti-sense HCV O1b  Core ۲۷۲ -۲۹۱ 5'-GAGCCATCCTGCCCACCGGA-3'  ۱۲۱۶و۱۴و۱۳و  

anti-sense HCV O2a  Core ۳۰۲ -۳۲۱ 5'-CCAAGAGGGACGGGGAACGT-3'  ۱۲۱۶و۱۴و۱۳و  

anti-sense HCV O2b  Core ۲۵۱ -۲۷۰ 5'-ACCCTCGTTTCCGTACAGAG-3'  ۱۲۱۶و۱۴و۱۳و  

anti-sense HCV  O3a  Core ۲۱۶ -۲۳۵ 5'-GCTGAGCCCAGGACCGGCCT-3'  ۱۲۱۶و۱۴و۱۳و  

                 
 .1a: 57 bp; 1b: 144 bp; 2a: 174 bp; 2b: 123 bp; 3a: 88 bp: طول قطعه مورد انتظار*  

  
  بر اساس گروههاي سني  HCVتوزيع فراواني نتيجه آزمايش تعيين ژنوتايپ : ۲جدول 
  تعداد کل  ۵۱≥  ۴۰-۵۰  ۲۹-۳۹  ۱۸-۲۸  گروههاي سنيژنوتايپ

1a ۴۲  
  درصد۳/۳۲

۵۹  
  درصد۴/۴۵

۱۹  
  درصد۶/۱۴

۱۰  
  درصد۷/۷

۱۳۰  
  درصد۱۰۰

1b  ۱۷  
  درصد۸/۳۲

۱۸  
  درصد۴۰

۷  
  درصد۶/۱۵

۳  
  درصد۷/۶

۴۵  
  درصد۱۰۰

3a  ۳۲  
  درصد۳/۳۲

۵۰  
  درصد۵/۵۰

۱۳  
  درصد۱/۱۳

۴  
  درصد۴

۹۹  
  درصد۱۰۰

1a+1b  ۳  
  درصد۵۰

۱  
  درصد۷/۱۶

۱  
  درصد۷/۱۶

۱  
  درصد۷/۱۶

۶  
  درصد۱۰۰

  ۹۴  تعداد کل
  درصد۶/۳۳

۱۲۸  
  درصد۷/۴۵

۴۰  
  درصد۳/۱۴

۱۸  
  درصد۴/۶

۲۸۰  
  درصد۱۰۰
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٤٧٥

  بر اساس جنس  HCVتوزيع فراواني نتيجه آزمايش تعيين ژنوتايپ : ۳جدول 

 

  

  

  بحث

براي بررسي  HCVشناسايي و تعيين ژنوتايپ 

حائز اهميت مي باشد  Cجنبه هاي مختلف عفونت هپاتيت 

، )۸و۷(که از آن جمله مي توان به ارتباط ژنوتايپ با پاتوژنز 

و ) ۹و۸و۱(اپي و داروهاي ضد ويروسي با پاسخ به ايمونوتر

روش . ، اشاره نمود)۱۴(همچنين اپيدميولوژي ويروس

روش تعيين توالي  HCVبراي تعيين ژنوتايپ  ١استاندارد

به روش (و تکثير يافته  Conservedنواحي  ٢مستقيم

PCR (اما روش تعيين توالي ژنوم . ژنوم ويروس است

ن بودن آن و ويروس به داليل مشکالت تکنيکي و گرا

همچنين عدم وجود روشهاي تجاري و قابل دسترس در همه 

  . آزمايشگاهها، به نظر روشي عملي نمي باشد

 HCVاما به طور کلي سه روش تعيين ژنوتايپ 

 Type-specific-۱:که قابل دسترس مي باشند عبارتند از

amplification   ۲با پرايمرهاي اختصاصي ژنوتايپ - 

PCR  باConserved Primer  و بدنبال آن انجامRFLP 

هيبريداسيون قطعات ژني  -۳و   ٣با آنزيم هاي محدوداالثر

                                                 
1-Gold Standard 
2-Direct Sequencing 
3-Restriction Enzymes  

پروبهاي نشاندار اختصاصي با  NCR-΄5ناحيه  ٤تکثير يافته

در حا ل حاضر روش تعيين ). ۱۷( 3و  2و  1ژنوتايپهاي 

به کمک پرايمر هاي اختصاصي ژنوتايپ  HCVژنوتايپ 

نخستين بار توسط  که Coreويروس براي ناحيه 

Okamoto  معرفي شد، يکي از ) ۱۳و۱۲(و همکاران

شايان . است HCVمتداول ترين روشهاي تعيين ژنوتايپ 

توجه اينکه اکنون چندين کيت تجاري بر اساس روش مزبور 

بطور رايج در جهان و از جمله در ايران براي اين منظور 

يج بدست آمده در اين مطالعه نيز براي تأييد نتا. بکار مي رود

 Type-specificبه روش  HCVاز کيت تعيين ژنوتايپ 

amplification  با پرايمرهاي اختصاصي ژنوتايپ

)Sacace, Italy (استفاده گرديد.  

در  HCVژنوم  Coreاما علت انتخاب ناحيه 

مطالعه حاضر آن است که در ميان بخش هاي مختلف ژنوم 

شش ژن غير  شامل، سه ژن ساختماني، Cويروس هپاتيت 

 Core، ژن )۱۸(ساختماني و دو ژن غير ترجمه شونده 

از تنوع کمتري در هر ژنوتايپ بر  NS5نسبت به ناحيه 

  ). ۸(خوردار است

                                                 
4-Amplicons 

  تعداد کل  1a 1b  3a  1a+1b  ژنوتايپ جنس

  مرد
۹۶  

  درصد۸/۷۳

۳۰  

  درصد۷/۶۶

۵۸  

  درصد۶/۵۸

۴  

  درصد۷/۶۶

۱۸۸  

 درصد۱/۶۷

  زن
۳۴  

  درصد۲/۲۶

۱۵  

  درصد۳/۳۳

۴۱  

  درصد۴/۴۱

۲  

  درصد۳/۳۳

۹۲  

  درصد۹/۳۲

  تعداد کل
۱۳۰  

  درصد۱۰۰

۴۵  

  درصد۱۰۰

۹۹  

  درصد۱۰۰

۶  

  درصد۱۰۰

۲۸۰  

  درصد۱۰۰
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٤٧٦

 HCVدر اين مطالعه توزيع فراواني ژنوتايپ هاي 

به کمک پرايمرهاي  Cبيمار مبتال به عفونت هپاتيت  ۲۸۰در 

فراواني به ترتيب اختصاصي تايپ ويروس انجام شد؛ توزيع 

درصد 1b ۴/۱/۱۶، )۲۸۰/۱۳۰(درصد 1a ۴/۴۶ژنوتايپ 

)۲۸۰/۴۵( ،3a ۴/۳۵ درصد)1، )۲۸۰/۹۹a+1b ۱/۲ درصد

باالترين فراواني ژنوتايپ هاي . تعيين گرديد) ۲۸۰/۶(

HCV  1در جمعيت مورد مطالعه مربوط به ژنوتايپa بود .

يراً منتشر در ايران که اخ) ۱۹(نتايج بدست آمده با مطالعه اي 

در مطالعه مزبور تعيين ژنوتايپ با . شده است مشابه مي باشد

پرايمرهاي اختصاصي ژنوتايپ ويروس صورت گرفته و 

 Cبيمار مبتال به عفونت هپاتيت  ۲۲۳۱جمعيت مورد مطالعه 

در مطالعه مزبور به ترتيب ميزان فراواني ژنوتايپ . بوده است

درصد بوده 1b ۱/۱۲درصد، 3a ۵/۲۷درصد، 1a ۷/۳۹ها 

است هر چند که تعداد نمونه هايي که در مطالعه مذکور 

گزارش شده اند نسبتاً باال  ١بصورت غير قابل تعيين

) ۲۰و۱۴(البته در مطالعات مختلف . مي باشد) درصد۱۸(

عوامل متعددي را براي اين حالت و يا نمونه هاي مخلوط 

بيان نموده اند که ) تايپ در يک بيمارژنو ۳يا  ۲شناسايي  (

از آن جمله مي توان به اتصال غير اختصاصي پرايمر هاي 

اختصاصي يک ژنوتايپ به ژنوم ژنوتايپ ديگر به داليل 

، HCVناشناخته و يا آلوده شدن فرد به دو ژنوتايپ مختلف 

  . اشاره نمود

بيمار  ۱۲۵که بر روي ) ۲۱(در مطالعه اي ديگر

 NS5انجام گرفت انتخاب ناحيه  Cنت هپاتيت مبتال به عفو

نيز نتايج مشابه اي با مطالعه  HCVبراي تعيين ژنوتايپ 

 3aو ) درصد1a )۴۷حاضر حاصل گرديد و ژنوتايپ 

به ترتيب اولين و دومين ژنوتايپ شايع در )درصد۳۶(

بدست همچنين در نتايج  . جمعيت مورد مطالعه بوده است

در بيماران ايراني شيوع ) ٢٢(آمده از نخستين گزارش 

بيمار شامل ژنوتايپ  ١٥در  HCVژنوتايپ هاي مختلف 

                                                 
1-Undeterminant 

1/1a  2/2بيمار ، تايپ  ٧درb  5/3بيمار و نوع  ٣درa  در

  . تشخيص داده شد 4بيمار و يك نمونه نيز نوع  ٤

بيمار به نظر داراي عفونتي  ۶در پژوهش حاضر 

. ندبود) 1b )1a+1bو  1aمخلوط شامل هر دو ژنوتايپ 

البته همانطور که پيش تر بيان شد، يکي از عوامل بروز چنين 

حالتي ممکن است اتصال غير اختصاصي پرايمر اختصاصي 

باشد و اين امر بطور کاذب  1aبه ژنوتايپ  1bژنوتايپ 

به همين دليل گاهي . مي شود 1a+1bسبب ايجاد نتايج 

به صورت  1bو  1aنتيجه آزمايش تعيين ژنوتايپهاي 

1a/1b ) 1يعني ژنوتايپa  1ياb (نتايج . گزارش مي گردد

در اغلب بيماران  3aو  1aنشان داد به طور کلي ژنوتايپ 

در منطقه مشاهده مي شود،  Cمبتال به عفونت هپاتيت 

بيماران داراي يکي ) ۲۸۰/۲۲۹(درصد ۸۲بطوري که حدود 

  . مي باشند  3aيا  1aاز ژنوتايپ هاي 

ن جمعيت مورد مطالعه شايان توجه است که در ميا

شناسايي نگرديد که اين نتايج مشابه  2bو  2aژنوتايپ هاي 

در کشور مي ) ۱۹(نتايج بدست آمده در برخي مطالعات 

که در بيماران ) ۲۳(هر چند که در مطالعه اي ديگر. باشد

تاالسمي و هموفيلي در استان مرکزي انجام شده است 

داراي ژنوتايپ ) نفر ۱۷۴(درصد جمعيت مورد مطالعه ۵۴/۴

با اين وجود در مطالعه مزبور شايعترين ژنوتايپ . بوده اند 2

1a )۵۰همچنين با توجه به . گزارش شده است) درصد

موقعيت جغرافيايي خاص استان خوزستان و همجواري آن 

با کشور هاي حاشيه خليج فارس نظير عربستان و کويت و 

ين نواحي به مهاجرت ها و يا مسافرت هاي بسياري که از ا

استان مي شود، انتظار مي رود الگوي شيوع ژنوتايپ هاي 

HCV  در استان خوزستان تا اندازه اي تحت تأثير اين

در مطالعات انجام شده در کشورهاي . عوامل قرار گيرد

ژنوتايپ شايع در بيماران بومي ) ۲۵(و کويت ) ۲۴(عربستان

ه حاضر از مي باشد البته در مطالع  4اين نواحي ژنوتايپ 

با اين . استفاده نگرديد 4پرايمر هاي اختصاصي ژنوتايپ 
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٤٧٧

گزارش  1aوجود در مناطق مذکور، دومين ژنوتايپ شايع 

  .شده است

نتايج تحقيقات در مناطق مختلف جهان نشان مي 

عفونت با  HCVدهد كه در بيماران با عفونت مزمن 

 ويروس، بطور شايع و مكرر با نوعي بيماري 1bژنوتايپ 

در مقايسه با ديگر  -شديد كبدي و دوره تهاجمي ويروس 

همچنين ). ٣٩و٣٧و١٥(همراه است  – HCVژنوتايپ هاي 

بطور  1bمطالعات نشان مي دهد كه عفونت با ژنوتايپ 

). ٢٦و٩(معني داري با بروز حالت سيروز كبدي مرتبط است 

درصد بود و 1b ۱/۱۶در مطالعه حاضر شيوع ژنوتايپ 

  . پ شايع در منطقه مي باشدسومين ژنوتاي

در بررسي ارتباط بين نوع ژنوتايپ و گروههاي 

سني با وجود تفاوتهاي موجود، ارتباط معني داري بين اين 

بطوريکه در همه ). P=0.1(دو متغير مشاهده نگرديد

بود و همچنين بيشترين  1aگروههاي سني ژنوتايپ غالب 

و   ۲روه سني در گ 1a ،1b ،3aميزان فراواني ژنوتايپهاي 

 ۴کمترين ميزان شيوع ژنوتايپ هاي مزبور در گروه سني 

  .قرار داشت

همچنين بررسي توزيع فراواني نتيجه آزمايش 

در هر جنس در جمعيت مورد   HCVتعيين ژنوتايپ 

نشان داد که بيشترين ميزان فراواني ) ۳جدول (مطالعه 

با  1aدر جنس مرد مربوط به ژنوتايپ  HCVژنوتايپ 

و بيشترين ميزان فراواني ژنوتايپ  )۱۸۸/۹۶(رصد د۵۱

HCV  3در جنس زن مربوط به ژنوتايپa  درصد ۵/۴۴با

مي باشد، با وجود تفاوتهاي موجود، از نظر آماري ) ۹۲/۴۱(

ارتباط معني داري بين نوع ژنوتايپ و جنس مشاهده 

    ).P=0.8(نگرديد

  

  قدرداني 

به مطالعه حاضر در قالب طرح تحقيقاتي مصوب 

گروه علوم پزشکي معاونت پژوهش و  ۱۲۴۸-۱۰شماره 

نويسندگان مقاله . فناوري جهاد دانشگاهي به انجام رسيد

مراتب تقدير و تشکر خود را از معاونت پژوهشي جهاد 

  .دانشگاهي واحد استان خوزستان اعالم مي دارند
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Abstract 
Objective: Identification of the infecting virus genotype has become relevant in the investigation 
of many aspects of HCV infection, including epidemiology, pathogenesis, and response to 
antiviral therapy.  The aim of this study was to determine the prevalence of HCV genotypes in 
Khuzestan province.  
Subjects and Methods: Two hundred and eighty patients (188 men and 92 women; mean age 33 
± 9.2 years) with chronic hepatitis C infection were included. Type-specific Multiplex nested-
PCR for HCV genotyping was used. 
Results: The genotypes 1a, 1b, 3a and 1a+1b were present in 46.4% (130), 16.1% (45), 35.4% 
(99) and 2.1% (6) of the patients, respectively. The genotypes 2a and 2b were not found in the 
study population. Furthermore, was no significant correlation was found among HCV genotype 
frequency with gender or age of the patients.  
Conclusion: The results of this study indicate that the dominant HCV genotype among hepatitis 
C patients living Khuzestan province is 1a.   
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