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تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت  Bدر اهداکنندگان خون مبتال به هپاتیت  Bفاقد عالئم
در شهر تهران در سال 8931-8931
5

مریم قنبری مطلوب ،7زهره شریفي
چكيده
سابقه و هدف

عفونت هپاتیت  ، Bیکي از عمدهترین بیماریهای منتقل شونده از راه انتقال خون است .عفونت با این ویروس
منجر به آسیبهای گسترده کبدی ميشود .تاکنون  72ژنوتیپ برای هپاتیت  Bتشخیص داده شده است .هدف
از این مطالعه ،تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت  Bبا روش تعیین توالي در اهداکنندگان خون بدون عالمت در
شهر تهران سال  91-9۹بود.
مواد و روشها

در این مطالعه مقطعي ،سرم خون  52نفر از اهداکنندگان خون که از نظر آزمایش آنتيژن سطحي ویروس
هپاتیت  Bبا روش االیزا مثبت تشخیص داده شده بودند ،مورد آزمایش قرار گرفتند .پس از استخراج DNA
ویروسي ،توالي ژن  presبه وسیله روش  Nested-PCRتکثیر و ژنوتیپ ویروس با روش تعیین توالي تعیین
شد .توالي به دست آمده به وسیله نرمافزار  Clustal wبا تواليهای رفرانس مرتب شد.
يافتهها

نمونهها پس از انجام  Nested-PCRتعیین توالي شدند .ژنوتیپ ویروس هپاتیت  Bدر تمام  52نمونه اهداکننده
خون مبتال به هپاتیت  %722 ، Bژنوتیپ  Dتعیین گردید.

نتيجه گيري

شیوع ژنوتیپ  Dدر افراد مورد مطالعه  %722بود .از این نتیجه ميتوان در تهیه کیتهای تشخیصي هپاتیت
استفاده کرد .همچنین شناسایي ژنوتیپها ميتواند به پزشکان کمک کند که بیماران با خطر بیشتر پیشرفت
بیماری را شناسایي نموده و استراتژیهای درماني بهتری را به کار گیرند.
كلمات كليدي :ویروس هپاتیت  ، Bژنوتیپ ،اهداکنندگان خون
B
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هپاتیت  Bيکی از شايعترين عفونـتهـای ويروسـی در
انســان اســت و عامــا يکــی از شــديدترين عفونــتهــای
ويروسی کبدی در جهان میباشد .اين ويروس عاما اصلی
سرطان کبد بوده و به عنوان دهمین عامـا مـرو و میـر در
جهان اعالم شده اسـت .در اـال اا ـر ايـن بیمـاری بـه
عنوان يک معضا بهداشتی در جهان تلقـی مـیشـود .ايـن
بیماری بسیار مسری است و به طور عمده از طريـ انتقـال
خون ،روشهای تزري ناامن ،تماس جنسی و انتقـال مـادر
به کودک منتقا میشود( .)1عفونت با هپاتیت  Bمـیتوانـد
با نتايج بالینی متفاوتی از اامـا بـدون عالمـت ترفتـه تـا
سیروز کبدی و سرطان کبد( )HCCهمـراه باشـد .بـه طـور
متوسط ادود  31درصد از افراد مبتال به عفونت هپاتیت

B

مزمن که تحت درمان قرار نمیتیرند ،به خـاطر مشـکالت
ناشی از سیروز کبدی يا هپاتوسلوالر کارسینوما جـان خـود
را از دست میدهند( .)3ژنوم ويـروس  HBVدارای چهـار
قالـب خـوانب

بـاز(reading frame : ORF

 ،)Openشـاما

 pol ، precore-core ، preS-Sو  xکــه دارای هــ پوشــانی
هستند و در مجموع  1پلیپپتید را کد مـیکننـد ،مـیباشـد.
 preS-Sاز سـه ناایـه  preS2, preS1و sتشـکیا شـده کـه

است .ژنوتیپ غالب  HBVدر بین بیماران مبتال به عفونـت
 HBVدر آمريکای شمالی ،شمال غربـی اروپـا و آفريقـا

A

است ،در االی که ژنوتیـپ  Bو  Cغالبـا در چـین و ژاپـن
يافت میشود .ژنوتیپ  Dمشهورترين ژنوتیپی است که بـه
طور تسترده به ويژه در کشورهای مديترانـه ،خاورمیانـه و
جنوب آسـیا توزيـع مـیشـود( .)1ژنوتیـپ  Cدر بیمـاران
سیروزی شايع است .ژنوتیپ  Aاغلب منجر به مزمن شـدن
بیماری میشود و ژنوتیـپ  Dمعمـوال در مصـرفکننـدتان
مواد مخدر تزريقی شايع است .ژنوتیپ  Cپاسخ بـه درمـان
کمتری به داروهای د ويروسی نشـان مـیدهـد .بـه نظـر
میرسد تنوع ژنوتیپی ويروس هپاتیت  Bبر الگوهای بالینی
متفاوت از عفونت ،شدت بیماری ،پیشرفت بیماری و پاسخ
به درمان مؤثر بوده و آتاهی از توزيع ژنوتیپهای  HBVاز
اهمیت بااليی در برنامه واکسیناسـیون و درمـانهـای ـد
ويروســی ،تشــخیو و پیشــگیری از بیمــاری برخــوردار
میباشد( .)4 ،1برای تعیین ژنوتیپهای ويروس هپاتیـت
از روشهای مختلفی استفاده میشود مانند توالیيابی،

B

PCR

 RFLPو  PCR Probe-Assayبــا اســتفاده از آغازترهــای
اختصاصی که در اال اا ـر تعیـین تـوالی ،دقیـ تـرين
روش میباشد .هدف از اين مطالعه ،تعیین ژنوتیپ ويروس

متغیرترين توالی ژنوم ويروسی به نظر میرسند .جهبهای
نقطهای ،اذف و ا افه در ژنهای  preSويـروس هپاتیـت

مواد و روشها

مطالعه انجام ترفتـه يـک مطالعـه مقطعـی بـود کـه در

 Bدر میان ااماهای غیر فعـال شناسـايی شـدهانـد .ناایـه

آزمايشگاه ويروسشناسی مرکز رشد سـازمان انتقـال خـون

 preSبـــا پلیمـــراز ويـــروس دارای همپوشـــانی اســـت و

تهران در سال  1291-1291صورت ترفت .در اين مطالعـه

موتاسیونهايی کـه در  preSاتفـاق مـیافتـد ،مـیتوانـد در

از نمونههای خونی که جهت انجام آزمايبهای غربـالگری

فعالیت آنزي پلیمراز تاثیر بگذارد(.)2
نتیجه عفونت  HBVبـه نحـوه انتقـال ،عوامـا ژنتیکـی

اهدای خون در لولههـای اـاوی  EDTAاز افـراد دريافـت
شده بود ،استفاده شـد .از تمـامی شـرکتکننـدتان در ايـن

میزبان ،ژنوتیپ ويروسی و جهبهای سازتار و هـ چنـین

مطالعه ر ايتنامه کتبی ترفته شد .نمونههای مورد استفاده

عواما محیطی وابسته است .چنـدين مطالعـه اپیـدمیولوژی

همگی  HBsAgمثبت و به صـورت تصـادفی سـاده جهـت

مولکولی ارتباط بین ژنوتیـپهـای  HBVو نتـايج مختلـف
اپیــدمیولوژيکی ،ويروســی و بــالینی عفونــت را تــزارش

مطالعــه انتخــاب شــدند .پــس از جداســازی بــافیکــوت و
پالسما ،نمونههای سرم در دمـای  -1۷درجـه سـانتیتـراد

کــردهانــد( HBV .)4را مــیتــوان در اــداقا ده ژنوتیــپ

نگهداری شدند.

 Sرا کد میکنند .بـه طـور خـام ،منـاط

 preS1و preS2

طبقهبندی کرد ،با نـامهـای  A–Jو چهـار زيرتـروه اصـلی

 3۷نمونه از اهداکنندتان خون پايگاه انتقال خون تهـران

 adw ،و  adrکـه مربـوط بـه توزيـع جغرافیـايی

کــه از لحــاو ســرولوژی  HBsAgمثبــت بودنــد ،جهــت

ayr ،ayw
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پروتئینهای پوشب ساختاری ويروس به نـامهـای  M ,Lو

هپاتیت  Bدر اهداکنندتان مبتال به هپاتیت  Bبود.

تعیین ژنوتیپ ويروس هپاتیت

مري قنبری مطلوب و دکتر زهره شريفی

B

جدول  :7لیست آغازگرهای مورد استفاده در روش
نام ژن

Nested-PCR

توالي آغازگر

طول

TM

GC%

F: GGGTCACCTTATTCTTGGGA

3۷

14/11

1۷

R: CCCGCCTGTAACACGAGC

11

4۷/41

44/41

F: TTGGGAACAAGATCTACAGC

3۷

11/۷4

41

R: GTCCTGATGCGATGTTCTCC

3۷

11/43

11

S out

S in

طول محصول

111

121

جدول  :5مواد مورد نیاز جهت انجام مرحله اول  Nested-PCRبا

استخراج  DNAويروسی استفاده شدند.

حجم نهایي 52 µL

پس از استخراج  DNAويروسی به منظور تولیـد مقـدار
زيادی از ژنوم ويروس ،از روش  Nested-PCRاستفاده شد.
جهت انجام  PCRمرااا اول و دوم به ترتیب از دو جفـت

ماده مورد استفاده

حجمµL/

)Master mix (Amplicon

13/1

)S out Forward Primer (10 picomol/µL

1

میکروتیوپهای استريا  ۷/3 mLريخته شـد و در دسـتگاه
ترمال سايکلر قـرار ترفت(جـدول  .)3پـس از اتمـام PCR

)S out Reverse Primer (10 picomol/µL

1

)DNA (100-300 ng /µL

2

اول 1/1 ،میکرولیتر از محصول آن بـه عنـوان الگـو جهـت

DW H2O

1/1

آغازتر  S outو  S inاستفاده شد(جدول .)1
واکــنب  PCRدر اج ـ نهــايی 31میکرولیتــر صــورت
ترفــت .بــه منظــور انجــام  ، PCRمــواد مــورد نیــاز در

انجام  PCRدوم استفاده شد.
يافتهها

چرخه دمايی در مرالـه اول  PCRشـاما دناتوراسـیون
اولیه در دمای  94درجه سانتیتراد به مدت  1دقیقـه بـود.

جمعیت مورد مطالعه شاما  11نفر مـرد( )%9۷و  3نفـر
زن( )%1۷بود که همگی در محدوده سـنی  24/1 ± 1سـال

سپس واکنب طی  21چرخه شاما دناتوراسـیون بـه مـدت
ٍ 41ثانیه در دمای  94درجه سانتیتراد ،اتصال آغازترها بـه

قرار داشتند و از نظـر آنتـیژن سـطحی ويـروس،

مدت  21ثانیه در دمای  42درجه سانتیتراد ،طويـا شـدن

مثبت بودند .با استفاده از آغازترهـای اختصاصـی بـر روی

به مدت  11ثانیه در دمای  13درجه سانتیتراد و در نهايت
طويا شدن رشته سـاخته شـده بـه مـدت  1دقیقـه در 13

ژن  presآزمايب  Nested-PCRبر روی آنهـا انجـام شـد.
محصول نهايی  Nested-PCRبا طول قطعه  121جفـت بـاز

درجه سانتیتراد ادامه يافت.

بود و سپس تعیین توالی صورت ترفت(شکاهای  1و .)3

HBsAg

دمايی مراله اول انجام ترفت .پس از اتمـام  PCRمرالـه
دوم محصول مورد نظر بر روی ژل آتارز  %1/1الکتروفورز

در بانـک ژن مـورد بـــررسی

استفاده از نرمافزار

BLAST

قرار ترفتند .با استفاده از بیشترين امتیاز بـر اسـاس جفـت
شــدن( )matchingبازهــا ،تـــوالی ايزولـــههـــای HBV

ترديد و پس از اطمینان از تکثیر صحیح قطعه مـورد نظـر،
محصول  PCRجهت تعیین توالی ارسال شد .جهت تعیـین

اهداکننــدتان بــا ايزولــههـــايی از کشـــورهای بـــالروس،

موتاســیونهــای ويــروس ،فايــاهــای تــوالیيــابی توســط

قزاقستان ،ازبکستان ،هند و چـین بـه طـور نزديکـی يعنـی

نـرمافزارهـای  NCBI BLAST ، DNA Baser ، Chromasو
سرور آنالين  Genaforمورد بررسی قرار ترفت.

ادود  %11-%11از نظر توالی نوکلئوتیدها شباهت داشـتند
و در تروه ژنوتیپ  ، Dساپژنوتیپ  D1قرار ترفتند.
313
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چرخه دوم در مراله دوم  Nested-PCRبا همان چرخه

پس از آنالیز توالیها توسط نرمافزار ،تمامی  3۷ايزوله با
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کارکردهـای مختلـف بـین ژنوتیـپهــای مختلـف

HBV

در مورد هر يک از ژنوتیپها ،بررسی شدت بیماری ايجـاد
شده ،عوارض بیماری ،پاسخ به درمان و پاسخ به واکسن را
531

500
400
300
200

آسانتر مینمايد و در کنترل بیماری میتواند کمک مـؤثری
باشد( .)1۷توزيع جهانی خاصی از ژنوتیـپهـای  HBVبـا
االتهای مختلف انتقال همراه است برای مثال در ژنوتیپ

100

 Cو  Bکه شیوع بیشتری در کشورهای آسیايی دارند ،انتقال

شکل  : 7الکتروفورز محصول نهایي  Nested-PCRژن  presویروس
هپاتیت  Bبا استفاده از آغازگرهای اختصاصي که طول قطعه
محصول  237 PCRجفت باز بود.

مادر بـه کـودک نقـب مهمـی در پراکنـدتی  HBVدارد در
االی که ساير ژنوتیپها در مناطقی مشاهده مـیشـوند کـه
انتقال از طري ارتباط جنسی و انتقـال خـون مسـیر شـايع
انتقال عفونت هستند( .)11نمـای آسـیب شناسـی بـالینی و
نتیجه عفونت مزمن با ويروس هپاتیت  Bدر ژنوتیـپهـای
مختلف متفاوت است .از طرفـی تـزارش مـی شــود نـوع
ژنوتیپها در پیامد بالینی آنها مه است و میتـوان از اين
قبیا موارد ،به مثالهايی مانند پاسـخ بــه درمــان و ســیر

شکل  :5کروماتوگرام قسمتي از محصول  PCRژن  presویروس
هپاتیت  Bکه تعیین توالي شده است.
بحث

بیماری به طـرف مـزمن شــدن اشــاره کــرد( .)13تعیـین
ژنوتیپ ،يک شاخو ژنتیکی برای ژنوم بوده که ژنهـا بـر
پايه اـذف شـدن ،ا ـافه شـدن و جانشـینی نوکلئوتیـدها
طبقهبندی میشوند .اين اطالعات ژنوتیپی ،تونههای ويـژه

تمامی نمونههای مـورد بررسـی در ايـن مطالعـه ،دارای
ژنوتیپ  Dو سـاپ ژنوتیـپ  D1بودنـد .در مطالعـهای کـه

برای نتايج کلینیکی مفید و سودمند میباشد(.)12

سال  3۷11صورت ترفت نیز ،تنها ژنوتیپ تـزارش شـده

بانــکهــای اطالعــاتی کــافی از اپیـدمیولوژی مولکــولی
 HBVبرای پیشگیری از عفونت و برنامههای درمانی بسـیار

توسط نوده و همکـارانب از ژنوتیـپ  HBVدر مشـهد در
در اين منطقه ژنوتیپ

D

بـود کـه بـا نتـايج مـا هـ راسـتا

ويروسی و رفتارهای مولکولی تونه را تعیـین مـینمايـد و

مه هستند .از يافتههای اين مطالعه مـیتـوان جهـت تهیـه

بود( .)1در مطالعه ديگری کـه خیرآبـادی و همکـارانب در
سال  3۷11در بندرعباس انجام دادند ،ژنوتیپ تزارش شده

استفاده کرد .از آن جايی که نوع ژنوتیپ میتواند بـا نتـايج

دست آمده از مطالعه ما همسو میباشد( .)1در مطالعهای که

کلینیکی متفاوتی همراه باشد ،تعیین نوع ژنوتیـپ ويـروس
میتواند به عنوان بیومارکر ويروسی جهت پیببینـی رونـد

پورکري و همکارانب در سال  3۷14بر روی اهداکننـدتان
مبتال به هپاتیت  Bفاقد عالئ در شهر تهران انجـام دادنـد،

بررسی در مطالعه ما ک بوده و تنها محدود به شـهر تهـران

شد که با نتايج مطالعه ما ،ه راستا میباشد(.)9

میباشد .بديهی است که برای به دست آوردن نتايج دقی تر
الزم است از جامعه آماری بزرتتری در منـاط مختلفـی از

ژنوتیپ  Dتنها ژنوتیپ شايع در تروه مورد مطالعه تزارش
ژنوتیپ ويروس هپاتیت  ، Bپراکندتی خام جغرافیايی
در مناط مختلف دنیا و اتـی در يک ناایه دارد که ابـزار
بسـیار بــا ارزشـــی بـــرای بررســی الگوهــای انتقــال ايـن
ويروس با روشهـای مولکـولی اسـت .مطالعـه سـاختار و

بیماری مورد استفاده قرار تیرد البته تعداد نمونههای مـورد

کشور استفاده کرد.
نتيجهگيري

ژنوتیـپ تعییـن شـده در مطالعـه در تمامـی ايـزولهها
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از  HBVژنوتیپ  Dو ساب ژنوتیپ  D1بود که با نتايج بـه

کیتهای تشخیصی و بهبود برنامههای غربالگری در کشور

مري قنبری مطلوب و دکتر زهره شريفی

B

تشكر و قدرداني

تعیین ژنوتیپ ويروس هپاتیت

 با توجـه بـه ايـن کـه نـوع ژنوتیـپ. تعیین شدD ژنوتیپ

نتايج اين مطالعه از پاياننامه مصوب در مرکز تحقیقـات

ويروس و موتاسیونهای رخ داده در ژنوم آن میتواننـد در

انتقال خون مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طـب انتقـال
خون ايران در مقطع کارشناسی ارشد پـس از تأيیـد کمیتـه

 بنابراين،نتايج بالینی و انتخاب نوع روش درمان مؤثر باشند
نتايج ايـن تونـه مطالعـههـا جهـت تعیـین ژنوتیـپ شـايع
 بــه عــالوه جهــت.ويــروس در جامعــه ارزشــمند اســت

 مؤسسـه ااصـاIR.TMI.REC.1397.039 اخالق به شماره
 در نهايـت از خـان پـاز کارشـناس آزمايشـگاه.شده است

 بـهB تشـخیو ايمونولوژيکی و ژنتیکی ويروس هپاتیـت

ويروسشناسی و پرسنا پايگاه انتقال خون تهـران جهــت
.کمـک در تهیـه نمونهها تشکر به عما میآيد

، B منظـور تهیـه کیتهای تشخیصـی ويــروس هپاتیــت
هـ چنین تهیــه پانـاهـای کنتـرل کیفـی جهـت ارزيـابی
 مـیتـوان از نتـايج ايـن،روشهـای تشخیصــی ويـروس
.مطالعهها استفــاده نمود
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Hepatitis B virus genotyping in asymptomatic HBV blood
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Ghanbari Matloob M.1, Sharifi Z.1
1

Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran,
Iran

Abstract
Background and Objectives
Hepatitis B virus (HBV) infection remains a serious global health challenge. Hepatitis B
infection is one of the major diseases transmitted by blood transfusion. Infection with the virus
can cause extensive liver damage. So far, 10 genotypes have been identified for hepatitis B.
The aim of this study was to do Hepatitis B virus genotyping in asymptomatic HBV blood
donors in Tehran
Materials and Methods
In this cross-sectional study, 20 HBsAg positive blood donors tested by ELISA were
examined. After viral DNA extraction, the pres gene was amplified by Nested-PCR method
and the virus genotype was aligned with the references sequence by Clustal w software.
Results
Samples were sequenced after Nested-PCR was done. Hepatitis B virus genotype was
determined in all 20 blood donors with hepatitis B to be genotype D.
Conclusions
Prevalence of genotype D in study subjects was 100% . This result can be used in preparation
of hepatitis B diagnostic kits. Identifying genotypes can also help physicians identify patients
at higher risk for disease progression and adopt better treatment strategies.
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