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خالص ه
مقدمه :هپاتيت  Cبا توجه به استفاده روزافزون از سوزن مشترك در ميان معتادان تزريقي در ا يران به صورت يك
عفونت رو به افزايش در آمده است .ژنوتيپ ويروس نقش مهمي درتعيين مدت درمان واحتمال پاسخ به درمان
دارد .اطالعات محدودي درمورد فراواني انواع ژنوتيپ اين ويروس در نواحي مختلف ايران به خصوص شهر مشهد
وجود دارد .اين مطالعه با هدف بررسی شيوع ژنوتيپ و يروس در هپاتيت مزمن  Cانجام شده است .
روش كار  :اين تحقيق توصيفی در سال  1243 – 42در بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
مشهد انجام شده است  32 .بيمار كه هپاتيت  Cدر آنها به روش  RT-PCRاثبات شده مورد مطالعه قرار گرفتند.
آزمــايش ژنـوتيپ در يك آزمايشگاه و توسط يك شخص پس از جدا كردن ژنوم و يروس با  RT-PCRبه روش پرايمر
اسپسفيک[ ]1انجام شد و ژنوتيپ بدست آمده بر اساس عوامل خطر مبتاليان تجزيه و تحليل شد .مشخصات
فردی و نتايج آزمايشگاهی در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش
شد.
نتايج :شيــوع نسبي ژنــوتــيپ هاي مختلـــف و ساب تايپهاي آنها به صورت ژنوتـــيپ  2در  %53 / 2و ژنوتيپ  1در
 %23 /1و ژنوتيپ  3در  %15 / 9و نوع مختلط در  %1 / 3بود .شيوع نسبي ژنوتيپ به طور واضحي در بيماران
هموفيليك از ســا يــرين متفاوت بود (در گروه هموفيليك  %43ژنوتيپ  1وجود داشت ) .ژنوتيپ  2در بيماران
تاالسميك ،بيماران همـــودياليزي  ،معتـــادان تـــزريقي و دهــنــدگان خــون به ترتيب %55 /44 ، %33 / 3 ، %33 / 7
و  %43 / 14بود.
نتيجه گيری :با توجه به نتايج به دست آمده حدود دو سوم بيماران در گروهي هستند كه پاسخ خوب درماني
دارند .ولي هيچگونه و جه مشخصه اي جهت افتراق اين بيماران كه نياز به درمان كو تاهتر و مقدار كمتر دارو دارند
وجود ندارد و همچنان جهت تعيين اين گروه بايستي ژنوتيپ ويروس هپاتيت  Cمشخص گردد .
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