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Abstract
Background: Viral hepatitis is one of common infectious diseases and known as health problem around the
world. Present cross-sectional study was performed to determine the association between HBeAg and HBVDNA in patients who referred to Royan Institute for Reproductive Biomedicine and Amiralmomenin
Hospital (Islamic Azad University) between 2012 and 2015.
Materials and methods: In this cross-sectional study, 222 patients were assessed and their HBe-Ag and
HBV-DNA were analyzed by serological and molecular assays to determine the association between HBeAg
and HBV-DNA for infectivity of infection. The results were gathered and recorded in the study checklist.
Results: 222 chronic HBsAg positive carriers, including 74 (33.2%) female and 148 (66.8%) male were
studied. Of studied population, 10(6.8%) HBeAg positive, 108 (75.5%) HBeAb positive and 94 (42.34%)
HBV DNA were detected. Level of detectable HBV-DNA was significantly higher in patients with HBeAg
positive in compare with patients with negative HBe Ag (, P<0.001).
Conclusion: According to study findings, there is clinical association between HBe Ag positive and HBVDNA level and we can use HBeAg for assessing the infectivity of HBV infection.
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صدیقي گیالني
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 9گروه آندرولوژی ،مرکز تحقیقات باروری  ،ACECRپژوهشگاه باروری رویان
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چکیده
سابقه و هدف :هپاتیتهای ویروسی یکی از بیماریهای شایع عفونی هستند که به عنوان یکی از مشکالت عمده سالمتی در جهان
شناخته شدهاند .مطالعه مقطعی حاضر ،برای شناسایی ارتباط بین  HbeAgو  HBV-DNAدر بیماران مراجعه کننده به پژوهشگاه
ناباروری رویان و بیمارستان امیرالمومنین (وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی) برای درمان ناباروری در طی سالهای  0320تا  0321انجام
شد .هدف از این مطالعه  ,بررسی ارتباط بین  HBe Agو  HBV-DNAبرای ارزیابی عفونتزایی ویروس  HBVبود.
روش بررسي :در این مطالعه مقطعی ،تعداد  999بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند و سطح سرمی  HBe Agو  HBV-DNAدر آزمایشگاه
سرولوژی و ملکولی پژوهشگاه رویان مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمایشها جمع آوری شده و در چک لیست مطالعه وارد شد.
یافتهها 999 :بیمار ناقل مزمن هپاتیت  ،Bشامل  41زن ( 33/9درصد) و  018مرد ( 66/8درصد) بودند .از بین بیماران مورد بررسی01 ،
بیمار ( 6/8درصد) تست  HBe Agمثبت و تعداد  018بیمار ( 45/5درصد) تست  HBe Abمثبت داشتند HBV-DNA .در  19/31( 21درصد)
بیمار مثبت بود .میزان تست مثبت  NBV-DNAبه صورت معنیداری در ناقالن  HBe Agمثبت باالتر از سایر بیماران بود (.)P<0.001
نتیجهگیری :یافتههای مطالعه نشان داد که ارتباطی بین  HBe Agو سطح  HBV-DNAوجود دارد .بر این اساس میتوانیم از HBe Ag
برای ارزیابی عفونتزایی و فعال بودن ویروس در ناقالن مزمن هپاتیت استفاده کنیم.
واژگان کلیدی.HBV DNA, HBe Ag, HBe Ab, HbsAg :

مقدمه

1

هپاتیت  Bویروسی نوعی بیماری عفونی کبدی تهدید کننده
حیات است که به وسیله ویروس هپاتیت  Bایجاد شده و بر
اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHOایران یکی از

آدرس نویسنده مسئول :تهران  ،علوم زشکو ت تهوران ،شااهوآزا ااش ا،ومرت ،ررقوش ت بابوزی وز
رهر ااآاش ااآنه ()email: zangeneh4@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-7673-4287
تاریخ دریافت مقاله79/3/5 :
تاریخ پذیرش مقاله79/7/02 :

،

کشورهای دارای ریسک متوسط ابتالی به این بیماری است (.)0
بیماری هپاتیت ویروسی از طریق تماس با خون و فراوردههای
خونی و یا سایر مایعات بدنی یک فرد عفونی و یا از طریق
عمودی از مادر به کودک منتقل میشود .تخمین زده میشود
که  911میلیون فرد مدت بیش از شش ماه دارای HBs Ag
مثبت بوده و به عنوان ناقل این بیماری شناخته میشوند.
سیروز کبدی ،کارسینومای هپاتوسلوالر و حتی مرگ و میر
بیماران به عنوان عوارض شدید بیماری هپاتیت مزمن B
ویروسی شناخته شده و بیش از  686هزار نفر ساالنه در اثر
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یافتهها

مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی ،حجم نمونه شامل کلیه بیمارانی بود کهه
در مدت سهالههای  0320لغایهت  0321بهه موسسهه رویهان و
بیمارستان امیرالمومنین برای بررسهی نابهاروری مراجعهه کهرده
بودند و  HBs Agمثبت داشتند بود .در این مطالعهه از پرونهده
بیماران برای جمعآوری اطالعات دموگرافیک و آزمایشهگاهی در
زمان ذکر شده استفاده شهد .تعهداد  999ناقهل مهزمن ویهروس
هپاتیت  Bوارد مطالعه شدند و ناقل مهزمن بهه بیمهارانی اطهال
میشد که در طهی شهش مهاه گذشهته دارای  HBs Agمثبهت

تعداد  999بیمار ناقل مزمن هپاتیت  ،Bشامل 66/8( 018
درصد) مرد و  33/9( 41درصد) زن به مطالعه وارد شدند.
میانگین سنی بیماران شرکت کننده در مطالعه  38/2سال
(محدوده  66-05سال) بود .بیشتر بیماران ( 098نفر54/4 ،
درصد) در گروه سنی  91-11سال قرار داشتند و بقیه بیماران
بیشتر از  11سال (39 ،40درصد) و یا کمتر از  91سال (0/8 ،1
درصد) سن داشتند و بقیه سنشان ذکر نشده بود .از  016مورد
که  HBe Agانها ثبت شده بود 01 ،بیمار ( 6/8درصد) HBe
 Agمثبت و  036مورد  HBe Agمنفی بودند .میانگین کپی
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بودند .معیار ورود به مطالعه بیماران  HBs Agمثبت و معیهار
خهرو از مطالعهه بیمهاران  HBs Agمنفهی HCV Ab ،مثبهت
و  HIV Abمثبت بودند.
مارکرهای سرولوژی نظیر HBs Ag, HBs Ab, HBe Ag, HBe
 Abبرای تمام بیماران شرکت کننهده در مطالعهه بها اسهتفاده از
روش  )ELISA Kits, Pishtaz-Teb, Iran( ELISAمورد ارزیابی
قرار گرفته بود .سطح سرمی آنهزیم ههای کبهدی شهامل ،ALT
 ،ASTو همچنین سهطح سهرمی آلبهومین ،زمهان پروتهرومبین،
میزان توتال بیلی روبین و سطح سهرم آنهزیم الکالیهن فسهفاتاز،
شمارش کامهل خهونی توسهط آزمایشهگاه اسهتاندارد پژوهشهگاه
رویان با روشههای اسهتاندارد آزمایشهگاهی مهورد بررسهی قهرار
گرفههت .سههطح سههرمی  DNAبهها اسههتفاده از روش پههی سههی ار
( )Roche Taqman kitمورد ارزیابی قرار گرفت و مقادیر بیشهتر
از  6واحد بین المللی در هر میلی لیتهر سهرم بهه عنهوان مهوارد
مثبت شناخته میشد .سونوگرافی شکمی برای تمامی بیماران و
برای ارزیابی کبد از نظر هپاتومگهالی ،اسهپلنومگالی و همچنهین
آسیت شکمی انجام گرفت .روش نمونه گیهری در ایهن مطالعهه،
ارجاع به پرونده بیماران و جمع آوری اطاالعهات از پرونهده آنهها
بود .در این مطالعه ،متغیرهای دموگرافیک شهامل سهن ،جهن
بیماران ،سابقه خانوادگی هپاتیت ویروسی  Bو سایر عوامل خطر
ساز مرتبط با این بیمهاری جمهع آوری شهد و بهه همهراه نتهایج
آزمایشگاهی در چک لیست مطالعه وارد شد.
تحلیل آماری با اسهتفاده از نهرم افهزار  SPSSورژن SPSS, ( 90
 )Inc., Chicago, ILانجام شهد و متغیرههای کیفهی و کمهی بها
استفاده از درصهد و فراوانهی و میهانگین و انحهراف معیهار مهورد
ارزیابی قرار گرفتند .برای مقایسه میانگین دو متغیر غیر وابسهته
از آزمهون آمهاری  Independent Student t-testاسهتفاده شهد و
تمامی نتایج آزمونهای آماری کمتر از  1/15معنیدار تلقی شد.
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عوارض این بیماری فوت میکنند ( .)3 ،9تخمین زده میشود
که  % 5-9جمعیت عمومی در خاورمیانه و شبه جزیره هند
ناقل مزمن  HBVهستند .ریسک فاکتورها دیابت ،نارسایی کلیه،
چاقی و عفونت  HIVهستند و این ریسک فاکتورها به طور قابل
توجهی روی کیفیت زندگی بیماران با عفونت مزمن هپاتیت
تاثیر میگذارند .عفونت مزمن  HBVدر بیماری هپاتیت
ویروسی مزمن  HBV-DNA ،Bو  HBe Agمهمترین مارکر
عفونتزایی ،تکثیر ویروس و صدمه کبد هستند .زمانی که آنتی
میشود HBe Ab ،در سرم ظاهر شده و
ژن  HBeناپدید
نشان دهنده بهبود عفونت حاد است .مشخص شدن
 HBV-DNAدر سرم بیماران ،نشان دهنده تکثیر دوباره ویروس
است و در بیشتر موارد برای انتخاب نمونهها برای درمان و
بازبینی اثر درمان مورد استفاده قرار میگیرد (.)1-6
در برخی از موارد ،در ناحیه پره کور ویروس هپاتیت  Bیک
موتاسیون رخ میدهد که میتواند باعث شود بیماران مزمن
فعال هپاتیت  Bآنتی ژن  HBeمنفی داشته باشند .بیماران
دارای این فرم از موتاسیون برای ویروس هپاتیت  ،Bشایعترین
مدل این بیماری ویروسی در کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا
هستند .در بیمارانی که این موتاسیون رت در ناحیه پره کور
دارند ،ویروس توانایی ترشح  HBe Agرا ندارد و باعث میشود
که بیماری شدید کبدی وجود داشته باشد و به سرعت به
سمت سیروز کبدی حرکت کند .این بیماران عفونت شدید
 HBVدارند و  HBV-DNAترشح میکنند ،ولی به جای HBe
 Agاین بیماران  HBe Abدارند ( .)4هدف از انجام این مطالعه،
ارزیابی ارتباط بین  HBe Agو  HBV-DNAعلی رغم وجود
پره کور موتاسیون در فعالیت هپاتیت مزمن ویروسی  Bدر
بیمارستان امیرالمومنین (وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی) و
پژوهشگاه ناباروری رویان در بین سال های  0320تا 0321
بود.

ارتباط بین

 HBe-Agو  HBV-DNAدر بیماران ناقل مزمن Hbs Ag
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 HBV – DNAمثبت

 HBV – DNAمنفی

HBe Ab

p- value

1/12
مثبت
منفی

61
05

3
3

HBeAg

1/110
مثبت
منفی

4
45

بحث
مطالعه حاضر بر روی  999نفر از ناقالن مزمن ویروس هپاتیت
 Bبرای ارزیابی ارتباط بین  HBV-DNAو  HBe Agدر جهت

تکثیر ویروس هپاتیت ب انجام شد .در مطالعه ما ،فراوانی موارد
HBV-DNAمثبت به صورت معنیداری در بیماران دارای نتایج
مثبت  HBe Agو  HBe Abباالتر بود .بر این اساس سطوح
باالی  HBV-DNAارتباط معنیداری بر سطح سرمیHBe Ag
دارند و در اغلب موارد  HBV-DNAو  HBe Agارتباط مثبت
با میزان سرمی آنزیم کبدی  SGPTبه عنوان نشانگر فعالیت
بیماری کبدی و تکثیر ویروس دارند .فراوانی  HBe Agبه صورت
معنیداری در بین بیماران  HBe Abمنفی بیشتر است .اگر چه،
 Magniusو  Espmarkدر سال  0249عملکرد  HBe Agرا
کشف کردند ،ولی علل و فرایند تولید  HBe Abهمچنان
ناشناخته است (.)8 ،6
اگر چه اندمی ویروس هپاتیت  Bدر ایران در سطح متوسط
است ،ولی واکسیناسیون تمامی نوزاد متولد شده و جمعیت در
معرض خطر ابتال به ویروس از دو دهه قبل انجام شده و میزان
شیوع عفونت ویروس هپاتیت  Bبه کمترین میزان اندمی رسیده
است .راههای انتقال از طریق مصرف مواد مخدر تزریقی و
همچنین به روش عمودی از مادر به نوزاد به عنوان شایع ترین
راه های انتقال عفونت هپاتیت  Bدر بین جمعیت ایرانی است.
اگر چه ما شاهد تغییراتی در اپیدمیولوژی عفونت ویروس
هپاتیت  Bهستیم ،این ویروس همچنان به عنوان عامل مهم
بیماری مزمن کبدی مطرح است ( .)2در مطالعات قبلی،
پیشنهاد شده بود که برخی از موتاسیونهای ژنوم  HBVممکن
است در ایجاد  HBe Agمنفی در بین بیماران مبتال به فرم فعال
هپاتیت  Bاست (.)01
مطالعات ایرانی گزارش کردند که نوع موتانت ویروس هپاتیت B
در حدود  %58از جمعیت ایرانی مشاهده  Bمیشود (.)00
مطالعه دیگری نشان داد که  86/5درصد از عفونت هپاتیت
مزمن ویروسی دارای  HBe Abمثبت هستند .در مطالعه ما
فقط  03/3درصد از بیماران مبتال به عفونت هپاتیت ویروسی
فعال هستند .مطالعه مشابه  Line et alگزارش کرد که در بین
بیماران مبتال به عفونت ویروسی هپاتیت  54/6( 02 ،Bدرصد)
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 DNAدر گروه ) HBe Ag (+به طور معنی داری باالتر از افراد
) HBe Ag (-بود.
از  013بیمار که  HBe Abآنها ذکر شده بود018 ،بیمار (45/5
درصد)  HBe Abمثبت 35 ،بیمار ( 05/8درصد) HBe Ab
منفی بودند و  21بیمار ( 19/31درصد)  HBV-DNAمثبت
باالتر از استاندارد داشتند .میانگین کپی  DNAدر گروه HBe
) ab (+به طور معنی داری پایینتر از افراد ) HBe ab (-بود.
 31بیمار ( 05/3درصد) سطح سرمی باالی ( ALTباالتر از 11
واحد بین المللی) داشتند و میانگین سطح سرمی  ALTدر
بیماران  HBe Agمثبت بطور معنی داری از بیماران HBe Ag
منفی باالتر بود .مقادیر غیر طبیعی برای سطح سرمی مستقیم و
توتال بیلی روبین در تعداد  98بیمار ( 01/3درصد) مشاهده
شد .سطح سرمی غیر طبیعی برای آنزیم الکالین فسفاتاز و
آلبومین به ترتیب در  91بیمار ( 4/1درصد) و  64بیمار (91/4
درصد) مشاهده شد .در سونوگرافی شکمی بیماران 45 ،بیمار
( 94/4درصد) کبد چرب ،یک بیمار ( 1/1درصد) هپاتومگالی4 ،
بیمار ( 9/6درصد) اسپلنومگالی و یک بیمار ( 1/1درصد) آسیت
داشتند.
سطح سرمی  HBe Agدر بیماران مرد در مقایسه با زنان به
صورت معنیداری باالتر بود ( HBV-DNA .)P=1/193در
بیماران دارای  HBe Abمثبت (حساسیت  98درصد ،ویژگی
 61درصد ،ارزش اخباری مثبت  10/6درصد و ارزش اخباری
منفی  50/9درصد) پایینتر از سایر بیماران بود (.)P=1/120
 HBV-DNAدر بیماران دارای  HBe Agمثبت (حساسیت 86
درصد ،ویژگی  81/5درصد ،ارزش اخباری مثبت  51درصد و
ارزش اخباری منفی  26/9درصد) باالتر از سایر بیماران بود
(.)P>1/110
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Hbs Ag  در بیماران ناقل مزمنHBV-DNA  وHBe-Ag

ارتباط بین

 پره موتانت منفی در کشورHBe Ag مطالعه ما بر خالف شیوع
. داشتHBe Ag  ارتباط معنیداری باHBV-DNA ،)00( ایران
 ما می توانیم با احتیاط این گونهه نتیجهه،بر اساس نتایج مطالعه
 ارتبهاط معنهیداری بهاHBV-DNA  وHBe Ag گیری کنیم که
DNA  مثبهت مثهلHBe Ag یکدیگر دارند و با توجه به اینکهه
HBeAg  مهیتهوان،باال میتواند نشان دهنده عفونت زایی باشد
. برای نشان دادن فعالیت بیماری استفاده کهردDNA را به جای
 را بها سهطحHBe Ag  مهیتهوانیم، باالسهتDNA چون قیمت
 برای تصمیم گیری درمهانی درSGPT باالی سرمی آنزیم کبدی
HBe Ag  در گونهههای پهره موتانهت کهه.بیماران به کار بگیریم
 در ایهن، منفی اسهتHBe Ab  باال وSGPT  مقدار،منفی است
 بهرای ارزیهابی. اسهتفاده کنهیمHBV-DNA موارد میتهوانیم از
. مطالعات بعدی با حجم نمونه باالتر مورد نیاز است،بیشتر

قدرداني و تشکر
 از اعضای هیات علمهی و کارکنهان پژوهشهگاه،نویسندگان مقاله
 برای انجهام ایهن تحقیهق تشهکر و سپاسهگزاری،ناباروری رویان
.میکنند

 مجله علوم پزشکي دانشگاه آزاداسالمي/153

 مطالعه تامسون و.)01( بیمار مبتال به فرم فعال بیماری بودند
 نشان داد که،B  بیمار مبتال به هپاتیت012 همکارانش بر روی
 وجود داشت وHBV-DNA  نفر از بیماران40  درHBe Ag
 در مطالعهLiaw .)6(  داشتHBe Ag ارتباط معنی داری با
 را برای ارزیابیHBe Ag خود دریافت که ما میتوانیم مقدار
 منفیHBV-DNA میزان فعالیت ویروس در بین بیماران با
3/9 ، مشابه مطالعه ذکر شده.)09( مورد استفاده قرار دهیم
 منفی میزان باالیی ازHBe Ag درصد از جمعیت عمومی با
 بر اساس آنچه در مشاهدات و مقاالت. داشتندHBV-DNA
HBV- ، مثبتHBs Ag  درصد از بیماران60/1 ،قبلی میدانیم
 مطالعهای در چین.)03(  مثبت هم هستندHBe Ag  وDNA
 و سطحHBe Ag  ارتباطی بین میزان کمی،9104 در سال
 در این مطالعه. برای تکثیر ویروس را نشان دادHBV DNA
HBV DNA  و سطحHBe Ag ثابت کردند که بین میزان
 و همکارانش در مطالعه خودGowmns .)01( ارتباط وجود دارد
 گزارش کردند کهHBe-Ag  وHBV-DNA بر روی ارتباط بین
 در.)8(  درصد بیماران هر دوی این موارد را با هم دارند30 تنها
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