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Introduction: Epidemics and deaths caused by influenza viruses are an
important concern worldwide. The use of neuraminidase inhibitors such as
oseltamivir is an effective and valuable way to treat the diseases caused by these
viruses. However, the mutation in several parts of the gene leads to the
emergence of drug-resistant strains, and an ever-increasing rise in drug-resistant
strains is a global problem. Histidine-to-tyrosine mutation at position 275
(H275Y) of neuraminidase protein is one of the most common oseltamivir
resistance mutations. This study aimed to detect H275Y mutation in influenza A
(H1N1) virus circulating in the Hamadan province of Iran using real-time
polymerase chain reaction (RT-PCR).
Material & Methods: This cross-sectional study was conducted on 110 swab
samples isolated from patients with suspected influenza virus infection between
2015 and 2016. Ribonucleic acid (RNA) was extracted from samples and the RTPCR method was used to determine virus types and subtypes. The positive
samples were evaluated for detection of H275Y mutation using RT-PCR.
(Ethic code: IR.UMSHA.REC.1400.917)
Findings: Out of 110 patients in this study, 50 (45%) were females and 60 (55%)
were males. The mean±SD age of participants was 40.74±2.42 years. Influenza
A (H1N1) virus was found in 22 (20%) out of 110 patients, including 9/50 (18%)
females and 13/60 (21.7%) males. There was no significant relationship between
the virus and gender (P=0.81). No drug resistance related to H275Y mutation
was observed in 22 positive cases.
Discussion & Conclusion: The findings indicated that no drug resistance
mutations have occurred, and oseltamivir is still an appropriate option to treat
infections caused by the influenza virus in Hamadan province, Iran. However,
due to the increasing number of resistant strains, an annual review of oseltamivir
resistance is recommended and further studies are needed in this regard.
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مقدمه :همهگیریها و مرگومیر ناشی از ویروسهای آنفلوانزا در سراسر جهان یک نگرانی مهم بهشمار میرود .استفاده از
داروهای ضدویروسی مهارکنندۀ نورامینیداز ( )NAمانند اوسلتامی ویر ،روش مؤثر و ارزشمندی در درمان این ویروسها است،
هرچند جهش در چند بخش از این ژن ،موجب به وجود آمدن سویههای مقاوم به دارو میشود و افزایش روزافزون سویههای
مقاوم به دارو یک مشکل جهانی است .یکی از شایعترین جهشهای مقاومت دارویی به اوسلتامی ویر ،جهش جایگزینی اسید
آمینۀ هیستیدین به تیروزین در موقعیت  )H275Y( 275در پروتئین نورامینیداز است .هدف این مطالعه شناسایی جهش H275Y

در ویروسهای آنفلوانزای  A/H1N1در گردش در استان همدان با استفاده از روش  Real-time RT PCRبود.
مواد و روش ها :این مطالعه به صورت مقطعی روی  110نمونه سواب مشکوک به ویروس آنفلوانزا جداشده بین
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آنفلوانزا ،از روش  Real-time RT PCRاستفاده شد .پس از آن ،نمونههای مثبت برای شناسایی جهش  H275Yبا روش
 Real-time RT PCRارزیابی گردیدند.
یافتهها :در این مطالعه از مجموع  110بیمار 45( 50 ،درصد) نفر زن و  55( 60درصد) نفر مرد بودند .میانگین سنی
شرکتکنندگان در این پژوهش برابر با  40/74±2/42سال بود .ویروس آنفلوانزا  A/H1N1در  22نفر ( 20درصد موارد)
یافت شد ،به این صورت که  13مورد ( 21/7درصد) در مردان و  9مورد ( 18درصد) در زنان مشاهده گردید .در بررسی
ارتباط میان جنس و ابتال به ویروس آنفلوانزا ،رابطۀ معنیداری دیده نشد ()P=0.81؛ همچنین باید اشاره کرد که از مجموع
 22نمونۀ مثبت ،در هیچکدام از موارد جهش مقاومت دارویی  H275Yمشاهده نگردید.
بحث و نتیجهگیری :یافتههای مطالعه نشان داد که هیچ جهش مقاومت دارویی اتفاق نیفتاده است و همچنان داروی
اوسلتامی ویر گزینۀ مناسبی برای درمان این ویروس در همدان است؛ اما با توجه به افزایش روزافزون سویههای مقاوم،
بررسی سالیانۀ مقاومت به این دارو توصیه میگردد و به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.
واژههای کلیدی :اوسلتامی ویر ،مقاومت دارویی ،ویروس آنفلوانزای A/H1N1

 استناد :محمودوند  ،شهاب؛ امینی ،راضیه؛ عزیزی جلیلیان ،فرید؛ هدایت یعقوبی ،مجتبی؛ جواهری ،معصومه؛ صدیقی ،ایرج؛ ممانی ،مژگان؛ عزتی ،راضیه؛
امیری ،جالل الدین؛ سعیدی جم ،مسعود .بررسی میزان مقاومت داروی اوسلتامی ویر با استفاده از سنجش ژنوتایپ  H275Yدر میان ویروسهای
آنفلوانزای ) A(H1N1در استان همدان .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،شهریور 1401؛.55-61 :)3(30
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مقدمه

ایجاد میشود ( .)1ویروسهای آنفلوانزا در خانوادۀ

شایعترین جهشهای مقاومت دارویی به اوسلتامی ویر،

اورتومیکسوویریده قرار دارند .این خانواده  7جنس دارد

جهش جایگزینی اسید آمینۀ هیستیدین به تیروزین در

که ویروسهای آنفلوانزای  C ،B ،Aو  Dبهترتیب در

موقعیت  )H275Y( 275در پروتئین نورامینیداز است

جنسهای ،Betainfluenzavirus ،Alphainfluenzavirus

( .)13 ،14اخیراً جهش دیگری با جانشینی اسید آمینۀ

 Gammainfluenzavirusو  Deltainfluenzavirusجای

سرین به آسپارژین ( )S247Nدر پروتئین نورامینیداز

میگیرند .ژنوم این ویروسها بهصورت  RNAتکرشتهای

مشاهده شده که همراه با کاهش حساسیت به

است ( .)2اهمیت آنفلوانزا در سرعت انتشار و تعداد باالی

مهارکنندههای نورامینیداز است (.)8 ،15

موارد مرگومیر ناشی از آن است و به این سبب ،بهعنوان

در حال حاضر ،از روشهای فنوتایپینگ و

یک نگرانی مهم در سراسر جهان محسوب میشود (.)3

ژنوتایپینگ برای ارزیابی حساسیت این ویروس به

این ویروس  9پروتئین دارد که شامل نوکلئوپروتئین

مهارکنندههای نورامینیداز استفاده میشود .روش

( ،)NPاجزای پلیمرازی ( PB2 ،PAو ،)PB1پروتئین

فنوتایپینگ بسیار گران و وقتگیر است؛ بنابراین ،استفاده

ماتریکس ( ،)M1گلیکوپروتئینهای هماگلوتینین ()HA

از روشهای ژنوتایپینگ مانند

و نورامینیداز ( ،)NAپروتئین کانال یونی ( )M2و

برای تشخیص این جهشها مناسبتر است (.)16

Real-time RT-PCR

پیشگیری و درمان این ویروس از اهمیت ویژهای

مقاومت به اوسلتامی ویر انجام نگرفته و مقاومت به این

برخوردار است و در بسیاری از کشورها موردتوجه است.

دارو تاکنون نیز گزارش نشده است ،هدف این مطالعه

تاکنون دو کالس از داروهای ضدویروسی برای درمان

بررسی شیوع ویروسهای آنفلوانزای  A/H1N1مقاوم به

اختصاصی این ویروس در دسترس است که هدف اصلی

اوسلتامی ویر با استفاده از سنجش ژنوتایپ  H275Yبا

آن ها مهار عملکرد ژن های  NAو  M2است (.)5

روش  Real-time RT PCRروی نمونه سواب حلق و

داروهای آمانتادین و ریمانتادین بهعنوان مهارکنندۀ کانال

بینی در استان همدان بود.

یونی  M2ضد آنفلوانزای نوع  Aو داروهای اوسلتامی
ویرو (تامی فلو) ،زانامی ویر (رلنزا) ،النینامی ویر و پرامی

مواد و روش ها

نوع  Aو  Bهستند ( .)6 ،7داروهای مهارکنندۀ

ستتواب مشتتکوک بتته ویتروس آنفلتتوانزای جداشتتده از

نورامینیداز ،عملکرد آنزیم نورامینیداز ویروسی را مهار

بیمتتاران ،ب تین ستتال های  ،1394- 1395واقتتع در مرکتتز

می کنند .این آنزیم در ویروس آنفلوانزا موجب رهاسازی

تحقیقتات آنفلتوانزا بترای تعیتین تایتپ و ستاب تایتپ

ویروس از سلول های آلوده و متعاقب آن ،جلوگیری از

ویروس آنفلوانزا در استان همدان انجام گرفت (با کتد

تجمع ویروس پیش از شروع چرخۀ عفونی بعدی میشود

اختالق ) . (IR.UMSHA.REC.1400.917نمونته های

( .)8افزایش سویههای مقاوم به این داروها یک مشکل

سواب بالفاصله پس از نمونه گیری وارد محیط انتقتالی

بزرگ جهانی است .در سالهای اخیر ،چندین مورد از

گردیدنتتد و بتته مرکتتز تحقیقتتات آنفلتتوانزا انتقتتال داده

سویههای مقاوم به اوسلتامی ویر در ویروسهای

شدند و تا زمان انجام آزمتایش ،در دمتای  -70درجتۀ

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.55

ویر بهعنوان مهارکنندههای نورامینیداز ویروس آنفلوانزای

این مطالعه به صورت مقطعی با استتفاده  110نمونته

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.1.4

پروتئین های  NS1و  NS2است ( .)4در سراسر جهان

ازآنجا که مطالعهای در استان همدان در زمینۀ بررسی

میزان مقاومت داروی اوسلتامی ویر با استفاده
از سنجش ژنوتایپ H275Y

تنفسی است که عمدتاً توسط ویروسهای آنفلوانزا

جهشهای معین در ژن  NAرخ میدهد ( .)9-12یکی از

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

بیماری آنفلوانزا یکی از عفونتهای حاد دستگاه

آنفلوانزای  A/H1N1مشاهدهشده است که در اثر
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سانتی گراد نگهداری گردیدند؛ سپس با توجه به هدف

یافته ها

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم  /شهریور
 ،1401دوره  ،30شماره 55-61 ،3

High

مشکوک به ویروس آنفلوانزا از شهرهای مختلف استان

) Pure Viral Nucleic Acid kit (Rocheستتاخت

بررسی شد (شتامل 67 :نمونته از همتدان 10 ،نمونته از

کشور آلمان ،با توجه به دستتورالعمل کیتت استتخراج

نهاوند 9 ،نمونه از رزن 9 ،نمونه از اسدآباد 7 ،نمونه از

شد .نمونه های استخراج شده تا زمان انجام آزمایش های

تویسرکان 5 ،نمونه از بهار و  3نمونه از کبودرآهنگ ).

بیشتتتر در فریتتزر  - 70درجتتۀ ستتانتی گراد نگهتتداری

عالئتتم بتتالینی در هتتر  2گتتروه افتتراد شتترکت کننده در

گردیدند.

جدول شمارۀ  1آمده است .در این پژوهش 45 ،درصد

این مطالعه که مبنی بر استفاده از روش

 PCRبتود RNA ،نمونته ها بتا استتفاده از کیتت

پس از استخراج  ،RNAسنتز  cDNAبا استفاده از

( 50نمونه) بیماران را خانم ها و  55درصد ( 60نمونته)

کیت سنتز  cDNAشرکت یکتا تجهیز ساخت کشور ایران،

را آقایان تشکیل دادند .میانگین سنی شترکت کنندگان

با توجه به دستورالعمل کیت صورت گرفت .واکنش

Real

در ای تن پتتژوهش برابتتر بتتا  40/74±2/42ستتال بتتود .از

 Time RT PCRبا استفاده از کیت  genesigساخت کشور

مجموع  110نمونه ،ویتروس آنفلتوانزا در  22نفتر (20

(genesig® real-time PCR mutation

درصد موارد) یافتت شتد کته در ایتن میتان 13 ،متورد

) detection/allelic discriminationبهصورت ذیل انجام

( 21/7درصد) در مردان و  9مورد ( 18درصد) در زنان

شد 10 :میکرولیتر  1 ،OneStep Master Mixمیکرولیتر از

مشاهده گردید.

انگلستان

پروب 4 ،میکرولیتر از آب  ،RNase/DNase freeبهعالوه

در بررسی ارتبتاط میتان جتنس و ابتتال بته ویتروس

 5میکرولیتر از  .RNAآزمایش  Real Time RT PCRبا

بتا استتفاده از آزمتون Fisher’s Exact Test

آنفلوانزا،

LightCycler® 96 System-Roche

رابطۀ معنی داری دیده نشتد ( )P=0.81؛ همچنتین بایتد

و طبق برنامۀ دمایی و زمانی ذیل صورت گرفت1 :

اشاره کرد که در این مطالعه از مجموع  22نمونۀ مثبت،

سیکل با دمای  50درجۀ سانتی گراد  2دقیقه 1 ،سیکل

در هیچ کدام از موارد جهش مقاومت دارویی

با دمای  95درجۀ سانتی گراد  10دقیقه و  45سیکل با

مشاهده نگردید و در همتۀ نمونته ها حساستیت بته ایتن

دمای  95درجۀ سانتی گراد  15ثانیه و  60درجۀ

دارو دیده شد (جدول شمارۀ .)1

استفاده از دستگاه

H275Y

جدول شمارۀ  .1مقایسۀ عالئم بالینی در  2گروه آنفلوانزا مثبت و

مثبت انتخاب شتده و طبتق روش ذیتل ،ژنوتایپینتگ بتا

آنفلوانزا منفی

) Kitانجتام شتد 10 :میکرولیتتر از OneStep 2X RT-

تب

 81/8( 18درصد)

 79/5( 70درصد)

گلودرد

 31/8( 7درصد)

 31/8( 28درصد)

 4 ،primerمیکرولیتتر از آب  RNase/DNase freeبته

سرفه

 0( 0درصد)

 1/1( 1درصد)

تنگی نفس

 0( 0درصد)

 1/1( 1درصد)

همراه  5میکرولیتر از نمونۀ مثبت مرحلتۀ پتیش .برنامتۀ

تنفس دشوار

 23/6( 3درصد)

 26/1( 23درصد)

زمانی و دمایی دستگاه به این صورت تنظیم گردیتد1 :

خلط خونی

 40/9( 9درصد)

 37/5( 33درصد)

سیکل با دمای  95درجۀ سانتی گراد  2دقیقه 45 ،سیکل

ناراحتی قفسۀ سینه

 13/6( 3درصد)

 12/5( 11درصد)

افت فشارخون

 13/6( 3درصد)

 26/1( 23درصد)

خوابآلودگی

 0( 0درصد)

 2/3( 2درصد)

 1 ،qPCR Master Mixمیکرولیتر از

Swine H275Y

بتتا دمتتای  95درج تۀ ستتانتی گراد  10ثانی ته و  60درج تۀ
سانتی گراد  60ثانیه.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.55

استتتفاده از کی تت (genesig® Advanced genesig

وضعیت بیمار

آنفلوانزا مثبت

آنفلوانزا منفی

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.1.4

سانتی گراد  60ثانیه.
پتتس از انجتتام  ،Real time RT PCRنمونتته های

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

Real-time RT

در این مطالعه 110 ،بیمار مبتال به عالئم آنفلوانزا و
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بحث و نتیجهگیری

آنفوالنزای  A/H1N1بیانگر آن بود که از  51مورد مثبتت4 ،

جهان را درگیر میکنتد و  500هتزار نفتر بته علتت عتوار

شد ( .)21در این مطالعه نیز هیچگونه جهش مقاومت دارویی

ناش تی از عفونتتت بتتا ای تن ویروسهتتا جتتان ختتود را از دستتت

مشاهده نگردید و همۀ نمونتهها حستاس بته دارو بودنتد .بتین

میدهند ( .)17برای پیشگیری و درمان عفونتت ویروسهتای

سالهای  2009-2010در لبنان 30 ،نمونتۀ مثبتت آنفتوالنزای

آنفلتتوانزا از واکسیناس تیون و داروهتتای ضدویروس تی استتتفاده

 A(H1N1)pdm09از  197بیمتتتار مشتتتکوک بتتته آنفتتتوالنزا

میشود ( .)18داروهای ضدویروسی منابع ارزشمندی هستتند

جداستتازی شتتد کتته یتک متتورد مقاومتتت بتته اوستتلتامی ویتر

که برای درمان عفونتت در انستان بتهکار میرونتد و هرستاله

مشاهده گردید ( .)22مطالعۀ دیگری در تایوان بتین ستالهای

باعث نجتات جتان میلیونهتا نفتر در جهتان میشتوند .ظهتور

 2009-2011انجام شد کته  15نمونته ( 1/1درصتد) از 1325

سویههای مقاوم به داروهتای ضدویروستی ستالمت جامعته و

مورد مثبت برای  A(H1N1)pdm09به اوستلتامی ویتر مقتاوم

اقتصاد کشورها را با تهدید مواجته کترده استت ،بهطوریکته

بودنتتد ( .)23در مطالعتتهای کتته در کشتتور آرژانت تین در ستتال

این مسئله به یکی از پراهمیتتترین مستائل جهتانی بهداشتت

 2011صورت گرفتت ،میتزان مقاومتت دارویتی در ویتروس

عمومی تبدیلشده است .مقاومت به داروی اوسلتامی ویتر در

آنفوالنزای  34/3 ،A/H1N1درصتد گتزارش شتد و پتس از

ویروس  A/H1N1ارتباط بسیار نزدیکتی بتا دو جهتش شتایع

بررسی سکانس مشخص گردید کته در همتۀ متوارد ،جهتش

 S247Nدارد .ستتویههایی بتتا جهتتش H275Y

 H275Yدر پروتئین نورامینیتداز اتفتاق افتتاده استت ( .)12در

اهمی تت بیشتتتری دارنتتد؛ زی ترا باعتتث تکثی تر ستتریع وی تروس

مطالعۀ انجامشده در تایلند در سال  ،2009میتزان مقاومتت بته

میشوند و درنتیجته ،بته انتشتار آن در سراستر جهتان کمتک

اوسلتامی ویتر در ویتروس آنفتوالنزای  40 A/H1N1درصتد

میکنند ( .)19با توجه به اهمیت ویروس آنفلتوانزا در جهتان،

گتتزارش شتتد ( .)10در یتک مطالعتته در کشتتور آمریکتتا بتین

شناسایی و غربتالگری ایتن جهشهتا در ستویههای مقتاوم بته

ستتالهای  2009-2011مشتتخص گردیتتد کتته  38درصتتد از

دارو از اهمیت زیادی برخوردار است.

نمونههای مثبت آنفوالنزای  A(H1N1)pdm09بته اوستلتامی

 H275Yو

مقاومتتت بتته اوستتلتامی ویتتر در ویتتروس آنفتتوالنزای

ویر مقاومت داشتند که در  16درصد از موارد ،جهتش

 A/H1N1در کشورهای مختلفی بررسیشده و نتایج متفاوتی

 H275Yدی تده شتتد ( .)24در مطالع تۀ دیگتتری کتته در

داشته است .در این مطالعه 110 ،نمونۀ مشتکوک بته ویتروس

آمریکا در ستال های  2008-2011صتورت گرفتت ،از

آنفلوانزا ارزیابی گردیتد کته ویتروس آنفلتوانزا در  22متورد

 899نمونۀ مثبت  ،A/H1N1در  514مورد ( 57درصد)

( 20درصد) یافت شد و در هیچیک از موارد مثبت هیچگونه

مقاومت دیده شد (.)25

موتانت مقتاوم  H275Yبتا استتفاده از روش

 PCRمشاهده نگردید .در مطالعۀ دیگتری کته در ایتران و در

روزافزون سویههای مقاوم ،شناسایی مقاومت دارویی و

شتتتتهر شتتتتیراز در ستتتتال  ،2012-2013روی ویتتتتروس

بررسی جهشها با استفاده از روشهای دقیق و سریع برای

 A(H1N1)pdm09انجام شتد ،در همتۀ متوارد حساستیت بته

تبیین راهبرد درمانی مناسب و مؤثر ،بهمنظور کنترل ویروس

داروی اوسلتامی ویتر گتزارش گردیتد و هیچگونته مقتاومتی

آنفلوانزا امری ضروری است .روش

دیده نشتد ( .)20نتتایج مطالعتۀ انجامشتده در تهتران بتهمنظور

روشی بسیار مؤثر و سریع در تشخیص جهشهای مقاومت

بررستتتی مقاومتتتت بتتته داروی اوستتتلتامی ویتتتر در ویتتتروس

دارویی است؛ درنتیجه توصیه میشود که برای شروع درمان

Real-time RT PCR

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.55

Real-time RT

با توجه به پایش های انجامشده در سراسر دنیا و افزایش

میزان مقاومت داروی اوسلتامی ویر با استفاده
از سنجش ژنوتایپ H275Y

ویروسهای آنفلتوانزا ستالیانه حتدود  20درصتد از جمعیتت

گرفت ،مقاومت به اوسلتامی ویر کمتتر از  1درصتد گتزارش

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

در سراستتتر جهتتتان یتتتک نگرانتتتی مهتتتم بهشتتتمار متتتیرود.

بررسیای کته در ژاپتن بتین ستالهای  2004-2007صتورت

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.1.4

همهگیریها و مرگومیر ناشی از ویروسهتای آنفلتوانزا

متتورد جهتتش مقاومتتت دارویتتی H275Yداشتتتند ( .)11در

60

ابتدا ویروسهای در گردش از لحاظ تغییرات مربوط به
مقاومت دارویی با استفاده از روشهای دقیق بررسی گردند

[ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10 ]

تشکر و قدردانی
از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

 زانامی ویر بهعنوان داروی جایگزین بهکار،گردد؛ برای مثال

همدان بهسبب حمایت مالی از این مطالعه در قالب طرح

رود؛ همچنین پیشنهاد میشود که با توجه به تغییرات

 و همچنین از زحمات همۀ کارکنان9505192868 شمارۀ

 نیز بررسیM2  تغییرات ژن،آنتیژنی و ژنتیکی این ویروس

درمانی و بهداشتی استان همدان که در انجام این تحقیق ما را

،گردد تا در صورت پیدایش سویههای حساس به این دارو

. تشکر و قدردانی میشود،یاری کردند

امکان استفادۀ دوباره از داروهای آدامانتین در پیشگیری و
 یافتههای مطالعۀ ما.درمان ویروسهای آنفلوانزا ایجاد شود

تعارض منافع
نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تضادی در منافع
.ندارند

[ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.1.4 ]

مؤید این مطلب است که همچنان داروی اسلتامی ویر
 درA/H1N1 میتواند گزینۀ مناسبی برای درمان آنفلوانزای
همدان باشد؛ اما با توجه به افزایش جهانی ویروسهای مقاوم
 بررسی سالیانۀ مقاومت به این دارو توصیه میگردد؛،به دارو

IR.UMSHA.REC.1400.917 :کد اخالق

 به مطالعات بیشتری در ایران در زمینۀ بررسی،بنابراین
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