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C تست تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت 

معرفی
این تست جهت تشخیص و اندازه گیری کمی  HCV به روش Real-time PCR می باشد. میزان شیوع 
هپاتیت C در ایران پایین ترین در خاورمیانه و کمتر از  0/5 درصد می باشد )حدودا 186.500 بیمار در 
کل کشور(. بیماران در کشور معتادان تزریقی و بیماران تاالسمی، هموفیلی و همچنین بیماران تحت دیالیز 

می باشد. بر خالف هپاتیت B، در این بیماری احتمال مزمن شدن بسیار باال )%70>( می باشد.

 روش های موجود و برتری RT-PCR نسبت به تست های رایج
تشخیص و خصوصا مانیتورینگ هپاتیت C به تنهایی با روش های سرولوژیک امکان پذیر نمی باشد و 
با توجه به پاسخ های مثبت و یا منفی کاذب می تواند پزشک معالج را در تصمیم گیری دچار مشکل کند. 
همچین استفاده از روش Real-time PCR به صورت کمی به کمک کیت های با حساسیت باال می تواند 

کمک شایانی به سیر درمانی بیمار نماید.

 موارد مصرف و اندیکاسیون
1- افرادی که سابقه تزریق خون یا مشتقات خونی قبل از 1386 یا 1995 میالدی داشته اند.

2- کسانی که سابقه مجروحیت در جنگ 8 ساله دارند.

3- افراد با سابقه تزریق مواد مخدر و یا زندانی شدن.
4- بیماران تاالسمی، هموفیلی و یا دیالیزی

5- گیرندگان پیوند اعضا
6- افراد با رفتارهای پر خطر جنسی )همجنسگرایان، غیر همجنسگرایان دارای شرکای جنسی متعدد و 

)sex workers یا
7- سابقه تاتو یا حجامت بطور سنتی در مراکز غیر بهداشتی

8- کودکان متولد شده از مادران HCV مثبت
طبق دستور العمل سازمان بهداشت جهانی منتشره در سال 2016، قبل از هرگونه اقدامی باید تست 
سرولوژی از نسل سوم به باال انجام و در صورت مثبت بودن آن، تست مولکولی کیفی یا کمی انجام و 
بر اساس آن پزشک متخصص تصمیم گیری می نماید. در صورتیکه بیمار تحت درمان می باشد، 12 یا 
24 هفته پس از اتمام درمان باید تست مولکولی برای وی درخواست گردد. بر خالف هپاتیت B، انجام 



تست مولکولی هپاتیت C در دوره حاد نیز 
اندیکاسیون  دارد )جدول صفحه آخر(.

 نحوه نگارش نسخه بیمار
بایست به 2 نکته توجه شود و در  بیمار به مرکز تشخیصی می  جهت ارجاع 

نسخه اعمال گردد:
HCV PCR :در نسخه بدین صورت نوشته شود PCR همراه با لفظ )HCV( نام پاتوژن 

 کمی)Quantitative( و یا کیفی)Qualitative( بودن درخواست، در نسخه ذکر گردد.

 روش تهیه نمونه و نمونه گیری
نمونـه مناسـب بـرای ایـن تسـت پالسـمای جدا شـده از خون حـاوی EDTA می باشـد. کـه در صـورت گرفتن آن 

بیـرون از آزمایشـگاه، بایـد در زنجیـره سـرد در کمتر از 2 سـاعت به آزمایشـگاه انتقـال یابد.

 حساسیت و cut off تست
 حساســیت ایــن تســت کمــی 100 کپــی در یــک میلــی لیتــر اســت کــه بــرای تشــخیص و نیــز مانیتورینگ بیمــاران 
مزمــن حــد قابــل قبــول می باشــد. هپاتیــت C از معــدود ویــروس هایــی اســت کــه الزم اســت متخصصیــن در بــدو 
تشــخیص بــا نــوع ژنوتیــپ آن آشــنایی داشــته باشــند، چــرا کــه ارتبــاط مســتقیمی بیــن نــوع ژنوتیــپ و عــوارض 
بیمــاری، نــوع دارو و پاســخ بــه درمــان و غیــره وجــود دارد. ژنوتیــپ هــای شــایع ایــران نــوع 1a و 3a می باشــند. بر 
خــالف ویــروس هپاتیــت B، در صــورت مثبــت بــودن تســت در بیمــار مشــکوک بــه عفونــت مزمــن هپاتیــت C حتی 
در تســت کیفــی، درمــان بایــد شــروع گــردد، در حالیکــه معیارهــای درمــان در بیمــاری مزمن هپاتیــت B پیچیده تر 

بــوده و تمامــی بیمــاران نیــاز بــه درمــان ندارند.



اقدام بعدی تفسیر Anti-HCV  RNA

تکرار Anti-HCV 1 هفته بعد.
تکرار   HCV RNA3 ماه بعد برای تایید دوره 

نقاهت عفونت حاد.
عفونت حاد )دوره پنجره( منفی مثبت

-

عفونت مزمن باستثنا:
نقص ایمنی شدید

بیماران همودیالیزی
آگاماگلبولینمیا

منفی مثبت

تشخیص افتراقی بر اساس Viral Load و 
آنزیم های کبدی

)seroconversion( عفونت حاد
عفونت حاد در زمینه مزمن 

بیماری هپاتیت سی
مثبت مثبت

- فقدان عفونت و یا بیماری حاد 
HCV منفی منفی

تکرار تست  HCV RNA 5-4 هفته بعد

عفونت حاد با سطح بسیار پایین 
ویروس 

عفونت بهبود یافته
پاسخ مثبت کاذب سرولوژی

مثبت منفی

 HCV ابتدا  بیمار  در   

ظهور  متعاقب  و  گردد  می  مثبت   RNA

 Anti-HCV خون،  در  آن  افزایش  و  بادی  آنتی 

مثبت گشته که تا آخر عمر صرف نظر از درمان یا عدم 

درمان و یا پاسخ به درمان معموال مثبت باقی می ماند. 

 اگر آنتی بادی در تست اول منفی ولی HCV RNA مثبت 

باشد و اگر عالئم بالینی به نفع بیماری بوده و یا پزشک هنوز 

به بیماری مشکوک باشد ، بین 7 الی 10 روز تست آنتی بادی 

باید تکرار گردد. 

 در بیماران مزمن بعضا آنتی بادی منفی می گردد که 

این امر در بیماران نقص ایمنی و دیالیز شایع 

تر است. 

 پاسخ مثبت کاذب
Anti-HCV 

بادی  آنتی  نشده،  درمان  بیماران  مورد  در   
مثبت و HCV RNA در PCR منفی می گردد که علت 

محو شدن آن باشد.آن می تواند بهبودی خود به خودی ویروس در گذشته و 
 HCV از عفونت حاد مشاهده می شود که سطح  مواردی 
RNA به پایین ترین حد خود رسیده به نحوی که توسط 

PCR قابل شناسی نمی باشد. در این موارد، در صورت 
معتبر دیگری توصیه می گردد.ظن پزشک، تکرار تست PCR در آزمایشگاه 

ذکر چند نکته 

علل منفی شدن
 HCV RNA در 

 PCR

جــدول: 
تـفسیـــر  پاســـخ 
هــــــای  تســــت 
همزمان سرولوژی 
مولکولـی تست   و 
HCV  هـمــــــراه 
بــا تفسیـر مـوارد 

نادر.

تهیه شده: واحد تحقیق و توسعه و بخش پزشکی مولکولی


