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ViralSubtypes:HIV,HBV,HCV
ยงภูวรวรรณ
ภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรือ่ งsubtypehepatitisBและCจะขอกลาวถึง
ไวรัสBกอนhepatitisBจริงๆก็เปนDNAไวรัส
เปนdoublestandedและเปนcircularDNAเพราะ
ฉะนัน้ โดยเฉพาะhepatitisเปนเรือ่ งสําคัญคือวามี4
gradeทีจะ
่ สรางproteinขึน้ มาและเวลาทีเรา
่ จะพูดถึง
typeหรือsubtypeก็แลวแตของhepatitisBนีเรา
้ มัก
จะเนนในสวนของSgeneถาบอกวาDNAvirusนี้ จะ
ดีกวาRNAvirusตรงทีว่ า การกลายพันธุของ
 มันจะนอย
กวาRNAvirusDNAvirusจะกลายพันธุน อยกวา
แตยกเวนhepatitisBhepatitisBถึงแมวา จะเปน
DNAvirusแตเวลาการแบงตัวpolymeraseมีหนาที่
คลายกับReverseTranscriptaseเพราะฉะนั้นดวย
เหตุนีนี้ เอง
่ ทําใหhepatitisBนี้ จึงมีโอกาสกลายพันธุ
มากกวาvirusDNAชนิดอื่นเพราะวาโดยหลักการ
DNAแลวนี้จะกลายพันธุคอนขางนอยเพราะฉะนั้น
เวลาเราพูดถึงชนิดของhepatitisBเราจะมองไปในสวน
ของSgeneคือในสวนของตําแหนงนี้ซึ่งประกอบไป
ดวยPreS1และPreS2และสวนของSgeneprotein
ของที่ encodeขึน้ มาสวนทีมี่ ความหลากหลายมากทีสุ่ ด
ของhepatitisBvirusนี้ ก็คือสวนของPreS1เพราะ
ฉะนัน้ เวลาเราจะจําแนกแจกแจงของhepatitisBวาเปน
ถอดความจากคําบรรยายในการประชุมใหญวิชาการ ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ ครัง้ ที่ 12 ป พ.ศ. 2547 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนาถ
ี องคสภานายิกา สภากาชาดไทย
เมือ่ วันที่ 14-16 มีนาคม 2547 ณ หองควีนสปารค โรงแรมอิมพีเรียล
ควีนสปารค กรุงเทพมหานคร

ชนิดไหนgenotypeไหนเราจึงมองลงไปที่สวนของ
PreS1เปนหลักเพราะมีความหลากหลายมากที่สุด
เพราะฉะนัน้ ในแงระบาดวิทยาผมคงไมกลาวลงไปผม
คิด วา ทุก คน รู แลว วา มี ความ สําคัญ แต แนว โนม ของ
hepatitisBในบานเรานีเริ้ ม่ ลดลงหลังจากทีเรา
่ mass
vaccinationprogramขณะนีเด็
้ กทีมี่ อายุต่าํ กวา15ปลง
มานีมี้ อัตราการเปนพาหะนอยกวา1%แลว
GenomicOrganizationofHBV
z Relaxed-circular,partiallydoublestranded
(RC-DNA)
z Minusstrand~3.2kb
z Plusstrand(1.7-2.8kb)
z FourORFs
z Pre-S/SORF
z Pre-C/CORF
z PolORF
z XORF
ViralHepatitisResearchUnit
HepatitisBVirus
InternationalCommitteeonToxonomy
ofViruses
z GroupVII:DNAReverseTranscribing
Viruses
z Family:Hepadnaviridae
z Genus:Orthohepadnavirus
z Species:HepatitisBVirus(HBV)
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EpidemiologyandNaturalHistoryofHBVInfection
z Oneofthemajorinfectiousdisease
z Over2billionpeopleinfected
z Over350millionchronicallyinfected
z About2milliondeathsperyear
z Leadstotheriskofdevelopingliver
cirrhosisandhepatocellularcarcinoma
(HCC)
ClinicaloutcomeofHBVinfection
z Hostfactors
z Ageofthepatient
z Gender
z Alcoholintake
z Viralload
z Genomicvariabilityofvirus(Genotype)
OutcomeของhepatitisBเมือ่ มองระยะยาวแลว
นอกจากhostfactorปริมาณviralloadแลวสิง่ หนึง่
ทีเรา
่ จะกลาววันนี้ ก็คือเรือ่ งของgenotypeหลายคนมี
ความเชือ่ วาgenotypeของhepatitisBนาจะมีความ
เกีย่ วของกับความรุนแรงของโรควาคนไหนมีโอกาสเปน
ตับแข็งมากนอยแคไหนยิง่ เปนhepatocellularcarcinomaเกีย่ วของกับสายพันธุไหน
 เกีย่ วของอยางไรกับ
genotypeเพราะฉะนัน้ ถาเรามาดูgenotypeเกีย่ วของ
อยางไรgenotypeของhepatitisBเมือ่ แบงตามสวน
ของPreS1ในปจจุบนั นี้ genotypeแบงไดไมนอยกวา
8genotypeคือABCDEFGHถึงตัวสุดทาย
แสดงวาเรียงตามตัวอักษรคือgenotypeA,genotype
B,genotypeCไลมาเรือ่ ยๆในปจจุบนั มี8genotype
นิสิตปริญญาเอกผมเพิ่งวินิจฉัยคนไขคนไทยคนหนึ่ง
เปนgenotypeGจริงๆแลวเรามีวิธกี ารอยางไรแต
อยางไรก็ตามถาดูตามการระบาดวิทยาของgenotype
ของhepatitisBแลวเราจะเห็นไดวามีความสําคัญ
จริงๆคือสายพันธุพบ
 ไดทัว่ โลกแตมักจะพบทางยุโรป

และอเมริกาในประเทศเราสวนใหญเปนgenotypeC
กับBรอยละ60เปนhepatitisgenotypeBรอยละ
40เปนgenotypeCรอยละ40และgenotypeD
อยูเอเซียใตจะเห็นวาgenotypeในอเมริกาใตเปน
genotypeFทีจริ
่ งgenotypeGนี้ เพิง่ วินจิ ฉัยไดและ
พบเพียงไมกีคน
่ คือเปนAแตมีGแฝงอยูเป
 นเพียงเล็ก
นอยเทานัน้ เพราะฉะนัน้ ถาเรามาดูclinicaloutcome
ของgenotypeแลวหลายรายงานทีออก
่ มาคลายคลึงกัน
ก็คือgenotypeCคอนขางรุนแรงที่สุดที่บอกวารุน
แรงทีสุ่ ดคือการทําใหเกิดโรคไมวาจะดําเนินโรครุนแรงไป
เปนตับแข็งหรือมะเร็งตับอุบัติการณในการเกิดโรค
genotypeCคอนขางมากกวาgenotypeอืน่ นอกจาก
นั้นหลายคนยังบอกวาgenotypeอาจจะเกี่ยวของกับ
การตอบสนองตอการรักษาดวยantiviraldrugโดยการ
ใหไมวาจะเปนinterferonหรือใหlarmivudine
GeographicDistributionofHBVGenotype
ClinicaldifferencesbetweengenotypeB&C
GenotypeB
Taiwan,Japan&China
z Rarelyassociatedwithdevelopmentof
HCC
z Morecommoninyoungnon-cirrhotic
HCCpatients(age<50years)
z Highprevalenceofpre-Coremutation
GenotypeC
z MoresevereliverdiseaseleadingtoHCC
z Moreprevalentinpatientswithcirrhosis
andHCC(age>50years)
z HighfrequencyofCorepromoter
mutation
จะ เห็นวาขอมูลของจีนญี่ปุนและ ไตหวันรวม ทั้ง
ประเทศไทยทีได
่ ทําเสร็จแลวเห็นชัดวาgenotypeC
นี้ จะทําใหเกิดโรคตับรุนแรงกวาทีจะ
่ ไปเปนมะเร็งตับมาก
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กวาgenotypeBรวมทัง้ ทีจะ
่ ไปเปนตับแข็งหรือความ
รุนแรงของโรคมากกวาแตgenotypeBนี้ พบวามีPre
corepromotermutationมากเพราะฉะนัน้ ดวยเหตุผล
อันนี้ ถาเรามาดูวาประเทศเรา60%เปนgenotypeC
40%เปนgenotypeBเพราะฉะนั้นทําไมในเอเซียทั้ง
หลายhepatitisBจึงคอนขางรุนแรงกวาhepatitis
BของทางยุโรปหรือทางAfricaเพราะวาทางเอเซียของ
เราจะmoreprevalentของgenotypeCgenotype
A แลว สวน ใหญ จะ ออก มา ใน รูป ของ hepatitis
genotypeDก็มีการพูดถึงลักษณะของgenotypeDนี้
จริงๆแลวนี้จะมีลักษณะพิเศษอันหนึ่งมีdeletionII
aminoacidหรือ33baseทีตํ่ าแหนงของPreS1เปน
สวนหนึง่ ของgenotypeDซึง่ บานเราไมมีแตบานเรา
มีลักษณะคลายๆgenotypeDก็คือhepatitisBของ
ชะนีซึ่งถาดูตามผิวเผินของgenotypeนี้คลายกับ
genotypeD
เพราะฉะนัน้ จะเห็นวาการทีตอบ
่ สนองตอinterferon
ก็เหมือนกันจะเห็นวาgenotypeBและCนี้ แนนอน
โรคคอนขางรุนแรงเพราะฉะนัน้ การresponseตอยา
ตองดอยกวาgenotypeAอัตราของการตอบสนอง
นอยกวาในทํานองเดียวกันถาไมมีการรักษาก็เหมือน
กันgenotypeBนี้ ดีกวาgenotypeCถาใครติดเชือ้ 
genotypeCการรักษาจะไดผลนอยกวาโอกาสจะเปน
โรครายรุนแรงกวาขอมูลทัง้ หมดเราไดทําการศึกษาอีก
ระดับหนึ่งแลวแลวขอมูลที่ไดนี้ก็สอดคลองกับหลาย
ประเทศ แตเราจะรูไดอยางไรวาคนไขคนไหนเปน
hepatitisCgenotypeอะไรวิธกี ารทําgenotypeซึง่
จริงๆมีหลายวิธี วิธทีี ดี่ ทีสุ่ ดทีบอก
่ ไดแมนยําคือการถอด
รหัสก็คือการอานรหัสในสวนของPreS1เลยแตวิธทีี ่
อาจจะงายลงมาอีกวิธีหนึง่ คือamplifiedสวนPreS1
และใชวิธีของRFLPโดยการตัดดวยenzymeอยาง
นอย6ตัวในการตัดเพือ่ ใหไดละเอียดแตแนนอนอีก
วิธีหนึ่งเราอาจจะออกแบบprimerเปนspecificตอ
genotypeเลยถาขึน้ bandนีเป
้ นgenotypeนี้ band
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นี้เปนgenotypeนี้แตวิธีนี้จะตองรูgenotypeที่
prevalentอยูก อนหรืออาจจะใชวิธhี ybridizationนอก
จากนียั้ งมีคนทีพยายาม
่
จะดูวาการgenotypingโดยใช
realtimePCRการใชPCRRFLPก็เปนอีกวิธโดย
ี
amplifiedfragmentโดยเฉพาะในสวนของPreS1ขึน้
มาและหลังจากนัน้ ก็ตัดดวยenzymeและดูpattern
วา เปน genotype อะไร จะ เห็น วา pattern ออก มา
มากมายเลยแลวก็แปลผล
InfluencesofHBVGenotype
z Clinicalfeaturesofinfection(developmentofsevereliverinjury,cirrhosisand
HCC)
z Responseratetoanti-viraltreatment
z Long-termprognosis
ClinicaldifferencesbetweengenotypeA&D
India&Europe
GenotypeA
z Mostpatientshavechronichepatitis
GenotypeD
z Moreofteninpatientswithacute
hepatitis
z Moresevereliverdisease&maybeassociatedwithdevelopmentofHCC(age
<40years)
Responsetoanti-viraltreatment
ResponsetoIFN-αtherapy
z GenotypeC&Dareassociatedwith
lowerresponseratethangenotypeA&B
Responsetolamivudinetherapy
z GenotypeBseemstohaveabetter
responsecomparedwithgenotypeC
Responsestoanti-viraltreatment
ResponsetoIFN-αtherapy
z GenotypeC&Dareassociatedwith
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lowerresponseratethangenotypeA&B
Responsetolamivudinetherapy
z GenotypeBseemstohaveabetter
responsecomparedwithgenotypeC
เพราะฉะนัน้ การทําจะตองอาศัยความชํานาญในการ
ทีจะ
่ ดูขนาดbandและดูpatternใหเปนเพือ่ ทีจะ
่ บอก
วาเปนgenotypeอะไรเพราะฉะนัน้ แนนอนก็ไมยาก
นักแตถาทําgenotypingโดยsequencingก็คงจะงาย
ทําamplifiedสวนPreS1ขึน้ มาเลยแลวก็ทําขัน้ ตอน
เขาสูขบวน
 การถอดรหัสเมือ่ ถอดรหัสแลวอานลําดับ
baseเมือ่ อานลําดับbaseเสร็จแลวก็ไปเปรียบเทียบ
กับgenotypeทีเป
่ นstandardอยูแล
 วโดยการทําการ
วิเคราะหขึ้นมาจะออกมาเปนรูปของphylogenetic
treeและถาsequenceนีไป
้ ตกอยูใน
 nodeของgenotypeอะไรก็จะแปลผลตามนัน้ นอกจากนียั้ งมีวิธกี าร
real PCR ใน การ ทํา genotyping โดย ดู melting
curveareaในการทําPCR
HBVgenotyping
z Sequencing
z PCR-RFLP
z PCR(usinggenotypespecificprimer)
z GenotypeSpecificHybridizationProbe
Quantificationofviralload
z ELISA
z Real-timePCR
Additionalfindings
z CorrelationbetweenHBVgenotypesand
clinicalfeaturesofinfection
z CorrelationbetweenHBVDNAlevels
andclinicalfeaturesofinfection
เปนขอมูลการศึกษาของนิสิตปริญญาเอกแยก9
genotypeโดยดูcurveของmeltingในขบวนการ
realtimePCRและrealtimePCRก็สามารถวัดใน
เชิงปริมาณและgenotypeไดในเวลาเดียวกันโดยใช

onetubeไดทัง้ quantitativeแลวบอกgenotypeได
ดวยในขณะเดียวกันแตgenotypeที่แยกไดจริงๆ
แลวจะแยกไดระหวางgenotypeBกับgenotypeC
นี้ คอนขางดีgenotypeAยังมีปญหาในการแยกออก
ไปนับวาโชคดีของประเทศเราซึง่ มีgenotypeAนอย
มากสวนใหญจะเปนBกับC
BenefitsofHBVGenotypingbyMeltingAnalysis
z Onestepprocessing(Real-timePCR)
z Noneedforpost-PCRprocessingstep
z Decreasetherisksofcontaminations
z Lesstimeconsuming
z Highsensitivity&Accuracyfor
genotyping
z Reproducible
z CanbeusedtoquantifyHBVDNAlevel
Meltingcurveตอนทีทั่ ง้ ในขบวนการของlabนี้
จะแยกกันคอนขางชัดเพราะฉะนั้นขอดีอันนี้เราก็วัด
ปริมาณในปริมาณเดียวกันพรอมๆกัน
ClinicalImplication
QuantificationofHBVDNAlevel&determinationofgenotypeduringthecourseofantiviraltreatmentareimportantintermsof
z Diagnosis
z Prognosis
z Decisionforthebestanti-viraltherapy
HepatitisCvirus
z FamilyFloviviridae
z GenusHepatitisC
z Genome(+)55RNA9.4kb
z Enveloped,icosahedralcapsid
z Size40-50nmindiameter
จะเห็นวาการวัดเชิงปริมาณโดยใชrealtimePCR
ในผูป ว ยเปนhepatocellucarcarcinomaอัตราการพบ

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 14 No. 4 October-December 2004

Viral Subtypes : HIV, HBV, HCV

เปนgenotypeCสูงมาก80%กับ20%ทัง้ ๆที่ normal
ของpopulationเราเปน60%(genotypeC)และ
40%(genotypeB)แตถาเราเอาคนไขgroupที่เปน
hepatomaคนไขที่ cirrhosisกับhepatomaนี้ genotypeCนีจะ
้ มากกวา
การหาgenotypingทีเรา
่ ทําในขณะนี้ คือการวัดเชิง
ปริมาณของไวรัสตับอักเสบบีในคนไขซึ่งมีประโยชน
มากในเรือ่ งของการรักษาหลังจากการรักษาแลวเราดูวา
ปริมาณไวรัสลดลงแคไหนเมือ่ รักษาไปแลวเราตองการ
วัดปริมาณviralloadถาเรามีคนไขทีเป
่ นhepatitisB
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แลวเราวัดเชิงปริมาณในคนไขทีไม
่ มีอาการพวกนี้ viral
loadสูงมากพอคนไขทีเป
่ นมะเร็งตับแลวviralload
ต่าํ อันนี้ตรงไปตรงมาและในกลุม นี้มี“e”antigenมัก
จะnegativeแลวจะพบviralloadของคนไขถาดูจาก
asymptomaticcarrier,chronichepatitisและเปน
cirrhosisและhepatomaปริมาณviralloadจะคอยๆ
ลดลงจริงๆแลวviralloadไมมีความสําคัญที่วาจะ
เกีย่ วของกับการเกิดความรุนแรงของโรคเพราะวาvirus
ไดintegrateและสรางความเสียหายไปแลวเพราะ
ฉะนั้นแนนอนละviralloadไมไดเกี่ยวของกันเพราะ

PrevalenceofHCVinhealthyblooddonorsandHBsAgnegativepatientswithchronichepatitis

Australia
HongKong
Japan
NewZeland
Korea
Taiwan
Thailand

BloodDonors

HBsAg-ve chronichepatitis

0.3%
0.4%
0.6-1.9%
0.4%
1.3%
0.8-0.95%
1.5%

88%
50%
68-97%
50%
38-46%
44-82%
42%

HCVinfectionindrugabuses

IVDU
Methamphetamine
Others

n

Sero+ven(%)

RNA+ven(%)

104
99
49

80(77)
11(11)
7(14.3)

57(54.8)
9(9.1)
10(20)

HepatitisCvirusinfectioninDrugabuse
Group

Totaln

1b(%)

3a(%)

3a,6a(%)

6a(%)

IVDU
Methamphetamine
Others

57
19
10

14.1
11.0
10

68.4
78.0
90.0

7.0
0
0

10.5
11.0
10.0
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ฉะนั้นในแงของgenotypeก็คงจะเกี่ยวของตั้งแตการ
วินจิ ฉัยแลวถาเรารู genotypeBกับgenotypeCเรา
ก็จะบอกcirrhosisไดและรวมทั้งการวางแผนการให
การรักษา
HepatitisCจริงๆแลวหลังจากhepatitisBเริม่
นอยลงจุดเดนของhepatitisCก็เพิ่มขึ้นๆมาโดย
ตลอดซึง่ เราประมาณการกันวาจริงๆแลวในขณะนีใน
้
ประเทศเรามีการติดเชือ้ HCV8แสนคนและhepatitisCจริงๆในประเทศเรามีอยูเทาไหร
HepatitisCทุกคนก็รูว าsemiflaviเปนsingle
strandedRNAความยาวประมาณ10kb เปนsingle
strandและสรางโปรตีนขึน้ มาในสวนของcoreสวน
ของenvelopeในสวนของfunctionตางๆแลวทีเรา
่
พูดถึงเสมอในแงของstructureของตัวvirusตับ
อักเสบC
HCVgenotypicdistribution
Genotype
Area
1a
UnitedState,NorthEurope
1b
Worldwide
2a
Japan,Italy
2b
Japan, Italy
3
SE Asia
4
Africa,MiddleEast
5
SouthAfrica
6
HognKong,SoutheastAsia
HCVgenotype
GenotypicdistributioninThailand
(RFLP)
Genotype
a1
15
11.8
1b
46
36.2
3a
51
40.2
3b
13
12.4

6, 6a
untypeable

19
13

17.1
12.4

Theamboonlersetal.(1999)
SimmondsPHepatol1999;31(51):54-60

HepatitisCนี้ คลายกับHIVก็คือquasispecies
ก็คือวาในคนไข1คนก็มีความหลากหลายถาเราดูลําดับ
baseแลวก็จะไมเหมือนกันทีเดียวในคนไขคนเดียวกัน
แมจะเปนgenotypeเดียวกันจะตางกันแค2-5%ของ
ลําดับbaseที่เราเรียกวาquasispeciesในวารสาร
Scienceวารสารนีบอก
้ วาประชากรทัว่ โลกติดเชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบซีไปแลว170ลานคนและใน170ลานคนใน
ประเทศไทยบอกวาติดเชือ้ ไปประมาณ5-10%เชือ่ หรือ
ไมวาสถานการณเปนอยางไรถาเอาตัวเลข5-10%ของ
ประเทศไทยประชากร60ลานคนผมวาเปนไปไมได
จริงๆแลวทางภาคอีสานคงจะสูงจริงแตประชากรของ
ไทยเกือบครึง่ หนึง่ เปนเด็กhepatitisCในเด็กนี้ เราเคย
กลาวมาหลายทีแล
่ วต่าํ มากเลยแตhepatitisCจริงๆ
แลวมีprevalenceเริ่มสูงขึ้นๆหลังจากผานวัยเด็ก
เพราะวาไปexposeตางๆมีการศึกษาของธรรมศาสตร
ที่ไป ศึกษาที่ในจังหวัดอุบลฯ จํานวน ที่พบคือ 2,000
specimensในเด็กต่าํ กวา15ปนี้ ถึงแมอยูใน
 ภาคอีสาน
hepatitisCseropositiveก็เปนอยางnearlyzero
แลวคอยไปเริม่ สูงขึน้ ทีหลังอายุ15ปเพราะวาหลัง15
ปมีการใชเข็มฉีดยาในทางภาคอีสานอาจจะเปนตัวเลข
จริงแตเมือ่ มองดูทัว่ ประเทศแลวผมคิดวาคงเปนไปไม
ได5-10%คูณ60ลานเด็กติดเชื้อhepatitisCไป
แลว3ลานคนหรือ4ลานคนถาดูตัวเลขอันนี้ ซึง่ ผม
ประเมินวาในประเทศไทยมีการติดเชือ้ hepatitisBไป
แลวอยูประมาณ

8แสนคนตัวเลขเกามากทีพิ่ มพในป
1997ซึ่งสอดคลองกับที่เคยบอกวาในสมัยกอนตั้งแต
1993-94เปนอยางนัน้ จริงๆแนวโนมของblooddonor
ทีเป
่ นnewblooddonorนี้ ตรวจพบantiHCVลดลง
มาโดยตลอดใชคําวาnewblooddonorแนนอนตัว
เลขนีอาจ
้ จะต่าํ กวาความเปนจริงของประชาชนคนทีรู่ ว า
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ตัว เอง positive ก็ ไม ไป บริจาค โลหิต เพราะ ฉะนั้น
อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มลดลงเหลือ0.9%ซึง่ ลดลงทุก
ปจะลดลงดวยเหตุประการใดก็ตามแตทางblood
bankอาจจะกรองดวยquestionareออกไปจํานวนหนึง่
แลวก็ไดถึงแมจะเปนในnewblooddonorอยางไรก็
ตามคงไมไดอยูที่5-10%แนๆผมคิดวาตอใหเพิ่มอีก
ให1.5เทาก็นาจะอยูแถว
 1%กวาๆหรือ2%เปนอยาง
มาก เพราะ ฉะนั้น ทั่ว ประเทศ ไม นา จะ อยู ที่ 5-10 %
ยกเวนในบางareaของภาคอีสานอาจจะยอมรับ
แตแนนอนปญหาของเรามีอยูว ามีจํานวนIVDUอยู
แคไหนผมตัดสินใจเลือกไปทําการศึกษาIVDUใน3
จังหวัดทางภาคใตซึง่ การศึกษานีมี้ ขอมูลทีสํ่ าคัญมาก
วันทีเริ่ ม่ IVDUเริม่ ฉีดยาเขาเสนนี้ ระยะเวลา6เดือน
ถึง1ปก็จะติดHCV80-90%จะติดหมดเลยที่ติด
hepatitisCหมดเลยเพราะวาแคใชเวลา1ปเทานั้น
เองก็จะติดหมดแสดงวาhepatitisCติดทางเข็มฉีด
ยางายกวาAIDSมากกลุม IVDUมาตรวจจะตรวจพบ
HepatitisCเกือบ80-90%แลวในขณะเดียวกันกลุม
ทีติ่ ดยาบาโอกาสติดhepatitisCขึน้ มา10%และกลุม
ที่ติดสารระเหยตางๆแสดงวาการติดยาบาคงจะไมติด
จริง อาจ จะ มี IVDU แฝง อยู ซึ่ง เรา ไม รู ก็ ได เพราะ
ฉะนั้นพวกนี้สูงกวาเพราะฉะนั้นผมคิดวาวารสารscienceนําตัวเลขพวกนี้มาบวกหรือเปลาไมรูทําใหมองดู
แลวตัวเลขคอนขางมากผมคิดวาบานเราgenotype
ของhepatitisCมีหลากหลายการแยกgenotype
เปน วิธีการ ที่ ซับซอน เนื่อง จาก เปน RNA virus ที่ มี
ความหลากหลายเพราะเนือ่ งจากมันมีความหลากหลาย
นีเอง
้ genotypeจึงเพิม่ ขึน้ ทุกวันแตแนนอนgenotype
ของบานเราทีสํ่ าคัญคือ136ซึง่ 1เปน1bและ3a
แลวgenotype6ในขณะนี้ genotype6เราจะใชคําวา
6aหรือ6varientในgenotype6นี้นาสนใจมาก
เพราะวาเปนgenotypeที่พบเฉพาะSouthEast
Asiaในบานเรากับเวียตนามgenotype6ของเรานี้ ยัง
ถูกแจกแจงไปเปนgenotype8911แลวทางยุโรปเอง
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นี้ ตองการเลือดgenotype6มากเพราะจะไปทําkitมา
ขายเราพยายามติดตอมาหาผมบอยมากเลย ผมวา
จริงๆ  แลว genotype  6 เปน genotype ที่ ทุก คน
ตองการที่จะไปทําการศึกษาแลวสิ่งที่สําคัญก็คือพบ
สายพันธุใน
 บานเราเราควรจะทําการศึกษาเองgenotype
ทีสํ่ าคัญของเราถาแยกแลวพบบอยทีสุ่ ดในเมืองไทย
จะเปน3a รองลงมาเปน1bแลวของเราเปน6varient
เพราะใน6นั้นยังถูกแฝงไปดวย8911เพราะ
ฉะนัน้ จะเห็นไดเลยวาทุกคนพยายามจะscopeแบบใด
แบบหนึง่ ถึงSouthEastAsiaเองนี้ genotypeที่ 6
ก็ไมเหมือนกับของฮองกงหมายถึงในบานเราไมเหมือน
กับฮองกงแลวgenotype6นี้ ถาใครทําresearchเกีย่ ว
กับgenotype6แลวไดตีพิมพแนๆรับรองเลยไมวา
ผลการรักษาดวยinterferongenotype6เปนอยางไร
ทองที่อื่นไมมีและไมมีคูแขงผมตองการจะถอดรหัส
genotype 6 นี้ ผม ทํา genome research ของ
genotype6ผมไดลงพิมพแนๆเพราะทีอื่ น่ ไมมีเพราะ
ฉะนัน้ สิง่ หนึง่ ทีเรา
่ ทําตรงนีผม
้ บอกไดเลยวาเขาอยากได
เขาตองการ สวนgenotypeอืน่ ๆก็คลายๆกันจะเห็น
วาจากการศึกษาของบานเราจริงๆแลวก็ไมตางกันของ
เราสวนใหญก็จะเปน1b,3aสวนgenotype6จริงๆ
นีหลั
้ งจากทีประเมิ
่ นทัง้ ประเทศแลวgenotype6ก็จะอยู
ทีประมาณ
่
10-15%ทีจะ
่ เปนgenotype6ทีนการ
ี้ ทีจะ
่
หาhepatitisCนี้จะวินิจฉัยอยางตรงไปตรงมาจาก
seroแลวมาถึงmolecularก็มีมากมายทีเรา
่ รูจ กั กันดีอยู
แลวแลวก็มาถึงgenotypeจริงถาถามผมในขณะนี้
วาจะแยกsubtypeของมันไดอยางไรดีทีสุ่ ดถามผมใน
ขณะ นี้ ผม ก็ บอก วา sequencing ดี ที่ สุด โดย การ ดู
ลําดับbaseในสวนของnoncodingกับcoreregion
จะเปนตัวทีง่ ายทีสุ่ ดและบอกไดถูกตองทีสุ่ ดเพราะการ
ทําดวยวิธอืี น่ ๆคงจะตอบมีทัง้ untypeableและมีทัง้ 
typeตางๆถาพูดถึงในสวนของcoreregionในการ
วินจิ ฉัยผมคิดวาทุกคนพวกเราคุน อยูแล
 วการวินจิ ฉัย
โดยใชRFLPสวนทีจะ
่ ใชคงจะใชในสวนคงที่ คงหนีไม
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พนnoncodingกับสวนของcoreregionจะเอาสวน
ไหนก็ไดทีพยายาม
่
designขึน้ มาสวนในการทีเมื
่ อ่ เรา
วิ นิ จ ฉั ย ว า มี  RNA อยู  เรา จะ genotyping การ
genotyping นี้ มี หลาย วิธี ที่ จะ บอก วา genotype
อะไรวิธทีี หนึ
่ ง่ ก็คือทําPCRและตัดดวยenzymeดู
polymorphismsการตัดดวยenzymeก็มีหลายวิธี 
สูการทําsequencingไมไดมีวิธีการอีกอันหนึ่งคือ
lineprobeassayเราเองไดมีประสบการณหมดทุก
วิ ธี   จะ เห็ น ว า การ ใช  PCR และ RFLP  เพื่ อ 
genotypinghepatitisCนี้ ก็เหมือนhepatitisBถา
อยากใหละเอียดก็ใชenzymeหลายๆตัวและคนแปล
ผลจะตองเกงมีsubtypeมากมายถาเกิน1234เพือ่
ทีจะ
่ ออกมาวาอันนีเป
้ นgenotype1หรือ3อะไรตางๆ
เพราะgenotypeมีมากมายเหลือเกินแตclinician
ตองการนี้ ตองการใหผมบอกวาเปนgenotype1หรือ
ไม ใช genotype 1 เขา ตองการ แค นี้ เทานั้น เอง ที่
clinicianบอกใหทําแลวบอกวาถาเปนgenotype1เขา
บอกวาจะดือ้ ตอinterferonถาไมใชgenotype1ตอบ
สนองตอinterferonการรักษาไดดีกวาclinicianเขาไม
สนใจ วา เปน genotype อะไร แต ผม บอก วา เปน
genotype6ละresponseตอinterferondataไมมี
ใครรู แนนอนทําดวยsequencing1-5เมือ่ เขาไปดูใช
phylogeneticวาอยูใน
 nodeไหนถาอยูใน
 กลุม ไหน
nodeไหนเราก็อานgenotypeเปนแบบนัน้ เลยใน77
คนถาที่เปนblooddonorที่เราทําการศึกษาเราก็จะ
classifiedไดชัดเลยโดยใชreferenceทีเป
่ นknown
เขาไป1ตัวหรือ2ตัวก็ไดจะมีreferencestrainอยูใน

นี้ เขาไปเกาะstrainกับreferencestrainก็แสดงวา
specimenนัน้ เปนgenotypeอะไรก็ตรงไปตรงมาไม
ยากเลยเพราะcomputerทําใหสวนการตรวจassay
ดวยLineprobeassayนี้ จริงๆก็ตรงไปตรงมาก็คือ
การอานbandที่ bandนีบวก
้ bandนี้ แตอยาลืมวาอัน
นี้แพงมากแลวจริงๆที่เราทําการศึกษาโดยเอาของ
Innogeneticเขามาทําผลปรากฏวาไมสามารถอาน

genotype6ไดเพราะวาเขาไมมีgenotype6จะถูก
deleteไปอยูgenotype1หมดแลวไมสามารถได
genotype6เราก็ทําเปรียบเทียบ3วิธแล
ี วก็ตีพิมพลง
ในJ. ViralMethodลงไปเลยวาgenotype6อานไม
ได
LaboratorytestforHCV
z Serology
z antiHCV
z Molecular
z HCV-RNA
z RT-PCR
z NAT
z Quantitative:Real-timePCR
z HCVgenotype
MethodsforHCVGenotyping
PCRandRFLP
z core(Melloretal1996)
z 5'NCR(Davidsonetal1995)
z 5'NCRandcore(Buoroetal1999)
Sequencing
z 5'BCR,core,NS3,NSS(Chanetal1992)
z NS5(Simmondsetal1993)
INNO-LiPA5’NCR
ในแงของapplicationของgenotypeก็ตรงไป
ตรงมาในแงระบาดวิทยาก็จะรูว าตัวนีเป
้ นอะไรเมือ่ สัก
ครูนี้มีคําถามHIVยกตัวอยางใหดูเพื่อidentified
ติดเชื้อมาจากไหนหรือดูที่outcomeอยางที่ผมบอก
แลววาgenotype3รักษาดวยinterferonซึง่ คอนขาง
ไดผลดีการรู genotypeก็คลายHIVมาชวยvaccine
developmentในเรือ่ งของการทีรู่ ว ามาจากไหนอันนีเป
้ น
ขอมูลของเราทํารวมกับ รพ.พระมงกุฏเกลาเปนเรื่องที่
นาสนใจมากก็คือวาเราสนใจวาhepatitisCนี้ติดตอ
ระหวางสามีภรรยามากนอยแคไหนเพราะintersponsaltransmissionก็ไปเลือกhepatitisCมา160ราย
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แลวก็เจาะเลือดคูสามี
 ภรรยาใน160รายนี้ แตละรายอยู
กินกันมา20-30ปมีลูกแลวหลายคนใน160รายนี้ เรา
เจอpositiveantibodyดวยกันคือ4ใน160รายพอ
บอกวา160รายเจอ4รายเขาก็รูกั นอยูแล
 วมีเปอรเซนต
เทานี้ เมือ่ เราทําก็อยูประมาณ

อยางนี้ เรารูอยู
 แล
 วผมก็
บอกวาใน4รายนี้ เราทําclassifiedคูกั บสามีกับภรรยา
ใน4รายนี้มีภรรยาหรือสามีคูหนึ่งไมมีตรวจไมพบ
HCVRNAคือมีแตantibodyก็เลยเหลือ3คู เพราะ
วาคูหนึ
 ง่ ตกหลนไปแลวทีเป
่ นnegativeRNAก็แสดงวา
ตรวจพบantiHCVแตไมมีviremiaก็เลยเหลือ3คู
ในที่สุดเหลือ3คูนี้ผมก็บอกวาใน3คูเราจะพิสูจนได
อยางไรวาภรรยาติดกับสามีหรือสามีติดกับภรรยาเรา
ก็แนนอนใชmoleculartoolเขามาจับสิง่ แรกทีเรา
่ ดูเรา
ก็ดูpolymorphismsของมันดูgenotypeกอนแลวก็
ดูpolymorphismsแลวก็ถอดรหัสผลออกมาผมสรุป
งายๆเพื่อใหเร็วขึ้นสมมติวาสามีเปนพันธุเชาเชาสวน
ภรรยาเปนเทอเรียก็แสดงวาตางคนตางไปเอามาแตถา
แนนอนละเปนสายพันธุเดี
 ยวกันก็แสดงวาติดกันก็ตรง
ไปตรงมาผลปรากฏวาใน3คูนี ้ จะมีสายพันธุเดี
 ยวกัน
แคคูเดี
 ยวอีก2คูต างสายพันธุกั นทัง้ คูสามี
 ภรรยาถาไป
ตรวจสอบแลวนี้ มีriskfactorทัง้ นัน้ ที่เคยผาตัดได
เลือดมาเมือ่ ปทีแล
่ วอะไรตางๆเพราะฉะนัน้ จากทัง้ หมด
เราดูpolymorphismsกอนคือดูpolymorphisms
อยางนี้เหมือนกันหรือเปลาไมเหมือนกันเลยนี่สามีนี่
ภรรยาsubtypeก็ไมเหมือนกันสามีกับภรรยาคือ2A
กับ2Bและ3aกับ3bไมเหมือนสามีหลายคูที่ไม
เหมือนและดูphylogenstictreeถาคูสามีภรรยาที่
เหมือนกันจริงๆก็ตองเสี่ยงและจากการถอดรหัสเรา
ตอบไดเลยวาในทีสุ่ ดจะพบgenotypeAจริงๆเลยก็
คูเดี
 ยวใน160อีก2คูน าจะไปรับมาเพราะฉะนัน้ ขอมูล
ทัง้ หมดสามารถตีพิมพในJournalGastroeenterology
ไดเรียบรอยแลวเมื่อปที่แลวผมยกตัวอยางอันหนึ่ง
คลายๆกับคนไขHIVเปนการพิสจู นวาเขาไดรบั จากใคร
บังเอิญเรามีคนไขเด็กคนหนึ่งที่เปนไขเลือดออกแลวก็

321

ไดรบั เลือดไปทัง้ หมดนี้ 12donor10ยูนติ เปนfresh
frozenplasmaและ12ยูนติ เปนplateletบังเอิญทีเขา
่
ไดรบั เลือดนี้ แมคนไขเปนพยาบาลเพราะฉะนัน้ เขากลัว
เอดสมากเลยเขาก็เลยขอเลือดจากนักเรียนพยาบาลก็
เชื่อวานักเรียนพยาบาลนี้ไมเปนเอดสแตไมไดนึกถึง
hepatitisCก็เลยไมไดตรวจกรองhepatitisCแลว
นําเลือดใหเด็กคนนี้ หลังจากนัน้ อีก5อาทิตยตอมาเด็ก
ก็ตัวเหลืองตาเหลืองเปนhepatitisCแลวก็สงมาใหเรา
สิง่ แรกทีเรา
่ ตรวจก็คือตรวจพบantibodyตอhepatitis
Cเราเจอแบบนีเมื
้ อ่ ปทีแล
่ วเมือ่ สองปทีแล
่ วก็เจออีกที่
โรงพยาบาล ชาน เมือง เรา บอก วา ให แม ไป เจาะ เลือด
นักเรียนพยาบาลที่ไปบริจาคเลือดมาทั้งหมดเลย12
donorsเขาเจาะมาใหหมดเลยและใน12donorsนี้ 
เราตรวจantibodyตอhepatitisCพบ1รายคน
เดียวเทานั้นเองในจํานวน12คนผมก็โยนคําถามให
นิสิตปริญญาเอกบอกวาพิสูจนใหหนอยวาdonorกับ
recipientคนนีเขา
้ ติดกันผมบอกเขาวาหามถอดรหัส
หามsequencingไมใหsequenceความจริงผมก็
บอกวาเขาคิดเปนหรือไม
ApplicationofHCVGenotype
z Epidemiology
z Identification(SourceofHCVinfection)
z TreatmentOutcome
z PreventionandVaccineDevelopment
Inter-spousaltransmission
อันแรกที่เขาทําก็คือวาgenotyperecipientกับ
donorทันทีเลยเปน3aทัง้ คู donorก็ 33arecipient
ก็3aสรุปแลว3a60%ก็ประมาณ50-60%สําหรับ
เมืองไทยอยูแล
 วเพราะฉะนัน้ ก็ไมไดบอกอะไรผมก็บอก
วาhepatitisCสวนไหนที่ hypervariableมากทีสุ่ ดที่
มีการกลายพันธุสู งทีสุ่ ดก็คงหนีไมพนในสวนของenvelopก็ใหamplifiedในสวนของenvelopแลวดู
polymorphismsของenvelopใชenzymeทีมี่ อยูใน

labpolymorphismsและก็เปรียบเทียบกับคน2คนจะ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547
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เห็นวาrecipientกับdonoramplifiedขึน้ มาแลวจะ
เห็นวาrecipient,donorวาเหมือนกันมากเลยcontrol
คนอื่นไมเหมือนrecipientกับdonorมีpatternที่
คลายกันเราเลือกในสวนที่ hypervariableเปรียบเทียบ
กับcontrolอืน่ ๆที่ genotype3aใชenzymeหลายๆ
ตัวเราก็พอจะบอกไดวาdonorกับrecipientอันนีนี้ น่ า
จะมีความสัมพันธกันโดยทีเอา
่ 3aคนอืน่ ไมrelateกัน
เลยเพราะเราไปselectมาผลงานก็สามารถมาตีพิมพ
ในวารสารInfectionไดอยางสบายเลยอันนี้เปนแนว
ความคิดวาจริงๆแลววาจะเปนอยางไรและนํามาเปรียบ
เทียบ
สวนการtreatmentgenotypeอยางทีว่ านี้ hepatitisBทุกคนรูว าถาเปนgenotype1จะดือ้ ถาไมใช1
จะresponseดีกวาเพราะฉะนัน้ clinicianตองการให
เราดูวาเปน1หรือไมใช1เทานั้นที่จริงถาclinician
ตองการเชนนีง้ ายนิดเดียวผมเองก็บอกไมกลาทําเพราะ
การรักษาในปจจุบันทุกคนก็รูแลวก็คงหนีไมพนinterferon,pegulatedinterferonในปจจุบันที่ใชอยูมี
คนไขโครงการ30บาทโทรมาถามผมบอกวามีคนรอง
เรียนอยากจะเอาpegulatedinterferonเขาไปอยูใน
โครงการ30บาทคงตองใหพิจารณากันเอง
Casestudy
11yearoldboy
“DengueshockSyndrome”
z 10units → freshfrozenplasma
z 12units → platelets
↓ 5weeks
Jaundice,malaise,darkurine
“anti-HCVpositive”
1donor → anti-HCVpositive
HCVgenotype:3a
RFLP:Hypervariableregion
↓
HeterogeneityofHCVgenome

RFLP
z
z
z
z
z

RsaI
AvaI
HaeIII
DpnII
BstUI
Treatmentandoutcome
z SelectedtreatmentHCVgenotypenonI
betterthanI
Interferon Sensitivity Determining Region
(ISDR)
z NS5A
z InteractionwithIFN-inducedProtein
Kinase(PKR)
TreatmentofHCV
z IFN-alpha
z Ribavirin
เพราะฉะนัน้ อีกอันหนึง่ ทีจะ
่ ใหเห็นคือวาในสวนของ
NS5Aที่เกี่ยวของกับinterferonผมคงจะยังไมลงไป
ในdetailวาไปเกีย่ วของอยางไรกับgenotype
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