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بررسی تاثیر درمان با اینترفرون آلفا بر سطوح هموسیستئین
پالسما در بیماران مبتال به هپاتیت B
پریناز اسمعیل پور ،1منوچهر قوجائی
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تاریخ دریافت1149/1/62 :

چکیده
مقدمه :هایپرهموسیستئینمی برای بیماری های قلبی-عروقی به عنوان یک فاکتور خطر تلقی می گردد .برخی از مطالعات
گزارش نموده اند که در افراد مبتال به هپاتیت  Bسطح هموسیستئین پالسما افزایش می یابد .هدف این مطالعه بررسی تاثیر
اینترفرون آلفا بر سطح هموسیستئین افراد مبتال به هپاتیت  Bبود .اینترفرون آلفا( )IFN-αیک عامل درمانی برای هپاتیت  Bمی
باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه  02بیمار مبتال به هپاتیت  Bشرکت کرده بودند .سطوح پالسمایی هموسیستئین قبل و بعد از
 IFN-αدرمانی اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون های  t-testو  Correlationبا یگدیگر مقایسه گردیدند.
یافته های پژوهش :سطوح هموسیستئین در افراد بیمار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد(.)P<0.001
اینترفرون آلفا درمانی سطوح هموسیستئین پالسما را نسبت به قبل از درمان کاهش داد( )P<0.0001و سطوح هموسیستئین بعد از
درمان نسبت به گروه کنترل هیچ اختالف آماری معنی داری را نشان نداد(.)P>0.806
بحث و نتیجه گیری :یافته ها نشان داد سطوح هموسیستئین پالسما در بیماران مبتال به هپاتیت  Bافزایش یافته بود و
درمان با اینترفرون آلفا سطوح هموسیستئین را کاهش داد .هم چنین اینترفرون آلفا قادر بود پیشرفت آتروژنزیس را مهار کند.

واژه های کلیدی :هموسیستئین ،اینترفرون آلفا( ،)IFN-αهپاتیت B

* نویسنده مسئول :گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهر ،اهر ،ایران
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مقدمه
هموسیستئین همولوگ اسید آمینه سیستئین می
باشد و برای اولین بار توسط بوتز و ویگنود ،در سال
 2390کشف شد .اختالف آن با سیستئین وجود یک
گروه  -CH-اضافی قبل از گروه تیول) (-SH-در
زنجیره جانبی هموسیستئین می باشد( .)2،0اختالل در
کاتابولیسم هموسیستئین باعث تجمع آن در خون می
گردد( .)9کبد محل سنتز و متابولیسم هموسیستئین
بوده و تمام آنزیم هایی را که در مسیر متابولیسم
هموسیستئین دخالت دارند را سنتز می نماید(.)4
هپاتیت  Bویروسی است که کبد را درگیر می کند(.)5
چوئی و همکاران در سال  0225نشان دادند که سطوح
هموسیستئین پالسمایی در افراد مبتال به هپاتیت B
دچار افزایش گردیده است( .)6باال بودن سطح
هموسیستئین پالسما عامل خطر مستقل آترواسکلروز
است و حتی افزایش متوسط آن ریسک بیماری قلبی-
عروقی را افزایش می دهد( .)7در سال  2363مک
کارلی و همکاران فرضیه ارتباط افزایش هموسیستئین
پالسما با بیماری های قلبی -عروقی را مطرح
کردند( .)8شوکال و همکاران نیز در سال  0220نشان
دادند که افزایش سطوح هموسیستئین از طریق کاهش
سطح نیتریک اکساید و افزایش تولید سوپراکسید باعث
افزایش بروز آنژیوپاتی القا شده توسط هموسیستئین می
گردد( .)3هموسیستئین در پالسما دچار خود
اکسیداسیون شده و تولید گونه های فعال اکسیژن را
شدت می بخشد( .)22اکسیداسیون  LDLتوسط آنیون
سوپراکسید تولید شده در اثر اتواکسیداسیون
هموسیستئین ،نقش بسیار مهمی در آسیب های عروقی
ناشی از هموسیستئین دارد( .)22،20محصوالت لیپیدی
حاصل از اکسیداسیون  LDLبا واسطه هموسیستئین
باعث تحریک فعالیت پالکت ها و افزایش تولید
فاکتورهای رشد می شود .این فاکتورها باعث القاء
تکثیر سلول های عضالت صاف دیواره عروق و در
نهایت باعث هایپرتروفی عروقی و پیشرفت
آترواسکلروزیس می گردند( .)29،24هم چنین به دنبال
هایپر هموسیستئینمی ،افزایش ورود هموسیستئین به
داخل سلول ها رخ داده و این هموسیستئین به شکل
احیا شده در می آید .افزایش غلظت هموسیستئین احیاء
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شده داخل سلولی به دلیل مصرف  NAD+و گلوتاتیون
باعث کاهش غلظت و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی
می گردد .کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی ،افزایش فرآیند
مسیر لیپیدپراکسیداسیون(که ناشی از تاثیر رادیکال
های آزاد است) و تولید محصوالت خطرناکی مثل
اِندوپراکسید ،ایزوپروستان و مالون دی آلدئید در پی
خواهد داشت .ترکیبات اخیر آسیب شدید سلول های
آندوتلیال عروق و آترواسکلروزیس را باعث می
شوند( .)25پراساد و همکاران نیز در سال  2334نشان
دادند که افزایش سطوح مالون دی آلدئید باعث کاهش
سطوح سیستم آنتی اکسیدانی و افزایش آسیب بافتی
آئورت می گردد(.)26
هدف این مطالعه بررسی سطح هموسیستئین
پالسما در افراد مبتال به هپاتیت  Bو تاثیر درمان با
اینترفرون آلفا بر سطوح هموسیستئین پالسما می باشد
تا احتمال پیشرفت بیماری قلبی-عروقی را در قبل و
بعد از درمان با اینترفرون آلفا پیش بینی نمائیم ،زیرا بر
اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه ،یافته
مشخص و ثابتی درباره تاثیر اینترفرون آلفا بر سطح
هموسیستئین بیماران مبتال به هپاتیت  Bوجود ندارد.
اینترفرون ها در سال  2357توسط ایساک و همکاران
کشف شد و به خاطر اختالالتی که در رشد ویروس
آنفلوانزا ایجاد نمود اینترفرون نام گرفتند(.)27
اینترفرون ها جزء خانواده بزرگ سیتوکین ها می باشند
و توسط سلول های مختلف بدن مانند لنفوسیت ها و
ماکروفاژها ترشح می شوند( .)27اینترفرون آلفا امروزه
با روش نوترکیبی سنتز می شود و در درمان بسیاری از
بیماری ها مثل هپاتیت  Cو  ،Bکروتیت ناشی از
ویروس هرپس ،میلوم مالتیپل ،لوسمی  CMLو موارد
دیگری به عنوان یک عامل دارویی مصرف می
شود( .)28برخی از مطالعات نیز نقش اینترفرون آلفا را
در کاهش سطح هموسیستئین پالسما در بیماران مبتال
به هپاتیت  Cنشان داده اند(.)23
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع مطالعات مورد-شاهدی بود
و طی پرسش نامه ای ،افرادی که ابتالی آن ها به
بیماری هپاتیت  Bبه تازگی تشخیص داده شده بود ،از
نظر عدم وجود بیماری های قلبی-عروقی و بیماری
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تیروئیدی ،عدم مصرف مواد الکلی و سیگار ،عدم
فعالیت در مکان های آلوده به فلزات سنگین مثل
معادن مس ،عدم مصرف داروهایی از قبیل کاربامازپین،
متوتروکسات و فنی تئوین(سبب افزایش سطوح
هموسیستئین می شوند) ،متفورمین ،کلستیرامین ،اسید
فولیک ،ویتامین  B12و ویتامین  B6مورد پایش قرار
گرفتند .برای افراد پایش شده در فرآیند انتخاب ،آزمون
 HBS Agو  HBS Abانجام شد و  HBVمثبت
بودن آن ها به روش االیزا و بر اساس کیت
 Delaware Biotech Incساخت آمریکا مورد تائید
قرار گرفت .هم چنین برای این افراد ،آزمون HBV
 DNAبه روش  PCRصورت پذیرفت و افرادی که از
نظر  HBV DNAمنفی بودند ،از روند مطالعه حذف
شدند .برای افرادی که بیماری آن ها مورد تائید قرار
گرفته بود ،سونوگرافی کبد ،شمارش پالکت و
الکتروفورز پروتئین های سرم انجام گرفت و در صورتی
که سیروز کبدی وجود نداشت وارد مطالعه گردیدند .در
این مطالعه گروه بیمار از  02نفر( 22زن و  3مرد) و
گروه کنترل از  25نفر( 8زن و  7مرد) تشکیل شده بود.
نمونه های خونی بیماران و افراد سالم به لوله های
هپارینه منتقل و جهت جداسازی پالسما در دمای اتاق
در دور  4222RPMبه مدت  22دقیقه سانتریفوژ و
پالسما تا زمان انجام بررسی و جمع آوری کل نمونه ها
در دمای  -02°Cمنجمد شد .بعد از نمونه گیری اولیه،
افراد مبتال به هپاتیت  Bبه مدت  9ماه تحت درمان با
اینترفرون آلفا قرار گرفتند(دارو با مقدار  9میلیون واحد،
 9بار در هفته و از راه تزریق زیر جلدی تجویز شد) و
پس از  9ماه نیز از آن ها نمونه گیری به عمل آمد.
هموسیستئین پالسما با استفاده از کیت سنجش
هموسیستئین شرکت پارس آزمون ایران و به روش
اسپکتروفتومتریک (UV/Visible, Shekel 1500,
) Germanyمورد سنجش قرار گرفت .کلسترول ،تری
گلیسرید ،کراتینین و لیپوپروتئین ها هم به روش
آنزیماتیک اندازه گیری شدند .بررسی های آماری نیز
توسط آزمون  t-testو آزمون همبستگی در نرم افزار
 SPSS vol.17صورت گرفت .از آزمون one-
 Sample Kolmogorove-Smirnov Testنیز برای
تعیین نوع توزیع داده های مربوط به هر پارامتر استفاده
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شد .سطح معنی داری  P<0.01در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
میانگین سنی افراد حاضر در گروه بیماران برابر
 93/02±9/97سال و میانگین سنی افراد حاضر در
گروه کنترل برابر  94/79±9/28سال بود که اختالف
آماری معنی داری از لحاظ سنی بین دو گروه مشاهده
نشد( .)P>0.352جدول شماره  2نتایج حاصل از آزمون
 t-testبرای پارامترهای مورد مطالعه را به طور خالصه
نشان می دهد .سطوح هموسیستئین در افراد مبتال به
هپاتیت  Bنسبت به گروه کنترل دچار افزایش معنی دار
شده بود( )P<0.001ولی بعد از  9ماه درمان با
اینترفرون ،سطوح پالسمایی هموسیستئین نسبت به
قبل از درمان دچار کاهش شد( )P<0.0001و با مقادیر
گروه کنترل اختالف معناداری را نشان
نداد( .)P>0.806مطالعه نتایج به دست آمده برای
کلسترول نشان داد که کلسترول افراد بیمار(قبل از
درمان) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را
نشان می دهد( ،)P<0.002ولی هیچ اختالف آماری
معناداری بین سطوح قبل و بعد از درمان با اینترفرون
آلفا مشاهده نشد( .)P>0.206غلظت تری گلیسرید نیز
در افراد بیمار(قبل از درمان) نسبت به گروه کنترل دچار
افزایش شده بود( )P>0.036ولی بین مقادیر پالسمایی
قبل و بعد از درمان با اینترفرون آلفا اختالف معنی
داری وجود نداشت( .)P>0.5هم چنین یافته ها نشان
می دهند که مقادیر پالسمایی کراتینین نیز در افراد
مبتال به هپاتیت  Bدچار افزایش معنی داری شده
است( )P<0.002و حتی این افزایش پس از درمان با
اینترفرون آلفا نیز وجود داشت ،به طوری که سطوح
پالسمایی کراتینین از  67/49±0/25 mmol/lدر قبل
از درمان به  74/32±0/44 mmol/lبعد از درمان
رسید( .)P<0.002مقادیر پالسمایی  LDLقبل از
درمان با اینترفرون آلفا ،با سطوح پالسمایی  LDLافراد
حاضر در گروه کنترل فاقد اختالف معنی دار
بود( .)P>0.493پس از  9ماه درمان با اینترفرون آلفا
نیز سطوح  LDLبا سطوح قبل از درمان اختالف معنی
داری را نشان نداد( .)P>0.601غلظت پالسمایی
 VLDLقبل از درمان بیماران مبتال به هپاتیت B
افزایش معنی داری را نسبت به سطوح  VLDLگروه
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کنترل نشان داد( )P<0.007ولی با سطوح  VLDLبعد
از درمان فاقد اختالف معنی دار بود( .)P>0.129در
بررسی نتایج به دست آمده برای  HDLنیز سطوح
پالسمایی  HDLافراد بیمار نسبت به گروه کنترل
کاهش نشان داد ولی به صورت معنی دار
نبود( .)P>0.041این کاهش پس از درمان با اینترفرون
آلفا نیز وجود داشت و سطوح پالسمایی  HDLاز
 48/76±9/85 mg/dlدر قبل از درمان به mg/dl
 42/53±0/25بعد از درمان رسید(.)P>0.014
جدول شماره  0نیز همبستگی بین هموسیستئین

جدول شماره .1میانگین پارامترهای اندازه گیری شده در گروه های مختلف
پارامتر

گروه کنترل

گروه بیمار(قبل از درمان)

گروه بیمار(بعد از درمان)

هموسیستئین()µmol/l

*22/25 ±2/08

†*24/02 ± 2/64

†22/95 ± 2/93

کلسترول ()mg/dl

*227/49 ± 22/27

*252/44 ± 8/62

257/03 ± 6/62

تری گلیسیرید ()mg/dl

*62/23 ±8/54

*83/90 ±20/20

39/84 ± 3/52

کراتینین ()mmol/l

*60/95 ±2/92

†*67/49 ±0/25

†74/32 ± 0/44

)mg/dl( HDL

*53/00 ±5/35

†*48/76 ±9/85

†42/53 ± 0/25

)mg/dl( LDL

73/80 ±5/53

82/03 ±6/27

84 ± 9/37

)mg/dl(VLDL

*20/95 ±2/92

*27/49 ±5/25

02/36 ± 4/74

* میانگین پارامتر در گروه کنترل با میانگین قبل از درمان گروه بیمار دارای اختالف معنی دار در سطح  2/22می باشد.
†میانگین پارامتر در قبل از درمان با مقادیر بعد از درمان دارای اختالف معنی دار در سطح  2/22می باشد.

جدول شماره  .2همبستگی بین هموسیستئین و سایر پارامترها
پارامتر

)r (Pearson Correlation

P

سن

2/448

2/222

کلسترول

2/070

2/295

تری گلیسیرید

2/059

2/248

کراتینین

2/428

2/222

HDL

2/067

2/293

LDL

2/227

2/997

VLDL

2/034

2/209

سطح معنی داری  2/22می باشد.

مسیر  MAPکیناز ،مسیر  JAK-STATو مسیر
 CRKاشاره کرد( .)02،02امروزه از اینترفرون آلفا
نوترکیب در درمان هپاتیت  Bاستفاده می شود(.)28
باال بودن سطح هموسیستئین پالسما عامل خطر
مستقل آترواسکلروز است و حتی افزایش متوسط آن
ممکن است ریسک بیماری قلبی-عروقی را زیاد

بحث و نتیجه گیری
اینترفرون آلفا در تقسیم بندی اینترفرون ها
عضوی از اینترفرون های کالس  Iطبقه بندی می
شود( .)28این اینترفرون به گیرنده های گلیکوپروتئینی
خود در سطح سلول ها متصل و مسیرهای سیگنال
دهی مختلفی را فعال می کند که از آن ها می توان به
101

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 23:03 IRST on Saturday January 16th 2021

با سایر پارامترهای اندازه گیری شده را در بعد از درمان
نشان می دهد .با توجه به آزمون one-Sample
 Kolmogorove-Smirnov Testتمام داده های
مربوط به هر پارامتر از توزیع نرمال برخوردار
بودند( )P>0.01و به همین علت از ضریب همبستگی
پیرسون برای تعین نوع همبستگی استفاده شد .نتایج به
دست آمده نشان می دهند که سطوح هموسیستئین
پالسما با پارامترهای سن( )P<0.001, r:0.448و
کراتینین( )P<0.001, r:0.408دارای یک همبستگی
مثبت معنی دار می باشد.
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کند( .)7محصوالت لیپیدی حاصل از اکسیداسیون
 LDLبا واسطه استرس اکسیداتیو ناشی از
هموسیستئین باعث تحریک فعالیت پالکت ها و
افزایش تولید فاکتورهای رشد می شود .فاکتورهای
مذکور نیز باعث القاء تکثیر سلول های عضالت صاف
دیواره عروق شده و در نهایت باعث هایپرتروفی عروقی
و پیشرفت آترواسکلروزیس می گردند( .)00در مطالعه
ای که سیگنورلو و همکاران در سال  0227انجام دادند
افزایش سطوح رادیکال های آزاد را بر اثر افزایش
هموسیستئین نشان دادند( .)09هم چنین هایپر
هموسیستئینمی باعث افزایش ورود هموسیستئین به
داخل سلول ها شده و احیای آن صورت می پذیرد.
افزایش غلطت هموسیستئین احیاء شده داخل سلولی به
دلیل مصرف  NAD+و گلوتاتیون باعث کاهش غلظت
و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی می گردد(.)25،04
کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی ،افزایش فرآیند مسیر
لیپید پراکسیداسیون(که ناشی از تاثیر رادیکال های آزاد
است) و تولید محصوالت خطرناکی مثل مالون دی
آلدئید را باعث می گردد( .)04،05این ترکیبات باعث
آسیب شدید به سلول های آندوتلیال عروق و
آترواسکلروزیس می گردند .افزایش سطح مالون دی
آلدئید نشان دهنده افزایش سطح پراکسیداسیون لیپیدها
می باشد( .)06آقا محمدی و همکاران همبستگی مثبت
بین هموسیستئین و مالون دی آلدئید را نشان داده
اند( .)07سیگنورلو و همکاران در سال  0227توانسته
بودند همبستگی مثبت بین هموسیستئین و  ROSرا
نشان دهند .آن ها هم چنین بیان کردند که بین
افزایش سطوح هموسیستئین و  ROSبا کاهش سطوح
 cGMP ،NOxو گلوتاتیون یک همبستگی منفی
برقرار می باشد( .)09هموسیستئین موجود در سلول
های آندوتلیال عروق باعث قطع کارکرد و کاهش بیان
دو آنتی اکسیدانت مهم داخل سلولی یعنی گلوتاتیون
پراکسیداز و سوپراکسید دیس موتاز در شرایط Invivo
و  Invitroمی شود .گلوتاتیون پراکسیداز می تواند
باعث تبدیل پراکسید هیدروژن و لیپید پراکسیدها به
ترکیبات الکلی شده و ضمناً می تواند به عنوان پراکسی
نیتریت ردوکتاز عمل کرده و باعث احیا ترکیب مذکور
گردد( .)08،03اگر پراکسید هیدروژن توسط گلوتاتیون
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پراکسیداز تجزیه نشود ،در حضور یون آهن و مس به
رادیکال هیدورکسیل(که شروع کننده زنجیر ها
پراکسیداسیون لیپیدها است) و آنیون هیدروکسید(که
باعث ایجاد آسیب بافتی می شود) تبدیل می شود(.)92
ضمناً افزایش سطح لیپید پراکسیدازها باعث افزایش
تولید رادیکال پراکسیل شده و آن هم باعث تبدیل
نیتریک اکساید به لیپید پراکسی نیتریت ها می شود .از
این رو کاهش گلوتاتیون پراکسیداز می تواند باعث
کاهش غلظت و فعالیت نیتریک اکساید(از طریق دو
مکانیسم ،افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن
ودیگری افزایش لیپید هیدروپراکسیدها) شود(.)05
سوپراکسید دیس موتاز خارج سلولی(از آنزیم های گلیلو
پروتئینی است) که بین ترکیبات گلیکوز آمینوگلیکان
های سطح سلول قرار گرفته و می تواند تحت تاثیر
هموسیستئین پالسما قرار گیرد ،به طوری که
هموسیستئین با تغییری که در پروتئوگلیکان هپاران
سولفات موجود در سطح سلول های آندوتلیال عروق
ایجاد می کند باعث کاهش اتصال سوپراکسید دیس
موتاز به سطح سلول های آندوتلیال شده و این
مکانیسم باعث از دست دادن توانایی آنتی اکسیدانتی و
محافظتی سوپراکسید دیس موتاز خارج سلولی در سطح
سلول های آندوتلیال عروق(در برابر استرس اکسیداتیو)
می شود( .)92هموسیستئین هم چنین با افزایش
تشکیل ترومبوکسان  A2و فعال نمودن فاکتور پنج()V
و کاهش فاکتور هفت( ،)VIIاز علل اصلی ایجاد ترمبوز
و متعاقب آن بروز بیماری های قبلی-عروقی به شمار
می رود( .)09،90بسیاری از مطالعات افزایش سطح
ترومبوکسان  A2را به دنبال افزایش سطوح
هموسیستئین نشان داده اند(.)90
در مطالعه حاضر سطوح هموسیستئین پالسما در
افراد بیمار(قبل از درمان) نسبت به گروه کنترل
افزایش معنی داری را نشان داد( .)P<0.001چوئی و
همکاران در سال  0225افزایش سطوح هموسیستئین
را در افراد مبتال به هپاتیت  Bنشان دادند و بیان کردند
که این افراد در معرض بروز بیماری های قلبی-عروقی
می باشند( .)6مصطفی و همکاران نیز در سال 0220
توانستند سطوح هموسیستئین افزایش یافته را در افراد
مبتال به هپاتیت  Cبا استفاده از اینترفرون آلفا کاهش
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دهند( .)23آن ها پس از  9ماه درمان بیماران با
اینترفرون آلفا توانستند مقادیر هموسیستئین را دچار
کاهش معنی داری کنند( .)P<0.0001در بررسی
حاضر نیز پس از  9ماه درمان بیماران با اینترفرون آلفا،
میزان سطوح پالسمایی هموسیستئین نسبت به قبل از
درماان دچار کاهش معنی داری شد( )P<0.0001به
طوری که با سطوح هموسیستئین افراد گروه کنترل
اختالف معنی داری را نشان نداد(.)P<0.806
افزایش سطوح کلسترول نیز به عنوان فاکتور
خطر بیماری های قلبی-عروقی تلقی می شود( )90و
در این مطالعه شاهد افزایش سطوح کلسترول و تری
گلیسرید در افراد بیمار بودیم .سطوح این دو پارامتر بعد
از اینترفرون درمانی دچار افزایش شد ولی این افزایش
به صورت معنی دار نبود(جدول شماره  .)2شواهدی
وجود دارد که نشان می دهد استرس اکسیداتیو ناشی از
افزایش هموسیستئین باعث اختالل در نظم و مسیر
پاسخ استرول درون زا و در نتیجه منجر به افزایش
بیوسنتز کبدی و جذب کلسترول و تری گلیسرید می
شود( .)90مطالعات بالینی بیان می کنند که افزایش
هموسیستئین به مقدار  5میکرومول در لیتر مشابه
افزایش کلسترول تام به مقدار  02میلی گرم در دسی
لیتر است( .)99،94افزایش تری گلیسیرید از طریق
افزایش فاکتورهای  VIIو  Xسیستم انعقادی و افزایش
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Abstract
Introduction: Hyperhemocysteinemia is a
risk factor for cardiovascular diseases.
Some studies reported that plasma level of
hemocysteine increases in patients with
hepatitis B. The aim of this study was to
peruse the effect of interferon-alpha on
hemocysteine levels in patients with
hepatitis B. Interferon alpha (IFN-α) is a
therapeutic agent for treatment of hepatitis
B.

compared to the control group (p<0.001).
IFN-α therapy reduced plasma levels of
hemocysteine compared to before treatment
(p<0.0001) and hemocysteine levels after
treatment did not show any significant
difference compared to the control group
(P> 0.806).
Discussion & Conclusions: Results showed
that plasma levels of hemocysteine
increased in patients with hepatitis B and
treatment by Interferon-alpha reduced
hemocysteine levels. Interferon-alpha was
also able to inhibit atherogenesis
development.

Materials & methods: 20 patients with
hepatitis B participated in this study.
Plasma levels of hemocysteine assayed
before and after IFN-α therapy and data
were compared by using t-test and
correlation.

Keywords: Hemocysteine, Interferon-alpha
(IFN-α), Hepatitis B

Findings: Plasma levels of hemocysteine in
patients group showed a significant increase
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