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 )1مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی ،بیمارستان نمازی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 )2مرکز تحقیقات بیماری های کبد ،لوزالمعده و مجاری صفراوی ،پژوهشکده تحقیقاتی بیماری های گوارشی ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت0931/01/7 :

چکیده
مقدمه :درمان عفونت مزمن ویروس هپاتیت  )Hepatitis C virus; HCV( Cبا استفاده از ترکیب دارویی اینترفرون آلفا(Interferon-
 )α; IFN-αو ریباویرین( )Ribavirin; RBVصورت می گیرد .عوامل مختلفی در میزان پاسخ به درمان بیماران آلوده به  HCVنقش دارند که
ژنوتیپ و میزان بار ویروس ،سن ،نژاد ،چاقی ،مقاومت به انسولین ،میزان فیبروز و پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین (Interleukin 28B; 28B
) IL-28Bمهم ترین آن ها هستند .در سال های اخیر مشخص شده است که چندین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی( Single nucleotide
 )polymorphism; SNPدر نزدیکی ژن  IL-28Bبا میزان پاسخ به درمان ترکیبی در ارتباط می باشد که از میان فاکتورهای پیشگویی کننده
درمان ،پلی مورفیسم های  IL-28Bدر رسیدن به پاسخ پایدار ویروسی نقش مهم تری را نسبت به بقیه ایفا می کنند .در این مطالعه فراوانی
ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه  rs8099917ژن اینترلوکین  28Bدر دو گروه افراد ایرانی سالم و آلوده به هپاتیت  Cاز تهران بررسی شده است.
مواد و روش ها :فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه  rs8099917در  501فرد سالم و  501فرد آلوده به  HCVکه در فاز مزمن بیماری
قرار داشتند با استفاده از تکنیک (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) PCR-RFLP
بررسی شد و نتایج به دست آمده توسط نرم افزار  SPSS vol.15و آزمون  χ2مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته های پژوهش :فراوانی ژنوتیپی این پلی مورفیسم در افراد سالم  GT=81/7 ،GG=5و  TT=73/3درصد و در افراد آلوده به هپاتیت
 Cنیز  GT=12/5و  TT=15/9درصد است .ژنوتیپ  GGدر افراد آلوده به  HCVتشخیص داده نشد.
بحث و نتیجه گیری :در این مطالعه فراوانی ژنوتیپ های نقطه پلی مورفیسم  rs8099917بین دو جمعیت سالم و آلوده به HCV
ایرانی از اختالف معنی داری برخوردار است و فراوانی ژنوتیپ مطلوب  TTدر گروه افراد سالم بیشتر است.

واژههای کلیدی :ویروس هپاتیت  ،Cاینترلوکین  ،PCR-RFLP ،82پلی مورفیسم rs8099917
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تاریخ پذیرش0931/2/07 :

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.28

مقایسه فراوانی ژنوتیپ مطلوب ژن اینترلوکین  28Bدر افراد سالم و بیماران آلوده به HCV

مقایسه فراوانی ژنوتیپ مطلوب ژن اینترلوکین  28Bدر افراد سالم و -...طیبه هاشم پور و همکاران

همراه با احتمال بیشتری به سمت پاک سازی خود به
خــــودی ویـــروس و پاســـخ مطلـــوب به درمان
اینترفرون/ریباویرین حرکت می کنند( .)51اهمیت این
ژنوتیپ ها به حدی زیاد است که در سال ،8055
انجمن مطالعه بیماری های کبدی آمریکا( )AASLDو
انجمن مطالعه بیماری های کبدی اروپا( )EASLتست
 IL-28Bرا در دستورالعمل خود وارد کرده اند(.)51
داده ها نشان می دهند که بیماران آسیایی و اروپایی
دارای ژنوتیپ  TTبه طور موثرتری به درمان به وسیله
اینترفرون آلفا پاســـخ می دهند( )50و الل هــــای
مطلوب  IL-28Bکه منجر به تولید بیشتر و موثرتر
اینترفرون می شوند در جمعیت شرق آسیا از فراوانی
قابل توجهی برخوردار می باشند( .)58به طور مثال
فراوانی ژنوتیپ مطلوب  TTپلی مورفیسم rs8099917
در بیماران آلوده به  HCVژاپنی  70درصد گزارش
شده است( .)57مطالعات قبلی فراوانی ژنوتیپ مطلوب
 TTدر جمعیت آلوده به  HCVایرانی را  19/0درصد
گزارش کرده اند( .)51محققان بر این باورند که درمان
مطلوب باید بر اساس ویژگی های اولیه و یک مسیر
درمان هدایت شده باشد که در آن هم فاکتورهای
ژنتیکی میزبان و هم فاکتورهای ویروسی در نظر گرفته
شوند ،بنا بر این ژنوتیپ های اینترلوکین  28Bرا یک
پیشگویی کننده اولیه مهم در نظر می گیرند( .)57از
این رو هدف این مطالعه بررسی میزان فراوانی ژنوتیپ
مطلوب  TTدر پـــلی مورفیـــسم  rs8099917ژن
اینترلوکین  28Bبین دو جمعیت ایرانی سالم و آلوده به
هپاتیت  Cمی باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه که در سال  5391به صورت مقطعی
انجام شده است  501بیمار آلوده به هپاتیت  Cکه برای
درمان به مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارســـتان
شریعتی دانشگاه علوم پزشـــکی تهران مراجعه کرده
بودند بعد از دریافت رضـــایت نامه وارد طرح شدند.
معیارهای ورود بیماران به مطالعه شامل عدم آلودگی
آن ها به ویروس های  HBVو  HIVو هم چنین عدم
وجود مشکالت پیشرفته کبدی ماننـــد سیـــروز و
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مقدمه
ویروس هپاتیت  )HCV( Cجزء ویروس های
 RNAدار تک رشته ای مثبت می باشد که در خانواده
فالوی ویریده و جنس هپاسی ویروس قرار دارد .حداقل
 570میلیون نفر در دنیا(حدود  3درصد) به این ویروس
آلوده بوده و یا ناقل آن هستند( .)5،8ساالنه حدود 3
میلیون نفر از طریق انتقــال خون ،تــزریق دارو و
تماس های جنسی به این ویروس آلوده می شوند.
بهبود خود به خودی در  80تا  81درصد افراد آلوده به
عفونت حاد هپاتیت  Cاتفاق می افتد .در حالی که  70تا
 71درصد افراد آلوده به این ویروس به سمت عفونت
مزمن پیشروی می کنند 80 ،تا  30درصد این افراد به
سمت سیروز کبد و در  5تا  1درصد از بیماران مبتال به
سیروز ،عفونت به سمت هپاتوسلوالر کارسینوما پیشرفت
می کند( .)3،1درمان عفونت مزمن هپاتیت  Cبا استفاده
از ترکیب دارویی اینترفرون آلفا( )IFN-αو ریباویرین
( )Ribavirinصورت میگیرد که این رژیم دارویی تنها
در  10تا  00درصد از بیماران مبتال به ژنوتیپ 5
هپاتیت  Cموثر است( .)1عوامل مختلفی در میزان پاسخ
به درمان های با پایه اینترفرون نقش دارند که ژنوتیپ
و میزان بار ویروس ،سن ،نژاد ،چاقی ،مقاومت به
انسولین ،میزان فیبروز و پلی مورفیسم های ژن
اینترلوکین  28Bمهم ترین آن ها هستند( .)0مکانیسم
دقیق تاثیر پلی مورفیسم ها روی عفونت هپاتیت  Cو
درمان آن ها به طور کامل مشخص نشده است اما
تصور می شود که تنظیم ناحیه پروموتر ژن  IL-28Bدر
زمان فعالیت ضد ویروسی بر بیان دو ژن دیگر از
خانواده اینترفرون المبدا که در این ناحیه کروموزومی
کد می شوند تاثیر می گذارد( .)7-55پلی مورفیسم های
 rs8099917و  rs12979860بیشتـــر از دیگــــر
پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین  28Bمطالعه شدهاند.
پلی مورفیسم  rs8099917که  2کیلو باز باال دست
ژن اینترلوکین  28Bقرار دارد به عـــنوان یـــکی از
قوی ترین عوامل مرتبط با مقاومت در پاسخ به درمان
ضد ویروسی افراد آلوده به ژنوتیپ  5ویروس هپاتیت C
معرفی شده است( .)58،53در حالی که افراد دارای
ژنوتیپ  GGیا افراد هتروزیگوت  GTنسبت به درمان
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از خود مقاومت نشان می دهند افراد دارای ژنوتیپ TT
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واکـــنش  PCRو تعیــیـــن ژنــــوتیـــپ
پلــی مورفیســـم  rs8099917در ژن :IL-28B
تعیین پلی مورفیسم نقطه  rs8099917با استفاده از
تکنیک  PCR-RFLPو توسط دو پرایمر  rs80-Fو
 rs80-Rبا اعمال تغییراتی در شرایط واکنش انجام شد

جدول شماره  .1توالی پرایمرهای استفاده شده برای تکثیر ناحیه ژنی پلی مورفیسم  rs8099917در ژن IL-28B
CCC ACT TCT GGA ACA AAT CGT CCC
TCT CCT CCC CAA GTC AGG CAA CC

برای تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم rs8099917

Forward Primer
Reverse Primer

گـــردیـــد و نـــمـــونــه هــا بر روی ژل آگــاروز
 3درصد( )Ultra-Pure Agarose, Invitrogenبه
مدت  30دقیقه با ولتاژ  20Vالکتروفورز گردید .در
نهایت به منظور تایید نتایج حاصل از تعیین ژنوتیپ،
چند نمونه از هرکدام از ژنوتیپ های تشخیص داده
شده نیز توسط شرکت ماکروژن( )Macrogenکشور
کره تعیین توالی گردید و نتایج حاصل توسط نرم افزار
 LITE Chromasبررسی شد.

نمونههای حاصل از واکنش  PCRتوسط آنزیم
) BseMI (Fermentsمورد عمل هضم قرار گرفت.
مخلوط واکنش به حجم کلی  80 µlشامل  8 µlاز بافر
) 5/1 µg ،50x Red (Fermentsاز محصول  PCRو
 8واحد از آنزیم  BseMIساخته شد و نمونه ها به مدت
 3ساعت در دمای  11درجه سانتی گراد قرار گرفت و
پس از آن واکنش هضم با قرار گرفتن در دمای 20
درجه سانتی گراد به مدت  80دقیقه مـــتــوقف
03

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.28

هپاتوسلوالر کارسینوما بود .عالوه بر آن  501فرد که از
نظر ویروس های  HCV ،HBVو  HIVمنفی بودند،
نیز به عنوان گروه کنترل وارد طرح شدند .از هر فرد
بیمار و سالم 1 ،میلی لیتر خون محیطی در لوله های
وکیوم حاوی ماده ضد انعقاد EDTA K3 (PASS,
) EDTA K3گرفته شد .لوله ها در دور 3000 RPM
به مدت  50دقیقه سانتریفیوژ و با بافی کوت جداسازی
گردید .نمونه ها در مجاورت یخ خشک از تهران به
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز منتقل گردید.
استخراج  DNAژنومیک :از بافی کوت بیماران
برای استخراج  DNAژنومیک با استفاده از کیت
استــــخـــــراج Texas BioGene, ( EZHighTM
 )Americaو طبق پروتکل شرکت سازنده استفاده
گردید .غلظت  DNAژنومیک استخراج شده با استفاده
از دستگاه اسپکتروفوتومتر  NanoDropاندازه گیری
شد و تمامی نمونه ها تا زمان انجام آزمایش در دمــای
 -70درجه سانتی گراد نگهداری شد.
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که قطعه ای به طول  118 bpرا تکثیر می کرد(.)51
مخلوط واکنش  PCRدر حجم نهایی  81 µlبا غلظت
 5 Pmolاز هر کدام از پرایمرهای  Forwardو
 Reverseو غلظت  8 mMاز (MgCl2سیناژن)،
غلظت  0/8 mMاز (dNTPsسیناژن) 8/1 µl ،بافر
(PCR 50Xسیناژن) و  0/1 µlآنزیم  DNAپلی مراز
(Taqسیناژن) تهیه شد .به هر میکروتیوب 1 µl ،نمونه
 DNAژنومیک با غلظت  500-300نانوگرم اضافه شد
و برنامه  PCRبا شرایط دمایی زیر توسط دستگاه
 Eppendorfانجام گرفت :واسرشت اولیه به مدت 1
دقیقه در دمای  91درجه سانتی گراد و به دنبال آن 10
سیکل شامل واسرشت به مدت  30ثانیه در دمای 91
درجه سانتی گراد ،اتصال به مدت  30ثانیه در دمای 07
درجه سانتی گراد ،گسترش به مدت  30ثانیه در دمای
 78درجه سانتی گراد و گسترش نهایی به مدت 80
دقیقه در دمای  78درجه سانتی گراد انجام گرفت و
پس از آن دما به  1درجه سانتی گراد کاهش یافت.
پس از پایان واکنش  ،PCRنمونه ها بر روی ژل آگاروز
 5درصد( )Ultra-Pure Agarose, Invitrogenبه
مدت  30دقیقه با ولتاژ  20Vالکتروفــورز گـــردید و
نمونه های مثبت برای مرحله تعیین ژنوتیپ مورد
استفاده قرار گرفت .توالی پرایمرهای مورد استفاده در
جدول شماره  5نشان داده شده است.

مقایسه فراوانی ژنوتیپ مطلوب ژن اینترلوکین  28Bدر افراد سالم و -...طیبه هاشم پور و همکاران

 HCVبیش از دو برابر گروه کنترل است .نسبت الل G

در این مطالعه نشان داده شد که بین افراد گروه
کنترل و افــراد آلـــوده به  HCVاز نظــر فـــراوانی
ژنوتیپ های نقطه پلی مورفیسم  rs8099917اختالف
معنی داری وجود دارد( )P<0.0001به این ترتیب که
در عین باالتر بودن فراوانی ژنوتیپ مطلوب  TTدر
گروه کنترل ،فراوانی ژنوتیپ  GTدر بیماران مبتال به

به الل  Tبین گروه کنترل و گروه بیماران آلوده به
 HCVاز اختـــالف معــــنی داری برخــــوردار
است( .)P<0.0001فراوانی ژنوتیـــپ های مختـــلف
پلی مورفیسم  rs8099917در جدول شماره  8نشان
داده شده است.

جدول شماره  .2فراوانی ژنوتیپ های نقطه پلی مورفیسم  rs8099917در ژن IL-28B
P
0.31
0.001
0.001
0.31
0.0001
0.001

کل افراد بررسی شده
n=210
)1 (0.5%
)88 (41.9%
)121 (57.6%
)1 (0.5%
)209 (99.5%
)121 (57.6%
)89 (43.4%
)330 (78.6%
)90 (21.4%

افراد دهنده خون سالم
n=105
)1 (1%
)27 (25.7%
)77 (73.3%
)1 (1%
)104 (99%
)77 (73.3%
)28 (26.7%
)181 (86.2%
)29 (13.8%

بیماران مبتال به HCV
n=105
)0 (0%
)61 (58.1%
)44 (41.9%
)0 (0%
)105 (100%
)44 (41.9%
)61 (58.1%
)149 (70.9%
)61 (29.1%

03

rs8099917 genotypes
)GG n (%
)GT n (%
)TT n (%
GG
GT+TT
TT
GT+GG
T allele
G allele

Codominant
Dominant
Recessive
Allele
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شکل شماره  .1ژنوتیپ های مختلف نقطه پلی مورفیسم  rs8099917که با استفاده از آنزیم محدود کننده  BseMIشناسایی شد
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آنالیز آماری :نتایج به دست آمده از تعیین ژنوتیپ
پلی مورفیسم  rs8099917توسط نرم افزار SPSS
نسخه  51مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفت .جهت ارزیابی تفاوت های دو گروه از آزمون χ2
استفاده شد و  P<0.005از نظر آماری معنی دار در نظر
گرفته شد.
یافته های پژوهش

در مطالعه حاضر با تکثیر قطعهای به طول 118 bp
در واکنش  PCRو سپس با استفاده از هضم آنزیمی
ژنوتیـــــپ هـــای ،118 bp(GT ،)118 bp( TT
 )830، 388و  )388،830 bp(GGحاصل شدند.
ژنوتیــــپ نقطــه پلـــی مورفیـــسم rs8099917
در شـــکل شـــماره  5و نتایج تعیـــین توالی این
ژنوتیـــپ ها در شـــکل شـــماره  8نشــــان داده
شده است.

دوره بیست و شش ،شماره دوم ،خرداد 79

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.28

 :Aژنوتیپ  :B .TTژنوتیپ  :C .GTژنوتیپ GG

از میان  501فرد سالم گروه کنترل 18 ،نفر(19/1
درصد) مرد و  13نفر( 10/1درصد) زن بودند در حالی
که در گروه افراد آلوده به هپاتیت  27 ،Cنفر(28/9
درصد) مرد و  52نفر( 57/5درصد) زن بودند .میانگین
سنی افراد در گروه کنترل  37/1سال( 88-00سال) و
میانگین سنی افراد آلوده به  HCVبرابر با  39/3سال
( 57-70سال) می باشـد .بــین این دو گـــروه از نظر
جنســـیت افـــراد اخــــتالف معــــنی داری وجـود
دارد( 01 .)P<0.0001نفر( 05درصد) از افراد آلوده به
 HCVبه ژنــــوتیپ  5ویروس و  15نفر( 39درصد)
نیز به ژنوتیـــپ  3ویـــروس آلـــوده شده بــــودند
و آلودگی با ژنوتــیـــپ های مخـــتلــــف  HCVبا

در هر دو گروه کنترل و بیماران آلوده به هپاتیت
 ،Cژنوتیپ نقطه پلی مورفیسم  rs8099917با جنسیت
افراد ارتباط معنی داری ندارد( .)P=0.141در بیماران
آلوده به  ،HCVمیانگین آسپارتات آمینوترانسفراز
) (Aspartate aminotransferase; ASTو آالنین
آمینوترانسفراز()Alanine aminotransferase; ALT
مردان بیشتر از زنان است و این میانگین در افراد دارای
ژنوتیپ  TTبیشتر از افراد دارای ژنوتیپ  GTمی باشد
ولی این اختالف ها از نظر آماری معنی دار نیست .هم
چنین میانگین  ALTو  ASTبیماران با آلودگی به
ژنوتــیپ های مخــتلف ویروس ،جنــسیت افـــراد و
ژنوتیــپ های  rs8099917ارتباط معنی داری ندارد.
08
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جنـــسیــت بیــــمــــاران ارتـــباط معـــنی داری
نــــداشت(.)P=0.531
بحث و نتیجه گیری
درمان ترکیبی اینترفرون و ریباویرین می تواند تا
حدی باعث از بین رفتن عفونت هپاتیت  Cو به دنبال
آن کاهش عوارض حاصل از آن مانند سیروز و
هپاتوسلوالر کارسینوما گردد .با این وجود میزان پاسخ
به این درمان در این افراد بسیار متغیر است .از میان
فاکتورهای دخیل در روند بیماری زایی و درمان این
عفونت IL-28B ،از اهمیت به سزایی برخوردار است.
اینترلوکین  28Bعمدتاً به وسیله ماکـــروفـــاژها و
سلول های دندرتیک( )Dendritic Cellsتولید میشود
و در پاکسازی عفونتهای ویروسی نقش دارد( .)52این
اینترفرون یک حالت آنتی ویروسی ایجاد کرده و باعث
افزایش مقاومت سلول های دیگر نسبت به آلودگی
ویروسی می شود(.)59
نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی ژنوتیپ های
پلی مورفیسم  rs8099917بین دو گروه کنترل و افراد
آلوده به  HCVاز اختالف معنی داری برخوردار است و
فراوانی ژنوتیپ  GTدر افراد آلوده به  HCVبیش از دو
برابر گروه کنترل است .در افراد آلوده به  HCVایرانی،
ژنوتــیـپ های  GTو  TTبه ترتیب شایع ترین
ژنوتیپ های پلی مورفیسم  rs8099917بودند که با
نتایج شرفی و همکاران( )80در سال  8058که فراوانی
ژنوتیپ  TTدر بیماران آلوده به  HCVایرانی را باالتر
از  GTگزارش کرده بودند مطابقت ندارد ،اما با فراوانی
ژنوتیپی در مطالعات انجام شده در برزیل مطابقت
دارد( .)85این تفاوت ها می تواند به علت جمعیت های
مختلف بررسی شده در مطالعات باشد .از طرف دیگر،
در افراد سالم ،ژنوتیپ های  GT ،TTو  GGبه ترتیب
شایع ترین ژنوتیپ های این پلی مورفیسم بودند که
مشابه مطالعات قبلی انجام شده در برزیل( )85و در
ایران( )80،88می باشد که نشان دهنده این موضوع
است که ژنوتیپ  ،TTژنوتیپ غالب پلی مورفیسم
 rs8099917در جمعیت سالم ایرانی میباشد .در
مطالعه دیگری که توسط الریجانی و همکاران در سال
 8051روی افراد آلوده به هپاتیت  Cتیپ یک انجام
شده است ،فراوانی ژنوتیپ  ،TT: 52%ژنــوتیــپ
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 TG: 38%و  9درصد از بیماران نیز دارای ژنوتیپ
 GGبودند .آن ها توانستند ارتباط معناداری بین وجود
آلل  Gو شانس ابتال به عفونت  HCVدر مقایسه به
آلل  Tپیدا کنند(.)83
به طور کلی فراوانی ژنوتیپ  GGپلی مورفیسم
 rs8099917در جمعیت ایرانی بررسی شده بسیار کم
(حدود  0/1درصد) و متفاوت از مطالعات قبلی می باشد
که فراوانی  GGدر جمعیت ایرانی را  8/1و  1/2درصد
گزارش کرده اند( .)51،88این در حالی است که 33
درصد از افراد آلوده به  HCVدر برزیل( )81دارای
ژنوتیپ  GGهستند .مطالعات بیان می کنند که فراوانی
الل  Gدر جمعیت های مختلف بین  8تا  35درصد
است( .)81ژنوتیپ  GGبه طــــور قـــوی باNVR
( )Null Virological Responseو ژنوتیپ  TTبا
 SVRدر ارتباط است( .)80نتایج  Domagalskiو
همکاران( )87در سال  8053در کشور لهستان نشان
داد که ژنوتیپ  TTپلی مورفیسم  rs8099917در
مقایسه با ژنوتیپ های  GTو  GGبه طور معنی داری
با موفقیت درمان در ارتباط است .به طور کلی الل های
مطلوب  IL-28Bکه منجر به تولید بیشتر و موثرتر
اینترفرون می شود و در جمعیت شرق آسیا از فراوانی
قابل توجهی برخوردار است که این موضوع می تواند
دلیلی بر پاسخ بهتر بیماران آسیایی به درمان به وسیله
اینترفرون آلفا باشد( .)51مطالعات نشان داده اند که
فراوانی الل  Tدر بیماران آلوده به  HCVبه طور
معناداری کمتر از افراد کنترل است( )85که در مطالعه
حاضر بین این دو گروه از نظر فراوانی الل  Tاختالف
معنی داری مشاهده نشد .هم چنین در این مطالعه
نشان داده شد که میانگین  ALTو  ASTاولیه در افراد
دارای ژنوتیپ  TTبیشتر است که با مطالعه
 Domagalskiو همکاران که تفاوت معنی داری در
سطح  ALTبین ژنـــوتیـــپ های مطلـــوب( )TTو
غیرمطلوب  IL-28Bبه دست آورده اند ،هم خوانی
دارد( .)87با توجه به باال بودن فراوانی ژنوتیپ مطلوب
 TTدر جمعیت ایرانی و اختالف معنی دار این ژنوتیپ
در جمعیت سالم و آلوده به  HCVایرانی از طرف دیگر
پایین بودن فراوانی ژنوتیپ  ،GGتعیین ژنوتیپ نقطه
پلی مورفیسم  rs8099917می تواند در پیشگویی

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 1:10 IRST on Saturday January 16th 2021

[ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.28 ]

79  خرداد، شماره دوم،دوره بیست و شش

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

این مقاله بر گرفته شده از طرح مصوب مرکز
تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی
 نویســـندگان. می باشـــد98-52 شیراز با شماره
،الزم می دانـــند از زحمـــات دکـــتر سعــید قنبری
دانشجوی دکتــری دپارتــمــان آمـــار زیــــستی
 جـــهت آنـــالیز،دانشــگاه علوم پزشکـــی شـــیراز
آمــاری ایــن پـــروژه تشـــکر و قــــدردانی
.نــمایند

 هم. موثر باشدHCV نتیجه درمان بیماران آلوده به
 در مقایسهPCR-RFLP چنین دقت باال و هزینه کمتر
با روش تعیین توالی می تواند به عنوان یک ابزار
HCV تشخیصی مهم در روند درمان افراد آلوده به
.کمک کننده باشد
سپاسگزاری
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Comparison of IL-28B favorable genotype frequency
between healthy and patients infected
with HCV
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Abstract
I
Introduction: Combination of interferonalpha (IFN-α) and Ribavirin (RBV) drugs is
used for treatment of hepatitis C virus
(HCV) chronic infection. Various factors
play role in the response rate of HCV
infected patients to treatment. HCV
genotype along with viral load, age, race,
obesity, insulin resistance, fibrosis and
interleukin
28B
gene
(IL-28B)
polymorphisms are considered the most
important ones. In recent years, it has been
claimed that some polymorphisms close to
IL-28B gene play a significant role in
response to combined therapy among which
IL-28B polymorphisms have a more
important role in sustained virological
response (SVR). In this study, frequency of
genotypes of rs8099917 polymorphism of
interleukin 28B gene in 2 groups of Iranian
healthy individuals and HCV infected
patients living in Tehran was compared.

of rs8099917 polymorphism between 105
healthy individuals and 105 chronic HCV
infected patients. The results were analyzed
with SPSS version 15 using χ2 test.
Findings: The genotype frequency of this
polymorphism in the healthy individuals
was demonstrated as GG: 1%, GT: 25.7%
and TT: 73.3%, while in HCV infected
patients, it was shown as GT: 58.1% and
TT: 41.9%.. No GG genotype was detected
in the patients infected with HCV.
Discussion
&
Conclusion:
Our
investigation came to the conclusion that a
significant difference existed between the 2
groups of Iranian healthy and HCV infected
individuals regarding the frequency of
rs8099917 genotypes and frequency of
favorable TT genotype, because it was
higher among the healthy individuals than
that of the patients infected with HCV.

Materials & Methods: Polymerase chain
reaction-restriction
fragment
length
polymorphism (PCR-RFLP) method was
used to compare the frequency of genotypes
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