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 -1مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی ،بیمارستان نمازی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 -2گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله1394/04/13 :
تاریخ دریافت مقاله1393/11/19 :

چکیده
زمینه و هدف :ویروس هپاتیت  (HCV) Cیکی از مهمترین عوامل خطر در ا یجاد سیروز کبد و هپاتوسلوالر کارسینوما است .بعضی از عوامل ژنتیکی میزبان میتواند
روی میزان پاسخ به درمان ضد ویروسی اثر بگذارد که از این عوامل میتوان به اینترلوکین  28Bاشاره کرد .اینترلوکین  28Bعضوی از خانواده اینترفرونها بوده که
در ایجاد پاسخهای ضد ویروسی اثر گذار است .مطالعات قبلی نشان دادهاند که پلی مورفیسم نقطه  rs12979860ژن اینترلوکین  28Bمیتواند در ایجاد پاسخ
ویروسی پایدار موثر باشد .در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه  rs12979860در دو گروه افراد ایرانی سالم و آلوده به  HCVبررسی شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از تکنیک  ،PCR-RFLPفراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه  rs12979860در  105فرد سالم و 105
فرد آلوده به  HCVمزمن بررسی شده است.
نتایج :فراوانی ژنوتیپی نقطه پلی مورفیسم  rs12979860در افراد سالم  45/7 :CT ،50/5 :CCو  3/8:TTدرصد و در افراد آلوده به  HCVنیز 63/8 :CT ،22/9 :CC
و  13/3:TTدرصد است .فراوانی ژنوتیپی نقطه پلی مورفیسم  rs12979860بین دو گروه از اختالف معنی داری برخوردار است ولی با جنسیت افراد ارتباط معنی
داری ندارد.
نتیجهگیری :فراوانی ژنوتیپهای حاصل از پلی مورفیسم نقطه  rs12979860بین دو گروه افراد سالم و آلوده به  HCVاز اختالف معنی داری برخوردار بوده است و
الل مطلوب  CCدر افراد سالم و الل نامطلوب  TTدر افراد آلوده به هپاتیت  Cبیشتر مشاهده شده است.
کلمات کلیدی:

ویروس هپاتیت  ،Cاینترلوکین PCR-RFLP ،28

مقدمه
ویروس هپاتیت  (Hepatitis C Virus, HCV) Cیکی از
اعضای خانواده فالوی ویروسها میباشد ( )2 ،1و طبق گزارش
سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر نزدیک به  180میلیون نفر
به این ویروس آلودهاند و تخمین زده میشود که هر ساله سه تا
چهار میلیون مورد جدید به آن اضافه شود ( .)3آلودگی به این
ویروس یکی از علل مهم بیماریهای پیشرفته کبدی و پیوند کبد
نویسنده مسئول :طیبه هاشمپور ،مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی،
بیمارستان نمازی ،شیراز ،ایران .تلفن07136474304 :

E-mail:thashem@sums.ac.ir

در امریکا و اروپا و از عوامل خطر مهم در ایجاد سرطان سلولهای
کبدی (هپاتوسلوالر کارسینوما) در میان جمعیتهای غرب اروپا
و شمال امریکا است ( .)4تزریق داخل وریدی در معتادان ،انتقال
از مادر به جنین ،خالکوبی و رابطه جنسی از مهمترین عوامل
انتقال این ویروس به شمار میرود ( )6 ،5به طور کلی پس از
آلودگی به ویروس ،دوره نهفتگی در حدود  6-7هفته اتفاق خواهد
افتاد و بعد از آن فرد وارد مرحله حاد بیماری میشود که در 80
درصد از افراد بدون عالمت خواهد بود .در بعضی از افراد عالئمی
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مواد و روشها
جمعیت مورد مطالعه
در این مطالعه که به صورت مقطعی انجام شده است 105
بیمار آلوده به هپاتیت  Cمزمن که طی یک دوره شش ماهه
(شهریور تا اسفند  )1392برای درمان به مرکز تحقیقات گوارش
و کبد بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه
کرده بودند بعد از دریافت رضایت نامه وارد طرح شدند .تمامی
این بیماران از نظر عفونت همزمان با ویروسهای  HIVو HBV
منفی بودند .عالوه بر آن  105فرد که از نظر ویروسهای ،HBV
 HCVو  HIVمنفی بودند ،نیز به عنوان گروه کنترل وارد طرح
شدند .از هر فرد بیمار و سالم 5 ،میلی لیتر خون محیطی در
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از قبیل ضعف ،تهوع ،خستگی ،درد عضالنی و شکمی و در درصدی
از افراد زردی و افزایش آنزیمهای کبدی بخصوص  ALTمشاهده
میشود .)7( .پاکسازی خود بخودی این ویروس به دلیل
پاسخهای سیستم ایمنی ذاتی در  20تا  25درصد موارد اتفاق
میافتد ( .)8سیر پیشرفت بیماری کند بوده و تمایل زیادی به
ورود به فاز مزمن دارد ( .)5در  70تا  75درصد افراد آلوده به این
ویروس ،عفونت به سمت هپاتیت مزمن پیشروی میکند ()8 ،7
که میتواند منجر به سیروز کبدی و هپاتوسلوالر کارسینوما شود
( 9 ،7و  .)10از ترکیب دارویی پگ اینترفرون آلفا (pegylated
) interferon-αو ریباویرین ) (ribavirinبه عنوان درمان استاندارد
در افراد آلوده به  HCVاستفاده میشود ( .)5به طور کلی
پارامترهایی که بتواند روند پاسخ به درمان افراد آلوده به  HCVرا
پیشگویی کند میتواند به پزشکان برای تصمیم گیری درباره
شروع یا عدم شروع درمان کمک کند .مطالعات نشان دادهاند که
عواملی مثل ژنوتیپ  ،HCVبار ویروس در خون ،سن ،جنسیت،
نژاد ،چاقی ،میزان فیبروز و پلی مورفیسم چند ژن مختلف از جمله
 HLAو اینترلوکین ) (Interleukin, ILمیتواند در ایجاد پاسخ
ویروسی پایدار موثر باشد ( 11 ،3و  .)12اینترلوکین (IL- 28B
) 28Bعضوی از خانواده اینترفرونها میباشد که به عنوان
اینترفرون  )IFN -λ3( Lambda IIIنیز شناخته میشود ( .)13این
گروه از اینترفرونها در فعالیتهای بیولوژیکی ،متاستاز و
عملکردهای ضد ویروسی اثر گذار هستند .در مطالعات قبلی نشان
داده شده است که  IFN –λمیتواند به عنوان یک روش مفید
درمانی علیه ویروسهای هپاتیت  Bو  Cبه کار رود ( .)14میزان
سنتز سایتوکاینها به ژنتیک میزبان وابسته است .پلی مورفیسم
تک نوکلئوتیدی در ناحیه رمزگذار ژنهای سایتوکاینی ،تولید
سایتوکاینها را تحت تاثیر قرار میدهد ( .)5مطالعات انجام شده
روی عوامل ژنتیکی نشان دادهاند که پلی مورفیسمهای تک
نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتر ژن اینترلوکین  28Bبر روی
کروموزوم  19q13به طور قوی با پاکسازی خود بخودی ویروس و
نیز بهبودی وابسته به درمانهای ضد ویروسی مرتبط است (-17
 .)115پلی مورفیسم  rs12979860اولین پلی مورفیسم شناسایی
شده در ژن  IL-28Bاست ( )13که  3کیلو باز باال دست ژن IL-
 28Bقرار گرفته است و در پاکسازی خودبخودی در جمعیت افراد

آلوده به  HCVنقش موثری دارد ( .)18 ،15مطالعات انجام شده
روی افراد آلوده به ژنوتیپ  1این ویروس ،نشان میدهد که
ژنوتیپ  CCپلی مورفیسم  rs12979860به طور معنی داری با
پاسخ به درمان استاندارد در ارتباط است ( .)3فراوانی الل  Cدر
افرادی که عفونت  HCVدر آنها به صورت خود به خود محدود
میشود  2/5برابر بیشتر از بیمارانی است که دارای آلل T
میباشند .بیماران هموزیگوت دارای ژنوتیپ  CCدر این پلی
مورفیسم در مقایسه با افراد دارای ژنوتیپ  CTو  TTاز شانس دو
برابری برای پاسخ به درمانهای ضد ویروسی برخوردار میباشند
( )19 ،16و شاید به دلیل همین نقش مهم است که انجمن مطالعه
بیماریهای کبدی امریکا (American Association for the
) Study of Liver Diseases, AASLDتست  IL-28Bرا در
دستور کار خود آورده است .فراوانی الل  Cدر جمعیت بیماران
آلوده به  HCVایرانی  63/9درصد بیان شده است ( )20که مشابه
فراوانی این الل در جمعیت اروپایی امریکایی میباشد (.)15
مطالعات انجام شده روی بیماران آلوده به  HCVفراوانی الل  Cدر
جمعیت آسیایی را  65 - 100درصد ،در جمعیت اروپایی - 85
 53درصد و در آفریقا  23 - 54درصد گزارش کردهاند (.)21
مطالعات قبلی از ژنوتیپ  CTبه عنوان ژنوتیپ غالب در افراد آلوده
به  HCVنام میبرند ( .)220-26 ،5هدف این مطالعه بررسی
فراوانی پلی مورفیسم  rs12979860در دو جمعیت ایرانی سالم و
آلوده به  HCVاست.
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استخراج  DNAژنومیک
استخراج  DNAژنومیک نمونهها با استفاده از کیت استخراج
 (Texas BioGene, America) EZHighTMو طبق پروتکل شرکت
سازنده انجام گردید و  DNAژنومیک استخراج شده تا زمان انجام
آزمایش در دمای  -70˚Cنگهداری شد.
واکنش  PCRو تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم نقطه
 rs12979860در ژن IL-28B

جهت ارزیابی تفاوتهای ژنتیکی افراد سالم و افراد آلوده به
 ،HCVژنوتیپهای حاصل از پلی مورفیسم  rs12979860مورد
بررسی قرار گرفت .تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم نقطه
 rs12979860با استفاده از تکنیک  PCR-RFLPانجام گردید
( .)20برای تعیین پلی مورفیسم از دو پرایمر  rs12-Fو  bst-Rبا
تغییرات در برخی شرایط جهت بهینه شدن استفاده شد که
قطعهای به طول  241bpرا تکثیر میکند ( .)20واکنش  PCRدر
حجم نهایی  25 µlبا غلظت  1 Pmolاز هر کدام از پرایمرهای
 Forwardو  ،Reverseغلظت  2 mMاز  ،MgCl2غلظت 0.5 mM
از  2.5 µl ،dNTPsبافر  PCR 10Xو  0.4 µlآنزیم  DNAپلی مراز
( Taqسیناژن) انجام گردید .به هر میکروتیوب  10 µl ،PCRنمونه
 DNAژنومیک با غلظت  100 - 300نانوگرم اضافه و برنامه PCR
با شرایط دمایی زیر در دستگاه  Eppendorfانجام شد :واسرشت
اولیه به مدت  5دقیقه در دمای  94˚Cو به دنبال آن  40سیکل
شامل مرحله واسرشت به مدت  20ثانیه در دمای  ،94˚Cاتصال

جدول  :1توالی پرایمرهای استفاده شده برای انجام  PCR-RFLPو تعیین توالی ژنوتیپهای پلی مورفیسم نقطه rs12979860در ژن
GCG GAA GGA GCA GTT GCG CT
GGG GCT TTG CTG GGG GAG TG
GCG GAA GGA GCA GTT GCG CT
GTG CCT TCA CGC TCC GAG CA

Forward
Reverse
Forward
Reverse

IL-28B

Primer used for PCR-RFLP
Primer used for sequencing
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لولههای وکیوم حاوی ماده ضد انعقاد
) EDTA K3گرفته شد .لولهها در دور  3000 RPMبه مدت 10
دقیقه سانتریفیوژ و بافی کوت جداسازی گردید و در مجاورت یخ
خشک از تهران به مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد
البرزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتقل گردید .اطالعات مربوط
به بیماران از پروندههای آنها جمع آوری شد.
EDTA K3(PASS,

پرایمر به ژنوم به مدت  20ثانیه در دمای  ،66˚Cمرحله گسترش
به مدت  20ثانیه در دمای  72˚Cو گسترش نهایی به مدت 20
دقیقه در دمای  72˚Cانجام گرفت و پس از آن دما به  4˚Cکاهش
یافت .پس از پایان واکنش  ،PCRنمونهها بر روی ژل آگاروز 1
درصد ) (Ultra Pure Agarose, Invitrogenبه مدت  30دقیقه با
ولتاژ  80Vالکتروفورز گردید و نمونههای مثبت برای مرحله
تعیین ژنوتیپ در نظر گرفته شدند.
برای تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم  rs12979860در ژن IL-
 ،28Bنمونههای حاصل از واکنش  PCRتوسط آنزیم محدوداالثر
) Bsh1236 I (Fermentasهضم شد .میکس واکنش هضم به
حجم کلی  30 µlشامل  2 µlاز)، 10 x Red Buffer (Fermentas
 1.5 µgاز محصول  10 ،PCRواحد از آنزیم  Bsh1236 Iو 8 µl
آب مقطر بود .نمونهها به مدت  3ساعت در دمای  37˚Cقرار
گرفتند و پس از آن واکنش هضم آنزیمی با قرار گرفتن در دمای
 65˚Cبه مدت  20دقیقه متوقف و نمونهها بر روی ژل آگاروز 3
درصد ) (Ultra Pure Agarose, Invitrogenبه مدت  30دقیقه با
ولتاژ  80Vالکتروفورز شدند .به منظور تایید نتایج حاصل از تعیین
ژنوتیپ توسط  ،PCR-RFLPچند نمونه از هرکدام از ژنوتیپهای
تشخیص داده شده نیز تعیین توالی گردید .برای تعیین توالی
نمونهها ،واکنش  PCRبا استفاده از پرایمرهای  rs12-Fو rs12-R
انجام و قطعهای به طول  746bpتکثیر شد ( .)20واکنش PCR
در حجم نهایی  25 µlبا غلظت  1 Pmolاز هر کدام از پرایمرهای
 rs12-Fو  ،rs12-Rغلظت  2 mMاز  ،MgCl2غلظت  0.2mMاز
 2.5µl ،dNTPsبافر  PCR 10Xو  0.4 µlآنزیم  DNAپلی مراز
( Taqسیناژن) و  10 µlنمونه  DNAژنومیک ،طبق همان شرایط
دمایی فوق در دستگاه  Eppendorfانجام شد .نتایج حاصل از
تعیین توالی توسط نرم افزار  Chromas LITEآنالیز گردید .توالی
پرایمرهای مورد استفاده در هر دو مرحله  PCRدر جدول  1نشان
داده شده است.
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افزار SPSS

اطالعات بیماران و نتایج به دست آمده در نرم
نسخه  15وارد و تجزیه و تحلیل آماری روی آن انجام گردید.
جهت بررسی اختالف دو گروه از آزمون آماری  χ2استفاده گردید
و سطح آماری  P < 0.05معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج
بعد از انجام  PCRقطعهای به طول  241bpحاصل گردید
(شکل  ،1چاهک  .)5پلی مورفیسم نقطه  rs12979860بعد از
انجام هضم آنزیمی سه ژنوتیپ ایجاد میکند که ژنوتیپ CT
دارای سه قطعه  196bp ،241bpو ( 45bpشکل  ،1چاهک ،)1
ژنوتیپ  TTدارای یک قطعه ( 241bpشکل  ،1چاهک  )2و
ژنوتیپ  CCدارای دو قطعه  196bpو ( 45bpشکل  ،1چاهک )3
میباشد .تشخیص ژنوتیپهای مختلف پلی مورفیسم نقطه
 rs12979860روی  210نمونه با استفاده از ژل الکتروفورز انجام
شد و تایید نهایی ژنوتیپها توسط تعیین توالی (شکل  )2صورت

شکل  :1ژنوتیپهای مختلف پلی مورفیسم نقطهای  .rs12979860چاهک  :1ژنوتیپ  CTچاهک  :2ژنوتیپ
چاهک  :3ژنوتیپ  CCچاهک  Ladder 100bp :4چاهک  :5محصول  PCRچاهک  :6کنترل منفی PCR

TT

journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 2:13 +0330 on Saturday September 25th 2021

تجزیه و تحلیل آماری

گرفت .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین افراد گروه
کنترل و افراد آلوده به  HCVاز نظر فراوانی ژنوتیپهای
هموزیگوت پلی مورفیسم نقطهای  rs12979860اختالف معنی
داری وجود دارد ) (P < 0.0001به این ترتیب که فراوانی ژنوتیپ
 CCدر گروه کنترل بیش از دو برابر افراد آلوده به  HCVو فراوانی
ژنوتیپ  TTدر افراد آلوده به  HCVبیش از سه برابر گروه کنترل
است .همچنین نسبت الل  Cبه الل  Tبین گروه کنترل و گروه
افراد آلوده به  HCVاز اختالف معنی داری برخوردار است ( < P
 .)0.0001فراوانی ژنوتیپهای مختلف پلی مورفیسم نقطه
 rs12979860ژن  IL-28Bدر جدول  2نشان داده شده است.
از بین  105فرد سالم گروه کنترل 52 ،نفر ( )49/5%مرد و
 53نفر ( )50/5%زن بودند در حالی که در گروه افراد آلوده به
 87 ،HCVنفر ( )82/9%مرد و  18نفر ( )17/1%زن بودند .بین
این دو گروه از نظر جنسیت افراد اختالف معنی داری وجود دارد
) .(P < 0.0001در هر دو گروه کنترل و افراد آلوده به ،HCV
ژنوتیپ پلی مورفیسم نقطه  rs12979860با جنسیت افراد ارتباط
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A

B

C

شکل  :2توالی یابی ژنوتیپهای مختلف پلی مورفیسم نقطهای  rs12979860ژن اینترلوکین  :A :28Bژنوتیپ ،CC
 :Bژنوتیپ  :C ،CTژنوتیپ TT

معنی داری ندارد .میانگین سنی در گروه کنترل 22-60( 37/5
سال) و در گروه افراد آلوده به  HCVبرابر با  17-70( 39/3سال)
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بود که این اختالف معنی دار نبود ) .(P = 0.282در افراد آلوده به
 64 ،HCVنفر ()61%به ژنوتیپ  1و  41نفر ()39%به ژنوتیپ 3
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پلی مورفیسم  rs12979860ژن اینترلوکین  B28در جمعیت سالم و آلوده به HCV

جدول  :2فراوانی ژنوتیپهای پلی مورفیسم نقطه  rs12979860ژن  IL-28Bدر دو گروه افراد سالم و آلوده به  HCVایرانی
P - Value

کل افراد بررسی شده

0.001
0.076
0.018
0.0001
0.012

گروه کنترل

افراد آلوده بهHCV

n = 210

n = 105

n = 105

)77 (36.7%
)115 (54.8%
)18 (8.6%
)77 (36.7%
)133 (63.4%

)53 (50.5%
)48 (45.7%
)4 (3.8%
)53 (50.5%
)52 (49.5%
)4 (3.8%
)101 (96.2%

)24 (22.9%
)67 (63.8%
)14 (13.3%
)24 (22.9%
)81 (77.1%
)14 (13.3%
)91 (86.7%

)18 (8.6%
)192 (91.5%

بحث و نتیجهگیری
پاسخ ایمنی میزبان در برابر عفونت مزمن  HCVدر افراد
مختلف متفاوت است .مطالعات قبلی نقش  IL28Bرا در پاسخ به
درمان بیماران آلوده به هپاتیت  Cتایید کردهاند و شکست درمان
این بیماران را با الل  Tمرتبط دانستهاند ( .)2بنابراین با توجه به
هزینههای سنگین درمان و عوارض جانبی استفاده طوالنی مدت
دارو برای بیماران ،توجه به عواملی که میتواند نتیجه درمان را
پیش بینی کند امری مهم به نظر میرسد .نتایج این مطالعه نشان
داد که فراوانی ژنوتیپهای حاصل از پلی مورفیسم rs12979860
بین دو گروه کنترل و افراد آلوده به  HCVکه در فاز مزمن بیماری
قرار داشتهاند از اختالف معنی داری برخوردار است به این صورت
که در افراد آلوده به  HCVمزمن ،ژنوتیپ  CC ،CTو  TTبه
ترتیب شایعترین ژنوتیپهای پلی مورفیسم  rs12979860بودند.
در مقابل فراوانی ژنوتیپ  CCدر گروه کنترل بیش از دو برابر افراد
آلوده به  HCVاست .این نتایج مشابه مطالعه دانشور (،)2014
شرفی ( )2012و خواجوی ( )2012در ایران،)2010( Mangia ،
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ژنوتیپهای rs12979860
CC
CT
TT
CC
TT+CT
TT
CC+CT

Co-dominant

Dominant
Recessive

داده شده است که فراوانی ژنوتیپ هموزیگوت  CCدر جمعیت
آسیایی بیشتر از جمعیت اروپایی میباشد ( )28که با نتایج این
مطالعه همخوانی دارد .در مطالعه حاضر نسبت الل  Cبه الل  Tدر
گروه کنترل سه برابر گروه بیماران  HCVمثبت است .ژنوتیپهای
 CT ،CCو  TTبه ترتیب بیشترین فراوانی را در افراد سالم بررسی
شده به خود اختصاص دادهاند که مشابه نتایج مطالعات شرفی و
خواجوی در ایران میباشد اما با نتایج دانشور و همکاران که
بیشترین فراوانی در گروه کنترل را مربوط به ژنوتیپ CT
دانستهاند متفاوت است ( 20 ،5و  .)21به طور کلی اللهای
مطلوب  IL-28Bکه منجر به تولید بیشتر و موثرتر اینترفرون
میشود در جمعیت شرق آسیا از فراوانی قابل توجهی برخوردار
است که این موضوع میتواند دلیلی بر پاسخ بهتر بیماران آسیایی
به درمان به وسیله اینترفرون آلفا باشد ( .)15اهمیت این
ژنوتیپها در پیشگویی روند درمان به حدی است که برای ایجاد
پاسخ ویرولوژیکی پایدار ،افراد دارای ژنوتیپ  CCرا دارای یک
شانس دو برابری و یا بیشتر نسبت به افراد دارای ژنوتیپ  TTدر
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ویروس آلوده بودند که آلودگی با ژنوتیپهای مختلف  HCVبا
جنسیت بیماران ارتباط معنی داری ندارد ) .(P = 0.531میانگین
 ASTو  ALTدر مردان آلوده به  HCVبیشتر از زنان و در بیماران
دارای ژنوتیپ  CCبیشتر از بیماران دارای ژنوتیپ  CTو در CT
نیز بیشتر از  TTمیباشد ولی این اختالف از نظر آماری معنی دار
نیست .ژنوتیپهای مختلف پلی مورفیسم نقطه  rs12979860در
ژن  IL-28Bدر شکل  1نشان داده شده است.

 )2012( Ramos ،)2011( Falletiو جمعیت بیماران مکزیکی
بررسی شده در مطالعه  )2012( Gomesاست (،21 ،20 ،5 ،4
 26 ،24و  .)27تفاوتها در میزان شیوع ژنوتیپهای مختلف پلی
مورفیسم  rs12979860میتواند به علت جمعیتهای مختلف
بررسی شده باشد ( .)24مطالعات قبلی نشان دادهاند که فراوانی
الل  Cپلی مورفیسم  rs12979860در جمعیت آسیایی بیشتر از
جمعیت آفریقایی و آمریکایی میباشد ( .)15عالوه بر این نشان
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که از نقاط قوت این مطالعه میتوان به استفاده از روش
 میتواند، اشاره کرد که با توجه به دقت باال و هزینه کمترRFLP
به عنوان یک روش جایگزین برای روشهایی چون استفاده از کیت
و یا روش توالی یابی در نظر گرفته شود تا منجر به کاهش هزینه
.بیماران گردد
PCR-

تشکر و قدردانی
این پروژه حاصل یک پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی
ارشد میباشد که در مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد
 نویسنده.البرزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انجام رسیده است
 دانشجوی دکتری،الزم میداند از زحمات دکتر سعید قنبری
 جهت آنالیز،دپارتمان آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
.آماری این پروژه تشکر و قدردانی کند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

 همچنین در این مطالعه نشان داده شده است.)3( نظر میگیرند
 بیشترCC  اولیه در افراد دارای ژنوتیپAST  وALT که میانگین
 میباشد که با مطالعهTT  وCT از افراد دارای ژنوتیپهای
 و همکاران که نشان دادند تفاوت معنی داری درDomagalski
IL- ( و غیر مطلوبCC)  بین ژنوتیپهای مطلوبALT سطح
.)29(  همخوانی دارد، وجود دارد28B
 در افراد سالمCC با توجه به فراوانی بیشتر ژنوتیپ مطلوب
 تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم،HCV نسبت به افراد آلوده به
 این گروه از بیماران28B  در ژن اینترلوکینrs12979860 نقطهای
می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی مهم در روند درمان افراد
 برای ارزیابی دقیقتر اثر پلی. کمک کننده باشدHCV آلوده به
 روی جمعیت بیماران آلوده بهrs12979860 مورفیسم نقطهای
 ایرانی بهتر است که نمونهگیری از تمامی مناطق کشور وHCV
 همچنین بررسی ارتباط.با تعداد نمونه بیشتر انجام شود
 ایرانیHCV  با نتیجه درمان بیماران آلوده بهIL28B ژنوتیپهای
 الزم به ذکر است.میتواند در پیش بینی درمان بیماران موثر باشد
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Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in
Healthy and HCV Infected Iranian Individuals
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Background & Objective: Hepatitis C Virus (HCV) is one of the important risk factors for liver cirrhosis and
hepatocellular carcinoma. Some of the host genetic factors such as interleukin 28B (IL-28B) may influence the response
to the antiviral therapy. IL28B is a member of the interferon (IFN) family which causes an antiviral response. Previous
studies indicated that rs12979860 polymorphisms of the IL-28B gene can influence persistent antiviral response.
Therefore, in this study, the frequency of genotypes of rs12979860 polymorphisms in two groups of healthy and HCV
infected Iranian individuals were evaluated.
Materials & Methods: In this cross sectional study, PCR-RFLP method was used to evaluate the frequency of genotypes
of rs12979860 polymorphisms in 105 healthy individuals and 105 chronic HCV infected patients.
Results: The frequency of rs12979860 genotypes in healthy individuals was CC: 50.5%, CT: 45.7%, and TT: 3.8%. In
HCV infected patients it was CC: 22.9%, CT: 63.8%, and TT: 13.3%. The frequency of rs12979860 genotypes had
significant difference between two groups; however it is not associated with sex.
Conclusion: A significant difference was observed between healthy individuals and HCV infected patients in the
frequency of rs12979860 genotypes. The favorable CC genotypes and unfavorable TT genotypes was more detected in
healthy individuals and HCV infected patients, respectively.
Keywords: Hepatitis C Virus, Interlukin-28, PCR-RFLP
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