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 C تیاتهپ به مبتال مارانیب در (SVR)داریپای روسیو پاسخ با IL-28B سمیمورفی پل ارتباطی ابیارز
 مازندران استان در

 4زهرا حسینی خواه، 4، وحید حسینی4*، علیرضا رفیعی4رضوان خواجوی
  rafiei1710@gmail.com . مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران1
 

به خاطر شیوع باال و مرگ و میر زیاد آن در جهان یك مشکل بالینی مهم به شمار  Cعفونت هپاتیت  مقدمه:
می رود. فاکتورهایی از قبیل شرایط محیطی، فاکتورهای ویروسی و فاکتورهای ژنتیکی میزبان در پیشرفت 

ت چند شکلی های تك موثر است. اخیراً، نشان داده شده اس Cبیماری در افراد مبتال به ویروس هپاتیت 
IL در نزدیکی ژن  (SNPs)نوکلئوتیدی -28B(rs-12979860)با میزان پاسخ ویروسی پایدار(SVR)  ارتباط

، (SVR)معنی داری دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر این چند شکلی ها بر میزان پاسخ ویروسی پایدار
 HCVبودی و پایداری ویروس در افراد مبتال به عفونت وجود ارتباط الل های مربوط به این پلی مورفیسم با به

 انجام می گردد.
 اعتیاد ترک مراکز به کننده مراجعه HCVنمونه بیمار  111شاهدی -در این مطالعه مورد مواد و روش ها:

 تاالسمی مرکز ساری( ، هموفیلی هموفیلی )درمانگاه مرکز شهر(، قائم رازی و ساری زارع های )بیمارستان

 و زهرا )س( ساری فاطمه خمینی )ره( و امام های دیالیز)بیمارستان بخش ساری( و ارستان بوعلی)بیم

 و جنس سن، نظر از شاهد افراد و بیماران داشتند مشارکت سالم داوطلب 171و آمل(  شهریور 17 بیمارستان
ILشدند. وضعیت ژنوتیپ های پلی مورفیسم  سازی مشابه جغرافیایی موقعیت -28B(rs-12979860)  به

 مرفیسم پلی بین احتمالی ارتباط وجود و های کمی داده تعیین گردید. نتایج Tetra ARMS PCRروش 

ILژنی  -28B هپاتیت  وC قرارگرفت  ارزیابی مورد آماری های آزمون از استفاده با.(P<0.05) 
 میانگین با درصد( زن 3/27نفر) 37 و درصد( مرد 2/72نفر) 96 تعداد، بررسی مورد بیمار 133 از افته ها:ی

نفر  11درصد( مرد و  3/11نفر ) 127شامل،  سالم داوطلب 171همچنین  باشد، می سال 13/11±49/12سنی 
 پلی از حاصل های ژنوتیپ فراوانی سال بودند. توزیع 27/13±27/11سنی  درصد( زن با میانگین 2/13)

ILژن  از rs-12979860مرفیسم  -28B ه ب مبتال بیماران بینHCV نداشت داری معنی تفاوت شاهد افراد و. 
 1/41درصد، 4/41ترتیب  به Cهپاتیت  به مبتال بیماراندر T/Tو   C/C ،C/Tژنوتیپ  فراوانی که طوری به

 لحاظ از درصد بود که 9/11درصد و   1/42درصد،  3/42درصد و در افراد سالم نیز به ترتیب  1/17درصد و 

 افراد و بیمار گروه در مرفیسم این پلی آللی فراوانی همچنین . (P=0.88)شت ندا داری معنی تفاوت آماری

 C/Cدر بیماران برای ژنوتیپ  (SVR)میزان پاسخ ویروسی پایدار. (P=0.84)نداد  نشان چندانی اختالف سالم
 (p <0.0001).  % بوده استT/T 7/21% و ژنوتیپ C/T 4/44% ، ژنوتیپ 3/33
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IL و افراد سالم از نظر پلی مورفیسم ژنی  Cن مبتال به هپاتیت بین بیمارا استنتاج: -28B تفاوت قابل توجهی
به طور معنی داری ارتباط دارد.  Cبا فراوانی الل  SVR)از لحاظ آماری دیده نشد. میزان پاسخ ویروسی پایدار)

ILبنابراین، ارزیابی وضعیت ژنتیکی  -28B تغییر ژنتیکی در ژن  از نظر بالینی بسیار حائز اهمیت بوده وIL -

28B .به عنوان یك متغیر مستقل در تعیین کارایی پاسخ به درمان ضد ویروسی اهمیت فراوانی خواهد داشت 
IL کلمات کلیدی: -28B(rs-12979860)؛ پاسخ ویروسی پایدار(SVR) ؛ عفونت ویروس هپاتیتC  
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