مقاله پژوهشي

دوره  81شماره  3پاییز )811-811( 8011

فقدان ارتباط بین پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن مرگ برنامهریزی شده  1سلولی
و استعداد آلودگی به ویروس لنفوتروپیک تیپ یک انسانی در جمعیت ایرانی
5

یلدا امیری هزاوه ،8زهره شریفي ،2فهیمه رنجبر کرماني ،3مجید شهابي ،0مریم خیراندیش
چكيده
سابقه و هدف

ویروس لنفوتروپیک سلول  Tانساني نوع یک( )HTLV-1به ارتباط سلول به سلول برای ایجاد آلودگي نیازمند
است و افزایش تعداد سلول آلوده به ویروس ،احتمال انتقال ویروس و پیشرفت به سمت بیماری را افزایش
ميدهد .پاسخهای سیستم ایمني و ژنتیک میزبان ميتواند در استعداد آلودگي افراد به ویروس اثرگذار باشد ،لذا
در این مطالعه برای نخستین بار پليمورفیسم ناحیه پروموتور ژن  PD-1که در تنظیم منفي پاسخهای ایمني
مؤثراست ،در افراد آلوده به ویروس  HTLV-1فاقد عالئم و افراد سالم درسال  8311در جمعیت ایراني بررسي
گردید.
مواد و روشها

در این مطالعه که به صورت مورد ـ شاهدی انجام شد DNA ،ژنومي  18اهداکننده خون آلوده به ویروس
 HTLV-1فاقد عالئم و 812اهداکننده خون سالم در استان خراسان رضوی استخراج و ژنوتیپ پليمورفیسم
تک نوکلئوتیدی  rs36084323با روش PCR-RFLPتعیین گردید .جهت تایید نتایج تعیین ژنوتیپ ،محصوالت
 PCRتواليیابي شدند .نتایج با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 22و براساس آزمون مربع کای تجزیه و تحلیل
گردید.
يافتهها

فراواني آللهای  Gو Aپليمورفیسم  rs36084323به ترتیب  %55و %25در گروه شاهد و  %51/1و  %21/0در
گروه مورد بود و هیچ گونه اختالف معناداری بین گروه مورد و شاهد با مرجع در نظر گرفتن آلل وحشي G
مشاهده نشد.

نتيجه گيري

نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباطي بین پليمورفیسم تک نوکلئوتیدی  G/A rs36084323با استعداد آلودگي
به ویروس  HTLV-1در جمعیت ایراني وجود ندارد.
كلمات كليدي ، HTLV-1 :چند شکلي ژنيPCR ،

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -1مؤلف مسئول PhD :ويروسشناسی ـ استاد مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ صندوق پستی:
26441-2211
 PhD -9خونشناسی آزمايشگاهی و علوم انتقال خون ـ استاديار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 PhD -6بیوتکنولوژی ـ استاديار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 PhD -1ايمونولوژی ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
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مقدمه

 1در موقعیـــت  q37.3بـــا  11KDalو  110اســـید آمینـــه

 1-28میلیون نفر از مردم جهان به ويروس لنفوتروپیـ
سلول  Tانسـانی نـوی يـ  )HTLV-1آلـوده هسـتند .ايـ
ويروس در برخـی منـاطج جهـان از جملـه ژاپـ  ،تـايوان،
جنوب و مرکز آفريقا و شمال شرقی ايران آندمی

است به

طــوری کــه میــزان آلــودری بــا ويــروس  HTLV-1در
اهداکنندران خـون در مشـهد  %8/10اسـت .)2
توسط تغذيه با شیر مادر ،ارتباط جنسی ،تزريج فرآوردههای
HTLV-1

خونی آلوده و استفاده از سـوزن آلـوده منتقـ مـیشـود .)1
تعداد کپی باالی ويروس ،ي

عام مؤثر در انتقال ويروس

توسط تغذيـه بـا شـیر مـادر اسـت  .)9در انتقـال ويـروس
 HTLV-1بـه دنبـال تزريــج فـرآوردههــای خـونی ،کــاه
لکوسیت سبب کاه خطر انتقـال  HTLV-1مـیشـود کـه
طبج استاندارد ،لکوسیت کمتر از  1×284در هر واحد

RBC

يا پالکت ،فرآورده خونی کم لکوسیت است کـه مـیتوانـد
ايم باشد اما ارر اهداکنندهای باشد که تعداد کپی بااليی از
ويروس را داشته باشد ،بـا وجـود کـاه لکوسـیت هنـوز

است .)28

 PD-1کـهCD279

نیـز نامیـده مـیشـود) يـ

پــروتئی ترااشــايی از خــانواده  B7/CD28و ســوپرخانواده
ايمنورلوبولی اسـت کـه بـر روی سـلولهـای ، CD4+ T
 ،)CD8+سلولهای  ، NK1لنفوسیتهای  Bو مونوسیتهای
فعال شده بیان میشود .)22
در عفونت  ، HTLV-1با افزاي
ويروس افزاي

بیان  ، PD-1تعداد کپی

و عملکرد لنفوسـیتهـای سیتوتوکسـی

کاه میيابد  .)21پلـیمورفیسـم rs36084323در جايگـاه
 484در ناحیه پروموتور ژن  PD-1قرار دارد که مـیتوانـد
در فعالیت پروموتور اثررذار باشد  .)29با توجـه بـه نقـ
 PD-1در عفونــــت  HTLV-1و تــــاثیر آن در عملکــــرد
سلولهای  ، Tاي مطالعه بـه منظـور بررسـی ارتبـاط بـی
پلیمورفیسـم rs36084323دراهداکننـدران خـون آلـوده بـه
ويروس  HTLV-1بدون عالمت در مقايسـه بـا افـراد سـالم
انجام شد ،که میتواند اطالعـات مفیـدی را در مـورد تـاثیر
پلیمورفیسم rs36084323در پايـداری عفونـت ويروسـی و

امکان انتقال وجود دارد  %1 .)6از افراد آلـوده بـه ويـروس

انتقال ويروس

 )Acute T Cell Leukemiaو  %6از افـراد آلـوده بـه سـمت

مواد و روشها

بیمــاری فلــت ســفت ررمســیری ) HAM/TSPپیشــرفت
میکنند  .)1فاکتورهای ژنتی میزبان ،تعداد کپی ويروس و

اي مطالعه از نوی مورد -شاهدی بود که بـر روی نمونـه
خون  02اهداکننده خـون آلـوده بـه ويـروس  HTLV-1کـه

پاسخ سیستم ايمنی میزبان میتوانند در پیشرفت افراد آلوده

عالمتی از بیماری را نداشتند  41مرد و 24زن بـا میـانگی و

HTLV-1

انحراف معیار سنی  68/94 ± 28/11سال) و  241اهدا کننده

)Associatedc Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis
کم کننده باشند  .)4همچنی مطالعهها نشان دادنـد کـه در

خون سالم  216مرد و  0زن بـا میـانگی و انحـراف معیـار
سنی  42/91 ± 8/881سال) انجام شد .نمونههای اسـتفاده

رسترده شدن عفونت مزم  ،مکانیسمهای مختلف ايمنی مث

شده در اي مطالعه از اهداکننـدران خـون اسـتان خراسـان

 HTLV-1به سمت بیماری لوسمی سلول  Tبـالغی : ATL

بــه ســمت بیمــاریهــای  ATLو : HAM/TSP

تنظیمکننده  )Tregو بیان مولکولهای

رضـوی بـود کـه پـ

از دريافـت رضـايتنامـه آراهانـه

Immune checkpoint

جمعآوری ررديد .افراد آلوده به ويـروس  HTLV-1توسـط

درریر هستند  .)1در عفونتهای مزم مانند  ، HIVهپاتیت
 ، Bهپاتیت  Cو ، HTLV-1بیان پروتئی مرگ برنامـهريـزی

آزمـاي االيـزا و کیت سـنگاپور)HTLV-I/II ELISA 4.0 ،
تشخیص داده شده بودند و آزماي وسترنبـالت بـا کیـت

شـــده يـ ـ

 )PD-1کـــه يـ ـ

checkpointاست ،افـزاي

مولکـــول

Immune

سنگاپور )HTLV Blot 2.4 ،به منظور تايید آلـودری انجـام

مـیيابـد و بـه دنبـال آن تکثیـر

شده بود .به عالوه تمـامی نمونـههـا از نظـر آلـودریهـای

سلولهای  CD8+ Tو تولید سايتوکاي آنها مخت میشـود
و حالت خستگی برای سلولهـای  Tايجـاد مـیشـود کـه

ويروسی  HBV ، HIVو  HCVمنفی بودند .نمونه خون افراد
به منظور جداسازی بافیکوت و پالسما سانتريفیوژ ررديد و

عفونت پايدار میرردد  .)0 ،1ژن  PD-1بر روی کروموزوم

از نمونههای بافیکوت DNA ،ژنومی با استفاده از کیت يکتا
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تولیـد سـیتوکاي هـای ضـد التهـابی ،القـای سـلولهـای

T

 HTLV-1به افراد سالم فراهم آورد.

پلیمورفیسم ژن مرگ برنامهريزی شده و

يلدا امیری هزاوه و همکاران

HTLV-1

تجهیز استخراج ررديد و برای انجام مراح بعـد در فريـزر

برش آنزيم

 -18درجــه ســانتیرــراد نگهــداری ش ـد .پلــیمورفیســم

قطعه  111 bpو ارر آل  Aباشد ،قطعات 111و  11جفـت

 rs36084323با استفاده از روش  PCR- RFLPتعیی ژنوتیپ

بازی به دست میآيد .جهت تايید نتايت ژنوتايپینگ %28 ،از

ررديد .آاازررهای به کار رفته در واکن زنجیرهای پلیمراز
) (PCRعبـــــارت بودنـــــد از :آاـــــازرر مســـــتقیم

محصوالت  PCRبه روش سنگر يـا خاتمـه زنجیـره جهـت
توالیيابی به شرکت پیشگام ارسال شد.

 ،)5′AAGAAGGTCAAGGCTGGAAGGGG3′آاــازرر

تحلی

MspI

پلیمورفیسم ،آل  Gباشد ،به دنبال برش

آماری نتايت با استفاده از نرمافـزای آمـاری SPSS

معکـــــوس))5′ATTCTGTCGGAGCCTCTGGGAG 3′

نسخه  11انجام شد و دادههای ژنوتیپی براساس آزمون مربع

جدول .)2

کای مورد مقايسه قرار ررفت .مقدار  p-valueکمتـر از 8/81
جدول  :8برنامه دمایي و زماني

معنادار در نظر ررفته شد.

PCR

يافتهها

زمان

چرخه

با انجـام  PCRو الکتروفـورز محصـولی بـا طـول 984
جفت بـاز مشـاهده شد شـک  .)2پـ از هضـم آنزيمـی

دناتوراسیون اولیه
دناتوراسیون
آنیلینگ

11
11
11/0

 1دقیقه
 90ثانیه
 98ثانیه

2

محصول  PCRدرافراد هموزيگوت  ، GGسه قطعه ،11 ،11

91

رسترش
رسترش نهايی

11
11

 91ثانیه
 1دقیقه

2

دما

مرحله

درجه سانتيگراد

 111جفت بازی در افراد هموزيگـوت  ، AAدو قطعـه،11
 111جفت بازی و در افراد هتروزيگوت  ، GAچهار قطعه
 111 ، 11 ، 11و  111جفت باز مشاهده ررديد شک .)1
نتايت حاص از تعیـی تـوالی ،تايیدکننـده نتـايت PCR-
 RFLPبود شک  . )9در کلیه محاسبات آماری انجام شـده

محصول حاص از  PCRکه قطعه  984جفت باز بود ،بر

فاصله اطمینان  %11بود .در دو رروه مورد مطالعـه فراوانـی

روی ژل آرارز  1درصد الکتروفورز و توسط رنگآمیزی بـا

ژنوتیپهـا بـه شـر  )%64/9 GA ، )%12/1 GG :و
 )%2/1برای رروه شاهد و  )%66/1 GA ، )%11/9 GGو
AA

رنگ  Green viewerدرمقاب نور فرابنف آشکارسازی شد.
پ از آن 28میکرولیتر از محصول  PCRجهت هضم آنزيمی

AA

 )%8/88برای رروه مورد بود .محاسبات آماری نشـان

توسط  1U/µLآنزيم محدوداالثر  MspIو 1میکرولیتـر بـافر

داد که با مرجع در نظر ررفت ژنوتیپ  ، GGمیزان

آنزيم ده برابر الظت به مدت  21-24ساعت) (overnightدر

برای ژنوتیپها  GAو  AAبه ترتیب  8/961و  8/942بود .

دمای  91درجه سانتیرراد انکوبه ررديـد .محصـول هضـم
آنزيمی با الکتروفورز بر روی ژل آرارز  %9به همراه نشـانگر

با مرجع در نظرررفت آل رفرن  Gمیـزان  p-valueبـرای
آل  Aبرابـر 8/114بود جـدول  .)1نتـايت تعیـی ژنوتیـپ

وزن مولکولی  18جفت بازی آشکار شد .قطعه تکثیر شـده

براساس دو مدل االب و مغلوب با استفاده از آزمون آماری

جايگـاه

مربعکای نشـان مـیدهـد در مـدل االـب p ،معنـادار نبـود
جدول .)9

سبب برش قطعه  11جفت بازی میشود که در زير نشانگر
وزن ملکولی  18جفت باز قرار مـیریـرد .ارـر در جايگـاه
M

bp984

شکل  : 8نتیجه الکتروفورز محصول  PCRدر ژل آگارز  %2و ایجاد باند  311 bpحاوی پليمورفیسم
نشانگر وزن مولکولي 811bp
201

 rs36084323وM
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دارای دو جايگاه برش آنزيم

MspI

است کـه يـ

p-value
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1

5

5

3

0

2

8

111 bp
111 bp

M

11 bp
11 bp
شکل  : 2نتیجه الکتروفورز محصوالت حاصل از هضم آنزیمي قطعه حاوی پليمورفیسم rs36084323در ژل آگارز  M: %3نشانگر وزن مولکولي
 51bpاست و قطعه21 bpجایگاه برش برای آنزیم  MspIميباشد که پليمورفیسمي در این ناحیه نیست .چاهک  5باند در  255 bpدیده ميشود
که بیانگر عدم برش محصول در ناحیه پليمورفیسم rs36084323و ژنوتیپ هموزیگوت AAاست .چاهکهای  8،2،3،0و  1باند در ، 222 bp
 55bpاست که بیانگر ژنوتیپ هموزیگوت  GGاست و چاهک  5باند در  222 bp، 255bpو  55 bpکه بیانگر ژنوتیپ هتروزیگوت  GAاست.

a

b

شکل  :3کروماتوگرام پليمورفیسم  rs36084323که جایگاه پليمورفیسم با پیکان نشان داده شده است  : aکروماتوگرام ژنوتیپ
هموزیگوت  : b GGکروماتوگرام ژنوتیپ هتروزیگوت

GA

جدول  :2فراواني ژنوتیپها و آللها در دو گروه مورد و شاهد

GG

)12/1 06

)11/9 60

Reference

-

GA

)64/9 11
)2/1 9

)66/1 99
)8/8 8

8/961
8/942

)8/612-2/916 8/119
)8/821-6/118 8/160

G

)11 169
)11 02

)11/4 211
)18/6 99

Reference

)8/604-2/129 8/141

AA

A

8/114

جدول  :3توزیع ژنوتیپها با دو مدل غالب و مغلوب
ژنوتیپ

کنترل (درصد)

آلوده به ویروس (درصد)

p-value

فاصله اطمینان  %15نسبت شانسها

 GGاالب)

)12/6 06

)11/9 60

Reference

-

 GA + AAاالب)

)60/2 10

)68/1 99

8/111

)8/691-2/118 8/168

 GG + GAمغلوب)

)10/2 211

)288 02

Reference

-

 AAمغلوب)

)2/1 9

)8/8 8

8/682

)8/201-18/811 9/114
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ژنوتیپ/آلل

کنترل (درصد)

آلوده به ویروس (درصد)

p-value

فاصله اطمینان  %15نسبت شانسها

پلیمورفیسم ژن مرگ برنامهريزی شده و

يلدا امیری هزاوه و همکاران

HTLV-1

بحث

ويـروس بــه ســمت بیمـاری  ATLپیشــرفت مــیکننــد .)1

در اي مطالعه ارتباط بی پلیمورفیسـم  rs36084323بـا

هــمچنــی درمــان ايمونــوتراپی در بیمــاران  ATLتنهــا در

استعداد آلودری به ويروس  HTLV-1در اهداکنندران خون
استان خراسان رضوی بررسی شد .مقايسه فراوانی آل هـا و

تعدادی از بیماران موفقیتآمیز بوده است بنـابراي منطقـی
است که تجويز ايمونوتراپی بـدون دانسـت زمینـه ژنتیکـی
بیماران مورد تجديد نظر قرار ریرد و الزم است تـاثیر آلـ

ژنوتیپها بر اساس نتايت آماری حاصله در دو رروه مـورد
و شاهد نشان داد که اختالف معناداری بـی ايـ دو رـروه

 Aپلیمورفیسم  rs36084323در پیشـرفت افـراد آلـوده بـه

وجود ندارد که بیانگر عدم هم بستگی اي پلیمورفیسم بـا
شان آلودری ويروس  HTLV-1در جمعیت مورد مطالعـه
است  .مطالعه حاضر نشـان داد کـه فراوانـی ژنوتیـپ

ويروس  HTLV-1به سمت بیماری و پاسخ به درمـانهـای
ايمونــوتراپی در بیمــاران  ATLمــورد بررســی بیشــتر قــرار

AA

ریرد .)20
بنابراي با توجه به نق  ، PD-1پلیمورفیسمهـای ايـ
ژن میتوانند با تغییر در میزان بیان  PD-1در فـرار ويـروس
از پاسخهای ايمنی و افزاي تعـداد سـلول آلـوده اثررـذار
باشند و با افزاي تعداد سلول آلـوده ،احتمـال انتقـال ايـ
ويروس به دنبال تزريج فرآوردههای خونی و تغذيه با شـیر
مادر افزاي میيابد .مطالعهای بر روی بیمـاران روماتوییـد

پلــیمورفیســم rs36084323درجمعیــت ايرانــی کــم اســت.
مطالعه ديگری که درجمعیت ايرانی بر روی پلـیمورفیسـم
 rs36084323انجام شده بود ،بـا نتـايت مـا همسـو اسـت و
نشان داد که آل  Gپلیمورفیسم  ، rs36084323آلـ شـايع
در جمعیت ايرانی است که از لحاظ فراوانی تقريبـا مشـابه
جمعیت اروپايی و آفريقايی میباشد .اي درحالی است کـه
در جمعیــت چینــی ،مکزيکــی و هنــدی آلــ  Aايــ
پلیمورفیسم االب است  .)26تفـاوت در شـیوی آلـ هـای
پلــیمورفیســم
میتواند درآندمی

rs36084323

در جمعیــتهــای مختلــف

بودن بیماریهـا در برخـی جمعیـتهـا

اثررذار باشد .با اتصال ریرنده  PD-1به لیگاندهاي  ،تولیـد
سیتوکاي و فعال شدن سلول  Tسرکوب میشود که منجـر
به سرکوب تکثیر و القای آپوپتوزسـلول هـای  Tو تمـايز
آنها به سلولهای  Tتنظیمی میشود .مطالعههـا نشـان داده
که بیان  PD-1در عفونـتهـای مـزم افـزاي

مـیيابـد و

درپاسخهای ضـد ويروسـی اخـتالل ايجـاد مـیکنـد .)21
پلیمورفیسم  rs36084323که در ناحیه پروموتـور ايـ ژن
است ،میتواند در اتصال فاکتور رونويسی و ايجاد موتیـف
خاص اثررذار باشد و سبب اخـتالل در فعـال شـدن ژن و
شروی رونويسی از ژن PD-1شود .جالب است که فراوانـی
آل  Aدر پلیمورفیسم  rs36084323در مواردی که جهـ
در  P53وجــود دارد ،بــاالتر اســت .پیشــنهاد شــده کــه در
سرطانها جه

 P53که به عنوان مارکری بـرای پیشـرفت

بیماری است ،سبب پی

آرهی ضـعیف و عـدم پاسـخ بـه

درمـــان مـــیشـــود  .)24ويـــروس  HTLV-1از جملـــه
ويروسهايی است که در رسترش سرطان در جهـان دارای
نق

میباشد  .)21از طرف ديگر تنها  %1از افراد آلوده بـه
206
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آرتريت نشان داد که آل  Gو ژنوتیپ  GGپلـیمورفیسـم
 ، rs36084323با افزاي میـزان بیـان  mRNA PD-1همـراه
اســت و ژنوتیــپ  AAايــ پلــیمورفیســم يــ فــاکتور
محافظــتکننــده در برابــر روماتوییــد آرتريــت اســت .در
مطالعهای ديگر بر روی بیماران روماتوییـد آرتريـت نشـان
داده شــد کــه آل ـ  Aپلــیمورفیســم  ، rs36084323دارای
فراوانی بیشتری در بیماران روماتویید آرتريـت درجمعیـت
ايرانی است .)26
به عالوه مطالعهها بـر روی سـرطان پسـتان نشـان داده
شده است که ژنوتیپ  GGاي پلیمورفیسـم ،يـ فـاکتور
محافظتکننده در برابر سرطان پستان است  .)21مطالعه بـر
روی بیمــاران مبــتال بــه هپاتیــت  Bنشــان داد کــه ترکیــب
ژنوتیپ  GAيا  GGپلـیمورفیسـم  rs10204525بـه همـراه
ژنوتیپ  GGپلیمورفیسم rs36084323در بیماران مبـتال بـه
هپاتیت  Bفراوانـی کمـی دارد  .)18نتـايت مطالعـه حاضـر
نشان مـیدهـد کـه فراوانـی ژنوتیـپ  GGدر رـروه سـالم
 )%12/1و در رروه مورد  )%11/9باال است و با توجـه بـه
اي که رروه مورد در اي مطالعه افـراد آلـوده بـه ويـروس
 HTLV-1هست که عالمتی از بیماری را نداشتهاند ،بنابراي
مطالعه حاضر میتواند با نتايت مطالعه قبـ همسـو باشـد و
ژنوتیپ  GGاي پلیمورفیسم میتواند نق محافظتکننده

2688  پايیز،9  شماره،20 دوره

 الزم اســت اي ـ،جمعیــتهــا و نژادهــای مختلــف باشــد
پلیمورفیسم در کنار ساير عوامـ اثررـذار بـر روی تعـداد
 وHAM/TSP  بیمــاران،بیشــتری افــراد آلــوده بــه ويــروس
 و پاسخ آنهـا بـه درمـان ايمونـوتراپی مـوردATL بیماران
.بررسی قرار ریرد
تشكر و قدرداني

اي تحقیج موضو ی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی
 اسـت کـهIR.TIM.REC.1398.025پزشکی بـا کـد اخـالق
هزينه آن توسط مؤسسه عـالی آموزشـی و پژوهشـی طـب
.انتقال خون تامی شده است

در افراد آلوده به ويروس در پیشرفت بـه سمـت بیمـاری
.داشته باشد
نتيجهگيري

نتايت اي مطالعه نشان داد ارتباطی بی پلیمورفیسم ت
 بـا اسـتعداد آلـودری بـه ويـروسrs36084323نوکلئوتیدی
GG  در جمعیت ايرانی وجـود نـدارد و ژنوتیـپHTLV-1
اي پلیمورفیسم میتواند نق محافظتکننده علیه ويروس
 از آن جـا کـه شـیوی پلـیمورفیسـم. داشته باشدHTLV-1
 اي موضـوی، درجوامع مختلف متفاوت استrs36084323
میتواند دلیلی برای آنـدمی بـودن برخـی بیمـاریهـا در
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Lack of the association between single nucleotide polymorphism
in programmed cell death 1 gene PD-1 and susceptibility to
human lymphotropic virus infection type 1(HTLV-1) in the
Iranian population
Amiri Hezaveh Y.1, Sharifi Z.1, Ranjbar Kermani F.1, Shahabi M.1, Kheirandish M.1
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Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran,
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Abstract
Background and Objectives
Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) requires cell-to-cell communication to
cause infection. The increase in the number of cells infected with virus in turn increases the
likelihood of virus transmission and progression of disease. Host immune system responses
and genetics factors can affect the susceptibility to virus. Thus, in this study, for the first time
the polymorphism in PD-1 gene promoter, which is involved in the negative regulation of
immune responses, was evaluated in the HTLV-1 asymptomatic carriers and the healthy
controls in the Iranian population in 2020.
Materials and Methods
In this case-control study, genomic DNAs of 81 HTLV-1 asymptomatic carrier blood donors
and 162 healthy blood donors in Khorasan Razavi province were extracted and the rs36084323
polymorphisms were genotyped with PCR- RFLP method. To confirm the genotyping results,
PCR products were sequenced. The results were analyzed using SPSS-22 statistical software
based on chi-square test.
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Results
The frequencies of G and A alleles of rs36084323 polymorphism were 75% and 25% in the
control group and 79.6% and 20.4% in the case group, respectively. Considering the G allele as
a reference there was no significant difference between the case and control groups (p =
0.256).
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Conclusions
The results of this study showed that there is no association between G/A in single nucleotide
polymorphism of rs36084323 with susceptibility to HTLV-1 virus infection in the Iranian
population.
Key words: HTLV-1, Genetic Polymorphism, PCR
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