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 12/9/97پذیرش مقاله:             25/7/97 دریافت مقاله: 

 .شود ماهپاتوسلوالر کارسینو و کبدي سیروز به منجر میتواند که باشد می شایع عفونی هاي بیماري از کیی B هپاتیت: مقدمه
به منظور ي حاضر هدارد. مطالع Bارتباط معکوس با تیتر هپاتیت  mir-378و  Dسطح سرمی ویتامین مطالعات نشان داده اند که 

 B به هپاتیت تالمب باردار مادرهاي در واکسیناسیون، پاسخیبی بر miR-378  و D ویتامین گیرنده مورفیسم پلی بررسی ارتباط
  مزمن می باشد.

  بـاردار ترل مادرهـاي نفر شامل مادرهاي باردار با سابقه واکسیناسیون و ابتال به هپاتیت و افراد گروه کن 150در این مطالعه، ها: مواد و روش
راي بـ .شـداسـتخراج اشباع نمـک  ژنومی با روش  DNAت مورد مطالعه  قرار داده شدند. سطح با سابقه واکسیناسیون و عدم ابتال به هپاتی

 با بـه کـار بـردن قـانونیم. استفاده کرد PCR- SSCPاز تکنیک  miR-378و براي  PCR- RFLPاز روش  Dهاي ویتامین تعیین جهش
 یه و تحلیل قرار گرفتند.مورد تجز SPSS توسط نرم افزارو محاسبه هاردي وینبرگ میزان فراوانی 

  وجـود rs1544410  در ناحیـه پلـی مورفیـک   Dهاي موتانـت ویتـامینداري در ژنوتیپینگ اللنتایج نشان داد اختالفات معنیها: یافته
داري اخـتالف معنـیبین افراد سالم و بیمار  .خطر هپاتیت ب در نظر گرفته شود تواند به عنوان بیومارکري برايمی C) و آلل P=119/0نداشت (

 ).P =0037/0وجود داشت، ( miR-378ژن   rs1076064و ژنوتیپیک چند شکلی اللیک فراوانیبراي 

 A/G نقش بسزایی در هپاتیت ب ندارد. می توان بیان نمـود فراوانـی ژنـوتیپی Dویتامین   rs1544410چند شکلی : گیريبحث و نتیجه
 تواند در نظر گرفته شود.به عنوان بیومارکري براي خطر هپاتیت ب می Cندارد و تنها آلل  Dدر این زمینه تأثیري بر فعالیت ویتامین 

 .D  ،miR-378ویتامین،  Bپلی مورفیسم ،هپاتیت : هاي کلیديواژه
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 مقدمه

به عنوان یک تهدید جدي براي سالمت  Bهپاتیت 

انسان ها در نظر گرفته می شود و این بیماري توسط 

. هپاتیت )1( ایجاد می گردد  )B )HBV ویروس هپاتیت

یکی از مشکالت بهداشتی درمانی عمده در  HBVناشی از 

جهان است، تقریبا دو میلیارد نفر از جمعیت جهان یعنی 

یک سوم از مردم جهان سابقه ابتال به این بیماري را نشان 

درصد  10تا  5). تخمین زده می شود که 2( می دهند

ده، به میلیون نفر از افراد آلو 350این افراد یعنی حدود 

این بیماران عالوه بر خطر ). 3( هپاتیت مزمن ابتال هستند

انتقال عفونت به دیگران، خود نیز در معرض سیروز و 

). سازمان 4-7( کارسینوماي هپاتوسلوالر می باشند

 5/1بهداشت جهانی تخمین زده است که ساالنه تقزیبا 

).  از نظر 8( میلیون نفر در جهان ازین بیماري می میرند

، کشور ایران در منطقه با شیوع  HBVمیزان آلودگی به 

 HBV درصد جمعیت کشور 3و تقریبا  ددار متوسط قرار

درصد زنان باردار  12). گفته می شود 9( مثبت هستند

آسیا ناقل این ویروس می باشند و انتقال عمودي و افقی 

HBV  از مادر به نوزاد و انتقال بین کودکان حائز اهمیت

س انتقال از مادر باردار با نزدیک شدن به انتهاي است. شان

حاملگی بخصوص با مثبت بودن آنتی ژن این ویروس 

 رحمی داخل HBV عفونت با نوزادان. )9( افزایش می یابد

 شدن تبدیل از باال خطر معرض در توجه صورت قابل  به

 واکسن از استفاده با حاضر، حال در. هستند مزمن به ناقل

 توان می) HBIG( ایمونوگلوبولین Bپاتیته و B هپاتیت

 کرد مهار را HBV تولد از پس انتقال و موارد از بسیاري

 میزان به هنوز رحمی داخل عفونت HBV که، حالی در

 اقدامات از اطالع عدم دلیل به که دهدمی رخ باال

 به آن مکانیزم طور همین و است دقیق و موثر پیشگیرانه

 توجه با قبلی مطالعات .)10( است نشده روشن کامل طور

 HBV روي بیشتر رحمی داخل عفونت با مرتبط عوامل به

 زمینه ها،ویژگی این بر عالوه .)11( اند شده متمرکز

 رحمی داخل عفونت در مهمی نقش  است ممکن ژنتیکی

HBV  سیتحسا مطالعه چند در حال، این با. کند بازي 

 ،اند کرده بررسی HBV با رحمی داخل عفونت به ژنتیکی

 عوامل بین ارتباط مورد در کمی هم، اطالعات هنوز و

سترس در د HBV رحمی داخل عفونت عوامل و ژنتیکی

براي افراد در معرض  B واکسیناسیون هپاتیت .)12(است 

 از کوچک بخش یکحال،  این با .خطر، توصیه می شود

 میزان دریافت به پاسخ در موثر هايبادي آنتی ها،واکسن

نشان داده . )13(کنند می  تولید واکسیناسیون استاندارد

با بیان کاتلسیدین،  فعالیت  Dشده است که ویتامین 

جر به آشفتگی در آنتی میکروبیال دارد، کاتلسیدین من

ن به میزبان آالسمایی ویروس شده و مانع از ورود پ غشاي

و کمبود آن با تولید  Dویتامین  ).14،15( می شود

در ارتباط  Bناکارامد انتی بادي با واکسیناسیون هپاتیت 

ها در کنترل سیستم ایمنی در  miRNAs). 16( است

مرتبط پستانداران نقش دارند و در برخی از بیماري هاي 

).  نشان 17( ، با اختالل در بیان مواجه می شوندHBVبا 

داده شده است که در طول دوره آلودگی به این ویروس،  

miR-378 ) و نیز نشان 18با کاهش بیان مواجه می شود (

 D ،miR-378داده شده است که در طول مصرف ویتامین 

 و هدف سلولی اولیه این ویتامین است افزایش می یابد

 مورفیسم پلی هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ).19(

 پاسخیبی بر  miR-378 و D ویتامین گیرنده

 B به هپاتیت مبتال باردار مادرهاي در واکسیناسیون،

 می باشد. مزمن

 هامواد و روش
شاهدي بوده -ي مورديي حاضر یک مطالعهمطالعه

 از بررسی این جهت نمونه مناسب تعداد تعیین برايکه 

 ضرایب بردن کار به با و PS نمونه حجم محاسبۀ افزار نرم

e ،r و z محاسباتی فرمول در N=Z2R/E2فاصله ، با 
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 در معنی داري سطحشد.  استفاده درصد 95 اطمینان

روي نمونه ي . نظر گرفته شددر  درصد 05/0آزمونها 

شامل  33تا  32مادرهاي باردارگروه سنی از نفر 150 خون

ه واکسیناسیون و ابتال به هپاتیت و افراد افرادي با سابق

گروه کنترل مادرهاي باردار با سابقه واکسیناسیون و عدم 

در این بررسی  ابتال به هپاتیت مطالعه شده است.

ي سنی افراد کنترل و بیمار مورد مطالعه به طور محدوده

نمونه ها از بیماران  سال بود. 33تا  32میانگین حدود 

بیمارستان بین المللی تبریز تحت نظر  مراجعه کننده به

 تهیه شده است. 96تا  94پزشک معالج در طی سال هاي 

بعد از تهیه نمونه خون از روش نمک اشباع براي استخراج 

DNA  ) پس از استخراج ).20استفاده شد DNA  الزم

استخراج شده تعیین گردد.  DNAکیفیت و کمیت ت اس

و کیفیت  وفتومتراز دستگاه اسپکتر DNA کمبتبراي 

DNA استفاده شد از روش الکتروفورز بر روي ژل آگار .

افراد  DNAاز  µl2 در روش الکتروفورز بر روي ژل آگارز

 فرانسه) ، K )Fermentasبیمار که با روش پروتئیناز 

شد  درصد الکتروفورز5/1بر روي ژل آگارز  واستخراج 

نت هر نمونه از طریق مقایسه شدت فلورس DNAمقدار 

شد. سپس از استاندارد محاسبه  DNAنمونه با باندهاي 

و تکثیر قطعه ي  PCRآغازگرهاي مناسب جهت انجام 

طراحی و استفاده شد.  oligo7افزار  نرم مد نظر توسط

لیست آغاز گر هاي مناسب و غلظت اجزاي مورد استفاده 

 ) آورده شده است.2)و(1و شرایط دما در جداول (
 

 ازگرهاي به کارگرفته شده در این مطالعهمشخصات آغ. 1جدول

 )5′--<3′(توالی  نام

VitD.F GGGCAACCTGAAGGGAGACG 
 

VitD.R GCCCCTCTTTGGACCTCATCA 
 

miR-378.F TCCTATCAATTACATTTCCCAAGTTG 

miR-378.R TGAAAGTTAATCTGGGACATTTGCT 

 

 

چند براي بررسی  PCRمشخصات شرایط دمایی . 2جدول
 د مطالعهشکلی هاي مور

گراد)دما (سانتی گام چرخه  زمان (دقیقه و ثانیه) 
سازي اولیهواسرشت 1 دقیقه 5 95   

35 
ايسازي چرخهواسرشت ثانیه 30 95   

ثانیه 30 60 اتصال آغازگرها  
ثانیه 30 72 بسط  

 

محصوالت حاصل بر روي  ،PCRهاي بعد از انجام واکنش

 از اتیدیوم برومایدپس س ،الکتروفورز شده درصد5/1ژل آگاروز 

)Merck، براي رنگ آمیزي  )آلمانDNA  جهت مشاهده

شد و در قطعات در برابر نورماوراء بنفش روي ژل استفاده 

پس از  نهایت توسط دوربین پالرویید عکسبرداري انجام گرفت.

محل چند ، محصوالت PCRاطمینان از کارکرد محصوالت 

مورد برش  BsmIیم با استفاده از آنز   rs1544410شکلی 

گرفته و فراوانی جهش با استفاده از قطعات مورد انتظار قرار 

به منظور تفکیک رشته هاي تک شده  مورد آنالیز قرار گرفت.

و واسرشت سازي از الکتروفورز روي  PCRمحصوالت پس از 

تغییرات  استفاده شد. )آلمان ،Merck (ژل پلی آکریل آمید 

 -RFLPورد مطالعه به روشبراي چند شکلیهاي م اللیک

PCR   در صورت مشاهده جهش در  .قرار گرفتمورد بررسی

ها، نمونه مورد نظر دوباره مورد بررسی قرار یک از نمونههر

 . گرفت تا وجود جهش به طور قطعی اثبات شود

 تجزیه و تحلیل داده ها روش 
 پس از اتمام کارهاي آزمایشگاهی با به کار بردن قانون

مشاهده شده  ینبرگ میزان فراوانی مورد انتظار وهاردي و

براي مقایسه میانگین  شد. SPSSمحاسبه و وارد محیط 

یافته در جامعه مورد مطالعه از روش  هاي جهشتعداد الل

آنالیز واریانس استفاده شد. فرض صفر در آنالیز واریانس 

برابر بودن میانگین متغیر وابسته در تمام سطوح متغیر 

 است.مستقل 

  ها یافته 
 و D ویتامین گیرنده مورفیسم پلی ارتباط بررسی در

miR-378 روش به RFLP- PCR  به زیر هاي یافته 

و ژنوتیپیک چند شکلی  اللیکتوزیع فراوانی  :آمد دست
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rs1544410   ژنVitD  نفر 100افراد هتروزیگوت در

نفر گروه بیمار گروه 100درصد و در 3/1گروه بیمار برابر

درصد میباشد و افراد هموزیگوت  در گروه 4ل برابر کنتر

درصد میباشد که اختالف معنی  3/1بیمار و کنترل  برابر

داري وجود ندارد. تغییرات پلی مورفیک حاصل از نتایح 

آماري به دست آمده، در دو گروه مطالعات آللیک و 

هاي به دست آمده در جدول ژنوتیپیک بررسی شد. داده

ژنوتیپینگ  ده است. توزیع فراوانیمشخص ش 4شماره 

در ناحیه  VitDموتانت ژن  و هاي نرمالالل

گروه بیمار و شاهد  در     rs1544410مورفیکپلی

در افراد گروه  GG نشان داده شده است که 5جدول 

درصد) و درگروه 97 /40بیشترین فراوانی را داشت ( بیمار

دار ) مشاهده شد که این اختالف معنی 70/90شاهد (

 AAو AGدر ژنوتیپ هاي  .)=1327/0p ( نمی باشد

 فراوانیبررسی  ).5(جدول اختالف معنی داري وجود ندارد

-miRژن  rs1076064و ژنوتیپیک چند شکلی  اللیک

درصد و در 60/10در گروه بیمار افراد هتروزیگوت  378

ه ودرصد و در فراوانی هموزیگوت در گر 4گروه کنترل 

گروه کنترل صفر میباشد که  درصد ودر30/9بیمار 

 توزیع ).6(جدول  اختالف معنی داري وجود دارد

در   miR-378ت ژننرمال و موتان هايالل ژنوتیپینگ

در گروه TT ژنوتیپ     rs1076064ناحیه پلی مورفیک

درصد) و در گروه بیمار 96کنترل بیشترین مقدار را دارد (

ندارد   درصد می باشد که اختالف معنی داري وجود 86

اختالف معنی داري وجود TT , TC ولی در ژنوتیپ هاي

 .)7دارد (جدول 
در گروه بیمار و سال VitDمربوط به ژن  rs1544410  چند شکلیدرصد فراوانی ژنوتیپی  .3جدول 

case (n=100) control (n=100) 

polymorp
hism 

Normal 
% 

Heterozygote 
% 

Homozygote 
% 

Normal 
% 

Heterozygote 
% 

Homozygote 
% p value 

VitD 
(rs154441

0) 
٤/۹۷  ۳/۱  ۳/۱  ۷/۹۰  ٤ ۳/۱  ۰/۱۱۹ 

 
 در دو گروه بیمار و سالم   rs1544410مورفیکدر ناحیه پلی  VitDهاي نرمال و موتانت ژن توزیع ژنوتیپینگ الل .4جدول 

 Case group 
(n=100) 

Control group 
(n= 100)    

vitD 
(rs1544410 ) % % Pvaluea OR 95 % CI 

GG 40/97  70/90  1327/0  697/0  039/106-1/0  

AG 30/1  4 3128/0  543/0  967/653-0/0  

AA 30/1  30/1  2311/0  397/0  975/653-0/0  

 
 در گروه بیمار و سالم  miR-378مربوط به ژن    rs1076064درصد فراوانی ژنوتیپی چند شکلی  .5جدول 

case (n=100) control (n=100) 

polymor
phism 

Normal 
% 

Heterozygot
e 
% 

Homozygote 
% 

Normal 
% 

Heterozygote 
% 

Homozygot
e 
% 

p value 

mir378 
(rs10760

64) 
10/80  60/10  30/9  0/96  0/4  0 0037/0  

 
 بیمار و سالم در دو گروه   rs1076064در ناحیه پلی مورفیک   miR-378هاي نرمال و موتانت ژن توزیع ژنوتیپینگ الل. 6جدول 

 Case group 
(n=100) 

Control group 
(n= 100)    

mir378 
(rs1076064) % % Pvaluea OR 95 % CI 

TT 10/80  0/96  3156/0  863/0  362/314-1/0  

TC 60/10  0/4  0423/0  0339/1  6392/062-1/0  

CC 30/9  0 0019/0  031/4  075/843-5/0  
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 مربوط 7الی  1ردیفهاي  .  rs1544410به چند شکلی  وطبمر PCRنمونه محصوالت  .1شکل 
 جفت بازي 100و  50مربوط به سایز مارکر  8جفت بازي محل چند شکلی. ردیف  PCR 466به محصول 

 

 
 

 یافته با محصوالت سایزالگوي هتروزیگوت جهش 1. ردیفBSMIنتایج محصوالت به دست آمده پس از برش با آنزیم  .2شکل
 الگوي  3جفت بازي و ردیف  204و  266الگوي هموزیگوت نرمال با محصوالت سایز  2جفت بازي. ردیف 204و 266، 466

.در دو طرف چاهک ها مشخص است 100جفت بازي. سایز مارکر  466یافته با محصول سایز هموزیگوت جهش

 گیرينتیجهبحث و 
ویروس هپاتیت ب مزمن نقش مهمی در مرگ و 

و کارسینوماي هپاتوسلوالر دارد میرهاي مرتبط به سیروز 

 400تا  240). مطالعات نشان داده است که حدود 21(

باشند. میلیون نفر مبتال به بیماري هپاتیت ب مزمن می

هاي آفریقا و آسیا داراي بیشترین شیوع بخش بیشتر

ي ارتباط ژنتیکی بررسی کننده . مطالعات)22باشند (می

اي بر روي ت ویژهو هپاتیت ب توجها Dبین ویتامین 

نموده اند زیرا  هاي کمپلکس سازگاري بافتی اصلیمولکول

ها داراي نقش مهمی در سیستم دفاعی بدن علیه عفونت

ي سازگاري بافتی اصلی در دارند. برخی ژنها در ناحیه

سه ایزوتوپ  حساسیت ویروسی به هپاتیت نقش دارند.

را کد آنتی ژن لوکوسیتی کمپلکس سازگاري بافتی اصلی 

-HLAو HLA-DQ ، HLA-DRکنند که شامل می
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DP هاي باشند. ژنمیHLA-DPA1  وHLA-DPB1 
با عفونت ویروس هپاتیت ب در چین، ژاپن و تایلند مرتبط 

-HLAشده است و بیان ریبونوکلئیک اسید پیامبر 

DPA1 و HLA-DPB1 براي کنترل  انهادر کبد انس

طالعه درصدد باشد.  چندین مویروس هپاتیت ب مهم می

هاي مختلف و آلودگی ویروس ي بین آللبررسی رابطه

). براي مثال پذیرفته شده است که 23هپاتیت ب بودند (

DQw1 ) 24اثر محافظتی علیه هپاتیت ب مزمن دارد .(

هاي هاپلوتیپ بیمارانی با هپاتیت ب مزمن و

DQB1*0303   وDRB1*08  نشان داده شده است

). 25فا انترفرون پاسخ می دهند (که کمتر به درمان آل

اند که این ویتامین ممکن مطالعات مختلف نشان داده

هایی را در بیماران آلوده به ویروس هپاتیت ب است نقش

محمدخانی و  داشته باشد که با مطالعه ما همخوانی ندارد.

را در  miR-378و  Dهمکاران سطح سرمی ویتامین 

بیمار مبتال به هپاتیت مزمن مطالعه کردند و  173

-miR و  Dدریافتند که سطح سرمی ویتامین 

دارد که با نتایج ما  Bارتباط معکوس با تیتر هپاتیت 378

 400). پنک و همکاران بر روي حدود 26همخوانی ندارد (

بیمار مبتال به کارسینوم هپاتوسلوالر و آلوده با ویروس 

ویتامین  مورفیک گیرندهاهمیت تغییرات پلیهپاتیت ب 

D  را مطالعه کردند و دریافتند که حضور اللT  در چند

تواند تاثیر مستقیمی در باالتر می  rs2228570شکلی 

بردن شانس ابتال به کارسینوم کبدي به دنبال عفونت با 

ویروس هپاتیت ب داشته باشد که با نتایج حاصل از این 

. ون و همکارانش در تحقیق )27( اردمطالعه همخوانی د

هاي کوکاینی و هاي ژن گیرندهتحت عنوان واریانت

همراهی آن با استعداد ابتال به عفونت داخل رحمی 

مادر و فرزند را مورد مطالعه قرار   706ویروس هپاتیت ب 

فرزند به ویروس مثبت بودند. این مطالعه به  44دادند که 

ژن  9واریانت در 10منظور بررسی ارتباط بین 

)SLC10A1 ،HLA-DP ،HLA-C ، CXCR5 ،

CXCL13 ،TLR3 ،TLR4 ،TLR9  وUBE2L3 (  از

انجام HBV مادران و نوزادان آنها و عفونت داخل رحمی

انتقال  داخل رحمی ویروس  شد. کاهش قابل توجهی از

 rs355687 CTهپاتیت ب در میان مادرانی که ژنوتیپ 

داشتند را  CCسانی که ژنوتیپدر مقایسه با کرا داشتند، 

دهد که واریانت در ژن ین مطالعه نشان میا مشاهده شد.

CXCL13  با استعداد ابتال به عفونت داخل رحمی از

). جیانگ و همکارانش 28( ویروس هپاتیت ب همراه بود

 Cدر بافت لوله فالوپ زیر  CXCL13گزارش کردند که 

شود. در اینجا، در عفونت کالمیدیا تراکوماتیس القا می 

هاي در عفونت  CXCL13-CXCR5تاثیر محور 

). 29(گرفت  دستگاه تناسلی کالمیدیایی مورد بررسی قرار

هانگ و همکاران یافتند که هیچ  ي اخیر،یک مطالعه در

هاي و پاسخ Dگونه ارتباطی بین چند شکلی ویتامین 

 ).30درمانی وجود ندارد که با مطالعه ما همخوانی دارد (

هاي به هر حال و براساس مطالعات چند شکلی گیرنده

سرم بر  Dبدون اثر گذاري بر سطح ویتامین  Dویتامین 

). 31فعالیت بیولوژیکی این ویتامین اثر می گذارند (

 داري در ژنهمانگونه که نتایج نشان داد اختالفات معنی

miR-378  در ناحیه پلی مورفیکrs1544410  وجود

تواند به عنوان بیومارکري براي خطر یم Cداشت و آلل 

هپاتیت ب درنظر گرفته شود. بین افراد سالم و بیمار 

فراوانی اللیک و ژنوتیپیک چند داري براي اختالف معنی

هاي در ژنوتیپ miR-378ژن  rs1076064 شکلی

طبیعی، هتروزیگوت و هموزیگوت وجود نداشت، پس چند 

سزایی در نقش ب Dژن ویتامین  rs1544410 شکلی

توان بیان نمود فراوانی هپاتیت ب ندارد. به عبارتی می

 Dدر این زمینه تأثیري بر فعالیت ویتامین  A/Gژنوتیپی 

به عنوان بیومارکري براي خطر  Cندارد و تنها آلل 

تواند در نظر گرفته شود. همان گونه که هپاتیت ب می

افراد هاي نرمال در نتایج نشان داد این توزیع براي الل

 %96باشد ولی در افراد سالم برابر می %1/80بیمار برابر با 
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بود که این دو اختالفی را از دیدگاه آماري نشان ندادند 

)P>0.05هاي موتانت، اختالفات ). اما در مورد الل

را نشان  CTو  CCداري در مورد توزیع ژنوتیپی معنی

 در افراد rs1076064دادند پس تغییر در چند شکلی 

 تواند در ویروس هپاتیت ب نقش داشته باشد.می

                         تشکروقدرانی    

 مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی

دانشگاه  22030503951006ارشد ژنتیک مولکولی با کد 

آزاد واحد اهر می باشد. بدین وسیله مراتب سپاس و 

 گاهوهش و فن آوري دانشقدردانی بدینوسیله از معاونت پژ

و مسئوالن و کارکنان مرکز  آزاد اسالمی واحد اهر

 که تحقیقات بیمارستان بین المللی تبریز و سایر افرادي

 در انجام این پژوهش همکاري نمودند اعالم می نمایم.
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Abstract 

Background: Hepatitis B is a common infectious disease leading to hepatic cirrhosis and 
hepatocellular carcinoma. Studies have shown that serum levels of vitamin D and mir378 have a 
reverse relationship with the hepatitis B. The present study was conducted to determine the 
relationship between vitamin D and miR-378 receptor polymorphism on vaccination non- response 
in pregnant women suffering from chronic hepatitis B. 
Materials and Methods: This study examined 150 subjects including subjects with vaccination 
history and without hepatitis B, and subjects with vaccination history and with hepatitis. Genomic 
DNA was extracted using a salt saturation method. Then, RFLP- PCR method and SSCP- PCR 
techniques were used for miR378 to determine the mutations of Vitamin D. The mutant frequency 
and its rate were determined using SPSS software. The mutant alleles' rate was determined by 
analysis of variance. 
Results: Results showed that there were no significant differences in mutant alleles between case 
and control groups in rs1544410 region (P=0.119) and allele C can be considered as a biomarker for 
hepatitis B. There was significant difference between case and control groups regarding rs1076064 
allele and genotypic frequency (P=0.0037). 
Conclusion: It can be stated that rs1544410 polymorphism (P=0.0037) could not have a significant 
role in hepatitis B. In other words, A/G frequency had a significant role in hepatitis B and only 
allele C could be considered as a biomarker for hepatitis B risk.  
Keywords: polymorphism, hepatitis B, vitamin D, miR-378      
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