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Aims: Anti-Retroviral Therapy (ART) should considerably ameliorate
the recovery of the immune system in HIVـinfected patients. In some
patients, a failure to satisfactorily increase CD4 counts on ART
despite successful virological control did occur, named discordant
immune response (DIR). The aim of this study is the evaluation of
CD28, CXCL12, FOS genes in patients with DIR.
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Materials & Methods: In the current study, after PBMC isolation,
RNA was extracted for two groups; Control group (immunologic
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PrimeScript™ RT-PCR Kit and data analyzed by using GraphPad
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژنﻫﺎي  CD28 ،CXCL12و  FOSدر
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVبا عدم تطابق پاسخ سلولهای
 TCD4در درمان
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مربی دکتری ،بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
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کاظم باعثی

*

در مقایسه با گروه کنترل اندازهگیری شد .نسبت چند برابری ( fold

 )changبرای ژنهای  CXCL12و  CD28به ترتیب  ۰/19و ۰/۴۶
بوده و در گروه هدف نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را
نشان داد اما نسبت چند برابری ،برای ژن  ۰/۷۰ FOSبوده و هیچ
اختالف میانگین معناداری از لحاظ آماری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نشان داده شد که ژنهای  CXCL12و  CD28کاهش
معناداری در گروه هدف نسبت به گروه کنترل دارند اما نمیتوان
گفت که این کاهش بیان در ژنهای مذکور دلیل کاهش تعداد سلول
های  TCD4است .پژوهشهای بیشتری نیاز است تا مشخص شود
که سرکوب این ژن ها میتواند بر تکثیر و توسعه سلولهای TCD4

اثر بگذارد یا خیر.
واژگان کلیدی ،HIV-1 :عدم تطابق  ،تعداد سلول TCD4

استادیار ،بخش هپاتیت و ایدز ،انستیتو پاستور ایران
kbaesi@gmail.com.

چکیده
هدف مطالعه  :انتظار میرود درمان ضد رترو ویروسی ) (ARTدر

تاریخ دریافت99/۷/۷ :
تاریخ پذیرش1۴۰۰/1/21 :
kbaesi@gmail.com

بیماران آلوده به عفونت  HIVبه شکل قابل مالحظهای باعث تقویت
بازسازی سیستم ایمنی شود .در تعدادی از این بیماران با وجود این
که سرکوب بار ویروسی به صورت موفقیت آمیز اتفاق میافتد اما
افزایش تعداد سلولهای  TCD4با شکست مواجه میشود که به آن
پاسخ ایمنی هماهنگی نداشتن ایمونولوژیکی ) (DIRگفته میشود.
هدف این مطالعه ارزیابی بیان ژنهای  CD28,CXCL12,FOSدر

ویروس نقص ایمنی انسانی نوع  )HIV-1( 1یک لنتی ویروس از
اعضای خانواده رتروویروسها است [ ]3که عامل سندرم نقص
ایمنی اکتسابی ( AIDSعفونت ایدز) است [ .]۴یکی از اهداف
اصلی برای عفونت ویروس  HIV-1درافراد آلوده لنفوسیتهای
TCD4کمکی  Thelperهستند [ .]5و تخریب سلولهای TCD4

مواد و روشها  :در این مطالعه پس از جداسازی سلولهای

توسط ویروس  HIVیکی از نشانههای پیشرفت به سمت عفونت

 RNA ،PBMCدو گروه استخراج شد گروه کنترل بیمارانی (پاسخ

ایدز است [ .]۷ ,۶اصلیترین سازوکار حذف سلولهای TCD4

دهندهی ایمونولوژیکی) و گروه هدف ( عدم پاسخ ایمونولوژیکی).

مرگ سلولی برنامهریزی شده (آپوپتوز) است ،که میتواند از طریق

 Real time PCRنسبی کمی به صورت  duplicateبا استفاده از

چند مسیر توسط  HIVالقاء شود []5

کیت  One Step PrimeScript™ RT-PCRانجام شد .و آنالیز داده
ها با استفاده از نرمافزار  GraphPad prismورژن  8صورت گرفت.

سایتوکاینها عوامل اصلی میزبان در بیماری زایی عفونت HIV-1

هستند [ ]9 ,8به این صورت که محرک قوی برای تمایز سلول
 TCD4بوده و سلولهای  TCD4بکر را القاء کرده و آنها را به

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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کیانا کلبادی

نتایج  :سطح بیان ژنهای  CD28,CXCL12,FOSدر گروه هدف

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ژنﻫﺎي CD28 ،CXCL12و  FOSدر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ...... HIV

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ) Thelper1(Th1و Th2ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ [ .]1۰واﺿﺢ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ

 HIVاﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦﻫﺎي

از طرفی دیگر مطالعات نشان میدهند که این ژن در تکثیر سلول
های  CD4نقش دارد.
همچنین با توجه به این که در برخی گزارش ها آمده است که سلول

تقویت نقش آپوپتوز در از بین رفتن سلولهای  Tکمکی است [.]5

کنند در حالیکه سلولهای آلوده بیماران در اواخر بیماری ترجیحا

درمان ضد رتروویروسی ) (ARTباعث کاهش مرگ و میر]11[ ،

سایتوکاینهای تیپ  Th2از جمله  IL-4را ترشح میکنند [.]1۰این

پیشگیری از پیشرفت بیماری ،بهبود کیفیـت زنـدگی وطـوﻻنی

یافتهها و همچنین چند مطالعه نشان داده اند که در عفونت HIV

کردن آن [ ]12از طریق کاهش کپی بار ویروسی به سطوح غیر قابل

سوویچ (شیفت) پروفایل سایتوکاین  Th1به  ]19 ,18[ Th2یک

تشخیص در مبتالیان به  HIV-1در مراحل مختلف بالینی شده و نیز

گام حیاتی در پیشرفت به سوی ایدز است و نقش اصلی را دارد [6,

میزان انتقال ویروس را به دیگران به شدت کاهش میدهد.

] 20, 21و بر هم خوردن تعادل تولید سایتوکاینها نقش حیاتی در

[]13پاسخ مطلوب به درمان به صورت افزایش قابل توجه سطوح

بر هم خوردن تنظیم ایمنی توسط ویروس  HIVدارد []22 ،19اما

TCD4در خون محیطی از مقادیر پایه و کاهش بار ویروسی پالسما

با وجود این چگونگی این تغییر از  Th1به  Th2همچنان توسط

)(P/VLبه سطوح غیر قابل تشخیص در افراد تحت درمان تعریف

پژوهشگران در حال بررسی است [ .]21سازوکار اصلی برای کاهش

میشود [. ]1۴ ,12شکست درمان شامل دو نوع شکست

سلول ، TCD4 +مرگ سلولی برنامهریزی شده (آپوپتوز) است که

ایمونولوژیکی و شکست ویروسی است ۷ ،تا  ۴8درصد بیماران

میتواند توسط  HIVاز طریق چندین مسیر ایجاد شود [.]5

پاسخ دهندگان ویروسی ) (VL+ /CD4-هستند که در این بیماران

در مطالعهای به این اشاره شده که فقدان بیان  CD28در لنفوسیت

با وجود مقادیر غیر قابل تشخیص بار ویروسی تعداد سلولهای

های  Tسایتوتوکسیک مرتبط با  ،HIVباعث پیشرفت بیماری می-

 TCD4افزایش قابل توجهی پیدا نمیکنند و به اصطالح عدم تطابق

شود []23

ایمونولوژیکی ایجاد میشود ()discordant immune response

در مطالعاتی نشان داده شده که این ژنها در سیستم ایمنی انسان در

[.]1۶ ,15

پیشرفت  HIVبه غفونت ایدز نقش دارند و مبنای انتخاب آنها در

پاسخ عدم تطابق ایمونولوژیکی یک چالش مهم در حین درمان

این مطالعه همین مسئله است .با توجه به موارد گفته شده احتمال

برای پزشک متخصص است [ .]13در مطالعاتی اشاره شده که

اینکه این سه ژن با عدم تطابق پاسخ ایمونولوژیکی ارتباط داشته

ممکن است  viroimmunological discordantمرتبط با فاکتورهای

باشند وجود دارد بنابراین در این مطالعه به مقایسه بیان ژنهای

ایمونولوژیکی میزبان باشد [ ،]1۷از این رو بررسی ژنهای مرتبط

مذکور در گروه هدف نسبت به گروه کنترل با استفاده از تکنیک

با سیستم ایمنی بدن انسان که با  HIVنیز در ارتباط هستند از جمله

 Real-time PCRپرداخته شده است.

CD28, FOS, CXCL12و بررسی تأثیر آنها در پیشرفت یا عدم
پیشرفت  HIVبه مرحله ایدز رویکرد مهمی است که به پزشک در
حین درمان کمک بسیاری خواهد کرد CXCL12 .عفونت HIV-1
 Ttropicرا در مراحل اولیه عفونت و بدون تأثیر بر بقیه life cycle

در  HIV-1بالک میکند و در پایان اینکه  CXCL12به طور بالقوه
مانع از انباشت  Proviral DNA HIVکه به  viral DNAرونویسی
معکوس شده (فرآیند ضروری برای ایجاد عفونت  )HIVمیشود و

Volume 23, Issue 5, Winter 2021

مواد و روش کار
نمونهگیری
در این مطالعه به مقایسه 1۴بیمار مبتال به عفونت  HIVگروه  Aیا
کنترل ( )immunologic respondersو 1۴بیمار گروه  Bیا هدف
( )immunologic non respondersپرداخته شد که هر  28بیمار
تحت درمان ( ARTامتریسیتابین ،تنوفوویر و افاویرنز) قرار داشتند
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ضد آپوپتوز مانند  IL-12و  IFNγهنگام پیشرفت بیماری و افزایش

های  Tحاصل از افراد آلوده به  HIV-1در مراحل اولیه عفونت

 ۶۰ﮐﯿﺎﻧﺎ ﮐﻠﺒﺎدى و ﻫﻤﮑﺎران

اطالعات این پژوهش از مطالعه پرونده بیماران مبتال به ایدز مرکز

جداسازی سلولهای  PBMCو استخراج RNA

مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی استخراج شده

برای این کار سلولهای تک هستهای خون محیطی )(PBMCs

است.

بیماران با استفاده از روش فایکول و با گرادیان شیب غلظت سلول

گروه  )immunologic responders( Aچهارده بیمار تحت درمان
TCD4که در یک سال حداقل  5۰عدد در هر میکرولیتر افزایش یا
در دو سال پس از درمان باﻻی  2۰۰عدد در هر میکرولیتر است .

گروه  )immunologic non responders( Bچهارده بیمار تحت
درمان  ARVبا بار ویروسی زیر  400کپی در هر میلیلیتر و سلول
های  TCD4که در یک سال حداقل  5۰عدد در هر میکرولیتر
افزایش نداشته است یا در دو سال پس از درمان زیر  2۰۰عدد در
هر میکرولیتر است.

معیارهای ورود به مطالعه :از همه بیماران رضایت نامه کتبی گرفته
شد ،دریافت درمان  ARTبه مدت حداقل یک سال (امتریسیتابین،
تنوفوویر و افاویرنز) ،بار ویروسی زیر  ۴۰۰کپی برای هر دو گروه،
افزایش حداقل  5۰عدد  TCD4در یک سال برای گروه  Aو
عدم افزایش حداقل  5۰عدد  TCD4در یک سال و یا زیر  2۰۰پس
از دو سال برای گروه  Bهم چنین  HCVمنفی Toxoplasma ،منفی،
 HBVمنفی و عفونتهای فرصت طلب از جمله  TBمنفی برای
هر دو گروه بوده است.

1۰mlخون هر بیمار 1۰× 1۰۶سلول  PBMCsجداسازی شد و
 8 ×1۰۶سلول آنها فریز شدند و  1۰۶×2را برای استخراج RNA

کنار گذاشته شد .قبل از جداسازی ،پالسما خون کامل جدا شده و
درون میکروتیوب  1,5 mlریخته شد و سپس برای استخراج RNA

ویروسی در فریزر  -2۰قرار داده شد.
با استفاده از کیت  RNeasy® Plus Mini Kitشرکت qiagen

(آلمان) و بافرهای آن و طبق پروتکل مربوطه  RNAکامل سلول
های  PBMCاستخراج شدند همچنین  (PVL) RNAطبق پروتکل
کیت  QIAamp DSP Virus Spin Kitاز ویروس استخراج شد .و
 RNAها در فریزر  -۷۰استوک شدند.

Real-time PCR

در مرحله بعد آزمایش  Real- time PCRبه روش کمی(شمارش
مطلق) برای تعیین ( V/Lبار ویروس) پالسما با کیت artus HI
 Virus-1 RG RT-PCRو توسط دستگاه (corbett) RotorGene
 6000انجام شد و سپس این آزمایش به روش relative
 quantitativeو به صورت  one stepبا کیت One Step

1۰ mlخون محیطی از هر بیمار گرفته و در لولههای استریل و ضد

 ,CD28طبق این برنامه ۴2° :برای  15دقیقه ،سپس  95برای 1۰

انعقاد حاوی  EDTAریخته شدند .این مطالعه توسط کمیته اخالق

ثانیه به دنبال آن  ۴۰سیکل  95°برای  5ثانیه و  ۶۰°برای  ۴5ثانیه

تحقیقات زیست پزشکی در انستیتو پاستور ایران تأیید شد (شناسه:

انجام شد که ژن  GAPDHبه عنوان ( house keeping geneکنترل

)IR.PII.REC.1396.49

داخلی) برای این آزمایش انتخاب شده است.

طراحی پرایمر
در این مطالعه  ۴جفت پرایمر با نرم افزار  oligo 7براساس

آنالیز آماری

reference geneهای  mRNAبه صورت دستی طراحی شدند و در

بیان نسبی ژنها با روش  (fold change) 2-∆∆ctمحاسبه شد و سپس

بانک اطالعاتی  BLAST ،ncbiشدند وسپس برای سنتز به شرکت

آنالیز آماری با نرمافزار  GraphPad Prism 8انجام شد .ابتدا برای

سینا کلون (تهران ،ایران) فرستاده شدند توالی ژنهای استفاده شده

هر ژن نرمال بودن توزیع دادهها توسط آزمون Shapiro-Wilk test

در این مطالعه در جدول  1آورده شده است .

سنجیده شد .به دلیل این که تعداد تکرارها (تعداد  sampleها) کمتر
از  5۰بود در نتیجه این آزمایش انتخاب شد .تمام دادهها توزیع

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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قبل از نمونهگیری همه بیماران فرم رضایت نامه را امضا کردند و

 PrimeScript™ RT-PCRبرای ژنهای هدف CXCL12 ,FOS :
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ARVبا بار ویروسی زیر  ۴۰۰کپی در هر میلیلیتر و سلولهای

های  PBMCاز خون رقیق شده جداسازی شد و تقریباَ از هر

بررسی بیان ژنهای CD28 ،CXCL12و  FOSدر ﺑﯿﻤﺎران مبتال به ...... HIV
نرمالی داشتند .برای مقایسه گروهها از تست One-way ANOVA
استفاده شد.

بحث
در این مطالعه  CXCL12کاهش معنیداری در گروه هدف نسبت
به کنترل نشان داد ،بررسی مطالعات مختلف نشان داد که CXCL12

در این مطالعه به بررسی  28بیمار  HIVمثبت تحت درمان  ARTاز
سال  8۷تا  9۷پرداخته شده مشخصات بیماران به اختصار در
جدول  2توصیف شده است.
جمعیت مورد مطالعه برای هر یک از گروههای کنترل و هدف 1۴
بیمار در نظر گرفته شد که در گروه هدف  85/۷٪را مردان و ٪
 1۴/2را زنان تشکیل میدادند .و در گروه کنترل  5۷/1 ٪را مردان

میتواند انجام شود .یک اینکه CXCL12 ،میتواند عفونت  HIVرا
به واسطه جلوگیری از اتصال  gp120به ( CXCR4کورسپتور
ضروری ورود  )HIVمهار کند .دوم ،دومین آمینو ترمینال
 CXCL12/SDF-1در  CXCL12هم زمان هم برای فعالسازی
 CXCR4وهم مهار گونههای  HIV T-tropicضروری است.
با توجه به این که تعداد سلولهای  CD4در گروه هدف کاهش
داشته و کموکاین  CXCL12با سازوکارهای متفاوت میتواند

و  ۴2/8 ٪را زنان تشکیل دادند .میانگین سنی شرکت کنندگان در

عفونت  HIV-1را بالک کند و در افزایش  TCD4نقش دارد ،شاید

این مطالعه  ۴2سال بود (33-51سال).با توجه به موضوع این مطالعه

بتوان گفت دلیل کاهش سلولهای  TCD4کاهش بیان CXCL12

و همانگونه که انتظار میرفت تعداد سلولهای  CD4در گروه

است.

کنترل نسبت به گروه هدف کمتر بود در حالیکه که بار ویروسی

و در مطالعهای اینگونه بیان شده است که در تعدادی از افراد HIV

پالسمای  HIV-1در هر دو گروه کمتر از  copies/ml ۴۰۰بود.

مثبت در بیش از  ۶5درصد از سلولهای  TCD8+آن ها کمبود

میانگین تعداد سلولهای  CD4گروه هدف  21۴و همچنین برای

 CD28وجود دارد.

گروه کنترل این میانگین  51۶/۰۷بود 21/۴ ٪ ،دگرجنسگرا در گروه

هم چنین در یک مطالعه چنین بیان شده است که بر هم کنش

کنترل و ۷/1 ٪در گروه هدف دگرجنسگرا بودند 1۴/2 ٪در گروه

 CD28با خانواده لیگاندهای  B7موجود در  APCمنجر به ایجاد و

هدف و  ۷/1در گروه کنترل مصرف کننده مواد مخدر تزریقی بودند.

تکثیر  mRNAهای سایتوکاینهای مختلف از جمله IL-2,IL-6-

بیماران مورد مطالعه یا تحت درمان سه گانه ترکیبی متشکل از دو

 IFNγ,TNFαمیشود [.]2۴

مهار کننده ریورس ترنسکریپتاز نوکلئوزیدی به عالوه یک مهار
کننده پروتئاز یعنی 21/۴ ٪در هر گروه و یا یک مهار کننده ریورس
ترنسکریپتاز غیر نوکلئوزیدی بودند 1۴/2 ٪ .از بیماران گروه کنترل
تحت درمان با رژیمی ترکیبی از  PIو  NNRTIبودند.

های پیش التهابی و تنظیمی همچنین عدم تعادل سایتوکاینها در
روند پیشرفت  HIV-1به ایدز و البته (شیفت)  Th1به  Th2و همین
طور نقش آپوپتوز در از بین رفتن سلولهای  CD4+در بیماران
 HIVمثبت با پاسخ عدم تطابق چون سلولهای  CD4+روند

 HIVاندازهگیری شد و آنالیز آماری بر اساس روش 2-ΔΔCtانجام

افزایشی نداشتهاند بنابراین شاید بتوان این نتیجهگیری را کرد که در

شد .سطوح بیان ژنهای  ) ۰/19 ( CXCL12و  )۰/۴۶ ( CD28در

مورد  CD28نیز مانند  CXCL12دلیل کاهش سلولهای TCD4

سلولهای تک هستهای خون محیطی  PBMCدر گروه هدف

کاهش بیان  CD28باشد.

کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل داشته است ]شکل .[1
چند برابری بیشتر از  2و کمتر از  ۰/5از لحاظ آماری برای دو گروه
معنادار در نظر گرفته شده است .از طرفی دیگر چند برابری ژن
 )۰/۷۰ ( FOSبوده که در گروه هدف نسبت به کنترل اختالف
معناداری را نشان نداد] .شکل [1
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در مطالعهای تأثیر پروتئین  Tatخارج سلولی بر بیان ژن c-FOS

 endogenousدر سلولهای  PBMCاولیه ارزیابی شد .و مشخص
شد که پروتئین  Tatویروس  HIV-1باعث افزایش سطوح c-fos

در سلولهای  CD4انسان میشود [.]25
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در این مطالعه تأثیر سه ژن  FOS ،CD28 ،CXCL12در بیماران

با در نظر گرفتن مفاهیم باﻻ و توضیح چگونگی عملکرد سایتوکاین
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نتایج

باعث سرکوب  HIVمیشود که این عمل با سازوکارهای مختلفی

 ۶2ﮐﯿﺎﻧﺎ ﮐﻠﺒﺎدى و ﻫﻤﮑﺎران

 ، HAARTدرمان ضد ویروسی بسیار فعال ؛  ، HBVویروس

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشکده علوم

هپاتیت  B؛  ، HCVویروس هپاتیت  C؛  ، NNRTIمهار کننده

پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق است و توسط انستیتوی

ترانس کریپتاز معکوس غیر نوکلئوزیدی ؛  ، PIبازدارنده پروتئاز در

پاستور ایران و این واحد دانشگاهی تأیید و پشتیبانی شده است.

بیماران گروه  DIRو کنترل مشخص شده است.

این مطالعه توسط کمیته اخالق تحقیقات زیست پزشکی در انستیتو

مشخصات

گروه هدف

گروه کنترل

پاستور ایران به شماره (شناسه )IR.PII.REC.1396.49 :تایید شد.

زن/مرد

12/2

8/۶

سال ,سن

۴2 ± 9

39

جدول  .1مجموعه

ژن های

پرایمرهای Real-time PCR

)ʹ (5ʹ→3پیشرو/معکوس -توالی

هدف
Cd28

عوامل خطر برای عفونت
محصول

(نوکلئوتید(PCR

ACTGCCCACCTAAGATG
ATGG

129

ATGTCAGGGATAGGCAG
AGTC
Cxcl12

CCAGAGCCAACGTCAAG
CATC

fos

دوجنس گرا /هم جنس گرا

1

3

تزریق مواد مخدر

1

2

ترکیبی

۰

2

مدت زمان عفونت  HIV-1,ماه

۴3.۷۶

۴3.۷۶

عفونت هم زمان

HBV

۰

۰

عفونت هم زمان

HCV

۰

۰

PI

3

3

های NNRTI

1۴

1۴

 PIو NNRTI

۰

2

HIV-1

<5۰-2۰۰

<5۰-2۰۰

CD4

21۴

51۶.۰۷

داروهای
112

دارو
دارو های محتوی

TTTAGCTTCGGGTCAATG
CAC
CAGACCGAGATTGCCAA
CCTG

HIV-1

بار ویروسی پالسما
128

تعداد سلول های

TCAAGGGAAGCCACAGA
CATC
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تاییدیه اخالقی

جدول .2مشخصات کلینیکی و بیولوژیکی بیماران گروه هدف و گروه کنترل

1.5

gapdh

CCATCACGCCACAGTTTC
CC

1.0

داده ها  ± SDهستند مگر اینکه خالف آن مشخص شده باشد.

گروه کنترل  ،n=14بیماران دریافت کنندهی داروی ضد
رتروویروسی بر اساس داشتن بار ویروسی پالسمای copy/ml

C
tr
l
C CD
as
e 28
C CD
tr
28
l
C cx
as cl
1
e
cx 2
cl
C
t r 12
l
C FO
as
e S
FO
S

بیماران آلوده به  HIV-1با پاسخ عدم تطابق ایمونولوژیک  n=14و

0.0

 2۰۰انتخاب شدند .تعداد سلول  CD4گروه بیماران با پاسخ عدم

شکل  .1بیان ژن های  CXCL12و  CD28و  FOSدر گروه هدف در

تطابق ایمونولوژیکی افزایش پیدا نکرد بیماران گروه کنترل تعداد

مقایسه با گروه کنترل بر اساس فولد چینج،در هر دو ژن  CXCL12و

سلول  CD4نرمالی داشتند .سن  ، ART ،درمان ضد ویروسی ؛

CD28کاهش معنی داری مشاهده شد .ژن  FOSدر گروه هدف در مقایسه با

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

گروه کنترل بر اساس فولد چینج اختالف معنی داری را نشان نداد.
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0.5

fold change ratio

TCGTGGAAGGACTCATG
ACC

88
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.. HIV  در ﺑﯿﻤﺎران مبتال بهFOS  وCD28 ،CXCL12بررسی بیان ژنهای
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