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ABSTRACT 
 

 Mutations in several genomic regions of hepatitis C virus (HCV) have been 

implicated in influencing the response to interferon (IFN)-based therapy.  The present 

study analysed the correlation between amino acid mutations in the E1/E2 and NS5B 

regions of HCV genotypes 1a, 1b, 3a, 3b, and 6f and clinical outcome in HCV-

infected patients treated with pegylated interferon-alpha (PEG-IFN-α) and ribavirin.  

The full-length E1/E2 and NS5B genes of HCV in the pretreatment sera were 

amplified by using nested RT-PCR and then the PCR products were sequenced by 

direct sequencing method.  The nucleotide sequences of each HCV genotype was 

translated into amino acid sequences and compared with the consensus sequence of 

corresponding genotype. 

 Analysis of E1/E2 revealed that the number of aa mutations in the E1/E2 of 

HCV genotype 1b was significantly lower in non-responders and relapsers than in 

responders (P = 0.040).  However, this finding was not observed in genotypes 1a, 3a,
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3b, and 6f.  Furthermore, attention had been focused on specific regions in E2 protein,  

PePHD and HVR, which were reported to play a significant role in responding to IFN 

treatment.  Analysis of PKR-eIF2α phosphorylation homology domain (PePHD) of 

E2 protein revealed that there was no correlation between aa substitutions in PePHD 

and response to IFN therapy.  Additionally, analysis of hypervariable regions (HVR) 

of E2 was also revealed no relationship between mutations in HVR1 and HVR2 

domains and clinical outcome.  Nevertheless, the correlation of aa mutations and 

responsiveness to IFN treatment was observed in HVR3 of HCV genotype 3a.  It was 

found that aa mutations in HVR3 of HCV genotype 3a in the responders were 

significantly higher than those of relapsers (P = 0.043).  To our knowledge, this is the 

first report to demonstrating the relationship of mutations in HVR3 of HCV genotype 

3a and the response to IFN treatment.  Moreover, the putative CD81 binding regions 

of E2 protein was also being analysed and found that the number of aa mutations 

within the putative CD81 binding regions of E2 protein of HCV genotype 1b in 

responders were also significantly higher than those of non-responder and relapsers (P 

= 0.044).  Altogether, the data implied that aa mutations in the E1/E2 proteins of 

HCV correlated with the response to PEG-IFN-α and ribavirin treatment. 

Analysis of NS5B sequences of HCV genotypes 1a, 1b, 3a, and 3b revealed 

that aa changes in responders, non-responders and relapsers were not significantly 

different.  However, analysis of the last 21 aa residues at the C-terminus of NS5B of 

HCV genotype 3a provided an interesting data that the viruses from relapsers showed 

no mutation in this region, while most of those from responders had 1-3 mutations (P 

= 0.010).  The data indicated that mutations within the last 21 aa residues of the C-

terminus of NS5B of HCV genotype 3a might be a predictor for the clinical outcome. 

In conclusion, the present study provide a clue for better understanding of the 

role of aa mutations in the E1/E2 and NS5B proteins of HCV genotypes 1a, 1b, 3a, 

3b, and 6f in responding or non-responding to IFN and ribavirin therapy. 
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บทคัดยอ 
 

การกลายพันธุภายในยีโนมของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ
ตอบสนองตอการรักษาดวย Interferon (IFN) การศึกษานี้ไดวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการ
กลายพันธุภายในยีน E1/E2 และ NS5B ของเช้ือไวรัสตับอักเสบซี genotype ตางๆ ไดแก 1a, 1b, 3a, 
3b และ 6f กับผลการรักษาผูปวยติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีดวย pegylated interferon-alpha (PEG-
IFN-α) รวมกับยา ribavirin โดยทําการเพ่ิมปริมาณยีน E1/E2 และ NS5B ของเช้ือไวรัสตับอักเสบซี 
ท่ีแยกไดจากซีรัมของผูปวย โดยวิธี nested RT-PCR และทําการถอดรหัสพันธุกรรมของยีน E1/E2 
และ NS5B โดยวิธี  direct sequencing แลวนํารหัสพันธุกรรมนั้นไปแปลรหัสเปนลําดับกรดอะมิโน 
แลวนําไปเปรียบเทียบกับลําดับกรดอะมิโนของ consensus sequence ของเช้ือใน genotype เดียวกัน  

จากการวิเคราะหพบวา การกลายพันธุของกรดอะมิโนในโปรตีน E1/E2 ของเช้ือไวรัสตับ
อักเสบซี genotype 1b ในผูปวย non-responders และrelapsers มีจํานวนตํ่ากวาในผูปวย responders 
 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.040)  อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางนี้ในเช้ือไวรัสตับอักเสบซี 
genotypes 1a, 3a, 3b และ6f  นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะหลําดับกรดอะมิโนของโปรตีน E2 ใน
บริเวณท่ีเคยมีรายงานมากอนวามีบทบาทเกี่ยวของกับการตอบสนองตอการรักษาดวย IFN ไดแก 
บริเวณท่ีเรียกวา PePHD และ HVR  ผลการศึกษาพบวาการกลายพันธุของกรดอะมิโนบริเวณ 
PePHD ไมมีความสัมพันธกับการตอบสนองตอการรักษาดวย IFN และพบวาการกลายพันธุของ
กรดอะมิโนบริเวณ HVR1 และ HVR2 ของโปรตีน E2 ก็ไมมีความสัมพันธกับการตอบสนองตอ
การรักษาดวย IFN เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามพบวาการกลายพันธุของกรดอะมิโนบริเวณ HVR3 



 viii

ของเช้ือไวรัสตับอักเสบซี genotype 3a มีความสัมพันธกับการตอบสนองตอการรักษาดวย IFN โดย
พบวาการกลายพันธุของกรดอะมิโนของไวรัสในผูปวย responders มีจํานวนมากกวาผูปวย 
relapsers อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.043)  รายงานนี้จึงนับเปนคร้ังแรกท่ีแสดงใหเห็นวา การ
กลายพันธุของกรดอะมิโนบริเวณ HVR3 ของเช้ือไวรัส genotype 3a มีความสัมพันธกับการ
ตอบสนองตอการรักษาดวย IFN  นอกจากนี้การศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหกรดอะมิโนของโปรตีน 
E2 บริเวณท่ีใชจับกับ CD81 บนผิวเซลลโฮส พบวาการกลายพันธุของกรดอะมิโนของไวรัส 
genotype 1b ในผูปวย responders มีจํานวนสูงกวาของไวรัสในผูปวย non-responders และrelapsers 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.044)  โดยสรุปขอมูลแสดงใหเห็นวาการเกิดการกลายพันธุของ
กรดอะมิโนของโปรตีน E1/E2 มีความสัมพันธกับการตอบสนองตอการรักษาดวย PEG-IFN-α 
และยา ribavirin 
 การวิเคราะหลําดับกรดอะมิโนของโปรตีน NS5B ของเช้ือไวรัสตับอักเสบซี genotypes 1a, 
1b, 3a และ3b พบวาการกลายพันธุของกรดอะมิโนของโปรตีน NS5B ของไวรัสในผูปวย 
responders, non-responders และ relapsers ไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามเม่ือทําการวิเคราะห
เฉพาะกรดอะมิโน 21 ตัวสุดทายดานปลาย C-terminus ของโปรตีน NS5B ของเชื้อ genotype 3a 
พบขอมูลท่ีนาสนใจมากโดยพบวาไวรัสจากผูปวย relapsers จะไมมีการกลายพันธุของกรดอะมิโน
บริเวณนี้เลย แตไวรัสสวนใหญจากผูปวย responders จะมีการกลายพันธุของกรดอะมิโน 1-3 
ตําแหนง เปนความแตกตางท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.010) ขอมูลนี้บงช้ีวาการเกิดการกลายพันธุ
ของกรดอะมิโน 21 ตัวสุดทายดานปลาย C-terminus ของโปรตีน NS5B อาจจะใชเปนคาท่ีใชใน
การทํานายผลการตอบสนองการรักษาลวงหนาได 
 สรุปสุดทาย การศึกษาในคร้ังนี้ทําใหเขาใจบทบาทของการกลายพันธุของกรดอะมิโนของ
โปรตีน E1/E2 และ NS5B ของไวรัสตับอักเสบซี genotypes 1a, 1b, 3a, 3b และ 6f ในการ
ตอบสนอง หรือไมตอบสนองตอการรักษาดวย IFN และยา ribavirin  

 
 


