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O vírus da Hepatite Delta é um vírus dependente do vírus da hepatite B para ser 
um vírus infectante e causar a doença. A alta prevalência da população infectada 
com o vírus da hepatite B, aproximadamente 350milhões de portadores crônicos, 
faz com que a infecção pelo Delta esteja estimada em 20 milhões de portadores.A 
presença desses dois vírus aumenta a gravidade da doença evoluindo para 
formas mais graves. Atualmente, estudos realizados com pacientes Hepatite C 
sugeriram que os polimorfismos específicos no gene Interleucina-28b podem 
afetar a resposta imune durante o tratamento com interferon alfa,por isso, é 
importante identificar os fatores que podem estar associados com a resposta 
virológica ao tratamento e identificar possíveis pacientes que apresentarão 
dificuldades em atingir o resposta virológica.Este trabalho tem como objetivo 
realizar um estudo epidemiológico do polimorfismo do gene Interleucina-28b na 
região rs8099917 em pacientes com hepatite Delta. Foram realizadas técnicas de 
biologia molecular para amplificar, genotipar e sequenciar o polimorfismo da 
região rs8099917 do gene Interleucina-28B em 52 amostras de portadores de 
Hepatite Delta. Foi obtido até o momento material genético amplificado na reação 
em cadeia da polimerasede 15(28,9%)amostras dentro das 52 selecionadas. Na 
genotipagem das 15 amostras, 13 (86,6%) apresentaram genótipo TT e 2(13,3%) 
apresentaram genótipo GG para a região rs8099917 do gene Interleucina-28b. Os 
resultados dosequenciamento das amostras positivas condiz com os da 
genotipagem . Como perspectivas nesse estudo, temos o aumento do número de 
amostras, a realização da comparação dos dados genéticos com os dados 
clínicos laboratoriais dos pacientes. 
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