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چكيده
زمينه :توبرکلوزيس ( )TBبا بيش از  10ميليون مورد جديد در سال و به عنوان يكي از  10عامل مرگ ومير مطرح در دنيا ،همچنان يكي از مهم
ترين مشكالت بهداشت جهاني است .همچنين سل مقاوم به درمان چند دارويي ( ،)MDRخطر جدی برای سالمت عمومي است .درک الگوی
اپيدميولوژيكي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس ( ،)MTBکه موجب برآاورد انتقال اخير و عود عفونت  TBميباشد ،با روشهای تيپبندی ملكولي
امكانپذير ميباشد .اين مطالعه با هدف مسيريابي و تعيين نوع انتقال عفونت مايكوباکتريوم توبرکلوزيس همراه با عوامل دموگرافيكي با روش
 PGRS_RFLPانجام شد.
مواد و روشها :در اين مطالعه  90نمونه جمعآوری شده از بيماران مبتال به سل ريوی از استانهای شمال غرب و غرب ايران ،با تشخيص
فراواني تواليهای غني از  GCتيپبندی گرديد و عوامل دموگرافيكي مرتبط با انواع انتقال بيماری بررسي شد.
يافتهها :تمام جدايههای تحت مطالعه به 44خوشه تقسيم شدند ،که  28تيپ آن ( 33/3درصد) منحصر به فرد بوده و  16تيپ در خوشههای چند
عضوی قرار گرفتند .و بزرگترين خوشه ،خوشه  8عضوی ( 9/52درصد) ،مربوط به استانهای غرب ايران بود.
نتيجهگيری :تنوع ژنتيكي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس دراين منطقه بسيار باالست .ميزان انتقال اخير بر اساس خوشهبندی دور از انتظار بود (متوسط
جهاني  30-40درصد) .انتقال اخير بيماری در منطقه غرب ايران در مقايسه با منطقه شمال غرب بسيار پوياتر بود .خوشهبندی بر اساس
 ،PGRS_RFLPهمبستگي باالی اطالعات ملكولي و کالسيک را نشان ميدهد .همچنين وجود رابطه معنيدار بين سابقه واکسيناسيون و خوشه
بندی لزوم انجام مطالعات گسترده را نشان ميدهد.
واژگان کليدی :مايكوباکتريوم توبرکلوزيس ،PGRS-RFLP ،تيپبندی ملكولي ،اپيدميولوژی
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تیپبندی ملکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهای جدا شده از بیماران

گلستاني ايماني و همكاران

مقدمه

تيپبندی مايكوباکتريوم توبرکلوزيس با 88 /PGRS

درمان مؤثر اما طوالنی ،این بیماری باعث ایجاد بیش از

مانند عفونت  ،HIVبیماریهای مزمن کلیه ،بیماریهای

همسایگی ایران با کشورهای عراق و جمهوری

هماتولوژیک ،سرکوب سیستم ایمنی ،الکل ،بیخانمانی

آذربایجان از سمت غرب و شمال غرب ایران که از نظر

و بدتر شدن وضعیت زندگی و بهداشتی موجب افزایش

شیوع سل و مقاومت دارویی جزو کشورهای با بار باال

ابتال به این بیماری میشود ( .)1یک سوم جمعیت جهان
توسط مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ( )MTBآلوده می
شود ،اما تنها در  5تا  10درصد این افراد بیماری سل

محسوب میگردند و سهولت نسبی در رفت و آمدهای
بین مرزی ،ردیابی منبع عفونت و پویایی انتقال بیماری
ضرورت توجه بیش از پیش ما را به بیماری سل متذکر

بروز میکند .عفونت سل به ویژه در کشورهای در حال

میشود .به این ترتیب بدیهی است که نیاز به ردیابی

توسعه که دارای محدودیتهای بهداشتی هستند ،شایع

عفونت در ایران بخصوص در استانهای مرزی شمال

است (.)2

غرب و غرب بسیار قابل توجه میباشد (.)5

طبق گزارش سازمان جهانی  WHOدر سال ،2018

آگاهی از اپیدمیولوژی جمعیتهای میکروبی در

توبرکلوزیس ( )TBیکی از  10علت اصلی مرگ ومیر

میکروبشناسی پزشکی از اهمیت ویژهای برخوردار

در سراسر جهان است و در سال  ،2017ده میلیون نفر

است .افزایش سویههای باکتریایی بیماریزا ،افزایش

مبتال به بیماری سل شدند 1/6 ،میلیون نفر از این بیماری

روشهای جدید انتقال ارگانیسمها به میزبان مورد نظر

جان خود را از دست دادند ،حدود  1میلیون کودک مبتال

و توسعه مقاومت آنها به آنتیبیوتیکها عامل مهمی

به سل شدند و  230هزار کودک بر اثر این بیماری کشته

جهت شناسایی ،پایش منشأ و نحوه انتشار سویههای

شدند .همچنین سل مقاوم به درمان چند دارویی

یک گونه بوده است ( .)6یکی از مهمترین و جدیدترین

( ،)MDRتهدیدی برای امنیت بهداشتی همچنان بحران

امکانات جهت شناسایی منبع عفونت و ردیابی بیماری

سالمت عمومی است ( .)3علیرغم معرفی و استفاده از

تیپبندی باکتری میباشد .انتقال  MTBرا میتوان با

آنتیبیوتیکها علیه  MTBاز دهههای پیش ،بیماری سل

استفاده از تکنیکهای انگشتنگاری مولکولی

هنوز هم به عنوان یک بیماری بسیار جدی در جوامع

استاندارد ،برای مقایسه سویههای بین آزمایشگاهها،

بشری مطرح میباشد (.)4
کشورهای توسعه یافته از سیاستهای پیشگیری کننده
مانند تست ( TST )tuberculin skin testو IGRA

مناطق و کشورها مورد مطالعه قرار داد .همچنین ،روش
های ژنوتیپ مولکولی میتوانند منشأ تکاملی را روشن
کنند ،شیوع بیماری وآلودگیهای آزمایشگاهی احتمالی

 interferon gamma release assayبرخوردارند ولی

را شناسایی کنند ،میزان انتقال اخیر را برآورد کنند (.)7

در ایران نیز مثل کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینه

و در نهایت در اقدامات مناسب جهت کنترل و درمان

های باال و سمیتهای مرتبط با آن ،امکان مقاومت در

بیماری ،تیپبندی میتواند در شناسایی سویههای

برابر داروهای ضد سل و خطر ابتالی دوباره به عفونت

بیجینگ و سویههای مقاوم در برابر چند دارو کمک کند

پس از درمان پیشگیرانه ،به صورت گسترده اعمال نمی

( 8و .)9

شود .علیرغم در دسترس بودن یک واکسن مؤثر و یک
http://bpums.ac.ir
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سل یکی از بیماریهای عفونی تنفسی است که عواملی

یک میلیون مرگ در هر سال میشود (.)2

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

 / 89طب جنوب

برای شناسایی ژنوتیپهای  MTBمورد استفاده قرار می

 IS6110برای ایزولههای با تعداد کمتر از  5ویرایش

گیرند ،با این حال ،با توجه به شرایط ویژه آزمایشگاهی

 IS6110میباشد ( .)16عناصر  PGRSنسبت به عناصر

و ویژگیهای خاص منطقه جغرافیایی ،قابلیت این

 IS6110پایدارتر هستند ( .)17به همین دلیل یک روش

تکنیکها برای تیمهای تحقیقاتی متفاوت است (.)10

تیپبندی بسیار مناسب در کنار روش تیپبندی استاندارد

در

میان

این

تکنیکها،

روش

استاندارد

 MTBمیباشد.

IS6110

هدف از این تحقیق تیپبندی ملکولی مایکوباکتریوم

Restriction Fragment Length
 )IS6110-RFLP( Polymorphismبه عنوان قابل

اعتمادترین روش تیپبندی اپیدمیولوژیک در تعیین
زیرگونههای  )11( MTBو اغلب در ایران برای
ژنوتایپینگ MTBمورد استفاده قرار گرفته است ( .)12این
تکنیک بر اساس حضور ترانسپونهای  IS6110است که
به طور خاص در ژنوم  MTBدر سایتهای مختلف
وجود دارد .به عنوان روش ژنوتیپینگ بر اساس ثبات نسبی
در طول زمان و تعداد کپی متغیر و مکان در ژنها دارای
بهترین اعتبار است ( .)13بااین حال ،این روش دارای
محدودیتهایی است از جمله ،نیاز به مقادیر زیادی از
ژنوم باکتری با کیفیت باال ،نرمافزارهای کامپیوتری پیچیده
و گران قیمت برای تجزیه و تحلیل نتایج و نیاز به پرسنل
متخصص و تجهیزات ویژه .اما محدودیت عمده این روش
قدرت تفکیک کم آن برای ایزولههای با تعداد کمتر از 5
ویرایش  IS6110میباشد (.)14
محتوای  GCیک پارامتر مهم برای طبقهبندی باکتری و
یک شاخص مناسب برای بسیاری از خصوصیات فیزیکی
ژنوم باکتری میباشد .درصد محتوای  GCدر انواع
مایکوباکتریوم متفاوت است و این تفاوت بر اساس اندازه
ژنوم هر باکتری طبیعی به نظر میرسد ( .)7به همین دلیل
روش تایپینگ ثانویه با استفاده از توالی غنی  GCبرای
افزایش قدرت شناسایی در مورد ایزولههایی با تعداد کپی
 IS6110برابر یا کمتر از  5استفاده میشود (.)15
این تکنیک تیپبندی polymorphic guanine-

 )PGRS( cytosine rich sequence -RFLPدارای
http://bpums.ac.ir

توبرکلوزیسهای جدا شده از بیماران با استفاده از توالی
های تکراری چند شکلی غنی از  GCدر پنج استان مرزی
شمال غرب و غرب ایران و بررسی عوامل دموگرافیکی و
بالینی مرتبط با انواع انتقال بیماری میباشد.

مواد و روشها
نمونهگيری و کشت باکتریها
در این مطالعه تعداد  90نمونه خلط از بیماران سل ریوی
اسمیر مثبت از مراکز بهداشت و درمان استانهای
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،کردستان و
کرمانشاه جمعآوری شد (نمونهها مربوط به بیماران سال
های  91-92بودند) .مالحظات اخالقی در جمعآوری
اطالعات رعایت گردید و رضایتنامة آگاهانه از کلیة افراد
شرکت کننده در طرح و یا اولیای آنان بر اساس پروتکل
اخالقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اخذ گردید .پس از
آلودگیزدایی به روش  Nاستیل  Lسیستئین جهت تکثیر
و بررسی رشد در محیطهای شیبدار لونشتین جانسون
حاوی گلیسیرین کشت داده شد .کلنیها از نظر تولید
رنگدانه و سرعت رشد مورد بررسی قرار گرفت .جهت
افتراق گونهها آزمونهای بیوشیمیایی شامل تولید نیاسین و
فعالیت کاتاالیزی در دو دمای  22و  68درجه انجام گرفت
و در نهایت پس از بررسی کلنیهای مشکوک 84 ،نمونه
( 2نمونه به علت آلودگی 3 ،نمونه به علت عدم رشد و 1
نمونه به علت رشد نان توبرکلوزیس ( )NTMاز  90نمونه
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در حال حاضر طیف گستردهای از روشهای مولکولی

قدرت خوشهبندی بیشتر نسبت به روش RFLP-

تيپبندی مايكوباکتريوم توبرکلوزيس با 90 /PGRS

گلستاني ايماني و همكاران

جمعآوری شده از مطالعه خارج شدند) ،به عنوان

کپلری و بر روی غشاء نایلونی با شارژ مثبت ()Roche

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تأیید شدند.

استفاده شد و پس از  Crosslinkingغشاء ساترن شده

استخراج DNA
ون سولینگن ( )18استفاده شد .بدین منظور از ایزولههای
بالینی رشد کرده بر روی محیط Lowenstein-Jensen

حداقل  2-3کلونی در بافر  TEسوسپانسیون تهیه شد ،در
دمای  80درجه سانتیگراد به مدت  20دقیقه غیرفعال شد،
پس از شستشو با بافر  ،TEبا لیزوزیم در دمای  37درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت گرماگذاری شدند .سپس
پروتئیناز  Kاضافه شد و نمونهها به مدت  24ساعت در
دمای  65درجه سانتیگراد انکوبه شدند .پس از اضافه
کردن  CTAB/NaCl+NaCl 5Mو کلروفرم /ایزوآمیل
الکل ،برای جدا کردن  3فاز ،ایزوپروپانول به هر نمونه
اضافه شد و به مدت  24ساعت در یخچال منفی  20درجه
سانتیگراد نگهداری شد .در نهایت پس از حذف مواد
اضافی با استفاده از اتانول  70درصد و اضافه کردن -30
 10میلیلیتر آب مقطر ،نمونهها در دمای  37درجه سانتی

گرفت بدین ترتیب که ،غشاء حاصل از مرحله ساترن
بالتینگ با استفاده از محلول پریهیبریداسیون
( )Rocheدر دمای  65درجه سانتیگراد در دستگاه آون
هیبریداسیون قرار گرفت .سپس برای انجام
هیبریداسیون با افزودن پروب اختصاصی PGRS

(تکنولوژی دانمارک) نشاندار شده با دیگوکسیژنین
( ،)Rocheبه مدت  24ساعت در دمای  65درجه سانتی
گراد در دستگاه باقی ماند .در مرحله بعد شستشوی الزم
جهت از بین بردن اتصالهای غیراختصاصی پروب،
برای غشاء صورت گرفت و آنتیبادی ضد
دیگوکسیژنین ( )Rocheکنژوکه شده با آلکالین فسفاتاز
( Merckبه غشاء نایلونی اضافه شد و در نهایت جهت
آشکارسازی از سوبستراهای (NBT/BCLP)Roche

استفاده شد و باندهای شناسایی شده توسط پروب قابل
رؤئت گردید (.)19

گراد به مدت  3-4ساعت انکوبه شدند .در این روش

تجزيه و تحليل دادهها

 DNAژنومیک به طور کامل و بدون کوچکترین

آنالیز تصاویر حاصله از هیبریداسیون پروب با قطعات

شکستگی استخراج و جهت  RFLPآماده گردید .الزم به

برش خورده  ،DNAکه نمونه باندهای تشکیل شده در

ذکر است جهت بررسی کیفیت و کمیت  DNAاستخراج

آزمون  RFLPبر مبنای مارکر  PGRSدر شکل  1آورده

شده نیز از الکتروفورز کوتاه مدت و نانودراپ

شده است (شکل  ،)1عالوه بر مشاهده چشمی ،از طریق

استفاده گردید.

برنامه تحلیلی ( G Boxژل داکت Syngene
 ,SYDR41451،G:boxساخت کشور انگلستان) و با

PGRS_RFLP
به منظور هضم آنزیمی ،آنزیم محدود کننده

استفاده از نرمافزار اورجینال ژل داکت فوق هم مورد

 ALU1به مقدار  1میکرولیتر و  4میکرولیتر از DNA

ارزیابی قرار گرفت .جهت بررسی ارتباط عوامل

ژنومیک استخراج شده باکتری به همراه  2میکرولیتر بافر

دموگرافیک و بالینی با نوع سویهها از آزمونهای  Х2و

 X10آنزیم و آب مقطر به مدت یک شب در دمای 37

آزمون

درجه انکوبه گردید .جهت ساترن بالتینگ از روش

استفاده شد.

http://bpums.ac.ir

دقیق

فیشر

در

 SPSSویرایش

18
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ستون  1سایز مارکر ،ستون  2سویه استاندارد ،ستون  3نمونه شماره  ،5ستون  4نمونه شماره  ،12ستون  5نمونه شماره  ،19ستون  6نمونه شماره  ،29ستون 7
نمونه شماره  ،41ستون  8نمونه شماره  ،60ستون  9نمونه شماره 63

يافتهها
در این تحقیق 84 ،بیمار شرکت کننده در مطالعه از نظر
اطالعات دموگرافیکی مورد بررسی و طبقهبندی قرار
گرفت که در جدول  1آورده شده است (جدول .)1
در بررسی فوق از بین نمونههایی که تحت آنالیز ژنومی
قرار گرفتند و دستهبندی شدند 28 .ایزوله (33/3
درصد) در خوشههای تک عضوی و 56ایزوله (66/7
درصد) در خوشههای چند عضوی قرار گرفتند .بدین
ترتیب  42تیپ ژنتیکی به دست آمد که  28تیپ آن
منحصر به فرد ( 33/3درصد) ،بوده و  16تیپ به ترتیب
در  4خوشه  2عضوی ( 9/51درصد) 2 ،خوشه 3
عضوی ( 7/14درصد) 3،خوشه  4عضوی (14/28
درصد) 2 ،خوشه  5عضوی ( 11/9درصد) 2 ،خوشه 6
عضوی ( 14/28درصد) و  1خوشه  8عضوی (52/9
درصد) قرار داشتند (نمودار .)1

نمودار  )1نتایج خوشهبندی سویههای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به
روش PGRS-RFLP
Fig 1) Results of the Clustering Mycobacterium
tuberculosis by PGRS-RFLP method

در خوشههای بهدست آمده در این تحقیق پرجمعیت
ترین خوشه یک خوشه  8عضوی بود که یک همبستگی
قوی اطالعات اپیدمیولوژیکی کالسیک با نتایج ملکولی
را نشان داد .به این ترتیب که هر  8عضو خوشه مربوط
به بیماران استانهای غرب بودند که  80درصد مربوط
به ایزولههای استان کرمانشاه و  20درصد مربوط به
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شکل  )1آزمون  RFLPبر مبنای مارکرهای غنی از GC

تيپبندی مايكوباکتريوم توبرکلوزيس با 92 /PGRS

گلستاني ايماني و همكاران

ایزولههای استان کردستان بود که توزیع فراوانی خوشه
بندی به تفکیک استانهای تحت مطالعه در نمودار 2
نشان داده شده است (نمودار .)2

در تحلیل مقایسه استانهای شمال غرب و غرب بر

دست آمد ( .)P=0/049به طوری که  58/5درصد

اساس شانس خوشهبندی ،استانهای غرب بیشتر از

افرادی که سابقه واکسیناسیون در آنها وجود نداشت

استانهای شمالغرب تمایل به تشکیل خوشه نشان

در خوشههای چند عضوی قرار گرفتند.

دادند و در واقع ایجاد خوشههای با جمعیت بزرگتر

الزم به ذکر است بین متغیرهای جنسیت ،مذهب ،اعتیاد

بیشتر ایزولههای استانهای کردستان و کرمانشاه بودند.

به مواد مخدر ،استعمال دخانیات ،سابقه مهاجرت از

در مطالعه حاضر یک رابطه قوی بین خوشهبندی و

روستا به شهر ،مناطق جغرافیایی ،سن ،میزان تحصیالت

گروه درمانی ( 1بیماران بدون سابقه درمان) وجود

و وضعیت تأهل و گروههای منحصر به فرد و خوشه

داشت که  75/5از بیماران بدون سابقه درمان در خوشه

بندی رابطه معناداری وجود نداشت (جدول .)1

های شبیه به هم و  24/5از بیماران همین گروه از سوش
های منحصر به فرد بودند ( .)P=0/004همچنین رابطه
معنیداری بین سابقه واکسیناسیون و تشکیل خوشه به

جدول  )1رابطه آماری بين عوامل دموگرافيک و خوشهبندی در بين بيماران اسمير مثبت ريوی شمالغرب و غرب ايران
متغير

فاکتور

( Nدرصد)

خوشههای شبيه بههم

منحصر بهفرد

X2

P-value

سن

>20

(8)9/52

(6)75/0

(2)25/0

-

-
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نمودار  )2توزیع فراوانی خوشهبندی سویههای مایکو باکتریوم توبرکلوزیس بر حسب مناطق جغرافیایی به روش PGRS-RFLP
Fig 2) Frequency distribution of Mycobacterium tuberculosis strains clustering according to geographical regions by
PGRS-RFLP metod
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جنسیت

واکسیناسیون
اعتیاد به مواد مخدر
استعمال دخانیات
سابقه مهاجرت

وضعیت تأهل
گروه درمانی

20-40

(6)7/1

(5)83/3

(1)16/7

40-60

(36)42/9

(21)58/3

(15)41/7

<60

(34)40/47

(24)70/6

(10)29/4

زن

(43)51/2

(29)67/4

(14)32/6

مرد

(41)48/8

(27)65/9

(14)34/1

شمالغرب

(43)51/2

(26)60/5

(17)39/5

غرب

(41)48/8

(30)73/2

(11)26/8

دارد

(19)22/61

(16)84/2

(3)15/8

ندارد

(53)63/09

(31)58/5

(22)41/5

دارد

(2)2/38

(1)50/0

(1)50/0

ندارد

(39)45/2

(29)74/4

(10)25/6

دارد

(50)59/52

(35)68/6

(16)31/4

ندارد

(25)29/76

(16)64/0

(9)36/0

دارد

(9)10/7

(7)77/8

(2)22/2

ندارد

(57)67/58

(36)63/2

(21)36/8

مجرد

(11)13/1

(9)81/8

(2)18/2

متاهل

(42)50

(25)59/5

(17)40/5

همسرفوت شده /جداشده

(17)20/23

(13)76/5

(4)23/5

بیمار جدید

(49)58/3

(37)75/5

(12)24/5

بحث
امروزه مشخص شده که باسیل مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس قادر است عفونت خود را بالفاصله پس
از ابتالی شخص گسترش دهد یا سالها پس از ابتال
عالئم بیماری را بروز دهد که میتواند به واسطه فعالیت
مجدد عفونت قبلی یا ابتالی مجدد شخص بروز کند
( .)20همانطور که میدانیم بروز بیماری سل به عواملی

1/0

0/024

1/52

0/25

4/08

0/049

0/58

0/47

0/16

0/79

0/73

0/47

9

0/004

و قدرت تفکیک هر تکنیک به سیرتکاملی و پایداری مارکر
مربوط به آن تکنیک بستگی دارد .مثال در مورد سویههای
بیجینگ مارکر  IS6110چندان جوابگو نمیباشد چون این
مارکر فقط تغییرات زنتیکی اخیر را نشان میدهد (.)22
هرچند که استفاده ترکیبی از چندین مارکر برای ژنوتایپینگ
 MTBنتایج دقیقتری ارائه میدهد ولی این در مورد سویه
هایی با تعداد کپی کمتر از  5از کپیهای  IS6110و سویه

مانند شیوع سل در منطقه ،مدت عفونت در بیماران و

های غیربیجینگ امکانپذیر میباشد .به نظر میرسد بهترین

میزان تماس افراد با بیماران وابسته است (.)21

متد برای تیپبندی ایزولههایی با تعداد پایین کپیهایی از

از طرف دیگر فقدان مارکرهای توانمند برای شناسایی گونه

 IS6110و سویههای بیجینگ استفاده از مارکر  PGRSبه

های مختلف مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مانع مطالعات

علت پایداری المنتها میباشد (.)22

اپیدمیولوژیکی شده است .این در حالیست که ظهور

تکنیکهای ملکولی در اپیدمیولوژی مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس یک فرصت مناسب برای استفاده از
مارکرهای مؤثر برای ردیابی انتقال بیماری در محیط زیست

در این مطالعه که تیپبندی ملکولی مایکوباکتریوم
توبرکلوزیسها با استفاده از توالیهای تکراری چند
شکلی غنی از  GCاز بیماران بومی استانهای
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،کردستان و

انسانی و شناسایی ویژگیهای تکاملی نژادی از گونههای

کرمانشاه صورت گرفت از  84زیرگونه مربوط به

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را به وجود آورده است ()15

بیماران مختلف  42تیپ مختلف ژنتیکی به دست آمد.
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گلستاني ايماني و همكاران

تنوع ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سطح دنیا

مورد الگوهای  IS6110نیز به همین ترتیب بیان شده

بسیار باالست .بهطور مثال رفیعی و همکاران ،در مطالعه

است (.)25

ای که بر روی  57نمونه ایزوله شده از بیماران مسلول

در این مطالعه نوع منطقه جغرافیایی یک رابطه قوی با

استان مرکزی ایران به روش  RFLP-PGRSانجام

خوشهبندی و در نتیجه احتمال انتقال جدید داشت .به

دادند 45 ،تیپ ژنتیکی مختلف ( ،)19یعقوبی و

این ترتیب که اکثریت بیماران استانهای غرب

همکاران ،به روش  IS6110-RFLPروی  62نمونه از

(کردستان و کرمانشاه) در اثر انتقال اخیر به بیماری مبتال

استان مرکزی ژنوتایپینگ انجام داده و  50تیپ ژنتیکی

شده بودند .و در مورد خوشههای بزرگتر از  4که بخش

( ،)15فرنیا و همکاران ( ،)Farnia & et alبرای بررسی

قابل توجهی از مطالعه ما را شامل میشود ،میتواند یک

انتقال اخیر عفونت بین بیماران ایرانی و بیماران مهاجر

هشدار جدی در طغیان بیماری در منطقه خاص باشد

افغانی ،مطالعهای بر روی  258بیمار انجام دادند که

این طغیان میتواند از طرف کشورهای هم مرز با بار

ژنوتایپینگ به روش  IS6110-RFLPبر روی ایزوله

باال متوجه این مناطق شده باشد .بر اساس نتایج

های بیماران ایرانی  60تیپ ژنتیکی ( )23و چاوز

مطالعات مختلف در کشورهایی که بروز بیماری کمتر

( 35 )Chavesتیپ مختلف ژنتیکی را در بررسی 47

است احتمال خوشهبندی نیز کمتر است .مقایسه بروز

روش

بیماری سل در مناطق شمال غرب و غرب نیز تأیید

 RFLP-PGRSبهدست آورد ( .)24کاظمیان و

کننده این مطلب است که خوشهبندی استانهای غرب

همکاران ،نیز در سال  2019باال بودن تنوع ژنتیکی

بیشتر از شمال غرب کشور باشد.

 MTBدر ایران را به روش  RFLP-PGRSبر روی 33

متغیر دیگری که در این مطالعه بررسی شد جنسیت و

نمونه  MDRجدا شده از بیماران چهار منطقه تهران،

سن بیماران بود تحقیقی در فرانسه توسط گوترز و

مشهد ،کرمانشاه و زاهدان نشان دادند (.)7

همکاران ( ،)Gutierrez & et alانجام شد که در آن

نتایج مطالعه ما ضمن داشتن همخوانی کامل با مطالعات

مطالعه بین جنسیت مرد و خوشهبندی رابطه پیدا شده

صورت گرفته باال بودن تنوع ژنتیکی مایکوباکتریوم

بود ( .)26ولی در مطالعه حاضر رابطه معنیداری بین

توبرکلوزیس در منطقه را نیز تأیید مینماید.

جنسیت و سن با خوشهبندی در ایزولههای سل پیدا

بهطور کلی فراوانی نسبی گروههای خوشهبندی 66/7

نشد ( )P>0/05و این طور به نظر میرسد که انتقال

درصد برآورد شد .و در مقایسه با مطالعه دیگری که در

اخیر بیماری در بین مردان و زنان متفاوت از هم نباشد.

استان مرکزی با استفاده از روش  PGRS_RFLPانجام

در تحلیل مقایسه بیماران در دو گروه درمانی (بیمار

شده بود ( 45درصد) بیشتر بود ( ،)19فراوانی خوشه

جدید و بیمار با سابقه درمان) بر اساس خوشهبندی،

بندی در مطالعه ما بیشتر بود .به طور کلی در کشورهای

رابطه قوی و معنیداری بین گروه درمانی ( 1بدون سابقه

افریقایی و آسیایی الگوهای  PGRSاغلب نسبت به

درمان) و خوشهبندی به دست آمد به این ترتیب که

مناطق با بروز پایینتر  TBکمتر متغییر هستند یعنی

 75/5درصد از بیماران این گروه در خوشههای شبیه به

فراوانی و در عین حال اندازه خوشهها در مقایسه با

هم قرار داشتند که این مطلب نیز تأییدکننده انتقال اخیر

نمونه

مایکوباکتریوم
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بر اساس تحقیقات انجام شده اعتقاد بر این است که

ایزولههای منحصربهفرد بیشتر است و این مطلب در
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به علت در دسترس نبودن مقالههایی مرتبط با این مطلب

انتقال اخیر بیماری در منطقه غرب ایران در مقایسه با منطقه

به روش  RFLP_GRSPمقایسه بین نتایج این مطالعه

شمال غرب بسیار پویاتر بود .رابطه قوی بین بیماران گروه

و مطالعات دیگر امکانپذیر نبود.

درمانی ( 1بدون سابقه درمان) و خوشهبندی بر اساس

در مطالعه حاضر سابقه واکسیناسیون یک ارتباط معنیدار

 PGRS_RFLPمیتواند همبستگی باالی اطالعات

با خوشهبندی را نشان داد .بهطوری که افرادی که سابقه

ملکولی و کالسیک را نشان دهد .همچنین وجود رابطه

واکسیناسیون در آنها وجود نداشت شاخص باالتری از

معنیدار بین سابقه واکسیناسیون و خوشهبندی لزوم انجام

آلودگی و انتقال بیماری را دارا بودند .بر اساس نتایج چندی

مطالعات گسترده را نشان میدهد .و در نهایت تشخیص

از مطالعات ،واکسیناسیون میتواند از ابتال کودکان به نوع

سریع بیماران ،بررسی ارتباطات نزدیک با بیماران مبتال به

شدیدتر بیماری پیشگیری کند ( )27و همچنین اثر حفاظتی

 ،TBبرای کاهش گسترش بیماری در جامعه در اولویت

قوی در مقابل سل خارج ریوی نشان دهد (.)28

میباشد.

از نظر استعمال دخانیات ،هر چند  68/6درصد از بیماران

از محدودیتهای این مطالعه ،پیچیده بودن مراحل انجام

سیگاری در خوشههای شبیه به هم قرار گرفتند اما در

تکنیک ،هزینه باالی آن ،زمانبر بودن انجام تکنیک و جمع

تحلیل آماری هیچ رابطه معنیداری بین استعمال دخانیات

آوری نمونهها از مراکز استانهای مختلف و مشکالت

با خوشهبندی به دست نیامد (.)P=0/79

مربوط به آنالیز باندها به علت تعداد باالی باندهای تشکیل

در مطالعه حاضر یکی دیگر از عوامل دموگرافیکی سابقه

شده میتوان اشاره کرد .در دسترس نبودن مقالههایی با این

مهاجرت از روستا به شهر بود که تحت بررسی قرار

روش ملکولی به میزان کافی از سایر محدودیتهای این

گرفت .هر چند در گزارشات ارائه شده بین مهاجرت با

مطالعه میباشد و همچنین به دلیل وجود بعد مسافت بین

خوشهبندی رابطه یافت شده است ( .)29اما از انجا که در

استانها و در دسترس نبودن بیماران تعدادی از دادهها را

مطالعه حاضر ،بررسی سابقه مهاجرت صرفاً از روستا به

از دست دادیم.

شهر بود الزاماً بیماران مورد ارزیابی ،بومی مناطق خود
بودند لذا امکان مقایسه با مطالعات دیگر فراهم نبود.

سپاس و قدرداني
نویسندگان از کارکنان آزمایشگاههای سل و بیماران مسلول

نتيجهگيری

استانهای غرب و شمال غرب کشور تشکر میکنند.

این مطالعه ،اطالعاتی در مورد اپیدمیولوژی مولکولی

حمایت مالی این مطالعه توسط مرکز تحقیقات سل و

 MTBدر نواحی غرب و شمالغرب ایران را فراهم می

بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت

کند .افزایش هشدار دهنده در بروز  ،TBباعث افزایش

گرفته است.

نگرانی در مورد برنامههای کنترل سل در این نواحی می

تضاد منافع

شود .تنوع ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در منطقه

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

مورد مطالعه باال بود .میزان انتقال اخیر بر اساس خوشه

نشده است.
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Abstract
Background: Tuberculosis (TB) with more than 10 million new cases per year and one of the top 10 causes
of death worldwide, is still one of the most important global health problems. Also, multi drug-resistant
tuberculosis (MDR) is a serious danger to public health. Understanding of the epidemiological pattern of
mycobacterium tuberculosis (MTB), Estimates of recent transmission and recurrence of infection, it is
possible with molecular typing methods. The present study was performed aiming to track and determine
the type of Mycobacterium tuberculosis infection, as well as its relationship with demographic factors, using
PGRS-RFLP.
Materials and Methods: In this study, 90 samples collected from TB patients from the North West
provinces of Iran, Molecular typing by Characterization highly abundant polymorphic GC-rich-repetitive
sequence. Investigated Demographic factors associated with the transmission of the disease.
Results: All isolates were grouped into 44 clusters 28types (33.3%) of the subspecies were in unique stains
and 66.7% (from 56 patients) had clustered isolates. The largest cluster contained 8 isolates (9.52%) was
the West provinces of Iran.
Conclusion: Genetic variation of Mycobacterium tuberculosis is high in this region. The rate of recent
transmission based on clustering was unexpected (The global average is 30%-40%). The recent transmission
was more dynamic in the west than northwest Iran. Clustering based on PGRS-RFLP can demonstrate the
high correlation between molecular and classic information. In addition, the significant relationship between
vaccination record and clustering highlights the necessity to conduct more extensive studies.
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