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 5گروه ميكروبيولوژي ،دانشكده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
 2مرکز تحقيقات سل و عفوني کودکان ،گروه ميكروبيولوژي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
 1مرکز تحقيقات سل و عفوني کودکان ،گروه ژنتيک مولكولي ،دانشكده علوم زيستي ،دانشگاه تربيت مدرس تهران
 4مرکز تحقيقات پزشكي و مولكولي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
(دريافت مقاله -12/2/8 :پذيرش مقاله)12/6/52 :

چكيده
زمينه :اتيوناميد ( )ETHيک آنالوگ ساختاري از ايزونيازيد و از داروهاي خط دوم در درمان بيماري سل ميباشد .اتيوناميد و
ايزونيازيد پروتئين  INHAرا در باکتري مايكوباکتريوم توبرکلوزيس ( )MTBهدف قرار ميدهند .اين پروتئين در بيوسنتز
اسيدمايكوليک ديواره نقش دارد .هدف از اين مطالعه بررسي ترادف ژن  ethAبهمنظور شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به
اتيوناميد در مايكوباکتريوم توبرکلوزيس است.
مواد و روشها :در اين مطالعه توالي نوکلئوتيدي در  22سويه کلينيكي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس مقاوم و حساس به اتيوناميد مورد
ethA -5 ،ethA-1 ،ethA-4 ،ethA-1 ،ethA-8 ،ethA-51براي توليد سه قطعهاي که همپوشاني دارند در واکنش  ،PCRاستفاده شد.
به ازاي هر نمونه سه واکنش  PCRبا پرايمرهاي اختصاصي  ethA -5 ،ethA-1 ،ethA-4 ،ethA-1 ،ethA-8 ،ethA-51اجرا شد.

يافتهها :از  22سويه مورد بررسي 21 ،سويه مقاوم به اتيوناميد و  4سويه حساس به دارو بودند .نتايج الكتروفورز نشان دهندهي انتخاب
مناسب پرايمرها و برنامه  PCRبود .نتايج تعيين توالي ،رخداد موتاسيون را در نقاط مختلف ژن ،در سويههاي مقاوم مورد مطالعه اثبات
کرد .سويههاي حساس نيز همگي فاقد موتاسيون بودند.
نتيجهگيري :نتايج اين مطالعه نشان داد که هرگونه جهش در هر نقطه از ژن  ethAميتواند منجر به مقاومت به اتيوناميد شود .تشخيص
مولكولي سريع مقاومت از طريق توالي يابي کل ژن امكان پذير است.
واژگان کليدي :مايكوباکتريوم توبرکلوزيس ،مقاومت دارويي ،اتيوناميد ،تعيين توالي
* اراک ،مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان ،گروه میکروبشناسی و ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک
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ارزيابي قرار گرفت .با توجه به طويل بودن قطعه ( )bp 5421جهت تعيين ترادف کامل ژن ،از مجموعه پرايمرهاي اختصاصي

 /5514طب جنوب

مقدمه

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5111

مایکولیک و با ایجاد واکنشهاي اکسید و احیا منجر

سل یک بیماري مسري است و بیماران مبتال به سل

به مرگ سلول میشوند (.)5

ریوي مهمترین منبع عفونت هستند .این افراد در هنگام

در سویههاي مقاوم به اتیونامید هرگونه موتاسیون در

سرفه سبب ایجاد ذرات کوچک عفونی میشوند که
حاوي باسیلهاي سل است و تنفس آنها مهمترین راه
ابتال و گسترش بیماري سل است ( 1و .)2
در سالهاي اخیر ،بروز و گسترش سل مقاوم به دارو
نگرانیهاي زیادي در برنامهي جهانی کنترل سل ایجاد
کرده است .شکست برخی از برنامههاي کنترل سل به

ژن  ethAباعث عدم تولید آنزیم فالوین آدنین دي
نوکلئوتید ( )FADشده و در نتیجه اتیونامید فعال
نشده و باکتري نمیمیرد .بیان ژن  ethAتحت کنترل
تنظیمی منفی پروتئین رپرسور  EthRمیباشد .افزایش
در بیان  EthRمیزان فعالیت ژن  ethAرا کاهش
میدهد .در نتیجه منجر به کاهش فعالیت دارو و

این دلیل است که فقط یک سوم یا نیمی از موارد اسمیر

افزایش مقاومت به اتیونامید میشود (.)9

مثبت بیماري تشخیص داده میشوند ( .)3پیشرفت در

تعیین رخداد جهش که میتواند جایگزین روش بسیار

تشخیص و درمان بیماري ،کلید کنترل مؤثر بیماري سل

وقتگیر کشت باشد ،از اولویتهاي اصلی در علم

میباشد ،در نتیجه الزم است که ژنتیک و فیزیولوژي

مایکوباکتریولوژي محسوب میشود .هدف از این

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و نحوه غلبه باکتريها بر
سیستم دفاعی میزبان و ایجاد بیماري ،مورد مطالعه دقیق
قرار گیرد ( 4و .)5

مطالعه ارائه روشی کاربردي براي شناسایی
موتاسیونهاي مرتبط با مقاومت به اتیونامید در
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است.

درمان سه دارویی ،اساس درمان سل میباشد .اتیونامید
یکی از داروهاي رده دوم در درمان مایکوباکتریوم

مواد و روشها

توبرکلوزیس میباشد که در درمان سل مقاوم به دارو

 27نمونه کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از بانک

مورد استفاده قرار میگیرد و یک آنالوگ ساختاري از

 DNAمرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان دانشگاه

ایزونیازید است ( .)6اتیونامید یک پیش داروست که

علوم پزشکی اراک بر اساس نتایج تست تعیین مقاومت

توسط یک آنزیم منواکسیژناز ( )RV3554Cبه نام

داروئی انتخاب گردید.

 EtaAیا  EthAفعال میشود و سپس پروتئین inhA

 ethAآنزیم فالوین منواکسیژناز را کد میکند ،این
آنزیم در جایگاه فعال خود حاوي گروه فالوپروتئینی
( )FADمیباشد که توسط این گروه واکنشهاي
آنزیمی خود را کاتالیز میکند .از جمله این واکنشها
تبدیل داروي اتیونامید به آنالوگهایی از جمله
 S-oxidمیباشد ،این آنالوگها روي دیواره سلولی
باکتري اثر میگذارند و با جلوگیري از سنتز اسیدهاي
http://bpums.ac.ir

بهمنظور تکثیر ،توالی این ژن با کمک پرایمرهاي
طرحی شده به سه قسمت تقسیم گردید .به همین
دلیل سه جفت پرایمر مورد استفاده قرار گرفت.
پرایمرهاي ethA 1-Fو  ethA1-Rیک قطعه bp667
به نام  ،ETH1پرایمرهاي ethA 2-Fو ethA2-R

یک قطعه  bp692به نام  ethA2و پرایمرهاي
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درگیر در سنتز مایکولیک اسید را مهار میکند ( .)7ژن

PCR

با توجه به طول بسیار بلند ژن )bp1471( ethA

بررسي ژن  ethAدر سويههاي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس 5511 /

معظمي و همكاران

 ethA3-Fو  ethA3-Rیک قطعه  bp342بهنام

 45ثانیه و تکثیر نهائی 72°Cبه مدت  11دقیقه بود.

 ethA3را تکثیر میکنند .این سه قطعه تولید شده در

جدول  2توالی پرایمرهاي استفاده شده براي انجام

برخی ترادفها با هم دیگر همپوشانی دارند (.)9

 PCRو تعیین توالی را نشان می دهد.

واکنش  PCRدر حجم نهائی  25میکرولیتر مطابق
جدول  1انجام شد.

جدول  )2توالي پرايمرهاي استفاده شده جهت
تكثير ژن ethA

جدول  )5حجم و غلظت مواد استفاده شده
در واکنش PCR

اندازه
نام پرايمر

ترادف ()1-1

ethA1-F
ethA1-R
ethA2-F
ethA2-R
ethA3-F
ethA3-R

ATC ATC GTC GTC TGA CTA TGG
ACT ACA ACC CCT GGG ACC
CCT CGA CCT TCC CGT GA
CCT CGA GTA CGT CAA GAG CAC
GGT GGA ACC GGA TAT GCC TG
CGT TGA CGG CCT CGA CAT TAC

محصول
PCR

رديف

نام ماده

غلظت

حجم (ميكروليتر)

1

DNA

41ng

2

2

Buffer

11X

2/5

3

MgCL2

51mM

1/5

4

dNTPs

11 mM

1

5

Primer F

11pmol

2

6

Primer R

11pmol

2

7

taq

1unit

1/5

5

H2O

Up to 25

دماي اتصال پرایمرها در واکنش  PCRبر مبناي
دماي ذوب آن ها تعیین می شود .پرایمرهاي قطعات
 1و  2دماي اتصال و  Tmمشابهی داشتند به این
لحاظ از یک برنامه براي هر دو استفاده شد اما براي
تکثیر قطعه  3به دلیل اختالف در دماي اتصال ،از
برنامه  PCRمتفاوتی استفاده شد.
سیکل حرارتی براي تکثیر قطعات ( )eth1و ()eth2
از ژن  ethAشامل دماي دناتوراسیون اولیه 95
درجه سانتی گراد براي  4دقیقه 35 ،سیکل به صورت
سانتی گراد 1 ،دقیقه 72،درجه سانتی گراد 1 ،دقیقه و

692bp
342bp

الكتروفورز
بررسی وجود قطعات تکثیر شده با انجام الکتروفورز
روي ژل آگارز  1درصد انجام گرفت و نتیجه با کمک
دستگاه ترانس لومیناتور بررسی گردید.

تعيين توالي ()Sequencing
محصول  PCRجهت تعیین توالی به شرکت
 Source BioScienceانگلستان ارسال گردیده و با
کمک دو پرایمر رفت و برگشت با دستگاه
 Applied Biosystemتعیین توالی شدند .سپس
نتیجه تعیین توالی با کمک نرمافزار  Mega4و
 Chromasبررسی گردید.

يافتهها

دماي پایانی  72درجه سانتیگراد به مدت  7دقیقه

سويههاي مورد بررسي

استفاده گردید.

در این تحقیق جمعاً از  27سویه کلینیکی

سیکل حرارتی براي  PCRژن  ethAبراي قطعهي

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استفاده شد .که از این

( )eth3نیز به این ترتیب بود :دناتوراسیون اولیه

تعداد  23نمونه ( 55/2درصد) مقاوم به اتیونامید و 4

 95°Cبه مدت  4دقیقه ،سیکل اصلی با  35بار تکرار

نمونه ( 14/5درصد) حساس به اتیونامید بودند

شامل دناتوراسیون  95°Cبه مدت  1دقیقه ،اتصال

(جدول .)3

پرایمرها  65°Cبه مدت  1دقیقه ،تکثیر 72°Cبه مدت
http://bpums.ac.ir
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 95درجه سانتی گراد به مدت  31ثانیه 65 ،درجه

667bp

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5111

 /5516طب جنوب

نتايج PCR

محصوالت  27 PCRنمونه مورد مطالعه که با استفاده از
پرایمرهاي ژن  ethAتکثیر شده بودند ،روي ژل الکترفورز
باندهاي مطلوب ایجاد کردند که نشانگر صحت انتخاب
پرایمرها و تعیین برنامه مناسب  PCRبود (اشکال .)3- 1
در شکلهاي  2 ،1و  3 ،3قطعه ،692bp ،667bp
 342bpکه با پرایمرهاي بهترتیب  ethA1و  ethA2و
 ethA3تولید شده اند ،قابل مشاهده میباشند.

شکل  )3محصول حاصل از تکثیر قطعهي  :ethA3ستون سمت چپ مارکر و
سایر ستونها محصول  342جفت بازي  ethA3را نشان میدهند

نتايج تعيين توالي
نتایج تعیین توالی براي هر نمونه شامل توالی سه قطعه
بود که با کمک برنامه  Mega4همپوشان شدند .سپس
توالی بهدست آمده با توالی استاندارد ژن ،با استفاده از
 Blast-NCBIدر برنامه  Mega4با یکدیگر منطبق
شدند (شکل .)4
رخداد موتاسیون در هر سویه با انطباق توالی استاندارد و

شکل  )1محصول حاصل از تکثیر قطعه  :ethA1ستون سمت چپ مارکر و سایر

توالی بهدست آمده از سویهها بررسی شد (شکل .)4

ستونها محصول  667جفت بازي  ethA1را نشان میدهند

دقت در انطباق ،توجه به احتمال رخداد خطا در تعیین
توالی ،استفاده از پرایمرهاي رفت و برگشت همپوشان و
تکرار آزمایش در صورت نیاز ،دقت کار را افزایش داد.
شماره نوکلئوتیدهاي بهدست آمده حاصل از تفسیر
نتایج برخی از نمونههاي مورد بررسی را در جدول 3
مشاهده میکنید .سویههاي مقاوم به اتیونامید مانند
سویه  99x ،124xو  115xبهترتیب در نوکلئوتیدهاي

سایر ستونها محصول  692جفت بازي  ethA2را نشان میدهند

نیز داراي موتاسیون در کدون  331بود.

شکل  )4نتایج حاصل از توالییابی نمونه  99Rبررسی شده با نرمافزار MEGA4

http://bpums.ac.ir
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شکل  )2محصول حاصل از تکثیر قطعهي  :ethA2ستون سمت چپ مارکر و

 312 ،315و  625داراي موتاسیون بودند .سویه 19N

بررسي ژن  ethAدر سويههاي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس 5512 /

معظمي و همكاران

از طرف دیگر تمامی سویههاي حساس به اتیونامید از

جهش یافتهاي که به داروها مقاوم شدهاند به سوش

جمله نمونه  725فاقد هرگونه موتاسیون بود .این

غالب در بدن فرد مبتال تبدیل شوند .به این ترتیب

مسئله انطباق کامل فنوتیپی و ژنوتیپی را نشان میدهد.

باسیلهاي حساس به دارو در اثر داروهاي ضد سل

سویه استاندارد  H37RVبهعنوان کنترل منفی فاقد

مصرفی از بین میروند ،اما موتانتهاي مقاوم در

موتاسیون بود .ولی سویههاي  535 ،525و  725از

حضور آنتیبیوتیک ،تکثیر یافته و به سوش غالب در

انواع بسیار مقاوم به سایر داروها ولی حساس به

بدن بیمار مبدل میشوند ( 9و .)12

اتیونامید بودند .بهطور کلی سویههاي حساس به

مورالک ( )Morlockدر سال  2113ژن  ethAرا در

تمامی داروها و یا تنها حساس به اتیونامید فاقد هر

 41سویه مقاوم به اتیونامید تعیین توالی کرد .نتایج

گونه موتاسیون در این ژن بودند و درصد انطباق

بهدست آمده در مطالعه مذکور در 15سویه ،موتاسیون

فنوتیپی و ژنوتیپی در آنها  111درصد بود.

در ژن  ethAرا نشان داد که در تمامی آنها MIC

جدول  )1نوکلئوتيد تغيير يافته در برخي از نمونههاي مورد

اتیونامید بیشتر از  51میکروگرم در میلیلیتر بود .بر

بررسي ،R .سويه مقاوم و Sسويه حساس از نظر فنوتيپي

اساس این نتایج ،موتاسیونهاي ژن  ethAکامالً متنوع

را نشان ميدهد

و در سراسر ژن پراکنده بودند ( )9این مسئله با نتایج

نام

تحقیق حاضر مطابقت داشت.

فنوتيپ

نوکلئوتيد تغيير يافته

99R

R

315

124X

R

312

19N

R

331

115X

R

625

درصد از سویههاي مقاوم با  MICبیش از 51

725

S

__

میکروگرم در میلیلیتر مقاوم به اتیونامید موتاسیون

نمونه

بحث
موتاسیون در ژن  ethAبا مقاومت به اتیونامید مرتبط
است .در این پژوهش بررسی مقاومت به آنتیبیوتیک
ملکولی گرفت .بدینمنظور سویههاي مقاوم و حساس
به اتیونامید که تعیین مقاومت در آنها بهروش فنوتیپی
کشت صورت پذیرفته است مورد استفاده قرار گرفته
و از روشهاي  PCRو تعیین توالی براي تعیین
موتاسیون در این ژن استفاده بهعمل آمد .از نظر
میکروبشناسی ،مقاومت دارویی بهدلیل جهش
ژنتیکی در ژنوم باسیل در حضور دارو اتفاق میافتد.
درمان ناقص یا اشتباه اجازه میدهد که باسیلهاي
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داشتند .در  5سویه مقاوم ،موتاسیون حذفی در ژن
 inhAکشف شد ( .)9در تحقیق حاضر موتاسیون
حذفی در سویههاي مورد مطالعه مشاهده نشد.
بروزیر ( )Brossierدر سال  2119نیز با استفاده از
تعیین توالی ژن  57 ،ethAسویه را مورد بررسی قرار
داد که از این تعداد  47نمونه مقاوم به اتیونامید و 24
نمونه حساس و  16نمونه مقاومت نسبی داشتند .در
 51درصد از سویههاي مقاوم ،موتاسیونهایی در
 ethR ،ethAیا  inhAیا پروموتر آن یافت شد .از 16
سویه که مقاومت نسبی داشتند ،در  7سویه یک
موتاسیون در  ethAو در  5سویه هیچ موتاسیونی
کشف نشد و یکی از نمونهها نیز موتاسیون در mshA

داشت .از  24سویه حساس به اتیونامید در مطالعه
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 رخداد هرگونه موتاسیون،بر اساس نتایج این تحقیق

ethA  نمونه هیچ موتاسیونی در ژن23  در،بروزیر

در هر نقطه از ژن باعث ایجاد مقاومت به اتیونامید در

نشان داده نشد و در یکی از نمونهها یک موتاسیون

 بدینترتیب انجام.مایکوباکتریوم توبرکلوزیس میگردد

 نتایج.)11(  نشان داده شدinhA جدید در پروموتر

 اثبات کننده،تعیین توالی و اثبات هر میزان موتاسیون

 با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر رخداد یک،این محقق

.مقاومت به اتیونامید در سویهها میباشد

و یا چند موتاسیون عامل مقاومت در سویهها مطابقت
 سویههاي کامالً حساس و یا تنها حساس به.دارد
.اتیونامید نیز فاقد هرگونه موتاسیون در این ژن بودند
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Abstract
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Background: Ethionamide (ETH) is a structural analog of isoniazid and secondary line anti-tuberculosis
drugs. Both of Ethionamide and isoniazid target INHA protein in mycobacterium tuberculosis. This protein
involved in mycolic acid biosynthesis. The purpose of this study is evaluation of sequence of ethA gene in
order to detect mutations related to resistance to isoniazide in clinical mycobacterium tuberculosis isolates.
Material and Methods: In this study were evaluated 27 resistance and sensitive isolates to ethionamide.
Because of length of this fragment (1470bp) were performed three reactions for each sample with ethA10, ethA-8, ethA-9, ethA-4, ethA-5 and ethA-1 specific primers in PCR reaction.
Results: From 27 used clinical isolates, 23 strains were resistant and 4 isolates were susceptible to ETH.
Results of electrophoresis were proved proper selection of primers and PCR conditions. DNA sequencing
results were determined mutations at some points of the gene in the resistant isolates to ETH, but none of
susceptible strains harbored mutations.
Conclusion: According to the results it was proved that any mutations in each point of ethA gene could
cause resistance to Ethionamid. Rapid molecular detection of the resistance is possible only via complete
sequencing of total length of this gene.
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