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تشخيص همزمان سل ريوي و تعيين مقاومت داروئي به
ايزونيازيد در سويههاي کلينيکي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
با استفاده از روش PCR-RFLP
مريم السادات طيبون  ،4مريم صدرنيا  ،*2حميدرضا مهاجراني

3

 4مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 2گروه زيستشناسي ،دانشگاه پيام نور
 3گروه زيست شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک ،اراک ،ايران
(دريافت مقاله -32/2/22 :پذيرش مقاله)33/2/25 :

چكيده
زمينه :تشخيص سريع و درمان دارويي مناسب اولين اقدام براي کنترل اپيدمي سل و سل مقاوم به دارو است .در مطالعه حاضر روش
مولكولي  PCR-RFLPجهت تشخيص سريع سويههاي کلينيكي و تعيين مقاومت آن به ايزونيازيد مورد استفاده قرار گرفت.

مواد و روشها:

در مطالعه حاضر تعداد  75نمونه کلينيكي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس مورد بررسي قرار گرفت .ابتدا با کمک PCR

جستجو و تكثير ژن  katGقطعه  026bpبراي تأييد مولكولي در تشخيص باکتري صورت گرفت .سپس محصول  PCRبا کمک RFLP

و با استفاده از آنزيم مناسب

 katG 345مورد

بررسي قرار گرفت .جهت تأييد نهايي ،تعدادي از نمونهها تعيين توالي شدند.
يافتهها :در مطالعه حاضر تمامي سويههاي مورد مطالعه باند  026bpرا نشان دادند که مؤيد مايكوباکتريوم توبرکلوزيس بود .عالوهبر
بودند .از  44سويه حساس هيچ کدام در کدون  katG 345موتاسيون نداشتند .از طرفي نتايج تعيين توالي ،تأييد کنندهي تعيين
موتاسيون بهروش مولكولي مورد استفاده بود .در اين تحقيق براي تست  PCR RFLPحساسيت  35/0درصد (35 CI:6/75-6/37
درصد) و ويژگي  466درصد ( 35 CI:6/34-6/4درصد) محاسبه گرديد.
نتيجهگيري :نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که روش  PCR-RFLPقادر به شناسايي مقاومت به ايزونيازيد در  35درصد موارد بوده
و ميتواند در يک آزمايش بهصورت همزمان جهت تشخيص سل ريوي و تعيين مقاومت داروئي به ايزونيازيد در سويههاي کلينيكي
مايكوباکتريوم توبرکلوزيس مورد استفاده قرار گيرد.
واژگان کليدي :مايكوباکتريوم توبرکلوزيس ،تشخيص ،مقاومت داروئيPCR-RFLP ،katG ،

* گروه زیست شناسی ،دانشگاه پيام نور
Email :msadrnia@yahoo.com
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اين ،از  40سويه مقاوم به ايزونيازيد ،در روش  PCR-RFLPنشان داده شد که  44سويه داراي موتاسيون در  Ser315Thrژن katG

تشخيص سريع بيماري سل و مقاومت داروئي547 /

طيبون و همكاران

شدت به خطر انداخته است ( 4 ،3و .)8

مقدمه
بيماري سل هنوز هم بهعنوان یک عامل عفونی با

تشخيص
این

مرگ ومير باال در سراسر جهان در نظر گرفته میشود.
بهطور کلی یک سوم از جمعيت جهان در حال حاضر
با باسيل سل آلودهاند .متأسفانه ،مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس ( )MTBبا تقریباً  9ميليون مورد جدید

به
و

 .تعيين سویههاي مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس مقاوم در برابر درمان ( )MDRبا استفاده
از تکنيکهاي مولکولی یک روش سریع براي

در هر سال ،همچنان بهعنوان یک تهدید جهانی براي

تشخيص و کنترل بيماري است و براي درمان موفق و

بهداشت عمومی باقی مانده است (.)1-4

کنترل شيوع سویههاي مقاوم در جامعه ،امري ضروري

این مشکل با ظهور سل مقاوم به چند دارو ()MDR

میباشد . 9

که نتيجهي استفاده گسترده و بدون مالحظهي

در ایران شيوع مقاومت در دست کم یک دارو 5

آنتیبيوتيکهاست با پيچيدهتر کردن موفقيت در درمان

درصد و شيوع  MDR-TBبا موارد قبالً درمان شده

منجر به شکست در ریشه کن کردن بيماري سل شد

 48/2درصد میباشد (.)7

( 2و .)4

ایزونيازید یک داروي ضد سل خط اول ،بسيار کارآمد

امروزه،
ریفامپيسين ()RIF

، EMB

، INH
PZA

براي از بين بردن باسيل سل است ،با این حال ،افزایش
سویههاي مقاوم به ایزونيازید ،اثر بخشی این دارو را
بهعنوان یک عامل کنترل بيماري در جمعيتها کاهش

براي راهبرد درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقيم،

داده است .ایزونيازید یک پيش داروست که توسط

یا  ،DOTSبه منزله ستون فقرات درمان سل ()TB

باکتري فعال میشود .آنزیم کاتاالز -پراکسيداز که

می باشد ( 3 ،2و .)5

توسط ژن  katGکد میشود ،با فعال کردن ایزونيازید

طبق توصيه سازمان بهداشت جهانی قبل از تجویز هر

باعث ایجاد رادیکالهاي آزاد شده که به نوبه خود

گونه آنتیبيوتيک باید حساسيت باکتري به انواع

براي باکتري سمی هستند (.)10

داروهاي نامبرده مشخص گردد .در سالهاي اخير

مکانيسمهاي مرتبط با مقاومت به ایزونيازید در

تعداد افراد مبتال به سل مقاوم به چند دارو باال رفته و

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ناشی از جهش در ژنهاي

سازمان بهداشت جهانی تخمين زده است که حدود
 650/000از  12ميليون مورد سل شایع در سال ،2010
( MDR-TB)Multi Drug -Resistanceشناسایی
شده است .مقاومت چند دارویی ( )MDRمقاومتی

ژن  ،inhAژن  ،kasAژن  ahpCو ژن  ndhشناسایی
شده است .عالوه بر این ،جهش در ژنهاي ،furA
 iniB ،iniAو iniCنيز در سویههاي مقاوم در برابر
ایزونيازید مشاهده شده است (.)11

است که در آن سویه جدا شده ،حداقل به دو داروي

مطالعات اخير نشان داده که احتماالً بهعلت اهميت

اصلی و مهم ضد سل یعنی ایزونيازید و ریفامپين

جزء پراکسيداز براي قابليت زیست سلول ،حذف

مقاوم باشد .این موضوع برنامه جهانی درمان سل را به

کامل ژن نادر است .به همين دليل بيشترین مقاومتی
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دامنهاي بين  15-77درصد را شامل میشود ( 6و .)7

مختلف است .این تغييرات عمدتاً در ژنهاي ،katG

/ 543طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 4334

که از طریق تغيير در  KatGایجاد می شود ،انتخاب

بافر ( TAE )1xمحتوي  70ميلیگرم 100 Chelex

جهشهاي خاصی است که باعث کاهش فعاليت

حل گردید .در مرحله بعد به مدت  45دقيقه در 97

کاتاالز در سطحی است که ارگانيزمهاي مقاوم به

درجه سانتیگراد گرمادهی شد .سپس سه مرتبه

ایزونيازید قادر به زیست باشد .طبق مطالعات گذشته،

سانتریفوژ با دور  14000بهمدت  10دقيقه (به منظور

جانشينی در کدون  Ser315Thrبيشترین ميزان جهش

حذف  )Chelexانجام شد .در نهایت سوپرناتانت

را شامل میشود .جهشهاي ایجاد شده ،توازن بهينه

محتوي  DNAدر فریزر نگهداري شد .بدین منظور

بين کاهش فعاليت کاتاالز و باالترین سطح مورد نياز

سویههاي حساس ،مقاوم به دارو و سویه استاندارد

از فعاليت پراکسيداز  KatGرا فراهم میکند (.)12

 H37Rvمورد استفاده قرار گرفتند ( 13و .)14

شيوع جهش در ژن  katGدر بين مناطق مختلف
جهان با نرخهاي مختلف از  7درصد در فنالند تا 94
درصد در شمال غرب روسيه متفاوت است .به هر
حال ،یک جهش غالب در ژن ،Ser315Thr ،katG
براي بيش از  70-90درصد از فنوتيپها با مقاومت
باال به ایزونيازید ( MIC>5ميلیگرم بر ميلیليتر)،
عامل مقاومت به ایزونيازید فرض شده است ،که
بيشترین نوع جهش در جایگزینی سرین به ترئونين
( )AGC:ACCمیباشد ( 8و .)10
هدف از این مطالعه ارائه روشی سریع و مناسب براي
تشخيص سریع و شناسایی جهش مرتبط با مقاومت به
ایزونيازید در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس میباشد.

مواد و روشها
در این پژوهش ،تعداد  87سویه بررسی شد که از این
مقاوم به ایزونيازید بودند .مجموعاً در  87نمونه
 MTBحساسيت و ویژگی روش  PCR-RFLPمورد
بررسی قرار گرفت و نتایج بهدست آمده با نتایج تعيين
توالی مقایسه شد.

بهمنظور بررسی وجود موتاسيون در ژن ،KatG315
 DNAاستخراج شده به همراه پرایمرهاي اختصاصی
 KatG904و  KatG1523براي تکثير ناحيه 620bp
استفاده شد (.)5
واکنش  PCRدر حجم نهائی  25ميکروليتر صورت
گرفت .شرایط  PCRبه ميزان  5نانوگرم ازDNA

استخراج شده 2 ،ماکرومول از بافر و  0/5ماکرومول
 ،MgCl2ميزان  15پيکومول از هر جفت پرایمرهاي
رفت و برگشت 0/15 ،ماکرومول از مخلوط دزوکسی
نوکلئوتيد ( 1/5 ،)dNTPواحد از آنزیم  Taqپليمراز
(شرکت سيناژن) انجام گرفت.
سيکل حرارتی براي تکثير  katGشامل دناتوراسيون
اوليه  95درجه سانتیگراد براي  5دقيقه و 40سيکل
بهصورت  94درجه سانتیگراد براي  1دقيقه58 ،
درجه سانتیگراد براي  1دقيقه 72 ،درجه سانتیگراد
براي  1دقيقه و بعد از پایان  40سيکل دماي پایانی 72
درجه سانتیگراد براي  10دقيقه بود .وجود قطعه
 620bpدر محصول  PCRبا کمک الکتروفورز روي
ژل آگارز  2درصد تأیيد شد .جهت تعيين جهش در

استخراج DNA

کدون  ،KatG315عامل مقاومت به ایزونيازید،

جهت استخراج  DNAاز روش  Chelex100استفاده

محصول  PCRجهت انجام  PCR-RFLPمورد

شد .بهطور خالصه  3-4کلنی جوان در  270ميلیليتر

استفاده قرار گرفت.
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] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-09

ميان 41 ،سویه حساس و  46سویه از نظر فنوتيپی

پروتكل PCR

طيبون و همكاران

تشخيص سريع بيماري سل و مقاومت داروئي556 /

PCR-RFLP

تصادفی انتخاب شد .براي ارزیابی صحت روش

تعيين موتاسيون در  315KatGبا کمک  RFLPو با

 ،PCR-RFLPاز روش تعيين توالی ،بهعنوان

استفاده از آنزیم برشگر  ،HpaIIمحل برش

استاندارد طالیی استفاده شد .در این روش ،محصول

( )AGC:ACCانجام شد .بدین منظور  12ميکروليتر

 PCRبراي تعيين توالی و تجزیه و تحليل ژنتيکی

از محصول  PCRبا  5واحد اندونوکلئاز HpaII

(systems

(شرکت فرمنتاز) برش داده شد و محصوالت حاصل

 Source Bioscienceانگلستان فرستاده شد.

)Applied

Bio

به

شرکت

از هضم آنزیم بر روي ژل پلی آکریل آميد  12درصد
الکتروفورز گردید .با کمک نرمافزار Genetix

يافتهها

باندهاي مورد انتظار براي قطعه مورد نظر این آنزیم

نتايج PCR

تعيين شدند (.)5

انجام  PCRژن  ،KatG315روي تمامی نمونههاي
مورد مطالعه ،باند  620bpرا ارائه نمود که نشان دهنده

تعيين توالي ژن (انجام سكوئنس)

انتخاب صحيح پرایمرها و تعيين برنامه مناسب PCR

بهمنظور بررسی جهشهاي نقطهاي که با روش

بود .وجود قطعه  620bpژن  katGبهعنوان

 PCR-RFLPشناسایی شدهاند 20 ،تا از سویههاي

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شناسایی شدند (شکل .)1

 10( MTBسویه حساس  10سویه مقاوم) بهصورت

7 H37Rv

6

5

4

3

2

1
620
300
100

در شکل  1محصول  PCRبراي  8نمونه نشان داده

نتايج PCR-RFLP

شده است .ستون شماره 1سایز مارکر  100bpشرکت

در این روش محصول برش آنزیمی به کمک

سيناژن ،ستون  2تا  7نمونههاي مایکوباکتریوم

 PCR-RFLPهمانگونه که با نرمافزار Genetix

توبرکلوزیس مورد مطالعه که باند 620 bpرا نشان

پيشبينی شده بود ،براي سویههاي فاقد جهش الگوي

دادند ،ستون شماره  8بهعنوان کنترل منفی فاقد

 Aو  Bو براي سویههاي داراي جهش ،الگوي Cو D

 DNAو ستون شماره  9سویه استاندارد H37Rv

را نشان داد (جدول .)1

بهعنوان کنترل مثبت بررسی شد.
http://bpums.ac.ir
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شکل  )1ژل الکتروفورز قطعه  620bpحاصل از KatG315
شمارههاي  1-6سویههاي کلينيکی 7 ،کنترل منفی و  8سویه استاندارد

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 4334

/ 554طب جنوب
جدول  )4الگوي  PCR-RFLPقطعهي  026bpبراي 70

ایزونيازید ،با روش  44 ،PCR-RFLPسویه داراي

نمونه بعد از برش با آنزيم HpaII

موتاسيون در  Ser315Thrژن  katGبودند41 .

الگو

(227)bp
C

+

D

+

(262)bp

B

+

+

(453)bp

A

+

(435)bp

(05)bp

نداشتند .حساسيت  95/6درصد ( 95درصد-

+

+

(432)bp

اندازه قطعات  RFLPحاصل برش با آنزيم HpaII

سویه حساس هيچکدام در کدون  katG315موتاسيون

+

+
+

+

+

+

+

در این مطالعه تمامی سویههاي مورد مطالعه باند
 620bpرا تشکيل دادند که تأیيد کننده مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس بود .عالوهبر این ،از  46سویه مقاوم به

 )CI:0/85-0/98و ویژگی  100درصد ( 95درصد-
 )CI:0/91-1با نرمافزار محاسباتی On Lineمحاسبه
گردید .نتيجه هضم قطعه  ،620bpمحصول  PCRژن
 KatGدر نمونههاي مختلف ،متفاوت بوده و
الگوهاي متنوعی را نشان میدهد .نتایج این یافتهها در
شکلهاي  2و  3نشان داده شده است.

شکل  )3الگوهاي ( Cو  )Dو PCR-RFLP

شکل  )2الگوهاي ( Aو PCR-RFLP)B

شکل  2الگوي  Aو الگوي Bبراي سویههاي فاقد

داراي جهش را نشان میدهد.

جهش و شکل  ،3الگوي  Cو الگوي  Dسویههاي
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شکل  )4نتایج تعيين توالی

طيبون و همكاران

تشخيص سريع بيماري سل و مقاومت داروئي552 /

نتايج تعيين توالي

درصورت مثبت بودن خلط ،پزشک درمان حملهاي را

نتایج حاصل از توالییابی بهمنظور شناسایی جهش در

براي  2ماه با  4داروي ایزونيازید ،ریفامپيسين ،پيرازیناميد

کدون  315ژن  KatGبا نرمافزار  MEGA4و

و اتامبوتول را شروع میکند .پس از منفی شدن خلط6 ،

 Chromasبررسی شد .همانطور که در شکل 4

ماه درمان  2دارویی ایزونيازید و ریفامپيسين را ادامه

مشاهده میشود در سطر اول توالی ژن  KatGو در ادامه

میدهد (.)15

برخی از نمونههایی که تعيين توالی شدهاند ،مورد بررسی

طبيعتاً با توجه به حساسيت تعریف شده براي

قرار گرفت .بهعنوان مثال در نمونه  84Iدر مقایسه با

زیل -نلسن و طوالنی بودن زمان کشت ،استفاده از

توالی ژن اصلی نوکلئوتيد سيتوزین به گوانين تبدیل شده

کيتهاي تشخيصی و روشهاي مولکولی بهعنوان

است (در این شکل توالی نوکلئوتيدها ریورس شده و

استاندارد طالیی بسيار ارزشمند میباشد.

تغيير نوکلوتيدي بيان شده معرف جهش ایجاد شدهي

استفاده از کيتها ،اغلب نياز به تأمين دستگاههاي

 G945Cمرتبط با کدون  315میباشد) .نتایج تعيين

پرهزینه داشته و وابستگی هميشگی آزمایشگاه را به کيت

توالی ،تعيين موتاسيون به روش مولکولی را تأیيد کرد .از

به دنبال دارند .ضمن اینکه هزینه اجراي تست را نيز

نتایج بهدست آمده ،رخداد موتاسيون در کدون

بسيار افزایش میدهند .این روشها پرهزینه و وقتگير

 KatG315در سویههاي مقاوم استنباط گردید .به این

بوده و امکان استفاده از آن بهصورت روتين وجود ندارد،

ترتيب با اجراي یک تست تشخيص هم زمان بيماري

لذا روشهاي مناسبتر به لحاظ زمانی و اقتصادي در

سل و تعيين مقاومت دارویی به ایزونيازید محقق گردید.

استفاده روتين ترجيح داده میشوند.
در اجراي روتين ،روشهاي موسوم به  ،In-houseکه

بحث
به علت گسترش روز افزون سل مقاوم به دارو ،و با
توجه به متد درمانی سل ،فراهم نمودن روشهایی
براي تشخيص سریع حساسيت یا مقاومت سویههاي
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به دارو امري ضروري
بر اساس پروتکل درمانی  ،WHOبعد از اثبات عالئم
بالينی شامل  2هفته سرفه مداوم ،کاهش وزن ،تب با عرق
شبانه خلط ،خلط خونی و درد قفسه سينه ،پزشک
تقاضاي آزمایشهایی از جمله بررسی ميکروسکوپی
خلط و کشت را میدهد .بررسی ميکروسکوپی خلط

میرسند .در اینجا از تعيين توالی بهعنوان استاندارد
طالیی مولکولی استفاده به عمل آمده است .نتایج به
دست آمده ،انطباق قابل قبولی به لحاظ حساسيت و
ویژگی ،بين نتایج مذکور را نشان میدهد که اثبات کننده
کارایی روش در استفاده روتين میباشد.
سرعت عمل در اجراي این روش ،قابل قبول بوده و از
طرفی نتيجه تست در زمان بسيار کوتاهتري بهدست
میآید .بنابراین امکان اجراي آن ،بهعنوان تست روتين
آزمایشگاهی ،حتی در آزمایشگاههایی که تعداد نمونههاي
مورد پذیرش باالیی بهصورت روزانه دارند ،میباشد.

بهروش زیل -نلسن سریع بوده ولی در حدود 20-80

نتيجهگيري

درصد کارایی دارد ( 3و .)4

روش  PCR-RFLPبراي تعيين موتاسيون در ژن

نتایج کشت  45روز بعد ( 3تا  6هفته) اعالم میشود.

 KatG315در سویههاي مقاوم به داروي ایزونيازید
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بهنظر میرسد.

شامل انواع روشهاي  PCRمیباشند ،مناسبتر به نظر

/ 553طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 4334

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس روشی سریع و در دسترس و

در آنها باالست ،مانند آفریقاي جنوبی با ميزان مرگ

همچنين با قدرت تشخيصی و دقت باال میباشد.

ومير باال همراه است (.)9

این روش جهت تشخيص سریع و در دسترس سویههاي

مدت درمان طوالنی سویههاي مقاوم مایکوباکتریوم

مقاوم باکتري و درمان به موقع بيماران مبتال و جلوگيري

توبرکلوزیس منجر به از دست رفتن زمان قابل توجهی

از افزایش هزینه بيماران مسلول انجام گرفت .همچنين

در درمان بيمار میشود .در حال حاضر هيچ

استفاده از این روش میتواند منجر به تشخيص به موقع

دستورالعمل استانداردي براي درمان سویههایی با

یک بيمار مقاوم به دارو شود که این مسأله از دیدگاه

مقاومت باال وجود ندارد (.)9

اپيدیميولوژیک بسيار حائز اهميت است .از آنجا که

عالوهبر این ،نتایج تعيين توالی وجود موتاسيون در

جهش در ژن  KatGآنزیم کاتاالز -پراکسيداز در

کدون  katG463را در تعدادي از سویههاي مورد

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ( )MTBعامل اصلی

مطالعه نشان داد .باید توجه داشت که موتاسيون در

مقاومت به ایزونيازید ( )INHبه حساب میآید ،هدف از

کدون  katG463صرفاً یک پلیمورفيسم است که

این مطالعه ارائه روشی سریع و مناسب براي شناسایی

همراه با بررسی کدون  Gyr95در تعيين گروه ژنتيکی

موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ایزونيازید در

باکتري کاربرد داشته و در ایجاد مقاومت داروئی نقشی

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس میباشد (.)5

ندارد ،ولی موتاسيون در کدون  katG315وابسته به

استفاده از روشهاي ملکولی سریع براي تشخيص

مقاومت به ایزونيازید میباشد .از نتایج تعيين توالی

مقاومت به داروهاي خط اول ،تأخير زمانی در

اثبات میشود وجود یا عدم وجود جهش در

تشخيص سل مقاوم در برابر دارو ( )MDR-TBرا به

 katG315در تعيين حساسيت مایکوباکتریوم

نحو چشمگيري کاهش خواهد داد.

توبرکلوزیس به ایزونيازید نقش اصلی دارد.

استفاده نابجا از داروهاي پرهزینه و سمی خط دوم
( )SLDsبراي درمان  MDR-TBممکن است به

سپاس و قدرداني

( )XDR-TBمنجر شود  .XDR-TBبهعنوان

خانم مریم طيبون (دانشجوي کارشناسی ارشد

مقاومت به فلوروکينولون به همراه حداقل یکی از

ميکروبيولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات

داروهاي تزریقی خط دوم ( )SLDsکانامایسين،

اراك) میباشد .بدینوسيله از آزمایشگاه ميکروبشناسی و

آميکاسين و یا کاپرئومایسين تعریف میشود

کليه همکارانی که ما را در این پژوهش یاري نمودهاند

 XDR-TBبهخصوص در کشورهایی که بار HIV

صميمانه تشکر و قدردانی مینمایيم.
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Abstract
Background: Early detection and suitable drug admission are the first attempts to control of TB and
MDR-TB. In this study, PCR-RFLP method was used for rapid detection of Mycobacterium tuberculosis
and resistance to isoniazid.
Materials and Methods: In the present study, 87clinical isolates of MTB were used in a PCR-RFLP
method. The RFLP-PCR assay by specific primer was used for two purposes; In the first, PCR of katG
gene for diagnosis of bacteria and in the second step, PCR product by endonuclease enzyme in a RFLP
reaction produced a pattern in electrophoresis for mutation detection in katG315. Sequencing method was
used for confirmation of RFLP results.
Results: The study showed that all studied strains produced band 620bp that confirmed MTB. From the 46
resistant strains to isoniazid, the RFLP-PCR method showed that 44 strains had mutations in the katG gene
Ser315Thr. The 41 susceptible strains had not any mutation at the codon. Results of sequencing were
confirmed results of the molecular method. Sensitivity of RFLP-PCR test was 95.6% (95% CI :0.85-0 .98)
and specificity was 100% (95% CI :0.91-1 .0).
Conclusion: RFLP-PCR test is a good tool for simultaneous diagnosis and detection of katG315 mutation
in clinical isolates of MTB.
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