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تشخيص سريع موتاسيون در کدون  34ژن  rpsLمرتبط با مقاومت به
استرپتومايسين توسط تکنيک  RFLPبا آنزيمهاي اندونوکلئازي  BsajIو
 MbooIIدر سويههاي کلينيکي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
 2گروه ميكروبيولوژي و ايمونولوژي ،مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 1گروه ميكروبيولوژي ،دانشگاه آزاد اسالمي علوم تحقيقات تهران (مرکزي) ،ايران
 1گروه ژنتيک مولكولي ،دانشگاه تربيت مدرس تهران ،مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 1گروه زيستشناسي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
 1بخش اطفال ،مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
(دريافت مقاله -31/7/13 :پذيرش مقاله)31/3/1 :

چكيده
زمينه :استرپتومايسين يكي از مهمترين داروهاي مؤثر جهت درمان بيماري سل ميباشد که مقاومت به آن به طور فزايندهاي گزارش
ميشود .شايعترين موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به داروي استرپتومايسين در مايكوباکتريوم توبرکلوزيس در کدونهاي  11و  88ژن
 )NC_000962.3( rpsLاتفاق ميافتد .هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات ژن  rpsLدر سويههاي کلينيكي اين باکتري با استفاده از
دو آنزيم  BsajIو  MbooIIاست.
مواد و روشها :در اين مطالعه  72سويه کلينيكي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس استفاده شد .روش مولكولي  PCR-RFLPبا دو آنزيم
 BsajIو  MboIIجهت تعيين موتاسيون در کدون  11ژن  ،rpsLبه ترتيب در سويههاي مقاوم و حساس ،طراحي و نتايج بهدست آمده
با روش توالييابي و فنوتيپ سويهها مقايسه گرديد.
يافتهها :در اين مطالعه از کل سويههاي موجود 11 ،سويه توسط آنزيم  BsajIبررسي شدند که از اين تعداد 61 ،درصد سويههاي مقاوم
تشخيص داده شد 16 .سويه نيز توسط آنزيم  MboIIبررسي و حدود  32درصد سويههاي حساس فاقد موتاسيون تشخيص داده شد.
اين آنزيم (برخالف  )BsajIبراي تشخيص سويههاي حساس طراحي شده بود .نتايج توالييابي انطباق کامل با نتايج  PCR-RFLPرا
نشان داد و وجود جهش در کدونهاي  11اين ژن را در سويههاي مورد مطالعه اثبات نمود.
نتيجهگيري :نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که روش  RFLPبا آنزيمهاي اندونوکلئازي طراحي شده ميتواند به عنوان روشي سريع،
ساده و داراي حساسيت باال براي تمايز سويههاي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس مقاوم و حساس به استرپتومايسين مورد استفاده قرار گيرد.

واژگان کليدي:

مقاومت دارويي ،استرپتومايسينBsajI ،PCR-RFLP ،
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اهميت این موضوع زماني احساس شد که موارد

سل از بيماریهای همهگير در جهان و ایران ميباشد.

 MDRتبدیل به ( XDRسویههای مقاومت به

بر اساس برآورد سازمان جهاني بهداشت ()WHO

داروهای خط اول و دوم) گردید .به طوری که از سال

یک سوم جمعيت جهان به بيماری سل آلودهاند و

 0223سویههای  XDRاز برخي نقاط دنيا به خصوص

مبتال ميشوند .سرعت آلوده شدن افراد در حال حاضر

است ( .)9-11در سالهای قبل از پيدایش داروی ضد

یک نفر در هر ثانيه است WHO .تخمين زده است که

سل فقدان دارو عامل عمده مرگ بيماران بود و اکنون

در آینده نزدیک  1ميليارد نفر دیگر نيز به این باسيل

در شروع قرن  01مقاومت دارویي یکي از عوامل مهم

آلوده ميشوند که از این ميان  022ميليون نفرشان به

مرگ ومير بيماران سلي به شمار ميرود (.)10-13

بيماری مبتال ميشوند و  53ميليون نفر از این بيماری

استرپتومایسين ،یک آنتيبيوتيک آمينوگليکوزیدی و

ميميرند .اکثر موارد ابتال به سل و مرگ و ميرهای

باکتریسيدال و اولين داروی مورد استفاده در درمان

ناشي از این بيماری در کشورهای در حال توسعه دیده

سل ،از سال  1999بوده است ( 12و  .)16مکانيسم

ميشوند (.)1

عمل این دارو همانند آمينوگليکوزیدها است به

درمان عفونتهای مایکوباکتریومي ،برخالف سایر

گونهای که از اتصال آمينواسيل tRNA -به جایگاه A

عفونتهای باکتریایي پيچيده و بحثبرانگيز است.

ریبوزوم حين فرآیند ترجمه جلوگيری کرده و باعث

بيماران باید چندین آنتيبيوتيک را برای دورههای

مرگ باکتری ميشود .مقاومت به استرپتومایسين،

طوالني ،حداقل از  6تا  9ماه ،دریافت نمایند در غير
این صورت سویههای مقاوم به آنتيبيوتيک بهوجود
خواهند آمد ( .)0مهمترین داروهایي که عليه

وابسته به وجود موتاسيون در ژن  rpsLو به ميزان
خيلي اندکي در ژن  rrsاست .مطالعات انجام شده
اهميت تغيير در دو کدون  95و  88از ژن ( rpsLو

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بهکار گرفته ميشوند

بخصوص کدون  )95را در ایجاد مقاومت به

شامل ریفامپين ،ایزونيازید ،اتامبوتول ،پيرازین آميد و

استرپتومایسين بيان کردهاند .در این مطالعه برای اولين

استرپتومایسين هستند ( .)5-3مقاومت دارویي به سل
با معرفي اولين داروی ضد سل در دنيا در سال 1995

بار تکنيک  RFLP-PCRبا دو آنزیم  BsajIو
 MboIIجهت تشخيص تغيير در کدون  95ژن rpsL

مشخص شد و سپس با ادامه استفاده از این دارو و

استفاده شد.

پيدایش داروهای جدیدتر شروع به افزایش کرد

مواد و روشها

( .)9-6از دهه  02قرن بيستم ظهور سویههای مقاوم
به چند دارو یا  MDRبه معضلي اساسي و تهدیدکننده
برای برنامه کنترل سل در جهان مبدل شد تا جایي که
سازمان جهاني بهداشت در سال 1995سل را به عنوان
یک مسئله جهاني معرفي کرد ( 0 ،0و .)8
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انتخاب نمونه و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي
نمونههای مورد بررسي از بانک  DNAموجود در
مرکز تحقيقات سل و عفوني کودکان انتخاب شدند .از
 01سویه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انتخاب شده19 ،
سویه مقاوم و  11سویه حساس به استرپتومایسين که

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 9:07 +0430 on Tuesday June 19th 2018

ساالنه حدود  9ميليون مورد جدید نيز به این بيماری

مناطقي که با بيماری ایدز درگير هستند گزارش شده
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ارجمندزادگان و همکاران

تشخيص سریع مقاومت استرپتومایسين در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس1110/

 11نمونه حساس به منظور مطالعه با آنزیم MboII

 Genetyx-winویرایش  3/1قرار داده شده و آنزیمهای

( )Fermentasمورد استفاده قرار گرفت BsajI .بهمنظور

 Bsaj1و  MboIIبرای تشخيص حاالت حساس و

تشخيص سویههای مقاوم و  MboIIبرای شناسایي

مقاوم انتخاب شدند.

سویههای حساس مورد استفاده قرار گرفتند .نمونههای

آنزیم  Bsaj1قادر است که حالت موتانت کدون  95را

کلينيکي مورد مطالعه با استفاده از تستهای معمول

شناسایي نماید .در صورتي که باکتری حساس به

شامل بررسيهای ميکروسکوپي کشت و تستهای

استرپتومایسين باشد (عدم جهش در کدون  )95این آنزیم

بيوشيميایي باکتریها بهعنوان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

قادر است که قطعه  320جفت بازی را در دو نقطه برش

شناسایي شدند .این مطالعه تأیيد کميته اخالق دانشگاه

داده و سه قطعه  052 ،99و  108جفت بازی بهدست

علوم پزشکي اراک را اخذ نموده و کليه دادههای

ميآید .در حالتي که باکتری مقاوم باشد و در کدون 95

جمعآوری شده از بيماران در آن بهصورت محرمانه بوده

موتاسيون داشته باشد سه قطعه و در سویههای حساس

است .این نمونهها محدود به استان مرکزی نبوده و از

چهار قطعه (با طولهای  166 ،69 ،99و  )108ایجاد

سایر استانها نيز جمعآوری گردیدهاند .تعداد کل سویهها

خواهد شد .عمالً قطعه  052جفت بازی در سویههای

 01سویه بود.

حساس به دو باند  69و  166شکسته ميشود .در

استخراج DNA

برای استخراج  DNAاز باکتریهایي که قبال تعيين
مقاومت شده بودند ،از کيت  )Sigma( Chelexاستفاده
شد ( )10و سوپرناتانت نهایي به عنوان  DNAدر فرآیند
 PCRمورد استفاده قرارگرفت.

صورت رخداد موتاسيون در کدون  88در وضعيت
موجود تغييری ایجاد نخواهد شد .در برش آنزیمي
محصول  320 PCRجفت بازی به کمک  MboIIبرای
سویههای موتانت دو قطعه و برای سویههای غير موتانت
یک قطعه  320جفت بازی ایجاد ميشود.

PCR-RFLP
برای اجرای تکنيک  PCR-RFLPطراحي پرایمر به
منظور توليد آمپليکون  320جفت بازی انجام گرفت.
طراحي پرايمر
قطعه  320 bpاز ژن  rpsLبا استفاده از پرایمرهای 5’-

 F-GGCCGACAAACAGAACGT -3’ rpsLو
(R-rpsL )5’-GTTCACCAACTGGGTGAC-3

شکل  )1نمایي شماتيک از برش یک سویه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به
استرپتومایسن حاوی جهش در ژن  rpsLتوسط آنزیم BsajI

تکثير شد .پرایمرهای مورد استفاده در این تحقيق با

انجام PCR-RFLP

کمک نرم افزارهای  Blast ،oligo6 ،MEGA4و IDT

پروتکل حرارتي  PCRبا دمای اتصال  39درجه به

طراحي گردیدند.

مدت  1دقيقه انجام شد .هر  03ميکروليتر از مخلوط
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توسط آنزیم  )Fermentas( BsajIو  53نمونه مقاوم و

محصول  320 PCRجفت بازی در برنامه
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انتخاب آنزيم برش

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 2131
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 1/3 ،)50mM( MgCl2ميکروليتر از هر پرایمر

حاصل از تکثير این ژن را نشان ميدهد.

(،)10pmol

2/0

ميکروليتر

از

هر

داکسي

نوکلئوتيدتری فسفات (سيناژن) ،و  1واحد Taq

(سيناژن) بود .وجود  DNAتکثير شده  320bpتوسط
الکتروفورز در ژل  1درصد آگارز (سيناکلون) تأیيد
شد .سپس محصوالت حاصل از  PCRبه وسيله
شدند .برای انجام واکنش هضم مخلوط12 ،

جایگاه  320جفت بازی را نشان ميدهد.

ميکروليتر محصول  0 ،PCRميکروليتر بافر 1 ،واحد از

نتايج PCR-RFLP

آنزیم اندونوکلئاز  0 ،BsajIميکروليتر آب مقطر تهيه و

همانگونه که با نرمافزار  Genetyxپيشبيني شده بود،

به مدت  9ساعت در دمای  50درجه سانتيگراد در

برش محصول  320جفت بازی با آنزیم  Bsaj1برای

دستگاه ترموميکسر (اپندورف) قرار داده شد .واکنش

سویههای موتانت باندهای  bp166 ،69bp ،99bpو

برش با قرار دادن در دمای  63درجه به مدت 02

 108 bpو برای سویههای غير موتانت باندهای ،99bp

دقيقه متوقف گردید .قطعات حاصل از واکنش برش

 052 bpو  108 bpرا ایجاد نمود از  03سویه

با الکتروفور بر روی ژل آگارز و رنگآميزی با ماده

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که برای بررسي موتاسيون

( safstainسيناکلون) توسط ترانس لوميناتور مشاهده

در ژن  rpsLانتخاب شدند 19 ،سویه از نظر فنوتيپي

و الگوهای حساس و مقاوم حاصل از برش با

مقاوم و  11سویه حساس بودند .آنزیم  BsajIقادر به

آنزیمهای فوق ،مقایسه گردیدند.

تشخيص  9سویه موتانت از ميان  19سویه مقاوم

تعيين توالي
جهت بررسي دقيق نتایج ،تعيين توالي  DNAبهعنوان
استاندارد طالیي استفاده شد .بدین منظور نمونهها به
شرکت ژن فناوران (ایران) ارسال شدند و آناليز نتایج

فنوتيپي ( 69درصد سویههای مقاوم) بود .آنزیم
 MboIIنيز از ميان  11سویه حساس 12 ،سویه را
فاقد موتاسيون تشخيص داد (شکل  .)5حساسيت این
روش  92درصد و ویژگي آن  68درصد بوده است.

تواليیابي توسط نرمافزارهای ،Megalign ،Mega4
 Chromasو) Bioedit (BLOSUM62انجام گردید.

يافتهها
انجام  PCRژن  rpsLروی تمامي نمونههای مورد
مطالعه ،باند  320 bpرا ارائه نمود که نشان دهنده
طراحي صحيح پرایمرها و تعيين برنامه مناسب
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شکل  )5آنزیم  MboIIدر مورد سویههای موتانت باندهای  560bpو
( 153 bpمکانهای نشان داده شده توسط فلش) و برای سویههای غير موتانت
باند ( 502bpجایگاهي که توسط ستاره مشخص شده است) را نشان ميدهد.
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آنزیمهای برش طراحي شده  Bsaj1و  MboIIهضم

شکل  )0قطعه  320 bpحاصل پرایمرهای  F-rpsLو  ،r-RPSLمحل فلش
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واکنش حاوی  0ميکروليتر از  0/3 ،DNAميکروليتر

آمپليفيکاسيون بود .شکل  0محصول  320جفت بازی

تشخيص سریع مقاومت استرپتومایسين در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس1119/

ارجمندزادگان و همکاران

برای ارزیابي صحت نتایج  ،PCR-RFLPاز روش

استفاده از دیدگاه مولکولي بود.

تعيين توالي بهعنوان استاندارد طالیي مولکولي استفاده
شد .انطباق کامل ( 122درصد) نتایج سکوئنس با
جدول  )2مقايسه حساسيت و ويژگي دوآنزيم برش مورد استفاده در اين مطالعه
آنزيمهاي برش

تعداد سويههاي

تعداد ژنوتيپهايي که با

کلينيكي

 RFLPتشخيص داده شدند

MbooII

11

53

19

01

BsajI

11

19

12

1

3

9

-

11

-

بحث

96
03

%92
%122

%93
%68

با ممانعت از اتصال آمينواسيل tRNA-به جایگاه A

در حال حاضر یکي از مشکالت اساسي در درمان

در فرآیند طویل شدن و نهایتاً با توقف سنتز پروتئين،

بيماری سل موضوع مقاومت دارویي است .از نظر

باکتری را از بين ميبرد .مکانيسم مقاومت به

ميکروب شناسي ،مقاومت دارویي نسبت به باسيل

استرپتومایسين عمدتاً وابسته به موتاسيون در

سل زماني صورت ميگيرد که یک جهش ژنتيکي در
باسيل به وجود آید ( 18و  .)19درمان ناقص یا
اشتباه باعث ميشود که باسيلهای جهش یافتهای که
به داروها مقاوم شده اند به سوش غالب در بدن فرد
مبتال تبدیل شوند .به نحوی که باسيلهای حساس به
دارو در اثر مصرف داروهای ضد سل مصرفي از بين
رفته ،اما موتانتهای مقاوم تکثير یافته و به
سوشهای غالب در بدن بيماران مبدل شوند.

ژن  rpsLو به ميزان خيلي ناچيز در ژن  rrsميباشد.
این دو ژن با توجه به مکانيسم خاص خودشان در
سنتز پروتئينهای ریبوزومي 12s ،16s rRNA

 15s rRNA ،rRNAو نقش در پروتئين سازی
دیواره سلولي باکتری اهميت پيدا ميکنند و با ایجاد
جهش در ژن کد کننده آنها مقاومت ایجاد ميشود.
در ایجاد مقاومت به استرپتومایسين ژن  rpsLبيشتر
مورد توجه است و بيشترین ميزان جهش در این ژن

متأسفانه این امر باعث ميشود بيماراني که از ابتدا به

در کدون  95گزارش شده است .مطالعه حاضر برای

باسيلهای مقاوم به دارو آلوده شدند ،نه تنها توسط

اولين بار به بررسي وجود جهش در کدون  95ژن

رژیم کوتاه مدت و استاندارد درمان نشوند ،بلکه
دچار مقاومت بيشتر به طيف وسيعتری از داروهای
ضد سل گردند ( 8 ،1و  .)16استرپتومایسين اولين
آنتيبيوتيک مورد استفاده در درمان سل است .این
دارو با تأثير بر جایگاههای اتصال در ریبوزومP ،A ،

و  ،Eاز سنتز پروتئين ممانعت ميکند .این اثر عمدتاً
http://bpums.ac.ir

 rpsLبا آنزیم  BsajIو  MboIIپرداخته است و با
نتایج مطالعات گذشته انطباق دارد .تاتجارد تراسسکا
( )Tatjard Tracevskaدر سال 0229بر روی 66
ایزوله مقاوم به ( SMاسترپتومایسين) مطالعه کرد.
وی نمونههایش را با دو روش  RFLPو سکونس
مورد ارزیابي قرار داد و نتایج حاصل در  92نمونه به
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حساس

مقاوم

نوع وحشي

حاوي جهش

کل سويهها

حساسيت

اختصاصيت

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.001

نتايج توالييابي

 PCR-RFLPنشانگر دقت در طراحي روش مورد

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 2131

/ 2211طب جنوب

نوکلئوتيد  95از ژن  rpsLحاصل تغيير شکل کدون

جزء اسيد آمينههای بازی با بار مثبت متفاوت هستند.

 )K→R(AAG→AGGبود ( .)02در مطالعه

مطالعه حاضر نيز نشان داد که تکنيک  RFLPبا دو

حاضر نيز با توجه به اهميت کدون  95و احتمال

آنزیم  BsajIو  MboIIبرای تشخيص جهشهای

وجود بيشترین جهشها در آن به بررسي کدون 95

نقطهای در کدون  95ژن  rpsLمفيد است و برای

از ژن  rpsLپراخته شده است که با این نتایج

تأیيد این روش توالي یابي انجام گرفت .حساسيت و

مطابقت داشت .با استفاده از گزارشات قبل که

ویژگي روشهای انجام شده نيز در جدول  1بيان

بهصورت آلترناتيو بهدست آمده بود بيان داشتند که

شده است.

استرپتومایسين حاصل موتاسيون در کدون  95ژن

نتيجهگيري

 rpsLو  8تا  19درصد حاصل موتاسيون در ژن rrs

نتایج این تحقيق مبين این است که روش  RFLPبا

بودند (.)01-05

استفاده از دو آنزیم  BsajIو  MboIIبا دقت باالیي

فوکودا ( )Fukudaدر سال  1999تأثير تغييرات

قادر به تشخيص موتاسيون در کدون  95ژن  rpsLدر

ژنتيکي روی ژن  rpsLدر مقاومت به استرپتومایسين

نمونههای باليني مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ميباشد.

را در سویههای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مورد

هر چند به منظور بررسي بيشتر مکانيسم مقاومتي

بررسي قرار داد ( .)09از  101سویه مورد بررسي

ميتوان ساختارهای پروتئيني مدنظر را قبل و بعد از

توسط این شخص  05سویه دارای تغييرات ژنتيکي و

اعمال جهش توسط نرمافزارهای بررسي ساختاری

دارای موتاسيون در کدون  )AAG→CAG( 95و

(مانند  Molegroو  )Pymolپيشگویي نمود .درک

تغيير آمينواسيد (تبدیل ليزین به آرژینين) گزارش شد.

بهتر این مکانيسمها ميتواند گامي در جهت غلبه

شابهادا ( )Shubhadaدر سال  0228به شناسایي

مقاومت به آنتيبيوتيک استرپتومایسين باشد .تشخيص

ریفامپين

دقيق و در دسترس سویههای مقاوم باکتری مولد سل،

کلينيکي

درمان به موقع بيماران مسلول و جلوگيری از افزایش

مایکوباکتریوم دارای موتاسيون پرداخت که در این

هزینههای بيماران مذکور ميتواند از نتایج این مطالعه

ميان  03درصد دارای جهش در کدون  95ژن rpsL

باشد .عالوهبر این نتایج این تحقيق از نظر

بودند ( .)03در مطالعه ذکر شده روشهای

اپيدميولوژیک نيز بسيار حائز اهميت است.

سریع

مقاومت

واسترپتومایسين

به
در

ميان

ایزونيازید،
ایزولههای

مالتيپلکس PCR-و توالي یابي انجام و موتاسيون در
کدونهای ( 95و  )88ژن  rpsLدر مایکوباکتریوم

سپاس و قدرداني

توبرکلوزیس دیده شد .در سراسر جهان جهش در

این پژوهش بخشي از طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه

88

علوم پزشکي اراک (کد  )993است .بنابراین

( )AAA→AAGبهعنوان فراوانترین جهشهای ژن

بدینوسيله از معاونت پژوهشي ،مرکز تحقيقات سل و

 rpsLگزارش شدهاند که باعث تبدیل اسيد آمينه

عفوني کودکان و مرکز تحقيقات پزشکي و مولکولي

کدونهای

95

http://bpums.ac.ir

()AAG→AGG

و

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 9:07 +0430 on Tuesday June 19th 2018

بهطور کلي  30تا  38درصد از مقاومت به

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.001

تغيير در نوکلئوتيد  95اشاره داشت .موتاسيون در

ليزین به اسيد آمينه آرژینين ميشود .این اسيد آمينهها
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ارجمندزادگان و همکاران

این پژوهش یاری نمودهاند صميمانه تشکر

دانشگاه علوم پزشکي اراک به خاطر پشتيباني

.و قدرداني ميشود

تجهيزات و امکانات و از کليه همکاراني که ما را در
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Abstract

Background: Streptomycin is one of the most efficient treatments of tuberculosis taht increasingly
reported its drug resistance. The most common mutations associated with drug resistance to streptomycin
of Mycobacterium Tuberculosis, causes tuberculosis, and occurs at codons 43 and 88 fo rpsL gene. The
purpose of this study is study of alterations in rpsL gene with two restriction enzymes BsajI and MbooII
related to drug resistant to streptomycin in clinical isolates of mycobacterium tuberculosis.
Materials and Methods: This study was performed using 71 clinical isolates of Mycobacterium
tuberculosis. Molecular PCR-RFLP methods were designed with two enzymes BsajI and MbooII for
mutation analysis at codon 43 of rpsL, in resistant and susceptible strains, respectively. Finally, the results
were compared with sequencing and phenotype strains.
Results: 25 subjects were studied with enzyme BsajI. This enzyme is capable of detection 64 percent of
resistant and all sensitive strains. 46 strains were examined by enzyme MboII. This enzyme detected
almost 91 percent of sensitive strains. MboII is selected for detection of sensitive strains (unlike BsajI).
Results of sequencing rpsL genes in investigated strains, showed fully consistent with the results of PCRRFLP and proved mutation in codon of 43 of thin genes in studied strains.
Conclusion: The results showed that the PCR-RFLP with designed restriction enzymes can be used as a
rapid, simple assay, and has high sensitivity for differentiation of Mycobacterium tuberculosis strains that
are resistance to Streptomycin.
Key word: Drug resistance, Streptomycin, PCR-RFLP, BsajI
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