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بررسي مقايسهاي روشهاي مولکولي  ،PCR-RFLPآلل اسپسيفيک
 PCRو سکوئنس جهت تشخيص سريع مقاومت به ايزونيازيد در
سويههاي کلينيکي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
حميد برناسي  ،4محمد ارجمندزادگان 4و ،*2احمدرضا بهرمند  ،3عليرضا هاديزاده تثبيتي ،3
اعظم احمدي  ،2مريم طيبون

2

 4گروه ميكروبشناسي و ايمنيشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
 2مرکز تحقيقات سل و عفوني کودکان ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
 3بخش سل و تحقيقات ريوي ،انستيتو پاستور ايران ،تهران
(دريافت مقاله -92/9/41 :پذيرش مقاله)92/44/42 :

چكيده
زمينه :ايزونيازيد يكي از داروهاي خط اول درمان سل ميباشد که مقاومت به آن بهصورت فزايندهاي گزارش ميشود .در مطالعه حاضر دو
روش مولكولي جهت تشخيص سريع مقاومت سويههاي کلينيكي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس به ايزونيازيد طراحي و با نتايج سكوئنس مورد
مقايسه قرار گرفتند.
مواد و روشها :در اين مطالعه  20سويه کلينيكي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس ،که با روش تعيين حساسيت دارويي ( )DSTمقاومت به
ايزونيازيد در آنها اثبات شده ،استفاده گرديد .سه روش مولكولي  PCR-RFLP ،Sequencingو  Allele Specific-PCRجهت تعيين
موتاسيون در کدون  343مرتبط با مقاومت به ژن  katGمقايسه شدند .بدين منظور با کمک پرايمرهاي اختصاصي که قادر به تشخيص موتاسيون
در اين کدون بودند ،روش آلل اسپسفيک اجرا گرديد .عالوه بر اين ،در روش  PCR-RFLPاز آنزيم  HpaIIجهت برش آنزيمي

يافتهها :بدينمنظور سويههاي حساس ،مقاوم به دارو و سويه استاندارد  H37Rvمورد استفاده قرار گرفتند .از سويههاي مورد مطالعه ،تعداد 22
سويه مقاوم و  33سويه حساس به ايزونيازيد بودند .نتايج سكوئنس بهعنوان استاندارد طاليي مشخص نمود که  AS-PCRو PCR-RFLP

بهخوبي قادر به تشخيص موتاسيون در کدون  343در سويههاي مقاوم فنوتيپي با حساسيت و ويژگي بهترتيب  44/14درصد و 400
درصد بودند.
نتيجهگيري :نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که روشهاي  PCR-RFLPو  AS-PCRطراحي شده ميتوانند بهعنوان روشهاي ساده و سريع
براي تعيين حساسيت و مقاومت به ايزونيازيد در سويههاي مايكوباکتريوم توبرکلوزيس مورد استفاده قرارگيرند .پيشنهاد ميشود جهت کاهش

ريسک خطا ،با توجه به ساده و کم هزينه بودن بهصورت همزمان از هر دو تست براي تشخيص مقاومت به ايزونيازيد استفاده شود.
واژگان

کليدي :ايزونيازيد ،مايكوباکتريوم توبرکلوزيسAllele Specific-PCR ،PCR-RFLP ،

*اراک ،مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان و گروه میکروبشناسی و ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
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محصول  PCRاستفاده شد ،عدم برش توسط آنزيم بهعنوان رخداد موتاسيون در نظر گرفته شد.

روشهای مولکولی تشخیص سریع مقاومت به ایزونیازید مایکوباکتریوم 792/

برناسی و همکاران

است .بهطوری که عامل  51-95درصد از مقاومت به

مقدمه
علیرغم

پیشرفتهای

فراوان

در

تشخیص،

ایزونیازید میباشد (.)6-11

واکسیناسیون و درمان سل ،امروزه این بیماری جزء

مسئله مهم در سل مقاوم به چند دارو تشخیص آن با

بزرگترین مسائل بهداشتی جهان و بهعنوان یکی از

استفاده از روشهای مولکولی مطمئن ،بهعنوان جایگزینی

عمدهترین عوامل مرگ ومیر ناشی از بیماریهای

برای روشهای قدیمی کشت جهت تشخیص سریع

عفونی ،در دنیا مطرح است (.)1

بیماری سل و مقاومت آنتیبیوتیکی آن میباشد .زیرا عدم

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دومین عامل مرگ و میر در

تشخیص به موقع باعث میشود تا بیمار دارای سل مقاوم

بین عوامل عفونی پس از ویروس نقص سیستم ایمنی
 HIVمیباشد ( .)7طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت
جهانی فقط در سال  7111حدود  8/2میلیون نفر به
بیماری سل مبتال شده و  1/4میلیون نفر معادل  0811نفر
در هر روز جان خود را از دست دادهاند (.)0
سل مقاوم به چند دارو بهعنوان یک مشکل بزرگ در

به دارو افراد دیگر را آلوده نماید (.)2

لذا در این مطالعه با مقایسه روشهای مولکولی مختلف
مانند

(Specific-PCR)AS-PCR

،Allele

 Sequencingو  PCR-RFLPدستیابی به روشی سریع،
ارزان و مطمئن جهت تعیین مقاومت در این باکتری مورد
ارزیابی قرار گرفت (.)8

کنترل بیماری سل در کشورهای مختلف محسوب
میشود .مایکو باکتریوم توبرکلوزیس دارای مقاومت به

مواد و روشها

ایزونیازید و ریفامپین ،درمان سل را پیچیده و مشکل

در این مطالعه از ژنوم  61سویه موجود در بانک ژنوم

میکند .که نیاز به استفاده از داروهای خط دوم دارد،

مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان اراک که به

این داروها دارای تأثیر کم ،پرهزینه و سمیتر هستند.

روشهای کشت و بیوشیمیایی ،مایکوباکتریوم

و همچنین دوره درمان به  18-74ماه افزایش مییابد

توبرکلوزیس بودن و مقاومت آنتیبیوتیکی آنها در

ایزونیازید و ریفامپین از مهمترین داروهای خط اول

بدین منظور ژنوم سویههای حساس ،مقاوم به دارو و

درمان سل محسوب میشوند .مکانیسم مقاومت به

سویه استاندارد  H37Rvمورد استفاده قرار گرفتند .از

ایزونیازید در واقع ایجاد موتاسیون در ژنهای متعددی

سویههای مورد مطالعه ،تعداد  00سویه حساس و 72

است .از جمله مهمترین این ژنها ،ژن  katGبهویژه

سویه مقاوم به ایزونیازید بودند.

کدون  015است ( .)4و در موارد محدودتر موتاسیون در
پروموتور  inhA-15و سپس موتاسیون در ژن  kasAو

استخراج DNA

ژن  ahpCمیباشد ( .)5-9جهش کدون  015از ژن

استخراج  DNAژنومی از سویهها به روش

 KatGباعث کاهش در فعال کردن ایزونیازید شده و در

 Chelex111انجام شد .بهطور خالصه 4 ،تا  5کلنی

نتیجه مقاومت به ایزونیازید ایجاد میگردد .در میان

تازه از باکتری رشد کرده بر سطح محیط کشت

جهشهای مختلف ،جهش  KatG015از شایعترین

لونشتاین جانسون جمعآوری ،در میکروتیوپهای
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( 4و .)5

انیستیتو پاستور ایران اثبات شده بود ،استفاده شد.

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4391

/ 294طب جنوب

TAE1X

 671bpتحت تأثیر آنزیم اندوکلئاز  HpaIIشرکت

( )Tris-Acetic acid- EDTAو  1/12گرم

فرمنتاز قرار گرفت (سایت برش این آنزیم  C:CGGو

 Chelex111sodiumمخلوط گردید ،سپس در بن

دقیقاً در محل کدون  015میباشد که با کمک نرمافزار

ماری با دمای  95°Cبهمدت  45دقیقه قرار داده شد،

 Genetixمشخص گردید) جهت انجام  RFLPآنزیم

در سانتریفوژ با  17111دور در دمای  4°Cبهمدت 5

مذکور در دمای  02°Cبهمدت  0ساعت روی قطعه

دقیقه سانتریفوژ گردید ،مایع رویی را در میکروتیوپ

 671 bpتأثیر داده شد .توقف آنزیمی در دمای 64° C

استریل ریخته دوباره در  17111دور بهمدت  5دقیقه

بهمدت  71دقیقه انجام گردید.

حاوی

721

میکرولیتر

بافر

سانتریفوژ میکنیم (این عمل را دو بار تکرار میکنیم).
سپس مایع رویی حاوی  DNAبرای انجام PCR

مورد استفاده قرار گرفت (.)9

Allele Specific-PCR
برای تشخیص وجود موتاسیون در کدون katG15
بهروش  DNA ،AS-PCRاستخراج شده به همراه

انجام  PCRجهت تعيين توالي

پرایمرهای اختصاصی  KatOFو ( Kat 5Rطراحی

برای اثبات جهش نقطهای در کدون  ،KatG015از

شده برای کدون  katG015نمونه حساس (قطعه

روش تعیین توالی بهعنوان استاندارد طالیی برای

 )791bpو پرایمرهای اختصاصی  katGRو katGF

روشهای ملکولی استفاده شد .بدینمنظور با استفاده

جهت اطمینان از وجود ژن  katGو انجام واکنش

از پرایمرهای اختصاصی  katGRو  ،katGFدر

( PCRقطعه  ،)671bpدر واکنش  PCRاستفاده شد

واکنش  PCRاستفاده شد (جدول .)1

(جدول .)7

جدول  )4توالي پرايمر مورد استفاده جهت تعيين توالي
ژن )40( katG
سايز

توالي پرايمر

پرايمر

062bp

AGCTCGTATGGCACCGGAAC
TTGACCTCCCACCCGACTTG

katGF
katGR

جدول  )2توالي پرايمر مورد استفاده در واکنش
)44( AS-PCR
سايز

توالي پرايمر

پرايمر

092 bp

GCAGAGGGGCTGATCTACG
ATACGACCTGATGCCGC
AGCTCGTATGGCACCGGAA
C
TTGACCTCCCACCCGACTTG

KatOF
Kat5R

671bp

واکنش آمپلیفیکاسیون در حجم نهائی  75میکرولیتر

katGF
katGR

میکرولیتر بافر 11Xحاوی  1/2 ،MgCl2میکرولیتر

شامل  4میکرولیتر  DNAتخلیص شده7/5 ،

 1/2 ،dNTPsواحد آنزیم  taqو  7میکرولیتر از هر

میکرولیتر بافر  11Xحاوی  1/2 ،Mgمیکرولیتر

دو نوع پرایمر میباشد .بعد از اطمینان از وجود قطعه

 1/2 ،dNTPsواحد آنزیم  taqو  4میکرولیتر از هر

 671bpمحصول  PCRبرای انجام تعیین توالی به

چهار نوع پرایمر  Forwardو  Reverseمیباشد.

شرکت  Source Bioscienceانگلستان فرستاده شد.

پس از انجام واکنش ،محصول  PCRدر ژل آگارز 1
درصد الکتروفورز گردید ،وجود یا عدم وجود باند

PCR-RFLP

بهمنظور بررسی وجود موتاسیون در کدون 015
 ،katGمحصول  PCRواکنش تعیین توالی قطعه
http://bpums.ac.ir

 791bpتعیین کننده رخداد موتاسیون و یا عدم آن
میباشد .در نمونه حساس به ایزونیازید باید دو باند
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شامل  4میکرولیتر  DNAتخلیص شده7/5 ،

واکنش آمپلیفیکاسیون در حجم نهائی  75میکرولیتر

روشهای مولکولی تشخیص سریع مقاومت به ایزونیازید مایکوباکتریوم 799/

برناسی و همکاران

 791bpو  671bpو در نمونه مقاوم به ایزونیازید فقط

موتاسیون در کدون  KatG015به دو روش

یک باند  671bpمربوط به ژن  KatGمشاهده شود.

( AS-PCRشکل  )7و ( PCR-RFLPشکل  )0در
 61نمونه که توالی نوکلئوتیدی در آنها مشخص شده

يافتهها

بود ،انجام گردید .نتایج در مقایسه با روش تعیین

بررسی ژنوم  61سویه از نمونههای بالینی ،با

توالی کامالً مشابه هم بود .بهطوری که در  00نمونه

روشهای مولکولی تعیین توالی PCR-RFLP ،و

حساس و  77نمونه مقاوم به ایزونیازید در روشهای

671bp

 PCR-RFLPو  AS-PCRنیز بهترتیب  00نمونه

که اثبات کننده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است را

حساس و فاقد موتاسیون و  77نمونه مقاوم به

تشکیل دادند (شکل .)1

ایزونیازید و دارای موتاسیون در کدون KatG015

از  61سویه که بهروش استاندارد کشت  00سویه

تشخیص داده شد .نتایج نشان داد که دو روش

حساس و  72سویه مقاوم به ایزونیازید گزارش شده بود.

AS-PCRو PCR-RFLPبا دقت باالئی قادر به

نتایج آزمایش تعیین توالی نشان داد ،که در  00نمونه

تشخیص موتاسیون در کدون  KatG015میباشند.

 AS-PCRانجام گردید ،تمامی نمونهها ،باند

حساس هیچ موتاسیونی در کدون  KatG615وجود

1

ندارد .در حالی که در نمونههای مقاوم به ایزونیازید
شد.
موتاسیون در  77نمونه از  72نمونه مشاهده
620bp

250

شایعترین این موتاسیونها در کدون  ،KatG015در

200

 19نمونه ( 89/42درصد) .بهعلت تغییر کدون

150

3

2

5

4

6

7

8

9

250
200

 AGCACCو در  1نمونه تغییر کدون
 AGCACAو تبدیل اسید آمینه  ،STو در 7

100

150
100
شکل )7الگوهای ( PCR-RFLP)D ،C ،B ،Aدر نمونههای حساس و مقاوم
به ایزونیازید .از سمت راست ستون ( :)1مارکر ( ،)51 bpستون ( :)7نمونه

نمونه موتاسیون مربوط به تغییر کدون AGCACC

مقاوم به ایزونیازید با الگوی  ،Cستون ( 0و :)4نمونههای حساس به ایزونیازید

و تبدیل اسید آمینه  SGمیباشد.

با الگوی  ،Aستون ( 5تا  :)8نمونههای حساس به ایزونیازید با الگوی  ،Bستون

7

6

5

4

3

( :)9نمونه مقاوم به ایزونیازید با الگوی D

2

1
4

3

2

1

ستون ( :)1مارکر ( ،)111 bpستون های ( 7تا  :)5وجود باند  ،671bpاثبات

bp
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بودن نمونهها )6( ،سویه استاندارد  H37Rvبهعنوان
کنترل مثبت ارائهکننده باند  671bpو ستون ( :)2کنترل منفی (فاقد )DNA

روشهای  PCR-RFLPو  AS-PCRجهت شناسایی
موتاسیون در کدون  KatG015طراحی گردید ،بررسی
http://bpums.ac.ir

شکل  )0ژل الکتروفورز حاصل از واکنش  AS-PCRکدون  .KatG 015از سمت
چپ ستون ( :)1مارکر  ،111bpستون ( :)7شامل باند مادر  671 bpو باند 791 bp
مربوط به یک نمونه حساس به ایزونیازید ،ستون ( :)0فقط شامل باند مادر 671 bp
مربوط به نمونه مقاوم به ایزونیازید ،ستون ( :)4کنترل منفی (فاقد )DNA
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شکل  :)1ژل الکتروفورز قطعه  671 bpحاصل از ژن  .katGاز سمت چپ

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4391

/ 300طب جنوب

پاناما انجام گرفت ،مقایسه حساسیت و ویژیگی دو

بحث

3

2

1

طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی سل مقاوم به

روش مولکولی  AS-PCRو سکوئنسینگ با روش

چند دارو در جهان در حال افزایش است ،این یک

استاندارد کشت در تشخیص مقاومت به ایزونیازید

مشکل بزرگ بهداشتی محسوب میگردد .نیاز به

بهترتیب در حدود  80/6درصد و  111درصد گزارش

استفاده از روشهای سریع ،ارزان و با دقت باال در

شد (.)12

کشورهای در حال توسعه امری ضروری و

در مطالعهای که توسط ایمپریال ( )Imperialeو
همکاران در سال  7111در کشور آرژانتین انجام

اجتنابناپذیر است (.)17-15
در این مطالعه سعی شد انواع روشهای مولکولی

گرفت ،روش  AS-PCRدر مقایسه با روش کشت،

مبتنی بر  PCRبهکار گرفته شود و با مقایسه آنها

با دقت و سرعت باال حدود  81درصد از مقاومتها

حساسیت و ویژگی بهدست آید.

به ایزونیازید را تشخیص داد (.)18

روش مولکولی سکوئنسینگ در این مطالعه مورد

بررسی مطالعات صورت پذیرفته نشان دهندهی این

استفاده قرار گرفت ،این روش با دقت باال توانست

موضوع است که روشهای مولکولی با دقت و سرعت

موتاسیونهای عامل مقاومت به ایزونیازید را در

باالیی قادر به تشخیص مقاومت به ایزونیازید میباشند

مقایسه با روش استاندارد طالئی کشت با دقت باال

( .)19در مطالعه حاضر ،عالوه بر روشهای مورد

شناسایی کند ،ولی متأسفانه روش سکوئنسینگ بهعلت

استفاده در مطالعات قبلی ،از انواع روشهای مبتنی بر

زمان بر بودن و باال رفتن هزینه تمام شده آزمایش
جهت استفاده روتین بهعنوان یک روش تشخیصی
رضایتبخش نیست .لذا سعی شد تا از روشهای

 PCRبرای تشخیص مقاومت به ایزونیازید استفاده شد.
در مقایسه دو روش  PCR-RFLPو  AS-PCRباید
به این نکته اشاره کرد که در روش PCR-RFLP

دیگری مانند  AS-PCRو  RFLPPCR-استفاده شود

بهعلت استفاده از آنزیم جهت برش و ژل ارکریل آمید

و نتایج این دو روش با روش کشت و نتایج

در الکتروفورز عمودی برای مشاهده باندها مدت زمان

سکوئنسینگ مقایسه گردد.

انجام آزمایش نسبت به روش  AS-PCRحداقل یک

در روشهای  PCR-RFLPو  AS-PCRهمانطور

روز افزایش مییابد و همچنین باید خطرات استفاده از

که در نتایج جدول مشاهده میشود ،این دو روش در

ژل اکریل آمید به جهت سرطانزا بودن آن را مورد

درصد و ویژگی  111درصد میباشد.

حساسیت و ویژگی یکسان با روش  PCR-RFLPو

در مطالعه صورت پذیرفته توسط گودرزی و همکاران

زمان کمتر آزمایش و استفاده از ژل آگارز جهت

در سال  91-91در شهر اهواز ،روش  AS-PCRدر

مشاهده باندها ،مناسبتر و کمهزینهتر نسبت به سایر

مقایسه با روش سکوئنسینگ با حساسیت بسیار باال

روشهای مولکولی برای استفاده روتین باشد.

قادر به تشخیص مقاومت به ایزونیازید میباشد (.)16

تأئید مولکولی ماهیت باکتری و متعاقباً تائید وجود

شاو

بیماری سل به همراه تعیین سریع مقاومت سویه به

( )Bing-shaoو همکاران در سال  7117در کشور

ایزونیازید بهصورت همزمان با اجرای تستهای ساده

در

مطالعهای

دیگر
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که

توسط

بینگ
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توجه قرار داد ،لذا بهنظر میرسد روش  AS-PCRبا

011/ روشهای مولکولی تشخیص سریع مقاومت به ایزونیازید مایکوباکتریوم

برناسی و همکاران

و مقاومت به ایزونیازید در سویههای مایکوباکتریوم

 ارزش زیادی در ارائه نتایج توسط،و کم هزینه

.توبرکلوزیس مورد استفاده قرار گیرند

 که این مسئله نقش مهمی.آزمایشگاه به پزشک دارد

سپاس و قدرداني
این پژوهش حاصل بخشی از پایاننامه دانشجویی آقای
حمید برناسی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه
 لذا بدینوسیله از معاونت.علوم پزشکی اراک میباشد
پژوهشی دانشگاه و مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی اراک به دلیل تأمین هزینههای مالی
و پشتیبانی تجهیزات و امکانات و کلیه کسانی که مجریان
. تشکر بهعمل میآید،را در انجام این طرح یاری نمودند

در تشخیص سریع و تجویز آنتیبیوتیک مناسب و از
طرف دیگر کنترل اپیدمیولوژی بیماری و تعیین
استراتژیهای مناسب کنترل از دیدگاه سالمت جامعه
.را دارد

همچنین مطالعه حاضر نشان میدهد که روشهای
، طراحی شده میتوانندAS-PCR  وPCR-RFLP
 سریع و کم هزینه بهصورت،بهعنوان روشهای ساده
همزمان برای کاهش ریسک خطا جهت تعیین حساسیت
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Abstract
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Background: Isoniazid is from the first-line drugs for treatment of tuberculosis. Resistance to Isoniazid is
increasingly reported. In the study, molecular methods for rapid detection of isoniazid resistance in
clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis were compared.
Materials and Methods : Sixty clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis were selected and their
resistance and susceptibility were determined by proportional method. Molecular methods of PCR-RFLP
and Allele Specific-PCR (AS-PCR) for determination of probably mutation in codon 315 of katG gene
that related to Isoniazid resistance were used and compared by sequencing results as gold standard. In ASPCR specific primers by proper PCR conditions were used. RFLP analysis of the PCR products was
performed using the enzyme HpaII.
Results: From 60 studied strains, 27 isolates were resistant and 33 strains were susceptible to isoniazid.
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Sequencing results showed that AS-PCR and PCR-RFLP well able to detect mutations in codon 315 of the
strains by 81.48% sensitivity and 100% specificity respectively. None of the susceptible strains harbored
mutation in katG315.
Conclusion: Our results indicated that PCR-RFLP and AS - PCR methods were simple and fast methods
for determination of isoniazid resistance in Mycobacterium tuberculosis. These rapid and low cost
methods is recommended simultaneously to reduce the risk of error in routine work.
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