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:مقدمه
افزايش مھاجرت ھا

پيدايش سويه ھای مقاوم به آنتی بيوتيک

:

HIV افزايش ھمزمانی عفونت توبرکلوزيس و

ويژگی سويه ی در حال شيوع و نشان دادن قرابت سويه ھای شايع معرفیاھمييت
در يک منطقه است و در شناسايی منبع ارگانيسم و طراحی روش ھای کنترل 

عامل بيماريزا



 DNAپايهبرمولکولیھایروش

PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis): Gold standard



PFGE   در برخی موارد نسبت به روشgenotyig IS6110-RFLP 
ا ت ا .دارای برتری استا

IS6110-RFLPتوالی تعداد به ھاستIS6110وابسته ايزوله ژنوم در    IS6110 RFLPی و ب ب   يزو  IS6110و وم  ر ژ
در ژنومشان دارند   IS6110توالی 6و بر روی نمونه ھايی که کمتر از 

.غير موثر است



ه زاا ف تفادازلالکت ا استفاده  PFGEازمعمولیالکتروفورزجایچرا به
می کنيم؟

تنا ک الکت ا تغيير ميدان الکتريکی متناوبتغ

باز شدن پيچ و خم رشته ھای طويل
ورقطعات برش خورده رش



روتغيير سريع زاويه ميدان الکتريکی با تعويض الکترود ھاتغيير سريع زاويه ميدان الکتريکی با تعويض الکترود ھا ويض ب ی ري ن ي وي ز ريع رويير ويض ب ی ري ن ي وي ز ريع يير



ھا رشته وخم پيچ ھابازشدن رشته وخم پيچ م ر بازشدن ن پيچ و ز م ر ب ن پيچ و ز ب



به دليل سرعت باالی تعويض ميدان 
گ ت خ ل ا تن .بازشدن تنھا در محل خود صورت ميگيردازش



ھاروشومواد 

آگارجانسونلونشتاينکشتمحيطباکتریجداسازیوکشت
درجه80دقيقه درحرارت  30غير فعال سازی به مدت 

اختصاصیھایپرايمرو  PCRازاستفادهباگونهوجنستشخيص



مايکوباکتريوم در پالک ھای آگارز  whole DNAبهرسيدنمراحل

 CSB (Cell Suspension Buff(بافر  ml 1.5در ھاکلنی
.حل شد)M0.5EDTA mM100و M1Hcl-Tris mM100حاوی( )(

µl 200  1.5 %با   سوسپانسيون µl incert agarose200 10مذاب وµl 
ز ز /ل l 10ھا اھک داخل الک دد د ه ت ت ط خل مخلوط  و جھت تھيه دو عدد پالک داخل چاھک ھای mg/ml 10ليزوزيم

.مخصوص در قالب پالک ريخته شد



ز ل 1001ل150ا(اف 1اف5 و X1TEبافرml1.5وmg/ml 100ليزوزيمµl 150حاوی(بافر ليز
RNase A µl5(          24  ساعت  در دمایC˚37           ليز باکتری و

مرسيدن به ژنوم کامل

          )K mg/ml1، پروتئيناز 10  %سارکوزيل، M0.5 EDTA ml 1.5حاوی ( ESPبافر 
ھا تئين پ حذف پروتئين ھاذف

پمرحله ای مھم در اين پروسهشستشو      م

 X10 TEذخيره پالک ھا در بافر 



    Predigestionبرش پالک ھا
    Digestion  
از آنزيم  µl 6بافر آنزيم و  100µlھر نيم پالک آگارز با  DNAبرای ھضم    

کئاز ن Xbاند Iدد گ ه نت ازا ت ک ن انگ ط 10آنز  10آنزيم بطور ميانگين کمتر از اين.توصيه می گرددXbaIاندونوکئازی
را به قطعات کوچکتر  با اندازه ی حدود  DNAو  داشتهجايگاه شناسايی 

.باز برش می زند جفتکيلو 40- 50
C˚37ساعت در دمای24انکوبه شدن  به مدت  

1%لود شدن بر روی ژل آگارز     



ھر تايم پالسد و توبرکلوزيس مايکوباکتريوم برای استفاده قابل ھای ھرآنزيم تايم پالسد و توبرکلوزيس مايکوباکتريوم برای استفاده قابل ھای آنزيم ھای قابل استفاده برای مايکوباکتريوم توبرکلوزيس و پالسد تايم ھر آنزيم ھای قابل استفاده برای مايکوباکتريوم توبرکلوزيس و پالسد تايم ھر آنزيم
CHEFCHEF--DR III BioDR III Bio--RadRadآنزيم جھت تنظيمات دستگاه آنزيم جھت تنظيمات دستگاه 

Block 3
Pulsed Time

Block 2
Pulsed Time

Block 1
Pulsed Time

Enzyme

33.4-63.8 s     
4.6h

15.8-33.4 s   6.4h3-15.8 s     11hDraI

—10-17 s        4h0.5-10 s      16hXbaI

—4-12.2 s         6h0.5-4 s      10hSpeI

16.6-23 s       4h5.6-16.6 s     6h1-5.6 s      16hAseI



ھضمبرمايداتيديومدرژلآميزیرنگازبعد اثر در شده ايجاد الگوھای الگوھای ايجاد شده در اثر ھضم برمايداتيديومدرژلآميزیرنگازبعد
.مورد بررسی قرار گرفت Documentation Gelآنزيمی در دستگاه 



پژوھشیھایيافته
مايکوباکتريومسويه 30بيندرشدهايجادباندھایالگویمقايسهبا

ااال ا الاا دوحالبهتا  H37Rvاستانداردسويهباشدهکارتوبرکلوزيس
.استشدهشناختهشايعپالسوتايپ

گيرینتيجه
ت ال اکتاکل ک کلا در 89سالدرتوبرکلوزيسمايکوباکتريومھایسويهکلوناليتیبررسی 89الت

کنترلمنظوربهھاسويهبيوتيکیآنتیالگوھایباآنومقايسهتھران
.استطرحاينانتظارموردنتايجازيکی TBبھتر حج



نف تائلها کها :کهاستمھمبسيارمسئلهاينفھم
دارند؟وجودمقاومھایسويهبيندرخاصژنوتيپباھايیفاميلآيا
خير؟يادارندجامعهدرباالانتقالقابليتمقاومھایسويهاينآياو خير؟يادارندجامعهدرباالانتقالقابليتمقاومھایسويهاينآياو

خاصیاسترينھایکهدادهنشانحالبهتاتحقيقاينازحاصلاطالعات
ھایکلونشناسايیکارولیداردوجودمطالعهموردبيمارانبيندر

ال ت اطگا ت اا تاآن کآنتقا هنات ا اا .داردادامهھمچنانبيوتيکیآنتیمقاومتباآنھاارتباطوديگراحتمالی



with many thanks...


