
مولکوالر تایپینگ سویه های

ش ز کل ت اکت ک مایکو باکـتریوم توبرکلوزیس به روشا

 IS6110-RFLP

            
، مھناز سيفی ، اسماعيل جبارزاده ، ندا علی کوثرزاده 

احمد رضا بھرمند، الھام صفرپور ، مرتضی معصومی

بخش سل و تحقيقات ريوی انستيتو پاستور ودانشکده 
معلوم پايه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ی ز پ م



مقدمه



 29در ايراننفر  100000ه ازای ھرسازمان بھداشت جھانی ب 2004طبق آمار سال
ھستندنفر  به بيماری سل آلوده 

..

مولکوالر اپيدميولوژی بيماری سل در مطالعه انتشار عامل عفونی در مکانھای  
اپيدميک، شيوع اناليز انتقال ديناميک عفونت و تعيين فاکتورھای خطر در جامعه 

.اھميت دارد

یدر اپيدميولوژی مولکولی، پراکندگی و انتشار بيماری با استفاده از تکنيکھای مولکولی  و و ی ھ ي ز ب ری بي ر و ی پر ی و و وِژی يو پي ر
نتايج به دست آمده از اپيدميولوِژی مولکولی در تعيين .مورد ارزيابی قرار ميگيرد

برنامه ھا و راھبردھای موجود در کنترل و پيشگيری از انتشار بيماری نقش به سزايی 
.دارد .ر



سل بیماری سلاپیدمیولوژی بیماری اپیدمیولوژی بیماری سلاپیدمیولوژی بیماری سلاپیدمیولوژی



DNA finger printing برای قدرتمند وسيله يک توبرکلوزيس مايکوباکتريم 
 آن مرسوم روشھای از يکی که باشد می توبرکلوزيس اپيدميولوزی مطالعات

IS6110-RFLP typingبرایقبولمورداستانداردومولکولتکنيکيک IS6110-RFLP typing برای قبول مورد استانداردومولکولیتکنيکيک 
  .باشد می توبرکلوزيس مايکوباکتريوم ھای سويه مولکولی اپيدميولوژی ھای بررسی

ا کا ت IS6110ژ RFLPالاکا ات اکت  ھای کپی تعداد در توالیاينکهاستصورتبدينIS6110-RFLPژنتيکیاساس
 تکنيک اين از استفاده.دارد وجود گوناگون ھای سويه در مختلف مناطق در و متفاوت
 قرار بررسی مورد را توبرکلوزيس مايکوباکتريوم ھای سويه انتقال زنجيره بررسی

اا ااااااا  زايی عفونت خاص خصوصياتباخاصھایسويه شناسايیباعثھمچنينوميدھد
.شود می دارويی مقاومت يا وويروالنس باال



وشها و مواد و روشهامواد



توبرکلوزيس• مايکوباکتريوم ھای سالايزوله يک عرض پاستوردر انستيتو در

:پروتکل کلی کار به صورت خالصه به اين ترتيب می باشد

در انستيتو پاستور در عرض يک سالايزوله ھای مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
؛ايران، انتخاب و مورد بررسی قرارميگيرند

تھيه اسمير و انجام کشت1)

برداشت کلنی ھا2)

در3) آنھا سازی فعال غير و ميکروب سوسپانسيون تھيه تھيه سوسپانسيون ميکروبی و غير فعال سازی آنھا در                 3)
درجه 80دمای 

Kiagenتوسط کيت  DNAاستخراج 4)

توسط پرايمر اختصاصی جنس و گونه برای اطمينان از  PCRانجام 5)
TBشناسايی 



استخراج شده در دمای  DNAبر روی  PVUIIانجام ھضم آنزيمی توسط آنزيم 6)
مدت37 به ساعت24درجه ساعت24درجه به مدت37

%   0.8در آگارز  overnightالکتروفورز     7)
آ گ رنگ آميزی با اتيديوم برمايد   8)



Southern انجام  )9  Blotting مثبت شارژ کاغذ روی بر
ذاا)10 ااکا لIS6110ا اشل  با شده ليبل IS6110اختصاصیپروبباکاغذ مجاورتوھيبريداسيون)10

ژنين ديگوکسی
 مختلف ھای بافر با متوالی ھای شستشو   )11
12(  Detectionسوبسترای از استفاده با باندھا NBT-BCIP
    افزار نرم از استفاده با ايجادشده باندھای بررسی   )13

Gel Compare IIGel Compare II



نتایجنتایج



یزپس در شايع تايپ4آمده؛فعالدستبهسويه37بررسیازپس ريعيپبويبرر
 اند شده شناسايی توبرکلوزيس مايکوباکتريوم ھای ايزوله بين
 در ھا سويه اين اطالعاتی بانک شدن تر تکميل به توجه با که

گ  وجود نيز ديگرتايپھایشناسايیاحتمالنزديکایاينده
.دارد

 جمعيت مشخصات و بيوتيکی آنتی مقاومت الگوی بين تاکنون
استنيامدهدستبهداریمعنارتباطمبتالبيمارانشناس است نيامده دستبهداریمعنیارتباط مبتالبيمارانشناسی



:بحث ب



م توبرکلوزيس مايکوباکتريومھایسويهبيندرIS6110سکانسثباتدليلبه
 مختلف ھای جايگاه در مشخص ھای کپی تعداد وجود دليل به و زمان طی در
 به مربوط تحقيقات در سکانس اين انگشت اثر متفاوت، ھای گونه بين در

شدتفعالوخارجیعاملباعفونتبينتمايزايجادوسلبيماریشيوع  شدت فعال و خارجیعاملباعفونتبينتمايز ايجادوسلبيماریشيوع
.است مفيد بسيار فعلی بيماری مجدد

گآگ  مولکولی تايپينگ روشھایازآمدهدستبهالگوھای ارتباطزمينهدرمطالعات
 حائز و مھم بسيار سل انتقال ھای فاکتور ريسک شناسی جمعيت اطالعات و

.استاھميت .ي

 يافت خواھد ادامه 90-89 سال 2 ھای نمونه کل بررسی زمان تا مطالعه اين
گآتاک ائاک شاا .شدخواھدارائهبعدی ھایکنگرهدرآننتايجکه




