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در حال افزایش  یت ضد ميكربنسبت به تركيبا سالمونال انتریكا هاییهسومقاومت  زمينه و اهداف:

اینتگرونی  یساختارهابر روی  پادزیستیمقاومت  یهاژن یو یكی از علل این افزایش، انتقال افق باشدیم

 یهامقاومتو بروز  1كالس  یرابطه بين حضور اینتگرون ها يين. هدف از انجام این مطالعه تعباشدیم

 یهانمونهاز  جداشده سالمونال انتریكا هاییهسونتيكی در فراوانی این عناصر ژ يينو همچنين تع پادزیستی

 بالينی در تهران بود.

 یهاسال طیدر  مختلف شهر تهران هایيمارستانباز  سالمونال هایدایهجمواد و روش کار: 

بيوشيميایی و  یهاتستبا استفاده از  هادایهجقرار گرفتند. این  موردمطالعهجداسازی و  88-1881 

مطابق با روش  جداشده هاییزولها پادزیستییک تعيين هویت گردیدند. حساسيت و مقاومت سرولوژ

تعيين  PCRتوسط روش  1 تعيين گردید. حضور اینتگرون های كالس CLSIاز طرف  شدهيهتوصاستاندارد 

دقيق  بين دو گروه واجد اینتگرون و فاقد اینتگرون از آزمون پادزیستیشد. برای بررسی اختالف مقاومت 

بودن در نظر  داریمعنشاخص  عنوانبه 50/5كمتر یا مساوی  Pمجذور كای استفاده شد و مقادیر  یافيشر 

 .ندگرفته شد

واجد  هاییزولهابودند.  1واجد اینتگرون های كالس  ایزوله جداسازی شده، 188از مجموع  %1/83 :هایافته

واجد اینتگرون  هاییزولهاوجود داشتند. تمامی  تریكاسالمونال اندر هفت سروتيپ مختلف  1كالس  اینتگرون

 بودند. پادزیستیدارای مقاومت چندگانه 

سالمونال انتریكا در بين  یاگسترده طوربه 1ی كالس ما نشان داد كه اینتگرون ها هاییافته :گيریيجهنت

با  سالمونال هاییهسو. حضور اینتگرون در شوندیمبالينی در تهران یافت  یهانمونهاز  جداشدههای 

 پادزیستی یهامقاومتمراقبت و نظارت بر روی  ارتباط دارد. هایهسودر آن  پادزیستیمقاومت چندگانه 

، پادزیستی یهامقاومتیک شاخص و نشانه از كسب و گسترش  عنوانبهشامل، غربالگری اینتگرون ها 

 مدنظر هايكروارگانيسممدر این  پادزیستی یهامقاومتیک استراتژی مهم در مقابله با  عنوانبه تواندیم

 باشد.

 پادزیستی، مقاومت 1كالس  اینتگرون سالمونال، :کلمات کليدی
 پزشكی ایران محفوظ است. شناسیيكروبمبرای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر : حق چاپ،© رایتیكپ
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 مقدمه     

 هايباکتردر  (آنتی بیوتیکیپادزیستی ) يهامقاومتافزایش 

. انتقال افقی عناصر ژنتیکی شودیمیک مشکل جهانی محسوب 

نقش بسیار مهمی در گسترش مقاومت  سالمونال انتریکادر بین 

میالدي کسب  2393. در سال (1-9)در این پاتوژن ها دارد 

توسط  هايباکتربین  هاآنو انتقال  دزیستیپامقاومت  يهاژن

شناسایی شد  و همکاران Stokes یلهوسبهاینتگرونی  يساختارها

. اینتگرون اندشدهییشناسا. تاکنون پنج کالس از اینتگرون ها (4)

گرم منفی از  هاييباکترگسترده در بین  طوربه 2هاي کالس 
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  اندشدهاهدهمش سالمونال انتریکاجمله سروتیپ هاي مختلف 

(7-5). 

خارجی  يهاژناینتگرون ها عناصر ژنتیکی هستند که قادرند 

خارجی، کد  يهاژنرا در ساختار خود وارد کنند که اغلب این 

 2. اینتگرون هاي کالس باشندیم پادزیستی يهامقاومتکننده 

 9´در دو انتهاي  (CS-´5و  CS-´3) شدهمحافظتداراي دو بخش 

 نظر از یرمتغ. این دو ناحیه توسط یک منطقه شندبایمخود  4´و 

، از هم جدا پادزیستیاندازه و داراي یک یا چند ژن مقاومت 

داراي ژن آنزیم  (CS-´5) 4´ شدهمحافظت. ناحیه شوندیم

-)این اینتگراز متعلق به خانواده تیروزین (intI1)اینتگراز 

 ستیپادزیمقاومت  يهاژن(، محل ورود باشدیمریکامبیناز 

)attI1(  و پروموتور)c(P که محل شروع صحیح رونویسی  باشدیم

و سبب بیان صحیح  کندیمرا براي آنزیم رونویسی مشخص 

. ناحیه شودیم در ساختار اینتگرون واردشده يهاژن

که  qacE∆1یکی ژن  باشندیمداراي دو ژن  9´ شدهمحافظت

و دیگري  شودیمم مت به ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیسبب مقاو

. (7،8) گرددیمکه سبب مقاومت به سولفانامید ها  sul1ژن 

در ناحیه  تواندیم پادزیستییک یا چند ژن مقاومت  معموالً

 طوربه 2اینتگرون ها وارد شوند. اینتگرون هاي کالس  یرمتغ

 يهاژنو بسیاري از  شوندیمبالینی یافت  هايیزولهاگسترده در 

این کالس از اینتگرون ها وجود دارند. در  پادزیستیمقاومت 

ژن مقاومت مختلف در اینتگرون هاي کالس  94تاکنون بیش از 

سبب  توانندیم هاژن. این (7)است  قرارگرفتهمورد شناسایی  2

بتاالکتام ها،  ازجملهمختلفی  هايیستپادزبه  هايباکترمقاومت 

ومایسین، ، کلرامفنیکل، تري متوپریم، استرپتینوگلیکوزیدهاآم

استرپتوتریسین، ریفامپین، اریترومایسین، فسفومایسین، 

ترکیبات چهار ظرفیتی  مانندبه هاییسپتیکیآنتلینکومایسین و 

 هايیهسوامروزه در نقاط مختلف جهان  .(7)م شوند آمونی

، کلرامفنیکل، کوتریموکسازول، سیلینیآمپمقاوم به  سالمونال

اخیراً در چندین  .شوندیمگزارش  کینولون ها و سفالوسپورین ها

مبنی بر  ییهاگزارشکشور آسیایی، اروپایی و آمریکاي جنوبی 

مقاوم به چند دارو  سالمونال هايیهسوو پاندمی  یريگهمهبروز 

(MDR)در  .(10، 3) منتشر گردیده است ، واجد اینتگرون

نمونه  2709و همکاران بر روي  Kraulandکه توسط  يامطالعه

استرالیا، بلژیک،  جداسازي شده از کشورهاي آرژانتین، ونالسالم

کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، فیلیپین، آفریقاي جنوبی، اسپانیا، 

نمونه  240آمریکا انجام گرفت،  متحدهیاالتاتایوان، اوگاندا و 

چندگانه نسبت به  پادزیستیبا مقاومت  سالمونال انتریکا

کلرامفنیکل، استرپتومایسین،  ،سیلینیآمپ هايیستپادز

بودند  2سولفامتاکسازول و تتراسایکلین که واجد اینتگرون کالس 

 .(11)جداسازي شدند 

، بروز همزمان مقاومت به شدهانجامدر تحقیقات  که یآنجائاز 

اینتگرون ها در ارتباط بوده است  باوجود هايباکترچند دارو در 

ق، شناسایی رابطه بین . لذا هدف از انجام این تحقی(12-3)

و  پادزیستی يهامقاومتو وجود  2حضور اینتگرون هاي کالس 

 هايیهسوهمچنین بررسی فراوانی این عناصر ژنتیکی در 

 .باشدیم سالمونال انتریکا

 :هاروشمواد و 

این تحقیق، یک مطالعه توصیفی بوده و جامعه آماري آن را 

به مرکز طبی  کنندهعهمراجاز بیماران  آمدهدستبه يهانمونه

 2991-99 يهاسال)عج( در طی  اهللیهبقکودکان و بیمارستان 

خون از  و مدفوع ازجملهبالینی  يهانمونه. دهندیمتشکیل 

. نمونه مدفوع شدیم اخذ سالمونالبیماران مشکوک به عفونت با 

 Fبه محیط کشت سلنیت  یريگنمونهبیماران بالفاصله پس از 

ساعت در این  1به مدت حداکثر  هانمونه. دگردییممنتقل 

کشت انتخابی  هايیطمحبه  . سپسشدندیممحیط نگهداري 

 ، بیسموت سولفیت آگار(SS)شیگال آگار  –سالمونال  مانندبه

درجه سلسیوس  97ساعت در دماي  20انتقال یافته و به مدت 

 .شدندیمقرار داده 

مربوط به  يفازدو هايیطمحخون نیز ابتدا در  يهانمونه

 هايیطمحکشت و سپس به  (Castaneda)شرکت بهارافشان 

. در روز بعد کلونی هاي مشکوک به شدندیمانتخابی انتقال داده 

 يهاتستو سپس توسط  شدندیمجداسازي  سالمونال

 بیوشیمیایی استاندارد نظیر انتقال بر روي محیط 

Triple sugar iron (TSI) agar ،Simmons’ citrate agar اوره و ،

MRVP broth  پس از انجام گرفتندیممورد شناسایی قرار .

، آزمون سالمونالبیوشیمیایی، جهت جداسازي و تأیید  يهاآزمون

شرکت سازنده آنتی سرم هاي  دستورالعملسروتایپینگ طبق 

 ,Staten Serum Institut) سالمونالپلی واالن و منو واالن 

Copenhagen, Denmark) وایت  -استفاده از جدول کافمن و با

 انجام شد.
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از روش دیسک دیفیوژن  یپادزیستجهت تعیین حساسیت 

در این  مورداستفاده یپادزیست هايیسکدآگار استفاده شد. 

، آموکسی (AM 10µg) سیلینیآمپ هايیستپادزتحقیق شامل 

 TIC)تیکارسیلین ، (AMC 20+10µg)نیک اسید کالوال -سیلین

75µg)سیلین ، پیپرا(PIP 100µg) سفوتاکسیم ،(CTX 30µg) ،

، نئومایسین (K 30µg)، کانامایسین (S 10µg)استرپتومایسین 

(N 30µg) ، توبرامایسین(TOB 10µg) تتراسایکلین ،(TE 

30µg) داکسی سایکلین ،(D 30µg) کلرامفنیکل ،(C 30µg)  و

 بودند. (SXT 23.75+1.25µg)تري متوپریم -کسازولوسولفامت

ن آنتی بیوگرام با استفاده از سوسپانسیون باکتري در سرم آزمو

فیزیولوژي و مقایسه کدورت آن با استاندارد نیم مک فارلند انجام 

بر  ياپنبهسواب استریل  یلهوسبه شدهیهتهگردید. سوسپانسیون 

متراکم  صورتبه؛ آلمان( Merck)روي محیط مولر هینتون آگار 

با پنس استریل در  پادزیستی هايیسکدکشت داده شد، سپس 

ساعت در  29-20به مدت  هایطمحسطح محیط قرار گرفتند. 

درجه سلسیوس در انکوباتور قرار داده شدند. سپس  97دماي 

 یريگاندازهخط کش  یلهوسبهمنطقه ممانعت از رشد هاله قطر 

شد و مقاومت و یا حساسیت باکتري با استفاده از جدول 

. در این مطالعه از (29)گردید مشخص  CLSIاستاندارد 

کنترل در  عنوانبه ATCC 25922 کلی یشیااشرمیکروارگانیسم 

 انجام آزمایش استفاده شد.

-کلروفرم-با استفاده از روش فنل سالمونال هايیزولهاژنوم 

ایزوآمیلیک الکل استخراج شد و براي بررسی حضور اینتگرون 

قرار گرفت.  طالعهموردم PCRبا استفاده از روش  2هاي کالس 

نمایش  2در این مطالعه در جدول  مورداستفادهپرایمر هاي 

استفاده از شرایط با  موردنظر تکثیر ژن. شرایط اندشدهداده

 Mastercyclerدر دستگاه توسط سایر محققین  شدهیهتوص

gradient  ساخت شرکتEppendorf ( 20-21صورت پذیرفت .)

توسط اتیدیوم  هاژل یزيمآرنگبعد از  PCRتمام محصوالت 

قرار گرفتند. براي بررسی اختالف مقاومت  یموردبررسبرماید 

بین دو گروه واجد اینتگرون و فاقد اینتگرون از آزمون  پادزیستی

واجد مقاومت و  هايیهسومجذور کاي استفاده شد.  یادقیق فیشر 

 هايیهسو عنوانبه موردنظر پادزیستنسبت به  مقاومت نسبی

کمتر یا  Pمقادیر و  در این محاسبات در نظر گرفته شدند مقاوم

بودن در نظر گرفته  داریمعنشاخص  عنوانبه 44/4مساوي 

 29نسخه  SPSSدر این محاسبات  مورداستفاده افزارنرم .ندشد

 .(SPSS Inc. Chicago, Ill. USA)بود 

 

 در این مطالعه شدهادهاستف يها یمرپراژن هدف و  :2جدول : 

 نام پرایمر ها سکانس پرایمر ترادف (´3→´5) ناحیه هدف دمای ذوب منبع

(51)  C° 1/85  5 1اینتگرون کالس  یرمتغناحیه′-TCATGGCTTGTTATGACTGT-3′ hep58 

(51) C ° 11  5 1کالس اینتگرون  یرمتغناحیه′-GTAGGGCTTATTATGCACGC-3′ hep59 

 

 

 :هاافتهی

در این تحقیق جداسازي و  سالمونالسویه  299 وعدرمجم

بیشترین موارد از مرکز طبی کودکان قرار گرفتند.  موردمطالعه

مورد( جدا  29)عج( ) اهللیهبقمورد( و سپس بیمارستان  222)

( %3/42مورد ) 79، شدهدادهگردید. از کل بیماران تشخیص 

 ( مؤنث بودند.%2/07مورد ) 14مذکر و 
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بودند.  2( واجد اینتگرون هاي کالس %2/93ایزوله ) 40

سالمونال در سروتیپ هاي مختلف  2اینتگرون هاي کالس فراوانی 
 HaifaموردEnteritidis (4  ،)موردAlbany (9  ،) شامل انتریکا

 ReadingموردMuenchen (2  ،)موردInfantis (21  ،)مورد(،  2)

 PCR محصوالتبود. موردTyphimurium (21  )مورد( و  2)

، 2244در هفت اندازه مختلف یعنی  2اینتگرون هاي کالس 

وجود  بازجفت 944و  2244، 2244، 2144، 2744، 2344

براي نواحی  موردنظرپرایمر هاي  که یآنجائاز  .(2)شکل  داشتند

در ساختار اینتگرون  یرمتغمحافظت شده در دو سوي ناحیه 

وابسته به تعداد  یرمتغو اندازه ناحیه  اندشدهانتخاب 2کالس 

، باشدیم 2در ساختار اینتگرون کالس  واردشده يهاژن

 .باشندیممختلفی  يهااندازهداراي  PCRت محصوال

و  2واجد اینتگرون کالس  هايیزولهااطالعات مربوط به 

با یکدیگر مقایسه شدند و  2فاقد اینتگرون کالس  هايیزولها

در این  یپادزیستمقاومت ارتباط وجود اینتگرون ها با الگوي 

-قرار گرفت. مقاومت به آموکسی سیلین یموردبررس هایزولها

، کلرامفنیکل، داکسی سایکلین، سیلینیآمپنیک اسید، کالوال

تومایسین، کانامایسین، نئومایسین، پیپراسیلین، استرپ

واجد  هايیزولهاتري متوپریم در -کسازولوتتراسایکلین و سولفامت

 باهم 2فاقد اینتگرون کالس  هايیزولهاو  2اینتگرون کالس 

 44/4کمتر یا مساوي  P یعنی داریمعنمتفاوت، و داراي اختالف 

 (.2 )جدولبودند 

جداسازي شده  سالمونال انتریکا هايیهسودرصد از  94حدود 

 هایهسواز  %9/19مقاومت نشان دادند و  پادزیستحداقل به یک 

واجد  هايیزولهاتمامی بودند.  پادزیستیداراي مقاومت چندگانه 

ایزوله دوازده بودند.  یپادزیستاینتگرون داراي مقاومت چندگانه 

، داراي دو ژن اینتگرونی در ژنوم خود 2واجد اینتگرون کالس 

 .بودند

 :بحث

 يهامقاومتمختلف  يهاراهاز  قادرند سالمونالسروتیپ هاي  

از طریق  ییستپادز يهامقاومترا کسب نمایند. کسب  یپادزیست

ایجاد موتاسیون هاي  :گیردیمچندین مکانیسم صورت 

از طریق تبادالت  هايباکترکروموزومی، انتقال مقاومت به سایر 

، ترانسپوزون ها و اینتگرون ها، کاهش یدهاپالسمژنتیکی، مثل 

سازي  یرفعالغاز دیواره سلولی،  هاپادزیستقابلیت نفوذ 

براي خارج کردن  Efflux pumpسم ، مکانیهاپادزیستآنزیماتیک 

این  ازجمله پادزیستو تغییر جایگاه هدف  هاپادزیست

 .(11،17) باشندیم هایسممکان

از طریق  یپادزیستمقاومت  يهاژنامروزه گسترش 

 يهاعفونتاینتگرونی به یک مشکل مهم در درمان  يساختارها

ظهور  است. همچنین شدهیلتبد زایماريب هاييباکترحاصل از 

چندگانه به یک پدیده معمول در  یپادزیست يهامقاومت

در طی چند  .(3،10) تبدیل گشته است توسعهدرحال يکشورها

 ايیندهفزا طوربه سالمونالدهه گذشته سروتیپ هاي مختلف 

و ظهور مقاومت  (18) اندشدهرایج مقاوم  هايپادزیستنسبت به 

مؤثر، به  هايپادزیست نسبت به سالمونالدر  یپادزیستچندگانه 

براي مسئولین بهداشتی در  کنندهنگرانیک مسئله بهداشتی 

 .(13) مبدل گردیده است توسعهدرحالکشورهاي 

از  یپادزیستداراي مقاومت چندگانه  سالمونال هايیهسو

که در هندوستان صورت  يامطالعه. شوندیمسرتاسر دنیا گزارش 

به  %1/49از  یپادزیستنه مقاومت چندگا دهدیمنشان  ،گرفته

. این (24)است  یداکردهپافزایش  2442تا  2337از سال  3/19%

 2990، که 2449و همکاران در سال  Chang بامطالعهنتایج 

قرار داده  موردمطالعهرا در کشور کره جنوبی  سالمونالایزوله 

داراي مقاومت  هاآناز  %3/14بودند و نتیجه گرفته بودند که 

 يها اینتگرون تشخیص جهت PCR آزمایش جینتا: 2 شکل

 نمونه ؛1 یال ا يها ستون. کایانتر سالمونال يها زولهیا در 2 کالس

 .یمولکول مارکر ؛M ستون. 2 کالس اینتگرون واجد مثبت يها
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و  Antunes. بعالوه (21)بودند، مطابقت دارد  یزیستپادچندگانه 

 2299از  %22گزارش کرده بودند که  2441همکاران در سال 

جداسازي شده از پرتغال داراي مقاومت چندگانه  سالمونالسویه 

نتایج حاصل از این مطالعه از میزان باالي  .(12)بودند  یپادزیست

سالمونال  هايیهسو( در %94)حدود  پادزیستیمقاومت چندگانه 
 .کندیمحکایت  انتریکا

 2 کالس اینتگرون فاقد هايیزولها و 2 کالس اینتگرون واجد هايیزولها در یپادزیست مقاومت الگوي مقایسه: 2 جدول

 Pمقدار

 2فاقد اینتگرون کالس  هايیزولها

(299/90) 

 2واجد اینتگرون کالس  هايیزولها

درصد  (299/40)

  کل مقاومت
 هایستپادز

%R %I %S %R %I %S٭ 

 سیلینیآمپ 3/24 7/49 21/3 40/97 20/34 99/2 99/2 44/4≥

-سیلین آموکسی 22 43/02 22/22 9/01 99/99 32/22 71/0 44/4≥

 نیک اسیدکالوال

 تیکارسیلین 1/9 04/30 4 44/4 12/37 4 99/2 -

 نپیپراسیلی 2/29 43/02 22/22 9/01 07/14 23/21 99/9 44/4≥

 سفوتاکسیم 9/0 1/32 4 0/7 44/30 47/9 99/2 -

 استرپتومایسین 7/02 44/4 22/22 90/99 20/47 23/21 17/21 44/4≥

 کانامایسین 4/22 7/49 94/2 04/00 99/99 99/9 99/9 44/4≥

 نئومایسین 1/23 04/00 42/29 40/97 2/19 47/29 99/9 44/4≥

 نتوبرامایسی 7/4 24/39 4 94/2 244 4 4 -

 تتراسایکلین 7/44 94/2 94/2 9/31 29/93 29/93 00/22 44/4≥

 داکسی سایکلین 0/17 4 31/22 40/97 12/22 12/22 71/40 44/4≥

 کلرامفنیکل 29 42/19 4 09/92 1/37 2/2 2/2 44/4≥

≤44/4 20/7 17/21 23/71 70/04 0/7 91/42 9/24 
-کسازولوسولفامت

 تري متوپریم

 

واجد اینتگرون  سالمونال هايیزولهااز  %31از  همچنین بیش      

 %99به داکسی سایکلین،  %97نسبت به تتراسایکلین،  2کالس 

به کانامایسین،  %00به پیپراسیلین،  %01به استرپتومایسین، 

 %97به نئومایسین،  %97تري متوپریم، -کسازولوبه سولفامت 04%

 کهیدرصورتد، به کلرامفنیکل مقاوم بودن %92و  سیلینیآمپبه 

فاقد  سالمونال هايیزولهادر  هاپادزیستمقاومت به همین 

 2، 2، 9، 7، 9، 9، 21، 40، 22به ترتیب  2اینتگرون کالس 

-مقاومت به آموکسی سیلین که یآنجائو از  درصد بوده است

، کلرامفنیکل، داکسی سایکلین، سیلینیآمپنیک اسید، کالوال

اسیلین، استرپتومایسین، کانامایسین، نئومایسین، پیپر

واجد  هايیزولهاتري متوپریم در -تتراسایکلین و سولفامتاکسازول

 باهم 2فاقد اینتگرون کالس  هايیزولهاو  2اینتگرون کالس 

 گونهینا توانیمودند، ب داریمعنو داراي اختالف  متفاوت

با  2که احتماالً وجود اینتگرون هاي کالس  نمود گیريیجهنت
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جداسازي شده از  هايیهسودر  هاپادزیستنسبت به این مقاومت 

از  هاپادزیستمقاومت به این  اگرچهتهران در ارتباط است. 

 یدهايپالسممقاومت بر روي  يهاژندیگر، نظیر وجود  يهاراه

 .هست یرپذامکانمقاومت و غیره نیز 

بر روي  2443و همکاران در سال  Jinدر تحقیقی که توسط 

در هونگ کونگ انجام گرفت، محققین  سالمونال ایزوله 990

داراي اینتگرون، به سولفامتاکسازول  هايیزولها %34دریافتند که 

و همکاران نیز  Chang. (22)به تتراسایکلین مقاوم بودند  %93و 

واجد اینتگرون  هايیزولها %244نشان دادند که  2447در سال 

به تري متوپریم،  %44 به تتراسایکلین، %44کسازول، وبه سولفامت

 .(29)به کلرامفنیکل مقاوم بودند  %24به استرپتومایسین و  23%

، در این شدندیمژنی مختلفی که باعث ایجاد مقاومت  يهاکاست

که سبب  dfrA5و  dfrA1 يهاژنمطالعه شناسایی شدند. 

که سبب مقاومت به  catB8و  catB3، تري متوپریممقاومت به 

که سبب مقاومت به  aadA2و  aadA1و  کلرامفنیکل

مورد  2، در ساختار اینتگرون کالس شوندیم ینوگلیکوزیدهاآم

  Kraulandکه توسط  يامطالعهدر  .(29)شناسایی قرار گرفتند 

جداسازي شده از  سالمونالنمونه  2709و همکاران بر روي 

استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان،  کشورهاي آرژانتین،

الیا، فیلیپین، آفریقاي جنوبی، اسپانیا، تایوان، اوگاندا و ایت

با  سالمونال انتریکانمونه  240آمریکا انجام گرفت،  متحدهیاالتا

، سیلینیآمپ هايیستپادزچندگانه نسبت به  پادزیستیمقاومت 

کلرامفنیکل، استرپتومایسین، سولفامتاکسازول و تتراسایکلین که 

محققین دریافتند جداسازي شدند. ودند ب 2واجد اینتگرون کالس 

بر روي ساختار  یافت شده پادزیستیژنی مقاومت  يهاکاستکه 

 ,aadA1) ینوگلیکوزیدهاآمسبب مقاومت به  ،2اینتگرون کالس 

aadA2, aadA7, aadB, aacA4, aac, aac3A-Id, aac(6’)-IIc) ،

، (dfrA1, dfrA7, dfrA12, dfrA15, dfrA17) تري متوپریم

 ,blaPSE1)و بتاالکتام ها  (cmlA, cmlA5, catB3)امفنیکل کلر

blaOXA10, blaOXA30)  افزایش مقاومت به . (11)شده است

تومایسین، ، کلرامفنیکل، کانامایسین، استرپسیلینیآمپ

تنها به  تواندینمتري متوپریم -کسازولوتتراسایکلین و سولفامت

حاصل از  يهاونتعفدر درمان  هاپادزیستعلت استفاده از این 

باشد. این بدین معنی است که مقاومت بسیار باالي  سالمونال

 ازحدیشببه این ترکیبات، ممکن است به دلیل استفاده  سالمونال

درمان و یا رشد بیشتر  منظوربهدر حیوانات  هاپادزیستاز این 

 .(24)این حیوانات باشد 

چندگانه  يهامقاومتگسترش  يهاراهاینتگرون ها یکی از 

در  2در تحقیق حاضر، اینتگرون کالس  .(3)هستند  یپادزیست

شناسایی شد. این میزان بیشتر از  سالمونال( ایزوله 2/93%) 40

گزارش  2441و همکاران در سال  Cabreraمیزانی بود که توسط 

هایی که در  سالمونال انتریکااز  %24شد. ایشان نشان دادند که 

. (25)بودند  2، واجد اینتگرون کالس نداکردهاسپانیا جداسازي 

 هايیهسواز  %0/24دیگر نشان داد که  يهاگزارشهمچنین 

در هونگ کونگ و  %29جداسازي شده در انگلستان،  سالمونال

در  .(21،22،27)بودند  2در ویتنام واجد اینتگرون کالس  29%

در  2422در سال  و همکاران Firoozehکه توسط  يامطالعه

را جداسازي  سالمونالایزوله  49صورت گرفت، محققین تهران 

بودند. از  پادزیستیایزوله داراي مقاومت چندگانه  09نمودند که 

. (28)بودند  2ایزوله واجد اینتگرون کالس  99ایزوله،  09این 

 2422و همکاران در سال  Rajaeiدیگر که توسط  يامطالعهدر 

را جداسازي  نال انتریکاسالموایزوله  90صورت پذیرفت، محققین 

 .(23)بودند  2( واجد اینتگرون کالس %4/43ایزوله ) 44نمودند. 

 طوربه 2ي کالس ما نشان داد که اینتگرون ها هايیافته

 يهانمونهاز  جداشدههاي  سالمونال انتریکادر بین  ياگسترده

در  2هاي کالس  . حضور اینتگرونشوندیمبالینی در تهران یافت 

در آن سویه  یپادزیستبا مقاومت چندگانه  سالمونال ايهیهسو

با مقاومت  2ارتباط داشته و احتماالً وجود اینتگرون هاي کالس 

، سیلینیآمپنیک اسید، کالوال -نسبت به آموکسی سیلین

کلرامفنیکل، داکسی سایکلین، کانامایسین، نئومایسین، 

-کسازولوتپیپراسیلین، استرپتومایسین، تتراسایکلین و سولفام

 .باشدیمتري متوپریم در ارتباط 

 این مطالعه با توجه به اینکه تنها ارتباط حضور اینتگرون با

پیشنهاد دهد  تواندیم، دهدیمقرار  یموردبررسرا  MDR فنوتیپ

بیشتري براي شناسایی  یمولکولکه در ادامه نیازمند مطالعات 

 PCRل مقاومت با توجه به تنوع باندي محصو يهاژندقیق 

شامل،  یپادزیست يهامقاومتو نظارت بر روي  مراقبت .هست

یک شاخص و نشانه از کسب و  عنوانبهغربالگري اینتگرون ها 

یک استراتژي  عنوانبه تواندیم، یپادزیست يهامقاومتگسترش 

 هایکروارگانیسممدر این  یپادزیست يهامقاومتمهم در مقابله با 

باید در مورد گسترش اینتگرون ها در باشد. مطالعات دیگري نیز 

مناطق دیگر ایران صورت پذیرد تا فراوانی شیوع این عناصر 
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 تخمین زده شود. تريیحصح طوربهدر کشور ما  سالمونالژنتیکی مهم در جنس 

References: 

1. Carattoli A. Importance of integrons in the diffusion 

of resistance. Vet Res 2001; 32: 243-59. 

2. Dubois V, Debreyer C, Quentin C, Parissi V. In vitro 

recombination catalyzed by bacterial class 1 integron 

integrase IntI1 involves cooperative binding and 

specific oligomeric intermediates. PLoS ONE 2009; 4: 

e5228. 

3. Butaye P, Michael GB, Schwarz S, Barrett TJ, 

Brisabois A, White DG. The clonal spread of 

multidrug-resistant non-typhi Salmonella serotypes. 

Microbes Infect 2006; 8: 1891-7. 

4. Stokes HW, Hall RM. A novel family of potentially 

mobile DNA elements encoding site-specific gene-

integration functions: integrons. Mol Microbiol 1989; 

3: 1669-83. 

5. Martinez-Freijo P, Fluit AC, Schmitz FJ, Grek VS, 

Verhoef J, Jones ME. Class I integron in Gram-

negative isolates from different European hospitals 

and association with decreased susceptibility to 

multiple antibiotic compounds. J Antimicrob 

Chemother 1998; 42: 689-96. 

6. Cambray G, Guerout AM, Mazel D. Integrons. Annu 

Rev Genet 2010; 44: 141-66. 

7. Mazel D. Integrons: agents of bacterial evolution. Nat 

Rev Microbiol 2006; 4: 608-20. 

8. Rodríguez I, Martín MC, Mendoza MC, Rodicio MR. 

Class 1 and 2 integrons in non-prevalent serovars of 

Salmonella enterica: structure and association with 

transposons and plasmids. J Antimicrob Chemother 

2006; 58: 1124-32. 

9. Peirano G, Agerso Y, Asrestrup FM, Falavina dos 

Reis EM, dos Reis EM, dos Prazeres Rodrigues, D. 

Occurrence of integrons and antimicrobial resistance 

genes among Salmonella enterica from Brazil. J 

Antimicrob Chemother 2006; 58: 305-9. 

10. Rodriguez I, Rosario Rodicio M, Cruz Martin M. 

Large conjugative plasmids from clinical strains of 

Salmonella enterica serovar virchow contain a class 2 

integron in addition to class 1 integrons and several 

non-integron-associated drug resistance determinants. 

Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(4): 1603-7. 

11. Krauland MG, Marsh JW, Paterson DL, Harrison LH. 

Integron-mediated Multidrug Resistance in a Global 

Collection of Nontyphoidal Salmonella enterica 

Isolates. Emerging Infectious Diseases 2009; 15(3): 

388-96. 

12. Antunes P, Machado J, Peixe L. Characterization of 

antimicrobial resistance and class 1 and 2 integrons in 

Salmonella enterica isolates from different sources in 

Portugal. J Antimicrob Chemother 2006; 58: 297-304. 

13. CLSI. Performance Standards for Antimicrobial 

Susceptibility Testing. 15th Informational 

Supplement. Approved Standard M100-S15. Wayne, 

PA; 2005; Clinical and Laboratory Standards Institute. 

14. Pai H, Byeon J, Yu S, Lee BK, Kim S. Salmonella 

enterica serovar typhi strains isolated in Korea 

containing a Multidrug resistance class 1 integron. 

Antimicrob Agents Chemother 2003; 47(6): 2006 

15. White PA, McIver CJ, Deng YM, Rawlinson WD. 

Characterisation of two new gene cassettes, aadA5 

and dfrA17. FEMS Microbiology Letters 2000; 182: 

265-9. 

16. Mirza SH, Beeching NJ, Hart CA. Multi-drug resistant 

typhoid: a global problem. J Med Microbiol 1996; 44: 

317-9. 

17. Mirza SH, Kariuki S, Mamun KZ, Beeching NJ, Hart 

CA. Analysis of plasmid and chromosomal DNA of 

multi-drug resistant Salmonella enterica serovar 

Typhi from Asia. J Clin Microbiol 2000; 38: 1449-52. 

18. McDermott PF. Antimicrobial resistance in 

nontyphoidal Salmonellae. In: Aarestrup FM, ed. 

Antimicrobial Resistance in Bacteria of Animal 

Origin. Washington, DC, USA; ASM Press. 2006; PP: 

293-314. 

19. Parry C. Antimicrobial drug resistance in Salmonella 

enterica. Current Opinion in Infectious Diseases 2003; 

16: 467-2. 

20. Gaind R, Paglietti B, Murgia M, Dawar M, Uzzau S, 

Cappuccinelli P, et al. Molecular characterization of 

ciprofloxacin-resistant Salmonella enterica serovar 

Typhi and Paratyphi A causing enteric fever in India. J 

Antimicrob Chemother 2006; 58: 1139-44. 

21. Chung YH, Kim SY, Chang YH. Prevalence and 

antibiotic susceptibility of Salmonella isolated from 

foods in Korea from 1933 to 2001. J Food Prot 2003; 

66(7): 1154-7. 

22. Jin Y, Ling JM. Prevalence of integrons in antibiotic-

resistant Salmonella spp. in Hong Kong. Jpn J Infect 

Dis 2009; 62: 432-9. 

23. Chang YC, Shih DY, Wang JY, Yang SS. Molecular 

characterization of class 1 integrons and antimicrobial 

resistance in Aeromonas strains from foodborne 

outbreak-suspect samples and environmental sources 

in Taiwan. Diagnostic Microbiology and Infectious 

Disease 2007; 59: 191-7. 

24. McDonald LC, Chen MT, Lauderdale TL, Ho M. The 

use of antibiotics critical to human medicine in food-

producing animals in Taiwan. J Microbiol Immunol 

Infect 2001; 34: 97-102. 

25. Cabrera R, Marco F, Vila J, Ruiz J, Gascon J. Class 1 

integrons in Salmonella strains causing traveler’s 

diarrhea. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(4): 

1612-3. 

26. Machado E, Canton R, Baquero F, Galan JC, Rollan 

A, Peixe L, et al. Integron content of extended-

spectrum-beta-lactamase-producing Escherichia coli 

strains over 12 years in a single hospital in Madrid, 

Spain. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49: 1823-

9. 

27. Randall LP, Cooles SW, Osborn MK, Piddock LJ, 

Woodward MJ. Antibiotic resistance genes, integrons 



 یکاسالمونال انتردر  ینتگرونرتبط با ام پادزیستيمقاومت   |و همکاران رنجبر          

29 

 

and multiple antibiotic resistance in thirty-five 

serotypes of Salmonella enterica isolated from 

humans and animals in the UK. J Antimicrob 

Chemother 2004; 53(2): 208-16. 

28. Firoozeh F, Shahcheraghi F, Zahraei Salehi T, Karimi 

V, Aslani M. Antimicrobial resistance profile and 

presence of class I integrongs among Salmonella 

enterica serovars isolated from human clinical 

specimens in Tehran, Iran. Iran J Microbiol 2011; 

3(3):112-7. 

29. Rajaei B, Siadat SD, Razavi MR, Aghasadeghi MR, 

Sepehri Rad N, Badmasti F, et al. Expanding drug 

resistance through integron acquisition in Salmonella 

spp. isolates obtained in Iran. Afr J Microbiol Res 

2011; 5(16): 2249-53. 


