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Background and Aim: High prevalent of drug resistant in Salmonella is a threat to 

human’s health. Integrons are one of the most important factors that can contribute to the 

occurrence of MDR bacteria. The aim of this study was to determine the prevalence of class 1, 2 

integrons among Salmonella strains isolated from broiler chicks. 

Materials and Methods: This study was performed on 100 Salmonella isolated strains, 

collected from broiler chicks samples during the summer of 2015 in Chaharmahal va Bakhtiari. 

The prevalence of class 1and 2 integrons were verified using specific primers by multiplex PCR 

assay .Susceptibility to antimicrobial agents was tested using the disk diffusion method 

according to the CLSI 2011. In the end integrons prevalence and drug resistance were analyzed 

by using SPSS software. 

Results: Screening of Salmonella isolates revealed the prevalence of class 1, 2 integrons 

(50%), (28%) and (48%), respectively. Based on the results of the antibiogram test, the highest 

rate of antibiotic resistance was Ampicillin among all isolates. The highest rate of antibiotic 

resistance in samples of IntI 1-positive have been to Gentamycin and Tetracycline (16%) and in 

IntI 2-positive have been to Gentamycin (35.7%). Also the intermediate resistant strains to 

Chloramphenicol in the samples of IntI 1-positive were 72% and in the samples of IntI 2-

positive were 42.9%. 

Conclusions: The presence of two classes of integrons and its direct connection with the 

MDR in Salmonella is concerned. Based on the results of this study, significant correlations 

were between MDR and integrons that are a serious problem in human and veterinary medicine. 
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جدا  سالمونالیبیوتیکی در و بروز مقاومت آنتی 2و  1های کالس شناسایی اینتگرون

 یاریشده از مرغ گوشتی در استان چهارمحال و بخت
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تهدیدی برای سالمت  سالمونالباکتری  ازجملهبیوتیکی در باکتری ها شیوع باالی مقاومت آنتی زمینه و اهداف:

با توجه به قرارگیری های مقاوم را تسهیل کرده است. ها، ظهور گونهبیوتیکرویه از آنتیبشر در جهان است. استفاده بی

ها، ها در بین سایر گونهها و امکان انتشار این ژنهای مربوط به الگوهای مختلف مقاومت دارویی بر روی اینتگرونژن

هگیری نحوه های مقاوم، ریزان شیوع گونهتواند اطالعات مفیدی را در مورد مها میشناسایی حضور این اینتگرون

و بروز مقاومت  2و  1های کالس این مطالعه باهدف تعیین شیوع اینتگرونانتشار و توسعه مقاومت ارائه دهد. 

 های گوشتی انجام شد.بیوتیکی در سالمونالی جدا شده از مرغآنتی

های گوشتی ژیک و بیوشیمیایی از مرغهای سرولوبا روش سالمونالنمونه  111تعداد مواد و روش کار: 

ها با پرایمر های جداسازی شد. فراوانی اینتگرون 1931های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در تابستان مرغداری

شده تعیین گردید. تعیین حساسیت و مقاومت دارویی با روش استاندارد توصیه multiplex PCRاختصاصی و روش 

ها بیوتیکها و مقاومت آنتیفراوانی اینتگرون SPSSافزار گرفت. در پایان با استفاده از نرم انجام CLSI 2011توسط 

 محاسبه شد.

بوده است. بر اساس نتایج  %22، 2و اینتگرون  %01ها در ایزوله 1نتایج نشان داد که حضور اینتگرون : هایافته

ها( مربوط به ها )بدون در نظر گرفتن حضور اینتگروننهبیوگرام باالترین میزان مقاومت در تمامی نموتست آنتی

مربوط به  1های دارای اینتگرون باشد. باالترین میزان مقاومت دارویی در نمونهسیلین میبیوتیک آمپیآنتی

( %7/90مربوط به جنتامایسین ) 2های دارای اینتگرون ( و در نمونه%11های جنتامایسین و تتراسایکلین )بیوتیکآنتی

 %3/12به  2و در حضور اینتگرون  %72به  1های نیمه مقاوم به کلرامفنیکل در حضور اینتگرون باشد. همچنین سویهمی

 رسیده است.

ها نقش مهمی در افزایش مقاومت دارویی دارد. نتایج این تحقیق شیوع دریافت و انتشار اینتگرون: گیرینتیجه

های جنتامایسین، بیوتیکچنین ارتباط حضور اینتگرون با مقاومت به آنتیو هم 2و  1های کالس باالی اینتگرون

 دهد.را نشان می سالمونالتتراسایکلین و کلرامفنیکل در 

 ، اینتگرون، مقاومت دارویی، مرغ گوشتیسالمونال کلیدی کلمات 
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 مهمقد

تواند میکه سلولی اختیاری است یک پاتوژن درونسالمونال 

( و 1التهاب مغزی تا تب تیفوئید شود ) هایی ازباعث بروز بیماری

باشد انتقال میاز طریق حیوان به حیوان و حیوان به انسان قابل

و  مرغتخمگوشت، مرغ، مانند  اغلب در مواد غذایی سالمونال .(2)

 اندنگرفتهقرار  مناسب در شرایط حرارتی کهشیر و محصوالت آن

یی غذا مواد انتقال از طریققابل های(. بیماری3،9) شودمی یافت

. سالمونلوزیس معضالت سالمت بهداشت جامعه است ترینمهماز 

های عمده ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده است یکی از بیماری

(. 0،1یابد )ای و گاستروانتریت تظاهر میکه در دو نوع تب روده

ه است که ساالنه تخمین زد( WHO)سازمان بهداشت جهانی 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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ای حاد یا اسهال به علت میلیارد مورد از التهاب معدی روده 8/1

(. 1دهد )میلیون مرگ رخ می 8با  یفوئیدیت یرغ یسسالمونلوز

های انسانی، ماکیان و و عفونت سالمونالترین منبع برای مهم

در  سالمونالهای ها هستند. عفونتهای حاصل از آنفراورده

های و روش شدهمطرحیک مشکل جهانی  نوانعبهها جوجه

میالدی  34(. تا قبل از دهه 0شود )پیشگیری آن کنترل می

، سیلینآمپی یسهای انتخابی در درمان سالمونلوزبیوتیکآنتی

اما طی دو دهه اخیر  ،کلرامفنیکل و کوتریموکسازول بودند

از نقاط  (MDR)های دارای مقاومت دارویی چندگانه سویه

شده است. این امر منجر به استفاده از ف دنیا گزارشمختل

های مقاوم شد.  سالمونالسفالوسپورین و فلورکینولون در درمان 

مقاومت به سفالوسپورین و فلورکینولون نیز  1331از سال 

گزارش شد که در این موارد استفاده از آزترونام و آزیترومایسین 

و مقاومت ممکن است در زایی (. عوامل بیماری3مؤثر بوده است )

ها قرارگرفته ها و یا فاژرانسپوزون، اینتگرونکروموزوم، پالسمید، ت

ترین راه انتشار موفق عنوانبهها (. انتقال اینتگرون1باشند )

هایی با مقاومت دارویی چندگانه های مقاومتی و پیدایش گونهژن

که ها عناصر ژنتیکی متحرکی هستند باشد. اینتگرونمطرح می

های مقاومت دارویی را در ساختار خود وارد کرده و قادرند ژن

شده است نوع اینتگرون شناسایی 3جا کنند. تاکنون بیش از جابه

ترین نوع اینتگرون معمول 2و  1های کالس (. اینتگرون11،3)

بیوتیکی بر هستند و نقش مهمی در انتقال و ایجاد مقاومت آنتی

باالترین شیوع را دارا  1ینتگرون کالس بین ادارند، دراینعهده

 هایباکتریبوده و نقش بسیار مهمی در ایجاد مقاومت دارویی در 

ها توانند سبب مقاومت باکتریها می(. این ژن1گرم منفی دارد )

بتاالکتام ها، آمینوگلیکوزیدها،  ازجملههایی بیوتیکبه آنتی

فامپین، ری تری متوپریم، استرپتومایسین، کل،کلرامفنی

هایی سپتیکاریترومایسین، فسفومایسین، لینکومایسین و آنتی

ها (. اینتگرون1مانند ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم شوند )

اندمیک  طوربههای گرم منفی و در سویه ایطور گستردهبه

، کورینه باکتریوم، استافیلوکوکوسدرسویه های گرم مثبتی مانند 

گرم  هایباکتری شوند. دریافت میوم بروی باکتریو  آئروکوکوس

باالترین شیوع مربوط به  1منفی پس از اینتگرون کالس 

سالمونال و  شیگال، اسینتوباکترباشد. می 2اینتگرون کالس 
گرم منفی هستند که واجد این دسته از  هایباکتری ازجمله

 (.11باشند )ها میاینتگرون

و  1های کالس این تحقیق باهدف بررسی شیوع اینتگرون

 و ارتباط حضور  سالمونال، بررسی الگوی مقاومتی در 2

شده است. به علت طیف بیوتیکی انجامها با مقاومت آنتیاینتگرون

انتقال این باکتری از  و سالمونالباالی عفونت ایجادشده توسط 

کننده ها نگرانبیوتیکغذایی افزایش مقاومت به آنتیطریق مواد

 .است

 هاروشمواد و 

)به  1830نمونه با مراجعات مکرر در تابستان  284تعداد 

)دارای  های گوشتیتصادفی از مدفوع مرغ صورتبهمدت سه ماه( 

های صنعتی استان روز( از مرغداری 56-14محدوده سنی 

آوری و با شرایط کامالً استریل به چهارمحال و بختیاری جمع

کشت  Fدر محیط سلنیت ها ابتدا نمونه .آزمایشگاه منتقل گردید

افته رشد ی هایباکتریمنظور حفظ و تکثیر شده و سپس بهداده

ابتدا  سالمونالهای مشکوک به گنهدر مراحل اولیه جداسازی، پر

روی محیط کشت سالمونال شیگال آگار پاساژ داده شدند. پس از 

درجه سلسیوس  83ساعت در دمای  20گرمخانه گذاری به مدت 

این محیط  بر رویرنگ های سیاهپرگنه تشکیل نگهداری شدند.

، سالمونال(. بعد از شناسایی 12،1) است سالمونالدهنده رشد نشان

شیگال آگار به محیط نوترینت براث  ها از محیط سالمونالباکتری

به مدت سلسیوس  درجه 83در دمای ها انتقال داده شدند. لوله

ها آنیزان کدورت مخانه گذاشته شدند. سپس در گرم ساعت 15

سنجیده شد تا استاندارد نیم مک فارلند در مقایسه با محلول 

 کدورت محیط نوترینت براث حاوی باکتری با محیط نیم 

با  ازآنپسرسد. ببه حد استاندارد  مک فارلند یکسان شده و

از سوسپانسیون باکتری بر روی محیط  لیترمیکرو 144سمپلر 

به کمک پنس استریل  .شدمولر هینتون آگار کشت داده 

بیوتیک بافاصله مناسب از یکدیگر بر روی محیط آنتی هایدیسک

گیری و با ساعت هاله عدم رشد اندازه 20ند و پس از گذاشته شد

های بیوتیک(. آنتی19مطابقت داده شد ) CLSI 2011جدول 

، (tet 30 µg)تتراسیکلین  ،(GM 10 µg)  جنتامایسین

 نالیدیکسیک اسید، (C 30 µg) کلرامفنیکل

 (NA 30 µg)، سیپروفلوکساسین (CP 5 µg)سیلین، آمپی 

(AMP 10 µg)   و سفوتاکسیم(CTX 30 µg)  در این تحقیق

های بیوتیکهای کشت و آنتیاستفاده شدند. تمامی محیط

 شده در این تحقیق محصول شرکت مرک آلمان بودند.استفاده

( Boilingاندن )با استفاده از روش جوش DNAاستخراج 

(. ژنوم 0با روش الکتروفورز بررسی شد ) DNAانجام و کیفیت 
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از  2و  1های کالس تخلیص شده برای بررسی حضور اینتگرون

مورداستفاده قرار گرفت. واکنش  Multiplex PCRطریق 

ultiplex PCRM  میلی مول  2شامل  لیترمیکرو 26در حجم

2MgCl ،244  میکروموالرdNTPs ،26 ومول از هر پرایمر،پیک 

 DNAنانوگرم  24و  Taq DNA polymeraseواحد آنزیم  1 

 1شده در جدول های استفادهانجام شد. کلیه پرایمر شدهاستخراج

(. 0اند )ذکرشده 2ها در جدول و برنامه دمایی مربوط به آن

و دستگاه الکتروفورز  %6/1از طریق ژل آگارز  PCRمحصوالت 

آمیزی شد. جهت مک اتیدیوم بروماید رنگآنالیز و سپس به ک

تعیین توالی با روش سکونسینگ  Multiplex PCRتأیید نتایج 

 انجام گرفت.

 (0) در این تحقیق شدهاستفاده: پرایمر های 1جدول 

 bpسایز باند  توالی پرایمر نام پرایمر

IntI 1-F ACATGCGTGTAAATCATCGTC  

483 
IntI 1-R GGTCAAGGATCTGGATTTCG 

IntI 2-F CACGGATATGCGACAAAA AGG  

788 
IntI 2-R ACATGCGTGTAAATCATC GTC 

 
 Int 1, 2: برنامه دمایی مربوط به پرایمر های 2جدول 

 حرارت مرحله

 )سلسیوس(

زمان 

 )دقیقه(

تعداد 

 سیکل

Prog 1 Initial 

Denaturation 
30 6 1 

Prog 2 Denaturation 30 1 84 

Annealing 63 1 

Extension 32 1 
Prog 3 Final 

Extension 
32 14 1 

 

میزان مقاومت به داروهای مختلف با استفاده از نسخه 

 SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)  افزارنرمنوزدهم 

ر و فیشر برای مقایسه ئداری کای اسکومحاسبه شد. آزمون معنی

 صورت گرفت. P<0.05داری داروهای مختلف در سطح معنی

ها با مقاومت به داروهای مختلف همچنین ارتباط بین اینتگرون

 نیز توسط همین آزمون بررسی شد.

 هایافته

نمونه مورد آزمایش  144از  %64نتایج حاصله نشان داد که 

 2ها واجد اینتگرون کالس آن %23و  1واجد اینتگرون کالس 

بوده  %20، 2و  1های کالس زمانی حضور اینتگروناند. همبوده

 اندازهو  1مربوط به اینتگرون کالس  bp 038باند  اندازهاست. 

(. 1بوده است )شکل  2مربوط به اینتگرون کالس  bp 333باند 

  با سکونسینگ تأیید شد. PCRنتایج مربوط به 

 
 2و  1های در تشخیص اینتگرون multiplex PCR : نتیجه 1شکل 

 فی: نمونه کنترل منbp 111 ،2: مارکر 1

 

های دهد که تمامی نمونهنتایج تست آنتی بیوگرام نشان می

اند. مقایسه مقاوم بوده سیلین آمپی بیوتیکمورد آزمایش به آنتی

های دهد که در ایزولهها نشان مینتایج آنتی بیوگرام در نمونه

هایی که اینتگرون کالس نسبت به ایزوله 1بدون اینتگرون کالس 

یافته افزایش %15به  %5/2از  نتامایسیندارند مقاومت به ج 1

بیوتیک دار است. در مورد آنتیاست و این افزایش کامالً معنی

 %6/2مقاومت  1های فاقد اینتگرون تتراسایکلین نیز در ایزوله

بوده و این  %15، 1های دارای اینتگرون که در ایزولهبوده درحالی

 های ین سویهدار است. همچنافزایش مقاومت نیز معنی

های در نمونه %3/8بیوتیک کلرامفنیکل از نیمه مقاوم به آنتی

 1های دارای اینتگرون در نمونه %32به  1بدون اینتگرون 

 (.8یافته است )جدول افزایش

بیوتیک نیز مقاومت به آنتی 2در مورد اینتگرون کالس 

 در %3/86فاقد اینتگرون به  یهادر نمونه %0/82جنتامایسین از 

واجد اینتگرون افزایش داشته است. همچنین حضور  یهانمونه

به  %3/8بیوتیک تتراسایکلین را از مقاومت به آنتی 2اینتگرون 

بیوتیک نیمه مقاوم به آنتی هاییهافزایش داده است. سو 0/21%

افزایش  %3/02به  %6/25از  2کلرامفنیکل نیز با حضور اینتگرون 

  دار بودندمعنی کامالً هامقاومتافزایش  . اینداشته است

  .(0)جدول 
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 سالمونالبیوتیکی در با مقاومت آنتی 1اینتگرون  : ارتباط بین حضور9جدول 
 بیوتیکنوع آنتی 1کالس اینتگرون  ازنظرها یزولهاموقعیت  (%) مقاوم (%) نیمه مقاوم (%)حساس  داریمعنی

 سیپروفلوکساسین IntI 1-positive 4 4 144 معنیبی

144 4 4 IntI 1-negative 

 دارمعنی
P<0.01 

4 30 15 IntI 1-positive جنتامایسین 

2/35 2/11 5/2 IntI 1-negative 

 نالیدیکسیک اسید IntI 1-positive 4 144 4 معنیبی

4 144 4 IntI 1-negative 

 دارکامالً معنی

P< 0.05 
23 32 4 IntI 1-positive امفنیکلکلر 

2/35 3/8 4 IntI 1-negative 

 دارکامالً معنی

P< 0.05 
30 4 15 IntI 1-positive تتراسیکلین 

6/33 4 6/2 IntI 1-negative 

 سیلینآمپی  IntI 1-positive 144 4 4 معنیبی

4 4 144 IntI 1-negative 

 سفوتاکسیم IntI 1-positive 4 4 144 معنیبی

144 4 4 IntI 1-negative 

 

 سالمونالبیوتیکی در با مقاومت آنتی 2اینتگرون  : ارتباط بین حضور3جدول

 بیوتیکنوع آنتی 2کالس اینتگرون  ازنظرها یزولهاموقعیت  (%) مقاوم (%) نیمه مقاوم (%) حساس داریمعنی

 سیپروفلوکساسین IntI 2-positive 4 4 144 معنیبی

144 4 4 IntI 2-negative 

 دارمعنی

P< 0.01 

4 8/50 3/86 IntI 2-positive جنتامایسین 

5/53 4 0/82 IntI 2-negative 

 نالیدیکسیک اسید IntI 2-positive 4 144 4 معنیبی

4 144 4 IntI 2-negative 

 دارکامالً معنی

P< 0.05 
1/63 3/02 4 IntI 2-positive کلرامفنیکل 

6/38 6/25 4 IntI 2-negative 

 دارکامالً معنی

P< 0.05 
5/33 4 0/21 IntI 2-positive تتراسیکلین 

1/35 4 3/8 IntI 2-negative 

 سیلین آمپی IntI 2-positive 144 4 4 معنیبی

4 4 144 IntI 2-negative 

 سفوتاکسیم IntI 2-positive 4 4 144 معنیبی

144 4 4 IntI 2-negative 

 

 بحث

عناصر ژنتیکی  عنوانبهها ی اخیر، نقش اینتگرونهادر سال

 شده است. بیوتیکی مشخصمتحرک در انتقال افقی مقاومت آنتی

ها دارای بیش از یک کاست ژنی ازآنجاکه بسیاری از اینتگرون

های ژنتیکی متحرک حمل عناصرمقاومتی هستند و اغلب توسط 

سویه از یکمت شوند، منجر به انتشار گسترده مقاوجا میو جابه

های مقاومت لذا شناسایی این نوع از ژن شوند،به سویه دیگر می

های کنترل عفونت و ممانعت بیوتیکی در جهت اجرای برنامهآنتی

(. 3های مقاوم از اهمیت باالیی برخوردار است )از انتشار سویه

Asgharpour  درصد حضور اینتگرون  2410و همکارانش در سال

بیان کردند و نشان دادند که همه  %83را  مونالسالدر  1کالس 

های نالیدیکسیک اسید، تتراسایکلین و بیوتیکها به آنتیاین گونه

( نتایج تحقیق حاضر با 1اند )استرپتومایسین مقاومت نشان داده

بیوتیک و همکارانش در مورد آنتی Asgharpourنتایج تحقیق 

و  Ranjbar، 2410 تتراسایکلین مطابقت داشته است. در سال

های بالینی در جداشده از نمونه سالمونالیهمکاران در بررسی 

را با مقاومت چند  1نتگرون کالس ای گستردهتهران حضور 

(. بر اساس دیگر 1اند )ها مرتبط دانستهدارویی در این سویه

در  سالمونالشده در ایران عفونت و مقاومت دارویی مطالعات انجام

شده (. تحقیقات انجام11،13در حال افزایش است )انسان و غذا 
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در  1کنگ نشان داده که اینتگرون کالس در هنگ 2443در سال 

و  Molla(. در مطالعه 10بسیار شایع است ) سالمونال تیفی موریوم

در  1، درصد حضور اینتگرون کالس 2443همکارانش در سال 

(. در 11ست )شده اگزارش %11-55بین منابع حیوانی و انسانی 

انجام دادند مشخص شد  2414بررسی که محققان ژاپنی در سال 

های که مقاومت به استرپتومایسین و تتراسایکلین در گونه

S.infantis  همراه  1جداشده از مرغ با حضور اینتگرون کالس

و همکارانش شیوع  Kargarای مشابه (. در مطالعه10بوده است )

را به شیاکلی یاشردر باکتری  8و  2، 1های کالس اینتگرون

(. در 0اند )گزارش کرده %43/25و  %31/35، %25/33ترتیب 

که توسط سودوموناس آئروژینوزا شده بر باکتری بررسی انجام

Peymani شده کهانجام شد، مشخص 2410سال  و همکاران در 

اند ازنظر حضور اینتگرون را نشان داده MDRهایی که نمونه 63%

شده در ایران، (. در مطالعات انجام13اند )مثبت بوده 1کالس 

به  S.infantisو  S.entericaچین و ژاپن مقاومت دارویی باالی 

-21شده است )سیپروفلوکساسین و نالیدیکسیک اسید گزارش

نشان داد  2414و همکاران در سال  Naghoni(. نتایج تحقیق 10

بوده و حضور  2بیشتر از کالس  1که حضور اینتگرون کالس 

( که با نتایج تحقیق 13ها با مقاومت دارویی مرتبط است )آن

، 2414ای در سال مطابقت داشته است. در دیگر مطالعه حاضر

Benacer  و همکاران مقاومت دارویی را با حضور اینتگرون در

 %2/34را  1مرتبط دانسته و حضور اینتگرون کالس  سالمونال

حضور  2414و همکاران در سال  Povilonis(. 22اند )اعالم کرده

را موردبررسی  شیاکلییاشرو  سالمونالها در دو باکتری اینتگرون

 سالمونالدر  1قرار داده و گزارش دادند که وقوع اینتگرون کالس 

 شیاکلییاشردر  1توجهی از وقوع اینتگرون کالس قابل طوربه

 (.0کمتر بوده است )

 هاینمونه روی بر همکاران و Krauland توسط که ایمطالعه در

 بلژیک، استرالیا، آرژانتین، از کشورهای شده جداسازی سالمونالی

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

گرفت، مشخص گردید  انجام آمریکا متحدهو ایاالت اوگاندا تایوان،

نسبت  1ینتگرون کالس واجد ا سالمونال انتریکایهای نمونه که

 استرپتومایسین، سیلین، کلرامفنیکل، آمپی هایبیوتیکبه آنتی

اند. همچنین این تتراسایکلین مقاوم بوده و سولفامتاکسازول

 ژنی هایمحققین نشان دادند که کاست
 (aadA1, aadA2, aadA7, aadB, aacA4, aac, aac3A-Id, 

aac(6’)-IIc)  مقاومت سبب ،1کالس  ساختار اینتگرون روی بر 

 ,dfrA1, dfrA7, dfrA12) های ژنیآمینوگلیکوزیدها، کاست به

dfrA15, dfrA17)  ،سبب مقاومت به تری متوپریم ها 

 (cmlA, cmlA5, catB3) مقاومت به کلرامفنیکل و (blaPSE1, 

blaOXA10, blaOXA30)  شده ها سبب مقاومت به بتاالکتام 

 (.29است )

در  2و  1مطالعه حضور اینتگرون کالس  بر اساس نتایج این

بیوتیکی در ارتباط است. نتایج نشان با بروز مقاومت آنتی سالمونال

های بیوتیکاین اینتگرون ها با مقاومت به آنتی دهد که حضورمی

باعث  و جنتامایسین، تتراسیکلین و کلرامفنیکل در ارتباط بوده

که فراوانی اینتگرون شود. باوجودی دار مقاومت میافزایش معنی

دهد که ولی نتایج نشان می ،ها بیشتر بودهدر نمونه 1کالس 

های جنتامایسین و تتراسایکلین در حضور بیوتیکمقاومت به آنتی

درصد باالتری داشته است. در مورد  2اینتگرون کالس 

های نیمه مقاوم در حضور بیوتیک کلرامفنیکل سویهآنتی

اند. افزایش حضور بیشتری داشته افزایش 1اینتگرون کالس 

 سالمونالاینتگرون ها و متعاقب آن افزایش مقاومت دارویی در 

 کننده است.نگران

 تقدیر و تشکر

نویسندگان این مقاله از همکاران محترم مرکز تحقیقات 

بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد به دلیل همکاری 

 ال تشکر رادارند.صمیمانه در اجرای این پروژه کم

 تعارض منافع

شناسی پزشکی ایران بین نویسندگان و مجله میکروب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونههیچ
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