Iranian Journal of Medical Microbiology
Original
Article

Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 5 (November - December)
Journal homepage: www.ijmm.ir

Study of class 1 and 2 integrons and antimicrobial resistance in Salmonella
isolated from broiler chicks in Chaharmahal va Bakhtiari province
Mehrnoosh Doosti Irani1, Mostafa Faghani2, Noosha Zia-Jahromi1
1.
2.

Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

Abstract

Article Information
Article history:
Received: 2016/04/05
Accepted: 2016/09/17
Available online: 2016/10/17
Article Subject:
Food Microbiology

IJMM 2016; 10(5): 38-44
Corresponding author at:
Dr. Mostafa Faghani

Department of Animal
Sciences, Faculty of
Agriculture, Shahrekord
Branch, Islamic Azad
University, Shahrekord, Iran

Tel: 0989133284398

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 2positive 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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مقاله
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شناسایی اینتگرونهای کالس  1و  2و بروز مقاومت آنتیبیوتیکی در سالمونالی جدا
شده از مرغ گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری
مهرنوش دوستی ایرانی ،1مصطفی فغانی ،2نوشا ضیا
.1
.2

جهرمی1

گروه زیست شناسی  ،دانشکده علوم پایه ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1931/11/11 :
پذیرش1931/10/21:

چکیده
زمینه و اهداف:

شیوع باالی مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتری ها ازجمله باکتری سالمونال تهدیدی برای سالمت

بشر در جهان است .استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها ،ظهور گونههای مقاوم را تسهیل کرده است .با توجه به قرارگیری
ژنهای مربوط به الگوهای مختلف مقاومت دارویی بر روی اینتگرونها و امکان انتشار این ژنها در بین سایر گونهها،
شناسایی حضور این اینتگرونها میتواند اطالعات مفیدی را در مورد میزان شیوع گونههای مقاوم ،رهگیری نحوه

انتشار آنالین1931/11/20:

انتشار و توسعه مقاومت ارائه دهد .این مطالعه باهدف تعیین شیوع اینتگرونهای کالس  1و  2و بروز مقاومت

موضوع:

آنتیبیوتیکی در سالمونالی جدا شده از مرغهای گوشتی انجام شد.

میکروبیولوژی مواد غذایی
IJMM 1395; 10(5): 38-44

نویسنده مسئول:
دکتر مصطفی فغانی

مواد و روش کار:

تعداد  111نمونه سالمونال با روشهای سرولوژیک و بیوشیمیایی از مرغهای گوشتی

مرغداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در تابستان  1931جداسازی شد .فراوانی اینتگرونها با پرایمر های
اختصاصی و روش  multiplex PCRتعیین گردید .تعیین حساسیت و مقاومت دارویی با روش استاندارد توصیهشده
توسط  CLSI 2011انجام گرفت .در پایان با استفاده از نرمافزار  SPSSفراوانی اینتگرونها و مقاومت آنتیبیوتیکها
محاسبه شد.

یافتهها:

نتایج نشان داد که حضور اینتگرون  1در ایزولهها  %01و اینتگرون  %22 ،2بوده است .بر اساس نتایج

گروه علوم دامی ،دانشکده

تست آنتیبیوگرام باالترین میزان مقاومت در تمامی نمونهها (بدون در نظر گرفتن حضور اینتگرونها) مربوط به

کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی

آنتیبیوتیک آمپیسیلین میباشد .باالترین میزان مقاومت دارویی در نمونههای دارای اینتگرون  1مربوط به

شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

آنتیبیوتیکهای جنتامایسین و تتراسایکلین ( )%11و در نمونههای دارای اینتگرون  2مربوط به جنتامایسین ()%90/7
میباشد .همچنین سویههای نیمه مقاوم به کلرامفنیکل در حضور اینتگرون  1به  %72و در حضور اینتگرون  2به %12/3

تلفن1303199203930 :

رسیده است.
نتیجهگیری :دریافت و انتشار اینتگرونها نقش مهمی در افزایش مقاومت دارویی دارد .نتایج این تحقیق شیوع
باالی اینتگرونهای کالس  1و  2و همچنین ارتباط حضور اینتگرون با مقاومت به آنتیبیوتیکهای جنتامایسین،

پست الکترونیک:
mostafafaghani@yahoo.com

تتراسایکلین و کلرامفنیکل در سالمونال را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

سالمونال ،اینتگرون ،مقاومت دارویی ،مرغ گوشتی

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
سالمونال یک پاتوژن درونسلولی اختیاری است که میتواند
باعث بروز بیماریهایی از التهاب مغزی تا تب تیفوئید شود ( )1و
از طریق حیوان به حیوان و حیوان به انسان قابلانتقال میباشد
( .)2سالمونال اغلب در مواد غذایی مانند گوشت ،مرغ ،تخممرغ و
شیر و محصوالت آنکه در شرایط حرارتی مناسب قرار نگرفتهاند

یافت میشود ( .)3،9بیماریهای قابلانتقال از طریق مواد غذایی
از مهمترین معضالت سالمت بهداشت جامعه است .سالمونلوزیس
یکی از بیماریهای عمده ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده است
که در دو نوع تب رودهای و گاستروانتریت تظاهر مییابد (.)0،1
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOتخمین زده است که ساالنه
83

دوستی ایرانی و همکاران | بررسی ارتباط حضور اینتگرون  1و  2با مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونال

 1/8میلیارد مورد از التهاب معدی رودهای حاد یا اسهال به علت
سالمونلوزیس غیر تیفوئیدی با  8میلیون مرگ رخ میدهد (.)1
مهمترین منبع برای سالمونال و عفونتهای انسانی ،ماکیان و
فراوردههای حاصل از آنها هستند .عفونتهای سالمونال در
جوجهها بهعنوان یک مشکل جهانی مطرحشده و روشهای
پیشگیری آن کنترل میشود ( .)0تا قبل از دهه  34میالدی
آنتیبیوتیکهای انتخابی در درمان سالمونلوزیس آمپیسیلین،
کلرامفنیکل و کوتریموکسازول بودند ،اما طی دو دهه اخیر
سویههای دارای مقاومت دارویی چندگانه ) (MDRاز نقاط
مختلف دنیا گزارششده است .این امر منجر به استفاده از
سفالوسپورین و فلورکینولون در درمان سالمونال های مقاوم شد.
از سال  1331مقاومت به سفالوسپورین و فلورکینولون نیز
گزارش شد که در این موارد استفاده از آزترونام و آزیترومایسین
مؤثر بوده است ( .)3عوامل بیماریزایی و مقاومت ممکن است در
کروموزوم ،پالسمید ،ترانسپوزون ،اینتگرونها و یا فاژها قرارگرفته
باشند ( .)1انتقال اینتگرونها بهعنوان موفقترین راه انتشار
ژنهای مقاومتی و پیدایش گونههایی با مقاومت دارویی چندگانه
مطرح میباشد .اینتگرونها عناصر ژنتیکی متحرکی هستند که
قادرند ژنهای مقاومت دارویی را در ساختار خود وارد کرده و
جابهجا کنند .تاکنون بیش از  3نوع اینتگرون شناساییشده است
( .)11،3اینتگرونهای کالس  1و  2معمولترین نوع اینتگرون
هستند و نقش مهمی در انتقال و ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی بر
عهدهدارند ،دراینبین اینتگرون کالس  1باالترین شیوع را دارا
بوده و نقش بسیار مهمی در ایجاد مقاومت دارویی در باکتریهای
گرم منفی دارد ( .)1این ژنها میتوانند سبب مقاومت باکتریها
به آنتیبیوتیکهایی ازجمله بتاالکتام ها ،آمینوگلیکوزیدها،
کلرامفنیکل ،تری متوپریم ،استرپتومایسین ،ریفامپین،
اریترومایسین ،فسفومایسین ،لینکومایسین و آنتیسپتیکهایی
مانند ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم شوند ( .)1اینتگرونها
بهطور گستردهای در سویههای گرم منفی و بهطور اندمیک
درسویه های گرم مثبتی مانند استافیلوکوکوس ،کورینه باکتریوم،
آئروکوکوس و بروی باکتریوم یافت میشوند .در باکتریهای گرم
منفی پس از اینتگرون کالس  1باالترین شیوع مربوط به
اینتگرون کالس  2میباشد .اسینتوباکتر ،شیگال و سالمونال
ازجمله باکتریهای گرم منفی هستند که واجد این دسته از
اینتگرونها میباشند (.)11

این تحقیق باهدف بررسی شیوع اینتگرونهای کالس  1و
 ،2بررسی الگوی مقاومتی در سالمونال و ارتباط حضور
اینتگرونها با مقاومت آنتیبیوتیکی انجامشده است .به علت طیف
باالی عفونت ایجادشده توسط سالمونال و انتقال این باکتری از
طریق موادغذایی افزایش مقاومت به آنتیبیوتیکها نگرانکننده
است.
مواد و روشها
تعداد  284نمونه با مراجعات مکرر در تابستان ( 1830به
مدت سه ماه) بهصورت تصادفی از مدفوع مرغهای گوشتی (دارای
محدوده سنی  56-14روز) از مرغداریهای صنعتی استان
چهارمحال و بختیاری جمعآوری و با شرایط کامالً استریل به
آزمایشگاه منتقل گردید .نمونهها ابتدا در محیط سلنیت  Fکشت
دادهشده و سپس بهمنظور حفظ و تکثیر باکتریهای رشد یافته
در مراحل اولیه جداسازی ،پرگنههای مشکوک به سالمونال ابتدا
روی محیط کشت سالمونال شیگال آگار پاساژ داده شدند .پس از
گرمخانه گذاری به مدت  20ساعت در دمای  83درجه سلسیوس
نگهداری شدند .تشکیل پرگنههای سیاهرنگ بر روی این محیط
نشاندهنده رشد سالمونال است ( .)12،1بعد از شناسایی سالمونال،
باکتریها از محیط سالمونال شیگال آگار به محیط نوترینت براث
انتقال داده شدند .لولهها در دمای  83درجه سلسیوس به مدت
 15ساعت در گرمخانه گذاشته شدند .سپس میزان کدورت آنها
در مقایسه با محلول استاندارد نیم مک فارلند سنجیده شد تا
کدورت محیط نوترینت براث حاوی باکتری با محیط نیم
مک فارلند یکسان شده و به حد استاندارد برسد .پسازآن با
سمپلر  144میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری بر روی محیط
مولر هینتون آگار کشت داده شد .به کمک پنس استریل
دیسکهای آنتیبیوتیک بافاصله مناسب از یکدیگر بر روی محیط
گذاشته شدند و پس از  20ساعت هاله عدم رشد اندازهگیری و با
جدول  CLSI 2011مطابقت داده شد ( .)19آنتیبیوتیکهای
جنتامایسین ) ، (GM 10 µgتتراسیکلین )،(tet 30 µg
اسید
نالیدیکسیک
،(C
30
)µg
کلرامفنیکل
) ،(NA 30 µgسیپروفلوکساسین ) ،(CP 5 µgآمپیسیلین
) (AMP 10 µgو سفوتاکسیم ) (CTX 30 µgدر این تحقیق
استفاده شدند .تمامی محیطهای کشت و آنتیبیوتیکهای
استفادهشده در این تحقیق محصول شرکت مرک آلمان بودند.
استخراج  DNAبا استفاده از روش جوشاندن ()Boiling
انجام و کیفیت  DNAبا روش الکتروفورز بررسی شد ( .)0ژنوم
04

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  14شماره ▐ 6آذر و دی 1836
تخلیص شده برای بررسی حضور اینتگرونهای کالس  1و  2از
طریق  Multiplex PCRمورداستفاده قرار گرفت .واکنش
 Multiplex PCRدر حجم  26میکرولیتر شامل  2میلی مول
 244 ،MgCl2میکروموالر  26 ،dNTPsپیکومول از هر پرایمر،
 1واحد آنزیم  Taq DNA polymeraseو  24نانوگرم DNA
استخراجشده انجام شد .کلیه پرایمرهای استفادهشده در جدول 1
و برنامه دمایی مربوط به آنها در جدول  2ذکرشدهاند (.)0
محصوالت  PCRاز طریق ژل آگارز  %1/6و دستگاه الکتروفورز
آنالیز و سپس به کمک اتیدیوم بروماید رنگآمیزی شد .جهت
تأیید نتایج  Multiplex PCRتعیین توالی با روش سکونسینگ
انجام گرفت.

بودهاند .همزمانی حضور اینتگرونهای کالس  1و  %20 ،2بوده
است .اندازه باند  038 bpمربوط به اینتگرون کالس  1و اندازه
باند  333 bpمربوط به اینتگرون کالس  2بوده است (شکل .)1
نتایج مربوط به  PCRبا سکونسینگ تأیید شد.

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

شکل  :1نتیجه  multiplex PCRدر تشخیص اینتگرونهای  1و 2

سایز باند bp

توالی پرایمر

نام پرایمر

ACATGCGTGTAAATCATCGTC

IntI 1-F

GGTCAAGGATCTGGATTTCG

IntI 1-R

CACGGATATGCGACAAAA AGG

IntI 2-F

ACATGCGTGTAAATCATC GTC

IntI 2-R

 :1مارکر  :2 ،111 bpنمونه کنترل منفی

483

788

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

زمان
(دقیقه)

حرارت
(سلسیوس)

مرحله

1

6

30

84

1

30

Initial
Denaturation
Denaturation

1

1
1
14

63
32
32

Annealing
Extension
Final
Extension

Prog 1
Prog 2

Prog 3

میزان مقاومت به داروهای مختلف با استفاده از نسخه
نوزدهم نرمافزار )SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA
محاسبه شد .آزمون معنیداری کای اسکوئر و فیشر برای مقایسه
داروهای مختلف در سطح معنیداری  P<0.05صورت گرفت.
همچنین ارتباط بین اینتگرونها با مقاومت به داروهای مختلف
نیز توسط همین آزمون بررسی شد.
یافتهها
نتایج حاصله نشان داد که  %64از  144نمونه مورد آزمایش
واجد اینتگرون کالس  1و  %23آنها واجد اینتگرون کالس 2

نتایج تست آنتی بیوگرام نشان میدهد که تمامی نمونههای
مورد آزمایش به آنتیبیوتیک آمپی سیلین مقاوم بودهاند .مقایسه
نتایج آنتی بیوگرام در نمونهها نشان میدهد که در ایزولههای
بدون اینتگرون کالس  1نسبت به ایزولههایی که اینتگرون کالس
 1دارند مقاومت به جنتامایسین از  %2/5به  %15افزایشیافته
است و این افزایش کامالً معنیدار است .در مورد آنتیبیوتیک
تتراسایکلین نیز در ایزولههای فاقد اینتگرون  1مقاومت %2/6
بوده درحالیکه در ایزولههای دارای اینتگرون  %15 ،1بوده و این
افزایش مقاومت نیز معنیدار است .همچنین سویههای
نیمه مقاوم به آنتیبیوتیک کلرامفنیکل از  %8/3در نمونههای
بدون اینتگرون  1به  %32در نمونههای دارای اینتگرون 1
افزایشیافته است (جدول .)8
در مورد اینتگرون کالس  2نیز مقاومت به آنتیبیوتیک
جنتامایسین از  %82/0در نمونههای فاقد اینتگرون به  %86/3در
نمونههای واجد اینتگرون افزایش داشته است .همچنین حضور
اینتگرون  2مقاومت به آنتیبیوتیک تتراسایکلین را از  %8/3به
 %21/0افزایش داده است .سویههای نیمه مقاوم به آنتیبیوتیک
کلرامفنیکل نیز با حضور اینتگرون  2از  %25/6به  %02/3افزایش
داشته است .این افزایش مقاومتها کامالً معنیدار بودند
(جدول .)0
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جدول  :9ارتباط بین حضور اینتگرون  1با مقاومت آنتیبیوتیکی در سالمونال
نوع آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین
جنتامایسین
نالیدیکسیک اسید
کلرامفنیکل
تتراسیکلین
آمپی سیلین
سفوتاکسیم

موقعیت ایزولهها ازنظر اینتگرون کالس 1
IntI 1-positive
IntI 1-negative
IntI 1-positive
IntI 1-negative
IntI 1-positive
IntI 1-negative
IntI 1-positive
IntI 1-negative
IntI 1-positive
IntI 1-negative
IntI 1-positive
IntI 1-negative
IntI 1-positive
IntI 1-negative

مقاوم )(%

نیمه مقاوم )(%

4
4
15
2/5
4
4
4
4
15
2/6
144
144
4

4
4
30
11/2
144
144
32
8/3
4
4
4
4
4
4

4

حساس )(%
144
144
4
35/2
4
4
23
35/2
30
33/6
4
4
144
144

معنیداری
بیمعنی
معنیدار
P<0.01
بیمعنی
کامالً معنیدار
P< 0.05
کامالً معنیدار
P< 0.05
بیمعنی
بیمعنی

جدول :3ارتباط بین حضور اینتگرون  2با مقاومت آنتیبیوتیکی در سالمونال
نوع آنتیبیوتیک

موقعیت ایزولهها ازنظر اینتگرون کالس 2

مقاوم )(%

نیمه مقاوم )(%

حساس )(%

معنیداری

سیپروفلوکساسین

IntI 2-positive
IntI 2-negative
IntI 2-positive
IntI 2-negative
IntI 2-positive
IntI 2-negative
IntI 2-positive
IntI 2-negative
IntI 2-positive
IntI 2-negative
IntI 2-positive
IntI 2-negative
IntI 2-positive
IntI 2-negative

4
4
86/3
82/0
4
4
4
4
21/0
8/3
144
144
4
4

4
4
50/8
4
144
144
02/3
25/6
4
4
4
4
4
4

144
144
4
53/5
4
4
63/1
38/6
33/5
35/1
4
4
144
144

بیمعنی

جنتامایسین
نالیدیکسیک اسید
کلرامفنیکل
تتراسیکلین
آمپی سیلین
سفوتاکسیم

بحث
در سالهای اخیر ،نقش اینتگرونها بهعنوان عناصر ژنتیکی
متحرک در انتقال افقی مقاومت آنتیبیوتیکی مشخصشده است.
ازآنجاکه بسیاری از اینتگرونها دارای بیش از یک کاست ژنی
مقاومتی هستند و اغلب توسط عناصرهای ژنتیکی متحرک حمل
و جابهجا میشوند ،منجر به انتشار گسترده مقاومت از یکسویه
به سویه دیگر میشوند ،لذا شناسایی این نوع از ژنهای مقاومت
آنتیبیوتیکی در جهت اجرای برنامههای کنترل عفونت و ممانعت
از انتشار سویههای مقاوم از اهمیت باالیی برخوردار است (.)3
 Asgharpourو همکارانش در سال  2410درصد حضور اینتگرون

معنیدار
P< 0.01
بیمعنی
کامالً معنیدار
P< 0.05
کامالً معنیدار
P< 0.05
بیمعنی
بیمعنی

کالس  1در سالمونال را  %83بیان کردند و نشان دادند که همه
این گونهها به آنتیبیوتیکهای نالیدیکسیک اسید ،تتراسایکلین و
استرپتومایسین مقاومت نشان دادهاند ( )1نتایج تحقیق حاضر با
نتایج تحقیق  Asgharpourو همکارانش در مورد آنتیبیوتیک
تتراسایکلین مطابقت داشته است .در سال  Ranjbar ،2410و
همکاران در بررسی سالمونالی جداشده از نمونههای بالینی در
تهران حضور گسترده اینتگرون کالس  1را با مقاومت چند
دارویی در این سویهها مرتبط دانستهاند ( .)1بر اساس دیگر
مطالعات انجامشده در ایران عفونت و مقاومت دارویی سالمونال در
انسان و غذا در حال افزایش است ( .)11،13تحقیقات انجامشده
02
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در سال  2443در هنگکنگ نشان داده که اینتگرون کالس  1در
سالمونال تیفی موریوم بسیار شایع است ( .)10در مطالعه  Mollaو
همکارانش در سال  ،2443درصد حضور اینتگرون کالس  1در
بین منابع حیوانی و انسانی  %11-55گزارششده است ( .)11در
بررسی که محققان ژاپنی در سال  2414انجام دادند مشخص شد
که مقاومت به استرپتومایسین و تتراسایکلین در گونههای
 S.infantisجداشده از مرغ با حضور اینتگرون کالس  1همراه
بوده است ( .)10در مطالعهای مشابه  Kargarو همکارانش شیوع
اینتگرونهای کالس  2 ،1و  8در باکتری اشریشیاکلی را به
ترتیب  %35/31 ،%33/25و  %25/43گزارش کردهاند ( .)0در
بررسی انجامشده بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا که توسط
 Peymaniو همکاران در سال  2410انجام شد ،مشخصشده که
 %63نمونههایی که  MDRرا نشان دادهاند ازنظر حضور اینتگرون
کالس  1مثبت بودهاند ( .)13در مطالعات انجامشده در ایران،
چین و ژاپن مقاومت دارویی باالی  S.entericaو  S.infantisبه
سیپروفلوکساسین و نالیدیکسیک اسید گزارششده است (-21
 .)10نتایج تحقیق  Naghoniو همکاران در سال  2414نشان داد
که حضور اینتگرون کالس  1بیشتر از کالس  2بوده و حضور
آنها با مقاومت دارویی مرتبط است ( )13که با نتایج تحقیق
حاضر مطابقت داشته است .در دیگر مطالعهای در سال ،2414
 Benacerو همکاران مقاومت دارویی را با حضور اینتگرون در
سالمونال مرتبط دانسته و حضور اینتگرون کالس  1را %34/2
اعالم کردهاند ( Povilonis .)22و همکاران در سال  2414حضور
اینتگرونها در دو باکتری سالمونال و اشریشیاکلی را موردبررسی
قرار داده و گزارش دادند که وقوع اینتگرون کالس  1در سالمونال
بهطور قابلتوجهی از وقوع اینتگرون کالس  1در اشریشیاکلی
کمتر بوده است (.)0
در مطالعهای که توسط  Kraulandو همکاران بر روی نمونههای
سالمونالی جداسازی شده از کشورهای آرژانتین ،استرالیا ،بلژیک،
کانادا ،دانمارک ،آلمان ،ایتالیا ،فیلیپین ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا،
تایوان ،اوگاندا و ایاالتمتحده آمریکا انجام گرفت ،مشخص گردید
که نمونههای سالمونال انتریکای واجد اینتگرون کالس  1نسبت

به آنتیبیوتیکهای آمپی سیلین ،کلرامفنیکل ،استرپتومایسین،
سولفامتاکسازول و تتراسایکلین مقاوم بودهاند .همچنین این
ژنی
کاستهای
که
دادند
نشان
محققین
(aadA1, aadA2, aadA7, aadB, aacA4, aac, aac3A-Id,
) aac(6’)-IIcبر روی ساختار اینتگرون کالس  ،1سبب مقاومت

به آمینوگلیکوزیدها ،کاستهای ژنی
) dfrA15, dfrA17سبب مقاومت به تری متوپریم ها،
) (cmlA, cmlA5, catB3مقاومت به کلرامفنیکل و (blaPSE1,
) blaOXA10, blaOXA30سبب مقاومت به بتاالکتام ها شده
است (.)29
(dfrA1, dfrA7, dfrA12,

بر اساس نتایج این مطالعه حضور اینتگرون کالس  1و  2در
سالمونال با بروز مقاومت آنتیبیوتیکی در ارتباط است .نتایج نشان
میدهد که حضور این اینتگرون ها با مقاومت به آنتیبیوتیکهای
جنتامایسین ،تتراسیکلین و کلرامفنیکل در ارتباط بوده و باعث
افزایش معنیدار مقاومت میشود .باوجودی که فراوانی اینتگرون
کالس  1در نمونهها بیشتر بوده ،ولی نتایج نشان میدهد که
مقاومت به آنتیبیوتیکهای جنتامایسین و تتراسایکلین در حضور
اینتگرون کالس  2درصد باالتری داشته است .در مورد
آنتیبیوتیک کلرامفنیکل سویههای نیمه مقاوم در حضور
اینتگرون کالس  1افزایش بیشتری داشتهاند .افزایش حضور
اینتگرون ها و متعاقب آن افزایش مقاومت دارویی در سالمونال
نگرانکننده است.
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