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 مقدمه:
متحرک با  ،یرم منفگ یها لیباسها سالمونال

و فاقد اسپور  یاریاخت یهواز یب ،یرامونیداشتن فالژل پ

 یها یماریب نیتر مهماز  یکیباشند. سالمونلوز  یم

 سالمونال یاست که توسط گونه ها یروده ا ییباکترا

 وانیانسان و ح ها ونیلیمو در سرتاسر جهان  شده جادیا

 2600از  شیب سالمونالدر جنس  (.1کند ) یم ریرا درگ

ها  پیسروت نیاز ا یاریوجود دارد که بس پیسروت

محسوب  واناتیو ح ها انسان یبرا یمهم یپاتوژن ها

 جادیاعارضه  نیمتداول تر تی. گاستروانتر(2شوند ) یم

 ونیلیم 93به  کیبوده و ساالنه نزد سالمونالتوسط  شده

هزار نفر  155نفر به آن مبتال شده و منجر به مرگ 

 یفیسرووار تا کایانتر سالمونال ان،یم نیدر ا .(2شود ) یم

 چکیده:
با مقاومت چند  ومیمور یفيسالمونال ت یها هیدر جدا 3 و 2،1کالس  یها نتگرونیحضور ا زمينه و هدف:

کد کننده مقاومت  های ژنانواع  نکهیکرده است. با توجه به ا جادیا کينيرا در کل یفراوان های نگرانی ،ییدارو
 یها هیجدا ییع دارند، شناسایانتشار سر تيها قابل نتگرونیا یو از طرف تهگرف قرارها  نتگرونیا یبر رو ییدارو
مطالعه  نیو توسعه مقاومت ارائه کند. هدف ا زانيدر خصوص م یدياطالعات مف تواند میها  نتگرونیا یحاو
ونال سالم یدر گونه ها نتگرونیا یکالس ها ترین مهمبه عنوان  نتگرونیا 3و  2،1 یکالس ها یمولکول یبررس

 .باشد می Multiplex PCRبا روش  مارانياز ب شده جدا ومیمور یفيت
با استفاده از روش  مبتال به اسهال و استفراغ حاد گرفته و مارانينمونه از ب 891 پژوهش، نیدر ا :یبررس روش

  تيسشد. آزمون حسا ییشناسا مویمور یفيسالمونال ت یها هیسو PCRو  ییايميوشيکشت، آزمون استاندارد ب
انجام گرفت. پس از  CLSIآگار و بر اساس استاندارد  نتونيمولر ه طيمح یها بر رو هیجدا یکيوتيب یآنت

 شد. یبررس Multiplex PCR کيتوسط تکن 3و  2،1کالس  یها نتگرونیحضور ا DNAاستخراج 
  ه،یسو 48 نی. از اشناخته شدند ومیمور یفيسالمونال تبه عنوان  هیسو 48نمونه،  891از مجموع  :ها افتهی

بودند.  intIII%( واجد ژن 5/37) هیسو intII، 18%( واجد ژن 1/4) هیسو intI ،2%( واجد ژن 8/95) هیسو 46
 بود.  ميسفوتاکس کيوتيب یبه آنت تيحساس زانيم نیشتريب نشان داد که یکيوتيب یآنت تيآزمون حساس جینتا

 یکالو و تر یکوآموکس ن،يکلیتتراسا ،سيلين آمپی ن،يسیمامقاومت به جنتا یدارا نتگرونیواجد ا یها هیجدا
 بودند. میمتوپر

 گرانیبا مطالعات د سهیدر مقا نتگرونیا 3و  2،1 یکالس ها یباال وعيدر مطالعه حاضر شاهد ش :یريگ جهينت
باشد. اعمال  کيوتيب یآنت رویه بیمصرف  همچنينبهداشت و  تیتفاوت در رعا ليبه دل تواند می احتماالًکه  میبود

 ها  آن شترياز انتشار ب یريجلوگ یمورد مطالعه برا یمناسب کنترل عفونت و درمان در مراکز درمان یراهکارها
 .رسد یبه نظر م یضرور

 
 .نتگرونیا ،ییمقاومت دارو وم،یمور یفيسالمونال ت های کليدی: اژهو

http://orcid.org/0000-0002-4693-877X
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 ریعوامل بروز سالمونلوز غ نیتر مهماز  یکی ومیمور

که در  یبوده به گونه ا تیهمان گاستروانتر ای یا حصبه

 نیشتریب سیدیتینتریو اروپا، پس از ا نیالت یکایآمر ا،یآس

ن سرووار، یمهم ا یها یژگیو. از (2دارد )را  وعیش

و زنده  ریقابل تکث ریماندن به شکل غ یدر باق آن ییتوانا

 (3) است ییغذا یها نمونهو  طیدر مح یبه مدت طوالن

 OmpC ،OmpF لیاز قب ییها نیپور انیب لم،یوفیب لیتشک

محافظ  یها نیپروتئ دیو تول المنتیف لیتشک ،ProPو 

مدت  یام طوالنوبقا و د یکارهاو  از ساز یاسموز

 .(3-5رود ) یمبه شمار  هاونالسالم

، مشکالت سالمونال یکیوتیب یآنت مقاومت

در سرتاسر جهان  واناتیو ح ها انسانرا در درمان  یادیز

با  ومیمور یفیت یها هیسو وعیبه وجود آورده است. ش

از انگلستان  یالدیم 80دهه  لیمقاومت چندگانه از اوا

چندگانه  یها مقاومتگزارشات  نی. اول(6) دیگردآغاز 

 کل،ی، کلرامفننیلیس یآمپمربوط به  یکیتویب یآنت

 وعیش زانی. م(7،6بود ) نیکلیو تتراسا نیسیاسترپتوما

 یها ومیمور یفیسالمونال تمقاومت چندگانه در 

گزارش  %35تا  %22 نیمختلف ب یها نمونهاز  جداشده

 .(6)شده است 

 نیموارد قابل ذکر در ا نیتر مهماز  گرید یکی

 سالمونال یها هیه جداخصوصوص، توسعه مقاومت ب

 لیها از قب نینولویها و فلوروک نولونیک ،یدیفوئیت ریغ

 .(9،8است )بوده  نیپروفلوکساسیو س دیاس کیکسیدینال

را دارند که از  ییتوانا نیا سالمونال یها گونه

 نی. اندیکسب نما یکیوتیب یمختلف مقاومت آنت یها راه

  یژن یها ونیموتاس قیاز طر تواند یم ها مقاومت

و  رازیکد کننده ج یها ژندر  ونیبروز موتاس لیاز قب

ها  کیوتیب ینفوذ آنت تیکاهش قابل ،یباکتر زومرازیتوپوا

 ک،یوتیب یهدف آنت گاهیجا ریی، تغیسلول وارهیاز د

مقاومت  یها ژن یکه حاو یکیعناصر ژنت یانتقال افق

 بیتخر یها میآنز دیباشند و تول یم یکیوتیب یآنت

 یکارها و ساز نی. از ب(6) ردیپذاروها صورت د کننده 

 نیتر مهمداروها از  کننده  بیتخر یها میآنز دیفوق، تول

کسب فاکتور مقاومت است که سبب  یروش ها برا

 یها میآنز دی. تول(6شود ) یمفعال  یدارو بیتخر

 شود یم نیلیس یآمپفعال شدن  ریبتاالکتاماز که سبب غ

 ی. بخش قابل توجهباشد یم قابل ذکر یها نمونهاز  یکی

ها توسط عناصر متحرک  میآنز نیکد کننده ا یها ژناز 

 وفاژهایترانسپوزون ها و باکتر د،یمانند پالسم یکیژنت

 یاریبس یها ژنانتقال  ریاخ یها . در سالابندی یم ارانتش

از  یادیها، توجه ز نتگرونیتوسط ا دیجد یها میاز آنز

 ن،یبنابرا؛ (10ست )ارا به خود جلب کرده  نیمحقق

در  یاز عوامل مهم چند مقاومت یکی نتگرونیکسب ا

 یها یدر باکتر ژهیو به ،یگرم منف یها سمیکروارگانیم

 .(12،11است ) شده  گرفتهدر نظر  یروده ا

 یمقاومت بر رو یها ژن نکهیبا توجه به ا

 هیبه سو هیسو کیاز  توانند یمها قرار دارند و  نتگرونیا

نوع  نیا ییشناسا تیامر اهم نیشوند، لذا امنتقل  گرید

. از نظر (13) دینما یم یرا ضرور یمقاومت یها ژناز 

 5´ یانتها یها از سه جزء اصل نتگرونیتمام ا یساختار

 هیناح کی و شده  حفاظت 3´ انتهای ،شده  حفاظت

 یاند. اجزا شده  لیتشک 5´و  3 ´نیب ریمتغ یمرکز

 اینتگراز ژن شامل ها روناینتگ تمام 5´ ی هیناحضروری 

(intI) کند.  که سایت نوترکیب اختصاصی را کد می

شود  که به وسیله اینتگراز شناسایی می attIسایت گیرنده 

است و توالی  گرفته قرار intI و در مجاورت ژن

که به ترتیب برای بیان  Pintو  Pcپروموتور شامل 

  ادغامهای موجود در کاست ژنی که در اینتگرون  ژن

 .(11باشد ) و بیان اینتگراز می شده

 متفاوت ساختار سه واجد اینتگرون 3´ ناحیه

. باشند می متفاوت اینتگرون های کالس در که است

ها بر اساس  کالس از اینتگرون 9 از بیش تاکنون

های گرم  های موجود در ژن اینتگراز در باکتری تفاوت

ارتباط با کالس در  4اما تنها ؛ اند شده  ییشناسامنفی 

های  باشد که اینتگرون های کلینیکی مطرح می ایزوله

  IIIو  IIهای کالس  و متعاقب آن اینتگرون Iکالس 

کلینیکی  های یزولهها در ا ترین کالس  به عنوان شایع

 وعیش IVکالس  نترگونیا .(14،11باشند ) مطرح می

از جمله  ویبریو یاز گونه ها یداشته و در برخ یکمتر
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 یها مقاومت. بروز (14)گزارش شده است  لراوکیبریو

 ،ومیمور یفیسالمونال ت ینیبال یها نمونه ییچند دارو

. سازد یمعفونت را مشکل  یانتخاب درمان مناسب برا

 یکیوتیب یمقاومت آنت یژن یالگو ایمطالعه در دن نیچند

از انسان را  شده جدا ینیبال یسالمونال یها نمونهدر 

 مشخص نموده اند.

 یکیها از عناصر ژنت نتگرونیا نکهیتوجه به ا با

 یکیوتیب یمقاومت آنت یها ژن یمتحرک در انتقال افق

باشند و منجر به انتقال و انتشار گسترده عوامل  یم

گردد. لذا  یم گرید هیبه جدا هیجدا کیمقاومت از 

کنترل عفونت  یها برنامه یدر جهت اجرا ها آن ییشناسا

 ییباال تیمقاوم از اهم یها هیادو ممانعت از انتشار ج

 باشد یمبرخوردار 

موضوع در مطالعه  نیا تیبا توجه به اهم لذا

 یبه بررس Multiplex PCRحاضر با استفاده از روش 

 هیدر سو 3و  2،1کالس  یها نتگرونیا یها ژنحضور 

 پرداخته زمان همبه طور  ومیمور یفیسالمونال ت ینیبال

 است. شده 

 

 ی:بررس روش
تا  1393سال  ماه  بهمن) یفیمطالعه توص کیدر 

مبتال به اسهال  مارانینمونه از ب 891 (1394ماه سال  مرداد

و  یبه مراکز درمان کننده  مراجعهو استفراغ حاد 

 یبرا ها نمونهمختلف کرمان گرفته شد.  یها مارستانیب

 یاستاندارد سرولوژ یبا روش ها سالمونالجنس  ییشناسا

 یتمام) سیادیلیواسراپاپورت  طیدر مح یولوژیو باکتر

پژوهش از شرکت مرک  نیدر ا شده  استفاده یها طیمح

 شگاهیبه آزما خیباشد( در مجاورت  یآلمان م

 یبر رو یو افتراق هیمنتقل شدند. کشت اول یولوژیکروبیم

 گالیش -سالمونالمانند  یانتخاب یها طیمحدر  ها نمونه

(SS ،آگار )24انتقال و به مدت آگار  تیسولف سموتیب 

گرمادهی شدند. با  سانتیگراددرجه  37 یساعت در دما

 مانند  یافتراق یها طیمحو  ییایمیوشیب یتست ها

TSI، MR-VPو  تراتیس مونیآگار، س رونیآ نیزی، ل

 سالمونالمشکوک به  یها یاوره )مرک آلمان(، کلن

 ،یتراقاف یها آزمونو پس از انجام  یجداساز

. (15) رفتیپذانجام  Hو  O یسرم ها یآنت با نگیپیسروتا

به عنوان واکنش مثبت ثبت شد،  ونیناسیواکنش آگلوت

 ک،یولوژیاستاندارد باکتر یسپس با استفاده از روش ها

 کشت داده شدند. براث LB طیها در مح یباکتر

مک  میبرابر با غلظت ن یکروبیم ونیسوسپانس

 گار کشت آ نتونیمولر ه طیو بر روی مح هیفارلند ته

شامل  یکیوتیب یهای آنت سکیداده شد. سپس د

 د،یاس کیکسیدینال ن،یسیجنتاما ن،یپروفلوکساسیس

 ،نیلیس  یآمپ ن،یکلیتتراس م،یسفوتاکس ،کلیکلرامفن

پنم  یمیا م،یمتوپر یتر اکسون،یسفتر الو،ک یکوآموکس

( CLSI) نیبالو  شگاهیبر اساس دستورالعمل استاندارد آزما

 یساعت در دما 24ور قرار داده و به مدت مذک تیدر پل

 سهی. به منظور مقادیگرمادهی گرد سانتیگراددرجه  37

از  ییدر بروز مقاومت دارو نتگرونیوجود و عدم وجود ا

بودند  نتگرونیکه فاقد ژن ا ومیمور یفیت سالمونال هیسو 25

 .دیاستفاده گرد یکیوتیب یآنت تیحساس نییجهت تع زین

 CTABروش  از DNA جه منظور استخراب

میلی  5ها انتخاب و به  استفاده شد. تک کلنی از باکتری

درجه  37منتقل و در دمای  LBمایع لیتر از محیط 

 دنیتا رس قهیدور در دق 150 سانتیگراد و سرعت چرخش

نگهداری شد. رسوب  7/0کشت سلولی به  یجذب نور

 یلسلو ونیاز سوسپانس تریل یلیم 5/1 وژیفیحاصل از سانتر

 SDSبافر میکرولیتر از  30و  TE میکرولیتر بافر 567در 

میکرولیتر از آنزیم  3. در ادامه دیگرد کنواختی% 10

Proteinase K  به آن اضافه و پس از به هم زدن به مدت

 نگهداری شد. سانتیگراددرجه  37ساعت در  1

با  میسد دیمیکرولیتر کلر 100نمونه حاصل  به

 CTAB/NaClکرولیتر محلول می 80و موالر  5غلظت 

 سانتیگراددرجه  65در  دقیقه 15اضافه و به مدت 

 -کلروفرم -با افزودن فنل ها نیپروتئگرمادهی شد. حذف 

( انجام گرفت. اضافه و 25/24/1نسبت )ایزوآمیل الکل به 

درجه  4دمای در  2500دقیقه با دور  20به مدت 

موجود در نوکلئیک  سانتریفیوژ گردید. اسید سانتیگراد

موالر  3نمونه با استفاده از ایزوپروپانل و استات سدیم 
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 %70با اتانول  DNAحاوی ترسیب داده شد. رسوب 

حل گردید. جهت  TEبافر میکرولیتر  20در شستشو و 

در  گرم  یلیم 20با غلظت  RNase Aاز  RNAحذف 

 یها  نمونهغلظت  یریگ  اندازه یاستفاده شد. برا تریل یلیم

 و 260، از دستگاه نانودراپ و طول موج شده  جاستخرا

 .دینانومتر استفاده گرد 280

و مرور مطالعات  آمده  عملبه  یها  یبررسطبق 

 مریجفت پرا کی ن،یمحقق ریتوسط سا یقبل شده  انجام

 نیو همچن ومیمور یفیسالمونال ت ییشناسا یبرا یاختصاص

به  نتگرونیسه کالس ا یبرا یاختصاص مریسه جفت پرا

(. 1شماره )جدول  دیانتخاب گرد Multiplexصورت 

مورد استفاده، با  یمرهایاز عملکرد پرا نانیجهت اطم

 مرهایپرا یها  یژگیو یبرخ Oligo 5استفاده از نرم افزار 

لوپ و  لی، احتمال تشکTm ی، دماGC زانیمانند م

 نایتوسط شرکت س مرهایشد. پرا یبررس یشدگ جفت

 .دیکلون سنتز گرد

از  PCRاز صحت عملکرد  نانیمنظور اطم به

به عنوان کنترل  ATCC 14028 ومیمور یفیسالمونال ت

 کیاز  و ومیمور یفیسالمونال ت ییشناسا یمثبت برا

و  2،1 نتگرونیهر سه کالس ا یکه دارا سالمونالنمونه 

 Multiplex PCR یبه عنوان کنترل مثبت برا ،بود 3

شد )از گروه  ادهستفا نتگرونیا یکالس ها ییشناسا

 شد(. هیپاسارگاد ته یپژوهش

و  ری، مقادPCRروش  یساز  نهیبهبه منظور 

و  یژنوم DNAو  MgCl2، dNTPsمختلف  یها غلظت

 مرهایمرحله اتصال پرا یمختلف برا یدماها نیهمچن

در  PCRنهایت واکنش قرار گرفتند. در  یبررس مورد

 PCR (10X) 2میکرولیتر شامل بافر  25حجم نهایی 

میکرومول از  dNTPs ،5/0میلی مول 2/0میکرولیتر، 

 MgCl2 2پلیمراز،  Taqواحد آنزیم  1هر پرایمر و 

نانوگرم و آب مقطر  150الگو  DNAمیلی موالر، 

 میکرولیتر، راه اندازی گردید. 5/10استریل 

به منظور  Single PCR به صورت PCR واکنش

 Multiplex و به صورت ومیمور یفیسالمونال ت ییشناسا

شامل  کلیس 35با  نتگرونیسه کالس ا یبه منظور بررس

و  سانتیگراددرجه  95مرحله واسرشت در درجه حرارت 

 درجه 60در درجه حرارت  مریمرحله اتصال پرا ،هیثان 40

و  ومیمور یفیسالمونال ت ییشناسا مریپرا یبرا سانتیگراد

 گروننتیا یکالس ها یمرهایپرا یبرا سانتیگراددرجه  59

 در درجه حرارت  ریمرحله تکث ه،یثان 45و مدت زمان 

انجام شد. در  قهیدق 1و مدت زمان  سانتیگراددرجه  72

 یدر دما قهیدق 10به مدت  یینها ریمرحله تکث زیانتها ن

 .دیگرد الاعم سانتیگراددرجه  72

 تریکرولیم 1به همراه  PCRمحصول  تریکرولیم 6

 ی( مخلوط و بر رو6X) الکتروفورز یبافر نمونه گذار

، به مدت TAE 1Xبافر با  شده  ساخته %5/1 ژل آگارز

سپس با  د،یولت الکتروفورز گرد 120با ولتاژ  قهیدق 40

 ینور ماورا ریز تیو در نها یزیآم  رنگ دیبرما ومیدیات

 قرار گرفت. یبررس موردبنفش 

واجد  یها هیجدا نیتفاوت ب یبه منظور بررس

استفاده شد.  t-testاز آزمون  نتگرونیو فاقد ا نتگرونیا

بودن  دار  یمعنبه عنوان شاخص  05/0کمتر از  P ریمقاد

 با استفاده از  یآمار یزهایدر نظر گرفته شد. آنال

 انجام شد. SPSSنرم افزار 
 

 در این تحقيق ی مورد استفاده و طول قطعات تکثير شدههامریمشخصات پرا :1شماره جدول 

 منبع سانتيگراد(دمای اتصال ) (bp) طول قطعه توالی پرایمر هدف یلتوا ییهدف شناسا

 Flic F:CGGTGTTGCCCAGGTTGGTAAT ومیمور یفيت سالمونال

R:ACTCTTGCTGGCGGTGCGACTT 
559 60 (28،27) 

 IntegronI F:CAGTGGACATAAGCCTGTTC 1کالس  اینتگرون

R:CCCGAGGCATAGACTGTA 
160 59 (24) 

 IntegronII F:CACGGATATGCGACAAAAAGGT 2کالس  نتگرونیا

R:GTAGCAAACGAGTGACGAAATG 
788 59 (24) 

 IntegronIII F:GCCTCCGGCAGCGACTTTCAG 3کالس  نتگرونیا

R:ACGGATCTGCCAAACCTGAC 
979 59 (25) 
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 :ها افتهی
 یبر رو یو مولکول ییایمیوشیب شاتیآزما

با  ییها نمونهانجام گرفت.  شده جدا ینیبال یها نمونه

گلوکز، عدم استفاده از الکتوز و  ریتخم ییتوانا

و  MR ،یمنف VPو  ندولیا ،H2S دیسوکروز، تول

مثبت  الزیدکربوکس نیتیو اورن نیزیمثبت، ال تراتیس

 یو برا ییشناسا سالمونالحرکت به عنوان  ییو توانا

مورد استفاده قرار  PCRو انجام  یروش مولکول

 نمونه،  891موع (. از مج1 شماره تصویرگرفت )

شناخته  ومیمور یفیسالمونال تبه عنوان  هیسو 48

 شدند.
 

 
 سالمونال تيفی موریومبه منظور تشخيص  PCRنتایج حاصل از  :1شماره  صویرت

با اندازه قطعات   bp DNA 100مارکر مولکولی ؛جدایه بالینی :3کنترل منفی، ردیف  :2کنترل مثبت، ردیف  :1ردیف 
 فت باز استفاده شده است.ج 3000تا  100

 

 جداهای  هیسو یکیوتیب یمقاومت آنت الگوی

. اطالعات دیگرد یبررس CLSI بر اساس جدول شده

واجد  یها هیو جدا نتگرونیفاقد ا یها هیمربوط به جدا

شد و ارتباط وجود  سهیمقا گریکدیبا  نتگرونیا

قرار  سهیمورد مقا یکیوتیب یآنت مقاومتو  نتگرونیا

 د،یاس کیکسیدینال کل،یقاومت به کلرامفنم گرفت.

 یکالو و تر یکوآموکس ،نیلیس یآمپ ن،یکلیتتراس

 نتگرونیو فاقد ا نتگرونیواجد ا یها هیدر جدا میمتوپر

 یدار  یمعناختالف  یمتفاوت بوده و دارا هم با

(05/0P< )(.2 شماره باشند )جدول یم 
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 جدایه های فاقد و واجد اینتگرون بيوتيکی در آنتی مقاومت الگوی :2 شماره جدول

 جدایه فاقد اینتگرون جدایه واجد اینتگرون آنتی بيوتيک

 مقاوم حد واسط حساس ومامق طاسد وح حساس

 8 0 92 4/8 0 6/91 سيپروفلوکساسين

 12 12 76 83/20 76/18 41/60 جنتامایسين

 8 0 92 75 25/6 75/18 اسيد ناليدیکسيک

 4 0 96 5/12 45/10 05/77 کلرامفنيکل

 4 0 96 25/6 0 75/93 سفوتاکسيم

 24 32 44 84/95 08/2 08/2 تتراسيکلين

 2 2 96 41/35 34/8 25/56 سيلين آمپی

 4 16 80 41/35 59/14 50 کالو کوآموکسی

 8 8 84 41/10 19/4 4/85 سفتریاکسون

 8 10 72 41/35 34/8 25/56 تری متوپریم

 4 8 88 08/2 42/10 5/87 ایمی پنم

 

که  intIژن  ی%( برا8/95) هیسو 46 ه،یسو 48 از

 مثبت بودند،  باشد یم 1کالس  نتگرونیژن مربوط به ا

 نتگرونیکه ژن مربوط به ا intIIژن  ی%( برا1/4) هیسو 2

 ی%( برا5/37) هیسو 18مثبت بودند،  باشد یم 2کالس 

 باشد یم 3کالس  نتگرونیکه ژن مربوط به ا intIIIژن 

 اتی(. جزئ3 شماره و جدول 2 تصویر شمارهبودند ) بتمث

 در جدول نتگرونیکالس ا یها ژن وعیمربوط به ش

 آورده شده است. 3 شماره

 

 
 به منظور شناسایی کالس ها اینتگرون multiplex PCRنتایج حاصل از  :2تصویر شماره 

 .جدایه های بالینیمربوط به  14الی  3کنترل منفی، ردیف  :2کنترل مثبت، ردیف  :1ردیف 
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درصد فراوانی ژن های اینتگرون  :3 جدول شماره

 3و  2،1کالس 

 سالمونال تيفی موریوم باکتری

 48 تعداد کل

 intI (8/95)%46ژن 

 intII (1/4)%2ژن 

 intIII (5/37)%18ژن 

 intI+II (0)%0ژن 

 intI+II+III (1/4)%2ژن 

 intII+III (0)%0ژن 

 intI+III (5/37%)18ژن 

 

 :بحث
 لهیمنتقل شونده از راه غذا که به وس یماریب

عمده  ی، مشکلشود یم جادیا یدیفوئیت ریغ یهاسالمونال

 یها هیظهور سو .(2است )در جهان  یدر سالمت عموم

سبب بروز  یکیوتیب یواجد مقاومت چندگانه آنت

در  یباکتر نیدر درمان عفونت حاصل از ا یمشکالت

 زانیم شیافزا .(2،16است )شده  واناتیانسان و ح

ضد  یداروهامقاوم در برابر  یسالمونالعفونت با 

 .(17)است  یا ژهیتوجه و ازمندین یکروبیم

 نیها واجد چند نتگرونیا نکهیتوجه به ا با

 یکیهستند و توسط عناصر ژنت یمقاومت یکاست ژن

منجر به انتشار  توانند یم، شوند یمحمل  زیمتحرک ن

 شوند. گرید هیبه سو هیسو کی گسترده مقاومت از

از نقش عناصر  یمتعدد یها پژوهش در

 یکیوتیب یآنت یها مقاومتمرتبط با حدت و  یکیژنت

، گزارش شده سالمونال یتهاجم یها عفونتدر مورد 

 کیوتیب یمقاوم به آنت یها ژناز  یاری. بس(14،18است )

 متحرک  یکیاجزاء ژنت ایدر عناصر  سالمونالدر 

است  شده  ییشناسا  1 کالس یها نتگرونیبه خصوص ا

 یدارا یهاسالمونال نیدر ب نتگرونینوع ا نیکه غالب تر

. (19،14باشد ) یم یکیوتیب یمقاومت چند گانه آنت

 یها نتگرونینوع ا نیتر جیرا 1 کالس یها نتگرونیا

 کایسالمونال انتر ینیبال یها هیشده در جدا افتی

در  نتگرونیمختلف ا یکالس ها وعی. ش(20باشند ) یم

 ییها تفاوت گرانیبا مطالعات د سهیقامطالعه حاضر در م

 و همکاران  انیمیکه سل یدهد. در پژوهش یرا نشان م

 ،در تهران انجام دادند سالمونال ینیبال یها نمونه یبر رو

 یها نتگرونیا یدارا هی( سو%32) 36 هیسو 110از 

بودند  3 سکال نتگرونیبودند و فاقد ا 2 ایو  1کالس 

بر  و همکاران Zhangکه توسط  یا مطالعه. در (21)

 ،دیشده از انسان انجام گرد جدا سالمونال 23 یرو

 1 کالس نتگرونیا یها دارا هیجدا %3/17مشخص شد 

و  Rodriguezتوسط  شده  انجام. در مطالعه (22بودند )

 ساناز ان شده جدا یسالمونال 834 یهمکاران بر رو

 نتگرونیا یدارا ها  آناز  %13 که دیمشخص گرد

توسط  شده  انجام ی. در بررس(23بودند ) 1کالس 

Lindstedt  سیدیتیسالمونال انتر 90و همکاران از  

 1 کالس نتگرونیواجد ا %2/22از انسان،  شده جدا

و همکاران،  روزهیتوسط ف گر،ی. در مطالعات د(24بودند )

حامل کالس  یانسان یسالمونال یها هیاز سو 6/41%

و همکاران  یمطالعات ناغون ن،یبودند. همچن 1 نتگرونیا

با  سالمونال یها هیسو نیدر ب نتگرونیا یباال وعیش

. (25،20دادند )را نشان  ییمقاومت چندگانه دارو

 یها هیسو انیدر م یکیعناصر ژنت نیا عیحضور شا

 یبه داروها تیکاهش حساس طارتبا یای، گوسالمونال

 یکروبیضد م یداروها ستفاده نامناسب ازو ا یانتخاب

مختلف و گسترش عوامل  یها نهیزمدر  نیگزیجا

 یها ژن وعیدر ش یادیز یها تفاوتمقاومت است.

 . اصغرپور وشود یمدر مطالعات مختلف مشاهده  نتگرونیا

 یسالمونال یاه هیاز سو %37همکاران نشان دادند که در 

 یها به آنت هیسو نیوجود دارد و ا 1 نتگرونی، اشده جدا

و  نیکلیتتراسا د،یاس کیکسیدینال یها کیوتیب

حاضر با  قیتحق جی. نتا(26اند ) مقاوم بوده نیسیاسترپتوما

 یدر خصوص آنتاصغرپور و همکاران  قیتحق جینتا
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مطابقت داشته  نیکلیو تتراس دیاس کیکسیدی، نالکیوتیب

حاضر  قیدر تحق 1 نتگرونیا وعیحال ش نیاست. با ا

برابر بوده است.  3به  کینزد شده ذکر قیبت به تحقنس

 دیمشخص گرد زیدر کشور ژاپن ن شده  انجام قیدر تحق

با بروز  سالمونال یها هیدر سو 1 نتگرونیا وعیکه ش

 قیتحق جیهمراه بوده که با نتا نیکلیمقاومت به تتراسا

 .(27دارد )حاضر تطابق 

 کیسکیدینال کل،یمقاومت به کلرامفن که آنجا از

 یکالو و تر یکوآموکس ،نیلیس یآمپ ن،یکلیتتراس د،یاس

 نتگرونیو فاقد ا نتگرونیواجد ا یها هیدر جدا میمتوپر

  ،بود یدار یمعناختالف  یمتفاوت بوده و دارا هم با

و  نتگرونیوجود ا احتماالًگرفت که  جهیتوان نت یم

با بروز مقاومت نسبت به  ها  آنکد شده توسط  یها ژن

ها در ارتباط است. رنجبر و همکاران  کیوتیب یتآن نیا

 ،کلیکلرامفن ن،یسینشان دادند که بروز مقاومت به کاناما

ها با  هیدر جدا نیسیو نئوما نیکلیس یداکس ن،یکلیتتراس

 جیمرتبط باشد. نتا تواند یم 1کالس  نتگرونیوجود ا

آمده در مطالعه رنجبر و  ستبه د جیحاضر با نتا قیتحق

و بروز مقاومت  نتگرونیر خصوص ارتباط اهمکاران د

 (.28دارد ) یهمخوان یکیوتیب یآنت

 1 یکالس ها یباال وعیمطالعه حاضر شاهد ش در

که  میبود گرانیبا مطالعات د سهیدر مقا نتگرونیا 3و 

 نیبهداشت و در ب تیتفاوت در رعا لیبه دل احتماالً

 مختلف و یکشورهادر  یوانیح ایو  یانسان یها تیجمع

 احتماالً نیکشور باشد. همچن کیمناطق مختلف  نیهمچن

 کیوتیب یاستفاده از آنت زانیدر م وتتفا لیبه دل تواند یم

 در مناطق مختلف باشد. وانیدر درمان انسان و ح

خاص به مدت  یها کیوتیب یستفاده از آنتا

حامل  یها نتگرونیممکن است به انتخاب ا ،یطوالن

 یکالس ها وعیال رفتن شکمک کند. با یکیعناصر ژنت

در جامعه  یزنگ خطر جد کی تواند یم نتگرونیمختلف ا

ها  نتگرونیا یو غربالگر ییشناسا نیبنابرا؛ ما باشد یبهداشت

مقاومت  یدارا یها هیوجود آمدن سوه از ب یریجلوگ یبرا

 .باشد  یم یالزم و ضرور ییچندگانه دارو

 

 :یریگ  جهینت
متحرک در انتقال  یکیها از عناصر ژنت نتگرونیا

باشند و منجر به  یم یکیوتیب یمقاومت آنت یها  ژن یافق

به  هیجدا کیانتقال و انتشار گسترده عوامل مقاومت از 

 یدر جهت اجرا ها  آن ییگردد. لذا شناسا یم گرید هیجدا

 یها هیکنترل عفونت و ممانعت از انتشار جدا یها  برنامه

 یریکارگ  بهو  باشد یم برخوردار ییباال تیاهم زمقاوم ا

مناسب  یکارهاراهمناسب کنترل عفونت و  یابزارها

به  یضرور ها  آن شتریاز انتشار ب یریجلوگ یبرا یدرمان

 .رسد  یمنظر 

 

 ی:و قدردان تشکر
دانشگاه  یاز حوزه معاونت پژوهش لهیوس نیبد

 نیا یخود در اجرا یها تیحما لی)ع( به دل نیامام حس

 .گردد یم یطرح سپاسگزار
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Background and aims: Presence of integrons class 1, 2, and 3 in Salmonella typhimurium with 

multidrug resistance have been raised concerns about the integrons’ frequencies in clinic. 

Regarding different drug resistant genes are located in integrons and on the other hand, integrons 

are able to spread rapidly, so that identification of isolates carrying integrons could provide 

useful information about the degree of resistance. The gaim of this study was the molecular 

analysis of integrons class 1, 2 and 3 as important integron classes in Salmonella typhimurium 

strains which are isolated from patients by using multiplex PCR. 

Methods: In this study, 891 samples are collected from patients with acute gastroenteritis and 

then Salmonella typhimurium strains were detected by using standard biochemical test and PCR 

in culture method. Antimicrobial susceptibility test was done on Müller-Hinton agar media 

according to the Clinical and laboratory standards institute (CLSI) guidelines. After DNA 

extraction, the presence of integrons class 1, 2, and 3 were analyzed by multiplex PCR. 

Results: Out of 891 samples, 48 strains detected as a Salmonella typhimurium. Out of these 48 

strains, 46 strains (95.8%) had the intI gene, 2 strains (4.1%) had the intII gene, and 18 strains 

(37.5%) had the intIII gene. Antimicrobial susceptibility test showed that the most antibiotic 

resistance pattern was observed to cefotaxime. Strians with integrin genes had resistance to 

Gentamicin, Ampicillin,Tetracycline,Co-amoxiclave and Trimethoprim antibiotics. 

Conclusion: In this study, we observed the high incidence of integrons class 1, 2, and 3 in 

comparison to previous studies which were presumably due to differences in hygiene and also 

overuse of antibiotics.  
Carrying out appropriate methods for controlling infection and treatment in studied health 

centers are essential for preventing the further spread of multi drug resistant Salmonella 

typhimurium. 
Keywords: Salmonella typhimurium, Drug resistance, Integron. 


