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مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی اینتگرون های کالس  3 ،2 ،1در سویه های سالمونال تیفی
موریوم جدا شده از نمونههای بالینی به روش واکنش زنجیرهای پلی مرازی
ابوالفضل مقدم ،1شهرام نظریان

*2

 ،غالمرضا اوالد

3

1گروه زیست شناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران؛ 2گروه زیست شناسی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران؛ 3گروه بیوتکنولوژی
مولکولی ،مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش96/7/10 :

تاریخ دریافت95/11/10 :

چکیده:
زمينه و هدف :حضور اینتگرون های کالس  2،1و  3در جدایه های سالمونال تيفی موریوم با مقاومت چند
دارویی ،نگرانیهای فراوانی را در کلينيک ایجاد کرده است .با توجه به اینکه انواع ژنهای کد کننده مقاومت
دارویی بر روی اینتگرون ها قرار گرفته و از طرفی اینتگرون ها قابليت انتشار سریع دارند ،شناسایی جدایه های
حاوی اینتگرون ها میتواند اطالعات مفيدی در خصوص ميزان و توسعه مقاومت ارائه کند .هدف این مطالعه
بررسی مولکولی کالس های  2،1و  3اینتگرون به عنوان مهمترین کالس های اینتگرون در گونه های سالمونال
تيفی موریوم جدا شده از بيماران با روش  Multiplex PCRمیباشد.
روش بررسی :در این پژوهش 891 ،نمونه از بيماران مبتال به اسهال و استفراغ حاد گرفته و با استفاده از روش
کشت ،آزمون استاندارد بيوشيميایی و  PCRسویه های سالمونال تيفی موریوم شناسایی شد .آزمون حساسيت
آنتی بيوتيکی جدایه ها بر روی محيط مولر هينتون آگار و بر اساس استاندارد  CLSIانجام گرفت .پس از
استخراج  DNAحضور اینتگرون های کالس  2،1و  3توسط تکنيک  Multiplex PCRبررسی شد.
یافتهها :از مجموع  891نمونه 48 ،سویه به عنوان سالمونال تيفی موریوم شناخته شدند .از این  48سویه،
 46سویه ( )%95/8واجد ژن  2 ،intIسویه ( )%4/1واجد ژن  18 ،intIIسویه ( )%37/5واجد ژن  intIIIبودند.
نتایج آزمون حساسيت آنتی بيوتيکی نشان داد که بيشترین ميزان حساسيت به آنتی بيوتيک سفوتاکسيم بود.
جدایه های واجد اینتگرون دارای مقاومت به جنتامایسين ،آمپیسيلين ،تتراسایکلين ،کوآموکسی کالو و تری
متوپریم بودند.
نتيجهگيری :در مطالعه حاضر شاهد شيوع باالی کالس های  2،1و  3اینتگرون در مقایسه با مطالعات دیگران
بودیم که احتماالً میتواند به دليل تفاوت در رعایت بهداشت و همچنين مصرف بیرویه آنتی بيوتيک باشد .اعمال
راهکارهای مناسب کنترل عفونت و درمان در مراکز درمانی مورد مطالعه برای جلوگيری از انتشار بيشتر آن ها
ضروری به نظر می رسد.
واژه های کليدی :سالمونال تيفی موریوم ،مقاومت دارویی ،اینتگرون.

مقدمه:
سالمونالها باسیلهای گرم منفی ،متحرک با

سروتیپ وجود دارد که بسیاری از این سروتیپ ها

داشتن فالژل پیرامونی ،بیهوازی اختیاری و فاقد اسپور

پاتوژن های مهمی برای انسانها و حیوانات محسوب

می باشند .سالمونلوز یکی از مهمترین بیماریهای

میشوند ( .)2گاستروانتریت متداول ترین عارضه ایجاد

باکترایی روده ای است که توسط گونه های سالمونال

شده توسط سالمونال بوده و ساالنه نزدیک به  93میلیون

ایجاد شده و در سرتاسر جهان میلیونها انسان و حیوان

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

را درگیر میکند ( .)1در جنس سالمونال بیش از 2600

میشود ( .)2در این میان ،سالمونال انتریکا سرووار تایفی
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موریوم یکی از مهمترین عوامل بروز سالمونلوز غیر

تخریب داروی فعال میشود ( .)6تولید آنزیم های

حصبهای یا همان گاستروانتریت بوده به گونه ای که در

بتاالکتاماز که سبب غیر فعال شدن آمپیسیلین میشود

آسیا ،آمریکای التین و اروپا ،پس از اینتریتیدیس بیشترین

یکی از نمونههای قابل ذکر میباشد .بخش قابل توجهی

شیوع را دارد ( .)2از ویژگیهای مهم این سرووار،

از ژنهای کد کننده این آنزیم ها توسط عناصر متحرک

توانایی آن در باقی ماندن به شکل غیر قابل تکثیر و زنده

ژنتیکی مانند پالسمید ،ترانسپوزون ها و باکتریوفاژها

به مدت طوالنی در محیط و نمونههای غذایی است ()3

انتشار مییابند .در سال های اخیر انتقال ژنهای بسیاری

تشکیل بیوفیلم ،بیان پورین هایی از قبیل OmpF ،OmpC

از آنزیم های جدید توسط اینتگرون ها ،توجه زیادی از

و  ،ProPتشکیل فیالمنت و تولید پروتئینهای محافظ

محققین را به خود جلب کرده است ()10؛ بنابراین،

اسموزی از ساز و کارهای بقا و دوام طوالنی مدت

کسب اینتگرون یکی از عوامل مهم چند مقاومتی در

سالمونالها به شمار میرود (.)3-5

میکروارگانیسم های گرم منفی ،بهویژه در باکتری های

مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال ،مشکالت

روده ای در نظر گرفته شده است (.)12،11

زیادی را در درمان انسانها و حیوانات در سرتاسر جهان

با توجه به اینکه ژنهای مقاومت بر روی

به وجود آورده است .شیوع سویه های تیفی موریوم با

اینتگرون ها قرار دارند و میتوانند از یک سویه به سویه

مقاومت چندگانه از اوایل دهه  80میالدی از انگلستان

دیگر منتقل شوند ،لذا این امر اهمیت شناسایی این نوع

آغاز گردید ( .)6اولین گزارشات مقاومتهای چندگانه

از ژنهای مقاومتی را ضروری مینماید ( .)13از نظر

آنتی بیوتیکی مربوط به آمپیسیلین ،کلرامفنیکل،

ساختاری تمام اینتگرون ها از سه جزء اصلی انتهای ´5

استرپتومایسین و تتراسایکلین بود ( .)7،6میزان شیوع

حفاظت شده ،انتهای ´ 3حفاظت شده و یک ناحیه

مقاومت چندگانه در سالمونال تیفی موریوم های

مرکزی متغیر بین´  3و ´ 5تشکیل شده اند .اجزای

جداشده از نمونههای مختلف بین  %22تا  %35گزارش

ضروری ناحیهی ´ 5تمام اینتگرونها شامل ژن اینتگراز

شده است (.)6

( )intIکه سایت نوترکیب اختصاصی را کد میکند.

یکی دیگر از مهمترین موارد قابل ذکر در این

سایت گیرنده  attIکه به وسیله اینتگراز شناسایی میشود

خصوصوص ،توسعه مقاومت به جدایه های سالمونال

و در مجاورت ژن  intIقرار گرفته است و توالی

غیر تیفوئیدی ،کینولون ها و فلوروکینولوین ها از قبیل

پروموتور شامل  Pcو  Pintکه به ترتیب برای بیان

نالیدیکسیک اسید و سیپروفلوکساسین بوده است (.)9،8

ژنهای موجود در کاست ژنی که در اینتگرون ادغام

گونه های سالمونال این توانایی را دارند که از

شده و بیان اینتگراز میباشد (.)11

راههای مختلف مقاومت آنتی بیوتیکی کسب نمایند .این

ناحیه ´ 3اینتگرون واجد سه ساختار متفاوت

مقاومتها میتواند از طریق موتاسیون های ژنی

است که در کالسهای اینتگرون متفاوت میباشند.

از قبیل بروز موتاسیون در ژنهای کد کننده جیراز و

تاکنون بیش از  9کالس از اینتگرونها بر اساس

توپوایزومراز باکتری ،کاهش قابلیت نفوذ آنتی بیوتیک ها

تفاوتهای موجود در ژن اینتگراز در باکتریهای گرم

از دیواره سلولی ،تغییر جایگاه هدف آنتی بیوتیک،

منفی شناسایی شدهاند؛ اما تنها  4کالس در ارتباط با

انتقال افقی عناصر ژنتیکی که حاوی ژنهای مقاومت

ایزولههای کلینیکی مطرح میباشد که اینتگرونهای

آنتی بیوتیکی می باشند و تولید آنزیم های تخریب

کالس  Iو متعاقب آن اینتگرونهای کالس  IIو

کننده داروها صورت پذیرد ( .)6از بین ساز و کارهای

به عنوان شایع ترین کالسها در ایزولههای کلینیکی

فوق ،تولید آنزیم های تخریب کننده داروها از مهمترین

مطرح میباشند ( .)14،11اینترگون کالس  IVشیوع

روش ها برای کسب فاکتور مقاومت است که سبب

کمتری داشته و در برخی از گونه های ویبریو از جمله
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ویبریوکلرا گزارش شده است ( .)14بروز مقاومتهای

جداسازی و پس از انجام آزمونهای افتراقی،

چند دارویی نمونههای بالینی سالمونال تیفی موریوم،

سروتایپینگ با آنتی سرم های  Oو  Hانجام پذیرفت (.)15

انتخاب درمان مناسب برای عفونت را مشکل میسازد.

واکنش آگلوتیناسیون به عنوان واکنش مثبت ثبت شد،

چندین مطالعه در دنیا الگوی ژنی مقاومت آنتی بیوتیکی

سپس با استفاده از روش های استاندارد باکتریولوژیک،

در نمونههای سالمونالی بالینی جدا شده از انسان را

باکتری ها در محیط  LBبراث کشت داده شدند.
سوسپانسیون میکروبی برابر با غلظت نیم مک

مشخص نموده اند.
با توجه به اینکه اینتگرون ها از عناصر ژنتیکی

فارلند تهیه و بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت

متحرک در انتقال افقی ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی

داده شد .سپس دیسک های آنتی بیوتیکی شامل

می باشند و منجر به انتقال و انتشار گسترده عوامل

سیپروفلوکساسین ،جنتامایسین،

اسید،

مقاومت از یک جدایه به جدایه دیگر می گردد .لذا

کلرامفنیکل ،سفوتاکسیم ،تتراسیکلین ،آمپی سیلین،

شناسایی آنها در جهت اجرای برنامههای کنترل عفونت

کوآموکسی کالو ،سفتریاکسون ،تری متوپریم ،ایمی پنم

و ممانعت از انتشار جدایه های مقاوم از اهمیت باالیی

بر اساس دستورالعمل استاندارد آزمایشگاه و بالین ()CLSI

برخوردار میباشد

در پلیت مذکور قرار داده و به مدت  24ساعت در دمای

نالیدیکسیک

لذا با توجه به اهمیت این موضوع در مطالعه

 37درجه سانتیگراد گرمادهی گردید .به منظور مقایسه

حاضر با استفاده از روش  Multiplex PCRبه بررسی

وجود و عدم وجود اینتگرون در بروز مقاومت دارویی از

حضور ژنهای اینتگرون های کالس  2،1و  3در سویه

 25سویه سالمونال تیفی موریوم که فاقد ژن اینتگرون بودند

بالینی سالمونال تیفی موریوم به طور همزمان پرداخته

نیز جهت تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استفاده گردید.
به منظور استخراج  DNAاز روش

شده است.

CTAB

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

روش بررسی:

لیتر از محیط مایع  LBمنتقل و در دمای  37درجه

در یک مطالعه توصیفی (بهمن ماه سال  1393تا

سانتیگراد و سرعت چرخش  150دور در دقیقه تا رسیدن

مرداد ماه سال  891 )1394نمونه از بیماران مبتال به اسهال

جذب نوری کشت سلولی به  0/7نگهداری شد .رسوب

و استفراغ حاد مراجعه کننده به مراکز درمانی و

حاصل از سانتریفیوژ  1/5میلی لیتر از سوسپانسیون سلولی

بیمارستانهای مختلف کرمان گرفته شد .نمونهها برای

در  567میکرولیتر بافر  TEو  30میکرولیتر از بافر

شناسایی جنس سالمونال با روش های استاندارد سرولوژی

 %10یکنواخت گردید .در ادامه  3میکرولیتر از آنزیم

و باکتریولوژی در محیط راپاپورت واسیلیادیس (تمامی

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

محیطهای استفاده شده در این پژوهش از شرکت مرک

 1ساعت در  37درجه سانتیگراد نگهداری شد.

SDS

به نمونه حاصل  100میکرولیتر کلرید سدیم با

آلمان می باشد) در مجاورت یخ به آزمایشگاه
میکروبیولوژی منتقل شدند .کشت اولیه و افتراقی بر روی

غلظت  5موالر و  80میکرولیتر محلول

نمونهها در محیطهای انتخابی مانند سالمونال -شیگال

اضافه و به مدت  15دقیقه در  65درجه سانتیگراد

( )SSآگار ،بیسموت سولفیت آگار انتقال و به مدت 24

گرمادهی شد .حذف پروتئینها با افزودن فنل -کلروفرم-

ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد گرمادهی شدند .با

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

تست های بیوشیمیایی و محیطهای افتراقی مانند

به مدت  20دقیقه با دور  2500در دمای  4درجه

 ،MR-VP ،TSIلیزین آیرون آگار ،سیمون سیترات و

سانتیگراد سانتریفیوژ گردید .اسید نوکلئیک موجود در

اوره (مرک آلمان) ،کلنی های مشکوک به سالمونال

نمونه با استفاده از ایزوپروپانل و استات سدیم  3موالر
82
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ترسیب داده شد .رسوب حاوی  DNAبا اتانول %70

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

شستشو و در  20میکرولیتر بافر  TEحل گردید .جهت

میکرولیتر0/2 ،میلی مول  0/5 ،dNTPsمیکرومول از

حذف  RNAاز  RNase Aبا غلظت  20میلی گرم در

هر پرایمر و  1واحد آنزیم  Taqپلیمراز2 MgCl2 ،

میلی لیتر استفاده شد .برای اندازه گیری غلظت نمونه های

میلی موالر DNA ،الگو  150نانوگرم و آب مقطر

استخراج شده ،از دستگاه نانودراپ و طول موج  260و

استریل  10/5میکرولیتر ،راه اندازی گردید.
واکنش  PCRبه صورت  Single PCRبه منظور

 280نانومتر استفاده گردید.
طبق بررسی های به عمل آمده و مرور مطالعات

شناسایی سالمونال تیفی موریوم و به صورت Multiplex

انجام شده قبلی توسط سایر محققین ،یک جفت پرایمر

به منظور بررسی سه کالس اینتگرون با  35سیکل شامل

اختصاصی برای شناسایی سالمونال تیفی موریوم و همچنین

مرحله واسرشت در درجه حرارت  95درجه سانتیگراد و

سه جفت پرایمر اختصاصی برای سه کالس اینتگرون به

 40ثانیه ،مرحله اتصال پرایمر در درجه حرارت  60درجه

صورت  Multiplexانتخاب گردید (جدول شماره .)1

سانتیگراد برای پرایمر شناسایی سالمونال تیفی موریوم و

جهت اطمینان از عملکرد پرایمرهای مورد استفاده ،با

 59درجه سانتیگراد برای پرایمرهای کالس های اینتگرون

استفاده از نرم افزار  Oligo 5برخی ویژگی های پرایمرها

و مدت زمان  45ثانیه ،مرحله تکثیر در درجه حرارت

مانند میزان  ،GCدمای  ،Tmاحتمال تشکیل لوپ و

 72درجه سانتیگراد و مدت زمان  1دقیقه انجام شد .در

جفتشدگی بررسی شد .پرایمرها توسط شرکت سینا

انتها نیز مرحله تکثیر نهایی به مدت  10دقیقه در دمای

کلون سنتز گردید.

 72درجه سانتیگراد اعمال گردید.

به منظور اطمینان از صحت عملکرد  PCRاز

 6میکرولیتر محصول  PCRبه همراه  1میکرولیتر

سالمونال تیفی موریوم  ATCC 14028به عنوان کنترل

بافر نمونه گذاری الکتروفورز ( )6Xمخلوط و بر روی

مثبت برای شناسایی سالمونال تیفی موریوم و از یک

ژل آگارز  %1/5ساخته شده با بافر  ،TAE 1Xبه مدت

نمونه سالمونال که دارای هر سه کالس اینتگرون  2،1و

 40دقیقه با ولتاژ  120ولت الکتروفورز گردید ،سپس با

Multiplex PCR

اتیدیوم برماید رنگ آمیزی و در نهایت زیر نور ماورای

 3بود ،به عنوان کنترل مثبت برای

بنفش مورد بررسی قرار گرفت.

شناسایی کالس های اینتگرون استفاده شد (از گروه

به منظور بررسی تفاوت بین جدایه های واجد

پژوهشی پاسارگاد تهیه شد).
به منظور بهینه سازی روش  ،PCRمقادیر و

اینتگرون و فاقد اینتگرون از آزمون  t-testاستفاده شد.

غلظتهای مختلف  dNTPs ،MgCl2و  DNAژنومی و

مقادیر  Pکمتر از  0/05به عنوان شاخص معنی دار بودن

همچنین دماهای مختلف برای مرحله اتصال پرایمرها

در نظر گرفته شد .آنالیزهای آماری با استفاده از

مورد بررسی قرار گرفتند .در نهایت واکنش  PCRدر

نرم افزار  SPSSانجام شد.

جدول شماره  :1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده و طول قطعات تکثير شده در این تحقيق
هدف شناسایی

سالمونال تيفی موریوم

توالی هدف
Flic

اینتگرون کالس 1

IntegronI

اینتگرون کالس 2

IntegronII

اینتگرون کالس 3

IntegronIII

توالی پرایمر

طول قطعه ()bp

دمای اتصال (سانتيگراد)

منبع

F:CGGTGTTGCCCAGGTTGGTAAT
R:ACTCTTGCTGGCGGTGCGACTT
F:CAGTGGACATAAGCCTGTTC
R:CCCGAGGCATAGACTGTA
F:CACGGATATGCGACAAAAAGGT
R:GTAGCAAACGAGTGACGAAATG
F:GCCTCCGGCAGCGACTTTCAG
R:ACGGATCTGCCAAACCTGAC

559

60

()28،27

160

59

()24

788

59

()24

979

59

()25
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یافتهها:
آزمایشات بیوشیمیایی و مولکولی بر روی

و توانایی حرکت به عنوان سالمونال شناسایی و برای

نمونه های بالینی جدا شده انجام گرفت .نمونه هایی با

روش مولکولی و انجام  PCRمورد استفاده قرار

توانایی تخمیر گلوکز ،عدم استفاده از الکتوز و

گرفت (تصویر شماره  .) 1از مجموع  891نمونه،

سوکروز ،تولید  ،H2Sایندول و  VPمنفی MR ،و

 48سویه به عنوان سالمونال تیفی موریوم شناخته

سیترات مثبت ،الیزین و اورنیتین دکربوکسیالز مثبت

شدند.

تصویر شماره  :1نتایج حاصل از  PCRبه منظور تشخيص سالمونال تيفی موریوم
ردیف  :1کنترل مثبت ،ردیف  :2کنترل منفی ،ردیف  :3جدایه بالینی؛ مارکر مولکولی  100 bp DNAبا اندازه قطعات
 100تا  3000جفت باز استفاده شده است.

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا

گرفت .مقاومت به کلرامفنیکل ،نالیدیکسیک اسید،

شده بر اساس جدول  CLSIبررسی گردید .اطالعات

تتراسیکلین ،آمپیسیلین ،کوآموکسی کالو و تری

مربوط به جدایه های فاقد اینتگرون و جدایه های واجد

متوپریم در جدایه های واجد اینتگرون و فاقد اینتگرون

اینتگرون با یکدیگر مقایسه شد و ارتباط وجود

با هم متفاوت بوده و دارای اختالف معنی داری

اینتگرون و مقاومت آنتی بیوتیکی مورد مقایسه قرار

( )P<0/05میباشند (جدول شماره .)2
84
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بررسی فراوانی اینتگرون های کالس 3 ،2 ،1

جدول شماره  :2الگوی مقاومت آنتی بيوتيکی در جدایه های فاقد و واجد اینتگرون
آنتی بيوتيک

جدایه فاقد اینتگرون

جدایه واجد اینتگرون
حساس

حد واسط

مقاوم

حساس

حد واسط

مقاوم

سيپروفلوکساسين

91/6

0

8/4

92

0

8

جنتامایسين

60/41

18/76

20/83

76

12

12

ناليدیکسيک اسيد

18/75

6/25

75

92

0

8

کلرامفنيکل

77/05

10/45

12/5

96

0

4

سفوتاکسيم

93/75

0

6/25

96

0

4

تتراسيکلين

2/08

2/08

95/84

44

32

24

آمپی سيلين

56/25

8/34

35/41

96

2

2

50

14/59

35/41

80

16

4

سفتریاکسون

85/4

4/19

10/41

84

8

8

تری متوپریم

56/25

8/34

35/41

72

10

8

ایمی پنم

87/5

10/42

2/08

88

8

4

کوآموکسی کالو

از  48سویه 46 ،سویه ( )%95/8برای ژن  intIکه

ژن  intIIIکه ژن مربوط به اینتگرون کالس  3میباشد

ژن مربوط به اینتگرون کالس  1میباشد مثبت بودند،

مثبت بودند (تصویر شماره  2و جدول شماره  .)3جزئیات

 2سویه ( )%4/1برای ژن  intIIکه ژن مربوط به اینتگرون

مربوط به شیوع ژنهای کالس اینتگرون در جدول

کالس  2میباشد مثبت بودند 18 ،سویه ( )%37/5برای

شماره  3آورده شده است.

تصویر شماره  :2نتایج حاصل از  multiplex PCRبه منظور شناسایی کالس ها اینتگرون
ردیف  :1کنترل مثبت ،ردیف  :2کنترل منفی ،ردیف  3الی  14مربوط به جدایه های بالینی.
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جدول شماره  :3درصد فراوانی ژن های اینتگرون

مقاومت چند گانه آنتی بیوتیکی می باشد (.)19،14

کالس  2،1و 3

اینتگرون های کالس  1رایج ترین نوع اینتگرون های

یافت شده در جدایه های بالینی سالمونال انتریکا
سالمونال تيفی موریوم

میباشند ( .)20شیوع کالس های مختلف اینتگرون در

تعداد کل

48

مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات دیگران تفاوتهایی

ژن intI

(46)%95/8

را نشان می دهد .در پژوهشی که سلیمیان و همکاران

ژن intII

(2)%4/1

بر روی نمونههای بالینی سالمونال در تهران انجام دادند،

ژن intIII

(18)%37/5

از  110سویه  )%32( 36سویه دارای اینتگرون های

ژن intI+II

(0)%0

کالس  1و یا  2بودند و فاقد اینتگرون کالس  3بودند

(2)%4/1

( .)21در مطالعهای که توسط  Zhangو همکاران بر

ژن intII+III

(0)%0

روی  23سالمونال جدا شده از انسان انجام گردید،

ژن intI+III

(18)%37/5

مشخص شد  %17/3جدایه ها دارای اینتگرون کالس 1

باکتری

ژن intI+II+III

بودند ( .)22در مطالعه انجام شده توسط  Rodriguezو
همکاران بر روی  834سالمونالی جدا شده از انسان

بحث:

مشخص گردید که  %13از آن ها دارای اینتگرون
بیماری منتقل شونده از راه غذا که به وسیله

کالس  1بودند ( .)23در بررسی انجام شده توسط

سالمونالهای غیر تیفوئیدی ایجاد میشود ،مشکلی عمده

Lindstedt

و همکاران از  90سالمونال انتریتیدیس

در سالمت عمومی در جهان است ( .)2ظهور سویه های

جدا شده از انسان %22/2 ،واجد اینتگرون کالس 1

واجد مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی سبب بروز

بودند ( .)24در مطالعات دیگر ،توسط فیروزه و همکاران،

مشکالتی در درمان عفونت حاصل از این باکتری در

 %41/6از سویه های سالمونالی انسانی حامل کالس

انسان و حیوانات شده است ( .)16،2افزایش میزان

اینتگرون  1بودند .همچنین ،مطالعات ناغونی و همکاران

عفونت با سالمونالی مقاوم در برابر داروهای ضد

شیوع باالی اینتگرون در بین سویه های سالمونال با

میکروبی نیازمند توجه ویژه ای است (.)17

مقاومت چندگانه دارویی را نشان دادند (.)25،20

با توجه به اینکه اینتگرون ها واجد چندین

حضور شایع این عناصر ژنتیکی در میان سویه های

کاست ژنی مقاومتی هستند و توسط عناصر ژنتیکی

سالمونال ،گویای ارتباط کاهش حساسیت به داروهای

متحرک نیز حمل میشوند ،میتوانند منجر به انتشار

انتخابی و استفاده نامناسب از داروهای ضد میکروبی

گسترده مقاومت از یک سویه به سویه دیگر شوند.

جایگزین در زمینههای مختلف و گسترش عوامل

در پژوهش های متعددی از نقش عناصر

مقاومت است.تفاوتهای زیادی در شیوع ژنهای

ژنتیکی مرتبط با حدت و مقاومت های آنتی بیوتیکی

اینتگرون در مطالعات مختلف مشاهده میشود .اصغرپور و

در مورد عفونت های تهاجمی سالمونال ،گزارش شده

همکاران نشان دادند که در  %37از سویه های سالمونالی

است ( .)18،14بسیاری از ژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک

جدا شده ،اینتگرون  1وجود دارد و این سویه ها به آنتی

در سالمونال در عناصر یا اجزاء ژنتیکی متحرک

بیوتیک های نالیدیکسیک اسید ،تتراسایکلین و

به خصوص اینتگرون های کالس  1شناسایی شده است

استرپتومایسین مقاوم بوده اند ( .)26نتایج تحقیق حاضر با

که غالب ترین نوع اینتگرون در بین سالمونالهای دارای

نتایج تحقیق اصغرپور و همکاران در خصوص آنتی
86
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بررسی فراوانی اینتگرون های کالس 3 ،2 ،1

بیوتیک ،نالیدیکسیک اسید و تتراسیکلین مطابقت داشته

میتواند به دلیل تفاوت در میزان استفاده از آنتی بیوتیک

است .با این حال شیوع اینتگرون  1در تحقیق حاضر

در درمان انسان و حیوان در مناطق مختلف باشد.

نسبت به تحقیق ذکر شده نزدیک به  3برابر بوده است.

استفاده از آنتی بیوتیک های خاص به مدت

در تحقیق انجام شده در کشور ژاپن نیز مشخص گردید

طوالنی ،ممکن است به انتخاب اینتگرون های حامل

که شیوع اینتگرون  1در سویه های سالمونال با بروز

عناصر ژنتیکی کمک کند .باال رفتن شیوع کالس های

مقاومت به تتراسایکلین همراه بوده که با نتایج تحقیق

مختلف اینتگرون میتواند یک زنگ خطر جدی در جامعه

حاضر تطابق دارد (.)27

بهداشتی ما باشد؛ بنابراین شناسایی و غربالگری اینتگرون ها
برای جلوگیری از به وجود آمدن سویه های دارای مقاومت

از آنجا که مقاومت به کلرامفنیکل ،نالیدیکسیک

چندگانه دارویی الزم و ضروری می باشد.

اسید ،تتراسیکلین ،آمپیسیلین ،کوآموکسی کالو و تری
متوپریم در جدایه های واجد اینتگرون و فاقد اینتگرون

نتیجه گیری:

با هم متفاوت بوده و دارای اختالف معنیداری بود،
می توان نتیجه گرفت که احتماالً وجود اینتگرون و

اینتگرون ها از عناصر ژنتیکی متحرک در انتقال

ژنهای کد شده توسط آن ها با بروز مقاومت نسبت به

افقی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی می باشند و منجر به

این آنتی بیوتیک ها در ارتباط است .رنجبر و همکاران

انتقال و انتشار گسترده عوامل مقاومت از یک جدایه به

نشان دادند که بروز مقاومت به کانامایسین ،کلرامفنیکل،

جدایه دیگر می گردد .لذا شناسایی آن ها در جهت اجرای

تتراسیکلین ،داکسی سیکلین و نئومایسین در جدایه ها با

برنامه های کنترل عفونت و ممانعت از انتشار جدایه های

وجود اینتگرون کالس  1میتواند مرتبط باشد .نتایج

مقاوم از اهمیت باالیی برخوردار میباشد و به کارگیری

تحقیق حاضر با نتایج به دست آمده در مطالعه رنجبر و

ابزارهای مناسب کنترل عفونت و راهکارهای مناسب

همکاران در خصوص ارتباط اینتگرون و بروز مقاومت

درمانی برای جلوگیری از انتشار بیشتر آن ها ضروری به

آنتی بیوتیکی همخوانی دارد (.)28

نظر می رسد.

در مطالعه حاضر شاهد شیوع باالی کالس های 1

تشکر و قدردانی:

و  3اینتگرون در مقایسه با مطالعات دیگران بودیم که
احتماالً به دلیل تفاوت در رعایت بهداشت و در بین

بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

جمعیتهای انسانی و یا حیوانی در کشورهای مختلف و

امام حسین (ع) به دلیل حمایتهای خود در اجرای این

همچنین مناطق مختلف یک کشور باشد .همچنین احتماالً

طرح سپاسگزاری میگردد.
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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.
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