دوره بیست و شش ،شماره دوم ،خرداد 97

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

کالس  Iشیگال سونئی جدا شده از نمونه های بالینی استان کرمان
علی جاودانی ،1محمدجواد سلطانی بناوندی ،2اکرم سادات طاطبایی بفرودی ،3کیومرث امینی

4

 )1گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران
 )2گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران
 )3گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد تهران شرق(قیامدشت) ،تهران ،ایران

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.68

جداسازی هم زمان ژن های مقاومت سولفانامیدی کالس( )sul І, Пو اینتگرون

 )4گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
تاریخ دریافت1395/9/1 :

چکیده
مقدمه :شیگال باسـیل گـرم منفـی روده اي اسـت کـه عفونـت هـاي ناشـی از آن مـشكالت جـدي را در کـشورهاي پیشرفته و در حال
توسعه ایجاد کرده است .مصرف بی رویه آنتی بیوتیک بدون توجه به الگوهاي مقاومتی باعث ظهور سویه هاي مقاوم شده است .هدف از مطالعه
حاضر بررسی شیوع ژن هاي مقاومت به سولفونامیدها و اینتگرون کالس  1در سویه هاي شیگال سونئی جداسازي شده از بیماران مبتال به اسهال
و تعیین حساسیت آنتی بیوتیكی این جدایه ها بود.
مواد و روش ها 60 :جدایه باکتري شیگال سونئی جدا شده از عفونت هاي مدفوعی از بیمارستان هاي کرمان جـــمع آوري شــد و در
محیط هاي اختصاصی کشت داده و با آزمون هاي بیوشیمیایی تایید شد .حضور ژن هاي مقاومت سولفونامیدي شامل  sulIو  sulIIو intI1با
روش( Multiplex-PCR )M-PCRمورد بررسی قرار گرفت .حساسیت آنتی بیوتیكی جدایه ها به  8آنتی بیوتیک مختلف با روش دیسک
دیفیوژن سنجیده شد.
یافته های پژوهش :در نتیجه  M-PCRمشخص گردید ژن  SulIدر  1نمونه و ژن  sulIIدر  32نمونه حضور داشت اما ژن  IntI1در
هیچ کدام از سویه ها شناسایی نشد .نتایج آنتی بیوگرام نشان داد بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک نالیدیكسیک اسید( 96/6درصد) و بیشترین
حساسیت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین( 92/1درصد) بود.
بحث و نتیجه گیری :نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده مقاومت باالي سویه هاي شیگال سونئی به آنتی بیوتیک ها بود به همین جهت
مراقبت هاي دقیق پزشكی و استفاده صحیح و به موقع از آنتی بیوتیک هاي مناسب جهت جلوگیري از شیوع سویه هاي مقاوم ضروري می باشد.
به عالوه مشخص گردید فراوان ترین ژن مقاومت به سولفونامید در این سویه ها ،ژن  sulIIمی باشد.

واژه های کلیدی :شیگال سونئی ،sulII ،sulI ،اینتگرون کالس Multiplex-PCR ،1
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مقدمه
شیگلوز یک بیماري منتقله از طریق غذا و یک خطر
جدي در سالمت انسان است که توسط باکتري شیگال
ایجاد می شود .این باکتري گرم منفی داراي  4گونه
شامل دیسانتري ،سونئی ،فلكسنري و بوئیدي می باشد
اما در بین گونه هاي شیگال ،گونه سونئی عامل مهمی
در ایجاد اسهال خونی باکتریایی به خصوص در
کشورهاي پیشرفته می باشد .این بیماري بیشتر در
کودکان زیر  5سال و در کشورهاي در حال توسعه
اتفاق می افتد .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی
ساالنه  165میلیون نفر به این بیماري مبتال می شوند
که از این میان 1/1 ،میلیون نفر در جهان در اثر ابتال به
این بیماري جان خود را از دست می دهند( .)1،2درمان
آنتی بیوتیكی به خصوص در افراد مبتال به سوء تغذیه و
ایمنی تضعیف شده توصیه می شود زیرا این درمان
عالئم را کاهش داده ،اسهال را درمان کرده و دوره دفع
باکتري را کاهش می دهد .اولین خط درمانی توصیه
شده توســـط موســـسه استاندارد آزمایشـــگاهی و
کلینیكـــی Clinical and Laboratory Standards
) )Instituteجـــهــت درمــــان ایــن بــیمـــاري
آنتی بیوتیک هاي آمپی سیلین و کوتریموکسازول
هستند اما در موارد حضور سویه هاي داراي مقاومت
چندگانه که غیر معمول هم نیستند ،دومین خط درمانی
فلوروکینولون ها در بالغین و نسل سوم سفالوسپورین ها
در کـــودکـــان می باشــــد( .)3سولفـــونامیـــدها
آنتی بیوتیک هاي سنتتیكی هستند که به فراوانی در
درمان عفونت هاي باکتریایی در انسان و دام هاي
اهلی استفاده می شوند .این آنتی بیوتیک ها با رقابت با
سوبستراي طبیعی -Pآمینوبنزوئیک اسید براي اتصال با
دي هیدروپتروات سنــنتاز(آنزیم مـــوثر در ســـنتز
اسید فولیک) از بیوسنتز فوالت مـــمــانعت به عمل
می اورند .مقاومت باکتریایی به سولفونامیدها می تواند
از طریق موتاسیون در ژن  folPیا با به دست آوردن
ژن  sulبه وجود می آیــد که روش دوم متــداول تر
می باشد .این مقاومت در بین پاتوژن هاي انسان و دام
بسیار شایع می باشد( .)4ژن  sulداراي کالس هاي
مختلفی شامل  sulII ،sulIو  sulIIIمی باشـــد.
سولفانامیــدها به دلیــل شباهــت ساختــمانـــی با
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پارا آمینوبنزوئیک اسید( )PABAبه طور رقابتی آنزیم
دي هیدرو پتروآت سنتتاز باکتریایی را که مسئول
تبدیل کردن  PABAبه اسید دي هیدرو فولیک است،
مهار می کنند در نتیجه اسید فولیک ساخته نمی شود.
اسید فولیک(ویتامین  )B9نوعی کوفاکتور در ساخت
پورین ها ،تیــمیــدین و  DNAمی باشد .در نتیجه
سولفونامیدها با مهار سنتز  ،DNAسبب توقف رشد
باکتري ها(باکتریواستاتیک) می شــوند .ممكن است
ژن هاي  sulروي اینتگرون ها ،ترانسپوزون ها ،فاژ یا
پالسمیدهاي متحرک قرار بگیرند و از این طریق به
سرعت گسترش یابند .کد شدن ژن هاي پالسمیدي
 sulشامل؛  sul2 ،sul1و  sul3سبب بروز مقاومت به
سولفونامیدها می گردد( .)4،5اینتگرون مكانیسمی است
که براي انتـــقال ژن هاي مقاومـــتی علی رقم
کونژوگـــاسیون ،ترانســـداکسیون ،فاژ ،پالسمــید و
ترانسپوزون معرفی گردید .اینتگرون ها عناصر ژنتیكی
متحــــرک()Mobile Genetic Elements-MGE
هستند که با جایگیري در پالسمیدها ،کروموزوم ها و
ترانسپوزون ها ،ژن هاي مقاومتی موجود در کاست ژنی
را حمل می کنند .این عناصر بر اساس تفاوت در ژن
اینتگراز ،به کالس هاي مختلفی تقسیم می شوند که
شامل  Int3 ،Int2 ،Int1و  Int4می باشــند .اکثر
سویه هاي داراي مقــاومت چنـــدگانه( )MDRداراي
اینتگرون کالس  1هستند( )Int1که بر روي پالسمید
یا ترانسپوزون مستقر بوده و بنا بر این توان انتشار
باالیی را دارد .ژن  sul1بر روي کالس یک اینتگرون
قرار دارد ،اما ژن هاي متالوبتاالکتاماز( )MBLsبر روي
کالس سه اینتگرون ها جاي می گیرند .کالس دو این
عناصر نیز در ترانسپوزون  Tn-7قرار دارند( .)6هدف از
مطالعه حاضر بررسی حضور ژن هاي مقاومت به
سولفـــونامیـــدها( )sulدر سویه هاي شیگال سونئی
جداسازي شده از اسهال باکتریایی و هم چنین بررسی
میزان مقاومت این سویه ها به آنــتی بیــوتیـــک ها
می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تعداد  60ایزوله شیگال سونئی جدا شده
از مهرماه لغایت بهمــن ماه ســال  1394به صورت
کامالً تصادفی از بیماران مبتال به اسهال مراجعه کننده
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Laboratory

Standards
( )Instituteسنجیده شد(.)8،9

and

Clinical

جدول شماره  .1پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه
اندازه محصول bp
433
293
898

توالی ( 5′به )3′
F- CGGCGTGGGCTACCTGAACG
R- GCCGATCGCGTGAAGTTCCG
F- GCGCTCAAGGCAGATGGCATT
R- GCGTTTGATACCGGCACCCGT
F- GCCACTGCGCCGTTACCACC
R- GGCCGAGCAGATCCTGCACG

ژن
SulI
SulII
intI1

اساس طول باند هر یک از ژن ها مشخص شده است
که این تصویر برخی از نمونه هاي مورد بررسی می
باشد(شكل شماره  .)1هم چنین در نتایج آنتی بیوگرام
مشخص شد که بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک
نالیدیكسیک اسید( 96/6درصد) و بیشترین حساسیت به
آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین( 92/1درصد) بود(جدول
شماره .)2

یافته های پژوهش
تمامی نمونه هاي مورد بررسی با استفاده از آزمایشات
بیوشیمیایی بررسی و مطابق با استانداردهاي تشخیصی
به عنوان شیگال سونئی تایید گردیدند .بر اساس نتیجه
آزمایش  M-PCRمشخص گردید  1نمونه داراي ژن
 sulIو  32نمونه داراي ژن  sulIIبودند ،اما هیچ کدام
داراي ژن  intI1نبودند که نتایج در شكل شماره  1بر
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به بیمارستان هاي شهرستان کرمان ،جمع آوري و مورد
بررسی قرار گرفت .ابتدا جدایه ها روي محیط هاي
مک کانكی و سالمونال-شیگال آگار کشت داده شدند.
سپس از آزمون هاي بیوشیمیایی استاندارد جهت
تشخیص گونه شیگال استفاده شد .براي افتراق گونه ها
نیز از آزمون هاي بیوشیمیایی  ،ONPGبررسی واکنش
دکربوکسیالسیون اورنیتین ،آزمون تولید اندول و تخمیر
قندهاي مانیتول استفاده شد .استخراج  DNAنمونه ها
توسط کیت شرکت سیناژن و مطابق دستورالعمل کیت
انجام گرفت .پس از استخراج نسبت به تكثیر DNA
الگو به روش  Multiplex- PCRاقدام شد .آزمون
 PCRبر روي  60جـــدایه شیگــال ســونئی بــراي
ژن هاي  sulII ،sulIو  intI1انجام گرفت(()7جدول
شماره  .)1واکنش زنجیره اي پلیمراز  PCRاستاندارد
در حجم  25میكرولیـتر شامل  2میكرولیتر 10X PCR
 0/8 ،Bufferمیـــكرولیـــتر  1 ،MgCl2میكـرولیتر
 1/6 ،dNTPمیكرولیتـر از پرایمــرها( 0/8میكرولیتر از
هر پرایمر با غلظت  10پیكومول) 14/3 ،میكرولیتر آب
مقطر 0/3 ،میكرولیتر آنزیم Taq DNA polymerase
و  5میكرولیتر از  DNAالگو انجام گردید .برنامه
حرارتی جهت انجام واکنش هاي  PCRعبارت بود از
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واسرشت اولیه در  95درجه سانتی گراد به مدت 5
دقیقه 35 ،سیكل هرکدام شامل :واسرشت در  95درجه
سانتی گراد به مدت  40ثانیــه ،اتصال در  65درجه
سانتی گراد به مدت  60ثانیـــه ،بســط در  72درجه
سانتی گراد به مدت  90ثانیه و نیز بسط نهایی در 72
درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه .محصوالت PCR
در ژل آگارز  1درصد الكتروفورز شدند و با اتیدیوم
بروماید رنگ آمیزي و تحــــت نور  UVمشــــاهده
گردید .در مــطالعــه پیــــش رو از سویه استـــاندارد
اشریشیاکـــلی  ATCC25923تهیه شده از موسسه
انستیتو پاستور ایران به عنوان سویه کنترل مثبت
استفاده شد.
حساسیت ایزولــه هاي شـــیگال ســـونئی نسبت به
آنتی بیوتیک هاي آمپی سیلین( ،)μ 10gسفتریاکسون
( ،)μ 30gسفالوتین( ،)μ 30gسفتی زوکسیم(،)μ 30g
تتراسایكلین( )30 μgکــوتریـــموکــسازول(،)μ 25g
نالیدیكسیک اسید( )μ 30gو سیپروفلوکساسین()μ 5g
(پادتن طب) به روش دیسک دیفیوژن()Kirby-Bauer
و مطابق با موسسه استاندارد آزمایشگاهی و کلینیكی
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(100 bpسیناژن ،ایران) ،استاندارد اشریشیاکلی  ATCC 25923به عنوان سویه کنترل مثبت واجد ژن های مورد
مطالعه و چاهک سوم کنترل منفی .چاهک شماره  49تا  60نمونه های مجهول مورد بررسی.
چاهک شماره  49واجد ژن  Sul1با طول باند  433 bpو سایر نمونه ها واجد
ژن  Sul2با طول باند .293 bp

جدول شماره  .2نتایج تست حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های شیگال سونئی
مقاوم()R
61%/6
91%/6.
96/6
90%
8%/3
86%/7
31%/7
3%/3

نیمه حساس()I
5%
5%
3%/4
% 10
0
8%/3
3%/3
3%/3

حساس()S
33%/4
3/4
0
0
91%/7
5%
65%
93%/3

آنتی بیوتیک
کوتریموکسازول
تتراسایكلین
نالیدیكسیک اسید
آمپی سیلین
سفتریاکسون
سفالوتین
سفتی زوکسیم
سیپروفلوکساسین

مطالعه حاضر  3/3درصد نمونه ها به سیپروفلوکساسین،
 8/3درصـــد بــه سفتـــریاکـــسون 31/7 ،درصد به
سفتی زوکسیم 61/6 ،درصد به کوتریموکسازول86/7 ،
درصد به سفالوتین 90 ،درصد به آمپی سیلین91/6 ،
درصد به تتراسایكلین و  96/6درصد به نالیدیكسیک
اسید مقاوم بودند .در مطالعه عباس پور و همكاران در
سال  ،1393سویه هاي شیگـــال از لحـــاظ مقاومت
آنتی بیوتیكی مورد بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه
که شایع ترین گونه جداسازي شده سونئی( 63درصد)
بود 7/8 ،درصد به سفتی زوکسیم 22/2 ،درصد به
سیپروفلوکساسین 23/3 ،درصد به سفتریاکسون34/4 ،
درصد به اسیـد نالیــــدیكســـیک 65/6 ،درصـــد به

بحث و نتیجه گیری
شیگال یكـــی از عوامـــل مهم اسهال حاد هم در
کشورهاي پیشرفته و هم در کشورهاي در حال توسعه
می باشد( .)10گونه هاي مختلف شیگال قادر به ایجاد
اسهال خونی هستند اما به نظر می رسد گونه سونئی در
سال هاي اخیر از فــراوانی باالیی برخـــوردار بوده
است( .)11درمان آنتی بیوتیكی مناسب ،شدت ،دوره،
عالیم ،عوارض و دفع باکتري را کاهش می دهد .اولین
خط درمانی شیگلوز ،آنتی بیوتیک هاي آمپی سیلین و
کوتریموکسازول هستند اما با توجه به بروز مقاومت
نسبت به این آنتی بیوتیک ها ،فلوروکینولون ها و نسل
سوم سفالوسپورین ها جایگزین این ها شده اند( .)3در
71
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آمپی سیلین و تــتراســـایكلین و  92/2درصد به
کوتریموکسازول مقاوم بوده اند( .)12در مطالعه ضیائی
و همكاران در سال  ،89سویه هاي شیگالي جداسازي
شده از موارد اسهال خونی از لحظ مقاومت دارویی مورد
بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه  80درصد نمونه ها
به کوتریموکسازول مقاوم بودند اما هیچ کدام به
سیپروفلوکساسیــن و نالـــیدیـــكســیک اسید مقاوم
نبودند( .)13مقبلی و همكاران در سال  73 ،1393نمونه
شیگالي جداسازي شده از مدفوع و خون بیماران مبتال
به اسهال را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه،
 94/5درصد نمونه ها به کوتریموکسازول 93/2 ،درصد
به تتراسایكلیــن 48 ،درصـــد به آمپی سیلین31/6 ،
درصد به نالیدیكسیک اسـید 12/3 ،درصد به سفالوتین
و  6/8درصد به سفتریاکسون مقاوم بوده اند اما مقاومت
به آنتـــی بیـــوتیــک هاي ســـفتی زوکـــسیم و
سیپروفلوکساسین در هیچ یک از سویه ها مشاهده
نشد( .)14قندیان و همكاران در سال  ،1390به بررسی
گونه ها و مقاومت آنتی بیوتیكی  100نمونه شیگالي
جداسازي شده از موارد اسهال پرداختند .در این مطالعه
 73درصد نمونه ها متعلق به گونه سونئی بودند .به
عالوه  60درصد سویه هاي شیگال سونئی مقاوم به
کوتریموکسازول 44 ،درصد مقاوم به سفالوتین28 ،
درصد مقاوم به تتراسایكلین و  6درصد مقاوم به
نالیدیكسیک اسید بودند اما هیچ کدام از سویه ها
مقاومت به سیپروفلوکساسین و سفتی زوکسیم را نشان
ندادند( .)15در مطالعه سلطان دالل و همكاران در سال
 1392بر روي  80نمونه شیگالي جداسازي شده از
موارد بالینی 86/7 ،درصد نمونه ها به آمپی سیلین80 ،
درصد به تتراسایكلین 75 ،درصد به کوتریموکسازول
 16/7درصــد به سفتـــریـــاکســـون 15 ،درصد به
نالیدیكسیک اسید  13/3درصد به سیپروفلوکساسین،
 8/3درصد به سفالوتین و  3/3درصد به سفتی زوکسیم
مقاوم بودند( .)16در بررسی اقتداردوست و همكاران در
سال  1389بر روي ســـویه هاي مختلــف شیـگالي
جداسازي شده از بیمــارستـــان بقیـــه اهلل60 ،
درصد نمونه ها به آنتی بیوتیک هاي کوتریموکسازول و
تتراسایكلین و  50درصد به آمپی سیلین مقاومت نشان
دادند ولی مقاومت به نالیدیكـــسیـــک اسید مشاهده
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نشد( .)17هم چنین در مطالعه افشاري و همكاران در
سال  1395بر روي نمونه هاي مدفوع کودکان مبتال به
اسهال مراجعه کننده به بیمارستان هاي میالد و امام
خمینی 50 ،سویه شیگال سونئی جداسازي شد که در
این مطالعه مقاومت به تتراسایكلین و کوتریموکسازول
در  90درصد ایـزوله هـــاي شیـــگال سونئی مشاهده
شد(.)18
ژن  SulIغالباً روي منطقه حفاظت شده  3′اینتگرون
کالس  1قرار می گیــرد و عــمدتاً توسط این عنصر
متحرک و حتی در باکتري هاي محیطـــی یافـــت
می شود .ژن  sulIIاولین بار در باکتري اشریشیاکلی و
روي یک پالسمید کوچک غیر الحاقی شناسایی شد و
امروزه مشخص گردیده غالباً روي طیف وسیعی از
پالسمیدها یافت می شود( .)4در مطالعه حاضر 1/66
درصد سویه ها داراي ژن  sulIو  53/3درصد ژن
 SulIIرا نشان دادند اما هیچ یک از سویه ها داراي
اینتگرون کالس  1نبودند Ahmed .و همكاران در
سال  ،2013به بررسی مقاومت ژنتیكی در  46سویه
شیگال فلكسنري جداسازي شده از کودکان و بالغین
پرداختند .در این مطالعه  45درصد سویه هاي مربوط به
کودکان و  53درصد سویه هاي بالغین داراي ژن sulII
و  6درصد سویه ها واجد اینتگرون کالس  1بودند .هم
چنین مشخص شد  48درصد سویه ها داراي ژن sulI
بودند که حضور این ژن در ارتباط با ژن blaOXA
بود( .)19در مطالعه  Yangو همكاران در سال 2014
بر روي  150سویه شیگالي جداسازي شده از کشور
چین ،اینتگرون کالس  1در تعداد قابل توجهی از نمونه
ها وجود داشت اما حضور کاست آنتی بیوتیكی sul
روي این اینتگرون مشاهده نشد( Chang .)20و
همكاران در سال  ،2011نوع اینتگرون ،کاست هاي
ژنی و ژن هاي مقاومت آنتی بیوتیكی را در  103سویه
شیگال سونئی جداسازي شده ار همه گیري و  32سویه
جداسازي شده از موارد تک گیر را بررسی کردند .در
این مطالعه  33درصد سویه هاي همه گیر و  19درصد
سویه هاي تک گیر داراي ژن  55/3 ،int1Iدرصد
سویه هاي همه گیر و  75درصد سویه هاي تک گیر
واجد ژن  sulIIبودند .به عالوه  11/8درصد سویه ها
داراي ژن  sulIبودند که حضور این ژن در ارتباط با
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اینتگــرون کــالس  1بـــود( Byrne-Bailey .)21و
همكاران در سال  2009به بررسی حضور ژن هاي
سولفونامیدي در باکتري هاي جداســـازي شده از
نمونه هاي محیطی پرداختند که در نتایج این مطالعه
مشخص شد ژن  sulIو  intI1در  3نمونه شیگال
حضور داشت( .)22در مطالعه  Dubiosو همكاران در
سال  2007بر روي  68سویه شیگال سونئی داراي
مقاومت هاي چندگانه آنتی بــیوتیــكی ،هیــچ یک از
سویه هاي شیگال سونئی اینتگرون کالس  1را
نداشتند( Peirano .)23و همكاران در سال  2005به
جستجوي ژن اینتگرون در جدایه هاي شیگالي مقاوم
به سولفونامید پرداختند .در این پژوهش که  62جدایه
مورد بررسی قرار گرفتند 3/2 ،درصد جدایه ها داراي
ژن  sulIو  intI1و  100درصد جدایه ها داراي داراي
ژن  sulIIبودند .در مطالعه مشابهی که توسط Frank
و همكــاران در سال  2007بر روي نمــونه هاي
انتروباکتریاسه مقاوم به سولفونامید انجام شد ،از 9
سویه شیگالي مورد بررسی 7 ،نمونه داراي ژن ،sulI
 9نمونه داراي ژن  sulIIو  8نمونه داراي ژن intI1
بودند( .)24در مطالعه  Yuو همكاران در ســال ،2010

 25سویه شیگال سونئی جداسازي شده از موارد اسهال
از لحاظ ژن هاي اینتگرون مورد بررسی قرار گرفتند .در
این مطــالعه  92درصـــد ســویه ها داراي ژن intI1
بودند(.)26
نتایج مطالعه حاضـــر نشان دهنده مقاومـــت باالي
سویه هاي شیگال سونئی به آنتی بیوتیک ها بود که
این امر بسیار نگران کننده می باشد ،زیرا گونه سونئی
در حال حاضر رایج ترین گونه شیگال در ایران می باشد
و این مقاومت کنترل و درمان این بیماري را مشكل
می سازد .از این رو مراقبت دقیق بر بروز مقاومت
دارویی ،تجـــویز مـــناسب آنتی بیوتیک ها جهت
کاهش انـــتشار ســـویه هاي شیگال سونئی مـــقاوم
ضـــروري می باشد .به عالوه در نتــــایج مطالعه
حاضر مشخـــص گردید در نمـــونه هاي مقاوم به
سولفونامید بیشـــترین عـــامل مقاومت ژن sulII
بود.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند که از مدیریت و
پرســنل آزمایشــگاه تحـــقــیقاتی مـــیكروبیولوژي
پاسارگاد تقدیر و تشكر نمایند.
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Simultaneous isolation of sulfonamide resistance gene
class (sul І, П) and Integron Class I in Shigella
Sonnei isolated from clinical samples
in Kerman province using
Multiplex-PCR
Javedini A 1, Soltanibanavandi M 2, Tatabaeebafroee AS3, Amini K4*
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Abstract
Introduction: Shigella infections caused by
gram-negative bacilli intestinal has created
problems in the developed and developing
countries. Indiscriminate use of antibiotics,
regardless of the resistance has caused the
emergence of resistant strains. The aim of
this study was to investigate the prevalence
of sulfonamide resistance genes and class 1
integron in Shigella sonnei strains isolated
from
patients
with
diarrhea
and
determination of antibiotic susceptibility of
the isolates.

to different antibiotics by disk diffusion
method.
Findings: As a result, M-PCR was found in
one-sample SulI genes and gene sulII genes
in 32 samples, but intI1 gene was not
detected in any of the strains. The results
demonstrated the greatest resistance to
antibiotic of Nalidixic acid (96.6%) and the
highest sensitivity to ciprofloxacin(92.1%),
respectively.
Conclusion & discussion: Our study proved
the resistance of Shigella sonnei strains to
antibiotics. Therefore, it is essential to take
deep medical care and conduct an
appropriate use of antibiotics to prevent the
spread of resistant strains. In addition, it
was found that the gene sulII was the most
frequent resistance gene to sulfonamide.

Materials &methods: A total of 60 isolates
were collected out of the Shigella Sonnei
bacteria isolated from fecal infection at
Kerman hospitals and cultured in specific
media and then confirmed by biochemical
tests. Sulfonamide resistance genes were
studied including sulI and sulII and intI1 by
Multiplex-PCR
methods.
Antibiotic
susceptibility was determined to 8 isolates

Keywords: shigella sonnei, sulI, sulII, class
1 integron, multiplex-PCR.
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