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 المورثات مانحة المقاومة للمضادات الحيوية لبعضتعيين صفة القفز 

  Pseudomonas aeruginosaفي جرثومة 

  ريان مازن فيصل         خالد دحام احمد                                 

  كلية العلوم / كلية التربية                           علوم الحياة/ علوم حياة 
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Abstract 
Forty isolates of Pseudomonas were collected from different 

human clinical speciemens (Urine, Stool, Sputum, Pus, Blood and Ear 
swab) . They were microscopically examined and their identification was 
confirmed by API 20E test which showed that all of them belonged to the 
species Pseudomonas aeruginosa .Their response to eight antibiotics used 
in this study was tested .There were differences in pattern of their 
resistance. Depending on their source of isolation six isolates were 
chosen to determine the transposition property of some antibiotic 
resistance genes carried on plasmid DNA of the chosen bacterial isolates. 
It was found that the isolate from ear infections contained transposon 
with a gene for amplicillin resistance on the plasmid DNA . These genes 
had the ability to jump from its location on the plasmid DNA to the 
chromosomal DNA of the laboratory strain E. coli JMP294 . 

 

  الخالصة

من نماذج سريرية مختلفـة فـي    Pseudomonas  عزلة من جرثومة 40تم جمع 
  فحـصت  . ) األذنالبول ، الخروج ، القشع ، القـيح ، الـدم ، مـسحات               ( لت   شم اإلنسان

 جميـع  أنتبـين  ف API 20E باستخدام اختبـار  جرى تأكيد التشخيص مجهريا ووشخصت
 قابلية هذه العزالت على تاختبر . Pseudomonas aeruginosaلنوع ا  إلىالعزالت تعود

 هذه العزالت اختالفا فـي  أظهرتو ،الدراسة مستخدمة في هذه حيوية مضادات    ثمانية مقاومة
ثم اختيرت ستة عزالت اعتمادا على اختالف مصادر عزلها السـتخدامها لتعيـين             , مقاومتها

 DNAصفة القفز لبعض المورثات مانحة المقاومة للمضادات الحيوية والمحمولة على الــ             
ئج احتواء العزلة المعزولة    البالزميدي في العزالت المنتخبة من هذه الجرثومة ، أظهرت النتا         

 على مورثات قافزة تحمل صفة المقاومة لمضاد االمبسلين واقعة على الـ             األذنمن مسحات   
DNA      ، تمكنت هذه المورثات من القفز من موقعهـا علـى الــ            و البالزميدي لهذه العزلة
DNA  الـ إلى البالزميدي DNAالمختبرية الكروموسومي للساللة  E.coli JMP294.  
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  المقدمة

 فـي  األمـراض  التي تسبب األنواع أهم Pseudomonas aeruginosaيعد النوع 
 وهي عصيات سالبة لصبغة كرام غير مخمرة لسكر الالكتوز متحركة بواسطة سوط             اإلنسان

) 1(قطبي واحد ، غير مكونة للمحفظة والسبورات وموجبة تجاه فحصي الكتاليز واالوكسديز             
 متكيـف تغـذويا     Pseudomonas التابعة لجـنس     األنواعية  كبق  P.aeruginosaالنوع  و

 ).2(ويستطيع تحليل مدى واسع من المواد العضوية بوصفها مصادر كاربونية ونتروجينيـة             
وبسبب قدرة هذه الجرثومة على التواجد في بيئات مختلفة مثل البيئات الرطبة الدافئة والبيئات              

لعضوية ومياه الصرف والجلـد والمحاليـل غيـر         كميات ضئيلة من المواد ا    لالفقيرة الحاوية   
ت المستـشفيا  إصاباتمن   % 15-5المعقمة واقنعة التنفس االصطناعي جعلها المسؤولة عن        

)Hospital infections(     ـ  ةزـوجعلها الجرثومة المعروفة لـدى وحـدات العنايـة المرك
)Intensive care unit ( )1,3(.  

 P.aeruginosa المتسببة من قبل جرثومـة     االنتهازية اإلصابات ما معروف عن     إن
 صعبة العالج بسبب قدرة هذه الجرثومة على مقاومة العديد من المضادات الحيوية مثـل               أنها

االمبسلين والكلورامفينيكول والسيفاليكسين وحامض النالدكسيك والتتراسايكلين فـضال عـن          
                   وخارجـه ) In vivo(اختالف حساسيتها للمضادات الحيوية داخـل جـسم الكـائن الحـي     

)In vitro (سبب قدرتها على التطبع ب)Adaptation ()4. (  
 Acquisition (قد تكتسب المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة الكتساب البالزميدات   

of plasmids( المجموعتين من الجراثيم الـسالبة والموجبـة لـصبغة كـرام     تامتلك كلت إذ 
 تشفر صفة المقاومة للعديد من المـضادات الحيويـة مثـل    R plasmids بالزميدات مقاومة

بعضها البنسلين واالريثرومايسين والتتراسايكلين وغيرها من المضادات الحيوية والتي يكون          
 غير المتنقلـة  األخرى والذي بدوره يسمح للبالزميدات )Self transmissible(ذاتي االنتقال

لقد درس بشكل مفـصل دور البالزميـدات فـي المقاومـة             . ىأخر خلية   إلىذاتيا باالنتقال   
 هي المسبب الرئيس في زيادة نسبة الجراثيم متعددة        r المحددات   أنللمضادات الحيوية ولوحظ    

 سبب أن حديثا لوحظوقد  ) .Multi drug-resistant bacteria  ( ) 5(المقاومة للمضادات
عشر نظـام ضـٍخ معقـٍد للمقاومـة     اثنا  P.aeruginosaهذه المقاومة هو امتالك جرثومة      

)Resistance modulation efflux system( من هذه ةأربع دراسة ت قد تمأالن والى حد 
   ) .6( التي تعمل عليها األساس تتحفز عند وجود المادة أنهااألنظمة بشكل مفصل ولوحظ 

 عن طريق قطع     أيضا ايمكن أن تنتقل مورثات المقاومة للمضادات الحيوية في البكتري        
 تمتلك القدرة على التنقل إلى مواقع مختلفة فـي الكروموسـوم والبالزميـد              DNAمن الـ   

يعتبـر اكتـساب الوحـدات      و) Transposons() 7(البكتيري يطلق عليها المورثات القافزة    



 

   

  ريان مازن فيصلو خالد دحام احمد
  

17 

 التي تشفر المقاومة للعديد من المـضادات  )Mobile genetic elements(الوراثية المتنقلة
 ,)8( في جينيوم الخاليا البكتيريـة  rتراكم المحددات عن ي المسؤول األكثر شيوعا     الحيوية ه 

 والذي اظهر بأنه يؤثر تأثيرا مباشرا فـي انتـشار المورثـات    Tn2603مثل المورث القافز    
  ) .9( المسؤولة عن مقاومة االمبسلين

 Apو Nal  وCm  عزل طفرات مقاومة للمـضادات الحيويـة  إلىيهدف هذا البحث 
 المعزولة من حاالت    P.aeruginosa من عزالت جرثومة     Tob و Cip و   Sm و Cf و Tcو

 والتحري عن صفة القفز لـبعض المورثـات مانحـة المقاومـة             اإلنسانمرضية مختلفة في    
 قيـد الدراسـة باسـتخدام تقنيـات     P.aeruginosaللمضادات الحيوية في عزالت جرثومة   
  .) Plasmid curing(يد البالزميدييحاالقتران الجرثومي والتحول الوراثي والت

  المواد وطرائق العمل

 مع العزالت الجرثوميةج

من مختبرات التشخيص المجهري Pseudomonas  عزلة من جرثومة   40تم جمع 
  Urineعزلت هذه الجراثيم من نماذج سـريرية مختلفـة تـضمنت البـول        , لمدينة الموصل 

 Ear swab ومسحات اإلذن Blood والدم  Pus والقيح Sputum والقشع Stoolوالخروج 
نقلت هذه العزالت إلى مختبراتنا باستخدام موائل االكار المغذي  ,في اإلنسان ومن كال الجنسين

 جامعـة بغـداد والـساللة    / المجهزة من كلية الطبE.coli JMP294كما استخدم الساللة .

E.coli JM83 جامعة الموصل / المجهزة من كلية التربية.  
  ص العزالت الجرثومية   تشخي

  الفحص المجهري والصفات المزرعية 

 بصبغة كرام ،    ت وصبغ Pseudomonas جرثومة   تم عمل مسحات من مستعمرات    
 المستعمرات المنفردة وصفاتها من حيث ارتفاع المستعمرات وحجمها         أشكال توكذلك لوحظ 
  .وشكل حوافها 

   االختبارات الكيموحيوية 

 عليهـا   أجريـت  P.aeruginosaالعزالت الجرثومية للنوع  لغرض التاكد من تبعية     
 إنتاجاختبار  ) 10(     انزيم الكتاليز  إنتاجاختبار   بعض االختبارات الكيموحيوية والتي شملت    

 Biomerieux المجهز من شـركة  API 20E ثم اجري االختبار ,)2(صبغة البايوسيانين  

  ).10( وحسب طريقة 
          مقاومة المضادات الحيوية     

 التي لها القابلية على P. aeruginosa تحديد العزالت الطافرة من جرثومة من اجل  
ــض ــة الم ــةمقاوم ــول ادات الحيوي ــامض )Chloramphinicol,Cm( الكلورامفينيك ، ح
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 ، )Ampicillin,Ap( ، االمبــــــسلين)Nalidixic acid,Na(النالدكــــــسيك
ــايكلين ــسين)Tetracyclline,Tc(التتراســــ  ، )Cefalexin,Cf( ، السيفالكــــ

ــسين ــساسين)Streptomycin,Sm(الستربتوماي  ، )Ciprofloxacin,Cip( ، السبروفلوك
 المضادات الحيوية المحـضرة حـسب       أوساط لقحت    ،   )Tobramycin,Tob(التوبرامايسين

 األطبـاق بعزالت هذه الجرثومة بطريقة التخطيط ، حضنت Pittard)  (11وGrant طريقة 
 ساعة ثم حددت العزالت المقاومة والحساسة تجاه المضادات الحيوية    24م ولمدة   o  37بدرجة  

  .المستخدمة
 تعيين صفة القفز لبعض المورثات مانحة المقاومة للمضادات الحيويـة فـي جرثومـة                

P.aeruginosa   
للتحقق فيما اذا كانت المورثـات      ) Freifelder) 12استخدمت الطريقة المذكورة في     

 قـافزة ام ال وتتـضمن       P.aeruginosa البالزميـدي لجرثومـة      DNAالواقعة على الـ    
  .ةاالتيالخطوات 

  االقتران الجرثومي     :أوال

 اسـتخدمت الـساللة     إذ,في االقتران الجرثومي    ) (13ني واخر Olsenاتبعت طريقة   
 DNA كخاليا مستلمة لدراسة صفة االنتقـال الـذاتي للــ     E. coli JMP294المختبرية 

 من خالل عملية االقتران الجرثومي بـين  P. aeruginosaعزالت جرثومة البالزميدي في 
 من حساسية السالالت المختبرية المستخدمة للمـضاد الحيـوي          ةستفادال ا تمجنسين مختلفين ،  

 فـي  P. aeruginosa االمبسيلين ومقدرتهما على تخمير سكر الالكتوز على عكس جرثومة
المـستعمرات   ن بعليمتين وراثيتين ثم اختبر نمـو      الحصول على ساللتين جرثوميتين مختلفتي    

المقترنة على أوساط حاوية على المضادات الحيوية األخرى قيد الدراسة التي كانت الـساللة              
                                                                                .المستلمة حساسة لها بينما تقاومها الساللة الواهبة

   البالزميدي للمستعمرات المقترنة DNAـ تحييد محتوى ال:ثانيا
 عملية التحييد للمحتوى البالزميدي في بعض المستعمرات المقترنـة المنقـاة    أجريت 

وذلك باستخدام درجة الحـرارة     ,  لتحفيز المورثات القافزة على القفز      نفسه على وسط االقتران  
44 oوحسب طريقةادمحيي م عامال  Baldwin و  Strickland) 14 . (  
 البالزميدي من المستعمرات المقترنة والمحتفظـة بـصفة المقاومـة           DNAعزل الـ   :ثالثا

   المختبرية E. coli JM83 ساللة إلىللمضادات الحيوية بعد تحييدها وتحويله 

   امـتالك جرثومـة    ىإل بقاء المقاومة للمضادات الحيوية بعد التحييد يعود         أن إلثبات  
 P. aeruginosa فشل عملية التحييد ، تم تطبيق خطوات عـزل  إلى مورثات قافزة وليس 

) Doly) 15 و   Birnboim البالزميدي من المستعمرات المقترنة وحسب طريقة        DNAالـ  
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 Cohen (16).وLederberg حسب طريقة E. coli JM83 الساللة المختبرية إلىثم تحويلها 

 الساللة المختبرية يدل على فشل عمليـة        إلىة المقاومة لهذه المضادات الحيوية       انتقال صف  إن
ـ    Transposition عدم نقل هذه الصفة فتدل على حدوث عملية القفز           أماالتحييد ،     ـمن ال

DNA  ـ ال إلىالبالزميديDNAالكروموسومي للساللة  E.coli JMP294.   
  النتائج والمناقشة

   وتشخيصها   جمع العزالت الجرثومية

   المختبريـة لـوحظ مـن الـصفات المزرعيـة أن      األوساطبعد زرع العزالت على    
قليلة التحدب وذات مظهر خـشن محاطـة بحافـة          ) 2.5mm-1.5(الحجم  مستعمراتها كبيرة   

مسننة من النمو كما صبغت بصبغة كرام للتعرف على شكل الخاليا فلوحظ أنهـا عـصيات                
 كانت هذه العزالت موجبة لفحص األوكـسديز والكتـاليز          .اء  البة لصبغة كرام قليلة اإلنحن    س

منها منتجة لصبغة البايوسيانين بعد تنميتهـا علـى         %  82.5 نسبة   تومحللة للسترات ، وكان   
             النـوع  إلـى ولغرض التأكد مـن تبعيـة العـزالت المنتخبـة           . وسط اكار عزل الزوائف     

P.aeruginosa استخدم اختبار API 20E  
  

 ومة المضادات الحيوية            مقا

 P. aeruginosa فحص المقاومة للمضادات الحيوية لعزالت جرثومـة  إجراءبعد 

  عزالت من مجموع العزالت     6والسالالت المختبرية قيد الدراسة للمضادات الحيوية اختيرت        
حيوية المشخصة كال من مصدر مع مراعاة الحصول على اختالفات في المقاومة للمضادات ال            

  ).1(كما هو في الجدول المستخدمة
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 المختبرية قيد  E. coli والسالالت P. aeruginosaمصادر عزالت جرثومة  )  1( جدول 

  الدراسة ومقاومتها للمضادات الحيوية المستخدمة 

 األكار المغذي الحاوي على التراكيز النهائية للمضادات        أوساط

mlg بـ يوية المستخدمةالح /µ  منطقة العزل  رقم العزلة  
Cm
(10)  

Nal
(30)  

Ap 
(50)  

Tc 
(15)  

Cf 
(30)  

Sm 
(25)  

Cip 
(30)  

Tob 
(10)  

  R  R  R  R  R  R  R  S  البول  1

  R  R  R  R  R  R  S  S  الخروج  2

  R  R  R  R  R  R  S  R  القشع  3

  R  R  R  R  R  R  S  S  القيح  4

  R  R  R  R  R  S  S  S  الدم  5

  R  R  R  R  R  S  R  S  مسحات األذن  6
E. coli 
JM83 مختبرية  S  S  S  S  S  R  S  S  

E. coli 
JMP294  مختبرية  R S  S  R  R  S  S  S  

  حيث تشير
R :  إلى صفة المقاومة للمضاد الحيوي  
S : إلى صفة الحساسية للمضاد الحيوي  

 .Pتعيين صفة القفز لبعض المورثات مانحة المقاومة للمضادات الحيويـة فـي جرثومـة    

aeruginosa   
     البالزميدي لجرثومةDNAللتحقق من كون المورثات المحمولة على الـ           

       P. aeruginosa ةاالتي الخطوات إتباع قافزة أم ال تم:  
 األقتران الجرثومي    :أوال

 E.coliالواهبة والساللة  P. aeruginosa       بعد حصول االقتران بين عزالت جرثومة 

JMP294   تم الحصول على النتـائج     ,ختلفان على األقل بعليمتين وراثيتين      تان  لتوال المستلمة
  ).2(التالية الموضحة في الجدول 
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  مـع الـساللة    P. aeruginosaنتائج عملية االقتران الجرثـومي لعـزالت    ) 2(الجدول 

E. coli JMP294 المختبرية   

   الواهبةP. aeruginosaعزالت 

رقـــم 

  العزلة

ــة   ــفة المقاومـ صـ

  للمضادات الحيوية

الـــــساللة 

  المستلمة
E. coli  

JMP294  

ــة   ــصفات الوراثي ال

للمستعمرات المقترنة  

على اوساط المضادات   

  الحيوية المناسبة

 االقترانتردد

)××××10-7(  

1  ApR,NalR, 
SmR,CipR,lac -  

ApR,NalR, SmS, 
CipS , lac+  0.50   

4  ApR,NalR, 
SmR, lac -  

ApR,NalR, 
SmS, lac+  0.76  

5  ApR,NalR, 
lac -  

ApR,NalR, 
lac+  0.97 

6  ApR,NalR, 
CipR,lac -  

ApS,NalS, 
SmS, CipS , 

lac+ 

  
ApR,NalR, 
 CipS ,lac+  2.35 

   فوق رمز المضاد يشير إلى امتالك الجرثومة ذلك المورثRوضع الحرف 
  عدم امتالك الجرثومة ذلك المورث  فوق رمز المضاد يشير إلىSوضع الحرف 

lac+  يشير إلى امتالك الجرثومة لمنظومة الالكتوز, lac –عدم امتالكها لمنظومة الالكتوز   
  

الواهبـة   ) 6 و 5 و 4 و 1( أن عملية االقتران بين العـزالت       ) 2(        يوضح الجدول   
   الـساللة المختبريـة    إلـى  انتقال صفة المقاومـة لـبعض المـضادات الحيويـة            إلىأدت  

E. coli JMP294إذ ظهرت المستعمرات المقترنة بلـون وردي علـى وسـط    . ة  المستلم
الماكونكي الحاوي على المضاد الحيوي األمبسلين وذلك بعد تنقيتها ألكثر من مرة على الوسط 

  Sm  و    Nal زرع المستعمرات المقترنة على أوساط غذائية تحوي المـضادات           أعيد. نفسه  
ترنة استطاعت أن تنمو علـى األوسـاط          كال على حدة ولوحظ أن المستعمرات المق        Cipو  

 على األوساط الحاوية علـى المـضادات         تستطيع ان تنمو     ولم  Nalالغذائية الحاوية المضاد    
Sm   و Cip . المـضادات    إلـى تشير مقاومة المستعمرات المقترنة     و Nal و Ap    أن  إلـى 

 إلىنتقال الذاتي   مورثات المقاومة لهذه المضادات تقع على جزيئات بالزميدية تمتلك صفة اال          
  .السالالت المستقبلة 

وكذلك عدم انتقال   )  4 و   1( عدم انتقال صفة المقاومة للستربتومايسين في العزلة         إن        
 الساللة المستلمة والموضحة نتائجهـا فـي        إلى) 6 و   1(صفة المقاومة للسبرودار في العزلة      

 علـى    تقـع  اومة هذين المضادين   أن المورثات المسؤولة عن مق      على يبرهن )  2( الجدول  
 لوحظ أن المقاومـة     إذ )  17( ن  ي  وآخر  Hollowayالكروموسوم البكتيري وهذا يتفق مع      
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 السالالت المختبرية بل تقع إلى لم تنتقل PAO  P. aeruginosaللستربتومايسين في ساللة 
  .  البكتريا  دقيقة في كروموسوم هذه55 وعلى بعد argFعلى الكروموسوم قريبا من المورث

ــدول  ــن الج ــردد اإل ) 2( وم ــظ أن ت ــة يالح ــزالت جرثوم ــين ع ــران ب   قت
 P.aeruginosa      قيد الدراسة والساللة المختبرية JMP294         هي  أعلى مما حـصل عليـه 

Tsuda    في سـاللة     )  18(   وآخرونPAO P.aeruginosa         والتـي بلغـت أقـل مـن   
  والــساللة ) 3و  2(لعــزلتين عمليــة االقتــران الجرثــومي بــين الــم تــنجح  . )8-10(

E. coli JMP294  عمليـة  إلتمـام  فقدان أحد العناصر الـضرورية  إلى وقد يعود السبب 
  .االقتران وبالتالي تنعدم صفة االنتقال الذاتي في بالزميدات هذه الجرثومة 

   انتقال صفة المقاومـة لـبعض المـضادات الحيويـة مـن عـزالت جرثومـة                إن        
 P. aeruginosa السالالت المختبرية من جرثومة إلى عن طريق االقتران E. coli   يتفـق

 الحظوا ان المورثات المسؤولة عن      اذ )  19(   وآخرون    Marchandinمع ما توصل اليه     
)   Extended Spectrum β-lactamase(الكتاميز واسـعة المـدى    -  انزيمات بيتاإنتاج

ت األمينية والكلورامفينيكول ومركبات السلفا تشفر      والمورثات المقاومة لمضادات الكاليكوسيدا   
                 سـاللة  إلـى  كيلو قاعدة يمتلك صفة االنتقـال الـذاتي          180حجمهجميعها من قبل بالزميد     

E. coli HB101  عن طريق االقتران.   
  تحييد المحتوى البالزميدي للمستعمرات المقترنة :ثانيا

 زرعها لعدة مرات على نفـس الوسـط   أعيدرات المقترنة         بعد الحصول على المستعم  
المستخدم في عملية االقتران لتحفيز مورثات مقاومة المضادات القافزة بالقفز ، ثـم اجـري               
     عملية تحييد المحتوى البالزميدي لهـذه المسـتعمرات المقترنة باسـتخدام درجـة حـرارة            

44 oالنتائج التي حصلنا عليها مـن تحييـد   )3 ( يوضح الجدول . دا م بوصفه عامال محي  
ــة   ــن جرثومـ ــة مـ ــستعمرات المقترنـ ــساللة P. aeruginosaالمـ ــع الـ    مـ

E. coli JMP294 .   
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النسب المئوية لعملية تحييد المحتـوى البالزميـدي لـبعض المـستعمرات             )  3( الجدول  

ــن   ــة م ــة المقترن ــاللة   P.aeruginosaجرثوم ــع س ــة م                     الواهب

E. coli JMP294  44 المستلمة باستخدام درجة حرارة o  م  بوصفه عـامال

  محيدا
  

النسبة المئوية لتحييد المورثات المسؤولة عن      
 مقاومة المضادات الحيوية المنتقلة باالقتران

Nal Ap 

ــستعمرة   ــم الم رق
 المقترنة

 رقم العزلة المقترنة

94 96 1 
100 100 2 
98 94 3 

1 

S 96 1 
92 100 2 
96 94 3 

4 

96 98 1 
98 92 2 
94 98 3 

5 

100 0 1 
98 2 2 
94 0 3 

6 

 

ــدول   ــح الج ــة   ) 3(         يوض ــن العزل ــة م ــستعمرات المقترن ــع الم   أن جمي
لمحتواهـا البالزميـدي   ها تحييد  في قد حصل E. coli JMP294مع الساللة ) 5 و4 و 1 (

 وذلك باسـتخدام درجـة      Nal و Apللمضادين   % ) 100-90( وبنسب عالية تراوحت من     
كما يالحظ من الجدول نفسه  أن المستعمرات المقترنـة          ,  عامال محيدا  ام بوصفه o 44حرارة  

  المعزولة من P. aeruginosa  من جرثومة 6 عملية االقتران بين العزلة إجراءالناتجة من 
 لم يحدث لها تحييد لمقاومة األمبسلين حيث كان أعلى نسبة  E. coli JMP294 وساللةالذنا

 فشل عملية التحييد أو يدل على وجـود         لىوهذا يدل إما ع    % )  2(  تحييد حصل عليه هو     
  اذ P. aeruginosaمورثات قافزة تشفر المقاومة لألمبسلين تقع على بالزميدات جرثومـة  

مستعمرات المقترنة على نفس الوسط المستخدم في االقتران والحاوي على          ادى تكرار زرع ال   
 الكروموسـوم وهـذا مـا       إلـى األمبسلين إلى تحفيز هذا المـورث المتنقـل علـى القفـز             

حدوث تحييـد بنـسبة     )  3(كما يالحظ أيضا من الجدول       ) .20 (وآخرون Tomichالحظه
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 وهذا يشير إلى عـدم وقـوع   6لعزلة لمقاومة حامض النالدكسيك في ا % ) 100-90(عالية  
  .المورث المسؤول عن مقاومة هذا المضاد على المورث المتنقل المقاوم لألمبسلين 

  

  البالزميدي من السالالت المقترنة والمحيدة المحتفظة بصفة المقاومة       DNAعزل الـ   :ثالثا

   E. coliJM83 الساللة إلىللمضادات الحيوية وتحويله 

أكد من أن بقاء المقاومة للمضادات الحيوية لبعض المـستعمرات المقترنـة                    لغرض الت 
  P. aeruginosa وجود مورثات قافزة محمولة على بالزميدات جرثومـة  إلىالمحيدة يعود 

ـ  فشل عملية التحييد فقد تم اختيار بعض السالال      إلىوليس   ت ت المقترنة والمحيدة والتي احتفظ
  البالزميدي منها DNAلغرض عزل الـ  ) 6( وية في العزلة    بصفة المقاومة للمضادات الحي   

 وكانت النتيجة انتقال صفة المقاومة لحامض النالدكـسيك  E. coli JM83 ساللة إلىثم حول 
لبعض المستعمرات المتحولة المقاومة لهذا المضاد بينما لم يحصل انتقـال لـصفة المقاومـة               

ا ما يؤكد قفز المورثات المتنقلـة التـي تـشفر           لألمبسلين ولجميع المستعمرات المختبرة وهذ    
ولة   والمعز  P.aeruginosa  من جرثومة     6المقاومة لمضاد األمبسلين من بالزميدات العزلة       

 ، وهذا ينطبق مع ماتوصل اليـه   JMP294 E.coli  إلى كروموسوم ساللة   من مسحات األذن  
Hasan   لقفز لمورثات المقاومـة    عند استخدام نفس الطريقة في دراسة صفة ا       ) 21( واخرون

 البالزميدي لهـذه  DNA اظهر الـ إذ Proteus mirabilisللمضادات الحيوية في جرثومة 
  .الجرثومة احتواءه مورثات قافزة تشفر المقاومة للمضادين االمبسلين والتتراسايكلين 

  امــتالك جينــوم بكتريــا  ) Krishnapillai) 22 و Mooreكمــا الحــظ  
 P. aeruginosa  من المورثات المتنقلة وهي نوعين Tn7 و Tn501  والتي تمكنت مـن 

 في هذه الجرثومة وبالتالي سهلت من عملية نقـل تلـك المقاومـة           RP4القفز على البالزميد    
 القدرة على   RP4البالزميد  اذ يمتلك    , المقاومة إكساب من غيرها من ميكانيكيات      أعلىوبتردد  

 معظم إلى فضال عن قدرته على االنتقال Pseudomonasاالنتقال الذاتي بين افراد جنس الـ 
توصـل   كما تتفق نتائجنا مع ما) .Enterobacteriaceae )24,23   العائلة المعوية أجناس
 المـورث  Proteus mirabilisعندما الحـظ امـتالك بكتريـا    ) 25 ( وآخرونNass إليه

blaTEM-67 على بالزميد بحجم    "  واقعاKb 48       مقاومـة مـضاد     هذا المورث مسؤول عـن
    .E.coli الكروموسومي لبكتريا DNA الـ إلىاألموكسيلين ويمتلك القابلية على القفز 
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