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ABSTRACT 
Detection of β–lactamases was conducted in Rhizobium 

leguminosarum biovar  viciae isolated from root nodules of Vicia faba L.. 

Acidimetric method was used to detect the occurrence of  β–lactamases in 

general, the isolate gave a positive result. Detection of extended–

spectrum  β–lactamase (ESBLs) was also performed using two methods; 

double disk synergy method and the method of National Committee for 

Clinical Laboratory Standards (NCCLS). The isolate gave a positive 

results too. R. leguminosarum biovar viciae also showed a resistance to 

cefoxitin, which consider a primary evidence for being a potential 

producer of AmpC β–lactamase. The results clearly indicated the 

occurrence of more than one type of β–lactamases in the tested isolate, 

which might be used as a defensive mean for survival and resisting β–

lactams antibiotics in the surrounding soil. 
 

  

خالصة ال
 Rhizobiumبكترياالكتاميز في  –البيتا  أنزيماتجري التحري عن أ

leguminosarum biovar viciae استخدمت ، زولة من العقد الجذرية لنبات الباقالءعالم
العزلة قيد الدراسة نتيجة موجبة،  أعطتوقد ، بشكل عام مضية لمتحري عن وجودىاالطريقة الحا

 تآزراستخدام طريقتين ىما طريقة الكتاميز واسعة الطيف ب –البيتا أنزيماتعن  كما تم التحري
 أعطت، وقد (NCCLS)القرص المزدوج وطريقة المجنة الوطنية لمقياسات المختبرية السريرية 

ىذه  أظيرتكما ، نتيجة موجبة ليذا االختبار   R. leguminosarum bv.viciaeبكتريا
 الـ ألنزيماتجة محتممة عمى كونيا منت أولياً  مما يعد دليالً  Cefoxitinمقاومة لمضاد  بكترياال
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AmpCبكترياامتالك  إلىتشير ىذه النتائج بشكل واضح . الكتاميز –بيتا R. 

leguminosarum bv.viciae  الكتاميز وىي –البيتا أنزيماتمن نوع من  ألكثرقيد الدراسة
تام الك –وسيمة دفاعية لمبقاء ومقاومة مضادات البيتا ابوصفو األنزيماتتستخدم ىذه  األكثرعمى 

. المحيطة بيا التربةالموجودة في 
 

المقدمة 
السالبة  البكتيريامن  Rhizobium leguminosarum biovar viciae بكترياتعد 

لعقد الجذرية عمى تكوين اىا حفيزالمعروفة بت Rhizobiaceaeالعائمة  إلىلصبغة كرام والعائدة 
ة تثبيت النتروجين الجوي وجعمو بشكل تخصصي في جذور النباتات البقولية ومساىمتيا في عممي

 اً يوأساس اً ميم اً منو في العمميات الحيوية المختمفة، وان ليذه العممية دور لإلفادةلمنبات  متاحاً 
تعد  بكتريالذا فان ىذه ال. (2,1)في الترب الفقيرة بالمركبات النتروجينية  لحيوية النبات خصوصاً 

، Rhizosphereبالرايزوسفير  ىما تسم أوبالجذور احد مكونات المايكروفمورا لمتربة المحيطة 
اومتيا تواجدىا في التربة يطرح احتمالية مق أن إالالمرضية  البكتيرياليست من  أنياورغم 

المجيرية المتواجدة في ىذه المنطقة ىي من  األحياءمن  اً كثير لممضادات الحيوية السيما إن
 إلىالعديد من الدراسات  أشاركتينومايسيتات، وقد منِتجات المضادات الحيوية مثل الفطريات واال

 إذ، الكتام–المختمفة لممضادات الحيوية بما فييا مضادات البيتا بأنواعيا رايزوبيومالـ بكتريامقاومة 
من اجل البقاء والمحافظة عمى النوع في  البكتيرياتعد ىذه المقاومة وسيمة دفاعية تستخدميا ىذه 

.  (4,3) ة والمواد الضارة التي تتعرض ليا في بيئتيامواجية العالقات التضادي
     البكترياالتي تستخدميا  اآلليات أىممن  β–lactamasesالكتاميز –البيتا أنزيماتتعد 

 األنزيماتحيث تعمل ىذه ، في حال تعرضيا ليا في بيئتياالكتام –في مقاومة مضادات البيتا
المضاد مما يجعل المضاد غير فعال ضد الخاليا  الكتام الضرورية لفعل–عمى فتح حمقة البيتا

التي تتباين في  األنزيماتمجموعة كبيرة من  إلىالكتاميز –ويشير مصطمح البيتا .(5) بكتيريةال
بيا، فقد تم  تتأثرصفاتيا الكيموحيوية وطيف المضادات التي تتمكن من تحميميا والمثبطات التي 

، كما وضعت تصانيف خاصة بيا من اجل ألنزيماتانوعا من ىذه ( 250)عن  دما يزيتسجيل 
-البيتا أنزيماتوتعد (. 6)بشكل مستمر  أعدادىانظرا لتزايد  أنواعياتسييل تشخيصيا وتحديد 
تتميز  وتنوعا وىي عدداً  وأكثرىا األنزيماتىذه  أىممن  (ESBLs)الكتاميز واسعة الطيف 

البنسمينات واسعة الطيف والسيفالوسبورينات  الكتام مثل – من مضادات البيتا بتحميميا لعدد كبير
طيا بحامض يتثب األنزيماتومما يميز ىذه  ،الثالث وكذلك سيفالوسبورينات الجيل األولى

 أنزيماتوتمثل (. 7)الذي غالبا ما يستخدم في التحري عنيا  Clavulinic acidالكالفيولين 
الكتاميز تتميز بتحميميا لمعديد –يتاميمة من الب أخرىمجموعة  AmpCالكتاميز من نوع –البيتا
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بحامض الكالفيولين وتقاوم  طال تثب أنياالكتام بما فييا واسعة الطيف، كما –من مضادات البيتا
 أخرىالكتاميز مجاميع  –البيتا  أنزيمات، كما وتضم (8)في نفس الوقت  Cefoxitinمضاد 

 واألنزيمات  Metallo-β–lactamase             المعدنية كاألنزيماتذات صفات متباينة 
 بكتيريةرىا الرئيس في المقاومة الودو األنزيماتىذه  ألىميةنظرا . (6)المقاومة لممثبط وغيرىا 

 بكتريافي  األنزيماتالتحري عن تواجد ىذه  الكتام فقد جاء البحث الحالي بيدف–لمضادات البيتا
R. leguminosarum biovar viciae إليياالمجموعة التي تنتمي  أو اهومحاولة تحديد نوع 

. الكتام في بيئتيا–البيتا  ذلك مع مقاومتيا لمضادات  وربط
 

المواد وطرائق العمل 
 

  بكتيريةالعزلة ال
المعزولة من  R. leguminosarum biovar viciae بكترياالدراسة  في استخدمت

قسم عموم / كمية العموم والمشخصة سابقا في  .Vicia faba Lالعقد الجذرية لنبات الباقالء 
 Yeast Extract Mannitol  المانيتول وخالصة الخميرة أكاراستخدم وسط وقد  .(9)الحياة 

(YEM) Agar والمكون من:(K2 HPO4 0.5g\L, MgSO4 0.2g\L, NaCl 0.1g\L, 

Mannitol 10g\L, Yeast Extract 0.4g\L, Agar 10g\L)  دامة لتنمية العزلة  وا 
. (10) بكتيريةال

 

 الكتاميز باستخدام الطريقة الحامضية  –البيتا  أنزيماتالتحري عن 
 األحمرمل من محمول الفينول  2 بأخذفي ىذه الطريقة تم تحضير الكاشف المستخدم 

وضبطت  G البنسمينغم من  1.2بعد ذلك  أضيف، (حجم ماء مقطر/ وزن )%  0.5بتركيز 
 أنبوبةمل من الكاشف ووضعو في  0.1 بأخذر ، اجري االختبا pH 8.5الدالة الحامضية عند 

المزروعة عمى  R. leguminosarum biovar viciae بكتريااختبار نظيفة، لقح بعد ذلك ب
يستقر بدرجة حرارة ل األنبوبكثيف، ترك معمق جرثومي  إلنتاج (وليس السائل)الوسط الصمب 

(. 11)يجة موجبة لالختبار يعد نت األصفرظيور المون  أنالغرفة ولوحظ تغير المون، حيث 
 

القرص المزدوج   تآزر طريقةالكتاميز واسعة الطيف ب–البيتا أنزيماتالتحري عن 
:               والمكون من Oxiodالمجيز من شركة ىنتون –مولر أكارلقح وسط 

(Meat infusion 6g\L, Casein hydrolysate 17.5g\L, Starch 15g\L,          

Agar 10g\L)، توصيات         ماسحة قطنية معقمة وحسب  باستخدام بكترياللالمعمق الفتي ب
وضع قرص (. NCCLS)المجنة الوطنية لمقياسات المختبرية السريرية 

Amoxicillin\Clavulinic acid(20\10µg)  في وسط الطبق ووضع قرصا مضاديّي 
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Cetazidime (30µg) و(30µg) Cefotaxime  كز القرص ممم من مر 30–20عمى بعد
غياب أو ، تم بعدىا مالحظة وجود أيام 4لمدة  °م 2±28 حضن الطبق بدرجة حرارة. الوسطي

(. 12,4) كال المضادين باتجاه القرص الوسطي في أواتساع لمنطقة التثبيط في احد 
 

 NCCLSطريقة الـ واسعة الطيف ب نزيماتاألالتحري عن 
: تتضمن ىذه الطريقة اختبارين

 

   األولي اختبار التحري
باستخدام ماسحة قطنية معقمة تم  بكتريالا من ىنتون بالمعمق الفتي–مولر أكارلقح وسط 

، Cefotaxime،Ceftazidime ،Ceftriaxone :ليةالمضادات التا أقراصبعدىا توزيع 
Cefpodoxime، Ceftizoxime، Cefepime، Aztreonam المجيزة من شركة ،

Bioanalyse  حضن الطبق بدرجة حرارة. لكل منياقرص /مايكروغرام (30)التركية وبتركيز 
مقاومة  أمكانت العزلة حساسة  إذاتم قياس مناطق التثبيط وتحديد فيما . أيام 4م لمدة ° 28±2

من  أليظيور المقاومة  أن إذالجدول الخاص بيذا االختبار،  إلىليذه المضادات بالرجوع 
. منيا باالختبار الثاني التأكديتم  األوليبار المضادات المختبرة يعد نتيجة موجبة لالخت

 

  المظهري التأكيدياالختبار 
         أقراصثم وزعت  بكتريالا من ىنتون بالمعمق الفتي–مولر أكارلقح وسط 

، Cefotaxime (30µg)  ،Cefotaxime\Clavulinic acid (30\10µg):مضادات
Ceftazidme (30µg) ،Ceftazidme\Clavulinic acid (30\10µg) ،Cefoperazone 

(75µg)، Cefoperzone\Sulbactam (75\30µg) ،Meropenem (10µg) المجيزة ،
، تم قياس قطر أيام 4م لمدة °30حضن الطبق بدرجة حرارة . التركية Bioanalyseمن شركة 

مناطق التثبيط في حالة المضاد وحده وقورنت مع قطرىا في حالة المضاد مع حامض 
 ممم في 5يزيد عن  أووجود زيادة في القطر بما يساوي  إن .  Sulbactamالـ أو الكالفيولين

                                     ESBLsالـ أنزيماتعمى وجود  تأكيدياً  حالة وجود المثبط يعد دليالً 
(14,13,4) .

 

الكتاميز -بيتا AmpCالـ  أنزيماتالتحري عن 
  R. leguminosarum biovar بكتريافي  األنزيماتتم التحري عن وجود ىذه 

viciae   عمى مقاومتيا لمضاد  اعتمادا أوليبشكلCefoxitin   مايكروغرام  30بتركيز /
ىنتون بالمعمق الجرثومي الفتي، ووضع بعدىا قرص مضاد –مولر أكارلقح وسط  إذ ،قرص

Cefoxitin  منطقة لوحظت. أيام 4م لمدة ° 2±28في وسط الطبق وحضن بدرجة حرارة 
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سالبة  أوموجبة  كانت العزلة إذاحول القرص بعد انتياء فترة التحضين وتم تحديد فيما  التثبيط
(. 14,13,4)الخاصة بيذا االختبار  NCCLSلالختبار حسب قياسات الـ

 
النتائج والمناقشة 

                      بكترياومنيا رايزوبيوم الـ بكتيريامقاومة  إلىعدد من البحوث  أشارلقد 
لمعديد من المضادات الحيوية ومنيا مضادات    R. liguminosarum biovar viciaeالـ 

وتعد . (9,4,3)الكتام بما فييا واسعة الطيف مثل سيفالوسبورينات الجيل الثالث والرابع –البيتا
تحري لذا يعد ال ،ىذه المقاومة أظيارالمستخدمة في  اآلليات أىمالكتاميز من -البيتا أنزيمات

وقد تم في البحث الحالي . ض التعرف عمى طبيعة ىذه المقاومةالميمة لغر األمورعنيا من 
الكتاميز –البيتا ألنزيمات R. leguminosarum biovar viciae بكترياالتحري عن امتالك 

–البيتا أنزيماتاستخدمت الطريقة الحامضية التي تتحرى عن وجود أي نوع من  إذ، بعدة طرق
الكتام لمبنسمين –الكتاميز عمى فتح حمقة البيتا–البيتا أنزيماتتعتمد عمى قدرة  إنياحيث  الكتاميز
نتاج خفض الدالة الحامضية لمكاشف الحاوي عمى دليل  إلىحامض البنسمويك الذي يؤدي  وا 

، وقد كانت العزلة موجبة (11) األصفر إلىتغيير المون من البنفسجي من ثم و األحمرالفينول 
 أنواعياالكتاميز دون تحديد –ألنزيمات البيتامما يدل عمى امتالكيا ( 1الصورة )ختبار ليذا اال

.  تخصصية أكثر أخرىطرق تحري  استخدامذلك يتطمب  إن إذصفاتيا التحميمية،  أوعددىا  أو
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الكتاميز بالطريقة الحامضية -اختبار التحري عن أنزيمات البيتا :(1)الصورة 
التي ىي و (ESBLs)الكتاميز واسعة الطيف –البيتا أنزيماتالتحري عن  لذا فقد تم

الكتاميز ليا القدرة عمى تحميل سيفالوسبورينات –البيتا أنزيماتتمثل مجموعة ميمة وكبيرة من 
، وتتميز Cefotaximeو   Ceftazidimeالجيل الثالث عمى وجو الخصوص السيما مضاداً 
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مت في البحث الحالي طريقتان ليذا وقد استخدِ . (7)بحساسيتيا لمتثبيط بحامض الكالفيولين 
 طريقة تآزر القرص المزدوج التي تعتمد عمى وضع  قرص األولىالغرض؛ 

Amoxicillin\Clavulinic acid  بين قرصيCefotaxime  وCeftazidime  وكما ذكر
سوف  فإنياواسعة الطيف  األنزيماتانت العزلة حاوية عمى احد ك فإذافي المواد وطرائق العمل، 

اتساع منطقة  إلىمما يؤدي Amoxicillin\Clavulinic acid  تثبط من الجية القريبة لقرص
ىذا التثبيط  أن إذمقارنة مع الجية البعيدة،  Ceftazidimeأو  Cefotaximeالتثبيط لقرص 

عمى العزلة مما يؤدي  تأثيره بإظيار Ceftazidimeأو  Cefotaximeسوف يسمح لمضاد 
لسيولتيا قد تعطي نتائج  ىذه الطريقة رغم كثرة استخداميا أن إالاتساع منطقة التثبيط،  إلى

 الثالثة مقاومة لممضادات بكتيرية، فقد تظير العزلة الاألحيانمربكة وغير واضحة في بعض 
 R. leguminosarum ي عزلة، كما ىو الحال ف(عدم وجود منطقة تثبيط)كامل  وبشكل

biovar viciae   واسعة الطيف  األنزيماتيعني عدم وجود  ، وىذا ال(2الصورة ) قيد الدراسة
ن حامض وإلى كموجودة، وقد يعزى السبب في ذلك المقاومة  إن إذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

بطريقة تآزر القرص المزدوج  ESBLsاختبار التحري عن أنزيمات الـ :(2)الصورة 
 Cefotaxime،القرص السفمي  Ceftazidime،القرص العموي Amoxicillin\Clavulinic acidوسطي القرص ال

 
أو  Cefotaximeوليس  Amoxicillin في ىذا االختبار مرفق مع مضادالكالفيولين 

Ceftazidime أنزيماتمثل  أخرى أنواعالكتاميز من –بيتا أنزيماتالعزلة تمتمك  أن، أو 
 أخرىلذا فقد استخدمت طريقة . (15,8) في المقاومة أخرى آلياتدم تستخ أنياأو  AmpCالـ

واسعة الطيف وىي طريقة المجنة الوطنية لمقياسات المختبرية السريرية  األنزيماتلمتحري عن 
(NCCLS) حيث يعطي االختبار ن وكما ذكر في مواد وطرائق العملالتي تتضمن اختباري ،

كانت العزلة مقاومة  فإذالسيفالوسبورينات الجيل الثالث،  عن وجود المقاومة أوليةفكرة  األول
العزلة قد تكون  أن إلىمن ىذه المضادات تعد نتيجة االختبار موجبة وىي تشير  أكثر أولواحد 
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يتم باستخدام االختبار الثاني وىو  تأكيداواسعة الطيف وىذا يتطمب  األنزيماتحاوية عمى احد 
وحده في قرص ومع   Cefotaximeذي يستخدم فيو مضاداالختبار التأكيدي المظيري ال
، وكما ذكر في Ceftazidimeوكذلك الحال بالنسبة لمضاد  أخرحامض الكالفيولين في قرص 

فانو سوف يثبط بحامض  األنزيماتكانت العزلة حاوية عمى احد ىذه  فإذا. مواد وطرائق العمل
تقاوم سوف  أنياطقة التثبيط في حين الكالفيولين المرفق مع المضاد مما يزيد من قطر من

 وتأكيديةنتيجة موجبة  أكثر أوممم 5 المضاد وحده، وتعد الزيادة في قطر منطقة التثبيط بمقدار
الكتاميز واسعة –البيتا أنزيماتمن  أنواعواسعة الطيف، ونظرا لوجود عدة  األنزيماتلوجود احد 
 وأنزيماتمن غيره  أكثر Cefotaximeالتي تحمل مضاد  CTX-Mأنزيمات الطيف مثل 

CAZ  التي تحمل مضادCeftazidime األنزيمفان من الممكن التكين بنوع  من غيره، أكثر 
 R. leguminosarum biovar بكتريا أعطتوقد  .(14,13)ىذا االختبار ةـعمى نتيج اعتماداً 

 viciae حيث اتسعت  ،(3)ةورـار وكما ىو واضح في الصـة ليذا االختبـالدراسة نتيجة موجب قيد
ط ـالتثبي ةـمنطق

 

 
 

 NCCLSبطريقة الـ ESBLsاختبار التحري عن أنزيمات الـ :(3)الصورة 
    

 :األقراص من األعمى وباتجاه عقارب الساعة :  الطبق األيمن اختبار التحري األولي      
.1 Aztreonam ، .2  Cefepime، .3  Cefotaxime،  .4  Ceftriaxone، Cefpodoxime.5 ، Ceftazidime .6 ، 

Cefizoxime.7 ، (S≥20mm , R≤16mm)  .
: األقراص من األعمى وباتجاه عقارب الساعة :  االختبار التأكيدي المظهريالطبق األيسر       

Ceftazidime.1 ، Cefotaxime.2 ، Cefotaxime\Clavulinic acid .3 ، Cefoperazone\Sulbactam .4 ، 
Cefoperazone .5 ، Ceftazidime\Clavulinic acid .6  ،.7 Meropenem ممم بوجود المثبط تعد 5≤قطر بـ، الزيادة بال

( .  14المصدر )نتيجة موجبة 
حين عمى ممم  16لتصل إلى قطــر  Cefotaximeالكالفيولين المرفق مع مضاد  حامض بوجود
 األنزيم أن إلى ريمما يشممم فقط ، 9وحده منطقة تثبيط بقطر  Cefotaximeمضاد  أعطى

–Ceftazidimeمنطقة التثبيط بالنسبة لقرص  أنفي حين  ، CTX–Mالموجود ىو من نوع 

Clavulinic acid   ،الحال بالنسبة  وكذلككانت مشابية لمنطقة التثبيط في حالة المضاد وحده
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لو  مضافاً  Cefoperazoneالحاوي عمى مضاد  Cefoperazone–Sulbactamلقرص 
ممم  19الكتاميز حيث كان لو منطقة تثبيط بقطر –البيتا ألنزيماتالمثبط  Sulbactamمركب 

، كما أظير (1الجدول )لوحده   Cefoperazoneقرص  أعطاىاوىي مشابية لممنطقة التي 
أعطى منطقة تثبيط بمغ قطرىا  إذعمى العزلة المدروسة  واضحاً  تأثيراً  Meropenemمضاد 

لفعالية ىذا المضاد الواسعة وعدم تأثره بغالبية أنزيمات  نظراً  اً ممم وىذا كان متوقع 35أكثر من 
 .R بكترياامتالك  إلىىذه النتيجة تشير بشكل واضح  أن(. 15,14)الكتاميز -البيتا

leguminosarum biovar viciae    الكتاميز واسعة الطيف –البيتا أنزيمات ألحدقيد الدراسة
التحري عن  أيضاً كما تم في البحث الحالي .  CTX–Mوبالتحديد من النوع  األقلعمى 

الكتاميز واسعة االنتشار –البيتا األنزيماتمن  أخرىالتي تمثل مجموعة  AmpCالـ  أنزيمات
وجعل  أىميتيابحامض الكالفيولين وغيره من المثبطات مما يزيد من  طال تثبوالتي تتميز بكونيا 

، وعادة ما تعد مقاومة العزلة الكتام–ت البيتامقاومة عالية لمضاداالعزالت المالكة ليا ذات 
عمى وجود ىذه  أولياً  دليالً   Cephamycinsوىو احد مضادات الـ Cefoxitinلمضاد  بكتيريةال

مقاومة واضحة   R.leguminosarum biovar viciae بكتريا أظيرت، وقد (8,6) األنزيمات
يحتاج إلى  قائماً  احتماالً  AmpCمات الـامتالكيا ألحد أنزيمما يجعل ( 4الصورة )ليذا المضاد 

عادة ما تعتمد عمى تحضير خالصات أنزيمية وتأكيد من خالل استخدام اختبارات أكثر دقة 
 (.16)عنو  ة خصائص األنزيم فييا بحثاً خالية من الخاليا ودراس

 

 .R  ي بكترياالكتاميز واسعة الطيف ف-اختبار التحري عن تواجد أنزيمات البيتانتائج  (1):الجدول 

leguminosarum biovar viciae  بطريقة الـNCCLS 
 

( ممم)قطر منطقة التثبيط ( قرص/مايكروغرام) التركيزالمضاد الحيوي 
Aztreonam 30 6 

Cefepime 30 9 

Cefotaxime 30 6 

Ceftriaxone 30 13 

Cefpodoxime 30 6 

Ceftazidime 30 6 

Ceftizoxime 30 6 
Meropenem 10 35 

Cefotaxime 30 9 

Cefotaxime–Clavulinic acid 10\30 16 

Ceftazidime 30 9 
Ceftazidme–Clavulinic acid 10\30 9 

Cefoperzone 75 19 
Cefoperzone–Sulbactam 30\75 19 
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   Cefoxitinباستخدام مضاد الكتاميز-بيتا AmpCاختبار التحري عن أنزيمات الـ :(4)الصورة 
 

 R. leguminosarum بكترياامتالك  إلىنتائج البحث الحالي تشير بشكل قاطع  إن

biovar viciae  نياالكتاميز، –البيتا ألنزيمات ستخدميا في مقاومة مضادات ت األكثرعمى  وا 
التي تحمل ( ESBLs)واسعة الطيف  لألنزيماتمن امتالكيا  التأكدالكتام، كما تم –البيتا

. CTX–M  النوع إلىتعود  األكثرعمى  وأنيا جيل الثالث الميمة عالجياً سيفالوسبورينات ال
التي تساعدىا  AmpCالـ أنزيماتاحد  أيضاً قد تمتمك  بكتيريةذلك فان ىذه العزلة الفضاًل عن 

، كما في حالة مضاد االكتينومايسيتات التي تنتجيا Cephamycinsفي مقاومة مضادات الـ
Cefoxitin من  وبأكثرالكتاميز –البيتا ألنزيمات بكترياامتالك ىذه ال إن. حثالمستخدم في الب

الكتام بما فييا واسعة الطيف والتي سبق –البيتا نوع يفسر سبب مقاومتيا لمعديد من مضادات
في بحث سابق، حيث كانت العزلة مقاومة لمضادات  باألقراصاختبارىا بطريق االنتشار 

Amoxicillin, Carbencillin, Cephalexin, Cephradine, Cefuroxime, 
Cefixime, Ceftazidime, Cefotaxime, Ceftizoxime, Aztreonam, Cefepime, 

 ,Ceftriaxone, Cefoperazone, Imipenemفي حين كانت حساسة لمضادات 

Meropenem  أنزيماتفضاًل عن لممقاومة  أخرى آلياتمع بقاء احتمالية وجود ، (9)فقط 
 مقاومةعزت العديد من الدراسات التي  إليو أشارىذه النتائج تتفق مع ما  إن .الكتاميز–البيتا
 بوصفيا إحدىالكتاميز –البيتا أنزيماتوجود  إلىالكتام –تايلمضادات الب رايزوبيومالـ بكتريا

وان وجود ىذه المقاومة في . (17,4,3) الميمة المسؤولة عن مقاومة ىذه المضادات اآلليات
البيئية وليس المرضية قد  البكترياالتي ىي من   R. leguminosarum biovar viciaeبكتريا

التربة بشكل عام التي يتواجد فييا العديد من  أوتكون ناتجة عن وجودىا في بيئة الرايزوسفير 
 اآللياتىذه قد طورت مثل  بكترياالمجيرية المنتجة لممضادات الحيوية، لذا فان ىذه ال األحياء

الضارة المحيطة بيا والتي تتعرض ليا باستمرار في بيئتيا  مركبات والموادالن لحماية نفسيا م
(5,1) . 
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