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  الملخص

 S. albus وStreptomyces antibioticus) 3( عزلة مشخصة سابقا تابعة لالنـواع  12اخذت 

اختبرت مقاومتها تجـاه  .  المعزولة من التربةS. pupureus) 5( وS . streptovaticillium) 1( و(3)

مضادات حيوية مختلفة واظهرت النتائج تباينا في المقاومة بين العزالت قيد الدراسة، ثم اختبرت قدرة هذه                

لجراثيم الموجبة والسالبة لصبغة كرام ولوحظ من بينها خمـسة          السالالت على انتاج المضاد ضد بعض ا      

استخدمت طريقتان في تعيين مواقع المورثات المنتجة للمضادات الحيوية االولـى           . عزالت منتجة للمضاد  

اذ لم تحمل المستعمرات المقترنة . E . coli JM83باالقتران بين العزالت قيد الدراسة وساللة المختبرية 

 البالزميدي للعزالت التي نجحت باالقتران كواهب       DNAلمضاد، والثانية بتحييد محتوى الـ      صفة انتاج ا  

تمتلك بالزميـدات   ) 4(تم التأكد من ان العزلة      ). 25µg/ml(باستخدام المحييد بروميد االيثيديوم بتركيز      

 فـتحمالن   8 و   1أما العزلتان   %. 40تشفر لصفة انتاج المضادات الحيوية بعد الحصول على نسبة تحييد           

  .هذه المورثات على الكروموسوم لعدم حدوث تحييد لهذه الصفة في كلتا العزلتين

  Streptomycesأنتاج المضادات، : الكلمات الدالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
Twelve isolates belonging to the species streptomyces antibioticus(3), S. albus (2), 

S. streptovaticillium(1), and S. purpureus (5) were checked for their ability to resist  
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different antibiotics. The results showed variation in their pattern of antibiotic resistance. 
The antibiotic production ability of these isolates was tested and it was found that five of 
them are antibiotic producers while the rest were not. Two methods were used to 
determine the location of genes encoding antibiotics, conjugation and plasmid curing. 
Conjugation between each of the isolates of streptomyces as donars and the laboratory 
strain E. coli JM83 as a recipient produced no transconjugant colonies capable of 
antibiotic production .Treating the original donar isolates with ethidium bromide 
(25µg/ml), showed that 40% of the isolate (4) lost their ability to produce antibiotics. 
This result suggests that the genes encoding antibiotic production are located on the 
plasmid DNA.Failure of curing colonies towards antibiotic production in the isolates 1,8 
may indicate that antibiotic resistant trait is located on the chromosomal DNA in these 
isolates. 

Keywords : Antibiotic production , streptomyces . 
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  المقدمة

تنتشر البكتريا الخيطية بصورة واسعة في البيئة وتعد مصدرا تجاريـا هامـا النتـاج االنزيمـات                 

  مـن البكتريـا الخيطيـة   % 95اكثـر مـن    Streptomycesوالمركبات الدوائية، اذ تشكل افراد جـنس       

  وهي من اكثر االجنـاس التـي لهـا القـدرة علـى انتـاج المـضادات الحيويـة                  المتواجدة في التربة    

)Sahin and Ugur, 2003 ; Cook and Meyers, 2003 .( تشير الدراسات الى ان البكتريا الخيطية تنتج

 مـن   6000حوالي ثلثين من مجموع المضادات الحيوية المستعملة ذات االصل الجرثومي وان اكثر من              

 والتي تستعمل كمضادات للجراثيم والفطريات والطفيليـات        Streptomycesتجها الجنس   هذه المضادات ين  

وفـي  ) Butler et al., 2003(وبعضها مضادات االورام السرطانية واخرى كمنشطات للجهاز المنـاعي  

 فـي انتـاج   DNA Recombinant DNA technologyالوقت الحاضر دخلت تقنية اعادة التكوين للــ  

  ).  Hapwood, 1993(دات الحيوية المنتجة من هذا الجنس وتحسين المضا

 كمثال قياسي لهذا الجنس انه يمتلك محتوى وراثيـا  S . avermitilisأظهرت الدراسات حول النوع 

 مليون زوج من القواعد النتروجينية التي تشكل كروموسوما خيطيا واحدا تؤلف على    8.7عاليا ال يقل عن     

 الزيادة في حجم المحتوى الوراثي الى حاجة هـذه الجـراثيم للعديـد مـن                وتعزى.  مورثا 7600االقل  

  ). Omura, 2001(المتطلبات لمواجهة العوامل البيئية التي تصادفها في حياتها الحرة في التربة 

 الممزوجة معـا تـدل علـى ان هـذه           Streptomycesان انتقال الصفات الوراثية بين افراد جنس        

  )Sykes and Skinner, 1973( ال كروموسـومية هـي البالزميـدات    DNAالصفات تشفر من جزئيات 

   اذ لـوحظ فـي الـساللة   Linear plasmidsيمتـاز هـذا الجـنس بامتالكـه البالزميـدات الخيطيـة       
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S . lavendulae IMRU 3455   احتوائها على اثنين من البالزميدات الخيطيـة هـي PSLV 45  بحجـم 

)45Kb ( وPSLV 195 بحجم )195 Kb (تاز بخاصية االنتقال الذاتي تمSelf-transmissible  وتحمـل 

كما جرى عزل اثنـين مـن البالزميـدات    ). Hosted et al., 2004(المقاومة لبعض المضادات الحيوية 

 تشفر Streptomyces CHR 248 واخر من الساللة Streptomyces CHR3الخيطية العمالقة من الساللة 

 الخاليـة  Streptomyces TK24القدرة على االنتقال باالقتران الى الساللة المقاومة لمركبات الزئبق ولها 

 بـان المورثـات   Hybridizationكما اظهرت نتائج التهجـين  ) Ravel et al., 1998(من البالزميدات 

 البالزميدي للمستعمرات المقترنة كما انها ال تزال فعالة         DNAالمسؤولة عن مقاومة الزئبق تقع على الـ        

)Ravel et al., 2000 .(  

على الرغم من ان البالزميدات تتضاعف بشكل تلقائي اال انه يحدث فقدان تلقائي قليل للبالزميدات               

ربما بسبب اخطاء في تضاعف البالزميدات لعدد قليل من الخاليا البكتيرية وغالبا ما يكون غير معنـوي                 

 Ethidium وAcridine البالزميدات مثـل  ولكن هناك بعض المواد الكيميائية التي تزيد من معدل فقدان

bromideو Mitomycin C   ويطلق على هذا الفقدان بالتحييـد Curing) Bull and Meadow, 1978 .(

تكون الصفات الواقعة على البالزميدات غير ثابتة ويمكن ان تختفي عند معاملتها بالمحيدات مثـل صـفة                 

د خاليا جرثومية ال تتمكن من انتـاج ذلـك المـضاد             لتتول Streptomycesانتاج المضادات في جرثومة     

  البالزميدي للعزلة المختبرةDNAوعندئذ يمكن القول ان هذه الصفة تشفر من مورثات واقعة على الـ 

)Hapwood, 1978 .(  

يهدف البحث لتعيين مواقع المورثات المشفرة للمضادات الحيوية باستخدام االقتران الجرثومي بـين             

 المختبريـة وكـذلك عمليـة    E. coli  JM83وساللة  Streptomycesالدراسة من جرثومة السالالت قيد 

  . التي نجحت باالقتران كواهبStreptomycesالتحييد للمحتوى البالزميدي لسالالت 

   

  المواد وطرائق العمل

  جمع العزالت الجرثومية وتشخيصها

ـ      Streptomyces سـاللة مـن جرثومـة        12اخذت     ة المشخـصة سـابقا     المعزولـة مـن الترب

كما جرى تأكيد تشخيصها مرة أخرى باعادة زرعها على مزرعة الشريحة ومالحظـة             ) 2006, السماك(

 Klebsiella وBacillus subtilisشكل الغزل االرضي والهوائي كما تم الحصول على االنواع االختبارية 

pneumoniaeو Staphylococcus aureusو Escherichia coliو Pseudomonas aeruginosa 

 الخالية مـن  E .coli JM83  من كلية العلوم قسم علوم الحياة، وكان مصدر الساللةProteus mirabilisو

  . البالزميدات من الدكتور خالد دحام احمد كلية التربية قسم علوم الحياة
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  الكشف عن العزالت المنتجة للمضادات الحيوية 

 Streptomycesللكشف عن قـدرة جرثومـة       ) 2006 (استخدمت الطريقة المحورة من قبل السماك     

على انتاج المضادات الحيوية، وذلك بزرع النوع المراد اختبار قدرته على انتاج المـضاد بـشكل خـط                  

مستقيم في وسط الطبق الزرعي وبعد الوصول الى طور الثبات زرعت االنواع االختبارية بشكل خطوط               

  .  ساعة ثم سجلت النتائج24لمدة ) °م 37(بين وتحضن بدرجة متعامدة على الخط الرئيسي من كال الجان

  مقاومة المضادات الحيوية 

حضرت المحاليل الخزينة باذابة اوزان معلومة من المضادات الحيوية المستخدمة والتي اضيفت الى             

ات  للمـضاد µg/mlللحصول على تراكيز نهائية بالـ  ° م45اوساط االكار المغذي بعد تبريده الى درجة 

) 30(والسيفالكسين  ) 30(وحامض النالدكسيك   ) 50(والريفامايسين  ) 15(التتراسايكلين  : الحيوية وكاالتي 

  Timmis وPuhlerوذلك اعتمادا علـى  ) 25(والستربتومايسين ) 50(واالمبسلين ) 10(والكلورامفينكول 

   .، ثم لقحت االوساط بالسالالت المستخدمة بالتخطيط وسجلت النتائج)1984(

   االقتران الجرثومي 

 كخاليـا واهبـة     Streptomycesاجري االقتران الجرثومي بين العزالت قيد الدراسة من جرثومة          

 واخـرين  Olsen كخاليا مستلمة والمختلفتين بعليمتين وراثيتين وحسب طريقـة  E. coli  JM83وساللة 

)1992 .(  

يوية وكذلك تجـاه انتـاج المـضادات        اختبرت المستعمرات المقترنة تجاه مقاومتها للمضادات الح      

  . الحيوية ثم سجلت النتائج

   Streptomyces البالزميدي لجنس DNAتحييد محتوى الـ 

 التي نجحت باالقتران كواهب     Streptomyces البالزميدي لجراثيم    DNAاجري تحييد محتوى الـ     

  ). 1971( Rosenblum  وRubinوحسب طريقة ) µg/ml 25(باستخدام مادة بروميد االيثيديوم بتركيز 
  

  النتائج والمناقشة

  الكشف عن العزالت المنتجة للمضادات الحيوية

على انتاج المضاد بالطريقة المذكورة      Streptomycesبعد اختبار القدرة االنتاجية لعزالت جرثومة       

مـستخدمة، اذ   انفا اظهرت العزالت تباينا في انتاجها للمضادات الحيوية ضد االنواع البكتيريـة الـستة ال              

 على انتاج المضادات الحيوية بـدرجات متفاوتـة، ان          8 و 7 و 4 و 3 و 1اوضحت النتائج قدرت العزالت     

 يتفق مـع العديـد مـن البـاحثين        Streptomycesتفاوت القدرة في انتاج المضادات من قبل افراد جنس          

)Gupte and KulKarni, 2002 ( كما الحظButler واخرون )االنتاجية للمضاد من زيادة القدرة) 2002 

 مـن  NADPH عند ادخال بعض المورثات المسؤولة عن انتاج المـساعد االنزيمـي   S . lividansقبل 
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 Streptomycesالـى امـتالك بعـض افـراد جـنس           ) 1997( واخرون   Meinhardtالكلوكوز، واشار   

  . ية كبيرة الحجم تشفر المقاومة للمضادات الحيوLinear  plasmidsبالزميدات خيطية 

 كانت غير منتجة للمضادات الحيويـة اذ ذكـر فـي            6 و 5 و 2كما لوحظ من نتائجنا ان العزالت       

Hopwood) 1993 (      بان ليس جميع افراد جنسStreptomyces       منتجة للمضادات الحيوية، كما الحـظ 

Kinashi ان الساللة ) 1988( واخرونS. lasaliensis NRRL 3382Rة  غير المنتجة للمضادات الحيوي

بعد معاملتهـا   % 11-3 وبنسبة Echinomycin , lasalocid Aقد استعادت قدرتها على انتاج المضادين 

بثالث انواع مختلفة من المطفرات، اذ يتوقع هذا الباحث ان السبب الوراثي في عدم ثبات انتاج المـضاد                  

الزميدات او عناصر وراثية    لهذه العزلة ان المورثات المسؤولة عن انتاج المضاد ربما تكون واقعة على ب            

  . قافزة

  مقاومة المضادات الحيوية 

 قيد الدراسة على مقاومة المـضادات الحيويـة    Streptomycesبعد اختبار قدرة عزالت جرثومة 

  ). 1(المستخدمة اظهرت العزالت تباينا في المقاومة وكما في الجدول 

  ضادات الحيوية قيد الدراسة تجاه المStreptomyces مقاومة انواع جرثومة :1الجدول 

  الزرعية  األوساطالتراآيز النهائية للمضادات المستخدمة في 
 Tc (15) Rif النوع  رقم العزلة

(50)  NA(30)  Cf(30)  Cm(10) A(50)  Sm(25)  

1  S. antibioticus S S R R R S S 

2  S. streptovaticillium S R R R R S S 

3  S. purpureus S S S R R S S 

4  S. antibioticus S S R S R S S 

5  S. albus S S R R R S S 

6  S. purpureus S S R R R R S 

7  S. purpereus S S R R R R S 

8  S. antibioticus R R R R S R S 

9  S. albus S R S S R R R 

10  S. albus S S R R S S R 

11  S. purpureus S S S S R S R 

12  S. purpureus S S S R S  S R 

  E. coli JM83 S  S S S R R R 
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تجاه مـضاد   %) 8.3(كانت مقاومة بنسبة     Streptomycesان عزالت جرثومة    ) 1(يوضح الجدول   

تجاه المـضادين االمبـسلين والستربتومايـسين       %) 33.33(تجاه الريفامايسين و  %) 25(التتراسايكلين و 

فـاع  تجاه المضادين السيفالكسين والكلورامفينيكول، ان ارت     %) 75(تجاه حامض النالدكسيك و   %) 66.6(و

 Goodfellowنسب المقاومة لهذه الجرثومة قد يعزى الى تعدد طرق المقاومة للمضادات الحيوية، اذ ذكر               

 يعتبر احد االجناس الغنية بالمورثات المقاومـة للمـضادات          Streptomycesان جنس   ) 1983(واخرون  

س له الدور االول فـي      الحيوية وخصوصا ضد المضادات التي تنتجها هذه الجرثومة اذ يعتقد ان هذا الجن            

 بسبب ما يمتلكه مـن      Eubacteriaظاهرة انتشار المقاومة للمضادات الحيوية بين اجناس البكتريا الحقيقة          

بالزميدات تشفر لمقاومـة بعـض المـضادات مثـل الكلورامفينيكـول عـن طريـق انتـاج االنـزيم                    

Chloramphenicol acetyltransferaseكمـا  .  تشفير هذا المـضاد  المترافق مع المورث المسؤول عن

 ان هذا النوع يقاوم العديد Streptomyces viridifaciensعند دراسة النوع  ) 2000( واخرون Maالحظ 

من المضادات باستخدام بروتينات نافذة للجدار الجرثومي تعمل على ضخ المضاد الى خارج الخلية ومن                

 مقاومة لـه،  8 والذي وجدنا العزلة Tetracycllin ومضاد الـ Valinomycinهذه المضادات مضاد الـ    

ان المقاومة لمضاد التتراسايلكين مقاومة بالزميدية حيث اكتـشف         ) 1994( واخرون   Pangوبرهن ايضا   

 تحمل المقاومة لهذا المضاد وفـي نفـس الدراسـة الحـظ ان        r-determinantsوجود محددات المقاومة    

اذ ) 2006(ا تتفق دراستنا مع ما توصـلت اليـه الـسماك            كم. المقاومة للريفامايسين مقاومة كرموسومية   

 بــدرجات متفاوتــة تجــاه مــضاد االمبــسلين وبعــض Streptomycesالحظــت مقاومــة جرثومــة 

  . السيفالوسبورينات

  االقتران الجرثومي 

كخاليا واهبة الجراء االقتران وذلك لوجود      ) 1(اختيرت العزالت الثمانية االولى المبينة في الجدول        

 المستلمة، اذ اجـري االقتـران   E. coli JM83الف بعليمتين وراثيتين على االقل بينها وبين الساللة اخت

 بالزميدي تحمل مورثـات     DNA جزئيات   Streptomycesلغرض التعرف الى امتالك عزالت جرثومة       

مة الخالية من  المستلE. coli JM83تشفير المضادات ومقاومتها ، وقدرتها على االنتقال الذاتي الى ساللة 

  ). 2(البالزميدات وكما موضح في الجدول 
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   المستلمةE. coli JM 83 الواهبة وجرثومة Streptomycesاالقتران بين عزالت جرثومة : 2الجدول 

 Streptomycesعزالت 

رقم 
  العزلة

نمط المقاومة وإنتاج 
  المضاد

الساللة المستلمة 
E.coli JM83  

نمط المقاومة وإنتاج المضاد 
للمستعمرات المقترنة على 

دات الحيوية أوساط المضا
  المناسبة

  تردد االقتران
*10-6  

1  
NAR, CfR, SmS 

 Anti P+ 
NAR, CfR, SmR, 

 Anti P–  0.6 

2  
NAR, CfR, SmS, 
 RifR, Anti P– 

NAR, CfS, SmR, 
 RifS, Anti P– 0.2 

4  
NAR, SmS, 

Anti P+ 
NAR, SmR, 

Anti P– 0.8 

8  
NAR, CfR, RifR, 

 TcR, SmS, Anti P+ 

NAS, CfS, SmR, 
TcS, RifS 

Anti p– 

NAR, CfR, TcR,  
SmR, RifS, Anti P– 1.3 

 –Antip و  +Antip,  الى مقاومة وحساسية الجرثومة لذلك المضاد على التـوالي S , Rتشير الرموز  •

 NA,  سيفاليكـسين  Cf, يسين ستربتومل Sm, صفة انتاج المضاد وعدم انتاجه على التوالي ولكل عزلة        

  . تتراسايكلينTc,  ريفامايسينRif, حامض النالدكسيك
  

مـن جرثومـة    ) 8 و 4 و 2 و 1(ان عمليـة االقتـران بـين العـزالت          ) 2(يالحظ من الجـدول     

Streptomyces قد حصلت مع الساللة المستقبلة E. coli  JM83 اذ تم الحصول على مستعمرات مقترنة ،

لمضادات الحيوية حامض النالدكسيك والسيفالكسين والتتراسايكلين وهذا ربما يـدل          تحمل صفة المقاومة ل   

الى وقوع المورثات التي تشفر لهذه المضادات على جزئيات بالزميدية تمتلك صفة االنتقال الـذاتي الـى                 

) 1983( واخـرون    Goodfellow وهذا يتفق مع ما ذكره       Streptomycesالعزالت المستقبلة في جرثومة     

   ثالثة انواع من البالزميـدات ذاتيـة االنتقـال هـي البالزميـد             Streptomyces  الحظ امتالك جراثيم   اذ

(PIJ101, SCP1.2, SCP 2)    وذكر ان النوعين االخرين يحمالن صفة المقاومة النـواع مختلفـة مـن 

 Intergenericان االقتـران بـين االجنـاس    ) 2001( واخـرون  Tabakovالحظ . المضادات الحيوية

conjugation       يمكن ان يحدث بين جراثيم Streptomyces و E.coli         اذ الحظ عند القيام بنقـل المـورث 

Vhb gene الى افراد جنس Streptomyces   حدث زيادة بتردد االقتران عند اسـتخدام جرثومـة E. coli  

  . كخاليا مستقبلة

الى العزالت المستقبلة ربما    ) 8 و 2(ان عدم انتقال صفة المقاومة لمضاد الريفامايسين من العزلتين          

يدل الى وقوع المورثات المسؤولة عن مقاومة هذا المضاد علـى الكروموسـوم الجرثـومي لجرثومـة                 

Streptomyces        وهذا يتفق مع ما توصل اليه Pang   اذ الحـظ ان المقاومـة لمـضاد        ) 1994( واخرون

  . الريفامايسين مقاومة كروموسومية
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اننا لم نتمكن من الحصول على مستعمرات مقترنة تحمل صـفة           ) 2(كما يالحظ ايضا من الجدول      

انتاج المضاد وهذا قد يعود الى ان المورثات المسؤولة عن تشفير المضادات تقع على بالزميـدات غيـر                  

 او قد تقع هذه المورثات على الكروموسوم والعطـاء  Non – transmissible plasmidsالذاتية االنتقال 

المنتجة للمضادات باستخدام مـادة بروميـد       ) 8 و 4و1(اء التحييد البالزميدي للعزالت     الدعم لذلك تم اجر   

  . االيثيديوم كعامل محييد
  

   المنتجة للمضاد Streptomyces البالزميدي لعزالت DNAتحييد محتوى الـ 

 البالزميـدي او    DNAواقعة على الـ    ) 8 و 4 و 1(للتأكد من ان صفة انتاج المضاد في العزالت         

، )µg/ml 25(روموسومي تم استخدام تقنية التحييد البالزميدي باستخدام مادة بروميد االيثيديوم بتركيز الك

من التاثير الفعال لهذا المحييـد      ) 1986( واخرون   Crameriاذ تم اختيار هذا المحييد حسب ما لوحظ في          

  ). 3 (في احداث التحييد البالزميدي لعزالت هذه الجراثيم وكما موضح في الجدول
  

  تجاه مقاومة المضادات وانتاجها) 8 و 4 و 1(النسب المئوية لتحييد العزالت : 3الجدول 

رقم 

  العزلة
T c Rif  NA Cf  Cm  Ap  Anti P  

1  S S 42%  36% 22% S 0% 

4  S S 54%  S  26%  S 40%  

8  34%  0% 20%  40% S  34% 0%  

  

تجـاه المقاومـة   %) 54-%20(اعاله حدوث نسب تحييد تراوحـت مـن    ) 3(يالحظ من الجدول    

المضادات التتراسكايكلين وحامض النالدكسيك والسيفالكسين والكلورامفينكول واالمبسلين وهذا يدل علـى           

ان مورثات المقاومة لهذه المضادات تقع على جزئيات بالزميدية وهذا يدعم ما توصلنا اليه في االقتـران                 

، اذ الحـظ حـصول بعـض التغيـرات     )1986(ون   واخر Crameriكما تتفق نتائجنا مع ما توصل اليه        

الفسلجية نتيجة التحييد ببروميد بااليثيديوم مثل فقدان بعض الفعاليات االنزيمية ومقاومة المضادات والقدرة             

وهـذا  ) 8(على انتاج السبورات، كما لم يالحظ حصول تحييد في مقاومة مضاد الريفامايسين في العزلة               

  . ه في االقتران ويثبت ان المقاومة لهذا المضاد مقاومة كروموسوميةيؤكد ايضا ما تم الحصول علي

وهذا ربما يـدل علـى      % 40انها قد حدث فيها تحييد النتاج المضاد بنسبة         ) 4(يالحظ من العزلة    

  مورثات تشفير المضاد في هذه العزلة تقع على البالزميد وليس على الكروموسوم اذ توضـح الـصورة                

)1, A ( العزلة)ل التحييـد وهـي تنـتج المـضاد ضـد االنـواع       قب) 4Bacillus subtilis و E. coli  
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   بينما فقدت قدرة التأثير على االنواع سابقة الذكر بعد التحييد وكمـا فـي الـصورة   K. pneumoniaeو

)1, B ( بهذه النتيجة تم التاكد من عدم وقوع هذه المورثات على الكروموسوم في العزلة)وان الـسبب  ) 4

انتقال الصفة باالقتران قد يعود الى ان هذا البالزميد بالزميد غير مقترن وال يمتلك صفة االنتقال                في عدم   

  ). 1983( واخرون Goodfellowالذاتي حسب ما ذكر في 

بعد معاملتهـا   Streptomyces spp 3022 alphaان العزلة ) Vining) 1978 وMichelsonالحظ 

 قد فقدت القدرة على انتاج مـضاد الكلورامفينكـول وهـذا    Ethidium bromide وacriflavineبالمحييد 

اذ ) Hapwood) 1978كما تتفق نتائجنا مع ما ذكره       . الفقدان كان بسبب التحييد البالزميدي وليس التطفير      

تشفر من مورثات واقعة على البالزميد مثـل         Streptomycesالحظ ان العديد من المضادات في جرثومة        

  . Streptomycin وKanamycin و Turimycin وMethylenomycinمضاد 

انه لم يحدث تحييد في صفة المحيدة على قدرتها النتاج المضاد فـي             ) 3(يالحظ ايضا من الجدول     

اذ حافظت جميع العزالت المحيدة على قدرتها النتاج المضاد وهذا يـدل ان مورثـات               ) 8 و 1(العزلتين  

، وهذا يتفق مـع     Streptomycesقع على الكروموسوم لجرثومة     تشفير المضاد في هاتين العزلتين ربما ت      

 Red antibiotic وActinorhodin، اذ اوضح بـان المـضادات   )1983( واخرون Goodfellowذكره 

تشفر  Strepetomyces المنتجة من قبل افراد جنس       Zorbomycin و Rifamycin و Oxytetracyellineو

 وان المورثات التركيبية والمنظمـة تقـع سـوية علـى      Operonsمن قبل مورثات تقع ضمن منظومات       

اذ الحـظ ان المورثـات      ) Vining) 1983 و Ahmedكما تتفق نتائجنا مع ما توصل  اليه         . الكروموسوم

المسؤولة عن انتاج مضاد الكلورامفينكول تقع على الكروموسوم وذلك بعد بقاء القدرة على انتـاج هـذا                 

  acriflavineباســتخدام الـــ   Streptomyces venezuelaeالمــضاد بعــد تحييــد العزلــة    

  .Ethidium Bromideو الـ 
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يوضح ) B(وبعد التحييد ) A( قبل التحييد  Streptomycesمن جرثومة ) 4(العزلة : 1الصورة 

  فقدان القدرة على انتاج المضادات ضد االنواع االختبارية

   
                                                                                        

  

        1                4                                       1                    4  

 

      2                   5                                      2                        5 
  

       3                     6                                     3                    6      

  

 

 (B)                                                                      (A) 
1- P. mirabilis                                           4-   S. aureus 
2- K. pneumoniae                                      5-   P. aeruginosa  
3- E. Coli                                                  6-   B. subtilis  
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