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  الملخص

معزولة من حاالت اجهـاض ووالدة    Listeria monocytogenesم يثاعزلة لجر 22 قدرة تختبرا

وقابليتها على االلتـصاق علـى      مبكرة وحاالت التهاب السحايا لحديثي الوالدة على انتاج المادة المخاطية           

خاطيـة وتمكنـت    الخاليا الطالئية المبطنة لتجويف الفم ولوحظ ان جميع العزالت كانت منتجة للمادة الم            

لتجويف الفم كذلك درست بعض الفعاليات االنزيميـة        جميعها من االلتصاق على الخاليا الطالئية المبطنة        

 و  Esterase, DNase, Lecithinase, Lipaseم واظهرت العزالت القابلية على انتاج انزيمـات         يثاللجر

Protease         انزيمية مختلفة لتنميط العزالت حيوياً      راتاختبا واعتماداً على النشاط االنزيمي تم اختيار ثالث 

وبينت نتائج هذا التنميط سيادة النمط الحيوي االول على بقية االنماط ويتبعه النمط الحيوي الثالث ثم الثاني                 

 و  Ampicillinكـذلك ابـدت جميـع العـزالت حـساسية مطلقـة للمـضادين الحيـويين                 . والخامس  

Chloramphenicolللمضاد  وكانت جميعها مقاومة Nalidixic acid  ونسبة حساسية متفاوتة لبقية انواع 

  .المضادات الحيوية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

The ability of 22 isolates of Listeria monocytogenes isolated from different clinical 
cases including abortion, preterm labours and from cases of neonates meningitis were 
tested for the production slime layer and adherence on the human epithelial mouth cells . 

 The results showed that all isolates were capable of producing slime layer and able 
to adhere to the human epithelial cells. Enzymatic activites were studied. The results 
revealed that the bacteria can produce: Protease, Lipase, Lecithinase, DNase and Esterase 
Depending on its enzymatic activity, three different enzymatic tests were chosen for 
biotyping of isolates , the results indicated the predomination of the first biotype followed 
by the third then the second and the fifth biotypes. The sensitivity to antibiotics was also 
tested. The isolates exhibited complete sensitivity to Ampicillin and chloramphenicol 
while it was completely resistant to Nalidixic acid and variable sensitivity to other 
antibiotics. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 Facultativeأنها ممرضات داخـل خلويـة اختياريـة   على  L.monocytogenesوصفت جراثيم 

Intracellular Pathogen  انواع مختلفة من خاليا اللبائن تتسبب تمتلك القابلية على الغزو والتكاثر ضمن

 Inositolوهو ذيفـان حـال للـدم و    Listeriolysin O لنوعين من البروتينات هما  جراثيمعن إفراز ال

Specific Phospholipase C  (Chakraborty, 1999). تمتلك جراثيم وL.monocytogenes  نوعين من

تلعب هذه البروتينات دوراً مهمـاً فـي عمليـة     Internalin Bو  Internalin Aالبروتينات السطحية هما 

ـ على الخاليا غير االلتهامية مثل الخاليا الطالئية وتساعد في          ة  موجرثالتصاق ال  هـذه الخاليـا    لا  اختراقه

((Dramsi et al., 1995; Gaillard et al., 1991).  

سـات الوبائيـة   اسـتخدمت فـي الدرا   L. monocytogenes جراثيماعتمدت عدة انظمة في تنميط 

 تضمنت انظمة تنميط جيني باالضافة الى التنميط المظهري المتضمن للتنميط المصلي والتنمـيط              جراثيملل

بايجاد تنميط مظهري ) 1972( وجماعته عام Ralovichقام الباحث  فقد )Clark et al., 2000( باالستريز

   .LLO اعتمادا على انتاجها النزيم اللسثنيز وحاالت الدم جراثيملل

لذلك تكون  B-Lactamحساسية للمضادات الحيوية الحاوية على حلقة  L. monocytogenesتظهر جراثيم 

 Ampicillin وغالباً يفضل استخدام .(Virella, 1997)ار االول للعالج يهذه العقاقير هي االخت
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وبصورة  (Fanos and Dall’Agnola, 1999) بوصفه عالجاً الصابات اللستريوسز  Gentamicinمع

 ,Penicillin, Ampicillin حساسة للعديد من المضادات الحيوية مثل جراثيمعامة فإن هذه ال

Erythomycin, Tetracycline, Gentamycin,  Streptomicin,  Nitrofurantion, Neomycin , 

Vancomycin و Chloramphenicol .     وقد أظهرت بعض السالالت مقاومة لبعض المضادات مثل

Oxacillinو Methicillin على التوالي % 34.4و % 34 وبالنسب(Safdar and Armstrong, 2003) .  

 على انتاج المـادة     جراثيمولذلك جاءت هذة الدراسة كي تسلط الضوء على قابلية العزالت المحلية لل           

. تاج انزيمات معينة  المخاطية وااللتصاق على الخاليا الطالئية المبطنة لتجويف فم االنسان وقدرتها على ان           

عدد من المـضادات    ل كذلك دراسة حساسية هذه العزالت       جراثيم تنميط حيوي لعزالت ال    يجاداستخدم في ا  

  .الحيوية

  

  المواد وطرائق العمل

معزولة من مسحات عنق رحمية ومشيمية  L. monocytogenes ةموجرث عزلة ل22شملت الدراسة 

 مبكرة وعينات سائل النخاع الشوكي لحديثي الوالدة مصابين         لنساء حوامل لديهن حاالت اجهاض و والدة      

   : اجريت عليها االختبارات التالية ) 2005 والراوي،الطائي ( بالتهاب السحايا

  :اختبار انتاج المادة المخاطية  •

التريبتكيز صويا بحملة لـوب      مرقاجري اختبار انتاج المادة المخاطية لهذه العزالت بتلقيح انابيب          

 ساعة واستخدمت انابيب حاويـة علـى        24 م لمدة    37 في درجة    نابيبمستعمرة الفتية وحضنت اال   من ال 

بعد التحضين سكبت محتويات االنابيب وأضيفت قطرات من صـبغة           .الوسط غير ملقحة لغرض السيطرة    

السفرانين وتركت لمدة دقيقة ثم وضعت بشكل مقلوب على ورقة الترشيح للتخلص من الـصبغة ويـدل                  

  .(Christensen et al., 1982)اغ جدران االنبوبة الداخلية على ايجابية الفحص اصطب

  :اختبار االلتصاق  •

 على االلتصاق على الخاليا حقيقية النواة والتي تعـد اول مراحـل             جراثيملغرض اختبار قدرة ال     

وحضنت  L.monocytogenes جراثيم نقيع القلب الدماغ ب    مرقحضر المعلق الجرثومي بتلقيح     االمراضية  

 phsphate  ساعة حضرت بعد ذلك تخافيف من المعلق الجرثومي بإستخدام محلول  24 م لمدة 37بدرجة 

buffer saline (PBS) والذي تم تحديده بطريقة حساب عـدد  مل/ خلية410 المعقم للحصول على تركيز 

  .(Cruickshank et al., 1975)الخاليا الحية بإتباع طريقة العد باالطباق القياسية 

 حيث مـسحت  (Ofek et al., 1986) فم االنسان بإتباع طريقة منعزلت الخاليا الطالئية الحرشفية 

الطبقة الطالئية للتجويف الفمي بإستخدام ماسحة قطنية معقمة ونقلت مباشرة الى انبوبـة تحتـوي علـى                 

ت بإستعمال جهاز الطـرد     ثالث مرا  PBS  المعقم ثم غسلت الخاليا بمحلول الفوسفات المنظم       PBSمحلول  

دقيقة لمدة عشر دقائق لكل مرة ، علق الراسب الحـاوي علـى الخاليـا               / دورة 5000المركزي بسرعة   
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 المعقم ورشح خالل ورقة الترشيح مخلفاً وراءه الخاليا الطالئية موزعـة بـشكل              PBSالطالئية بمحلول   

اجية نظيفة بضغط الغطاء علـى      عشوائي على سطح الورقة ، نقلت الخاليا على سطح غطاء شريحة زج           

وضع غطاء الشريحة الزجاجيـة الحـاوي علـى الخاليـا           ثم   .سطح ورقة الترشيح وترك ليجف بالهواء     

 من معلق الجراثيم المحضر في الفقرة السابقة وحـضنت          مل 5الطالئية في طبق بتري معقم وأضيف له        

لت بعد ذلك الجراثيم غير الملتصقة بالخاليا       ْ م أزي  37الجراثيم مع التحريك المعتدل لمدة ساعة واحدة عند         

 دقيقة ثـم    15الطالئية بالميثانول لمدة      بعد ذلك ثبتت الخاليا    PBSالطالئية بغسل غطاء الشريحة بمحلول      

غسل غطاء الشريحة بالماء المقطر الزالة الصبغة       و دقيقة ثم    20 لمدة    %30أضيفت صبغة كمزا بتركيز     

 غطاء بشكل مقلوب على الشريحة الزجاجية وفحصت بالمجهر الـضوئي         وترك ليجف بالهواء ثم وضع ال     

(Van-Den Bosch et al., 1980).  

  :اختبار التنميط الحيوي  •

على انتاج انزيمات اللسثينيز والاليبيز بتلقيحها على اكار صفار البيض           اختبرت قابلية هذه العزالت   

االستدالل على إنتـاج انـزيم   تم    انية ايام ،   ساعة لغاية ثم   48-24 م لمدة    37وحضنت االطباق في درجة     

ـ  Lipaseوللتحري على إنتاج انـزيم   .اللسثينيز بتكون مناطق رائقة حول المستعمرات النامية       غمـر  مت

                    دقيقة ثـم سـكب الفـائض إن ظهـور لـون            20 لمدة النحاس المشبع  الوسط بكمية من محلول كبريتات    

 Lipase (Collee et al., 1996; Feresuم انـزي   مواقع تحلل الدهن داللة على فعاليـة في أزرق مخضر
and Jones, 1988; Cruickshank et al., 1975).  

 حيث لقحت اطباق اكار الدم االسـاس        Protease على انتاج انزيم     جراثيمواختبرت قدرة عزالت ال   

 وحضنت بدرجـة  جراثيم بمستعمرة فتية لل% 10 بتركيز skim milkالحاوي على محلول الحليب الفرز 

 ,Feresu and Jones(عن وجود مناطق رائقة للتحلل بفعل االنزيم  م لمدة اسبوع ثم فحصت للتحري 37

اكـار الـدم   بتخطيط اطباق  Tween 80 المحلل للـ  Esteraseانزيم  كما تم التحري عن انتاج .)1988

 درجة  ة لوب من المستعمرة الفتية وحضنت االطباق فيبحمل  %1 بتركيزTween 80االساس الحاوي على

تكـون    أيام ثم لوحظ التحلل بفحص الطبق على خلفية سوداء لمالحظة مناطق التحلل التـي              7 م لمدة    37

واعتمد علـى   (Collee et al., 1996; Feresu and Jones, 1988)  ترسيب بشكل مناطق رائقة ومناطق

 في اجـراء التنمـيط الحيـوي     Lecithinase, DNase  , Esteraseزيماتنتائج التفاعالت االنزيمية الن

   .الهميتها في احداث االصابة ولوجود التباين في النتائج بين العزالت

  :اختبار الحساسية للمضادات الحيوية  •

 المعتمدة من قبل منظمة الـصحة  (Bauer et al., 1966) المحورة Bauer – Kirbyأتبعت طريقة 
  .في اختبار حساسية العزالت لعدد من المضادات الحيوية (Vandepitte et al., 1991)العالمية 
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  نتائج والمناقشةلا
 علـى   جراثيم قابلية عزالت ال   )1( وتوضح الصورة    للمادة المخاطية ظهر ان جميع العزالت منتجة      

قنينـة الزجاجيـة    انتاج المادة المخاطية حيث اظهرت العزالت جميعها قابلية على االلتصاق بجـدران ال            
وتكوين طبقة من النمو التي تصطبغ بصبغة السفرانين مقارنة مع انبوبة السيطرة التي كانت تحتوي على                

 L.monocytogenes ان جـراثيم     )1980( وجماعته عام    Bakerذكر الباحث   . الوسط الغذائي غير الملقح   
 Rope-likeبدو النمو بهيئـة حبـال       المنماة في الوسط السائل تكون ترسبات مخاطية كثيفة وعند رجها ي          

الـذي   Glycocalyxسكري  الغالف  تنتج عن قدرة الجرثومة النتاج ال     ان الطبقة المخاطية      .)2 الصورة(
يحيط بالخلية الجرثومية وهذا الغالف عندما يكون ترتيبه غير منظم وارتباطه بجدار الخلية بصورة هشة               

ا كان الغالف مكوناً من مواد اساس مرتبة ومرتبطة بجـدار   اما اذSlime layerيعرف بالطبقة المخاطية 
مواد خارج خلويـة لزجـة        عبارة عن  Glycocalyx هو و Capsuleالخلية بقوة عندئذ يعرف بالمحفظة      

 او االثنان معا وتعمـل هـذه        Polypeptide او متعدد ببتيد     Polysaccharideتتكون من متعدد سكريات     
ــة الجرث  ــة الخلي ــى حماي ــة عل ــاف  الطبق ــن الجف ــة م ــذياتDehydrationومي ــه المغ    وفقدان

(Tortora et al., 1998; Talaro and Talaro, 1996).  

 ان قابلية الجراثيم على انتاج المادة المخاطيـة         )1982( وجماعته عام    Christensenوأشار الباحث   
نتـاج المـادة    الحتوائه على مواد تشجع علـى ا Trypticase Soy Broth (TSB)تزداد باستخدام وسط 

ويمكن اعتبار طبقة الغالف السكري     .المخاطية وهي الكازائين والدكستروز التي تعد مصادر غذائية مهمة        
Glycocalyx         علـى الـسطوح فـي البيئـة         جراثيم من عوامل االلتصاق حيث تساعد في عملية تثبيت ال 

(Talaro and Talaro, 1996).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ج المادة المخاطيةانتا:  1الصورة             

         A –النتيجة الموجبة            .B –انبوبة السيطرة .  

B A
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  . بهيئة حبالL. monocytogenes جراثيمنمو :  2الصورة 

                       A –النتيجة الموجبة            .B –انبوبة السيطرة .  
  

  

  

 على الخاليا الطالئية الحرشـفية      L.monocytogenesاثيم   عملية التصاق جر   )3(وتوضح الصورة   

تمتلك جـراثيم    . في مرحلة االصابة   جراثيمالمبطنة لتجويف الفم التي تعتبر اول اجزاء الجسم المعرضة لل         

L.monocytogenes               مجموعة من عوامل االلتصاق التي تمكنها من االلتصاق علـى خاليـا المـضيف 

للمادة المخاطية وجدارها الخلوي الحاوي علـى حـامض الاليبوتايكويـك           واحداث االصابة منها انتاجها     

 بالخاليا الطالئيـة للمـضيف   جراثيم الذي له دور مهم في عملية التصاق الInternalin Aباالضافة الى 

  .(Brooks et al., 1998) في الخاليا الطالئية E. cadherinوذلك باتحادها بمستقبالت الـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B A

  (1000X)قوة التكبير  . على الخاليا الطالئيةL. monocytogenesالتصاق جراثيم :  3الصورة 
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  وذلـك بظهـور منـاطق رائقـة حـول          Lecithinase من العزالت منتجة النزيم   % 90 ظهر ان 

المستعمرات النامية داللة على تحلل اللسثين  فوسفاتديل كولين  الى فوسفوريل كولين وجليسيريدات ثنائية               

اول من اكد اهميـة هـذا االختبـار فـي            )1941(عام   Hayward، وكانت الباحثة    )4(كما في الصورة      

وهذا  Nagler reactionواطلقت على االختبار تفاعل ناكلر  Clostridium perfringensص جراثيم تشخي

  . االسم مازال يستخدم حتى اليوم

كانت منتجة النزيم الاليبيز الذي استدل عليه        Lecithinaseكما ان جميع العزالت التي انتجت انزيم        

تحري ايضا عن وجود االنزيم المحلل للحـامض        وتم ال . بظهور لون ازرق مخضر في مواقع تحلل الدهن       

من العزالت نتيجة موجبة لهذا الفحص حيث ظهر        % 70النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين واعطت      

  وهذا   1Nوجود مناطق رائقة حول المستعمرات النامية على الوسط بعد اضافة حامض الهيدروكلوريك               

 عـام    Jones و Feresuتفق مع ما توصل اليه الباحثـان        وهذا ي  DNaseيدل على امتالك العزالت النزيم      

حثين وكذلك جاءت نتائجنا متفقة مع هذين البا       .  بوجود بعض السالالت غير المنتجة لهذا االنزيم        )1988(

لالنزيم المحلل لكازائين الحليب حيث ظهـرت جميـع          L.monocytogenesفي التحري عن انتاج جراثيم      

العزالت منتجة لهذا االنزيم بعد اختبار الكشف عن وجوده كما ورد في المواد وطرائق العمل إذ ان ظهور            

مناطق شفافة حول المستعمرات النامية داللة على تحلل كازائين الحليب الموجـود فـي الوسـط بفعـل                  

  .جراثيمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   .Lecithinase الكشف عن انتاج انزيم  4  رةلصوأ
   مناطق رائقة حول المستعمرات -
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والمسمى باالستريز بالتحري  Tween 80كما اختبرت قابلية الجراثيم على انتاج االنزيم المحلل للـ 
 Tween  نتيجة لتحلل الــ  )5(عن تكون مناطق من الترسيب ومناطق رائقة حول المستعمرات الصورة

فعل انزيم االستريز الذي يعد من احد انواع االنزيمات المحللة للدهون مائيا يحلل الدهون االسـترية                 ب 80
من العزالت منتجة لالنزيم وهذا يتفق ايـضا    % 80 انالنتائج  وأظهرت  وينتج حامضاً دهنياً وكوليستيرول     

  .)1988( عام Jones وFeresuمع ما توصل اليه الباحثان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Esteraseالكشف عن انتاج انزيم  : 5  الصورة             
   مناطق الترسيب حول المستعمرات -             

 ,Lecithinaseالنزيمـات    جـراثيم  االنماط الحيوية الناتجة باعتماد انتـاج ال       )1(ويوضح الجدول   

DNase و  Esterase  . ط الحيـوي االول    ضمن النم  % 45.4 عزالت بنسبة مئوية قدرها      10ت  نمطوقد و

ضمن النمط الحيوي    % 18.1 عزالت بنسبة    4ضمن النمط الحيوي الثالث و       % 26.2  عزالت بنسبة    6و  

  .ضمن النمط الحيوي الخامس % 9الثاني وعزلتان بنسبة 

الى امـتالك اغلـب     يعود  ويعتقد ان السبب في ارتفاع عدد عزالت االنماط االول والثالث والثاني            

 دور خاص فـي اليـة       هولا  اللستيريلجراثيم  الذي يعد من عوامل الضراوة       Lecithinaseالعزالت النزيم   

  .)1972(  وجماعته عامRalovichاحداث االصابة للمضيف وهذا ما اكده الباحث 

 والمقاومة للمضادات الحيوية حيـث      ةيلحساس المئوية ل  نسبال اعداد العزالت و   )2(ويوضح الجدول   

 والمـضاد الحيـوي     Chloramphenicolزالت حساسة للمـضاد الحيـوي       أظهرت النتائج ان جميع الع    

Ampicillin   يليهما Gentamycin   والـ Kanamycin  90.9( التي كانت نسبة العزالت الحساسة لهـا(% 

وكانـت  %) 68.1( الذي كانت نسبة الحساسية له       Erythromycinالـ  و %)77.2( بنسبة   Neomycinثم  

 يليــه المــضاد %)54.5(بنــسبة  Oxytetracycline والـــ Tetracyclineالعــزالت حــساسة للـــ 
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Trimethoprim   40.9( بنسبة(%    لمضادين  ل وبلغت حساسيتهاNitrofurantion و Cloxacillin) 27.2(% 

وذكـر   Nalidixic acid على التوالي إال ان جميع العزالت كانت مقاومة للمـضاد الحيـوي   %)22.7(و

 يستعمل فـي بعـض   Nalidixic acid ان المضاد الحيوي )1993 (عام Prescott and Baggotالباحثان 

 لعزل الجراثيم التي تكون مقاومة لهذا المضاد اذ يعمل على تثبيط نمو الجراثيم الـسالبة                نتقائيةاالوساط اال 

  .DNAلصبغة كرام بتاثيره على عملية بناء الحامض النووي 

  

  . L. monocytogenes جراثيمنتائج التنميط الحيوي ل:  1الجدول 

 Testنظام االختبار   نتائج اختبار التنميط الحيوي
system  1  2  3  4  5  6  7  8  

  -  -  -  -  +  +  +  +  Lecithenaseانتاج انزيم 
  -  -  +  +  -  -  +  +  DNaseانتاج انزيم 
  -  +  -  +  -  +  -  +  Esteraseانتاج انزيم 

        2    6  4  10  عدد العزالت 
ي سائل النخاع الشوك  مصدر العزالت

، المشيمة ، عنق 

  الرحم

  عنق الرحم
المشيمة وعنق 

عنق     الرحم

        الرحم
  

  

  .  للمضادات الحيويةL. monocytogenes جراثيمحساسية : 2الجدول 

  المضادات   العزالت المقاومة  العزالت الحساسة
  %  العدد  %  العدد  الحيوية

Chloromphenicol  22  100  0  0  
Ampicillin 22  100  0  0  

Gentamycin 20  90.9  2  9.1  
Kanamycin 20  90.9  2  9.1  
Neomycin 17  77.2  5  22.8  

Erythromycin 15  68.1  7  31.9  
Tetracyclin 12  54.5  10  45.5  

Oxytetracyclin 12  54.5  10  45.5  
Trimethoprim 9  40.9  13  59.1  
Nitrofurantion 6  27.2  16  72.8  

Cloxacillin 5  22.7  17  77.3  
Nalidixic acid 0  0  22  100  

  

 في ظهور الحساسية المطلقـة  (Feresu and Jones, 1988)واتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة 

وكانت مقاربة للنتيجة التـي     . Chloromphenicol و Ampicillinللعزالت الجرثومية للمضادين الحيويين     
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 كانـت حـساسة للــ       جـراثيم  حيث وجدت ان عزالت ال     (1994) عام   Abdullaحصلت عليها الباحثة    

Chloromphenicol و Ampicillin        مع وجود عزلة واحدة مقاومة للـAmpicillin     من مجموع خمـس 

 حساسية عالية للمضادان L. monocytogenes جراثيمكما اظهرت عزالت . في دراستهاجراثيمعزالت لل

 Safdar حصل عليها الباحثان        وكانت نتائجنا مقاربة للنتائج التي     Kanamycin و Gentamycinالحيويان  

 Gentamycin عزلة مقاومة للـ     52حيث وجدا ان هناك عزلتين من مجموع         (2003) عام   Armstrongو

ا اللستري على جرثومة     خالل فترة دراستهم   Kanamycin عزلة مقاومة للـ     35وعزلة واحدة من مجموع     

 حيث كانت   )2000(ها الباحثة الليلة عام     كما كانت مقاربة للنتائج التي حصلت علي      .  في مرضى السرطان  

 نتيجة المتالكها النزيم    Ampicillinالعزلة الوحيدة في دراستها حساسة لهذا المضاد الحيوي ومقاومة للـ           

β-lactamase.            وهذا ما يؤكد على اهمية استخدام المـضادين الحيـويينAmpicillin   و Gentamycin 

ان االختيار  ) (1991 عام   Bouchier و Edwards ذكر الباحثان     حيث هذه االصابة كاختيار اول في عالج     

 والحاالت الحاصـلة فـي حـديثي الـوالدة          جراثيماالول في عالج حاالت التهاب السحايا المسببة بهذه ال        

  . معاGentamycin و Ampicillinوالمجهولة المسبب هو 

فـي الحـساسية     Jones (1988)و Feresuكما ان نتائجنا كانت متقاربة نوعا ما مع نتائج الباحثين           

 التي تثبط عملية بناء البـروتين فـي         Aminoglycoside وهو من مجموعة     Neomycinللمضاد الحيوي   

 نالحظ ظهور عدد من العـزالت المقاومـة للمـضادات           )2(ومن النتائج الموضحة في الجدول       .الجراثيم

وهـذا   Nitrofurantion و Tetracyclin, Erythromycin, Oxytetracyclin ,Trimethoprimالحيوية  

 فـي   )1995( وجماعتـه عـام      Charpentier و )1991(وجماعته عام    Facinelliاتفق مع نتائج الباحثين     

  . ظهور عزالت مقاومة بنسب مختلفة للمضادات المذكورة

 للعوامـل   جـراثيم يمكن ان يعزى ظهور العزالت المقاومة للمضادات الحيوية الى قابلية اكتساب ال           

 Conjugative transposonsراثية المتحركة مثل البالزميدات المتحركة واقتـران الجينـات القـافزة    الو

(Chrpentier et al., 1995).  
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