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 احملاضرة اخلامسة

                   Resistance to Antibiotics المقاومة تجاه المضادات الحيوية

 

الصحي والعشوائي المضطرب والمتكرر  لممضراتاا الحيو رة لشركس واسر   نتيجة لالستخدام غير          

أخرر ا هر ررر لمعيرراة كشرركمة  ويرررل أا وةرري الملاوكررة لتمرره المضرراتااي ية ذ رررا سررالاا لكتير ررة ةاا 

ورين  ية سروظ ذ رو  الملاوكرة و اشرس العرال  ه وقرد. المضاتاا    كلاوكة  ضا  ة لواحد أو أ ثر كن ة ه

أنمررا  عرروت يلررا سرروا ااسررتعمال المتكررر  لممضرراتاا الحيو ررةي ةرر ا وقررد  كرروة ا ررس الملاوكررة لممضرراتاا 

الخا رة ( (Target sites الحيو ة غير و اثيي ية ية لعر  الالرالاا الوكتير رة أنمرا هملرد كواقر  ال رد 

سرات هكروة الملاوكرة لمعرس ةر ه المضراتاا ي  مرا ةرو الحرال اري لعمس ةلره المضرات يمي را و يمرا ةر ا اأ

و ةرري أارركال  ااقرردل لمجرردا   L-shapeالوكتر ررا الحالاسررة لمونالررمين والترري هتحررول يلررا أارركال ارروي ة لالرر  

الخموي نتيجة استخدام الونالمين اي العال  ي  ما ية لصمة التكاثر المعال اي الوكتر ا تو ا ك ما اري كعرر  

ات المضاتل لموكتر اي ااأحياا غير المتضايمة هكوة كلاوكة كر ر اً لممضراتاا  مرا اري لكتر را أاعال المو

 .   Mycobacterium tuberculosisالتد ة الرئوي 

أو قررد  كرروة ا ررس الملاوكررة و اثيرراً ية ية كعررر  الالررالاا الوكتير ررة الملاوكررة لممضرراتاا  كرروة سرروظ     

ي ارراأولا (لالزكيررد)  جينيررة الكروكوسرروكية أو خررا   الكروكوسرروكيةالملاوكررة اي ررا لحرردوي التايررراا ال

حدوي طمراا و اثية اي المكاة الر ي  الريطر يمرا  كتمثمة لالكروكوسوم وهكوة الملاوكة ةنا ين طر ق

هملائيررة أو غيررر هملائيررة ناهجررة أكررا يررن ااسررتعمال   ي وةرر ه هكرروة أكررا طمررراا  الحالاسررية لرر له المضررات

قوس المرض ا أو نتيجر ة اسر تعمال عري ر اا قميمر ة غيرر كميتر ة   لممضاتاا الحيو ة كنالعشوائي الواس  

 . كن المض ات الحي وي

و الملاوكررة  ي(Natural resistance)الملاوكررة الطويعيررة  ةمررا همتمرره الوكتر ررا نررويين كررن الملاوكررة      

 زكيرررداا كلاوكررررةلوسررراطة حصررررول طمرررراا أو لا تالرررراب لال (Acquired resistance)المكتالررروة 

(Plasmids).  

    Intrinsic resistance of antibiotics        للمضادات الحيوية( الذاتية ) المقاومة الطبيعية . 

                                         

جرة لروع  كجراكي  المضراتاا الحيو رة نتي   ر رةهمتاز لع  أنواع الوكتر ا لاكتال  ا كلاوكرة اط           

                                  أو لالرررروظ يرررردم النماة ررررة لممضررررات (Susceptible target site) الحالررررات   نلرررر  ارررري ال ررررد 

ية همتمه الوكتر ا الالالوة لصواة  رام كلاوكة طويعية لعدت  وير كن المضاتاا الحيو رة ةاا التريثير الكويرر 

                        لررره اررري الطويعرررة الكيمياو رررة لتر يرررظ الجررردا يمرررا الوكتر رررا الموعورررة لصرررواة  ررررامي و كمرررن سررروظ ة

يمررا طولررة المويررد الرردةني كتعرردت الالرركر   ارري الوكتر ررا الالررالوة لصررواة  رررامي ية  حترروي الجرردا  الخمرروي
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(Lipopolysaccharides )همنرر  نماة ررة أو و ررول الترا يررة المثوطررة كررن المضرراتاا يلررا تاخررس  الترري

والوروهينررررررراا الممالرررررررمرل   (Phospholipids)الررررررردةوة الموسرررررررماهية  لرررررررةاضرررررررالً يرررررررن طو.الخميرررررررة

(Phosphoprotein)  و عميع رررررا هحررررريا لالجررررردا  الخمررررروي المتكررررروة كرررررن طولرررررة الووتيررررردو ال كاة

(Peptidoglycan )   ة ا و هتمت  طولة الاشاا الخا عي لنماة ة اختيا  ة ية هكروة اقرس نماة رة لمجة  راا

الموعوة لصواة  رام كما  جعرس ةر ا الوكتر را أ ثرر كلاوكرة لممضراتاا الحيو رة  و الكويرل كلا نة لالخال ا 

اضالً ين اكتال  ا الملاوكة الطويعية ااة ل ا اللد ل يما هطو ر الملاوكة المكتالوة و لالريةي اأكر الر ي  

د رد لكتر را أكرا الوكتر را الموعورة لصرواة  ررام ولالتحي أتى يلا ايوي ا لشركس  ويرر اري لي رة المالتشرمياا

المكو اا العنلوت ة ال ةوية الملاوكة لمونالميناا الد وعد ية سوظ الملاوكة اي ا قد  عوت يلرا قرد ل الوكتر را 

التيثير اللاهس ل ر ه المضراتاا يرن طر رق ينتاع را لكميراا  ويررل كرن كثوطراا  (Tolerance)يما هحمس 

  المعاليررة التحميميررة الترري هلرروم ل ررا الترري هعمررس يمررا خمرر (Autolysis inhibitors)  التحمررس الرر اهي

وكن الوسائس الطويعة اأخرى التري هالرتخدك ا . اأنة ماا الحالة الداخس خمو ة أو المرهوطة لجدا  الخمية 

ة ه الوكتر ا يند كعاكمت ا لالمضاتاا الحيو ة أن ا سرو  هحريا نمالر ا تاخرس هجراو ر الخررا  كمرا  ر تي 

ن النموة يلا تاخس التجاو ر و الو رول يلرا النالريل المصراب و  مكرن يلا يدم يككانية المضات الحيوي ك

حظ ية سروظ و مرا لر  يد ة ا ةو الالوظ اي اشس العال ي وذ و  الملاوكة اي لكتر ا المكو اا العنلوت رة

يدم ااستجالة لممضاتاا الحيو ة لد عة  ويرل كن قوس الوكتر ا المرضية المعاكمة لالونالمين و كشتلاهه ةو 

ت ا ثر كن نوع لكتيري اي كوق  الخمل نمالهي ية ية يذ را  احردةا كلاوكرة لممضرات الحيروي سري تي لوعو

يلا حما ة الوكتر ا اأخرى كن خرالل خمر  كالرتوى هريثير المضرات أو هر يرةه أو كرن خرالل هحو مره يلرا 

و . وي أخررةي ة غير اعالة ل ا  جظ استعمال المضات لجرع أ ور ولمردل أطرول أو لااهحرات كر  كضرات حير

 : كن أة  آلياا ة ا النوع كن الملاوكة

A-                   امتالك حاجز النفاذيةPermeability barrier   

 وعررد ةرر ا النرروع كررن الملاوكررة ارري الوكتر ررا الالررالوة  لصررواة  رررام الرراي و  عررد كررن أخطررر أنررواع          

الوكتر ررا كررن خررالل ةرر ه األيررة    يو ررة  و هلرراومالملاوكررة اي ررا اكتال  ررا حرراعةاً عيررداً ضررد المضرراتاا الح

حاعة النماة ة  مة و اثية كحمولة عيناه را      و عد اكتالك . كضاتاا الويتاا تامي وااكينو ال كوسيداا

وهنتشررر أغمررظ المضرراتاا خررالل الاشرراا الخررا عي يوررر ثلرروب كتخصصررة   وم الوكتيرررييمررا الكروكوسرر

ةرر ه المضرراتاا يلررا تاخررس الخميررة ي وهمترراز ةرر ه الثلرروب لطويعت ررا والترري همعررظ تو اً ك مرراً ارري تخررول 

و هنتر  لشكس قنواا هالمح لمررو  الجة  راا الصرايرل ال ائورة  (Hydrophilic)الوروهينية المحوة لمماا 

وهعتمد نالوة النماة ة خالل . (Porins)هالما ة ه اللنواا الوروهينية ل ال   اي الماا يلا المالحة الورلالزكية

 إلحرداياللنواا يما حج  و اكس و احنة عة  اا المضات الما ل يلا تاخرس الخميرة لترا يرة كالئمرة  ة ه

اللتس وقد ه تي طمراا كعينة يلا هايير اركس أو هلميرس قطرر أو يردت ةر ه اللنرواا كمرا  ر تي يلرا هحو رس 

                    .الوكتر ا كن حالاسة لممضات يلا كلاوكة له
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B –  ـــع الهـــــدف تغيير الموقAlteration of target site             

 وعد ة ا النوع كن الملاوكة اي  س كن الوكتر ا الموعوة و الالالوة لصواة  رام  و لكن ا أ ثر اريوياً 

وةو كن اآللياا التي هالتخدك ا الوكتر ا لتجنظ هيثير المضات يمي را ية . اي الوكتر ا الموعوة لصواة  رام  

مس المضات يما الوكتر ا كن خالل ا هواطه لموق  يمس كعين تاخرس الخميرة و لر له هعمرس الوكتر را  تمثس ي

لرراة كوقرر  يمررس أو ةررد  كضرراتاا الويتاا تررام   وة ررر. يمررا هجنررظ هرريثير المضررات لتايررر الموقرر  ال ررد 

 Penicillin-binding) (PBPs)كجمويررة كررن الوروهينرراا هعررر  لالوروهينرراا المرهوطررة لالونالررمين 

proteins)   وة ه هشكس كوق  ا هواط الونالمين لالخمية الوكتير ةي ية   تي حدوي الطمرل اي الموق  ال د

يلا هلميس آلمه المضات له ولالتالي هحو س الوكتر ا كن حالاسة يلا كلاوكة لتيثير المضرات وكرن اأكثمرة يمرا 

                          مثيالررررررمين كررررررن خررررررالللم Staphylococcusكررررررن الملاوكررررررة ةررررررو كلاوكررررررة لكتر ررررررا    ةرررررر ا النرررررروع

                                            .لناا لروهيناا يضااية ةاا آلمة قميمة عدا لمضاتاا الويتاا تام

C-      تغيير المسارات االيضية 

  Alteration of metabolic pathways         

أ ضرية التالعرة ل را أو هنرتل كروات هنااالرية هردخس يلرا المالرا  اأ ضري هلوم الوكتر ا لتايير المالا اا ا     

اوع  المضاتاا هشالة اي هر يو ا كوات أولية ضرو  ة انتا  أحماض ك مة  ,وهنااس المضات الحيوي  

امرررررثال المضرررررات الحيررررروي  (Folic acid)اررررري حيرررررال الخميرررررة الوكتير رررررة كثرررررس حررررراك  الموليررررره 

(Sulphonamides) لمالررا  اأ ضرري لحرراك  الموليرره  كرروة كشررال ا ارري هر يورره لمر ررظالرر ي  ثرروا ا  

Para amino benzoic acid (PABA) ولر ا اراة  ,الر ي  ردخس اري المالرا  الحيروي لحراك  الموليره

و هنرااس   الوكتر ا هتجنظ اعس ة ه المضاتاا لة اتل ينتا  ة ه الموات التنااالية التي هدخس المالرا  الحيروي

 . المضات الحيوي

D –         إنتاج األنزيمات المثبطة للمضاد الحيوي 

    Production of inhibitory enzymes to antibiotics                   هعد كن اآللياا

وةله كن خالل ينتاع را العد رد كرن اأنة مراا التري    الم مة التي هالتخدك ا الوكتر ا ألطال يمس المضات 

 :أو هاير هر يوه لإضااة كجاكي   يمياو ة وهشمس   هعمس يما هحمس عةئية المضاتي

  األنزززززززززززززززززززززززززززيل المحززززززززززززززززززززززززززور للمضززززززززززززززززززززززززززاد الحيززززززززززززززززززززززززززوي ال لورامفيني ززززززززززززززززززززززززززو                                                 

Chloramphenicol acetyl-transferase(CAT)                             

عة  ة غير اعالةي ية  ت  ةله كرن خرالل    هحو مه يلا  عمس ة ا اأنة   يما هحطي  عر  ة المضات و       

                             Acetyl..COAكالررررررررايد  ولوع رررررررر وت ياكررررررررس (CAT)أنررررررررة    لواسررررررررطة    هحررررررررو ر المضررررررررات

اأنرة     و رت  التشرمير ل ر ا   Diacetyl  chloramphenicol-1,3  هنت   ي لتكو       ر ن   ولخط    واا

 (Inducible)سيطرل الوالزكيد وغالواكا كوة ة ا اأنة   كن النوع المالرتح    هحت   كن قوس عيناا هل
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اي الوكتر ا الالالوة لص  واة  (Constitutive)لصواة  رام و كن النوع التكو ني   الوكت   ر ا الم  وعوة اي

 .   رام 

  (  األنزيمات المحزور )األنزيمات المثبطة لالمينوكالي وسيدات           (Modifying enzymes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ل رر ه  هعررد كررن أ ثررر اآلليرراا ارريوياً ارري كلاوكررة كضرراتاا ااكينو ال كوسرريداا و  كمررن المعررس التثويطرري

ة ه اأنة ماا ك ت اً يلا اإلخالل لالمعالية الوا ولوعيرة  المضاتاا كن خالل التحو ر الكيمياوي ل ا كن قوس

 ا النوع كن اأنة ماا و هعمرس ل  ه المضاتااي و آهضح أة ةناك ثالي لالزكيداا كال ولة ين التشمير ل 

 Phosphorylation of hydroxyl groups)         ة ه اأنة ماا يما االمرل كجاكي  ال يد و اليس 

يضرااة  ًوأخيررا (Acetylation of amino groups)ي يضرااة كجراكي  ااسرتيس يلرا كجراكي  ااكرين  (

ي وهررت  ةرر ه  ( Adenylation of hydroxyl groups)كجمويرة اأتنررين يلررا كجرراكي  ال يد و الرريس 

 Adenylو    N-acetyle tansfereaseو phosphotransferase العمميراا يرن طر رق أنة مراا  

transferese يما التوالي. 

             أنتاج أنزيمزات البيتاالكتزاميزB-Lactamase production             هعرد ةر ه الطر لرة كرن

و هنرتل كعرر  أنرواع . ية و اأوس  انتشا ا إلخمراا اعاليرة كضراتاا الويتاا ترامالوسائس الداايية اأ ثر أةم

اأنة مراا التري هعمرس يمرا هحميرس اآل ررل لرين    لموعوة لصرواة  ررام ل ر ا النروع كرنالوكتر ا الالالوة و ا

و  كروة كوقر   ي اةا يلا كر واا  يميائيرة ااقردل الوذيمرة   كحولة  الكا لوة و النتروعين لحملة الويتاا تام

ارري الخميررة  (Periplasmic space)ةرر ه اأنة مرراا ارري المالررحة أو المررراا  لماشرراا الوالزكرري المحيطرري

قورس اانتشرا  الواسر    Abrahamكن قوس  0491ية أول ا تشا  ل  ه اأنة ماا  اة اي يام .الوكتير ة  

لكروكوسروم الوكتيرري أو الوالزكري أو لمونالمين اي ةله الوقرت  و  شرمر أنة مراا الويتاا تراكية كرن قورس ا

ماا الويتاا تراكية واسرعة الجيناا اللااةل ي وهتمية اانواع الجد دل أنة ماا  الويتاا تاكية والمالمال لينة 

الطمراا النلطية  التي  رع  أ م ا يلاو  (ESBLs) ( Extended spectrum B-lactamase)الطير

(Point mutations)   أحررد أنة مررااSHV-1,TEM-2,TEM-1  لملرردان ا لمرردى واسرر  كررن المعاليررة

هخص  أنواع كحدتل كن المضاتاا   ما ا تشمت العد د كن أنة ماا الويتاا تاكية  التحميمية لتصوح أ ثر

أو كرن   و المشرمرل  روكوسروكيا   أو لالزكيرد ا SHV,TEM    لعرائمتي  ا هعروت الواسعة الطير و التري

 .  ( Integrons)انتكروناا  قوس عيناا كحمولة يما

E -   انظمة الدفقEfflux pump system                    

 الت د  ة ا النوع كن الملاوكة طر ق أو سويس الو ول يلا الموق  ال د  لممضات الحيروي كرن خرالل     

ة الوكتير رة طرحة خا   الخمية ية هكمن آليه يمس ة ه اأنرمة كن خالل ق   المضات الحيوي خا   الخمير

لعرررد احتجرررازل كرررن قورررس أغشرررية لروهينيرررة خا رررة  الرررايدةا اررري ةلررره الاشررراا الرررداخمي و المالرررحة لماشررراا  
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و نتيجة ل له سرو   لرس هجمر  الردواا لالروظ ازت رات الرداق المعتمرد يمرا الطاقرة كرن  الورلالزكي المحيطي

يلررا عينرراا الملاوكررة الترري هشررمر  الخميررة  مررا ارري كلاوكررة التتراسررا كميناا   الترري  عرروت سرروظ الملاوكررة اي ررا

لألغشية الوروهينية التي لدو ةا هضخ لنشاط التتراسا كمين خا   الخمية وة ه الجيناا هكوة كحمولة يمرا 

 رمو  كختممرة كرن الجينراا المشرمرل انرمرة الرداق و التري  3وقرد ة رر لراة ةنالره .  Transposons ال 

و التي هالتخدك ا ة ه الوكتر ا لملاوكة ( vag ,يmsr , mef) هوعد اي المكو اا الموعوة لصواة  رام ةي

 (tetK and tetL)الر    وهكوة عينراا.  Lincosamid,Macrolide and Streptograminكضاتاا 

 ررررام لمضرررات    لصرررواة   ةررري الجينررراا المالررر ولة يرررن التشرررمير انرمرررة  الرررداق اررري الوكتر رررا الموعورررة

        الالالوة لصواة    رام الوكتر ا    ائعة لملاوكة التتراسا كمين ايوكن أنرمة الداق الش. التتراسا كمين  

   (TetA to TetE, TetG, TetH   الرد همكرن كرن هحد رد نررام الرداق المالرما   أكراNorA لوكتر را 

Staph. aureus   والمشراله عردا لنررام الرداقBmrA  لوكتر را Bacillus subtilis    ولر  هرد ت ةر ه

كررن أ مرري اأنرمررة ارري  (Mex-AB-OprM)و عررد نرررام الررداق آاة لتشررخي  حتررااأنرمررة لارررض ا

 . و ال ي  ل  ضمن الملاوكة ال اهية لكثير كن المضاتاا اي  ة ه الوكتر ا    Ps. aeruginosaلكتر ا

                             المقاومة الم تسبة للمضادات الحيوية                                                               . 

Acquired resistance to antibiotics                                           

 مثس ة ا النروع كرن الملاوكرة كشركمة  ويررل ازتات كعردل هضرايم ا اري اآلونرة اأخيررل لشركس سرر       

اسيما أثناا كدل العال  كما  الوظ   و التي  عةى سوو ا يلا كالتوى التعرض لممضاتاا الحيو ة وكمحوذ

لالرر ولة ا تالررال ا لملاوكررة العد ررد كررن المضرراتاا    Ps. aeruginosa المعالجررة و همترراز لكتر ررا اشررس

 :وكن العواكس التي ه تي يلا ا تالاب الوكتر ا لمملاوكة كا  مي . الحيو ة

A – الطفرات ال روموسومية Chromosomal mutations                 

ةي طمراا هملائية هحدي لتكرا  واطئ اي المجموية الوكتير ةي كانحة ي اةا  رمة الملاوكرة لروع         

كضرراتاا الحيررال  و هحرردي الملاوكررة يررن طر ررق حرردوي الطمرررل ارري الموقرر  الجينرري الرر ي  ررتحك  لالشرركس 

يية  ر تي  (Jawtez et al .,1998)و التر يوري لممالرتمماا الخا رة التري  عمرس يمي را المضرات  الوذيمي

حدوي الطمرل اي الموق  ال د  يلا هلميس يلمرة ا هوراط المضرات وكرن ثر  هحو رس الوكتر را كرن حالاسرة يلرا 

و عررد ةرر ا النرروع كررن الملاوكررة كررن أخطررر أنررواع الملاوكررةي أن ررا هنلررس  ررمة الملاوكررة . كلاوكررة لممضررات  

حلرةي وهحردي الملاوكرة الكروكوسروكية لممضاتاا الحيو ة كرن الخال را الوكتير رة األو رة يلرا اأعيرال الال

 .المشمرل لجيناا  روكوسوكية  AMPcنتيجة الة اتل اي ياراط ينتا  أنة ماا الويتاا تاكية نوع 

B –   بالزميــــزـدات المقاومزة  Plasmids of resistance                                ةري ينا رر

حمليرة كاملرة كةتوعرةي هحمرس كعموكراا و اثيرة  DNAو اثية ا روكوسوكية هكوة يما اركس عة  راا 

 يغير ضرو  ة لمحماذ يما الخمية الوكتير ة لكن ا هة د كن  مائة هحمم ا لررو  المحيا ال ي هعيش ايره 
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هتضرراير ةرر ه الوالزكيررداا ةاهيرراً لمعررةل يررن الكروكوسرروم أو هنارررز ايرره لتتضرراير كعرره و ومرر  كحترروى 

  يمررو( 011-0)كررن المحترروى الكروكوسرروكيي أكررا حجم ررا ايترررأو  DNA  (0– 5 %)الوالزكيرد كررن الرر  

وقد ة ر ية ا تالاب الوالزكيداا ةي أ ثر اأسواب ايوياً لمالحرة التايرراا اري ( . Kilo-base)قايدل 

الحالاسية لممضاتاا الحيو ةي ية   تي استخدام المضاتاا الحيو ة لشكس واسر  يلرا انتشرا  الوالزكيرد اري 

 ة وس ولة ا تالاب ة ا الوالزكيد ال ي  شمر لجينراا الملاوكرة لممضراتاا الحيو رة وهشرمر العةاا الالر ر

                                      اللالميررة يمررا هحطرري  المضرراتاا الحيو رره كثررس أنة مرراا أنة مرراا ل ررا عينرراا الملاوكررة ارري الوالزكيررد

 DNAو  كروة الر  (Adenylase)وااتنيميرة (Acetylase)وااسرتمية  (B-Lactamase)الويتاا تاكية 

أو كن نوع آلخرري                الكروكوسوكي ثالت نالوياًي أكا الوالزكيدي ايمكن ية  نتلس كن ساللة أخرى

و حتا كن عنس آلخري ية هوسعت قالمية انتلال  مة الملاوكة لممضاتاا الحيو ة لين أنرواع الوكتر را التري 

كرروة الملاوكررة المشررمر ل ررا كررن قوررس الوالزكيررد أخطررر كررن الملاوكررة يررن طر ررق هعرريش ارري لي ررة واحرردل  و ه

الكروكوسوم وةله إلككانية انتلال ا كن عنس آلخر ين طر ق احدى آلياا انتلال الوالزكيداا لين الوكتر ا 

و هعرد طر لرة .  (Resistance transfer factor) لعواكرس الملاوكرة ي ية  طمرق يمرا ةر ه الوالزكيرداا

ارريوياً انتلررال لالزكيررداا الملاوكررة  الطر لررة اأ ثررر (Bacterial conjugation) تررراة الوكتيررريااق

الوالزكيردي كرن الخميرة الواةورة يلرا  DNAلصو ل سر عة اي المجموياا الوكتير ة ية  رت  اي را انتلرال الر 

                                             لتنررررررتل الخميررررررة ااقترانيررررررة (Pili)الخميررررررة المالررررررتممة يررررررن طر ررررررق اررررررعيراا خا ررررررة هررررررديا الرررررر 

و هكروة  (Transduction)وكن الطرق اأخرى انتلال الوالزكيد ةي اكا ين طر ق اانتلرال العا ضري 

؛ ية (Transformation) أو يرن طر رق التحرول  ايه الما روساا واسطة لنلس عةا كن خمية يلا أخرىي

 .    يلا خمية أخرى نتلس الوالزكيد كن خمية يلا الوسا ث

C –     الجينــــات القـــــــافز        Transposons  (Jumping genes) 

ل را اللالميرة يمرا اانتلرال كرن  DNAةي كحدتاا و اثيةييوا ل ين قطعة كرن الحراك  النرووي الر        

وه  مة الملاوكرة ككاة آلخر ضمن الكروكوسوم الواحد أو كن الوالزكيد يلا الكروكوسومي ولالعكس لتكال

وهحمررس لعرر  الوالزكيررداا كثررس لالزكيررداا الملاوكررة يمررا      وهوعررد ارري خال ررا لدائيررة وحليليررة النرروال

Transposon  واحد أو أ ثر  حمس ة ا عيناا هشمر لصمة الملاوكة لمضرات حيروي واحرد أو أ ثرر  مرا ية

ر را لاإلككانيرة يمرا التكيرر اري لي راا قد ل كحدتاا الملاوكة ة ه يما اللمر كن لالزكيد آلخر  رةوت الوكت

وكرن  ية هصوح الوكتر ا كلاوكة نتيجة انتلال عرين الملاوكرة يلي را لعمميرة اللمرة      كعينة كثس المالتشمياا ي

 Kanamycin ةرري عينرراا الملاوكررة لمضرراتاا   عينرراا الملاوكررة المحمولررة يمررا الترانالررووزوناا

,Ampicillin, Tetracycline  وظ انتشررا   عينرراا الملاوكررة لالكوالررمين  ارري لكتر ررا وقررد ة ررر ية سرر

ة رر لرية أ ثرر   مرا ي(Tn1,Tn2,Tn3)الالالمونيال كن لالزكيد آلخر  عوت يلرا الجينراا اللراارل المالرمال 

 ايمرا همكرن TEM-2,TEM-1و المشرمرل أنة مري   Tn3الجيناا اللااةل انتشرا اً ةري التري هعروت لعائمرة 

اري يررةاا bla Imp و  ركرة لره (Mobile gene)ين قرااة  عرر  لر كرن هحد رد عر يردت كرن الوراحثين
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و أ رد انره أحرد الجينراا المالر ولة يرن هشرمير   K. pneumoniae ,Ps. aeruginosa اكرضرية لوكتر ر

 .لع  أنة ماا الويتاا تاكية المعدنية

D-   االنتــــ رونــــــــــززـات            Integrons  رررمة الملاوكرررة  ينا رررر و اثيررة كتخصصرررة هحمررس 

 Gene)لممضاتاا الحيو ة كن خالل احتوائ را يمرا عينراا الملاوكرة المشرمر ل را كرن قورس حروااظ عينيرة 

cassettes)  يائدل لجين كجاو  لجين أنة   اانتكر ة(DNA integase) أي الحوااظ -وة اة التر يواة  

وعوت ة ه الجيناا يمرا اانتكرروة  و  المح (Integron)ك  كنطلة ااهصال   لماة اانتكروة -واأنة  

لالحر ة يما الوالزكيد و اانتكروناا  مكن ية هنر  اي  مو  كوعوتل اي  رس كرن الوكتر را الموعورة و 

الواسرر  الطيررر المنررتل كررن يررةاا    IMP -1الالررالوة لصررواة  رررام وقررد ة ررر لرراة أنررة   الويتاا ترراكية 

ورس عرين كتحررك كوعروت يمرا اانتكرروة و لااككراة  شمر لره كرن ق  Ps. aeruginosaكرضية لوكتر ا 

 .انتلاله لين الوكتر ا المرضية 

           

 

 هر يظ الونالمين
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 آلية هيثير ينة ماا الويتاا تاكية
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