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ABSTRACT
Total of (33) Enterococcus isolates were taken from hospitalized patients. The
highest number of Enterococcus isolates wers isolated from Urine (30 isolates)
followed by blood (3 isolates ), 20 isolates belong to E. faecalis and 10 isolates belong
to E. faecium .
The Antimicrobials susceptibility test by using the discs method, it has been found
that there is a clear variation in the resistance of isolates were studied for the used
antibiotics , as it was found that the E. faecalis isolates were highly sensitive to
Ampicillin and Imipenem, all isolates were resistant to Oxacillin. The Vancomycin
susceptibility test for all isolates was done and results showed that (25)% of E. faecalis
isolates and (40)% of E. faecium isolates were resistant to this antibiotic. Minimum
Inhibitory concentrations(MICs) for vancomycin were determined, vancomycin
resistant E. faecium isolates had MICs between (4-64) μg/ml, while vancomycin
resistant E. faecalis isolates had MICs (4 -512) μg/ml. The detection of plasmid DNA
in Vancomycin – Resistant Enterococcus (VRE) isolates by gel electrophoresis showed
that some of these isolates had plasmid bands with different sizes. The bacterial
conjugation experiments among Enterococcus isolates had gained success in transfer
of vancomycin resistance among the isolates by in vitro and in vivo conjugation.
The detection of van genes by Polymerase Chain Reaction showed that all isolates with
MICs ≥ (64) μg/ml have vanA genotype, while Two isolates with MIC (32) μg/ml have
vanB genotype .
Keywords: Vancomycin –resistant Enterococcus ,PCR

الخالصة
( عزلة من30)  من الراقدين بالمستشفيات بواقعEnterococcus ( عزلة تعود لجنس33) حصلنا على
E. ( عزلة تعود للنوع20)  أما على مستوى النوع فقد شخصت،( عزالت من عينات الدم3) عينات اإلدرار و
. E. faecium ( عزالت تعود للنوع10) وfaecalis
Ampicillin  وImipenem أظھرت نتائج فحص الحساسية للمضادات المايكروبية فعالية كل من مضادي
 فقد أظھرت عزالتھا حساسية عالية تجاه مضادE. faecium  أما بكتريا،E. faecalis تجاه عزالت بكتريا
 من جھه اخرى كانت.Oxacillin  فضال عن ذلك فقد أظھرت العزالت جميعھا مقاومة لمضاد.Imipenem
%(40)  بينما بلغت نسبة المقاومة لھذا المضاد،  مقاومة للفانكومايسينE. faecalis  من عزالت بكتريا%(25)
( للفانكومايسين بين العزالت المقاومة لھذاMICs)  حدد التراكيز المثبط الدنيا. E. faecium بين عزالت بكتريا
(512-4)  بينE. faecalis  لعزالت بكترياMIC  أذ تراوحت قيم،المضاد بطريقة التخفيف بالوسط السائل
(64-4)  لعزالتھــــا بينMIC  فتراوحت قيمE.faecium  أما بالنسبة لبكتريا،مايكروغرام\مل
 بيَنت نتائج التحري عن الدنا البالزميدي بالترحيل الكھربائي في ھالم األكاروز لعدد من.مايكروغــرام\مـــل
Vancomycin –resistant Enterococcus )) عزالت بكتريا المكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين
.(( إحتواء بعض ھذه العزالت على حزم بالزميدية مختلفة األحجامVRE)
،(In vivo)
( وداخل الجسم الحيIn vitro) أجريت عمليات اإلقتران البكتيري خارج الجسم الحي
 إذ لوحظ إنتقال صفة مقاومة الفانكومايسين بين الخاليا قيد الدراسة االمر،وأظھرت النتائج نجاح عمليات اإلقتران
الذي قد يعزى الى إحتمالية كون جينات ھذه الصفة محمولة على بالزميدات إقترانية تُسھل إنتقالھا عبر اإلنتقال
.األفقي من خلية ألخرى ضمن النوع نفسه أو األنواع األخرى
E.
 وE. faecalis بيَنت نتائج التحري عن الجينات المشفرة لمقاومة للفانكومايسين بين النوعين
 إذ إحتوت العزالتvanB  ھو األكثر إنتشارا بين العزالت المحلية بالمقارنة مع الجينvanA  أن الجينfaecium
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جميعھا التابعة لكال النوعين وذات  (64) MICمايكروغرام\مل على جين vanAعدا عزلتين كانت إحداھما
تعود لبكتريا  E. faecalisواألخرى تعود لبكتريا  E. faeciumاللتان لھما  (32)MICمايكروغرام \مل إحتوت
كل منھما على جين . vanB

المقدمة
يُعد جنس  Enterococcus spp.من األجناس البكتيرية المتعايشة ) (Commensalفي
القناة المعدية المعوية لإلنسان والحيوان ،إزداد اإلھتمام بھا بعد سنة  1970عندما لوحظ أنھا
أصبحت من األسباب الرئيسة لإلصابات المكتسبة عن طريق المستشفيات ) Nosocomial
 (Infectionsبنسب إمراضية ووفيات عالية ].[1
تمثل ھذه البكتريا أحــدى المسبباب الرئيســة إللتھابات المجــاري البولــية و إصابات إلتھاب
شغاف القلب ) (Endocarditisإذ وجد أن لھا قابلية اإللتصاق بصمامات القلب السليمة والمدمرة
 ،فضال عن تجرثم الدم ) 2 ] (Bacteremiaو . [3و قد تزامنت اإلصابــات المرتفعة مع
اإلنتشار الواسع إلستعمال المضادات المايكروبية التي تكون ھذه البكتريا مقاومة لھا السيما بالنسبة
للسالالت المقاومة للفانكومايسين ) ،(VREولم تقتصر على البالغين فقط  ،وإنما سجلت إصابات
بين األطفال حديثي الوالدة خاصة بمرض السحايا ] .[4عزلت أول ساللة مقاومة للفانكومايسين)
 (VREفي المملكة المتحدة سنة  ،1980وبدأت تزداد نسبة اإلصابة واإلستعمار)(Colonization
بھذه البكتريا بشكل ثابت  ،إذ يعد إستعمار القناة المعوية لإلنسان والحيوان على حد سواء من أھم
العوامل التي تزيد من نسبة اإلصابة بھا ما يجعلھا مستودعا ً لھا و بالتالي يصبح الكائن الحامل لھا
مضيفا ً دائما ً والذي يعد الخطوة األولى نحو اإلصابة بھذه البكتريا ] .[5
سُجل أول ظھور لبكتريا  VREفي الواليات المتحدة سنة  ،1988بعدھا ظھرت حاالت عديدة
في أنحاء مختلفة من العالم شملت أوروبا وأمريكا الالتينية ،وتكمن خطورة اإلصابة بھذه السالالت
في قابليتھا على نقل مقاومة الفانكومايسين الى أجناس أخرى مثل بكتريا Staphylococcus
 ،aureusإذ ظھرت أول حالة إنتقال لمقاومة الفانكومايسين من بكتريا  VREإلى بكتريا
) Methicillin-Resistant S. aureus(MRSAفي الواليات المتحدة سنة  6 ] 2003و [ 7
 ،كما يعد إنتقال جين مقاومة الفانكومايسين  vanAبمستويات عالية من بكتريا  E. faecalisإلى
بكتريا  S. aureusبوساطة الترانزبوزون اإلقتراني  Tn1546من المخاطر الصحية التي تواجه
األطباء والباحثين نتيجة اإلنتشار السريع لھذه المقاومة بين المكورات المعوية وقابليتھا على نشر
جينات المقاومة من خالل اإلنتقــال األفقي المتمثل باإلقتــران ســواء من خــالل الجينات القــافزة
أو البــالزميدات اإلقترانيــة ]. [8
تمثل القناة المعوية للبائن بيئة مھمة إلنتقال الجينات ضمن النوع الواحد وبين األنواع واألجناس
المختلفة كونھا تعد موطنا تجتمع فيه أنواع بكتيرية متنوعة تمثل النبيت الطبيعي لألمعاء بما فيھا
المكورات المعوية مما يجعلھا مصدرا لنشر جينات المقاومة من خالل إكتسابھا باإلقتران الذي
يحصل داخل األمعاء]. [9
تعد بكتريا  Enterococcusالمقاومة للفانكومايسين مشكلــة صحــية على المستوى العالمي،
تھدف ھذه الدراسة الى دراسة أنتشار ھذه البكتريا المقاومة للفانكومايسين في المستشفيات المحلية
ودراسة محتواھا الوراثي ومدى انتقال ھذه المقاومة بين عزالت البكتريا داخل وخارج الجسم
الحي.
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المواد وطرائق العمل
 العزالت البكتيريه
جُمعت ) (268عينة سريرية ،توزعت بين ) (151عينة إدرار و) (101عينة دم و) (16عينة
سائل النخاع الشوكي  ،من مستشفيات مختلفة في مدينة بغداد لغرض عزل بكتريا
 .Enterococcusزرعت العينات على وسط اكار الدم ثم نقلت الى األوساط األنتقائية بعدھا
شخصت العزالت اعتماداً على الصفات المجھرية والزرعية على وسط المانيتول الملحي ووسطي
أكار  EJوأكار  Bile esculineوأجري عدد من الفحوصات الكيموحيوية حسب ما جاء في
] .[10بعدھا اعتمد التشخيص بإستعمال تقنية  PCRباستعمال البوادئ النوعية المكملة ضمن
جينات  sod Aوفقا لما ذكر في ] [11الخاص بتشخيص النوع  E. faecalisھو
 5- ACTTATGTGACTAACTTAACC -3- Fو
ٌ◌5 TAATGGTGAATCTTGGTTTGG-3- R
وتسلسل البادئ الخاص بتشخيص النوع  E. faeciumھو
 ، 5 GAAAAAACAATAGAAGAATTAT-3 Fو
-5 TGCTTTTTTGAATTCTTCTTTA 3 R
 فحص الحساسية للمضادات المايكروبية
ً
أختبرت حساسية العزالت تجاه ) (11مضاداً مايكروبيا مختلفا بإستعمال طريقة األقراص على
وسط مولر ھنتون الصلب ،وحددت المقاومة والحساسية أعتماداً على االقطار القياسية حسب
 ،[12] CLSIوالمضادات المستعملة ھي(E)Erythromycin, (V) Vancomycin :
(RA)Rifampicin, (TE)Tetracycline, (S)Streptomycin,(OFX)Ofloxacin.
(AM)Ampicillin, (OX)Oxacillin, (AZL)Azlocillin, (IMP)Imipeneme,
(FEP)Cefepime,
 تحديد التركيز المثبط االدنى ) (MICلمضاد الفانكومايسين
حدد التركيز المثبط االدنى ) (MICلمضاد الفانكومايسين بطريقة التخافيف المتضاعفه المتسلسله
بالوسط الزرعي السائل ،أعتمدت نقطة التوقف حسب .[12 ] CLSI
 عزل  DNAالبكتيري
عزل الدنا البالزميدي والكروموسومي من عزالت البكتريا المقاومة لمضاد الفانكومايسين
باعتماد عدة أستخالص الدنا المجھزة من شركة  (USA) promegaمن العزالت البكتيرية
المشخصة ورحلت نتائج االستخالص باستعمال ھالم االكاروز .
 االقتران البكتيري خارج الجسم الحي ) (in vitro
أجري اإلقتران البكتيري على ورقة الترشيح وحسب ماجاء في ] [13أذ إنتخبت العزالت
البكتيرية  E. faecalisوبكتريا  E. faeciumالمقاومة للفانكومايسين بوصفھا عزالت
مانحة ) (Donorفي حين أعتمدت السالله القياسية  E. faecalis JH2-2بوصفھا عزلة
مستلمة ) (Recipientتم الحصول عليھا من الكلية الملكية في المملكه المتحده .
 االقتران البكتيري داخل الجسم الحي )(in vivo
أجري اإلقتران البكتيري داخل الجسم الحي حسب ماجاء في ]  9و  ،[14أۥستعملت في ھذه
التجربة أربعة فئران )  (Germ – free female miceوضعت في أقفاص معقمة وبظروف
تغذية معقمة .كما إنتخبت عزلتان بكتيريتان تعودان للنوعين  E. faecalisوE. faecium
كعزالت مانحة )مقاومة للفانكومايسين( والسالله  E. faecalis JH2-2بوصفھا عزلة
مستلمة .جُرﱢ عت الفئران بواقع ) (0.2مل من العالق البكتيري للخاليا المستلمة عن طريق الفم
وتُركت لمدة ثالثة أيام ،جُرعت بعدھا كل فأرة بـ ) (0.2مل من عالق الخاليا البكتيرية المانحة
 ،وذلك بعد مرور ) (3أيام من التجريع األول ،قتلت الفئران بعد ) (3ايام وجمعت محتويات
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القولون لكل فأرة في أنابيب منفصلة تحتوي كل منھا على ) (5مل من المحلول الفسلجي،
أجريت بعدھا تخافيف عشرية من عالق محتويات القولون ونُشر كل منھا على األطباق الحاوية
على الوسط اإلنتقائي بعدھا حُضنت بدرجة )(37هم لمدة ) (24ساعة لتحديد أعداد الخاليا
اإلقترانية .
 الكشف عن جينات  vanAو  vanBفي عزالت بكتريا Enterococcus spp.
E.
أختيرت البوادئ النوعية ال ُمستھدفة لجينات  vanAو) vanBجدول  (1في بكتـــــريا
 faecalisو  E. faeciumوفقا َ لما ذكر في ]  15و .[16
جدول  : 1البوادئ المستعملة للكشف عن جينات  vanAو vanBبين عزالت الدراسة.
ت

تتابع البادئ
`5ــــــــ`3

البادئ

1

حجم الناتج
bp

bpعدد القواعد

vanA-F

GGGAAAACGACAATTGC

17

R

GTACAATGCGGCCGTTA

17

vanB-F

AAGCTATGCAAGAAGCCATG

20

R

CCGACAATCAAATCATCCTC

20

المصدر
15

732
16

2

536

النتائج والمناقشة
تم الحصول على ) (33عزلة تعود لجنس  Enterococcus spp.بواقع ) (30عزلة من
عينات اإلدرار و) (3عزالت من عينات الدم  ،فيما لم نحصل على أي عزلة من عينات سائل
النخاع الشوكي  .أما على مستوى النوع فقد تم تشخيص ) (20عزلة تعود للنوع ،E. faecalis
شملت ) (17عزلة من عينات اإلدرار بنسبة عزل ) %(11.25و) (3عزالت من عينات الدم بنسبة
عزل ) ،%(2.97في حين ُشخصت ) (10عزالت تعود للنوع  E. faeciumبنسبة عزل
) %(6.62و قد عزلت جميعھا من عينات اإلدرار ) جدول .(2
جدول  :2أعداد ونسب عزالت انواع بكتريا  Enterococcus spp.قيد الدراسة
نوع
العينات

عدد
العينات

عدد عزالت بكتريا
Enterococcus
spp

نسب عزلھا%

عدد ونسبة
عزالتE.faecium

عدد ونسبة عزالت
E.faecalis
عدد

نوعي*

اجمالي**

عدد

نوعي*

اجمالي**

Urine

151

30

19.86

17

56.66

11.25

10

33.33

6.62

Blood

101

3

2.97

3

100

2.97

-

-

-

CSF
المجموع

16
268

33

-

20

-

-

10

-

-

*النوعي من مجموع العزالت لكل عينة )ادرار  ،دم ** . (CSF ،اإلجمالي من مجموع العينات.

لم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه ] [17الذي بين أن نسب العـــزل اإلجمــــالي
لبكتريا  E. faecalisمن عينات اإلدرار كانت ) ، %(6.94عزلت ) (27عزلة تعود للنوع E.
 faecalisمقابل ) (3عزالت تعود للنوع  ، E. faeciumبينما اتفقت نتائجنا مع ماتوصل إليه
] [18الذي بيّن أن نسب عزل بكتريا  E. faeciumمن اإلدرار ).%(6.21
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تُعد المستشفيات ووحدات العناية المركزة من أھم مصادر أنتقال ھذه البكتريا سواء للمرضى
الراقدين فيھا لتلقي العالج لفترات طويلة واألصحاء ،وأن أكثر األصحاء عرضة لإلستعمار من
قبل ھذه البكتريا ھم العاملين في مجال الرعاية الصحية ،ما يجعلھم مضائف من الممكن أن تنتقل
ھذه البكتريا عن طريق أيديھم الملوثة إلى المرضى والمرافقين لھم  ،وبالتالي تتضاعف مخاطر
اإلصابة ] ، [ 19قد يعود سبب اإلختالف في نسبة العزل بين الدراسات إلى :طبيعة العينات ،
ونوع الدراسة  ،وحجم العينة  ،والموقع الجغرافي الذي أخذت منه العينات .
أظھرت نتائج فحص الحساسية للمضادات المايكروبية )شكل  (1فعالية كل من مضادي
 Imipenemو Ampicillinتجاه عزالت بكتريا  ،E. faecalisفي حين كانت عزالت ھذه
البكتريا مقاومة بنسبة ) %(100لمضادي  Oxacillinو  ،Cefepimeأما بالنسبة لبكتريا
 E.faeciumفقد أظھرت عزالتھا حساسية عالية تجاه  Imipenemو كانت عزالتھا أكثر حساسية
تجاه  ، Ampicillinفضال عن أن جميع العزالت كانت مقاومة لمضاد .Oxacillin
من جانب اخر كانت ) %(25من عزالت بكتريا  E. faecalisمقاومة للفانكومايسين ،بينما بلغت
نسبة المقاومة لھذا المضاد ) %(40بين عزالت بكتريا  . E. faeciumحددت التراكيز المثبطة
الدنيا ) (MICsللفانكومايسين بين العزالت المقاومة لھذا المضاد بطريقة التخفيف بالوسط السائل،
تراوحت قيم  MICلعزالت بكتريا  E. faecalisبين ) (512-4مايكروغرام\مل ،أما بالنسبة
لبكتريا  E. faeciumفتراوحت قيم  MICلعزالتھــــا بين ) (64-4مايكروغــرام\مـــل .وجد
] [17من خالل دراسة أجراھا على ) (27عزلة من بكتريا  E. faecalisمعزولة من إلتھابات
المجاري البولية أن ھذه العزالت جميعھا حساسة وبنسبة ) %(100للفانكومايسين ،ووجدت )(18
أن ) % (18من عزالت  E. faeciumالمعزولة من إدرار وبراز أشخاص أصحاء كانت مقاومة
للفانكومايسين .وجد ] [20أن نسبة حساسية عزالت بكتريا  E. faecalisو E. faeciumالمعزولة
من بعض مستشفيات الھند للفانكومايسين بلغت ) %(97.9و ) %(97.8على التوالي  ،وبلغت نسبة
المقاومة ) %(58بين عزالت بكتريا  E. faeciumالمعزولة من المرضى خالل دراسة أجراھا
] [21في حين أن نسبة مقاومة عزالت بكتريا  E. faeciumالمعزولة من الدواجن في الدراسة
نفسھا كانت ).%(40
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المضادات المايكروبية المستعملة
(E)Erythromycin, (RA)Rifampicin, (TE)Tetracycline, (S)Streptomycin,(OFX)Ofloxacin. (AM)Ampicillin, (V) Vancomycin
(OX)Oxacillin, (AZL)Azlocillin, (IMP)Imipeneme, (FEP)Cefepime,

شكل  : 1حساسية عزالت بكتريا  Enterococcusللمضادات المايكروبية.

بيَنت نتائج التحري عن الدنا البالزميدي بالترحيل الكھربائي في ھالم األكاروز لعدد من عزالت
بكتريا المكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين إحتواء بعض ھذه العزالت على حزم بالزميدية
مختلفة األحجام .أجريت بعدھا عمليات اإلقتران البكتيري خارج الجسم الحي ) (In vitroوداخل
الجسم الحي ) ،(In vivoأظھرت النتائج نجاح عمليات اإلقتران ،إذ لوحظ إنتقال مقاومة
الفانكومايسين بين الخاليا ما يدل على إحتمال كون الجينات المشفرة لھذه الصفة محمولة على
بالزميدات إقترانية تُسھل إنتقالھا عبر اإلنتقال األفقي من خلية ألخرى ضمن النوع ذاته أو األنواع
األخرى.
بيَنت نتائج التحري عن جينات مقاومة الفانكومايسين في بكتريا  VREبين النوعين E.
 faecalisو  E. faeciumأن جينات المقاومة  vanAھي األكثر إنتشارا بين العزالت المحلية
بالمقارنة مع جينات  ،vanBإذ إحتوت العزالت جميعھا سواء التابعة لكال النوعين وذات MIC
 (64)مايكروغرام\مل على جين  ) vanAشكل  (2عدا عزلتين كانت إحداھما عزلة سريرية
تعود لبكتريا  E. faecalisواألخرى تعود لبكتريا  E. faeciumاللتان لھما (32) MIC
مايكروغرام \مل إذ إحتوت كل منھما على جين .vanB
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شكل  :2الترحيل الكھربائي لناتج تفاعل  PCRلبكتريا  VREبإستعمال البوادئ النوعية لجين .van A
المسار ) (3-9عزالت بكتريا  Entrococcus spp.المقاومة للفانكومايسين
المسار ) (1الدليل الحجمي

وجد  Simjeeوجماعته ] [22أن جينات مقاومة مضاد الفانكومايسين في بكتريا Entrococcus
 spp.المقاومة للفانكومايسين ) (VREالمعزولة من اإلنسان أظھرت تطابقا مع تلك الجينات في
بكتريا  VREالمعزولة من كالب مصابة بإلتھابات المجاري البولية في الواليات المتحدة ،ما يدل
على وجود تبادل في عوامل المقاومة بين السالالت ،حتى وإن إختلف الكائن الذي عزلت منه ،
االمر الذي قاد إلى اإلعتقاد بأن الحيوانات القريبة من اإلنسان قد تؤدي دوراً في نشر عوامل
المقاومة ،وبالتالي وصولھا إلى اإلنسان .كما شخص البالزميدين pSL1و pSL2في عزالت
لبكتريا  E. faecalisعزلت من اإلنسان والدجاج  ،مما يعطي مؤشرا على حصول تبادل في
المعلومات الوراثية بين السالالت سواء كانت معزولة من اإلنسان أو الدجاج الذي يُعد مستودعا
لبكتريا  VREويدل على فعالية اإلنتقال األفقي لجينات المقاومة المتعددة بما فيھا مقاومة
الفانكومايسين من الحيوان إلى اإلنسان بوساطة بالزميدات مستجيبة لفرمونات الجنس ]. [23
إن ھذه السالالت ما زالت تظھر عند التحري عن وجودھا سوا ًء في األغذية أو فضالت
الحيوانات التي تُع ُد مصدرا لنقل جينات المقاومة من السالالت المعزولة من الحيوانات إلى
السالالت المعزولة من اإلنسان ،ويحدث ھذا اإلنتقال للجينات بشكل رئيس داخل أمعاء اإلنسان،
الذي يكون أكثر ُعرضةً لدخول سالالت  VREالمعزولة من الحيوانات من خالل تناوله لل ُمنتجات
الحيوانية ،أو تعامله المباشر مع الحيوانات التي اۥستعملت المضادات الجرثومية في تربيتھا بوصفھا
محفزات للنمو].[19
إن إنتشار المقاومة المتعددة للمضادات الجرثومية بما فيھا مقاومة المضادات الكاليكوببتيدية بين
أنواع المكورات المعوية ) (Glycopeptide Resistant Enterococci) (GREوبشكل
خاص بين سالالت النوع  E. faeciumأصبح يُشكل مشكلة عالمية مع بعض اإلختالفات في وبائية
ھذه البكتريا بين دول أوروبا والواليات المتحدة ،إذ تُسجّ ل حاالت إصابة و بنسب عالية بھذه البكتريا
داخل بيئة المستشفيات  ،وخاصة وحدات العناية المركزة في الواليات المتحدة بالمقارنة مع نسب
إصابة واطئة تُسجّ ل خارج بيئة المستشفيات سواء في المجتمع أو الحيوانات أو المنتجات الحيوانية،
يرتبط إنتشار سالالت  VREفي أوروبا بإستعمال مضاد  Avoparcinبوصفه ُمحفز للنمو في
تربية الحيوانات والذي يعطي دليال على إنتقال ھذه السالالت من الحيوانات إلى اإلنسان عبر
اإلنتقال األفقي لجينات المقاومة ،علما أن  Avoparcinال يُستعمل في الواليات المتحدة إذ يقتصر
إستعمال المضادات الكاليكوببتيدية فيھا على األغراض الطبية وھذا ما يُفسراإلختالف في مصادر
عزل السالالت المقاومة ] .[24من االستنتاجات المھمة للدراسة الحالية إنتقال صفة مقاومة
الفانكومايسين بين الخاليا قيد الدراسة ما قد يعزى الى إحتمالية كون جينات ھذه الصفة محمولة
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على بالزميدات إقترانية تُسھل إنتقالھا عبر اإلنتقال األفقي من خلية ألخرى ضمن النوع ذاته أو
.األنواع األخرى
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