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Abstract 
Two isolated bacterial strains (E. coli 64, E. coli MM294), were purified, 
they are: gram-negative bacteria, circular, regular edged, thick somewhat 
glitter, viscous, and lactose fermenter. They belong to the family of 
Enterobacteriaceae E. coli 64 showed the resistant to all used antibiotics 
except Rifampicin (RA), Cephotaxime (CTX), Nitrofurantion (FT), 
Tabramycin (TM), and Cephalexin (RX) (Sensitive to). While E. coli 
MM294 showed the sensitivity to all used antibiotics except: Rifampicin 
(RA), Lincomycin (L), Clindamycin (CM), and Erythromycin (E), 
(resistantt to) Conjugative experiments showed that E. coli strain 64 
harbored a self transmissible plasmid carrying resistant genes for: 
Tetracycline (TE), Amoxicillin (AMX), Neomycin (N), Chloramphenicol 
(C), Ampicillin (AM), and Trimethoprime + Sulfamethorazole (SXT) It 
seems that all these resistant genes may be carried on one self transmissible 
plasmid, or they may be carried on one self transmissible plasmid (except 
Neomycin, resistant gene may carry on other self transmissible plasmid).. 
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  الخالصة

و بعد تنقيتها وجد ان  E. coli (E. coli 64, E. coli MM294)أجري البحث على عزلتين من بكتريا 
مدورة الشكل ذات حافات منتظمة و متألقة المظهر و سميكة بعض , كرام السالبة: صفات كل منها كانت 

ان الى عائلة تعود هاتان الساللت الشيء و لزجة و لها القابلية على تخمير سكر االكتوز
Enterobacteriaceae.  

كانت مقاومة لكل المضادات  E. coli 64أظهرت نتائج اختبار الحساسية ضد المضادات الحيوية بأن .
و  )Cephotaxime (CTX)(و السيفوتاكسين  )Rifampicin (RA)(الحيوية المستعملة عدا الرفامبسين 

و السيفاالكسين  )Tabramycin (TM)(سين و التبراماي )Nitrofurantion (FT)(النتروفرانشن 
)Cephalexin (RX) (بينما. كانت حساسة لهذه االجناسE. coli MM294  كانت حساسة لكل

 Lincomycin(و اللينومايسين  )Rifampicin (RA)(المضادات الحيوية المستعملة عدا الرفابسين 
(L)(  و الكلندامايسين)Clindamycin (CM) ( و االرثرومايسين)Erythromycin (E)(  كانت مقاومة

تحمل  E. coli 64و قد بينت تجربة االقتران البكتيري التة أجريتبين الساللتين بأن ساللة . لهذه االجناس
 Tetracycline( لالنتقال حامال جينات مسؤولة عن مقاومة هذه الساللة ضد التتراسايكلين بالزميدا قابل

(TE)( و االموكسسلين )Amoxicillin (AMX)( و النيومايسين )Neomycin (N)(  و
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+ و الترايمثبريم  )Ampicillin (AM)(و االمبسلين  )Chloramphenicol (C)(الكلورامفنيكول 
  .)Trimethoprime + Sulfamethorazole (SXT)(السالفمثرازول  

ى بالزميد واحد الحيوية قد تكون محمولة جميعها عل المقاومة ضد المضاداتاوضحت النتائج ان جينات 
او على بالزميدين احدهما يحمل كل كل الجينات التي تعطي المقاومة ضد كل المضادات الحيوية 

 .المستعملة عدا المضاد نيومايسين الذي قد يكونموقع جينه محمولعلى البالزميد الثاني

 


