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 عنوان فارسی مقاله :

ها انرتوکوکوس در بیوتیک آنتی مقاومت های مکانیسم  

 عنوان انگلیسی مقاله :

Mechanisms of antibiotic resistance in enterococci 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک Hایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Hایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Hایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

Five-year view

The dawn of the 21st century is seeing the advent of what many are calling the ‘post-

antibiotic era’. As older therapies gave way to newer drugs, bacteria rapidly responded with 

a diverse array of defense tactics. We are fighting today's wars with yesterday's strategies, 

much like the massed troop assaults against fixed fortifications at the Somme and Verdun in 

World War I. Out of these battles, however, came new innovations, the rise of the airplane 

and the tank, and with them new strategies. Just two decades later, the idea of combined 

arms, manifested as Blitzkrieg, or ‘lightning war’ would change the battlefield of the 20th 

century.

چشم انداز  5 ساله

 قرن 21   ظهور عرص  پسا آنتی بیوتیک را  به چشم خود نظاره کرد. از ان جا که درمان های قدیمی 

 تر راه را برای   دارو های جدید باز کردند، باکرتی ها  دارای طیف وسیعی از تاکتیک های دفاعی می

 باشند. ما امروزه  با راهربد های دیروز در حال جنگ   می باشیم  هامنند   یک   ارتش در برابر قلعه

 سام و وردون در جنگ جهانی دوم. از این نربد ها، یک رسی نواوری ها نظیر تانک و هواپیام  ماندند.

دو دهه بعد، ایده  ارتش ترکیبی منجر به تغییر میدان نربد در قرن 20 شد
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