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بحث :ملخص ال
تصــاق بســطوح الخالیــا الظهاریــة لبطانــة االعلــى  Alcaligenesدراســة قــدرة البكتریــا تتمــ

جـــــــود فـــــــرق معنـــــــوي فـــــــي قـــــــدرة عـــــــزالت تحـــــــت النـــــــوع و فـــــــم اإلنســـــــان ، وقـــــــد أظهـــــــرت النتـــــــائج 

)(A.x.x علـى االلتصـاق مقارنـة مـع كـل مـن النـوعA.faecalis  تحـت النـوعو)(A.x.d ن یاللـذ

ـــم تســـجل الدراســـة وجـــو  ـــوعل د فـــرق معنـــوي بینهمـــا . كمـــا اظهـــرت الدراســـة قـــدرة عـــزالت تحـــت الن

)(A.x.x دم االرانب حمر للفصائل المختلفة من دم االنسان ودم اللكریات الفي احداث التالزن

، ولــم تســجل قــت مــع التراكیــز العالیــة للبكتریــاتراف إذوالــدجاج وقــد اتســمت هــذه القابلیــة بالمحدودیــة 

ـــة فروقـــات فـــي هـــذه الد وجـــو ایضـــاالدراســـة  النـــوع فشـــلكمـــافصـــائل دم االنســـان ،  اع نـــو الفعالی

A.faecalis  تحت النوع و)(A.x.d مـن المـأخوذةفي احـداث الـتالزن مـع كریـات الـدم الحمـر

المـأخوذة مـع كریـات الـدم الحمـرضـعیفا، فـي حـین اظهـرا  تالزنـاالفصائل المختلفة لـدم االنسـان

تمیـز تحـت  كـذلك، و التراكیـز العالیـة للبكتریـامـع وقـد ارتبطـت هـذه القـدرة ، والدجاجاألرانبمن دم

اذ اســتمر الــتالزن لألرانــببقدرتــه علــى احــداث الــتالزن مــع كریــات الــدم الحمــر A.x.x)(النــوع

810حتـى تركیـز  ×  و A.faecalisالنـوع قـدرة  اختفـت، فـي حـین ٣خلیـة بكتیریـة / سـم0.375

٠810 في التخافیف األعلى مناحداث التالزن  على A.x.d)(تحت النوع × خلیـة بكتیریـة 1.5

ـــد الدراســـةAlcaligenesجمیـــع عـــزالت بكتریـــا ســـتطعلـــم تو  .٣/ ســـم ل الـــدم فـــي یـــتحل علـــى قی

.واألرانباإلنساندم  أكاراالطباق الحاویة على وسط 

لملزنــات كریــات Alcaligenesتبــین مــن نتــائج الدراســة امــتالك البكتریــا :االســتنتاجات 

الدم الحمر النواع من فصائل الدم ، والتي تعد عامال مهما من عوامل ضراوة البكتریا .
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The Ability Of Alcaligenes To Adhere To The
Epithelial Cells And Its Relation With The Ability

To Agglutinate RBCs .

Al-Rassam, Z.T.
College of Science - University of Mosul

Abstract:
This study deals with the ability of the bacteria 'Alcaligenes' to

adhere to the surface of the mouth epithelial cells . The results showed a

significant difference in the ability of the subspecies (A.x.x) compared

with species A.faecalis and the subspecies (A.x.d) which don’t show a

significant difference among them.

The study also detected the ability of the isolates of (A.x.x) to

agglutinate red blood cells of the different human blood groups and rabbit

and chicken blood cells. This ability was restricted and accompanied with

the high concentration of bacteria . The study didn’t record any difference

in this ability with the different blood groups, the species A.faecalis and

the subspecies (A.x.d) were unable to agglutinate the different groups of

RBC while both showed weakly agglutinate rabbit and chicken RBCs

which occur high bacterial concentration. The subspecies (A.x.x) were

characterized by their ability to agglutinate rabbit RBCs which continued

to the bacterial conc. of 0.375×108 cells/ml , while this ability

disappeared for A.faecalis and the subspecies (A.x.d) at bacterial

concentration of more than 1.50×108 cells/ml . All the isolates of

Alcaligenes under study are unable to lyse blood on blood agar plates

prepared from human and rabbit blood .

Conclusion: The study showed the ability of the bacteria

Alcaligenes to agglutinate the different types of RBCs and it was

considered as one of its virulence factors.
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:المقدمة
.Aأنواعــا عدیـدة مهمـة ســریریا، منهـا النـوع Alcaligenesیضـم جـنس  xylosoxidans

.A.x.x(Aالذي یضم تحت النوع ( xylosoxidans subsp. Xylosoxidans والمعروف سابقا

، وقد اعید استخدام هـذه التسـمیة فـي االونـة االخیـرة xylosoxidansAchromobacterباسم 

.A.x.d(A، وتحـت النـوع ( xylosoxidanse subsp.denitrificans[2 , . كمـا یضـم [1

.Aهـذا الجـنس النـوع  piechaudii والنـوعA. faecalisالمعـروف سـابقا باسـمAlcaligenes

odorans[4,3]) یعــد تحــت النــوع .A.x.x الســریریة بــالرغم مــن تواجــده ) مهمــا مــن الناحیــة

. فقــــد بــــرز ملوثــــا [5]والمجــــاري التنفســــیة لألصــــحاء بشــــكل طبیعــــي فــــي األذن والقنــــاة الهضــــمیة 

للسوائل والمحالیل الطبیة المستخدمة في المستشفیات ، واعتبر المسؤول عن اإلصابات المرتبطـة 

3]بهــا  , . وقــد تنوعــت اإلصــابات الناجمــة عــن هــذه البكتریــا إذ عزلــت مــن الســائل ألشــوكي [2

هـاز التنفسـي والجـروح المتقیحـة ومـن دم المرضـى وسائل البریتون وسائل الجنـب ومـن إفـرازات الج

المصــابین بتجــرثم الــدم الــذي أعقــب القثطــرة الوریدیــة والعملیــات الجراحیــة للقلــب واألوعیــة الدمویــة 

. وقـــد أشـــارت العدیـــد مـــن [7]. وعـــدة أفـــراد هـــذا الجـــنس انتهازیـــة ترافـــق البكتریـــا الممرضـــة [6]

لــدى مرضــى التلیــف الحویصــلي رفــع نســبة الوفیــات فــي ) A.x.xالدراســات إلــى دور تحــت النــوع (

. فضـــال عـــن التســــبب [9,8]الراقـــدین فـــي المستشـــفیات الصـــابتهم بالتهـــاب الرئــــة وجرثمـــة الـــدم 

كما تسـببت .[10]بالتهاب البریتون المزمن لدى مرضى الفشل الكلوي الذي یعقب عملیة الدیلزة 

التهــاب نخــاع العظــم لــدى مرضــى التهــاب الكبــد هــذه البكتریــا بالتهــاب ســحایا الــدماغ وذات الرئــة و 

الفیروســـي ، واالیـــدز والســـرطان ومرضـــى نقـــل األعضـــاء المســـتخدمین للعقـــاقیر المثبطـــة للمناعـــة 

. فــي  [7]. وقــد ارتبطــت االصــابة بهــذه البكتریــا بــالتثبیط واســتعداد المــریض لالصــابة [12,11]

) مــن إالم إلــى A.x.xمتســببة عــن بكتریــا(إلــى انتقــال إصــابة المجــاري التنفســیة ال[3]حــین أشــار 

]13[) من اشقاء یعانون مـن اصـابة المجـاري التنفسـیة A.x.xطفلها. فضال عن عزل بكتریا (

) مـن قرحـة القرنیـة المـزمن لمریضـة أخضـعت الستئصـال التقـرح بعـد A.x.x. كما عزلت بكتریا (

. وقـد اعتبـرت هـذه البكتریـا [14]الفشل في عالجها بالمضادات الحیویة الذي استمر ثالثة اشـهر

. وتكمن خطورة هذه البكتریا فـي ]15[جرثوما كامنا قادرا على إحداث اصابات مزمنة لألصحاء

. ولعدم وجود دراسـة [1,16]امتالكها للمقاومة المتعددة والنموذجیة للعدید من المضادات الحیویة 

صــممت هــذه الدراســة لتحدیــد قــدرة  فقــد Alcaligenesمستفیضــة حــول امراضــیة انــواع البكتریــا

انواعها على االلتصاق واحداث التالزن النواع من كریات الدم الحمر .
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المواد وطرائق العمل
العزالت:

)A.x.xتحـت النـوع (ل)٣. ( Alcaligenesعـزالت لبكتریـا  )٩( أجریت الدراسـة علـى

[17]مــــن لحصــــول علیهــــا والتــــي تــــم اA.faecalis) ٣( و)A.x.dتحــــت النــــوع (مــــن  ) ٣(،

  ة .یمعزولة من عینات سریر الو 

االختبارات:
القدرة على تحلیل الدم

لقحــت العــزالت قیــد الدراســة علــى اطبــاق  حاویــة علــى وســط اكــار دم االنســان واالرانــب 

ساعة وسجلت النتائج . ٢٤لمدة  م٣٧وحضنت بدرجة حرارة 

اختبار التالزن الدموي
معلــق البكتیــري وذلــك بنقــل مســتعمرات البكتریــا النامیــة علــى بتحضــیر الر اختبــالااجــري 

ــــــــم ــــــــدارئ المعق ــــــــح الفســــــــیولوجي ال ــــــــول المل ــــــــى محل ــــــــى انبــــــــوب حــــــــاو عل ــــــــدم ال وســــــــط اكــــــــار ال

(PBS)phosphate buffered saline –PH وعلقـت  مـرتینالخالیـا البكتیریـةغسـلت، 7.2

الرابــــعاالنبــــوب مقارنــــة بمقیــــاس ماكفرالنــــد ٣/ ســــمخلیــــة  ١.٢×٩١٠بتركیــــز و (PBS)بمحلــــول 

(McFarland Standard No.4). عینــات دم اذ جمعــت معلــق كریــات الــدم الحمــرحضــر

,+O-لفصــائلل مــن متبــرعین أصــحاءاالنســان O-, AB+, AB - , B+, B-, A+, A

كریـات فصـلت .EDTAحاویـة علـى مـادة فـي انابیـب معقمـة ومن دم األرانب والدجاج ووضعت 

% (حجم/حجـم) . ٢بتركیز نفس المحلولثم علقت ب(PBS)بمحلولمرتین غسلت و الدم الحمر 

وابتـداء البولیسـترینشـریحةحفـر  الى )(PBSمن محلول  امایكرولیتر  ٥٠االختبار بإضافة  يأجر 

الــى كــل مــن الحفــرة المحضــر بكتیــريمــن المعلــق ال امــایكرولیتر  ٥٠ أضــیف، مــن الحفــرة الثانیــة

 ٥٠بنقــل فیفاتخــسلســلة مــن ال تأجریــثــمAالعمــود مــن  اءفــي كــل عمــود ابتــدانیــةالث و ولــىاال

.  ١١وهكـــذا وصـــوال الحفـــرة رقـــم ثالثــةالـــى ال نیـــةمــن الحفـــرة الثابكتیـــريمعلـــق الالمـــن  امــایكرولیتر 

Aالـدم یلةلفصـمایكرولیتر مـن معلـق كریـات الـدم الحمـر ٥٠اضیف  +Aالـى كـل حفـر العمـود+

برفق رجت الشریحة،سیطرة سالبة عینة  ١٢وبذلك تصبح الحفرة رقم ،لباقي فصائل الدم وهكذا 

.[18]من إجراء االختبار ةت النتائج بعد مرور ساعئقر  ،، تركت بدرجة حرارة الغرفة
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للفماختبار االلتصاق على الخالیا الظھاریة 
human)النسـان ا تجویـف فـمجمعـت الخالیـا الظهاریـة مـن  buccal cavity)بوسـاطة

باستخدام جهاز الطرد المركزي(PBS)ثالث مرات بمحلول الخالیاغسلت،مسحة قطنیة معقمة 

المعلـق . رشـحائق ثـم علـق الراسـب بـالمحلول نفسـه) دقـ١٠لمـدة (و  دورة / الدقیقـة1500وبسرعة

Whattman)خـالل ورقــة ترشــیح No.1)ة حیــث تــوزع الخالیــا بشـكل عشــوائي علــى ســطح ورقــ

microscope) حائشـــر أغطیــة نقلــت الخالیـــا الــى ، الترشــیح  slide covers) غطـــاء ضــغط

وضــعت ، بعــدها ) دقیقــة ١٥لتجــف مــدة (االغطیــةالشــریحة علــى ســطح ورقــة الترشــیح ، وتركــت

المعلق الجرثومي المحضر أضیففارغة .  و الشرائح الزجاجیة في اطباق زجاجیة معقمةاغطیة 

حاضـنة هــزازة االطبـاق باسـتخدام، حضــنتلكـل طبـق تقریبـا٣ســم )٥بحجـم (السـابقة وفـي الفقـرة 

الشــرائح مــرتین بمحلــول الفوســفات اغطیــة. ثــم غســلت م ٣٧بدرجــة حــرارة و لمــدة ســاعة واحــدة 

، غســلت مــرتین بمحلــول ) دقیقــة١٥لمــدة (Methanolالمــنظم ، ثبتــت هــذه الخالیــا بالمیثــانول  

غســلت الشــرائح بالمــاء ثــم) دقیقــة٢٠لمــدة (Giemsaكمــزا صــبغة بوصــبغت الفوســفات المــنظم

ثبتـــت األغطیـــة علـــى الشـــرائح الزجاجیـــة وفحصـــت الشـــرائح باســـتخدام المقطـــر ، وتركـــت لتجـــف .

اختیـــرت بشـــكل ) خلیـــة ظهاریـــة ٥٠ـ (بـــالملتصـــقة بكتریـــاتـــم احتســـاب عـــدد ال، المجهـــر الضـــوئي

اجــري التحلیــل ظهاریــة ، و لكــل خلیــةتیریــةخالیــا بك) ١٠قــل مــن (االوتــم اهمــال العــدد عشــوائي ، 

.[19]االحصائي 

النتائج والمناقشة
علـــى ) قـــدرة جمیــع عــزالت البكتریــا قیــد الدراســة ١ل (شــكأظهــرت النتــائج الموضــحة فــي ال

  ) .١صورة (،لتصاق بسطوح الخالیا الظهاریة المعزولة من تجویف الفماال
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) قدرة العزالت قیـد الدراسـة علـى االلتصـاق بسـطوح الخالیـا الظهاریـة المعزولـة مـن ١الصورة (

Giemsa، الصبغة كمزا  ١٠٠٠ xتجویف الفم . قوة التكبیر 

عنـد وجـود فـرق معنـويA.x.x)( وعقد تباینت هذه القابلیـة بـین االنـواع اذ اظهـر تحـت النـو 

والنــوع A.x.d)(فــي قدرتــه علــى االلتصــاق مقارنــة مــع تحــت النــوعp<0.05مســتوى احتمالیــة

A.faecalis١(الجدول،اللذان لم تسجل الدراسة وجود فرق معنوي بینهما( .  

ــا  )١(الجــدول  ــدرة عــزالت البكتری ــا الظهAlcaligenesق ــى االلتصــاق بســطوح الخالی ــة عل اری

المعزولة من تجویف الفم .

البكتریا
االنحراف معدل االلتصاق  

المعیاري
مستویات اختبار دنكن

A  ١٦.٨٩  A.x.x٦٨.١٧)(تحت النوع

B  ٧.٩٦  A.x.d٢١.٨٩)(تحت النوع

B  ٨.١٩  A.faecalis٢٢.٦٦النوع 

حسب اختبار دنكنp<0.05وى احتمالیة المعدالت ذات الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مست

تعد القابلیة على االلتصاق من عوامـل الضـراوة المهمـة للبكتریـا إذ تـتمكن البكتریـا خاللهـا 

االنزیمــات الحالــة إلــى خالیــا المضــیف ، كمــا یســاعد االلتصــاق فــي تغلــب مــن إیصــال الســموم و

، فضـــال عـــن كونـــه مـــدخال بكتریـــا ال ةالخالیـــا البكتیریـــة علـــى فعالیـــات المضـــیف المیكانیكیـــة إلزالـــ

في قدرته )A.x.x(، و یعد الفرق المعنوي الذي أظهره تحت النوع[20]الختراق أنسجة المضیف 
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تحـت النـوععلى االلتصاق مقارنة ببقیة األنواع متفقا مع نتائج العدید من الدراسات التي اعتبـرت 

)(A.x.x أفــراده بالعدیــد مــن اإلصــابات لمرضــى كثــر ضــراوة مــن بقیــة األنــواع إذ تتســبب هــو األ

فضـــال عـــن .[16,15,14,12,11]األصـــحاء االشـــخاصالتثبـــیط المنـــاعي ومرضـــى الســـرطان و 

A.x.d)(تحـت النـوعو  A.faecalisذلك فقد بینت نتائج الدراسـة الحالیـة ان مسـتعمرات  النـوع 

یح ، علــى العكــس مــن المنمــاة علــى وســط اكــار الــدم اتســمت بملمــس لــزج عنــد لمســها بحلقــة التلقــ

، و قـــد تفســـر محدودیـــة التصـــاق النـــوع التـــي كانـــت اقـــل لزوجـــةA.x.x)(مســـتعمرات تحـــت النـــوع

A.faecalis  تحت النوعو)(A.x.d الى إنتاجهما للمادة المخاطیة التي تشبه المحفظة في بعض

العـزالت خصائصها . تظهر العزالت غیر المنتجة للمحفظة قدرة علـى االلتصـاق تفـوق مـا تظهـره 

.المنتجـة لهـا إذ ، A.x.d)(تحـت النـوعو  A.faecalisالنـوع قلـل مـن خطـورةی وهـذا ال[21]

فــــي إحــــداث تغیــــرات خلویــــة فــــي المزرعــــة النســــیجیة A.faecalisإلــــى قــــدرة النــــوع[22]أشــــار 

ن القابلیـة علـى االلتصـاق اإلـى   [23]أشـار كمـا.المحضرة من القصبة الهوائیـة للـدیك الحبشـي

بكتریــــا الإذ ثبــــت وجودهــــا فــــي عــــزالت Fimbriaeرتبط بوجــــود تــــســــطوح الخالیــــا الظهاریــــة لــــم ب

Bordetella aviumمــع االخــتالف فــي، انمــا ارتبطــتالقــادرة وغیــر القــادرة علــى االلتصــاق

فـي  الغشـاءوجود نقص في خمسة أوأكثر مـن بروتینـات للبكتریا اذ ثبت الغشاء الخارجيمكونات 

Bordetellaعزالت بكتریا  avium االخرى.غیر القادرة على االلتصاق مقارنة بالعزالت

الـتالزن مـع كریـات  علـى )A.x.x(عـزالت تحـت النـوعجمیـع الدراسـة قـدرة أظهرت نتـائج

لألرانــــبمــــع كریــــات الــــدم الحمــــر و الــــدم الحمــــر المــــأخوذة مــــن فصــــائل الــــدم المختلفــــة لإلنســــان

ظهـــر  ، اذوترافقـــت مـــع التراكیـــز العالیـــة للبكتریـــایـــةحدودمبالو قـــد اتســـمت هـــذه القـــدرة، والـــدجاج

كیــز اعنــد التر  ٢ و ١فــي الحفــر رقــم لكــل مــن االنســان والــدجاجمــع كریــات الــدم الحمــرالــتالزن

٦810 كریـات على الترتیب ، فـي حـین اسـتمر الـتالزن مـع٣/ سمبكتیریةخلیة810×٣و   ×

810تركیز  ذات ٥الى الحفرة رقم لالرانبالدم الحمر ×   ) .٢(جدول٣/سمبكتیریة خلیة0.375



زیاد ذنون داؤد الرسام

٣٧٢

علـى الـتالزن مـع كریـات الـدم الحمـر المـأخوذة )A.x.x() قدرة عـزالت تحـت النـوع٢( الجدول

من فصائل الدم المختلفة لإلنسان ومع كریات الدم الحمر لألرانب والدجاج

رة
حف

 ال
قم
تركیز البكتریار

810 خلیة ×

٣بكتیریة / سم

التالزن زن مع كریات الدم الحمر الماخوذة من فصائل دم االنسانالتال 

RBCمع

الماخوذة دم 

االرنب

التالزن مع 

RBC

الماخوذة من 

دم الدجاج
A+A-B+B-AB+AB-O+O-

٦  ١  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

٣  ٢  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

١.٥  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  

٠.٧٥  ٤  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  

٠.٣٧٥  ٥  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  

٠.١٨٧٥  ٦  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٩٣٧  ٧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٤٦٨  ٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٢٣٤  ٩  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠١١٧  ١٠  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٠٥٨  ١١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٠٠  ١٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ة الختبار التالزنسالبالنتیجة ال-موجبة الختبار التالزن، + النتیجة ال

علــى قــدرة ال )A.x.d(تحــت النــوع و A.faecalisالنــوع  عــزالت أیــة مــنفــي حــین لــم تظهــر 

علـى  ، اال انهمـا اظهـرا قابلیـة محـدودةفصـائل المختلفـة لإلنسـانللالتالزن مـع كریـات الـدم الحمـر 

 اذ ج  واالرانـب  وترافقـت مـع التراكیـز العالیـة للبكتریـا ایضـا للـدجاالتالزن مـع كریـات الـدم الحمـر 

٦810كیـز اعنـد التر  ١فـي الحفـرة رقـم للـدجاج فقـطمع كریات الدم الحمرظهر التالزن خلیـة×

ذات  ٣الـى الحفـرة رقـم لالرانـبكریـات الـدم الحمـرفـي حـین اسـتمر الـتالزن  مـع٣/ سـمبكتیریة

٠810تركیز   ) .٣جدول (ال ٣/ سمیةبكتیر خلیة1.5×
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على التالزن مع كریات الدم A.faecalisوالنوع )A.x.d() قدرة عزالت تحت النوع٣الجدول(

الحمر لفصائل الدم المختلفة لإلنسان ومع كریات الدم الحمر لألرانب والدجاج

رة
حف

 ال
قم
تركیز البكتریار

810 خلیة ×

٣بكتیریة / سم

التالزن حمر الماخوذة من فصائل دم االنسانالتالزن مع كریات الدم ال

RBCمع

منالماخوذة

دم االرنب

التالزن مع 

RBC

الماخوذة من 

دم الدجاج
A+A-B+B-

AB
+

AB-O+O-

٦  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  

٣  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  

١.٥  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  +  -  

٤  0. 75----------

٥  0. 375----------

٠.١٨٧٥  ٦  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٩٣٧  ٧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٤٦٨  ٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٢٣٤  ٩  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠١١٧  ١٠  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٠٥٨  ١١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

٠.٠٠٠  ١٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ة الختبار التالزنسالبالنتیجة ال-بة الختبار التالزن، + النتیجة الموج

المسـتقبالت  وأعـدادد اخـتالف فـي نـوع و وجـ عـدم )٣جـدول (تبین النتائج الموضـحة فـي ال

وقـد تبـدو ،الفصائل المختلفـة لـدم االنسـان كریات الدم الحمر المأخوذة منح و على سطوجودةالم

لالنســان ضــعیفة مــع كریــات الــدم الحمــر )A.x.x( ع تحــت النــو القـدرة علــى الــتالزن التــي أظهرهــا

ومحدودة إال أنها ارتبطت مع نتیجة اختبار االلتصاق على سطوح الخالیا الظهاریـة لتجویـف الفـم

 و A.faecalisالنوع  عزالت عن )A.x.x(تحت النوع في الدراسة الحالیة ، كما تمیزت عزالت

تعــد  اذللــدجاج واالرانــب . مــع كریــات الـدم الحمــرالــتالزن علـى  تــهقدر  فــي  )A.x.d(تحـت النــوع

. وقــد أشــار [24]شــرا المراضــیة الجــراثیم ؤ القــدرة علــى احــداث الــتالزن مــع كریــات الــدم الحمــر م

المعزولـة مـن الطیـور المصـابة بالتهابـات الجهـاز التنفسـي A.faecalisامتالك النـوعإلى   [25]

A.faecalisا فــي حــین لــم تــتمكن یــمــر لخنــازیر غینالقــدرة علــى إحــداث الــتالزن لكریــات الــدم الح

الرغم مــن اســتیطانها للقصــبة الهوائیــة بــالمعزولــة مــن الطیــور الســلیمة ظاهریــا مــن إحــداث الــتالزن 

وقــدرتها علــى A.faecalisإلــى عــدم وجــود ارتبــاط بــین ضــراوة البكتریــا [26]للطیــور. وقــد أشــار 

إن بـ[27]مـا أكـده  وهـو .هـادورا فیpilli هـدابلال ان لـیسإحداث التالزن لكریات الدم الحمـر و

المســببة إلصــابات الجهــاز التنفســـي للطیــور لــم تظهــر القــدرة علـــى A.faecalisعــزالت البكتریــا 

مراضیة لالشرا ؤ قدرة البكتریا على إحداث التالزن مقد تعتبرإحداث التالزن لكریات الدم الحمر .

.[19]ى كقدرتها على االلتصاق بسطوح الخالیا  رتبط مع عوامل الضراوة األخر توقد ال 
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وقـد فشــلت جمیـع عــزالت البكتریــا قیـد الدراســة مــن تحلیـل الــدم عنــد تنمیتهـا علــى االطبــاق 

بالرغم من ان القدرة على تحلیل الدم هي مـن الحاویة على وسط اكار دم االنسان و دم االرنب . 

ال یعـــد صـــائبا فـــي تحدیـــد  قـــد  أن هـــذا التفســـیرعوامـــل الضـــراوة المهمـــة التـــي تمتلكهـــا البكتریـــا إال

امراضــــــیة البكتریــــــا حیــــــث وجــــــد ان األنــــــواع المحللــــــة وغیــــــر المحللــــــة لــــــدم اإلنســــــان مــــــن جــــــنس 

Streptococcus مثلS.mutans  وS.pyogenes هي ممرضة لإلنسان ، وان عزالت بكتریا

Alcaligenes. latus عن العزالت المحللـة للـدم غیر المحللة للدم ممرضة أیضا وال تقل ضراوة

أن قدرة البكتریا على تحلیل الـدم تعـود المتالكهـا جینـات محمولـة [29]كما أكدت دراسة .[28]

. لــذلك فــان القــدرة علــى تحلیــل الــدم قــد تكتســبها أو تفقــدها علــى بالزمیــدات خاصــة قابلــة لالنتقــال

عـــن  المســـؤولةجینـــاتاغلـــب ال وبمـــا انعوامـــل الضـــراوة االخـــرى .بـــاقيالبكتریـــا مـــع احتفاظهـــا ب

Virulenceالضــراوةمحمولــة علــى بالزمیــداتهــي عوامــل الضــراوة  plasmids[30]  فقــد .

المتواجـــــدة بشـــــكل طبیعـــــي فـــــي الجهـــــاز التنفســـــي وســـــطح الجلـــــد Alcaligenesتكتســـــب بكتریـــــا 

ة للمـرضبالزمیدات الضـراوة مـن بكتریـا اخـرى قریبـة الصـلة بهـا لتتحـول الـى بكتریـا ضـاریة مسـبب

[26].
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