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  الملخص

كذلك المبيض وقناة البيض ألنثى الحمام و  مسحة جرثومية أخذت من70  فحصة الحاليةدراسالشملت       

  للفترة  Collard dove (Streptopelia decaocto)من الخصى لطيور بالغة نوع  مسحات من الذكور أخذت

 و ميثا جنس من الجر12إذ عزل .  وكان الحمام سليم ظاهريا2011ً لغاية حزيران2010من كانون األول 

والنوعين %) 11.7 ( بنسبة أكثرها عزالStaphylococcus xylosusً كان النوع.  نوع عائد لهذه األجناس21

Micrococcus  luteus و Gallibacterium anatis باقي الجراثيم نسب  وتوزعت، %)1.8(نسبة ب أقلها

   نسبة عزل من مسحات المبيض لجراثيمأعلىيخص مكان العزل فكانت   ماأما. المعزولة بين هاتين النسبتين

Enterococcus durans   وBacillus subtilis )12%( ، نسبة لجراثيمأعلىكانت قناة البيض ومن  En. 

avium ،Escherichia coli  و Pasteurella multocidaأما مسحات منطقة الخصى فكانت %)9( سبة بن ،

 ،Pseudomonas aeruginosa األنواع  كل منعزلتبينما  ،%)20( نسبةب Staph. xylosusجراثيم أعالها 
Staph. xylosus ،Staph. saprophyticus، En.  faecalis وE. coli  من مسحات مأخوذة في حالة 

 و اليوريز مثل التي تمتلكها هذه العزالت وامل الضراوةتم التحري عن بعض عو، ى الحمام ألنثباضةاإل

بعض من هذه ل ل قيد الدراسة امتالك العزالت الدراسةكشفت، إذ  الجيالتينيز و إنزيم التحلل الدموي والدينييز

  .العوامل
  

  .جراثيم، المبيض، قناة البيض، الخصى، الحمام: الدالةالكلمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  
        This study includes an examination of 70 bacterial swabs taken from ovary, oviduct of 
femal and male testis from adult pigeons of species Collard dove (Streptopelia decaocto), 
from December 2010 to June 2011. The pigeons were clinically healthy. The isolates were 
12 species and 21 types of bacteria. The type Staphylococcus xylosus was highest ratio 
(11.7%) and types Micrococcus luteus and Gallibacterium anatis were lowest ratio (1.8%). 
Other isolates of  bacteria were distributed between these two percentages. Regarding the 
isolate site, the highest isolation ratio of ovarian swabs was Enterococcus durans and 
Bacillus subtilis (12%), while the higher bacteria ratio isolated from the oviduct swabs are 
En. avium, Escherichia coli and Pasteurella multocida (9%), the testicular swabs were 
Staph. xylosus most isolation ratio (20%), while isolate each of species Pseudomonas 
aeruginosa, Staph. xylosus, Staph. saprophyticus, En. faecalis and  E. coli of  swabs taken 
in the case of ovulation from female pigeons, has also investigated some of the Virulence 
factors which are possessed by these isolates such as Urease, DNase, Gelatinase and 
Haemolysin, the study found that these isolates have some of these factors. 
 

Keywords: Bacteria, ovary, oviduct, testis, pigeons. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

 ، وهو قوي مقاومتواجد بشكل حر في البيئة من حولناوي المعروفة من الطيور البرية الحماميعد       

 الرقاد على البيض والحضانةتكون فترة ، سريع البلوغإنه كما والشتاء  الربيع  فترة التكاثر له هيمراض،لأل

، هألكلى الحمام للزينة وكذلك بير. (Kigir et al., 2010) وين يوم، ويتشارك بها كال األب)19-17(قصيرة 

ه نقلضالً عن بحثاً عن الغذاء، ف  لمسافات طويلةنقلتقدرتها على الطيران والبسبب تعد هذه الطيور مهمة و

  من لعدد وناقالًاً، كونه خازن عن العديد من األمراض الوبائيةالًومسؤ يعد ، وألمراض عبر البراز المطروحل

  . (Giunchi et al., 2012)األحياء المجهرية 

المبيض األيمن معدوم وقناته  الحمام من المبيض وقناة البيض،لطيور  األنثوييتركب الجهاز التناسلي       

حتوي على البويضات التي تكون في متصل بسطح الكلية اليسرى ويفهو  األيسر المبيض  أما،عمل لها ال

ط فوهتها ، تحا بيضاء اللون طويلة سميكة الجدارأنبوبهرة عن ناة البيض فهي عبادرجات نمو مختلفة، أما ق

، المعظم، البرزخ،  القمع تقسم إلى عدة أجزاء وهيو Cloacaeلمجمع اخر في بالمبيض ويفتح طرفها اآل
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تين وكل أما الجهاز التناسلي الذكري فيتكون من الخصيتين المتصلتين بالسطح األسفل للكلي .الرحم والمهبل

   .(Saif et al., 2008, Ritchie et al., 1994)خصية تكون صنوبرية الشكل بنية مصفرة اللون 

وجد قد ف ، واألنثوييشكل طبيعي للجهاز التناسلي الذكرهناك دراسات قليلة عن الجراثيم المتواجدة ب      

لجراثيم لة هشابم Sparrowالعصفور طائرجراثيم في خصى  (Stewart and Rambo,2000)ن الباحثا

 ،Staphylococcus spp.، bacteria Gram negative enteric شملت والمتواجدة في فتحة المجمع

Lactobacillus spp.،Yersinia spp. و Salmonella spp.نو الباحث وجدما، بين (Westneat and Rambo, 

  .جراثيمالبه  كثرتلبط  من السائل المنوي المجموع من ا)%80(ن ا أمدراسته في (2000

 البيض وحتى عن طريق السائل  في المبيض وقناة)الحمام صغار (يلالمسببات المرضية للزغالتنتقل       

واإلناث خالل عملية  انتقال الجراثيم بين الذكور فضالً عن ( Miyamoto et al.,1998)المنوي بعملية التلقيح 

 .Staphylococcus spp.، Campylobacter spp.، Salmonella spp  هذه الجراثيممن  و، الجنسياالتصال

  .)Shigella spp.  )Hupton et al., 2003 و

ه الجراثيم في الطيور تكون  إن هذباحثين ال من قناة البيض في البط، واكتشفE. coliعزلت جراثيم      

بعد اإلصابة بهذه  إن واإلوزطيور البط ، كما وجد في  عندما تكون دفاعات الجسم معدومةةي فرصةغازي

يسر  األلبطنيا إصابة الكيس ثدحل الجسم عن طريق فتحة المجمع ت والتي تدخبجراثيم أخرى أوالجراثيم 

(Crespo et al.,2001) .تكون يصاحب التهاب البريتون دائما اإلصابة الجرثومية الصاعدة لقناة البيض، و

 عمطبيعي في الغشاء المخاطي للمجية متواجدة بشكل جرثومإصابة قناة البيض في الدجاج الراقد بسبب أنواع 

المصابة   البيضقناة تستمر و ،)البرزخ والرحم(  القشرةإنتاجسؤولة عن موالمناطق القريبة منه وال والمهبل

   .(Trample et al., 2007)في عملها ومعظم الدجاج بهذه الحالة يستمر أيضاً في إنتاج البيض المصاب 

في  لألعلى من فتحة المجمع أو ربما تكون قناة البيض ، وذلك لهجرة الجراثيم للمبايضيحدث التلوث      

تنشأ من التربة  التي ووجد إن الجراثيم التي تلوث قشرة البيض لقد  ،(Board,1966) دودي انقباضحالة 

ت العنقودية المكورانسبة هي جراثيم موجبة لصبغة كرام وأكثرها تتحمل المناخ الجاف والغبار والبراز و

، .E. coli، Salmonella spp وهي صبغة كرام السالبة لجراثيم الكذلك و، .Bacillus sppوجراثيم 

Alcaligenes spp.، Aeromnas spp.،  Proteus spp. وPseudomonas  spp. )De Reu et al.,2008(.  

 انخفاضسبب المرض في حالة ة تانتهازي لمعزولة بهذه الدراسة هي جراثيم فرصيهإن اغلب الجراثيم ا      

 في دراستنا عزل الجراثيم المتواجدة في منطقتي ارتأينالذلك ألنثى الحمام،  اإلباضة  في فترةالمناعة خاصة

يصبح غازياً ويصيب   هذه الجراثيم ما منإن إذ،  الخصى لذكورهاومنفي الحمام المبيض وقناة البيض 

ة بعض عوامل الضراوة ، كذلك معرف)(Ritchie et al., 1994ه العقم  ويسبب لواألنثىالجهاز التناسلي للذكر 
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 نييز وي والدتحلل الدموي الإنزيم  و مثل اليوريزالتي تساعدها في إحداث اإلمراضية ولهذه الجراثيم

  .نيزيتيالالج

  المواد وطرائق العمل

من كال الجنسين   Collard dove (Streptopelia decaocto)تم جمع الطيور البرية نوع  :جمع العينات -1 

  الطيور بطريقة معقمة،تحشر طائر، ووضعت في أقفاص في ظروف مالئمة داخل المختبر، بعدها 42عدد 

إذ عمل قطع في كل جانب من الصدر باستخدام  (Barnhart et al., 1993)االعتماد على طريقة وذلك ب

 30ها أخذ المبيض وحطمت محتوياته لمدة مقص تشريح معقم، رفع الصدر إلظهار التجويف البطني، بعد

باستخدام مسحة قطنية أخذت العينة من .  في ظروف معقمةثانية لتكسير الجريبات واستخراج محتوياتها

من قناة البيض و مسحات ال ، أخذت)Quinn et al., 2004( مل من المرق المغذي 5المبيض ووضعت في 

  اعتمدت طريقةإذ بطريقة معقمة طني وعمل شق طولياء من التجويف الب سحب هذه األعضالخصى بعد

(Miyamoto et al., 2000) ، مسحة 70 بلغ عدد المسحات،  مل من المرق المغذي5 في وضعت أيضاًثم 

  . لطيور الحمام قناة البيض و منطقة الخصىو من المبيض تأخذ جرثومية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م بعدها زرعت العينات °37ساعة بدرجة حرارة  24حضن المرق المغذي لمدة :  الفحص المختبري-2

 انتهاء فترة  بعد، ووسط آكار الماكونكي)Sheep blood agar (على وسط آكار الدم المحضر من دم الضأن

شكل المستعمرة   ساعة قرئت النتائج بمالحظة المستعمرات النامية و24م ولمدة °37 بدرجة حرارة التحضين

كرام لمالحظة شكل الخلية الجرثومية، ترتيبها وتفاعلها م، وعمل لها صبغة نمط تحلل الدولونها وحجمها و

سحب قناة البيض من التجويـف البطنـي        : 2صورةال

 Miyamoto et)باالعتماد علـى طريقـة   

al., 2000) ويالحظ ارتباط المبيض معها  

تشريح الطيور ورفع الصدر إلظهار التجويف : 1صورةال

ــة  ال ــى طريقـ ــاد علـ ــي باالعتمـ بطنـ

(Barnhart et al., 1993).  
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االوكسيديز  الكاتاليز و: هيواالختبارات  النقيةات أجريت الفحوصات الكيموحيوية على المستعمر. الصباغي

سترات  األندول، الفوكس بروسكاور، المثيل األحمر، إنتاج ال اختبار، KOH test هيدروكسيد البوتاسيوم و

واليوريز والنترات، تخمر السكريات، النمو على وسط آكار الملح وسكر المانيتول لتشخيص المكورات 

الحديد للتفريق بين  العنقودية، والنمو على وسط هويل لتشخيص جراثيم الوتديات، واختبار ثالثي السكر و

 Holt et al., 1994 ،Koneman et al., 1997 ،Hirsh (و أجريت االختبارات باالعتماد على  العائلة المعوية

et al., 2004 ،  Quinn et al., 2004، Saif et al., 2008( أما المستعمرات المشكوك بنقائها، فلقد أعيد ،

  ـ لالطريقة المحورةباعتماد  نييزي الدإنزيمإنتاج  كما تم الكشف عن ،زراعتها على وسط آكار الدم

) Kamble et al., 2011 (إذ استعملت الطريقة المذكورة في  لهذه العزالتيزنيتالجيال إنزيمتاج اختبار إنو 

(Quinn et al., 2004).   

  النتائج

عية المختلفة، ووصفت مستعمراتها وأجريت عليها االختبارات نميت المسحات على األوساط الزر      

ص على مستوى الجنس مع جداول قياسية للوصول إلى التشخيالنتائج قورنت ، الكيموحيوية لتشخيصها

 Pseudomonasعزالت من جراثيم 5: عزلت الجراثيم التالية في فترة التبويض لإلناثإذ . والنوع

aeruginosa ،4  عزالت من جراثيم Staph. xylosus و  Staph. saprophyticusعزلتين من جراثيم   ، و

Enterococcus  faecalisعزلة واحدة من و  E. coli، اثيم فلقد عزلت قبل وبعد فترة التبويض أما باقي الجر

 ، يبين الجراثيم المعزولة عددها ونسبها وموقع العزل)1 (جدولال .من الخصى للذكور عزلت في اإلناث و

وأقلها نسبة %) 11.7( بنسبة Staph. xylosus نوعكانت أعلى نسبة عزل  لجراثيم المكورات العنقودية 

  E. coliكما عزلت األنواع  ، %)Ga. anatis) 1.8 وجراثيم Mi. luteusكانت لجراثيم المكورات الدقيقة  
)7.2(%، Bacillus subtilis و  Ps. aeruginosa  )6.4(% ،Staph. saprophyticus ،Strep.  

pyogenes ، En. avium، En. faecalis، Corynebacterium cystiditisو  Pasteurella multocida 

  Co. kutscheriو   Staph. aureus ،Strep. equi subsp. zooepidemicusثيم وجرا، %)5.4(بنسبة عزل 
      بنسبة عزلKlebsiella pneumoniae    وStaph. arlettae، En. duransألنواع  ، وا %)4.5(بنسبة 

يبين ) 2(الجدول  .)%2.7(  بنسبةPr. mirabilis و Co. xerosis، Proteus vulgaris، واألنواع %)3.6(

  فيوضح)3(الجدول ، أما الختبارات الكيموحيوية التي أجريت على العزالت الجرثومية لمعرفة الجنسا

) 4( الجدول .األجناسهذه لمعرفة نوع الجرثومية  العزالت المستخدمة لتشخيصاالختبارات الكيموحيوية 

عض عوامل الضراوة والتي  لبالجراثيمالتي أثبتت امتالك هذه يبين االختبارات التي أجريت على العزالت و

  .ساعدت في التشخيص أيضاً
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  عدد و نسب و أنواع العزالت الجرثومية من إناث وذكور طيور الحمام: 1جدول ال
  )100  (42  )33.3 (14الذكور    )66.7( 28اإلناث   جنس الطائر

 )29( 8ود إباضة جو)71(   20عدم وجود إباضة  الحالة

قناة البيض المبيض قناة البيض المبيض  موقع العزل

 

  الخصى

  )100(70  )20(14  )11 (8  )11 (8  )29(20  20(29)  عدد العينات

  أنواع العزالت الجرثومية

  الموجبة لصبغة كرام  - أ

  المجموع الكلي  (%)العدد  (%)العدد  (%)العدد  (%)العدد (%)العدد

Staphylococcus  xylosus 
Staph. saprophyticus 

Staph. aureus 
Staph. arlettae  

(3.8)1 
(3.8)1 
(3.8)1 
(3.8)1 

(7)3 
(2.3)1 
(4.5)2 

-  

(37.5)3 
(25)2 

- 
-  

(12.5)1 
(25)2 

- 
-  

(20)5 
- 

(8)2 
(12)3  

(11.7)13 
(5.4)6 
(4.5)5 
(3.6)4 

Micrococcus luteus  -  (2.3)1  -  -  (4)1  (1.8)2  
Streptococcus  pyogenes 

Strep. equi subsp. 
zooepidemicus  

(3.8)1 
(7.6)2  

(4.5)2 
(4.5)2  

- 
-  

- 
-  

(12)3 
(4)1  

(5.4)6 
(4.5)5  

Enterococcus avium  
En. faecalis 
En. durans  

(7.6)2 
(3.8)1 
(12)3  

(9)4 
(4.5)2 
(2.3)1  

- 
(12.5)1 

- 

- 
(12.5)1 

- 

- 
(4)1 

-  

(5.4)6 
(5.4)6 
(3.6)4  

Corynebacterium 
cystitidis 

Co. kutscheri 
Co. xerosis  

(3.8)1 
(7.6)2 
(7.6)2  

(7)3 
(4.5)2 
(2.3)1  

- 
- 
- 

- 
- 
-  

(8)2 
(4)1 

-  

(5.4)6 
 

(4.5)5 
(2.7)3  

Bacillus subtilis (12)3  (4.5)2  -  -  (8)2  (6.4)7  
  السالبة لصبغة كرام-ب

E. coli  
 

(3.8)1  
  

(9)4  

 
-  

  
(12.5)1  

  
(8)2  

  
(7.2)8  

Pasteurella multocida  (7.6)2  (9)4  -  -  -  (5.4)6  
Gallibacterium anatis  - (4.5)2  -  -  -  (1.8)2  

Proteus vulgaris (3.8)1  (2.3)1  -  -  (4)1  (2.7)3  
Pr.  mirabilis -  (4.5)2  -  -  (4)1  (2.7)3  

Klebsiella pneumoniae (3.8)1  (7)3  - - -  (3.6)4  
Pseudomonas 

aeruginosa 
-  (4.5)2  (25)2  (37.5)3  -  (6.4)7  

 111 25 8 8 44 26  المجموع

 .Corynebacterium sppيالحظ المستعمرات الجرثومية المخضبة التابعة لجنس  : 3صورة ال
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  .االختبارات الكيموحيوية المستخدمة لتشخيص العزالت الجرثومية لمعرفة الجنس: 2جدول ال   

  
  VP: Voges Proskauer test , MR. : Methyl red test.       
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No. of 
isolate 

 
Type of isolates  

 
   

 N 
 

+ -  -  ±  -  +  ±  +  ±  28 Staphylococcus 
spp.  

1.  

+  +  -  ± Y  -  -  +  +  -  2 Micrococcus spp. 2.  
-  -  -  -  -  +  -  -  -  11 Streptococcus spp.  3.  
-  ±  -  -  +  -  ±  ±  ± 16 Enterococcus spp.  4.  
+  -  -  ± Y  -  -  -  -  ±  14 Corynebacterium 

spp.  
5.  

+  ±  -  -  -  -  ±  +  +  7 Bacillus spp.  6.  
+  -  +  -  +  + -  -  +  8 E. coli  7.  
+ + +  -  +  -  -  -  +  6 Pasteurella spp.  8.  
+  +  +  -  -  -  -  -  +  2 Gallibacterium spp.  9.  
+  -  +  -  ±  +  ±  ±  +  6 Proteus spp.  10.  
+ -  +  -  -  -  +  + +  4 Klebsiella spp.  11.  
+ 

 
+  +  +  -  -  -  +  -  7 Pseudomonas  spp.  12.  
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   االختبارات الكيموحيوية المستخدمة لتشخيص العزالت الجرثومية لمعرفة نوع العزالت:3الجدول 

    

  لم يعمل لها االختبار/ : 
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Type of isolates  

 
 
N 

/  /  +  ±  ±  +  +  ±  +  -  +  +  13 Staphylococcus  xylosus  1. 
/  /  ±  -  ±  +  -  +  +  -  -  -  6 Staph. saprophyticus  2. 
/  /  +  +  +  +  +  +  +  - -  -  5  Staph. aureus  3. 
/  /  +  +  +  +  ±  +  +  +  + +  4 Staph. arlettae  4. 
/  -  + -  -  +  -  +  -  -  -  +  2 Micrococcus luteus  5. 

-  +  +  - +  +  -  ±  +  -  -  ±  6 Streptococcus  pyogenes  6. 

-  +  ±  +  +  -  -  -  ±  -  -  -  5 Strep. equi subsp. zooepidemicus  7. 

+ +  -  +  +  +  -  +  ±  - +  +  6 Enterococcus  avium  8. 
+  +  -  -  +  +  -  +  +  -  -  -  6 En. faecalis  9. 
+  +  -  +  +  ±  -  -  -  -  -  -  4 En. durans  10. 
/ +  -  -  -  +  -  -  -  -  -  +  6 Corynebacterium  cystitidis  11. 
/  +  +  -  -  ±  +  -  +  -  -  -  5 Co. kutscheri  12. 
/  +  +  -  -  -  +  -  +  -  - -  3 Co. xerosis  13. 
-  +  +  -  ±  -  +  +  +  ±  +  -  7 Bacillus subtilis  14. 
/  +  +  -  -  +  +  +  -  -  +  ±  8 E. coli  15. 
/  +  -  -  -  ±  +  +  +  -  ±  ±  6 Pasteurella multocida  16. 
/  +  -  -  +  + +  +  ±  ±  -  +  2 Gallibacterium anatis  17. 
/  +  +  - -  ±  -  -  +  -  -  +  3 Proteus vulgaris  18. 
/  +  -  -  -  +  -  -  -  -  -  +  3 Pr. mirabilis  19. 
/ +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  4 Klebsiella pneumoniae  20. 
/ +  -  -  -  -  -  + -  +  -  +  7 Pseudomonas aeruginosa 21. 
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 اليوريز إنزيم     سجلت الدراسة الحالية نسب إنتاج لعدد من عوامل الضراوة، أكثرها كانت نسبة إنتاج 

 إنزيمإلنتاج %) 36(، كما تم تسجيل نسبة %)31.5(إلنزيم الدينييز ، وأقلها نسبة كانت %)8546.(

  .الدموي تحللال إنزيم إلنتاج%) 43.2(الجيالتينيز، ونسبة 
  

  ة التي تمتلك عوامل الضراوالجرثوميةألنواع ا داعدأ: 4جدول ال
  

 Type of isolates No.  of ت
isolate 

Urease DNase Gela. Haem. 

1.  Staphylococcus  xylosus 13 13 4 13 2 α , 4 β 
2.  Staph. saprophyticus 6 6 2 - 1 β 
3.  Staph. aureus 5 2 5 5 5 β 
4.  Staph. arlettae 4 - - - - 
5.  Micrococcus luteus 2 - 1 2 - 
6.  Streptococcus  pyogenes 6 - 6 - 6 β  

7.  Strep. equi subsp. zooepidemicus  5 - - - 5 β 

8.  Enterococcus  avium  6 3 3 - 3 α 

9.  En. faecalis  6 - 6 - 2 α , 2 β 

10.  En. durans  4 - - - 2 β 

11.  Corynebacterium  cystitidis  6 6 - - - 

12.  Co. kutscheri  5 5 - - - 

13.  Co. xerosis  3 - - - - 

14.  Bacillus subtilis  7 - - 7 7 β 

15.  E. coli  8 - - - - 

16.  Pasteurella multocida  6 - - - - 

17.  Gallibacterium anatis  2 - - - 2 β 

18.  Proteus vulgaris  3 3 2 3 2 α 

19.  Pr. mirabilis  3 3 2 3 1 α 

20.  Klebsiella pneumoniae  4 4 - - -  

21.  Pseudomonas aeruginosa 7 7 4 7 1 α , 3 β 

Total 
 

111 52 35 40 48 

% 

 

  46.85 31.5 36 43.2 

         Gela. : Gelatinase test, Haem.: Haemolysine test. 
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 اللون الوردي تكون موجبة     تأخذ التي    الجراثيم ،ييز للعزالت الجرثومية   الدين إنزيماختبار إنتاج   : 4 صورةال

  لهذا االختبار

  

  

  ثـة ، يالحـظ التحلـل بأنماطـه الثال       للعـزالت الجرثوميـة    الدموي إنزيم التحلل اختبار إنتاج   : 5 صورةال

 αو βو γ  
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  المناقشة

الحمام الخصى لطائر  ة في قناة البيض والمبيض و      في دراستنا عن الجراثيم المتواجدة بصورة طبيعي

لمسحات قناة البيض والمبيض لإلناث و % 80توزعت بين % 100 كانت نسبة العزل Collared dove نوع

 عزلة جرثومية، شخصت هذه 111توصلت الدراسة الحالية إلى عزل . لمسحات الخصى في الذكور% 20

   . نوع21 جنس و 12العزالت ووجد إنها مكونة من 

راسة هي عبارة عن نبيت طبيعي للجهاز الهضمي، وذلك ألن       أغلب الجراثيم التي عزلت بهذه الد

الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي في الطيور متصالن بفتحة واحدة هي المجمع، لذلك تعبر الجراثيم من 

 دراستنا متشابهة مع دراسة الباحث .(Hupton et al., 2003)عضو إلى آخر عن طريق هذا االتصال 

(Poiani , 2010)إن محتواها اإلفرازي هو هو يشير إلى األنواع الجرثومية من فتحة المجمع و ه في عزل

  حصيلة إنتاج الجهاز التناسلي والجهاز الهضمي في كال الجنسين، كما توصل هذا الباحث إلى عزل األنواع

Staph. xylosus ، Micrococcus spp. و E. coli  من من السائل المنوي للذكور وهذا مشابه لما تم عزله

  .الخصى في الدراسة الحالية

 E. coli ،Staph. aureus ،Proteus في عزله األنواع الجرثومية (Poiani, 2002) مع ةتوافقمدراستنا      

spp. ،β - hemolytic Strep. spp.، Corynebacterium spp.و Bacillus spp.   من السائل المنوي 

   .لحماممن ا الخصى تم عزل هذه األنواع منإذ للدجاج، 

، يتكون جنس المكورات المعوية من  .Enterococcus spp جراثيملعزل%) 14.4(تم تسجيل نسبة      

معاء  وهو جزء من النبيت الطبيعي لقناة المعدة واألStreptococci group D صنفوا إلى مجموعة نواعأ

ور كما توجد في ذكري في اللبائن والطيحليل الاإل اد قليلة منها تستوطن المهبل ووالقنوات الصفراوية، وأعد

الماء وعلى النباتات والخضراوات وذلك بسبب قدرتها على النمو والعيش تحت ظروف  التربة وعلى سطح

 والحيوان بسبب مقاومتها للمضادات اإلنسانهمة في أمراض مال  مؤخراً من العواملأصبحتقاسية ولقد 

 ،)Koneman et al., 1997  ، Barbosa et al., 2010( سة لهاالحياتية التي تكون المكورات السبحية حسا

 من النبيت الطبيعي ألمعاء الدجاج لكن تحت  بأن هذه الجراثيم هي(Mohamed, 2008) ة الباحثشارتأ

  . تصبح كائن ممرض للدجاج في الحقولة معروف غيرظروف

ألمراض مهم ل  مسببه الجراثيمهذ تعد، .Streptococcus sppلجراثيم  %)  9.9( عزل سجلت نسبة     

 في الحمام، كما إن اإلصابة بها في إناث الحمام تكون عالية خاصة في فترة التزاوج والرقاد على الجهازية

  الدراسة فيهذه الجراثيم في فترة اإلباضةللم يتم تسجيل أي نسبة عزل ، (De Herdt et al., 1994)البيض 

الستيطان  ةوجود جراثيم نبيت طبيعي مقاوموعينات الوقت المجموع به لسبب الموقع وال، قد يكون االحالية

 التي عزلت Staph.  xylosus  و  Ps. aeruginosa،Staph. saprophyticus مثل جراثيم أخرىجراثيم 

  .في الحماماإلباضة   فترةبهذه الدراسة في



  ابتهال نوفل محمود
  

 

12

  هذه الجراثيمتعد، لدراسةهذه ا في .Corynebacterium sppلجراثيم %) 12.6(سجلت نسبة عزل      

 لإلنسانتتواجد على الجلد واألغشية المخاطية ، كما الماءوفي التربة عادة توجد والطبيعة واسعة االنتشار في 

رضات م األخيرة كمباآلونةولقد ازدادت أهمية الوتديات غير الدفتيرية ،  (Koneman et al., 1997)والحيوان

  .(Camello et al., 2003)ضراوة ال عوامل  منبعض كونها تمتلك واتألدملوثات ل خماج المستشفيات وأل

هذه الجراثيم جزء من النبيت قسم من  دعي، %)7.2 ( بهذه الدراسة هوE. coliنسبة عزل جرثومة       

ب الجهاز البولي والتناسلي في يلعوامل المخمجة والشائعة والتي تصاالطبيعي للقناة الهضمية وهي من أهم 

 أن سبب (Bisgaard, 1995)ولقد وجد الباحث  ،)Hirsh et al., 2004(ن وتسبب التهاب قناة البيض الدواج

  .Pa. multocidaو  E. coliو هالتهاب قناة البيض في الطيور المائية ذوات األقدام الغشائية 

الجراثيم تبقى الطيور حاملة لهذه  ،%)5.4( بهذه الدراسة هي Pa. multocidaنسبة عزل جراثيم      

تصيب الجهاز  إنها أو، (Rupiper, 1998)عن طريق البرازأو إفرازات الجهاز التنفسي  اسطةوتطرح بو

  .(Bisgaard, 1995) هاب قناة البيضتالتناسلي األنثوي مسببة ال

 في عائلة  حديثاًنوع هذا الثدحاست.  بهذه الدراسةGa. anatisلجراثيم )  %1.8(سجلت نسبة عزل      

Pasteurellaceae سابقاً وكان يسمى Pa. haemolytica أو Pa. anatis ،من النبيت الطبيعي اًجزء يعدو 

 التهاب البريتون والتهاب قناة إحداثوله دور في  للجهاز التنفسي العلوي والجزء السفلي من القناة التناسلية

 الظروف القياسية في جهازية البيض المرافق له هبوط حاد في إنتاج البيض كما يستطيع أن يحدث إصابات

(Neubauer et al., 2009).  

عدد من عوامل الضراوة ل الجراثيم امتالكبالنسبة لعوامل الضراوة فلقد أظهرت نتائج الدراسة         

  بهذه الدراسة هإنتاج نسبة اليوريز،  إنزيماف المناسبة لها ومنهالظروتوفرعند  في اإلمراضية المساهمة

 ،Co. cystiditis وجراثيم Staph. xylosus، Staph. saprophyticus هيتنتجه راثيم التي والج) 8546%.(

Co. kutscheri وProteus spp.، Kl. pneumoniae  وPs. aeruginosa  عزالت جراثيموبعض من 

Staph. aureus وEn. avium البحوث ا متوافق مع ما أشارت إليهوهذ )Holt et al., 1994 ، Koneman 

et al., 1997( مائي لليوريا إلى  مهم للعديد من الجراثيم وهو يحفز التحلل الإمراضي، يعد هذا اإلنزيم عامل

أمونيا و كارباميت الذي يتحلل تلقائياً إلى يوريا و يعطي جزيئات إضافية من األمونيا و الكاربونيت، وهذه 

  .)Balan et al., 2012(المواد تلعب دوراً مهماً في أيض النايتروجين 

 .Staphوالجراثيم المنتجة لهذه الخميرة هي %) 31.5(يز بهذه الدراسة هو ينسبة إنتاج خميرة الدين     

aureus ،Strep. pyogenes وهذا ما توصل إليه الباحثين (Gemmell and Ford,  2002)،وجرثومة  En. 

faecalis  وهذا ما أثبته الباحث(Alebouyeh et al., 2005) نزيمإ الجرثومة القدرة على إنتاج هذهل بأن 

 وهذه النتيجة متوافقة مع الباحثنزيم اإل  بإمكانها إنتاج هذاPs. aeruginosaبعض من جراثيم  ،الدينييز
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(Mulcaly et al., 2010)كذلك سجلت الدراسة نسب إنتاج لجراثيم ،Staph. xylosus ، Staph. 

saprophyticus،En. avium ، Mi. luteus   وProteus spp.في  وهذا متوافق مع ما أشارت إليه البحوث 

.(Holt et al., 1994)  أظهرت نتائج الدراسات دور إتزبم الدينييز في عرقلة االستجابة المناعية اآلنية، وذلك

بتحطيم مصيدة األقدام الكاذبة الممتدة من البلعميات متعددة األنوية إذ يثبط من عمل اآلليات الوراثية وذلك 

 الموجود في خلية المضيف، وهو مهم في إحداث اإلمراضية كونه يقلل من تجمع الجراثيم في DNAليله بتح

  ). Sumby et al.,2005(موقع اإلصابة، إذ يعمل على تحريرها بتقليله من لزوجة النضحة في موقع االلتهاب 
 .Staph ذ إن الجراثيم المنتجة هيالتينيز إجي الإنزيمإلنتاج %) 36(سجلت الدراسة الحالية نسبة إنتاج      

xylosus ،Staph. aureus، Mi. luteus، Ba. subtilis، Proteus spp.و   Ps. aeruginosa  وهذه النتيجة

قدرة الجراثيم على هضم . )Hirsh et al., 2004 (و) Holt et al., 1994(متوافقة مع البحوث المسجلة في 

، إذ أن نيز يعد صفة مهمة لمعرفة ضراوتهابواسطة إنتاج إنزيم الجيالتيالجيالتين المكون الرئيسي للكوالجين 

تحليل النسيج الكوالجيني المكون لألنسجة الرابطة واألربطة ومن ثم االنتشار إلى بقية أنسجة المضيف 

  ).Alexander and Strete, 2001(األخرى له عالقة باإلمراضية 

 Staph. aureus ،Strep. pyogenes ، Strep. equi لل الدموي هي التحإنزيم إلنتاجالجراثيم الموجبة      

subsp. zooepidemicus  ،Ba. subtilis  و Ga. anatis وبعض من عزالت جراثيم Staph. xylosus  ،

Staph. saprophyticus ،En. avium ،En. faecalis ،En. durans ،Proteus spp. و  Ps. aeruginosa 
   الباحثون في كل منإليه مشابهة لما توصل النتيجةهذه جاءت ، نزيماإل ا إلنتاج هذ)%43.2(إذ سجلت نسبة 

)Gemmell and Ford,  2002 ; Hirsh et al., 2004 ; Quinn et al., 2004 ; Neubauer et al., 

ب ، يعد إنزيم التحلل الدموي عامل ضراوة مهم لمعظم الجراثيم وأغلب اإلنزيمات الحالة للدم تسب)2009

تحلل للكريات الحمر بتكوينها ثقوب مختلفة األحجام في الغشاء الخلوي ولهذا السبب يدعى باإلنزيم الحال 

  .)Cytolysins )Goebel et al., 1988للخاليا 

  شكر و تقدير

 /لكلية الطب البيطري  المجهرية األحياء عمادة كلية الطب البيطري وفرع إلى بالشكر والتقدير أتقدم      

 لما وفروه لي من أجهزة ومعدات ساعدتني في إتمام لمساهمتهم الفاعلة في انجاز هذا البحثة الموصل جامع
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