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  الملخص

ـ      بعد ان تم عزله     رانب في األ  LTA حامض التيكويك الدهني  تضمنت الدراسة إنتاج األجسام المضادة ل

 LTA  معلقبجرعات منتظمة ومتتالية من بحقنها، وذلك  St.viridans  و S.aureus  وتنقيته من جرثومتي 

 مختبريا للتحري عـن وجـود       Kitوحضرت عدة فحص     المحضر    من المعلق  ة تدريجيا بكميات متزايد النقي  

  إذ بلغـت امتـصاصية عينـات         ELISA المحقونة به بتقنية االليـزا       األرانبجسام المضادة في أمصال     األ

 ± 0.0141 و St.viridans – LTA ) 0.0141 ± 1.0700 و S.aureus - LTAاالختبـار لكـل مـن     

تصاصية عينات السيطرة التي تمثل أمصال الحيوانـات المختبريـة          على التوالي كما بلغت قيمة ام     ) 1.0100

  ). 0.9300 ± 0.0141(المحقونة بالماء المقطر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Preparation of Laboratory Kit for  Lipoteichoic acid as One of the 
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 Tuka   M.  Al-Sawaf               Amera  M. Al-Rawi  
Department of Biology 

College of Science 
University of Mosul 

 
ABSTRACT 

The study  includes the production of antibody for LTA  in the rabbit after isolation 
and purefication from S.aureus and St.viridans by injecting the animals regullary and 
consecutively with  pure LTA. Kit was prepared to investigate the presence of  antibodies in 
sera of injected animals by ELISA, the absorbance of the test samples for each of  S.aureus 
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- LTA and St.viridans - LTA were  1.0700 ± 0.0141  and  1.0100 ± 0.0141  respectively, 
The absorbance of control sample, which represent sera of  lab animals injected with 
distilled water was  0.9300 ± 0.0141.                                                                                        

                                                                                
Keywords : lipoteichoic acid, antibody, ELISA.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 بـوليمر من الكليسيرول او الريبـتول مرتبـط بـوساطة من LTAحامض التيكويك الدهني يتكون 

 أو السكريات مثل الكلوكوز D-Alanineمجاميع من الفوسفات وترتبـط بـه األحماض االمينية مثل 

Glucose أصرة تساهمية مع دهون الغشاء السايتوبـالزمي للـخلية الجرثومية الموجبة  ويرتبـط بـوساطة

  et al., 2008 .(Willey(لصبغة كرام 

 من المستضدات الخارجية للجراثيم الموجبة لصبغة كرام إذ عند دخـول الجـراثيم للجـسم                LTAيعد  

المناعة المتخصصة  ليات  آ وتبدأ   LTAة ومن ضمنها    يمكونات الجرثوم السوف يتعرف الجهاز المناعي على      

في االستجابة لهذا المستضد ومن ضمنها تكون األجسام المضادة، وتعمل األجسام المضادة            وغير المتخصصة   

 المـضادة فـي   األجـسام  دور هـذه  إلىاضافة  وإعاقة حركة وإمراضية الجرثومة      LTAعلى االرتباط بـ    

  ; Sircar and Gray, 2010) م الناجمـة عـن الجـراثيم الموجبـة لـصبغة كـرا      اإلصـابات تـشخيص  

Dessing et al., 2008) .   

 المرتبط بالجراثيم وكذلك المتحـرر منهـا وبـين          LTAتلعب األجسام المضادة دوراً في االرتباط مع        

 انه يمكن عـد األجـسام       2006 وجماعته عام    Theilacker والباحث   2003 وجماعته عام    Fischerالباحث  

 وعالج ومنع اإلصابة بالجراثيم الموجبة لصبغة كرام، وبين الباحثان أن            وسيلة تشخيص  LTAالمضادة للـ   

 الـذي   LTAلهذه األجسام المضادة القدرة على التفاعل مع أنواع أو سالالت قريبة من النوع المعزول منـه                 

  . حفز توليد األجسام المضادة

 تـشخيص   1984 وجماعتـه عـام      Carruthers والباحـث    2002 وجماعته عام    Rindiعد الباحث   

 وسـيلة   LTAاإلصابات باالعتماد على معيار األجسام المضادة لبعض عوامل الضراوة للجرثومـة ومنهـا              

  .ناجحة لتشخيص بعض اإلصابات بتقنية االليزا التي يصعب تشخيصها بالطرائق االعتيادية

أنواع مختلفـة    يوماً من التعرض كما يمكن إنتاجها ب       21-7 بعد   LTAيبدأ إنتاج األجسام المضادة للـ      

 وجماعتـه   Jacksonمن الحيوانات المختبرية ومنها الفئران واألرانب وأجنة بيوض الدجاج إذ أجرى الباحث             

 دراسة مقارنة بين اإلنتاج في الفئران واألرانب وبين الباحث أن حقن األرانـب داخـل الوريـد                  1981عام  

Intravenous   108مضادة، أما في الفئران فتحتاج لحقن        خلية أدت إلنتاج األجسام ال     1010 – 104 بجرعة – 

 لغرض اإلنتاج كما توصل الباحث إلـى أن األجـسام المـضادة             Intraperitoneal البريتون    خلية داخل  109
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  وكـذلك   LTA Polyglycerol phosphateالمتكونة داخل جسم األرنب تكون ضد التركيب األساس للــ  

المضادة المتكونة في الفئران فتكـون ضـد سلـسلة التركيـب            ، أما األجسام    LTAجزء الكاربوهيدرات من    

  . األساس فقط

  المواد وطرائق العمل

    LTAإنتاج األجسام المضادة ضد

) 2010المعزول والمنقى والمبين في الصواف،      ( LTA ضد الـ    Antibodyتم إنتاج األجسام المضادة     

األجـسام  تفاعله مـع    من خالل   ورانب   األ  في  االمراضي LTAوذلك لغرض االستفادة منها في تثبيط تأثير        

 مـع   تفاعلهـا موجبة لصبغة كرام عن طريق       فضالً عن تثبيط فعالية الجراثيم ال      رنبلمضادة داخل جسم األ   ا

ن دور هذه األجسام المضادة في تشخيص اإلصابات الناجمة عـن الجـراثيم             بيو LTAاألجسام المضادة لـ    

  .الموجبة لصبغة كرام

  

   تحضير معلق الحقن

 في أنبوبة زجاجية على النار لحين تكاثف البخار بـأعلى  Succinic Anhydride غم من 3 إذابة تتم

 مـع   LTAنقية لغـرض ربـط      بوصفها مادة   األنبوبة بشكل الثلج ثم قشطت من جوانب األنبوبة واستخدمت          

ل دم  مـع مـص  LTA-Tyrosine يعمل على ربط معقـد  Succinic Anhydrideالتايروسين فضالً عن أن 

  .مادة مضادة للتعفنبوصفها  موالري 0.1بتركيز  NaCl إضافة تاألغنام ، كما تم

   ثم أضـيف إليـه  Tris-HCl من ³ سم10 المنقى وأذيب في Succinic Anhydride غم من 0.5اخذ 

 NaCl )0.1 من محلول ³ سم2 مصل دم األغنام  و ³ سم2  و  LTA مايكروليتر30 غم من التايروسين و1 

  في الماء المقطر وحفـظ المعلـق فـي التجميـد لحـين االسـتخدام                ³ سم 30، وأكمل الحجم إلى       )موالري

(Hasty  et al., 2006) .  

  األرانبالحقن في 

و ثالث مكررات لعينـة  S. aureus - LTA   أرانب بواقع ثالث مكررات لعينة 9استخدم في التجربة 

St. viridans - LTA طرةعينة سيبوصفها  وثالث مكررات.  

تم حقن األرانب في الظهر على جانبي العمود الفقري تحت الجلد بعد تعقيمه بالكحول االثيلي بتركيـز                 

 6 بواقـع    الـسابقة  من المعلق المحضر في الفقـرة        ³ سم 3-1وتم الحقن بكميات متزايدة تدريجيا من       % 70

ـ حقنات لمقطر بوقـت حقـن حيوانـات        أيام بين حقنة وأخرى ، كما تم حقن حيوانات السيطرة بالماء ا            3  ب

  ).Zamora et al.,1963( أيام ثم سحب الدم منها7-5االختبار نفسه وتركت الحيوانات بعد آخر حقنة بحدود 
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  جمع عينات الدم  

 بعد تعقيم المنطقة جيـدا بـالكحول        ³ سم 5بواسطة سرنجة بحجم    من القلب    بم سحب الدم من األران    ت

 30 لمـدة    هذه األنابيـب  م في أنابيب اختبار جافة ونظيفة، تركت بعدها         ، تم وضع الد    %70األثيلي بتركيز   

 دقيقـة، تـم     15دقيقة لمدة   /  دورة   3000دقيقة، فصل المصل بواسطة النبذ بجهاز الطرد المركزي بسرعة          

  .ت المطلوبة وعزل األجسام المضادة لحين إجراء الفحوصا˚ م20-حفظ المصل في التجميد بدرجة 

 في مصل األرانـب     LTA لـ   IgG مختبريا للتحري عن األجسام المضادة نوع        Kit)( تحضير عدة الفحص  

  ELISAبتقنية االليزا 

 الملتصق في حفر صـفيحة البوليـسترين مـع          LTA بين مستضد    رتباطيعتمد مبدأ االختبار على اإل    

 المـضادة  نـد إضـافة األجـسام        نتيجة حقنها بالمستضد، وع    األرانبوجودة في مصل    األجسام المضادة الم  

 المستضد وبإضافة المادة األسـاس التـي        – المضادة   األجسامالمقترنة باألنزيم يحدث تفاعل بينه وبين معقد        

  .  نانوميتر405يعمل عليها األنزيم، سوف ينتج تغير لوني يمكن قياسه بجهاز اإلليزا عند طول موجي 

   LTAتحضير أضداد ضد األجسام المضادة للـ 

 فئران مختبرية، حقنت تحت الجلد بعد تعقيم منطقة الحقن بـالكحول األثيلـي              3استخدم في التحضير    

 تم سحب الجلد قليال لألعلى وحقنها بتراكيز متزايدة يوميا من مصل األرانب المستحـصل               إذ% 70بتركيز  

 St. viridans - LTA Antibody وفأرة لــ  S. aureus - LTA Antibodyعليه إذ تم  تخصيص فأرة لـ 

 6 جرعات لمـدة     6عينة سيطرة تم حقنها بمصل أرانب السيطرة، تم الحقن بواقع           بوصفها  ثالثة تركت    وفأرة

ثم تركت الحيوانات بعد آخر حقنـة لمـدة         ) جرعتين من كل تركيز    (³ سم 0.2 - 0.15 - 0.1أيام بتراكيز   

س األنبوبة الشعرية في     ثم تم سحب الدم عن طريق غر       etherعشرة أيام بعد ذلك تم تخدير الحيوانات بااليثر         

 تم تحضير األجسام المضادة   محجر العين وترك الدم ينساب في أنابيب نظيفة ثم فصل المصل منها، بعد ذلك               

      وذلـك بوضـع    200:1المعلمة باألنزيم، إذ تم تخفيف عينة المصل المستحصل عليها من هذه الفقرة بنسبة              

  ثـم  Phosphate buffer solution – Tween 20 (PBS-T20)  مايكروليتر مـن 200 مايكروليتر مقابل 1

  . رجت العينات قليال واستخدمت مباشرة في التجربةAlkaline Phosphatase ملغم من أنزيم 5أضيف إليه 
  

  طريقة إجراء االختبار

   في تحضير المحاليل وإجراء الفحص 2005 وجماعته عام Cuchacovichتم اعتماد طريقة الباحث 

  في كـل حفـرة    LTA  مايكروليتر من50في حفر صفيحة البوليستيرين تم توزيع LTA ضد  مستصقَ لُ-1

  . )1( تم توزيع عينات المستضد واألجسام المضادة حسب ما مبين في الجدول إذ، تمن الصفيحة، وجفف

  . مايكروليتر من مخفف المصل المحضر أو المحلول إلى كل حفرة100  نقَل-2

  . لمدة ساعتينºم37 ج بهدوء ثم حضن بدرجة حرارة صق ثم ر الطبق بغطاء الطي غُ-3
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 مـايكروليتر   300هملت محتويات الحفر ثم غمرت الصفيحة وبشكل كامل تقريبا بحدود            الغطاء وأُ  زيَل أُ -4

 جفـف   ة مرات وبعد آخر غسل    3 كررت عملية الغسل     PBS-Tتقريبا لكل حفرة بمحلول الغسل المخفف       

  .ق ترشيح إلزالة أي فائض من الحفرالطبق وذلك بقلبه على ور

5- مايكروليتر من األجسام المضادة المقترنة  باألنزيم في كل حفرة ووزعت حسب ما مذكور               100 وضع       

  . )1(في الجدول 

  .ºم37  الطبق بغطاء الصق وحضن لمدة ساعة عند درجة حرارة طي غُ-6

  .5 الطبق كما في الخطوة رقم هملت محتويات الحفر وغسل غطاء الطبق وُأزيَل ٌأ-7

 50 لكـل حفـرة بواقـع        TMB مولـد الـصبغة      – مايكروليتر من محلول المادة األساس     100 ضيفَ أُ -8

  .مايكروليتر لكل منها

9-  حدقيقة في درجة حرارة الغرفة وبدون غطاء30 الطبق لمدة ضن .  

  . مايكروليتر من محلول اإليقاف100 التفاعل بإضافة وقفَ ٌأ-10

   نانوميتر 405 دقيقة من إضافة موقف التفاعل عند 30رأت امتصاصية كل حفرة خالل  قٌ-11
  

  . وعينات المصل أو المحلول على حفر صفيحة البوليستيرينLTA توزيع مركب : 1الجدول 
  

 األجسام المضادة المقترنة باألنزيم المصل أو المحلول المستضد

S.aureus-LTA  S.aureus-LTA antibody S.aureus-LTA Antibody Anti- 

St.viridans-LTA St.viridans-LTA antibody St.viridans-LTA Antibody      Anti- 

S.aureus-LTA  Seurm Rabbit Control  Anti Serum Rabbit Control 
Antibody  

S.aureus-LTA St.viridans-LTA antibody  St.viridans-LTA Antibody Anti-    

St.viridans-LTA S.aureus-LTA antibody  S.aureus-LTA Antibody Anti- 

S.aureus-LTA بروتين البيض األلبومينAlbuminS.aureus-LTA Antibody Anti- 

S.aureus-LTA ماء مقطر  S.aureus-LTA Antibody Anti- 
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  النتائج والمناقشة

    LTA إنتاج األجسام المضادة للـ 

 LTA في إنتاج األجسام المضادة للــ         2006 وجماعته عام    Hastyتم اعتماد طريقة الباحث              

 Ibrahim، وبينت دراسة البـاحثين      رانب وحقنه في األ   LTA باالعتماد على تحضير معلق الحقن للـ        وذلك

ام المـضادة    مع محفزات بروتينية لغرض زيادة كميـة األجـس         LTA انه يفضل مزج     1987 عام   Lyonsو

سـتجابة   لغـرض زيـادة اال     Tyrosin في دراستنا إضافة الحامض األميني التايروسين        المنتجة ضده، لذا تم   

 إضافة مصل دم األغنام والذي يعد مستضداً داخل جسم الحيوانات المختبريـة             ت كما تم  LTAالمناعية ضد   

  .ويزيد من تحفيز الجهاز المناعي على توليد األضداد

  ELISA في مصل األرانب بتقنية اإلليزا LTA للـ IgGالتحري عن األجسام المضادة نوع 

 اعتمادا على دراسة    ELISA باستخدام تقنية اإلليزا     LTAادة ضد   تم الكشف عن تكوين األجسام المض     

 كاملـة لغـرض قـراءة     Kit تم تحضير عـدة الفحـص  إذ، 2005 وجماعته عام Cuchacovichالباحث 

امتصاصية كل عينة والتي تعكس كمية األجسام المضادة الموجودة في العينة ومقارنتها مع عينـة الـسيطرة                 

 تمت مقارنة عينات مصول األرانـب المحقونـة بــ           إذ. حقونة بالماء المقطر  والتي هي مصل األرانب الم    

S.aureus - LTA و St.viridans - LTA مع عينة السيطرة كما تمت مقارنة عينة السيطرة مع امتصاصية 

  . (2) الماء المقطر وااللبومين وكما مبين في الجدول
  

  مع مصول األرانب المحقونة وعينـات المقارنـة     LTAمستويات امتصاصية  تفاعل المستضد  :2الجدول 

  .ELISAمقاسه بتقنية االليزا 

   نانوميتر405االمتصاصية عند الطول الموجي   

  النسبة المئوية

  

  

  المعدل±الخطأ القياسي 

  النقصان  الزيادة

      0.9300 ± 0.0141  )ماء مقطر(عينة السيطرة 

  8.60  -   *0.8500 ± 0.0141  الماء المقطر

  5.37  -   *0.8800 ± 0.0141  االلبومين

S.aureus a  0.0141 ± 1.0700*   15.05  -  

St.viridans a  0.0141 ± 1.0100*   8.60  -  

S.aureus b  0.0141 ± 0.8800*   -  5.37  

St.viridans b  0.0141 ± 0.7000*   -  24.73  
  المعدل والخطأ القياسي لثالث مكررات# ). P≤0.05(تدل على وجود فرق معنوي عن السيطرة عند مستوى احتمال  •

 االمتصاصية

 العينات

a =  تدل على تفاعل المستضدLTA مع مصل األرانب المحقونة بالنوع LTAنفسه .  

b =  تدل على تفاعل المستضدLTA مع مصل األرانب المحقونة بالنوع LTAاألخر   
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 بين عينـات  0.05بينت نتائج التحليل اإلحصائي لالختبار أن هناك فروقاً معنوية عند مستوى احتمالية     

 في مصول األرانـب     LTAاالختبار مقارنة مع عينات السيطرة وهذا يدل على وجود األجسام المضادة للـ             

  .المعاملة به

 LTA حيث بين الباحـث أن      2004 وجماعته عام    Parmentierع دراسة الباحث    تتفق نتائج االختبار م   

 سوف يحدث استجابة مناعية ويحفز إنتاج األجـسام         رانب وعند حقنه باأل   يعد مستضداً غريباً ومحفزاً مناعياً    

ـ  وتبدأ األجسام المضادة في التكون في اليوم السابع من التعرض لل           LTAالمضادة المتخصصة االرتباط بـ     

LTA          يوماً من التعرض األول فيحدث االنخفاض فـي         21 وتستمر في االرتفاع إلى أن تصل مرحلة تقريبا 

  .التركيز تدريجياً

 حيث بين الباحثان أن     2002عام  Yasuaki و   Yujiكما اتفقت نتائج التجربة الحالية مع دراسة الباحثين         

دى إلى حدوث زيادة معنويـة بمـستوى األجـسام           ولمدة ثالثة أسابيع أ    LTAتمنيع الحيوانات المختبرية بـ     

 مع سموم الكوليرا والتي تعد مساعداً       LTA كما بين الباحثان أن مزج مستضد        IgGالمضادة في المصل نوع     

مناعياً أدى إلى حدوث زيادة معنوية بمستوى األجسام المضادة في المصل واألغشية المخاطية لمنطقة البلعوم               

التوالي مقارنة مع الحيوانات المختبريـة المحقونـة بالمـاء المقطـر أو دارئ                على    IgA و   IgG يننوعلل

    ELISA . عند الكشف عنها بتقنية االليزاPhosphate Buffer Solutionالفوسفات 

 أن حقن األرانب المختبرية بالجرثومـة كاملـة أو          1980 وجماعته عام    Beiningكما أوضح الباحث    

 لها القابلية علـى التفاعـل       LTAأنواع مختلفة من األجسام المضادة للـ       بمستخلص جرثومي أدى إلى تكون      

  . واالرتباط مع الجرثومة والسيطرة عليها

 كوسائل  LTA انه يمكن االستفادة من األجسام المضادة للـ         2003 وجماعته عام    Fischerبين الباحث   

 أن  2002 وجماعتـه عـام      Rindi الباحـث    عـد تشخيصية عند اإلصابة بالجراثيم الموجبة لصبغة كرام، و       

تشخيص اإلصابات باالعتماد على معيار األجسام المضادة لبعض عوامل الضراوة للجرثومـة يعـد وسـيلة                

 المـستحث   Endocarditis لمسببات التهاب شـغاف القلـب        IgG أجرى الباحث مقارنة بين معيار       إذناجحة  

حظ  الباحث زيادة في مستوى األجـسام المـضادة    وبين إفراد أصحاء بتقنية االليزا والS. aureusبجرثومة 

  .األصحاءب ة مرضى مقارنعف في الضال بأكثر من LTAللـ 

 أن استخدام تقنية االليزا فـي الكـشف عـن األجـسام             1984 وجماعته عام    Carruthersعد الباحث   

 وإلتهاب العظام Endocarditis  المسببة لمرض إلتهاب شغاف القلبS. aureus لجرثومة LTAالمضادة للـ 

  Osteomyelitisمصلي التشخيص المنكثر فائدة ا Serological diagnosis  وانسب الطرائق للكشف عـن 

 المرض وطوره بسبب الصعوبة في تشخيص هذه الحاالت المرضية، أما اإلصابات الناجمة عن جراثيم غير              
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ا عن طريق األجسام المـضادة للــ    عادة ال يمكن تشخيصه(non-  S.aureus osteomyelitis) العنقوديات

LTA .  

 مع مصل األرانب S. aureus-LTA انه عند مفاعله مستضد (2)كما توضح النتائج المبينة في الجدول 

 وبالعكس، كانت قراءة االمتصاصية اقل مما هـي عليـه فـي مفاعلـه     St. viridans - LTAالمحقونة بـ 

 من امتصاصية عينة السيطرة وتعد هذه النتيجة مطابقـة          المستضد مع الجسم المضاد الخاص به، وكذلك أقل       

 فقط الذي حفز تكوينهـا      LTA تتفاعل مع الـ     LTAللدراسات التي بينت أن األجسام المضادة المتكونة ضد         

 2007 وجماعته عـام     Toma، إذ بين الباحث     LTAأو مع سالالت قريبة من النوع الجرثومي المعزول منه          

 LTA أن مصل األرانب الحاوي علـى أجـسام مـضادة للــ              2006عته عام    وجما Theilacherوالباحث  

 المعزول من سالالت مختلفة LTA له القابلية على أحداث تفاعل واسع النطاق مع E. faecalisالمعزول من 

 بتقنية االليـزا بوصـفه    E. faecium وله القابلية أيضا على التفاعل مع سالالت النوع  E. faecalisللنوع 

 إال أن تفاعله مع الساللة نفسها يكون اشد، وان األجسام المضادة المتكونـة  E. faecalisاً جدا من النوع قريب

 لجـنس   LTA المعزول من جنس جرثومي معين ليس لها القابلية على التفاعل واالرتبـاط مـع                LTAضد  

  .جرثومي آخر

 إذ بـين أن األجـسام       1986  وجماعته عـام   Stashenkoكما اتفقت الدراسة مع نتائج دراسة الباحث        

 لها القابلية على التفاعـل مـع جميـع الـسالالت     St. mutans والمحضرة من جرثومة LTAالمضادة للـ 

 ولكن ليس لهـا  St. sanguis  وSt. salivariusالمصلية لهذا النوع كما لها القابلية على التفاعل مع األنواع 

  .Actinomyces viscosus و .mitis   Stالقابلية على التفاعل مع 

 التي أشارت إلـى     1983 عام   Jackson و   Hetherإال أن الدراسة الحالية اختلفت مع دراسة الباحثين         

 له القابلية على االرتباط مع األجسام المضادة الخاصة به بغض النظر عن النوع الجرثومي حيـث    LTAأن    

قابلية االرتباط مع األجـسام المـضادة   له   Listeria monocytogenes المعزول من جرثومة LTAبين أن 

    Streptococcus. المعزول من جرثومة LTAالمتكونة ضد 

 والذي بين أن لألجسام المـضادة       2005 وجماعته عام    Fischerكما اختلفت نتائجنا مع دراسة الباحث       

 St. mutansنها  ألنواع مختلفة من الجراثيم الموجبة لصبغة كرام ومLTA القدرة على التفاعل مع LTAللـ 

  . St. faecalis و S. aureusو 

 0.05وفي دراستنا بينت نتائج التحليل اإلحصائي لالختبار أن هناك فروقاً معنوية عند مستوى احتمالية               

بين امتصاصية عينات السيطرة مقارنة مع امتصاصية الماء المقطر واأللبومين وهذا يدل على وجود األجسام               

 السيطرة إال أن تركيزه اقل من تركيزه في عينات االختبار، وربما يكون ناتجـاً               المضادة في مصول عينات   

  .LTAعن إصابة األرانب ببعض الجراثيم الموجبة لصبغة كرام والحاملة للـ
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 Cuchacovich الباحـث   وأكدها 2001 وجماعته عام    Gargirاتفقت نتائج دراستنا مع دراسة الباحث       

اص الطبيعيين يحوي على أجسام مضادة  للبيبتيدوكاليكان والكليسيرول          أن مصل األشخ   2005وجماعته عام   

من األشخاص الطبيعيين يحملـون     % 5كما بينوا أن حوالي     ) LTAالتركيب األساسي للـ    (متعدد الفوسفات   

 وبتراكيز عالية وذكروا أنها ناتجة من االستجابة المناعية للجراثيم الموجبة لـصبغة             LTAأجسام مضادة للـ    

م الطبيعية الموجودة في الجسم أو نتيجة إصابة مسبقة بالجراثيم، كما بينوا أن تركيز األجـسام المـضادة                  كرا

  . عند المصابين بالجراثيم الموجبة لصبغة كراميتضاعف عدة مرات LTAللـ 

 أن الفحص السيرولوجي    1989 عام   Tollefsen و   Monefeldtكما اتفقت الدراسة مع دراسة الباحثين       

 الناجمة عن   Gingivitis والتهاب اللثة    Periodontitisالمرضى المصابين بالتهاب ما حول األسنان       لمصول  

 LTA لألجسام المضادة للــ      0.05الجراثيم الموجبة لصبغة كرام اظهر زيادة معنوية عند مستوى احتمالية           

  .ELISAبتقنية االليزا 

   العربيةالمصادر
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