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  الملخص

جراثيم تضمنت الدراسة اعتماد بعض االختبارات التشخيصية المظهرية للتحري عن امكانية عزل 

Treponema نات جيوب ما حول االسنان المصابة، شملت هذه االختبارات فحص مسحات مثبتة  الفم من عي

تحت المجهر الضوئي وصبغة فونتانا  من العزالت الجرثومية وصبغها بصبغة كرام وكرام المحورة محضرة

بمالحظة خالياها الفم   Treponemaكما شخصت . زة للجراثيمحيث لوحظت االشكال الحلزونية الممي

 عزل كيدتأهذا وتم . في المسحات الرطبة باستخدام مجهر الطور المتباينالحلزونية المتحركة بنشاط 

الجراثيم بعد مفاعلتها مع االجسام المضادة المتخصصة ووضوح خالياها الحلزونية باللون وتشخيص هذه 

الى اننا تمكنا من ازالة الغالف ، اضافة المتألقمجهر العليها باستخدام  UVخضر البراق عند تسليط ضوء ألا

  .بصبغة السوط الخاصة اوصبغه وتحرير اسواطها Triton X-100باستخدام مادة  ).O.M(الخارجي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  
The study included the relying of some phenotypic tests to investigate the possibility of 

isolation and identification of oral Treponema from infected periodontal pocket samples. 
These phenotypic tests included the examination of fixed smears prepared from the bacterial 
isolates and staining them with gram and modified gram's stain and with Fontana stain 
under light microscope where the distinct spiral forms of germs were seen. The oral 
Treponemes also identified by the observation of their actively motile spiral cells in wet 
smears using phase contrast microscope. The isolation and identification of these bacteria 
also proved after their interaction with specific antibody and cell clarifying by greenish 
spiral form when illuminated with U.V. light using fluorescence microscope. Further, the 
isolation and identification of oral Treponema was continued by the removal of their outer 
membrane (O.M.) using Triton X-100 and releasing their flagella and staining with specific 
flagella stain.  
Key words: Morphological Identification of Oral Treponema, Endoflagella Staining of  

                      Spirochetes.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  المقدمة

  ضمن العائلةTreponema أنواع الملتويات المتواجدة في فم اإلنسان الى الجنستعود 

Spirochetaceae،  من  )كما في الملتويات األخرى(  تتكونااللتواءوهي عصيات سالبة الكرام شديدة

والتي تنشأ شبه  Peripheral flagella واسواط محيطية محاطة بالغالف الخارجياسطوانة سايتوبالزمية 

خيوطاً حلزونية طويلة تسمى األسواط  تستعمل هذه الجراثيم .نهائية عند قطب االسطوانة السايتوبالزمية

 الغشاء –وهو الفراغ بين معقد جدار الخلية ( Periplasmic space مطمورة في الفراغ حول البالزموتكون 

وان  ،لذلك يطلق عليها اسواط محيطية) Outer sheath( والغشاء الخارجي) طوانة الخليةبمعنى اس( الداخلي

وتتحكم هذه  .(Willey et al., 2008 ; Nester et al., 2004)   شكل الخليةإبقاءموقع االسواط هذا يساعد في 

نة الخلية بحيث  حول اسطواLeft-handedاالسواط بشكل خلية الجرثومة اذ انها تلتف باتجاه من اليسار

 Planer region  ومناطق مستوية Helical regionتعطي الخلية شكال غير منتظم تتميز فيه مناطق حلزونية
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–Right تتخذ الشكل الحلزوني الملتوي تجاه اليمينفإنهاوفي حال انفكاك االسواط عن اسطوانة الخلية 

handed helices ) Li et al., 2000 .(  

 ، وبإعداد قليلة في تجويف اللثةفلورا مايكروبيةك الفم بصورة رئيسة Treponema توجد أنواع

 لصفيحة الجرثومية وهي من المستوطنات السائدة لجيوب حول األسنانلمرتبطة مباشرة مع الخاليا الطالئية 

وان بعضها يرتبط مع تحطيم األنسجة  المزمنوالمتفاقم  األسنانحول  تحت اللثة عند مرضى التهاب ما

 إلى بالنهاية  مؤدياًااللتهابية التفاعالت  األنزيمات الهاضمة للبروتينات أو بسبب تحفيزهإنتاجه ب اعمة بسبالن

 ,. Oral malodor   (Rosen et alرائحة الفم الكريهةب تسببهفضالً عن حول األسنان ما تحطيم أنسجة 

1994).  

 باالعتماد على ابعـاد الخليـة       Phylotypes الفم ضمن ثالثة أنماط      Treponemaوقد وضعت أنواع    

 .T و T. socranskiiو T. denticola  وتشملSmall Spirochetes وعدد األسواط وهي الملتويات الصغيرة

pectinovorum   الملتويات المتوسـطة الحجـم ، Medium-sized Spirochetes    وتـشمل أفـراد النـوع 

T.vincentii  الملتويات الكبيرة ،Large Spirochetesوقد سجل النوعـان  . التي لم تعزل في مزارع نقية و

T.denticolaو  T.vincentii      ــسان ــم اإلن ــات ف ــي عين ــيوعا ف ــواع ش ــر األن ــا أكث   آلن يكون

)Umemoto et al.,1997 .(  

 الفم إلصابات الممرضات الحقيقية أهم أحدبوصفها الفم  Treponema  الطبية لجراثيماألهميةوبسبب 

جاءت هذه  والتنمية فقد اإلرضاءل ودراسة هذه الجراثيم كونها الهوائية صعبة وبسبب قلة االهتمام بعز

شخيص تالمظهرية في عزل وق التشخيصية ائ اعتماد بعض الطرإمكانيةعن  لتتحرى األولىالدراسة المحلية 

  .  جراثيمهذه ال

  Materials and Methodsالعمل المواد وطرائق 

 ملم 3 ≥بعمق من جيوب ما حول األسنان عينة  139  جمعت:Samples Collection جمع العينات .1

من المرضى المصابين بالتهاب ما حول األسنان  8/6/2009 ولغاية 3/11/2008للفترة من و

Periodontitis عزل تم  .وبإشراف طبيب أسنان اختصاص بأمراض ما حول األسنان وتحت ظروف معقمة

 Supragengival إزالة الصفيحة الجرثومية فوق اللثةوبعد  Cotton rollمنطقة الجيب باستخدام القطن 

Plaque باستخدام القطن Cotton Pellet قياس عمق الجيب باستخدام المسبار  تمPeriodontal Probe 

  ( Kasuga et al., 2000) داخل الجيب إلى قاعدته وتركه لمدة دقيقة واحدةفي  Paper Pointألـ إدخال و

 Reduced Transport المختزلالوسط الناقل  من 3 سم0.5بوبة االختبار الحاوية على ثم رفعه ووضعه في أن

Media ) Umeda et al., 1990 ( باستخدام ملقط معقم ونقلت إلى المختبر إلجراء أالختبارات

 .البكتريولوجية
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 جيوب ما حول األسنان ووضع ات من دم بعض المرضى الذين جمعت منهم عين3 سم5كما تم سحب 

ي أنبوبة اختبار غير حاوية على مادة مانعة للتخثر ثم فصل المصل عن الخثرة بجهاز الطرد المركزي ف

  . م لحين االستخدام°20 - دقائق ثم حفظ المصل بدرجة 10دقيقة لمدة /  دورة3000بسرعة 

 -Trypton- Yeast Extract- Glucoseوسط حضر :  Culture media الزرعية   األوساط.2

Volatile fatty Acid- Serum ( TYGVS) mediumالمحور باالعتماد على ما جاء في         

(Miyamoto et al., 2006) غرام من مادة0.5 إليه وأضيف  Sodium thioglycolate غرام من 2.0و

و بعد  7.2ثم عدل األس الهيدروجيني إلى % 0.2 بنسبة Isobutyric acid و Sodium bicarbonateمادة

  3 سم100/  ملغم 0.2 بتركيز Rifampcinالمضاد الحيوي  و%2بنسبة مصل األرنب أضيف التعقيم 

(Stam et al.,  2001 ; Uitto et al.,1988).  

وحضن في جار TYGVS medium  الملقح بالعينة في وسط من الوسط الناقل المختزل 3 سم 0.1 لقح

ي على كاشف الظروف الالهوائية مع أنبوب يحتو Oxiod مجهز من شركة  Anaerobic jarالهوائي

)Resazurin (Anaerobic indicator  وتم تفريغ الجار من الهواء باستخدام جهاز تفريغ الهواءVaccume 

من القناني الخاصة بكل  من غاز النيتروجين% 80من غاز ثاني أوكسيد الكربون و% 10ثم أضيف إليه 

  .يام  أ5 تتجاوز م لمدة ال37º درجة فينوع من الغازين وحضن الجار 

أجريت عدة اختبارات مظهرية تضمنت تحضير مسحات  : Diagnostic testsأالختبارات التشخيصية  . 3

  :وفحصها مجهرياً وكما هو موضح أدناه

 وصبغت  من النمو الجرثوميحضرت مسحات جافة: Dry preparationالتحضيرات الجافة  : اوالً

ت مسحات جافة ثانية وصبغت بصبغة فونتانا الخاصة بجراثيم كما حضر ،بصبغة كرام وكرام المحورة

Spirochetes (Collee et al., 1996) لمشاهدة األشكال الحلزونية المميزة للجرثومة وفحصت بالمجهر 

  . وصورت فوتوغرافياً بكاميرا رقمية 1000Xالضوئي تحت قوة تكبير 

حات رطبة من الجرثومة النامية في الوسط حضرت مس :Wet preparationالتحضيرات الرطبة  : ثانياً

 الموجود في كلية الطب البيطري في جامعة Phase contrastالسائل وفحصت بمجهر الطور المتباين

 لمشاهدة شكل وحركة الجرثومة 1000X و 400X تحت قوة تكبير االصطناعيوحدة التلقيح / الموصل 

  .وصورت بكاميرا خاصة بالمجهر 

أجري التشخيص  : Immunoflourescence microscopeجهر التألق المناعي الفحص بم : ثالثاً

  : الفم بالطريقة اآلتيةTreponemaالتأكيدي لجراثيم 

)  Umemoto et al.,1988(استخدمنا مصل إنسان كمصل مضاد كما وصفه :Antiseraالمصل المضاد * 

   .والمحضر كما ورد في فقرة جمع العينات
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عوملت الخاليا الجرثومية المراد تأكيد تشخيصها مع المصل  :ومة مع المصل المضادمعاملة خاليا الجرث* 

  :وكاآلتي) McDowell et al., 2005 (المضاد اعتماداً على ما ورد في 

 مايكروليتر من معلق الجرثومة النامية في الوسط السائل على شريحة زجاجية خاصة  0.25وضع  -

   .Over nightة حرارة الغرفة ليلة كاملة  حفرة وتركت لتجف بدرج12تحتوي على 

 دقيقة لغرض التثبيت ثم 15 في اليوم التالي غمرت الشريحة باألسيتون ووضعت في الثالجة لمدة -

  .جففت في الهواء 

 دقيقة ثم غسلت 30م لمدة 37º مايكروليتر من المصل المضاد لكل حفرة وحضنت عند 0.25أضيف  -

  . ثم جففت في الهواء Tween 20توي على  يحPBSالشريحة ثالث مرات بمحلول 

، Anti-human-IgGوهو عبارة عن  (Human conjugate مايكروليتر من مضاد المصل 10أضيف  -

 دقيقة ثم غسلت 30م لمدة º 37لكل حفرة وحضن عند  ) Euroimmun من شركة ; 5:1بتخفيف 

  . ثم جففت في الهواء Tween 20 يحتوي على PBSثالث مرات بمحلول 

 وصورت فوتوغرافياً بكاميرا رقمية 400Xحصت الشريحة بمجهر التألق المناعي تحت قوة تكبير ف -

 .بغداد / في مختبر الصحة العامة المركزي 

وتحرير األسواط ) Outer Sheath(تم إزالة الغالف الخارجي  :Flagella Stainصبغ السوط  : رابعاً

  :وكاالتي للجرثومة  فريدةالداخلية للجرثومة وصبغها كصفة تشخيصية 

  : من المواد اآلتية(West et al., 1977) كما ورد في : الصبغة تحضير* 

من  ) 3 سم25: (وحضر بمزج المحاليل اآلتية  :Solution 1 (Mordant) )المرسخ(المحلول األول . 1

  ،Tannic acidمن % 10من محلول  ) 3 سمAluminum Potassium Sulfate ،)50محلول مشبع من

  المحلول الناتج أصبح لونه أسود وحفظ في الظالم بدرجة  ،Ferric Sulfate من % 5 من محلول )3 سم5( 

4 º م.  

وحضر باإلضافة التدريجية البطيئة لهيدروكسيد  Solution 2 (Stain): )الصبغة(المحلول الثاني . 2

 ت ال يذوب، بعدها أضيفاً بنياًبنترات الفضة إلى أن تكون راس% 5 من محلول 3 سم90 األمونيوم المشبع إلى

نترات الفضة إلى أن أستقر ضباب ضئيل، حفظ محلول الصبغة في الظالم بدرجة % 5زيادة من محلول 

4ºم.  

الباحثين  أتبعت الخطوات المذكورة من قبل :Removal of the outer sheathإزالة الغالف الخارجي  *

 (Ruby et al.,1997)  و(Wyss,1998)ص على ما يأتي والتي تن:  

  . وحضنت في الظروف المثاليةTYGVS brothلقحت خاليا فتية من الجرثومة في وسط  -

م بسرعة 4º-تم الحصول على راسب خاليا الجرثومة بإجراء الطرد المركزي المبرد بدرجة  -

6000Xg           دقيقة 25 لمدة .  
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 . مرتين تم غسل راسب الخاليا بمحلول الملح الفسلجي ، وكررت العملية -

    إلى الخاليا المغسولة وحضنت ) Scharlanمجهزة من شركة  (Triton X-100من مادة % 1أضيف  -

  . دقيقة وذلك إلزالة الغالف الخارجي 60م لمدة 37ºعند 

  .بعد التحضين غسل راسب الخاليا مرة واحدة وأعيد تعليقه في محلول الملح الفسلجي  -

 ة باستخدام صبغة السوط حسب ما ورد في صبغت األسواط المتحرر: السوط صبغ* 

(West et al.,1977)   وكما يأتي:  

حضرت مسحة من معلق الخاليا في المحلول الفسلجي والمزال عنها الغالف الخارجي بنشرها على  -

 .شريحة زجاجية نظيفة وتركت لتجف في الهواء 

شريحة بلطف بالماء المقطر وهي لمدة أربع دقائق ثم غسلت ال) المرسخ(1 غطيت المسحة بالمحلول     -

 .أفقياً محمولة

مع التسخين إلى أن تصاعد البخار وتركت الصبغة على ) الصبغة (2غطيت المسحة بالمحلول      -

 طريقة التسخين بوضع الشريحة على فوهة بيكر زجاجي سعة استخدمت(الشريحة لمدة أربع دقائق 

 ) . يحتوي على ماء مغلي3 سم125

حة وهي محمولة أفقياً بماء مقطر للتخلص من رواسب الصبغة وجففت في الهواء غسلت الشري     -

 . وصورت فوتوغرافياً بكاميرا رقمية1000Xوفحصت بالمجهر الضوئي تحت قوة 
 

 Results and Discussion  النتائج والمناقشة

ل عمق معد من جيوب ما حول األسنان بTreponemaلجراثيم   %66.9تم الحصول على نسبة عزل 

   ملم و تم تمييز شكل خالياها مجهريا كما موضح أدناه     5

بدت الخاليا الجرثومية في المسحات المثبتة المصبوغة بصبغة كرام المحورة  :الجافة المسحات  :اوالً

ضعيف االلتواء كما   مختلفة بعضها ملتو بشدة وبعضهابأطوالبانها جراثيم سالبة لصبغة كرام حلزونية 

 بدت الخاليا حلزونية بشكل اوضح .كما انها ضعيفة االصطباغ بصبغة السفرانين )1(الصورة موضح في 

ظهرت الخاليا ملتوية ذات لون بني غامق مائل الملتويات اذ  عند صبغها بصبغة فونتانا الخاصة بجراثيم

 Breeding  مع أرضية صفراء باهتة كما ظهرت بعض الخاليا متجمعة مكونة ما يدعى عش التوالدلألسود

nests  2(وهذا ما توضحه الصورة.(  
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  حياناً توجد بشكلأو بالمجهر الضوئي هاص كل أنواع الملتويات متشابهة مظهرياً عند فحأنالباحثون بين 

  او ان االلتواء غير منتظمLoosely wounds  او ضعيفة االلتواءTightly coiled سالسل ملتوية بقوة

Irregular coiled كما انها جراثيم سالبة لصبغة كرام وتصطبغ بمستوى ضعيف بالصبغة المضادة 

 تصطبغ بطرائق التصبيغ أن يمكن Borrelia جراثيم الملتويات الكبيرة مثلوفي حين ان . السفرانين

يات الملتواال ان ، صبغة لشمان، صبغة كيمزا، )تبدو سالبة لصبغة كرام(االعتيادية ومنها صبغة كرام 

 رقيقة جدا وال يمكن مشاهدتها بطرائق التصبيغ االعتيادية فإنها Leptospira وTreponemaالصغيرة مثل 

وتشاهد بحال افضل في التحضيرات الرطبة غير المصبوغة تحت مجهر الحقل المظلم اذ يالحظ شكلها 

تي تزيد سمك هذه الجراثيم وحركتها، أما في التحضيرات المثبتة فيجب استخدام طريقة االشباع بالفضة وال

وطريقة ) للمسحات المثبتة على الشرائح الزجاجية (Fontanaبعد ترسب الفضة عليها كما في طريقتي 

Levaditi) للمقاطع النسيجية() Brooks et al ., 2007 ; Prescott et al ., 2005 ; Collee et al ., 1996(.  

ا الحية المتحلزنة والملتوية بانها تتحرك بنشاط عند فحصها تمت مالحظة الخالي: الرطبة المسحات: ثانياً 

وبدا بعضها بشكل خاليا مفردة ) B وA: 3( كما في الصورة Phase contrast بمجهر الطور المتباين

بشكل سالسل طويلة مجتمعة كما موضح في ومتحركة بنشاط كما ظهرت بعض الخاليا ضعيفة الحركة 

 وهذا بسبب تأثير االوكسجين الجوي  Sphere forms، كما لوحظت بعض االشكال الكروية)4( الصورة

ان فحص المسحات الرطبة يعد من . عليها اثناء الفحص والذي يجعلها تتكور لتصبح بشكل اجسام كروية

ة من الفم بوصفها الكائنات الوحيدة المتحرك Treponema الفحوصات المفيدة والفعالة في تشخيص جراثيم

 لعينات ألمجهري الفحص إن  إلى)Guggenhein)1996  وBaehni  الباحثانأشار إذ مجهرية الفم أحياءبين 

  Treponema خاليــا جــراثيم :1الــصورة 

مصبوغة بصبغة كرام المحورة تحت     

  1000Xالمجهر الضوئي بقوة تكبير 

 مـصبوغة   Treponemaيـا جـراثيم      خال :2الصورة  

فونتانا تحت المجهر الضوئي بقـوة       بصبغة  

  1000Xتكبير 

 عش التوالد
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B 

 مجهرية معينة مثل جراثيم أحياء حول وجود أوليةالصفيحة الجرثومية بطريقة المسحة الرطبة يعطي دالئل 

  . انه ال يميز بين أنواعهاإالالملتويات المتحركة 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

على المسحة الرطبة في تقدير العدد الكلي للجراثيم في  )1998( وجماعته Moter اعتمد الباحث

 فحص المسحة إجراء أهمية إلى  وأشاروا1000X عينات الصفيحة الجرثومية تحت اللثة تحت قوة تكبير

سهلة جداً وموثوقة لتمييز جراثيم  مجهر الطور المتباين بوصفها طريقة أوالرطبة سواء بمجهر الحقل المظلم 

 انه ال يعتمد عليه في تشخيص نوع معين من هذه الجراثيم ذلك لتشابه إالالملتويات المتحركة بشكل عام 

إلى أن الخاليا الطويلة التي تظهر بشكل ) 2001( وجماعته  Izard الباحثأشاروقد . مظهرها الخارجي العام

   تحت مجهر الطور المتباينTreponema خاليا جراثيم : 3الصورة 

A : 400قوة تكبيرX                    B : 1000قوة تكبيرX 

 متجمعة وعلى Treponemaخاليا جراثيم   :4الصورة 

تحت مجهر الطور المتباين بقوة شكل سالسل 

1000Xتكبير

A 



  ............... الفم من جيوب ما حول االسنان Treponemaعزل جراثيم 
 

66

 تمر بمرحلة انقسام الخلية وغير قادرة على الحركة بشكل Treponemaسالسل هي عبارة عن عدة خاليا 

 أهمية المسحات الرطبة في فحص إلى (Kardum et al., 2001) أشاركما  .فعال مقارنة مع الخاليا المفردة

 المتحركة وانها تزود معلومات حول شكل Treponemaعينات الصفيحة الجرثومية للكشف عن جراثيم 

فهي تميزها بسهولة عن االحياء االخرى مثل العصيات والكرويات الغير متحركة، كما وحجم الخلية بذلك 

 (Moreira et al.,2001) الباحثون وأشاد. في العينةTreponemaانها طريقة سريعة للتأكد من حيوية جراثيم 

الملتويات  المسحات الرطبة لفحص عينات من الصفيحة الجرثومية للتحري عن وجود واعداد جراثيم بأهمية

  . من كفاءة الجرعة العالجيةللتأكدالمتحركة خاصة  قبل وبعد العالج 

  الفم بعد مالحظتها بمجهرTreponema تم تأكيد عزل جراثيم: المناعي التألق بمجهر الفحص: ثالثاً 

متخصص بغداد وذلك لتفاعلها مع الجسم المضاد ال/التألق المناعي الموجود في مختبر الصحة العامة المركزي

 والذي ارتبط مع الجسم المضاد في Human conjugate إضافةوظهور خالياها بلون اخضر براق بعد 

)Human antisera( مكوناً المعقد المناعي )الجسم المضاد للجرثومة-الجرثومة-Conjugate ( فظهرت خاليا

   ).5الصورة(على هذا المعقد UV البراق عند تسليط ضوءاألخضرالجرثومة باللون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وذلك باستخدام اجسام Indirect immunofluorescenceأجرينا االختبار بالطريقة غير المباشرة 

حول   تم الحصول عليها من دم المرضى المصابين بالتهاب مااذHuman antiseraمضادة من االنسان 

 المضادة األجسام على الحتوائه )لجرثومة من جيوب ما حول االسنانوالذين عزلت منهم ا (األسنان

المتخصصة للجرثومة لذا ارتبطت مع خاليا الجرثومة المثبتة على الشريحة الزجاجية الخاصة باالختبار وفي 

 المتألقة باللون Treponemaخاليا جراثيم    :5  الصورة

االخضر تحت مجهر التألق المناعي بقوة 

   .400Xتكبير 
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 لإلنسان المضادة لألجسام المضاف لها وهو عبارة عن ضد Human conjugateنفس الوقت ارتبطت مع 

Anti-human antibodyالتألقلون االخضر البراق عند الفحص بمجهر  وعند تكون المعقد المناعي ظهر ال 

  .المناعي

 تقنية تشخيص دقيقة ومقنعة بسبب Immunofluorescen تعد طريقة التشخيص بالتألق المناعي

 المضادة لها كما يمكن الكشف عن الجراثيم حتى في حالة واألجسامخصوصية التفاعل بين المستضدات 

 اختبار (Umemoto et al., 1988) أجرى الباحثونوقد  ).Goering et al., 2008(  قليلةبأعدادوجودها 

احدهما محضر من دم أشخاص مصابين بالتهاب ما حول Antiseraن منيالتألق المناعي وباستخدام نوع

 لإلنسان المضادة األجساممضاد  (Human conjugate والذي سيرتبط معه Human antiseraاألسنان ليمثل 

Anti-human antibody( ليتكون المعقد المناعي، أما الـ  Antisera فقد حضره الباحثون بحقن األخر 

والتي عند ) Rabbit antisera( المضادة للجرثومة األجسام لتحفيز تكوين األرنبمعلق الجرثومة في وريد 

عقد سيتكون الم) Anti-rabbit antibody (لألرنب المضادة لألجسام اًمضاد Rabbit conjugateارتباطها مع

 طريقة التألق المناعي وذلك بتحضير اجسام مضادة (McDowell et al., 2005) كما اتبع الباحثون. المناعي

للجرثومة بحقنه في وريد االرنب وبعد الحصول على االجسام المضادة  )A( متخصصة ضد بروتين السوط

)Rabbit antisera( ثم اضاف  باألسيتون إلى الجراثيم المثبتة على الشريحة أضيفتRabbit conjugate 

  .والحظ تكون المعقد المناعي

 لجراثيم Outer Sheath الغالف الخارجي إزالةتمكنا في الدراسة الحالية من  : السوط صبغ : رابعاً

Treponema وتحرير سوطها الداخلي وباستخدام مادةTriton-X100 الغالف الخارجي إلذابة  (O.S.) وبعد 

 اشد تحلزناً واقصر أصبحت أنهالوحظ   1000Xصها بالمجهر الضوئي تحت قوةصبغها بصبغة السوط وفح

مع بقائها محتفظة بقدرتها على الحركة عند مشاهدتها ) 7 و6( مما عليه قبل المعاملة كما مبين في الصورتين

الجراثيم وهذه الصفة تعد ميزة فريدة لمجموعة الملتويات فهي المجموعة الوحيدة من . بمجهر الطور المتباين

لذلك يطلق عليها ) .O.S( المتحركة التي يكون سوطها ملتفاً حول جسم الخلية ومحاطاً بالغالف الخارجي

ليتسنى بذلك فك التفافها عن جسم ) .O.S( إزالة مشاهدتها يجب أوالً وألجل Endoflagellaاالسواط الداخلية 

 أنوحيث ). Girons et al., 2000(ذا ما اكده الخلية مما يؤدي إلى حدوث التغيير في شكل وطول الخلية وه

 واسطوانة الخلية وان هذه (PFs)شكل خاليا الملتويات انما هو نتيجة التفاعل المعقد بين االسواط المحيطية 

تسيطر على شكل الخلية بطريقة ) .O.S(االسواط المحيطية الواقعة بين اسطوانة الخلية والغالف الخارجي 

 وقليل منها ملتوية بشدة Loosely coiledاليا الجرثومة تبدو ضعيفة االلتواء فريدة ومميزة فبعض خ

Tightly coiled االلتواء منتظم واغلبها يكون غير Irregularly coiled ذات مناطق مستوية Flat planner 

 Right - handed تلتف حول محور جسم الخلية باالتجاه من اليمين PFs  وانHelicesومناطق حلزونية 

sense عند مناطق الخلية التي تكون مستوية أما عند مناطق الخلية التي تكون حلزونية Helicalفان  PFs 
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 وانفك التفاف االسواط حول محور O.S الخاليا التي ُأزيل عنها أنتمتد على طول محور الخلية لذا نجد 

ر فيها المناطق المستوية فيصبح  وال تظهRight handedالخلية تبدو بشكل حلزون ملتف باتجاه من اليمين 

  ). Ruby et al., 1997( في الحفاظ على شكل الخلية O.S أهمية وهذه النتائج تبين اً منتظماًشكلها حلزوني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wild typeفي دراستهم على سالالت ذات النمط البري  )Wolgemuth et al., 2006(  الباحثونأشار

 اغلب خاليا النمط البري لها شكل ملتو غير منتظم على طول إنة إلى متحركة وأخرى طافرة غير متحرك

 الغالف إزالة تظهر المنطقتان الحلزونية والمستوية وقليل منها يكون شديد االلتواء وعند إذجسم الخلية 

غير  يفك التفافه فتتحول الخاليا ذات الشكل وإنما بقوة حول جسم الخلية اًالخارجي فان السوط لن يبقى ملتف

 والذي يشير الى عالقة Right-handedالمنتظم إلى خاليا اشد تحلزناً يلتوي فيها الحلزون باتجاه من اليمين 

  .هذا الشكل مع مواد الببتيدوكاليكان
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