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 Atopic Dermatitis    يــة اجللديــة يــة اجللديــة يــة اجللديــة يــة اجللديــة ببببتتتتاســتحداث االكزميــة التأاســتحداث االكزميــة التأاســتحداث االكزميــة التأاســتحداث االكزميــة التأمت يف الدراســة احلاليــة مت يف الدراســة احلاليــة مت يف الدراســة احلاليــة مت يف الدراســة احلاليــة  -1

(Eczema) Syndrome     د الفــوقيد الفــوقيد الفــوقيد الفــوقيضــضــضــضــيف الفئــران املختربيــة املخمجــة جتريبيــًا باملستيف الفئــران املختربيــة املخمجــة جتريبيــًا باملستيف الفئــران املختربيــة املخمجــة جتريبيــًا باملستيف الفئــران املختربيــة املخمجــة جتريبيــًا باملست        
Superantigen    ارجي ارجي ارجي ارجي الســـم اخلـــالســـم اخلـــالســـم اخلـــالســـم اخلـــ    أوأوأوأوExotoxin     للمكـــورات العنقوديـــة الذهبيـــة للمكـــورات العنقوديـــة الذهبيـــة للمكـــورات العنقوديـــة الذهبيـــة للمكـــورات العنقوديـــة الذهبيـــة

Staphylococcus aureus))))     ـــميته ـــن تس ـــميته وميك ـــن تس ـــميته وميك ـــن تس ـــميته وميك ـــن تس  Staphylogenic Protein or)وميك

Staphylogen    لإلنسانلإلنسانلإلنسانلإلنسانية ية ية ية ببببتتتتواملعزولة من آفة االكزمية التأواملعزولة من آفة االكزمية التأواملعزولة من آفة االكزمية التأواملعزولة من آفة االكزمية التأ....        
 Eczematous    األكزميااألكزميااألكزميااألكزميا    آلفةآلفةآلفةآلفة    العالمات السريرية والتغيريات النسيجية املرضيةالعالمات السريرية والتغيريات النسيجية املرضيةالعالمات السريرية والتغيريات النسيجية املرضيةالعالمات السريرية والتغيريات النسيجية املرضية    أظهرتأظهرتأظهرتأظهرت -2

Lesion    ملختربيــة البيضــاء ملختربيــة البيضــاء ملختربيــة البيضــاء ملختربيــة البيضــاء يف الفئــران ايف الفئــران ايف الفئــران ايف الفئــران اBALB/C    كبــريًا مــع مثيالتهــا ســريريًا كبــريًا مــع مثيالتهــا ســريريًا كبــريًا مــع مثيالتهــا ســريريًا كبــريًا مــع مثيالتهــا ســريريًا     ااااتشــابهتشــابهتشــابهتشــابه
 البشرية البشرية البشرية البشرية     األكزميااألكزميااألكزميااألكزميا    آلفةآلفةآلفةآلفةونسيجيًا ونسيجيًا ونسيجيًا ونسيجيًا 

فلــوجني) حيــث فلــوجني) حيــث فلــوجني) حيــث فلــوجني) حيــث     د الفوقي(ســتاد الفوقي(ســتاد الفوقي(ســتاد الفوقي(ســتاضضضضمتكنت الدراسة من عزل وتنقية وتوصيف هذا املستمتكنت الدراسة من عزل وتنقية وتوصيف هذا املستمتكنت الدراسة من عزل وتنقية وتوصيف هذا املستمتكنت الدراسة من عزل وتنقية وتوصيف هذا املست -3
 )كيلودالتون.)كيلودالتون.)كيلودالتون.)كيلودالتون.47.315لك وزنًا جزيئيًا يبلغ (لك وزنًا جزيئيًا يبلغ (لك وزنًا جزيئيًا يبلغ (لك وزنًا جزيئيًا يبلغ (تتتتبروتني نقي ميبروتني نقي ميبروتني نقي ميبروتني نقي مي    بأنهبأنهبأنهبأنهتبني تبني تبني تبني 

دات بروتينيــة دات بروتينيــة دات بروتينيــة دات بروتينيــة ضــضــضــضــالذهبية متكون من مثانيــة مستالذهبية متكون من مثانيــة مستالذهبية متكون من مثانيــة مستالذهبية متكون من مثانيــة مست    تبني ان جسم املكورات العنقوديةتبني ان جسم املكورات العنقوديةتبني ان جسم املكورات العنقوديةتبني ان جسم املكورات العنقودية -4
يالمايد املتعــدد عــايل يالمايد املتعــدد عــايل يالمايد املتعــدد عــايل يالمايد املتعــدد عــايل الرحالن الكهربائي هلالم االكرالرحالن الكهربائي هلالم االكرالرحالن الكهربائي هلالم االكرالرحالن الكهربائي هلالم االكر    بأجراءبأجراءبأجراءبأجراءظهرت على شكل مثانية حزم ظهرت على شكل مثانية حزم ظهرت على شكل مثانية حزم ظهرت على شكل مثانية حزم 

) كيلودالتــون ) كيلودالتــون ) كيلودالتــون ) كيلودالتــون 549.540    -13.567اجلزيئية مــن (اجلزيئية مــن (اجلزيئية مــن (اجلزيئية مــن (    أوزانهاأوزانهاأوزانهاأوزانهاوتراوحت وتراوحت وتراوحت وتراوحت     )    (PAGE 7.5%النقاوةالنقاوةالنقاوةالنقاوة
االكزميــة االكزميــة االكزميــة االكزميــة     بآفــةبآفــةبآفــةبآفــةاســة عالقتهــا اســة عالقتهــا اســة عالقتهــا اســة عالقتهــا باملقارنة مع الربوتينات القياســية املدروســة.(ومن املؤمــل درباملقارنة مع الربوتينات القياســية املدروســة.(ومن املؤمــل درباملقارنة مع الربوتينات القياســية املدروســة.(ومن املؤمــل درباملقارنة مع الربوتينات القياســية املدروســة.(ومن املؤمــل در
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بيــة البشــرية بــان املكــورات بيــة البشــرية بــان املكــورات بيــة البشــرية بــان املكــورات بيــة البشــرية بــان املكــورات تتتتنتائج الدراسة اجلرثومية ملتالزمة االكزميــة التأنتائج الدراسة اجلرثومية ملتالزمة االكزميــة التأنتائج الدراسة اجلرثومية ملتالزمة االكزميــة التأنتائج الدراسة اجلرثومية ملتالزمة االكزميــة التأ    تتتتاظهراظهراظهراظهر -5
اجلرثومية اجلرثومية اجلرثومية اجلرثومية     األنواعاألنواعاألنواعاألنواع% تلتها بقية % تلتها بقية % تلتها بقية % تلتها بقية     60.48بنسبة بنسبة بنسبة بنسبة     األكزميااألكزميااألكزميااألكزمياالعنقودية الذهبية هي السائدة يف افة العنقودية الذهبية هي السائدة يف افة العنقودية الذهبية هي السائدة يف افة العنقودية الذهبية هي السائدة يف افة 

مما مما مما مما         (P<0.05)التأتبيةالتأتبيةالتأتبيةالتأتبيةاالكزمية االكزمية االكزمية االكزمية     بآفةبآفةبآفةبآفةمعنوي عايل معنوي عايل معنوي عايل معنوي عايل     ائيائيائيائيإحصإحصإحصإحصوان تواجد اجلراثيم ذات ارتباط وان تواجد اجلراثيم ذات ارتباط وان تواجد اجلراثيم ذات ارتباط وان تواجد اجلراثيم ذات ارتباط 
مبتالزمــة االكزميــة مبتالزمــة االكزميــة مبتالزمــة االكزميــة مبتالزمــة االكزميــة     واإلصــابةواإلصــابةواإلصــابةواإلصــابةبني هذه اجلــراثيم بني هذه اجلــراثيم بني هذه اجلــراثيم بني هذه اجلــراثيم     الوثيقةالوثيقةالوثيقةالوثيقة    يدلل بوضوح ويؤكد على العالقةيدلل بوضوح ويؤكد على العالقةيدلل بوضوح ويؤكد على العالقةيدلل بوضوح ويؤكد على العالقة

 ....بيةبيةبيةبيةتتتتالتأالتأالتأالتأ

ان املستضد الفــوقي ان املستضد الفــوقي ان املستضد الفــوقي ان املستضد الفــوقي بببب    تبني تبني تبني تبني     استنادا على نتائج الدراسه احلالية وما ذكر يف اعالهاستنادا على نتائج الدراسه احلالية وما ذكر يف اعالهاستنادا على نتائج الدراسه احلالية وما ذكر يف اعالهاستنادا على نتائج الدراسه احلالية وما ذكر يف اعاله -6
 او علــى األقــل مســببًا ثانويــًا حلــدوث للمكورات العنقودية الذهبية هو املسؤول للمكورات العنقودية الذهبية هو املسؤول للمكورات العنقودية الذهبية هو املسؤول للمكورات العنقودية الذهبية هو املسؤول 

ً
 او علــى األقــل مســببًا ثانويــًا حلــدوث عن
ً
 او علــى األقــل مســببًا ثانويــًا حلــدوث عن
ً
 او علــى األقــل مســببًا ثانويــًا حلــدوث عن
ً
عن

 متالزمة التهاب اجللد التأتبي (األكزميا).متالزمة التهاب اجللد التأتبي (األكزميا).متالزمة التهاب اجللد التأتبي (األكزميا).متالزمة التهاب اجللد التأتبي (األكزميا).
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والتي تسمى ايضًا التهاب اجللد والتي تسمى ايضًا التهاب اجللد والتي تسمى ايضًا التهاب اجللد والتي تسمى ايضًا التهاب اجللد     Atopic Eczema    التأتبيةالتأتبيةالتأتبيةالتأتبية    األكزميااألكزميااألكزميااألكزميا    أوأوأوأواجللدية اجللدية اجللدية اجللدية     األكزميااألكزميااألكزميااألكزميا
    Atopic Dermatitis/ Eczema Syndromeوالتي مسيت حديثًا والتي مسيت حديثًا والتي مسيت حديثًا والتي مسيت حديثًا     Atopic Dermatitis    التأتبيالتأتبيالتأتبيالتأتبي

وهي احد االمراض اجللدية املزمنة غري املعدية التي ميكن التعايش معها والتخفيف من مضاعفاتها وهي احد االمراض اجللدية املزمنة غري املعدية التي ميكن التعايش معها والتخفيف من مضاعفاتها وهي احد االمراض اجللدية املزمنة غري املعدية التي ميكن التعايش معها والتخفيف من مضاعفاتها وهي احد االمراض اجللدية املزمنة غري املعدية التي ميكن التعايش معها والتخفيف من مضاعفاتها 
        ).).).).2وووو1وهي تصيب الصغار والكبار على حد سواء(وهي تصيب الصغار والكبار على حد سواء(وهي تصيب الصغار والكبار على حد سواء(وهي تصيب الصغار والكبار على حد سواء(

ايضــًا ايضــًا ايضــًا ايضــًا     ألبشرهألبشرهألبشرهألبشرهاالكزميا عباره عن اضطراب جلدي يتميز باحلكة وااللتهاب واالمحرار وتكون االكزميا عباره عن اضطراب جلدي يتميز باحلكة وااللتهاب واالمحرار وتكون االكزميا عباره عن اضطراب جلدي يتميز باحلكة وااللتهاب واالمحرار وتكون االكزميا عباره عن اضطراب جلدي يتميز باحلكة وااللتهاب واالمحرار وتكون 
وميكــن وميكــن وميكــن وميكــن     متعــددةمتعــددةمتعــددةمتعــددة    إشــكالإشــكالإشــكالإشــكالولالكزميــا ولالكزميــا ولالكزميــا ولالكزميــا     ....    بقشرة او تنضح بالسوائلبقشرة او تنضح بالسوائلبقشرة او تنضح بالسوائلبقشرة او تنضح بالسوائل    ومكسوةومكسوةومكسوةومكسوةتورمة تورمة تورمة تورمة ملتهبة وجافة ومملتهبة وجافة ومملتهبة وجافة ومملتهبة وجافة وم

والتهاب داخلــي والتهاب داخلــي والتهاب داخلــي والتهاب داخلــي     Extrinsicتصنيفها اىل قسمني رئيسيني هي: التهاب اجللد االكزميي اخلارجي تصنيفها اىل قسمني رئيسيني هي: التهاب اجللد االكزميي اخلارجي تصنيفها اىل قسمني رئيسيني هي: التهاب اجللد االكزميي اخلارجي تصنيفها اىل قسمني رئيسيني هي: التهاب اجللد االكزميي اخلارجي 
        ....))))6-3او ما يسمى االلتهاب البنيوي (او ما يسمى االلتهاب البنيوي (او ما يسمى االلتهاب البنيوي (او ما يسمى االلتهاب البنيوي (    Intrinsicاملنشأ املنشأ املنشأ املنشأ 

عدة عوامل ذاتية وخارجية وقــد عدة عوامل ذاتية وخارجية وقــد عدة عوامل ذاتية وخارجية وقــد عدة عوامل ذاتية وخارجية وقــد االكزميا غري معروفة وحيتمل انها ناجتة عن تفاعل االكزميا غري معروفة وحيتمل انها ناجتة عن تفاعل االكزميا غري معروفة وحيتمل انها ناجتة عن تفاعل االكزميا غري معروفة وحيتمل انها ناجتة عن تفاعل     أسبابأسبابأسبابأسباب
وتنمو بسرعة وتنمو بسرعة وتنمو بسرعة وتنمو بسرعة     الطفولةالطفولةالطفولةالطفولةتلعب الوراثة دورًا كبريًا يف االصابه بها حيث تبدأ معظم حاالتها يف مرحلة تلعب الوراثة دورًا كبريًا يف االصابه بها حيث تبدأ معظم حاالتها يف مرحلة تلعب الوراثة دورًا كبريًا يف االصابه بها حيث تبدأ معظم حاالتها يف مرحلة تلعب الوراثة دورًا كبريًا يف االصابه بها حيث تبدأ معظم حاالتها يف مرحلة 

    ألخرألخرألخرألخرفائقة عند الثالثة والرابعة من العمر ويستمر بعضها خالل مرحلة البلوغ وتتهيج من وقت فائقة عند الثالثة والرابعة من العمر ويستمر بعضها خالل مرحلة البلوغ وتتهيج من وقت فائقة عند الثالثة والرابعة من العمر ويستمر بعضها خالل مرحلة البلوغ وتتهيج من وقت فائقة عند الثالثة والرابعة من العمر ويستمر بعضها خالل مرحلة البلوغ وتتهيج من وقت 
روف البيئية احمليطة روف البيئية احمليطة روف البيئية احمليطة روف البيئية احمليطة ظظظظاىل الاىل الاىل الاىل ال    باإلضافةباإلضافةباإلضافةباإلضافةائية له ائية له ائية له ائية له اعتمادًا على احلالة النفسية للمريض او العادات الغذاعتمادًا على احلالة النفسية للمريض او العادات الغذاعتمادًا على احلالة النفسية للمريض او العادات الغذاعتمادًا على احلالة النفسية للمريض او العادات الغذ

        ).).).).10-7به (به (به (به (
    ننننوقد تتسبب االكزميا اجلرثومية من اجلراثيم او منتجاتهــا حيــث ختــتلط االكزميــا بأنتــاوقد تتسبب االكزميا اجلرثومية من اجلراثيم او منتجاتهــا حيــث ختــتلط االكزميــا بأنتــاوقد تتسبب االكزميا اجلرثومية من اجلراثيم او منتجاتهــا حيــث ختــتلط االكزميــا بأنتــاوقد تتسبب االكزميا اجلرثومية من اجلراثيم او منتجاتهــا حيــث ختــتلط االكزميــا بأنتــا

ات اجلــراثيم او املــواد ات اجلــراثيم او املــواد ات اجلــراثيم او املــواد ات اجلــراثيم او املــواد جــجــجــجــجرثــومي ثــانوي او غــزو فايروســي للجلــد ويصــبح اجللــد متحسســًا ملنتجرثــومي ثــانوي او غــزو فايروســي للجلــد ويصــبح اجللــد متحسســًا ملنتجرثــومي ثــانوي او غــزو فايروســي للجلــد ويصــبح اجللــد متحسســًا ملنتجرثــومي ثــانوي او غــزو فايروســي للجلــد ويصــبح اجللــد متحسســًا ملنت
دات اجلرثومية ارتكاسًا مسيًا خلويــًا يف دات اجلرثومية ارتكاسًا مسيًا خلويــًا يف دات اجلرثومية ارتكاسًا مسيًا خلويــًا يف دات اجلرثومية ارتكاسًا مسيًا خلويــًا يف ضضضضتسبب املستتسبب املستتسبب املستتسبب املست    الكيمياوية املوجودة يف االفرازات وميكن انالكيمياوية املوجودة يف االفرازات وميكن انالكيمياوية املوجودة يف االفرازات وميكن انالكيمياوية املوجودة يف االفرازات وميكن ان

        ).).).).15-11اجللد (اجللد (اجللد (اجللد (
تنتج من قبل تنتج من قبل تنتج من قبل تنتج من قبل     أجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيوهي بروتينات عالية الوزن وهي بروتينات عالية الوزن وهي بروتينات عالية الوزن وهي بروتينات عالية الوزن     Superantigensدات الفوقية دات الفوقية دات الفوقية دات الفوقية ضضضضاملستاملستاملستاملست    

بالزما والفايروسات بالزما والفايروسات بالزما والفايروسات بالزما والفايروسات ات واملايكوات واملايكوات واملايكوات واملايكوييييصصصصععععكائنات جمهرية خمتلفة مثل املكورات العنقودية واملسبحية والكائنات جمهرية خمتلفة مثل املكورات العنقودية واملسبحية والكائنات جمهرية خمتلفة مثل املكورات العنقودية واملسبحية والكائنات جمهرية خمتلفة مثل املكورات العنقودية واملسبحية وال
        ).).).).18-16وداء الصدفة وغريها(وداء الصدفة وغريها(وداء الصدفة وغريها(وداء الصدفة وغريها(    يةيةيةيةنننناإلنتااإلنتااإلنتااإلنتاالتسمم الغذائي والصدمة التسمم الغذائي والصدمة التسمم الغذائي والصدمة التسمم الغذائي والصدمة بشرية مثل بشرية مثل بشرية مثل بشرية مثل     إمراضإمراضإمراضإمراضمسببة مسببة مسببة مسببة 

� �

 على ما جاء يف اعالة تهدف الدراسة احلالية اىل
ً
 على ما جاء يف اعالة تهدف الدراسة احلالية اىلبناء
ً
 على ما جاء يف اعالة تهدف الدراسة احلالية اىلبناء
ً
 على ما جاء يف اعالة تهدف الدراسة احلالية اىلبناء
ً
عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي     بناء

اكزميا جلدية يف الفئران املختربية املتعرضة هلذا املستفد اكزميا جلدية يف الفئران املختربية املتعرضة هلذا املستفد اكزميا جلدية يف الفئران املختربية املتعرضة هلذا املستفد اكزميا جلدية يف الفئران املختربية املتعرضة هلذا املستفد     أحداثأحداثأحداثأحداثحماولة حماولة حماولة حماولة . و . و . و . و شيوعاشيوعاشيوعاشيوعا    األكثراألكثراألكثراألكثرللجراثيم للجراثيم للجراثيم للجراثيم 
الناجتة يف احليوانات املختربية الناجتة يف احليوانات املختربية الناجتة يف احليوانات املختربية الناجتة يف احليوانات املختربية     السريرية والنسيجيةالسريرية والنسيجيةالسريرية والنسيجيةالسريرية والنسيجية    مقارنة التأثريات املرضيةمقارنة التأثريات املرضيةمقارنة التأثريات املرضيةمقارنة التأثريات املرضيةىل ىل ىل ىل باالضافة اباالضافة اباالضافة اباالضافة ا    الفوقيالفوقيالفوقيالفوقي

 ....لإلنسانلإلنسانلإلنسانلإلنسانمع تلك املوصوفة مع تلك املوصوفة مع تلك املوصوفة مع تلك املوصوفة 
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شخص املصاب شخص املصاب شخص املصاب شخص املصاب لللللللل    اآلفةاآلفةاآلفةاآلفةالسليم القريب من السليم القريب من السليم القريب من السليم القريب من     ومن اجللدومن اجللدومن اجللدومن اجللد    األكزميااألكزميااألكزميااألكزميا    آفةآفةآفةآفةمسحات جلدية من مسحات جلدية من مسحات جلدية من مسحات جلدية من     أخذتأخذتأخذتأخذت
اىل عــدد اىل عــدد اىل عــدد اىل عــدد     باإلضافةباإلضافةباإلضافةباإلضافةاجلرثومية املختلفة اجلرثومية املختلفة اجلرثومية املختلفة اجلرثومية املختلفة     األنواعاألنواعاألنواعاألنواعلتشخيص لتشخيص لتشخيص لتشخيص     API- System    استخدمت انظمة استخدمت انظمة استخدمت انظمة استخدمت انظمة 

        من االختبارات الكيمياحياتية لتأكيد تشخيص املكورات العنقودية الذهبيةمن االختبارات الكيمياحياتية لتأكيد تشخيص املكورات العنقودية الذهبيةمن االختبارات الكيمياحياتية لتأكيد تشخيص املكورات العنقودية الذهبيةمن االختبارات الكيمياحياتية لتأكيد تشخيص املكورات العنقودية الذهبية
Staphylococcus aureus                            ))))1920وووو.(.(.(.(        

������2222�−���        ���א�ذ.�����و-,���+و	א��א�*��ودد�א(#زل�و������و�و��)�א�
بعض بعض بعض بعض     أجراءأجراءأجراءأجراءكل خطوة مع كل خطوة مع كل خطوة مع كل خطوة مع     إزاءإزاءإزاءإزاء    إليهاإليهاإليهاإليهااعتمدت الطرائق القياسية من املصادر العلمية املشار اعتمدت الطرائق القياسية من املصادر العلمية املشار اعتمدت الطرائق القياسية من املصادر العلمية املشار اعتمدت الطرائق القياسية من املصادر العلمية املشار 

النتائج يف النتائج يف النتائج يف النتائج يف     أفضلأفضلأفضلأفضل    إىلإىلإىلإىلالتعديالت والتحويرات التي تتالئم مع طبيعة دراستنا وللوصول التعديالت والتحويرات التي تتالئم مع طبيعة دراستنا وللوصول التعديالت والتحويرات التي تتالئم مع طبيعة دراستنا وللوصول التعديالت والتحويرات التي تتالئم مع طبيعة دراستنا وللوصول 
رات العنقودية رات العنقودية رات العنقودية رات العنقودية للمكوللمكوللمكوللمكو) ) ) )     Exotoxinالسم اخلارجي السم اخلارجي السم اخلارجي السم اخلارجي     ((((د الفوقيد الفوقيد الفوقيد الفوقيضضضضعزل وتنقية وتوصيف املستعزل وتنقية وتوصيف املستعزل وتنقية وتوصيف املستعزل وتنقية وتوصيف املست

        الذهبية وكما يلي:الذهبية وكما يلي:الذهبية وكما يلي:الذهبية وكما يلي:
1-  Primary Screening      21((((    األويلاألويلاألويلاألويلاملسح املسح املسح املسح ( ( ( (        
 ))))Primary Detection Of Superantigen))))22د الفوقي د الفوقي د الفوقي د الفوقي ضضضضللمستللمستللمستللمست    األويلاألويلاألويلاألويلالوجود الوجود الوجود الوجود  -2

        ) ويشمل:) ويشمل:) ويشمل:) ويشمل:24وووو23السم الفوقي (السم الفوقي (السم الفوقي (السم الفوقي (    أنتاجأنتاجأنتاجأنتاج -3
        حتديد الفعالية التخثريةحتديد الفعالية التخثريةحتديد الفعالية التخثريةحتديد الفعالية التخثرية -    أأأأ

        حتديد تركيز الربوتنيحتديد تركيز الربوتنيحتديد تركيز الربوتنيحتديد تركيز الربوتني     -    بببب
        ي) للمكورات العنقودية الذهبية وتشمل:ي) للمكورات العنقودية الذهبية وتشمل:ي) للمكورات العنقودية الذهبية وتشمل:ي) للمكورات العنقودية الذهبية وتشمل:د الفوقي (السم اخلارجد الفوقي (السم اخلارجد الفوقي (السم اخلارجد الفوقي (السم اخلارجضضضضتنقية املستتنقية املستتنقية املستتنقية املست                -4

        ).).).).23االمونيوم (االمونيوم (االمونيوم (االمونيوم (    بأمالحبأمالحبأمالحبأمالحالرتسيب الرتسيب الرتسيب الرتسيب     -أأأأ        
        ....))))25التنقية بالرتشيح الغشائي (الديلزة)(التنقية بالرتشيح الغشائي (الديلزة)(التنقية بالرتشيح الغشائي (الديلزة)(التنقية بالرتشيح الغشائي (الديلزة)(    -بببب                        
        ....))))26التنقية باستخدام كروماتوغرافيا الرتشيح اهلالمي (التنقية باستخدام كروماتوغرافيا الرتشيح اهلالمي (التنقية باستخدام كروماتوغرافيا الرتشيح اهلالمي (التنقية باستخدام كروماتوغرافيا الرتشيح اهلالمي (    -جججج                        

        د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية ويشمل:د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية ويشمل:د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية ويشمل:د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية ويشمل:ضضضضتوصيف املستتوصيف املستتوصيف املستتوصيف املست                -5
        ).).).).22التحللية (التحللية (التحللية (التحللية (    الفعاليةالفعاليةالفعاليةالفعالية    -أأأأ        

        ).).).).23بعض الصفات احلركية (بعض الصفات احلركية (بعض الصفات احلركية (بعض الصفات احلركية (    -بببب                        
        ).).).).27السمية اخللوية (السمية اخللوية (السمية اخللوية (السمية اخللوية (    -جججج                        
        ).).).).28الفعالية ضد اجلرثومية (الفعالية ضد اجلرثومية (الفعالية ضد اجلرثومية (الفعالية ضد اجلرثومية (    -دددد                        
        باستخدام تقنية الرحالن الكهربائي                     باستخدام تقنية الرحالن الكهربائي                     باستخدام تقنية الرحالن الكهربائي                     باستخدام تقنية الرحالن الكهربائي                         أجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيتقييم النقاوة وحتديد الوزن تقييم النقاوة وحتديد الوزن تقييم النقاوة وحتديد الوزن تقييم النقاوة وحتديد الوزن     -هههه                        

  Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE 7.5%)بهالم االكريالمايد املتعدد بهالم االكريالمايد املتعدد بهالم االكريالمايد املتعدد بهالم االكريالمايد املتعدد         
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وقورنت مــع فئــران وقورنت مــع فئــران وقورنت مــع فئــران وقورنت مــع فئــران د الفوقي د الفوقي د الفوقي د الفوقي ضضضضستستستستباملباملباملبامل    BALB/C White Miceحقنت الفئران البيضاء حقنت الفئران البيضاء حقنت الفئران البيضاء حقنت الفئران البيضاء         
وغــري املتعرضــة وغــري املتعرضــة وغــري املتعرضــة وغــري املتعرضــة     Normal Salineالفســيولوجي الفســيولوجي الفســيولوجي الفســيولوجي (احملقونــة بــاحمللول (احملقونــة بــاحمللول (احملقونــة بــاحمللول (احملقونــة بــاحمللول     Control Groupالســيطرة الســيطرة الســيطرة الســيطرة 

لغــرض لغــرض لغــرض لغــرض     Histopathological Studyالتغيــريات النســيجية املرضــية التغيــريات النســيجية املرضــية التغيــريات النســيجية املرضــية التغيــريات النســيجية املرضــية     تتتتدرســدرســدرســدرســد الفوقي).د الفوقي).د الفوقي).د الفوقي).ضضضضللمستللمستللمستللمست
            أملستحثهأملستحثهأملستحثهأملستحثهاجللدية اجللدية اجللدية اجللدية     Lesion    لآلفاتلآلفاتلآلفاتلآلفاتالتعرف على التغيريات النسيجية املرضية التعرف على التغيريات النسيجية املرضية التعرف على التغيريات النسيجية املرضية التعرف على التغيريات النسيجية املرضية 

        
        
        
        

�����������	אع�����������!�1א���������0א��و����������אد#�−� �

�������א�&����د	א����א��−1111	��������������و �

    لألشــخاصلألشــخاصلألشــخاصلألشــخاصاالكزمية واجللــد الســليم االكزمية واجللــد الســليم االكزمية واجللــد الســليم االكزمية واجللــد الســليم     آفةآفةآفةآفةاجلرثومية املعزولة من اجلرثومية املعزولة من اجلرثومية املعزولة من اجلرثومية املعزولة من     األنواعاألنواعاألنواعاألنواع) ) ) ) 1ل رقم (ل رقم (ل رقم (ل رقم (يبني اجلدويبني اجلدويبني اجلدويبني اجلدو                                
هي اجلرثومة هي اجلرثومة هي اجلرثومة هي اجلرثومة     Staphylococcus Aureusيظهر اجلدول بان الـ يظهر اجلدول بان الـ يظهر اجلدول بان الـ يظهر اجلدول بان الـ     حيثحيثحيثحيث    التأتبيةالتأتبيةالتأتبيةالتأتبية    ةةةةاملصابني باالكزمياملصابني باالكزمياملصابني باالكزمياملصابني باالكزمي

        . . . . (P<0.05)االكزمية االكزمية االكزمية االكزمية     آفةآفةآفةآفةالسائدة يف السائدة يف السائدة يف السائدة يف 
        واجللد السليم واجللد السليم واجللد السليم واجللد السليم     اااااألكزمياألكزمياألكزمياألكزمي    ةةةةآفآفآفآف    يييياجلرثومية من كلاجلرثومية من كلاجلرثومية من كلاجلرثومية من كل    لألنواعلألنواعلألنواعلألنواعالعزل العزل العزل العزل     أمناطأمناطأمناطأمناط) يبني ) يبني ) يبني ) يبني 2واجلدول رقم (واجلدول رقم (واجلدول رقم (واجلدول رقم (

    Staph aureusومن هذه النتائج السابقة اختريت جرثومة املكورات العنقودية الذهبية ومن هذه النتائج السابقة اختريت جرثومة املكورات العنقودية الذهبية ومن هذه النتائج السابقة اختريت جرثومة املكورات العنقودية الذهبية ومن هذه النتائج السابقة اختريت جرثومة املكورات العنقودية الذهبية 
        السم السم السم السم     أوأوأوأود الفوقي د الفوقي د الفوقي د الفوقي ضضضضعزل املستعزل املستعزل املستعزل املست    ضضضضلغرلغرلغرلغر    (Sa)    أالنأالنأالنأالنوالتي يرمز هلا من والتي يرمز هلا من والتي يرمز هلا من والتي يرمز هلا من 

        
2222�−���        �    د�א��و-,�(א��מ�א���	&,)���+و	א��א�*��ود���א�ذ.���(#زل�و������و�و��)�א�

) توضح خطوات عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي ) توضح خطوات عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي ) توضح خطوات عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي ) توضح خطوات عزل وتنقية وتوصيف املستفد الفوقي 2وووو1((((    واإلشكالواإلشكالواإلشكالواإلشكال) ) ) ) 10-3اجلدول (اجلدول (اجلدول (اجلدول (                                                
    أظهرتأظهرتأظهرتأظهرتيف كل الدراسات الالحقة والتي يف كل الدراسات الالحقة والتي يف كل الدراسات الالحقة والتي يف كل الدراسات الالحقة والتي     AS1للمكورات العنقودية الذهبية. حيث اختريت العزلة للمكورات العنقودية الذهبية. حيث اختريت العزلة للمكورات العنقودية الذهبية. حيث اختريت العزلة للمكورات العنقودية الذهبية. حيث اختريت العزلة 

اجلرثومية القياسية املدروسة باملقارنة مع بقية العزالت اجلرثومية القياسية املدروسة باملقارنة مع بقية العزالت اجلرثومية القياسية املدروسة باملقارنة مع بقية العزالت اجلرثومية القياسية املدروسة باملقارنة مع بقية العزالت     األنواعاألنواعاألنواعاألنواعفعالية ضد جرثومية عالية ضد فعالية ضد جرثومية عالية ضد فعالية ضد جرثومية عالية ضد فعالية ضد جرثومية عالية ضد 
الكازائني الكازائني الكازائني الكازائني     ارارارارغغغغأأأأوسط وسط وسط وسط     ريريريريتتتتواخواخواخواخ) ) ) ) 4) وثبات هذه الفعالية يف فرتات زمنية متعاقبة جدول () وثبات هذه الفعالية يف فرتات زمنية متعاقبة جدول () وثبات هذه الفعالية يف فرتات زمنية متعاقبة جدول () وثبات هذه الفعالية يف فرتات زمنية متعاقبة جدول (3جدول (جدول (جدول (جدول (
    التخثريةالتخثريةالتخثريةالتخثريةفعالياتها فعالياتها فعالياتها فعالياتها     إلظهارإلظهارإلظهارإلظهار    Sa1    كفاءة للعزلةكفاءة للعزلةكفاءة للعزلةكفاءة للعزلة    أفضلأفضلأفضلأفضل    أعطىأعطىأعطىأعطى    ألنهألنهألنهألنه) ) ) ) وإنتاجوإنتاجوإنتاجوإنتاج    أمناءأمناءأمناءأمناء(كوسط (كوسط (كوسط (كوسط     (CHA)املتحلل املتحلل املتحلل املتحلل 

        ....))))5طية جدول (طية جدول (طية جدول (طية جدول (ثبيثبيثبيثبيوالتحلليه والتوالتحلليه والتوالتحلليه والتوالتحلليه والت
نقودية الذهبية من خطوات نقودية الذهبية من خطوات نقودية الذهبية من خطوات نقودية الذهبية من خطوات د الفوقي للمكورات العد الفوقي للمكورات العد الفوقي للمكورات العد الفوقي للمكورات العضضضض) خطوات تنقية املست) خطوات تنقية املست) خطوات تنقية املست) خطوات تنقية املست6ويبني جدول (ويبني جدول (ويبني جدول (ويبني جدول (

        التنقية القياسية .التنقية القياسية .التنقية القياسية .التنقية القياسية .
        ....    L-Tyrosin القياسي للـ  القياسي للـ  القياسي للـ  القياسي للـ ) املنحىن) املنحىن) املنحىن) املنحىن1ويظهر الشكل (ويظهر الشكل (ويظهر الشكل (ويظهر الشكل (

د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبيــة د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبيــة د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبيــة د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبيــة ضضضضوضمن خطوات توصيف املستوضمن خطوات توصيف املستوضمن خطوات توصيف املستوضمن خطوات توصيف املست    أخرىأخرىأخرىأخرىمن ناحية من ناحية من ناحية من ناحية 
) وان ) وان ) وان ) وان 7اخلــارجي جــدول (اخلــارجي جــدول (اخلــارجي جــدول (اخلــارجي جــدول (    الســمالســمالســمالســم    إلنتــاجإلنتــاجإلنتــاجإلنتــاجم هــي الظــروف املثلــى م هــي الظــروف املثلــى م هــي الظــروف املثلــى م هــي الظــروف املثلــى 037ودرجة حرارة ودرجة حرارة ودرجة حرارة ودرجة حرارة     PH=7    إنإنإنإنتبني تبني تبني تبني 
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د الفــوقي بلغــت د الفــوقي بلغــت د الفــوقي بلغــت د الفــوقي بلغــت ضــضــضــضــهلــذا املستهلــذا املستهلــذا املستهلــذا املست    لإلنســانلإلنســانلإلنســانلإلنســانللســمية اخللويــة لكريــات الــدم احلمــراء للســمية اخللويــة لكريــات الــدم احلمــراء للســمية اخللويــة لكريــات الــدم احلمــراء للســمية اخللويــة لكريــات الــدم احلمــراء     نىنىنىنىاألداألداألداألدالرتكيز الرتكيز الرتكيز الرتكيز 
د د د د ضضضضاملثبطة الدنيا والرتاكيز القاتلة الدنيا هلذا املستاملثبطة الدنيا والرتاكيز القاتلة الدنيا هلذا املستاملثبطة الدنيا والرتاكيز القاتلة الدنيا هلذا املستاملثبطة الدنيا والرتاكيز القاتلة الدنيا هلذا املست    ززززاكياكياكياكيوالرتوالرتوالرتوالرت)، وان )، وان )، وان )، وان 8) جدول () جدول () جدول () جدول (ململململمايكروغرام/مايكروغرام/مايكروغرام/مايكروغرام/25((((

        ).).).).9الفوقي ضد العزالت اجلرثومية القياسية موضحة يف جدول (الفوقي ضد العزالت اجلرثومية القياسية موضحة يف جدول (الفوقي ضد العزالت اجلرثومية القياسية موضحة يف جدول (الفوقي ضد العزالت اجلرثومية القياسية موضحة يف جدول (
) باملقارنة مع جمموعة ) باملقارنة مع جمموعة ) باملقارنة مع جمموعة ) باملقارنة مع جمموعة PAGE 75%كريالمايد املتعدد(كريالمايد املتعدد(كريالمايد املتعدد(كريالمايد املتعدد(الرحالن الكهربائي هلالم االالرحالن الكهربائي هلالم االالرحالن الكهربائي هلالم االالرحالن الكهربائي هلالم اال    وبأجراءوبأجراءوبأجراءوبأجراء

) تبني ) تبني ) تبني ) تبني 2) والشكل رقم() والشكل رقم() والشكل رقم() والشكل رقم(10واملثبتة يف جدول رقم (واملثبتة يف جدول رقم (واملثبتة يف جدول رقم (واملثبتة يف جدول رقم (    أجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيمن الربوتينات القياسية معروفة الوزن من الربوتينات القياسية معروفة الوزن من الربوتينات القياسية معروفة الوزن من الربوتينات القياسية معروفة الوزن 
د الفوقي (السم اخلــارجي) للمكــورات العنقوديــة الذهبيــة د الفوقي (السم اخلــارجي) للمكــورات العنقوديــة الذهبيــة د الفوقي (السم اخلــارجي) للمكــورات العنقوديــة الذهبيــة د الفوقي (السم اخلــارجي) للمكــورات العنقوديــة الذهبيــة ضضضضالنقاوة العالية للمستالنقاوة العالية للمستالنقاوة العالية للمستالنقاوة العالية للمست    أكيدأكيدأكيدأكيدوبشكل وبشكل وبشكل وبشكل 

د متكــون د متكــون د متكــون د متكــون ضضضضهذا املستهذا املستهذا املستهذا املست    إنإنإنإنحيث تبني حيث تبني حيث تبني حيث تبني     التأتبيةالتأتبيةالتأتبيةالتأتبيةصابني باالكزميا صابني باالكزميا صابني باالكزميا صابني باالكزميا للمرضى املللمرضى املللمرضى املللمرضى امل    اااااألكزمياألكزمياألكزمياألكزمي    آفةآفةآفةآفةاملعزولة من املعزولة من املعزولة من املعزولة من 
من حزمة منفردة نقية واحدة وبرسم املخطط البياني القياسي باملقارنة مع الربوتينات القياسية من حزمة منفردة نقية واحدة وبرسم املخطط البياني القياسي باملقارنة مع الربوتينات القياسية من حزمة منفردة نقية واحدة وبرسم املخطط البياني القياسي باملقارنة مع الربوتينات القياسية من حزمة منفردة نقية واحدة وبرسم املخطط البياني القياسي باملقارنة مع الربوتينات القياسية 

)كيلودالتــون وان جســم املكــورات )كيلودالتــون وان جســم املكــورات )كيلودالتــون وان جســم املكــورات )كيلودالتــون وان جســم املكــورات 47.315د الفــوقي يبلــغ (د الفــوقي يبلــغ (د الفــوقي يبلــغ (د الفــوقي يبلــغ (ضــضــضــضــهلــذا املستهلــذا املستهلــذا املستهلــذا املست    أجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيتبني ان الوزن تبني ان الوزن تبني ان الوزن تبني ان الوزن 
دات متباينــة الــوزن دات متباينــة الــوزن دات متباينــة الــوزن دات متباينــة الــوزن ضــضــضــضــد الفوقي تتكون من مثانيــة مستد الفوقي تتكون من مثانيــة مستد الفوقي تتكون من مثانيــة مستد الفوقي تتكون من مثانيــة مستضضضضا املستا املستا املستا املستالعنقودية الذهبية املنتجة هلذالعنقودية الذهبية املنتجة هلذالعنقودية الذهبية املنتجة هلذالعنقودية الذهبية املنتجة هلذ

        ). ). ). ). 1((((وصورةوصورةوصورةوصورة) ) ) ) 10)كيلودالتون جدول ()كيلودالتون جدول ()كيلودالتون جدول ()كيلودالتون جدول (549.540    -13.567ترتاوح من (ترتاوح من (ترتاوح من (ترتاوح من (    أجلزيئيأجلزيئيأجلزيئيأجلزيئي
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بطــرق بطــرق بطــرق بطــرق     احملقونــةاحملقونــةاحملقونــةاحملقونــةيف الفئــران يف الفئــران يف الفئــران يف الفئــران     التأتبيــةالتأتبيــةالتأتبيــةالتأتبيــةاجللديــة اجللديــة اجللديــة اجللديــة     االكزميــةاالكزميــةاالكزميــةاالكزميــة    آفــةآفــةآفــةآفــة) تظهر استحثاث ) تظهر استحثاث ) تظهر استحثاث ) تظهر استحثاث 5-2الصورة(الصورة(الصورة(الصورة(
املســتحثة املســتحثة املســتحثة املســتحثة     االكزميــةاالكزميــةاالكزميــةاالكزميــة    أفــاتأفــاتأفــاتأفــات    أظهــرتأظهــرتأظهــرتأظهــرتالعنقودية الذهبية حيث العنقودية الذهبية حيث العنقودية الذهبية حيث العنقودية الذهبية حيث     د الفوقي للمكوراتد الفوقي للمكوراتد الفوقي للمكوراتد الفوقي للمكوراتضضضضستستستستخمتلفة باملخمتلفة باملخمتلفة باملخمتلفة بامل

    االكزميــةاالكزميــةاالكزميــةاالكزميــة    آلفــةآلفــةآلفــةآلفــةمشــابهه للعالمــات الســريرية النموذجيــة مشــابهه للعالمــات الســريرية النموذجيــة مشــابهه للعالمــات الســريرية النموذجيــة مشــابهه للعالمــات الســريرية النموذجيــة     ســريريهســريريهســريريهســريريهحتمل مواصفات حتمل مواصفات حتمل مواصفات حتمل مواصفات     بأنهابأنهابأنهابأنهاجتريبيًا جتريبيًا جتريبيًا جتريبيًا 
        (حممرة)).(حممرة)).(حممرة)).(حممرة)).    وملتهبةوملتهبةوملتهبةوملتهبةتكون (قشرية تكون (قشرية تكون (قشرية تكون (قشرية     أنهاأنهاأنهاأنهاحيث حيث حيث حيث     لإلنسانلإلنسانلإلنسانلإلنسان

ات ات ات ات صــفصــفصــفصــفببببالبشــرية حيــث متيــزت البشــرية حيــث متيــزت البشــرية حيــث متيــزت البشــرية حيــث متيــزت     االكزميــةاالكزميــةاالكزميــةاالكزميــة    وآفــةوآفــةوآفــةوآفــة    لإلنسانلإلنسانلإلنسانلإلنسان) اجللد السليم ) اجللد السليم ) اجللد السليم ) اجللد السليم 7وووو6تظهر الصور (تظهر الصور (تظهر الصور (تظهر الصور (
        Spongiosis, Exocytosis and Hyperkeratosisنسيجية مرضية هامة هي: نسيجية مرضية هامة هي: نسيجية مرضية هامة هي: نسيجية مرضية هامة هي: 

جتريبيــًا جتريبيــًا جتريبيــًا جتريبيــًا     املخمجةاملخمجةاملخمجةاملخمجةللفئران للفئران للفئران للفئران     اااااألكزمياألكزمياألكزمياألكزمي    آلفةآلفةآلفةآلفة) التغيريات النسيجية املرضية ) التغيريات النسيجية املرضية ) التغيريات النسيجية املرضية ) التغيريات النسيجية املرضية 16-8وتظهر الصور (وتظهر الصور (وتظهر الصور (وتظهر الصور (
    الصور وجــود نفــس الصــفات النســيجيةالصور وجــود نفــس الصــفات النســيجيةالصور وجــود نفــس الصــفات النســيجيةالصور وجــود نفــس الصــفات النســيجية    وأثبتتوأثبتتوأثبتتوأثبتتد الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية د الفوقي للمكورات العنقودية الذهبية ضضضضباملستباملستباملستباملست

الصفات النسيجية املرضية الثانوية اهلامة الصفات النسيجية املرضية الثانوية اهلامة الصفات النسيجية املرضية الثانوية اهلامة الصفات النسيجية املرضية الثانوية اهلامة     إىلإىلإىلإىل    باإلضافةباإلضافةباإلضافةباإلضافة    أعالهأعالهأعالهأعاله    املذكورةاملذكورةاملذكورةاملذكورةلبشرية لبشرية لبشرية لبشرية اااا    االكزميةاالكزميةاالكزميةاالكزمية    آلفةآلفةآلفةآلفةاملرضية املرضية املرضية املرضية 
وهي ارتشاح اخلاليا اللمفاوية، التواجد العايل لكريات الدم البيضاء وهي ارتشاح اخلاليا اللمفاوية، التواجد العايل لكريات الدم البيضاء وهي ارتشاح اخلاليا اللمفاوية، التواجد العايل لكريات الدم البيضاء وهي ارتشاح اخلاليا اللمفاوية، التواجد العايل لكريات الدم البيضاء     التأتبيةالتأتبيةالتأتبيةالتأتبية    االكزميهاالكزميهاالكزميهاالكزميهببببذات العالقة ذات العالقة ذات العالقة ذات العالقة 

يف يف يف يف     وزيادة مسك طبقــة الكرياتــنيوزيادة مسك طبقــة الكرياتــنيوزيادة مسك طبقــة الكرياتــنيوزيادة مسك طبقــة الكرياتــني    األدمةاألدمةاألدمةاألدمةوتكون القيح وموت اخلاليا يف وتكون القيح وموت اخلاليا يف وتكون القيح وموت اخلاليا يف وتكون القيح وموت اخلاليا يف     واألدمةواألدمةواألدمةواألدمةاحلمضة يف البشرة احلمضة يف البشرة احلمضة يف البشرة احلمضة يف البشرة 
    ألبشــرهألبشــرهألبشــرهألبشــرهوظهور تورم وامحرار التهابي وحتسس يف مناطق وظهور تورم وامحرار التهابي وحتسس يف مناطق وظهور تورم وامحرار التهابي وحتسس يف مناطق وظهور تورم وامحرار التهابي وحتسس يف مناطق     Acanthosis (Hyperplasia)البشرة البشرة البشرة البشرة 

        ) والتي تظهر اجللد السليم للفئران.) والتي تظهر اجللد السليم للفئران.) والتي تظهر اجللد السليم للفئران.) والتي تظهر اجللد السليم للفئران.17املختلفة باملقارنة مع جمموعة السيطرة صورة(املختلفة باملقارنة مع جمموعة السيطرة صورة(املختلفة باملقارنة مع جمموعة السيطرة صورة(املختلفة باملقارنة مع جمموعة السيطرة صورة(
        

Table (1) : Bacterial species isolated from eczematous lesions and healthy skin of 
AD patients. (P<0.05)  
 
Bacterial types No. of cases(%) from 

Eczematous lesion 
No. of cases(%) from 
healthy skin 

Staph.aureus 173(60.48) 50(17.48) 
Staph.epidermidis 49(17.13) 164(57.34) 
Staph. xylosus 8(2.79) 8(2.79) 
Staph. saprophyticus 15(5.24) 30(10.48) 
Staph. capitis 8(2.79) 8(2.79) 
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Staph. hominis 64(22.37) 27(9.44) 
Strept.pyogenes 49(17.13) 28(9.79) 
Strept. faecalis 66(23.07) 51(17.83) 
Strept. Mutans 42(14.68) 27(9.44) 
E.coli 73(25.52) 95(33.21) 
Enterobacter sp. 16 (5.59) 51(17.83) 
Klebsiella sp. 9(3.14) 4(1.39) 
Acinetobacter sp. 16(5.59) 10(3.49) 
Proteus sp. 17(5.94) 17(5.94) 
Ps. Aeruginosa 50(17.48) 16(5.59) 
Pr. Acnes 56(19.58) 10(3.49) 
Pr. granulosum 58(20.27) 53(18.53) 
H. influenzae 61(21.32) 33(11.53) 
Bacteroid sp. 52(18.18) 11(3.84) 
Corynebacterium sp. 77(26.92) 51(17.83) 
No. of isolates 959 744 
Average (isolate :case) (3.35: 1) (2.6 : 1) 
No. of –ve growth culture 16(5.59) 39(13.63) 
No. of +ve growth culture 270(94.4) 247(86.36) 
Total No. of cases 286  
 
 
 
 
Table(2) : Modes of isolation of bacterial species from eczematous lesions and 
healthy skin of AD patients . (P<0.05) 
  
Mode of isolation No. of cases (%) from 

eczematous lesions 
No. of cases (%) from 
healthy skin 

Single 38(14.07) 31(12.55) 
Double 75(44.11) 102(41.29) 
Third 22(12.94) 19(7.69) 
Fourth 19(11.17) 61(24.69) 
Fifth 59(34.7) 17(6.88) 
Sixth and over 57(33.52) 17(6.88) 
No. of +ve  culture      
(total No. of modes) 

270 (94.4) 247(86.36) 

No. of -ve  culture  16(5.59) 39(13.63) 
(total No. of cases) 286 286 

        
        
        

Table(3) : Primary screening of Staph.aureus strains isolated from eczematous 
lesions of AD patients against a standard bacterial strains (P<0.05)  
 
Staph.aureus 
strains 

Diameter of inhibition zones (mm) 
E.coli 

NCTC 5933 
Staph.aureus 
NCTC 6571 

B.subtilis 
PCI  219 

K.pneumoniae 
ATCC 10031 

Sa1 8 6 7.5 10 
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Sa2 4 2 3.5 5 
Sa3 3.5 1 3 2.5 
Sa4 1.5 0 2 1.5 
Sa5 3 1.5 2.5 3.5 

 
 
 Table(4) : Antibacterial activity of Sa1 against a standard bacterial strains 
after various incubation periods . (P≥0.05) 
  
Incubation 
period (hrs) 

Diameter of inhibition zones (mm) 
E.coli  

NCTC 5933 
Staph.aureus 
NCTC 6571 

B.subtilis 
PCI  219 

K.pneumoniae 
ATCC 10031 

24 18 7.5 20 25 
48 20 8 23 27.5 
 

 

Table(5) : primary detection of Sa1 exotoxin on two culture media .  
Medium Inhibition zone (mm) Growth 

CHA 17 +++ 
SMA 13 + 

 
 
 
 
Table(6) : Results of purification steps of Sa1 exotoxin 

 

 

 

 

Figure (1) :  Standard curve of L-Tyrosin 

Step of 
purification 

Volume 
(ml) 

Clotting 
activity 

(unit/ml)  

Protein 
concentration 

mg/ml 

Specific 
activity 
unit/mg 

Total 
activity 
(unit) 

Degree of 
purification 

Exotoxin 
resultant 
(recovery) 

(%) 
 

Crud 
exotoxin 
solution 

500 30 5 6 15000 1 100 

Precipitation 
by 

(NH4)2SO4 

200 32.5 4 8.1 6500 1.35 43.33 

Dialysis 200 80.5 2.5 32.2 16100 5.366 46.50 

Gel 
infiltration 

G-100 

15 85.5 0.041 2085.3658 1282.5 347.56 3.975 
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Table (7) : Effects of PH and temperature Sa1 exotoxin activity (P<0.01)  
 

Exotoxin activity according inhibition zones (mm) 
Temperature 

( oC ) 
PH 

4 7 9 
30 3 21 10 
37 5 24 12 
45 0 18 3 
60 0 3 0 

 
Table(8) : Cytotoxicity of Sa1 exotoxin against human RBCs . 
 T : Toxic , NT : Not toxic  

Conc. µg/ml Cytotoxicity 
against R.B.Cs 

0.05 NT 
0.5 NT 
20 NT 
25 NT 
35 T 
50 T 
75 T 

Table(9) : Determination of minimum inhibitory concentrations (MICs) and 
minimum bactericidal concentrations (MBCs) of pure Sa1 exotoxin against 
standard bacterial strains . (P<0.05) .  

Technique 
mode 

Exotoxin concentration (µg/ml) 
Staph.aureus 
NCTC 657 

E.coli  
NCTC 5933 

B.subtilis 
PCI 219 

K.pneumoniae 
ATCC 10031 

MIC 0.35 1.5 3.5 0.85 
MBC 1.0 2.5 5.0 1.5 
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Table (10) : The relative mobility (Rm) and molecular weight  of the standard 
proteins and various bands of Staph. aureus 1 (All antigens) and Sa1 exotoxin by 
using conventional polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) (7.5%)  
 

Protein Rm Molecular weight 
(Dalton) 

Thyroglobulin  0.092 669,000 
Ferritin  0.184 440,000 
Catalase 0.304 232,000 
Aldolase 0.4 140,000 
Albumin  0.569 67,000 

Chemotrypsinogen 0.676 25,000 
Ribonuclease 0.705 13,700 
Staph.aureus 1 
(All antigens):  

Band1 

 
0.139 

 
549,540.8739 

Band2 0.232 305,492.1113 
Band3 0.290 234,442.8815 
Band4 0.406 121,618.6 
Band5 0.534 58,884.3655 
Band6 0.651 31,622.7766 
Band7 0.744 19,186.6874 
Band8 0.837 13,567.5053 

Staph.aureus 1  
exotoxin 

 
0.576 

 
47,315.1259 

 
 
 
 
Fig- 2 - : Calibration curve for estimation of molecular weight of extracted staph. aureus 
antigens and – in especially- exotoxin. According to comparison with standard proteins 
by using a conventional polyacrylamide gel electrophoresis PAGE (7.5%). 
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BANDS FROM GEL ELECTROPHORESIS .  ) : 1PICTURE (  

ALL BODY ANTIGENES .  STAPH AUREUS LEFT : 

( EXOTOXINE   AUREUSSTAPH SINGLE PURE BAND OF  RIGTH :

SUPERANTIGENE)  

  
 
 

SKIN LESION IN 24HRS AFTER                                                                                        ):(3PICTURE                     .CONTROL  BALB/C  MICE,  ): 2PICTURE (
                                                                              INTRADERMAL  INJECTION OF EXOTOXIN .  

 
13. 567kd 
 

19.186kd 
 

31.622kd 

 
58.884kd 
 
121.618kd 
 
234.422kd 

 
305.492kd 
 

549.540kd 
 
 

47. 315kd 
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SKIN LESION AS A TYPICALLY  ) : 5PICTURE ( SKIN LESION IN 48HRS AFTER PRICK             ) : 4PICTURE (   

TEST OF EXOTOXIN  (SUPERANTIGENS ) .                                 PHENOMENA OF AD ( SCALY & ERYTHMATOUS )                                                              
                                                                                            IN 96 HRS AFTER SPOT TEST OF EXOTOXIN .  

 

        
SKIN LESION OF HUMAN AD . ) : 7PICTURE ( HUMAN SKIN , CONTROL .                           ) : 6PICTURE (                           

EXOCYTOSIS . B :SPONGIOSIS      A :                  66x                                                                                                                                  
                                                                                                                                                          ITH HYPERKERATOSIS . 132x  

                                                
        

                  HYPERKERATOSIS , SPONGIOSIS ) : 9PICTURE ( DEGENERATION AND INFLAMMATION    ) :  8PICTURE (             
               OF EPIDERMAL LAYERS .  MICE SKIN LESION . 65x             WITH INFILTRATION OF INFLAMMA TORY CELLS 
                                                                                                                                REACTION WITH INCREASE OF BLOOD VESSELS & NERVE IN 

DERMIS . 26x                                                                                                                                    
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ACUTE INFLAMMATION IN ) :  11PICTURE ( SPONGIOSIS , HYPERKERATOSIS AND        ) :  10PICTURE (  
     MILD INFLAMMATORY CELLS REACTION IN DERMAL       SUBCUTANEOUS LAYER OF SKIN . 65 x  
      LAYERS . 26 x 

  
  

  
SUB CUTANEOUS ADIPOSE TISSUES  ) :  3PICTURE ( 1INFILTRATION  AND DIAPEDES                ) : 2PICTURE ( 1          

             MOVEMENTOF INFLAMMATORY CELLS FROM                NECROSIS WITH INFLAMMATION IN THE DERMI S .  
BLOOD VESSELS WITH EDEMA IN THE DERMIS &                                           26x                 
HYPODERMIS  . 26x                   

  
INFLAMMATORY CELLS IN ) : 5PICTURE ( 1SURFACE ULCERATION , SEVERE               ) : 4CTURE ( 1PI       

 INFLAMMATION IN EPIDERMAL & DERMAL LAYERS .      S UBCTANEOUS TISSUES BETWEEN MUSCLE FIBERS .                                
 26 x                                                                                                                        26 x   

  
MICE SKIN , CONTROL) :  17PICTURE (   INFILTRATION OF INFLAMMATORY     ) : 16PICTURE (                  

                       CELLS -IN  ESPECIALLY – NEUTROPHILES IN DEEP                                       26 x 
                       DERMIS LAYER . 132 x  

  

        

� �
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يف الفئران املختربية املخمجة جتريبيــًا يف الفئران املختربية املخمجة جتريبيــًا يف الفئران املختربية املخمجة جتريبيــًا يف الفئران املختربية املخمجة جتريبيــًا     ااااكزميكزميكزميكزمياألاألاألاأل    آفةآفةآفةآفةاستحثاث استحثاث استحثاث استحثاث     أمكنأمكنأمكنأمكن -1
د الفــوقي (الســم اخلــارجي) للمكــورات د الفــوقي (الســم اخلــارجي) للمكــورات د الفــوقي (الســم اخلــارجي) للمكــورات د الفــوقي (الســم اخلــارجي) للمكــورات ضضضضت خمتلفة باملستت خمتلفة باملستت خمتلفة باملستت خمتلفة باملستبتقنيابتقنيابتقنيابتقنيا

            اااااألكزمياألكزمياألكزمياألكزمي    آفةآفةآفةآفةالعنقودية الذهبية املعزولة من العنقودية الذهبية املعزولة من العنقودية الذهبية املعزولة من العنقودية الذهبية املعزولة من 
    آلفــةآلفــةآلفــةآلفــةالعالمات السريرية والتغيريات النســيجية املرضــية العالمات السريرية والتغيريات النســيجية املرضــية العالمات السريرية والتغيريات النســيجية املرضــية العالمات السريرية والتغيريات النســيجية املرضــية     أظهرتأظهرتأظهرتأظهرت -2

البشرية البشرية البشرية البشرية     االكزميةاالكزميةاالكزميةاالكزمية    آفةآفةآفةآفةن تشابهًا عاليًا مع ن تشابهًا عاليًا مع ن تشابهًا عاليًا مع ن تشابهًا عاليًا مع رارارارائئئئاملستحثة يف الفاملستحثة يف الفاملستحثة يف الفاملستحثة يف الف    االكزميةاالكزميةاالكزميةاالكزمية
    خمتربيًا.خمتربيًا.خمتربيًا.خمتربيًا.    بيةبيةبيةبيةتتتتالتأالتأالتأالتأ    الكزميةالكزميةالكزميةالكزميةاااا    بآفةبآفةبآفةبآفةجناح ختميج الفئران جناح ختميج الفئران جناح ختميج الفئران جناح ختميج الفئران     إىلإىلإىلإىلمما يشري مما يشري مما يشري مما يشري 

    ههههلالكزميــلالكزميــلالكزميــلالكزميــد الفــوقي املســبب د الفــوقي املســبب د الفــوقي املســبب د الفــوقي املســبب ضــضــضــضــللمستللمستللمستللمست    أجلزيئــيأجلزيئــيأجلزيئــيأجلزيئــيالــوزن الــوزن الــوزن الــوزن     إنإنإنإنتبــني تبــني تبــني تبــني  -3
نتج مــن قبــل املكــورات العنقوديــة الذهبيــة يبلــغ نتج مــن قبــل املكــورات العنقوديــة الذهبيــة يبلــغ نتج مــن قبــل املكــورات العنقوديــة الذهبيــة يبلــغ نتج مــن قبــل املكــورات العنقوديــة الذهبيــة يبلــغ واملواملواملوامل    التأتبيةالتأتبيةالتأتبيةالتأتبية

ومتكون من حزمة واحــدة ومتكون من حزمة واحــدة ومتكون من حزمة واحــدة ومتكون من حزمة واحــدة     النقاوةالنقاوةالنقاوةالنقاوة)كيلودالتون وانه عايل )كيلودالتون وانه عايل )كيلودالتون وانه عايل )كيلودالتون وانه عايل 47.31547.31547.31547.315((((
    على سطح هالم االكريالمايد املتعدد. على سطح هالم االكريالمايد املتعدد. على سطح هالم االكريالمايد املتعدد. على سطح هالم االكريالمايد املتعدد. 

البشــرية البشــرية البشــرية البشــرية     االكزميةاالكزميةاالكزميةاالكزمية    آفةآفةآفةآفةبية املعزولة من بية املعزولة من بية املعزولة من بية املعزولة من املكورات العنقودية الذهاملكورات العنقودية الذهاملكورات العنقودية الذهاملكورات العنقودية الذه    إنإنإنإن -4
اجلزيئية اجلزيئية اجلزيئية اجلزيئية     أوزانهاأوزانهاأوزانهاأوزانهادات بروتينية ترتاوح دات بروتينية ترتاوح دات بروتينية ترتاوح دات بروتينية ترتاوح ضضضضمن مثانية مستمن مثانية مستمن مثانية مستمن مثانية مست    متكونةمتكونةمتكونةمتكونة

    ) كيلودالتون.) كيلودالتون.) كيلودالتون.) كيلودالتون.549.540549.540549.540549.540    -13.56713.56713.56713.567من (من (من (من (

    آفــةآفــةآفــةآفــةاملكورات العنقوديــة الذهبيــة هــي اجلــراثيم الســائدة يف املكورات العنقوديــة الذهبيــة هــي اجلــراثيم الســائدة يف املكورات العنقوديــة الذهبيــة هــي اجلــراثيم الســائدة يف املكورات العنقوديــة الذهبيــة هــي اجلــراثيم الســائدة يف     إنإنإنإن -5
هلــذا هلــذا هلــذا هلــذا     ات الرئيســيةات الرئيســيةات الرئيســيةات الرئيســيةاملســبباملســبباملســبباملســبب    احــداحــداحــداحــد    البشرية وهــيالبشرية وهــيالبشرية وهــيالبشرية وهــي    التأتبيةالتأتبيةالتأتبيةالتأتبية    االكزميةاالكزميةاالكزميةاالكزمية

و و و و دات الفوقيــة) دات الفوقيــة) دات الفوقيــة) دات الفوقيــة) ضــضــضــضــاخلارجية (املستاخلارجية (املستاخلارجية (املستاخلارجية (املستالسموم السموم السموم السموم     أنتاجأنتاجأنتاجأنتاجاملرض من خالل املرض من خالل املرض من خالل املرض من خالل 
    ....األخرىاألخرىاألخرىاألخرىاجلسمية اجلسمية اجلسمية اجلسمية     اتاتاتاتدددداملستضاملستضاملستضاملستض
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