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 میکروبیولوژی عمومی

 میکروبیولوژی جاونز

 

 ویژگیهای فراگیر تمام موجودات زنده :*** 

 

 

 

 

 

 

قطبی  كند و جلوی عبور آزاد یونهای غیرآلی و اكثر مواد دیگرباردار ومحتویات سلول را از محیط اطراف جدا می :   غشاء پالسمایی

متابولیکی  سیرهایدهند. این آنزیمها در بريی مسمایی اجازه عبور بريی یونها و مولکولها را میپروتئینهای حامل در غشاء پال گیرد .را می

 كنند.شركت می

 است. غیرمحلول  با عملکرد ياص تشکیل شده )بخش آبی( و انواع ذرات cytosolاز  : (cytosolسیتوپالسم )

ست . هسته دارای ژنتیک و پروتئین های وابسته ا شامل مادههسته)یوكاریوت( یا ناحیه نوكلئوئیدی)پروكاریوت( : 

 غشاء محدود كننده است . 
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 انواع سلول ها :*

 گردد:هستند كه در آن ژنوم )= مجموعه كامل ژنها( نگهداری و تکثیر می nucleusیا  nucleoidتمام سلولهای زنده حاوی 

یوت گفته . به سلولهای با این ویژگی )یعنی باكتریها( پروكاراز سیتوپالسم توسط یک غشاء جدا نشده است nucleoidدر باكتریها 

و “ واقعی”به معنی  euشود )در یونانی گفته می eukaryote( آنها توسط غشاء احاطه شده nucleusبه سلولهای كه هسته ) شود.می

karyote   است.(“ هسته”به معنی 

 

 *ابعاد سلول های زنده : 

یاهی و حیوانی بطور نمونه اندازه سلولهای گ روسکوپی دارند، یعنی با چشم غیرمسلح قابل رویت نیستند:اكثر سلولها ی زنده ابعاد میک

كوچکترین سلولها بريی باكتریها به نام  میکرون هستند. 2تا  0میکرون است.بسیاری از باكتریها دارای ابعاد بین فقط  01تا  5بین 

mycoplasmas  می باشند. نانومتر 211هستند كه دارای قطر 

 

 

 : تقسیم بندیهای موجودات زنده ***

  تقسیم بندی بر اساس نوع سلول تشکیل دهنده.0

 تقسیم بندی جدیدتر بر اساس مباحث تکاملی.2

 بندی موجودات بر اساس منبع كربن و انرژیتقسیم.3

 

 : تقسیم بندی بر اساس نوع سلول تشکیل دهنده.0

پس از كشف میکرو ارگانیسمها   كردند.موجودات زنده رابه دو سلسلة گیاهی و جانوری تقسیم میل از كشف میکرو ارگانیسمها تمام قب

داشتن  یا آغازیان را پیشنهاد كرد كه پروتو زئرها،جلبکها وقارچها رابه علت‹پروتیستا›سلسلةسومی به نام0611،ارنست هکل در سال  

 قرار دادند.« پروتیستا» ت عنوان سلسلةو تح‹یوكاریوت›هسته مشخص وكاملتر در یک گروه به نام 
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 سلسله یو كار یوتیک)پروتیستا(به سه دسته تقسیم می شوند :

 0- موجوداتی تک  یايته ای با مشخصات یايتهای جانوری بوده وفاقدكلروفیل هستند . : پروتو زوئرها 

 2- كنند.روفیل بوده وفتوسنتز میموجوداتی تک یايته یا چند یايته ای هستند. دارای كل :جلبکها 

 3- : موجودات گیاهی ساده وفاقد كلروفیل ،گل،ریشه،ساقه وبرگ اند . قارچها 

 بقه بندی نمودند .ط ‹پروكاریوت› باكتریها را به مناسبت داشتن سايتار ابتدائی تر و نداشتن هسته مشخص در سلسله

 :تیک شامل دو شايه بوده سلسله پروكاریو

 

 

شناسان ویروسها را نیز جزو میکروارگانیسمها می دانند. كشف ویروییدها )شبه ویروسها( كه از یک زنجیر تک رشته ایی  اكثر زیست  

RNA-    نی را در یپروتئینی عفونت زا هستند ،افق نوها ، كه ذرات هترو پروتئینی از نوع گلیکو پریونتشکیل شده اند و

 ود .زمینةپژوهشها بر روی میکروب شناسان گش

شايه فتو باكتر ها

(فتو سنتز كننده)

سبزفتو باكتریهای

رمز فتو باكتریهای ق

هاشايه اسکوتوباكتری

(دهغیر فتو سنتز كنن)

باكتریها

اره باكتریهای بدون دیو

ن باكتریهایی با زندگی درو
:یايته ای اجباری 

ریکتسیایا.2-كالمیدیا . 0
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 :ندی جدیدتر بر اساس مباحث تکاملیتقسیم ب.2

 

 

    آغازیان 

كاریوتوی  پروكاریوت    

ها باكتری  

 

  سبز )سیانوباكترها(-جلبکهای آبی

 

 پروتوزوآ         جلبک قارچ
 
 

  مخمر ها          كپک ها    



 میکروبیولوژی عمومی )جاونز( 
 

5 
 

بندی موجودات بر اساس منبع كربن و انرژیتقسیم.3

 

 : میکروبیولوژی *معنای

 یل شده است .به معنای شناسائی تشک‹‹لوژی››وبه مفهوم زندگی ‹‹بیو›› به معنای كوچک‹‹میکرو››واژه میکرو  بیولوژی از سه جز

 تاریخچه : *

 میکروب شناسی  به عنوان یک دانش به سه دوره تقسیم میشود :

 آغاز شد. 0165ر سال دوره نخست با كشف جهان میکروارگانیسمها توسط لیو نهوك د.0 

 مردود واصل بیوژنز پذیرفته شد. ‹‹ يود بخود››نظریه  0611نیمه سال . 2

 .شکل گرفتند 0661نظریه عامل مولد تخمیر وبه دنبال آن نظریه عامل مولد بیماری ،درسال 

 ردی روبه گسترش نهاد .ب به بعد ،همبستگی بین میکروب شناسی،پزشکی وسایر رشته های میکروب شناسی كار0011از سالهای  .3
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 روبرت كخ كارهایی روی بیماریهای سیاه زيم ، سل، وبا و عفونتهای دیگر ا نجام داده است.*

 اصول كخ عبارتند ا ز :

 در هر مورد از بیماری ، میکرو ا ر گانیسمها باید وجود داشته باشند. -0

 میکرو ار گانیسم را باید به صورت كشت يالص جدا نمود . -2

 تلقیح میکروب جدا شده جانور حساس آ زمایشگاهی باید همان بیماری را با عالیم مشخصه اش به وجود  آورد. -3

 میکرو ار گانیسم را باید از جانور آ زمایشگاهی دوباره به حا لت يالص جدا نمود . -4

 پادتن های مربوط به عامل بیماریزا باید در سرم يون بیمار وجود داشته باشند . -5

 بیمار،پس از بهبودیی،بایدنسبت به همان میکروب ایمنی داشته باشد. -1

 .بیمار درحین بیماری یا پس از بهبودی ،باید نسبت به همان میکروب یا فراورده های آن حساسیت داشته باشد -6

 

 

 ***طبقه بندی موجودات : 

  Kingdom(پروكاریوتهاسلسله :  ) 

Division شايه( : گراسیلی كوتس( 

Class رده(: اسکوتوباكترها( 

Order راسته(: یوباكترها( 

Familiy يانواده(:انتروباكتریاسه( 

Genus جنس(: اشرشیا( 

Species گونه( :كلی( 
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 :های زیستیروش اسم گذاری گونه***

گونه یک اسم ياص و ( مختلف است و به هر speciesاساس طبقه بندی باكتریها، مخمرها و قارچها تقسیم بندی آنها به گونه های)

 منحصر به فرد داده می شود.

 این اسم از دو بخش تسکیل شده است:

 گونه را مشخص می كند( genus) بخش اول جنس

 .( گونه را مشخص می كندepithetبخش دوم صفت یا لقب )

 

 :نکاتی در يصوص اسم میکربها ***

 نوشته می شود. )مورب( Italic هر دو بخش این اسم معموال یک كلمه التین است كه در فونت

 .( نوشته میشودcapitalحرف اول بخش اول اسم در بصورت بزرگ )

 lactis  بهملقب  Lactococcusمثال : باكتری از جنس  

Lactococcus lactis 

  

  

 

 

 : طبقه بندی گونه ها ***

جرئی ولی دائمی هستند، وجود داشته باشند  می ( مختلف، كه دارای تفاوتهای strainدر صورتیکه در یک گونه میکربی نژادهای )

مشخص می گردد   .sspیا  .subspزیرگونه در اسم میکرب با اصطالح  ( تقسیم كرد.subspeciesتوان آن گونه را به چند زیرگونه )

 كه به دنبال آن یک صفت ارائه می شود.

 : مثال*

Specific, 
descriptive 
(epithet) name 

Genus or 
generic name 
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 Lactococcus lactis ssp. Cremoris 

 نه در یک متن برای اولین باراشاره می شود بخش اول بصورت كامل ارائه می گردد ولی در زمانیکه به  اسم یک گو

 مثال:  ارجاعات بعدی در متن بخش اول بصورت يالصه شده در یک یا چند حرف ارائه می گردد.

 Lactococcus lactis is a species of bacteria which is used extensivley in the food, 

and especially dairy, industries.  L. lactis (or Lac. Lactis ) can convert lactose 

in milk to lactic acid. 

 

 : اسم گذاری ویروسها ***

 به ویروسها توسط اسمهای بر اساس طبقه بندی علمی اشاره نمی شود.

 انواع اسمهای ویروسها:

   مثال باكتریوفاژهای( حروف الفبا و/یا  عددT4   یاλ) 

 )بر اساس مرضی كه ایجاد می كنند )مثال ویروس هپاتیت آ 

  مثال( روشهای دیگرNorwalk virus) 

 : ویژگیهای مشترك سايتاری سلولهای باكتری*** 
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 : تفاوت سايتار دیواره انواع باكتریها*** 

 
باكتریها تركیب این  شکیل شده است. در آركیاوباكتریها از یک الیه دوگانه نازك لیپید همراه با پروتئین تغشاء پالسمای )دايلی( 

 لیپید بسیار متفاوت است.

انه ترتیب از لیپوپلی  ساكارید، لیپوپروتئین و فسفولیپید تشکیل شده است.مولکولهای فسفولیپید بصورت یک الیه دوگغشاء يارجی 

مت دايل دوست )هیدروكربن( به س داده شده اند كه در آن بخش آب دوست )گلیسرول و فسفات(به سمت بیرون و بخش چربی

 . كند(با اوباكتریا فرق میpseudopeptidoglycan) ی تركیب الیهدر آركئو باكتر ها  است.

 ***يصوصیات اوباكترها:

 تک سلولی.0

 دارای سه فرم مورفولیژیکی پایه:.2

 Spirilla (spirals) 

 Cocci (spheres) 

 Bacilli (rods) 

 ی نور استفاده كنند.اغلب نمی توانند از انرژ.3

 (motileتوانایی حركت دارند ).4

 (binary fissionسلول ديتر تکثیر می شوند ) 2توسط تقسیم به .5
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 ***شکل باكتری ها :

 

 : انواع اوباكتریها ***

  زمایش رنگ آمیزی گرمآاسخ به بر اساس پیوباكتر ها انواع 

 ( endospore) يلیبر اساس توانایی تشکیل اسپور دا انواع اوباكتریها

 انواع اوباكتری ها بر اساس توانایی فتوسنتز 

 

 : زمایش رنگ آمیزی گرمآاسخ به بر اساس پ*انواع یوباكتر ها 

 گرم منفی 

 گرم مثبت

 بدون گرم

 

 : گرم منفی.0

مکهای صفراوی( و ثل ناین باكتریهای بخاطر حضور غشاء يارجی  در برابر بريی آنزیمها )مثل لیزوزیم(، مولکولهای هیدروفوب )م

 آنتی بیوتیکها )پنی سیلین( مقاومت دارند.

e.g. Acetic acid bacteria, Enteric or coliform bacteria (e,g, E. coli), Pseudomonads, 

Rhizobium, Rhodospirillum, Zymomonas 
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    e.g. Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Lactic acid bacteria               : گرم مثبت.2

       e.g. Mycoplasm بدون دیواره ( :                                                                                  )هیچیک.3

 ( :endospore) اساس توانایی تشکیل اسپور دايلیبر  انواع اوباكتریها*

Bacillus 

Clostridium 

 بر اساس توانایی فتوسنتز : *انواع اوباكتری ها

 Cyanobacteria : 

blue-green algae 

 Anoxygenic photosynthetic bacteria : 

                the purple and green bacteria 

 

Actinomycetes*  : 

 چون  :  جزو باكتریها طبقه بندی می شوند 

 سلولی مشابه باكتریها هستندفقط دارای  غشاء سیتوپالسمی بوده و دارای تركیب دیواره  .0

 چون به باكتریوفاژ حساس هستند . .2

  : بريی يواص شبیه به قارچ دارند 

 دارای سايتار میسیلیومی هستند . 

 هستند .  دارای اهمیت در تولید صنعتی انواع آنتی بیوتیکها

Archaebacteria* : 

 ن نیستند.یکادارای الیه پپتیدوگل 

  ترتیب نوكلئوتیدی درRNAیها دارد.تفاوت زیادی با اوباكتر وللبین گونه های مختلف آنها یکسان است زومی درریبو 

 .تركیب لیپیدی غشاء سیتوپالسمی با اوباكتریها و اوكاروتها يیلی متفاوت است 

 .معموال در شرایط حاد زندگی می كنند 
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 مثال: 

 Methanogens 

 Thermoacidophiles 

 halobacteria 

 

*Two Basic Types of Cells  :  

           
تر میکروبها میکروارگانیسمها موجودات فعالی هستند كه از زیستگاه يود به رشد و اعمال متابولیسمی مشغولند به بیان ساده

. د و زمانی زیانبار باشدالعاده زیاد رشد میکروبها ممکن است برای ما گاه سودمنماشینهایی متابولیسمی هستند با توانایی تکثیر فوق

  .ام به آگاهی ما از چگونگی رشد و تکثیر باكتریها داردتبستگی  توانایی ما در كنترل بیماریهای عفونی

 

 

 

http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/IMG14501380.jpg
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 میکروارگانیسم ها : انواع تولید مثل*** 

 جوانه زدن /.../آمیختگی /تقسیم مستقیم 

 :تقسیم مستقیم 

ناسب ، مواد مورد ت. در این حالت باكتریها در محیط متولید مثل جنسی به روش دو نیم شدن یکی از يصوصیات بارز باكتریهاس

وقتی رشد باكتری به  .شودكنند و در نتیجه بر حجم باكتری افزوده مینیاز را جذب و قسمتی از آن را به پروتوپالسم تبدیل می

شود و یک باكتری به ای عرضی در قسمت میانی به دو قسمت تقسیم میحد معینی رسید پروتوپالسم آن بر اثر پیدایش دیواره

 .گردددو باكتری تبدیل می
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 آمیختگی : 

 ها كه ماده ارثیگیرند و یکی از آنای از تولید مثل جنسی است در اینگونه تولید مثل، دو باكتری مجاور هم قرار مینوع ویژه

) DNA(آید.كند ماده به شمار میدهد، نر و دیگری كه ماده ارثی را دریافت میرا به دیگری می 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+DNA
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كوچکی است كه بطور مجزا از كروموزوم در سلول وجود دارد. همانند سازی پالسمیدها در  DNA(، مولکول plasmidپالسمید )

ای حلقوی هستند )هرچند دورشته DNAگیرد. پالسمیدها معموالً به شکل یک مولکول  ستقل از ژنوفور انجام میسیتوپالسم و بطورم

( است كه همانند سازی پالسمید از آن نقطه oriانواع يطی پالسمید نیز وجود دارد(. هر پالسمید دارای یک محل آغاز همانند سازی )

 شود.شروع می

  :جوانه زدن

شوند و تدریجا بزرگ شده ها ابتدا به صورت زائده چسبیده به باكتری ظاهر مییابند جوانهیها به روش جوانه زدن تکثیر میبريی از باكتر

  .گردندو از با كتری اصلی جدا می

 :سایر روشها 

آید، سپس ای دراز درمیشود كه باكتری به صورت رشتهمشاهده می ها اكتینومیستروش دیگر تولید مثل كه در بريی از باكتریها نظیر 

  .شوداین رشته قطعه قطعه شده و هر قطعه در نتیجه رشد تدریجی به یک باكتری حاصل تبدیل می

  Factors Influencing Microbial Growth:* 

 Nutrition 

 Oxygen  

 Temperature 

 pH 

 ***شرایط رشد و تکثیر باكتری ها :

 بن آلی)مثل قندها و اسیدهای چرب( و یونهای فلزی)مثل آهن( نیازمندند.باكتری برای رشد  به منبع انرژی ،منبع كر

 ونیاز)و یا عدم نیاز( به اكسیژن نیز برای رشد باكتری مهم هستند. pHدمای مناسب،

 2o*نیاز به 

 چگونگی واكنش باكتری ها با اكسیژن یک فاكتور مهم در طبقه بندی آنها است. 

رادیکال  وH2O2 و هنگامی كه الکترون ها را می گیرد، می تواند هیدروژن پراكسید اكسیژن یک ملکول بسیار فعال است 

تولید كند . باكتری ها برای شکستن این محصوالت اكسیژن، سه آنزیم  -OHو رادیکال هیدروكسیل  O2iهای سوپر اكسید 

 دارند:
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 كه مطابق واكنش زیر پراكسید هیدروژن را می شکند: :( كاتاالز0

2H2O2→2H2O +O2 

 كه آن نیز پراكسید هیدروژن را می شکند.: (پراكسیداز2

 كه این آنزیم رادیکال سوپراكسید را در واكنش زیر تغییر می دهد: :( سوپر اكسید دیسموتاز3

O2- + O2- +2H+→H2O2 + O2 

ژن را برای از بین ل های اكسیتمام این تركیبات تا زمانیکه شکسته نشده اند سمی اند .در واقع ماكروفاژهای بدن ما این رادیکا

 بردن باكتری ها تولید می كنند. 

 باكتری ها از نظر نیاز به اكسیژن:*

 

 :باكتریهای هوازی اجباری 

  ین گروه از این نظر دقیقاً مشابه انسان ها هستند كه از گلیکولیز ،چريه كربسTCA  و زنجیره انتقال الکترون با

 رون استفاده می كنند . اكسیژن به عنوان گیرنده نهایی الکت

  .باكتری های این گروه تمام آنزیم های باال را دارند 

 .مایکوباكتریوم ها و نوكاردیا از این گروهند 

 .باید در حضور اكسیژن رشد كنند و توان تخمیر كردن را ندارند 

 

 :باكتریهای بیهوازی اجباری 

 .فسفوریالسیون اكسیداتیو را انجام نمی دهند 

  سیژن كشته می شوند.در حضور اك 

  هستند.فاقد آنزیمهای ياصی مثل كاتاالز،پركسیدازو سوپراكسید دیسموتاز 
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 :باكتری های هوازی بی هوازی های ايتیاری 

 این نام شما را به اشتباه نیندازد.       

  .این باكتری ها هوازی اند 

 و سوپراكسید  ون استفاده می كنند و دارای كاتاالزدر زنجیره انتقال الکترون از اكسیژن به عنوان آيرین گیرنده الکتر

 دیسموتاز هستند.

  . تنها تفاوت این است كه آنها می توانند در غیاب اكسیژن با استفاده از فرایند تخمیر برای تولید انرژی رشد كنند 

  د. بنابراین آنها اگرچه می توانند بی هوازی تخمیری باشند، اما شرایط هوازی را ترجیح می دهن 

 .اعضای يانواده ی آنتروباكتریاسه، همچون اشریشیا كولی، كلبسیال، سالمونال و شیگال از این گروهند 

 

  :باكتری های بی هوازی تحمل كننده اكسیژن 

  .این باكتری ها از روش تخمیر استفاده می كنند و هیچ سیستم انتقال الکترونی ندارند. بنابر این به اكسیژن نیازی ندارند

 به دلیل داشتن سوپراكسید دیسموتاز می توانند مقادیر كم اكسیژن را تحمل كنند )اما كاتاالز ندارند (. الكتوباسیل ها وآنها 

 بعضی استرپتوكوك ها در این گروه جای می گیرند.

*Microbes & Oxygen : 
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Aerobic and anaerobic bacteria can be identified by growing them 

in liquid culture: 

 

1: Obligate aerobic bacteria gather at top of test tube to absorb maximal amount of 

oxygen. 

2: Obligate anaerobic bacteria gather at  bottom to avoid oxygen. 

3: Facultative anaerobes gather mostly at the top, since aerobic respiration is most 

beneficial; but as lack of oxygen does not hurt them, they can be found all along the 

test tube. 

4: Microaerophiles gather at upper part of  test tube, not at top. Require O
2
, but at 

low concentration. 

5: Aerotolerant bacteria are not affected by oxygen, and they are evenly spread 

along the test tube. 

 : نیازهای غذایی*

 .عبارتند از منابع كربن آلی،نیتروژن،فسفر،گوگرد و یونهای فلزی از جمله آهن 

  .)باكتریها مولکولهی كوچکی ترشح می كنند كه به آهن متصل می شوند)سایدروفورها مثل انتروباكتین و مایکوباكتین 

 ه همراه آهن متصل به آنها( از طریق گیرنده هایی وارد سلول باكتری می شوند.انسان میزبان باكتری سپس سایدروفورها)ب

هم دارای پروتئینهای انتقالی آهن می باشد)مثل ترانسفرین(. بنابراین،باكتریهایی كه رقابت ناكارامدی برای كسب آهن 

 با میزبان دارند پاتوژنهای ضعیفی هستند.

 *دما : 
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 كتری ها در دمایی حداكثر رشد را دارند )دمای بهینه(، كه بر اساس این دما می توان آنها را به سه دستة ساكروفیل اكثر با

 )سرما دوست(، مزوفیل )حد میانه( و ترموفیل )گرما دوست( تقسیم بندی نمود.

  باكتری ها و اسپورهایشان كشنده است. درجه برای  011تا  51كالَ دماهای بین 

  درجه می رسد یکسری تغییرات نامطلوب بر روی باكتری بجا می گذارد كه این تغییرات عالوه بر  51دما به باالی وقتی كه

 آن كه به دما بستگی دارد، به زمان هم بستگی دارد.

  ده و شوقتی دما باال می رود، آنزیم های مؤثر بر رشد باكتری دناتوره و تخریب می شوند كه نهایتاً متابولیسم سلولی مختل

 موجب مرگ باكتری می شود.

  .در حالی كه وقتی دما پایین می آید متابولیسم كم می شود اما باكتری نمی میرد 

 ( به همین علت برای بررسی اثر حرارت، از روش های مختلفی از جملهTDT  وTDP .استفاده می شود ) 

  TDT()ست.ز باكتری ها و اسپورها در دمایی معین ا: زمان الزم برای كشته شدن سونسپانسیونی ا زمان مرگ حرارتی 

 TDP  ()دقیقه الزم است تا میکروارگانیسم از بین برود. 01: تعیین دمایی كه به مدت  نقطة مرگ حرارتی 

  عامل بستگی دارد: 4از بین بردن باكتری ها تحت تأثیر گرما به 

 الف( نوع باكتری )كه اسپوردار باشد یا نه(.

 .ه هرچی تعداد باكتری ها بیشتر باشد، حرارت بیشتری برای از بین بردن باكتری ها نیاز است(ب( تعداد باكتری )ك

 محیط اگر ينثی باشد حرارت بیشتری برای از بین بردن باكتری ها نیاز است(.  PH ج( 

تری شد( غلظت محیط كشت )هرچی محیط حاوی امالح، اسیدهای نوكلوئیک و پروتئین های بیشتری باشد، حرارت بی

 برای از بین بردن باكتری ها نیاز است(.

*Effects of Temperature on Growth : 

 

F).oC (98.6oMost of our plates are incubated at 37 
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*PH : 

 راری از باكتریها بهترین رشد را دبسی PH    ينثی دارند،اگرچه باكتریهای ياصی هم وجود دارند كه توان بقا و رشد در

 دی یا قلیایی را دارند.شرایط اسی

  پروتوزوا ها و اغلب باكتریهاpH  دارند. 7.5  -6.5بهینه در رنج 

  اغلب قارچها و تعدادی از باكتریهاpH .اسیدی دارند 

 .اسیدوفیل های اجباری در محیط كامال اسیدی زندگی می كنند 

  

 

 
 : اندازه گیری جرم باكتریها در كشت مایع باكتریها***

 ول عبارتند از:روشهای معم 

  بوسیله ”عموالم ویژگی این.باشد می( مرده و زنده)آنها كل نشاندهنده باكتریها مایع كشت كدورت) –الف(كدورت 

 0 شکل(.شود می گیری اندازه اسپکتروفتومتر

  حجم يطی شتك از پس كه كلونی تعداد شمارش بوسیله كار این ”معموال –ب(تعداد باكتریهای زنده در كشت 

 .گیرد می صورت كرده رشد پلیت روی معینی

  مطرح می ”منحنی رشد“در هر دو روش،ترسیم لگاریتم كدورت یا تعداد سلولهای زنده در مقابل زمان به عنوان

 شود.زمان تقسیم به عنوان زمان الزم برای دوبرابر شدن توده باكتریایی تعریف می شود.

 هد : ، جمعیت سلول ها تقریباً همیشه این پویایی رشد را نشان می دهنگامی كه باكتری ها در یک سیستم بسته رشد كنند* 

  ،)سلول ها ابتدا با محيط جديد وفق مي يابند )فاز تأخيری 

  .)تا اينكه تقسيم منظم به واسطه فرآيند تقسيم دو تايي را آغاز نمايند )فاز لگاريتمي 

 د )فاز سكون(، زماني كه رشد آنها محدود گشت، تقسيم سلول ها متوقف مي گرد 

   .)تا اينكه سرانجام مي ميرند )فاز مرگ 
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  :Microbial Genetics***موتاسیون باكتریایی :                                      

Nucleic Acids : DNA Structure 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b9/Nucleotides.png
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 : موتاسیون*
  دهد.یم تغییررا  گونهدِ یک صفاتِ زیستی بعضی از افراجهش یا موتاسیون یک تغییرِ ژنتیکیِ است كه 

  ها تغییراتی در توالیِ به عبارتِ دقیق تر، جهشDNA ای از توانند در هر ناحیهها میهستند. جهشDNA .رخ دهند 

  در هر یک از فعالیتهای سلولی نظیر فرایندهای همانندسازی، رونویسی، ترجمه، تركیب مجدد یا نوتركیبی كروموزومها و بروز

 .و ظهور اطالعات ژنتیکی احتمال يطا و اشتباه وجود دارد

 ش زیر اتفاق می افتند:موتاسیونها به دو رو 
 می افتد.گاهی در همه سلولها و بدون حضور ماده اضافه شده اتفاق  :.موتاسیون يود به يودی 0

 نتیجه در معرض قرار گرفتن ارگانیسم به بعضی مواد فیزیکی و شیمیایی )موتاژنها( است. : .موتاسیون القایی2

 

 طبقه بندی موتاسیونها : 
 و گروه تقسیم می شود:موتاسیون در باكتری به د

 ( DNAموتاسیون نقطه ای )تغییر یک باز در  .0 

 (DNAموتاسیون وسیع )تغییر در بیش از یک باز در  .2 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/DNA
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 : انواع موتاسیونهای نقطه ای 

0  .Transitions (جابجایی یک باز پورین با یک باز پورین یا یا باز پیریمیدین با یک باز پریمیدین) این تغییر كه

 سیون جابجایی نام دارد نسبتا معمول است. موتا

2 .Transversions  تقاطع م)جابجایی یک باز پورین با یک باز پیریمیدین یا برعکس( این تغییر كه موتاسیون

 نام دارد كمتر اتفاق می افتد.

3 . Deletion )يذف یک باز از اطالعات ژنتیکی( 

4 . Addition یکی(  )اضافه شدن یک باز به اطالعات ژنت 

 ( Frameshift mutationنکته: موتاسیونهای حذف و اضافه موتاسیونهای تغییر در چهارچوب نیز نامیده می شوند.)
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 : طبقه بندی موتاسیونها پس از رخ دادن *

 یدر اثر موتاسیون تغییر در ژنوتیپ مشاهده می شود ولی در فنوتیپ باكتر : « Silent mutation »موتاسیون ياموش. 0

نجر وقتی بیش از یک كدون برای یک آمینواسید وجود داشته باشد، جایگزینی یک باز می تواند م هیچ گونه تغییری مشاهده نمی گردد.

تغییر یابد، باز   CGCبه كدون  CGUبرای مثال اگر كدون  به ایجاد كدون جدیدی شود كه باز هم همان آمینو اسید را كد می كند. 

مشخص شود چرا كه تغییر فنوتیپی در   mRNAیا  DNAاین موتاسیون فقط می تواند از بررسی  ند.هم آرژنین را كد میک

 میکروارگانیسم ایجاد نمیکند.)به دلیل عدم تغییر پروتئین ها( 

 

2. missense mutation:  این موتاسیون ها با تغییر یک باز درDNA   بوجود می آیند.تغییر دركدون یک آمینواسید و تبدیل

 ن به كدون آمینواسید دیگر.آ

 كه مربوط به والین است تغییر یابد. GUGكه مربوط به گلوتامیک اسید می باشد، می تواند به  GAGبرای مثال: كدون  

 این موتاسیون در سطح سايتمان پروتئین ظهور میابد.   

3 . nonsense mutation  : این موتاسیونها در تغییرsense codon كه باعث  ایانی به وجود می آیند با كدون های پ

  پایان زود هنگام ترجمه و كوتاه شدن پلی پپتید می شوند. 

موتاسیون نزدیک به  در صورتی كه اكثر پروتئین ها عملکرد يود را، در صورت كوتاه شدن به اندازه یک یا دو آمینواسید، حفظ میکنند.

 عملکرد پروتئین شود.وسط ژن اتفاق بیافتد، میتواند منجر به از دست دادن 

4. Frameshift mutation  : )این موتاسیونها در اثر حذف یا افزایش یک یا دو جفت باز  )موتاسیونهای تغییر چارچوب

جر به دلیل اینکه كدها شامل توالی سه كدون میباشند، حذف یا افزایش كمتر از سه جفت باز من در منطقه كدینگ ژن بوجود می آیند.

های ناكارآمد  در نتیجه موتاسیونهای تغییر چارچوب، محصول فنوتیپی آنها سنتز پروتئین مام كدونهای بعد از آن میشود. به جابجایی ت

 يواهد بود.
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: انتقال اطالعات ژنتیکی در باكتریها *  

 انتقال اطالعات ژنتیکی در باكتریها به روشهای ذیل صورت می پذیرد

 Transformation ترانسفورمیشن – 0

  Transductionترانسداكشن  – 2

 Conjugation   لقاح – 3

این جابجایی باعث انتشار مقاومت به داروها  از یک باكتری به باكتری دیگر از لحاظ پزشکی اهمیت ویژه ای دارد. DNAجابجایی 

 در بین گونه های مختلف باكتری ها میشود.

 : Transformation* 

 محیط به دايل باكتری ترانسفورمیشن نامیده می شود.انتقال اطالعات ژنتیکی محلول در 

*recombination : 

 نامیده می شود. recombinationدیگراز یک ارگانیسم به ارگانیسم  DNAجابجایی یعنی نوتركیبی ژنتیکی 

DNA ی باكتری دریافت كننده یکی میشودجابجا شده از طریق مکانیسم های مختلفی با نوكلئوتیدها: 

1. homologous 

2. non-homologous 

 

*Homologous recombination : 

 جابجایی صورت می گیرد . Rec A proteinsتوسط آنزیم  همولوك با ردیف بازهای مشابه با سلول گیرنده كه DNAجابجایی 

 می باشد . یعنی : نوتركیبی همولوك  recombinationاز   در كلیه انتقالهای ژنتیکی در حال حاضر منظور

 (homologous recombination ( . 
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Recombination: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformation is the uptake of naked DNA from the environment 

 

Competence refers to a cell’s ability to take of free DNA 

Recombination A Protein,  

recA, recB  

and recC genes 
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 : Transformation*ترانسفورمیشن 

اهدا كننده مستقیما از محیط يارج سلولی توسط باكتری گیرنده دریافت میشود.  باكتری DNAدر ترانسفورمیشن، قطعه آزاد شده از 

 جایگزینی بین قطعه وارد شده و كروموزم باكتری گیرنده اتفاق میافتد.

انتقال یافته یک قطعه كوچکی  DNA نوكلئوتید طول داشته باشد. 511باید حداقل  DNAبرای انجام عمل ترانسفورمیشن، مولکول 

ترانسفورمیشن در استرپتوكوكوس نومونیا كشف شد و به طور كلی در باكتری های مختلفی از  وزوم باكتری محسوب می شود.از كروم

يارج سلولی و جایگزینی آن در  DNAجمله هموفیلوس ها، نایسریاها، باسیلوس ها و استافیلوكوكها دیده میشود.قابلیت پذیرش 

كفته می شود در آید. بسیاری  competenceباكتری باید به فرم ياصی كه به آن  ترانسفورمیشن نامیده می شود و DNAدايل 

در آیند اما میتوان با دستکاری های آزمایشگاهی مثل شوك كلسیم یا  competenceاز باكتری ها معموال قابلیت ندارند به فرم 

 ایجاد كرد.ابلیت را در آنها ، ق (Electroporation)در معرض قراردادن پالس های الکتریکی با ولتاژ باال 
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در حال  DNAبه وجود توالی نوكلئوتیدی كوچکی در  DNAدر بعضی از باكتری ها )از جمله هموفیلوس ها و نایسریا ها( انتقال 

  حتیاج ندارد.به توالی ياصی ا DNAانتقال دارد، اما در بقیه باكتری ها ) از جمله استرپتوكوكوس نومونیا( انتقال 

پالسمید را دریافت كنند، كه میتواند به عنوان ماده  DNAسالم باكتریوفاژ یا  DNAممکن است  competentباكتری های 

كروموزوم باكتری كه وارد باكتری گیرنده می شود قادر به تکثیر نخواهد بود  DNAژنتیکی يارج كروموزومی تکثیر یابد.  در مقابل، تکه 

  در بیاید. repliconطریق نوتركیبی به صورت قسمتی از مگر اینکه از 

 : Transduction in Bacteria* 

 از یک باكتری توسط یک باكتریوفاژ به باكتری دیگر انتقال می یابد. DNAاز در ترانسداكشن قطعه ای 

 
Graphic representation of T4 virus (phage). 
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 باكتریوفاژ چیست؟*

ثیر پیدا لهای اجباری دايل سلولی اند كه در دايل باكتری با استفاده از قسمتی یا همه سیستم بیوسنتزی باكتری تکباكتریوفاژها انگ

 میکند. )ویروس های حمله كننده به باكتری ها(
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*Life Cycle of a Lytic Virus: 

 
* Life Cycle of a Lysogenic or Temperate Virus : 
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 *Life cycle of phage  : 
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 : ترانسداكشن عمومی*
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 : ترانسداكشن ايتصاصی*

 

 
λ .فاژ از طریق نوتركیبی و در مکانی ویژه جایگزین میشود (RecA-independent) 
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bio λ  وλ  gal مده اندآكه از طریق برش غلط بوجود اند اژهایی ف 

 

 

*Conjugation: 
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*Relaxase: 

 : Hfr strainsتشکیل  *

 يوانده میشود. F+ , Hfrدر یک جایگاه تصادفی در كروموزوم باكتری قرار میگیرد سلول باكتری به جای  Fهنگامی كه فاكتور 

Hfr =  high-frequency recombination 

یی آغاز كردن مزدوج نیز توانا Hfrسلول . پالسمید پس از جایگیری در باكتری گیرنده ژن يود را بیان میکند و یک پیلی سنتز میشود

 را دارد. -Fشدن با سلول 

             

  به تنهایی هیچگاه به سلول گیرنده منتقل نمیشود.  Fكروموزوم به سلول جدید منتقل میشود اما فاكتور  DNAیک رشته 
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 ی:هآشنایی با وسایل آزمایشگا*

 . باشد لبه بدون و ساده ، حرارت به مقاوم باید معموالً لوله:  لوله -0 

 . است شده سايته مانند بشقاب قسمت دو از كه است شیشه یا پالستیک از آن جنس:  پلپت -2

  . باشد می متفاوت حجم با ای شیشه ای وسیله:  پیپت -3

   است بامیکروسکوپ ها آن دههمشا و اهمیکروب آمیزی رنگ برای كه است مستطیلی ای شیشه قطعه:  الم -4

 . گیرد می قرار الم روی كه شکل مربع ، نازك بسیار ای شیشه قطعه:  المل -5

  . رود می كار به میکرولیتری مقیاس در یهآزمایشگا ای نمونه و ا ظرف برداری نمونه برای:  سمپلر -1

  . رود می كار به اه ارگانیسم میکرو انتقال و برداشت برای( :  آنس ، لوپ)  پالتین و فیلد -6

 میکروب از اریع فضایی آمدن وجود به باعث واه چريشی عبور و مخصوص صافی نوعی داشتن علت به دستگاه این:  وده -6

 . شود می

 . كند می سترون را فلزی و ایه شیش لوازم يشک حرارت از استفاده با كه است یهدستگا:  آون یا فور -0 

 
 -سانتيگراد درجه 020..)شود مي...  و كشت محيط شدن استريل باعث آب بخار ارفش و حرارت اثر در كه است يهاتو كالو : دستگا -01

 (دقيقه 21 زمان و مربع اينچ بر پوند 01 فشار

 حرارتي شرايط كه است يهدستگا و دارد مي نگه ثابت مشخص دمای در را خود درون حرارت كه است اطاقكي:  انكوباتور - 00 

 . دكن مي مهفرا ار ا ميكروارگانيسم رشد برای مناسب
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 : انواع روش كشت -انواع محیط كشت *

 كشت :*

 ههنگامیکه باكتریها در شرایطی مناسب قرار گیرند كه قادر به تکثیر و رشد باشند اصطالحا گفته می شود باكتری كشت داده شد

 است .

 محیط كشت :*

از آنجا كه میکروب یک موجود تک سلولی بوده و قادر است كلیه اعمال حیاتی يود را مستقال انجام دهد بدون آنکه نیاز به سلول 

دیگری داشته باشد . این اصل بیانگر آن است كه میکروبها هم احتیاج به غذا و آب و موادآلی و معدنی دارند. محیطی مغذی كه 

لیه احتیاجات یک میکروب اعم از مواد غذایی و عناصر و غیره باشد كه موجب رشد آن میکروب شود را اصطالحا محیط حاوی ك

 كشت می گویند.این محیط كشت می تواند بصورت دست ساز بوده یا یطور طبیعی یعنی دايل سلولهای بدن یک جانور باشد.

 
 

 

http://microbiologylabratory.persianblog.ir/post/7/
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 : محیط رمقدا گیری اندازه روش و كشت محیط ههیچگونگی ت*

  : اهآن يههت روش و ميكروبي كشت ایهانواع محيط 

 .آبگوشت و جگر محيط مثل باشد يهطبيعي : مي تواند از منابع حيواني يا گيا كشت محيط -0

 .است تر مناسب اهمحيط كشت مصنوعي : كه از تركيبات شيميايي معيني ساخته مي شود كه برای بررسي اعمال حياتي ميكروب -2

 : ریهندی محیط كشت از لحاظ ظاتقسیم ب

 ( Solidيط كشت جامد) مح -0

 (semi solidمحيط كشت نيمه جامد)  -2

 (berathمحيط كشت مايع ) -3

 

 : تركیبات لحاظ از اهتقسیم بندی محیط كشت *

 رامانند نوترنیت آگ . دارد رشد توانایی آن در اهمحیط پایه : محیط كشتی است كه اكثر میکروارگانیسم  -0

محیط كشت غنی شده : محیط كشتی است كه عوامل غنی كننده مانند يون و سرم درآن وجود دارد . این محیطها معموال در  -2

مواردی بکار می روند كه تعداد میکروبهای مورد جستجو در نمونه غذایی كم بوده و یا بعلت وجود زیاد میکروبهای دیگر جدا كردن 

 و مواد غذایی فراهم می سازد. مانند بالد آگار PHمحیطها امکان رشد برای میکروبها را از نظر  آن با اشکال مواجه است . این

 .كننده ممانعت محیط – انتخابی –راقی افت ایهمحیط كشت جداكننده : محیط  -3

 آنتی كشت محیط به نکند رشد قارچ كندو رشد باكتری فقط كشت محیط روی بر یمهمحیط كشت حاوی آنتی بیوتیک : اگر بخوا -4

 . كنیم می اضافه اسید گزاهسیکلو بیوتیک

 محیطهای كشت انتخابی :*

بعضی از مواد مغذی دارای یک عامل انتخابی هستند كه ویزه جداسازی یا كشت گروه ياصی از میکروبهاست . عامل انتخابی 

می شوند.  رشد شدیدتر ارگانیسمهای مطلوب معموال با جلوگیری از رشد ارگانیسمهای نامطلوب عمل می كند و از این راه موجب

وقتی عامل انتخابی به محیط كشت اضافه می شود در این صورت محیط كشت را انتخابی می گویند.بعنوان مثال ، سدیم كلرید 

  آگار برای استافیلوكوكها انتخابی است.
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 محیطهای افتراقی :*

ن محیط يی از ارگالنیسمها در مقایسه با باكتریهای دیگری كه درهمامحیطهای كشت افتراقی اجزایی دارند كه موجب می شوند بر

ن كشت رشد می كنند به شکل متفاوتی ظاهر شوند . مثال بعضی از باكتریها ياصیت همولیز دارند بدین معنا كه تولید آنزیم همولیزی

شت برنگ رمز شده و كلنی آن در محیط كمی كنند كه این آنزیم در محیط آگار يون دار باعث پاره شده )لیز شدن( گلبولهای ق

 روشن دیده می شود . این هملیز ممکن است ناقص و یا كامل باشد.

 كلنی: * 

مجموعه ای از باكتریها كه در روی محیط كشت كنار هم رشد می كنند بر اثر رشد و تکثیر ، تشکیل نقاط برجسته ای روی محیط 

را  بستگی محیط كشت و میزان رشد و تکثیر باكتری و .... دارد . این مجموعه نقاطكشت می دهند كه اندازه آنها متفاوت بوده و 

 كلنی )پرگنه ( می نامند.

 
 روش كشت باكتری در محیط كشت مایع :*

 شود. سترون كنید و بگذارید تا سرد كامال شعله روی آنرا بعد.  بگیرید راست دست در آنرا و برداشته آنس یک ابتدا -0

 كه كنید دقت.  نیدك باز شعله كنار در راست دست با آنرا درب و بگیرید چپ سدت در را( پلیت یا لوله) باكتری حاوی محیط-2

 نگذارید. يود كار میز روی را كشت محیط درب

 زبا حد از یشب را لوله درب همچنین شود سترون تا دهید عبور شعله روی از ر با چند آنرا دهانه است لوله در كشت محیط اگر-3

 .ندارید نگه

 . است ای حلقه نوك با كشت سوزن لوپ از منظور. بردارید آنرا از لوپ یک و كرده محیط وارد را آنس نوك -4

 دهانه لوله را مجددا با شعله سترون كرده و درب آنرا بگذارید و محیط كشت را در جای يود قرار دهید. -5

 تکان آرامی به و برده فرو محیط دايل را نظر مورد باكتری به  آنس آلوده لوله حاوی محیط كشت را در دست چپ بگیرید و نوك -1

 .شوند پخش محیط در میکروبها تا دهید
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 ( برمی دارید با نوك آنس كمی از پرگنه را برداشته و با رعایت موارید كهجامد كشت محیط) پلیت از را میکروب كه مواردی در-6

 و به آرامی هم بزنید تا همگن شود. گفته شد آنرا دايل محیط مایع فرو برده

 عله سترون كرده و درب آنرا بگذارید و آنرا در دايل انکوباتور قرار دهید.ش با را جدید كشت محیط حاوی لوله دهانه -6

 .دهید قرار يود جای در و كرده استریل شعله با مجددا را آنس نوك -0

 
 روش كشت باكتری در محیط جامد:* 

 ه دو صورت وجود دارد :كشت جامد بمحيط 

 محيط كشت جامد در لوله. 0

 محيط كشت جامد در پليت . 2

(ديده مي شود كه هر كدام از آنها  Slant Cultureو شيبدار) (Stab Cultureبه دوصورت عمودی):  در لوله كشت جامد 

 : روش كشت خاص خود را دارند

 

كلني و تک باشد كه برای به دست آوردنروشي پركاربرد مي ت .كشت در پليت : متداول ترين روش كشت روش كشت خطي اس

 ( روش مناسبي است.مثل همولیزكشت )ناشي از رشد باكتری در محيط ی تغييراتمشاهده
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 : سترون كردن وضدعفونی*

 : sterile  سترون كردن یا استریل كردن*

ارویی، مواد از سلول واسپور( در ابزار آالت و لوازم پزشکی، دبه معنی از بین بردن میکروارگانیسمها)تمامی اشکال حیاتی اعم 

زا و غذایی و غیرهاست . استریل یا سترون به معنی كامالً عاری از باكتری یا قارچ یا ویروس یا دیگر میکروارگانیسمهای بیماری

 وت است. مواد غذایی متفا جان( است . تعریف استریلیزاسیون در پزشکی با محیط وزا )در مورد اشیای بیغیربیماری

  
 : ضد عفونی كردن*

 اقی میماند(زا در سطح جاندار یا بیجان.)كه اسپور باز بین بردن باكتری یا قارچ یا ویروس یا دیگر میکروارگانیسمهای بیماری

 : روشهای سترون كردن*      

شتن تاثیر گرما و فشار بخار آب برای ك روش حرارتی به وسیله دستگاههای مانند اتوكالو و فور در این روش از -0 

 شود .میکروارگانیسمها استفاده می

روش شیمیایی به وسیله مواد ضدعفونی كننده مانند آب اكسیژنه و انجام واكنشهای شیمیایی )مانند رادیکالهای آزاد(  - 2

 سترون كردن بهره می بریم .  برای 

 تو ایکس و پرتو فرابنفش .. روش پرتودهی به وسیله تابش پرتو گاما ، پر3

  تو دهی :رسترون كردن به كمک پ* 

 پرتو گاما  از سه نوع پرتو استفاده می شود : پرتو فرا بنفش ،پرتو ایکس ،
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پرتو فرا بنفش در بین آنها دارای كار برد وسیعی است ،ولی چون قادر به عبور از آب ،مایعات ،شیشه یا پالستیک شفاف نیست  

پرتو های یو ننده  مانند پرتو گاما ، برای سترون كردن مواد غذایی ، فراورده  كردن سطوح عریان به كار می رود . بنابر این سترون

 ر پرتو ها بر یايته ها بهتأثی های پزشکی و سایر مواد متراكم به كار میروند . بهترین كار برد پرتو گاما درسترون كردن ياك است .

 . است  DNAعلت اثرات آنها بر 

  سترون كردن به كمک صافی :*

 . در مورد محلولهایی به كار می رود كه نسبت به دما ،پرتو یا گازهای شیمیایی حساس باشند

 روشهای فیریکی استریل:*

 : گرمای يشک*

 برای لوازم شیشه ای وفلزاتی چون پنس به كار می رود.

 انیم..سوزاندن:وسایل كثیف مانند باند زيم و... را با آتش می سوز0

 .حرارت مستقیم:توسط شعله چراغ وسایلی مانند پنس و آنس را استریل میکنیم.2

 .شعله پاشیدن: با شعله دادن به دهانه ارلن و لوله آزمایش سبب كم شدن آلودگی میشود.3

میشود .  ساعت وسایل استریل 2درجه سانتی گراد در این دستگاه ، پس از  011-061.دستگاه فور: با تنظیم حرارت يشک 4

 فور برای استریل كردن پلیت های شیشه ای ، پیپت ها ، لوله های آزمایش ، لوازم دندانپزشکی كاربرد دارد.

 : گرمای مرطوب*

 گرما را همراه رطوبت برای استریل استفاده میکنیم.

ه و اشیاءرا در آب ریخت.جوشاندن :یکی از قدیمیترین روشهای استریل است كه اطمینان چندانی ندارد.در ظرفی مقداری 0

 میجوشانیم. 01-21آن قرار داده ومدت 

تخرب میشوند به كار میرود.كه برای سترون مواد پروتینی ،سرمها  011.تندالیزاسیون:برای استریل موادی كه در دمای باالی 2

 36 یدهیم و بعد در دمایو واكسنها به كار میرود.در سه روز متوالی ماده مورد نظررا به مدت نیم ساعت در گرما قرار م

 .درجه جهت رشد اسپور باكتری قرار میدهیم

 برای ازبین میکروارگانیسم ها بیماری زا در فرآورده هایی كه ماهیتشان نباید تغییر كند. .پاستوریزه كردن:3
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 دمای پاستوریزاسیون :

 دقیقه. 31درجه سانتی گراد به مدت 11-13

 دقیقه.05درجه سانتی گراد به مدت  66-61

 *روش های شیمیایی استریل :

 .نده انواع بسیار گوناگونی دارند مواد شیمیایی ضد عفونی كن      

 : بستگی به سه عامل داردای شیمیایی بر میکرو ارگانیسم ها تأثیر محلوله

 مشخصات مادةضد میکروبی  -0 

 ویژگیهای میکروارگانیسمها -2

 شرایط محیطی  -3 

میکروبی می تواند به صورت انقعاد پروتئینهای یايته ای ،تخریب دیواره یا غشای یايته ای ،حذف  مکانیسم اثر مواد ضد

 گروههای سولفید ریل وتضاد شیمیایی باشد 

 طبقه بندی مواد ضد عفونی كننده :

 ها الکل -0 

 آلد ئیدها  -2 

 تركیبات فنلی -3

 ها هالوژن -4 

 گوآنیدها )ساولون ( -5 

  كننده )پر منگنات پتاسیم (اكسید مواد  -1 
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 آنتی بیوتیک ها

Antibiotic 
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 ***اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر باكتری :

 عوامل فیزیکی : 

 ساعت:  از بین رفتن اسپور وباكتری 2درجه يشک، 011دقیقه یا  05درجه مرطوب،  020 :حرارت 

  ین رسیدن همانند سازی به ناحیه دیمر: مرگ باكتریماوراء بنفش: ایجاد دیمر تیمین یا آدن   -    اشعه 

 مرئی : قرار گرفتن باكتری در معرض نور مرئی یا شرایط مناسب برای بازسازی: قابل برگشت -

 گاما: وسایل پالستیکی یکبارمصرف   -

 میکرون 1/45تا  1/22قطر منافذ  -      فیلتراسیون 

 جدا كردن باكتری بدون كشتن آن -    

 ( :0یایی)عوامل شیم

     اتانول و ایزوپروپانول مثال : -الکل ها 

 اثر بر باكتری -      اثر : -

 بدون اثر براسپور -      

    مثال : كلر، ید-    هالوژن ها 

 تخریب پروتئین ها، - 

 باكتریوسید و اسپوروسید،   - 

 عملکرد :  ازبین بردن لیپید و تخریب پروتئین ها -    تركیبات فنلی 

 اثر بهتر  : استفاده همراه با هالوژن ها )هگزاكلروفن(: گندزدا -

       مثال : فرم آلدئید و گلوتارآلدئید   -آلدئیدها 

 ویژگی : باكتریوسید و اسپوروسید -

 عملکرد :  استرلیزاسیون وسایل جراحی، آلکیله كردن گروه های هیدروكسیل و كربوكسیل -

 عوارض : سمیت برای پوست -

  : شوند.باعث كشتن سلول بیماریزا میتركیباتی كه  باكتریوسید 

 : تركیباتی كه باعث توقف رشد و ثابت ماندن تعداد سلول بیماریزا هستند. باكتریواستاتیک 

 : تركیباتی كه باعث از بین رفتن اسپور باكتری ها می گردد .  اسپوروسید 
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 ( :2امل شیمیایی)عو

    وسایل جراحی و حساس به حرارت ضد عفونی : -گاز اتیلن اكسید 

 قابل انفجار در صورت ايتالط با اكسیژن -محدودیت :      -

 آسیب زدن به بافت زنده -  

 ویژگی : باكتریوسید و اسپوروسید -

 شرایط بهینه : تاثیر بهتر در رطوبت -

 اعت(س 01زمان اثر :  طوالنی ) -

 مثال : پراكسید هیدروژن، ازون -      اكسید كننده ها 

 رایکال های آزاد -ویژگی :        -

 باكتریوسید و اسپوروسید -

 ضد عفونی : وسایل پالستیکی، لنز های تماسی، پروتز های جراحی -

       ویژگی :   باكتریواستاتیک  -تركیبات آمونیوم چهارتایی 

 ز بین بردن غشاء سلولا    -عملکرد :  -

 ضد عفونی كردن پوست سالم قبل از جراحی -

 

 مثال : نقره، جیوه -      فلزات سنگین 

 عملکرد :  تخریب پروتئین  ، ضد عفونی كننده -

 عوارض : اثرات سمی در بدن -

 :  *آنتی بیوتیک ها

 . ویژگیهای یک آنتی بیوتیک يوب:   0

دگاری نگل زیان آور است بدون انکه برای میزبان مضر باشد / طیف وسیع /  باكتریوسید / مانسمیت انتخابی )یعنی دارو برای ا

 مناسب در پالسما / اتصال اندك به پروتئینهای پالسما/ دسترسی به بافت های مختلف/ مصرف يوراكی / عدم تدايل دارویی
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 . گروههای آنتی بیوتیکها :2

 تریهای حساس را از بین می برند.آنتی بیوتیکهایی كه باك باكتریوسید :

 : آنتی بیوتیک هایی كه به طور برگشت پذیر مانع رشد باكتری ها می شوند .باكتریوستاتیک 

 نکات :

  به طور كلی استفاده از آنتی بیوتیکهای باكتری كش)باكتریوسید( ترجیح داده می شود ولی عواملی نیز وجود دارند كه ما را

 تی بیوتیکهای مهار كننده رشد)باكتریوستاتیک( می كنند.مجبور به استفاده از آن

  در موارد مصرف آنتی بیوتیک باكتریوستاتیک،طول دوره درمان باید به حد كافی باشد تا مکانیسمهای ایمنی سلولی و

 همورال قادر به حذف باكتریها باشند. 

 

 آزمایش تعیین حساسیت به آنتی بیوتیکها :

in vitro  : مصنوعی ، آزمایشگاهیمحیط آزمایش 

in vivo  :محیط آزمایش طبیعی ، محیط بدن موجود زنده 

 آنتی بیوتیکها عبارتند از: in vitro سنجشهای كمی فعالیت   

   MIC:  حداقل غلظت مهاركننده یا كمترین غلظت آنتی بیوتیک كه موجب مهار قابل مشاهده رشد باكتریها

 شود . تحت شرایط استاندارد می

 آزمایش رایج تر برای بررسی میزان حساسیت آنتی بیوتیکی در آزمایشگاههای بالینی، آزمایش  دیسک : انتشار

 (.0انتشار دیسک است)شکل
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 : درمان تركیبی  

 درمان تركیبی با دو یا چند آنتی بیوتیک در موارد ياص صورت می گیرد: 

 پیشگیری از ظهور سویه های مقاوم   -       

 زمانی كه تشخیص عامل بیماری در حال پیگیری است  ن موارد اضطراری در طولدرما  -       

 بهره بردن از ياصیت سینرژیسم آنتی بیوتیکها   -       

 : وقتی دو آنتی بیوتیک اثر هم را تشدید می كنند .  -    سینرژیسم 

یشتر از میزان اثر ا بآنتی بیوتیک ها وقتی رخ می دهد كه اثر ناشی از مصرف تركیبی آنتی بیوتیکه-

 ناشی از مصرف آنها به شکل تکی است. 

 : وقتی دو آنتی بیوتیک اثر هم را ينثی می نمایند . -    آنتاگونیسم 

آنتی بیوتیکی نیز وقتی رخ می دهد كه یک آنتی بیوتیک كه معموال كمترین اثر را دارد در اثرات آنتی -

 بیوتیک دیگر تدايل ایجاد می كند.

  ای اصلی آنتی بیوتیک :گروه ه*

 مکانیسم اثر آنتی بیوتیک ها بر اساس موارد زیر می باشد : 

 ممانعت از سايته شدن دیواره سلولی 

 ممانعت از سايته شدن پروتئین 

 ممانعت از سايته شدن اسید های هسته ای 

 ممانعت از عملکرد غشاء سیتوپالسمی 

 آنتی متابولیت ها 
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 دیواره سلولی : آنتی بیوتیک های موثر بر 

 

 

 

 

 

 

 

 كارباپنم ها، مونوباكتام ها: پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها، سفامایسین ها،   بتاالكتام ها-

 : ونکومایسین، تیکوپالنین  گلیکوپپتید ها-

 سیکلوسرین-

 باسی تراسین-
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  بتاالكتام ها : *

       :تاثیر بر باكتری در حال رشد، اتصال به  -نحوه تاثیر(PBP)  

 مهار ترانس پپتیداسیون: مهار سنتز دیواره سلولی،  گرم مثبت حساس تر  -

Penicillin Binding Protein(PBP)   

   : مقاومت باكتری در برابر بتاالكتام بر اثر 

  

 

 

 

 

 ( :   Penicillinsپنی سیلین ها )

 پر استفاده ترین آنتی بیوتیک هاست كه از قارچ پنی سیلیوم تولید می شود. یکی از اولین و

 ویژگی : باكتریوسیدال 

       : پنی سیلین -مثالG اثر قوی برگرم مثبت واسپیروكت، تجزیه با بتاالكتاماز : 

 ت، بدون اثر برگرم منفی، مقاوم به بتاالكتاماز نف سیلین : اثر ضعیف تر بر گرم مثب -

 آمپی سیلین، كاربنی سیلین : اثر يوب بر گرم مثبت و گرم منفی، تجزیه با بتاالكتاماز -

 عوارض جانبی: آلرژی، تب، لکه های پوستی،  يونریزی 

  : اشکال مختلف در كاربردهای بالینی 

Benzathine benzylpenicillin   : 

 قی استفاده می شود بصورت تزری  

 بصورت يوراكی مصرف نمی شود ، زیرا در اسید معده غیر فعال می شود. 

 ژن پالسمیدی یا كروموزومی  -آنزیم بتاالكتاماز     -0

 بتاالكتاماز وسیع الطیف: سفوتاكسیم،سفتازیدیم،آزترونام -   

 (ام، تازوباكتام )كوآموكسی كالومهار كننده بتاالكتاماز:كالوالنیک اسید، سالباكت  -   

 تغییر گیرنده مربوط به پنی سیلین )كروموزومی(: عدم ورود دارو -2

 ناتوانی ژنتیکی در سايتن دیواره )مایکوپالسما(  -3

تقسیم یک مورد رخ می  01-6 – 01-6مقاومت از طریق موتاسیونهای يود بخودی كه میزان این موتاسیونها در هر   -4

 دهد.
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 سفالوسپورین ها : 

 ویژگی : باكتریوسیدال -

     اثر يوب بر اغلب كوكسی های گرم مثبت و بیهوازی ها، -اثر :      -نسل اول 

 اثر متوسط بر باسیل گرم منفی  - 

 ن و سفرادینمثال : سفالکسی -

     اثر برگرم منفی بیشتر از نسل اول -نسل دوم 

 مثال :  سفوكسی تین و سفاماندول -

      برگرم مثبت : ناچیز -اثر        -نسل سوم 

 گرم منفی وسودوموناس: يیلی يوب -

 CNSغلظت يوب در   -

 مثال :  سفوتاكسیم و سفتی زوكسیم -

     سودوموناس  اثر يیلی يوب بر -نسل چهارم 

 مثال : سفپیم، سفپیروم -

 مصرف تزریقی، جذب گوارشی اندك  -نوع مصرف :  -

 در صورت مصرف يوراكی: اسهال -

 انواع : -
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 آلرژی -عوارض جانبی     -

 سمیت دارو) كهیر و لکه های پوستی، گرانولوسیتوپنی، تب،آنمی، درد محل تزریق( -

 يوراكی: اسهال -

 * گلیکوپپتیدها : 

 

 

 

 

 

 را دارد. NAMAآالنین  انتهایی پنتاپپتید متصل به   – Dآالنین  – Dاین آنتی بیوتیک توانایی ایجاد پیوند  هیدروژنی با 

 محدودیت : علیه گرم منفی ها فعال نیست. -

 عوارض جانبی: سمیت برای گوش و كلیه، درد محل تزریق، آلرژی -

 

 

 

 

 

 

 ی بیوتیکهای مهاركننده سنتز پروتئین :* سنتز پروتئین و جایگاه عملکرد آنت

 0شروع سنتز پروتئین. : 

 شروع سنتز پروتئین و جایگاه عمل آنتی بیوتیکهایی كه این مرحله را مهار می كنند را نشان می دهد. (0)شکل 

 2: طویل شدن رشته پلی پپتیدی. 

 مهار می كنند را نشان می دهد.( فرآیند طویل شدن و جایگاه عمل آنتی بیوتیکهایی كه این مرحله را 2شکل)

 ( :Vancomycinوانکومایسین )

 نوع : یک آنتی بیوتیک گلیکوپپتیدی است . -

 اثر : يیلی يوب بر استافیلوكوكوس،  -

 مقاومت : به كندی پدید می  آید،. تیکوپالنین: مقاومت متقاطع با ونکومایسین -

  ین است.مقاوم به پنی سیل S.aureusاستفاده : مورد استفاده اصلی آن درمان  -
 عوارض جانبی: آسیب كلیوی، آسیب شنوایی، لکه های پوستی -

 نحوه عمل :  وانکومایسین با جلوگیری از سنتز دیواره سلولی  درباكتریهای گرم مثبت عمل می كند . -

 

 

 

 

 

Vancomycin  
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 : انواع آنتی بیوتیک های مهار كننده سنتز پروتئین 

 آمینو گلیکوزید ، تترا سایکلین ، اسپکتینومایسینریبوزومی :   30Sالف( آنتی بیوتیکهای متصل شونده به زیرواحد
 ها یکل،لینکومایسین،كلیندامایسین ، ماكرولیدكلرامفنریبوزومی :   50Sب( آنتی بیوتیکهای متصل شونده به زیر واحد

  ریبوزومی :  30Sآنتی بیوتیکهای متصل شونده به زیرواحد

  :آمینوگلیکوزیدها -0

 ویژگی : باكتریوسید 

 )مثال : استرپتومایسین،كانامایسین،جنتامایسین،توبرامایسین،آمیکاسین،نتیل میسین و نئومایسین)موضعی 

  30شکل برگشت ناپذیر به زیرواحدنحوه عملکرد  :     بهS  ریبوزوم متصل شده 

 را متوقف می كنند، 30S-mRNA-tRNAكمپلکس آغاز 

 می شود.  بنابراین مرحله آغاز سنتز متوقف

 این آنتی بیوتیکها همچنین سرعت سنتز پروتئین در مواردی كه سنتز آغاز شده است را كاهش داده 

 كنند.را القاء می  mRNAاشتباه يوانده شدن 

  .طیف فعالیت    فعالیت علیه باكتریهای گرم منفی و بعضی گرم مثبتها  

عدم كاربرد درعفونتهای بی هوازی وباكتریهای دايل سلولی به دلیل نیازبه اكسیژن جهت جذب آنتی 

 بیوتیک.

 .مقاومت : مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است 

      :  بیوتیکهای بتاالكتام مثل پنیسیلین هادارای سینرژیسم با آنتی سینرژیسم . 
 بتاالكتامهاسنتزدیواره سلولی رامهارمی كنند ودرنتیجه موجب افزایش نفوذپذیری باكتری به آمینوگلیکوزیدها میشود.

 

(0) 
(2) 
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  : تعاریف 

   :  ویند .گوقتی دو آنتی بیوتیک اثر یکدیگر را تشدید كنند یعنی به عملکرد هم كمک كنند به آن سینرژیسم سینرژیسم 
  : جر اثر متضاد بر عمل هم دارند  در صورت تجویز همزمان ، به كاهش اثر یک یا هر دو آنتی بیوتیک منوقتی دوآنتی بیوتیک آنتاگونیسم

 می شود .

 

  تتراسایکلینها :-2

 ویژگی : باكتریوستاتیک 

 انواع : تتراسیکلین،مینو سیکلین و داكسی سیکلین 

 30ین ها به طور برگشت پذیر به زیرواحد تتراسیکل -  : نحوه عملکردS  ریبوزوم متصل شده 
 می شود.70Sبه جایگاه پذیرنده آن روی ریبوزوم  tRNA -مانع اتصال آمینوآسیل-

  این آنتی بیوتیکها،وسیع الطیف هستند و علیه باكتریهای دايل سلولی مفیدند. : طیف فعالیت 

  است. مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع:  مقاومت 

  اغلب تخریب فلور نرمال روده رخ می دهد و در نتیجه عفونتهای ثانویه افزایش پیدا می كنند.-:      اثرات جانبی 

 وجود دارد.  همچنین امکان رنگ گرفتن و ايتالل سايتمان استخوان و دندانها نیز- 

 اسپکتینومایسین : -3

 ویژگی : باكتریوستاتیک  

 شت پذیر در برهمکنشنحوه عملکرد  ايتالل برگ mRNA   30و زیرواحدS 

 آمینوگلیکوزیدها می باشد   شباهت با :   از لحاظ سايتاری شبیه 

 نمی شود.  mRNAولی موجب اشتباه يوانده شدن 

 درمان نایسریا گونوره مقاوم به پنی سیلین:  طیف فعالیت 

  مقاومت نادر در :  مقاومتNeisseria gonorrhoeae  

 ریبوزومی :  50Sای متصل شونده به زیر واحد آنتی بیوتیکه

 كلرامفنیکل،لینکومایسین،كلیندامایسین :-0

 ویژگی : باكتریوستاتیک 

  50نحوه عملکرد : اتصال به زیرواحدS ریبوزوم و مهار فعالیت پپتیدیل ترنسفراز 

     وسیع الطیف-كلرامفنیکل -طیف فعالیت 

 محدود-لینکومایسین و كلیندامایسین-
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  مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است.: اومتمق 

 .اثرات جانبی : كلرامفنیکل سمی است)سركوب مغز استخوان( اما برای درمان مننژیت باكتریایی بکار می رود 

 

 ماكرولیدها :  -2 

  )ویژگی :  )باكتریوستاتیک 
   مثال : اریترو مایسین 

 نحوه عملکرد : مهار انتقال پپتیدیلRNA  ه از جایگاA  به P 23 با اتصال به S RNA  50 زیرواحدS  ریبوزومی 
 طیف فعالیت : باكتریهای گرم مثبت،مایکوپالسما،لیژنال 
     :مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است.-مقاومت 

 اغلب باكتریهای گرم منفی،به ماكرولیدها مقاومند.-

 

 

 

 :  * مهاركننده های سنتز و عملکرد نوكلئیک اسید 

 

  RNAانواع :    الف( مهاركننده های سنتز و عملکرد 

  DNAب( مهاركننده های سنتز و فعالیت  

 

 :  RNAمهاركننده های سنتز و عملکرد 

  انواع : ریفامپین، ریفامایسین، ریفامپیسین 

 ویژگی: باكتریوسید 

  نحوه عملکرد :   اتصال بهRNA پلیمراز وابسته بهDNA  

 RNAو مهار شروع سنتز

   این آنتی بیوتیکها وسیع الطیف هستند ولی رایجترین كاربرد آنها درمان سل می باشد.:طیف فعالیت 

 مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است. :  مقاومت 

  .درمان تركیبی : به علت شیوع مقاومت،ریفامپین معموال به شکل تركیبی با دیگر آنتی بیوتیکها مصرف می شود 
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 :   DNAای سنتز و فعالیت مهاركننده ه 

  نالیدیکسیک اسید،سیپروفلوكساسین،اگزولینیک اسید ،انواع : كوینولونها 

 ویژگی : باكتریوسید 

  نحوه عملکرد :   اتصال به زیرواحدA   درDNA )ژیراز)توپوایزومراز 

 DNAو در نتیجه مهار سنتز DNAجلوگیری از سوپركویل شدن 

   تیکها علیه كوكسی های گرم مثبت فعال هستنداین آنتی بیو:   طیف فعالیت 

 جهت درمان عفونتهای مجری ادراری بکار می روند. 

  مقاومت به نالیدیکسیک اسید شایع است و در مورد سیپروفلوكساسین نیز در حال گسترش می باشد.:  مقاومت 

 

 

 

 

 

 



 میکروبیولوژی عمومی )جاونز( 
 

58 
 

 ایمنی
 

 *انواع روابط موجود بین میکرو ارگانیسمها وانسان : 

 مينمايند . ترشحات سطحي به عنوان منبع غذايي استفادهاساپر وفيت ( كه ميكروارگانيسم ها از ياخته ها وبافتهای مرده يگندروی ) -0

 همزيستي )سمبيوز (،كه هر دو طرف از اين رابطه بهره مي برند -2

 انگلي )پاراز يتسيم (، كه به سود انگل وبه زيان ميزبان است. -3

 تثبيت يا پايداری ميكروبهادربدن منجربه آلودگي مي شود. میکروبها:*عوامل مؤثردربیماریزایی 

 ميزان بيماريزايي ميكروب راويروالنس نامندكه مبين قدرت آلوده كنندگي وشدت آسيب رساني به ميزبان ا ست.  * ویروالنس :

 * ورود میکروب به بدن :

باً به صورت مستلزم عبور از پوست ، بافت مخاطبي يا پوششي است كه غال ميكروب ،برای ايجاد بيماری ، بايد وارد بدن شود واين امر نيز

 سدی در برابر حملة ميكروبها عمل مي نمايند 

 * عوامل مؤثر در بقاو بیماریزایی میکروبی :

ين مكانيسمها عبارت اند ايک ميكروب بيماريزا ، برای آلوده كردن بدن ، بايد دارای مكانيسمهايي باشد كه بر دفاع بدن ميزبان غلبه نمايد . 

 .و ... M پروتئين ،  كپسول دارا بودن عوامل ضد بيگانه خواری نظيرداشتن از :

باكتری های  ر نتيجهد كپسول ديواره های پلي ساكاريدی باكتريها سبب ايجاد مقاومت عليه بيگانه خواری شده:  )ضد بیگانه يواری(كپسول  -

 دارند . ه سويه های  فاقد كپسولبيماريزائي بيشتر نسبت بكپسول دار 

 اين پروتئين مقاوم در برابر اسيد و حرارت و حساس نسبت به مواد پروتئوليتيک بوده و خاصيت ضد : )ضد بیگانه يواری(  Mپروتئین  -

ا با فيبرينوژن ح باكتری رفيبرينوژن متصل شده و سطمي باشند كه مي تواند به  M استرپتوكوكها در سطح خود دارای پروتئينفاكوستيوزی دارد. 

 (  و يک پوشش خودی بر روی باكتری احاطه شده و توسط سيستم ايمني شناسائي نشود ميزبان بپوشاند

 مي شود. WBCتركيبي است كه باعث اثرات سمي روی  ترشح لوكوسیدین :-
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 نعقد مي كند. وژن به فيبرين مآنزيمي كه پالسمای سيتراته انسان را به كمک پروتومبين با تبديل فيبرين كوآگوالز: -

 ) آندوتو كسين ها ، اگز وتوكسين ها (  : بريورداری از عوامل سمی -

  ( دارا بودن آنزيم كالژناز ) بر يورداری از عوامل گسترش دهنده:-

 

  *ویژگیهایی اگزوتوكسین ها به شرح ذیل می باشد:

 .هستند سمي بسيار و شوند مي توليد مثبت و منفي گرم باكتريهای از هايي گونه  توسط     -0

  ،  سرفه سياه توكسين مانند  ای باكتريهايي گرم منفيه اگزوتوكسين     -2

  ،  بوتولينوم كزاز، ، ديفتری مانند مثبت گرم باكتريهايي های اگزوتوكسين     -3

  پپتيد پلي :  ها اگزوتوكسین شیمیایی ماهیت     -4

   باكتريها پالزميد یرو بر مستقر : ژن محل     -1

 است .  B و A حد هایوا زير شامل : ها توكسین اگزو ملکولی_  شیمیایی سايتار     -6

ريبوز به پروتئين هدف در سلول انساني موجب غير فعال  – ADP  دارای فعاليت سمي است و با اضافه كردن A  زير واحد

 اتصال به سلول ميزبان است. ويژه B   و زير واحد  شدن يا افزايش فعاليت سلول است

 

 *ویژگیهایی اندوتوكسین ها به شرح ذیل می باشد:

 آنها كمتر ازگزوتوكسين هاست. سميت و شود مي توليد ها منفي گرم توسط فقط     -0

 .دهند مي شكيلت را منفي گرم باكتريهای سلولي ديواره خارجي غشاء واقع در. اند سلولي ديواره  ساختاری جزء ها توكسين اندو     -2

 روی كروموزوم باكتری است LPS آنزيم های مولد ژنهای كد كننده( LPS ) ساكاريد ليپوپلي:  شيميايي ماهيت      -3

     به منجر كه يدآ مي بوجود قسمت اين در زيادی های جهش و دارد زيادی ژنيک آنتي تنوع اندوتوكسين ساكاريدی پلي قسمت     -4

 .شود مي باكتريها از متعددی  نژادهای  پيدايش

 

  *مقاومت میزبان در برابر میکروبها به سه صورت است:

  پوست، عطسه و سرفهدفاع مکانیکی : 
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  دفاع شیمیایی  

 دفاع میکروبی  

       

  : دفاع مکانیکی 

 ريزد. يرون ميا بهای پوششي رهای مرده از پوست به نحوی موثر بسياری ازميكروبهای متصل به ياخته. جدا شدن ياخته0

  .شودساعت بطور كامل تعويض مي 36دستگاه گوارش در مدت  بافت های پوششي. همه 2

 

 

 

 

 

  شیمیاییدفاع  : 

 
ای بسياری از ترشحات مخاطي ، اشک ، عرق و آب دهان همگي حاوی آنزيمي به نام ليزوزيم هستند كه ديواره ياخته :لیزوزیم. 0

  .كندباكتريها را حل مي

 .هستند قارچباكتری و موجود در عرق و ترشحات گوارشي دارای خواص ضداسيدهای چرب اسیدهای چرب: . 2

  تواند سرعت ميكروبها را از بين ببرد.معده حاوی اسيد كلريدريک غليظ است كه مي اسید معده:. 3

ميكروبي اضافي هست كه سيستم دفاعي ضدآب دهان ، عالوه بر آنزيم ليزوزيم ، دارای يک سيستم : سیستم الكتوپراكسیداز. 4

  .شودالكتوپراكسيداز ناميده مي

  شیمیاییدفاع  : 

و ترشح تركيبات  PH توانند از طريق رقابت بر سر مواد غذايي ، تغيير شرايط محيطي مانندباكتريهای بومي سطح پوست مي

  .رشد آنها جلوگيری كنند.  های بيماريزا مقابله كرده و ازمتابوليسمي ويژه با ميكروارگانيسم
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  ایمنی :*

 ایمنی نوع ویژه ای از مقاومت است كه: 

 اوال در طول زندگي فرد بر اثر تماس بامواد خارجي مشخصي ايجاد مي شود . -

 ثانياً اغلب تنها دربرابر يک نوع ميكروب بيماريزا يا سم كه محرك توليد آن بوده است نقش حفاظتي دارد. -

شوند واز جنس پروتئيني وابسته به مولكولهای مشخصي موسوم به پادتن است .پادتن ها به نام ايمونوگلوبولينها ناميده مي ايمني عمومي-

 هستند . 

است . زنجيرهای كوتاهتر سبک وزنجيرهای درازتر سنگيني   Yبولين از چهار رشته يا زنجيرپروتئيني تشكيل شده كه به شكل هر ايمونوگلو -

 وند .ناميده مي ش

First lines of defence: 

 
 

Antigens :   

• all cells have surface markers called antigens. 

• body can recognise these as self or non-self (foreign) 
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  سیستم ایمنی طبیعی و سیستم ایمنی اكتسابی :*

اختصاصي ها و فاكتورهای دفاعي غيرفاگوسيتي ژنها است و غالبا به فعاليت ايمني طبيعي موروثي بوده و مستقل از برخورد قبلي با آنت •

 وابسته است. 

 و به فعاليت لنفوسيت ها وابسته است. آيدايمني اكتسابي در اثر برخورد با عامل بيگانه بوجود مي •

  *لنفوسیت ها :

تي بادی( عمل با توليد پادتن )آن –مشخص نيست محل تكامل در انسان  -: توليد در مغز استخوان )ايمني هومورال( Bنوع     •

 خود را انجام مي دهند          

مهاجرت  -قرار گرفتن در طحال و گره های لنفاوی -محل تكامل در تيموس –توليد در مغز استخوان : )ايمني سلوالر(Tنوع     •

 به محل آلودگي         

  *پادتن ها :

 و فيبرينوژن  ين ، گلوبولينهاآلبومعمده ترین پروتئینهای پالسما: 

  2α،1α  ،β ،γ گلوبولین ها:  

  شوند.( كه ايمنوگلوبولين نيز ناميده ميIgعمدتاً از گاماگلوبولينها هستند )با عالمت اختصار  پادتن ها

 

  : انواع پادتن ها

 :يواص فیزیکی ، شیمیایی و ایمونولوژیکی اساس بر تقسیم بندی پادتن ها 

IgA :می شوند.یددارند.توسط پالسموسل ها تول وجودشیر، ترشحات مولوسی و ...(، جا كه ترشحات وجود دارد) مثل بزاق، اشک،در هر ك 

IgM: ها تولید موسلهستندكه دربدن سايته می شوندتوسط لنفوسیتهای فعال وپالس تماس با آنتی ژن، اولین آنتی بادی هاییپس از

 می شوند. 

IgGآنتی تنها – ندشو می تولید ها پالسموسل و فعال لنفوسیتهای توسط –درصد(هستند  61تا  65بولین ها) : فراوانترین ایمونوگلو 

 .كنند عبور جفت از توانند می كه هستند هایی بادی

IgD در نوزادان مهمترین و اصلی ترین ایمونوگلوبولین ها می باشند )ایمونوگلوبولین  جنینی( كه در سطح لنفوسیت های نوزاد :

  %2/1 حدود بالغ افراد در –جود دارندو

IgE  :.در پالسموسل ها تولید می شوند و باعث بروز واكنشهای آلرژیک می شوند 
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 :  سايتمان ایمونوگلوبین ها

 «  Y»  :شکل سايتار

  Hو دو زنجيره سنگين :   Lدارای دو زنجيره سبک :  •

 بستگي دارد.  Lو  Hدر بخش متغير هر دو رشته  آمينواسيدهادارای نقاط اتصال اختصاصي كه به ترتيب قرار گرفتن  •

 ي است.دو ظرفيت  Gتعداد نقاط اتصال بر روی پادتن، تعيين كننده ظرفيت آن است . ايمنوگلوبين  •

 

 

 

 

 :  پادتنهاعمل مکانیسم *

 كنند.دهند و اثرات زيانبخش آنها را خنثي ميهای ميكروبي واكنش مياين گروه با ويروسها يا توكسين های ينثی كننده:پادتن-0

سبيدن و تجمع و موجب به هم چ دادهای واكنش نشان ذره آنتي ژن هایهايي است كه با اين گروه شامل پادتن ها:آگلوتینین-2

 شوند.آنها مي

 كنند.محلول واكنش و آنها را به رسوبات جامد تبديل مي آنتي ژن هایاين گروه با  ها:پیتینپرسی-3

های مربوط بوسيله ژنميكروبي تركيب و محرك بلعيده شدن آنتيهای ميكروبي و غيراين گروه با اجزا سطحي ياخته ها:اوپسونین-4

 .ار هستندخوهای بيگانهياخته

پروتئينهای )های ميكروبي را در حضور يک سری از پروتئينهای خون ها ياختهاين گروه از پادتن های تثبیت كننده مکمل:پادتن-5

 كنند. متالشي مي(مكمل 

  : ایمنی سلوالر

  به وسیله لنفوسیتهای نوعT .ایجاد می شود  

  انواع لنفوسیتهایT: 
 عمل می كنند. نی هومورالدر ارتباط با ایم: كمک كننده  .0

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF&action=edit
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انگلهای ،باشند و در شناسایی و انهدام سلولهای آلوده به ویروس ، آلوده  به باكتری دار میواكنش ایمنی سلولی را عهده)كشنده( : سیتوكسیک  .2

  دارند.ر یافته در اثر مواد شیمیایی  نقش دايلی سلولی و همچنین سلولهای تغییر یافته سرطانی و سلولهای تغیی

بسزایی  تفعالیت سلولهای تولید كننده آنتی بادی و سیتوتوكسیک را مهار نموده و در تنظیم فعالیت این سلولها اهمی: سركوبگر یا مهاركننده .3

 دارند. 

 

 
  : اپیدمی )شیوع ، همه گیری (بیماریهای میکروبی

نتقال میکروب می اقدرت میکروبها وچگونگی انتقال میکروب ارتباط دارد. –ط همه گیری )شیوع( بیماری به ایمنی فردی ، تعدادمیکروبهای موجود در محی

 تواند به صورت مستقیم وغیره مستقیم از طریق واسطه های جانوری وعوامل محیطی انجام گیرد .

 بهترین روش پیشگیری از همه گیری بیماری : 

ه بتواند بدون ايجاد بيماريزا است ، ولي به گونه ای تغيير يافته است كسيون است . واكسن )مايه( از نظر پادگني مشابه عامل روش واكسينا

 خطر وارد بدن شود .


