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  تعریف گونه  

تـاگزونومی سیسـتماتیک   شـود. در   ) که داراي صفات مشترك هستند گونه گفته میStrainsها ( اي از سویه به مجموعه 

از این، دو تاگزونومی باکتریایی مشخصات شکلی اهمیت چنـدانی نـدارد. در   باشد. گذشته  ریایی، گونه گروه اصلی میتباک

) انجـام  Conjugation( یغیو تعداد محدودي از آنها همکتریها تعیین گونه باکتري جنسیت دخیل نیست زیرا در بین با

  ی تنها روش تولید مثل جنسی باکتریهاست). غیو (همدهند.  می

  یان باکتریهاي مختلف است. م DNAیکی از راههاي تشخیص گونه باکتري، بررسی خویشاوندي ژنتیکی یا بررسی تشابه 

  گردد.  ل از یک سلول در کشت خالص اطالق می) : سویه یا سوش به سلولهاي حاصStrainسویه (

اي، جـنس بـاکتري    بنـدي لینـه   در ردهباشند.  هاست که داراي صفات مشترك می اي از سویه مجموعه) : Genusجنس (

  شود.  بندي امروزي بیشتر بر پایه اختصاصات فیزیولوژیک انجام می گیرد. رده بیشتر مدنظر قرار می

  اند که عبارتند از :  بندي نموده گروه اصلی طبقه 2ت زنده را که کالً در بندي کنونی، موجودا در رده

  تها) مانند جلبکها، قارچها، پروتوزوئرها، کپکهاي مخاطی.ـ یوکاریوتها (پروتیس1

گروه هستند : جلبکهـاي سـبز ـ آبـی (سـیانوباکترها)، باکتریهـا یـا باکتریهـاي حقیقـی           3ـ پروکاریوتها که خود شامل 2

  باکتر (آرکئا یا باکتریهاي باستانی).  رها) و باالخره آرکی(یوباکت

از پروکاریوتها هستند که قادرند در محدوده بسیار وسیعی از شرایط محیطی زیسـت کننـد.   اي  باکترها در کل دسته آرکی

یـا بسـیار    هاي بسیار اسـیدي PH) اعم از Harsh( محیطی  بسیار سخت  به عبارت دیگر این باکتریها قادرند در شرایط

  قلیایی

)، دماهـاي بسـیار بـاال یـا بسـیار پـایین،       extremely alkalophiles , extremely acidophiles( تحت عنـوان   

ایـن  :  Barophiles)، فشـارهاي بسـیار بـاال (تحـت عنـوان      extremely halophilesهاي بسیار باالي نمـک ( ددرص

کننـد) و ... زنـدگی    شت آنها از کپسولهاي تحت فشار استفاده مـی باکتریها بعضاً به قدري فشار دوست هستند که براي ک

هاي متمـایز از   گویند که داراي گونه یا بینهایت دوست می extremophilesکنند لذا به این دسته از باکتریها اصطالحاً 

  یوباکترها هستند. 

ریبـوزومی داراي   RNAسکانس نوکلئوتیدي باشند و از نظر  ترین نوع سلول می باکترها داراي ابتدایی از نظر شکل، آرکی

عقیده باشند. لذا  باکترها داراي بعضی صفات مشترك با یوکاریوتها می نسبت خویشاوندي دوري با یوباکترها هستند. آرکی
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ی ژن اینترونهاي درونتوان به داشتن  اند. از جمله صفات مشترك می باکترها منشأ گرفته بر این است که یوکاریوتها از آرکی

)endogenous  introns ترادفهاي تکراري ،(DNA  وجود نوکلئوزومهاي حاوي پروتئینهاي شبه هیستونی و وجـود ، 

Translation factors  وelongation factors  .اشاره نمود  

شناسـی  اند. در کتاب راهنمـاي میکروب  این نظریه وجود دارد که میکروبها از دوره پرکامبرین وجود داشتهبه لحاظ قدمت، 

  اند.  ترین اشکال باکتریایی معرفی شده تیک (فتوسنتزکننده) ابتداییت، میکروبهاي فتوسنیرگبِ

  : شود  آنهاست که بر دو اساس انجام میبندي میکروبها، بررسی ارتباط خویشاوندي  یکی از راههاي طبقه

    DNA  /rRNAیا  DNA /  DNAاسیون ـ بررسی ارتباط فیلوژنی (ارتباط اجدادي یا تکاملی) : با روشهاي هیبرید1

پوزونها و فاژهاي معتدل  ها، ترانسد) : کروموزومهاي اصلی، پالزمیPhenetic relationshipارتباط فنتیک (ـ بررسی 2

  کنند. تظاهر پیدا می ١فنوتیپییا لیزوژنیک همه داراي مواد ژنتیکی هستند که به صورت صفات 

است که در آن صفات فنتیک مـدنظر قـرار    Taxometrics یا  Numerical taxonomyبندي  شهاي طبقهرویکی از 

هاست که تشـابهات   اي از سویه مجموعه Taxospeciesشود.  مشخص می Taxospeciesشود که  گیرند و سعی می می

  توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد :  فنتیک زیادي بین آنها وجود دارد. درصد تشابهات را می

P P n
P P n

NS NS NS%S , %SNS ND NS NS ND
× + ×

= =
+ + +

100 100  

  باشد.  تعداد تشابهات مثبت می  NSpتعداد تشابهات منفی و   NSnتعداد اختالفات یا تضادها،  NDها  در این رابطه

  رابطه ژنتیکی  بندي باکتریها براساس  طبقه

  بندي باکتریها براساس  رابطه ژنتیکی مزیتهاي زیر را دارا است :  طبقه

  سازد.  ضیه یکسان و یکنواخت بودن گونه باکتریها را میسر میاوالً اینکه قبول فر

  گیرد.   بندي تحت تأثیر تغییرات ناگهانی قرار نمی این نوع طبقهدوم 

  توان طرح تشخیصی قابل اطمینانی را ارائه داد.  بندي می سوم بعد از طبقه

                                                
یکها ـ تولید بیوت ، فلزات سنگین و آنتی U.Vتوان به مقاومت نسبت به  از جمله صفات فنوتیپی می شوند : تمامی این صفات توسط پالزمید کنترل می. 1
ـ متابولیسم ساکاروز،  M2 Sیگمان، آز، فیبرینولیزین، کواگوالز، پ ، همولیزین، باکتریوسین، پروتئاز، اوره K99و   K88ژنهاي سطحی  تروتوکسین، آنتیان

رپتوکوکها تولید فاکتورکدورت الکتوز، رافینوز، سیترات ـ تجزیه ترکیبات آلی مثل کامفر، اکتانول، تولوئن و تثبیت ازت در استافیلوکوکها اشاره نمود. در است
   ، نایسین، تخمیر گاالکتوز و گزیلوز.  Mسرم، پروتئین 
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اطالعـات کـافی و مفیـدي در دسـترس قـرار      چهارم در مورد نحوه تکامل گروههاي مختلف باکتریها و رابطه نسبی آنهـا  

  گیرد.   می

  خواص اسیدهاي نوکلئیک  

، در یوباکترهـا از همـه بیشـتر اسـت و در بـین       DNA: در بین پروکاریوتها، دامنـه ترکیـب بـازي     DNAترکیب بازي 

سـایرین نشـان   یوکاریوتها، پروتوزوآها دامنه ترکیب بازي بیشتر و حیوانـات دامنـه ترکیـب بـازي کمتـري را نسـبت بـه        

  دهند.   می

اسـت. درصـد    G + Cگرم  گیرد، درصد مولکول از جمله ویژگیهایی که براي تعیین قرابت باکتریها مورد استفاده قرار می

G + C    در باکتریهایی که با یکدیگر قرابت دارند، مشابه یکدیگر است ولی عکس این مطلب صادق نیست. یعنـی هرگـاه

ی داشته باشند، لزوماً با یکدیگر قرابت ندارند زیرا درصد آرایـش خطـی نوکلئوتیـدها در    مشابه G + Cدو باکتري درصد 

  شود.  گیري درنظر گرفته نمی این اندازه

 DNAیکی از این راهها هیـدرولیز اسـیدي   راههاي مختلفی وجود دارد؛  DNAدر مولکول  G + Cبراي تعیین درصد 

درولیز اسیدي شده و سپس با استفاده از کروماتوگرافی کاغذي، بازهاي هی DNAباشد که در این روش ابتدا مولکول  می

  شود.  گیري می از بازها از کاغذ شسته شده و سپس مقدار آنها اندازهشوند. هریک  نوکلئوتیدي جداسازي می

 U . Vاي را در اسپکتروفتومتر  رشته 2ي DNAاست که در آن محلول حاوي  Tmروش دیگر تقلیب حرارتی یا تعیین 

لت آن شکسته شـدن پیونـدهاي هیـدروژنی میـان     دهد که ع افزایش نشان میدرصد  40جذب نوري تا دهند.  حرارت می

  توان با استفاده از رابطه زیر تعیین نمود :  را می(گرماي ذوب)  Tmاي است.  رشته 2ي  DNAجفت بازهاي 

Doty  وMarmur  ثابت کردند کهTm  با میزان درصدG + C  

   DNAدر مولکول  G + Cاست یعنی هرچه میزان درصد متناسب 

  آن باالتر خواهد بود.  Tmباالتر باشد، 

را در محلـول چگـال    DNA) اسـت.    Mandelروش چگالی شناوري ( G + Cیکی دیگر از روشها براي تعیین درصد 

کنـد. در   ت نواري رسـوب مـی  در محلی که همچگال با کلرور سزیم باشد، به صور DNAکنند،  سزیم ساتریفوژ می کلرور 

  آن نیز باالست.  G + Cتشکیل رسوب دهد، نتیجتاً درصد  DNAتراکم زیاد کلرور سزیم، اگر 

 میانگین درجه حرارت        
Tm= 

 جذب نوري              
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نوکلئوتیـدها و  و همکـاران) نیـز بـراي تعیـین سـریع و دقیـق مقـدار بازهـا،          KOروش کروماتوگرافی مایع تحت فشار (

ساکاریدها یا پیگمانهـا و   با پلی DNAشکل ناشی از آلوده شدن این روش این است که منوکلئوزیدها کاربرد دارد. مزیت 

    سازي در این روش حل شده است. در جریان خالص DNAهمچنین قطعه قطعه شدن 

  نکات مهم :   

شوند و در حرارتهاي نسبتاً پایین و محلـول   باال از هم جدا می PHتحت تأثیر درجه حرارتهاي باال یا  DNAرشته  2ـ 1

  د. نگرد ل بازمیاودوباره به حالت ملحی غلیظ 

به حالت اول با اندازه ژنوم رابطه عکس دارد؛ هرچه اندازه ژنوم بزرگتر باشد سـرعت بازگشـت    DNAـ سرعت بازگشت 2

  به حالت اول کمتر خواهد بود. 

ـ    تقلیـب  DNAآینـد کـه    زمانی بوجود مـی  DNAـ جفتهاي نامتشابه (نامتجانس) 3  ي DNAبـا  اکتري یافتـه یـک ب

  یافته باکتري دیگر مخلوط شود.  تقلیب

ي بـاکتري دیگـر    DNAي یـک بـاکتري بـا     RNAشوند کـه   زمانی ایجاد می RNAرگه)  2ـ جفتهاي نامتجانس (4

  مخلوط شود. 

رشته، مکمل باشند. البته تطابق صد  2باید ترتیب بازي نوکلئوتیدي  RNAـ   DNAرگه نامتجانس  2ـ براي تشکیل 5

  . صد الزم نیسترد

حالی که از تجـانس  شود. در  باکتري نزدیک بهم و منسوب استفاده می 2براي تشخیص تشابه میان  DNAـ از تجانس 6

RNA  گردد.  میکروب) دور از هم استفاده می 2باکتري ( 2براي تشخیص تشابه میان  

. براي تعیین تجـانس از  در مورد ژنومهاي کوچک مانند ویروسها کاربرد بیشتري دارد RNAو  DNAتعیین تجانس ـ 7

نـوع   2مخلـوط  شـود. سـپس    ها استفاده مـی  DNAدر یکی از  N15ـ برومو یوراسیل یا 5ایزوتوپهایی نظیر باز سنگین 

DNA  کنند.   را در محلول کلرور سزیم، اولتراسانتریفیوژ می  

  هاي جدید  ا و شناسایی گونهنزبندي باکتریهاي متا براي ردهـ 8

)  persica  Cellulomonas   و ( Cellulomonas  iranensis از تجانس ،RNA  r شود.  استفاده می  
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اهمیت کمتري دارد). مـثالً   Transductionمفیدتر است. ( Transformationدر تعیین ارتباط خویشاوندي باکتریها، 

تـوم فشـینیز یـا رابـط میـان میکروکوکـوس لوتئـوس و          براي تعیین رابطه میان ریزوبیوم لگومینوزاردم و اگروبـاکتریوم 

  شود.   ) از ترانس فورماسیون استفاده میlylaeمیکروکوکوس لیال (

  نکته :  

 DNAترکیـب بـازي   ـ ترانس فورماسیون میان پاستورال مولتوسیدا و پاستورال اورئا و پاستورال همولیتیکـا کـه از نظـر    1

  دهد.  مشابهند، کمتر رخ می

) میان کلی فرمها، ویبریوهـا، پاسـتورالها و ریزوبیومهـا و سـودومونادها و همچنـین میـان       Conjugation( یغیو ـ هم2

  دهد.  تاگزونهاي کامالً منسوب روي می

  صفات فنوتیپی 

عالوه بر کروموزوم اصلی عناصر ژنتیکی دیگري نیز وجود دارند که عوامل برون کروموزومی بـوده و باعـث تظـاهر صـفات     

عناصر عبارتند از : پالزمیدها، فاژهاي معتدل یا لیزوژنیک و ترانسپوزونها. این عناصـر از   شوند. این ر باکتري میفنوتیپی د

  کنند داراي اهمیت هستند.  لحاظ قدرت در رمزگذاري صفات فنوتیپی و به لحاظ نقشی که در تکامل ایفا می

  براي مثال:  

همـولیزین،  ،  k99و  k88ژنهاي  بیوتیکها ـ تولید انتروتوکسین، آنتی  تی، فلزات سنگین، آن u.v* مقاومت نسبت به اشعه 

ـ متابولیسـم سـاکارز، الکتـوز، رافینـوز، سـیترات ـ         H2Sآز، فیبرینولیزین، کواگوالز، پیگمان،  باکتریوسین، پروتئاز، اوره 

 M، پروتئین تولید فاکتور کدورت سرمتجزیه ترکیبات آلی مثل کامفر، اکتانول، تولوئن و تثبیت ازت در استافیلوکوکها یا 

شـوند یـا بـه عنـوان مثـال       و توانایی تخمیر گاالکتوز و گزیلوز در استرپتوکوکها که تماماً توسط پالزمید کد می Nisinو 

در باکتریهاي گرم منفی، تجزیه الکتوز در یرسینیا انتروکولیتیکا و تولید توکسین مقاوم به گرمـا در   بیوتیکی مقاومت آنتی

E.Coli شوند، همه مثالهایی از صفات فنوتیپی هستند.  پوزونهاي پالزمیدي کد می که توسط ترانس  

   واریتـه    آن بـه  کند که یک صفت پالزمیدي است و به همـین جهـت   فکالیس همولیزین تولید می  * استرپتوکوکوس

Zygmogenرت مصـرف سـیترات را بـه بـاکتري     داراي پالزمیدي است که قد الکتیس  . یا استرپتوکوکوسشود گفته می

   گویند. می diacetylactis زیرگروه  دهد لذا آنرا می

  توانند ایفاي نقش کنند. کروموزومی در انتقال ژنها می توان گفت که عناصر برون به طور کلی چنین می
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  روشهاي تشخیصی براي تعیین تشابهات و تفاوتهاي میان باکتریها

سرولوژیک بر پایه اجـزاء  سرم اشاره کرد. آزمایشات  ه از آنتیه آزمایشات سرولوژیک و استفادتوان ب از جمله این روشها می

ژنیک سلول استوار است. مانند پیلی، تاژه، دیواره سلولی، غشاء سلولی، کپسول، الیه لعابی براي مثال براي  سطحی و آنتی

ساکاریدي حاصل از هیدرولیز اسیدي استفاده نمود.  پلیژنهاي  توان از آنتی مطالعات سرولوژیک در روي استرپتوکوکها، می

 Streptococcus pyogenes)   گروه سرولوژیک است که عبارتند از : گروه  30جنس استرپتوکوکوس داراي حدوداً 

) A  گروه ،B )Streptococcus agalactiae گروه ،(C  ،D ،N  ،G  ،H  ،K  ...و  

  هاي آمینه در پروتئین مرتبط است. میزان تشابه سرولوژیک با ترتیب اسید

باکترها وجـود نـدارد.    وگلیکان در مایکوپالسماها و ارکیدر تاگزونومی باکتریها پپتیدوگلیکان نیز حائز اهمیت است. پپتید

باکترها ساختار مشابهی بنام سودوپپتیدوگلیکان (پپتیدوگلیکان کاذب) دارند که در آن بجاي مورامیک اسـید، تـالوز    ارکی

  نمود.  توان مشاهده ین اورونیک اسید بکار رفته است. (سودوپپتیدوگلیکان را مثالً در ساختار سلولی متانوباکتریوم میآم

ها پپتیدوگلیکان برحسب تغییر نوع اسیدهاي آمینه،  g +ها داراي ساختمان یکنواختی است. در g – پپتیدوگلیکان در

  اي در تاگزونومی داراست.  ت ویژهترکیب قندي و مخصوصاً ساختمان اولیه آن اهمی

باشـند. پروکاریوتهـا    عالوه بر پپتیدوگلیکان، ترکیبات لیپیدي نیز در پروکاریوتها و به خصوص یوباکترها حائز اهمیت مـی 

باکترها لیپیدهاي متصـل   ل به استر هستند در حالی که ارکینوع لیپید هستند : یوباکترها داراي لیپیدهاي متص 2داراي 

  دارند.  به اتر

ها این  از جمله لیپیدهایی که در تاگزونومی ارزشمند است، لیپید غشاي سیتوپالسمی است مانند ایزوپرنوئیدکینون

ها مانند کورینه باکتریومها و مایکوباکتریومها دیده g +ها و در برخی g –لیپیدها در تمام یوباکترها، در ترکیب پیچیده 

قطبی اعم از کوکوس کاربرد دارد. لیپیدهاي وبندي مایکوپالسماها، نوکاردیا و رود اسیدهاي چرب در ردهشود. ترکیب  می

  باشند.  گلیکولیپیدها و فسفولیپیدها نیز در تاگزونومی داراي اهمیت می

نکته : ایزوپرنوئیدکینون از لیپیدهاي ترپنوئید غشاي سیتوپالسمی است که در انتقال الکترون، فسفوریالسیون اکسیداتیو 

  حتماالً در انتقال فعال نقش دارد. و ا
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  خانواده میکروکوکاسه : شامل استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، پالنوکوکوس  

  ویژگیهاي استافیلوکوکها : 

مثبت بوده و میکروفلـور طبیعـی   باکتریهاي گرم باشد که  میکرون می 5/1/. تا 5استافیلوکوکها باکتریهاي کروي به اندازه 

باکتریها از نازوفازنکس قابل جداسازي هستند. همچنین باشند. این  خش فوقانی دستگاه تنفس میپوست انسان، بینی و ب

صورت همسفره بـا انسـان یـا بیمـاریزا وجـود      شود. به  بیهوازي اختیاري بوده و رشد آنها در شرایط هوازي بهتر انجام می

ترین عامل عفونتهاي موضعی چرکی است. اسـتافها   ترین گونه بیماریزا، استافیلوکوکوس اورئوس است که شایع دارند. مهم

متابولیسم تنفسی داشته، کاتاالز مثبت هستند (که وجه تمایز آنها با استرپتوکوکها اسـت)، فاقـد حرکـت و فاقـد اسـپور      

  باشد.  گراد می درجه سانتی 30ـ  37هستند، حرارت مناسب براي رشدشان 

  باشند.  بیماریزا می هاي میکروکوکوسها و پالنوکوکوسها فاقد گونه

  ـ وجه تمایز استافیلوکوکها با میکروکوکها :1جدول 
  میکروکوك  استافیلوکوك  صفات
  دامنه وسیع  دامنه کم  C + Gمقدار درصد 

  -  +  اسیدتایکوئیک دیواره
  مقاوم  حساس  حساسیت به لیزواستافین
  مقاوم  حساس  حساسیت به لیزوزیم

  -  +  وگلیکوالتتیرشد بیهوازي در محیط 
  -  +  گلیسرول در کشت هوازي اسید از تولید

  -  +  گراد درجه سانتی 45رشد در 
  

 4تـایی ،   2نظر آرایش سـلولی، بـه صـورتهاي    شوند. از  استافیلوکوکها در سه جهت عمود برهم و بطور متوالی تقسیم می

  خورند.   تایی یا تک تک به چشم می

  هاي مهم استاف از نظر پزشکی  گونه

ا عبارتند از : استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، اسـتافیلوکوکوس سـاپروفیتیکوس، اسـتافیلوکوکوس سـیموالنس،     ه این گونه

و ویژگیهـاي  استافیلوکوکوس همونیس (هومونیس) و اسـتافیلوکوکوس همولیتیکـوس. صـفات     ،استافیلوکوکوس اورئوس

  هاي انسانی هستند.  مایدیس سویهآمده است. استاف اورئوس و استاف اپیدر 2مختلف این باکتریها در جدول 
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  هاي مهم استافیلوکوکوس : ـ ویژگیهاي گونه 2جدول 
  همولیتیکوس  هومونیس  سیموالنس  ساپروفیتیکوس  اپیدرمایدیس  اورئوس  صفت

کلنی از نظر 
  عبور نور

   نیمه
  مات  مات  شفاف نیمه  مات  شفاف نیمه  شفاف

  حدبکم م  محدب  برآمده  کم محدب  برآمده  برآمده  سطح کلنی
  -  -  -  متغیر  -  +  پیگمان

  ها داراي رشد بیهوازي هستند. تمامی این گونه  رشد بیهوازي
 10رشد در 

  کنند ولی اپیدرمایدیس و هومونیس رشد ضعیف دارند. درصد رشد می 10همگی در نمک   درصد نمک
 45رشد در 
  (متغیر است) کند کنند ولی ساپروفیتیکوس گاهاً رشد نمی درجه رشد می 45همگی در   درجه

داشتن 
  ها داراي کواگوالز است. فقط اورئوس در بین این گونه  کواگوالز

استیل متیل 
  -  -  -  +  -  +  کربینول

  همگی به غیر از ساپروفیتیکوس قادر به احیاي نیترات هستند.  احیاء نیترات
  -  -  ضعیف  -  +  + فسفاتاز
DNAase  +  ضعیف  -  ضعیف  -  -  
  باشند. می ویژگی این یتیکوس داراي همولیز هستند و بقیه فاقدفقط اورئوس و همول  همولیز

  

استافیلوکوکها قادرند که هیدراتهاي کربن مختلف را مورد استفاده قرار داده و تولید اسید کننـد. ویژگـی تولیـد اسـید از     

  هیدراتهاي کربن در جدول زیر شرح داده شده است : 

  ـ تولید اسید از هیدراتهاي کربن 3جدول 
  همولیتیکوس  هومونیس  سیموالنس  ساپروفیتیکوس  اپیدرمایدیس  اورئوس  یدرات کربنه

  +  +  +  +  +  +  ساکاروز
  -  -  _  ضعیف  -  -  گزیلیتول
  +  +  +  +  -  +  ترهالوز
  متغیر  +  -  +  متغیر  +  تورانوز
  متغیر  -  +  +  _  +  مانیتول

  

  بیوتیکی  حساسیت آنتی

  مهم به شرح جدول زیر است :  يبیوتیکها گونه نسبت به برخی آنتی 6بیوتیکی، واکنشهاي این  از نظر حساسیت آنتی

  بیوتیکی ـ حساسیت آنتی 4جدول 
  توضیح  بیوتیک آنتی

  رومایسین حساسند.یتگونه نسبت به ار 6تمامی این   رومایسینیتار
گونه فقط ساپروفیتیکوس حساس بوده و بقیه واکنش  6در بین  Gسیلین  پنی

  ند. (حساس یا مقاوم)ده متغیري را نشان می
  سیموالنس و هومونیس واکنش متغیر داشته و بقیه حساسند.  تتراسیکلین
  فقط ساپروفیتیکوس مقاوم است و بقیه حساسند.  نووبیوسین



   »19«  میکروبیولوژي
  
  
  

هاي استاف اکثراً فاقد کپسول هسـتند   گیرند. سویه بوده و با رنگهاي بازي به آسانی رنگ می مثبت استافیلوکوکها قویاً گرم

وز) یتفاگوسیتیک (ضد فاگوس دانید کپسول به عنوان عامل آنتی که میباشند. همانطور  رخی از آنها داراي کپسول میولی ب

باشـد. در بـین    وز تولید کپسول مییتآید و یکی از مکانیسمهاي باکتریها براي محافظت از خود در برابر فاگوس به شمار می

ساپروفیتیکوس و هومونیس نیز به مقدار کـم  کند. البته  می یديئتینووکارزه) استافها، استاف اورئوس تولید پیگمانها (رنگی

توسط باکتري مانع از تولید اکسیژن نوزاد شده و از کشـته شـدن    پیگمانهاي کاروتینوئیديکنند. تولید  تولید پیگمان می

  کند.   خواري) جلوگیري می وز (بیگانهیتباکتري از طریق فاگوس

کند که یکی از ویژگیهاي تشخیصی براي آنها به شمار  زرد طالیی، زرد لیمویی و کرم رنگ می استافها داراي کلنیهاي

) رشد کرده و تولید همولیز کنند. به عنوان مثال استاف Blood agarگار خوندار (آاستافها قادرند در روي آید.  می

  د. ن(بتا ـ همولیز) کن βهمولیز رشد کرده و ایجاد  Blood agarاورئوس و همولیتیکوس قادرند در روي محیط 

  کنند.  (آلفا ـ همولیز) نمی αنکته : استافیلوکوکها ایجاد همولیز 

مقاومـت   زا، اشـکال رویشـی اسـتافها    از ویژگیهاي دیگر استافیلوکوکها این است که، در مقایسه با سایر باکتریهاي بیماري

حـالی کـه اشـکال    روند. در  ساعت از بین می 1گراد به مدت  درجه سانتی 80یشتري در مقابل گرما دارد. بطوري که در ب

درصـد و   10استافیلوکوکها در غلظتهـاي  شوند. همچنین  دقیقه کشته می 30درجه به مدت  60رویشی سایر باکتریها در 

الي نمک و کلسیم پایین بـاکتري دیـواره سـلولی حسـاس بـه      توانند رشد کنند؛ در غلظتهاي با درصد نمک می 15حتی 

شود بـالعکس در غلظتهـاي بـاالي کلسـیم رشـد       کند و تولید اسید تایکوئیک دیواره احتماالً مختل می اتولیزین تولید می

  کند.  یباکتري پایدار شده و دیواره مقاوم به اتولیزین تولید م

ه رنگهاي تري فنیل متان حساس هستند. این رنگها عمل باکتریواسـتاتیکی  استافها و سایر باکتریهاي گرم مثبت نسبت ب

هـاي مقـاوم بـه     دهند. البته برخـی سـویه   سیلین حساسیت نشان می اکثر استافها نسبت به پنیدهند. همچنین  انجام می

  ).Penicillin resistantسیلین نیز در بین آنها یافت شده است. ( پنی

  کها  ویژگیهاي کشتی استافیلوکو

نیاز هستند؛ ایـن باکتریهـا در محیطهـاي واجـد عصـاره گوشـت و پپتـین رشـد          استافها از نظر کشت جزء باکتریهاي کم

حیط کافی است. در کشتهاي بیهوازي باید آمینه و ویتامینها براي رشد در م کنند. در کشتهاي هوازي وجود اسیدهاي می

حداکثر است و از ایـن   Blood agarفه شود. رشد استافها در محیط اوراسیل (یوراسیل) و منبع کربن نیز به محیط اضا
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ترین و بارزترین سویه بیمـاریزا یعنـی    توان استفاده نمود. مهم محیط براي متمایز کردن اشکال بیماریزاي این باکتري می

، جـزء شاخصـهاي   آنـزیم کواگـوالز بـه همـراه تولیـد توکسـین همولیتیـک       کند. تولید  استاف اورئوس تولید کواگوالز می

  ویروالنس (بیماریزایی) استاف اورئوس است. 

  کنند.   نکته : استافها در شرایط بیهوازي از تخمیر گلوکز تولید اسید الکتیک می

ایـن مقاومـت، کسـب    دهنـد. علـت    بیوتیکها نشان مـی  استافها در مقایسه با سایر باکتریها، مقاومت بیشتري در برابر آنتی

بیوتیکی اکثراً  ). ژنهاي مقاومت آنتیTransductionاکشن فاژي است. (دبیوتیک از طریق ترانس  یژنهاي مقاومت به آنت

یک باکتري در آن واحد ممکن است نسبت بـه  قرار دارند و گاهاً بر روي کروموزوم باکتري هستند. گاهاً  ددر روي پالزمی

هایی اسـت کـه داراي چنـدین ژن مقاومـت بـه      یدمیوتیک از خود مقاومت نشان دهد که علت آن دریافت پالزب چند آنتی

  .  بیوتیکهاي مختلف هستند آنتی

سیلیناز است که ژن تولیدکننده این آنزیم ممکن اسـت   سیلین در باکتریها به علت تولید آنزیم پنی به پنی تمقاومت نسب

ر اسـت حلقـه بتاالکتـامی    کروموزومی یا پالزمیدي باشد ولی در اکثر مواقـع ایـن ژن پالزمیـدي اسـت. ایـن آنـزیم قـاد       

سـیلین از جملـه    شود. اشکال دیگر پنی سیلوئیک می بیوتیک تولید اسید پنی سیلین را بشکند و در اثر تجزیه این آنتی پنی

سیلین نسـبت بـه عمـل ایـن آنـزیم       بیوتیک متی کلوگزاسیلین، نافیسیلین و همچنین آنتی اگزاسیلین ، کلوگزاسیلین، دي

  اند.  روي پالزمید قرار گرفته ررومایسین اغلب بروي کروموزوم و گاهاً بیتت نسبت به ارمقاومند. ژنهاي مقاوم

سیلین رشدشـان متوقـف    ها در غلظتهاي معمولی پنی هستند. این سویه Tolerantهاي  هاي استاف، سویه بعضی از سویه

 هـاي   و سـویه  Tolerantهـاي   سـویه  مقاومـت در روند. مکانیسم  سیلین از بین می شود ولی در تراکمهاي باالي پنی می

Resistant          هـاي   (مقاوم) به درستی مشـخص نشـده اسـت ولـی معلـوم شـده اسـت کـه سـویهTolerant   در حضـور

بودن بـاکتري، در درمـان بیمـاري     Tolerantکنند.  هاي طبیعی تولید می بیوتیکها، اتولیزین کمتري نسبت به سویه آنتی

برد  دفاعی بدن بطور طبیعی باکتریهایی را که تکثیرشان متوقف شده است، از بین می کند زیرا سیستم مشکلی ایجاد نمی

  لذا نیازي به عمل باکتریسایدي همیشگی نیست. 

  بیوتیکی دارد.  ، نیاز به درمان آنتی Tolerantوکاردیت حاصل از استافهاي دنکته : ان
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  ژنیک استافها  ساختار آنتی

ساکاریدها و اسیدهاي تایکوئیک اسـت.   همگن و پیچیده بوده و شامل انواع پروتئینها، پلیژنیک در استافها نا ساختار آنتی

تـوان بـا    ژنـی را مـی   نتیآها و حتی با میکروکوکوسها مشترك هستند. این ساختارهاي  ژنها، بین گونه بسیاري از این آنتی

  گلوتیناسیون فعال نمایش داد. آناسیون و تیگلوآراسب کردن، 

 لـ دیواره سلولی که شام3ـ غشاي سیتوپالسمی 2ـ سیتوپالسم 1استاف ازداخل به خارج عبارتند از : ژنیک  یساختار آنت

تـول  یریب ـ استیل گلوکز آمین متصل بـه پلـی    Nژنیک آن  کمپلکس پپتیدوگلیکان و اسید تایکوئیک بوده و شاخص آنتی

  ها وجود دارد.  در برخی از گونهـ کپسول که 4فسفات است. 

باشد؛ اسـیدتایکوئیک موجـب اتصـال     و کپسول می Aژنهاي استافیلوکوکوس اورئوس شامل اسیدتایکوئیک، پروتئین  یآنت

متصل شده و باعث کـاهش   Gایمونوگلوبولین   FCبه جزء  Aشود. پروتئین  لیوم بینی میتیسلول باکتري به سلولهاي اپ

به غیر از اینکه دهد. اسیدتایکوئیک  ، فاگوسیتوز را کاهش می Aگردد و باالخره کپسول نیز مشابه پروتئین  فاگوسیتوز می

گلوتینوژن نیز هست و موجب فعال شدن کمپلمان آکند، یک  لیوم بینی ایفاي نقش میر اتصال باکتري به سلولهاي اپیتد

وجـود دارد. ایـن    هاي اسـتاف اورئـوس   یکی از پروتئینهاي دیواره سلولی بوده و تقریباً در تمام سویه Aپروتئین شود.  می

هـاي   یکـی از پذیرنـده   FCگردد. ( ) متصل شده و مانع اپسونیزاسیون می G )IgGایمونوگلوبین   FCپروتئین به بخش 

IgG بر اینها پـروتئین  کور نقش دارد). عالوه  وز وابسته به آنتییتفاگوس در است کهA     کننـده   بـا پوشـاندن نقـاط فعـال

  کند.  تناوبی کمپلمان را متوقف می هکمپلمان در روي پپتیدوگلیکان، را

  کپسول  

ایـن  هاي کپسولدار داراي ویروالنس بیشتري هسـتند،   ژن داشته باشد. سویه ممکن است چند آنتی کپسول در یک سویه 

  کنند.  هاي بدون کپسول، توسط پپتیدوگلیکان دیواره خود، کمپلمان را فعال می ها به همراه سویه سویه

تایپینـگ   هایی از استافها که از نظر سرولوژیک یا بیوشیمیایی از هم قابل تفکیک هسـتند، از فـاژ   ویهنکته : براي تمایز س

شـود.   شود. اساس فاژ تایپینگ به این صورت است که استاف اورئـوس توسـط فاژهـاي خاصـی متالشـی مـی       استفاده می

  یص داد. توان از روي ایجاد هاله شفاف در کشت سلول تشخ شدن سلولها را میمتالشی 

  فاکتورهاي ویروالنس در استاف اورئوس : 
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ــ سایتوتوکسـینهاي اسـتافی از جملـه     1باشند عبارتنـد از :   رئوس حائز اهمیت میاوفاکتورهایی که در ویروالنس استاف 

ــ  DNAase 3ــ  2زا، اکسفولیاتین، کواگوالز، لوکوسیدین، همولیزین یا استافیلولیزین  تبانتروتوکسین، اگزوتوکسینهاي 

  ولیزیننـ فیبری8ـ پروتئاز RNAase 7ـ  6ـ لیپاز 5ـ کیناز 4داز نیهیالورو

کواگوالز و کپسول جـزء اگرسـینهاي متوقـف کننـده هسـتند؛ پپتیـدوگلیکان        ،و کاتاالز Aپپتیوگلیکان، پروتئین نکته : 

  کند.  شیمیو تاکسی لوکوسیتها را متوقف می

دهـد و کاتـاالز گشـتاور درون سـلولی را متوقـف       متوقف کرده یا کاهش می ، کپسول و کواگوالز فاگوسیتوز راAپروتئین 

  کند.   می

  همولیزین  

احتمـاالً دلتـا    وانواع همولیزینها عبارتند : آلفا همولیزین، بتا همولیزین، گاما هیمولیزین، دلتا همولیزین که نوع آلفا، گاما 

شـود. اسـتافهاي کواگـوالز مثبـت اکثـراً       اي اورئـوس تولیـد مـی   هـ  همولیزین تقریباً در تمام سویهژنیک هستند. آلفا  آنتی

روسـیت  یتآلفا براي مثـال در ار کنند. همولیز  (اگار خون) همولیز بتا ایجاد می Blood agarهمولیتیک بود و در محیط 

دلتـا در  روسیت خرگـوش، گوسـفند و انسـان و نـوع     یتروسیت گاو و گوسفند، نوع گاما در اریتخرگوش، همولیز آلفا در ار

  شود.  روسیتهاي خرگوش، گوسفند، انسان و میمون دیده مییتار

  یک همولیزینها  سوتوکتاثر سی

کوسیتها، فیبروبالسـتها و ماکروفاژهـا نـوع گامـا در     وکوسیتها، فیبروبالستها و پالکتها، همولیز بتا در روي لوهمولیز آلفا ل

سـتها و اسفروپالسـتهاي باکتریهـا، میتوکنـدریها و لیزوزومهـا اثـر       وبالستها و نوع دلتا براي پروتوپالفکوسیتها و لموروي ل

  لیتیک دارد. 

آور بوده، نوع گاما در  آور است. نوع بتا بطور ضعیف در خرگوش مرگ یک و مرگسهمولیز آلفا در مونکروتیک، نوروتوک

سازد. استافهاي  ف میآور است و نوع دلتا، جذب آب را در ایلئوم خرگوش و خوکچه هندي متوق خوکچه هندي مرگ

  است.  βو  αیها از نوع فکواگوالز منفی نیز بعضاً همولیتیک هستند. همولیز در کواگوالز من

  )panton – valentineلوکوسیدین (لوکوسیدین 

اثر است. به اسـتثناي   ي سلولهاي دیگر بیروشته و بر لوکوسیدین اختصاصاً بر روي لوکوسیتهاي انسان و خرگوش اثر گذا

از شـود. لوکوسـیدین    در مجاورت فرمالدئید به توکسوئید تبدیل میکروتیک دارد. لوکوسیدین ناینکه در خرگوش اثر درمو
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نی تشکیل شده است که این دو جزء توکسیک نبوده و توسط کروماتوگرافی تبادل یونی و کروماتوگرافی وز Fو  Sجزء  2

  است.  Fتر از جزء  سنگین Sشوند. جزء  از هم جدا می

اثـر تـأثیر   شـود. در   بـه دنبـال آن لوکوسـیتوز شـدید مـی     تزریق لوکوسیدین به حیوان، موجـب لوکوسـیدوپنی موقـت و    

گردند. اسـتافیلوکوکوس   متالشی می دهند و نهایتاً لوکوسیدین، لوکوسیتها متورم و کروي شده حرکت خود را از دست می

ین ین سـندروم شـوك سـمی، تـوک    سـ نها، توکاورئوس قادر است توکسینهاي خارج سـلولی متنـوعی شـامل انتروتوکسـی    

  اکسفولیاتیو و .... تولید کند. 

  انتروتوکسین 

شـود و در   انتروتوکسین یک پروتئین مقاوم به حرارت است که انحصاراً توسط استاف اورئوس کواگوالز مثبـت تولیـد مـی   

درصـد   40د. حدود شو ارشی غیرفعال نمیین توسط آنزیمهاي گوسدقیقه پایدار است. این توک 30ت حرارت جوش به مد

 7شـود.   کنند که در واقع یک اگزوتوکسین است و سبب مسمومیت غذایی می می ینسها تولید انتروتوک از استاف اورئوس

ین سبه نام توک Fین س. توک Eو  A  ،B  ،C1 ، C2  ،C3 ، Dوجود دارد که عبارتند از : ژنیک از انتروتوکسین  نوع آنتی

ین تولیـد کننـد.   سـ هـاي اورئـوس قادرنـد بـیش از یـک نـوع توک       سندروم شوك سمی شناخته شده است. بعضی از گونه

بـر روي   Aین سـ هـزار دالتـون هسـتند. ژن تولیدکننـده انتروتوک     30تـا   26ینها پروتئینهایی به وزن مولکولی سانتروتوک

 C3و  C2کروموزومی و مکان ژن تولیدکننده نـوع   Eپالسمیدي،  Dکروموزومی یا پالسمیدي،  C1و  Bکروموزوم، نوع 

 6شوند). دوره کمون بیماري  می دتوسط ترانسپوزونها و باکتریوفاژهاي لیزوژنیک نیز ک Bو  Cشناسایی نشده است. (نوع 

رت کشـنده اسـت. عالئـم بیمـاري شـامل تهـوع،       یت بندمساعت بعد از بلع غذا است. این نوع مسمو 2ـ   4ساعت یا  2ـ 

و  Pyrogenicینها سـ شـوند. ایـن توک   ینها مـانع جـذب آب از لـومن روده مـی    سکتوباشد. این انترو استفراغ و اسهال می

انقباض عضالت شکم، ضـعف زیـاد، در مـوارد شـدید      ،میتوژن هستند و توانایی ایجاد ترومبوسیتوپنی، کاهش فشار خون

  شوند.  در سلولهاي موکوسی میCGMPو CAMPکوالپس را دارند. همچنین باعث افزایش مقدار و  دهیدراتاسیون

توانند انتهـاي عصـب    ینها میسینهاي استافیلوکوکی مکانیسم عمل متفاوتی دارند؛ فرضیه اول این است که این توکستوک

Vagus کـه ایـن فرضـیه درسـت باشـد، بایـد       کند. در صورتی  در آستر معده را تحریک کرده و ایجاد حالت استفراغ می

ینها سـ شدند. فرضیه دوم این است کـه ایـن توک   ین نامیده میسین، نوروتوکسینهاي استافیلوکوکی به جاي انتروتوکستوک

توکسـینهاي مـذکور بـه    ژن هستند. اگر  را تحریک کنند. این توکسینها در واقع سوپر آنتی ها T – Cellتوانند تکثیر  می
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 شوند که ناشی از تأثیر آنها بر روي ماکروفاژها و  )IL2( 2توانند سبب آزادسازي اینترلوکین  وند، میجریان خون وارد ش

T – Cell  کند. فرضیه  ژن استافیلوکوکی عالئم بیماري تجلی پیدا می باشد. بدین ترتیب در اثر فعالیت سوپر آنتی می ها

  م است. سوم که به اثبات رسیده است، ترکیبی از فرضیه اول و دو

) C- terminalین (سـ توک Cداراي ساختار مشابه بوده و توالی آمینو اسیدي آنهـا در پایانـه    Eو  Aینهاي سنکته : توک

ــع شــده اســت. توک -terminal C) در active siteین (ســیکســان اســت. همچنــین محــل فعــال توک  ین ســآن واق

ین تقریبـاً بـا   سشد. بطور کل ساختار سروتیپهاي انتروتوکبا سولفیدي در ساختار خود می استافیلوکوکی داراي یک باز دي

  ین تولید شده بوسیله استرپتوکوکوس پایوژنز مشابهت دارد. سساختار توک

ی جایگزینی آب از دست رفته بدن و حفظ حالت هیدراتاسیون اسـت.  ان براي مسمومیتهاي استافیلوکوکترین درم معمول

ا رژیم غذایی سبک از قبیل شیر، بـرنج، نـان، سـیب زمینـی و ماننـد اینهـا تـدریجاً        بعد از اسهال یا استفراغ، فرد بیمار ب

  آورد.  سالمتی خود را بدست می

  و افزایش دادن تعداد آنهاست.  Tتحریک سلولهاي  Aین سنکته : مکانیسم عمل انتروتوک

  )  Toxic  Shock  Syndrom = TSSسندروم شوك سمی (

TSS کردند، مشـاهده شـد.    در افرادي که از تامپون استفاده می 1970خر سال است که در اویک بیماري نادر باکتریال ا

درصد از بیماران مبتال به این سندروم، باکتري اسـتافیلوکوکوس از   90این سندروم یک بیماري چند سیستمی است. در 

ده شده است. اسـتافیلوکوکوس  در زمان غیر قاعدگی نیز مشاه TSSواژن و در زمان قاعدگی ایزوله شده است. همچنین 

تعلـق دارنـد.    1ین بـه گـروه فـاژي    سهاي تولیدکننده این توک کند. اکثر سویه می TSSدر سایر بخشهاي بدن نیز ایجاد 

یـک   TSSین سـ باشـد. توک  عالئم بیماري شامل تب، راشهاي منتشر و اکسفولیاشین پوست در کـف دسـتها و پاهـا مـی    

سـال سـن    20ژنیک بوده و در اکثر بیماران با بـیش از   ین آنتیسالتون است. این توکد 22000پروتئین با وزن مولکولی 

کنـد کـه فعالیـت     ین اکسـفولیاتیو تولیـد مـی   سـ از توک Cو  Bنـوع مختلـف    2دیده شده است. بـاکتري اسـتافیلوکوك   

هـا   ینسـ انتروتوکفی ارتبـاط ضـعی   TSST- 1شـود.   ین به جریان خون ایجاد میسژن دارد. بیماري با ورود توک سوپرآنتی

تواند بروز کند. سـوپر   شود. سندروم شوك سمی در پی هر نوع عفونت استافیلوکوکی می دارد. اما باعث ایجاد استفراغ نمی

  کنند.  عمل می T – Cellژنها از طریق تحریک غیر اختصاصی  آنتی
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دار اپیدرم اثـر    بر روي سلولهاي الیه دانه فقطین اکسفولیاتیو سین پوسته پوسته کننده) : توکسین اکسفولیاتیو (توکستوک

) در  Scalded Skin Syndrom )SSSین عامـل  سـ شـود. ایـن توک   گذارد و باعث متالشی شدن دسموزومها مـی  می

  سندروم پوست برهنه یا درماتیت. نوزادان است. 

دالتـون و   30000ولکولی وزن م A. نوع  ETB و  ETAین وجود دارد که شامل سژنی مختلف از این توک دو شکل آنتی

تـر بـه حـرارت بـوده و ژن آن      مقـاوم  Aین سـ تر یا بزرگتر اسـت). توک  سنگین Aدالتون دارد. (نوع  29500وزن  Bنوع 

حساس به حرارت بوده و ژن آن پالسمیدي است. بیماري خود محدود شـونده بـوده و از عالئـم     Bکروموزومی است. نوع 

رد شدید لخته درون عروقی منتشر، گانگرن وال، راش اسکلروتینا در دست و پا و در مآن (دماي زیر جلدي، استفراغ، اسها

ایجـاد  ین از طریـق  سـ باشـد. توک  ) و مرگ مـی Hypotensive)، شوك هیپوتنسیو (Renalسطحی، نقض حاد کلیوي (

 دو شـود. ایـن   مـی  دار پوست شده در نتیجه تاولهاي اختصاصی در پوست ایجـاد  اختالل در چسبندگی سلولهاي الیه دانه

ینها داراي توالی آمینواسیدي مشـابه بـه   سنوع این توک 2) داراي فعالیت پروتئازي و استرازي است. هر  Bو  Aین (ستوک

اسـیدآمینه ضـروري هسـتند     3ینها داراي سپروتئاز سرین استافیلوکوکوس اورئوس هستند. در سایت فعال پروتئازي، توک

ین باعـث  سـ گالیسـین در سـایت فعـال توک   شود. مثالً تغییر سرین به  ین میسشدن توک که تغییر در آنها باعث غیر فعال

تعلـق دارنـد.    2مولیتیک بوده و باکتریهاي تولیدکننده آن به گروه فاژي اپیدرمذکور ین سشود. توک غیرفعال شدن آن می

ET  ین سـ ایـن توک شود. همچنین  /. میکروگرم از آن باعث جدا شدن پوست در نوزاد موش می2سمی قوي بوده و مقدار

توان با آزمایشات سـرولوژیک تشـخیص داد. بـه     ین را میسشود؛ توک ین تولید میستوک ایمونوژنیک بوده و برعلیه آن آنتی

ین باعث ایجاد ایمنی س) . آنتی توکRIA )Radio Immuno assayعنوان مثال ژل دیفیوژن، ایمونودیفیوژن شعاعی، 

بخش نیست لذا در انسان مصرف درمانی ندارد. (گلوبولین سـرم انسـانی    برابر عفونت حفاظت درشود ولی  می ETدر برابر 

  ین براي ایمنی است). ستوک آنتیفاقد مقدار کافی 

  نکته :  

 30درجه بـه مـدت    60 سال پایدار است. در 1گراد به مدت  درجه سانتی 30مقاوم به حرارت بوده و در   Aنوع  ETـ 1

  دارد.  ++Caبراي فعالیت نیاز به  Aین نوع سدقیقه پایدار است. همچنین توک 20ه به مدت درج 100دقیقه و در 

درجه بـه   100دقیقه و در  30گراد به مدت  درجه سانتی 60سال، در  1گراد کمتر از  درجه سانتی 30در  Bنوع  ETـ 2

  ندارد. ++Caین براي فعالیت خود نیاز به سنوع توکشود. این  دقیقه غیر فعال می 20مدت 
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شوند و در حضور فرمالدئید تبـدیل   تولید می 2توسط گروه فاژي  2این است که هر  Bبا نوع  Aنوع  ETـ از تشابهات 3

  شوند. (وجه تشابه آنها با لوکوسیدین) و همچنین وزن مولکولی تقریباً یکسانی دارند.  به توکسوئید می

  شود.  پوستان دیده می کان سفیدپوست بیشتر از سیاهین در نوزادان و کودسـ بیماري ناشی از این توک4

  درمان :  

بیوتیکهـاي ترکیبـی نظیـر     سیلین، نفاسیلین، فلوکساسیلین و آنتی بیوتیکهایی نظیر متی این بیماري به آسانی توسط آنتی

الم جـدا شـوند.   شود. براي پیشـگیري از بیمـاري، افـراد بیمـار بایـد از افـراد سـ        کلوکساسیلین + توبرامایسین درمان می

  بهداشت نیز براي پیشگیري از عفونت ضروري است. ها). رعایت  (مخصوصاً نوزادان از بچه

  زا    تبینهاي ساگزوتوک

اثـرات مربـوط بـه    زا هسـتند. برخـی     تـب ینها از جـنس پـروتئین بـوده و    سـ توکباشند. ایـن   می C و Bو  Aشامل انواع 

شـوند. همچنـین    ینها تشـدید مـی  سـ وکیوکاردي و کبـدي، بوسـیله ایـن ت   آور، آسیب م ینها از قبیل شوك مرگساندوتوک

ینهاي استرپتوکوکی ایجاد راشهاي مخملکی همـراه  ساگزوتوکزا در لمفوسیتها میتوژن هستند. مشابه   تبینهاي ساگزوتوک

رد. این باشند که در ایجاد حساسیت تأخیري نقش دا می مشترك کنند و داراي یک بخش مرکزي با تشدید حساسیت می

  ینها با سندروم مخملکی شکل ـ بیماري کاوازاکی و سندروم شوك سمی مرتبط هستند. ستوک

نسبت به دو نـوع دیگـر    Bستند. نوع ژنهاي اختصاصی ه مولد شوك سمی و آنتی زا، میتوژن، تب Cو  Bو  Aهر سه نوع 

  رد. وزن مولکولی بیشتري نسبت به بقیه دا Cایزوالکتریک باالتري دارد و نوع 

  کواگوالز در استاف 

و یا به صورت متصل به سلول. نوع متصل  آزادبه صورت شود :  صورت تولید می 2کواگوالز در باکتري استافیلوکوکوس به 

از نظر ایمونولوژیک نامتشابه بـوده و از نظـر عمـل نیـز کمـی       دو نوعنامند. این  نیز می Clumping factorبه سلول را 

  متفاوتند.  

کند، بر ضد عمل باکتریسایدي سرم عمـل کـرده و در    وز را متوقف مییتدهد، فاگوس در پالسما تشکیل لخته می کواگوالز

  کند.  کوسیتی را مختل میونتیجه تخریب درون ل

کواگوالز آزاد بـا فـاکتوري مشـابه پروتـرومبین در پالسـما واکـنش داده و کمپلکسـی متشـکل از کواگـوالز و واکنشـگر           

وژن را تجزیـه کـرده و در نتیجـه    ینـ کمپلکس فعالیت آنزیمی شبیه به ترومبین دارد و فیبرکند. این  می کواگوالزي ایجاد
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مانـد و هنگـامی    ) متصل به سلول باقی مـی Clumping factorمتصل به سلول (کند. کواگوالز  لخته فیبرینی ایجاد می

نـی موجـود در سـطح سـلولها تشـکیل تـوده داده و       شوند با استفاده از رسـوب فیبری  که این سلولها با پالسما مخلوط می

مکانیسم عمـل  شود. پس  نومرهاي محلول فیبرینی است که به وسیله ترومبین لخته نمیمحاصله شود. ماده  گلوتینه میآ

 کواگوالز در تزریق صفاقی اثر سمی زیادي ندارد و در دوزهاي باالکواگوالز متصل به سلول با کواگوالز آزاد متفاوت است. 

  شود.   باعث کاهش سریع فیبرینوژن و انعقاد درون رگی به خصوص در ششها می

  :تشخیص کواگوالز

اگر در لوله آزمایش، کواگوالز آزاد را با پالسـماي انسـان یـا     ـ براي تشخیص کواگوالز راههاي مختلفی وجود دارد؛ مثال1ً

  کند.   خرگوش مجاورت دهیم، تولید لخته فیبرینی می

  شود.  گلوتیناسیون میآاي کواگوالز مثبت را در روي الم با یک قطره پالسما مجاورت دهیم، ایجاد ه ـ اگر سویه2

  دهند.  هاي کواگوالز مثبت در اطراف کلنی خود تشکیل هاله کدر می گاردار واجد فیبرینوژن، سویهآـ در محیط 3

داز یک آنزیم متجانس از نظر نیالورویههاست. آنزیم دانید، سیمان بین بافت الورونیک همانطور که میی: اسید هدازنیهیالورو

شود و قادر اسـت اسـیدهیالورونیک را تجزیـه کنـد. لـذا       هاي استاف اورئوس تولید می ژنی است که توسط اکثر سویه آنتی

  دهد.  قدرت تهاجمی باکتري را افزایش می

اسـتافیلوکوکی بـرخالف کینـاز    کینـاز   هـاي فیبرینـی را حـل کنـد.     آنزیمی اسـت کـه قـادر اسـت لختـه     : استافیلوکیناز

ي پالسـماي  رواسترپتوکوکی قادر است بر روي پالسماي حیواناتی مثل سگ، خرگوش، خوکچه هندي، اثر کند ولـی بـر   

  اثر است.  انسانی بی

  کنند.  پروتئاز، لیپاز و فیبرینولیزین هم تولید می DNAase  ،RNAaseاستافیلوکوکها آنزیمهاي دیگري نظیر 

باشـند. اسـتافهاي    طلب مـی  یلوکوکها جزء میکروفلور طبیعی انسان و حیوانات بوده و در حقیقت بیماریزاهاي فرصتاستاف

ع کواگوالز مثبت استافها کـه  اساکن در پوست (استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس) جزء انواع کواگوالز منفی هستند. البته انو

شوند؛ عقیده بر این است کـه انـواع کواگـوالز     نیز در پوست دیده میمعموالً ساکن نازوفارنکس هستند (استاف اورئوس)، 

  کنند.  مثبت از طریق تماس با ترشحات بینی به پوست را پیدا می
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  انواع عفونتهاي استافی 

 دار که از بافتهاي مجاور جدا شده دار یا تقریباً دیواره ضایعه اختصاصی استافی ایجاد آبسه است؛ یعنی کانون چرکی دیواره

  است. 

ا اینکه بن موها و مجاري غدد عرق را آلوده کرده یـا  الریه نمایند. ی استافها قادرند از مجاري مخاطی عبور کرده ایجاد ذات

شوند. یا به رگهاي خونی راه یافته کـه بـه بافتهـا و انـدامهاي مختلـف       کنند و منجر به ایجاد آبسه می در پوست نفوذ می

  کنند.   ید میروند و ایجاد باکتریمی شد می

و پپتیدوگلیکان در دفاع میزبانی ایجاد اخـتالل کـرده یـا بـر آنهـا غالـب        Aعواملی مثل کواگوالز، لوکوسیدین، پروتئین 

ترین منبع عفونتهاي استافی در انسان ناقلین پوستی و بینی است. در نـوزادان بهتـرین محـل بـراي رشـد       شوند. مهم می

  استافها جفت است. 

اي از اسـتافها در بـدن    هرگـاه سـویه  شود. یعنی  می هاي دیگر ن یک سویه از استافها مانع سکونت سویهنکته : ساکن شد

تر و با قدرت ویـروالنس بیشـتر    هاي خطرناك میزبان ساکن شود، چه بیماریزا باشد و چه غیر بیماریزا، از جایگزینی سویه

  نظور چسبیدن باکتري است. کند. علت رقابت براي گرفتن محلهاي پذیرنده به م جلوگیري می

  انواع عفونتهاي استافی : 

  شود.  الریه استافیکوکی به صورت عفونت ثانویه بعد از آنفوالنزا ایجاد می الریه در اثر عبور از مجاري مخاطی : ذات ـ ذات1

  هاي متاستاتیک.  یا آبسهجوش و دمل ساده یا کرکهاي بزرگ  ـ بیماري پوستی خفیف به صورت2

  . اریمی در اثر ورود باکتري به رگهاي خونی و انتشار در بافتها و اندامهـ باکت3

  ـ بیماري حاد منتشر شونده در کودکان4

  ـ استئومیلیت به دنبال باکتریمی ناشی از عفونتهاي پوستی5

فـی عمومـاً بـه    هاي کواگوالز من گردد. سویه هاي کواگوالز منفی و کواگوالز مثبت ایجاد می ـ باکتریمی توسط سویه1 نکته

ـ  می به صورت عفونتهـاي پوسـتی وسـی   کنند. باکتری درد، باکتریمی ایجاد می بی  دنبال دوره وکاردیت دع، اسـتئومیلیت و ان

  شود. ایجاد می

  شود.  ها، مفاصل و سیستم عصب مرکزي ایجاد می ـ عفونت منتشر در استخوانها، ششها، قلب، کلیه2نکته
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شود، در زنان فعـال از نظـر جنسـی،     ایجاد می E . Coliهاي گرم منفی  توسط سویه ـ عفونت مجاري ادراري اکثرا3ًنکته

  استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، دومین عامل شایع عفونتهاي ادراري است. 

نزا آولدر افراد جوان یا مستعد مثل مبتالیان به آنفنوع است : عفونت اولیه ششها که  2الریه استافیلوکوکی بر  ـ ذات4نکته 

تـوان از   باکتریها را مـی شود. نمونه  الریه ناشی از باکتریمی که به صورت کانون ثانویه عفونت دیده می شود و ذات یده مید

توان ایزولـه   دا کرد. در صورتی که باکتریمی ایجاد شده باشد نمونه را در کشت خون مینمونه ششی ج و یما آمپی خلط و

  نمود. 

، نکرولیز سـمی اپیـدرمی،    sss ، (Ritterتند از زرد زخم تاولی، سندرم پوست برهنه (درماتیتهاي استافیلوکوکی ك عبار

شده و تاولهاي شـل    پوسته پوسته شونده عمومی. درماتیت عمومی با اریتم نرم و شدید همراه است. اپیدرم شلدرماتیت 

. (ابتدائاً صورت و تنه و سـپس دسـتها و   شوند هاي اپیدرمی به صورت الیه الیه از هم جدا می شوند و الیه بزرگ ایجاد می

  شوند).  پاها مبتال می

شـود. عامـل آن    الطیـف ایجـاد مـی    بیوتیکهـاي وسـیع   انتروکولیت غشاي کاذب : این بیماري به دنبال مصرف دهانی آنتی

بیوتیکها ایجـاد   یاستافیلوکوکها هستند. اما اغلب به دلیل افزایش بیش از حد تعداد کلستریدیوم دیفیسل در اثر تجویز آنت

  گردد.   می

  استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس 

استاف اپیدرمایدیس مانند اسـتاف اورئـوس بـوده ولـی کلنیهـاي سـفید رنـگ دارد. کواگـوالز منفـی، مـانیتول منفـی و            

رادي وکاردیت، عفونتهاي بعد از جراحی و عفونـت ادراري در افـ  داپیدرمایدیس عامل انباشد. استاف  ترمونوکلئاز منفی می

) . ایـن بـاکتري قـادر اسـت در روي سـطح      Immonu suppressionاست که داراي نقص سیسـتم ایمنـی هسـتند (   

  هاي پالستیکی قلب تشکیل کلنی دهد.  پالستیکی از قبیل کاتاترهاي سیاهرگی یا ادراري یا دریچه

  استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 

سـاپروفیتیکوس را از روي مقـاوم بـودن بـه     باشـد. اسـتاف    نفـی مـی  مانند اپیدرمایدیس بوده ولی برخالف آن فسـفاتاز م 

  هاي استافیلوکوك تمایز داد.  توان از سایر گونه نووبیوسین می
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باشـد. ایـن    ) ، پیلونفریت و در زنان، عامل اورترال حاد مـی Cystitisتیت (سساپروفیتیکوس عامل عفونتهاي ادراري، سی

گهاي اسـتروویت (مرکـب از   ندر ادرار شرایط قلیایی ایجاد کرده و باعث تشـکیل سـ   آز، باکتري به خاطر داشتن آنزیم اوره

  شود.  فسفات، منیزیم و آمونیوم) در مثانه یا کلیه می

گـار خونـدار اسـتفاده    آدرصد نمـک) و محـیط    5/7نکته : براي تشخیص استافها از محیطهاي مانیتول سالت اگار (داراي 

  شود.   می

لوکوکها به صورت فعال کمتر صورت گرفته و ایمنی اکتسابی معمـوالً پـایین اسـت. ایمنـی ماهیـت      ایمنی در برابر استافی

زادسازي لنفوکانیها و فعالسازي ماکروفاژها همراه است. در آبسه، باکتریها از تـأثیر عوامـل همـورال در    آسلولی داشته و با 

کورهـا   کوسیتها قرار دارند، از تأثیر آنتیوچون در داخل ل شوند، امانند. حتی در مرحله باکتریمی که باکتریها وارد خون می

  مصون هستند. 

  شیمی درمانی 

سیلین، تتراسـیکلین،   رومایسین، پنییتگیرد عبارتند از : ار داروهاي ضد میکروبی که بر علیه استافها مورد استفاده قرار می

نکومایسـین. بـراي بیماریهـاي اسـتافی نظیـر      وکـل و  امایسین، کلرامفنیسولفانامیدها، سفالوسپورین، جنتامایسین، کلیند

سـیلیناز، سفالوسـپورین و    سـیلینهاي مقـاوم بـه پنـی     الریـه اسـتافی از پنـی    ، اسـتئومیلیت، بـاکتریمی و ذات  وکاردیتدان

دارو براي استافها بـه خصـوص اسـتاف اورئـوس و نکومایسـین      شود. مؤثرترین  تزریقی استفاده میصورت  جنتامایسین به

  است. 

  نسبتاً کم GCـ ویژگیهاي کوکوسهاي گوم مثبت با 5جدول 
  صفات  رشد با تخمیر  آرایش  باکتري

هوازي اختیاري و تنها جنس داراي اسید  بی  +  اي تایی ـ خوشه 2  استافیلوکوکوس
  تایکوئیک در دیواره

  دار کپسول  +  اي تایی ـ خوشه 2  استوماتوکوکوس
بیهوازي اجباري ـ میکروفلورپوست، روده   +  اهاي ـ زنجیره کوت توده  پپتواسترپتوکوکوس

  کند. کوچک، واژن ـ پپتین را تخمیر می
کند ولی قندها را تخمیر  .پپتین را تخمیر می  +  اي تایی ـ خوشه 2  پپتوکوکوس

  کند. نمی
  دریازي ـ هوازي ـ شیمیو ارگانوتروف  -  تایی4تایی ـ   2  پالنوکوکوس
  نظر فیلوژنتیکی منحصر به فرد استاز   -  تایی 4تایی ـ  2  دانیوکوکوس
بیهوازي اجباري ـ ساکن شکمبه، روده کور و   +  اي تایی ـ زنجیره 2  رنیوکوکوس

  روده بزرگ جانوران
) ـ PH=2العاده به اسیدیته ( مقاومت فوق  +  هاي مکعبی بسته  سارسینا

  بیهوازي اجباري
  هوازي اجباري  -  اي ـ تتراد خوشه  میکروکوکوس
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  باال دارد.  G + Cریهاي باال میکروکوکوس درصد در بین باکت

  نکته : فقط پالنوکوکوس و رومینوکوکوس متحرك هستند. 

  میکروکوکوس  

هـاي ایـن بـاکتري از بـین      میکروکوکوسها هوازیهاي اجباري و ارگانوتروف هستند. در دماي پاستوریزاسـیون اکثـر سـویه   

داراي کلنیهاي مات سـفید رنـگ و بـودار، کلنیهـاي زرد، قرمـز و       روند ولی برخی ترمودوریک هستند. میکروکوکوسها می

  کننده هستند.  الی هستند. میکروکوکوسها مشابه سارسیناها هستند. این میکروبها جزء باکتریهاي تجزیهقپرت

  انواع میکروکوکوسها  

، کـازئین، هیـدراتهاي کـربن و    ژالتینتوانند  ـ برخی از میکروکوکوسها تجزیه کننده هستند. (همانند سارسیناها ) و می1

  مواد آلی را تجزیه کنند.  

دسـته از میکروکوکوسـها قادرنـد کـازئین و الکتـوز را      کنند. ایـن   ـ برخی از میکروکوکوسها در پنیر ایجاد طعم و بو می2

وپروتئولیتیک کلی این دسته از میکروکوکوسها را اصطالحاً اسـید مزه تولید نمایند. بطور  تجزیه کرده و مواد معطر و خوش

  .  M . coseolyticus , Micrococcus flavusنامند مانند  می

  .M. cremoriـ   Viscosiکنند. مانند  لزج و کشدار ایجاد میـ بعضی از میکروکوکوسها در شیر حالت 3

مخاط بخش فوقانی  نها حالت انگلی دارند. مانند گافیکا تتراژنا که ساکن دهان سالم، آبسه حیوانات و انسان،آـ بعضی از 4

الریـه، در عفونتهـاي چرکـی دهـان و گـردن و نیـز در        ا بـه دنبـال ذات  یم هستند. این باکتریها را در آمپی دستگاه تنفس

  توان یافت.  زخمهاي جنگی می

اثر و در خرگوش و خوکچـه هنـدي    موش خانگی بیکند. در  می سمی د به سرعت ایجاد سپتییوش سفگافکیا تتراژنا در م

لنی سفید موکوئیدي و چسبنده در محیط آگـاردار  شود. ک کند. این باکتري باعث انعقاد شیر می موضعی ایجاد می عفونت

  آید.  کند و در اطراف تترادها کپسول بزرگی بوجود می ایجاد می

  سارسینا 

ع، خـاك و معـده   باکتري بیهوازي اجباري است. این باکتري در روده کور، روده بزرگ و شـکمبه جانـداران، لجـن، مـدفو    

 = PHاسیدیته معده مقاوم اسـت. (در  به شود. نسبت  مثل اولسراسیون پیلور دیده می افرادي که داراي اختالالت معدي
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 . Sمثل سارسینا ونتریکـولی ( شود. سارسیناها  قادر است رشد کند) و باعث اختالل در جریان غذا به روده کوچک می 2

Ventriculiدارد.  خیمی هستند که دیواره سلولی را احاطه کرده و سلولها را بهم متصل نگه می) داراي الیاف سلولزي ض  

  پالنوکوکوس  

این باکتري شوند. کلنیهاي  تاً تتراد دیده میندرباکتریهاي گرم مثبت یا گرم متغیر بوده بحالت تکی، دو تایی، چهارتایی و 

در صدفهاي خـوراکی، میگـو و    ده ونوکوکوسها دریازي بوبه صورت کم محدب، درخشان و زرد تا نارنجی رنگ هستند. پال

درصد نمک رشد کنند، فاقد اسپور بوده با  1ـ   12گار واجد آباکتریها قادرند در نوترینت کنند. این  در آب دریا زیست می

هـا   و اغلب سـویه تاژه متحرکند. قادر به هیدرولیز اسکولین، نشاسته و توئین نبوده، نیتراتاز منفی هستند  2داشتن یک یا 

  توانند ژالتین را ذوب کنند.  می

  داینوکوکوس  

تـایی   4و تـایی   2هاي کاروتینوئیدي داراي کلنیهاي قرمز تا صورتی رنگ است. کلنیها به صـورت   به خاطر داشتن رنگیزه

تند ولـی بـرخالف   هستند. ساختار دیواره در آنها پیچیده است و مانند باکتریهاي گرم منفی، داراي الیه غشاء خارجی هس

  باشند.  می Aتوز و لیپید پآنها از نظر شیمیایی منحصر به فرد بوده و فاقد ه

، گامـا    X . Vخ کرده قابل جداسازي هستند. این باکتریها در برابر اشعه رداینوکوکوسها از خاك، گرد و غبار و گوشت چ

 . Dعنوان مثـال  کند. به  دایمرهاي تایمیدین می ایجاد X . Vاشعه زایی داراي مقاومت هستند؛  شجهو حتی در برابر 

radiodurans این باکتري داراي آنزیمهاي ترسیمی  .در برابر اشعه مقاوم استDNA  .هستند  

باشـند.   نکته : ایجاد جهشهاي پایدار در داینوکوکوس بسیار دشوار است لـذا انـواع جهـش یافتـه آن بسـیار کمیـاب مـی       

جهشـهاي   DNAنهاي شیمیایی به غیر از نیتروزوگوانیدین نیز مقاومند. نیتروزوگوانیدین در در برابر موتاژ داینوکوکوسها

  شوند.  اي، کمتر ترسیم می حذفی نسبت به جهشهاي نقطهکند. جهشهاي  حذفی ایجاد می

  هاي داینوکوکوس از اطراف رآکتورهاي اتمی و سایر منابع پرتوي قابل جداسازي هستند.  نکته : سویه
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  استرپتوکوکاسهه خانواد

هاي آن وجود دارند.  اعضاي خانواده استرپتوکوکاسه به صورت همسفره در انسان یا به صورت ساپروفیت در شیر و فرآورده

س، پدیوکوکوس، باکتریها هوازي یا بیهوازي اختیاري هستند. جنسهاي وابسته به استرپتوکوکها عبارتند از : آئروکوکواین 

ین باکتریها فقط جنسهاي ائروکوکوس و استرپتوکوکوس با عفونتهـاي انسـانی مـرتبط هسـتند.     در ا لوکونوستوك ، جمال

  وکاردیت نقش دارد. دآئروکوکوس گاهاً در عفونتهاي مجاري ادراري و ان

و...  A  ،B  ،C  ،D  ،Eژنهاي دیواره سلولی است و شامل گروههـاي   بندي براساس آنتی : این طبقه دبندي لنسفیل طبقه

  ، کپسول از جنس هیالورونیک اسید است.  C(استرپتوکوکوس پایوژنز) و گروه  Aدر گروه  است.

باشـد. در   کپسـول ایمونوژنیـک نمـی   هاي مولد هیالورونیداز وجود ندارد. ایـن   کپسول هیالورونیک اسیدي در سویهنکته : 

  موکوئیدي هستند.  دار کلنیهاي  ساکاریدي است. کلنیهاي کپسول ، کپسول از جنس پلی Dو  Bگروه 

باشند.  متحرك می Dاسترپتوکوکها فاقد اسپور بوده و غیر متحرکند. فقط چند سویه از استرپتوکوکهاي گروه 

در محیط شود. (سرخ و زرد رنگ). استرپها  دیده می Dو  Bدر استرپتوکوکها نادر است و فقط در گروه پیگمانتاسیون 

باکتریها مشابه استافیلوکوکها و میکروکوکها هستند ولی برخالف آنها کنند. این  ایجاد می βیا  αگار همولیز آبالد 

  باشند.  کاتاالز منفی می

محیط استرپتوکوکها بیماریزاهاي پرنیاز هستند و نیاز به گلوتامین، ویتامین و انواع اسیدهاي آمینه دارند. این باکتریها در 

شود. افزودن خون به محیط کشـت   آبگوشت بطور ضعیف رشد کرده ولی با افزودن بافر فسفات و گلوکز رشد آنها بهتر می

براي رشد نیاز به اسیدهاي نوکلئیک داشته و رشدشان بوسیله پپتیـدها   Aگروه گردد. استرپهاي  نیز باعث بهبود رشد می

تخمیر هستند و طی چرخه گلیکولیز از تخمیر گلوکز اسـیدالکتیک تولیـد    باکتریهاي جورشود. استرپتوکوکها  تحریک می

که محصول اصلی تخمیر در آنهاست. هیدرولیز آرژنین، هیپورات سدیم، پلیمرهایی مثـل نشاسـته، دکسـترین و     کنند می

  انواع استرپتوکوکها دارد. اینولین اهمیت تمایزي در تشخیص 

  شوند : دسته تقسیم می 3د آگار است. براساس توانایی همولیز، استرپها به محیط انتخابی براي کشت استرپها، بال

همولیتیک : شامل استرپتوکوکهاي دهانی، گلو، مدفوع (انتروکوکها)، حیوانی ـ انواع بیماریزا و  αـ استرپهاي 1 

  است. βین هاله کوچکتر از هاله ند. اکن کوکها که هاله سبز کمرنگ در اطراف کلنی خود ایجاد میموپنو
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اند که در اطراف کلنی خود هاله شفاف تشکیل  هاي بیماریزا از این دسته همولیتیک : اغلب سویهβـ استرپهاي 2

  ـ همولیتیک باشند.  βتوانند  دهند. البته اشکال غیر بیماریزا نیز می می

تفاوت یا استرپهاي گاما همولیتیک) : ایـن اسـترپها سـاپروفیت هسـتند و در      ـ استرپهاي غیر همولیتیک (استرپهاي بی3

ـ    شوند که در اطراف کلنی خود (در محیط) تغییري ایجاد نمی هاي شیر یافت می فرآورده وکاردیت دکنند ولـی نـدرتاً در ان

  شرکت دارند. تحت حاد باکتریایی 

استرپتوکوکهاي آلفا همولیتیک با بروز اختالل در سیستم دفـاعی بـدن ایجـاد عفونتهـاي موضـعی در گلـو، لثـه،        توجه : 

  کنند.  هاي قلب و ... می دندانها، دریچه

ژن  تـی یا آن Cمعروف است. ماده  Cنام ماده ه باشند که ب ژن اختصاصی گروه می داراي آنتی دالنسفیلهریک از گروههاي 

سـاکاریدي بـوده و فقـط در دو گـروه از جـنس       در تمام گروهها از جنس پلـی  Cاختصاصی گروه غیر رسمی است. ماده 

  در حقیقت بخشی از دیواره سلولی باکتري است.  Cباشد. ماده  هیالورونیک اسید می

، ویژگـی  Aباشد. در گروه  ز میژن گروهی، رامنو ساکاریدي در آنتی ، بخش مشترك پلی Oدر تمامی گروهها به جز گروه 

ز بـه پپتیـدوگلیکان متصـل شـده     نوشود که بوسیله رام ـ استیل گلوکز آمین مربوط می  Nژن گروه به  ایمونولوژیکی آنتی

ژنهاي گروه هاپتن بوده و فقط تا زمانی که با دیـواره سـلولی همـراه     ساکاریدي آنتی است. الزم به ذکر است که بخش پلی

  ونولوژیک دارد. باشند خاصیت ایم

   A  ،B  ،C ،Dویژگی گروههاي 

ـ همولیتیک بوده، نسبت  βشامل یک گونه به نام استرپتوکوکوس پایوجنز است که یک باکتري بیماریزا و  Aـ گروه 1

  راسین حساس است. یتبه باس

ن گونه اکثراً بتا همولیتیک است ولی نـه همیشـه . از   ه است. ایتیشامل یک گونه بنام استرپتوکوکوس آگاالک Bـ گروه 2

اورئوس، منظره پیکان ماننـد در محـیط کشـت     سویژگیهاي بارز این گونه این است که در کشت به همراه استافیلوکوکو

  شود.  باشد که باعث تشدید بتا همولیز اورئوس می کند که مربوط به تولید فاکتور کمپ می ایجاد می

هاي موجود در ایـن گـروه از روي واکنشـهاي تخمیـري از      است. گونه Aاي متنوع بوده و شبیه گروه  ندازهتا ا Cـ گروه 3

  شود.  تمایز داده می Aیکدیگر و از گروه 

  شوند.  تر بوده و تحت عنوان انتروکوك نامیده می هاي این گروه نسبت به گروههاي دیگر ناهمگن : گونه Dـ گروه 4
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  تورم و بزرگ استرپی نشانه تجزیه شدن آنهاست.نکته : وجود سلولهاي م

شود کـه فاقـد دیـواره سـلولی      فرم می Lتیک لیزوزیم بر پپتیدوگلیکان (دیواره) اثر کرده و باعث ایجاد اشکال آنزیم اتولی

ما همولیتیک هاي آلفا همولیتیک یا گا همولیتیک قادرند به سویه اهاي بت بوده یا مقدار کمی از آن را به همراه دارند. سویه

هـاي بتـا همولیتیـک تبـدیل شـوند؛ زیـرا        توانند به سـویه  هاي گاما همولیتیک در شرایط بیهوازي می سویهتبدیل شوند. 

شــود. الزم اســت متــذکر شــویم کــه  در شــرایط هــوازي (در مجــاورت بــا اکســیژن) غیــر فعــال مــی  Oاســترپتولیزین 

  هاي بتا همولیتیک تبدیل شوند.  ا کاتاالز به سویهاسترپتوکوکهاي آلفا همولیتیک ممکن است در مجاورت ب

گوکوك بکار ندهند (سولفانامیدها اکثراً علیه من استرپتوکوکها نسبت به سولفانامیدها، تتراسیکلین مقاومت نشان می

بیوتیک بر علیه  شود و مفیدترین آنتی سیلین در استرپها کمتر دیده می اند). مقاومت نسبت به پنی رفته می

ـ همولیتیک نسبت به داروهاي شیمیایی بسیار αهاي  سیلین است. مقاومت سویه پتوکوکهاي بتا همولیتیک، پنیاستر

  متغیر است. 

نیـداز،  هاي برون سلولی استرپی عبارتند از اسـترپتولیزین (همـولیزین)، اسـترپتوکیناز ـ اسـترپتودورناز ـ هیالورو        فرآورده

  زا).  توکسینهاي تبارتیروژنیک (اگزوتوکسینهاي 

  ) S )SLSترپتولیزین اس

زا اسـت.   اسید آمینه است. ایمونوژن نبوده و لذا غیر ایمنی 28دالتون) و داراي  28000پروتئینی به وزن مولکولی پایین (

 SLSزومی اسـت.  شود). ژن تولید ایـن پـروتئین یـک ژن کرومـو     بادي بر علیه آن تولید نمی (به دلیل کوچک بودن آنتی

ئین است. بنـابراین  ستباشد زیرا فاقد سی گراد بوده ولی نسبت به اکسیژن حساس نمی درجه سانتی 37حساس به حرارت 

SLS توان در محـیط کشـت    توان در سطح مشاهده کرد. فعالیت این پروتئین را می را میBlood agar    تحـت شـرایط

کوسـیتها یـا   وهـا (ل  Wbcهـا (گلبولهـاي قرمـز) و     Rbcشود و براي  در فاز سکون تولید می SLSهوازي مشاهده نمود.

فرم و پروتوپالستها و همچنین سلولهاي واجـد اسـترول در    Lگلبولهاي سفید)، اشکال بدون دیواره سلولی مثل سلولهاي 

روتئین بـراي  گذارد. این پـ  رسد که به روي فسفولیپید غشاء سلول اثر می یک بوده و به نظر میسغشاي سیتوپالسمی توک

  گردد. (در محیطهاي حاوي سرم).  تولید می A  ،C  ،Gتوسط باکتریهاي گروه  SLSآور است.  حیوانات مرگ
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  ) O )SLOترپتولیزین اس

اسید آمینه اسـت   571دالتون) داشته و داراي  60000کیلو دالتون ( 60اي است که وزن مولکولی  رشته پروتئین تکیک 

فعـال و  توسـط اسـترپتوکوکهاي    SLOشـود. یعنـی    ) در فاز لگاریتمی تولید میkbp 18( که به وسیله ژن کروموزومی

شود و براي فعالیت خـود نیـاز بـه     درجه غیر فعال می 37شود. این توکسین حساس به حرارت بوده و در  جوان تولید می

ن توکسین حسـاس بـه اکسـیژن    شود. بنابراین ای و غیرفعال میتئین در شرایط هوازي اکسیده شده سئین دارد. سیستسی

ایـن اسـت کـه ایمونـوژن بـوده و برعلیـه آن        SLOتئین در شرایط احیاء فعال اسـت). از ویژگیهـاي دیگـر    ساست. (سی

د ناراحتیهـاي قلبـی،   شـود کـه در ایجـا    ) گفته مـی ASO )O streptolysin  Antiشود که به آن  بادي تولید می آنتی

در سطح سلول  30nmسوراخ) به قطر ( Poreباعث ایجاد  SLOئز اهمیت است. وکاردیت حادنفریت و انکلیوي، گلومرو

رود. ایـن توکسـین بـه روي طیـف وسـیعی از       شود در نتیجه مواد داخل سلول به خارج نشت کرده و سلول از بین می می

ین توکسـین نیـز   ا SLSهاي پلیمورفونوکلئر و پالکتها اثر تخریبی دارد. همانند  WBCها،  RBCسلولهاي یوکاریوتی، 

  شود.  تولید می Gو  A  ،Cآور بوده و توسط اعضاي گروه  در حیوانات مرگ

کور با افزایش سن  ی است که عیار آنتیپ) نشانه آلودگی قبلی استرSLO )ASOکور اختصاصی برعلیه  نکته : وجود آنتی

  رود.  باال می

  استرپتوکیناز 

هاي فیبرینی اسـت. اسـترپتوکیناز در    کننده لخته کند و عامل تجزیه ال میا فعرنقش فیبرینولیزینی دارد. یعنی پالسمین 

  زا است.  تولید شده و ایمنی A  ،C  ،Gگروههاي 

  استرپتودورناز 

  زا است.  ایمنی DNAaseدهد و در واقع یک  را انجام می DNAهیدرولیز 

شـود.   و باعـث افـزایش نفوذپـذیري باکتریهـا مـی     داز : هیدرولیز اسـید هیالورونیـک بـین بافتهـا را انجـام داده      نیهیالورو

  زا است.  داز ایمنینیهیالورو

شود که یک توکسـین   زا نیز گفته می ) : به این توکسین، توکسینهاي تبpyrogenic exotoxinروژنیک (یتتوکسین ار

دارد کـه   A   ،B  ،Cشود. این توکسین حداقل سه سروتیپ  حساس به حرارت بوده و در فاز لگاریتمی باکتري تولید می

 T12 GLپروفاژي است که توسـط پروفـاژ    Cو  Aدالتون دارد. نوع  13200و  17500،  8000به ترتیب وزن مولکولی 
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بـادي   شود و لذا با آنتی تولید می Abژنیک است و برعلیه آن  کروموزومی است. این توکسین آنتی Bشود و نوع  تولید می

  ونیت کامل است. ی کرد. مصتوان این توکسین را خنث ضد آن می

  گویند.   یا توکسینهاي مخملکی نیز می Dickروژنیک را توکسینهاي یتتوکسین ار

ماي مشخص و در مقادیر زیاد موجب ایجـاد راشـهاي   یتتست دیک : تلقیح درون پوستی توکسین در انسان باعث ایجاد ار

گراد) را به زیر جلد در محل  درجه سانتی 100ه (در شود. در تست دیک توکسین حرارت داد ماتوز عمومی در بدن مییتار

سـاعت نتیجـه تسـت را قرائـت      6کنند. بعد از  توکسین فعال را به ساعد دست دیگر تزریق میساعد دست تزریق کرده و 

 محل تلقیح توکسین در هر دو دست نرمال خواهد بود. ولیکنند. در صورتی که فرد قبالً مبتال به مخملک شده باشد،  می

فرنگی شکل در محل تزریق  هاي قرمز توت اگر فرد قبالً مبتال به مخملک نشده باشد در ساعد دست (توکسین فعال)، لکه

کند به این  ها متعلق به مخملک است یا نه، از تست شولز چارلتون استفاده می شود. براي تشخیص اینکه این لکه دیده می

ها مربوط به مخملـک باشـند، در نتیجـه خنثـی      کنند، اگر لکه رمز تزریق میهاي ق توکسین را به محل لکه ترتیب که آنتی

  شوند.  رنگ می ها بی توکسین تزریق شده، لکه شدن توکسین توسط آنتی

هـاي لیـزوژن ایـن بـاکتري (اسـترپتوکوکوس پـایوجنز) ایجـاد         توجه : مخملک بطور ناگهانی پس از آنژین، توسط سـویه 

  شود.   می

زایـی   زا هستند. سمیت اولیه اگزوتوکسین باعث تب قادر به تولید اگزوتوکسین تب Aروه ي گها سویه نکته : فقط بعضی از

بادي از  پاسخ آنتی لمفوسیتها و تضعیف نزوتوکسینی، میتوژداز طریق تحریک هیپوتاالموس، افزایش حساسیت به شوك ان

   شود. می Tطریق تغییر در فعالیت لمفوسیتهاي 

هـاي غیـر    برخـی باکتریوفاژهاسـت. سـویه    یـک حاصـل از  نزا، مربوط بـه تغییـرات لیزوژ   ید توکسین تبنکته : توانایی تول

  هاي توکسیژنیک نمود. توان با استفاده از فاژهاي لیزوژن مناسب، تبدیل به سویه توکسیژنیک را می

باشـند.   ونده مـی ولـی در بـالغین حـادتر و خـود محدودشـ      مـدت  عفونتهاي استرپتوکوکی در کودکـان خفیـف و طـوالنی   

هستند ولی بیشتر عفونتهاي انسانی مربوط بـه گـروه    Cو  A ،Bترین گروه استرپتوکوکها مربوط به گروههاي  روویروالنپ

A گروهباشد. عفونتهاي  می C  بسیار شبیه گروه A   هـاي   بوده و فقط از نظر ایمونولوژیک از هم قابـل تشخیصـند. سـویه

همولیتیــک و   آلفـا توکســیژنیک ویـروالنس بیشــتري دارنـد. اســترپتوکوکهاي    هــاي غیـر  توکسـیژنیک، نسـبت بــه سـویه   

گاماهمولیتیک نسبت به استرپهاي بتاهمولیتیک ویروالنس کمتري دارند. این گروه از باکتریهـا جـزء میکروفلـور طبیعـی     

آبسـه در  کنند و عامل  میدهان، بخش فوقانی دستگاه تنفس و روده بوده و به ندرت در بافتهاي آلوده ایجاد عفونت اولیه 
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شـایعترین عامـل    نـین چالریۀ بازگرد و ندرتاً مننژیت هستند، هم حفرة دهانی هستند. استرپهاي آلفاهمولیتیک عامل ذات

  باشند.  اندوکاردیت تحت حاد می

    هاي استرپتوکوکی منابع عفونت

یـان بـه تانسـیلیت، فارنژیـت و     افرادي که در بخش فوقانی دستگاه تـنفس حامـل ایـن باکتریهـا هسـتند مثـل مبتال       -1

 سینوزیت.

افرادي که ناقل این باکتریها در دستگاه تناسلی ـ ادراري هستند. در چنین مواردي احتمـال بـروز عفونـت شـدید در       -2

  باشد. ). علت این عفونتها آلودگی واژن مادران میBنوزادان به هنگام تولد وجود دارد (بویژه آلودگی با استرپهاي گروه

  یابد. استرپی: عفونت شایع پوستی در نواحی معتدله و استوایی است که با تماس مستقیم انتشار میپیودرم 

  روش تشخیص استرپتوکوکها

واکـنش نشـان    A ، B،C،     E ، F، Gسرمهاي گروه آن با آنتی نیکژ اگر باکتري از نوع بتاهمولیتیک باشد، عصارة آنتی

از روي توانایی رشد  D گروه دهد. انتروکوکهاي واکنش می B، D ه سرمهاي گرو نتیدهد ولی اگر از نوع بتا نباشد، با آ می

بـه   A شوند. دقیقترین راه تشخیصی، استفاده از روشهاي ایمونولوژیک است. گروه سدیم شناسایی می درصد کلرور 5/6در 

قادر بـه    D کنند، گروه ی میسدیم شناسای را از روي تست کمپ و هیدرولیز هیپورات B باسیتراسین حساس است، گروه

    هیدرولیز بایل اسکولین است.
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  حساسیت به باسیتراسین                                                            

  

 D ,  Bمقاوم: گروه       حساس                               :      Aروه استرپتوکوك گ

  تست کمپ                                                                                              

  

  سدیم  هیپورات هیدرولیز  تست                                                                                              

 Bنتیجه + گروه                               -نتیجه                                                                              

  هیدرولیز بایل اسکولین

  Dنتیجه + گروه                                  - نتیجه                                                                              

  سدیم کوالت تست حل شدن در صفرا یا داکسی    نتیجه +                                               پنوموکوك:     

  سیت به اپتوچینتست حسا     حساس                                                                  

  Aاسترپتوکوکهاي گروه 

باکتریهـا گـرم   شود. ایـن   میکرومتر هستند. به آنها استرپتوکوکهاي پایوژن نیز گفته می 6/0-1باکتریهایی به قطر تقریبی 

متحرك، بدون اسپور، بدون متابولیسم تخمیري، کاتاالز منفی، اکسیداز منفی، بیهوازي اختیاري و بـراي رشـد    مثبت، غیر

بتاهمولیتیک بوده و در غلظتهاي زیاد گلـوکز رشـد آنهـا      Aاسترپهاي گروهزمند محیطهاي غنی شامل خون هستند، نیا

هاي کپسولدار روي محیط کشـت تـازه    کلنیهاي موکوئیدي که توسط سویهکنند:  نوع کلنی ایجاد میشود. سه  متوقف می

هـاي   خورده کـه توسـط سـویه    کپسول و کلنیهاي چین هاي بدون شود، کلنیهاي کوچک و براق که توسط سویه ایجاد می

 اسید است که در بافت همبنـد  این باکتري از جنس هیالورونیککپسول گردند.  کپسولدار در محیط کشت کهنه ایجاد می

) شود). این باکتري (و در کل اسـترپها  بادي تولید نمی نیز وجود داشته و به همین دلیل ایمونوژن نیست (بر علیه آن آنتی

  ژنیک است: نوع پروتئین آنتی 3داراي 

 سویه مجهول
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و  زویتدر جلـوگیري از فاگوسـ   Mژن اصلی است و با ویروالنس باکتري در ارتبـاط اسـت. پـروتئین     آنتی Mـ پروتیئن 1

  کند.  جلوگیري از تأثیر کمپلمان ایفاي نقش می

  Tـ پروتئین 2

     Rـ پروتئین 3

  

  بخش نیست.  حفاظت Tژن  ضد آنتی بادي لی آنتینقش حفاظتی دارد و Mژن  بادي ضد آنتی آنتی

  دارد.  Mژن  نکته : هر سویه فقط یک آنتی

ژنهـاي کربوهیـدراتی، پپتیـدوگلیکان، اسـیدتایکوئیک و      دیواره سلولی ضخیمی دارند که شـامل آنتـی   Aاسترپهاي گروه 

  است. استیل گلوکز آمین  Nشامل رامنوز ـ  Aکربوهیدرات ویژه در گروه ست. اپروتئینه

را فعـال   Tتواند لمفوسـیتهاي   ، توکسین محلولی است که می SAgن) هستند. ژ (سوپر آنتی SAgاسترپتوکوکها داراي 

  واقع شده است.  Mـ ترمینال پروتئین  Nدر  A  ،SAgکند. در استرپهاي گروه 

 15هستند از طرف دیگر، تیپهاي مختلف  Tژنهاي  مشابه ولی آنتی Mژنهاي  استرپها داراي آنتی 12و  10نکته : تیپهاي 

  باشند.  مشابه می Tژنهاي  متمایز و آنتی Mژنهاي  داراي آنتی 30و  23، 19، 17، 

  نحوه اتصال استرپتوکوکها به سلولهاي میزبان 

تشـکیل کمـپلکس داده و    Tو  Mابتدا لیپوتایکوئیک اسید موجود  در غشاي سیتوپالسـمی اسـترپتوکوکها بـا پـروتئین     

سمی سلول هاي سطحی در غشاي سیتوپال شود و به گیرنده ) آزاد میLTAاسید چرب لیپوتایکوئیک اسید (سپس بخش 

ترپتوکوکها براي اتصال و جایگزینی، با به ذکر است که اسشود. الزم  پروتئین هستند، متصل میمیزبان که از جنس گلیکو

نـوان سـدي در برابـر جـایگزینی اسـترپتوکوکها عمـل       به عکنند؛ میکروفلور موجود در حلق  میکروفلور طبیعی رقابت می

در مقایسـه بـا کودکـان نسـبت بـه      میکروفلور با افزایش سن، بیشـتر شـده و بـه همـین دلیـل افـراد بـالغ        کند. این  می

  دهند.  استرپتوکوکها مقاومت بیشتري از خود نشان می

ژنهاي محلول اسـترپی   زا جزء آنتی  تبوتوکسینهاي و اگز DNAaseداز، استرپتوکیناز، نی، هیالوروOتوجه : استرپتولیزین 

  هستند. 

 
یزایی باکتري نقش در بیمار

 مشخصی ندارند.          
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رود.  هفته باال مـی  3) معرف عفونتهاي استرپی تازه است که عیار آن در عرض O )ASOاسترپتولیزین   نکته : عیار آنتی

 Aگـروه   برعیلـه کربوهیـدرات  بـادي   شود. تولیـد آنتـی   کوري از آزمایش استرپتوزیم استفاده می سنجش پاسخ آنتیبراي 

تـأخیر دارد زیـرا ایـن پـروتئین خاصـیت       Mبـادي نسـبت بـه پـروتئین      بوده ولی پاسخ آنتی ASOهمزمان با پیدایش 

  نین است. بادي همورال اپسو ایمونوژنیسیته ضعیفی دارد. در کل ایمنی مؤثر برعلیه عفونت استرپی معادل با تولید آنتی

در رهاسازي کند و در هیدرولیز پروتئینها نقش دارد. همچنین  ال تبدیل میاسترپتوکیناز : پالسمینوژن را به پالسمین فع

ولـد  قـادر اسـت تـا اجـزاء مکمـل را فعـال کنـد و م       کنـد. اسـترپتوکیناز    ایفاي نقش می نتین سولفات از کالژسکندروئی

  ود.  ش یک است. در مجموع استرپتوکیناز باعث تشدید انتشار عفونت میفاکتورهاي تراوائی و شیمیوتاکس

وکارد متمرکز دان کند و فاکتور انتشار دهنده عفونت است. در کلیه و داز : اسید هیالورونیک بافت را هیدرولیز مینیهیالورو

  کند.  اي ایجاد نمی شود ولی ضایعه می

باعـث مـرگ   روسیتها، سلولهاي تومور، مزانشیم و پالکتها از طریق تغییر در تراوایـی و  یت: باعث تجزیه ار Sاسترپتولیزین 

هـاي کلیـوي،   لدار و توبو کردن آنزیمها از لیزوزومها، توقف فاگوسیتوز، نکـروز انـدامهاي پارانشـیم   گردد. رها  لوکوسیتها می

  باشد.  رگی و ایجاد آرتریت از دیگر اثرات آن می همولیز درون

لهاي تومـور و مزانشـیم، پالکتهـا از    روسیتها، لوکوسیتها، سـلو یتباعث تجزیه ار S: همانند استرپتولیزین  Oاسترپتولیزین 

سیستولی و تنگی شریانهاي قلب است، باعث ایجـاد آزادسـازي   انقباض شود. عامل  طریق ایجاد تغییر در تراوایی غشاء می

  باشد.  یک میستوکجاد نکروز میوکاردي شده و کاردیورگی، آزادسازي استیل کولین و ای آنزیمهاي لیزوزومی، همولیز درون

DNase  : مانند استرپتولیزینO کنـد،   وز را متوقف مـی یتبادي و انجام فاگوس کند، تشکیل آنتی نکروز میوکارد ایجاد می

  دهد و همچنین عامل کاردیت است.  و اندوتوکسین را افزایش می Oواکنش میزبانی نسبت به استرپتولیزین 

اقی را فکند ـ اتصال به ماکروفاژهاي ص  تشدید می ها بوده  قدرت تهاجمی استرپتوکوك رایتاسید هیالورونیک : ضد فاگوس

  نماید.  متوقف می

  شود   (پایوژنز) ایجاد می Aبیماریهایی که توسط استرپتوکوکهاي گروه 

  ) : Impetigo  Contagiasaپیودرم استرپتوکوکی (زرد زخم یا 

باشد  مرغان می بیماري مشابه آبلهین شوند. ا یک نوع عفونت پوستی به صورت راشهاي وزیکولر است که تبدیل به تاول می

هـا را   گـردد کـه ایـن سـویه     ایجـاد مـی   Aهاي بتاهمولیتیک گروه  سویهشود. توسط  و در نواحی استوایی بیشتر دیده می
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است. امروزه اعتقـاد بـر ایـن      M6  ،M49  ،M50  ،M52  ،M57  ،M61نامند و شامل تیپهاي  هاي پیودرم می سویه

استافیلوکوك، استرپتوکوك، کورینـه باکتریومهـا یـا بطـور      هریک از باکتریهاياند به تنهایی توسط تو است که پیودرم می

آنهـا   يپیودرم به وسیله استافیلوکوکها یا استرپتوکوکها یـا هـر دو  العاده مسري  توأم توسط همه آنها ایجاد شود. نوع فوق

یابد و در تابستان شـیوع آن در بـین کودکـان بیشـتر      یاز طریق تماس مستقیم و نزدیک انتقال مشود. بیماري  ایجاد می

شدید نیسـت. لـذا    Oبادي برعلیه استرپتولیزین  روند ولی پاسخ آنتی بادیهاي اختصاصی باال می ین بیماري آنتیااست در 

داز در ونیـ و هیالور DNase Bبـادي سـرمی علیـه     اهمیت زیادي در تشخیص بیماري ندارد. بلکه عیار آنتی ASOعیار 

 تـب ونفریت). عارضه شـدید پیـودرم گلومرولونفریـت اسـت و بـه نـدرت       حائز اهمیت است. (قبل از گلومرول تشخیص آن

  شود.  روماتیسمی به دنبال عفونت پوستی ایجاد می

  باد سرخ :  

ضاي لمفی باکتریها در ف  این بیماري شدیدتر از پیودرم است که با ایجاد التهاب در پوست و بافتهاي اطراف همراه است. 

بیمـاري نیـز هماننـد بیمـاري     شوند ولی در مرکز آن موجود نیستند. این  وجود داشته و در اطراف ناحیه ملتهب دیده می

روژنیـک ارتبـاط نـدارد و    یتالتهـاب در ایـن بیمـاري بـا توکسـین ار     شود. ایجـاد   ایجاد می Aهاي گروه  قبلی توسط سویه

  مؤثر نیست. سازي برعلیه توکسین در بهبود التهاب ایمن

نکته : استرپتوکوکوس پایوجنز بطور طبیعی در پوست سالم وجود ندارد زیرا پوست حاوي اسید اولئیک است. در صـورتی  

  پنوموکوکپوست شود. تواند وارد  که زخمی در پوست ایجاد شود، این باکتري می

  رسد.   دیده نمی ست زیرا خون به نواحی آسیببراي درمان بیماري مفید نی بیوتیکها توجه داشته باشد که استفاده از آنتی

ن همـراه باشـد، اسـترپهاي    قرشود و در صـورتی کـه بـا قـان     ایجاد می Aسلولیت : این بیماري نیز توسط استرپهاي گروه 

شـود کـه از طریـق     باکتري در بافتهاي زیرین نفوذ کند، عفونت حادي ایجاد مـی بیهوازي نیز در آن دخالت دارند. هرگاه 

  گویند.   نماید. به این نوع عفونت سلولیت می سمی می ي انتشار پیدا کرده و ایجاد سپتیلمفاوسیستم 

سیلین به صورت تزریقی است. الزم  درمان عفونتهاي پوستی : بهترین دارو براي عفونتهاي پوستی، استفاده از بنزاتین پنی

  د. نرسیلین خوراکی تأثیر کمتري دا رومایسین و پنییتبه ذکر است که ار
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  نژیت یا عفونت چرکی گلو : رفا

ها موضع گرفته باعث چرکـی   کند، در این بیماري باکتریها به روي لوزه این بیماري به صورت تب مخملکی تظاهر پیدا می

کند و به ترتیب سینوزیت و التهاب چرکـی   عفونت به سینوسها و گوش میانی نیز انتشار پیدا میشود. گاهی  شدن آنها می

باشند. باقی  نماید. عوارض عفونتهاي چرکی استرپتوکوکی به صورت آرتریت، نفریت و کاردیت می نی را ایجاد میگوش میا

اوتیت میـانی  ، تانسیلیتشود. لذا  ها باعث ایجاد عفونت مزمن و گاهاً عفونتهاي حاد می هاي لوزه ماندن استرپها در کریپت

که در نتیجه گسترش اثرات ثانویه، ایجـاد آرتریـت، نفریـت و کاردیـت      آیند و سینوزیت از عفونتهاي استرپی به شمار می

  کند.  الریه می کنند. گاهاً انتشار عفونت به ششها ایجاد ذات می

  تب مخملکی :  

م ایجـاد  یـت شهاي پوسـتی اسـت. ایـن توکسـین در پوسـت ار     اشود که همراه بار روژنیک ایجاد مییتاگزوتوکسین ارتوسط 

شود. ایمنی نسبت به ایـن بیمـاري بـا     م دیده نمییتبادي در خون، ار ضعی بوده و در حضور آنتیکند که به صورت مو می

) Dick testتوان از تست دیـک (  باشد. براي پی بردن به ایمن بودن فرد، می بادي ضد توکسین در ارتباط می تولید آنتی

  (براي تست بیماري دیفتري).  باشد. استفاده نمود. تست دیک یک تست پوستی است که مشابه تست شیک می

  نژیت :  رفا

جلـوگیري از عـوارض   کنـد. بـراي    روز فروکش مـی  5یک نوع عفونت خود محدود شونده است که اغلب در عرض معموالً 

بیوتیـک   شود؛ مؤثرترین آنتی بیوتیکها و داروهاي شیمیایی توصیه می چرکی بیماري نظیر تب روماتیسمی، استفاده از آنتی

سـیلین نـادر    هاي مقاوم به پنی ت تزریقی یا خوراکی مورد استفاده قرار داد زیرا سویهتوان به صور است که میسیلین  پنی

  شود.   رومایسین استفاده مییتسیلین از کلیندامایسین و ار هستند. الزم به ذکر است که در افراد آلرژیک، به جاي پنی

  تب روماتیسمی :  

تـرین تظـاهرات تـب     شـود. شـایع   یت و به ندرت بعـد از پیـودرم اسـترپی ایجـاد مـی     تب روماتیسمی اغلب به دنبال فارنژ

ترین ضایعه بیمـاري کاردیـت اسـت     روماتیسمی آرتریت یا درد مفاصل است که در سنین باال بیشتر دیده می/شود و مهم

بـه صـورت آسـیب     شود : تحلیل بافت پیوندي قلـب کـه   دهد. کاردیت به دو صورت دیده می که در سنین جوانی رخ می

  شود.  ولهاي آشوف دیده میدهاي قلبی و ضایعات میوکاردي التهابی اختصاصی که به صورت ن دریچه
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ــاال رفــتن عیــار  ماتیســمی در غیــاب پاســخ آنتــیروتوجــه : تــب  ــادي شــدید اعــم از ب ،  DNase B، آنتــی  ASOب

  دهد.  داز رخ نمینیهیالورو آنتی

هفتـه   5تـا   1و مدت بیمـاري  روز  18ـ   19کسی و شروع عالئم تب روماتیسمی مدت زمان متوسط میان عفونتهاي فارن

مرحله براي بیمـاري شـناخته شـده    دهد. سه  ع تب روماتیسمی الزاماً با بیماري استرپتوکوکی همزمان رخ نمیرواست. ش

ها در گلـو بـاقی   ـ مرحله نهفته که طی آن ممکـن اسـت اسـترپتوکوک   2ـ عفونت حاد استرپتوکوکی نازوفارنکس 1است : 

شـوند.   اي که در آن تغییرات الکتروکاردیوگرافیک ظاهر شده و عالئم تب روماتیسمی حاد مشـاهده مـی   ـ مرحله3بمانند. 

گردد، کشت از گلـو نتیجـه منفـی     شود و تغییرات الکتروکاردیوگرافیک ایجاد می معموالً زمانی که عالئم مذکور شروع می

  دهد.  می

سـیلین بـه    تأثیر است. جهت کنترل تب روماتیسـمی ثانویـه، از پنـی    بیوتیکها بی با استفاده از آنتیدرمان تب روماتیسمی 

به ذکر است کـه حـداقل   تأثیر هستند. الزم  سیلین خوراکی و سولفانامیدها بی پنیشود.  عنوان داروي انتخابی استفاده می

  سال بعد از آخرین حمله بیماري است.  5دوره درمان تا 

اینکه همیشه امکان پیدا کردن استرپتوکوکها در گلوي بیماران مبتال به تب روماتیسمی وجود نـدارد و عفونتهـاي   نظر به 

 ASO  ،Antiاولیه استرپتوکوکی گاهاً نامشخص هسـتند، لـذا اسـتفاده از روشـهاي ایمونولوژیـک نظیـر تعیـین عیـار         

DNase B د به تشخیص این عفونتها کمک کنند.  توانن داز مینیهیالورو فیبرینولیزین و آنتی ، آنتی  

  براي تشخیص تب روماتیسمی :  Jonesطرح تغییر یافته  .6جدول 
  تظاهرات دیگر  تظاهرات اصلی

  تب  کاردیت
  مفصل درد  آرتریت
  )C – Reactive proteinیمانتاسیون (دسباال رفتن سرعت   کره

  تغییرات الکتروکاردیوگرافیک  مارجی ناتومیتما ار

  زیرپوستی ندولهاي
سابقه تب روماتیسمی قبلی یا بیماري روماتیسم قلبی به عالوه شواهد قبلی عفونت 

یا باال رفتن  Aاسترپتوکوکی شامل تب مخملک، فارنژیت ناشی از استرپتوکوکهاي گروه 
  کور ضد استرپتوکوکی عیار آنتی

  

هرات اصلی به همـراه دو مـورد از تظـاهرات دیگـر     توجه داشته باشید که هرگاه دو مورد از تظاهرات اصلی یا یکی از تظا 

شود که به احتمال زیاد فـرد دچـار تـب     دیده شوند و شواهدي دال بر عفونت استرپتوکوکی بدست آید، نتیجه حاصل می

  روماتیسمی شده است. 
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  گلومرولونفریت حاد  

ادم احتباس مایعات و  فشار خـون کـه    این بیماري عارضه بعد از پیودرم است و عالئم آن به صورت وجود خون در ادرار،

روز تا دو هفتـه بعـد از    10شوند. این عارضه یا بیماري  شود، سردرد و احتقان گردش خون دیده می باعث ایجاد تهوع می

هـاي   بـا گلومرولونفریـت مـرتبط هسـتند. سـویه      Aهاي نفریتوژنیـک اسـترپتوکوکهاي گـروه     آید. سویه آلودگی پدید می

،  2هسـتند از جملـه تیپهـاي     Mشود که ایجاد پیودرم کرده و معموالً تیپهاي بـاالي   هایی گفته می ویهنفریتوژنیک به س

هـاي فارنکسـی بـویژه     سـویه باشند. همچنین  هستند که مواد پیودرم ـ نفریت می  Mهاي اصلی  سویه  61،  59، 57، 49

  باشند.  نفریتوژنیک می 12و  1تیپهاي 

وجود ندارد. لذا عیـار   ASOپایین است یا اینکه  ASOشود، عیار  متعاقب پیودرم ایجاد می نکته : در گلومرولونفریت که

Anti DNase B گیرد.  داز مورد توجه قرار مینیهیالورو و آنتی  

  (استرپتوکوکوس آگاالکتیه)   Bاسترپتوکوکهاي گروه 

بـه صـورت   باشـند. ولـی    ئز اهمیـت نمـی  هسـتند و در انسـان حـا    Bاسترپتوکوکها داراي کربوهیدرات گروه  از این گروه

هاي ادراري و گوارشی و در لوله تنفسی افراد سالم و بالغ وجود دارد. این   لولهفلور در واژن وجود دارند. همچنین در میکرو

سـمی   می و سـپتی بخش فوقانی دستگاه تنفس، مننژیت، بـاکتری  تتوانند التهاب چرکین در پستان گاو، عفون باکتریها می

نسـبت بـه   تـر و هالـه بتـا همـولیز در آنهـا       کمـی درشـت   Aنند. کلنی آنهـا نسـبت بـه اسـترپتوکوکهاي گـروه      ک ایجاد

همولیتیک هستند ولی نه همه آنها. از دیگـر ویژگیهـاي   تر است. این باکتریها اکثراً بتاکوچک یاسترپتوکوکوس پایوژنز کم

  جنسی قابل انتشار هستند. (از زنان به مردان). این است که از راه مقاربت  Bمربوط به استرپتوکوکهاي گروه 

کنـد کـه باعـث تشـدید حساسـیت       ) تولید مـی CAMPفاکتور پروتئینی به نام فاکتور کمپ ( Bنکته : استرپهاي گروه 

م شـده و همـولیز اسـتافی و    وین کلسـتریدی سـ گلبولهاي قرمز خون نسبت به همولیز استافیلوکوکوس اورئوس و آلفـا توک 

  کند.   را تشدید میکلستریدیومی 

ژنهاي  آنتی Ia  ،Ib  ،Ic  ،II  ،IIIعبارتند از :  Bژنهاي) کپسول، سروتیپهاي گروه  هاي (آنتیدساکاری با توجه به پلی

لیه بادیهاي تولید شده برع ، باعث توقف فاگوسیتوز شده و در ویروالنس باکتري نقش دارند. آنتیBکپسولی در گروه 

ها  ، برخی از سویه Bبوده و این ایمنی با نقش اپسونین در ارتباط است. الزم به ذکر است که در گروه  از سروتیپها ایمنی

  باشند.  می Xو  Rهاي ژن داراي آنتی



  میکروبیولوژي   »46«
 
 
 

، واژن زنان بالغ، مجاري ادراري زنان و مـردان و همچنـین راسـت روده    B ترین محل سکونت استرپتوکوکهاي گروه شایع

  . است

  نکته : تشکیل کلنی در واژن زنان آبستن بیش از زنان دیگر است. 

آلـوده   نبـه هنگـام تولـد از طریـق واژ     بطور مسـتقیم کنند. نوزادان  در نوزادان ایجاد بیماري می Bاسترپتوکوکهاي گروه 

صد از این نـوزادان بـه بیمـاري    در 1گردند.  شوند و یا اینکه بعد از تولد در شیرخوارگاه بیمارستان یا در خانه آلوده می می

  شوند.  مبتال می

  ناتال  آلودگیهاي پري

ــ  1کننـد :   بنـدي مـی   شوند، به دو گروه تقسـیم  ایجاد می Bبیماریهاي را که در نوزادان به واسطه استرپتوکوکهاي گروه 

ي بعد از تولد هسـتند. تصـور بـر    ـ بیماریهایی که مربوط به آلودگیها2شوند.  بیماریهایی که بالفاصله بعد از تولد ایجاد می

 24این است که بیماریهاي گروه اول ناشی از آلودگیهاي رحمی یا عبور از واژن است. در ایـن حالـت بیمـاري در عـرض     

انجامد. محل اولیه آلودگی ششـها   کند ولی گاهاً تا یک هفته بعد از تولد هم به طول می تظاهر پیدا می دساعت بعد از تول

  شود.    سمی و مننژیت می قب آلودگی تنفسی، ایجاد سپتیمتعاهستند که 

شـوند. ایـن    روز بعد از تولد آشـکار مـی   7ـ   10بیماریهاي دسته دوم ناشی از آلودگی در شیرخوارگاه یا خانه هستند. لذا 

تـر از   پـایین اول را ندارند و از لحاظ عالئم بسیار متغیرترنـد. گرچـه میـزان مـرگ و میـر       بیماریها شدت بیماریهاي دسته

  بیماریهاي دسته اول است ولی عوارض بیماري به ویژه عوارض عصبی باالست. 

درصد است. میزان مـرگ و میـر در مـوارد     50العاده باال بوده و حدوداً  میزان مرگ و میر ناشی از این عفونتها معموالً فوق

  درصد گزارش شده است.  30یل بیماري صورت گیرد، اسیلینی در او رغم اینکه درمان پنی شدید علی

بـراي مـادرانی کـه نتیجـه کشـت از واژن در دوره      بیوتیـک   سازي افراد، تجویز آنتـی  براي کاهش میزان بیماري باید ایمن

  بیوتیکها انجام گیرد.  آبستنی آنها مثبت بوده و پیشگیري در نوزادان تولد یافته از مادران آلوده با استفاده از آنتی

   Cهاسترپتوکوکهاي گرو

 . S . equi  ،Sشامل چندین گونه هستند که در اصل بیماریزاهاي حیـوانی هسـتند ماننـد      C  استرپتوکوکهاي گروه

equisimilis ،S . dysgalactia ،S . zooepidermicus   



   »47«  میکروبیولوژي
  
  
  

ایجـاد   کنند و شواهدي که نشان دهد تب روماتیسمی یا گلومرولونفریـت  عفونتهاي انسانی تولید میاین باکتریها به ندرت 

  کنند به دست نیامده است. 

وکاردیت و تشکیل آبسه نقش دارند و برخـی از آنهـا   دنکته : استرپتوکوکهاي آلفا همولیتیک غالباً در عفونتهاي زخمی، ان

  گویند.   عامل پوسیدگی دندان هستند. این گروه از استرپها را  استرپتوکوکهاي ویریدانس  نیز می

  عنوان انتروکوکها) (تحت  Dاسترپتوکوکهاي گروه 

هـا،   بین این سویهشوند. از  باشند، به نام انتروکوکوس نامیده می ده انسان میروهاي ساکن در  این باکتریها که شامل سویه

تـرین محـل عفونـت در     شـوند. شـایع   درصد توسط فیسیوم ایجـاد مـی   5ـ   10درصد عفونتها توسط فکالیس و  85ـ   90

  باشد.  ي صفراوي، زخمها و خون میبیماران، مجاري ادراري، مجار

سفالوسـپورین  باکتریهـا در برابـر   کنند. این  وکاردیت ایجاد میددر کودکان ایجاد مننژیت و در بالغین اننکته : انتروکوکها 

  اکتام و آمینوگلیکوزیدها مقاوم هستند. بسیلیناز و مونو سیلینهاي مقاوم به پنی پنی

دهند  سیلین حساسیت کمتري از خود نشان می سیلین و آمپی وکهاي دیگر در برابر پنیانتروکوکها در مقایسه با استرپتوک

انتروکـوکی مثـل   عفونتهـاي شـدید   درمـان  شـوند. بـراي    بتاالکتامها متوقف شـده امـا کشـته نمـی    و رشد آنها به وسیله 

مـان  ا ضروري است. بکارگیري همزبیوتیکهاي مؤثر بر دیواره سلولی به همراه آمینوگلیکوزیده وکاردیت، بکارگیري آنتیدان

بیوتیکهـاي مـؤثر بـر دیـواره سـلولی       کند. (از جمله آنتی بیوتیکها در انتروکوکها، حساسیت سینرژیستی ایجاد می این آنتی

از انتروکوکهـا  . برخـی  )توان نام بـرد  نکومایسین و از آمینوگلیکوزیدها استرپتومایسین و جنتامایسین را میسیلین و و پنی

کدکننده باشند. ژنهاي  آمینوگلیکوزیدها مقاومند که به دلیل داشتن آنزیمهاي تغییردهنده آمینوگلوکوزیدها می نسبت به

  قرار دارند.  Conjugativeپوزونها یا پالسمیدهاي  این آنزیمها به روي ترانس

دها بـه غیـر از   سـایر آمینوگلیکوزیـ  نکته : مقاومت نسـبت بـه جنتامایسـین نشـانه ایـن اسـت کـه بـاکتري نسـبت بـه           

استرپتومایسین مقاوم است ولی مقاومت نسبت به استرپتومایسین دلیل مقاومت نسبت به سایر آمینوگلیکوزیدها نیسـت.  

همچنین اگر باکتري حساس به جنتامایسین باشد، دلیل بر این نیست که آن باکتري نسبت بـه سـایر آمینوگلیکوزیـدها    

  حساس باشد. 

نکومایسین) ایجاد سیلین و و بیوتیکهاي مؤثر بر دیواره (پنی ین و جنتامایسین به همراه آنتیاحتماالً فقط استرپتومایس

آدنیل ترانسفراز،  4′ـ آدنیل ترانسفراز،  6تغییردهنده آمینوگلیکوزیدها مانند کند. آنزیمهاي  حساسیت سینرژیستی می
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سیلین و  ـ استیل ترانسفراز، سینرژیسم میان پنی6′فسفوترانسفراز /  2′فسفوترانسفراز و  3′انسفراز و ـ استیل تر′6

  برند.  آمینوگلیکوزیدها را از بین می

  فنوتیپهاي مقاومت به ونکومایسین در انتروکوکها 

: این فنوتیپ باکتریهایی از انتروکوکها، نسبت به ونکومایسـین و تیکـوپالنین مقاومـت القـائی دارد.      Van Aنوتیپ ـ ف1

  باشد.  نکومایسین میبیوتیک گلیکوپپتیدي است که مشابه و تیکوپالنین یک آنتی

  ن حساس است. : این فنوتیپ نسبت به ونکومایسین مقاوم بوده ولی نسبت به تیکوپالنی  Van Bفنوتیپ ـ 2

: در انتروکوکهایی مانند انتروکوکوس گالیناروم، انتروکوکوس فاروس و انتروکوکوس فالوسانس دیده  Van Cـ فنوتیپ 3

  دهد.  فنوتیپ نسبت به ونکومایسین مقاومت حد واسط نشان میشود. این  می

ت به تیکوپالنین مقاومت پایین و یا : نسبت به ونکومایسین مقاومت نسبی و متوسط داشته ولی نسب Van Dـ فنوتیپ 4

  ترین سویه مقاوم به ونکومایسین است.  حساسیت دارند. انتروکوکوس فیسیوم شایع

تاپپتیدي پپتیدوگلیکان واکنش نشـان داده و در سـنتز   ندر زنجیره پ D . Alaـ   D . Alaونکومایسین و تیکوپالنین با 

سیستمی ژنهاي پالزمیدي است که این پالزمیـد خـود انتقـال یابنـده      Van Aکند. اوپرون  دیواره سلولی وقفه ایجاد می

 Tn/   546باشـد. ترانسـپوزون   است که بهترین شاخص مقاومت به ونکومایسین می Tn/   546ن وبوده و واجد ترانسپوز

   ن به صورت زیر است :و) است. این ترانسپوزORF 2از (و) و یک ریسول ORF 1( ازپوز سژن، یک تران 7شامل 

ORF1-ORF2-VanR-VanS-VanH-VanA-VanX-VanY-VanZ        

بـراي   VanXو  VanAو  VanHنسـبت بـه ونکومایسـین و تیکـوپالنین حسـاس هسـتند.        VanSو  VanRتوجه : 

ـ     D . Ala به جاي پپتیـد   که کنند می دپروتئینهایی را ک VanAو  VanHباشند.  مقاومت ونکومایسینی ضروري می

D . Ala پپتید ، دپسی Lactat  ـD . Ala  ـD . Ala فسفات ـ مورامیل  دین ديیپپتید به یور دپسیسازند. این  را می

  شوند.  دهد که ونکومایسین و تیکوپالنین به آن متصل نمی ساز پنتاپپتیدي می پپتید متصل شده و تشکیل پیش ـ تري

Van X کند که  د میپپتیدازي را ک ديD . Ala   ـD . Ala نماید.  محیط را تجزیه می موجود درVan Y  وVan Z 

انتهایی را از پنتاپپتید  D . Alaکند که  کربوکسی پپتیدازي را کد می Van Yدر مقاومت ونکومایسینی ضرورت ندارد. 

 Van Zکه در سنتز دیواره سلولی شرکت کند.  ماند پنتاپپتیدي به صورت نرمال باقی نمی چجدا کرده و بدین ترتیب هی
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زیـر آنزیمهـاي تغییردهنـده آمینوگلیکوزیـدها را کـه باعـث از بـین رفـتن         شود. جـدول   قاومت به تیکوپالنین میباعث م

  دهد.  شود، نشان می سیلین و آمینوگلیکوزیدها می سینرژیسم میان پنی

  ـ آنزیمهاي تغییردهنده آمینوگلیکوزیدها 7جدول 
  جنتامایسین  توبرامایسین  آمیکاسین  استرپتومایسین  آنزیم

  -  -  -  +  . آدنیل ترانسفراز6
  -  +  ±  -  . آدنیل ترانسفراز′4
  -  +  +  -  استیل ترانسفراز ′6
  -  -  +  -  . آدنیل ترانسفراز′3

استیل  6′فراز / . فسفو ترانس′2
  +  +  +  -  ترانسفراز

  

قادرند که تولید بتاالکتامـاز کننـد. تولیـد بتاالکتامـاز غالبـاً بـا مقاومـت         E . feacalisهاي انتروکوکوس از جمله  سویه 

  جنتامایسینی باال همراه است. 

انـد. بـراي تشـخیص     ي پالزمید واقع شـده رویسین هر دو بر نکته : ژنهاي بتاالکتامازي و ژنهاي مقاومت نسبت به جنتاما

  شود.   بتاالکتاماز از آزمایش سفالوسپورین کروموژنیک استفاده می

سیلین، ونکومایسین یا استرپتومایسـین بـه همـراه یـک بازدارنـده بتاالکتامـازي        براي درمان عفونتهاي انتروکوکی از پنی

تروکوك از نظر همولیز، غیرهمولیتیک یـا اینکـه آلفـا همولیتیـک هسـتند. فقـط       هاي ان شود. بسیاري از سویه استفاده می

فکالیس و دورانس، بتاهمولیتیک هستند. انتروکوکها نسبت به صفرا مقاوم بوده و اسکولین را هیدرولیز هاي   برخی از سویه

  کنند.   می

.  PYR )Lقادرنـد  شـود. انتروکوکهـا    اسـتفاده مـی   PYRاز تست  Aگروه براي تشخیص انتروکوکها و استرپتوکوکهاي 

متیل آمینو سینامالدئید به اضافه یـک   ـ دي  Nعرف ماز  PYRهیدرولیز کنند. در تست پیرولیدونیل ـ بتانفتیل آمید) را  

  شود.  دترجنت استفاده می

در درمـان  تـوان   ـ سولفامتوکسازول حساس هستند ولـی از ایـن ترکیـب نمـی     متوپریم  انتروکوکها نسبت به ترکیب تري

  عفونتهاي انتروکوکی استفاده کرد. 

. غیــر انتروکــوکی هســتند  Dکــوئی جــزء اســترپتوکوکهاي گــروه انکتــه : اســترپتوکوکوس بــویس و اســترپتوکوکوس 

 5/6نیست. این باکتري مقـاوم بـه صـفرا بـوده در      PYRترپتوکوکوس بویس غیر همولیتیک بوده و قادر به هیدرولیز اس
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مقاوم است و براي درمان از ونکومایسین یـا استرپتومایسـین بـه     Gسیلین  ید و همچنین به پنینما درصد نمک رشد می

  شود.  استفاده می Gسیلین  همراه پنی

  استرپتوکوکهاي دهانی  

باشـد.   ، میلـري مـی  لیواریوس، میتـیس (میتیـور) سـنگوئیس   استرپتوکوکهاي دهانی شامل استرپتوکوکوس موتـانس، سـا  

اي،  ریوس ساکن بزاق و قسمت انتهایی زبان است. بقیه ایـن اسـترپتوکوکها سـاکن شـکافهاي لثـه     سالیوااسترپتوکوکوس 

، سنگوئیس و میلري عامل آبسه لثـه هسـتند. در اسـترپتوکوکهاي    موتانسپالکهاي دهانی، بزاق هستند. استرپتوکوکوس 

اسـترپتوکوکوس  سـاکارید در   این پلـی  باشد. هاي قلبی می ساکارید خارجی گلیکان، عامل چسبندگی به دریچه دهانی پلی

  شود و در موتانس و سنگوئیس نیز وجود دارد.  بوئیس به مقدار زیاد تولید می

انس آلفا همولیتیک هستند. استافیلوکوکهاي بتـا  دوکاردیت تحت حاد، باکتریهاي ویریدترین عوامل بیماري ان نکته : شایع

  وکاردیت حاد هستند. دیلوس، بروسال عامل انگوکوك، سالمونال، هموفنهمولیتیک، گونوکوك، من

  باشند : وکاردیت ایجاد کنند در مجموع به شرح زیر میدنکته : باکتریهایی که قادرند ان

کوکــوس فکــالیس، انس، پیتــیس، ســنگوئیس، موتــانس، میلــري، ســالیواریوس، بــویس، انتروداسترپتوکوکوســهاي ویریــ

  ... ها، باسیلهاي گرم منفی، قارچها وفتروئیدیا مثل اورئوس و اپیدرمایدیس، دهمولیتیک، استافیلوکوکه استرپتوکوکهاي بتا

  پنوموکوکها (استرپتوکوکوس نومونیا)  

پنوموکوکها باکتریهاي گرم مثبت با یک انتهاي تیز و کشیده (شبیه شعله شمع) هستند که توسط رنگهاي انیلینـی رنـگ   

تهاي کهنه بـه دلیـل اثـر اتولیزینهـا بـر دیـواره سـلولی گـرم منفـی          شوند ولی در کش گیرند و مشخصاً گرم مثبت می می

غیـر  باشـند. پنوموکوکهـا    الریه و التهاب چرکین گوش میانی در کودکـان مـی   ترین عامل ذات این باکتریها شایعشوند.  می

بتا همولیتیـک  ) آلفا همولیتیک هستند ولی در شرایط بیهوازي Blood agarگار (آمتحرك فاقد اسپور هستند، در بالد 

) و از Homofermentativeهوازي و بیهوازي اختیـاري هسـتند. جـور تخمیـر بـوده (      استرپتوکوکهاهمانند شوند.  می

ـ آالنـین آمیـداز، بـر      Lـ اسـتیل مورامیـل ـ      Nپنوموکوکی به نـام  کنند. اتولیزین  تخمیر قندها اسید الکتیک تولید می

زنده در حضـور امـالح صـفراوي و صـفرا     آورد. پنوموکوکهاي  به حالت محلول درمیپپتیدوگلیکان دیواره اثر کرده و آن را 

کننـد. (سـلولهاي کشـته شـده بـه وسـیله        شوند زیرا امالح صفراوي اتولیزین پنوموکوکها را قعال می تجزیه و متالشی می

  شود.   پنوموکوکها می شدنلوریل سولفات نیز باعث حل شوند). سدیم   حرارت، در حضور صفرا تجزیه و متالشی نمی
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توان با استفاده از تست صفرا و اپتوچین از سایر استرپهاي آلفا هملیتیـک تمـایز داد. (پنوموکوکهـا نیـز      پنوموکوکها را می

  در موش ویروالنس باالیی دارند. آلفا همولیتیک هستند). پنوموکوکها 

آنجـا کـه ایـن باکتریهـا فاقـد کاتـاالز       کننـد. از   د مـی حیط پراکسید تولیگیهاي پنوموکوکها این است که در ماز دیگر ویژ

هستند، لذا پراکسید در محیط انباشته شده و با توجه به اینکه پنوموکوکها نسبت به آب اکسیژنه حساس هسـتند باعـث   

تـوان آنهـا را در یخچـال یـا بـه صـورت        براي نگهداري پنوموکوکها میشود.  محدود شدن رشد در کشتهاي چند روزه می

کلریـد  مـوالر و   004/0ضد عفونی کننده نظیر صابون، سدیم ریسـینوالت و سـدیم اولئـات    فلیزه نگهداري نمود. مواد لیو

شود و بر روي  شود، بیاعث ایجاد همولیز آلفا می جیوه بر آنها مؤثر است. همولیزین پنوموکوکی که پنوموالیزین نامیده می

درمونکروتیک است. لوکوسـیدین  همولیزین در حیوانات گذارد. این  می روسیتهاي انسان، گوسفند و خوکچه هندي اثریتار

  شود.   داز نیز توسط پنوموکوکها تولید مینیو هیالورو

شـود کـه    ي پپتیدوگلیکان دیواره، یک درشت مولکول غیر ایمونولوژیک تولیـد مـی  رودر اثر عمل اتولیزین پنوموکوکی بر 

شـود.   ه آ باعـث تغییـر رنـگ پوسـت پاهـا، بینـی، دم و گـوش حیـوان مـی         پـوره پـور  باشـد.   آ مـی عامل مولد پوره پوره 

ژن دیواره (اسید تایکوئیک) اسـت کـه حـاوي     گیرد اما داراي آنتی نومونیا در گروههاي النسفیلد قرار نمیتوکوکوس پاستر

  شود.  می نامیده Cها یکسان بوده و به نام ماده  ژن دیواره در تمام سویه آنتیباشد. این  کولین فسفات می

گیرد ولی در اسـترپتوکوکوس نومونیـا    صورت می Mژنهاي سطحی  بندي استرپتوکوکوس پایوژنز براساس آنتی نکته : تیپ

گیـرد کـه یـک     ) یعنی کربوهیدرات اختصاصی کپسول صورت میSSS )Soluble  Specific  Substanceبراساس 

ژنهـاي پروتئینـی    کورهـاي ضـد دیـواره و آنتـی     به وسیله آنتی گلوتیناسیونآزا است. کپسول در پنوموکوك از  ماده ایمنی

  کند.   جلوگیري می

  بندي پنوموکوك   روشهاي تیپ

  سرم اختصاصی سلولهاي کپسولدار با آنتیگلوتیناسیون آـ واکنش 1

  سرم اختصاصی ساکارید کپسولی با آنتی ـ راسب شدن پلی2

قـرار   ،سـرم و مقـداري آبـی متیـل     جـاورت بـا آنتـی   دار در مکنش کوالنگ سلولهاي کپسول: در وا quellungـ واکنش 3

شوند. کپسول با ویروالنس ایـن بـاکتري ارتبـاط داشـته و      سرم متورم می کپسولها در مجاورت با آنتیدر نتیجه  .گیرند می

  کمپلمان است.  C3bوز جزء یتفعال در تحریک فاگوسشود. عامل  وز مییتباعث مقاومت در برابر فاگوس
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شـوند.   در سلولهاي نازوفارنکسی متصـل مـی   Gal GLCNACB – 1 -3 هاي نئوالکتوزي واحد ها به گیرندهوکپنوموک

فرعـی  شـود. سـیر    و حفظ اتصال پنوموکوك با مخاط می IgA، پروتئازي است که باعث تجزیه  Aایمونوگلبولین پروتئاز 

شـود در   ه اسید تایکوئیک دیواره سـلولی فعـال مـی   کمپلمان در میزبانانی که نسبت به این باکتري ایمنی ندارند، به وسیل

  شـدن  گردد. فعال  کورهاي اختصاصی کپسول باعث تحریک اپسونیزاسیون می حالی که راه کالسیک کمپلمان توسط آنتی

C3b هایی از پنوموکوك کـه باعـث تحریـک تعـداد بیشـتري       شود. سویه وز مییت(از اجزاء کمپلمان) باعث تحریک فاگوس

C3b شـوند. بـا فعـال شـدن      ه مـی یتکمتري دارند زیـرا بیشـتر فاگوسـ    ند، ویروالنشو میC3a  وC5 a  هیسـتامین و ،

یک بوده و باعـث رهـا شـدن آنزیمهـا و متابولیتهـاي      سوتاکیشیم C3aگردد.  سروتونین آزاد شده موجب التهاب بافت می

  شود.   سمی نسبت به اکسیژن از نوتروفیلها می

  دار صاف بوده و انواع بدون کپسول خشن هستند. توجه : پنوموکوکهاي کپسول

  سمی، مننژیت، عفونت گوش میانی.  سپتیالریه،  عفونتهاي پنوموکوکی : شامل ذات

هایی  ممکن است وارد خون شود و ایجاد باکتریمی کند. سویهشود بلکه باکتري  محدود به ششها نمیالریه عفونت  در ذات

اب حـاد چـرکین   . در التهـ  23،  19،  18،  14،  6اند عبارتنـد از : تیپهـاي    دا شدهکودکان جکه از مننژیت و باکتریمی 

اسـترپتوکوکوس نومونیـا را   دیـده شـده اسـت.     19و در آمریکا تیـپ   23،  14،  6،  3یا) تیپهاي دگوش میانی (اوتیت م

  توان از مایع جنب، مایع مغزي ـ نخاعی و خلط و خون نیز جدا کرد.  می

انس مفید ددرصد براي تمایز آنها از استرپتوکوکهاي ویری 2ی کوالت سدیم سدرصد گاوي یا داک 10اي حل شدن در صفر

تـوان از تزریـق صـفاقی بـه مـوش       دهد. در روشهاي ایمونولوژیک مـی  تري می است ولی روشهاي سرولوژیک جواب سریع

اپتوچین نیز در تشخیص مفید است. (اتیـل   شود. تست ساعت بعد از تزریق آثار بیماري ظاهر می  5ـ   8استفاده کرد که 

  هیدروکوپرئین هیدروکلراید).  

مسـن،  شـود. افـراد    ساکارید کپسولی ایجـاد مـی   بادي ضد پلی آنتی  آلودگیهاي پنوموکوکی از طریق تولیدایمنی در برابر 

سـم مـزمن دارنـد. همچنـین     یا الکلی باشند افرادي که داراي بیماریهاي مزمن هستند یا در اعمال طحال دچار اختالل می

  باشند.  افرادي با بیماریهاي لوسمی و گلبول داسی شکل، مستعد در ابتال به بیماریهاي پنوموکوکی می
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  آئروکوکوس  

باکتریهاي کروي شکل یا تتراد هستند که فاقـد فعالیـت کاتـاالزي هسـتند، گـرم مثبـت بـوده فاقـد آنزیمهـاي تنفسـی           

کنند  که احتمـاالً بـه دلیـل وجـود آب اکسـیژنه       تولید هاله سبز رنگ می Blood agarمحیط باشند. در  پورفیرینی می

گاالکتوز، مـالتوز،   ،شود. این باکتري قادر است از قندهایی مثل فروکتوز است. آب اکسیژنه در کشتهاي بیهوازي تولید می

وز، الکتـوز و مـانیتول هـم اسـید تولیـد      از سـاکاروز، ترهـال  باشد. همچنـین   مانوز، تولید اسید کند که بدون تولید گاز می

انس است کـه میکـرو آئروفیلیـک و غیـر     یدارگانوتروف است. گونه معروف آن آئروکوکوس ویر یوشیم کند. آئروکوکوس می

  باشد.  متحرك می

  جمال :  

این دارند.  KCNکوکسیهاي تکی یا دو تایی هستند. هوازي یا بیهوازي اختیاري هستند. سیستم تنفسی مقاوم به 

 βاسترپتوکوکهاي کنند. مشابه  به احیاء نیترات نبوده ولی نیتریت را احیاء میباشند. قادر  وارگانوتروف مییباکتریها شیم

سیلین، استرپتومایسین، ونکومایسین، تتراسیکلین،  ـ همولیتیک هستند. این باکتریها غیر بیماریزا هستند، نسبت به پنی

شوند. گونه معروف  ها یافت می بیوتیکهاي ماکرولیدي حساس هستند. در ترشحات نائی و سطح لثه مفنیکل و آنتیکلرا

  باشد.  می G . haemolysansآنها 

  توکوکهاي الکتیک استرپ

  باشد.  می S . lactis  ،S . cremoris  ،S . thermophilusاین گروه شامل 

S . lactis  وS . cremoris  هستند ولی در مشابه همS . cremoris ها بلندترند.  زنجیره   

S . lactis هـا هالـه    عامل ترشیدگی شیر است. این دسته از استرپتوکوکها گاما همولیتیک هستند و گاهاً برخی از سویه

  کنند یعنی آلفا همولیتیک هستند.  سبز ایجاد می

S . lactis ژن گروهی  داراي آنتیN  ،مدفوع گاو، گرد و خاك، گیاهـان و در روي اشـیاء یافـت    النسفیلد است و در شیر

اسیدیته شیر را باال  S . lactisدر آب پنیر، آب گوجه فرنگی و محیط داراي گلوکز قادر به رشد است. شود. همچنین  می

شـد  کنـد کـه از ر   بیوتیـک قـوي) مـی    (آنتی Nisinتولید شود. همچنین  برده و مانع رشد باکتریهاي فاسدکننده شیر می

  کنند. در مواد لبنی ایجاد طعم و مزه می S . cremorisو  S . lactisکند. در کل   باکتریهاي گرم مثبت جلوگیري می



  میکروبیولوژي   »54«
 
 
 

S . thermophilus  گـراد قـادر بـه رشـد اسـت و در شـیر        درجه سـانتی  63که در یک باکتري مقاوم به حرارت است

 . Sپنیر کاربرد دارد.  ripeningباشد و در  یهاي نوك سوزنی میباکتري داراي کلنشود. این  پاستوریزه به وفور یافت می

thermophilus  داراي ژنCSP ژن باعـث سـازگاري بـاکتري بـه درجـه      شود. این  است که در درجات پایین بیان می

  شود.  حرارت پایین و سرما می

  وکونوستوك  ل

راي سـلولهاي کـروي بـا پوشـش ضـخیم بـه نـام        آبی گرفته شده است. این بـاکتري دا ـ نام لوکونوستوك از جلبک سبز  

باشد. (پوشش خارجی که چسبناك است). این باکتري برخالف سیانوباکترها یا همان جلبکهاي سـبز ـ آبـی     دکستران می

یـن باکتریهـا عامـل تخمیـر در     وژي شبیه الکتوباسیوسـها هسـتند. ا  باشند. لوکونوستوکها از نظر مورفول فاقد کلروفیل می

شوند. از  ها و صافیها می صنعت قندسازي به علت تولید الیه موسیالژي باعث ایجاد مشکل در لولهباشند. در  سبزیجات می

 ، L . dextranicumتوان به  جمله این باکتریها می

 L . mesentroides  .اشاره نمود  

L . citrovorum  ،S . cremoris د استیک هر دو در شیر اسید سیتریک را تجزیه کرده و تولید اسیCO2  و از همه

معموالً مخلوطی از هر دو باکتري مذکور را بـه  استیل عامل تولید مزه کره در لبنیات است.  کنند. دي استیل می تر دي مهم

گیرد لـذا   استیل در محیط اسیدي بهتر صورت می تولید ديکنند. معموالً  سرشیر اضافه کرده و از آن کره و پنیر تولید می

سیتریک توسط این باکتریها ابتدا به استیل کنند. اسید  مناسب کمی اسید سیتریک به سرشیر اضافه می  PHبراي ایجاد 

اوقـات اسـتیل متیـل    شود. گـاهی   استیل اکسیده می شود و سپس استیل متیل کربینول به دي متیل کربینول تبدیل می

اي نـدارد و   شود). این ترکیب مزه ه شود، احیا میشود. (به جاي اینکه اکسید بوتیلن گلیکول تبدیل می 3و  2کربینول به 

  در سنتز الستیک کاربرد دارد.

  کوس  کوپدیو

باکتري در سطوح عمود بر هم و موازي تقسیم شـده  نامند. این  وجود اینکه مکعبی نیستد ولی غالباً آنها را سارسینا میبا 

باکتریها جور تخمیر هسـتند.  (با زاویه قائمه). این  دهند. و در یک سطح یا دو سطح عمود بر هم زنجیره کوتاه تشکیل می

استیل باعث ایجاد طعـم کـره در آب    جو مضر بوده با تولید اسید، کدورت و تولید دي در تخمیر سبزیجات، آب میوه و آب

  تیک هستند.  یباکتریهاي ساپروفکوکوسها وکند. پدی شده و آنها را فاسد می جو جات و آب میوه
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  وکوسهاي گرم منفی ک

باشد. ایـن   ، موراگسال، برانهامال، گینجال، اسنیتوباکتر و ... میگوکوكننمآ) ،  این کوکوسها شامل گونوکوك (نایسریا گونوره

  باکتریها ساکن دهان، بخش فوقانی دستگاه تنفسی و دستگاه ادراري تناسلی هستند. 

باکتریها معمـوالً  شوند. این  ی بوده ولی بیماریزاهاي اولیه محسوب نمیسال و اسنیتوباکتر گاهاً ساکن مخاطهاي انسانکمورا

و غالبـاً بیمـاریزاي    توانـد بیمـاریزا باشـد    نـدرتاً مـی   مالشـوند. برانهـا   از روي شکل کوکوباسیلی آنها از نایسریا متمایز می

  برد. طلب است که به صورت همسفره در بخش فوقانی دستگاه تنفس بسر می فرصت

  شرح داده شده است.  8ویژگیهاي نایسریاها در جدول برخی از 

 استیل ـ متیل کربینول
 

COOH                                            CH٣ 

 
      CH٢                                        C = O             CH٣    
 
 HOC – COOH                             H – COH + COOH + CO٢ 
 
COOH 
                                                   +٢H                      -٢H 
   CH٢ 
 سیترات
 
                                              CH٣                                                  CH٣ 
 
 
                                             HCOH                             C = O 
 
                                            HCOH                              C = O 
 
                                               CH٣                                                   CH٣ 

بوتیلن گلیکول            3و  2  
سنتز الستیک کاربرد دارد).  (در  
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  ـ واکنش بیوشیمیایی در نایسریاها :  8جدول شماره 

  رشد در محیطهاي  باکتري

MTM  ،ML  و

NYC  

DNas  تولید اسید از

e ساکاروز یا   الکتوز  مالتوز  گلوکز

  فروکتوز

  -   -   -   -   +  +  آ نایسریاگونوره

  -   -   -   +  +  +  نایسریا مننجیتدیس

  -   -   +  +  +  +  نایسریا الکتامیکا

  -   +  +  _  +  -   نایسریاسیکا

  -   +  -   +  +  -   نایسریاساب فالوا

  -   +  -   +  +  -   ناسیریاموکوزا

  -   -   -   -   -   -   نایسریافالوسانس

  -   -   -   -   -   +  آ نایسریاسیتره

  +  -   -   -   -   -   برانهامالکاتارالیس

  

 ML:                  محیط   Martin – Lewis        

MTM  محیط  :  Modified Thayer  

NYC  محیط  :New York City  

شود. همچنـین   فقط در برانهامالکاتارالیس دیده می DNaseکنید، فعالیت  همانطور که در جدول باال مشاهده میتوجه : 

لتوز، نایسـریا  کنـد، نایسـریامننجیتیدیس از گلـوکز و مـا     تولید اسـید مـی   آ فقط از گلوکز و طبق جدول باال نایسریاگونوره

فالواو موکوزوا از گلـوکز، مـالتوز، سـاکاروز یـا فروکتـوز، نایسریاسـیکا از        ساب الکتامیکا از گلوکز، مالتوز و الکتوز، نایسریا

ــ ــوکز، الکتــوز، ســاکاروز ی ــه اتفــاق  نایسریافالوســانس و نایسریاســیترهنهایتــاً کننــد.  فروکتــوز تولیــد اســید مــی اگل آ ب

  کنند. از قندهاي مذکور اسید تولید نمی کدام هیچ برانهامالکاتارالیس از
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  آ)   گونوکوکوس (گونوکوك یا نایسریاگونوره

وزاکی یـا در درون  سـ ترشـحات  شـوند. در   کوکوسهاي لوبیایی شکل هستند که باعث ایجاد سوزاك و سوزاك چشمی می

شـود.   ته و بطور موقت تتراد تشکیل میدر این کوکوسها سطوح مجاور مسطح گشتوان مشاهده نمود.  یسیتها آنها راملوکو

دهنـد کـه اجسـام درشـت کـروي و       فـرم، تشـکیل مـی    Lبیوتیکها، اشکال  تأثیر آنتی باکتریها به خودي خود یا تحتاین 

داراي الیه نازکی از پپتیدوگلیکان هستند. این ها  دار هستند. این باکتریها گرم منفی بوده و همانند سایر گرم منفی واکوئل

و لیپوپلی ساکارید هستند همچنین کپسول کربوهیـدراتی و   ژنیک یها در غشاي خارجی خود داراي پروتئینهاي آنتیباکتر

  نقش داشته باشد).  تواند پیلی دارند که در ویروالنس باکتري حائز اهمیت هستند. (پیلی در حرکت باکتري نیز می

خـارجی، باکتریهـا ظـاهر مختلفـی از لحـاظ شـکل کلنـی        بسته به ویروالنس باکتري، پیلی و برخی پروتئینهـاي غشـاي   

در  1و  2شود که تیـپ   تیپ مختلف در گونوکوکها مشاهده می 5که برحسب ظاهر کلنی، توانند داشته باشند. بطوري  می

شفاف، نامنظم و مسطح و طالیی رنـگ اسـت. در    داراي کلنیهاي کوچک، نیمه 1تیپ شوند.  هاي بالینی مشاهده می نمونه

بعـد از کشـت بوجـود      5و  4، 3کم محدب و نسبتاً کوچک و کروي شکل دارد. تیپهـاي  کلنیهاي مات،  2ی که تیپ حال

در جنـین مـرغ :    5این تیپها معموالً غیر بیماریزا هستند. (البتـه تیـپ   تر هستند.  تر و درشت رنگ آیند که مسطح، کم می

  اراي تار بوده ولی بقیه فاقد تار هستند. که ویروالن هستند، د 2و  1تیپهاي جوجه بیماریزاست). 

(پـروتئین   OPaاین کلنیها یک پروتئین اختصاصی به نـام  دهند. در  کلنیهاي تیره و مات اجتماع متراکمی را تشکیل می

II  .شفاف تراکم کمتري داشته  این پروتئین حساس به حرارت است. کلنیهاي روشن و نیمه) عامل مات بودن کلنی است

  هستند. این پروتئین در غشا خارجی باکتري قرار دارد.  OPaروتئین و فاقد پ

  باشند.  تر می شفاف پروویروالن دار و نیمه توجه : کلنیهاي پیلی

گـار حـاوي فاکتورهـاي رشـد،     آگـار یـا شـکالت    آباشد. در محیط شکالت  ترین باکتریها می ازنیگونوکوك خرد یکی از پر

کنـد.   تئین رشـد مـی  سـ به عـالوه سی  Glucose agar Triptic digestها در محیط  از سویهتواند رشد کند. برخی  می

 CO2نیز براي رشد آنها الزم است. براي تأمین  CO2گونوکوکها ضروري است. همچنین رطوبت و براي رشد  تئینسسی

شـود.   استفاده مـی  کربنات سدیم در محیط از بی CO2به جاي شود. گاهاً  استفاده می Candle jarو رطوبت معموالً از 

کننـده   متوسط و مواد ضـد عفـونی  کنند. گرماي  گونوکوکها الزاماً هوازي هستند ولی در محیط بیهوازي نیز کمی رشد می

همچنین رنگهاي فالوینی و امالح نقره آنها را بـه سـرعت   برد.  دقیقه از بین می 1ـ    3درصد آنها را در عرض  1مثل فنل 
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کننـد. بـراي    بت به خشکی حساسند. فقط گلوکز را تخمیر کـرده و اسـیدالکتیک تولیـد مـی    نسکند. گونوکوکها  نابود می

گونوکوکهـا قـادر بـه تخمیـر مـالتوز نیسـتد.       شود. زیرا  ریاها از تخمیر مالتوز استفاده میستشخیص گونوکوکها از سایر نای

  ست. ا   agar  digest Systine tripticمحیط انتخابی جهت بررسی واکنشهاي تخمیري 

تمـایز گونوکـوك از تسـت    کننـد. بـراي    سایر نایسریاها کاتاالز مثبت هستند و تولید ایندوفنل اکسـیداز مـی   وگونوکوك 

ن یلکنند، در حضور معرف تتـرامتیلن پـارافن   هایی که این آنزیم را تولید می توان استفاده نمود. سویه ایندوفنل اکسیداز می

سـلولی)   گونوکوکها به غیر از همولیزین ضـعیف، اگزوتوکسـین (توکسـین بـرون    . شوند درصد ارغوانی رنگ می 1آمین  دي

وتوکسین بـاکتري اسـت و   د) یا ان LPSساکارید غشاي خارجی ( لیپوپلیکنند. اثر سمی احتماالً به علت وجود  تولید نمی

شـود.   چرکی شدن مـی به مجراي تناسلی انسان باعث  LPSی اقتزریق درون صفباشد.  می Aعامل سمی بودن آن لیپید 

  شود.  هاي فالوپ می ترکیب همچنین باعث رسیدن آسیب به مخاط لولهاین 

  مقاومت دارویی 

هاي  شدند. سویهمقاوم  ندادند ولی بعدها به آ ا سولفانامیدها پاسخ میباز نظر مقاومت دارویی گونوکوکها ابتدائاً به درمان 

شود و ژنهاي مقاومـت بـه روي پالزمیـد قـرار      سیلین می مت نسبت به پنیسیلیناز نیز وجود دارد که باعث مقاو مولد پنی

ترومایسین، استرپتومایسین و تتراسیکلین نیز مقاومند. پالزمیـد کنتـرل کننـده مقاومـت     یباکتریها نسبت به اردارند. این 

اسـت و مقاومـت    Rفـاکتور  اندازه مختلف است : اندازه بزرگ آن حامل  2یلیناز) داراي س سیلین (مولد پنی نسبت به پنی

  دهد.  به ازاي هر سلول پذیرنده انتقال می  4-10تا   2-10سیلین را در کثرت  نسبت به پنی

  باکتري گونوکوك در مجراي ادراري ـ تناسلی کافی است.  1000توجه : براي ایجاد اورتریت، وجود 

  آ   شاخصهاي ویروالن در گونوره

آید)، پیلی (در  هاي غیر ویروالن شاخص بشمار نمی ي غشاء خارجی، کپسول (در سویهاین شاخصها عبارتند از : پروتئینها

کند، گونوباکتین که مصـرف آهـن را تحریـک     را تجزیه می IgA1که  IgAهاي ساپروفیت شاخص نیست)، پروتئاز  سویه

  کند. گونوباکتین همان سیدروفور گونوکوکی است.  می
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  پیلی درگونوکوك  

دو نوع است : نوع آلفا و نوع بتا که از نظر وزنی متفاوت بوده و خواص چسـبندگی مختلفـی دارنـد.     پیلی در گونوکوك بر

ادامـه  شود و نسبت به نوع بتا خاصیت ویروالن بیشـتري دارد. در   هاي حاوي اسید سیالیک متصل می  نوع آلفا به پذیرنده

  بحث به بررسی بیشتر ساختار پیلی خواهیم پرداخت.  

ها، الکتوباسیلوسها ،  ونوکوکها در حضور میکرو فلور طبیعی مجاري ادراري ـ تناسلی و واژن از جمله بیهوازي نکته : رشد گ

  شود.  استرپها و استاف متوقف می

شـود.   وز وارد سـلولها مـی  یتلیوم) به طریقه فاگوسـ یتاتصال به مخاط دستگاه تناسلی ـ ادراري (سلولهاي اپ باکتري بعد از 

هـاي داراي پیلـی در برابـر     پـذیرد. سـویه   بخشهاي فوقانی دستگاه تناسلی از طریق اسـپرم صـورت مـی    باکتري بهانتقال 

روش اصلی اتصال گونوکـوك بـه مخـاط تناسـلی ـ ادراري از      ه کردن آنها دشوار است. یتتر بوده و فاگوس وز مقاومیتفاگوس

نسبت به سرم طبیعـی مقـاوم بـوده و توانـایی      نتشر هستند،م هاي گونوکوکی که مولد عفونت باشد، سویه طریق پیلی می

رقابت بیشتري براي گرفتن گروه هم (آهن) دارند. دو مکانیسم اصـلی بـراي اخـذ هـم در باکتریهـاي گـرم منفـی مثـل         

  ا عبارتند از : یسریاها، هموفیلوس و یرسینینا

روه هم را از ناقل میزبانی گرفتـه  ـ ترشح هموفورهایی که گ2هاي اختصاصی غشاي خارجی  ـ اتصال مستقیم به پذیرنده1

  دهد.  هاي اختصاصی برگشت می و به پذیرنده

هـاي فـالوپ، مجـاري ادراري ـ تناسـلی، واژن،       شـوند عبارتنـد از : لولـه    سلولهایی که در عفونتهاي گنوکوکی درگیـر مـی  

  لیوم دهانی. یتروسیتها، اسپرم انسانی، اپیتار

ـ برخی از ایـن پروتئینهـا، اتصـال بـه پیـدا      1نوان یکی از شاخصهاي ویروالن : * عملکرد پروتئینهاي غشاي خارجی به ع

ــ برخـی باعـث مقاومـت     3شـوند.   فوذ باکتري به سلول میزبانی مـی ـ برخی باعث ن2کنند.  کردن به مخاط را ترغیب می

  شوند.   باکتري در برابر عوامل باکتریسایدي سرم طبیعی می

هـاي   هایی هستند که کلنی شفاف دارنـد. سـویه   تر از سویهو مجتمع دارند کم ویروالن هایی که کلنیهاي مات سویهنکته : 

  دارند.  HmPopداراي کلنی مات پروتئین حساس به حرارتی به نام 
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  غشاي خارجی پروتئینهاي 

ین : پروتئین اصلی غشاي خارجی است که حساس به حرارت بوده و مقاوم به تریپسـین اسـت. ایـن پـروتئ     Iـ پروتئین 1

کورهاي باکتریسایدي و عامل حساسیت و مقاومت نسبت بـه فعالیـت باکترسـایدي سـرم طبیعـی اسـت. ایـن         مولد آنتی

  پروتئین شاخص سرولوژیک نیز هست. 

عامل کدورت و تجمع کلنـی  : پروتئین فرعی غشاي خارجی است که حساس به حرارت و تریپسین است.  IIـ پروتئین 2

  مل حساسیت به باکتریوسینهاي سرم است. عا Iتئین واست و همانند پر

گونوکوکها به لوکوسیتها و بلعیـده شـدن بعـدي    : پروتئین وابسته به لوکوسیت است که چسبندگی   HmPLAپروتئین 

  کند.   آنها را تشدید می

کند و  می) باید بگوییم که این پروتئین از غشاي سیتوپالسمی گونوکوك به خارج گسترش پیدا I )Porدر مورد پروتئین 

 هکند که از طریق این منافذ، برخی از مواد غذایی به داخل سـلول را  ایجاد می سلول مر منافذي را در سطح به صورت تري

ژنیـک ایـن پروتئینهـا در سـلولهاي      شود ولی خـواص آنتـی   بیان می Porیابند. در هر سلول گونوکوکی فقط یک نوع  می

  باکتریایی مختلف متفاوت است. 

در اتصل کلنیهاي باکتریایی به یکدیگر یا در اتصال آنها به سلولهاي میزبانی نقش دارند. قسـمتی از  ) : II )Opaپروتئین 

Opa نـوع   3و گـاهی   2،  1گونوکوك ممکن اسـت  گیرد. یک  در غشاي خارجی و قسمتی دیگر در سطح سلول قرار می

Opa  را بیان کند و یا اینکه فاقدOpa  .باشدOpa گونوکوکهایی شود یی که کلنیهاي مات دارند دیده میدر گونوکوکها ،

  یا فاقد آن باشند.  Opaکه داراي کلنیهاي شفاف هستند ممکن است حاوي 

پـروتئین یـک   کند. این  در تشکیل منافذ سطحی سلول همکاري می Por) : این پروتئین با پروتئین III )Rmpپروتئین 

  گیرد.   ش با تغییر در وزن مولکولی صورت میپذیر است و کاه پروتئین تغییرپذیر یا کاهش

هاي جـانبی طویـل اسـت. سـمیت عفونتهـاي       شود که فاقد زنجیره نامیده می LOSگونوکوکها  LPSساکارید : لیگولیپوا

گونوکوکها از نظر ساختار مشابه اسـفنگولیپیدهاي غشـاي سیتوپالسـمی     LOSاست.  LOSگونوکوکی عمدتاً مربوط به 

  دهد که از سیستم دفاعی میزبان بگریزد.  اختارهاي مشابه ساختارهاي انسانی به باکتري اجازه میانسان است. این س
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ـ اسـتیل ـ نورامینیـک اسـید) نیسـتند ولـی داراي سیاسـیل           NANA  )Nگونوکوکها قادر به سنتز سیالیک اسید یـا  

ـ استیل نورامینیک   Nسفو ـ  فـ مونو  5ـ را از قند نوکلئوتیدي سیتیدین   NANAسیاسیل ترانسفراز، ترانسفراز هستند. 

  دهد.  پذیرنده گونوکوکی انتقال می LOSو به گاالکتوز انتهایی ) گرفته  CMPـ  NANAاسید (

هـاي سـلولهاي    بادي انسانی مقاوم کرده و در اتصال گونوکـوك بـه پذیرنـده    دار شدن، گونوکوکها را در برابر آنتی سیاسیل

  . کند فاگوسیتیک وقفه ایجاد می

در نایسـریا   LOSنزا وجـود دارد ولـی مشـابه    آمننجیتیدیس و هموفیلوس آنفلو یاآ، نایسر سریاگونورهیدر نا LOSنکته : 

  آ نیست.  گونوره

چهار سرو گروه از سروگروههاي نایسریا مننجتیدیس داراي کپسـول اسـید سـیالیکی اسـت یعنـی مسـیر بیوسـنتزي در        

  منگوکوك با گونوکوك متفاوت است. 

است و حسـاس   Opaاست که پروتئین سطحی مشابه  H8 (Lipپروتئینهایی که در ویروالن گونوکوك مؤثر هستند ( از

  باشند.  به گرما می

Fbp       ن شـود. ایـ   : یک پروتئین مهارکننده آهن است که در مواقعی که آهن به مقـدار کـم در دسـترس باشـد بیـان مـی

  باشد.  می Porپروتیئن مشابه 

Opa  باشند.  ژنهاي سطحی گونوکوك هستند و لذا در پاسخ ایمنی حائز اهمیت می تینرید، جزء آاساک یپوپلیل، پیلین و  

. گونوکوکهـا قادرنـد همـه یـا     شـود  ند ولی تنها یک ژن در محل بیان وارد مـی دژنهاي کدکننده پیلین در گونوکوك متعد

تواننـد پیلینهـاي مختلفـی را     زین آن کنند. لذا میبخشی از ژن پیلین را حذف کرده و همه یا بخشی از ژن دیگر را جایگ

به سلول گریز است که در اتصال  ك شامل تعداد زیادي اسیدآمینه آبآمینی مولکول پیلین در گونوکوسنتز نمایند. بخش 

اي بسـیار متغیـري    میزبانی نقش داشته و در پاسخ ایمنی کمتر دخالت دارد. بخش کربوکسیلیک داراي ترتیب اسیدآمینه

اي در بخش آمینی و بخش میانی مولکول پیلین حفظ شده  اسید آمینهبوده و در پاسخ ایمنی نقش بیشتري دارد. ترادف 

  است. 

  آ   ژنهاي نایسریا گونوره فهرست آنتی

  شود.  پیلین که صدها نوع از آن در گونوکوکها سنتز می •

 زیر تیپ) است. 28ل (شام Por Bزیر تیپ) و  18(داراي porAکه شامل  Porیا  Iپروتئین  •
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 که صدها نوع از آن وجود دارد.  Opaیا  IIپروتئین  •

 ) که یک نوع  است. 3(پروتئین  Rmpپروتئین  •

 که یک نوع دارد.  H8  (Lipپروتئین ( •

 یا پروتئین مهارکننده آهن که یک نوع است.  Fbpپروتئین  •

• IgA1   .که بر دو نوع است 

 ست. نوع یا بیشتر ا 8ساکارید که  لیپوپلی •

  سوزاك  

اي  روده این بیماري علل عفونت غشاء مخاطی دستگاه ادراري ـ تناسلی است. در زنان باعث ایجاد عفونت مخرجی ـ راست  

روز اسـت. در سـوزاك حـاد     2ـ   8کمـون بیمـاري   یابـد. دوره   از راه تماس جنسی انتقال میشود. عفونت  (آنورکتال) می

شـود. در نبـود    مورفونوکلئر یافت می در داخل لوکوسیتهاي پلیشود. گونوکوکها  میعفونت چرکی همواره با اورتریت ایجاد 

  شوند. کند ولی گونوکوکها از عفونت پروستات دفع می عوارض اورتریت حاد، بیماري در عرض چند هفته فروکش می

رض سـوزاك در مـردان   شود، اورتریت مزمن، پروستاتیت و تنگی مجـرا از عـوا   اپیدیدیمیت که گاهی منجر به عقیمی می

ها یا فارنژیت همـراه اسـت    اوروفارنکس با التهاب لوزهشود. عفونت  باشد. در بیماري سوزاك اوروفارنکس نیز درگیر می می

  که ظاهراً شبیه فارنژیت استرپی است. 

اي را  دهرو اي همـراه اسـت. (عفونـت راسـت     روده تر از مردان است و بـا عفونـت مخرجـی ـ راسـت      مخفیسوزاك در زنان 

ترین عارضه در زنـان   شود. مهم نامند). این عفونت غالباً از طریق انتقال باکتري از دستگاه تناسلی حاصل می پروکتیت می

هـاي فـالوپ (سـالپنژیت) عفونـت تخمـدانها و صـفاق اسـت.         عفونت یا التهاب لگن است. عفونت لگن شامل عفونت لولـه 

در بیمـاري سـوزاك نـازایی از    باال بوده و نه از انتشـار میکـروب توسـط خـون.     سالپنژیت ناشی از انتشار عفونت به طرف 

شـود. عفونتهـاي منتشـر گونوکـوکی ناشـی از ورود       هاي فالوپ ایجاد می عوارض دیگر بیماري است که در اثر انسداد لوله

باشد. بـاکتریمی بـه    ت) میتر اس وکاردیت، باکتریمی (که در زنان شایعدباکتري به رگهاي خونی است و شامل آرتریت، ان

دهنده در دست، پا، ساعد، اسـت. آرتریـت چرکـی در زانوهـا،      ها، پوستولهاي خونریزيلصورت ضایعات پوستی به ویژه پاپو

  شود.  قوزك پا و مچ دست دیده می
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  آفتالمیاي گونوکوکی  

  شود.  این بیماري در کودکان شایع بوده و در صورت عدم درمان منجر به کوري می

  یابد.   شود و از راه تماس با مادر آلوده، مالفه، زیرپوش آلوده و ... انتقال می ها دیده می واژینیت : در دختربچهولو

هسـتند). زیـرا    g  –اي حلقی ارزشی ندارد. (نایسریاها کوکوباسـیلهاي  آمیزي گرم در عفونته در شناسایی گونوکوکها رنگ

هـاي مجـراي ادراري یـا سـواب      زیاد وجود دارند. بیشترین آلودگی در نمونـه در این ناحیه نایسریاهاي همسفره به تعداد 

  انورکتال وجود دارد. 

محیطهــاي انتخــابی بــراي نایســریاها محــیط تایرمــارتین شــامل شــکالت آگــار، ونکومایســین، کولیســتین و نیســتاتین 

نشاسـته، دیـالیزات مخمـر،    کـه داراي پپتونهـاي پیچیـده،     NYC)  و تري متوپریم اسـت یـا محـیط    B(آمفوتریپسین 

و تري متوپریم است. ایـن محـیط شـفاف بـوده و      Bتین، آمفوتریپسین سهموگلوبین، پالسماي اسب، ونکومایسین، کولی

 Cictinتشـخیص برحسـب تخمیـر در محـیط     باشـد.   براي مایکوپالسماهایی که عامل اورتریت هستند نیز مناسب مـی 

triptic digest Agar کند).  آ فقط گلوکز را تخمیر می یرد. (نایسریاگونورهگ واجد قند صورت می  

ت اختصاصـی یـا از   نسـ فلور کـور  آنتـی تستها با استفاده از شود. این  براي تشخیص از تستهاي سرولوژیک نیز استفاده می

ئوس کور اختصاصی ضد گونوکوك به استاف اور آنتی  FCگیرد. ناحیه  طریق کواگلوتیناسیون با استاف اورئوس صورت می

دهند  کور متصل شده واکنش می شود به ناحیه خاصی از آنتی شود. این کمپلکس وقتی با گونوکوك مخلوط می متصل می

  شوند.  و تجمعی از سلولها ایجاد می

ها شایع اسـت.   کروموزومی نسبت به تتراسیکلین در بین سویهشود. مقاومت  متوقف می Gها توسط  رشد بسیاري از سویه

اي  اکسـون بـه صـورت درون عضـله     اي، بدون عارضه با اسـتفاده از سـفتري   روده اي دستگاه تناسلی یا راستدرمان عفونته

زنـان  رود. در  کسی سـایکلین بکـار مـی   ابا کالمیدیاها، به همراه دپذیر است. این درمان به علت عفونتهاي احتمالی  امکان

  ود.  ش رومایسین استفاده مییتسایکلین از ار آبستن به جاي داکسی

شـود.   دار همـراه بـا پروبنزیـد درمـان مـی      پروکـالین  Gسـیلین   سیلیناز منفی با پنـی  عفونتهاي ناشی از گونوکوکهاي پنی

  نومایسین، تتراسیکلین.  یرومایسین، اسپکتیتسیلین، ار سیلین، آموکسی پنی :بیوتیکهاي مؤثر دیگر عبارتند از آنتی

  شود.   تین استفاده می یسسپکتینومایسین یا سفوکسیلیناز مثبت از ا هاي پنی براي درمان سویه
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  پاسخ ایمنی 

شـود. در ایمنـی همـورال، اپسـونین و      برعلیـه پیلـی دیـده مـی     IgGو  IgAکورهـاي   تناسلی افـراد آنتـی  در ترشحات  

نـگ  کـوري از روش االیـزا، روش تثبیـت کمپلمـان، ایمونوبالتی     گیري پاسـخهاي آنتـی   باکتریوسین نقش دارد. براي اندازه

کـور   پیـدایش آنتـی   ریر دشود. ولی روشهاي فوق به دلیل تأخ ) و... استفاده میRIAکور فلورسانت، رادیوایمونواسی ( آنتی

اي فراوان در افراد فعـال از نظـر جنسـی و... کـاربرد تشخیصـی       کور زمینه ژن و وجود آنتی در عفونت حاد، ناهمگنی آنتی

  زیادي ندارد. 

  مننگوکوك  

منفـی بـوده و داراي    شان مشابه باکتریهاي گـرم  ه سلولیارتایی در درون لوکوسیتها قرار دارند. دیوارهی و چوتایدبه حالت 

پالسـمی قـرار دارد. غشـاي خـارجی حـاوي اجـزاء پروتئینـی و         در فضاي پـري باشد که  یک الیه پپتیدوگلیکان نازك می

یـت  وآمیـزي عـادي سـخت ر    اشد. کپسول با رنگب می Oساکاریدي تیپ خشن یعنی بدون زنجیره جانبی اختصاصی  پلی

قابـل مشـاهده اسـت.    شود ولی با واکنش کواالنگ (متورم شدن کپسول در حضور سرم ایمن اختصاصی) بـه سـهولت    می

چسبند. وجود تار به شرایط کشت بستگی دارد. در بالد آگـار کلنیهـا    داراي تار (پیلی) بوده و به سلولهاي نازوفارنکس می

شود که وجه تمایز آنها با استرپهاي همولیتیک و ویریدانس و  و برآمده هستند. آلفا یا بتا همولیز دیده نمیمرطوب، صاف 

هاي مولد کپسول کلنیهاي موکوئیدي دارند. ولی شکل کلنی وابسته به وجود تار نیست. (بـرخالف   پنوموکوك است. سویه

یـا   ، محیطهاي پیچیده مثل شکالت آگارن آگار (آگار غذایی)گونوکوکوس). محیط کشت الزم جهت این باکتریها : انفوزیو

آگار خوندار، نیازمندي غذایی مننگوکوکها مشابه گونوکوکها است ولی به سیستئین و سیسـتین نیـاز ندارنـد. (گونوکـوك     

د شـده رشـ   هاي ذخیـره  وتامیک، الکتات و گلوکز سویهگلدر محیط واجد اسیدوجود سیستئین و سیستین ضروري است). 

. به دلیل اینکه مننگوکوکهـا از نظـر نیازمنـدي غـذایی     هاي تازه قادر به رشد در این محیطها نیستند نمایند ولی سویه می

شـود. در رشـد و در    ) در مورد مننگوکوکها دیده نمیAuxoty pingبندي غذایی ( دهند لذا تیپ تغییرات کمی نشان می

بهتـر   CO2هستند و رشد آنها در محـیط واجـد     CO2درصد  3ـ   10جداسازي اولیه به خصوص مننگوکوکها نیازمند 

دهند. نگهداري آنهـا در کشـت دشـوار     گیرد. هوازي هستند ولی در شرایط بیهوازي هم رشد کمتري نشان می صورت می

فنیـل   کـردن معـرف تترامتیـل پـارا      اضـافه  بـا نمایند. (اتولیزین آنها حساس به حرارت است).  است زیرا اتولیز حاصل می

شود. مننگوکوکوس مانند گونوکوك حساس بـه   در اطراف و کناره کلنیهاي مننگوکوك تغییر رنگ حاصل می Bآمین  دي
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شود. مننگوکـوك فقـط    شود. به سرعت در برودت یخچال کشته می رطوبت در خشکی و مواد ضد عفونی رقیق کشته می

و تخمیر مالتوز ضعیف متمایزکننـده بـا گونوکـوك اسـت. مـاده      کند  گلوکز و مالتوز را تخمیر کرده و اسید زیاد تولید می

مننگوکـوك   LPSاي اسـت.   باسیلهاي روده Rتیپ  LPSباشد که مشابه  اندوتوکسین غشاء خارجی می LPSسمی آن 

کارید مرکـزي اسـت    سا داراي پلی LPSباشد. این  می LPSاست که مشخص کننده  Oاختصاصی و جانبی  فاقد زنجیره

اندوتوکسـینی   LPSخاصیت سمی دارد. عامل مننگوکوکسـی،   Aبا پیوند کواالن به آن متصل شده ، لیپید  Aکه لیپید 

ژنیـک   شناسی مشابهند و میـان آنهـا واکنشـهاي آنتـی     باشد. گونوکوك و مننگوکوك از نظر شکل و ایمنی مننگوکوك می

ه سرمی از طریق واکـنش  ورگباشند. تعیین  می W135و  A  ،B  ،C  ،Yل امهاي بیماریزا ش دهد. سویه میتقاطعی رخ 

  Aسـاکارید گـروه    شـود. پلـی   وتیناسیون انجـام مـی  آگلسرمهاي اختصاصی یا  کواالنگ (تورم کپسولی) یا بکار بردن آنتی

ـ اسـتیل نورومینیـک اسـید      Oـ اسـتیل ـ     Nشـامل :   C سـاکارید گـروه   ـ استیل مانوز آمین فسفات و پلی  Nشامل : 

هاي مننگوکوکی داراي یکـی از   شود. تمام سویه ژنهاي مننگوکوکی در خون و مایع مغزي نخاعی یافت می باشند. آنتی می

منافـذ در  گونوکوکی بـوده و در تشـکیل    Porمننگوکوکی مشابه پروتئین  1هستند. پروتئین  3،  2،  1انواع پروتئینهاي 

در  Opa) مشـابه  Opa( 5وکی اسـت. پـروتئین   عامـل ویژگـی سـروتیپی مننگوکـ     1لی نقش دارد. پـروتئین  لودیواره س

لـی  یداراي پگیـر هسـتند.    عامل بیماریهاي همه 5و  2سروتیپ هستند که تیپهاي  20گونوکوك است. گونوکوکها حدود 

سـاکارید   کـور ضـد پلـی    دار بودنشان باشد ندارند. آنتـی  لییلی دارد شکل خاصی از کلنی که مشخصه پیهستند اما انواع پ

خاصیت باکتریسایدي داشـته و در عفونتهـاي ناشـی از گـروه مننگوکـوکی همگـی        W135و  A  ،C  ،Yکپسولی تیپ 

کند. عفونتهاي مننگوکـوکی در سـربازان    ایمنی ضعیفی ایجاد می B   ساکارید کپسولی گروه نماید. پلی حفاظت ایجاد می

و وز یتسـ وکپسـول عامـل توقـف فاگ   است. سبندگی چوز و یتسوشود. پیلی در مننگوکوك عامل توقف فاگ  بیشتر دیده می

دار در میزبـان   ین یا سایر کیلیتهـاي آهـن  فرکاهش چسبندگی توسط پیلی است. سیستم اکتساب آهن، آهن را از ترانس 

شـود. در   در سطح مخاطی و اختالل در سیستم ایمنـی مـی   IgAها باعث تجزیه  پروتئاز در برخی زیررده IgAگیرد.  می

برد باعث تشدید  را از بین می Lکور  که در سیستم اثر باکتریسایدي سایر آنتی IgAغیر فعال کردن داخل بدن میزبان با 

شود. آندوتوکسین در مننگوکوك عامل توکسمی است. مننگوکوك ابتدائاً در غشاء مخاطی اوروفارنکس و  دفاع میزبانی می

کنـد یـا بـه     شـته و تولیـد مننگوکوکسـی مـی    گفتها شود، در غشاهاي مخاطی اگر نفوذ کند وارد با نازوفارنکس ساکن می

بـا  دار بیشـترین چسـبندگی را    پیلیکند. مننگوکوکهاي  سیستم عصب مرکزي راه یافته وتولید مننژیت (التهاب مننژ) می

هـاي   هویو مجاري ادراري و مثانـه ضـعیف اسـت. سـ     دهانسلولهاي نازوفارنکس دارد و قدرت چسبندگی آن با سلولهاي 
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هاي مننگوکوك داراي پیلی و کپسول با هـم هسـتند.    ترین سویه ویروالنس بیشتري داشته و بطور کلی مهاجم دار کپسول

در اتصـال از  آنجا که کپسول مـانعی  دهند. از  سلولهاي بدون کپسول در شرایط آزمایشگاهی چسبندگی کمتري نشان می

مانع اتصـال   IgAد. سازن متفاوت میهایی با ترکیب یپیلدهند و یا  طریق پیلی است لذا سلولها تارسازي حیوانی انجام می

 IgAطرفـی  کنـد. از   پروتئاز مننگوکوکی در این سیستم ایمنی اخـتالل ایجـاد مـی    IgAسلول از طریق پیلی بوده و لذا 

ز بین رفتن پروتئاز با تجزیه این فاکتور باعث ا IgAکند لذا  متوقف میکتریایی را اکورهاي ب انسانی اثر باکتریسایدي آنتی

پروتئـاز مننگوکـوکی اثـر     IgAیابـد. بـه عبـارتی     کورهـاي دیگـر افـزایش مـی     اثر آن شده و لذا اثر باکتریسـایدي آنتـی  

ایر باکتریهـاي  ی حاصل از سـ می حاصل از مننگوکوکها شدیدتر از توکسمتی علیه ویروالنس باکتري دارد. توکسیسونگآنتا

باشد که اتصال مؤثر  اندوتوکسین  می Oتوکسین و یا فقدان زنجیره اختصاصی منفی است. دلیل آن تولید بیشتر اندو گرم

مننژایتیدیس در اغلب موارد قادر به اتصال به غشـاها بـوده ولـی    سازد. نایسریا  پذیر می به غشاء سلولهاي حساس را امکان

اجباري). افراد حساس به مننگوکوك  نیست. نایسریا، انگل همسفره در انسان است. (گونوکوك انگل اقادر به نفوذ در بافته

پاسـخ ایمونولوژیـک    دتوان که میکورهاي حاوي در خون آنها وجود ندارد. افرادي  که آنتیباشند. افرادي  افراد غیر ناقل می

دهـد. بیمـاري    یافته باشد. عفونتهاي ویروسی نیز حساسیت را افـزایش مـی  ژنهاي مننگوکوکی کاهش  آنها نسبت به آنتی

  شود.  با ساکن شدن باکتري در مخاط بخش فوقانی دستگاه تنفس شروع میمننگوکی 

افراد حسـاس بیمـاري بـا فارنژیـت خفیـف      کند. در  سالم آلودگی به فارنکس محدود گشته و عالئمی بروز نمیدر ناقلین 

مفاصل، چشـم،  آید و آلودگی به پوست،  باکتري وارد سیستم گردش خون شود مننگوکوکسی پدید میشود. اگر  شروع می

ایجـاد  دهد. بیماریهاي  پتومننژیت چرکی رخ میند. معموالً به دنبال باکتریمی لک غدد فوق کلیوي یا مننژ سرایت پیدا می

ـ در افراد حسـاس  2باشد.  ئم میشود و بدون عال در افراد ناقل سالم سبب آلودگی به فارنکس محدود میـ 1شده شامل : 

باکتري بـه خـون مننگوکوکسـی و آلـودگی      ودرت ورصوباشد. در  دستگاه تنفس می سبب آلودگی بخش فوقانی (مخاط)

بـه  شود.  می منتشر معموالً با فارنژیت خفیف شروعکند. بیماري  چشم، قلب ، مفاصل، پوست، غدد فوق کلیوي سرایت می

ـ ضایعات 2ی یا پته شیا هاي کوچک پوست ـ خونریزي1دهد و آلودگی پوستی شامل :  ومننژیت رخ میتپدنبال باکتریمی ل

یب انـدوتلیوم،  سـ ومننژیت چرکی آسیبهاي عروقی شامل آآ. به دنبال باکتریمی لپت دهنده بزرگ به نام پوره پوره خونریزي

آلـودگی.   التهاب دیواره رگها، نکروز و انعقاد رگها. عالئم شامل لـرز ناگهـانی، تـب، عالئـم مننـژي مثـل سـردرد و خـواب        

مراحل بعدي از ضایعات پوسـتی  توان از اوروفارنکس و نازوفارنکس جدا کرد. در  احل اول آلودگی میرا در مرمننگوکوکها 

در حالت مننگوکوکسی از خون، در حالت آرتریت از مایع مفصلی و در مننژیت از مـایع مغـزي ـ نخـاعی جـدا نمـود. در       
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دهـد کـه بـه نـام سـندروم       ره کوتاه رخ مـی آور با دو صورت تهاجم باکتري به رگهاي خونی مننگوکوکسمی ناگهانی مرگ

Waterhouse – friderichsen  آیی همراه است. تظاهرات عمومی  ه شیایی و پور پورهپتسریع که با پیدایش ضایعات

این سندروم میوکاردیت اختالل احتقانی قلب و در موارد معدود تخریب خونریزي دهنده دو حرافی غدد فوق کلیـوي. بـا   

به سیستم عصب مرکزي ضایعه چرکی مننژ همراه با التهاب طناب پشتی، قاعده کورتکس مغز ایجـاد  رسیدن مننگوکوك 

ه شـیایی، در مـایع مغـزي ـ نخـاعی      پتـ خـونریزي  تها به همراه فآور پرخونی شدید مغزي و ورم با موارد مرگشود. در  می

  کري، کوري، نقایص ذهنی.  باکتریها بطور آزاد یا داخل لوکوسیتها قرار دارند. عوارض درازمدت شامل

یابد. عفونـت   نیتال است که از طریق مقاربت جنسی انتقال میوارد نادر عامل عفونت ناحیه آنوژدر میتیدیس نایسریا مننژ

س شـود. راه انتقـال شـامل تمـا     باز همچنین اورتریت در این افراد دیده مـی  اي (پروکتیت) در مردان همجنس روده راست

ه و ترشحات بخش فوقانی دستگاه تنفسی (از بیمار به بیمار انتقـال مسـتقیم نـادر اسـت). حسـاس      مستقیم، قطرات آلود

در سـاله و جـوان بـالغ. مقاومـت      5ماهـه تـا    3افتد : در کودکان  بودن به آلودگیهاي مننگوکوکی در دو مرحله اتفاق می

  باشد.  زا می هاي ایمنی سویهکورهاي مادري و در بالغین به دلیل ناقلی یا کسب  کودکان به دلیل آنتی

سـرمی کـه اکثـر     IgA ــ تولیـد  2کورهـاي باکتریسـایدي    ـ عـدم وجـود آنتـی   1دالیل حساسیت افراد به مننگوکوکها : 

ایمنـی اختصاصـی مـؤثر خـود را از      IgAافراد با تولیـد  کند. یعنی  اختصاصی را متوقف می LgGو  IgMباکتریسایدي 

 Bاپیـدمیهاي بـزرگ،   عامـل   Aشود که  ایجاد می A  ،B  ،Cوکوکی توسط تیپهاي عفونتهاي مننگدهند. اکثر  دست می

به  IgGسال تولید  10در آمریکا شایع بوده. ایمنی همورال در کودکان کمتر از یک سال ضعیف ولی در کودکان باالتر از 

ت اسـت. داروهـاي مـؤثر شـامل :     یتیدیس دومین عامل شایع مننژیهموفیل آنفوالنزا نایسریا مننژ ازرسد. بعد  حداکثر می

و در افراد حسـاس بـه    Gسیلین  ها نسبت به سولفانامید مقاومند، پنی سولفانامیدها به خصوص سولفادیازین، برخی سویه

در شـود.   نیکل و سفالوسپورنیهاي نسل سوم به خصوص سفوتاکسـین و سفتریاکسـون اسـتفاده مـی    فراملکسیلین از  پنی

آمیزي گـرم، اسـتفاده از خلـط یـا      رنگشود. در  ارتباطند براي پیشگیري از ریفامپین استفاده میافرادي که با بیماران در 

هاي خلـط و   نمونهسواپ نازوفارنکس ارزش کمی دارد زیرا نایسریاهاي ساپروفیت فراوانی در این ناحیه وجود دارد. کشت 

ه شـیایی در  پتـ ی، مـایع مفصـلی و   مـایع مغـزي ـ نخـاع    گیرد. کشت  صورت می MTM  ،NYCسواپ نازوفارنکس در 

شناسـایی ایـن   گیرد. روشـهاي   صورت می CO2گار و بالد آگار، در شرایط رطوبت، گرماي مناسب و تراکم زیاد آشکالت 

کـور فلورسـانت    سرم چند ظرفیتـی ـ تکنیـک آنتـی     گلوتیناسیون با آنتیآباکتري شامل تست اکسیداز (مثبت هستند) ـ  

سرم اختصاصـی   بندي از طریق تورم کپسولی یا استفاده از آنتی باشند. گروه اصی مننگوکوك، میکور اختص استفاده از آنتی
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مـوش در  راههـاي   تر اسـت).   این روش موفق Cو  Aگیرد. (در مورد گروه  گلوتیناسیون صورت میآ با عیار باال به وسیله

تریها در موسـین بـه حالـت سوسپانسـیون     سازي طبیعی نسبت به این باکتري حساس نیست ولی در حالتی که باک آلوده

اثـر تشـدیدکنندگی موسـین و    آید.  آور پدید می سمی مرگ زریق شوند به فاصله چند روز سپتیدرآمده از طریق صفاقی ت

افراد مبتال به آلودگی مننگوکوکی نسـبت بـه کمبـود اجـزاي      دار بودن آن است.  مواد مشابه نظیر دکستران به خاطر آهن

حساسند. این نکته نشانگر اهمیت زیاد اجزاء مکمل در ایمنی مؤثر است. (اجزاء مکمل بـراي   C8تا  C5 باالي مکل مثالً

بخش نبـوده   سال حفاظت زایی ضعیفی دارد و در کودکان کم ایمنی Cایمنی ضروري است). واکسن گروه  لیزعمل باکتریو

کـوري مـؤثر ایجـاد کـرده و لـذا       پاسـخ آنتـی   Y ،W135 ولی در کودکان بزرگتر از دو سال مؤثر است. واکسنهاي گـروه 

عامـل مهـم بیماریهـاي انسـانی اسـت)،       Bتهیه نشده (گـروه   Bبخشی علیه گروه  ظتاحف بخش هستند. واکسن ظتاحف

یتیدیس سایر نایسریاها همسفره در بخش فوقـانی  آ و مننژ از نایسریا گونورهزا نیستند. غیر  ایمنی B ساکاریدهاي گروه پلی

دار بـوده   پیگمـان  .subflava  Nو  N . flavescenseجمله آنها که همسفره هستند شامل تنفس هستند. از دستگاه 

ویـروالن هسـتند و بـا آنهـا اشـتباه      هاي  بودن مشابه گونه ولی بقیه فاقد پیگمان هستند و از نظر شکلی و اکسیداز مثبت

رولوژیک) بوده ولـی از نظـر تخمیـر قنـد الکتـوز از آن      یتیدیس (از نظر سمشابه نایسریا مننژ N. lactamicaشوند.  می

 MTMآگـار و   NYCودکان کم سال و بزرگسـال بـوده و در   کساکن طبیعی نازوفارنکس در شود. الکتامیکا  متمایز می

ز آ ا سـینره فلور نازوفارنکس هسـتند. نایسـریا   وآ بقیه میکر جز مننگوکوك و گونورهنمایند. (مانند مننگوکوك). به  رشد می

تریمی، کشود مثـل مننژیـت، بـا    هیدرات کربنی مشابه گونوکوك بوده و در بافتهاي طبیعتاً استریل یافته می میرلحاظ تخ

  الریه.   اندوکاردیت، ذات

  باشند. آ ـ نایسریا سیکا ـ نایسریا موکوزا ـ نایسریا ساب فالوا ـ نایسریا فالووسانس می ها مانند نایسریا سینره انواع همسفره

  ایسریا کاتارالیس) کاتارالیس (ننهامال ابر  

منفـی،  شـوند. پیگمـان    باشند و به صورت همسفره در بخش فوقانی دستگاه تـنفس یافـت مـی    طلب می بیماریزاي فرصت

شـود.   باشد، در افراد سالم در نازوفارنکس و در افراد سرماخورده و داراي عفونتهـاي تنفسـی دیـده مـی     اکسیداز مثبت می

نیازتر است. برانهامال بر روي آگار غذایی رشد کرده ولـی   وکوك بوده و از لحاظ نیاز غذایی نسبت به آن کمکوچکتراز مننگ

هایی که بتا الکتاماز تولید کنند. (نسـبت بـه بتاالکتامهـا مقـاوم      سویهنمایند. مگر  رشد نمی MTMها بر وري  اکثر سویه

   کوزا).وآ ـ نایسریا فالوسانس و نایسریا م یسریا سینرهبه تخمیر هیدراتهاي کربن نیست مثل (ناباشند). قادر 
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برانهامال جدیداً به عنوان بیماریزا شناخته شده مانند عامل عفونت گوش میانی، عامل الرنژیـت، عامـل عفونـت شـدید در     

  هاي پردوام و عامل برونشیت.  بخش تحتانی دستگاه تنفس و باکتریمی در بالغین، عامل سرفه

باشد، همچنین تشخیص سـریع   می DNaseنایسریاهاي دیگر شامل : عدم تخمیر هیدراتهاي کربن و تولید با وجه تمایز 

  گیرد.   متریک از طریق تولید بوتیرات استراز توسط این باکتري صورت میوفلور

  سال  کمورا

نکتیویـت  . عامـل کونژ ر انسان بیمـاریزا اسـت  منفی، اکسیداز مثبت، غیر متحرك و غیر تخمیري، فقط د دیپلو باسیل، گرم

باشـد. (بـا وارد کـردن باسـیل در کیسـه ملتحمـه چشـم،         قرنیـه مـی  نکتیویت)حاد و مزمن همراه بـا التهـاب   نژو(بلفاروک

ــت حاصــل مــیبلفاروکونژ ــول شــود). درمــان  نکتیوی ــا اســتفاده از محل ــاکتري ب ــن ب تتراســیکلین، لرکســولفات روي،  ای

عامل کراتوکونژنکیتویـت    M. bovis نکتیویتعامل نادر کونژ M .lacunataاسترپتومایسین، امالح نقره تأثیري ندارد. 

سـالها سـاکن مجـاري تنفسـی، ادراري،     ککونژنکتیویـت، مننژیـت. مورا  باشد و سبب باکتریمی، آندوکاردیت و  در گاو می

  شوند.  تناسلی هستند. در بالد آگار و شکالت آگار نشان داده می

  توباکتر آسین

اکسـیداز مثبـت    هامنفی، اکسیداز منفی، (فقط آسینه تواکسیداز منفی بوده و بقیه نایسریا اها است، گرممنسوب به نایسری

:  A. cocoaceticusــ  1شـوند.   باشـد، بـه راحتـی بـا نایسـریاها اشـتباه مـی        مانند موراگسال می هستند)، کوکوباسیل

میزبانهــاي در شــود.  ك دیــده مــی ، فاضــالب و خــا باشــد، در آب و بســیار مشــابه نایســریاها مــی    کوکوباســیل

Immonocompramized ـــ 2نماینــد.  (ســاز شــکار از نظــر ایمنــی) ایجــاد مننژیــت و عفونتهــاي چرکــی مــیA. 

Bomaneii باشـد، حسـاس بـه آمیکاسـین،      اي) : از خون، خلط، ادرار، مایع جنب و پوست قابل جداسـازي مـی   (بومانی

  باشد.  وسپورین میسیلین، توبرامایسین، جنتامایسین و سفال پنی

  کینگال 

منفی، غیر متحرك اکسیداز مثبت است با دو انتهـاي   کوکوباسیل گرم kingae  kingellaگونه که از میان آنها داراي سه

آز منفـی، برخـی    هوازي اختیاري ولی در شرایط هوازي رشد بهتري دارند، کاتـاالز مثبـت، اوره  گرد یا مربعی، هوازي یا بی

قابل جداسازي هستند. در افراد سالم ساکن بخش فوقانی دستگاه تـنفس و دهـان هسـتند و بـا      MTMها بر روي  گونه

رومایسـین، استرپتومایسـین،   یتبیوتیکهـایی ماننـد ار   نسـبت بـه آنتـی   شـوند. کیگـنال    اعماال شدید دهان وارد خـون مـی  
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هاي سـ باشـند و بـه جن   منفی می ي، گرمل حساسند. کوکوسهاي بیهوازنامیدها و کلرامفنیکاسیلین، تتراسیکلین، سولف پنی

megasphaera  ،Aeidaminococcus  ،veillonella      ــهاي ــه جنس ــوط ب ــت مرب ــرم مثب ــواع گ ــد. ان ــق دارن تعل

ــه  coprococcusپتوکوکوس، پپتواســترپتوکوکوس، روســینوکوکوس و راســت ــد. تمــام گون ــق دارن هــاي بیمــاریزاي  تعل

اند.  ) به جنس استرپتوکوکوس انتقال داده شدهGafkya(نام جدید  p.tetradiusو  p . nigerپپتوکوکوس به استثناي 

منفی ویروالنس بیشتري دارنـد. پپتواسـترپتوکوکوس    مثبت در مقایسه با انواع گرم بیهوازي گرمدر حالت کلی کوکوسهاي 

خـارج شـود.   هـا دارد و ممکـن اسـت از جـنس پپتواسـترپتوکوکوس       سـتریدیوم به یوباکترهـا و کل  آنائروبیوزوس شباهت

ــترپتوکوك  ــام   اس ــه ن ــل ب ــرو آئروفی ــنس   S. murbillurumمیک ــا ج ــدداً ب ــی  رده Gemellaمج ــدي م ــود.  بن ش

S.intermedius  وs.anginiosus  احتماالً همانs. constellatus کوکوسـهاي بیهـوازي میکروفلـور روده    باشد.  می

مثبت عامل عفونتهاي دسـتگاه تناسـلی زنـان     گرمکوکوسهاي بیهوازي بزرگ، دستگاه تناسلی زنان، پوست و دهان است. 

میان انواع باشد. از  دستگاه تنفسی در مقایسه با انواع گرم منفی ندرتاً عامل عفونتهاي ناحیه شکم میباشند. عفونتهاي  می

یلـونال  منفـی و  لون هستند. در بین انـواع گـرم  مثبت رومینوکوکوس و کوپروکوکوس غیر بیماریزا بوده و میکروفلور کو گرم

 micros .  P زا در پپتواسترپتوکوکها عبارتنـد از :  هاي شایع عفونت گونههاي بالینی قابل جداسازي است.  گاهی از نمونه

  . P. anaerobiusـ   P. prevotiiـ  P. asaccarolyـ  P. magnusـ 

  باشد.  اسیدآمینوکوکوس : احیاء نیترات منفی، کاتاالز منفی و گلوکز منفی می

  باشد.  راالسدنئی : گلوکز مثبت، کاتاالز و احیاء نیترات منفی میاسفمگ

  ویلونال  

  باشد.  کاتاالز متغیر، گلوکز منفی و احیاء نیترات مثبت می

  باشد).  در کل فقط ویلونال احیاء نیترات مثبت و کاتاالز متغیر و مگاسفر (گلوکز مثبت و اسیدآمینوکوکوس تماماً منفی می

لیتیکوس ـ پروتـی ـ تترادیـوس ـ آنـائروبیوزیس ـ پروداکتـوس ـ میکـروس ـ            وکوکها شـامل : اسـاکارو  پپتواسـترپت  انـواع 

  از بین اینها فقط اسکارولیتیکوس اندول مثبت است. باشند.  ماگنوس، می

یوزیس آنائروبباشد.  ترادیوس مثبت است و در آنائروبیوزیس متغیر میتتولید اسید بوتریک، در اسکارولیتیکوس ـ پروتی و  

کـدام از قنـدها    ماً منفی است. هیچااسید ایزوکاپروئیک در آنائروبیوز، میکروس و ماگنوس تمباشد. تولید  (کوکوباسیل) می

  ست). ی(اسید الکتیک تنها محصول اصلی ن ها تخمیر بطور ضعیف مثبت یا منفی است. کنند. در بقیه سویه را تخمیر نمی



   »71«  میکروبیولوژي
  
  
  

  اي  باسیلهاي روده

به  شوند. ، متحرك، بدون اسپور ـ ساکن روده، بیهوازیهاي گرم منفی بزرگترین دسته از آنها را شامل می منفی اکتري گرمب

صورت همسفره یا بیماریزا هستند. عامل اسهال و ندرتاً عفونتهاي بافتی هستند. ساپروفیتهاي این گروه در خاك و آب به 

ال ـ  ییا ـ ادوارد سـ  یشهاي اشرساي شامل جن د. باسیلهاي رودهدر گیاهان بیماریزا هستنکنند. برخی  حالت آزاد زیست می

بسیال کلال ـ  گـ آریزونا ـ پروتئوس ـ پروویدنسیا ـ پکتوباکتریوم ـ سالمونال ـ سیتروباکتر ـ سرشیا ـ شیینیا روانتروباکتر ـ ا

ي یا بیهوازي اختیاري هستند. اکثـراً  هوازنفی م اي باسیلهاي گرم رودهباشند. باکتریهاي  رسینیا مییـ مورگانال ـ هافنیا  و  

تشکیل باشند. اروینیا  ا غیر متحرك مییرسینیسیال و ،کلبال گمیان آنها شیهاي پیرامونی هستند. در  متحرك و داراي تاژه

پروتئـوس، اشـکال   کننـد. در   کپسول تولید مـی  و سرشیا ها) انتروباکتر (برخی سویه سیال،کلبدهد.  الیه لزج و شلی را می

اي  وکوئیـدي و کـوچکتر از سـایرین اسـت. باکتریهـاي روده     م اییرسینشود.  ها دیده می حرافی مثل اسفروبالست و رشتهان

رد و شـکننده و خشـک بـوده، در سـرم      داراي کلنیهاي صاف، محدب، مرطوب (در محیطهاي معمولی) ولی انواع خشن تُ

ه چسبنده شل با کلنیهاي گنبدي شکل با قوام موکوئیـدي و  شود. وجود کپسول یا الی ونه نمییسلفیزیولوژي به آسانی امو

  ت بالد آگار. شحیط کآگار خوندار همولیتیک هستند در م شیا و پروتئوس رويیاشرشود.  چسبنده مشخص می

کننـد. ماننـد    ها تحت شرایط خـاص رشـدي تولیـد پیگمـان مـی      هاي پیگمان منفی هستند. ندرتاً برخی سویهسجناغلب 

  کنند. . اروینیا کرم تا زرد زنگ تولید می سرشیا سرخ رنگ

کنند ولی همیشه  اکسیداز منفی، گلوکز را تخمیر میها شامل : هوازي یا بیهوازي اختیاري،  ها سانتروباکتری صفات تمایزي

سـیال و  لبکشـیا ،  یهـا نظیـر اشر   شود. تولید گاز از تخمیر گلوکز یک صـفت تمـایزي اسـت. برخـی سـویه      گاز حاصل نمی

 Shigella sonneiطورنـد.   سـیتروباکتر و آریزونـا نیـز همـین    نمایند. همچنین  وباکتر به سرعت الکتوز را تجزیه میانتر

هـا را گوینـد، کـه شـامل      هکننده الکتوز در انتروباکتریاسـ  هاي تجزیه فرمها، سویه نماید. کلی الکتوز را به کندي تجزیه می

منفـی هسـتند.    گال الکتوز منفـی و گـرم  سیال و شیباشند. ادوارد  و آریزونا می سیال و انتروباکتر، سیتروباکترلبکشیا ، یاشر

ها، محیطهاي افتراقی واجـد   کننده ي محیطهاي واجد رنگها، اسیدهاي صفراوي و سایر متوقفروها بر  هتمایز انتروباکتریاس

  گیرد.  قندها همراه با معرفهاي اسید ـ باز صورت می

کپسـولی یـا    ژنهـاي  ــ آنتـی  H 3اي  تـاژه  ژنهاي ـ آنتیO 2ژنهاي سوماتیک  ـ آنتی1ها شامل :  هژنهاي انتروباکتریاس آنتی

منفی صفات مشترك است. در غشاي خارجی قـرار دارد و   : بین تمام باکتریهاي گرم Oسوماتیک  ژنهاي . آنتیKپوششی 
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ساکاریدي و مقاوم بـه حـرارت اسـت.     یاز جنس لیپوپل ژن آنتیدهد. این  آندوتوکسین باکتریهاي گرم منفی را تشکیل می

 هاي زنجیره ساکاریدي، انواع قندها و نحوه قرارگیري آنها در لیپوپلی Oبه زنجیره جانبی اختصاصی  O ژنهاي یژگی آنتیو

جـانبی   هـاي  زنجیـره  ساکاریدي پلیاي به علت تشابه ترکیب  جانبی بستگی دارد. واکنشهاي تقاطعی میان باسیلهاي روده

شود. از  سلولهاي باکتریایی می شدن آگلوتینهنس باعث جاکور مت و آنتی Oنهاي ژ بین آنتیباشد. واکنش  می Oاختصاصی 

 سـاکارید  در لیپـوپلی  Rاشـکال  شود. یعنی  ) میR) به خشن (Sهاي صاف ( باعث تبدیل سویه Oنهاي ژ دست دادن آنتی

کـور   بـا آنتـی   Rهـاي   مانـد. لـذا سـویه    یه آن باقی مـی بوده و فقط ساختار مرکزي پا Oاختصاصی  هاي خود فاقد زنجیره

  دهند.  واکنش نمی Oاختصاصی 

شـوند.   ایـن پروتئینهـا بـا اتـانول تخریـب مـی      باشـد.   شامل پروتئینهاي اختصاصی فالژلین مـی  :  )H (اي تاژه نهايژ آنتی

ه در زبـان آلمـانی بـه معنـی     نمایند، (ورقـ  اي نازك رشد می ي محیطهاي مرطوب به صورت ورقهروهاي متحرك بر  سویه

Hauch اي آنها را بـا   ژنهاي تاژه یهاي متحرك و آنت سویهباشد). لذا  میH    هـایی کـه در محـیط مرطـوب      دهنـد. سـویه

  Oلـذا آنهـا را بـا    کننـد.   اي رشـد نمـی   غیر متحرك بوده و به صـورت ورقـه  دهند،  کلنیهاي مشخص و مجزا تشکیل می

)Ohne Hauchمند. نا ) غیر متحرك می  

مـانع  گیرنـد. لـذا    قـرار مـی   O ژنهـاي  یي آنتـ وساکاریدي بـوده و در ر  : جنس آنها پلی Kکپسولی یا پوششی ژنهاي یآنت

در برخـی   K ژنهـاي  یکنـد. آنتـ   مـی  بـا حـرارت تغییـر    ژنهـا  یآنتواکنشگري این شوند.  می Oسرم  گلوتیناسیون با آنتیآ

ساکاریدي بوده، برخی پروتئینی و به صـورت پیلـی    عموماً پلی  K ژنهاي یآنتشیا یاشرشوند. در  نامیده می Viها النسالمو

  گیرند.   در سطح قرار می

نیـز   Kunin االنتشار اسـت کـه    ده و وسیعبوباشد که ماده هاپتنی  می ECAمشترك در تمام انتروباکتریاسرها  ژن یآنت

زاست و بسـیار   که ایمنی LPSـ متصل به 1:  شود به دو صورت در غشاء خارجی دیده می هاپتنی ECAشود.  نامیده می

شود.  ال دیده میگشیا و شییاشر Rهاي جهش یافته  ساکارید) در برخی سویه (لیپوپلی LPSمتصل به   ECA نادر است.

ـ   Nیـک پلیمـر خطـی از واحـدهاي       ECAنماید.  کوري ایجاد نمی  ـ در اکثر باکتریها به حالت آزاد بوده و پاسخ آنتی2

مانوزورونیک اسید است که بخشی از آن به اسید پالمیتیک  استریفیه شده اسـت.   Dاستیل  Nگلوکز آمین و  Dاستیل 

در سرم انسـانی   ECAکور ضد  در بیماري مشخص نیست، آنتی ECAهمچنین داراي یک نوع لیپید خاص است. نقش 

  اي وجود دارد. عفونتهاي مزمن یا شدید انتروباکتریاسهبه ویژه در 
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هستند که در هر سلول تعداد آنهـا محـدود    Fی یا سها داراي پیلیهاي جن هانتروباکتریاسژنهاي فیمبریایی (پیلی) :   آنتی 

توان  ت چسبندگی زیادي دارند. لذا وجود آنها را میها قدر پیلیهاي دیگر متفاوت است.  ) بوده و شکل آنها با پیلی4تا  1(

کـور   آنتـی  گلوتیناسـیون بـا  آتوانـایی ایجـاد   هاي قرمز خون نشـان داد. همچنـین    هگلوتیناسیون با گویچآبا توانایی ایجاد 

جـود پیلـی مـانع ایجـاد     و شـوند یعنـی   وتینه نمیآگل Oسرم  داراي پیلی فراوان با آنتیاختصاصی پیلی را دارند. سلولهاي 

عـالوه بـر   شـود.   انجـام مـی   Oسـرم   یگلوتیناسیون با آنتآها از بین رفته و  شود ولی در اثر حرارت پیلی میگلوتیناسیون آ

هاي غشاي خـارجی قـرار دارد کـه بـه پپتیـدوگلیکان دیـواره        ژن در داخل تیغه پروتئینهاي اصلی غشاء خارجی یک آنتی

  کور ضد آنها وجود دارد).  ژنها احتماالً در ساختار و سازماندهی دیواره سلولی نقش دارد. (آنتی متصل است. این آنتی

هـاي   غشـاء خـارجی اسـت. برخـی سـویه      LPS، مربـوط بـه   هشیا کوالي و کالً انتروباکتریاسـ یسینی اشرفعالیت آندوتوک

  نمایند.  زا تولید می و پروتئوسها آندوتوکسینی تب E.coliانتروپاتیک 

ه شوند و عامل ترشح الکترولیتهـا و مایعـات بـه درون رود    تولید می E.coliهاي  هزا توسط برخی سوی انتروتوکسین اسهال

  است.  ویبریوکلرااجزاء و نوع اثر مشابه انتروتوکسین   رکوچک است، این آندوتوکسین از نظ

کنـد کـه سـنتز پروتئینهـا را متوقـف       یک ایجـاد مـی  سیک و انترتوکسموادي با فعالیت سیتوتوک 1یسانتري تیپ دال شیگ

ماسـیون (انتقـال بـا واسـطه) و کانجوگشـین      فور ها تبادل اطالعات ژنتیکـی از طریـق تـرانس    نماید. در انتروباکتریاسه می

ژنهـاي  گیـرد.   ی صـورت مـی  غیـو  هـم هاي پذیرنـده از طریـق    به سویه Rشود. انتقال پالسمیدهاي  ی) ترغیب میغیو (هم

سـیلیناز ـ    یلین ناشـی از تولیـد پنـی   سـ  پنیي یک پالسمید قرار دارند. مقاومت روبیوتیک بر  مقاومت نسبت به چند آنتی

رامفنیکـل  کلمقاومت نسبت به لول است. در درون س نکلین ناشی از عدم توانایی سلول در متراکم کردن آمقاومت تتراسی

اي برحسب محل عفونـت از خـون، ادرار،    کترها یا باسیلهاي رودهاکننده آن است. انتروب ناشی از ترشح آنزیمهاي غیر فعال

توان به مدت کوتاه در یخچال نگهداري کرد  کشتها را میمدفوع، خلط، آبسه، زخم و مایعات بدن قابل جداسازي هستند. 

دار قـرار داد.   و تـامپون  دار فیزیولوژي گلیسیرینرت تأخیر در کشت باید آنها را در محلولهاي انتقال نظیر سرم صوولی در 

نـده زمـانی مـورد    کن داراي انواع زیادي از باکتریها بوده و براي کشت نیاز به محیط انتخابی دارد. محیطهاي غنـی مدفوع 

و بخواهند رشد آنها ترغیب شـود. محیطهـاي غیـر     گیرند که تعداد باکتریهاي بیماریزا مورد نظر کم بوده استفاده قرار می

شامل : ائوزین محیطهاي غیر انتخابی افتراقی باشند.  انتخابی شامل : انفوژن آگار (آگار غذایی)، برلیان گرین، بالد آگار می

ال گ، شـی  باشند و محیطهاي نسبتاً انتخابی افتراقی شامل : سالمونال کانگی آگار ، داکسی کوالت آگار میممتیلن بلو آگار، 

  باشند.  یترات آگار، هکتوئن ـ انتریک آگار، گزیلوز ـ لیزین ـ داکسی کوالت آگار میسکوالت ـ  آگار، داکسی SSآگار، یا 
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سـاز شـامل :    غنـی باشـند. محیطهـاي    ـ برلیان گرین آگـار مـی    وت آگارممحیطهاي بیشتر انتخابی شامل : سولفیت بیس

  .  F(گرم منفی) ـ آبگوشت تتراتیونات ـ آبگوشت سلینت  GNآبگوشت 

ال در همه موارد فوق گیالز و مانیتول مثبت است. شیکسشیا تولید گاز از گلوکز، تخمیر الکتوز، حرکت، لیزین دکربویاشر

  ) است. ±فی (منفی است فقط در مانیتول مثبت و من

سمی، نوزادان و مننژیت  عامل شایع عفونتهاي ادراري، سپتیریت و اختالالت گوارشی است. تانیشیا عامل نادر گاسترواشر

منفـی و   یشیا باکتري باسیلی گرمعامل مهم اسهال خونی یا اسهال باسیلی و اختالالت گوارشی است. اشرال گباشد. شی می

ی و تارهـاي چسـبندگی اسـت. بـر روي محیطهـاي غـذایی       سـ باشـد. داراي تارهـاي جن   هاي پیرامونی می حرك با تاژهمت

لوآگار جـالي فلـزي   بي محیطهاي خاص مثالً ائوزین متیلن رودهند. بر  شفاف تشکیل می دار کلنیهاي مات یا نیمه ژالتین

محیطهاي ساده حاوي نیتـرات معـدنی و گلـوکز رشـد     شند. در با همولیتیک میروي بالد آگار بتابر  ها دارند، برخی سویه

سازند.  نمایند و لذا در محیطهاي انتخابی امالح صفراوي  را وارد می الح صفراوي رشد میمکنند، در محیطهاي حاوي ا می

را کنند. الکتـوز   یباکتریهاي گرم منفی دیگر نسبت به رنگها مقاومند و لذا در محیطهاي انتخابی رنگها را نیز وارد ممانند 

الکتیک اسید اصلی و به همـراه آن مقـداري اسـید فورمیـک و     کنند. اسید  به سرعت تجزیه کرده و اسید و گاز تولید می

ـ متیل ـ    4کنند و قادر به تجزیه  تولید می گلوکورونیدازها بتا  % سویه 90شود،  اسید استیک و الکل اتیلیک هم تولید می

شـوند.   ادراري توسط این آزمایش تأیید مـی هاي  هها به جز سوی ) هستند و تمام سویهMUGید (نواومبلیفریل بتا گلوکور

مثبتها در برابر رنگها بیشتر  منفی نسبت به گرم رمگ تاتیک رنگها مقاومند). مقاومت انواعنسبت به عمل باکتریوس شیایر(اش

  مقاوم در برابر حرارت).  Oژن  وار است. (آنتیاست Hو  Kو  Oژنهاي  بندي سرمی بر پایه انتشار آنتی است. تیپ

ژنهاي  ي آنتیروساکاریدي است که بر  شیا داراي کپسول پلییال فراوان است. اشرگشیا و شییواکنشهاي تقاطعی میان اشر

O سرم  گلوتیناسیون یا آنتیآهاي کپسولدار  اند و لذا در سویه غشاء خارجی قرار گرفتهO هـاي   هسـوی گیرد. لذا  انجام نمی

 لـذا  و رونـد  ژنهـاي کپسـولی بـا حـرارت دادن از بـین مـی       نامند. آنتـی  می Oگلوتینه شونده آهاي غیر  کپسولدار را سویه

انـد کـه اغلـب     نامیده Kژنهاي تاري را  آنتیاسیدي هستند.  ساکاریدي پلی kژنهاي  شود، اکثر آنتی گلوتیناسیون انجام میآ

وز و عمـل  یتنسـبت بـه فاگوسـ    Kژنهـاي   آنتـی هـاي داراي   شـوند. سـویه   دیده میهاي مولد اسهال در حیوانات  در سویه

انـد.   جـدا شـده   K1 ژن  هاي حامل آنتـی  هگیري مننژیت نوزادان سوی در همهترند.  کورها و مکمل مقاوم باکتریسایدي آنتی

تاري  Kژنهاي  سنتز آنتیهاي کپسولی در ایکوالي تحت کنترل کروموزوم باکتري است. در حالی که  ساکاریدي سنتز پلی

  تحت کنترل پالسمید است و قابل انتقال است. 
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ندي هستند که بیوتیک مان اند. باکتریوسینها : مواد پروتئینی و آنتی یافته شیا) سنتز توسعه(اشریدر ایکوالي  Hژنهاي  آنتی

رونـد. در   تریهاي منسوب بـه کـار مـی   منفی و مثبت تولید شده و علیه باکتریهاي دیگر و معموالً باک توسط باکتریهاي گرم

باکتریوسین ایکوالي شود. مثالً  مورد نامگذاري براي مشخص شدن عامل مولد باکتریوسینها نام اختصاصی به آنها داده می

سـینها بـه    در ایکوالي تحت کنترل پالسمید اسـت. کلـی  سین) سین (باکتریو شود. ساخته شدن کلی سین نامیده می کلی

ـ برخی با نفـوذ در  1نمایند.  سلول حساس متصل شده و در غشاء سیتوپالسمی نفوذ می سطحتصاصی در هاي اخ پذیرنده

ــ  2شـوند.   گشته و باعث به هم خوردن نیروي محرکه پروتونی غشا مـی غشاء باعث تشکیل کانالهاي تراوا نسبت به یونها 

شوند که این عمل در برخـی مـوارد بـا عمـل      ا میبرخی دیگر در سیتوپالسم نفوذ کرده و باعث اختالل در سنتز پروتئینه

DNA  اندونوکلئازي یاRNase دهد.  سین در محیط رقابتی روده به باکتري برتري انتخابی می کلیشود. تولید  انجام می

عالوه بر آندوتوکسین چند توکسین بـدون  شیا یگیرد. اشر تولید اندوتوکسین کالسیک عموماً توسط گرم منفیها صورت می

شـود.   نمایند، ایجاد مـی  شیا که تولید اسهال مییهاي انتروپاتوژنیک اشر توسط سویهکند. انتروتوکسین  ل نیز تولید میسلو

نوع انتروتوکسینی وجـود دارد :  شوند. دو  توکسینها باعث جریان آب و یونها از بافتها به درون روده و ایجاد اسهال میاین 

ST  (مقاوم به حرارت) وLT شـوند.   تجمع مایعات در حلقه مسدود ایلئوم خرگوش میرارت). هر دو باعث (حساس به ح

بـه   LTباشـد. ابتـدا    می Bو  Aداراي دو زیر واحد  LTشوند. نوع  دو نوع انتروتوکسین به وسیله پالسمید کنترل میهر 

آدنیالت  Aواحد شوند که این اتصال به کمک زیر حساس متصل میدر سطح سلولهاي  GM1ي دهاي گانگلیوزی پذیرنده

دهد کـه ایـن    ) را افزایش می CAMPـ مونوفسفات حلقوي (  5سیکالز سلولی را فعال کرده و در نتیجه میزان آدنوزین 

ین سـ مشابه توکسین وبـا اسـت. توک   LT  شود. مکانیسم عمل ماده به نوبه خود باعث از دست رفتن آب و الکترولیتها می

ST زیر واحد  A   وB مونوفسـفات افـزایش    5ین گوانیالت سیکالز را فعـال کـرده و میـزان گوانـوزین     سندارد. این توک

، Bو  A، زیـر واحـد   LTین سـ توکشـوند. در   ) و در نتیجه آب و الکترولیتها به درون روده ترشح مـی CGMPیابد. ( می

کنترل پالسمید،  ین،ستوک  حساسیت به گرما، حساس به اسید، حساس به تریپسین، ایمونوژنیک، خنثی شدن توسط آنتی

 Bو  A، زیـر واحـد    STین سـ توکباشـد. در   ـ گانگلیوزیـد مـی    LT  ،GM1ین سـ باشد. و پذیرنده اصلی توک مثبت می

ین، کنترل ستوک باشد و موارد خنثی شدن توسط آنتی حساسیت به گرما، حساس به اسید، حساس به تریپسین، منفی می

  باشد.  ناشناخته می ST ین ساصلی در توکباشد. پذیرنده  پالسمید، مثبت می

یک اسـت. همـولیزین بـه میـزان     سشیا، که همولیزین با ویروالنس مرتبط بوده و علیه لوکوسیتها سیتوتوکیهمولیزین اشر

شـیاها تولیـد   یشود. دو نوع همولیزین توسـط برخـی اشر   وتاکسی مییوز و شیمیتآور باعث توقف فاگوس کمتر از حد مرگ
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بـه سـلول   شونده  شونده از سلول است و بتا همولیزین، همولیزین متصلا هه همولیزین محلول رهمولیزین کشود. آلفا  می

ویروالنس باکتري توسط اگرسینها کـه دفـاع میزبـانی را مختـل     شود.  کور خنثی می است. فعالیت همولیتیک توسط آنتی

نی به وسیله یک یا چند ادهیسین کـه اغلـب   ال و تشکیل کللیتیشیا به سلولهاي اپییابد. اتصال اشر نمایند، افزایش می می

یوکـاریوت واکـنش   هـاي اختصاصـی سـطحی سـلولهاي      تاري بـا پذیرنـده  سینهاي شود. اده ماهیت تاري دارند انجام می

شـیا  یسـلولهاي اشر ها در سطح سلولها بستگی دارد. چسبندگی  سلولها به پراکندگی و انتشار پذیرندهدهند. حساسیت  می

هـاي انتروپاتوژنیـک خـوکی بـه وسـیله       گیرد. سویه تیک به وسیله تارهاي حساس به مانوز صورت مییبه سلولهاي فاگوس

ژنهـاي   هاي انتروپاتوژنیک انسان فاقـد آنتـی   ). سویه K88چسبند. ( تاري مقاوم به مانوز به مخاط روده می Kژنهاي  آنتی

تارهـا بـه عنـوان فاکتورهـاي     چسـبند. ایـن    یمـ  حساس به حرارت به مخاط  بوده و توسط تارهاي مقاوم مانوزي Kتاري 

  . CFA IIو  CFA Iشوند. مثل  نمایند و توسط پالسمید رمز می ) عمل می CFA(ساز  کلنی

و  CFA Iژنهـاي فـاکتور مکونیزاسـیون     آنتـی تـاري،    Kژنهـاي   شیا که عامل ویروالنس هستند : آنتییادهسینهاي اشر

CFA II ینها شـامل :  سـ ي مقاوم به مانوز، چسبندگیهاي سطحی غیر وابسته به تار. توک، تارهاي حساس به مانوز، تارها

،  Kژنهـاي کپسـولی    آنتـی شـامل :  باشـند. اگرسـینها    ین مقاوم به حرارت میسین حساس به حرارت، انتروتوکسانتروتوک

  . مکمل -کور سیبدروفورهاي آهن و سیستمهاي انتقال، عوامل مقاومت سرمی، فاکتورهاي مقاوم آنتی

ژنهاي سطحی غیـر تـاري    آنتیموارد معدودي شوند. در  سینهاي تاري) مانع تشکیل کلنی میکورهاي ضد تاري (اده آنتی

الها اپیتلیـوم روده را مـورد   گـ برخـی مثـل شـی   1شیاهاي انتروپاتوژنیک : یمکانیزمهاي تولید اسهال در اشرشرکت دارند. 

در ایـن مکانیسـم   شـود.   کنتـرل مـی  ال بـه وسـیله پالسـمید    گمانند شیشیا به یتهاجمی اشردهند. قدرت  تهاجم قرار می

در  نمایـد کـه   ین تولید مـی ستوکولی انتروشیا مهاجم نبوده یین بعدي اشرسکوـ در انتروت2 شود.  ین تولید نمیسانتروتوک

سـویه مهـاجم    شود و نـه  ین تولید میسـ در مکانیسم سوم نه انتروتوک3شود.  زها جذب میرمحل تشکیل کلنی بر روي پ

توانـد پیلونفریـت و    دهد می وقتی بافتها را مورد تهاجم قرار میشیا یاست. ولی مکانیسم ایجاد اسهال مشخص نیست. اشر

وز و عمـل  یتشیا، قدرت مهار کردن آهن در بافتها، مقاومـت بـه فاگوسـ   یمننژیت در نوزادان ایجاد نماید. اگرسینها در اشر

شود. مقاومـت سـرمی در    نیزاسیون میوز و فعال شدن مکمل و اسپویتکپسول مانع فاگوس باکتریسایدي سرم را دارد. الیه

بـراي  شـیاها  یگیرد نه توقف فعال شدن مکمل. اشر ) صورت می C9تا   C6نتیجه مقاومت به عمل اجزاء انتهایی مکمل (

ین سـ ها بـراي ایـن کـار از انتروتوک    رشد نیاز به مهار آهن دارند که در اختیار سیدروفورهاي بافتی است. بسیاري از سویه

شیا شامل : سیستمهاي انتقال آهن از غشاء سیتوپالسمی براي جـذب  ینمایند. سیستمهاي جذب آهن در اشر استفاده می
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شـیا کلـی بـراي جـذب     یهاي مهاجم اشر یهسودر  COLVسین به نام  سیدروفورهاي هیدروکسیمات یک پالسمید کولی

به تولید یک نوع مهارکننده آهن بدون سلولی به نام آئروباکتین و یک جزء انتقال آهـن   کند، که منجر آهن کدگذاري می

شیا بارز است، به استثناي چنـد سـویه انتروپاتوژنیـک ایـن     یمیان باکتریهاي هوازي روده اشرگردد. در  از غشاء سلولی می

شیایی شامل ید بیماریزا است. عفونتهاي اشرباکتري در محل سکونت خود همسفره بوده ولی اگر به نواحی دیگر انتقال یاب

سمیک، که گاهی همراه با مننژیت و بیماري اسهال، پیلونفریت و سیستیت حاد که  عفونت مجاري ادراري، عفونت سپتی :

ژن  شـیا اسـت. آنتـی   یشدیدترند. نارسایی کلیوي و فشار خون از عوارض بیماریهاي مجاري ادراري ایجاد شده توسـط اشر 

K1 ًلیـوم مجـاري ادراري توسـط تارهـاي مقـاوم بـه مـانوز        یتشـود. چسـبیدن اپ    ویروالنس دیده مـی  هاي در سویه غالبا

)P.Pi.Li ینهاي اصلی در اتصال هستند که به مواد گروه خونی سشود که اده ) انجام میP شوند.  متصل می  

هاي نفروپاتوژنیـک   ترند. سویه موم طبیعی مقاهاي مولد پیلونفریت حاد نسبت به بقیه در برابر عمل باکتریسایدي سر سویه

سمی و مننژیت نوزادان است. علت حساسیت نوزادان نقـص سیسـتم    یشیا عامل بارز سپتیمعموالً همولیتیک هستند. اشر

است که نوزادان داراي کمبود در ایـن آنـزیم هسـتند.      IgMاي  در باسیلهاي روده Oژن  کور ضد آنتی ایمنی است. آنتی

در حضـور مکمـل عمـل باکتریسـایدي و      IgMاز ایـن  یابـد. گذشـته    از طریق جفت مادر انتقال می IgMو  AgAزیرا 

دهند و نوزادان از نظم اجزاء راه کالسیک و تنـاوبی معینـی اجـزائ مکمـل هـم دچـار کمبـود         اسپونیزاسیون را انجام می

شـیر مـادر محـروم هسـتند. در      IgAکتـوفرین و  از اثـر حفـاظتی ال   کنند که از شیر مادر استفاده نمیهستند. کودکانی 

در   K1ژن  کور ضد آنتـی  هستند. آنتی  K1ساکاریدي  ژن پلی شیا داراي آنتییهاي پروویروالن اشر مننژیت نوزادان سویه

 Bسـاکاریدي مننگوکوکهـاي گـروه     ژن پلـی   آنتـی شیا بـا  یاشر K1ژن  کند. آنتی حیوانات بطور غیر فعال ایمنی ایجاد می

شـیا هـم   یاشر 128و  25هاي  نیز عامل مننژیت هستند. سویه Bمونولوژیک) . مننگوکوکهاي گروه ه است. (از نظر ایمشاب

  اي هستند.  هاي مهاجم روده سویه ac 28و  ac112هاي  سویهانترتوکیژنیک و هم انتروپاتیک هستند. 

: انتروپاتوژنیک)  P( EPECـ 2یژنیک) سوتوک: انتر ETEC )Tـ 1هاي مولد اسهال براساس مکانیسم بیماریزایی :  سویه

  : انتروهموراژیک).  H( EHECـ 5: انترواگریگیتیو)  A( EAECـ 4: انترواینوسیو)  EIEC )Iـ 3

، حرکـات   IgAفاکتورهاي مهم دفاع میزبانی شامل : عمل باکتریسایدي اسید معدي، دفاع ایمنـی مخـاطی بـه صـورت     

هـاي   کنند، میکروفلور طبیعـی روده کـه مـانع تشـکیل کلنـی سـویه       ه شده کمک میاي خورداي که به دفع باکتریه روده

  باشند.  گردد، می بیماریزا می
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ETEC ین س: یکی از انتروتوکLT  یاST کند که تحت کنترل پالسمید اسـت. (  یا هر دو را با هم تولید میLT   مشـابه

متصل شده و ورود  GM1به گیرنده گانگلیوزیدي  B باشد که زیرواحد می Bو  Aین وباست و داراي دو زیر واحد ستوک

بـه دلیـل    LTچسـبد.   مانند باکتري وبا به مخاط روده کوچـک مـی   ETECنماید).  را به سلول تسهیل می  Aزیرواحد 

شـیا  یدر ایـن سـویه اشر   STو  LTدهـد.   کور ضد این توکسین واکنش تقاطعی انجام مـی  شباهت به توکسین وبا با آنتی

ایـن  شـوند. عمـل    یعات و الکتروسیتها از درون روده کوچک و ایجاد اسهال و استفراغ و تب (مثل وبـا) مـی  موجب دفع ما

 LTشود که به وسیله پالسمید ناقل  انجام می CFAIIو  CFAI  ساز ویژه فاکتورهاي کلنیینها بسها به کمک اده سویه

باشـد. عامـل    سـال مـی   2در کودکـان کمتـر از   عامل مهم اسهالهاي اسپورادیک و اپیدمیک  ETECشود.  کد می STو 

یژنیک در گروههـاي  سهاي انتروتوک از فردي به فرد دیگر استثنایی است. سویههاست. انتقال  اسهالی مسافرتی در توریست

  کند.  تغییرات بافتی ایجاد نمی ETECنیز قابل مشاهده است.  Oسرمی دیگر به غیر از 

EPEC  مانند :EAEC شـود. بـرخالف    چسبد ولی مثل آنها مجتمع نمـی  پستانداران میبه سلولهاي  به صورت تکه تکه

ETEC  وEAEC نمایند.  در سلولهاي مخاط میزبان تغییرات ساختمانی شدید ایجاد می  

 شوند.  ها به ندرت دیده می این سویه ETECعامل اسهالهاي اپیدمیک است. در نواحی شیوع 

EIEC کننـد. در   دهند و از ایـن طریـق ایجـاد اسـهال مـی      ده را مورد تهاجم قرار می: قدرت تهاجمی داشته و مخاط رو

آنهـا بـا    O124ژن سـرمی   الها بوده و آنتیگکنند. بیماریزایی آنها مشابه شی ین تولید نمیسها انتروتوک حقیقت این سویه

نکتیویت نها با ایجاد کراتوکونژن تهاجمی آال تواگشیشباهت دارد. مشابه  3ال دیسانتري تیپ گژن سوماتیک اصلی شی آنتی

نمایـد و سـندروم همولیتیـک،     ال تولیـد نمـی  گین شـی سالها توکگشیگردد. برخالف  در چشم خوکچه هندي مشخص می

دیر تخمیر شده و یا تخمیـر  شود. الکتوز  آنها دیده نمیباشد. در  می ETEC) که عارضه ناشی از اسهال HUSاورسیک (

  ها غیر متحرك هستند.  . این سویهشود شود و گاز تولید نمی نمی

EAEC  مانند :ETEC چسبند ولی برخالف آنها بطـور یکنواخـت بـه سـطح مخـاط روده       به سلولهاي روده کوچک می

اسـهال مـزمن   کنند. عامل  یابند. تغییرات بافتی آشکاري ایجاد می هاي کوچک تجمع می چسبند بلکه به صورت توده نمی

  نمایند.  ن همولیزین مییسو توک STدر کودکان تولید 

EHEC در حالت بیماري حـاد کلیـوي کـه عارضـه بیمـاري      آور نیست. مگر  : عامل بیماري شدید در کودکان ولی مرگ

 H1   :O157ه بـارز ایـن ویروتیـپ    گـرو ) . سـروتیپ و سـرو   HUS : Haemolytic – urenic . syndromاست. (

ین این ویروتیـپ مشـابه   سالها مهاجم نیستند. توکگبه اندازه شیماید. اما ن الها اسهال مشابه ایجاد میگشیباشد. مانند  می
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ین مشـابه وبـا و   سـ : توک LTاسـت. (   HUSال است و قادر به ایجاد پاسخ التهابی شدید و ایجـاد عارضـه   گین شیستوک

) Shiga like toxin ماننـد ( الین شـیگ سـ : توک SLTباشـد.   ین مقاوم به گرما مـی س: توک STحساس به گرما است). 

ترین محل پیدایش عفونت  نتریت بوده ولی عفونتها اکثراً اندمیک هستند. شایعاگیري گاسترو عامل همهشیا یباشد. اشر می

سازي  نمایند. ایمنی بخش ایجاد می ژن هستند حفاظت ایمنی مجاري ادراري است. فاکتورهاي ویروالنس که در حکم آنتی

کورهـاي ضـد تـاري در     کند. آنتی ین تنها ایجاد میسو یا توکیک نژیسهاي انتروتوک ین فقط دربرابر سویهستوسط انتروتوک

(فـاکتور   CFAمخاطی تولید شده علیـه   IgAبخشند.  نمایند و احتماالً در انسان نیز حفاظت حیوانات ایجاد حفاظت می

در  Kسـاکاریدي   اري و پلـی ژنهـاي تـ   آنتـی شـوند.   مـی شیایی در مخاط روده یساز) مانع تشکیل کلنی اشر کلنیژن  آنتی

رومایسـین، نئومایسـین،   یتنسـبت بـه تتراسـیکلین، ار   نماینـد. اشرشـیا    اوروپاتوژنیک حفاظت مشابه ایجاد مـی هاي  سویه

هسـتند. در   Rهـاي مقـاوم اکثـراً داراي پالسـمیدهاي      تـوپریم و سـولفانامیدها حساسـند. سـویه    م استرپتومایسین، تـري 

کند. عفونت مجراي ادراري بدون عارضه در  بیوتیک را اداره می آنتی 9ها مقاومت نسبت به تن Rانتروباکترها یک پالسمید 

دهـد. بـراي    متوپریم ـ سولفامتوگزازول پاسـخ درمـانی مثبـت مـی      سیلین، سولفیسوگزازول یا تري زنان نسبت به آموکسی

رومایسین یتمسافرتی، دوکسی سیلین و ار اسهالشود. علیه  متوگزازول استفاده میمتوپریم ـ سولفا  ترياسهال در کودکان 

هاي مولد اسهال در  یهسودر  9887ژن تاري  باشد. آنتی می   K88   ،K99شیا شامل یدر اشرینها سشود. اده استفاده می

دیسانتري توسط پروتوزوئرها، باکتریها و ویروسـها  شود.  دیده می  K88ینها ولی درگوساله و بره  سادهخوك یکی از این 

  شود.  د میایجا

کننـد.   یسانتري مانند مـی اي نیز تولید عفونتهاي د شیاهاي مهاجم رودهیها و اشرالال، سالمونگدر بین باکتریها عالوه بر شی

تخمیر هیدراتهاي  ر). از نظ Hژنهاي  اي (فاقد آنتی ژن تاژه باسیل گرم منفی، بدون اسپور، غیر متحرك و فاقد آنتیال گشی

شیا آنائروژنیک است. هوازي و بیهوازي اختیاري، بر روي محیطهـاي عـادي واجـد    ید مشابه به اشرکربن و تولید فقط اسی

اي فـرآورده   ه سایر باکتریهـاي رود کنند. مشابه  را بدون تولید گاز تخمیر مینمایند. گلوکز  پپتون و عصاره گوشت رشد می

منابع سیترات و مالونات تنها و الکل استیک است.  تیک ساصلی اسید الکتیک به همراه مقدار کمی اسید فورمیک، اسید ا

ن سولفوره تولید ژمنفی نسبت به عمل باکتریوستاتیک رنگها نسبتاً مقاوند. هیدرو نیستند. مانند سایر باسیلهاي گرمکربن 

تخمیـر   ) ، تخمیـر مـانیتول،   Aال (دیسانتري گـروه گشیکنند. در  محیطهاي داراي سیانور پتاسیم رشد نمیند. در نک نمی

) از نظـر  Bري (گـروه سـن ال فلکگباشد. شـی  باشد و استفاده از تار تارات مثبت می تین دکربوکسیالز منفی می الکتوز، اورنی

باشـند.   تین دکربوکسیالز و استفاده از تارتارات منفی می کند و تخمیر الکتوز و اورنی فقط اسید تولید میتخمیر مانیتول، 
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) از تخمیـر مـانیتول فقـط اسـید تولیـد      Dسـونئی (گـروه   ال گباشد. شی می Bانند گروه ال بویدي هم همگیا شی Cگروه 

باشـد.   تین دکربوکسیالز و استفاده از تارتارات مثبـت مـی   گیرد، اورنی الکتوز به صورت تأخیري صورت مید. تخمیر کن می

سوئینی از روي تخمیـر الکتـوز   ال گد. شینماین ) مانیتول را تخمیر میA( گروه سانتري یال به غیر از دگهاي شی سویهتمام 

از تخمیر هیدراتهاي کربن گاز شیا) یشوند. مثل آنائروژنیک (اشر هاي مانیتول منفی شناخته می روز) از دیگر سویه 7تا  4(

 ژنهـاي  الها آنتـی گاسـتوار اسـت. بسـیاري از شـی      Dسـاکاریدي   ژنهاي پلی سروتیپهاي بر پایه آنتیشود. تمایز  تولید نمی

الها از آزمایشـات بیوشـیمیایی و   گود. براي شناسـایی شـی  ش می Oگلوتیناسیون آکنند که مانع  ساس به گرما تولید میح

شـیا اسـت.   یاشرسـایر باسـیلها مخصوصـاً     O ژنهـاي  الها غالباً شبیه آنتیگشی O ژنهاي آنتیشود.  سرولوژیک استفاده می

اي تولیـد   نامنـد، مثـل دیگـر باسـیلهاي روده     اً باسـیل شـیگا مـی   ) که آن را غالبـ 1سانتري تیپ یال دگ(شی 1ال تیپ گشی

نمایـد.   میینسـ تولیـد یـک یـا چنـد اندوتوک    را داراست.  O ژن نمایند که خاصیت آنتی ساکاریدي می ین لیپوپلیساندوتوک

 Helaین درسـلولهاي  سـ کنـد. ایـن توک   نماید که در حیوانات تولید فلج و مرگ مـی  یک تولید میسنوروتوک اگزوتوکسین

) از نظـر  SLTSشیگا و شبه شـیگا ( ین سباشد. توک یو (وبا) میویبرشیا و یین اشرسوتوکتریک است و مشابه انسسیتوتوک

ساختار اوپرونی و پروتئینی مشابه بوده و مکانیسم عمل مشترکی دارند. رسپتوریوکاریوتیک ایندو منسوب بهـم و یکسـان   

مـرتبط اسـت. ایـن      Bزیر واحد   VKD 7/7بطور غیر کواالن بابنتامر است که Aپپتید  ین شیگا داراي پلیساست. توک

ـ گلیکوزیدي   Nین پیوند ستوکشود. این  ین ابتدا به سلولهاي پستانداران متصل و بعد با آندوسیتوز وارد سلولها میستوک

انع سنتز پروتئین ریبوزومی شکسته و از این طریق م S 60به زیر واحد مربوط  SrRNAS 23آدنوزین خاص را در جزء 

به ریبـوزوم گشـته و    tRNAدر این محل مانع اتصال آمینواسیل ـ     srRNA 23شدن شود. جدا  در سلول میزبانی می

شیگا اختصاصاً روي ریبوزوم یوکاریوتی عمل کـرده و روي  ین سشود. توک ) پروتئین انجام نمیalongationسازي ( طویل

مشـابه مکانیسـم عمـل     srRNA 23ین شیگا و محل شکسـتن در  سسم عمل توکمکانیریبوزوم پروکاریوتیک اثر ندارد. 

اي هیچ تشابهی با هم ندارند.  ین به لحاظ ترادف اسیدآمینهساین دو توکباشد.  ) میRicinین گیاهی یعنی ریسین (ستوک

شـوند و   فتهـا مـی  اي بسته روده خرگوش باعث دفـع مایعـات از با   ین در آزمایش حلقهسین شیگا مانند انتروتوکسـ توک1

ین عمـل  سـ ـ در موش یا خرگوش دیگر اگر تزریـق شـود مثـل نوروتوک   2شود.  لیال میتیموجب آپپتوزیس در سلولهاي اپ

ین شـیگا بـراي تهـاجم بـه     سیک دارد. توکسـ در کشت سلولهاي پستانداران اثر سیتوتوک3شود.  کند و موجب فلج می می

ین شـیگا داراي قـدرت تهـاجمی و    سـ دارد و جهش بافتگان فاقـد توک مخاط کمون یا کشتن سلولهاي مخاطی ضرورتی ن

  گردد.  می MUSوزي لین شیگا موجب پیدایش عارضه شیگستکثیر و انتشار است. توک
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ال گو شی O112شیاي یسانتري در زندانیان جنگی است. از نظر سرولوژیک مشابه اشری: عامل د IIسانتري تیپ یال دگشی

  الها مفید نیست. گو استافها مفید ولی در شی L الت. فاژ تایپینگ در سالمونمنسوب اس 15بویدي تیپ او 

  )  Bال فلکسنري (گروه گشی

ژنهاي کامل بوده در حالی که اشکال غیر  ویروالن داراي آنتیآنها). کلنیهاي  6نماید (تیپ  لیتول را به کندي تخمیر میدو

ژنهاي سوماتیک آنها به  یابند. آنتی از شکل صاف به خشن تغییر می ژن اختصاصی یا تیپی بوده و ظاهراً ویروالن فاقد آنتی

و احتمـاالً سـایر    2aفلکسـنري تیـپ   ال گساکاریدهاي تشکیل دهنده اثر سمی دارند. شـی  ینی پلیسدلیل فعالیت آندوتوک

  هستند. (از نظر سرولوژیک).  Iسانتري تیپ یال دگینی شیسسروتیپها داراي توک

  ) Cه اي (گرو ال بویديگشی

ژن  است ولی از نظر سرولوژیک با آن منسوب نیستند. در این گروه آنتـی مشابه فلکسنري باشد.  تخمیر کننده مانیتول می

شـیا   یبا اشرژنهاي مشترك  آنتی  11و  10شیا هستند. تیپهاي یاز آنها منسوب به اشرگروهی مشترك وجود ندارد. برخی 

O105 یزایی آنها ظاهراً شبیه بیماریزایی فلکسنري است. دارند. بیمار 4ال بویدي تیپ گو شی  

  )  Dاي (گروه ال سونهگشی

یک سروتیپ وجود کشد. فقط  روز طول می 10الکتوز کند است و یک هفته تا شوند. تخمیر  با تخمیر الکتوز مشخص می

شـود و از   سمید اداره مـی به وسیله پال Iژن مشخص کننده شکل  شوند. آنتی دیده می IIو  Iشکل  2دارد ولی به یکی از 

ال گیکی از فاکتورهاي الزم براي قدرت تهاجمی شی Iژن  شود. آنتی می Iژن شکل  بین رفتن این پالسمید مانع سنتز آنتی

  در بالغین یافت شده و غیر ویروالن هستند.  IIهاي شکل  در بیماري حاد بارزند. سویه Iهاي شکل  اي است و سویه سونه

ـ  108دوز آلوده کننده فلکسنري استوایی است.  ویژه آب و هواي گرم به ویژه نواحی استوایی و نیمهدیسانتري باسیلی 

باشد. عالئم  ساعت) و بیماري به صورت حاد یا مزمن می 48باکتري دوره کمون بیماریهاي انسانی معموالً کوتاه (  104

آلود و  پیچه، شکم درد، مدفوع خون با تب، دلاخیر همراه  شیگلوز شامل اسهال تا اسهال خونی است که در حالت

ایجاد  Lamina properiaتلیال نفوذ کرده و عفونت کانونی یا یدر حیوانات باکتري در سلولهاي اپدار است.  موکوس

ناشی از باسیل شیگا در نواحی استوایی گردد. دیسانتري  برگشتی به وسیله باسیل دیسانتري ایجاد میکند. اسهال  می

شود. وارد کردن باکتري در چشم  آور است. در این نوع عفونت عوارضی نظیر آرتریت دیده می بوده و اغلب مرگ شدیدتر

باشد.  براي سنجش قدرت تهاجمی باکتري می senery شود. آزمایش  نکتیویت میوکونژتاخوکچه هندي موجب ایجاد کر
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ده بزرگ، نفوذ در سلولهاي اپیتلیومی رواپیتلیوم مخاط الها به عوامل بستگی دارد که شامل : چسبیدن، گشیبیماریزایی 

ال است. گشیا بیشتر از شییو تکثیر در آن به صورت کانون عفونت. نیروي چسبندگی اشر lamina properiaو ورود به 

لید ال فلکسنري تار توگچسبندگی بیشتر به نیروهاي فیزیکی مثل آب ناپذیر بودن سطح و بار الکتریکی بستگی دارد. شی

کند که با ویروالنس باکتري مرتبط است. در ویروالنس چند ناحیه از کروموزوم باکتري دخالت دارد و لوکوس اداره  می

الهاي ویروالن مثل گاز اعمال الزم براي نفوذ شیقدرت تهاجمی از لوکوس تکثیر در بافتها جداست. برخی  ةکنند

الها به سلولهاي گشود. براي نمایش قدرت تهاجمی شی کنترل می فلکسنري در سلولهاي اپیتلیال توسط پالسمید درشتی

این فرآیند شامل اتصال باکتري به غشاء سلولها و بلعیده شدن آنها با پدیده شود.  استفاده می Helaاپیتلیال از سلولهاي 

ناشی انتري شود. دیس متوقف نمی IgGو  IgMشود ولی توسط  متوقف می IgAوسیتوز است. اتصال باکتري توسط ینپ

آگار) ـ  SSآگار ( الـ سالمونال گباشد). شی ین شیگا میسالهاست. (مربوط به توکگاز باسیل شیگا شدیدتر از شی

الها هستند و محیط بیسموت سولفیت آگار مناسب نیست، گترین محیطها براي شی کوالت ـ سیترات آگار مناسب داکسی

کنند. داروهاي مؤثر شامل : سولفانامیدها بسیار مؤثرند. (در  ف میها به جز فلکسنري را متوق زیرا رشد تمام گونه

الها گرامفنیکل. فاکتورهاي ویروالنس شیکلسیلین ـ  هاي باسیلی) ـ استرپتومایسین ـ تتراسیکلین ـ آمپی دیسانتري

پروتئین  ـ3: چسبندگی   IpaDـ 2تیک است. ی: نقش آن در تهاجم و فرار از وزیکولهاي فاگوس Ipa Bـ 1شامل : 

Mxi  ترشح :Ipa – D 4 ـIexA  (پالریزاسیون اکتین) ـ 5: انتشار درون سلولیIcx B  : ـ 6انتشار بین سلولهاOlm  :

ـ  A 8زیر واحد  Bو  Aین س) : توک Stax A – Stx Bا (گین شیسـ توک7هاي کروماتین  حرکت همراه با رشته

 icsو  ipa: کنترل بعد از ترانویسی بیان  Vac Bـ  ipa 10 : تنظیم بیان ژنVac Cـ  9: التهاب  O LPSژن  آنتی

کند.  و ژنهاي کسب آهن را تنظیم می Stx Bو  Stx A: بیان  Furـ 12کند.  را تنظیم می ics A: بیان  Kcp Aـ 11

  نماید.  را تنظیم می vir B: بیان  Vir Fـ 13

  کند.  نظیم میرا ت Vir F: پروتئین هیستون مانند است که بیان   Ver Rـ 14

رامفنیکل دیده شده که عامل مقاومت پالسمیدي است. کلهاي مقاوم به سولفانامیدها، استرپتومایسین، تتراسیکلین،  سویه

یک سـ الیدیکن آمینوگلیکوزیـدها، کلرامفنیکـل و اسـید   موکسـازول،   سیلین، ریفامپسـین، کـوتري   الها نسبت به آمپیگشی

  حساسند.  

طی از زیر یعنی جـایی کـه   ـ حمله به سلولهاي مخاM 2سلولهاي ـ عبور از 1مخاط کومون : ال به گسه مرحله تهاجم شی

در آنجا قرار دارند که ایـن عمـل را بـه کمـک اینـوزین انجـام        Ipaهاي فرضی براي پروتئینهاي  ها یعنی پذیرندهاینتگرین
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تـرین عامـل (مخـزن)     خ التهـابی ـ مهـم   م پاسـ جاالها در سلولهاي مجاور و مرگ سـلولها و سـران  گـ انتشار شی3دهند.  می

بیماري از طریق انتقال باسیلها از مدفوع آلوده به لوله گوارش افراد سالم است. آلودگی کننده انسانهاي ناقلند. انتشار  آلوده

سـیل  بـا با گردد. آلـودگی   غالباً از طریق آب و مواد غذایی است. بیماري همچنین با شنا کردن در آب آلوده نیز ایجاد می

 IgAروز قابل تشخیص است. آلـودگی بـه تولیـد     6شود، بعد از  منجر می Oژن  ن علیه آنتینیگلوتیآدیسانتري به ایجاد 

مانع اتصال باکتري به سلولهاي مخـاطی و ایجـاد ایمنـی موضـعی در      IgAگردد. تولید  در مدفوع اسهالی منجر می 115

مرکب از سوسپانسیون باسـیلهاي  ها مقاومت چند جانبه دارند. واکسنهاي بیوتیک دیسانتري به آنتیانجامد. باسیل  روده می

ـ   الکننـد. تمـایز بیوشـیمیایی در سـالمون     شود سمی بوده و ایمنی کافی ایجاد نمی کشته شده که از راه تزریق تجویز می

 بتـا آز، تخمیر الکتوز و  د ولی اورهباش ین دکربوکسیالز، استفاده از تارتارات مثبت میز، لیالآریزونا ـ سیتروباکتر : درسالمون 

 بتـا و آز، استفاده از تارتارات  سیتروباکتر اورهباشد. در  و استفاده از تارتارات منفی میآز  باشد و اوره گاالکتوزیداز، مثبت می

  باشد.  باشد و تخمیر الکتوز نیز متغیر می باشد و لیزین دکربوکسیالز منفی می گاالکتوزیداز مثبت می

تـین دکربوکسـیالز و اسـتفاده از     گلوکز، رامنـوز، اورنـی   از را سویس، گازکل الها : در سالمونالبیوشیمیایی در سالمونتمایز 

باشد فقط ترهـالوز   همه موارد فوق منفی می ،یفتی السالمونباشد. در  ینوز، منفی میبباشد. ترهالوز، آرا سیترات، مثبت می

باشد، به راحتی بـا   منفی می ال باکتري گرمباشند. سالمون مه موارد فوق مثبت میانترو ایتیدیس ه المثبت است. در سالمون

هـاي   هتیدیس سروتیپهاي گالیناروم و پولوروم داراي تـاژ ال انتراگیرند. همه آنها به استثناي سالمون رنگهاي عادي رنگ می

در آنهـا   Viساکاریدي سطحی به نام  لیژنهاي پ پیرامونی بوده و متحرکند. کپسول در آنها قابل تشخیص نیست ولی آنتی

) به خشـن  Sسالمونالها از شکل صاف (باشند. تغییر  مانوز می هی و سایرین) دیده شده. اکثراً داراي تارهاي حساس بف(تی

)C هـاي جـانبی    به صورت از بین رفتن زنجیره ربا از دست دادن قدرت ویروالن تغییر شکل کلنی است. این تغیی) همراه

O اکاریدي نوع صاف بوده و در نتیجه فقط هسته س پلیR  و لیپیدA ها سـاده  الغـذایی سـالمون  ماند. نیازمندي  باقی می

بوده بر روي محیطهاي ساده، محیطهاي حاوي امالح آمونیوم به عنوان منبع ازت و گلوکز، پیروات یا الکتـات بـه عنـوان    

ین سها واجد انتروتوکالن قابل استفاده براي آنهاست. تمام سالمونکربغالباً تنها منبع نمایند. سیترات  منبع کربن رشد می

LPS  .هاي اختصاصی  زنجیرهدر غشاء هستندO  جانبی از جنسLPS ژن  که سازنده آنتیO  باشـد در نـوع صـاف     مـی

سـرم   تـی نآبـا  ین سـ ژن ایـن توک  وباسـت  و آنتـی   را درکلشیا و ویبریـو یها مشابه اشرالین سالمونسوتوکشود. انتر دیده می

عامل گاسـتروانتریت   سانتراتیدی السالمونشود.  شیا خنثی مییین وبا و یا اشرسمربوط به توک Bین کامل یا قطعات ستوک
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شـود. در هـر دو صـورت بـاکتري از      انتریت دیـده مـی  اي و گاسترو ی به دو صورت تب رودهالیسالمونباشد. بیماریزایی  می

  دهد.  شبیده و تشکیل کلنی میشود و به مخاط روده چ رد روده میطریق غذا، نوشیدنیها، و آب آشامیدنی وا

هاي لمفاوي روده بند تکثیر یافته  هاي لمفاوي و عقدهلروده ابتدا باکتري به اپیتلیوم روده حمله  کرده و در فولیکو تب در

پـاراتیفی عامـل    الالمونتیفی عامل تب تیفوئیـد و سـ   الشود. سالمون رد خون میواو از طریق سیستم لمفاوي قفسه سینه 

در ایـن  شـود. تکثیـر    گاستروانتریت متهاجم در سطح مخاط بوده و به اپیتلیوم روده محـدود مـی  باشد. در  پاراتیفوئید می

عفونتی را غالباً مسـمومیت  شود. چنین  شود که سبب بروز عالئم گاستروانتریت می ین میسناحیه منجر به تولید انتروتوک

  آید.  تیدیس پدید میال انترایند که به وسیله سالمونیی گوالغذایی سالمون

ها عامل چسبیدن و ایجاد عفونت در روده اسـت و  الـ تارهاي موجود در سالمون1ها عبارتند از : الویروالنس سالمونعوامل 

 Oژنهـاي   تـی نآ ــ 2تیدیس سروتیپ تیفی موریوم پروویروالنتر از انواع بدون تـار هسـتند.   انترا الها داراي تار سالمون سویه

وز و کاهش کشـته شـدن درون فاگوسـیتی و    یت) باعث توقف فاگوسECA( هاسیژن مشترك انتروباکتر ـ آنتی3سوماتیک 

ــ مقاومـت نسـبت بـه     4شـود.   کاهش حساسیت به عمل باکتریسایدي سرم و از این طریق افزایش ویروالنس باکتري می

  شود.  باکتري انجام می LPSه به وسیله محتویات فعالیت باکتریسایدي مستقل از اکسیژن نوتروفیلی ک

  الیی عبارتند از : عوامل مهم مقاومت میزبانی علیه عفونت سالمون

شـوند.  (علـت : زیـرا انـواع      بطور مؤثرتر از انواع بدون تار تصفیه می Iتصفیه کبدي : باکتریهاي تاردار یا داراي پیلی تیپ 

  چسبد).   تاردار به سلولهاي کبدي می

  آیند.  هاي تاردار در بدن به صورت بدون تار درمیسجه : پروتئوتو

ها توانایی مهار آهن در بدن موجود زنده است. (موشهایی که از نظر غذایی کمبود آهـن  الاز دیگر عوامل ویروالنس سالمون

شود). عامـل   لمونالیی میآور سریع سا مرگتر بوده و تزریق آهن به آنها منجر به عفونت  ها ایمنالدارند، در معرض سالمون

عالئـم تـب   کنـد. اغلـب    ین است که اخذ آهن توسط باکتري را تشدید میکولویروالنس میکروبی سیدروفوري به نام انترو

م تهـاجم  گـا درد، گاسـتروانتریت و التهـاب موضـعی بـه هن     موجب ایجاد تب، شـکم  LPSاست.  LPSتیفوئید مربوط به 

شود که آنها قدرت جذب آب و نگهـداري   بی سلولهاي مخاطی گشته و باعث میب التهاسیباعث آ LPSشود.  مخاطی می

 التوانایی حیـوان را در برابـر سیسـتمیک سـالمون     ityموش ژن شود. در  نتیجه اسهال ایجاد میآن را از دست بدهند. در 

 Tو  Bدر سلولهاي  باشد که جهش در آنها موجب تغییر می Xidو  LPSدیگر دهد. لوکوسهاي  تیفی موریوم افزایش می

سالمونالها آنهایی گردد. پروویروالنترین  کمتري تولید می IgMو  IgGبادیهاي  شود و آنتی و فیبروبالستها میماکروفاژها 
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ـ اسـتیل گلـوکز آمـین اورونیـک اسـید تولیـد         Nساکاریدي مرکـب از   را به صورت کپسول پلی  Viژن  هستند که آنتی

علیـه تـب    Viژن  وجد دارد. واکسن حـاوي آنتـی   Viبادي ضد  ود یافته از تب تیفوئید آنتیدر سرم بیماران بهبکنند.  می

  حفاظت بخش است. تیفوئید 

ژنهـاي سـطحی    آنتـی ـ H 3ژنهاي  آنتیـ O 2ژنهاي  آنتی ـ1باشد :  ژن می نوع آنتی 3ها شامل الژنی سالمون ساختار آنتی

مقاوم به حـرارت اسـت، بـرخالف     Oژن  آنتیها هستند.  سسایر جن در Kژنهاي  که منشأ آنتی Viحساس به گرما به نام 

یک سویه باکتري ممکـن اسـت داراي بـیش از یـک     حساس به حرارت، اتانل و اسید هستند.  Hژنهاي  آنتی،  Oژن  آنتی

ستند. که ایـن  ز هاي غالباً در دو فا ژنهاي تاژه شوند. آنتی ژنهاي در ترکیبات تکراري ظاهر می آنتیباشند و این  Oژن  آنتی

هویـت    به سلولی داشته ونامند. ویژگی  ژنهاي اختصاصی نیز می آنتیژنهاي فاز یک که آنها را  پذیرند به آنتی فازها برگشت

مختلـف مشـترك   از نظر تعداد محدود بوده و در سـروتیپهاي   2ژنهاي فاز  کنند. آنتی ایمونولوژیک یک سروتیپ کمک می

فاز نیستند ولی عموماً قریب به نیمی از آنهـا در یـک فـاز و     دوژنهاي هر  آنتیتریایی داراي هستند. تک تک سلولهاي باک

یک مولکول باکتریایی از یک فاز باعث ایجاد اختالفی با مشخصات هر دو فـاز  گیرند. کشت  قرار می در فاز دیگر نیم دیگر

رابطه قراردادي با حروف  1اي فاز  ژنهاي تاژه آنتی شود که این تغییرات رویداد جهشی نبوده بلکه تنظیم ژنتیکی است. می

 Viژن  گلوتیناسـیون نشـان داد. آنتـی   آتوان بـا واکـنش    ژن را می آنتیدهند. هر دو  را با اعداد نمایش می 2کوچک و فاز 

حرارت  در اثر Viشود ولی با تخریب  می Oگلوتیناسیون با سرم ضد آسطحی بوده و از این رو مانع  Oژن  آنتینسبت به 

در اثر تداوم کشت در شرایط آزمایشگاهی ممکن است کاهش یابد که بـه ایـن     Viژن  شود. آنتی گلوتیناسیون انجام میآ

هاي متعلق به یک سروتیپ توسط آزمایشهاي بیوشیمیایی از هم قابـل تمیـز نیسـتند و لـذا     الگویند. سالمون VWپدیده 

نمایند. در بین تیپهـاي فـاژي    بندي می تریوفاژها به تیپهاي فاژي تقسیمآنها را براساس حساسیت به نژادهاي مختلف باک

ها انگلهاي اجباري هسـتند، برخـی فقـط محـدود بـه      البعد از آن قرار دارد. سالمون Aترین است و تیپ  شایع    E1تیپ 

) A(سـروتیپ   Aراتیفی پا ال) و سالمونBپاراتیفی (سروتیپ  ال) ، سالمون Dتیپ ال تیفی (سروانسان هستند مثل سالمون

تیـدیس  ال انتراتیـدیس سـروتیپ انترا  طبیعی سـالمون باشد. میزبان  ري کرده یا انسان ناقل آنها میماکه در انسان ایجاد بی

را ـ سـویس   کل الکه سروتیپ تیفی موریوم بیماریزایی طبیعی در موش است. خوك با سالموندر حالیموش صحرایی است 

شـود.    (پولـوروم) ایجـاد مـی    pullorumل سفید باسیلی در مرغان خـانگی توسـط سـروتیپ    اسها شود. آلوده و بیمار می

در تخمدان پرنده بهبود یافته باقی مانـده و   pullorumاست. سروتیپ  gallinarumپرندگان ناشی از سروتیپ تیفوئید 

  باشد.  مرغ آلوده می آلودگی اتفاقی انسان به آن از طریق تخم
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وسـیله  ب و بیمـاري مشـابه در گوسـفند    abortus – equi تیـپ  تیـدیس ان توسط سالمونال انتراقط جنین عفونی مادیس

abortus – ovis هـاي   شـود. سـویه   آلودگیهاي حیوانی به وسیله سروتیپ تیفی موریوم ایجـاد مـی  شود. اغلب  ایجاد می

ـ      S.typhi) و Bروتیپ (سـ  S.paratyphi B) ـ   A(سـرتیپ   s.paratyphiAایجاد کننـده تـب روده عبارتنـد از :    

s.cholera-suis  سروتیپ)C .که آلودگی و عفونت ناشی از هرکدام از اینها نشانه اکتساب از منبع انسانی است (  

شـود و مربـوط بـه سـروتیپ      هاي پاراتیفوئید ایجاد نمـی  ـ گاستروانتریت : توسط سویه1شود :  نوع سالمونلوز ایجاد می 2

ال و سـالمون  Bپـاراتیفی   التیفـی، سـالمون   الهاي سـالمون  تب تیفوئید یا تب روده : توسط سویه ـ2باشد.  تیفی موریوم می

  نیز عامل ایجاد آن هستند.  Cو  Aتیدیس ایجاد نشده گاهی پاراتیفی انترا

ت و اسـتئومیلی آورنـد. بـین    این میکروبها به مغز استخوان و مفاصل تمایل دارند و استئومیلیت و آرتریت چرکی پدید می

  خونی داسی شکل ارتباط وجود دارد.  کم

موریوم تنهـا سـروتیپ شـایع جـدا     شود. سروتیپ  در کودکان زیر یک سال عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي نیز دیده می

اي قابل جداسازي است. حالت ناقلی به  شده از مایع مغزي ـ نخاعی است. این سروتیپ از مدفوع مبتالیان به عفونت روده 

  تیفی حالت مزمن دارد.  النت سالموندنبال عفو

ساعت دارد. همراه با استفراغ و اسهال حاد و افزایش کم در درجـه   12تا  8گاستروانتریت سالمونالیی : دوره کمون کوتاه 

تیدیس هستند. آلـودگی از راه دهـان نیـاز بـه     مولد این سندروم متعلق به انترا هايالحرارت بدن، بهبودي سریع. سالمون

ویروالنس نسبی باکتري، حساسیت نسبی میزبان و حفاظـت بـاکتري   کننده بستگی به  کتري دارد، البته دوز آلودهبا 106

  در برابر اسید معده دارد. 

اي  و عفونتهـاي زمینـه  هـا   افراد جوان و مسن و افراد مستعد نظیر گاسترکتومی، بیماري سلولهاي داسی شـکل، بـدخیمی  

تریت اغلب خود محدود شونده است و در آن تهاجم بافتی وجود نداشـته یـا نـاچیز اسـت.     گاستروانشوند.  مبتال میبیشتر 

سمی و عالئم بیماري تهاجمی از جملـه تـب و لـرز پدیـد      شود. گاهی آلودگی سپتی خیم دیده می باکتریمی گذرا و خوش

بیـوتیکی دوره نـاقلی را    رمـان آنتـی  دی نیـاز نـدارد.   بیوتیک ی بدون عارضه به درمان آنتیالیگاستروانتریت سالمونآید.  می

بیوتیکهـا مـانع پیـدایش و اثـرات حفـاظتی       آور اسـت. زیـرا آنتـی    ن کند. و در کل زیـا  طوالنی کرده و عالئم را تشدید می

شود. زیرا چسـبندگی باکتریهـا و تهـاجم      شوند. داروهاي ضد اسهال نظیر لوموتیل توصیه نمی میکروفلور طبیعی روده می

منتشر به درمـان شـدید نیـاز دارد.     دهد. عفونتهاي  ها را تسهیل کرده و شدت بیماري و دوره آن را افزایش میآنها به بافت

  ـ سولفامتوگزازول.   متوپریم سیلین، تري رامفنیکل، آمپیکلمانند داروهاي مؤثر : 
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و   Aپـاراتیفی  ـ   الوتیپهاي سالمونتیفی و سر الاز سالموندار مداوم همراه با تهاجم بافتی. ناشی  تب تیفوئید : بیماري تب

B  وC تیدیس است. تبهاي ناشی از تیفوئید و پاراتیفوئیـد قابـل تمـایز نیسـتند. بـه دنبـال دوره       ال انترامربوط به سالمون

هـاي   شـوند. لکـه   روزه سردرد، عضله درد، تب، یبوست، کند شدن ضربان قلب، طحال و کبد حجـیم مـی   10ـ   14کمون 

بیوتیک در  پایین و یا طبیعی است. عارضه مهم قبل از کاربرد آنتی لوکوسیتهاشوند. تعداد  کم ظاهر میقرمز در سینه و ش

درصد است. گاهی تـب تیفوئیـد مهـاجم     15تا  10درمان خونریزي از روده و سوراخ شدن روده بوده و میزان مرگ و میر 

تلیـال  یکتري در لوله گوارشی تجمع کـرده بعـد بـه اپ   اوي است، به این صورت که ابتدا بافعمومی بدن به ویژه سیستم لم

اي به خون راه  هاي لمفاوي روده بندي تکثیر نموده از طریق سیستم لمفاوي قفسه سینه کند پس در عقده روده حمله می

  یابد.  می

تب تیفوئیـد بـا    آید. هاي لمفاوي روده بندي پدید می ضایعات اختصاصی تب تیفوئید در بافت لمفوئید دیواره روده و عقده

ین بـاکتري اسـت. باسـیل    سـ اي همراه است. عامـل آن (تـب تیفوئیـد) انتروتوک    منتشر و خونریزي رودهانعقاد درون رگی 

شود و کشتهاي خون مثبت هستند که این حالت بیانگر باکتریمی است  روز اول بیماري در خون دیده می 10اي در  روده

یافـت  و یا تکثیر آن بسیار کم اسـت، در ایـن هنگـام باسـیلها در مغـز اسـتخوان        سمی زیرا باکتري تکثیر نکرده نه سپتی

  آید.  هفته دوم و بعد از آن تیفی موریوم از مدفوع بدست میشوند. در  می

اي و  اولسر حنجرهچرکی به صورت ي اشود. فرآینده عوارض تب تیفوئید : کیسه صفرا غالباً آلوده گشته و مثانه ملتهب می

حالـت  آیـد. ایـن    سال بعد از بهبودي تیفوئید پدیـد مـی   7تا  6گردد. استئومیلیت  تخوانی و مفصلی ظاهر میضایعات اس

  نشانگر آلودگی نهفته درازمدت است. 

) هپاتیت یا نکروز کانونی کبد، التهاب کیسه صفرا،  peyerي اهاي لمفاوي (پالکه ضایعات اصلی هیپرپالزي و نکروز عقده

هفتـه   10تـا   8درصد از آنان بـه مـدت    10هفته و در  4است. بیماران بعد از شیوع بیماري به مدت ششها و سایر اندامه

مـاه و گـاهی    6تیفـی بـه مـدت     الر ناقلین مزمن سالمونشوند. د این افراد ناقلین ناقه نامیده مینمایند.  باسیل را دفع می

سـیلین ،   باشد و بعد از آن آمپی  یکل و داروي انتخابی میبیوتیک در داخل بدن کلرامفن آنتیشود. مؤثرترین  سالها دفع می

بیوتیـک را   گیرد. براي زدودن باکتري از کیسه صفرا و مجاري صفراوي تـراکم آنتـی   متوپریم، سولفامتوگزازول قرار می تري

اسـت. کنتـرل تـب     باسیل تیفوئیـد انگـل اجبـاري انسـانی    بیوتیک باید باکتریساید باشد.  دارند و آنتی در کبد باال نگه می

تیفوئید اندمیک دشوارتر از اپیدمیک است. قرار گرفتن باسیل تیفوئید در معرض، باعث ایجاد پاسخهاي همورال متنابه بـا  

ارزش ی ینگلـوتین آشـود. پاسـخ    کورهـاي باکتریسـایدي وابسـته بـه مکمـل مـی       تینها و آ ها، پرسی پپتینینگلوتینآتولید 



  میکروبیولوژي   »88«
 
 
 

گلوتیناسیون ماکروسکوپیک در لوله اسـت.  آشود. آزمایش ویدال  گیري می دال اندازهتشخیصی داشته و توسط آزمایش وی

بـه   Hیـا   Oنین ، یگلـوت آعیـار  نمایند. کالً  تیفی مخلوط می السوسپانیون باکتري سالمون در این آزمایش سرم بیمار را با

از آزمـایش هماگلوتیناسـیون   ن ثابت شود. یا باالتر نشانه آلودگی است و به خصوص اگر با زمان افزایش آ 1:  160میزان 

العـاده خـالص    فـوق   Viاین آزمایش از شود. در  تیفی استفاده می البراي تشخیص حالت ناقلی سالمون Vi کورهاي  آنتی

شود. پاسخ همورال در تشخیص آزمایشـگاهی تـب تیفوئیـد مفیـد      هاي قرمز خون استفاده می حساس کردن گویچهبراي 

اي مانع از چسبندگی باکتریها  روده IgAکورهاي  تواند نشانگر ایمنی مؤثر باشد. آنتی ورهاي سرمی نمیک است. وجود آنتی

ل نگهداري کرد فنتوان با حرارت کشته و  باسیلهاي پاراتیفوئید را میبه مخاط و تشکیل کلنی شده و نقش حفاظتی دارد. 

 LPSواکسنها به علـت داشـتن   آمیزي دارد. این  یجه موفقیتواکسن غیر فعال شده با استن نتو با استن غیر فعال نمود. 

لـه گـوارش   لورا در  IgAتواننـد تولیـد    اثرات جانبی داشته و نیز باید بطور متناوب تزریق شوند. واکسنهاي خـوراکی مـی  

ریهاي و تهاجم بعدي آن جلوگیري نمایند. واکسنهاي خوراکی مرکب از باکتتحریک گرده و از چسبیدن باکتري به مخاط 

نیـز   Iy 21a: آن را  gal Eــ  1تیفی عبارتنـد از :   الانواع جهش یافته سالمونشوند.  کشته شده یا زنده هر دو توصیه می

شـود و سـلولها    و در اثر جذب گاالکتوز قادر به رشد نبوده و رشد آنها متوقـف مـی   مراز بوده اپی نامند و فاقد گاالکتوز می

اي که  ـ سویه2هنوز ویروالن است.  gal Eیجاد بیماري نیست. امروزه ثابت شده که سویه شوند. لذا قادر به ا متالشی می

اي کـه در آن ژن   ــ سـویه  3است.  Campکدکننده پروتئین متصل شونده به  ندچار جهش شده، این ژ crpژن  آندر 

aroA  کند.   میدچار جهش شده؛ این ژن پروتئین دخالت کننده در سنتز اسیدآمینه آروماتیک را کد  

تیفی موریوم  الاي ازسالمون ـ سویهTy 21 a 2ـ 1شود. مثل  براي تولید واکسن استفاده می الاز انواع جهش یافته سالمون

crpکه دو جهش در آن رخ داد، ( cyaV V این جهشها موجب حذف فعال کننده همگامی پاسخ ایمنی یعنی (crp  /

cAmp شوند.  می  

آمینوپایملیـک اسـید (بخـش ضـروري بـراي سـنتز        یافتگانی که قادر بـه تولیـد دي   ـ جهشPROP 4فتگان یا ـ جهش3

  پپتیدوگلیکان) نیستند.  

الیی (حـاوي پالسـمید ویـروالنس    گـ به عنوان واکسن علیه عفونتهاي شـی 1عبارتند از :  sityphi 21aموارد استفاده از 

ین غیـر  سـ که توک Sityphi 27aـ 3را (واکسن وبا) کلویبریو Oژن  یول شده آنتکلحامل ژن  sityphi 27aـ 2ال) گشی

  کند. (واکسن کزاز).  سمی و تغییریافته کزاز را تولید می
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هاي سالمونالیی حاوي ژنهاي ویروس هپاتیـت یـا    حفاظت بخش نیست. سویه S.typhi: 27 aـ   V.choleraeواکسن 

ان واکسن هپاتیت و ماالریـا مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت. واکسـن        عنوکند. به  انگل پروتوزوئري که ماالریا ایجاد می

کنترل کننده زاد و ولد انسانی مورد اسپرم انسانی است به عنوان هاي آن کدکننده پروتئینهاي نکه ژخوراکی سالمونالیی 

دن رحـم و واژن  ضد اسپرم را در گـر  IgAتواند  می MALTآزمایش قرار گرفته است. در این روش تحریک سالمونالیی 

شود و توانایی بـارور کـردن تخمـک را از آنهـا سـلب       بادي به اسپرم متصل گشته و مانع حرکت آنها می تولید نماید. آنتی

  کند.   می

  تب پاراتیفوئید 

تب تیفوئیدي است. ولی با لـرز ناگهـانی،   مشابه شود. بیماري  تیدیس ایجاد میال انتراسالمون Cو  A  ،Bهاي  توسط سویه

روش تمـایز  گـردد. تنهـا    فت شدن گردن ایجـاد مـی  سهال، تهوع، استفراغ همراه است و عوارض عصبی مثل سردرد و اس

ها پس از بهبودي از راه مـدفوع دفـع    کردن تب تیفوئید از پاراتیفوئید جدا کردن باکتري است. باسیلها در افراد ناقل هفته

  شوند.  می

 الاند. از نظر بیوشیمیایی از سالمون ذکر کرده البوده و در برگی آنرا سروتیپ سالمون الئی سالمون آریزونا هین شاويآریزونا : 

نماید. آریزونا انگل طبیعـی روده خزنـدگان اسـت. در مـواردي (در آمریکـا) از       متمایز است. الکتوز را به کندي تخمیر می

در هر دو  Hاي  و تاژه Oژنهاي  بوده و از آنتی الژنی آن مشابه سالمون یابد. ساختار آنتی خوردن گوشت بوقلمون انتقال می

باشد. آریزونا طیفی از  می Oشامل همان گروههاي  الژن آریزونا به مانند سالمون ترکیب یافته است. فرمول آنتی 2و  1فاز 

روانتریت با حیوانات نماید. موارد اتفاقی گاست تیدیس ایجاد میال انترابیماریهاي انسانی غیر قابل تمیز از بیماریهاي سالمون

  پشت ارتباط دارد.  اکواریومی مثل الك

گونـه   روباکتر : در خاك، آب و محتویات روده انسان و حیوانات به صورت همسفره وجود دارد. این جـنس شـامل سـه   تسی

ن و نـاتوان  اي، باکترداریورسوس و آمالوناتیکوس است. به ندرت عامل اصلی عفونتهاي انسانی بوده در بیماران مس مزوندي

واحـد ناهنجـاري یـا کاتـاتر اسـت. در      شده بیماریزا هستند. عفونت بارز به صورت عفونت مجراي ادراري به ویژه در افراد 

شود. گاهی عامـل مننژیـت نـوزادان بـوده و      عفونتهاي ششی، زخمها، استئومیلیت، پریتونیت و اندوکاردیت جداسازي می

  کند.  اندگان عوارض عصبی ایجاد میمیزان مرگ و میر آن باالست و در بازم
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و توقف رشد توسط پتاسیم سـیانید مثبـت و    H2Sروباکتر تولید تیس Aواکنشهاي بیوشیمیایی سیتروباکتر : در بیوتیپ 

توقف رشـد توسـط پتاسـیم مثبـت و بقیـه مـوارد منفـی         Bباشد. در بیوتیپ  ستفاده از تارتارات منفی میاتولید اندول و 

و استفاده از تارتـارات   H2Sوباکتر آمالوناتیکوس تولید اندول و توقف رشد توسط پتاسیم مثبت و تولید باشد. در سیتر می

  اي قرار دارند.  نسیا و مورگانال به هم شبیه بوده و در طایفه پروتییدووپروتئوس، پرباشد.  منفی می

ند. در آمریکا سه جنس از آن شناخته شـده  باش یال : باسیل گرم منفی، بیهوازي اختیاري، غیرمتحرك، کپسولدار میسکلب

  اي، اوزنی، و رینواسکلروماتیس.   که عبارتند : نوموفی

یال سـ توفان در بقیه صفات مشـابه کلب ارد که غیر از صفت اندول از تریپیال لوکسی توکا وجود دسگونه چهارمی به نام کلب

در آب و خـاك بـه حالـت آزاد و در روده     ،نامنـد  ر نیز میاي که آن را باسیل فریدلند یال نوموفیسباشد. کلب اي می نوموفی

شـود.   یال اوزنی باعث عفونت مزمن در بخش فوقانی دستگاه تـنفس مـی  سانسان و حیوانات به حالت همسفره هستند. کلب

  شود.  یال رینواسکلروماتیس باعث رینواسکلروما میسکلب

باشـد قرمـز    ین دکربوکسیالز و مالونـات مثبـت مـی   زازسیترات ، لی آز، رگز، پروسکوئر، استفاده اي اوره یال نوموفیسدر کلب

باشند، قرمز متیل مثبـت   یال رینواسکلروماتین قرمز متیل مثبت و بقیه موارد فوق منفی میسباشد. در کلب متیل منفی می

این باسیل گرم منفـی،   الریه است. عامل ذات ندرباسیل فریدلباشند.  ین دکربوکسیالز متغیر میزو استفاده از سیترات و لی

  ن داشته و یکی از فاکتورهاي ویروالنس باکتري است. سیدار بوده و داراي تار است که تارها نقش اده غیر متحرك کپسول

سـاکارید   اي بر روي آگار خوندار، درشت، چسبنده و داراي قوام بیشتر است که علت آن وجـود پلـی   کلنی باکتري نومونی

(کپسـول از جـنس    Kژنهـاي   یال داراي آنتـی سـ طلب هسـتند. کلب  هاي بیماریزاي فرصت سویهیالها سکپسولی است. کلب

یال نیـز  سـ شـود. کلب  ژنهاي کپسـولی اسـتفاده مـی    ها از آنتی بندي سویه باشد. در تقسیم می Oژنهاي  ساکارید) و آنتی پلی

شود. کپسول شامل هگزوزهـا   ناسیون میگلوتیآژنهاي کپسولی مقاوم به حرارت بوده و مانع  آنتیمیکروفلور طبیعی است. 

کنـد. عوامـل ویـروالنس     سرم ضد کپسولی در واکنش کواالنگ تورم کپسـولی ایجـاد نمـی    باشد. آنتی و اورونیک اسید می

ین داشته و در استقرار باکتریها در سـطوح مخـاطی نقـش دارنـد.     سکه نقش اده زـ تارهاي حساس به مانو1عبارتند از : 

  شوند.  وز مییتسهمچنین مانع فاگو

  وز درون سلولی نقش دارد. یتـ کپسول در ویروالنس نقش داشته و در متوقف کردن فاگوس2

  است.  E.coliین سکنند که شبیه انتروتوک ین مقاوم به گرما تولید میساي انتروتوک یال نومونیسهاي کلب ـ برخی سویه3
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نماینـد. (در بـدن    گرسین عمل کرده در اخذ آهن رقابـت مـی  نمایند که به صورت ا ها سیدروفور تولید می ـ برخی سویه4

میزبان). میزان استقرار باکتري در بیماران بستري در بیمارستان بیشتر است و میکروفلور طبیعی روده مانع مستقر شـدن  

تر را فـراهم   ومیالي مقاسبیوتیکها میکروفلور طبیعی حساس را از بین برده و امکان استقرار کلب شود ولی آنتی یال میسکلب

شود. شرایط مناسب براي آلـودي بـاکتري    یال آلوده میسسازد. مجاري ادراري و بخش فوقانی دستگاه تنفس نیز با کلب می

یالیی سـ بیوتیک. طیف بیمـاري کلب  عبارتند از : بیماریهاي مستعد کننده، جراحی، کاتاتر مجرا الکلیسم و مصرف زیاد آنتی

گیري شدید در نوزادان، عفونتهاي آندمیک در بخش  و عفونت مجراي ادراري، همهکتریمی، نکروز الریه، با عبارتند از : ذات

  بیماریهاي کلیوي.

الریه مشابه پنوموکوك است ولی پیشـرفت   این بیماري بیش از پنوموکوك تمایل به ایجاد نکروز داشته و مراحل اولیه ذات

از خلط بـر روي  شود. باسیلها  ششی و نکروز پارانشیم ششها میاي موجب متالشی شدن دیوارة آلوئوله عفونت کلبسیالیی

دهنـد و عامـل مقاومـت     سـیلین جـواب نمـی    آگار خوندار قابل جداسازي هستند. عفونتهاي کلبسیالیی به درمان با پنـی 

  باشد. جنتامایسین موفقیت وسیعی داشته است.  بیوتیکی پالسمید می آنتی

برخالف کلبسیالها کپسول در این باکتري مشخص  باشد. میداراي تاژك پیرامونی  متحرك و ـ منفی انتروباکتر: گرم

هاي بارز  عامل باکتریمی مخصوصاً در بیماران سوختگی گونه شود. نیست. همسفره در روده و از آب و خاك نیز جدا می

  شامل انتروباکتر کلوآلی و آئروجنز.

عفونتهاي مجراي تنفسی، مجراي ادراري، مننژ و طلب. در  ي فرصتاي، ساپروفیت و بیماریزا منفی، میله سرشیا: گرم

آز، آرژنین دهیدروالز،  انتروباکتر کولوآکی، اورهباشد. در  آندوکارد دخالت دارد. عامل باکتریمی در بیماران بیمارستانی می

انتروباکتر باشد. در  ز منفی میباشد و لیزین دکربوکسیال تین دکربوکسیالز مثبت می استفاده از سیترات، سوربیتول، اورنی

  د. نباش آز و آرژنین دهیدروالز منفی و بقیه موارد مثبت می آئروجنز اوره

. در سرشـیا  دنباشـ  دکربوکسیالز مثبت و آرابینوز، رافینوز و مالونات منفی می تین نس، سوربیتول، اورنیسادر سرشیا مارس

تـین دکربوکسـیالز    سـوربیتول و اورنـی  در سرشیا روبیـدا  . استثبت باشد و بقیه موارد م شنس مالونات منفی می لیکوفی 

هاي سرشیا ممکن است پیگمان نداشته باشند ولی نوع مارسسانس پیگمان  اکثر سویه د.نباش و بقیه موارد مثبت می منفی

یگمان تشکیل پدرجه  37دماي شود. در  خون اشتباه می سرخ خونی تشکیل داده و رشد آن بر روي مواد غذایی با قطرات

ویدنسـیا و   اي شامل سه جنس پروتئـوس، پـرو   پروتیایفه ها به رنگ صورتی هستند. ط شده ولی در دماهاي پایینتر کلنی
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به استثناي برخی پروویدنسیاها این باکتریها ساکن رودة انسان سالم، آب، خـاك هسـتند. بیماریزاهـاي    باشد.  مورتانال می

  شوند.  ري ادراري بارز بوده و غالباً توسط پروتئوس میرابیلیس ایجاد میباشند. عفونتهاي مجا طلب می فرصت

و فاقد کپسول  هاي پیرامونی، داراي تار ( در اتصال به سلولهاي اپیتلیال نقش دارند) اي: متحرك، داراي تاژه پروتیطایفه 

باشد با تارهاي فراوان  میهستند. مشخصه پروتئوس خزنده بودن آن است که نتیجه تولید سلولهاي دراز و کشیده 

هاي  هستند. برخی سویه  H و Oژنهاي  هوازي اختیاري هستند. داراي آنتی نیازمندي غذایی این باکتریها ساده است. بی

نامند. این  می Oژن هاي واجد آنتی ها را سویه شوند، این سویه پروتئوس با سرم بیماران مبتال به تب تیفوس آگلوتینه می

نمایند که  کورهایی تولید می  بیماران آلوده با این ریکتسیاها آنتیزنی مشترك با ریکتسیاها دارند.  اي آنتیها شاخصه سویه

نامند و براي تشخیص تب تیفوس مورد  کند، این واکنش را ویل ـ فیلیکس می پروتئوس را آگلوتینه میXهاي  سویه

  H2Sآز، تولید باشد و اوره ید اسید از مانیتول، مالتوز منفی میدر پروتئوس میرابیلیس، اندول، تول گیرد. استفاده قرار می

تین دکربوکسیالز و تولید اسید از مانیتول   باشد. در پروتئوس ولگاریس، اورنی تین دکربوکسیالز و گزیلوز مثبت می و اورنی

تین  و اورنی  H2Sتولیدآز،  شنس اندول مثبت، اوره فی در پروویدنسیا آلکالی باشد. منفی و بقیه موارد مثبت می

در پروویدنسیا  باشد. در پروویدنسیا استوارتی اندول مثبت و بقیه موارد فوق منفی میباشد.  دکربوکسیالز منفی می

شنس و  فی باشد. در پروویدنسیا آلکالی آز مثبت و بقیه موارد منفی می شنس و پروویدنسیا رتگري اندول و اوره فی آلکالی

پروویدنسیا استوارتی نیز همه موارد فوق باشد. در  ی، تولید اسید به مانیتول، مالتوز و گزیلوز منفی میپروویدنسیا استوارت

  باشد. رتگري تولید اسید به مانیتول مثبت، بقیه موارد منفی میباشد. پروویدنسیا  منفی می

هاي چرکی، اسـهال کودکـان،    و ابسه، پریتونیت شم و گوشچعفونتهاي  :کند عبارتند از عفونتهایی که پروتئوس ایجاد می

آز پروتئـوس نفروتوکسـیک بـوده و شـرایط را      اورهسیستیت و پیلونفریت پروتئوسی از عفونتهاي شایع بیمارستانی اسـت.  

سلولی  اپیتلیوم توبولهاي کلیوي، مساعد نموده و به عالوه در کلیه حالت قلیایی ایجاد کرده و منجر به  براي آلودگی درون

 ،Cedeceaمنفی شامل ادواردسـیال،   اي گرم دیگر باسیلهاي رودهگردد. جنسهاي  یتلیوم کلیه و تشکیل سنگ مینکروز اپ

Kluyvera طلب بوده ایجـاد عفونتهـاي زخمـی، گاسـتروانتریت و اسـهال در انسـان و حیوانـات         که بیماریزاهاي فرصت

  کند.   می

درجه کوچکتر از بقیه  36ساعت و  24و کلنی آنها در  ها است  پرنیازتر از بقیه انتروباکتریاسه ادواردسیال:

نماید ولی نسبت  سیلین هالۀ درشت ایجاد می ها در اطراف دیسک پنی هاست. برخالف سایر انتروباکتریاسه انتروباکتریاسه

  د.باشن می E.hoshinae و  E.tarda  هاي معروف آن سیلین حساس است. گونه به کلیستین مقاوم است، نسبت به پنی
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Kluyvera هاي  طلب است. داراي گونه فرصتشود. بیماریزاي  بالینی نظیر خلط و ادرار دیده می هاي : در نمونه

K.cyrocrescens  ، K.ascarbataشوند. سیلین و سفالوتین از یکدیگر متمایز می که از روي حساسیت به کربنی  

  .شوند نظیر خلط جدا میهاي بالینی  : از نمونهآ سه  جنس سده

داراي الیۀ لزجی هستند که وجود این الیه به باشد. یرسینیاها  می xیرسینیا: نام دیگر یرسینیا انتروکولیتیکا، پاستورال

محیطهاي آگار خوندار با سایر محیطهاي شود. در  می صورت پوشش با کپسول باعث مقاومت باسیل در برابر فاگوسیتوز

شود.  دو قطب پررنگتر دیده میدر که به دلیل جذب آهن است. باسیل طاعون  آیند اي درمی دار کلنیها به رنگ قهوه مه

ازت نیاز دارد، کلسیم براي شروع تقسیم مورد نیاز است. (در   هوازي اختیاري است. اسیدهاي آمینه به عنوان منبع بی

قندها تولید اسید شود. تخمیر  درجه). براي تولید توکسین یا واکسن از محیط مایع کازئین هیدرولیز شده استفاده می 37

ـ 2ـ اورینتالیس: عامل طاعون شرق 1باشد:  می پستیس شامل سه واریته آید. یرسینیا کمی کرده و گاز بوجود نمی

گوا بوجود آمده است. یرسینیا  ـ اینترمدیوس: از تغییر تدریجی آنتی3ترین واریته، عامل طاعون ژاستینن  گوا: قدیمی آنتی

خارج از  ال استفاده شود.چالعاده حساس است و براي نگهداري بهتر است از یخ خشکی و نور خورشید فوقدر برابر گرما، 

ولی در خاك تا مدتی زنده  .رود آورد و در جسد دفن شده و در آب به سرعت از بین می بدن مدت زیادي دوام نمی

ژنیک و سمی که در خرگوش ایجاد واکنش  نتی(اندوتوکسین) با خاصیت آ LPSـ 1دو نوع توکسین است: ماند. داراي  می

ه ـ توکسین موشی که پروتئینی است و خاصیت اندوتوکسینی و اگزوتوکسینی دارد. این توکسین ب2کند.  شوارترمن می

در خرگوش گردد، در حقیقت بخشی از غشاء سلولی است که  شود و پس از متالشی شدن باکتري آزاد می نی رها نمیآسا

خنثی  CAmpر ولی در موش صحرایی و خانگی فعال است. عمل توکسین موشی بوسیله توکسین وبا واث و خوکچه بی

دهد. عمل توکسین موشی مشابه عمل عوامل متوقف کنندة  را افزایش می  CAmpرسد که مقدار شود و به نظر می می

یت سمی صاست که خا Bو   Aزءاین توکسین شامل دو جکند.  بتاآدرنرژیک بوده و جریان اسیدهاي چرب را متوقف می

رخ   Rبه S شود. تغییر شکل از هاي غیرویروالن نیز تولید می توکسین در آنها متمرکز است. توکسین موشی در سویه

جزء پوششی به نام جزء  د.ندهد ولی به ویروالنس ارتباطی ندارد و هر دو شکل ممکن است ویروالن و غیرویروالن باش می

هاي ویروالن  هاي ویروالن وجود دارد. اما اخیراً سویه شود و فقط در سویه در برابر فاگوسیتوز میباعث مقاومت باسیل  1

 یا مقدار کمی از آنرا دارا هستند. باسیلها قادرند  پس از فاگوسیتوزه شدنء بوده موشی بدست آمده که فاقد این جز

، 1بروالن پرسیینیاپستیس عبارتند از : جزء پوششی عوامل و شاخصهاي و زنده بمانند. توسط ماکروفاژها و نوتروفیلها

همیشه با هم  Wو  Vژنهاي  همین، سنتز پورین. آنتی ولیزین، جذبن، کواگوالز، فیبری، پستیس  Wو   Vژنهاي  یآنت
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ه ژنها توسط پالسمید کد شد آنتیشوند ولی نسبت به مقدار آنها ممکن است متفاوت باشد. این  بوده و جداگانه دیده نمی

و ممکن است با مقاومت در برابر فاگوسیتوز مرتبط باشند ولی نقش عمده آنها مربوط به قدرت زنده ماندن باکتري در 

هاي غیرویروالن فاقد این پالسمید هستند. کواگوالز و فیبرینوالیزین اثر  درون فاگوسیتها و تکثیر باکتري است. سویه

درجه یعنی دماي طبیعی بدن کک تولید  25ارند. کواگوالز در دماي زایی شرکت د آور داشته و کمتر در عفونت مرگ

از دست رفتن قدرت جذب همین توسط پذیر نیست.  هواي خیلی گرم انتقال یرسینیا توسط کک امکانشود. در  می

کنگو).  شود (همین یا قرمز ویروالن شدن و تزریق آهن فرو همراه با باکتري باعث ایجاد ویروالنس می باکتري باعث غیر

توقف اصلی در  شود. شود منجر به از دست دادن قدرت ویروالن می هایی که موجب توقف سنتز بازهاي پورین می جهش

ها باعث بازگشت ویروالنس  اثر از بین رفتن گوانوزین مونوفسفات سنتتاز است. تزریق پورینها به همراه جهش یافته

ـ طاعون ششی یا 2ـ طاعون غدد لمفاوي یا طاعون خیارکی 1 رتند از:شود که عبا شود. طاعون به دو شکل ایجاد می می

آید و از طریق خلط و بزاق  الریه طاعونی، طاعون ششی نسبت به طاعون غدد لمفاوي عفونت ثانویه به شمار می ذات

پسیال ژئوپسیس یا تر است. فعالترین ناقل یرسینیا، کک گزنو مستقیماً از فردي به فرد دیگر قابل انتقال بوده و خطرناك

مکانیسم آن به این صورت است که یرسینیا باعث مسدود شدن لولۀ کک موش هندي است. کک یک اکتوپارازیت است. 

کند.  شود در نتیجه از طریق نیش به میزبان انتقال پیدا می تر می گوارشی کک شده و کک نسبت به خوردن خون حریص

. اما طاعون خیارکی بوسیله اکتوپارازیت انسانی بویژه کک پولکس ایریتانس طاعون اپیدمیک امروزه در انسان نادر است

شود.  استفاده می 1در آزمایشات سرولوژیک براي تشخیص طاعون تماماً از جزء پوششی قابل انتقال است. 

ی حساسیت بیشتري دارند. از نظر ایمنی: ایمن SPRIA و ELISAغیرفعال متداولتر است ولی، هماگلوتیناسیون 

با توکسیک مؤثر نیست. واکسیناسیون  مؤثر است. سرم آنتی 1ؤثر نیست، ایمنی با جزء پوششی توکسینی م آنتی

  هاي زنده ضعیف است.  شده یا کشته شده با فرمالین یا سویه  هاي ضعیف سویه

ژنهاي  مشابه آنتی ژنهاي سوماتیک آن است ولی آنتی VW نهايژ مانند یرسینیا داراي آنتی یرسینیا سودوتوبرکلوزیس:

سودوتوبرکلوزیس بر روي محیط شوند.  سالمونالهاست لذا با سرم افراد آلوده به این گروهها آگلوتینه می 4و2گروههاي 

کند ولی پستیس کم رشد بوده و ایجاد کلنیهاي کوچک با نوك  داکسی کوالت سیترات آگار ایجاد کلنیهاي درشت می

شود همراه  یماري با اسهال به همراه لمفاد نیست. مزانتریک که به آپاندیسیت منجر میکند. در بیشتر موارد ب سنجاقی می

کند ولی انتروکولیتیکا رامنوز را تخمیر کرده به  یرسینیا سودوتوبرکلوزیس برخالف پستیس رامنوز را تخمیر می است.

  کند.  جاي آن الکتوز و ساکارز را تخمیر می
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اول (داروهاي انتخابی)، تتراسایکلین انتخابی دوم، گاهی تتراسایکلین به همراه  استرپتومایسین انتخابی یرسینیا،

دهد ولی  هاي درشت تشکیل می توبرکلوزیس بر روي محیط داکسی کوالت سیترات آگار کلنی  استرپتومایسین، یرسینیا

  دهد.  هاي کوچک و نوك سنجاقی تشکیل می پستیس کم رشد بوده و کلنی

اثر کمی دارد. درمان اثرند. کلرامفنیکل  سولفانامیدها بیومایسین، تتراسایکلین هم مؤثر است. استرپت فرانسیسال:

سیلین،  سیلین مؤثر نیست (بخاطر پالسمید تولید کننده بتاالکتاماز)، تتراسایکلین، کلرامفنیکل، آمپی پنی هموفیلوس:

اي یا  عضله ید: سفتري آلکسون دروندرمان شانکروئرگی.  سیاه تین درون سفوکسیسفالوسپورینهاي جدید، 

سیلین، اریترومایسین، کلرامفنیکل.  کوتریموکسازول یا اریترومایسین خوراکی. درمان (سیاه سرفه): تتراسایکلین، آمپی

پراسیلین که همراه با یک  هایی مثل تیکارسیلین، مزلوسیلین، پی سیلین سودوموناس آئروژینوزا: پنیداروهاي 

پنم و  آزترئونام و اینمیداروها شامل: شود. سایر  جنتامایسین، توبرامایسین یا آمیکاسین تجویز میموالً آمینوگلیکوزید مع

درمان اولیه عفونتهاي کینولونهاي جدید مثل سیپروفلوکساسین و سفالوسپورینهاي جدید مثل سفاپرازون. در 

 نسان تتراسایکلین به همراه آمینوگلیکوزید است.مشمشه: در مورد اشود. درمان  سودوموناسی از سفتازیدیم استفاده می

   باشد. متوپریم ـ سولفامتوکسازول یا کلرامفنیکل می درمان ملیوئیدوز (سودومالئی): تتراسایکلین، تري

شود. تتراسایکلین، اریترومایسین و ریفامپسین  سیلین و سفالوسپورین توصیه نمی به دلیل داشتن بتاالکتاماز پنی لجونر:

باربیتوراتها و تراکئومی همراه با تنفس آورها مثل  توکسین، سرم کورار، سوکسینیل کولین و خواب ستند. کزاز: آنتیمؤثر ه

دقیقه و سه نوبت در روز)،  90اتمسفر به مدت  3% در فشار باال 100با فشار مثبت (قرار دادن بیمار در اطاقک اکسیژن 

کولیت غشاي کاذب: ونکومایسین، آب و کند.  وکسین ایمنی ایجاد میتوکسین و به دنبال آن ت تزریق توکسین ـ آنتی

اثر است. درمان اشکال مننژیتی لیستریوز:  ونکومایسین در برابر اسپورها بیرود.  الکترولیتها در موارد شدید به کار می

ایسین، سیکلوسرین، رود. سل: سولفونها، استرپتومایسین، کانام سیلین به کار می سیلین و آمپی دوزهاي باالي پنی

  مشتقات پریمیدین کربوکسیلیک اسید، ایزونیازید، ریفامپسین، اتامبول.

ژنی است.  و تهاجم به سلولهاي هال شاخص آنتی VWباشد. تولید یرسینیا انتروکولیتیکا: داراي تاژه هاي پیرامونی می

کولیتیکا در انسان بیشتر به صورت عفونت است. عفونت ناشی از انترو O،H ،K  ،VWژنهاي ژنی شامل آنتی ساختار آنتی

اشریشیاست و داراي فعالیت  STاي است، انتروکولیتیکا داراي انتروتوکسین مقاوم به حرارت مشابه انتروتوکسین روده

حاد همراه با تب، شکم درد، اسهال تهوع و سردرد است.  اي به صورت گاستروانتریت گوانیالت سیکالز است. عفونت روده

سایر موارد شامل اریتمانودوزوم، ارتریت و مفصل درد، ندرتاً مننژیت، کند.  ز اغلب عالئم آپاندیسیت را پیدا مییرسینیو
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سیلین و سایر بتاالکتامها مقاوم  نسبت به پنی تیکایدهد که خود محدود شونده است. انتروکول سمی می الریه و سپتی ذات

درمانی  ول و تتراسایکلین حساس است. شیمیوگلیکوزیدها، کوتریموکسازمتوپریم، سولفامید، آمین است ولی نسبت به تري

باکتریهاي کمپیلوباکترژوژنی/ کند.  سمی ضرورت پیدا می اي الزم نیست ولی در صورت بروز سپتی براي عفونتهاي روده

اوایل بیماري باکتریها در  کنند. کلی، یرسینیا سودوتوبرکلوزیس و یرسینیا انتروکولیتیکا، عالئم شبیه آپاندیسیت ایجاد می

کند.  ها در سرم به تشخیص کمک مییندر مراحل بعد پیدایش آگلوتین بر روي آگار خوندار قابل کشت هستنداز مدفوع 

  به علت واکنشهاي تقاطعی با بروسالها و سالمونالها مشکل است. تشخیص 

کند.  هاي هموراژیک در حیوانات می سمی یجاد سپتیشوند. ا تر دیده می در دو قطب پررنگ هوازي اختیاري، پاستورال: بی

ساکاریدي (کپسولی)، هماگلوتیناسیون  ژنهاي سطحی پلی آنها بر اساس آنتیوتایپینگ رکنند. س را همولیز نمیخون 

   A ،Bساکاریدي شامل گروههاي  ژنهاي سطحی پلی سیپیتین ممکن است. آنتی غیرفعال، تورم کپسول و آزمایش پري

C و D هاي بومی بدن حیوانات معموالً موکوئیدي و  بندي کرد، سویه توان سروتیپ هاي موکوئیدي را نمی باشند. سویه می

الریه گاوي و خوکی  عامل ایجاد وباي پرندگان و ذات Bاشکال صاف ویروالن هستند. تیپهاي غیرغیرویروالن هستند. فقط 

  هستند. 

بخش فوقانی دستگاه تنفسی باشد. در  تیک گاو و گوسفند و وباي پرندگان میزو الریه اپی همولیتیکا: مولد ذاتپاستورال 

  شود.  گاو، گوسفند، خوك و اسب یافت می

  سمی است.  الریه و سپتی ایجاد ذاتباشد. عامل  پاستورال پنوموتروپیک: بومی دستگاه تنفس موش بزرگ و کوچک می

از میکروفلور مخلوط در بیماري مزمن تنفسی یا سایر عفونتهاي شود. بخشی  : در حیوانات یافت نمی اي پاستورال اوره

  چرکی انسان است. 

مانند در  جوندگان بویژه خرگوش است. ایجاد بیماري طاعونباشد. بیماریزاي  عامل توالرمی می فرانسیسال توالرنسیس:

شود.  مسا و ژانسین ویوله رنگ میآمیزي آنها دشوار است و با رنگهاي کریول فوشین، گی رنگ باشد. سنجابهاي زمینی می

تر  باکتریهاي یرسینیا، پاستورال، فرانسیسال، هموفیلوس و بوردتال، در دو قطب پررنگشود.  تر دیده می قطب آنها پررنگدو 

  شوند.  دیده می

لتحمه خراشهاي پوستی، آب، گوشت آلوده، تنفس آئروسلها، نیش حشرات (مگس گوزنی) بافت م راههاي انتقال توالرمی:

چشم. حشرات ناقل شامل ایزولپس دیسکالیس یا مگس گوزنی، اگزودس، درمانستور، همافیسالیس که کنه هستند. 

 باشد. هاي چوب نیز در انتشار آلودگی دخالت دارند. این بیماري یک بیماري شغلی در بین کارگران مزارع می کنه
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ـ 2کند.  ورود باکتري مثل نوك انگشت می ایجاد پاپول در محل: glandularـ 1توالرمی دو نوع است: 

uleerglandular : .شود. کشت  در شکارچیان باکتري از راه خراشهاي پوست وارد می(تب تیفوئید)، عالئم موضعی ندارد

شود.  سمی تبدیل می دهد و در موارد انفجاري به سپتی خون در هفته اول مثبت است و باکتریمی در هفته اول رخ می

  شود.  در اواخر هفته دوم ظاهر میآگلوتینین 

که بیماري کند  یکوز در گاو میاایجاد بیماري شبیه اکتینومباشد.  آز مثبت می و اوره S  H2اکتینوباسیلوس: اندول منفی،

اجباري است شود. انگل  گوگردي در ضایعات اکتینومایکوز دیده میهاي  دانهآید.  زوتیک و پراکنده پدید می به صورت اپی

   کند. ط در محیطهاي سرم و خون کامل رشد میو فق

گیرد. در  هوازي اختیاري هستند ولی رشد در شرایط هوازي بهتر صورت می دوست و بی هموفیلوسها: باسیلهاي خون

و در اصل این بیماري ویروسی است. کپسول در اشکال صاف وجود  آید ایجاد آنفلوآنزا یک مهاجم ثانویه به حساب می

اریتروسیتهاي انسانی است. هموفیلوس آنفلوآنزا  Oر هموفیلوس آنفلوآنزاها عامل مهم هماگلوتیناسیون تیپ دارد. پیلی د

آگار محتوي باسیتراسین براي جداسازي  ي عصارة خون و شکالتتمایل زیادي به ایجاد رشته دارد. محیط لوینتال دارا

کند.  لی خون انسان و گوسفند رشد آن را متوقف میاولیه هموفیلوس آنفلوآنزا، خون خرگوش براي آن مناسب است و

Satellitism تر و به رنگ سفید  کند که کلنی تیره استاف ایجاد رشد اقماري می: هموفیلوس آنفلوآنزا در مجاورت

هاي نیازمند  نمایند که رشد گونه میv وxهاي میکروبی تولید فاکتورهاي  خاکستري است، و به این دلیل که برخی سویه

توان از  یا مادة مقاوم به حرارت هموگلوبین، براي رشد هوازي ضروري است. به جاي آن می  x کند. فاکتور تحریک می را

توان از سیستئین استفاده کرد زیرا  هم براي تولید کاتاالز الزم است و به جاي آن میهموگلوبین یا هم استفاده کرد. 

رفیرین آهن دارد و ترکیبات مشابه وپروتوپاز به کاتاالز را برطرف نماید. تواند پراکسید را إحیا کرده و نی سیستئین می

: یا فاکتور حساس به حرارت که از عصارة مخمر، سبزیجات و  v براي سنتز آنزیمهاي هوازي تنفسی ضروري است. فاکتور

نیاز  xوازي به فاکتوره هاي بی استفاده نمود. سویه NADPیا NAD توان از آید و به جاي آن می خون کامل بدست می

  مدت آنها لیوفیلیزاسیون روش مناسبی است.  نگهداري طوالنیندارند. براي 

عفونتهاي شوند. اکثر  تقسیم می fو  a، b، c ،d ،e  تیپ 6باسیلهاي صاف کپسولدار (ویروالن) به  نی:ژ ساختار آنتی

اي است که داراي پلی ریبیتول فسفات  ساکارید ویژه لیداراي پ bتیپباشد.  می bانسانی و تقریباً همه آنها مربوط به تیپ

)PRP.هستند: شامل قند ریبوز یا ریبیتول و فسفات (  
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پنوموکـوك و   29و  6بـا تیـپ    bسـرم تیـپ   دهـد و آنتـی   پنوموکوك واکنش مـی  b6هموفیلوس با تیپ a سرم تیپ آنتی

واقعـی در  هسـتند. اندوتوکسـین    PRP     راي مثبت که در اسـید تایکوئیـک دیـواره خـود دا     بسیاري از باکتریهاي گرم

هموفیلوس وجود ندارد و اثرات سمی مربوط به اندوتوکسین است. هموفیلوس آنفلوآنزا ظاهراً فقـط مهـاجم مننـژ اسـت:     

د مدت مننژیت هموفیلوسی شامل اختالالت عصبی و روانی مثل کري، اختالل در بیان ناراحتیهاي رفتاري. چن عواقب دراز

باشند مثل افروفیلوس که میکروفلور دهـان و بخـش فوقـانی دسـتگاه تنفسـی       هموفیلوسها میکروفلور طبیعی می گونه از

عبارتند از: همولیتیکوس، افروفیلوس، پاراآنفلوآنزا. بـاکتریمی ناشـی از هموفیلـوس و      bهموفیلوسهاي غیر تیپ باشد. می

التهـاب گـوش میـانی ـ     رکـی ـ   چالریـه ـ سـلولیت ـ آرتریـت       سال با عالئم اپیگلوتیت شدید همراه است. ذات 6کودکان 

سـاکارید   کورهـاي ضـد پلـی    توسـط آنتـی  شود. ایمنی  عفونتهاي مجاري ادراري ـ تناسلی نیز توسط این باکتري ایجاد می 

ن ایمنی در کودکـان؛ واکسـ  شود. براي  ژنهاي غشاء خارجی ایجاد می ژنهاي غیرکپسولی یعنی آنتی یا آنتیb کپسولی تیپ

بـا پــروتئین   Hbocــ جهـش یافتــه  1کـه بــا یکـی از دو ناقـل ترکیــب شـده باشــد:      هموفیلـوس آنفلــوآنزا  bسـروتیپ  

  ـ کمپلکس غشاء خارجی نایسریا مننژیتیدیس.CRM197 2ناقل

هموفیلوس آنفلوآنزا نسبت به خشکی یا سرما شدیداً حساس است. از عوارض مهم مننژیت هموفیلوسی تجمع مایعات در 

عامل شانکروئید یا شانکر نرم که یک بیماري مقاربتی است. برخالف  اي: هموفیلوس دوکردهبوتیه چشم است. زیر عنک

آمیزي از رنگهاي  براي رنگروند.  سفلیس زخمها در محل به طور موضعی باقی مانده و فراتر از سیستم لمفاوي نمی

قرار گیرد. هموفیلوس ایجبتیکوس: در انسان ایجاد  Co2 %10شود. براي رشد باید در جو داراي  آنیلینی استفاده می

دهد.  همولیز نمی در حیوانات بر روي آگار خوندار شود) ولی نامیده می Pink eyeکونژنکتیویت مسري (گاهی به نام

  کپسول.بدون 

تنفسی  الریه و اندوکاردیت است. جزئی از میکروفلور دهان و بخش فوقانی دستگاه هموفیلوس افروفیلوس: عامل ذات

دارد ولی  x. هموفیلوس هموگلوبینوفیلوس نیاز بهباشد تانس می باشد. منسوب به اکتینوباسیلوس اکتینومیستم کومی می

پاراآنفلوآنزا ساکن بخش فوقانی دستگاه تنفس نیاز ندارد و از سگ جدا شده. همولیتیکوس بومی نازوفارنکس است.  vبه

سویس از خوك جدا شده است. هموفیلوس دهد. هموفیلوس  ردیت و اورتریت میگاهی اندوکااست و شبیه آنفلوآنزا است، 

. ندارد vو xمتغیر بوده و نیاز به گرم سنگویس و هموفیلوس افروفیلوس میکروفلور دهان هستند. هموفیلوس واژینالیس:

ایجاد بتاهمولیز منتشر . مثبت مشترك است با باکتریهاي گرمدر بسیاري از ویژگیها  نبدون کپسول است. دیواره سلولی آ

  کند.  می
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  یا سرفه شهیقی است. هوازي اجباري است.  سرفه بوردتالها: پرتوسیس عامل سیاه 

  نماید.   ایجاد عفونت مشابه سیاه سرفه در انسان می پاراپرتوسیس:

نسان ایجاد عفونت کند و به ندرت در ا ان بوده ایجاد پنومونی در آنها مینساکن لوله تنفسی سگ سا برونکی سپتیکا:

ندارند.  vو xنیازي به فاکتورشود و در انسان بیماریزا نیست. بوردتالها  بوردتال آویوم باعث زکام در بوقلمون میکند.  می

ـ 2): احتماالً نقشی در بیماریزایی ندارد. LPSـ اندوتوکسین مقاوم به حرارت (1سه نوع فرآوردة سمی وجود دارد: 

توکسین را داراست.  قابل تبدیل به توکسوئید بوده و ایمونوژنیک است و توانایی ایجاد آنتی توکسین حساس به حرارت:

کند و خود به خود  نی حفاظتی را بازي نمیژ نقش آنتیاست و در سیتوپالسم به صورت پیش ماده وجود دارد. پروتئینی 

توکسین سیاه ـ 3سیاه سرفه نقش دارد.  توکسین درآور دارد. این  درمونکروتیک مرگشود. خاصیت  از سلول رها نمی

درجه) است باعث افزایش حساسیت به  80سرفه (پرتوسیس): یک اگزوتوکسین پروتئینی با مقاومت گرمایی متوسط (تا 

به  دئیدلآ دار کردن دارد این توکسین به وسیله فرم ریبوزیل ADP هیستامین، سروتونین، اندوتوکسین شده و فعالیت

اصلی حفاظت بخش بوده و  ژنهاي از آنتیشود. یکی  توکسین متجانس خنثی می بدیل بوده و با آنتیتوکسوئید قابل ت

پرتوسیس یک تر هستند. بوردتال  نسبت به هموفیلوسها مات، ترد، درشتکند. کلنیها  مدت می ایجاد ایمنی طوالنی

ل شده و ایجاد پروتئینی با انتهاي که به وسیله کالمودولین فعا)cyaAد (کن توکسین آدنیالت سیکالزي تولید می

شود. بوردتالهاي جدا شده از بیماران مبتال کلنی  کند که در سیتوزول سلولهاي یوکاریوت رها می میآمینوکاتالیتیک 

ژنهاي  آگار آنتی اثر کشت طوالنی در روي بالدنامند. در  می Iهاي ویروالن تازه جدا شده را فاز  صاف دارند. سویه

است  Rو Sمعرف تبدیلفازها احتمالً کند. این  می 5ـ3ـ2فاز هاي  لی) از بین رفته و ایجاد سویه(کپسو Kسطحی

هرچند به طور آشکار خشن نیستند ولی کمی تغییرات شکل کلنی را نشان داد و کمتر از  5و  3فازهاي هاي  سویه

ژنهاي  ن بوردتال پرتوسیس داراي آنتیهاي ویروال سویهدر سوسپانسیون سرم فیزیولوژیک پایدارند.  Iباسیلهاي فاز 

فاکتور شود.  دار می سطحی هماگلوتینین هستند که اریتروسیتها را آگلوتینه کرده و باعث اتصال باکتري به سلولهاي مژه

دار میزبان در بخش فوقانی دستگاه تنفسی است.  دیگر ویروالنس تولید پیلی است که عامل اتصال به سلولهاي مژه

ـ مرحله 1باشد:  کند. سیاه سرفه داري سه مرحله می فاکتور ویروالنس را کنترل می 5به طور همزمان  virیا bvyژن

  ـ مرحله نقاهت.3ـ مرحله حمله 2العاده مسري است  آبریزي یا نزله که باکتریها به تعداد زیاد وجود داشته و فوق

عفونتهاي آدنوویروسی با سیاه سرفه دوباره هستند.  عفونتهاي غیر تیپیک سیاه سرفه خفیف و شایعتر از عفونتهاي تیپیک

 1ژن اختصاصـی گونـه در پرتوسـیس فـاکتور      باشد. آنتی میvژن  ژن مشترك در تمام بوردتالها آنتی شوند. آنتی فعال می



  میکروبیولوژي   »100«
 
 
 

ژن اختصاصـی   . آنتـی باشـند  مـی  3و1ـ2و1ـ 3و2و1سروتیپها شامل شوند.  مشخص می 3و   2است و سروتیپها با فاکتور 

است. تجویز اکسـیژن و   3و1تیپ در دنیا تیپ است. شایعترین  12و در برونکی سپتیکا  14نه در پاراپرتوسیس فاکتور گو

کورهاي همورال اختصاصی تـا هفتـه    غزي بخاطر کمبود اکسیژن مفید است. آنتیآورها براي جلوگیري از صدمات م خواب

  ند.شوند لذا ارزش تشخیصی کمی دار هارم ظاهر نمیچسوم یا 

مربـوط اسـت.    نتوکسی طوالنی در سیاه سرفه به آنتیشود. ایمنی  سبب ممانعت از اتصال باکتري به سلولهاي اپیتلیال می

: توکسوئید   DTPپرتوسیس است. 1هاي صاف فاز  واکسن سیاه سرفه شامل باکتریهاي کشته شده کامل مربوط به سویه

  باشد.  وردتال می، توکسوئید کزاز و باکتریهاي کشته شدة بتريفدی

  بوردتال پاراپرتوسیس: بر روي آگار خوندار رشد کرده، رشد سریعتر از پرتوسیس دارد. 

  کند.  روي آگار خوندار رشد میباشد. بر  ساکن لوله تنفسی سگ سانان میبرونکی سپتیکا: 

  برونکی سپتیکا و پاراپرتوسیس یک نسخه خاموش از ژن توکسین سیاه سرفه را دارند. 

است. اکسیداز مثبت است. گاهی در rRNA/DNAبندي بر اساس تجانس باشد. رده هوازي اجباري میوموناس: سود

  هاي قطبی هستند.  داراي تاژه کند. (الکترون) عمل می eة و نیترات به عنوان پذیرند هوازي دارند مجاورت نیترات رشد بی

فسفات معدنی براي شنا و خزیدن آئروژینوزا در محیط  د.کاریدي هستناس داراي تاژة قطبی و کپسول پلی : آئروژینوزا

تولید  PPKضروري است که توسط ژن ATPبراي تولید فسفات معدنی از )PPK( فسفات کیناز ضروري است. آنزیم پلی

   پیگمانهاي تولید شده توسط آئروژینوزا :شود.  می

  ز ـ آبیـ پیوسیانین: اختصاصی آئروژینوزا و غیرفلورسان است، به رنگ سب1

  اي ـ پیوردین: فلورسان ـ سبز زرد تا قهوه2

  ـ پیوروبین: قرمز تیره ـ فلورسان3

  ـ پیومالنین: سیاه ـ فلورسان4

هاي  پیلی است. در همه سویهو  Hو  Oژنهاي هاي دیگر نیز ممکن است تولید شود. داراي آنتی در گونه 4و3و2موارد 

باکتریوسین ژن مشترك گونه است.  آنتی OEPوجود دارد و OEPبه نامژن پروتئینی پوشش خارجی  آئروژینوزا یک آنتی

آن پیوسین یا آئروژینوزین نام دارد. باکتریوسین تایپینگ در مورد آئروژینوزا و شیگال کاربرد وسیع دارد. فاکتورهاي 

ـ 2دهد.  نجام میرا ا EF2ریبوزیالسیون A ،ADPکه مشابه بوده و  Sو Aـ اگزوتوکسین1بیماریزایی در آئروژینوزا: 

آنزیمهاي پروتئولیتیک: االستاز و پروتئاز که باعث خونریزي و زخمهاي موضعی شده و فیبرهاي االستین شریانها را 
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ساکارید: ضد  ـ لیپوپلی3نمایند.  عمل می ینسشود. این آنزیمها مثل اگر باعث آسیب قرنیه میکند. همچنین  یتجزیه م

ـ همولیزین مقاوم به حرارت که برون سلولی و 6ها  ـ لوکوسیدین5ولی: ضد فاگوسیتوز ـ ماده کپس4فاگوسیتوز و آندمیک 

هاي فاقد ویروالنس کمتر نسبت به  ـ تاژه؛ سویه8ـ پیلی 7گلیکولیپیدي است و همولیزین حساس به حرارت فسفولیپاز 

ام داده و احتماالً عامل مقاومت را انجAـ پیوکلین: سیدروفور آهن، تنظیم سنتز اگزوتوکسین9هاي واجد دارند.  سویه

هاي تنفسی افراد مبتال به فیبروز سیستیک تشکیل کلنی  هاي موکوئیدي که به راحتی در لوله در سویهسرمی است. 

ناشی از شنا در استخرهاي شناي آلوده توسط  سودوموناسیدهند مواد کپسولی نقش مهمتري دارند. درماتیت  می

آگار یا  روي بالد آگار به همراه مکانگی کند که خود محدود شونده هستند. تشخیص: ت میآئروژینوزا ایجاد راشهاي پوس

  ـ تولید پیوسیانین. KIAاي) و باسیلهاي رودهآگار (محیطهاي اختصاصی  متیلن بلو

 سـودوموناس مقاومت آئروژینوزا نسبت به بتاالکتامهـا بـه علـت تولیـد بتاالکتامـاز یـا نـاتراوائی پوشـش بـاکتري اسـت.           

انتقال به انسـان از حیوانـات اهلـی صـورت     باشد.  عامل ملیوئیدوز و مشمشه در اسب، قاطر و االغ می(بورخولدریا) مالئی: 

شـدن رگهـاي لمفـاوي، عفونـت ریـوي و      ته و انتقال از انسان به انسان گزارش شده است. بیماري به صورت ضـخیم  فگر

اس مالئی گاهی درون لوکوسیتها ولـی اکثـراً بـرون سـلولی اسـت.      سودومون لسراتیو و پیدایش ندولوضایعات زیرپوستی ا

آمیزي  دهد. رنگ به آنها می آمیزي منظره دان دان بوتیرات (چربی) هستند که به هنگام رنگ کسیدروهاي بتاهی واجد دانه

شـود.   الریه می ذاتتنفس باکتري منجر به  گیرد. ، ید و یا فوشین صورت میBها به طور اختصاصی با سودان سیاه این دانه

 شـود بلکـه خراشـهاي پوسـتی راه ورود بـاکتري اسـت. بورخولـدریا        خوردن گوشت حیوانات مبـتال باعـث آلـودگی نمـی    

شایعترین شکل ملیوئیدز عفونت ششی است که به صورت پنومونیـت اولیـه   : عامل ملیوئیدز (مشابه مشمشه). سودومالئی

آمیزي رایت یا آبـی متـیلن ایجـاد منظـره سـنجاق       و نازوفارنکس. در رنگ است. راه انتقال: بخش فوقانی دستگاه تنفسی

سیلینهاي جدیـد سفالوسـپورینهاي نسـل سـوم (سـفتازیدیم). برگشـت        بیوتیکها حساس است. پنی  به انواع آنتیکند.  می

  ملیوئید شایع است. 

توان با آگلوتیناسیون  ن اختصاصی را میژ : از جنس هیدرات کربن است. آنتی Fـ1ژن اختصاصی گروه به نام لجونال: آنتی

ها با کشتهاي مکرر بر روي محیط مولرهینتون از  سویهاستافی تشخیص داد. ویروالن  Aو کوآگلوتیناسیون با پروتئین

و سلولهاي   لجونال پنوموفیال قادر است درون ماکروفاژها یا فیبروبالستشود.  حفظ می BCYEدست رفته ولی بر روي

متالوپروتئین مورفونوکلئر قادر به رشد نیست. داراي  ی داشته باشد، اما در داخل لوکوسیتهاي پلیگی انگلندمونونوکلئر ز

هستند، متالوپروتئین یک پروتئین ترشحی است که فعالیت سیتوتوکسیک و همولیتیک دارد. لجونالها در برابر عمل 
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منفی ولی از نظر  مشابه باکتریهاي گرمLPSند. دارايسیستم ضد میکروبی میلوپراکسیداز ـ پراکسیداز اسید حساس هست

داراي همولیزین، آنزیمهاي پروتئولیتیک مقاوم به حرارت هستند. سیتوتوکسین با  بیولوژیک خیلی فعال نیست.

مورفونوکلئر در مجاورت غلظت پایین توکسین قرار گیرند، فرآیند  اگر لوکوسیتهاي پلیویروالنس باکتري ارتباط دارد. 

(دلیل شکست لوکوسیتها در برابر لجونالها). شود.  ف اکسیژن اعمال وابسته به اکسیژن در فاگوسیتوز مختل میمصر

ـ تب پونتیاك: بیماري ریوي همراه با تب که خود محدود شونده با 2ـ لجونر: بیماري ریوي 1لجونلوز به دو شکل است: 

قراري، لرز، تنگی نفس،  ونر: تب، سردرد، سرفه، عضله درد، بیعالئم لجآور است.  مدت است و غیر مرگ دورة کمون کوتاه

لجونالها نیاز به محیط گرم و مرطوب دارند و در برابر خشکی حساسند. راه انتقال از طریق هوا، باشد.  الریه شدید می ذات

ي خفیف، گلودرد، ها قراري، سرفه تب پونتیاك سفتی گردن، ترس از نور، تب لرز، بیباشد. در  آئروسلهاي آلوده می

برخی از لجونالها درون انگلهاي آمیبی شکل مثل اکانتاموبا، هارتمانال ـ نگلریا، اکینوموبا بسر شود.  سرگیجه دیده می

  شود. انجام می Dieterleآمیزي با روشهاي معمول و روش برند. رنگ می

تحتانی لوله گوارش و واژن و مخاط دهان در  طبیعی بخششیا. فلور  باکتروئیدز، فوزوباکتریوم، لپتوتري باکتروئیداسه:

فاقد قدرت تجزیه  باکتروئیدز آساکارولیتیک:حیوانات در دهان، روي دندانها و لوله گوارش قرار دارد. باشد. در  انسان می

تولید  که قندها را تخمیر کرده و باکتروئیدز ساکارولیتیک:قندها بوده و اسید بوتیریک محصول اصلی متابولیسم آنهاست. 

  ـ آساکارولیتیک. 3ـ مالنینوژیکوس 2ـ فراچیلیس 1باشد :  شامل سه گروه می کند. اسید سوکسینیک و اسید استیک می

سیلین، کانامایسین و نئومایسین مقاومند. رشدشان به وسیله کریستال ویوله متوقـف   گروه فراجیلیس : در برابر صفرا، پنی

  شود.  و اسفروپالست ندرتاً در آنها دیده می Lکنند. اشکال  رشد می شود. ولی در حضور رنگ ویکتوریابلو می

باشـد.   ترین گونـه جـدا شـده از عفونتهـاي روده بـزرگ مـی       باشد. شایع اندول و مانیتول منفی می باکتروئید فراجیلیس : 

چنـد آنـزیم   اریدي و سـاک  ضعیف دارد. بیماریزایی آن وابسته بـه کپسـول پلـی   خاصیت اندوتوکسینی ن ساکارید آ پلی لیپو

   ، DNaseداز، فسـفاتاز،  نیـ نورآمداز، همولیزین، فیبرینـولیزین،  نیسلولی مثل پروتئاز مانند کالژناز، هپارنیاز، هیالورو برون

  کندروئیتین سولفاتاز است. 

ن) اسـت.  کنند که درون سـلولی بـوده و مشـتقی از هموگلـوبین (همـاتی      گروه مالنینوژنیکوس : تولید پیگمان مالنین می

  دو گونه بدون پیگمان در این گروه هستند.  Disiensباکتروئیدز بیویوس و باکتروئیدز 

زایی است، اسـید   دهند و همولیز در آنها الزاماً همراه با پیگمان این گروه بر روي محیطهاي خوندار کلنی سیاه تشکیل می

و ریفامپسین حساس ولی نسبت به کانامایسـین   ها نسبت نئومایسین ینیک و استیک محصول اصلی آنهاست. سویهسسوک
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الکتاماز مقاومند. از گلوکز بتااي به دلیل داشتن  سیلین حساسند ولی عده پنی  ها نسبت به بنزیل مقاومند. بسیاري از سویه

  کنند.   اسید تولید می

 باشـد. گونـه بـدون    ژیـوالیس مـی  نژیلیتیکوس و باکتروئیـدز  رواکادار باکتروئیدز آس کوس : گونه پیگمانیکارولیتاگروه آس

  کند.   کوس که در آگار تولید چاله میتیآلی پیگمان آن شامل باکتروئیدز اوره

  باشد شامل : فوزوباکتریوم : سه گروه می

 Necrophorum -1  .بیماریزاي مهم :  

  شود.  ال دهان و در عفونتهاي دهانی دیده میس: کومن nucleatumـ 2

  شود.  انات و پرندگان یافت می: در مدفوع حیو variumـ 3

ژانسـیان و   یولهوشود. نسبت به کریستال ویوله،   ت سدیم متوقف میکالدر گروه اول، رشد آن توسط امالح صفراوي و تورو

سیلین، نئومایسین، کانامایسین حساس است. داراي انـواع   بیوتیکها مثل پنی برلیان گرین مقاوم است. نسبت به اغلب آنتی

بـه ویـژه فـراژیلیس تشـکیل      هگزوتوکسین و همولیزین است. بخش عمده میکروفلور لوله گوارش را باکتروئیداسآنزیمها، ا

وم محـل  ئـ لیانتهـاي ا شوند ولـی   وم یافت میئلیژوژنوم و ابتداي ا و ، دودنوم معده ردهند. بیهوازي اجباري به ندرت د می

  Fornices و مدفوع بخش عمده آنها را داراست. گـردن رحـم و   استقرار بیفیدوباکتریومها و باکتروئیدزهاست و روده کور

شایع بوده ولـی در همـه دیـده     Fornices هوازي در گردن رحم و منفی بی نشانه فلور حقیقی واژن است. باسیلهاي گرم

  شوند.  نمی

دز بیویـوس) و وجـود گـروه    کوس و باکتروئیـ نیالنینوژمبارزند. (باکتروئیدز  نکوس دهانی در واژنیالنینوژمانواع مربوط به 

  فراژیلیس به ویژه خود باکتروئیدز فراجیلیس نشانه حالت مرضی در دستگاه تناسلی است. 

ـ باکتروئیدز ساکسینوژنز : در تجزیه سلولز، گلوکز، سلوبیوز و سـایر هیـدراتهاي   1هاي بارز شکمبه نشخوارکنندگان :  هونگ

ومینوکوال : هر دو در تجزیه نشاسته و سایر هیدراتهاي کربن سـلولیتیک  ـ  ر3ـ آمیلوفیلوس و 2کربن نقش مهمی دارد.  

  باشد.  نیستند. محصول آنها اسید سولینیک می

وئیدزها و مواد قنـدي را تخمیـر   رتر از سایر باکت : درشت Hypermegasـ باکتروئیدز 1گونه بارز در روده کور پرندگان : 

باشـند . باکتروئیـدزها و    در روده مـی  kالي و باکتروئیدزها منبع سنتز ویتـامین  ـ باکتروئیدز نکروفوروم : ایکو2نماید.  می

سـازند. باکتریهـاي    سایر میکروبها در روده اسیدهاي صفراوي را تجزیه و جذب آنها را در بخش انتهاي ایلئـوم میسـر مـی   

 ـ  R دهند و در محـیط داراي  قرار می) مورد استفاده e-بیهوازي موادي غیر اکسیژن را به عنوان پذیرنده نهایی الکترون (
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O خونی که داراي کند. رگهاي  پایین رشد میO   ـR  باالیی هستند براي رشد آنها مناسب نیستند و شرایطی کـه  R  ـ 

O رسانی و نکروز بافتها در اثر تصادف، جراحـی، شـوك، اسپیراسـیون تزریقـات      را پایین بیاورد مثل آسیب سیستم خون

آبسه توسط بیهوازیها به کمک کالژناز و پروتئینازهـا  شوند. تشکیل  نفرین یا بدخیمی باعث رشد آنها می اي اپی عضله درون

سـیلین و   کنند که باعث مقاومت به پنـی  هایی از مالنینوجنیکوس تولید بتاالکتاماز می و سویهگیرد. فراجیلیس  صورت می

هـاي باکتروئیـدز داراي    شـود. بسـیاري از گونـه    یت میبترومبوفلشود. هپاریناز در باکتروئیدزها، عامل ایجاد  سفالوتین می

لودویـک   نکپسول هستند که ضد فاگوسیتوز است. باکتروئیدزها در فارنژیت قانقاریایی (آنژین ونسان) ، سـینوزیت، آنـژی  

د. (عفونت دور دندانی)، آبسه مغزي، عفونت جنسـی ـ ششـی، عفونـت شـکمی، کبـدي، لگنـی، پوسـتی و ... دخالـت دار         

  عفونتهاي ناشی از فراجیلیس اکثراً غیر سمپتوماتیک هستند. 

بـوتیرات   بتاهیدروکسـی  هاي غذایی پلی باسیلوسها : عامل مسمومیتهاي غذایی اتیولوژیک و عفونت در معتادان. داراي دانه

)Pbha مها کـه  وکلسـتریدی  باشـند. بـرخالف   ) مـیExotrophic Sporation    دارنـد باسیلوسـها   Endotrophie 

Sporation      باسـیلوس  سنسـ شـوند، باسـیلوس تورنژی   کـش اسـتفاده مـی    دارند. باسیلوسـهایی کـه بـه عنـوان حشـره ،

  اي و باسیلوس انتوموسیروس. لی وپیموربوس، باسیلوس اسفریکوس، باسیلوس پ لنتی

زخم از سه راه  سیاهشود.  زخم بیماري اسب، گاو، گوسفند، خوك، بز است و انسان بطور تصادفی به آن مبتال می سیاه

شود. نوع شایع نوع پوستی است. نوع ششی در انسان شایع  پوستی ششی (دستگاه تنفس) و دستگاه گوارش منتقل می

آید. نوع گوارشی ناشی از خوردن غذاي آلوده به اسپور است. اسپور  نیست و با تنفس اسپورهاي معلق در هوا پدید می

سوبتیلیس کمتر است. باسیلوس آنتراسیس  قاومت آن نسبت به اسپور باسیلوسمرغی و مرکزي است و م آنتراسیس تخم

راسیس تحت شرایط خاص و با کشت در آنتباشد). کپسول  هوازي ، غیر متحرك است. (میکوئیدس هم غیر متحرك می

وس باسیلـ گلوتامیک اسید است.  Dشود. جنس کپسول  ایجاد می CO2درصد  6کربنات و در حضور  محیط بی  در

تر) و  باشد. عوامل اکسید کننده نظیر پرمنگنات پتاسیم (قوي هاي ولوتین می آنتراسیس حاوي گلیکوژن یا دانه

مربوط به  PAژن حفاظت بخش  درصد در کشتن باکتري مؤثرترند. در شرایط آزمایشگاهی سنتز آنتی 3اکسیژنه  آب

د سم فقط تحت شرایط رشد در بدن حیوانات آلوده ومتر منگنز دارد. تولیرمیک 5اگزوتوکسین آنتراسیس نیاز به 

توان به عنوان  هستند می Sterneکه غیر سمی هستند و معادل سویه  LFو  EFهاي مولد  پذیر است. از سویه امکان

زخم تحت کنترل یک پالسمید حساس به حرارت است توکسین  توکسین سیاهواکسن سالم زنده استفاده کرد. تولید 

  .براي فعالیت سم ضروري است PAاست که حضور  PAو  LFو  EF از آنتراسیس مرکب 
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EF  وLF  به تنهایی وEF +LF .از نظر فعالیت سمی غیر فعال هستند  

EF  وLF به تنهایی غیر ایمونوژن ولی EF +LF .فعالیت ایمونوژنی ضعیف دارند  

EF  وPA کند و قویاً ایمونوژن است. ادم موضعی آشکار ایجاد می  

 PA  +LF آور و ایمونوژن است. مرگ  

LF  +EF  +PA آور و ادم و ایمونوژن است. مرگ  

EF کنند).  یک آدنیالت سیکالز است (برخالف وبا و انتروتوکسین اشریشیا که آدنیالت سیکالز سلولی را فعال میEF 

با  PAود. ابتدا ش تیک حساس فعال مییودر باسیلوس آنتراسیس غیرفعال است که به محض ورود به سلولهاي یوکار

 EFتوانند به سلول وارد شوند.  می LFو  EFکند که  هاي سطحی سلول میزبان واکنش داده ایجاد تغییراتی می پذیرنده

کند که  می CAMPغیرفعال در برخورد با یک ماده مقاوم به حرارت که احتماالً کالمودولین است فعال شده و تولید 

بادي) قوي کافی است و نیاز به  کوري (آنتی براي تولید پاسخ آنتی PAبه  LF شود. در بدن اتصال منجر به ادم می

ـ  Dبه سلول نیست. ویروالنس باکتري به اسپور ارتباطی ندارد. تولید کپسول  LFیا اتصال توکسین  LFفعالیت 

کربنات تولید  بی محیط  در CO2در بدن و یا در جو داراي هاي ویروالن  ویروالنس ارتباط دارد. سویهگلوتامیک اسید با 

در کشت هوازي کلنیها به حالت خشن و اکسیدکربن هوا  نمایند اما در تراکم دي دار) می لکلنیهاي موکوئیدي (کپسو

زخم پوستی در صورت  بخش علیه بیماري نیستند. سیاه ژن کپسولی حفاظت کورهاي ضد آنتی بدون کپسول هستند. آنتی

نماید.  سمی و سپس اختالل در سیستم عصبی مرکزي و ایجاد مننژیت می پتیرفت کرده ایجاد سعدم درمان پیش

آید.  نوع بیماري به شمار می ترین زخم ششی خطرناك شود. سیاه سمی به علت مقاومت باال در انسان دیده نمی سپتی

اي شود.  ی یا رودهزخم گوارش زخم نیز ممکن است منجر به ایجاد سیاه کامالً نپخته شده حیوان آلوده به سیاهگوشت 

کنند.  بیوتیک می هاي باسیلوس تولید آنتی تعدادي از گونهساپروفیت خاك هستند. هاي باسیلوس  ه بسیاري از گون

سوبتیلیس گاهی عامل عفونت چشمی است. باسیلوسها عامل اتیولوژیک آندوکاردیت در معتادان است. باسیلوس 

تواند ایجاد  میکند. همچنین  است و ایجاد مسمومیت غذایی می STو  LTباسیلوس سرئوس داراي انتروتوکسینهاي 

  گردد.  اي در معتادان نیز سبب می الریه و عفونت چشمی کند و بیماریهاي روده یلیت، آندوکاردیت، مننژیت، ذاتاستئوم
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  کلستریدیومها  

کند.  ایجاد بوتولیسم می Gو  E و Bو  Aباشد. تیپهاي  غیر پروتئولیتیک بارزتر می Bتر و تیپ  معروف Bو  Aتیپهاي 

اروپایی غیر پروتئولیتیک  Bدر آمریکا پروتئولیتیک و تیپ  Bو  Aطبیعی کلستریدیوم بوتولینوم خاك است. زیستگاه 

شود.  در اکوسیستم دریایی و آبهاي شیرین دیده می Eتر است. تیپ  بوتولینوم قوي Aاست. اگزوتوکسین تیپ 

اگزوتوکسین  A؛ در تیپ  Aباشد. تیپ  ی از پروتئینهاي باکتریایی و یک نوروتوکسین میتوکسینهاي بوتولینوم کمپلکس

در کل به نام  کمپلکسی از یک پروتئین هماگلوتینه کننده غیر سمی و یک نوروتوکسین است. این کمپلکس

ي است و توکسین بخش نوروتوکسینی از بخش غیر سمی بطور کامالً خالص قابل جداساز شود. توکسین نامیده می پیش

که این قسمت بخش نوروتوکسینی را از اسیدیته  وظیفه بخش غیر سمی کمپلکس این است شود. اشتقاقی نامیده می

   دارد.  معده یا پروتئینازها مخلوط نگه می

ه به وسیله تریپسین یا پروتئازهاي باکتریایی که اثرات مشابه تریپسـین دارنـد بـه دو قسـمت زنجیـر     بخش نوروتوکسینی 

سـولفیدي   آید. مابین دو زنجیره پیونـدهاي دي  شود و به حالت فعال در می ) شکسته میL) و زنجیره سبک (Hسنگین (

مسئول اتصال به مکانهاي هدف هستند. سم بوتولینـوم خـالص    Hزنجیره هستند).  SHوجود دارد. (پروتئازها وابسته به 

سازي فعال مـورد اسـتفاده قـرار     توان براي ایمن رد که توکسوئید را میتوان به توکسوئید تبدیل ک آلدئید می شده را به فرم

توکسـین   تـی شود با آن به پذیرنده گلیکوزیدي متصل می Hاي که توکسین در سطح عصب از طریق زنجیره  داد. در مرحله

)، CAوابسـته بـه   کولین (از طریق آسیب زدن به اگزوسـیتوز   شود. ولی بعد از انتقال به محل رها شدن استیل ی میخنث

در فعال سازي سم بوتولینوم، پروتئازهـاي وابسـته بـه    ناشی از مصرف ماهی است.  Eلیسم وتوکسین مؤثر نیست. بوت آنتی

SH شـود.    باعث جدایی زنجیره مـی نمایند. تریپسین  زنجیره را در محلهاي نزدیک به انتها شکسته و توکسین را فعال می

 Lشـوند. زنجیـره    یتر است، باعث فعالیت حداکثر توکسین م در انتهاي زنجیره داخلی پروتئازهایی که محل شکستن آنها

تـر اسـت.    شـایع  A در بوتولیسم نـوزادان تیـپ   خود ممکن است بیشتر تجزیه شود.  Hداراي انتهاي آمینی است. زنجیره 

ــ  1و). اشکال بوتولیسم شـامل :  در گا Dو  CBکلسیم در ماکیان ـ  با بوتولیسم حیوانات سر وکار دارد ( Dو  Cتیپهاي 

  معموالً ضرورتی ندارد.  یمان آندوتوکسینرـ نوزادان : د3ـ زخمی 2مسمومیت غذایی : نوع کالسیک. 

ها تاژه پیرامونی دارند که تتانی پروتئولیتیک ضعیف است. در پتانسیل اکسیداسیون احیاي پایین رشد  کلستریدیوم

ـ نوروتوکسین است؛ در حالت 1: کند. تتانواسپاسمین  ها رشد باکتري را تحریک میدکستروز مانند سایر بیهوازیکند.  می
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رور سدیم مولر از سلول باکتري محصول آبکی ناپایدار به وسیله کلخشک و خالص نسبت به نور و گرما پایدار ولی در 

عد از اتولیز سلول باکتري رها بباشد. تتانواسپاسمین  قابل استخراج است. تتانولیزین؛ همولیزین حساس به اکسیژن می

شود و از راه دهان تخریب  پروتئولیتیک تجزیه می مهايیشود. توکسین تتانواسپاسمین پروتئینی بوده و توسط آنز می

اي سمیت و  زنجیره شود. سم بوتولیسم به صورت تک گردد ولی سم بوتولینوم مقاوم به آنزیمها است و تخریب نمی می

اي یا  زنجیره رسد در حالی که سم تتانوس در حالت تک ا شکسته شدن فعالیت آن به حداکثر میفعالیت کمی داشته و ب

هاي گانگلیوزیدي آن از  کند و پذیرنده تتانوس روي نخاع عمل میاي فعالیت یکسان دارد. توکسین  دو زنجیره

توکسین کزاز از انتقال نوروترانس تروپین در سطح غشاء سلولهاي تیروئید است. هاي تیرو نظرساختمانی مشابه پذیرنده

مانع از توکسین کزاز مثل استوکنین شود.  مثل گالیسین و گاما آمینوبوتیریک اسید شده مانع توقف انقباضات میمیترها 

زیرا براي رشد نیاز  دکنن دهد. و باکتریها در بافت سالم رشد نمی شود. در کزاز باکتریمی رخ نمی توقف عمل سیناپسها می

تواند باعث رشد و  ولی تزریق همزمان ساپروفیتها به همراه امالح کلسیم یا اسید الکتیک میپایین دارند.  O-Rبه 

در معتادان به واسطه تزریق با سرنگ آلوده دیده دهد. کزاز  را کاهش می O-Rآزادسازي توکسین شود. هروئین یا کینین 

شود.  توکسین می به مدت یکسان باعث کاهش قدرت آنتی چالشود و نگهداري در یخ شود. توکسین در گرما خراب می می

سه دوز ـ توکسوئید محلول که 1توکسوئید را جایگزین کرد. توکسوئید کزاز سه نوع است : توان  توکسین می به جاي آنتی

ـ 3. ـ توکسوئید راسب شده با فسفات آلومینیوم (جذب شده) که نیاز به دو دوز تزریقی دارد2تزریقی الزم دارد. 

و  نزدیک به انتها است اي داراي اسپور توکسوئید با تراکم باال که نیاز به یک دوز دارد. کلستریدیوم پرفرنجنز یا ولچی

اکثر عفونتهاي انتسانی ایجاد شده توسط شود.  اسپور در شرایط عدم وجود هیدراتهاي کربن قابل تخمیر تولید می

است این تیپ به ندرت ایجاد عفونت در حیوانات αیجاد کننده آن توکسین و توکسین ابوده  Aپرفرنجنز مربوط به تیپ 

آور اصلی در عفونتهاي زخمی بوده و مربوط  توکسین مرگαزاست. توکسین  بیشتر در حیوانات عفونت Cتیپ کند.  می

آور و همولیتیک بوده و داراي فلز  (وابسته به کلسیم) است و مرگ Cپاز توکسین یک فسفولیباشد. این  می Aبه تیپ 

میلینهاي غشاء را هیدرولیز کند، به علت وابسته بودن آنزیم به کلسیم عمل آن به وسیله باشد و لسیتین اسفنگو روي می

ف غشاء سیتوپالسمی شود. این توکسین باعث تخریب لوکوسیتها ، اریتروسیتها و پالکتها و تضعی فسفات متوقف می

حفاظت بخش نیست. قانقرن  Kسرم  سرم آلفا توکسین حفاظت بخش است ولی آنتی شود. آنتی سلولهاي عضالنی می

عامل اصلی انتروکولیت نکروز دهنده است که به  Cتیپ  βشود. توکسین  ایجاد می Aهاي تیپ  گازي توسط سویه

ه و عامل چسبیدن کلستریدیوم پرفرنجنز به روده و ایجاد نکروز است. پرفرنجنز یک اگزوتوکسین پرزهاي روده آسیب زد
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شود. ژوژنیت  کند که حساس به حرارت است و تجویز دهانی باعث ایجاد اسهال می با خاصیت انتروتوکسینی ایجاد می

شود. بتا توکسین حساس به  کلستریدیوم پرفرنجنز ایجاد می Cتوکسین تیپ βتوسط  pig – belنکروز دهنده یا 

هاي تریپسین مانع مهار  کننده به خاطر دارا بودن متوقفسیب زمینی شیرین و  تریپسین است ولی خوردن گوشت خوك 

 Bو  Aاست که تیپ  Cو  Bو  Aاي داراي سه تیپ  شود. کلستریدیوم نوه شود و اختالالت گوارشی ایجاد می آنزیم می

اي آلفا توکسین است که در میان توکسینهاي ایجاد کننده  عامل قانقرن است. فاکتور اصلی ویروالنس در کلستریدیوم نوه

  نسبت به پرفرنجنز و سپتیکوم کمتر است. اي  افتی در نوهقانقرن قویترین توکسین است. تخریب ب

ــ بتـا   2آور.  اکسـیژن، توکسـین نکروتیـک و مـرگ     ـ  آلفا توکسین :  یک همولیزین است و حسـاس بـه  1در سپتیکوم : 

ــ گامـا توکسـین : یـک     3دهـد.   است. هسته لوکوسـیتهاي خرگـوش را مـورد حملـه قـرار مـی       DNaseتوکسین : یک 

  هیالورونیداز است. 

  دهد.  کند و سیستم گردش خون و بافتهاي مجاور را مورد تهاجم قرار می سمی تولید می در سپتیکوم، سپی

  دیفیسیل  کلستریدیوم

مربـوط بـه کلیندامایسـین،    غشـاء کـاذب غالبـاً    باشـد. کولیـت    مـی  Bو  Aفلور روده کودکان است. داراي توکسـینهاي  

را در برابـر کولیـت ناشـی از    سیلین است. توکسوئید حاصل از هر دو نوع توکسین سـلولهاي هامسـتر    لینکومایسین، آمپی

مانع استقرار دیفیسیل شده و مثالً محلول روي کشت الکتوباسـیلوس   طبیعیکند. میکروفلور  کلیندامایسین محافظت می

کنـد. در قـانقرن گـازي گـاهی کلسـتریدیوم سـوردلی و        توکسینهاي دیفیسیل را در شرایط آزمایشگاهی غیـر فعـال مـی   

  شود.  کلستریدیوم اسپوروژنز یافت می

ا در دو خـانواده انتروباکتریاسـه و ویبریوناسـه قـرار     منفی و بیهوازي اختیـاري ر  در حال حاضر باسیلهاي گرمویبریوناسه : 

خانواده ویبریوناسه شامل ویبریوکلرا (عامل وبا) و سایر ویبریوهایی است که اکولـوژي مشـابهی دارنـد. خـانواده      دهند.  می

ویبریوناسه شامل  خانوادهویبریوناسه از نظر داشتن تاژه قطبی و اکسیداز مثبت بودن از انتروباکتریاسه قابل تمیز هستند. 

جنس است و فقط سه جنس آن از نظر میکروب شناسی حـائز اهمیـت اسـت کـه عبارتنـد از : ویبریـو، آئرومونـاس و         5

بنـدي نمـود. برخـی از ایـن      توان بیشتر تقسـیم  این باکتریها را میپلیوموناس. براساس واکنشهاي فیزیولوژیک و شیمیایی 

  ید :کن واکنشها را در جدول زیر مشاهده می
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  جدول صفات بیوشیمیایی ویبریو، آئروموناس، پلیوموناس و کمپلیوباکتر
  کمپیلیوباکتر  پلیوموناس  آئروموناس  ویبریو  جنس  تست

  +  +  +  +  اکسیداز
  متغیر  +  +  +  کاتاالز

  -  +  -  +  لیزین دکربوکسیالز
  -  +  +  +  تولید اسید از گلوکز

    +  +  + اندول
  +  +  +  متغیر  Naclرشد در صفر درصد 

  -  -  -  متغیر  Naclدرصد  6رشد در 
  +  +  +  +  حرکت
  -  -  +  +  ژالتیناز

  -  +  +  +  رشد هوازي
  -  -  +  +  تولید اسید از مانوز

  

ها در انسان بیمـاریزا بـوده و    از این گونهشوند. برخی  هاي مربوط به جنس ویبریو در روده انسان و جانوران یافت می گونه

آنها ویبریوکلرا است که عامل وبـاي آسـیایی اسـت. در جـدول     ا شدید هستند. معروفترین عامل ایجاد اسهالهاي خفیف ی

  . اند صفحه بعد ویبریوهایی که از لحاظ پزشکی حائز اهمیت هستند ذکر شده

  اهمیت از لحاظ پزشکیجدول ویبریوهاي حائز 
  بیماري انسانی  گونه

  یکمندوباي اپیدمیک و پا  O139و  O1ویبریوکلرا گروه سرمی 
  اي اسهال وبا مانند، اسهال خفیف و ندرتاً برون روده  O139و  O1ویبریوکلرا گروه سرمی غیر از 

  اي روده  انتریت و احتماالً عفونت برونگاسترو  ویبریوپاراهمولیتیکوس
  اي نظیر عفونت گوش عفونتهاي برون روده  میمیکوس، ویبریو ولنیفیکوس ویبریو

  ویالیسویبریو هولیسی ، ویبریو فلو
  ویبریو دامسال ، ویبریو آلجینولیتیکوس  عفونت زخمی بافتهاي نرم که خیلی شایع نیستند.

  اي ویبریو مچنیکووي
  

  آئروموناس  

میکرون بوده و متحرك هستند. از لحاظ مورفولوژي ، کلنـی آنهـا شـبیه باسـیلهاي       1ـ   4آئروموناسها باکتریهایی به قطر 

ایـن باکتریهـا در محـیط    کنند.  هاله همولیز بزرگی ایجاد می Blood agarي ون باکتریها در راي است. ای دهرومنفی  گرم

شـود.   اي مناسب هستند، رشد کرده و به راحتی با آنها اشتباه گرفته مـی  منفی روده باسیلهاي گرمکشت افتراقی که براي 

اي تمـایز   از باسـیلهاي روده تـوان   کنند می یمرشد  Blood agarفقط از روي اکسیداز مثبت بودن باکتریهایی را که در 

  آئروموناسها کاتاالز مثبت نیز هستند. داد. 
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بـود،   A.Hydrophilaو  A.Caviaeو  A. Sobriaو  I. Salmonicidaهـاي   جنس آئروموناس قـبالً شـامل گونـه   

هاي زیر در انسان بیمـاریزا   نهاند که از میان آنها گو چند گونه ژنتیکی از آنها شناسایی شده DNAریداسیون ببراساس هی

،  sobria(، A.media ،A.caviae  ،A.solmonicida  ،A.hydrophila(بیوواریتـــــه  A.veroniiهســـــتند : 

A.veronii  بیواریته) ،veronii ، (A.jandaei  ،A.trota  وA.allosaccharophila   

ایزوپروپیل پتریـدین)   دي 7و  6آمینو،  دي 4و  O/129 )2توان از روي مقاوم بودن به ترکیب  هاي آئروموناسها را می گونه

آئروموناسها قادرند همولیزین تولید کنند و هاي ویبریو تشخیص داد.  از گونه Naclدرصد  6و عدم رشد در محیط حاوي 

ز در آنها نمایند. تولید سایتوتوکسین و تهاجم باکتري به سلولهاي کشت سلولی نی ها تولید انتروتوکسین می بعضی از سویه

  یک از این صفات با ایجاد اسهال در انسان مرتبط نیستند.  دیده شده است ولی هیچ

ها و آمینوگلیکوزیدها و سفالوسپورینها حساس هسـتند. آئروموناسـها    هاي مختلف آئروموناس نسبت به تتراسایکلین سویه

کتریها از نظر شکلی و فیزیولوژیکی بـه ویبریوهـا   باکنند. این  در آبهاي شیرین و گاهاً در بدن جانوران خونسرد زیست می

البته این باکتریها در انسان نیز  ها هستند. داران خونسرد نظیر قورباغه وماً عامل عفونت در برخی از مهرهشباهت داشته عم

آن به سـر   به طور ضعیف بیماریزا هستند. به این معنی که آئروموناسها ساکن لوله گوارش بوده و به صورت ساپروفیت در

  کنند.  و یا عفونتهاي زخمی ایجاد می سمی سپتیولی در افرادي که ناتوان هستند، عفونتهایی نظیر اسهال، برند.  می

  پلیوموناس  

تـر اسـت. از ماهیـان آب     هاي قطبی است که در نواحی استوایی و زیراستوایی شایع با تاژه منفی ماي شکل گر باکتري میله

هاي این باکتري از کشت مدفوع افرادي کـه مبـتال بـه     ز جانوران قابل جداسازي است. اکثر سویهشیرین و بسیاري دیگر ا

   مثبت هستند. DNaseاند ایزوله شده است. این باکتریها اسهال بوده

و  DCAرود مثـل   نکته: پلیوموناس در روي محیطهاي کشت افتراقی که براي جداسازي سالمونالها و شیگالها به کار می

ژن مشترك بـا شـیگال    رشد ضعیفی دارد. توجه: پلیوموناس داراي آنتی TCBSدر روي محیطکند. ولی  ی رشد میمکانگ

دهد. در مدفوع اسهالی پلیوموناس  سرم شیگالیی واکنش تقاطعی انجام می است و با آنتی )Shigella sonnei(اي سونی

  توان از شیگال متمایز کرد.  را از روي اکسیداز مثبت بودن می

شـود.   هاي کوتـاه دیـده مـی    ی یا زنجیرهصورت تک منفی، کمی خمیده بوده که به ویژگیهاي ویبریوکلرا: باسیل کوتاه، گرم

و به باسیلهاي  آیند اي راست درمی هاي کوتاه مارپیچی شکل هستند ولی در کشتهاي کهنه ویبریوها به شکل میله زنجیره
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هاي ویبریـو در روي   متحرك بوده و داراي تاژه قطبی هستند. برخی از سویه کنند. این باکتریها منفی شباهت پیدا می گرم

Blood agar از نظر فیزیولوژیک این باکتري هوازي قوي بـوده و رشـد آن در شـرایط بیهـوازي      کنند. همولیز ایجاد می

د اسـت. در  گـرا  درجـه سـانتی   37آن در  درجـه قـادر اسـت رشـد کنـد امـا رشـد اپتـیمم         42تا  16شود. در  ضعیف می

) رشد بهتري دارد. ازاین ویژگی براي تهیه 8/7ـ 8قلیایی ( PHقادر است رشد کند اما در  4/6ـ   6/9برابر با  PHمحدوده

کنـد. در برابـر    شود. ویبریو در محیطهاي ساده آب قلیایی و پپـتن دار رشـد مـی    محیطهاي انتخابی ویبریوها استفاده می

هاي صفراوي، سولفیت بیسموت و تلوریت مقاومت نسبی دارد که از این مواد نیـز در  عوامل متوقف کننده رشد مانند نمک

در برابـر بسـیاري از عوامـل فیزیکـی و شـیمیایی حسـاس       بریوکلرا یگردد. و تهیه محیطهاي انتخابی ویبریوها استفاده می

سریعاً از ه مواد ضدعفونی کننده شود. همچنین بوسیل دقیقه) کشته می 10درجه به مدت  55است. در گرماي نسبتاً باال (

این باکتري مخصوصاً در برابر خشکی بسیارحساس است. البته ویبریوکلراهاي غیرتیپیک مقاومت بیشتري در رود.  بین می

  باشد. برابر خشکی دارند. مهمترین راه انتقال این باکتري آب و مواد غذایی آلوده به مدفوع می

  هاي ویبریو ونهواکنشهاي بیوشیمیایی معرف گ جدول

تست
گونه  
ویبریوکلرا  

  

ویبریو
  

س
پاراهمولیتیکو

  

ویبریو
  

آلجینول
ی

س
تیکو

  

ویبریو
  

ا
نگوئیالروم

  

ویبریو
مچنیکووي  

ویبیروهاي گروه   
F

  

ویبریو
س  
ولنیفیکو

  

آرژنین 
  ـ  +  +  +  ـ  ـ  ـ  دهیدروالز
الیزین 

  +  ـ  متغیر  ـ  +  +  +  دکربوکسیالز
تین  اورنی

  رمتغی  ـ  ـ  ـ  +  +  +  دکربوکسیالز
وگنرـ 
  ـ  ـ  +  +  +  ـ  متغیر  )vpپروسکوئر (
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    واکنشهاي تولید اسید جدول

نوع 
  گونه  قند

ویبریوکلرا
  

س
ویبریو پاراهمولیتیکو

س  
ویبریو آلجینولیتیکو

  

ویبریو انگوئیالروم
ویبریو مچنیکووي  
ویبریوهاي گروه   

F
س 

ویبریو ولنیفیکو
  

  +  ـ  متغیر  ؟  ـ  ـ  +  الکتوز
  ـ  +  +  +  +  ـ  +  ساکارز
    +  ـ  متغیر  ـ  متغیر  ـ  آرابینوز

                   

  شوند. روز مثبت می 3ها بعد از  اغلب سویه

 Naclجدول رشد در درصدهاي مختلف از 

ک
درصد نم

  

گونه
ویبریوکلرا  

  

س
ویبریو پاراهمولیتیکو

س  
ویبریو آلجینولیتیکو

  

ویبریو انگوئیالروم
ویبریو مچنیکووي  
ویبریوهاي گروه   

F
  

ویبریو ولنیفی
س 

کو
  

  ـ  ریمتغ  ـ  ـ  ـ  ـ  +  درصد 0
    +  +  +  +  +  +  درصد 3
  +  +  +  ریمتغ  +  +  ریمتغ  درصد 6

  ـ  ـ  ـ  ـ  +  ـ  ـ  درصد 10

  بیوتیپهاي مختلف ویبریوکلرا

آنهـا  گویند. و  ) میELtorویبریوهاي مولد همولیزین را ویبریوهاي التور(باشد.  ویبریوکلرا داراي بیوتیپهاي کلرا و التور می

اند که اولین بـار در ایسـتگاه قرنطینـه     گذاري شده  ویبریوها به این دلیل به این اسم نامگیرند. این  ریزا در نظر میرا بیما

  التور در کانال سوئز و از زائران جداسازي شدند.
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حساسیت به   همولیزین محلول  بیوتیپ
  VIفاژ

آگلوتیناسیون 
  گلبول قرمز جوجه

ت به حساسی
  VP  میگزین پلی

  ـ  +  ـ  +  ـ  بیوتیپ کلرا
  +  ـ  +  ـ  +  بیوتیپ التور

  

شوند. صفت  میان این دو تیپ هم مشاهده می واسط هاي حد البته گاهی اوقات در بررسیهاي تمایزي میان بیوتیپها، سویه

هـاي   شود و اغلب سویه یک ناپدید میبیماري پاندماي ناپایدار بوده و تولید همولیزین محلول با انتشار  همولیتیک تا اندازه

  امروزي التور غیرهمولیتیک هستند.

  کند. تري تولید می توجه: بیوتیپ التور نسبت به نوع کالسیک اسهال خفیف

نقـش   LPSاست که ایـن   LPSمنفی در دیواره خود داراي  ): ویبریوکلرا همانند سایر باکتریهاي گرمCTکلرا توکسین (

سـرم   کند و عامل آگلوتیناسیون ویبریـو بـا آنتـی    را تعیین می Oژن  ساکاریدي ویژگی آنتی پلی اندوتوکسینی دارد. بخش

اختصاصی است. اندوتوکسین ویبریوکلرا یک سم پروتئینی خالص است کـه از لحـاظ خـواص مشـابه اندوتوکسـین سـایر       

علـت اینکـه توکسـین ویبریـوکلرا را     د. شو این توکسین در اثر اتولیز باکتري به سرعت آزاد میی است. منف باکتریهاي گرم

شود. الزم به ذکر است  اینست که این سم باعث ایجاد اختالل در عبور آب و الکترولیتها در روده می دمننا اندوتوکسین می

توکسین که ژن مسئول کدگذاري این توکسین یک ژن دو کروموزومی است و بر روي کروموزوم باکتري قرار گرفته است. 

کـه شـامل    باشـد  قسمت فعال توکسـین مـی   A . بخش  Bو بخشA بخش است: بخش  2یمونولوژیک داراي از لحاظ ا

دو بخـش بـا پیونـدهاي    باشـد. ایـن    دالتـون مـی   5000بـه وزن حـدوداً    A2دالتـون و قطعـه   24000به وزن  A1قطعه

ست که هریـک وزنـی برابـر    زیرواحد پپتیدي تشکیل شده ا 5خود از  Bتوکسین  اند. سولفیدي به یکدیگر متصل شده دي

از لحاظ خواص ایمونولوژیک با هم متفاوتند و هرکدام از آنهـا بـه تنهـایی فعـالیتی      B و A دالتون دارند. بخش  11000

ایمونولوژیـک و فیزیوشـیمیایی    ،پذیر است و با اتصال دوباره، خواص بیولوژیـک  ندارند ولی اتصال میان آنها از نوع برگشت

. موجـود در غشـاء سیتوپالسـمی سـلول اسـت     هـاي   توکسین مسئول اتصال توکسین به گیرنده Bش گردد. بخ می سم باز

توان بوسیله حرارت و فرمالدئیـد بـه    اي است. این توکسین را می ژنیک قابل مالحظه انتروتوکسین وبا داراي خاصیت آنتی

  ژنیک آن تغییر کند. تبدیل کرد بدون اینکه خواص و قدرت آنتی دئیتوکسو
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  انیسم بیماریزایی ویبریوکلرا مک

بـه   Bبوسیله ناحیـه  کند. توکسین  ویبریوکلرا بعد از استقرار در روه کوچک و کلونیزه شدن در آن تولید انتروتوکسین می

ـ استیل گاالکتوز آمینیل ـ سیالیل ـ گاالکتوزیل ـ گلوکوزیل      N(گاالکتوزیل ـ   GM1  بخش الیگوساکاریدي گانگلیوزید

در غشاي سلولی انـواع سـلولهاي یوکاریوتیـک وجـود دارد. (از جملـه در      ) GM1( شود. این پذیرنده ل میسرآمید) متص

 لکـول وشود. سپس م سلول میزبان به سرعت انجام میسلولهاي اپیتلیوم روده کوچک) اتصال توکسین به گیرنده سطحی 

آدنیـل   تمسـ شـود. سـپس بـا سی    میزبان می توکسین وارد سلول A1کند و قطعه   توکسین به آرامی تغییر شکل پیدا می

و NAD، ATP ایـن واکـنش   دهـد. در   سیکالز سلول که در سطح داخلی غشاء سیتوپالسمی واقـع شـده واکـنش مـی    

را  NADریبوزیـل ترانسـفراز داشـته در نتیجـه      ADPفعالیـت   A1پروتئینهاي پذیرنده سیتوزول دخالت دارند. قطعه 

  .شود ریبوز حاصل می ADPشود و  ، نیکوتین آمید آزاد میNAD اثر تجزیه کند. در  تجزیه می

   A1               

Ribose - ADP                              NAD 

                   Nicotinimide                                                       
ADP  ریبوز تولید شده به پروتئینG پروتئینشود.  متصل می G  آدنیالت یک پروتئین تنظیمی است که فعالیت

باعث افزایش فعالیت آدنیالت سیکالز  Gs  .Gs و Giصورت وجود دارد:  2به  G. پروتئین کند سیکالز را کنترل می

است  Gs به صورت G پروتئین متصل شده باشد، پروتئین G به  GTP   دهد. اگر  فعالیت آنرا کاهش می Giشده ولی 

متصل  G ریبوز به پروتئینADP در حالیکه .یدآ درمی Gi پروتئین به صورت  Gتبدیل شود  GDPبه   GTPولی اگر 

کند. آدنیات سیکالز میان  دارد در نتیجه فعالیت آدنیالت سیکالز افزایش پیدا می نگه می Gs آنرا در حالت  شود می

کند که باعث ایجاد هموستاز در بدن  می CAMPکرده و تولید  استري برقرار پیوند فسفو دي ΄3ـ OHو  ´5فسفات 

افزایش  CAMPاست). با افزایش فعالیت آدنیالت سیکالز میزان  Secondary messengerیک  CAMPشود. ( می

 Brush Bordder (سلولهاي جدار روده): (BBMاین اتفاق در    شود. نظمی در سلول می پیدا کرده و باعث ایجاد بی

membraneدهد. ) رخ می  

در  GM1هاي  دهد حساسیت سلولها به وجود پذیرنده ین وبا در انواع سلولها فعالیت آدنیالت سیکالز را افزایش میسکتو

کنـد   توکسین تولیـد مـی   غشاء سیتوپالسمی آنها بستگی دارد. انتروتوکسین وبا یک ایمونوژن قوي است و برعلیه آن آنتی

تومـور فـوق    y-1ر سلولهاي تخمدان هامستر چینی و سـلولهاي  بخش است. این توکسین باعث تغییر شکل د که حفاظت
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 zotکنـد کـه شـامل توکسـین      ویبریوکلرا عالوه بر انتروتوکسین، توکسینهاي دیگري نیز تولید میشود.  کلیوي موش می

عامل اسهال خفیف است. ژن کد کننده ایـن دو توکسـین در    Aceعامل بهم خوردن اتصال سلولهاي مخاطی و توکسین 

کننـد   لراها بویژه بیوتیپ التور تولید همولیزین مـی اند. برخی از ویبریوک ي کروموزوم باکتري و نزدیک به هم قرار گرفتهرو

توان در محلول روئی  دالتون) این همولیزین را می 20000که حساس به حرارت است و وزن مولکولی نسبتاً پایینی دارد (

وبا ارتبـاط چنـدانی نـدارد ولـی اثـر سیتوتوکسـیک، کاردیولیتیـک و        اریزایی محیط کشت پیدا کرد. این همولیزین با بیم

  آور دارد. مرگ

 وctx، zotبا وجود اینکه فاقد ژنهـاي   O1از گروه سرمی  wo7و همکاران نشان دادند که سویه  walio 1999در سال 

ace نقش با سایر توکسینهاي وبا متمـایز   در ژنوم خود است ولی قادر است انتروتوکسینی تولید کند که از نظر ساختار و

  است و در بیماریزایی باکتري مؤثر است.

تلیـال   اپـی  کنند که باعث پوسته پوسته شـدن سـلولهاي   موسیناز: ویبریوکلرا و اشکال منسوب به آن موسینازي تولید می

  ت. و بیماریزایی وبا مورد تأیید اسینازها سشود. رابطه بین مو اي در خوکچه هندي می روده

  ژنیک ویبریو  ساختار آنتی

حساس بـه حـرارت هسـتند.     Hژنهاي  ) و آنتیLPSمقاوم به حرارت ( )Oژن  آنتیژنیک سوماتیک ( ویبریوها داراي آنتی

 O139 و O1 سـرمی غیـر از  قـرار دارنـد. گروههـاي     O139و O1هاي اپیدمیک ویبریوکلرا در گـروه سـرمی   نکته: سویه

بعضاً ویبریوها از مدفوع بیماران مبتال به اسهال یا از آب جداسازي شده است کـه از نظـر   . کنند بیماري شبه وبا ایجاد می

هـا را معمـوالً ویبریوهـاي     شـوند. ایـن سـویه    آگلوتینه نمی O1 سرم بیوشیمیایی از ویبریوکلرا متمایز نیستند ولی با آنتی

   نامند. می)NAG(غیرآگلوتینه شونده

  که تعیین کننده سروتیپهاست، ذکر شده است.  Oژنی  راه با فاکتورهاي آنتیدر جدول زیر سروتیپهاي بارز هم



  میکروبیولوژي   »116«
 
 
 

  O1تیپهاي سرولوژیک ویبریوکلراهاي گروه  جدول
 Oژنی  فاکتورهاي آنتی  سرو تیپ
 AC  اینابا
  AB  اوگاوا

  ABC  هیکوجیما
  

، فاکتورهاي  B وC. فاکتورهاي شود ژن گروه محسوب می در همه مشترك است بنابراین آنتی Aدر این سروتیپها فاکتور 

  شوند.   اختصاصی تیپ محسوب می

تیپ هیکوجیما نادر اسـت و در چـین یافـت شـده اسـت. البتـه       هاي اپیدمیک به تیپ اوگاوا تعلق دارند.  نکته: اکثر سویه

ي وبـا از نظـر   ویبریوهـا  باشـند. نکتـه:   مـی را دارا  Aژن گـروه یعنـی فـاکتور     اند که فقط آنتی ویبریوهایی نیز یافت شده

  دهند.  اي و بروسال آگلوتیناسیون تقاطعی انجام می رودهسرولوژیک با باکتریهاي دیگر منسوب بوده و گاهاً با باسیلهاي 

کنند، تغییرات سروتیپی، تغییر شکل کلنی از  پیدا میتوجه داشته باشید که گاهی اوقات سروتیپها در محیط کشت تغییر 

در ویبریوها دیده شده است. ثابت شده است کـه در تبـدیل   از سروتیپ اوگاوا به اینابا تغییر موشها و یا  صاف به خشن در

  سروتیپ اوگاوا به هیکوجیما فاژهاي ویبریو مؤثر هستند. 

 O1سـاکارید  و ویبریوکلراي التور است. این گروه سرمی پلی   O1بسیار شبیه به ویبریوکلراي  O139نکته: ویبریوکلراي 

سـاکاریدي شـبیه بـه     ) یک کپسول پلیO139سروتیپ (ژن را ندارد. این  د و همه ژنهاي الزم براي این آنتیکن تولید نمی

به توانـایی آن در  ویروالنس باکتري سازد.  کپسول نمی O1کند در حالی که ویبریوکلراي تولید می O1هاي غیر سایر سویه

بطـور کلـی توانـایی    شـح انتروتوکسـین بسـتگی دارد.    چسبیدن به سطوح مخاطی روده کوچک، تکثیر در این ناحیه و تر

ـ     طریقـی بـا تحـرك    ه باکتري در اتصال به سطح مخاطی روده کوچک براي بیماریزایی ضروري اسـت. اتصـال باکتریهـا ب

قادر نیستند به خوبی به سلولهاي اپیتلیوم چسبیده و ویروالنس کمتـري  هاي غیرمتحرك  باکتریها مرتبط است. زیرا سویه

   داشته باشند. Adhesinتوانند نقش  کند که برخی از آنها می ویبریوکلرا تولید چندین نوع آگلوتینین میدارند. 

ممکـن اسـت کـه    ها در ارتباط باشد. همچنـین   احتماالً فاکتور چسبندگی تاژه نیست ولی ممکن است چسبندگی با تاژه

اینجا عقیده براین است که شیمیوتاکسی نیز در نفوذ در روي مخاط نقش داشته باشند. در شدن باکتري  کندر سا ها تاژه

  باکتري به مخاط نقش دارد. 
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توکسیژنیک، متحـرك، و داراي قـدرت اتصـال بـه مخـاط روده بـوده و نسـبت بـه         لرا کویهاي ویروالن ویبر نتیجه : سویه

  دهند.  محرکهاي شیمیایی پاسخ می

ساعت) است. طول دوره کمون به تعـداد باکتریهـاي بلعیـده     24هاً روز گا 5تا  1وبا در کل بیماري با دوره کمون کوتاه (

تر اسـت. بیمـاریزایی باکتریهـا     شده بستگی دارد. هرچه تعداد ویبریوهاي بلعیده شده بیشتر باشد، طول دوره کمون کوتاه

انند و در آنجـا  گیرد که باکتریها بتوانند از سد اسید معده عبـور کـرده و خـود را بـه روده کوچـک برسـ       زمانی صورت می

  کلونیزه شده تولید انتروتوکسین کنند. 

  عالئم بیماري :  

و  یـالی لبرنجی با ظاهر و بوي معمولی که محتوي پالسماي بدون پروتئین، داراي الیاف مخاطی، سـلولهاي اپیت  مدفوع آب

لیتـر در   30تـا   20الکترولیتهـا ( ادامه دفـع آب و  شوند. با  تعداد فراوانی ویبریو است ولی لوکوسیتها معموالً مشاهده نمی

العاده و اسیدوز متابولیک از مشخصات بارز بیمـاري اسـت. ایـن مرحلـه از بیمـاري بـا اخـتالل در         روز) دهیدراسیون فوق

العاده حسـاس   هاي پایین فوقPHنسبت به   یبریوکلراوگردش خون، گرماي پایین بدن و قطع ادرار قابل تشخیص است. 

شوند، حتی  کربناتها بلعیده می ویبریوها همراه با بیسیدیته معده آنها پایین است و یا در مواردي که است. در افرادي که ا

هاي اپیـدمیک   ) نیز براي ایجاد بیماري کافی است. بیماري وبا در کل توسط سویه 103ـ   102تعداد کم باکتري (حدود 

کننـد  ولـی در ایجـاد     تیپیـک گرچـه وبـا تولیـد نمـی      هـاي غیـر   شود. سویه مولد انتروتوکسین ایجاد می O1یعنی گروه 

  اي نظیر عفونتهاي زخمی به ندرت نقش دارند.  بیماریهاي خارج روده

توان باکتریها را در مـدفوع   آمیزي گرم می شوند و از طریق رنگ تشخیص : ویبریوها در مدفوع بیمار به تعداد زیاد دفع می

  بیمار مشاهده نمود. 

آگـار کـه غالبـاً داراي تلوریـت اسـت و       ژالتـین ـ   آگار، توروکوالت براي کشت ویبریو محیط مکانگی ترین محیطها متداول

اسـتر  تـوان در زیـر    ) آگـار اسـت. کلنیهـاي تیپیـک را مـی     TCBSتیوسولفات ـ سیترات ـ بروموتیمول بولو ـ سـاکاروز (   

جـدا شـده را بـر روي محـیط     مود. کلنیهاي نمایی کم به آسانی جدا و انتخاب ن میکروسکوپ با تابش نور مایل در درشت

KIA سرم گروه  آگلوتیناسیون با آنتینها براي آ کنند و از (کلیگرآیرون آگار) تجدید کشت میO1    بـر روي الم اسـتفاده

 H2Sپیدایش رنگ قرمز در باال، رنگ زرد در عمق محـیط، بـدون گـاز و بـدون      KIAشود. واکنش مشخص بر روي  می

  است.  O1بر روي الم تأیید بر وجود گروه  سرم گروه با آنتی است. آگلوتیناسیون
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    :درمان

شود و بیمارانی را کـه بـا مـرگ     تأمین مایعات و الکترولیتها در درمان مؤثر است. در این بیماري معموالً اسیدوز دیده می

رگـی نجـات داد. تزریـق     سـیاه  نکربنات سدیم ایزوتونیک به صـورت درو  توان با تجویز محلول بی فاصله چندانی ندارند می

رگی یا دادن مایعاتی مثل محلول گلوکز و الکترولیتها از راه دهان تا توقف کامل اسـهال و شـروع    سیاه مایعات از راه درون

سایکلین و فورازولیدون کارایی  کسیامؤثرترین دارو بوده و دتواند به درمان بیماري کمک کند. تتراسیکلین  ها می کار کلیه

  هی دارند. مشاب

  ایمنی :  

مـواردي ایمنـی حاصـل از    شود که فرد در برابر آلودگیهاي بعدي ایمنی نسبی پیدا کنـد. در   ابتال به بیماري وبا باعث می

ضـد  توکسـینی. ایمنـی    کوري بر دو نوع است : ضد باکتریایی و آنتـی  اند. پاسخ آنتی سال هم گزارش کرده 3بیماري را تا 

کورهاي آگلوتینه کننـده و ویبریولیتیـک    آید و به صورت آنتی ریوها و اجزاء ساختمانی آنها پدید میباکتریایی بر علیه ویب

کند که حفاظـت بخـش    تولید می IgAاي یعنی  ه سازي دهانی با توکسین، ایمونوگلوبولین رودکنند. ایمن  تظاهر پیدا می

سوسپانسـیون  گیرنـد شـامل    مورد استفاده قرار میایمن سازي و پیشگیري هایی که در حال حاضر به منظور ناست. واکس

باشند یعنی تعداد مساوي از سروتیپهاي اوگاوا و اینابا را دارند.  نمکی ویبریوهاي کشته شده بوده و معموالً دو ظرفیتی می

گروه سرمی  غیر ازماه ضروري است. ویبریوهاي  6شود و تزریق یادآور به فاصله  سازي از راه تزریق پوستی انجام میایمن 

O1 ویبریوها قادر شوند. این  در روده انسان و حیوانات، فاضالبها ، آبهاي آلوده با مدفوع، نهرها و غذاهاي دریایی دیده می

بسـیاري از  توانند وجود داشته باشـند. در   به زندگی مستقل هستند و در شرایط نبود آلودگیهاي مدفوعی نیز در نهرها می

بیماریزایی ویبریوهاي غیر از گروه دهد. قدرت  با مصرف غذاهاي دریایی به خصوص صدف رخ می موارد آلودگیهاي انسانی

O1 اختالالت آلودگیها عبارتند از : ها قادر به ایجاد بیماري در انسان هستند. بارزترین  بسیار متغیر بوده و بعضی از سویه

گاهی تب، در بعضی موارد اسهال خونی نیـز گـزارش شـده     غالباً استفراغ وسندروم بالینی با اسهال، شکم درد، گوارشی، 

هاي اپیـدمیک   در ارتباط هستند، انتروتوکسینی شبیه به سویهاي  که با بیماریهاي روده O1هاي غیر  است. بعضی از سویه

ه بـه ایـن   الریـ  سـمی و ذات  هاي زخمی، عفونت گوش میانی، سـپتی عفونتزا نیستند. گاهاً  کنند ولی اکثر آنها سم تولید می

  باکتریها نسبت داده شده است. 
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تواننـد   در ماهیـان شـور مـی   شـوند. بعضـاً    وده و در آبهاي شور دیده میدوست ب ویبریوپاراهمولیتیکوس : باکتریهاي نمک

یش باال رفتن درجه حرارت تعداد آنهـا در آب افـزا  برند. با  به سر می بیماریزا باشند یا اینکه به حالت آزاد در این محیطها 

باکتریها با ایجاد گاستروانتریت در ارتباط هستند که آلودگی از طریق خوردن غذا و خوراك دریایی به صورت یابد. این  می

تهوع، استفراغ، تـب، اسپاسـم شـدید شـکمی، اسـهال آبکـی و       مسمومیت به صورت دهد. عالئم  خام (مثل صدف) رخ می

نیـز هماننـد پـاراهمولیتیکوس دریـازي اسـت.      ویبریوآلجینولیتیکـوس   کند. لوکوسیتهاي فراوان در مدفوع تظاهر پیدا می

تاژکهاي قطبی و پیرامونی هستند که ویبریوها داراي باشد. این  می Hو  O  ،Kژنهاي  ویبریوپاراهمولیتیکوس داراي آنتی

  تر از تاژکهاي قطبی هستند.  تر و کوتاه تاژکهاي پیرامونی نازك

ویبریوپاراهمولیتیکوسـها در  شـود. همـه    انجام می Oو  Kژنهاي  همولیتیکوس براساس آنتینکته : سروتایپینگ ویبریوپارا

انـد، تقریبـاً همیشـه در روي محـیط      هایی که از افراد مبتال به گاستروانتریت جدا شده انسان انتروپاتوژنیک نیستند. سویه

) Kanagawaاین محیط را پدیـده کاناگـاوا (   درکند. همولیز  همولیز ایجاد میاگاتسوما اختصاصی پرنمک آگار خوندار و

ی که در پدیده کاناگاوا نقـش دارد پـروتئین محلـول بـا     گویند. همولیزین هایی را کاناگاوا مثبت می نامند و چنین سویه می

در محـیط  آور دارد.  دالتون بوده و حساس به حرارت است و درمـوش اثـر سایتوتوکسـیک و مـرگ     24000وزن مولکولی 

TCBS دهـد و در روي   هاي سبز میکلنیBlood agar   باشـد. تولیـد    داشـته و همچنـین اکسـیداز مثبـت مـی      رشـد

  کنند.  هاي کاناگاوا منفی در افراد داوطلب بیماري ایجاد نمی همولیزین با ویروالنس این باکتري مرتبط است : زیرا سویه

  روده را دارند. گاوا منفی قدرت چسبیدن به سلولهاي هاي کانا هاي کاناگاوا مثبت (بیماریزا) بیش از سویه نکته : سویه

یابـد. ایـن    آنها با باال رفتن دماي آب افـزایش مـی  دوست دریازي هستند. تعداد  ویبریو آلجینولیتیکوس : باکتریهاي نمک

متمـایز  از آن است ولی از لحاظ تحمل رژیم نمک باال و تخمیر ساکاروز  باکتري از بسیاري جهات شبیه پاراهمولیتیکوس

کند فقط چند نوع عفونت به صورت زخم و عفونت گـوش میـانی از آن    شود. ظاهراً ایجاد گاستروانتریت در انسان نمی می

  گزارش شده است. 

ویبریو ولنیفیکوس : در آب دریا به ویژه در صدفهاي خوراکی و در فصول گرم سال انتشار وسیعی دارد. این ویبریوها را از 

سـمی ناشـی از ایـن     عفونتهاي انسانی جدا کردند. سپتین را از آتوان شناسایی نمود. گاهاً  الکتوز می روي توانایی تخمیر

درصد است که تقریباً در همه آنها فاکتورهـاي مسـاعد کننـده     5باکتریها شدید و میزان مرگ و میر ناشی از آنها بیش از 

طلب بـه شـمار آورد.    توان آن را یک پاتوژن فرصت ن رو مینظیر الکلیسم، دیابت و بیماري کبدي وجود داشته است. از ای
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کلنیهـاي سـبز ـ آبـی      TCBSشود. این بـاکتري در محـیط    سمی اولیه با خوردن صدفهاي خوراکی آلوده آغاز می سپتی

  کند که ساکاروز منفی هستند.  تولید می

 EF ــ  6) و در آمریکـا ویبریوهـاي     Fresh(تـازه :   F: در انگلستان آنهـا را ویبریوهـاي    ) F )Freshویبریوهاي گروه 

هولیسمی و ویبریو فلوویـالیس   کند. ویبریو سیمپکوس نیز باخوردن غذاهاي دریایی خام ایجاد اسهال مینامند. ویبریو  می

  نماید.  دامسال ایجاد عفونت زخمی میکند. ویبریو  نیز ایجاد اسهال می

ویرگولی با طول متوسط یا اشکال مارپیچی دراز وجود دارد. این بـاکتري  شکل بوده و به صورت  Sکمپیلو باکتر : باکتري 

هاي آن عامل ایجـاد بیمـاري    ساله اخیر برخی از گونه 10در اصل یک عامل بیماریزا در حیوانات اهلی بوده است. ولی در 

اي شـکل،    یلیـک ، میلـه  عفونتهاي عمومی بدن. ایـن بـاکتري میکروآئروف  انتریت و  در انسان شناخته شده است؛ از جمله

کردند. ولی امروزه آنهـا را از   بندي می کمپیلو باکتر را زمانی جزء ویبریوها دستهخمیده و گرم منفی بوده و متحرك است. 

کمپیلوباکترها با برخی از اسپریلها منسوب بوده و از این جهت آنها را در خانواده اسپریالسـه  اند.  نظر فیزیولوژي جدا کرده

شود. این باکتري در محیطهاي حاوي آگار  اند. این باکتري داراي تاژه قطبی است که در یک یا دو انتها دیده می هقرار داد

حرکتت خزشی دارد. جنس کمپیلوباکتر شامل چهار گونه است که شامل کمپیلو باکتر فیتـوس ، کمپیلـو بـاکتر ژوژنـی،     

  ویژگیهاي این چهار گونه در جدول زیر آورده شده است .کمپیلو باکتر کلی و کمپیلو باکتر اسپوتوروم. برخی از 

  جدول : ویژگیهاي فیزویولوژیک کمپیلو باکتر
 1ین گلیس  رشد  کاتاالز  اکسیداز  گونه

  درصد
نالیدیکسیک 

  اسید
TTC* 

 43  درجه 37  درجه 25
  درجه

                  کمپیلو باکتر فیتوس
اینتستی  SSك . فیتوس 

  نالیس
  حساس  مقاوم  +  -  +  +  +  +

    مقاوم  -  -  +  +  +  +  ونرالیس SSك . فیتوس 
                  فیتوس SSك . فیتوس 

  حساس  حساس  +  +  +  -  +  +  کمپیلو باکتر ژوژنی 
  مقاوم  حساس  +  +  +  -  +  +  کمپیلو باکتر کلی

      +  -  +  +  -  +  کمپیلو باکتر اسپوتوروم
  

TTC  =2  ،3  ،5 فنیل تترازولیوم کلراید  تري  

. این باکتري در حیوانات آبستن باعـث ایجـاد   شود فیتوس در انسان و حیوانات مثل گاو و گوسفند دیده میکمپیلو باکتر 

کمپیلو باکتریوس (کمپیلو باکتریوز) در گاومیش غیر سـمپتوماتیک اسـت. ایـن بیمـاري از     شود. بیماري  سقط جنین می
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بـاکتري از مـیش بـه گوسـفند منتقـل      گـردد. ایـن    نازایی و سقط جنین می شود و باعث طریق مقاربت به گاو منتقل می

دهـد امـا نـازایی     جنین در میش رخ میکند. سقط  از راه خوردن مواد غذایی آلوده به مدفوع انتقال پیدا میشود ولی  نمی

شـود، ایـن قبیـل     شود. گاهی اوقات عفونتهاي انسانی به وسیله کمپیلو باکتر فیتوس زیر گونه فیتوس ایجاد می دیده نمی

شود. کمپیلو باکتر ژوژنی جزء میکروفلور طبیعی روده  فونتها در انسانهاي ضعیف از نظر ایمنی و بیماران بیشتر دیده میع

در روده انسان دیـده شـود. در صـورتی کـه ایـن       باشد ولی قاعدتاً نباید حیوانات به خصوص پرندگان و حیوانات اهلی می

کمپیلـو  یجاد انتریت کند که همراه با تب و اسهال خونی و شـکم درد اسـت.   ا دتوان باکتري در روده انسان دیده شود، می

ژوژنی است. این شباهت از لحاظ ویروالنس و اکولوژي مشهود است. باکتر کلی از لحاظ باکتریولوژیک مشابه کمپیلو باکتر 

  شناسند.  می چنان که بسیاري از باکتریولوژیستها این دو  گونه را به نام کمپیلو باکتر ژوژنی / کلی

سـاکن  گونـه بوبولـوس   زیر .گونـه بوبولـوس  شود : زیرگونه اسپوتروم و زیر زیرگونه تقسیم می 2کمپیلو باکتر اسپوتوروم به 

روده  و دستگاه تناسلی گوسفند و گاو بوده و در حقیقت میکروفلور طبیعی روده و دستگاه تناسلی ایـن حیوانـات اسـت.    

  اي دهان در انسان است.  لثهزیرگونه اسپوتروم ساکن شکافهاي 

  کمپیلو باکتر فکالیس در گاو و گوسفند بخشی از میکروفلور طبیعی است. 

کمپیلـو  شـود.   قطبی دیده می 2نکته : کمپیلو باکتر ژوژنی /کلی کوچکتر است و به صورت مارپیچهاي فشرده با تاژکهاي 

   باکتر فیتوس زیرگونه فیتوس درازتر است و یک تاژك قطبی دارد.

  فیزیولوژي کمپیلو باکترها 

همانطور که در ابتداي بحث ذکر شد، کمپیلو باکترها، باکتریهاي میکروآئروفیلیک بوده لذا در تراکم اکسیژن جو قـادر بـه   

  کنند.  رشد می  CO2درصد  3ـ  10رشد نیستند ولی در فشار کم اکسیژن و در حضور 

هاي مربوط بـه ژوژنـی / کلـی گرمادوسـت      کنند. البته سویه راد رشد میگ درجه سانتی 37هاي بیماریزاي انسانی در  سویه

ها در تشخیص آنها حـائز اهمیـت    درجه براي رشد آنها بهتر است. صفت گرما دوستی این سویه 42ـ   45هستند و دماي 

  است. 

تولیـد شـده در چرخـه    کمپیلو باکترها قادر به تخمیر یا اکسیده کردن هیدراتهاي کربن نیستند ولی از مواد حـد واسـط   

کنند. این باکتریها در محیط مکانگی آگار رشد نسبتاً خوب  کربوکسیلیک به عنوان منابع انرژي استفاده می اسیدهاي تري
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تـر   متر پایین رشد خوبی دارند. در محیط آبگوشت تیوگلیکوالت رشد آنها اساساً در چند میلی Blood agarو در محیط 

  دهد.  از سطح رخ می

فقط در مـواردي کـه    .برد و باکترها باکتریهاي حساس به اسید هستند به این معنی که اسید معده آنها را از بین میکمپیل

شوند که از سد اسید معده عبور  ها قادر میمشوند، این میکروارگانیس  باکتریها بوسیله مواد غذایی بلعیده شده محافظت می

  شود.  این باکتري بیشتر دیده میده آنها پایین اسید آلودگی به وسیله کنند بدیهی است، در افرادي که سطح اسید مع

 25ماندگاري بیشتري در مدفوع، شیر و آب دارند، اما در دماهاي باال مثل دمـاي  نکته : کمپیلو باکترها در دماهاي پایین 

  تري دارند.  درجه ، دوام کوتاه

که حساس بـه حـرارت بـوده و    ) Hژن تاژکی ( ـ آنتی1باشد :  ن میژ نوع آنتی 2کمپیلو باکترها شامل ژنیک  ساختار آنتی

نامتجانس  Hژنهاي  ) که مقاوم به حرارت بوده و مانند آنتیOساکاریدي ( ژنهاي پلی ـ آنتی2ژن نامتجانس است.  یک آنتی

  باشند.  می

ی هسـتند ایجـاد آلـودگی و    کمپیلو باکتر فیتوس قادر است در بیماران ضعیف یا بیمارانی که داراي نقـص سیسـتم ایمنـ   

بیماري کند. بیماریهایی از قبیل مننژیت، باکتریمی و ترمبوفلبیت     عفونی. این باکتري انسان را به عنوان میزبـان خـود   

شود. راه انتقـال آن از طریـق     زیرگونه فیتوس در گاو و گوسفند باعث ایجاد سقط جنین میکمپیلو باکتر کند.  انتخاب می

شوند که از طریق مقاربت جنسـی انتقـال پیـدا     کمپیلوباکترهاي زیرگونه ونرالیس در گاو دیده میاست.  نیمدفوعی ـ دها 

در پرنـدگان و حیوانـات اهلـی سـاکن روده      کمپیلوباکتر اسپوترومشود.  کنند و عامل سقط جنین و عقیمی در گاو می می

اي در  جزء میکروفلور طبیعی شـکافهاي لثـه  ه اسپوتروم کمپیلوباکترهاي زیرگونو جزء میکروفلور طبیعی روده است.  بوده

  آید. به شمار می انسان است. زیرگونه بوبولوس در گوسفند و بز فلور طبیعی دستگاه تناسلی

تصور بر این باشد.  / کلی : این باکتري در انسان به احتمال بسیار زیاد شایعترین عامل مولد اسهال می کمپیلوباکتر ژوژنی

ناشی از این باسیلها گیرند. عفونتهاي  یتهاي ناشی از کمپیلوباکتر ژوژنی / کلی از مخزن حیوانی سرچشمه میاست که انتر

تب، اسهال خونی و التهاب در ناحیه ژوژنوم، ایلئوم شباهت به آپاندیسیت نیست. همچنین  که بیهمراه با درد شکم است 

ه عالئم بیماري نشانه انتروتوکسمی است بـا ایـن وجـود هـیچ     و روده بزرگ جزء عالئم بیماري شناخته نشده است؛ اگرچ

آلوده به کمپیلوباکتر یا آب آشامیدنی آلـوده  انتروتوکسینی مشاهده نشده است. آلودگی معموالً از راه خوردن مواد غذایی 

اسـت. امـا ایـن دوره    روز  7کمون بیماري حدوداً دهد. دوره  و یا از راه آلودگیهاي شغلی (تماس با حیوانات آلوده) رخ می

براي تشخیص بیماري به وضوح آشکار نیسـت  برحسب تعداد باکتریهاي خورده شده متغیر است. صفت و مشخصه بالینی 
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به ذکر اسـت کـه   باشد. الزم  روز تا یک هفته یا بیشتر می 1ولی از جمله عالئم بارز بیماري اسهال معموالً خونی به مدت 

کنند (برخی از ناقلین نیز ممکن است باکتري را تا چندین ماه  وب را از راه مدفوع دفع میهفته میکر 3تا  2اکثر بیماران 

کمپیلوباکترهـا  کنـد.   درمانی ضرورت پیدا می در موارد شدید بیماري، استفاده از مایعات و شیمی از راه مدفوع دفع کنند).

ا، تتراسیکلین، کلرامفنیکل و فورازولیدون حساس نسبت به داروهاي ضدمیکروبی از جمله اریترومایسین، آمینوگلیکوزیده

است. اریترومایسین قادر است باکتري را در روده از بین ببرد لذا در مـوارد شـدید بیمـاري از آن جهـت درمـان بیمـاري       

و / کلی جزء میکروفلور طبیعی روده پرندگان اهلـی و وحشـی   لحاظ اپیدمیولوژي، کمپیلوباکتر ژوژنی شود. از  استفاده می

دهـد.   (گاو، گوسفند، اسب، خوك، بز و ...) آلودگی در انسان از راه مدفوعی ـ دهانی رخ مـی  باشد.  بعضی از پستانداران می

. افتـد  اند و نیز از طریق افراد ناقل اتفـاق مـی   گیري این باکتري از راه شیر خام، غذاهایی که به طور کامل پخته نشده همه

ناقلین بدون عالئم بالینی باکتري را به تعداد کم از راه مدفوع دیگر از منابع آلودگی باشد. تواند یکی  الشه حیوانات نیز می

از طرف دیگـر بیمـارانی کـه    شوند.  اي براي انتقال بیماري محسوب نمی رسد که منبع بالقوه ولی به نظر میکنند.  دفع می

مبـتال بـه   کنند. کودکان  ري در هر گرم از مدفوع) دفع میباکت 109، باکتریها را به تعداد زیاد (داراي عالئم بالینی هستند

زیرا بیشـترین مـوارد آلـودگی بـه کمپیلوبـاکتر در      انتریت یکی از منابع انتشار باکتري در کودکستانها یا خانواده هستند. 

  سال دیده شده است. آلودگی در همه سنین وجود دارد.  5کودکان کمتر از 

ت از تماس انسان بـا حیوانـات آلـوده اعـم از آلودگیهـاي شـغلی و غیرشـغلی، اسـتفاده از         ممانعراه جلوگیري از بیماري: 

شیرهاي پاستوریزه، پخت کامل غذاهایی که منبع حیوانی در آنها بکار رفته، رعایت بهداشت فردي و اجتماعی، استفاده از 

اغلـب  شود. البتـه   انتریت پدیدار میدنبال سمی نیز هست که به  کمپیلوباکتر ژوژنی گاهاً عامل سپتی آب آشامیدنی سالم.

عفونتهاي انسانی ناشی از کمپیلوباکتر مربوط به کمپیلوباکتر فیتوس زیرگونه فیتوس است. شایعترین بیماري عمومی بـه  

آور و  تـا عفونـت چرکـی مـرگ    صورت باکتریمی است این بیماري به صورت یک بیماري باکتریمی بدون عالئـم ظـاهري   

کند. عالوه بر این اندوکاردیت باکتریایی، ترومبوفلبیت و مننژیت نیز در بیماران دیده شـده اسـت.    پیدا می ناگهانی تظاهر

عوامل مساعد کننده بیماري نظیر الکلیسم، دیابت ملیتوس، بیماریهاي قلبی و بیماریهاي مربـوط بـه سیسـتم لمفـاوي و     

  نقص سیستم ایمنی در ابتال به این بیماریها مؤثرند.

تشخیص از راه آزمایشات میکروسکوپی مستقیم (مشاهده میکروسـکوپی مـدفوع اسـهالی و جـدا      ص باکتریولوژیک:تشخی

در مشاهدات میکروسکوپیک، کمپیلوبـاکتر در الم مرطـوب حرکـت سـریعی را از خـود نشـان        کردن عامل مولد بیماري)

در روش  شـود.  انجـام مـی   Phase contrastیا میکروسکوپ  Dark field با استفاده از میکروسکوپدهد. مشاهده  می
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بیوتیکهاي ممانعت کننـده   دیگر سوآپ مقعدي از نمونه مدفوع را در محیط انتخابی مناسب که معموالً حاوي خون و آنتی

 10تـا   5درجـه،   43تـا   42ساعت در دماي  48تا  24دهند و کشتها را به مدت  از رشد باکتریهاي دیگر است، کشت می

آمیزي گـرم بـه    ساعت از کلنیهاي رشد کرده رنگ 48تا  24از دهند. بعد  قرار می CO2درصد  10تا  3 درصد اکسیژن و

  ند.کن آید و با استفاده از تست حرکت و آزمایشهاي بیوشیمیایی وجود باکتري کمپیلوباکتر را تأیید می عمل می

Helicobacter Pylori توسط مارشال  1983شد و در سال  نامیده می : این باکتري سابقاً به نام کمپیلوباکتر پیلوري

باکتري قادر است براي سالیان طوالنی در معده ساکن شود. نکته: برخالف پاتوژنهاي دیگر که اغلب به کشف شد. این 

گردد. (این التهاب به صورت خفیف  ، هلیکوباکتر پیلوري باعث ایجاد التهاب مداوم میمانند حالت نهفته در بدن باقی می

منفی، میکروآئروفیلیک، خمیده یا  این باکتري جزء باکتریهاي پرنیاز است. هلیکوباکتر پیلوري یک باکتري گرم. )است

کند. داراي چند تاژك قطبی است که در یک قطب باکتري  مارپیچی است که در روي الیه مخاطی معده زندگی می

تحرك زیادي دارد و از ویژگیهاي بارز آن (ویژگی  باکترياي شکل دارند.  وجود دارند. نوك این تاژکها حالت دگمه

. در واقع کند هیدرولیز می NH3و  CO2که اوره مخاطی را بوسیله این آنزیم به  آز است بیوشیمیایی) تولید فراوان اوره

  .ود)ش تولید آمونیاك مکانیسم اصلی باکتري براي زنده ماندن در اسید معده است (آمونیاك باعث قلیایی شدن محیط می

کند تا بتواند از مخاط ضخیم سطح معـده عبـور کنـد. بـه غیـر از       اي بودن انتهاي تاژکها به باکتري کمک می نکته: دگمه

از معـده پسـتانداران دیگـر     H.mustelae و H.muridarum هلیکوبـاکتر پیلـوري باکتریهـاي مشـابه دیگـري ماننـد      

هاي بیوپسی معـده ایزولـه نمـود. روشـهاي      توان از نمونه را میي آز مثبت هستند. باکتر که همگی اوره اند جداسازي شده 

توان با  کورهاي سرمی است. عفونت و آلودگی را می تشخیص نیاز به آندوسکوپی ندارد و شامل تست تنفسی و تعیین آنتی

  آزي شناسایی نمود.  هاي بیوپسی یا بررسی فعالیت اوره مشاهده باکتري در برشهاي بافتی، نمونه

میولوژي: آلودگیهاي ناشی از هلیکوباکتر پیلوري در سراسر دنیا وجود دارد. در ایاالت متحده آمریکا، آلودگی در میان اپید

شود. در کشورهاي در حال پیشرفت، آلودگی با  پوستان و اسپانیولیها بیش از بقیه دیده می آمریکائیان آفریقایی تبار، سرخ

رسد که این امر با عدم وجود بهداشت و فقر بهداشتی مرتبط است.  نظر می. به دهد سالگی رخ می 10هلیکوباکتر در سن 

هلیکوبـاکتري هسـتند ولـی روش انتقـال هنـوز بـه        ودگیلدر کل گمان بر اینست که حدود نیمی از مردم جهان داراي آ

ي دنـدانی و بـزاق   از پالکهـا  PCRدرستی شناخته نشده است ولی با توجه به اینکـه ایـن بـاکتري بـا اسـتفاده از روش      

  رود که منبع آلودگی انسانها، بزاق و بافتهاي دهانی باشد. جداسازي شده است، احتمال می
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شود کـه منجـر بـه پیـدایش      حی مزمن در آنتروم و فوندس میطهلیکوباکتر پیلوري باعث ایجاد گاستریت س ویروالنس: 

Hypergasterinemia باکتري اساساً یک شود. این  میPatogen  ت. وجـود و بقـاي ایـن بـاکتري در درون الیـه      اسـ

شـود. در سـال    بـادي مـی   مخاطی ولو اینکه اپیتلیوم معده را مورد حمله قرار ندهد، باعث ایجاد پاسخهاي اختصاصی آنتی

1999 ،McGee باشد این آنـزیم قـادر اسـت آرژنـین را بـه       و همکارانش نشان دادند که باکتري داراي آنزیم آرژیناز می

(آمونیـاك)   NH3شود.  تجزیه می CO2آز باکتري به آمونیاك و  سپس اوره تحت تأثیر اورهین و اوره تجزیه کند. ت اورنی

آز در متابولیسم باکتري  آنزیم آرژیناز و اوره 2عبارت دیگر شود. به  تولید شده در نهایت باعث خنثی شدن اسید معده می

اراي تنوع و گوناگونی است این تنوع ناشی از بروز جهـش (موتاسـیون)   هلیکوباکتر پیلوري در ژنوم خود دمشارکت دارند. 

ایـن بـاکتري بـا    داننـد.   در ژنهاي این باکتري است. امروزه هلیکوباکتر را در واقع عامل اصلی گاستریت سطحی مزمن می

ایجاد سـرطان معـده    بیماري اولسر پپتیک نیز در ارتباط است. بررسیها نشان دهنده اینست که هلیکوباکتر پیلوري عامل

اي اسـت بـراي پیـدایش سـرطان معـده: ایـن        مدت آلودگیهاي هلیکوباکتري مقدمه نیز هست به این معنی که ادامه دراز

  ) در ارتباط است. متاپالزي فاکتور اولیه در ایجاد سرطان معده است.Metaplasiaآلودگیها با متاپالزي روده (

   )Nonulcer Dyspepsiaپپسیاي بدون اولسر ( یماري دیسب

دیس پپسیا یا سوء هاضمه یک بیماري یا سندروم بالینی است که شامل ناراحتیهاي بخش فوقانی دستگاه گوارش یا لوله 

) NUDپپسیاي بدون اولسـر (  همین دلیل آنرا به نام دیسشود. به  گوارش است و معموالً در آن اولسر یا زخم دیده نمی

از موارد شامل بازگشت غذا به معـده و مـري، تـأخیر در تخلیـه معـده و اخـتالالت        در بسیاري NUD نامند. بیماري می

بـاالتر از دیگـران   NUD د که میزان آلودگی هلیکوباکتري در افراد مبتال بـه ده . بررسیها نشان میباشد حرکتی معده می

  است.   به درستی مشخص نشده NUDاست ولی تاکنون ارتباط این آلودگی با بیماري 

شود که یک پدیـده وابسـته بـه سـن      گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباکتر نیز دیده می NUDدر بیماران مبتال به  نکته:

سـیلین، تتراسـیکلین، برخـی از     شامل پنـی  بیوتیکها هلیکوباکتر نسبت به انواع مواد ضدمیکروبی از جمله انواع آنتیاست. 

دار حسـاس   ازولها، یا مواد ضدمیکروبی دیگر از جمله ترکیبات بیسموتسفالوسپورینها، کینولونها، ماکرولیدها و نیتروایمید

) یعنی حداقل غلظـت  Minimum Inhibitory Concentrationاین ترکیبات ( MICو الزم به ذکر است که  است

  بازدارنده این مواد در مورد این باکتري پایین است. 
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اننـد سـایمیتیدین و رانیتیـدین مقـاوم بـوده ولـی نسـبت بـه         م  H2هـاي   نکته: هلیکوباکتر پیلوري نسبت به بازدارنـده 

در باشـد.   ) حسـاس مـی  Lansoprazole ، Omeprazoleهاي پمپ پروتونی نظیر اومپرازول و النسوپرازول ( بازدارنده

هاي چند دارویی نسبت بـه   دهنده این نکته است که درمان د درمان عفونتهاي هلیکوباکتر تجربیات بدست آمده نشانورم

این گذشته ایـن بـاکتري نسـبت بـه     دهند و مؤثرترند. از  شود، بهتر نتیجه می درمانهایی که با یک داروي خاص انجام می

دهند نظیر آنچـه کـه در مـورد ریفـامپین، ماکرولیـدها،       برخی از داروها مقاومتهاي اولیه یا مقاومتهاي اکتسابی نشان می

گذشته از این دیـده شـده اسـت کـه برخـی از مـواد ضـدمیکروبی در شـرایط         شود.  کینولونها و نیتروایمیدازولها دیده می

اثـر هسـتند    اثـر یـا کـم    اي در نابودي میکروب دارند در حالیکه در شرایط بدن همین مواد بی العاده آزمایشگاهی تأثیر فوق

  د در بدن باشد. تواند غیرفعال شدن دارو در بدن یا عدم دسترسی آن به همه میکروبهاي موجو علت این پدیده می

یـا تـک دارویـی     2دارویی بهتـر از درمانهـاي    3درمانهاي دارویی براي هلیکوباکتر: در مورد هلیکوباکتر معموالً درمانهاي 

سیلین و یا امالح  درمانها عبارتند از: تجویز توأم سه داروي امالح بیسموت، نیتروایمیدازول و آموکسیدهند. این  جواب می

هاي مقاوم به ایمیدازول نقش تعیین کننده در  در اینجا وجود یا عدم وجود سویهدازول و تتراسیکلین. بیسموت، نیتروایمی

مقاوم به نیتروایمیدازول عامل ایجاد آلودگی و بیمـاري  هاي  درمان بیماري و آلودگی دارد به طوریکه در مواردي که سویه

میکروبـی حسـاس بـه    هـاي   مراه اسـت درحالیکـه اگـر سـویه    درصد افراد با موفقیت ه 20باشند، این درمان در کمتر از 

  شود.  درصد افراد با موفقیت انجام می 80نیتروایمیدازول باشند، درمان در 

اي ناشـی   آلودگیهاي روده اند مثل بیمارانی که قبالً به واژنیت یا نکته: در مورد بیمارانی که قبالً مترونیدازول مصرف کرده

  شود.  اند، براي درمان عفونتها و آلودگیهاي هلیکوباکتري از این درمان استفاده نمی از ژیاردیا المبلیا بوده

البته بخشد.  عشر را بهبود می و اومپرازول است که زخمهاي اثنی سیلین دارویی شامل آموکسی 2درمان دیگر، یک درمان 

سـیلین میـزان بازگشـت     اده توأم از آموکسـی اومپرازول به تنهایی در درمان و بهبودي اینگونه زخمها مؤثر است ولی استف

هفته است که در اینجا نیـز   4تا  2هاي درمانی براي عفونتهاي هلیکوباکتري  معموالً طول دورهدهد.  عفونت را کاهش می

هـاي   طول درمان به وضعیت بیمار و نوع سویه باکتري بستگی دارد به این مفهوم که طـول دوره درمـان در مـورد سـویه    

درمـان و  قبل از شروع درمان، به منظـور ارتقـاء سـطح     که دهند بررسیها نشان میتر است.  مترونیدازول طوالنی مقاوم به

حصول نتیجه بهتر، باید نوع سویه هلیکوباکتر در فرد تعیین شود. در مواردي که سویه حساس بـه مترونیـدازول باشـد از    

درمـان بـا اسـتفاده از اومپـرازول و     مقـاوم بـه مترونیـدازول     هـاي  شود ولی در مورد سـویه  درمان سه دارویی استفاده می

  شود.  سیلین انجام می آموکسی
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  ) H.Fennelliae( اي ) و هلیکوباکتر فنلیH.Cinaediهلیکوباکتر سنیدي (

 H.Cinaedi باز که قبالً به آنتریت و باکتریمی مبتال بودنـد، دیـده شـده اسـت.      این دو باکتري ابتدا در مردان همجنس

است. این دو گونه کاتاالز مثبت و اکسـیداز مثبـت هسـتند. ولـی     ) HIVامل اصلی باکتریمی در بیماران مبتال به ایدز (ع

  شوند.  باشند که از این جهت از هلیکوباکتر پیلوري متمایز می آز منفی می اوره

  شوند. ساکن لوله گوارش می H.Fennelliae و  H.Cinaediنکته:  

کوتـاه دیـده    ايهـ  وکوئیدي یا باسیلی کوتاه هستند که به صـورت تکـی یـا دوتـایی و گاهـاً زنجیـره      بروسال: باکتریهاي ک

منفی، بدون تاژك، بدون کپسول و بدون اسـپور هسـتند. ایـن باکتریهـا اکثـراً فاقـد پیگمـان هسـتند و در          شوند. گرم می

کننـد. نکتـه:    یمه شفاف تولیـد مـی  شکل، محدب، صاف، درخشان و ن محیطهاي کشت جامد، کلنیهاي کوچک، کروي، بی

) در کشـتهاي کهنـه بـه رنـگ     B.abortusهاي بروسال آبورتوس ( ) و برخی سویهB.melitensisتنسیس ( لیمبروسال 

در طحال افرادي کـه در اثـر بیمـاري درگذشـته بودنـد بـاکتري        Bruceفردي به نام  1887در سال د. نآی می اي در قهوه

شود و در جزایر مالـت و جزایـر    باکتري از بز به انسان منتقل میتنسیس نامید. این  ملی کشف کرد که آنرا میکروکوکوس

 Bangسال بعـد   10شایع بود لذا بیماري حاصله را به نام تب مالت نامگذاري کردند.   مجاور و همچنین سواحل مدیترانه

نین گاو بود کـه یـک بیمـاري مسـري     در دانمارك میکروب دیگري به نام باسیلوس آبورتوس جدا کرد که عامل سقط ج

انـد. و بـه ترتیـب بـه      قرار داده شـده  Brucellaمعرفی کردند امروزه در جنس  Bang و Bruce  میکروبهایی که است. 

 توسط Brucella Suis اند. گونه دیگري به نام  نامیده شده  Brucella abortus وBrucella melitensis نامهاي

 Traum این سه گونه یعنـی   نین سقط شده خوك کشف شد. و در ج 1914در سالmelitensis  ،abortus  ،Suis 

بیماریزاي   B.neotomae و  B.ovis ، B.canis عامل اصلی بروسلوز در انسان هستند البته سه گونه دیگر به نامهاي

  قادر است انسان را آلوده کند. B.canis حیوانی هستند که از میان آنها فقط

) هسـتند. در محیطهـاي داراي   intracellular(سـلولی   روسال: بروسالها باکتریهاي هوازي اجبـاري و درون فیزیولوژي ب 

باکتریها معموالً کند رشد هستند. این باکتریهـا را  هاي پیچیده مانند تریپتوز رشد خوبی دارند. این  عصاره گوشت یا پپتن

لوکز، ویتامینها مانند تیامین، بیـوتین، اسـید پانتوتنیـک و    هاي شیمیایی حاوي اسیدهاي آمینه، گتوان در روي محیط می

رشـد   ممیگراد است ولی دمـاي اپتـ   درجه سانتی 40تا  20اسید نیکوتینیک کشت داد. دماي رشد این میکروارگانیسمها 

بروسـال   باشد. بروسالها کاتاالز مثبت هستند کـه ایـن ویژگـی بـا ویـروالنس آنهـا ارتبـاط دارد.        گراد می درجه سانتی 37
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پرورش داد ولی در مورد بروسال آبورتـوس اکثـر    هوازي توان در شرایط  تنسیس و بروسال سویس را در مرحله اول می ملی

بروسـالها نسـبت بـه گرمـا، اسـیدها و مـواد       دارنـد.  CO2 درصـد   10تـا   5ها براي جداسازي اولیـه نیـاز بـه جـو      سویه

ماننـد ولـی در    ماه زنده مـی  2تا  1، گرد و غبار، خاك و هوا به مدت باکتریها در آبکننده حساس هستند. این  ضدعفونی

  روند.  روز از بین می 10ر در عرض شی

  مانند.  ساعت زنده نمی 2نکته: در شیر مخلوط با شیره معده، این باکتریها بیش از 

ه خصوصیاتی کـه بـراي تمـایز    شود. از جمل هاي مختلف بروسال از واکنشهاي افتراقی استفاده می گونهبه منظور شناسایی 

، رشـد در حضـور    H2S ، توانایی یا عدم توانایی در تولیـد  CO2 عبارتند از: نیاز بههاي مختلف بروسال کاربرد دارد  گونه

درصد و باالخره متالشـی شـدن بـاکتري     00/0 4و  00/0 2 درصد، توانایی رشد در حضور تیونین  00/0 2فوشین بازي 

تولیـد   H2S تنسـیس  ملـی بورتـوس فقـط   آتنسیس، سـویس و   ن سه گونه اصلی یعنی بروسال ملیدر بی. Tbبوسیله فاژ 

تر  دارد. (البته در مرحله اول جداسازي) و مهم CO2 بورتوس براي رشد نیاز به آدر این سه گونه فقط کند. همچنین  نمی

نظر رشد در حضـور فوشـین بـازي    ود. از ش متالشی می Tb بورتوس بوسیله فاژ آاز همه اینکه در بین این سه گونه فقط 

رشـد   درصد فقـط آبورتـوس   00/0 2درصد رشد ندارد. در مورد تیونین نیز در تیونین  00/0 2بروسال سویس در فوشین 

سه گونه دیگر که در حیوانات کند.  صرفاً بروسال سویس رشد می درصد 00/0 4 به ذکر است که در تیونینکند. الزم  نمی

ویژگیهاي باال از هم قابل تفکیـک هسـتند از   یعنی بروسال نئوتومی، بروسال اویس و بروسال کانیس از نظر  بیماریزا هستند

فقـط بروسـال    H2S دارد و از نظر تولیـد  CO2جمله اینکه در بین این سه گونه فقط بروسال اویس در رشد خود نیاز به 

در کنـد. همچنـین    د فقـط بروسـال اویـس رشـد مـی     درص 00/0 2حضور فوشین بازي کند. در  تولید می H2S نئوتومی 

درصد فقط بروسال اویـس و بروسـال کـانیس     00/0 4 درصد هرسه گونه قدرت رشد دارند اما در تیونین  00/0 2تیونین 

  بروسال در جدول ذکر شده است.هاي مختلف  و ویژگیهاي تمایزي میان گونهکنند. صفات  رشد می
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  هاي بروسال خیص گونهواکنشهاي افتراقی براي تش جدول

نیاز به   گونه باکتري
CO2 

تولید 
H2S 

متالشی شدن 
 Tbبا فاژ 

  رشد در حضور فوشین و تیونین
  تیوننین  درصد 00/0 2فوشین بازي 

  درصد 00/0 4  درصد 00/0 2
 سیستن ملی بروسال 

  ـ  +  +  ـ  ـ  ـ Iبیوتیپ 
بروسال آبورتوس 

  ـ  ـ  +  +  +  *+   Iبیوتیپ 
ویس بروسال س

  +  +  ـ  ـ  +  ـ Iبیوتیپ 
  ـ  +  ـ  ـ  +  ـ  بروسال نئوتومی
  +  +  +  ـ  ـ  +  بروسال اویس
  +  +  ـ  ـ  ـ  ـ  بروسال کانیس

  

  در مرحله ایزوالسیون اولیه

  ژنیک بروسال:   ساختار آنتی

 O ژن نـوع آنتـی   2تنسیس و بروسال سویس داراس  کلنیهاي صاف سه گونه کالسیک یعنی بروسال آبورتوس، بروسال ملی

نـوع مقـاوم بـه حـرارت      2که هـر   Mاز نوع  Oژن  و آنتی Aاز نوع  Oژن  باشند: آنتی ژنهاي سطحی می هستند که آنتی

  کنند.   ژنها ساکاریدي بوده و در واکنشهاي آگلوتیناسیون شرکت می این آنتی هستند.

کمتـر اسـت، در بروسـال سـویس و      Aژن  تنسیس نسـبتاً زیـاد ولـی مقـدار آنتـی      در بروسال ملی Mژن  نکته: مقدار آنتی

(در بروسال آبورتوس و سویس نسبت  است. M بیشتر از Aژن  یعنی میزان آنتی شود.  آبورتوس عکس این حالت دیده می

تـوان بـا روشـهاي     تنسـیس را مـی   از اینرو ملیاست).  1:20تنسیس این نسبت  است ولی در ملی M 20:1به  Aژن  آنتی

  توان تفکیک کرد.   متمایز کرد ولی آبورتوس، سویس و نئوتومی را به روش سرولوژیک نمیها  سرولوژیک از سایر گونه

در   Viژن کـه مشـابه آنتـی    Lژن  ژن سطحی دیگري نیز وجود دارد به نام آنتی ، آنتیMو  Aژنهاي  نکته: به غیر از آنتی

هاي یرسینیا انترولیتیکا  و با برخی از سویه با ویبریوکلرا شباهت داشته Oژن  همچنین بروسالها از نظر آنتیست. سالمونال

  دهد.  واکنش تقاطعی انجام می

بروسالها فاقـد اگزوتوکسـین    ژن سوماتیک هستند. نکته: بروسال اویس و بروسال کانیس کلنیهاي خشن دارند و فاقد آنتی

 دارند. اثرات بیولوژیکی خاصیت توکسیک در پوشش سلولی خود  LPS هستند از طرف دیگر این باکتریها به علت داشتن

LPS هاي صاف ویروالن با اثرات بیولوژیک در سویه  LPS عقیـده بـر ایـن اسـت کـه       هاي خشن یکسان است. در سویه
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هاي خشن که غیرویروالن هسـتند،   هاي صاف ویروالن برخالف سویه اندوتوکسین با ویروالنس باکتري مرتبط است. سویه

هاي صاف است. عـالوه بـر    در سویه LPS کنند. این توانایی مربوط به اجزاء اختصاصی قادرند در داخل سلول تکثیر پیدا 

شوند و لـذا   هاي صاف، فاگوسیتها پس از بلعیدن باکتریها دگرانوله نمی در مواجهه با سویهاین شواهدي در دست است که 

  شوند.  باکتریها در داخل فاگوسیتها تخریب نمی

کلنیهاي صاف هستند (و بنابراین ویروالن هستند) به آسانی به صـورت کلنیهـاي خشـن     ـ بروسالهایی که داراي1نکته: 

) بـا تغییـر ظـاهر    Smooth به Roughکلنیهاي صاف به خشن (دهند). تبدیل  (ویروالن خود را از دست میآیند.  درمی

اه است که باعـث تغییـر   همر  LPSدر O هاي جانبی کلنی و از دست رفتن بیماریزایی و همچنین از دست رفتن زنجیره

  شود.   خصوصیات ایمونولوژیک باکتري می

تولیـد شـده   D.Alaninارتباط دارد به این معنی که D.Alanin  ـ تبدیل کلنیهاي صاف به خشن با متابولیسم2نکته: 

حسـاس   D.Alaninنسـبت بـه   Sهاي  رود. سویه (صاف) در محیط انباشته شده و غلظت آن باال میS هاي  توسط سویه

  شوند. اشکال می R هاي صاف تبدیل به اشکال تولید شده براي آنان سمی است لذا این سویه D.Alaninستند یعنی ه

R (خشن) نسبت به D.Alanin هـاي  نیز در تبدیل سـویه مقاوم هستند. البته فاکتورهاي دیگري مانند فشار اکسیژن S 

  دخیل هستند.   R به

شـود تشـخیص    کـه باعـث مـی    دنـ ده مـی ژنیک قبل از تغییـرات شـکلی رخ    آنتیـ باید توجه داشت که تغییرات 3نکته: 

  لذا در بررسیهاي سرولوژیک بهتر است از کلنیهاي صاف استفاده شود. لوژیک این باکتریها با مشکل مواجه شود. سرو

یفالوین هـاي کمتـر خشـن توسـط اکـر      سـویه شـوند ـ    ـ اشکال خشن در سرم فیزیولوژیک خودبخود آگلوتینه می4نکته: 

کلنیهاي صاف به رنـگ سبزــ آبـی روشـن و     دهند.  هاي صاف این حالت را از خود نشان نمی شوند ولی سویه آگلوتینه می

اصوالً بیماري حیوانات اهلـی اسـت   شوند. بروسلوز  کلنیهاي غیرصاف به رنگ قرمز تا آبی ـ قرمز یا بنفش ـ قرمز دیده می  

که به عنوان مخزن بروسلوز مطرح هستند شامل بز، گاو و خـوك  کند. حیواناتی  ا میکه به طور ثانویه به انسان انتقال پید

روز بعد از آلوده شدن حیوان  10اي در برابر آلودگی بروسالیی دارد. باکتریمی حدوداً  العاده بز آبستن حساسیت فوق است.

در ایـن   اد و باکتریها ماهها و حتی سالهشو در رحم و پستان متمرکز میانجامد. عفونت  و یک ماه به طول می دهد رخ می

از عالئـم دیگـر   شـود.   ترین عالئم بالینی عفونت، سقط جنین است ولـی همیشـه دیـده نمـی     مانند. روشن باقی می نواحی

جفت بعـد از سـقط جنـین    کند.  ساعت بعد از عفونت عمومی است همچنین اسهال خفیفی بروز می 48بروز تب بیماري 
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د. در بـز شـیرده، شـیر    نشـو  هفته بعد از سقط نیز دیـده مـی   3تا  2د ولی ترشحات واژنی به مقدار زیاد مان غالباً باقی می

  شود. هاي معلق دیده می تغییرات فیزیکی پیدا کرده و در موارد شدید به صورت مایع روشن همراه با لخته

اي بالغ غیرآبستن نیز در برابر بیماري مقـاوم  بزه آوري در برابر عفونت مقاوم هستند. ـ بزهاي نابالغ به طور حیرت5نکته: 

  دهند.  بوده و در تلقیح مصنوعی با عیار پایین واکنش نشان می

شـوند. ایـن آلـودگی در     ـ گوسفند نسبت به بز مقاومتر است ولی توسط بروسالها بویژه بروسال اویـس آلـوده مـی   6نکته: 

  شود.  ط جنین میمیت و در گوسفند ماده گاهاً باعث سقیگوسفند نر اپیدید

داننـد   را بروسال آبورتـوس مـی   Bang ). عاملنامند (یا سقط مسري جنین نیز می Bang بروسلوز در گاو را گاهاً بیماري

از طریق واژن، بافت ملتحمه چشـم  توانند در اینجا دخیل باشند. باکتري  تنسیس و بروسال سویس نیز می ولی بروسال ملی

جنـین در گـاو دیـده    توان به سـقط جنـین اشـاره کـرد. سـقط       بیماري می از عالئم شود. یا دستگاه گوارش وارد بدن می

هفتـه   4تـا   3بین آلودگی تا سقط جنین معمـوالً  شود مگر اینکه در دوره آبستنی آلودگی صورت گرفته باشد. زمان  نمی

  شود.  است. گاهی اوقات عفونت منجر به نازایی گاو می

  ها در برابر آلودگی مقاوم هستند.  یع نیست و سقطهاي سوم نادر هستند. گوسالهـ سقطهاي دوم خیلی شا7نکته: 

هاي لمفـاوي   در اوایل بیماري باکتریها در عقدهتوان در خون بیمار مشاهده کرد.  باسیلها را در طول دوره حاد بیماري می

کنند، بعد از ماه سـوم در غـدد    انتشار پیدا میشوند. در پایان ماه اول، باکتریها سرتاسر بدن  بند دیده می ناحیه سر و روده

  شوند.  شوند و فقط در این ناحیه یافت می پستان متمرکز می

تواند دوام داشـته باشـد و باسـیلها تـا مـدتهاي       ـ عفونت مزمن پستان بدون ایجاد تغییر در کیفیت شیر مدتها می8نکته: 

. در این حالت رحم عاري از باکتري بـوده و ترشـحات واژنـی    شوند طوالنی حتی در طول حیات حیوان از راه شیر دفع می

شـوند داراي آگلوتینینهـاي سـرمی     حیواناتی که در طی دوره آبستنی آلـوده مـی  باشد.  مدت طوالنی محتوي باسیلها نمی

باال و پردوامی  کند عیار آید. گاوي که باسیلها را از راه شیر دفع می ماه پایین می 6هستندکه عیار این آگلوتینینها در طی 

توان بعد از منعقد کردن شیر بوسـیله رنـین، در    را می شوند و وجود آنها وارد شیر می از آگلوتینین را داراست. آگلوتینینها

شود البته با استفاده از بروسـال آبورتـوس    خوك تقریباً همیشه توسط بروسال سویس ایجاد میآب پنیر نشان داد. بروسلوز 

شوند و بدون  ها متمرکز می ا به صورت مصنوعی آلوده ساخت. حیوان نر آلوده شده و باکتریها در بیضهتوان خوك ر نیز می

بروسلوز سگ در اکثـر مـوارد چنـین آلـودگی بـدون      تردید عنصر مهمی در انتشار عفونت از طریق دستگاه تناسلی است. 

بـا لمفادنیـت عمـومی و    ن نشـان داد. بیمـاري   تـوا  را مـی عالئم ظاهري است ولی در سرم خون حیوان وجود آگلوتینینها 
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دهـد.   ها مرگ اولیه جنین یـا سـقط آن بعـد از پنجـاه روز آبسـتنی رخ مـی       مادهاسپلنیت مشخص شده و در بسیاري از 

دهـد.   ها بارزترین صفت در نرهاي آلوده است، باکتریمی طـوالنی رخ مـی   ، درماتیت سکروتوم و آتروفی بیضهاپیدیدیمیت

نادر است و عالئم آن گاهی شبیه عفونتهاي ویروسی بخش فوقانی دستگاه تنفسی بوده ولی در   با این گونه آلودگی انسان

سرم مربوطـه آگلوتینـه    داشته و در آنتی Rکانیس کلنی شود. بروسال  از نظر بالینی دیده میاکثر موارد بروسلوز کالسیک 

باکتري ویژگیهاي بروسـال سـویس را داشـته و از ایـن رو     د. این گرد آگلوتینه نمی Sسرم بروسالهاي  شود ولی با آنتی می

بروسال نئوتومی بیماریزاي طبیعی موش جنگلی است. بروسلوز در انسـان:   نامند. می 5تیپ بیوگاهی آن را بروسال سویس 

ها باکتریهـاي  تنسیس و بروسال سویس غالباً شدیدتر از عفونت بروسال آبورتوس است. بروسـال  عفونت ناشی از بروسال ملی

گیـرد. انتقـال    انجام می ـ مخاطی پروویروالن بوده و دوز آلوده کننده آنها نسبتاً پایین است. آلودگی معموالً از راه پوستی

گیرد.  پخته نشده حیوانات بیمار انجام می هاي پاستوریزه نشده یا مصرف گوشت خوب باکتري از راه خوردن شیر و فرآورده

شوند. به دنبـال   بریدگی یا خراشهاي پوستی، تنفس آئروسلهاي آلوده بافت ملتحمه چشم وارد بدن می این باکتریها از راه

روند و از این طریق به خـون   هاي لمفاوي به مجراي لمفاوي سینه می نفوذ در پوست یا مخاطها، باکتري ها از طریق عقده

مغز استخوان متمرکز گشته و ضایعات موضعی بـه صـورت   یابند، آنگاه در اندامهاي مختلف از جمله طحال، کبد و  راه می

و ممکن است به آبسه در اندامهاي مختلف تبدیل شـود. بروسـالها بـه طـور مشخصـی انگلهـاي        آورند گرانولوما پدید می

 کنـد و  رتیکولوآندوتلیال دوام پیدا مـی هاي آلوده شده و سایر سلولهاي سیستم لولی هستند و آلودگی در ماکروفاژس درون

شـود.   تنسـیس حـادتر و شـدیدتر ظـاهر مـی      عفونت بروسال ملـی آید.  سینیت پدید می ندرتاً استئومیلیت، مننژیت و کوله

هـا  باشـد. گرانولوما  ، ترشح فیبرین، نکروز انعقادي و فیبـروز مـی  واکنش عمده بافتی در بروسلوز شامل تکثیر مونونوکلئرها

کنـد. در تـب    شد که بخش مرکزي آن نکروز و حاشیه آن فیبروز پیدا مـی با شامل سلولهاي اپیتلوئید و سلولهاي غول می

بروسـلوز در  یابـد.   درجه حرارت تا حد ماگزیمم دیده شده که سپس به تدریج کاهش میمالت تیپیک افزایش روز به روز 

شـهاي  العـاده گـاهی بـه صـورت جو     اي و اختالالت احساسی فوق شکل مزمن به صورت سفت شدن عضالت، تب کم نوبه

گردد. آندوتوکسین به بیماریزایی کمک کرده و این عمـل   هاي قرمز رنگ تب تیفوئید ظاهر می لکهپوستی ماکولر یا شبیه 

در زنان باردار سـقط جنـین را بـه بروسـلوز     گیرد. گرچه  از طریق اثر مستقیم توکسین و ایجاد حالت حساسیت انجام می

قـراري،   ه نادر است. مشخصات بالینی بروسلوز عبارتند از: تب، لرز، ضعف و بیالعاد اند ولی چنین رویدادي فوق نسبت داده

هـاي سـرمی ارزش تشخیصـی دارد. وجـود      پیـدایش آگلـوتینین   اشـتهایی.  ، بیریزي، سردرد، کاهش وزن درد بدن و عرق

سـاکن شـدن   گاو، گوسفند و خـوك موجـب   محرك رشد بروسالها یعنی ماده اریتریتول در جفت جنین و مایعات جنین 



   »133«  میکروبیولوژي
  
  
  

شوند. نبودن اریتریتـول در بافـت جنینـی     گونه حیوانات شده و نتیجتاً باعث سقط جنین می بروسالها در بافت جنین این

سقط جنین ندهد. انتقال از انسان بـه انسـان محتمـل    انسان، موش و خوکچه هندي باعث شده که در این گونه بروسلوز 

کورهـاي آگلوتینـه کننـده در سـرم      تشخیص باکتریولوژیک نشان دادن آنتی از نظراست ولی در صورت رویداد نادر است. 

در خون افراد آلـوده بـه   بیمار است که وجود آنها فقط نشانه پاسخ ایمنی به آلودگی قبلی است نه آلودگی تازه. بروسالها 

هاي کشت خون تجارتی  یا شیشهآلوده را در آبگوشت تریپتوز یا بافتهاي شود. خون  دار بیماري یافت می ویژه در دوره تب

تـوان بـا آزمـایش     بـاکتري جـدا شـده را مـی    دهنـد.   اکسید کـربن قـرار مـی    درصد دي 10تا  5تلقیح کرده در جو داراي 

سـرولوژیک بـا   کـور فلورسـنت تشـخیص داد. تکنیکهـاي      آمیزي آنتی سرم اختصاصی یا رنگ آگلوتیناسیون به وسیله آنتی

تنسیس از بروسال آبورتوس یا بروسال سـویس   براي تشخیص بین بروسال ملی توان را می M و Aسرمهاي  استفاده از آنتی

سـرمی علیـه بروسـال را داشـته باشـند زیـرا تشـابه        هاي  افراد ایمن شده با واکسن وبا ممکن است آگلوتینینبه کار برد. 

وده و معموالً عالئم بـالینی حـاد را از بـین    انتخابی ب بیوتیک ها آنتی تتراسیکلین ژنی بین این دو میکروب وجود دارد. آنتی

درمـان تتراسـیکلین همـراه بـا     روز ادامـه پیـدا کنـد و گـاهی نیـز بـه تکـرار         21این داروها باید حـداقل  برد. مصرف  می

 دوتوکسـینی ایجـاد  نبیوتیکی شـدید شـوك آ   الزم است، به خصوص در حالت شدید و مزمن. درمان آنتیاسترپتومایسین 

ایمنی رسد نسبت به بیماري مقاومت طبیعی باالیی دارد. پاسخ  انسان به نظر میگردد.  اد آلرژیک تشدید میو در افر کرده

در هفته اول بیماري حاد پیدا شده و بعـد    IgMکورهاي باکتریسایدي در انسان با ظاهر شدن آگلوتینین، اپسونین، آنتی

هفته بـه   8الی  6ه پس از شروع بیماري ظاهر گشته و بعد از سه هفت IgGاز سه ماه به حداکثر میزان خود رسیده. عیار 

باشد.  است. واکسن، مرکب از سوسپانسیون باکتریهاي کشته شده میIgG تراز هم IgAمیزانحداکثر میزان خود رسیده. 

گوسفند بـه  در گاو و ساز به طور وسیع به عنوان عامل ایمنی  BA19غیرویروالن زنده بروسال آبورتوس به نام سویه سویه 

دهد بدین معنا که میزان سقط  شود ولی بیماري را تغییر می نمی ودگیلها مانع آ کار برده شده است. کاربرد آن در گوساله

سویه نامبرده در انسان کـامالً غیرویـروالن نیسـت و چنـد     دهد.  العاده کاهش می هاي ویروالن را فوق جنین و دفع باکتري

  ه است. مورد آلودگی تصادفی گزارش شد
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  مثبت بدون اسپور باسیلهاي گرم

  الکتوباسیلوس:

هاي پیرامونی متحرکنـد،   ها با تاژه برخی گونهباشند.  مثبت، بدون اسپور می اي، باریک، گرم اکثراً کاتاالز منفی هستد، میله

در لولـه گـوارش   در خـاك، گـرد و غبـار، روي گیاهـان،      د.رهاي کپسولدار باسـیلوس نیـز وجـود دا    ند. سویها پلئومورفیک

اي نظیـر الکتوباسـیلوس    هـا جـورتخمیر و عـده    اکثر گونهشوند.  هاي لبنی یافت می داران و در مواد غذایی و فرآورده مهره

اي، پالنتـاروم،   اریکوس، دلبروکـی فـ اي، بول الکتوباسیلوس فرمنتـی  ند.ا فرمنتی و الکتوباسیلوس پاستوریانوس، ناجورتخمیر

جـو در حـال    شور، آب و اسیدي نظیر کلماند و از اینرو قادر هستند در محیط گرم  اسیدوترمودریکالکتین کامالً مقاوم به 

شوند رشد نمایند. چندین گونه نسبت به  هایی که براي کنسرو کردن تهیه می میوه ها و سبزیها و آب تخمیر، شراب و میوه

هـاي   نماینـد. گونـه   ده و پنیـر پرنمـک رشـد مـی    شـور و گوشـت نمـک ز    نمک خیار مقاوم بوده و در آبفشار اسمزي باال 

دهانی، نظیر الکتوباسیلوس اودونتولیتیکوس، الکتوباسـیلوس   الکتوباسیلوس به ندرت اهمیت بیماریزایی دارند. چند گونه

 بسـیاري جهـات  کننـد. از   کازئی که همراه با استرپتوکوکهاي مولد اسید دهانی در تولیـد پوسـیدگی دنـدان شـرکت مـی     

هاي لبنی و سبزیهاي در حال  فرآوردهشود. در  یلوس به لوکونوستوك شباهت داشته و اغلب همراه با آن دیده میالکتوباس

در انسـان در  کند.  ساکاریدي شبیه لوکونوستوك تولید می الکتوباسیلوس کازئی در پنیر، کپسول پلی حداقل گونهتخمیر. 

تواننـد رشـد    سیلوسها بر روي پپتن و محیط عصـاره گوشـت نمـی   د. الکتوباشو واژن الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دیده می

اکسید کربن و هیدرات کربن به  ديآب پنیر یا شیر،  ،، عصاره مخمردار میوه ویتامین سبزیها یا آبکنند بلکه براي رشد به 

هاي آمینـه و  امالك آمونیـوم را بـه عنـوان ازت مصـرف کـرده و همـه اسـید       عنوان منبع کربن و انرژي نیاز دارند. برخی 

به اسیدهاي آمینه آماده نیاز دارند و برخی به ویتامینها و پـورین و اسـیدهاي چـرب    کنند. سایرین  پروتئینها را سنتز می

  گیرند.  احتیاج دارند. در صنایع و داروسازي نیز مورد استفاده قرار می

 .انـد  گـاهی پلئومورفیـک   باشـند.  ن اسـپور مـی  گرم مثبت، غیر متحرك و بـدو  باشد، پروپیونی باکتریوم : کاتاالز مثبت می

چوگان مانند و منشعب هستند. پرنیاز بوده و بیهوازي اختیاري و ناجورتخمیرند. از تخمیر هیـدرات کربنهـا اسـیدالکتیک    

صـنایع تخمیـري   کننـد. در   اکسید کربن، اسیداستیک، اسید بوتریک یا اسـید پروپیونیـک تولیـد مـی      ديدهند. بلکه  نمی

پنیـر  دهـد. ماننـد    ی باکتر در تولید پنیرهاي سفت یا تولید اسید پروپیونیک بـه آنهـا طعـم و مـزه مطبـوعی مـی      پروپیون

  سوئیسی.  
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شـود.   جـوش صـورت در جوانـان محسـوب مـی     شود و عامل  پروپیونی باکتریوم آکنه : بر روي پوست بدن انسان دیده می

  گردد.  میباشد و گاهی عامل آندوکاردیت محسوب  مثبت میژالتیناز 

هاي پیرامونی متحرکنـد.   ، گرم مثبت و بدون اسپورند. با تاژهباشد. پلئومورفیک وي باکتریوم : شبیه پروپیونی باکتر می بره

اي تولید کـرده   وي باکتریوم کلنیهایی به رنگ قرمز، زرد و قهوه دو جنس الکتوباسیلوس و پروپیونی باکتریوم، برهبرخالف 

برخالف الکتوباسیلوس و پروپیونی باکتریومها هاي لبنی به ویژه انواع پنیر فراوانند.  فرآوردهکند. در  و الکتوز را تخمیر نمی

باکتري با پیگمان زرد کنند. این  وي باکتریوم هوازي بوده و در سطح محیطها رشد می اند، بره که بیهوازي یا میکروآئروفیل

باکتري پروتئولیتیک است، لذا به نـرم شـدن و   کند. چون  ت رشد مینارنجی بر سطح پنیر رسیده نظیر لیمبرگر و کاممبر

کنـد   بیوتیکی تولید می وي باکتریوم لیننس در سطح پنیرها ماده آنتی کند. بره خوش طعم شدن این نوع پنیرها کمک می

  که تعیین کننده میکروفلور بعدي است. 

تواند همواره در  ناقلین به سر برد. باسیل دیفتري میزوفارنکس تواند در نا اي : باسیل دیفتري می باکتریوم دیفتريکورینه 

  پرده کاذب دیفتري وجود داشته باشد. 

نماید. باسیل دیفتري گونه معروف کورینه  نماید که عالئم دیفتري را نمایان می این باسیل توکسین محلولی تولید می

دهد، که به شکل نردبانی یا  نامند رخ می می Snapping  پایان تقسیم سلولی حرکتی که آن راباشد. در  باکتریوم می

پذیرند.  به شدت رنگ می Babes Ernstهاي  هاي متاکروماتیک یا دانه اي دانه عدهکنند. در  پرچین مانند آرایش پیدا می

رنگ باکتریهاي گرم مثبت   سانتر ازآاند گرم مثبت ولی  پلئومورفیک حرکت است.  دیفتري بدون کپسول و بیباسیل 

محیطهاي افتراقی باشد. روي  آگار خوندار داراي کلنیهاي کوچک، خاکستري، برآمده میدهد. روي  خود را از دست می

شوند که ناشی از احیاي تلوریت  داراي تلوریت پتاسیم، کلنیهاي باسیل دیفتري خاکستري تیره تا سیاه نمایان می

شوند. احیا شدن تلوریت ظاهراً در درون باکتري رخ  باز شناخته مییط مح کننده باشد و از این رو از باکتریهاي آلوده می

کند و رشد در محیط  العاده کم است. روي محیطهاي غنی شده به خوبی رشد می دهد. رشد در شرایط بیهوازي فوق می

ابی مورد استفاده باشد. انواع محیطهاي افتراقی و انتخ دار لوفلر که واجد گلوکز و سرم منعقد شده است، سریع می سرم

د در نوترین آگار ضعیف بوده ولی بر روي شقرار گرفته که همه آنها داراي تلوریت پتاسیم و معموالً سیستئین است. ر

این ماند.  در پرده دیفتریایی ماهها زنده میمحیط داراي عصاره گوشت یا خون حرارت دیده و شکالت آگار بهتر است. 

ژنهاي سوماتیک  پرده دیفتریایی مقاومت آنها بیشتر است. این باکتریها داراي آنتید. در باشن باسیلها به گرما حساس می

انواع ماهیت پروتئینی هستند.  ژنهاي سطحی حساس به حرارت با ساکاریدي و آنتی مقاوم به حرارت با ماهیت پلی
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کند که در محیط  وکسین قوي تولید میشود. باسیل دیفتري اگزوت ژنهاي پروتئینی نسبت داده می آگلوتینه شونده به آنتی

باشد.  باشد و سنجش ویروالنس، سنجش تولید توکسین می زایی می گردد. ویروالنس الزاماً مترادف با سم کشت رها می

قلیایی براي تولید آن ضروري است گیرد. شرایط  توکسین به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی و مواد غذایی قرار میتولید 

توکسین پروتئینی در شود. این  در شرایط هوازي ایجاد میسازد. توکسین  شکیل توکسین را متوقف میاسیدي ت PHو 

PH  یا کمتر ناپایدار بوده و نسبت به حرارت حساس است. فاکتور مهم براي تشکیل توکسین تراکم آهن در  6برابر

لیتر تقریباً  میکروگرم در میلی 5شد. مقدار با لیتر می میکرو گرم در هر میلی 14/0مناسب میزان آهن باشد.  محیط می

مناسب آن براي تولید توکسین مناسب آهن براي رشد بیش از تراکم سازد. تراکم  بطور کامل تشکیل آن را متوقف می

 ، کاتاالز، احیاي نیترات، تولیداي  تریوم دیفتريککورینه باگیرد. در  است. رها شدن توکسین بعد از رشد باکتري انجام می

در کورینه باکتریوم باشد.  ز، ژالتیناز تولید اسید از ترهالوز منفی میآ و اوره باشد اسید از گلوکز و مالتوز مثبت می

باشد. در کورینه  گیرد و سایر موارد منفی می با تأخیر صورت میفی و تولید اسید از ترهالوز ي نیترات مناولسرانس، احیا

باشد. در کورینه باکتریوم گزروسیس  آز مثبت و سایر موارد منفی می یترات و اورهباکتریوم هافمانی کاتاالز، احیاي ن

اي. در کورینه  باشد مانند دیفتري و مالتوز مثبت و بقیه موارد منفی می کاتاالز، احیاي نیترات، تولید اسید از گلوکز

و تولید اسید از ترهالوز منفی و بقیه موارد باشد  آز، ژالتیناز متغیر می باکتریوم پزودوتوبرکلوزیس احیاي نیترات، اوره

باشد. در  آز متغیر، بقیه موارد منفی می ئی، کاتاالز و احیاي نیترات مثبت، اوره کورینه باکتریوم اکوباشد. در  مثبت می

گروه شد. در با کورینه باکتریوم همولیتیکوم ، تولید اسید از گلوکز و مالتوز مثبت، ترهالوز متغیر و بقیه موارد منفی می

JK هاي لیزوژنیک  باشد. سویه ، کاتاالز مثبت، تولید اسید از گلوکز، مالتوز و ترهالوز با تخمیر و بقیه موارد منفی می

هاي  توان با لیزوژنیک کردن تبدیل به سویه توکسیژنیک را میهاي غیر نسبت به فاژ بتا قادر به تولید توکسین بوده و سویه

ژن نقش الزامی ویروس را به عهده کند. این  تولید توکسین پروتئینی را کنترل می Tox  ي +ژن فاژتوکسیژنیک کرد. 

دیفتري باشد. توکسین  پس از چند سال در محیط کشت هنوز توکسیژنیک می PW8ندارد. پروفاژ آمیخته با ژنوم سویه 

ه است. مرگ آنی در بیماري حاد از اسید آمین 535سم قوي است. اما نه به سمیت سم بوتولیسم و این توکسین داراي 

شود و آسیب دیدن اعصاب محیطی سبب پیدایش فلج بعد دیفتري در انسان و خوکچه هندي  ایست قلب ناشی می

توان ایجاد کرد. سم دیفتري براي برخی از انواع سلولها  آور می گردد. این حالت را با تزریق دوزهاي نزدیک به دوز مرگ می

اولیه در این سلولها، متوقف شدن آنزیمی سنتز پروتئینهاست و این اثر فقط دهد. اثرات  ی نشان میدر کشت بافت اثر سم

که سم کامل تحت تأثیر تریپسین قرار گیرد در این انتها شود. هنگامی  مربوط می Aبه بخشی از سم دیفتري یعنی قطعه 
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اند و با احیا کردن  سولفیدي به هم متصل گشته دي دهد که به وسیله پیوندهاي پپتیدي می شکسته شده و دو زنجیره پلی

یک از  باشد. هیچ اي با انتهاي عامل آمین بوده و کوچک مولکول می قطعه Aقطعه گردند.  جدا می Bو  Aسم دو قطعه 

 Bقطعه دهد.  احیا شده در سلولهاي له شده فعالیت آنزیمی نشان می Aها به تنهایی اثر سمی ندارند ولی قطعه  قطعه

سلولهاي حیوانات که نسبت به ولیپیدي غشاء سیتوپالسمی حساس به سم دارد. یکگلهاي  سم نقش اتصال به پذیرنده

توکسین غیر حساسند نظیر سلولهاي بدن موش و موش صحرایی ظاهراً فاقد پذیرنده سطحی براي سم دیفتري هستند. 

د. امکان دارد بطور مستقیم از آن عبور کند و یا با بایستی وارد سلول گرد Aپس از اتصال پیدا کردن توکسین، قطعه 

پدیده آندوسیتوز وارد سلول شده و به وسیله وزیکولهاي درون سلولی گرفته شود و آنگاه با لیزوزومها ترکیب گردد. 

زین آرایش فعال به خود گرفته و انتقال آدنو Aدرون سیتوپالسم قطعه گیرد.  مکانیسم اخیر به احتمال زیاد انجام می

دراز نماید. فاکتور  ) کاتالیزوري می EF2( 2به فاکتور دراز شدن کلئوتید ون فسفات را از نیکوتین آمید آدنوزین دي دي

شود و نقش آن در سنتز پروتئین کاتالیزوري جابجایی  پروتئینی است که در همه سلولهاي یوکاریوت یافت می 2شدن 

شود از این لحاظ غیر فعال   دار می ـ ریبوزیل ADPکه این فاکتور گامی باشد. هن زنجیره پپتیدي بر روي ریبوزوم می

مشتق هیستیدینی به نام   A قطعه اولیه براي فعالیت گردد. ماده  گردد و از این روي سنتز پروتئین متوقف می می

باکتري  Aبطور مشخص شبیه مکانیسم اثر سم  مکانیسم اثر سم دیفتري وجود دارد.  EF2دیفتامید است که در 

عالوه بر سم کالسیک دیفتري، ارزي با سم وبا و آنتروتوکسین اشریشیا کلی دارد.  سودوموناس آئروجینوزا بوده و اثر هم

، 6رساند. این ماده ترهالوز  کند و میتوکندریهاي سلولها را آسیب می باسیل دیفتري یک نوع گلیکولیپید سمی تولید می

تشابه نشانه خویشاوندي این دو کورینه میکوالت نام دارد و به فاکتور ریسمانی مایکوباکتریومها شباهت دارد. این  ي، د′6

اي بین درجه بیماریزایی و تظاهرات بالینی و شکل بیوتیپها وجود دارد. بیوتیپهاي گروه  تواند باشد. رابطه گروه باکتري می

در محیط داراي شود.  بیماري دیده میتر  و بیوتیپ میتیس در موارد خفیف ویس و اینترمدیوس در حاالت شدید  رهگ

بیوتیپ میتیس همولیتیک است گرچه همولیزین شوند. روي محیط آگار خوندار تازه  تلوریت پتاسیم کشت داده می

ویس  رهگیکوژن در بیوتیپهاي دیگر معموالً همولیتیک نیستند. تخمیر نشاسته و گلآید.  پذیر از آن به دست نمی پاالیه

) است. ±ویس مثبت ـ منفی ( رهگباشد و همولیز در میتیس مثبت و در  مثبت و در میتیس و اینترمدیوس منفی می

بیوتیپ اینترمدیوس ظاهر باشد.  هاي متاکروماتیک متعدد و مشخص دارا می گیرد و دانه بیوتیپ میتیس نامنظم رنگ می

اند. نوزادان معموالً با ایمنی اکتسابی  وجود دارند و غیر ویروالنویس  رهگو کند. تیپهاي غیر سمی میتیس  یدا میراه پ راه

شوند. دیفتري در انسان بطور تیپیک عفونت موضعی سطوح مخاطی بوده و معموالً به  از مادر علیه بیماري محافظت می
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شود. منبعی براي عفونتهاي  ضایعات در حنجره و بینی نیز پیدا میگردند و گاهی اوقات  صورت فارنژیت غشایی ظاهر می

 شود. در نواحی استوایی دیده می کضایعات پوستی اولسراتیو گاهی به صورت اپیدمیآید.  دستگاه تنفسی به حساب می

در دیفتري . موضعی عمده عفونت تخریب سلولهاي اپیتلیال استنامند. عواقب  می tropicalulcerیا  desert soreآنرا 

گردد که از فیبرین، سلولهاي مرده  فارنکسی و ضایعات ناشی از آن، تغییرات منجر به تشکیل پرده کاذب دیفتریایی می

کند به  این پرده کاذب گاهی گسترش یافته و راه تنفسی را مسدود میبافتها، لوکوسیتها و باکتریها تشکیل شده است. 

آنها در پرده کاذب با تولید سم همراه است. توکسین کند. رشد  ضرورت پیدا میگذاري یا تراکئوتومی  طوریکه لوله

دیفتري احتماالً نقشی در تشکیل پرده به عهده دارد ولی اثرات سیستمیک آن به دنبال جذب مانند کزاز و دیفتري 

توان در  ضایعات را می شوند کلیه، قلب و اعصاب است. انواع . اندامهایی که به شدت آلوده میکند توکسمی ایجاد می

ها در الیاف  عموماً به صورت تخریب و تحلیل چربیقلبی ها به صورت نفریت میان بافتی حاد پیدا کرد. ضایعات  کلیه

و تحلیل چربیها گذارد. تخریب  میوکاردیت دیفتریایی به صورت عارضه معموالً آسیبی به جاي نمیباشد.  اي می ماهیچه

تغییرات در عضالت و اعصاب گیرد. این  صاب محیطی و ماده سفید مغز و نخاع انجام میهمچنین در غالف میلین اع

خورد و پیدایش فلج کم و بیش گسترده که به دنبال  گردد که اغلب در دیفتري به چشم می عامل ضعف شدید قلبی می

ي بعد از مرگ شامل ادم و نکروز ها گردد. یافته دیفتري سبب عالئم کلیوي و تظاهرات فلج میآید.  حمله بیماري پیش می

اي، امعاء و احشاء و ترشحات جنینی است و توکسمی دیفتریایی اختصاصی  در محل تلقیح، احتقان سیستم لمفاوي ناحیه

باکتریوم دیفتریایی غیرسمی غالباً در بخش فوقانی  کورینهبه صورت حجیم شدن هموراژیک غدد فوق کلیوي است. 

تلوریت آگار بهتر است در یک  محیط لوفلر سرم آگار و سیستینات ممکن است پیدا شود. دو دستگاه تنفس و سایر ضایع

پلیت بالد آگار دار استفاده شود. یک  زمان تلقیح گردد در صورتی که یک محیط تزریق شود بهتر است از محیط تلوریت

شده است که فقط لقیح گردد. گفته هاي دیفتري مانند (استرپتوکوکهاي همولیتیک) ت نیز باید براي جداسازي کلنی

این گفته صحت ندارد زیرا هر کنند.  دار رشد می بر روي محیط تلوریت رنگ دیفتري به صورت کلنیهاي سیاهباسیلهاي 

باکتري که تلوریت را احیا کند کلنی مشابهی ایجاد خواهد کرد و باکتریهاي احیا کننده تلوریت که از بینی و گلو جدا 

الً استافیلوکوکها و میکروکوکوسها هستند و کالً کلنی آنها شبیه تیپهاي میتیس باسیل دیفتري بوده ولی شوند. معمو می

زایی نمونه را باید بررسی کرد. اتوپسی  سمElek با تستهاي آزمایشگاهی مانند آزمایش کنند.  تر از آن جلوه می سیاه

براي تشخیص توکسین  ICS دهد. یزي را نشان میوجود ادم موضعی و غدد فوق کلیوي حجیم شده همراه با خونر

براي تعیین ایمنی ) Schikشیک (دهد. آزمایش  پاسخ می Elekارز آزمایش  درصد هم 99رود و  می دیفتري به کار
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افراد باشد. در  رود. یک آزمایش پوستی می توکسین موجود در فرد به کار می نسبت به دیفتري از روي مقدار آنتی

شود و آنرا واکنش مثبت  موجب پیدایش اریتم موضعی و به دنبال آن نکروز و پوسته پوسته شدن مین غیرایمن توکسی

توکسین و واکنش شیک قرار  دیفتریایی ویروالن تحت تأثیر مقدار آنتی باکتریوم نامند. حالت ناقلی فارنکسی کورینه  می

درجه به  37یله رامون معرفی شده. توکسین قوي در به وس ساز مصرف توکسوئید فرملی به عنوان عامل ایمنگیرد.  نمی

ژنی  مدت یک ماه تحت تأثیر مقدار کم فرمالین قرار داده شود اثر سمی خود را از دست داده ولی با حفظ خاصیت آنتی

ر درصد از موارد نتیجه واکنش شیک را د 95تزریق این ماده در سه روز در . آید می ساز کارآیی در به صورت عامل ایمن

توکسوئید راسب شده با مقدار کم زاج پتاس بر توکسوئید فرملی (توکسوئید محلول) به نماید.  افراد تلقیح شده منفی می

توان آن را در سیترات سدیم یا  می شود، به صورت غیرمحلول جذب میساز برتري دارد. توکسوئید  عنوان عامل ایمن

ساز اکنون به صورت ترکیبی از توکسوئید کزاز، دیفتري و  ایمناکسن تارتارات سدیم دوباره به حالت محلول درآورد. و

توکسوئید محلول به ندرت واکنش سوء ایجاد کرده و  مانند توکسوئید زاجی ).DPT( شود، سرفه تهیه می باکتري سیاه

ک یا توکسی توان با تزریق سرم اسب آنتی حساس، شیک مثبت را میرود. افراد  بدون عواقب دائمی از بین می

درمانی در دیفتري بیش از هر بیماري دیگري موفقیت آمیز توکسین خالص در مقابل دیفتري ایمن ساخت. سرم  آنتی

شود. تجویز  رگی تجویز می کنند ولی در موارد شدید از راه درون تزریق می  عضله توکسین را معموالً از راه درون است. آنتی

ماس طوالنی و مکرر با باسیل دیفتري موجب پیدایش ایمنی استوار نسبت به اثر است. ت توکسین از راه دهان بی آنتی

سالم ممکن است ناقل باسیلهاي دیفتري ویروالن غیرسمی در گلوي خود باشند. حالت ناقلی گردد. افراد  دیفتري می

داروهاي ضدمیکروبی نظیر توان با درمان  ناقلی را  میشود. حالت  کورینه باکتریوم دیفتریا در افراد شیک منفی دیده می

اریترومایسین پیدا شده است، این مقاومت را  به سیلین از بین برد. کورینه باکتریوم دیفتریاي مقاوم اریترومایسین یا پنی

اي از  عده باشد. اند. باسیل دیفتري اختصاصاً نسبت به اریترومایسین حساس می به وجود یک پالسمید درشت نسبت داده

استثناي کورینه باکتریوم برند. به  مها در گیاهان بیماریزا بوده و برخی به حالت آزاد و ساپروفیت به سر میکورینه باکتریو

نامند که غالباً جزئی از میکروفلور طبیعی بوده و گاهاً عامل  می دیاي که در انسان بیماریزا است بقیه را دیفتروئ دیفتري

  شود.  عفونت و بیماري می
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  ولسرانس کورینه باکتریوم ا

رود  تصـور مـی  اي.  نمایـد، بـه جـز کورینـه بـاکتریوم دیفتـري       تنها کورینه باکتریومی است که توکسین دیفتري تولید می

هـاي   کمـی دانـه  باشـند. تعـداد    کوکوئیـد مـی   لیزوژنیزه شده است. پلئومورفیـک و  زاي آن به وسیله فاژ بتا هاي سم سویه

دیفتري شباهت دارد. میکروفلور طبیعی حلق بوده  کورینه باکتریوم وریت بهمحیط سیستین ـ تل متاکروماتیک دارد. روي 

عالئم خفیف است. پیدایش ایـن عفونـت بـا    کند. عموماً  زاي آن در انسان بیماري دیفتري مانند ایجاد می هاي سم و سویه

  مصرف شیر گاو ارتباط دارد. 

حلـق و پوسـت محسـوب    باشد و از میکروفلور طبیعـی   ي میا کورینه باکتریوم گزروسیس: شبیه کورینه باکتریوم دیفتري

  باشد. طلب می اند. بیماریزاي فرصت را از نوعی ورم ملتحمه چشم (کونژنکتیویت) به نام گزروسیس جدا کردهشود. آن  می

باهت دارد. به عامل مولد دیفتري شـ گویند.  اي: که به آن کورینه باکتریوم سودودیفتریکوم نیز می کورینه باکتریوم هوفمن

  کند.   تولید نمیشناسند. توکسین  در نازوفارنکس فراوان بوده و به غیر از چند مورد نادر آندوکاردیت، آن را غیربیماریزا می

در پوست و رکتوم بیماران بستري شده بیمارسـتانی  باشند. عموماً  می JKهاي دیفتروئید که به نام گروه  سویه: JKگروه 

حاد بوده و میزان مرگ و میر باالیی  JK شوند. عفونتهاي ناشی از گروه  بیوتیکها ساکن می ن با آنتیدرمابه ویژه به دنبال 

باشـد.   هـا مـی   ژیت، پیلونفریت، پریتونیت، عفونت زخمی و آبسهنبیمارستانی شامل باکتریمی، منآورد. عفونتهاي  پدید می

کورینـه بـاکتریوم   باشند.  کورینه باکتریومها لیپوفیلیک می باشد. این اند، داروي انتخابی می نسبت به ونکومایسین حساس

باشد و با عفونت ادراري به هنگـامی کـه ادرار قلیـایی اسـت      بیوتیکها می رشد است که مقاوم آنتی آلیتیکوم گونه کند اوره

 بـاکتریوم اکـی از   باکتریوم بویس در اندوکاردیت، اوتیت مـدیا، عفونتهـاي پوسـتی و کورینـه    کند. کورینه  ارتباط پیدا می

  عفونتهاي باکتریایی و ششها در میزبان سازشکار از نظر ایمنی جدا شده است.

لیسـتریا  نمایـد. فقـط    لیستریا مونوسایتوجنز: از حیوانات پست آلـوده و انسـان جـدا شـده اسـت. تولیـد مونوسـیتوز مـی        

در کشتهاي جـوان  اسپور و بدون کپسول است. با بیماري انسان ارتباط دارند. بدون  innovaniمونوسایتوجنز و لیستریا 

کند. رنگهاي ساده متداول نظیـر   نظمی پیدا می باسیلها همواره گرم مثبت بوده، ولی با کهنه شدن کشت، واکنش گرم بی

متحرکند و ایـن صـفت   آبی متیلن مفید نبوده و رنگهاي گرم یا گیمسا به ویژه براي برشهاي بافتی باید به کار برده شود. 

درجه با خزیدن باکتري روي محـیط کشـت آگـاردار     20توان در  حرکت را میسازد.  ها را از اریزیپلوتریکوس متمایز میآن

کنـد.   درجه معموالً یک تاژه قطبی پیدا مـی  37هاي پیرامونی بوده ولی در  گرماي آزمایشگاه داراي تاژهمشاهده نمود. در 
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بتـاهمولیز  شـود. هالـه    ، آگار خوندار یا سرم آگار کلنی ریز مات ظاهر میروي محیطهاي سفت نظیر تریپتوز، تریپتوز آگار

ها بر روي محیط داراي خون گوسفند فعالیت همولیتیک بیشتري دارند که آنرا بـه دارا   سویهدهد. برخی  باریکی نشان می

ـ   ن اکسیژن و ديغنی و در فشار پایی هاي نسبتاً در کشت اولیه بر روي محیطدهند.  بودن لسیتیناز نسبت می اال اکسـید ب

در محیطهاي مایع در غیـاب هیـدرات کـربن    گیرد. رشد  انجام می خنثی یا کمی قلیایی رشد بهتري دارد. رشد در شرایط

تخمیرپذیر نسبتاً کند بوده و هنگامیکه تعداد باکتریهاي اولیه کم باشد رشد انجام نگرفته است. در محیط داراي هیـدرات  

میرنـد.   روز می 3الی  2باکتریها طی  6/5به  PHبا پایین افتادن ر گلوکز رشد خیلی سریع است ول کربن تخمیرپذیر نظی

گیرد که نمونه را به مدت چند هفته تا چند ماه در یخچال نگهداري نمایند. امروزه  غنی شدن باکتریها هنگامی صورت می

آزمایش اسیداز گلـوکز،   لیستریا مونوسایتوجنزکنند. در  لیستریا مونوسایتوجنز را با پروپهاي اسید نوکلئیکی شناسایی می

باشـد. در   و احیاي نیترات منفی مـی  H2Sباشد. تولید  فروکتوز و مانیتول، هیدرولیز اسکولین، کاتاالز و حرکت مثبت می

منفـی اسـت،   باشـد و بقیـه مـوارد     مثبت می H2Sاي، آزمایش اسیداز گلوکز و فروکتوز، تولید  اریزیپلوتریکوس روزیوپاتی

اي  ژنهـاي تـاژه   آنتـی  لیسـتریا مونوسـایتوجنز   گیـرد.  لیستریا مونوسایتوجنز همولیز بتا صورت میباشد. در  آلفا میلیز وهم

هـاي بـالینی جـدا     سویهدهد. اغلب  مقاوم به حرارت را نشان می هیدرات کربنی ژنهاي سوماتیک حساس به حرارت و آنتی

کوکوس هاي استرپتوکوکوس فکـالیس، اسـتافیلو   کنش تقاطعی ایمنی شناسی سویههستند. وا a1 ، a4ي  شده سروتیپها

لیستریا مونوسـایتوجنز اختصاصـاً مونوسـیتوز تولیـد     دهد.  ریوم رخ میهاي کورینه باکت اورئوس، اشریشیا کلی و انواع گونه

این نوع واکنش شود.  شامل می درصد از گلبولهاي سفید را در روز چهارم آلودگی در خرگوش 30کند، این نوع سلولها  می

عامل لیپیدي است که با تخریب مکـانیکی سـلول   باشد. این  غالباً به علت وجود یک عامل مولد مونوسیتوز در باکتري می

هاي ویروالن تازه جدا شده مقدار آن باال بوده و با  آن با ویروالنس باکتري ارتباط دارد، زیرا در سویهگردد. فعالیت  رها می

نوع همولیزین حسـاس  آید. یک  ارز با کاهش ویروالنس مقدار لیپید پایین می توالی در محیطهاي آزمایشگاهی همکشت م

نقش مهمی در مسـمومیت ناشـی از لیسـتریوز بـه عهـده دارد. لیسـتریا        گردد. به اکسیژن با اثر کاردیوتوکسیک تولید می

باکتري، فرار از واکوئـل،  دهد. خوردن  نري مورد حمله قرار میمونوسایتوجنز مخاط روده را با مکانیسم مشابه شیگال فلکس

هاي صاف تازه جدا شده لیستریا مونوسایتوجنز همـواره   سویه رشد سریع پلیمریزاسیون اکتین، انتشار در سلولهاي مجاور.

راه انـواع غـذاهاي   رود. از  به آسانی از دست مـی در اثر کشت در محیطهاي آزمایشگاهی  ویروالن بوده ولی ویروالنس آنها

کند. لیسـتریوز انسـانی بـه صـورت      هاي لبنی انتقال پیدا می خام و آماده شده از جمله سبزیها، غذاهاي دریایی و فرآورده

هـاي لمفـاوي نـادر     شکل بیماري مانند سندرومهاي پوستی، چشمی و عقدهباشد. این  ه مونونوکلئوز عفونی مییموارد شب
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ود. شـ  ، باکتریمی و به طور نادر آندوکاردیت دیده میمرکزي عصبی به صورت عفونت سیستم است. امروزه لیستریوز غالباً

سـمیک و سـندروم تـأخیري بـه صـورت       باشد. عفونتهاي نوزادان شایع بوده و به دو صورت سپتی طلب می باکتري فرصت

ی و یـا بـا سـاکن شـدن بـاکتري در      طلبانه بوده و غالباً با عوارض زایمـان  سمیک فرصت باشد. عفونتهاي سپتی مننژیت می

دهد. رابطه  غالباً در بیماران سرطانی، ایمونوساپرسیو و معتادان به الکل رخ میتناسلی مادران ارتباط دارد. عفونت  مجراي

شـود.   آندوکاردیت لیستریایی در بیماران داراي ضـایعات قلبـی دیـده مـی    مهمی با دوران حاملگی نیز گزارش شده است. 

قبیل افراد در معرض خطر همه اشکال لیسـتریوز قـرار دارنـد    باشد. این  ر دریافت کنندگان پیوند کلیه باال میدلیستریوز 

را ولی مننژیت شایعترین آنها است. حساسیت این بیماران با مصرف کورتیکو ـ اسـتروئیدها کـه واکـنش ایمنـی سـلولی       

سـیلین،   آمپـی  ،سیلین رود. مانند پنی ان لیستریوز به کار میبیوتیک براي درم نوع آنتیکند، ارتباط دارد. چند  تضعیف می

سیلین در درمان اشکال مننژیتـی مـؤثر اسـت. بـاکتریمی      سیلین و آمپی تتراسیکلین و اریترومایسین، دوزهاي باالي پنی

نایسـین و  هاي لیسـتریا را بـا    سویهکنند. حساسیت  تر بوده و بدون درمان با داروهاي ضدمیکروبی فروکش می خیم خوش

  توان به عنوان نگهدارنده موادغذایی استفاده کرد.   از این پپتیدها میکنند.  ها بررسی می سایر باکتریوسین

انـد، بیمـاري حاصـل را در     اکتینومیستها عامل باد سرخ خوکی یافـت شـده  : باکتریهاي شبیه اي اریزیپلوتریکس روزیوپاتی

آنهـا   باشد. امروزه د، براي متمایز کردن آن از باد سرخ ناشی از استرپتوکوکها میان انسان ایزیپلوئید یا شبه باد سرخ نامیده

باشـد. اریزیپلـوتریکس    شناسند کـه بـا لیسـتریا مونوسـایتوجنز منسـوب مـی       می اي نام اریزیپلوتریکس روزیوپاتی تحت را

صاف به حالت باسـیلهاي گـرم    شود. تیپ به دو تیپ شکلی نسبتاً مشخص به نامهاي صاف و خشن دیده می اي روزیوپاتی

ها کـه   اي از باسیلها و رشته شود و اشکال خشن به صورت زنجیره مثبت، کمی خمیده، غیر متحرك، بدون اسپور دیده می

تـري بـا ظـاهر     دهد. اشکال خشن کلنیهاي درشـت  هاي پررنگی را نشان می دهند و دانه گاهی نواحی متورمی را نشان می

ترین صـفت رشـد در    اختصاصیکنند.  شود، پیدا می زخم دیده می که در کلنیهاي باسیل سیاهچه دان و مجعد شبیه آن دان

کند. پدیـده آلفـاهمولیز روي    باشد، در شرایط هوازي یا بیهوازي رشد می کشت ژالتین است. باکتري میکروآئروفیلیک می

حیـوان اصـلی   یمیایی و فیزیکی مقاومتر است. نسبت به عوامل ش اي اریزیپلوتریکس روزیوپاتیشود.  آگار خوندار دیده می

نیـز   سمی، انـدوکاردیت و آرتریـت   خوکی پوستی در حیوان سپتی مخزن این باکتري خوك اهلی است. عالوه بر باد سرخ

 2باکتري در انواع پرندگان و بوقلمون امریکایی نیز بیماریزا است و سیانوز صفت بارز آن است. در عرض کند. این  بروز می

هاي سرخ رنـگ در محـل تزریـق     تب و پیدایش راشکشد (نمونه آزمایشگاهی) کاهش وزن بدن،  روز حیوان را می 3 الی

سمیک با اریتم منتشر در انسان نـادر   شود. تیپ سپتی ها گاهی منجر به خونریزي می آید. احتقان اندامها به ویژه شش می
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شبه باد سرخ عفونت معمـول بـه صـورت ضـایعه      نادر است. ت نیزآرتری شکل مزمن همواره با آندوکاردیت و پلیباشد.  می

ضایعات گرچه منتشر شونده است ولـی تقریبـاً هرگـز    باشد. این  اریتماتوز و ادماتوز به خصوص بر روي انگشتان دست می

اي بـروز   حیـه العاده قرمز بوده و گاهی اوقات آرتریت موضعی و آدنیـت نا  متورم و فوقرود. ضایعات  فراتر از مچ دست نمی

هاي حیـوانی نظیـر    توان به تماس با حیوانات و فرآورده بیماري خود محدودشونده است. آلودگی انسان را میکند. این  می

   پوستان نسبت داد. گوشت، چرم، استخوان و کود و یا به ماهی و صدف و سخت

  ها باکتریوممایکو

لیپیـد در   زیـاد  باشند: وجود مقدار زیر را دارا میباشند. صفات  اي دیگر ساپروفیت می طلب و عده اي بیماریزاي فرصت عده

باشـد. شـکل    میزان رشد نسبتاً کند یا خیلـی کنـد مـی   دهد.  جسم سلولی که به باکتري خاصیت مقاوم به اسید بودن می

باشـد.   عـالی مـی  باکتریومها با قارچهاي مایکوباشد. رابطه  اي دراز می سلولی که گاهی به صورت منشعب و یا اشکال رشته

گیرنـد، سـاختار شـکلی الغـر دیـواره سـلولی آنهـا شـبیه باکتریهـاي گـرم مثبـت اسـت.              با روش گرم رنگ نمـی معموالً 

توبرکلوزیس (باسیل سل انسانی) و مایکوباکتریوم بویس (باسیل سل گاوي). سـایر مایکوباکتریومهـا عامـل     مایکوباکتریوم

جـذام انسـانی یعنـی    نامنـد. باسـیل    هـا را مایکوباکتریومهـاي غیرتیپیـک مـی    آنباشـند.   بیماري سل مانند در انسان مـی 

یعنی مایکوباکتریوم لپـري موریـوم سـومین گـروه بیمـاریزا را تشـکیل       مایکوباکتریوم لپري و عامل جذام موش صحرایی 

رت دیگر نیازمنـدي  کند یا به عبا رشد نمیمایکوباکتریوم لپري از این جهت که بر روي محیطهاي آزمایشگاهی دهند.  می

گردد. رابرت کخ باسیل سل را با رنگ آمیـزي مخصـوص نشـان داد.     غذایی پیچیده و ناشناخته دارد از سایرین متمایز می

باشـد.   حرکت و بدون اسـپور مـی   سل بی سیلااي درازتر و باریکتر از باسیلهاي نوع گاوي بوده، ب باسیلهاي انسانی تا اندازه

باشـد   هاي لیپیدي می فسفات و یا دانه هاي متاکروماتیک مرکب از پلی لباً به وفور وجود دارد. دانههاي سیتوپالسمی غا دانه

. وجود مقدار زیاد چربی سلولی مانع نفـوذ رنگهـا بـه درون سـلول     گیرند دوست رنگ می که در این حالت با رنگهاي چربی

رنـگ گشـته و در    د. باسیلهاي رنگ شده به سختی بـی آمیزي نمو توان به وسیله کربوفوشین گرم رنگ است. سلولها را می

نامنـد.   مـی  Acid fastکنند از این جهت آن را مقاوم بـه اسـید    برابر مخلوط الکل و اسیدهاي رقیق معدنی مقاومت می

توان بـا روش زیـل نیلسـون     ی سلول بستگی دارد. باسیلها را میرسد تا حدي به تراوای و نگهداري فوشین به نظر میحفظ 

رنگ نموده و مجدداً با یک رنـگ   آمیزي نموده، با مخلوط اسید الکل بی آمیزي کرد. الم را با کربول فوشین گرم رنگ نگر

توان با کربول اورامین، رنگـی کـه در زیـر پرتـو فـرابنفش       را همچنین مینمایند. باسیلها  تباینی مثل آبی متیلن رنگ می
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شـود.   غیرمقـاوم اسـید دیـده مـی     جـوان باسـیلهاي   هاي هد، در کشتد ضعیف فلورسنس به رنگ زرد درخشان نشان می

باشـد.   باشد ولـی مایکوبـاکتریوم بـویس بـدون پیگمـان مـی       رنگ می داراي رشد برآمده و کرم توبرکلوزیسم یومایکوباکتر

باکترهـا   رشدکردن  گردد. به محیطها، ماالکیت گرین را براي متوقف تر جهت رشد باکتري استفاده می پیچیدهمحیطهاي 

باشد. محیط تغییر  گیرد لونشتاین ـ جانسون و پتراگنانی می  محیطی که غالباً مورد استفاده قرار میافزایند. معروفترین  می

، تـاالز اها، کوفاکتورها، اسید اولئیک، ک محیطها معموالً داراي امالح، ویتامیندهند. این  را ترجیح می روكب داده شده میدل

اسیل سل روي این محیطها رشـد بهتـر   انسانی بباشد. انواع  گاهی گلوکز و کازئین هیدرولیز شده می آلبومین، گلیسرول و

بـه   رشـد)  و از این جهت نوع انسانی را اوگونیک (پررشد) و نوع گاوي را دیسگونیک (کـم  داشته از انواع باسیل سل گاوي

توبرکلـوزیس را تحریـک کـرده ولـی در رشـد       گلیسـرول رشـد مایکوبـاکتریوم   نامنـد.   دار مـی  ویژه در محـیط گلیسـرول  

مرغ داراي یک فاکتور رشد لیپیدي اسـت کـه    تخمکنند. زرده  مایکوباکتریوم بویس تأثیر ندارد با یکدیگر اختالف پیدا می

تـر در   مایکوباکتریومها در تجدید کشتها کمتر پرنیاز بـوده و راحـت  به جاي ضروري بودن براي رشد نقش محرك را دارد. 

درصـد گلیسـرول بـه خـوبی      5تا  2انسانی بر روي آگار غذایی یا آبگوشت داراي کنند. باسیل  تر رشد می هاي سادهمحلط

رشد در حضور برخی لیپیدهاي محلـول  هاي سنتتیک مختلفی کشت داد.  توان آن را در محلول رشد کرده و همچنین می

نـوع  شود. رشد  ورت منتشر و انبوه دیده میص، به ونواولئاتم  سوربیتان اتیلن  اکسی پلی، یک مشتق 80در آب نظیر تویین 

از  یهـای  . سـویه شـود  گاوي بر روي محیطهاي داراي تویین ضعیف بـوده و در صـورت وجـود گلیسـرول کمـی بهتـر مـی       

آهـن   عنصر اند. باشند، کاتاالز منفی و در خوکچه هندي غیرویروالن توبرکلوزیس که مقاوم به ایزونیازید می مایکوباکتریوم

این باکتریها یک ماده محلـول در چربـی مهارکننـده آهـن بـه نـام مایکوبـاکتین تولیـد          براي مایکوباکتریومها الزم است.

انتقال آهن از خارج به درون سـلول  کنند که در پوشش سلولی قرار داشته و تمایل زیادي نسبت به آهن دارد. واسطه  می

به طور مؤثر نسـبت بـه   دهد مایکوباکتریومها  نامند زیرا این ماده امکان می را شاخص ویروالنس می باشد. مایکوباکتین می

باشد و داراي رشد کند  آهن موجود در بافتهاي میزبانی رقابت کنند. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، باسیل مقاوم به اسید می

گلیسـرول رشـد آن تحریـک     باشـد، پررشـد، هـوازي، بـا     رنگ می است و اشکال کلنی آن خشن و به رنگ کرم یا نخودي

ـ   2درجه، مقاوم تیوفن ـ   45درجه یا  24، عدم رشد در به حرارتباشد. حساس  شود، داراي کاتاالز مقاوم به گرما می می

باشـد،   آز مثبـت، بیمـاریزا در خوکچـه هنـدي مـی      ، نیاسین مثبت، احیاء نیترات مثبت، اوره)TCHکربوکسیلیک اسید (

نمایند، باکتریها وارد سـلول شـده و    مایکوباکتریومها را در کشت بافت تلقیح می باشد. ) میPZAحساس به پیراز نیامید (

هـاي   هـاي ویـروالن سـریعتر از سـویه     ن این واکوئلها سویهوشوند و همواره در در در واکوئلهاي سیتوپالسمی جایگزین می
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یب شدن لیزوزومها را با واکوئلهاي ساخته شده در زنده ویروالن ترک مایکوباکتریوم توبرکلوزیسکنند.  رشد می غیرویروالن

سویه ویروالن  گیرد. مینجام هاي ناتوان شده ان ي واجد باسیل متوقف ساخته ولی این عمل به وسیله سویهفاگوسیتوزومها

کمتـر در معـرض آنزیمهـاي باکتریسـاید لیزوزومـی قـرار        دهـد زیـرا   شتري نشان مییسلولی ب قدرت حیاتی و رشد درون

حلقـوي اسـت کـه توسـط باکتریهـاي فاگوسـیتوزه شـده تولیـد          AMPمؤثر در متوقف کردن احتمـاالً  گیرد. فاکتور  می

زاء مایکوباکتریومهاسـت. مایکوباکتریومهـا   هـا گـروه عمـده دیگـري از اجـ      پروتئینهاي سلولی از جمله توبرکولین گردد. می

اي غیرمتقـارن دارد و   اء سیتوپالسمی که سـاختار دوتیغـه  ترین الیه غش اي دارند. درونی پوشش خارجی با ترکیب پیچیده

الیه دوم پپتیدوگلیکان است که شکل اند.  ابینومانان در آن وارد گشتهرها، فسفاتیدیل اینوزیتول مانوزیدها و لیپوآ پروتئین

اي تکـراري  الیـه واحـده  باشـد. ایـن    باکتریهـاي گـرم مثبـت مـی     پپتیـدوگلیکان سـایر  نماید و شبیه  سلول را تعیین می

و ان ـ گلوکولیل مورامیک اسید است که از طریق پیوندهاي تقاطعی ال ـ آالنین ـ    ساکاریدي ان ـ استیل گلوکز آمین دي

استثناء در مایکوباکتریوم لپري شود.  تترا پپتید به هم وصل می آمینو پایملیل ـ د ـ آالنین   د ـ ایزوگلوتامینیل ـ مزو ـ دي   

درصـد گلیکولیـل مورامیـک اسـید بـه زنجیـره        10به وسیله گالیسین جـایگزین شـده اسـت.     این است که ال ـ آالنین 

هـا بـا در میـان الیـه اسـیدهاي       تـرین سـطح مایکوبـاکتریوم    بیرونـی ساکارید به طور کوواالن پیوند شـده.   دار پلی انشعاب

ها) و زنجیره کوتاه (ماننـد اسـیل    ت، غیریکنواخت قرار گرفتن لیپیدهاي زنجیره متوسط (مایکوسروزیگریز بآمایکولیک ـ  

شـوند. چنـد    ها یافـت مـی   یعنی پروتئینهاي انتقالی) نیز سرتاسر الیه پروتئینها (مانند پورینگردد.  گلیسرول) تشکیل می

بـه   )MDP(پپتید  بخش محلول در آب پپتیدوگلیکان مورامیل ديجزء از پوشش مایکوباکتریومها قویاً ایمونوژن هستند. 

نسبت به مایکوباکتریوم کشته شده به گرما از این نظر برتـري دارد کـه بـه طریقـه      MDP کند.  نت عمل میصورت اجوا

زایـی فعـال    لیپوآرابینومانان نیز قویاً به لحاظ ایمنیباشد.  و به طور تجارتی ایمونوژنیک نمی اختتوان س شیمیایی آنرا می

یپین، فســفاتیدیل اتــانول امــین، فســفاتیدیل اینوزیتــول و باشــد. فســفولیپیدهاي مایکوبــاکتریومی شــامل کــاردیول مــی

هاي اسیدهاي چرب این فسفولیپیدهاي فیتئوئیک و توبرکلواستئاریک که فقط  جانشینباشد.  مانوفسفاتیدیل اینوزیتها می

بلنـد   همایکوباکتریومها از صفات مشخصه اسـیدهاي چـرب زنجیـر    مایکولیک: شود. اسیدهاي  در مایکوباکتریومها دیده می

یعنـی تجزیـه    HPLCروش شوند. منسوب به آنها در کورینه باکتریومها و نوکاردیا اسید نوکاردومایکولیک اسید یافت می

یـا   Bactecت. روشـهاي دیگـر ماننـد سیسـتم     ها مورد استفاده قرار گرفته اسـ  اسیدهاي مایکولیک براي شناسایی سویه

یـت آنهـا در واکـنش مقـاوم بـه اسـید بـودن        قعماهیـت و مو گیـرد.   ر میروشهاي بیولوژي مولکولی نیز مورد استفاده قرا

متفـاوت بـه صـورت اسـید مایکولیـک واجـد فـاکتور سـیمانی و         گلیکولیپیدها بـا ماهیـت   مایکوباکتریومها دخالت دارد. 
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ا، از مایکوزیـده شـود. یکـی    و چند نوع سـاختار پیچیـده مایکوزیـدي دیـده مـی      سولفولیپیدهاي منسوب، اسیل گلوکزها

فاژها را دارد، سایر گلیکولیپیـدهاي مایکوبـاکتریومی در حیوانـات آزمایشـگاهی     ، نقش پذیرنده مایکوباکتریو Cمایکوزید 

  کند.   سمی بوده و گرانولوما تولید می

اي وکز آمین، اسید مورامیک، اسید مایکولیک و اسیدهل، واجد آرابینوز، گاالکتوز، گ Dموم  پپتیدو گلیکولیپید پیچیده، یا

فعالیـت بیولوژیـک    D فرم اسـتخراج کـرد. مـوم    وکرولهاي مایکوباکتریومی به وسیله متوان از سل ه. این ترکیب را میینآم

  باشد.  می ونترین آنها نقش آن به عنوان اجوانت در ایجاد پاسخ ایمنی و تولید انتروفر مختلفی دارد.  یکی از معروف

ونی ظـاهراً تکثیـر سـلولهاي    صـاب اند. بخشهاي مومی غیر از نظر فیزیولوژیک فعالهاي داراي لیپید مایکوباکتریومها  عصاره

پروتئینی گردد. اجزاء    سلولهاي اپیتلوئید میکند و اسید فیتئوئیک موجب افزایش  تمایز نیافته بافت پیوندي را تحریک می

  واع توبرکولینها مطالعه شده است. سلولی بیشترین فعالیت ایمونولوژیک را داشته و در رابطه با تهیه و فعالیت ان

انواع باسیلهاي انسانی و گاوي ارتبـاط دارد.   ساي یا ریسمانی در کشت مایع با ویروالن تمایل باسیلهاي سل به رشد رشته

گـردد کـه    ها شکسته و یک نوع ماده لیپیدي استخراج می گیرد رشته که باکتري تحت تأثیر اثر پترولیوم قرار میهنگامی 

  و لوکوسیتها اثر سمی دارد.  در موش

  ماهیت شیمیایی این ماده یعنی فاکتور ریسمانی به این طریق به اثبات رسیده است. 

باشد مانند : تحریک فاگوسیتها در جهت افزایش  فاکتور ریسمانی داراي فعالیت بیولوژیکی و رابطه بیماریزایی و ایمنی می

آوري در موش که با تخریب غشاء میتوکنـدریها همـراه اسـت ـ دارا      و مرگوز و فعالیت آنزیم لیزوزومی ـ سمیت  یتفاگوس

  اوبی مکمل ـ القاء تولید گرانولوما. تناجوانت ـ فعال ساختن راه بودن خاصیت 

در برابر گرما مقاومت مشابه مقاومت سلولهاي رویشی سایر باکتریها را دارد ولی در برابر خشـکی، مـواد   باسیل سل گرچه 

نده شیمیایی و سایر عوامل مقاومت بیشتري داشته و این مقاومت را به لیپیـد موجـود در بـاکتري نسـبت     ضد عفونی کن

روز  10تا  8پخش شده و باسیلها در این حالت به مدت خشک شدن خلط ذرات به صورت گرد و غبار در هوا دهند. با  می

 5کنـد و محلـول    کندي در باسیلها نفوذ پیـدا مـی  به  فنلشوند.  شوند. ولی باسیلها با حرارت مرطوب کشته می حفظ می

باشد. اثر سایر مواد ضـد عفـونی کننـده نیـز کنـد بـوده و        ساعت قادر به کشتن باسیلها در خلط می 24درصد آن بعد از 

رنـد  مختلفی از مواد علیه باسیل سل مؤثاثرند. انواع  تقریباً روي این باکتریها بیهیپولکریتها و برخی دترجنتهاي سنتتیک 

)، سـولفونها، تیوسـمی کاربازونهـا و برخـی از مشـتقات      PASاز آن جمله استرپتومایسین، پـارا آمینوسالسـیلیک اسـید (   

  باشند.  پیریمیدین نظیر ایزونیازید می
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 DNAاکتریوم داراي عناصـر  بهاي مایکو اکثر گونهباشد. ژنوم  حلقوي تک می DNAژنوم مایکو باکتریومها، یک مولکول 

باشند و این ژنها  هاي ریبوزومی میRNAاست. مایکوباکتریوم داراي تنها یک یا دو نسخه از ژنهاي کدکننده  ياي تکرار

  اند.  آرایش پیدا کرده r RNAدر اوپرون تیپیک 

هـاي مـایکو بـاکتریوم آویـوم، مـایکو بـاکتریوم        در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پالسمید تاکنون یافت نشده ولـی در گونـه  

  روفوالسئوم، مایکو باکتریوم کلونی و مایکو باکتریوم فورتوئیتوم یافت شده است. للر، مایکو باکتریوم اسکاسلوانتر

سـاکاریدها شـامل    سـاکاریدي اسـت. پلـی    ژنهـاي پروتئینـی، پپتیـدي و پلـی     دیواره سلولی مایکو باکتریومها داراي آنتـی 

رسد در متمایز کردن سرولوژیک  ژنی سطحی بوده و به نظر می آنتیباشند و آرابینومانان  آرابینوالکتون و آرابینو مانون می

  گونه مفید باشد. 

اند از نوع کالف بوده و بـا کلنیهـاي معمـولی تفـاوت دارنـد.       مرغ رشد یافته که در حضور عصاره اتري زرده تخم کلنیهایی

  باشد.  نمیزا  نتل عفومحدر  Lاحتمال اشکال دهد. به  یز رخ مین L در جهت پیدایش اشکال تغییر 

شـود. ایـن    نامیـده مـی   BCGاین سویه باسیل کالمت ـ گوئرین یا  آورد.  اي از مایکوباکتریوم بوویس را به دست می سویه

قادر به ایجاد بیمـاري در   BCGآورد.  سویه در میزبان حیوانی یا انسان آلودگی ایجاد کرده ولی بیماري بالینی پدید نمی

نسبت به برخی از داروهاي تواند بیماري تولید نماید. مقاومت  میزبانهاي داراي نقص ایمنی می میزبان سالم نیست ولی در

شـدن نسـبت بـه ایزونیازیـد در مایکوباکتریومهـاي      آید. مقـاوم   استرپتومایسین و ایزونیازید بیشتر پدید می همؤثر، به ویژ

  ماند.  ساپروفیت مقاوم، باقی می

انسانی همواره بـه ویـژه   نماید. نوع  مایکوباکتریوم بوویس در انسان بیماري سل ایجاد می مایکوباکتریومهاي توبرکلوزیس و

گاوي گاهی در کودکان شکل ریـوي  نماید. نوع  در بالغین عامل سل ششی بوده و عموماً در کودکان نیز بیماري تولید می

باسیل سل دهد.  مخلوط به ندرت رخ میعفونت  گردد. در سایر بافتها می  آورد ولی غالباً موجب عفونت سل را به وجود می

تـرین راه   تـرین و شـایع   تنفسی مهـم شود. لوله  از راه لوله تنفسی، لوله گوارش، بافت ملتحمه چشم و پوست وارد بدن می

اند که وارد آلوئولهاي ششی شده و بـه   ذرات عفونی به صورت آئروسل و گرد و غبار و به حدي ریز و کوچکآلودگی است. 

  چسبند.   وح مخاطی میسط

هاي لمفاوي محلی و سپس در سایر بافتها انتشار پیدا کنند. آلودگی با وارد شـدن باسـیلها    توانند ابتدا به عقده باسیلها می

  در آلوئولهاي ششی و پیدایش نواحی برونکوپنومونی غیر سمپتوماتیک.  
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عفـونی ششـی موجـب پیـدایش عفونـت      ازد. پیشرفت س ا میهسیستم لمفاوي باسیلها را در گردش خون و سایر اندامها ر

شود کـه بـا پیـدایش گرانولومـا همـراه اسـت. هرگـاه گرانولومـا          اکثر موارد، بهبودي حاصل میگردد. در  بالینی آشکار می

اولیـه از راه لولـه گـوارش در نتیجـه خـوردن      آورنـد. عفونـت    متالشی شود باسیلها تکثیر یافته و سل بالینی به وجود می

اولیه از راه لوله گوارش در نتیجه خـوردن باسـیلها بـه همـراه     آورند. عفونت  لها تکثیر یافته و سل بالینی به وجود میباسی

  آیند.  غذاها به ویژه شیر آلوده به وجود می

دهد که از بلعیـدن خلـط آلـوده بـه باکتریهـاي سـل حاصـل         گاهی ، عفونت ثانویه از این نوع به ویژه در کودکان رخ می

هاي لمفاوي پیدا کرد.  توان در عقده لیوم لوله گوارشی، باسیلها را مینفوذ باکتریها در غشاء مخاطی اپیتگردد. به دنبال  می

دهد. آلودگی از راه بافـت ملتحمـه چشـم در     پذیر است ولی به ندرت رخ می اولیه مجاري ادراري ـ تناسلی امکان آلودگی 

باسیلها از راه خـون بـه   گردد. این  از راه پوست یا لوپوس ولگاریس منجر می گیرد. آلودگی صورت میشرایط آزمایشگاهی 

توانـد   آورند. هر نوع اندام و بافتی از بدن مـی  ششی را پدید می سراسر بدن انتقال یافته و سل ارزنی حاد یا تظاهرات برون

است. بیماري برون ششی به صورت ترین شکل سل در انسان، شکل ریوي آن  مورد تهاجم باسیلهاي سل قرار گیرد. شایع

نیـت تظـاهر پیـدا    دسل ناحیه شکم، استخوانها، مفاصل، سیستم ادراري ـ تناسلی، مننژ و سیسـتم عصـبی مرکـزي، لمفا    

  شود.  موارد سلی در بالغین دیده میکند. اکثر  می

این پاسخ ایمنی یکی از عواقب شود که  واکنش ایمنی سلولی علیه آنها پیدا می سل به دنبال کاشته شدن اولیه باسیلهاي

کوچـک بـا    شوند. توبرکولهـاي  تشکیل گرانولوماهایی به نام توبرکول است. در توبرکولها باسیلهاي در حال تکثیر دیده می

نماینـد   باشد. توبرکولهاي جوان احتماالً از سلولهاي ثابتی که باسیلهاي مهـاجم را احاطـه مـی    چشم برهنه قابل رؤیت می

  د.  گیرن منشأ می

شـود و   سرانجام توبرکول متالشـی مـی  شوند.  ئر و بعداً لمفوسیتها در اطراف توبرکول جمع میکللوکوسیتهاي پلی مورفونو

برخـی مـوارد   دهـد. در   ي شدن و نرم شـدن تـوده پنیـري رخ مـی    نیرگردد. به دنبال آن پ بخش مرکزي آن نکروتیک می

رد تبدیل میکلسیم در توبرکولها انباشته شده و آن را به چشم خ دار گشته و بطور کامـل   سازد که کپسول شک، سفت و تُ

هم رسیده و در موارد دیگر، این فرآیند بهبود یافتن کامل نبوده و به جاي آن توبرکولها به شود.  از بافتهاي مجاور جدا می

  آورند.  هاي مجتمع بزرگی به وجود می توده

عوامـل مسـاعد کننـده    سازد. این  د که پاسخ ایمنی مؤثر را متوقف میپیدایش بیماري ظاهري به فاکتورهایی بستگی دار

شامل نارسایی غذایی به ویژه کمبود پروتئینها، عفونتهاي دیگر، آب و هوا و در معرض قـرار گـرفتن الکلیسـم و خسـتگی     
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ی اختصاصاً عامـل مسـاعد   تقریباً هر نوع گرد و غبار رویداد بیماري را باال برده و گرد و غبار سیلیسباشد. تنفش  مزمن می

رفـتن  هاي ارثی و خانوادگی در ابـتال بـه سـل وجـود دارد. بـاال       زمینهشود. (سیلیکوزیس) .  کننده براي سل محسوب می

بیماري خود به ارث ارتباط دارد.  HLAپوستان با برخی فتوتیپهاي  حساسیت نسبت به سل و شدت بیماري سل در سیاه

به معناي بیماري نیست و در اغلب موارد به ظـاهر شـدن سـل    شود. آلودگی  ت دیده میزادي به ندررسد و سل مادر نمی

سـل  شود. باسیلهاي  هاي آلودگی در این افراد با مثبت بودن آزمایش توبرکولین شناخته می گردد. نشانه بالینی منجر نمی

مـایع نخـاعی، و بافتهـاي آلـوده نشـان داد.      در شیره معده، گردد. همچنین  فع میدمعموالً از راه خلط و ادرار افراد آلوده 

گوارشی باسـیلهاي سـاپروفیت    لولهحائز اهمیت است. در بلعند  شیره معده به ویژه در سل تنفسی کودکان که خلط را می

کنـد کـه    مقاومت بـاالي باسـیلهاي سـل ایجـاب مـی     اند وجود دارند.  شده  ها خورده اسید که با غذا به ویژه میوه به مقاوم

سیستئین قلیـایی، هیدروکسـید سـدیم یـا بنـز الکونیـوم       کننده نظیر استیل  هاي مرضی را تحت تأثیر عوامل هضم نمونه

را معمـوالً بـه   گردد. المها  یپذیر م سانتریفوگاسیون امکان کلراید و یا تري سدیم فسفات قرار دهند. متراکم کردن با روش

کنند. وجود باسیلهاي سل را در نمونه ادرار با احتیاط بایـد تفسـیر    میزي میآ روش زیل ـ نلسن یا با رنگ فلوروکروم رنگ 

محیطهاي کشت که بطـور کلـی   شود. انواع  اسید است دیده میبه سمگماتیس که مقاوم نمود زیرا در ادرار مایکوباکتریوم 

احی نکروتیک در طحال شدن نوگیرند. پیدا  براي کشت دادن مورد استفاده قرار می ،باشند مرغ می داراي گلیسرول و تخم

هـا هرگـز مبـتال     شوند. ششها کمی آلوده گشته و کلیـه  و کبد از آثار مرضی اختصاصی بوده و توبرکولها به ندرت دیده می

العاده را نشـانه آلـودگی    شدن حساسیت فوقپذیرد. پیدا  تلقیح در حیوان، آزمایش توبرکولین انجام می از ند. قبلدگر نمی

  گیرند.   در نظر می

  ترین داروهاي ساختگی ضد سلی عبارتند :   عروفم

تـأثیر سـولفانیل آمیـد در    کربوکسیلیک اسید هستند.  نمیدییسولفونها، آمینوهیدروکسی بنزوئیک اسیدها و مشتقات پیر

مشتقات آن به عنوان ـ دي آمینو دي فنیل سولفون و   4،  4متوقف کردن سل تجربی منجر گردید. از این نوع ترکیبات ، 

تــرین اثــر آنهــا روي  درمــانی نســبتاً مــؤثر شــناخته شــده. همــه ایــن ترکیبــات ســمی بــوده و شــایع  وهــاي شــیمیدار

کنـد و ایـن امـر بـه      تنفس باسیلهاي سل را در شرایط آزمایشگاه تحریک مـی  ها بنزواتها و سالیسیالتهاست.  تیروسیتار

 ، ایزونیکوتینیـک اسـید هیدرازیـد   نپیریمیـدی درمانی پارا آمینـو سالسـیلیک اسـید منجـر گردیـد.       کشف فعالیت شیمی

  پروپیل نیز در دسترس قرار دارند. ایزونیازید اثر سمی در کبد دارد. ترکیبات منسوب نظیر مشتقات ایزو و )یزونیازید(ا
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ورد و سیکلوسرین گاهی مگیرد. کانامایسین  استرپتومایسین و امروزه بطور وسیع همراه با ریفامپین مورد استفاده قرار می

دارو درمـان سـل از چنـد    در دارو، معمـوالً   بـه  هـاي مقـاوم   براي به حداقل رساندن پیدایش سویهگیرد.  استفاده قرار می

درجه دوم داروهـایی بـا اثـرات    دهد. در  ایزونیازید و ریفامپین مؤثرتر بوده و سمیت کمتري را نشان مید. کنن استفاده می

توصیه باشد. ترکیب  آمینو سالیسیلیک اسید، پیرازین آمید و استرپتومایسین می کم و سمیت بیشتر شامل اتامبوتول، پارا

مایسین ـ ایزونیازید  امپین ـ ایزوپرونیازید و استرپتو گیرد شامل ایزونیازید و ریف شده که بطور وسیع مورد استفاده قرار می

 PSAوده و کمتر تحـت تـأثیر استرپتومایسـین و    باشد. در آلودگی اولیه، رشد باسیلها غالباً درون سلول ب و اتامبوتول می

، پیـرازین آمیـد و ریفـامپین وارد    کننـد. ایزونیازیـد   داروها به راحتی به درون ماکروفاژها نفوذ پیدا میگیرند. این  قرار می

  دهند.  وزه شده را تحت تأثیر قرار مییتفاگوس ماکروفاژها شده و باسیلهاي 

کننـده   کورهاي تثبیـت  ها و آنتی ها، اپسونین سیپیتینیها ، پر آگلوتینین با ظاهر شدنسل پاسخ ایمنی به وجود باسیلهاي 

شوند. حیوان نسبت به دومین دوز آلـوده   اي متورم و پنیري می هاي لمفاوي ناحیه شود. عقده مکمل در سرم، مشخص می

سبت به آلـودگی سـلی نسـبتاً کنـد پیـدا      ننامند. ایمنی  پدیده را پدیده کخ میباشند. این  کننده باسیلهاي سل مقاوم می

گردد که چند هفته از عفونت اولیه گذشته باشد و یـا تعـداد زیـادي از باسـیلها وارد بـدن       و در صورتی ظاهر میشود.  می

کند ولی تزریـق تـوأم آنهـا     العاده ایجاد نمی به تنهایی تزریق گردد حساسیت فوق Dیا موم هنگامی که توبرکولین  گردد.

تزریق مواد سلول باسیل سل بـه نـام توبرکـولین در     کند. نقش اجوانت را بازي می Dآورد. موم  ت را به وجود میاین حال

کنند، گرچه باکتري  را معموالً از باکتري سل نوع انسانی تهیه میدهد. توبرکولین  حیوان حساس واکنش پوستی نشان می

اولـین نـوع توبرکـولین را کـه توبرکـولین      ایجاد عفونت فعـال اسـت.   مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نوع گاوي عمالً مانند 

سالها  OTتوبرکولین در گرما پایدار است. باشد. فعالیت  دار می کنند پالیده آبگوشت گلیسیرین ) مشخص میOTقدیمی (

 از صـاف شـده   هاي توبرکولین جدید را معموالً العاده به کار رفته است. نمونه به عنوان معرف براي سنجش حساسیت فوق

کشت باسیلها در محیط ساختگی و سپس خالص کردن آن با راسب نمودن بـه وسـیله اسـید تـري کلـرو اسـتیک تهیـه        

 Purified proteinها را براي مشخص کردن از توبرکولین اسـتاندارد مایکوبـاکتریوم توبرکلـوزیس     نمونهکنند. این  می

derivatives  یاPPD  یاPPD – S رکولینها نه فقط از نظر ایجاد واکنش پوستی فعالند، با ایجاد واکنش توبنامند.  می

در ناحیه قراري،  انسان واکنش عمومی شامل بیکند. در  ایمنی سلولی از جمله تحریک میتوژنز لمفوسیتها ارتباط پیدا می

کاربرد اصلی توبرکـولین در  گردد.  دیسپنی و سایر عالئم این واکنشها در حیوان سالم ظاهر نمیها و احتماالً استفراغ،  دنده

باشد که به نوبه خود معرف آلودگی اسـت. در تسـت    تأخیري نسبت به باسیل سل میالعاده  فوق حساسیت  جهت افزایش
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حفاظـت بـه وجـود    نماینـد.   رود، دوزهـاي مشخصـی از توبرکـولین را درون پوسـتی تزریـق مـی       اً به کار میلباغمالتو که 

توکسینها را خنثی کرده، فاگوسیتوز را تحریک نموده و یا به کمک سیستم مکمـل  تگی دارد که بس مورالوکورهاي ه آنتی

کورها ممکن است تشکیل شوند ولی نقش حفاظتی ندارند و به جـاي   در بیماري سل آنتیکشد.  میکروبهاي مهاجم را می

ت یعنی سیستم ایمنی سـلولی تحریـک   ایمنی در سل اکتسابی اسآن حفاظت میزبان با پاسخ ایمنی سلولی ارتباط دارد. 

واکـنش توبرکـولینی مثبـت دارنـد،      افرادي که در شده و با تکثیر لمفوسیتها و فعال شدن بعدي ماکروفاژها همراه است. 

سلولهاي زنده معموالً عاري از باسیلهاي سل بوده و باکتریها در نواحی نکروتیک جدا شده توسط موانع بدون عروق وجـود  

   شوند.  ده شده واکنش منفی باشد، باسیلهاي سل به تعداد زیاد در بافتهاي زنده یافت میلوالی که در افراد آدارند. در ح

حفاظت میزبانی با تولید یک نوع لمفوکین به نام فاکتور متوقف کننده رشد مایکوباکتریومها توسط لمفوسیتهاي اختصاصاً 

ي ماکروفاژهـا موجـب متوقـف شـدن اختصاصـی تکثیـر درون سـلولی        تحریک شده ارتباط دارد. این ماده با تأثیر بـر رو 

با فاکتور متوقف کننده ماکروفاژي تفاوت دارد. به دنبال آلودگی طبیعی با باسـیل سـل   گردد. لمفوکین  باسیلهاي سل می

مـت  باشـد و تحریـک اختصاصـی احتمـاالً در ایجـاد مقاو      ایمنی شامل تحریک اختصاصی و غیر اختصاصی ماکروفاژها می

باشـد.   سازي انسان واکسنهاي بکار رفته شامل باسیلهاي سل زنده ناتوان شده یا کشته شده می بیشتر مؤثر است. در ایمن

شـوند   اهلی که غالباً آلـوده مـی  باشد. حیوانات  زا می ترین عامل ایمنی ) نوید بخشBCGگاوي ناتوان شده کالمت (سویه 

منحصراً با باسیل سل گاوي آلـوده  شود. گاو  در گاو با سل انسانی مربوط میها هستند. بیماري  شامل گاو، خوك و جوجه

کنـد.   نسبت به تیپ انسانی نیز مقاومت کامل ندارد. تعداد گاوهاي آلوده با باال رفتن سن افـزایش پیـدا مـی    شود ولی می

ي داراي المفاوي غالباً آلـوده گشـته و تنهـا بافتهـ    کند. سیستم  طبیعی عموماً مزمن بوده و به کندي پیشرفت میآلودگی 

شوند و آلودگی غـدد پسـتان وجـود     ها کمتر آلوده می کبد، طحال و کلیهشود.  نیز غالباً آلوده میباشد. ششها  ضایعات می

شـوند. خوکچـه  هنـدي نسـبت بـه       دارد و باسیلهاي سل حتی در نبودن ضایعات قابل رؤیت پستانی از راه شیر دفع مـی 

هاي لمفاوي، طحال و کبد بیشتر آلـوده شـده    دهند. عقده یالعاده نشان م قاسیل نوع گاوي و انسانی هر دو حساسیت فوب

نواحی نکروتیک در طحال و کبد از مشخصات بارز مریضی شوند.  ها هرگز آلوده نمی ولی آلودگی ششی کمتر است و کلیه

 نسانی کامالً مقاوم اسـت.  ساس بوده ولی نسبت به باسیل سل اح العاده فوقنسبت به باسیل سل گاوي باشد. خرگوش  می

ضایعات بیشتر در ششها بارز است. مایکو باکتریومهاي غیر تیپیک به عنوان عامل مولد چند نوع عفونت از جمله بیمـاري  

خورد. عفونتهاي  تر بوده و التهاب و فیبروز غیر اختصاصی به چشم می آندوبرونشیت شایعشوند.  ششی سل مانند یافت می

هاي آلوده شده بیشتر  سیفیکاسیون. عقدهلاسیستم لمفاوي از نظر بیماري شناسی شبیه بیماریهاي سلی است. از جمله، ک



  میکروبیولوژي   »152«
 
 
 

افـراد تحـت    در شوند. در معدنچیان و سایر افرادي که با گرد و خاك سر و کار دارنـد و همچنـین   زا می نکروتیک و چرك

بیماري پوستی از نوع گرانولوما به نام گرانولومـاي  شوند.  داروهاي ایمونوساپرسیو دیده می کورتیکو استروئیدها ودرمان با 

سـایر عفونتهـاي   انـد.   خوبی شناخته شده و آن را به مایکوباکتریوم مارینوم مستقل دریازي نسبت داده استخرهاي شنا به

یع بوده و به وسیله مایکو باکتریوم اولسرانس تولیـد  پوستی به شکل اولسر نکروز دهنده به نام اولسر برولویی در آفریقا شا

ها غالبـاً   گزارش شده است، این گونه نیووم و مایکوباکتریوم کلئیتد. عفونتهاي زخمی به وسیله مایکوباکتریوم فورتوشو می

اوم بودن بـه  شوند. مایکوباکتریومهاي غیر تیپیک از لحاظ بیماریزا نبودن در خوکچه هندي، مق در بیماري ششی یافت می

ناشی از آنها بـا پیـدایش   کند. آلودگی  دار بودن با باسیل سلی اختالف پیدا می تر و پیگمان داروهاي ضد سلی، رشد سریع

واکـنش  همراه است. افراد آلوده شده با مایکوباکتریومهـاي غیـر تپیـک    العاده تأخیري نسبت به توبرکولین  حساسیت فوق

دهنـد. از   واکنش نشان می PPD-Sارد نشان داده و تعداد زیادي نسبت به غلظت دم کوچکی نسبت به توبرکولین استاند

 Batteyسـلولر ( اینترا مایکوبـاکتریوم  PPD – Bنظیـر   انـد.   هـایی جـدا کـرده    ون سیسـتئین ینبسیاري از گروههاي را

Bacillus ، (PPD –Y اي ،  از سویه مایکوباکتریوم کانزاسیPPD –A از مایکوباکتریوم آویوم  ،PPD – G   از سـویه

Gause  تـوان بـا واکــنش    ون، بـرخالف باسـیلهاي سـل بسـیاري از مایکوباکتریومهـاي غیرتیپیـک را مـی       ینـ گـروه دو را

هاي قابـل تشـخیص از نظـر شـکلی و بیوشـیمیایی کـه مایکوبـاکتریوم آویـوم و          رد. سویهک بندي آگلوتیناسیون سروتیپ

را گیرنـد. آنهـا    قرار میم ئوبندي جزء مایکوباکتریوم اسکلرو فوالس در سروتیپ .شوند سلولر شناخته میاینترا مایکوباکتریوم

ــاکتریوم    مایکوبــاکتریوم آویــوم.کننــد، نظیــر  بــه صــورت کمــپلکس مشــخص مــی مایکوبــاکتریوم اینتراســلولر ـ مایکوب

  باشد.  لینی کمتر می). میزان آلودگی نسبت به میزان آلودگی سلی بیشتر بوده ولی بیماري باMAISاسکلروفوالسئوم (

نامگـذاري، باسـیل جـذام    باشد. علـت   شرح بیماري در هندوستان میباشد. نخستین  مایکوباکتریوم لپري: عامل جذام می

باسـیل جـذام از   شوند یافت شـد.   اولین بار به وسیله هانسن در سلولهاي اپیتلوئید گرد که عموماً سلولهاي لپرا نامیده می

حرکت و بدون اسپورند و معموالً در درون سلولها ولی گاهی  ه باسیل سل دارد. این باسیلها بینظر شکلی شباهت زیادي ب

آمیزي بـا کربـول    شوند. کپسول بر روي سلولها وجود دارد ولی به هنگام رنگ اوقات به طور آزاد در فضاي لمفی یافت می

باشـد و   باسیلهاي سل است. مقاوم به اسـید مـی   آمیزي باسیلهاي جذام شبیه رنگ آمیزي رنگرود.  فوشین گرم از بین می

اي رابطه ژنتیکـی نزدیـک   DNA باشد. تجانس به نام مایکوباکتریوم لپري معروف میشباهت شکلی به باسیل سل دارد، 

گـردد:   جذام بیماري التهابی مزمن انسانی است که به دو نوع مشخص ظاهر مـی کند.  آن را با کورینه باکتریومها ثابت می

تر بیماري، ایمنـی سـلولی تـأثیر حـداقل داشـته و بیمـاري        خیم لوئید و لپروماتوز. در جذام توبرکلوئید اشکال خوشتوبرک
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رود به طـوري کـه حـدود     کندتر از نوع لپروماتوز پیش مییماري گیرد و ب موضعی شده و اصوالً پوست و اعصاب را فرا می

پدید نیامده یا ایمنی حاصل ناچیز است و بیماري بیشتر عمومیـت   انجامد. در جذام لپروماتوز ایمنی سال به طول می 18

هـاي   توده لپروماتوز ماهیت حادتر داشته و با پیدایشباشد. جذام  یافته و ضایعات پوستی فراوانتر، آسیب عصبی کمتر می

د بـه هـم رسـیده و    و ضـایعات بـا رشـ   نامند،  شود. ضایعات مشخص جذام آن را لپروما می بافتی گرانولوماتوز شناخته می

باکتریها در ضایعات هر دو نوع جذام وجود دارند ولی در نوع لپروماتوز فراوانتر از نـوع توبرکلوئیـد   شود.  بدشکلی ایجاد می

پوست و اعصاب محیطی محل دهند.  گیرند و هسته را مورد حمله قرار نمی در سیتوپالسم قرار میسلولها باشند. درون  می

تواند مورد تهاجم جذام لپروماتوز قرار گیرد. نقاطی کـه بیشـتر مـورد     اي می برکلوئید است هر ناحیهتمرکز و رشد جذام تو

سازي در برابر ایـن   ایمنباشد.  گیرد، بخش فوقانی لوله تنفسی، کلیه، چشم، کبد، طحال و رگهاي خونی می حمله قرار می

تر از درجـه حـرارت طبیعـی بـدن      اسیل جذام پایینه حرارت مناسب براي رشد بپذیر است. درج امکان BCGبیماري با 

مولـد جـذام در آرمـادیلو و    گـردد. سـویه    است. مدل حیوانی آن در حیوان گورکن (آرمادیلو) در ضایعات ندولر ایجاد مـی 

ـ گردد. آرمادیلو  از آرمادیلو در میمونها موجب پیدایش جذام در آنها می جدا شدهباشد. باسیلهاي  انسان یکسان می ان میزب

انتقـال بیمـاري از    درجه حرارت بدن آن پایین است و ایمنـی سـلولی ضـعیفی دارد.    مناسب براي باسیل جذام است زیرا

جذام مانند سـل داراي درجـه حـرارت    زایی بیشتري دارد.  باشد، در لپروماتوز قدرت عفونت پذیر می انسان به انسان امکان

آمیـزي   رنـگ شـود. روشـهاي    ام روش میکروسکوپی بیشتر مفید واقع مـی در تشخیص جذباشد.  انتقال و انتشار باالیی می

یـا تراشـه ضـایعات پوسـتی انجـام داد.       هاي تهیه شده از بینـی  توان در مورد الم مقاوم به اسید یا ایمونوفلورسانس را می

تـوان انجـام داد.    تشخیص آلودگیهاي تحت بالینی به طریقه تغییر لمفوسیتها یا با آزمایش توقف حرکـت لوکوسـیتها مـی   

سـریع عالئـم    باشند و به از بـین بـردن   رود، سولفونها مؤثرتر می جذام به کار میه سل در درمان لیداروهاي مؤثر عکاربرد 

درمـانی برگشـت بیمـاري     بـه دنبـال قطـع شـیمی    گیرد.  کنند ولی درمان باکتریولوژیک کندتر انجام می بالینی کمک می

داروهاي شیمیایی انتخابی  )DADDS (فنیل دي آمینو دي اتیل یا دي )DDSسولفون( فنیل آمینو شده است. ديمشاهده 

بیماري از فردي به فرد دیگـر را  اند، درمان احتمال انتشار  در اپیدمیولوژي جذام حائز اهمیتگردند. سولفونها  محسوب می

ي مقاوم پیدا نشده اسـت. ریفـامپین بـه    ها به اندازه سولفونها مؤثر است و نسبت به آن سویهدهد. کلوفازیمین  کاهش می

سازد. مصرف ترکیب داروها به منظور بـه   سرعت علیه جذام مؤثر بوده ولی بدن را به طور کامل از وجود باسیلها پاك نمی

کلوفازیمین رنگ قرمز سنتتیک اسـت. در ترکیـب بـا سـایر داروهـا از      حداقل رساندن مقاومت دارویی توصیه شده است. 

در هیچ بیماري مانند جذام وابستگی بین پاسخ ایمنـی و عالئـم   . رود ن و داپسون در درمان جذام به کار میجمله ریفامپی
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کوري در جذام وجود دارد ولی این پاسخ میزبان را نسبت به بیمـاري مصـون    آنتیشود. پاسخ  بالینی بیماري مشاهده نمی

العاده  انسان نسبت به بیماري ناشی از مایکوباکتریوم لپري فوق سازد و پاسخ ایمنی مؤثر با ایمنی سلولی ارتباط دارد. نمی

فـرد ایمنـی نسـبتاً مـؤثري     شود. اگر  به وسیله پاسخ ایمنی سلولی مؤثر کنترل می جذام لینیامقاوم است. آلودگی تحت ب

ده و باکتریهاي کمتري در با ضایعات نسبتاً کمتر و تعداد کم باسیلها در بافتها همراه بوپیدا کند بیماري شکل توبرکلوئید 

شود این شکل از بیماري نسبتاً مسري است. شکل لپروماتوز بیماري ایمنی سـلولی نـاقص ایجـاد     ترشحات بینی دیده می

انتشار یافته و تعداد ضایعات بیشـتر از نـوع جـذام     کند و حفاظتی وجود ندارد و باکتریها به طور وسیع در همه اندامها می

سیلها به تعداد زیاد در بافتها وجود داشته و با دفع از راه بینی به مقادیر زیاد منبع خطر آلودگی بـراي  توبرکلوئید است. با

براي میزبـان داشـته و جـذام حتـی در شـکل      شوند. تعداد باسیلها در جذام لپروماتوز سمیت کمی  اطرافیان محسوب می

ایمنـی در جـذام لپرومـاتوز بـه نقـش      باشـد. نقـص    ی میسلول خیمی است. لپري انگل درون لپروماتوز فرآیند نسبتاً خوش

  گردد.  نیدوزوم لپروزوم می در بافتها به تعداد زیاد موجب اریتماشود. باسیل  وط میبمر Tسلولهاي 

  رومینلپ

پس شود. یعنی  فرناندز که سریع نمایان میـ واکنش 1کند:  باشد و دو نوع واکنش ایجاد می حساسیت در افراد جذامی می

هفتـه نمایـان    4یـا   3باشد کـه واکـنش آرامـی اسـت و بعـد از       ـ واکنش دوم واکنش میتسودا می2چهار روز.  الی سهاز 

  شود.  دیده می BCGسازي با  گردد. واکنش اختصاصی بوده و در سل نیز بروز کرده به دنبال ایمن می

نامنـد و باسـیلهاي    جذام موش صـحرایی مـی   بیماري بومی موشهاي صحرایی که آن را عموماًموریوم:  مایکوباکتریوم لپري

باشـد و درون سـلولها بـه سـر      شود. شکل و اندازه آن شبیه باسـیل جـذام مـی    مقاوم به اسید فراوان در ضایعات دیده می

باشد. بـا   سلولی براي رشد باسیلها در بدن ضروري نمی نوبرد. ولی مثل جذام آرایش مجتمع و موازي ندارد. محیط در می

موش وحشی نسبتاً غیرحساس بـوده و تلقـیح زیـر    گردد.  ر موش سفید، موش خانگی و خوکچه هندي منتقل میتلقیح د

  کند. پوستی گرانولوماي موقت ایجاد می

ارز  موریوم از بسیاري از جهات به ویژه از نظر پاسخ ایمنـی بـا جـذام انسـانی هـم      جذام موش ناشی از مایکوباکتریوم لپري

آنتریت مزمن در گاو که منجـر  پاراتوبرکلوزیس: باشد. مایکوباکتریوم  یدي براي جذام انسانی میجذام موش مدل مفاست. 

شـود. ایـن    مایکوبـاکتریوم آویـوم تولیـد مـی     العاده شبیه بـه  له باسیل مقاوم به اسید فوقگردد به وسی به مرگ حیوان می

  گردد.  شدن در این بیماري مشاهده نمینامند. پنیري  بیماري گاهی بیماري جونز و باسیل را باسیل جونز می
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زوتیک در موش چمنی شبیه سـل  باشد، مقاوم به اسید است. عامل عفونت مزمن اپی موش چمنی: یا باسیل ول می یلباس

نظر کشت اي به باسیل سـل شـباهت دارد ولـی پیگمـان تولیـد      نامند. از  یکروتی نیز میباشد و آن را مایکوباکتریوم م می

شود. در خوکچه هندي و خرگوش بیماریزا بوده ولـی در پرنـدگان بیمـاریزا     توسط گلیسرول تحریک نمی کند و رشد نمی

شـود،   اك و علوفـه یافـت مـی   خی در ئباسیل تیموتی یا مایکوباکتریوم فلنماید.  حساسیت توبرکولینی ایجاد می باشد. نمی

باشد . این باکتریها باسیلهاي مقاوم  س به حالت انگلی میسمگماتیریکوم و مایکوباکتریوم یباسیل کره یا مایکوباکتریوم بوت

بـاکتري در ادرار و مـدفوع بـه    باشد. ایـن   باشند. باسیل سمگما از نظر شکلی شبیه باسیل سل می ساپروفیت می به اسید

  کند.  باسیل سل رشد می  باسیلهاي ساپروفیت سریعتر ازشود.  صورت آلودگی دیده می

  اسپیروکتها 

قطبیت قـدامی ـ خلفـی    باشند.  حدواسط بین باکتریها و پروتوزوئرها میباشند. اشکال  ي مارپیچی و متحرك میمیکروبها

بیوتیکهاي ضدباکتریایی و  باشند و نسبت به آنتی اي ندارند، داراي اسید مورامیک در دیواره سلولی می ندارند، غشاي هسته

ر باکتریهاي دیگر دیواره سلولی معموالً سفت نبوده و متحرك بـودن  باشند. برعکس اکث لیزوزیم از پروتوزوئرها حساس می

تشخیص انواع انگـل و حشـره ناقـل ارزش    هاي خارجی مشخص. در  هآنها به ساختمان سلولی بستگی دارد نه به وجود تاژ

سـم  وپالباشـد کـه شـامل سیت    ختمان اساسی اسپیروکتها به صورت استوانه پروتوپالسمی مارپیچی میساتشخیصی دارد. 

سیتوپالسمی و  ءمتمایز کردن غشاباشد.  سیتوپالسمی و احاطه شده با یک الیه پپتیدوگلیکانی نازك می ءمحصور در غشا

دیواره نامند.  میالیه پپتیدوگلیکانی از نظر شکلی آشکار نیست و این دو ساختار را با هم کمپلکس پپتیدوگلیکان ـ غشاء  

سـمی غشـاء   باشـد. روي غشـاء اسـتوانه پروتوپال    منفی می یواره سلولی باکتریهاي گرموتوپالسمی شبیه درسلولی استوانه پ

بـا  کورهـاي اختصاصـی    آنتـی باشـد. واکـنش    خارجی شل یا محکم به نام پوشش قرار گرفته که کشدار یـا شـکننده مـی   

یدوگلیکان ـ غشاء  بین پوشش خارجی و کمپلکس پپت حضور مکمل اثر باکتریسایدي دارد.ژنهاي پوششی خارجی در  آنتی

و باشـد.   هاي خارجی باکتریهاي دیگر می سیتوپالسمی یک یا چند تا از الیاف محوري قرار گرفته و این ساختار شبیه تاژه

هـا) در   ه الیاف محـوري (تـاژ  اند.  ها از یک رشته غالفدار، قالب و جسم پایه تشکیل شده در حرکت باکتري نقش دارد. تاژه

نتهاي سلول منشأ گرفته و در طـول اسـتوانه پروتوپالسـمی زیـر پوشـش خـارجی گسـترش پیـدا         غشاء سیتوپالسمی از ا

هاي باکتریولوژیک با حرکت فعال عبور کننـد.   اند. زیرا قادرند از منافذ پاالیه پذیر برخی از اسپیروکتها باریک پاالیهکند.  می
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شوند. اسـپور   کننده کشته می اغلب مواد ضدعفونیو به وسیله به طور غیرعادي نسبت به خشکی حساس بوده اسپیروکتها 

  ندارند. 

اند. این الیاف احتماالً بـا ایجـاد    باشد که اطراف استوانه پروتوپالسمی پیچ خورده می 20تا  15تعداد الیاف محوري بورلیا: 

ا بـا روش  ها غیریکنواخـت و خشـن هسـتند. ایـن باکتریهـ      باشند. مارپیچ نوعی حرکت چرخشی عامل حرکت باکتري می

شوند. برخالف سایر اسپیروکتها آنها را بـا رنگهـاي    آمیزي می آن نظیر گیمسا رنگ ي تغییر داده شدهارومانوسکی یا روشه

باشد. بورلیا  اي در شرایط میکروآئروفیلیک در محیط کشت پیچیده، قابل کشت نمی بورلیا هرمسیکنند.  آنیلینی رنگ می

کننـد.   الکتات تولید می EMPآورد و از طرق راه متابولیکی  کتیک جور گلوکز بدست میداتونی انرژي خود را از تخمیر ال

فسـفات معـدنی و    ي قابل کشت براي رشد به لیپید نیـاز دارنـد. و لیزولسـیتین را بـه اسـیدهاي چـرب، کـولین       بورلیاها

روس یا شپش به بدن انسان انتقـال  هاي جنس اورنیتودو انسان بیماریزا بوده و به وسیله کنهکنند. در  گلیسرول تجزیه می

عامل تـب راجعـه   کند.  بورلیاهاي مولد بیماري در پرندگان، گاو و اسب به وسیله ناقلین دیگر انتقال پیدا می کند. پیدا می

، که به وسـیله شـپش پـدیوکولوس هومـونیس     مندان ریکورانتیس می مولد این بیماري اپیدمیک را بورلیاباشد. باکتري  می

ـ ای دومین نوع تب بازگرد آندمیک است که به وسیله کنه اورنیتودوروس انتقـال مـی  یابد.  هومونیس انتقال میزیرگونه  د. ب

شـوند و   مـی شروع بیماري ناگهانی با لرز، تب، سردرد شدید و عضله درد ومفصل درد است. طحال و کبد تا حدي بـزرگ  

بیوتیکهـا از   آنتـی توان در خون پیدا کرد. بـا انـواع    ها را می تدر جریان حمله بیماري اسپیروکشود.  یرقان عموماً دیده می

بیوتیکها غالبـاً بـا عالئـم شـوك      با بسیاري از آنتیشود. درمان  میها درمان  سیلین، اریترومایسین و تتراسیکلین جمله پنی

بیوتیکهـا،   تـی تخریـب سـریع اسـپیروکتها بـه وسـیله آن      همراه است.  Jarish - Herxheimerآندوتوکسینی یا واکنش

پستانداران کوچـک بـه ویـژه جونـدگان مخـزن      گردد.  آندوتوکسین باکتریها را رها ساخته و گاهی موجب مرگ بیمار می

کورهـاي تجزیـه کننـده و     هـا همچنـین آنتـی    باشند. به دنبال آلودگی آگلـوتینین  ها می طبیعی آلودگیهاي حاصل از کنه

حاصل از بهبودي بیماري دوام کوتـاهی داشـته و ایمنـی نسـبت بـه آلـودگی       شود. ایمنی  اسپیروکتساید در سرم پیدا می

ژنیـک   به ناپایـداري آنتـی  ه رسد بازگشت تب اساساً یک پدیده ایمونولوژیکی بود نظر میباشد. به  مجدد، ایمنی سلولی می

 Bژن  باشند و آنتی می Cو B وA ژن  شود. بورلیا توریکاتا و بورلیا پارکري داراي سه جزء آنتی اسپیروکتها نسبت داده می

اي به چهار  هرمسیاي و بازگردي دارد. بورلیا  ویژگی سویه C وAژنهاي  مشترك بوده و تغییر ناپذیر است در حالیکه آنتی

هـاي بـازگرد علیـه حملـه اولیـه و حمـالت بـازگرد         سـرم شـوند.   متمـایز مـی   Oو C وBو Aسروتیپ اصلی به نامهـاي  

باشـد.   هاي بازگرد مؤثر نمـی  بخش بوده و علیه سوي اي علیه حمالت حفاظت که سرم حملهبخش بوده در صورتی  حفاظت
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آنچـه کـه در تشـخیص    توان در خون بیماران طی شروع یک بازگرد نشان داد. شبیه  اسپیروکتهاي مولد تب بازگرد را می

توان با خـون   را می )Kellyیط کلی (تر است. مح بخش هاي نازك خون رضایت رایت براي الیهرود. رنگ  ماالریا به کار می

تاریـک مشـاهده نمـود.     واصل زمانی از آن برداشت کرده و اسپیروکتها را زیر میکروسـکوپ زمینـه  تازه تلقیح نمود و به ف

شوند و آلـودگی بـه وسـیله حشـرات مکنـده خـون        تب بازگرد به جاي انگل بافتی انگل خونی محسوب میاسپیروکتهاي 

اي: که در آن معموالً انتقال از مخزن حیوانی به  دو نوع اپیدمیولوژیک بیماري شناخته شده است: کنه کند. انتقال پیدا می

  دهد. ري را از انسان به انسان انتشار میشپشی: که بیما گیرد. انسان صورت می

شرات، بزاق و مـدفوع  نسل از طریق تخم انتقال یابد. اسپیروکتها در مایع ران ح 5حداقل  حشره ناقل در تواند میآلودگی 

تـودوروس موباتـا از   باشـد. اورنی  ران و بزاق در رابطه آلودگی انسان راه انتقال مهمـی مـی  هاي آلوده وجود دارند. مایع  کنه

. تب بازگرد اروپایی به وسیله شپش انسانی از فردي به فرد دیگر منتقـل  ندک تقل مینطریق مایع ران و نیش آلودگی را م

ل نیش با ترشحات شپش آلوده نشده بلکه شپش آلوده بایستی بر روي پوسـت  محودگی ناشی از کنه، آلشود. برخالف  می

  گردد.  بدنی محل نیش آلوده می له شده و اسپیروکتهاي مایع

  بورلیا بورگدوفري  

پرنـدگان را   هاي حیوانی جدا گردیده است. کنه ایگـزودس و پسـتانداران و   ها و میزبان از کنهباشد.  عامل بیماري الیم می

بیوتیکها، به ویژه اگر نمونه اولیه بیوپسی  یا تغییریافته آن به اضافه آنتی Kellyباشند. محیط  منبع اصلی این باکتري می

. بیماري به صورت آرتریت، اختالل در چند اندام انسـان و  باشد هاي آلوده باشد، محیط جداسازي باکتري می پوست و کنه

تر  به صورت گریز از مرکز گسترش یافته و حاشیه پهن و مرکز روشنگردد. پاپول  ظاهر می به صورت پاپول کروي کوچک

پروکاریوتها داراي کرومـوزوم حلقـوي هسـتند، سـلولهاي بورلیـا      گویند.  کند که به آن اریتماي مزمن مهاجر می ایجاد می

اي  ردرد، خستگی و آدنوپاتی ناحیـه ضایعات پوستی با تب، ساي خطی دارد. DNAبورگدوفري کروموزوم خطی یا عناصر 

قرینـه،   گیري الیم ورم اولیگوآرتیکولر بی شوند. در همه برخی از بیماران دچار مننژیت و نوروپاتی محیطی میهمراه است. 

در معـدودي ناهنجاریهـاي قلبـی عمومـاً     دهد.  پذیر، مفصل درد در مفاصل بزرگ مثل زانو رخ می مدت ولی برگشت کوتاه

اروپایی گیرد. ناقل  انتشار بیماري الیم به وسیله ناقل بندپاي آلوده صورت میآید.  ان بطنی (کاردیت) پیش میانسداد شری

بـادي   بورلیا بورگدوفري آنتییابد. علیه  انتقال می ها از راه تخم کنهباشند. آلودگی  می Ixodesrieinusهاي گونه  آن کنه

بـراي    سـلولزي جداگانـه   هـاي  سترن ایمونوبالتینگ با به کار بردن اسـتریپ شود. آزمایشهاي مربوطه به وسیله و تولید می
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IgG  وIgM بـادي فلورسـنت،    آنتـی سرولوژیک براي شناسایی بورلیا بورگدوفري االیـزا،  شود. روشهاي  به کار گرفته می

سـطح خـارجی بورلیـا     OSPAبادي مونوکلونال علیـه پـروتئین    باشد. آنتی ایمونوبالتینگ و آزمایشهاي بورلیا سایدي می

توانـد بـه کـار بـرده شـود.       و ایمونوتراپی مـی  و همچنین خنثی سازي OSPAبندي  بورگدوفري براي تخلیص و زیرتیپ

نسـبت بـه ماکرولیـدها،     بورلیـا بورگـدوفري   انـد.  از این پروتئین سطح خارجی بورلیـا بورگـدوفري تهیـه نمـوده    واکسنی 

باشـد. حساسـیت نسـبی بـه      ها حساس مـی  گی و نسل دوم و سوم سفالوسپورینساخت هاي نیم سیلین ها، پنی تتراسیکلین

باشـد.   مقـاوم مـی   هـا و ریفـامپین   متوپریم، کینولـون  و کلرامفنیکل داشته و نسبت به استرپتومایسین، تري Gسیلین  پنی

پونمـا راتئـوم عامـل پینتـا     وپونما پرتنو عامل یاز و ترو، ترفیلیسیپونما پالیدوم عامل سوبیماریزاي انسانی شامل تراشکال 

 گـروه  4بـه   را پونماتوزهـا وشـوند. تر  پونماهاي غیربیماریزا بخشی از میکروفلور طبیعی دهان محسـوب مـی  وترباشند.  می

شوند. یاز یا سیفیلیس استوایی و پینتـا یـا یـاز     آمیزشی و غیرآمیزشی تقسیم می فیلیس که به اشکالیاند: س تقسیم کرده

سیفیلیسی همچنین به شـکل  دهد. آلودگی  اپیدمیک روي میمیزشی یا موربوس گالیکوس به شکل آ فیلیسیسپینتایی. 

پونما وپونما عبارتند از: تروهاي قابل کشت تر غیرآمیزشی به دنبال اپیدمیهاي سیفیلیسی آمیزشی دوام داشته است. سویه

که اغلب در تجربیات فیزیولوژیـک بـه کـار    ای سویه پونما ریفرنجنس.وپونما فیجی دنیس ـ تر وپونما پرتنو ـ تر وپالیدوم و تر

میکروآئروفیلیک پونماهاي قابل کشت وپونما پالیدوم برخالف ترونیکولز). تر 57ز است، (سویه لیکونرود سویه ویروالن  می

ناسـایی  را در آن شC  وB اکسیداتیو بوده و وجود سیتوکروم بوده و داراي سیستم انتقال الکترونی فعال و فسفریالسیون 

شـود. اسـید    شود و در حضور اکسـیژن اسـید پیروویـک نیـز اکسـیده مـی       اکسیده میاند. گلوکز در چرخه گلیکولیز  کرده

پالیدوم ویروالن در کشت به سلولها چسـبیده و بـه سـرعت وارد    پونما وکند. تر الکتیک به عنوان دهنده الکترون عمل می

این ساختار اسپیروکت را گیرد.  طریق ساختار انتهایی اسپیروکت انجام می به سلولهاي پستاندار ازشود. چسبیدن  آنها می

اسپیروکتها پس از اتصال حرکـت خـود را حفـظ کـرده و حرکـت      سازد.  به پذیرنده غشاء سیتوپپالسمی سلول متصل می

در خـارج از بـدن    العاده حساس بوده و به سـرعت  میکروبهاي فوقپونماها وخورد. تر موجی و انعطافی در آنها به چشم می

  به طور غیرعادي نسبت به گرما حساسند. روند.  میرند. این باکتریها با آب و صابون و خشکی از بین می می

روي حیوان موجب پیدایش شـانکر اولیـه و پـس از چنـد هفتـه ایجـاد ضـایعات        ابتلقیح با زخم کردن دستگاه تناسلی یا 

اسکروتومی شانکر اولیه ایجـاد کـرده و بـه     درون کند. تلقیح  کیت ایجاد میپیوند زدن بیضه اورگردد.  سیفیلیس ثانویه می

مدت طـوالنی در سیسـتم لمفـاوي زنـده     شود. اسپیروکتها  ضایعات اختصاصی عمومی سیفیلیس ثانویه پیدا می دنبال آن

  توان آنها را از عقده پشت زانو پیدا کرد.  مانند و می می
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ژیـن کـاربرد تشخیصـی وسـیع دارد. ایـن      آکور ماننـد ر  توز دو گانه است. فعالیت آنتیپونماوپاسخ ایمنی هومورال علیه تر

با کاردیولیپین غیراختصاصی تهیه شده از بافتهاي سالم واکنش نشان کور اختصاصاً در تثبیت مکمل و فلوکوالسیون  آنتی

پونمـا  وگـردد. تر  مـانی ناپدیـد مـی   در داده و عیار آن با وضع بالینی بیماري متناسب است و در بهبودي حاصـل از شـیمی  

با به کـار   پونما زوئل زرا، دارد.ونتیکوال و تردپونما وپونما فیجیدینیس و تروژنهاي مشترك یا بیوتیپ رایتر تر پالیدوم آنتی

  کور فلورسنت از یکدیگر متمایز ساخت. بردن روشهاي جذب و متوقف کردن و یا روشهاي آنتی

  پونما پالیدوم وتر

از راه تماس جنسی انتقـال پیـدا   آمیزشی تقریباً باشد. سیفیلیس  یزشی و سیفیلیس غیرآمیزشی یا بومی میسیفیلیس آم

سیفیلیس غیرآمیزشی به طور مستقیم از راه غیرجنسی و یا به طور غیرمستقیم با مصرف وسایل غـذاخوري  کند. ولی  می

ردد. ایـن  گـ  در سیفیلیس بر روي دستگاه تناسلی ظاهر مـی  زخم اولیه معموالًکند.  ها و بالغین انتشار پیدا می در بین بچه

نیز در زنان شکل سیفیلیس اولیـه  سیفیلیس مادرزادي شود.  زخم در بیماري کودکان بر روي مخاط دهانی و لبها پیدا می

در یفیلیس گیـرد. سـ   صـورت مـی   بـاز  جنس باز و دگر در مردان همجنسو ثانویه را به دنبال دارد. باال بودن موارد بیماري 

پونمـا  وسیفیلیس در انسان به این صورت است که در مرحله نخست به دنبال نفـوذ تر باشد. مراحل  نواحی شهري بارز می

ضایعه اولیه یا آغازي کـه از نظـر بـالینی یـک     دهد.  در پوست یا غشاهاي مخاطی به سرعت بافتها را مورد تهاجم قرار می

شـود. انتشـار    مرحله اول یک آلودگی موضعی محسوب می د.نیا شانکر سفت گوی نین شانکر هانترباشد، که به آ اولسر می

پونماهـا  وشوند. تر هاي لمفاوي به سرعت وارد می شود و آنها در عقده پونماها تقریباً بالفاصله بعد از ورود آنها شروع میوتر

ر اولیه با آسـیب بافتهـا همـراه نیسـت، در     گرچه تکثیآورند.  در محل ورود تکثیر یافته و شانکر اختصاصی را به وجود می

رود ایـن   تصور مـی گردد.  عرض چند روز خونریزي آسیب عروقی و نکروز پیدا شده و مواد موکوئیدي در شانکر متراکم می

  کند.   باشد که به پیدایش شکل زخم اولیه کمک می مواد اسید هیالورونیک و سولفات کندروئتین می

گاهی تا یک سال یـا بیشـتر در مـواقعی کـه افـراد تحـت       افته آلودگی سیفیلیسی را دارد. مرحله دوم ماهیت عمومیت ی 

پوستی با ظاهر و دوره گوناگون، ضایعات استخوانی، مفصلی و چشمی، بزرگ افتد. ضایعات  درمان قرار نگیرند به تأخیر می

اد نه فقط در ضـایعات و غشـاهاي مخـاطی    به تعداد زیپونماها وتردهد.  هاي دیگر رخ می هاي لمفاوي و پدیده شدن عقده

  وجود دارند و گاهی نشان دادن آنها دشوار است.بلکه در خون 
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شـود و گـاهی    آلـوده مـی  شود. کبـد   پوستی و ضایعات کوفتی در امعاء و احشاء پیدا میکشد. اولسراسیون  سالها طول می

آیـد بـه    ا، برجسـتگیهایی بـه وجـود مـی    در محـل ضـایعات سیفیلیسـی روي شـریانه    آیـد.   سیروز سیفیلیسی پدیـد مـی  

ممکن اسـت در مرحلـه   گردد. نوروسیفیلیس  که سبب خونریزي و پاره شدن سبب مرگ میAneurysm   Aoroteنام

مرحله چهـارم  شود.  در اکثر موارد یکی از تظاهرات مرحله سوم سیفیلیس محسوب می سوم یا حتی مرحله دوم پیدا شود.

توان  ها را میپونماوترباشد.  تابس دورسالیس و فلج عمومی از عالئم بالینی مشخص مینامند.  را مرحله پاراسیفیلیتیک می

 5و در  سـازد.  به آسانی جنین را در رحم آلوده مـی پونما وتر در سیفیلیس مادرزادي، در سیستم عصبی مرکزي پیدا کرد.

باعث توقف نمو جنین سازد.  به جنین فراهم میماه دوره آبستنی جفت به حداکثر نمو خود رسیده و انتقال اسپیروکت را 

نـادر اتفـاق   سوم آید. مرحله  ضایعات اختصاصی مرحله دوم به وجود میآید.  گشته و تولد زودرس و جنین مرده پدید می

پونما پالیدوم که سـلول را  وساکارید سطحی یا کپسول تر : بخش موکوپلیفاکتور ویروالنس پیشنهاد شده استافتد. دو  می

سـاکاریداز کـه    موکـوپلی کنـد.   کورها علیه اجزاء غشاء خـارجی محافظـت مـی    و اثرات زیانبخش آنتی نژاثر سمی اکسی از

با اسید هیالورونیک سطح غشاء سلول میزابانی در چسبیدن بـاکتري نقـش دارد. ان   باشد با واکنش  پذیرنده باکتریایی می

باشد. باکتري توکسـین   که محافظ ساختمانی براي رگهاي خونی می گیرد استیل ـ گلوکز آمین در اختیار باکتري قرار می 

بـا تروپونمـا پالیـدوم    باشـد. آلـودگی    و از تظاهرات ایمنی سلولی مـی  باشد شبیه ایمنی در سل میکند. ایمنی  تولید نمی

کورهـاي ضـد    لیپوئیدي و همچنـین آنتـی   هاي آنتیکند و این پاسخ با ظاهر شدن رآژین همچنین پاسخ همورال ایجاد می

حرکـت شـده و    کورهاي اختصاصـی بـی   در حضور مکمل به وسیله آنتیآید. اسپیروکتها  تروپونما پالیدوم در سرم پدید می

  گردد.   کورهاي باکتریساید می ساکاریدي در بدن میزبان مانع اثر آنتی شوند. کپسول موکوپلی کشته می

کورهـاي   کورهاي حاصل علیه مـواد اختصاصـی اسـپیروکت، آنتـی     مورال دو نوع است : ظاهر شدن رآژین ـ آنتی وپاسخ ه

  نامند.  پونمایی میوینی بطور وسیع براي مقاصد تشخیصی به کار برده شده آن را آزمایشهاي سرولوژیکی غیر ترژرآ

صاره بوت مکمل توسط واسرمن و همکارانش ابداع گردید. واکنش ایمونولوژیک اختصاصی بوده و با استفاده از عثآزمایش 

آبی جنین سیفیلیسی که محتوي تعداد زیادي اسپیروکت است انجام گرفته است. سرم سیفیلیسی هنگام مخلوط کـردن  

ي سـالم پیـدا   بـافتی را در انـواع بافتهـا    گر موجود در عصـاره  کند. ماده واکنش لوکوالسیون ایجاد میاسرمن فژن و با آنتی

گـردد.   از عصـاره قلـب گوسـاله تهیـه مـی     لیپین معـروف اسـت و   ردیوفسفولیپیدي بوده و بـه نـام کـا   کردند. ماهیت آن 

ینهایی هستند که در نتیجه آلودگیهاي سیفیلیسی و همچنین سایر عوامل ظاهر شـده و  ولگلوبکورهاي رآژینی ایمونو آنتی

شـوند.    ل نمـی دهند. رآژینها  بطور اختصاصی علیه اسپیروکتها حاص پین واکنش میدر آزمایشهاي سرولوژیکی با کاردیولی
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لیپین تشـکیل  غشـاء میتوکنـدري احتمـاالً کـاردیو     کورهایی هستند که در اثر آلودگی پیدا شده و علیه اجزاء آنتیآنها اتو

  شوند.  می

باشد بلکه در مـورد    کورهاي رآژینی براي سیفیلیس اختصاصی نمی ژن لیپوئیدال کاربرد بهتري دارد. آنتی زمایشهاي آنتیآ

رود.  آزمایشهاي راسب شدن نیز بکار مـی شود.  ارتیماتوزوس نیز ظاهر می یها نظیر جذام، ماالریا و لوپوسبسیاري از بیمار

مفیدترین روش براي جدا کردن تعداد زیادي از  ARTباشند.  متداول می ARTو  RPRروي الم،  VDRLآزمایشهاي 

) TPIحرکت شدن تروپونما پالیدوم ( ماش بیآزباشد. در  روشهاي نامبرده یکسان میشود. حساسیت  مایعات محسوب می

 TPIگردنـد. آزمـایش    حرکـت مـی   ور و مکمل سخت شرایط بیهـوازي بـی  ک ، اسپیروکتهاي زنده متحرك در حضور آنتی

نیـز   FTA – ABSت تروپونمـایی  سـن کـور فلور  العاده اختصاصی است. آزمایش دیگري به نام آزمایش جذب آنتـی  فوق

گـردد تـا    این روش مردم بیمـار جـذب سـویه قابـل کشـت رایتـر تروپونمـا فیجیـدینس مـی          باشد. در بسیار متداول می

کنند. اگـر   ویه غیر زنده نیکولز تروپونما پالیدوم مخلوط میسکورهاي مشترك را جذب نماید و سرم جذب شده را با  آنتی

تروپونمـایی  دهد. هماگلوتیناسیون  ژنهاي سطحی اسپیروکتها واکنش نشان می کور اختصاص باشد با آنتی سرم داراي آنتی

)TPHAتروپونمایی ژنهاي   رنگ شده با آنتی یتها بیسرویتارباشد. در این روش  هزینه می ) آزمایش تروپونمایی ساده و کم

  نسبت به آزمایشهاي کاردیولیپینی برتري دارد.  TPHAگردد.  مشتق از سویه نیکولز حساس می

براي شناسایی سـرمهاي   FTA-ABSبه منظور جداسازي سرمها و روش  TPHAیا  VDRLروش عملی به کار بردن 

  باشد.  گر می واکنش

، انترولـوکین   RCRو تکثیر آن و وجود آن در ضایعه مرحله اول و ضایعات مرحله دوم با  m RNAباترانویسی معکوس 

نشـان داده شـده    +CD8ک سیتوتوکسی  T شناسایی شده و فعالیت سلولهاي THTکاینهاي ویژه پاسخ سلولی و سایتو

  است. 

شـوند. برخـی ماههـا مثبـت بـاقی       افراد مبتال به سیفیلیس اول یا دوم چند ماه بعد از بکار بردن رژیم درمانی منفی مـی 

اخیر سیفیلیس را واسرمن ـ مقاوم، رآژین ـ مقـاوم     مانند. حالت  مانند و عده معدودي مدت نامشخصی مثبت باقی می می

 باشـد.  مقاوم سرمی نشانه از بین رفتن کامل اسپیروکتها در کانونهاي عفـونی پـردوام مـی   امند. حالت ن یا مقاوم سرمی می

  شود.   شود تقریباً همیشه در سایر تروپونماها مثبت می آزمایشهایی که در آنها از کاردیولیپین استفاده می

سـیلین کـه    پنـی گردد.  رمانی محسوب مید ترین روشهاي شیمی دار در درمان سیفیلیس یکی از قدیمی ارسنیک تترکیبا

روي باکتریهـاي در حـال رشـد    سـیلین   شوند. پنی انتخابی محسوب میداروي  ،باشند اسپروکتها نسبت به آن حساس می
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سیلین سفیلیس بـه تـراکم بـاالي سـرمی ایـن       پنیگردد. درمان  تأثیر داشته و مانع سنتز پپتیدوگلیکان دیواره سلولی می

تـوان   خونی را مـی  حد زیرا زمان تقسیم اسپروکتهاي سیفیلیس طوالنی است. ایندت طوالنی نیاز دارد، بیوتیک به م آنتی

در سوسپانسیون آبی یا روغنی به دست آورد. از عواقب  پروکائینه  G سیلین پنیسیلین دیرپا نظیر  به آسانی با تجویز پنی

سیلین گاهی به علـت حساسـیت افـراد     است. درمان پنیدرمانی در سیفیلیس رویداد واکنش جاریش ـ هگز هایمر   شیمی

 ریترومایسـین و ا ، هـا  تتراسـایکلین   الطیـف نظیـر   بیوتیکهاي وسیع جانشین شامل آنتی شود. داروي نسبت به آن منع می

یلیس سـیف  .و سفالوسـپورینها  ترومایسین، کالریترومایسین باشد مانند دوکسی سیلین می ارز پنی باشد و کاربرد آنها هم می

ماهیت اپیدمیولوژیکی است نه بالینی. در کودکـان و افـراد خـانواده    باشد. یک  غیر آمیزشی یا بومی به نام بژل معروف می

  یابد.  انتشار می

آیـد کـه شـامل     هاي مخاطی در دهان بوده و همچنین ضایعات پوستی پدید مـی  نخستین تظاهرات آلودگی پیدایش لکه

نوك پستان مادران آلـوده شـده توسـط کودکـان، وجـود اسـپیروکتها را نشـان        د. ضایعات باش کوندیلوماي آنوجنیتال می

  سیلین درمان نمود.  توان بیماري را با پنی باشد و می مولد این بیماري تروپونما پالیدوم میدهد. باکتري  می

تروپونمـا پالیـدوم   د. بـه  باشد و توسـط بـایون شناسـایی شـ     خرگوش میعامل سیفیلیس تروپونما پارالوئیس کانی کوال : 

تروپونمـا پالیـدوم   زایی آن در انسان پایین است و از نظر سرولوژیک یک واکـنش تقـاطعی بـا     شباهت دارد. قدرت عفونت

  هد.  نشان می

و سویه نیکـولز   phagedenisنظر ژنتیکی در گونه تروپونما باشد. از  یتر یا کازان میانیس : یا تروپونما ریدیجیتروپونما ف

  اند.  و سویه تروپونما فرینجنس قرار داده شده Noguehiهاي  ویروالن و سویه غیر

ـ  درصد سرم حیوانات رشد می 10در محیط گلیکوالت در حضور یتر به آسانی اتروپونما ر ه لحـاظ شـکلی کـامالً بـا     کند. ب

اي دارد. در شرایط مناسب به  هپذیري قابل مالحظ نامشخص و انعطاف تر و موجهاي تروپونما پالیدوم اختالف دارد و کلفت

نکروتیـک اولسـراتیو وینسـنت وجـود دارنـد. روي      شوند. تروپونماهـا در دهـان سـالم و در شـرایط      سلول فعال تبدیل می

به عنوان عامـل بیماریهـاي   یابد.  در ضایعات دور دندانی شدید تعداد آنها افزایش میشوند.  هاي دندانی نیز دیده می پالك

  باشد.  ر میدور دندانی دشوا

مـذکور در ترشـحات سـروزي ضـایعات پوسـتی و      شود. اسـپیروکتهاي   تروپونما پرتنو: یاز یا تمشک استوایی نیز گفته می

بیمـاري در  گـردد. ایـن    زمینه تاریک مشـاهده مـی  آمیزي گیمسا و با میکروسکوپ  رنگشود. با  سیستم لمفاوي یافت می

قـراري و   شـود. بـی   جوشها بیشتر در ساق و کـف پـا دیـده مـی    دد. این گر انسان با پیدایش یک جوش پاپولر مشخص می
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از دستگاه تناسلی بوده و به صـورت  حالی عمومی قبل از ظاهر شدن ضایعات پوستی وجود دارد و ضایعه آغازي خارج  بی

یاز خرچنگی یا یاز گردد آن را  کف پاها ظاهر میکه عفونت روي شود. هنگامی  یک پاپول تنها یا گروهی از آنها نمایان می

جوشها در ناحیه گردن و در محل پیونـد پوسـت و   ماند.  نامند، که خشک شده و جاي زخم باقی می مرطوب خرچنگی می

در ایـن بیمـاري مثبـت     آزمایشهاي سرولوژیکی سـیفیلیس شوند.  غشاي مخاطی در اطراف بینی، دهان و مخرج دیده می

بـه نـدرت آمیزشـی اسـت و     دهنـد. بیمـاري    را مثبـت نشـان مـی    TPIیش درصد افراد آزما 75است. و در نواحی بومی 

تواننـد بیمـاري را انتقـال دهنـد. بیمـاري یـاز را        زن نیز می هاي نیش باشد. مگس شایعترین راه انتشار آن تماس افراد می

یـاز و سـیفیلیس بسـیار    رابطـه بـین   انـد.   ها نیز مؤثر واقع شده تتراسایکلینسیلین درمان کرد،  توان با موفقیت با پنی می

نزدیک بوده و اختالف آنها در غیرآمیزشی بودن یاز، اختالف شانکر هـانترین و یـاز و کمیـاب بـودن ضـایعات احشـایی و       

تقاطعی بین سیفیلیس و یاز تشـابه  گویند. ایمنی  یاز را سیفیلیس نوع استوایی نیز میباشد.  معموالً نبودن مرحله سوم می

  دهد. بین آن دو را نشان می

دپینتـو و یـا    باشد که مـال  نوعی بیماري پوستی میباشد. باعث  تروپونما کاراتئوم: از نظر شکلی شبیه تروپونما پالیدوم می

بیمـاري  شود. ایـن   ها در پوست دیده می کرومیک به صورت لکه شود. در این بیماري تغییرات دیس کاراتئوم نیز نامیده می

به سیفیلیس و یاز در پینتا واکنش التهـابی کمتـري    سبتنشود.  سته شونده قرمزي میدر انسان باعث بروز لکه پوسته پو

 شـود.  هاي مختلف در پوست می دهد و دپیگمانتاسیون موجب پیدایش رنگ وسیع رخ میدهد. هیپرپیگمانتاسیون  رخ می

شه در مرحلـه اول منفـی بـوده و    ژن لیپوئیدي تقریباً همی گردد. آزمایشهاي آنتی کراتوز و آتروفودرماي سطحی نمایان می

در بیش از نیمی از موارد در مرحله دوم مثبت و مرحله سوم همـواره مثبـت اسـت. افـراد سیفیلیسـی بـا پینتـا آلـودگی         

تواند راه انتشـار بیمـاري باشـد و نیـز      گردد. آلودگی از راه تماس می سیلین درمان می ) با پنیپینتایابند. این بیماري ( می

  شوند.  اعث انتقال بیماري میها نیز ب مگس

ع سـاپروفیت را در گونـه   انـو روگـانس و ا تنرا امـروزه در گونـه لپتوسـپیرا ای   لپتوسپیراي بیماریزا لپتوسپیرا و لپتوسپیروز: 

توانند از منافـذ   قالب شده سلول احتماالً در حرکت دخالت دارد. این باکتریها میدهند. انتهاي  لپتوسپیرا بیفلکسا قرار می

ــ آمینـو پایملیـک اسـید وجـود دارد. لپتوسـپیراها        هاي باکتریولوژیک عبور کننـد. در پپتیـدو گلیکـان آلفـا ـ دي      یهپاال

گردیـد. در محیطهـاي کشـت داراي     دوست آنها از آبهـاي شـور جداسـازي    نمک باشند. انواع باکتریهاي متحرك آبزي می

کند.  یل خرگوش یا آلبومین سرم و اسیدهاي چرب رشد میدرصد سرم استر 10پپتون و عصاره گوشت به عالوه همراه با 

لپتوسـپیرا از  باشـند.   زیاد خون ممکن است رشد لپتوسپیرا را متوقـف سـازد. لپتوسـپیراها هوازیهـاي اجبـاري مـی      مقدار 
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ورد نیـاز  و کوباالمین نیـز مـ  کنند. ویتامین  به عنوان منبع انرژي و کربن استفاده می سیدهاي چرب زنجیره بلند و الکلهاا

کنند ولی وجود هیدرات کربن در محیط کشت نقشی ندارد. انـواع بیمـاریزا    باشد و نیز برخی قندها را تخمیر نمی آنها می

شـود.   ـ آزاگـوانین متوقـف نمـی     8ـ فلـورو اوراسـیل یـا      5و رشد آنها بـه وسـیله    باشند همولیتیک و اکسیداز مثبت می

مناسـب   PHآید.  اکسیکوالت، لیزوزیم و گرماي مالیم به صورت سفروپالست در میلپتوسپیرا با اتانل، دترجنتها، سدیم د

غشاء خارجی لپتوسپیراها شبیه  توانند تحمل کنند.  قلیایی را می PHمیرند ولی  اسیدي می PHباشد. در  می 6/7 تا 2/7

و کـم بـودن پـروتئین در غشـاء      تـر لیپیـد   عمده وجود مقدار فراوانباشد. اختالف  غشاء خارجی باکتریهاي گرم منفی می

لپتوسپیرا با شیگال واکنش تقاطعی دارد. لپتوسپیراهاي بیماریزا، انگل حیوانـات پسـت شـامل جونـدگان و     خارجی است. 

رونـد و از راه ادرار   بورلیا انگل خونی نیستند. لپتوسپیراها به کلیه مـی گ، گاو. مانند سباشد مثل خوك،  حیوانات اهلی می

بـا تمـاس بـا    . آلودگی انسانی در اثر تماس با ادرار عفونی حیوانات و یا با آبهاي آلوده شـده یـا ادرار آلـوده    گردند دفع می

هـا،   دار، آنمی، یرقان، خـونریزي، آلـودگی کلیـه    عفونتهاي لپتوسپیرایی در انسان با واکنش تبآید.  بافتهاي آلوده پدید می

ل یا یرقان عفونی یک مثال کالسیک از لپتوسپیرا است. این بیماري ویگردد. بیماري  نفریت و زخمهاي مزمن مشخص می

تـا    1:400کورهـاي آگلوتیناسـیون و تجزیـه شـدن از      اند. عیـار آنتـی   گذاري کرده را تب باتالق، تب مزرعه، تب مزمن نام

براي شناسایی سریع  اخیراً PCRکند. روش  تغییر پیدا می 1:256تا  1:32کور ثبوت مکمل از   و عیار آنتی  1: 100000

سیلین، تتراسایکلین و  کشند. پنی نیکل و ریفامپین لپتوسپیرا را میبه جز کلرامفبیوتیکها  انواع آنتیشود.  رفته میگبه کار 

ترومایســین و یشــود. تتراســیکلین و ار اي در مراحــل اولیــه عفونتهــاي تجربــی مــؤثر واقــع مــی ترومایســین تــا انــدازهیار

دار  لپتوسپیروز انسانی یک یرقان عفونی است. یک بیماري تـب اند علیه عفونتهاي کلیوي مؤثر باشد. تو استرپتومایسین می

اتیولوژیک ایـن بیمـاري از لحـاظ سـرولوژیک گروههـاي متمـایز گونـه لپتوسـپیرا         کند. عامل  و در برخی یرقان ایجاد می

گـردد.   ایکتروهموراژي ایجـاد مـی  به وسیله سروتیپ اینتروگانس هستند. عفونتهاي شدیدتر که غالباً با یرقان همراه است 

گردد، یرقان یـا سـندروم ویـل،     بیماري سبب تب باالي اولیه، تهوع، استفراغ، اپیتاکسی، سردرد، عضله درد، برونشیت می

کند. ایمنی علیه لپتوسپیرا کامالً همـورال اسـت و ایمنـی     کتروهموراژي مشخص مییسیله سروتیپ اوعفونت شدید را به 

لپتوسـپیرا درون سـلولها   گیـرد.   سـاکارید انجـام مـی    کورهاي ضد لیپـوپلی  سلولی نقش ندارد و فاگوسیتوز در حضور آنتی

شـود.   بـه مـدت چنـد سـال تشـخیص داده مـی       با پیدایش ایمنی پایدار، لیزین اختصاصی در خـون  تواند زنده بماند. نمی

لپتوسپیراها از راه ادرار حیوانـات آلـوده دفـع شـده و از راه     گردد.  در مرحله نقاهت گاهی به عیار باال ظاهر میآگلوتینین 
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راه خراش و بریدگیهاي کوچک پوست و یا از طریـق لولـه   گردند. از  آبهاي راکد آلوده با ادرار حیوانات به انسان منتقل می

  گیرد.  گوارش انجام می

پـذیر مـوجی    ابی دارد که شباهتی به حرکت انعطـاف باشد و حرکت سریع پرت اسپیریلوم ماینر : داراي چند تاژه قطبی می

کنـد.   کند. تب از نوع بازگرد ایجاد می ایجاد می اهاي لمفاوي، جوشهاي پوستی و سایر عالئم ر ا ندارد. ورم عقدههاسپیروکت

 هاي لمفاوي بزرگ شده و به نـدرت در گـردش خـون پیـدا     ن در زخمهاي متورم موضعی پوستی و عقدهتوا را میباکتري 

کرد. موش صحرایی تنها ناقل آلودگی نیست، این بیماري با گاز گرفتن جوندگان وحشی، گربه، سگ و خوك نیز به وجود 

ویل ـ  مثبت باشد. واکنش  در سرم ایمن نیز میریلها یحرکت شدن اسپ کور اسپیریل کش تولید شده عامل بی آید. آنتی می

دار در گذشته در درمان بیمـاري بکـار    آرسنیکگردد. ترکیبات  د میدر حیوانات آزمایشگاهی تولی OX-Kفلیکس از نوع 

الطیف مانند استرپتومایسـین حسـاس اسـت.     بیوتیکهاي وسیع سیلیسن و آنتی باکتري مولد بیماري نسبت به پنی رفته می

بـه نـام آفیپیـا    نفـی  چنگال گربه به وسیله باسیل گـرم م باشد. تب  العاده مؤثر می سیلین ـ تتراسایکلین فوق  ا پنیدرمان ب

ضـایعات چنگـال   گـردد.   می باشد و نیز باکتري دیگري به نام بارتونال (روکالیما) هنسال ایجاد فلیس که داراي یک تاژه می

بیوتیکهاي تتراسایکلین و یـا دوکسـی سـایکلین     شود. آنتی گربه شبیه سارکوم کاپوسی در بیماران مبتال به ایدز دیده می

  ود. تواند مؤثر واقع ش می

). مایکوپالسماها بـه علـت نداشـتن    PPLOالریه نامیدند ( الجنب ـ ذات  مایکوپالسماها : موجودات شبیه عامل مولد ذات 

گـردد.   شوند. سیتوپالسم بـه وسـیله غشـاء پالسـمایی احاطـه مـی       دیواره سلولی مشخص از باکتریهاي حقیقی متمایز می

دلیل اندازه کوچک سـلول ژنـوم کـافی و ماشـین     باشد. به  سلولی می راي سازمانترین میکروبهاي دا مایکوپالسما کوچک

باشـد کـه    بـاز مـی   وکیلـ  580ترین اندازه ژنـوم   کوچکباشد.  سنتزي براي انجام فعالیتهاي متابولیکی را به سختی دارا می

اریوت خود هماننـد  ترین ژنوم شناخته شده براي هر پروک الیکوم ذکر شده که در واقع کوچکیمتعلق به مایکوپالسما جنت

در برخی مایکوپالسماها پالسمید یافت شـده و آلـودگی ویـروس هـم شـناخته شـده اسـت. مایکوپالسـما         باشد.  ساز می

ماننـد   هاي دراز، گاهی منشعب و ستاره دهد. نظیر رشته العاده پلئومورفیک است و تنوع زیادي از نظر شکلی نشان می فوق

باشد کـه بـه دلیـل     پذیر می باشد و داراي سلول انعطاف واکوئل میند، گاهی داراي مان کوکوئیدهاي کوچک یا اشکال اشک

اي به نـام مولیکوتهـا قـرار     مایکوپالسماهاي داراي ساختار فیزیکی غیر عادي، در ردهباشد.  نبودن دیواره سلولی سخت می

هـاي   تعـدادي از نقشـه   pulsed field gel Electrophoresisگیرند. بـا اسـتفاده از انـدونوکلئازهاي تحدیـدي و      می

دو خانواده به نامهاي مایکوپالسماتاسه؛ به کلسترول و اسـترولها  باشد. در رده مولیکوت  ها در دسترس میتژنتیکی مولیکو
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داراي دو جـنس   نیـاز ندارنـد. خـانواده مایکوپالسماتاسـه    پالسماتاسه که بـه اسـترول    دوم به نام آکولهنیازمندند. خانواده 

مایکوپالسـماها  باشـد.   پالسـما مـی   پالسماتاسه داراي یک جنس آکوله باشد و خانواده آکوله آپالسما می ما و اورهمایکوپالس

برند و گاهی عامل بیماري در  داران به سر می سفره یا بیماریزا در بدن مهرهباشند و به صورت هم انگلهاي سازش یافته می

آپالسـما قـرار دارنـد. سـاختار      در جـنس مایکوپالسـما و اوره  اکثر مـوارد  حیوانی در باشند. انگلهاي  حشرات و گیاهان می

الریـه انسـانی،    شـوند در بـاکتري مولـد ذات    سپتیکوم دیده مـی  گالی و مایکوپالسمااي  نومونی انتهایی که در مایکوپالسما

اساسی تولید باشد. روش  میحرکت خاص این میکروبها عامل اندامک اتصال به سلولهاي اپیتلیال میزبانی ساختار انتهایی 

گرچه جوانه زدن گیرد.  در مایکوپالسماها شبیه باکتریها و سایر پروکاریوتها بوده و به طریقه تقسیم دوتایی انجام میمثل 

گـردد.   پندارند که موجب انتشار نابرابر محتویات سیتوپالسم بین دو سلول دختر می شود تقسیم دوتایی می غالباً دیده می

هـاي درازي   هاي به تشـکیل رشـت   هستهباشد. تقسیم  اي همزمان نمی اي، تقسیم سلولی دقیقاً با تقسیم هسته تهرشاشکال 

آید. یکی از صفات غیر طبیعی این میکروبهـا   وجود نمیه ی بضرعاي گشته ولی دیواره  شود، سرانجام چند هسته منجر می

فشار شود. در  شناسند. صفتی که در ویروسها دیده می پذیر می را پاالیههاي باکتریهاست. آنها  توانایی آنها به عبور از پاالیه

ولی در چند گونـه حرکـت    ،کنند. مایکوپالسماهاي حیوانی تاژه ندارند تر شده و از منافذ پاالیه عبور می زیاد سلولها باریک

کاریوتیک بوده و داراي یـک  وجود دارد. چسبیدن به سطوح نظیر سطح شیشه براي حرکت الزم است. مایکوپالسماها پرو

باشد، گرچه ریبوزومها بـه   باشد. سیتوپالسم فاقد اندامکهاي غشادار می اي می دو رشته DNAکروموزوم حلقوي مرکب از 

تـرین غشـاء ، غشـاء     شـوند. خـارجی   دیـده مـی   t RNAو  m RNAهاي سیتوپالسمی وجود دارنـد و نیـز    صورت دانه

مـري هسـتند کـه بـا      مایکوپالسماها داراي کپسول پلـی ین و لیپید است. بسیاري از الیه مرکب از پروتئ سیتوپالسمی سه

اختار شیمیایی کپسول در اغلب مـوارد هیـدرات کربنـی اسـت.     سشوند.  روتنیوم قرمز نشان داده میآمیزي به وسیله  رنگ

بافتها با رنگ باشند. در  رم منفی میمایکوپالسماها از نظر فقدان دیواره سلولی به باکتریها شباهت دارند. مایکوپالسماها گ

صابون غیر  کردند از زمانی آنها را کلنیهاي مایکوپالسماها تصور میشوند. کلنیهاي کاذب که  گیمسا بطور ضعیف رنگ می

آید. مایکوپالسماي حیوانی و انسانی  م ترکیب یافته که از اختالل مکانیکی سطح محیط بوجود میمحلول کلسیم یا منیزی

شـود.   شده با فاکتورهاي مقاوم گرماي سرمی کشت داده می پپتون و غنیهارت اینفیوژن داراي  نی روي محیط بیفبه آسا

پالسما بدان نیازي ندارند. افزایش سرم به محـیط   آکولهآ پالسما به کلسترول نیاز دارند. ولی  هاي مایکوپالسما و اوره گونه

به باشد. کلسترول  به کلسترول در این باکتریها انحصاري میازد. نیازمندي س کلسترول و سایر لیپیدهاي الزم را فراهم می

دیگـر بـه   کنند. برخـی   را تحمل می PHبرخی مایکوپالسماها طیف نسبتاً وسیعی از کند.  تنظیم سیالیت غشاء کمک می
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PH 8/7  37هاي انگل در گرماي  ونهدرجه و گ 22ساپروفیت در میرند. انواع  نیاز دارند، در خارج از این محدوده می 8تا 

هـا رشـد کمـی     شرایط بیهوازي اکثر سویهگیرد. در  کنند. رشد در شرایط هوازي و بیهوازي صورت می درجه رشد پیدا می

مایکوپالسـماها در کشـت بافـت رشـد     یابنـد.   پـرورش مـی  مرغ  میکروبها روي پرده کوریواالنتوئیک جنین تخمدارند. این 

بـه نـدرت بـه     PHکنند. گلوکز معموالً تخمیر یافته ولی به علت مرگ سـلولها   تیک ایجاد نمیکنند ولی اثرات سیتوپا می

دیگر نیز مانند مانوز، مالتوز، نشاسـته و  سازد. قندهاي  کند. افزایش سایر قندها رشد را متوقف می سقوط می 7تر از  پایین

السماها به اندازه پروتوپالست باکتریها حساس نیستند، مایکوپکنند.  گلیکوژن و آرژینین به عنوان منبع انرژي استفاده می

در حفـظ پایـداري اسـمزي     شوند. وجود لیپیدها در غشـاء سیتوپالسـمی   در اثر تغییرات شدید فشار اسمزي متالشی می

تمـایز  باشند. آزمایش سقوط مکمل معموالً بطور وسیع بکار رفته و عموماًٌ بـراي م  ژنی پیچیده نمی تقش دارد. از نظر آنتی

سـرم اختصاصـی    تر توقف رشد در حضـور آنتـی   تر و دقیق ش اختصاصیباشد. آزمای مایکوپالسما مفید میهاي  کردن گونه

ژنهاي محلول جـدا و بـه وسـیله الکتروفـورز مشـخص       تواند از روي انواع آنتی ژنیک این میکروبها می تی. ساختمان آناست

آپالسـما   یه گاوي یعنی مایکوپالسما مایکوئیدز شناخته شده در حالی کـه اوه الر ذات ـالجنب   نمود. مایکوپالسما مولد ذات

نورولیتیکـوم یـک نـوع نوروتوکسـین تولیـد       حداقل یک گونه یعنی مایکوپالسـما آلیتیکوم سروتیپهاي متعددي دارد.  اوره

باکتریهـا بافتهـا یـا    ایـن   کنـد.  کننده ایجـاد مـی   توکسین خنثی توکسین پروتئینی و ایمونوژنیک است و آنتیکند. این  می

در سطح سلولهاي تنفسی و دستگاه ادراري ـ تناسـلی کلنـی تشـکیل داده و      .دهند رگهاي خونی را مورد تهاجم قرار نمی

کنند. فاکتور اصلی در ایجاد حالت انگلی به توانایی آنها در چسبیدن به سلولهاي  ندرتاً به درون سلولهاي اپیتلیال نفوذ می

و ی دارد. مایکوپالســماها بــه انــواع ســلولهاي از جملــه اریتروســیتها، ســلولهاي اپیتلیــال، ماکروفاژهــا  یوکــاریوت بســتگ

باشـند. نوروتوکسـین    قادر به مصرف لیپیدها و کلسترول غشـاء سـلولی میزبـان مـی     احتماالًسبند. چ  اتوزوئیدها میاسپرم

نماینـد.   قـوي تولیـد مـی   مایکوپالسماها اگزوتوکسـینهاي   گردد. نورولیتیکوم تولید میاستثنایی که به وسیله مایکوپالسما 

مایکوپالسـماها آب  باشـد.   مایکوپالسماها مـی هاي متابولیکی سمی به وسیله  ترین مکانیسم بیماریزایی تولید فرآورده مهم

ا تمـاس  تواننـد آب اکسـیژنه را تجزیـه نماینـد ولـی چـون مایکوپالسـماه        کنند، کاتاالزهاي بافتی مـی  اکسیژنه تولید می

العاده نزدیکی بـا غشـاء سیتوپالسـمی سـلول میزبـانی دارنـد ایـن وضـع بـه متـراکم شـدن آب اکسـیژنه در غشـاء               فوق

آ پالسـما   آمونیـاك در هیـدرولیز اوره بـه وسـیله اوره    زند.  شته و آنها را آسیب میسیتوپالسمی سلولهاي میزبان منتهی گ

ژنهـاي   کننـد. برخـی آنتـی    روي اوویدوکت گاوي کشت شده عمل مـی  تولید گشته و به عنوان یک فاکتور سیتوپاتوژنیک

باشند، مانند گاالکتان کپسولی مایکوپالسـما مایکوئیـدز عامـل خـونریزي و تغییـرات       محلول باکتریها اثرات سمی دارا می
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سـماهاي  توکسـینها چسـبیدن مایکوپال  ا اثرات سمی شـبیه اثـرات سـمی آندو   فشار خونی و لیپوگلیکان مایکوپالسمایی ب

ســازد. آلــودگی  تناســلی بــه اســپرماتوزوئیدها انتقــال و انتشــار مایکوپالســماها را در دســتگاه تناســلی زنــان آســان مــی

ــازایی مــی  ــا کــاهش تحریــک آنهــا موجــب ن اي داراي ســاختار قطبــی  مایکوپالســما نومــونیگــردد.  اســپرماتوزوئیدها ب

هاي سطحی باکتري پروتئینی بوده و به تراکم زیـاد در   یرندهاي است و در چسبندگی حائز اهمیت است. پذ یافته اختصاص

زیرا شوند. پذیرنده اصلی در سطح غشاء سلولهاي میزبانی به احتمال زیاد داراي سیالیل است.  اندامکهاي انتهایی دیده می

رود.  از بـین نمـی   تأثیر نورامینیداز چسبندگی سلولهاي میزبـانی کـامالً  باشد. تحت  نسبت به عمل نورامینیداز حساس می

تـر اسـت.    در بیمـاران مبـتال بـه ایـدز عفونتهـاي مایکوپالسـمایی شـایع       هاي دیگري هنوز ناشناخته مانده است.  پذیرنده

سـیلین، روي   کنند نظیر پنـی  بیوتیکهایی که در سنتز دیواره سلولی دخالت می ، آنتی اند مایکوپالسماها فاقد دیواره سلولی

مایکوپالسـماها در انسـان و   رود.  ترومایسین علیه عفونتهاي مایکوپالسمایی بکـار مـی  یو ارسایکلین آنها تأثیري ندارد. تترا

حیوانات بیماریزایی ضعیفی دارد. بسیاري از آنها ساکن غشاهاي مخاطی بخش فوقانی دستگاهاي تنفسی و تناسلی بـوده  

ا در حیوانـات بیمـاریزا بـوده و عامـل عفونتهـاي      از مایکوپالسـماه برند. برخـی   و به حالت همسفره یا کومنسال به سر می

آ پالسما را که در انسان و حیوانات عامل  مایکوپالسما و اورههاي  تنفسی هستند. سه گونه انسانی شناخته شده است. گونه

کنـد،   یالریه غیر تیپیک اولیه ایجـاد مـ   اي ایجاد بیماري تنفسی مانند ذات نومونی شوند. مایکوپالسما بیماري محسوب می

ا عالئـم بخـش فوقـانی دسـتگاه تنفسـی،      خیم است و ب مایکوپالسمایی دستگاه تنفس است که بیماري خوشیک عفونت 

هاي خشک بدون خلـط   درد و سرفهقراري، گلو عالئمی مانند سردرد، تب، لرز، بیشود. و  تراکئیت و برونشیت مشخص می

عـوارض  باشـد. گـاهی    تنفسی فوق خفیـف مـی  کند. بیماري  میدر مراحل بعدي خلط موکوئیدي تولید شود،  را شامل می

شود و این عوارض به صورت اختالل قلبی ـ عروقی، سندرومهاي عصبی، آرتریـت و راشـهاي متعـدد       ششی دیده می برون

 بـه کنـدي پاسـخ    کلینیترومایسـین یـا تتراسـا   یاي به درمان با ار عفونتهاي تنفسی ناشی از مایکوپالسما نومونیباشد.  می

سیپیشـن تولیـد    کورهاي ثبوت مکمل، متوقـف کننـده رشـد و پـري     اي آنتی دهد. عفونت ناشی از مایکوپالسما نومونی می

در  IgAکـور   بخش آنتی بخش نیستند. اثرات حفاظت کنند ولی حفاظت کورها فاگوسیتوز را ترغیب می کنند. این آنتی می

ایمنی مؤثر است. محیط پیچیده واجد پپتون و یا لیزات مخمـر،  ترشحات تنفسی مورد توجه است. ایمنی سلول در ایجاد 

کشتها را در شرایط هـوازي در حـرارت   کند.  سیلین و استات تالیوم را براي کنترل آلودگی باکتریایی تلقیح می سرم و پنی

کلنیهـاي دان دان بـا    اي رشد نسبتاً کندي دارنـد و  مایکوپالسما نومونیکنند.  نیز تولید میدهند. همولیز  مناسب قرار می

گردد. مـاده   نماید از سایر مایکوپالسماها متمایز می اي سرخ ایجاد می و همولیز گویچهشفاف داشته  هاي محیطی نیمه هاله
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مایکوپالسـما  اکسیژنه اسـت.   همولیزین باکتریهاي دیگر پروتئینی نیست بلکه آباي مانند  نومونی همولیتیک مایکوپالسما

، آرژینین را اي  مایکوپالسما نومونیهاي همسفره دستگاه تنفسی هستند که برخالف  وپالسما اورال گونهسالیواریوم و مایک

کـور سـرمی، بـا     آنتـی الریـه مایکوپالسـمایی    کننـد. ذات  هیدرولیز کرده و در شرایط بیهوازي و میکروآئروفیلی رشـد مـی  

ایـن پدیـده   دهد. بـه   درجه این پدیده رخ نمی 37ی در ایجاد کرده ول Oدرجه آگلوتیناسیون  4اریتروسیتهاي انسانی در 

مایکوپالسماها ساکن باشد ولی کاربرد تشخیصی فراوانی دارد.  پدیده غیر اختصاصی میگویند. این  آگلوتیناسیون سرد می

 آ لیتیکـوم  آ پالسـما اوره  باشـند. مایکوپالسـما هـومینیس و اوره    باشـند و بـه صـورت همسـفره مـی      دستگاه تناسـلی مـی  

مایکوپالسماهاي تناسلی در انسان پتانسیل بیماریزایی دارند. تعدادي اند. این  ) از این ناحیه جدا شدهT(مایکوپالسماهاي 

کنند کـه   آ لیتیکوم و تعداد کمتري از مایکوپالسما هومینیس آلودگی پیدا می آ پالسما اوره از نوزادان به هنگام تولد با اوره

تواننـد   مایکوپالسماها در دستگاه تناسلی وجود ندارند، مایکوپالسـماها مـی  در شروع دوره رشد این آلودگی دوام نیافته و 

نقش باشد.  دوباره بعد از بلوغ پس از تماس جنسی در دستگاه تناسلی ساکن شوند که در زنان نسبت به مردان بیشتر می

گونوکوکی مردان هنوز ثابت نشـده اسـت. کالمیـدیا     آ لیتیکوم و مایکوپالسما هومینیس در اورتریت غیر آ پالسما اوره اوره

کالمیدیا، کاندیدا و مایکوپالسماها نسـبت بـه تتراسـایکلین    باشد.  تراکوماتیس عامل کمتر از نیمی از این نوع عفونتها می

تیکـوم باعـث   آ لی آ پالسما اوره باشد. اوره بیوتیک در درمان اورتریت غیر گونوکوکی مؤثر می باشند که این آنتی حساس می

مایکوپالسماها در عفونت دستگاه تناسلی زنان نیز نقش دارند. مایکوپالسما هومینیس باشد.  ریت در مواردي میایجاد اورت

التهابی غیر گونوکوکی لگن بـه وسـیله   آ پالسما نقش ندارد. بیماري  در رابطه با سرویسیت یا واژینیت نقش دارد ولی اوره

باشد  مایکوپالسما هومینیس همچنین عامل تب بعد از زایمان و تب بعد از سقط جنین میدد. گر مایکوپالسماها ایجاد می

مایکوپالسـماها  شود.  آ پالسما باعث ایجاد کوریوآمینوئیت و کم وزن شدن نوزادان می باشد. اوره و نیز عامل پیلونفریت می

بـا حـذف عامـل القـایی بـه شـکل        Lکال د. اشباشن کنند، که این اشکال حساس به فشار اسمزي می تولید می Lاشکال 

وقتـی ایـن اشـکال    پایدار گوینـد.   Lمانند که به آنها اشکال  باقی می Lگردند ولی گاهی در مرحله  طبیعی باکتریها برمی

مایکوپالسـماها نگهـداري شـوند. ایـن اشـکال از نظـر       محیطهـاي رشـد    تواننـد در  شکنندگی اسمزي را نشان ندهند می

بیوتیکهـایی کـه در سـنتز دیـواره سـلولی مؤثرنـد بـه         پذیر بودن و عدم حساسیت نسبت به آنتی ی ، پاالیهمورفولوژي کلن

مایکوپالسـماها در اثـر از دسـت دادن توانـایی     شوند که تصور گردد که  مایکوپالسماها شباهت دارند. این اشکال باعث می

کنـد کـه برخـی     کوري تولید می اي آنتی ت مایکوپالسما نومونیعفوناند و نیز  سنتز دیواره سلولی از باکتریها به وجود آمده

کند. در هر موردي که رابطه مشکوك بین یک مایکوپالسما و یک مرحله باکتریایی شـناخته   استرپتوکوکها را آگلوتینه می
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در عفونتهـاي ادراري شـناخته شـده اسـت.      Lخـورد. اشـکال    یی بـه چشـم نمـی    DNAشود تجانس  شده مشاهده می

در اثـر درمـان بـا     Lشود سلولهاي شکننده از نظر اسـمزي حفـظ شـود. اشـکال      رتونیک بودن محیط ادرار باعث میهیپ

کور مکمل بـر   آید که نتیجه اثر آنتی آید، در عفونتهاي سالمونالیی و بروسلوز در خون به وجود می سیلین به وجود می پنی

  باشد.  روي دیواره سلولی می

باعث عفونتهایی ماننـد تـب تیفـوس،    باشد. و  ال میی گرم منفی متعلق به جنس ریکتسیا و کوکسیباکتریهاي  سیاها :ریکت

عامـل بیمـاري در   شود. ارلیشـیا   روکالیما در گروه ریکتسیاها قرار داده می شوند. می Qتب خالدار، تسوتسوگاموشی و تب

نـا  ئاروگاپرووو  عامل بیماري انسانی به نام تب اورویـا ،  بارتونالکالیما و ارلیشیا در انسان بیماریزا نیستند. وباشد، ر گاو می

اي معـروف اسـت. داراي صـفات     سـی  باشد و به نام ریکتسیا ریکت ریکتسیاها عامل تب خالدار کوههاي راکی میباشد.  می

از ویروسـها   انـد. و  باشد. از نظر جزئیات شکلی و ساختمانی به باسیلهاي گرم منفی شبیه حدواسط باکتریها و ویروسها می

از این گروه نیازمندیهاي غذایی زیادي دارنـد  کنند. بسیاري  شوند. انواع ساپروفیت و بیماریزا تولید سم قوي می متمایز می

جـان از باکتریهـا    حیطهـاي بـی  م ریکتسیا به دلیل عدم توانایی رشـد در هاي سنتزي است.  که نشانه محدود بودن توانایی

نظر سـاختمان سـلولی و   دهند. از  دار و یا کشت بافت پرورش می مرغ جنین ل آنها را در تخمشود. به همین دلی متمایز می

تقسیم دوتایی به باکتریها شباهت دارند. ریکتسیاهاي بیماریزا مانند ریکتسیاهاي مولد تب تیفوس، تب خالـدار و تیفـوس   

از بقیـه ریکتسـیاها جـدا هسـتند.     یمـا)  ال) و تـب گـودال (روکال  یـ  سـی ک(کو Qهاي مولد تـب  ریکتسیاباشد.  اسکراب می

میزبان اتفاقی و تصادفی یابند. انسان  ریکتسیاها به وسیله حشرات مکنده خون مانند شپش، کنه، کک و میتس انتقال می

ریکتسیاهاي مولد تب تیفوس شپشی و احتماالً تب گودال. جز روکالیماهـا  شود، جز  براي این نوع ریکتسیاها محسوب می

توان در محیط کشـت سـاختگی پـرورش داد و کشـت      باشند و فقط روکالیما را می اي اجباري درون سلولی میبقیه انگله

ریکتسـیا  ال و روکالیمـا بـا   ی تب تیفوس و تب خالدار کامالً به هم منسوب بودند و کوکسیخالص به دست آورد. گروههاي 

ترین آنهـا   سیاي مولد تیفوس اندازه متوسط و درشتریکتال و ی کوچکترین ریکتسیاها کوکسیکنند.  نسبت دوري پیدا می

گـرم  ها فقط درون سیتوپالسم و بقیه درون هسـته وجـود دارنـد. باکتریهـاي      باشند. برخی گونه انواع مولد تب خالدار می

ز شوند. به آسانی با رنگهـاي گیمسـا، ماکیـاولو و گیمنـ     آمیزي نمی باشد و بطور ضعیف با این روش رنگ یا رنگ منفی می

و بقیه آنها به رنگ قرمـز درخشـان و روشـن    گاموشی با گیمنز به رنگ قرمز سیاه شوند. ریکتسیا تسو تسو آمیزي می رنگ

باشد. یـک   باشد و ساختمان آن مشابه دیواره سلولی باکتریهاي گرم منفی می داراي دیواره سلولی مشخص میآیند.  درمی

آمیـزي توسـط روتنیـوم قرمـز و      این الیه چسبناك یا کپسول با رنگد دارد. الیر در آنها وجو الیه لزج و چسبناك یا اسلیم
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سـاکاریدي دارد.   این الیـه چسـبناك سـاختمان پلـی    کور و مشاهده با میکروسکوپ الکترونی به اثبات رسید.  تثبیت آنتی

ریـز کـه داراي    ايهلي درشت و سلواشود؛ سلوله تولید دو نوع سلول میکند که شامل  یال چرخه نموي را طی می کوکسی

تر از سلولهاي درشت است. هر دو نوع سلول قادر به تقسیم شدن بوده  پالسمیک باریک تر و فضاي پري سیتوپالسم متراکم

چرخه نمو درون سلولهاي درشت اجسـام متـراکم چنـد الیـه ریـزي تشـکیل       باشد. در  زا می و در سلولهاي میزبان عفونت

کنند و آنگاه یا تقسیم  شدن رها گشته و سپس به شکل سلولهاي ریز سازمان پیدا می و متالشیشود که در اثر تجزیه  می

تـر بـودن از سـلولهاي     آیند. این اجسام متراکم ریز به جهت مقـاوم  گشته و یا بزرگ شده به صورت سلولهاي درشت درمی

انگـل  کنند. آنهـا   ي یوکاریوت رشد میکنند. روکالیما و ریکتسیاها فقط درون سلولها مولد اسپور باکتریها شباهت پیدا می

کننـد.   خـارجی را مهـار مـی     ATPتولید نماینـد و نیـز   ATPرژي نیستند و قادرند با متابولیسم موادي نظیر گلوتاماتان

و  مینـاز آ تولید کند. گلوتامات اگزالواستات ترنس ATPها از طریق چرخه کربس اکسیده گشته و  و سوکسیناتگلوتامات 

پروتئینهـا و لیپیـدها را بـه میـزان کمـی      باشند. ریکتسیاها  آهن سیتوکروم از انواع فعالیتهاي آنزیمی میسیستم فالوین 

گردند و این غیرفعال شدن با از دسـت رفـتن    در غیاب ماده متابولیزه شونده قرار گیرند غیرفعال میسازند. هنگامیکه  می

 ATPو  A، کـوآنزیم   NADاسـت، ریکتسـیاها همـراه بـا     زایی و فعالیـت همولیتیـک همـراه     زایی، سم فعالیت، عفونت

آنهـا در بـدن    آورنـد.  زایی و همولیتیک را دوباره بدست می زایی و سم وانند به حالت فعال بازگردند و خاصیت عفونتت می

مولـد  آورنـد. ریکتسـیاهاي    شوند و با سیر شدن کنه با خون، ویروالنس خود را بدست می هاي گرسنه غیربیماریزا می کنه

ماده مورد نیاز ) Heme(توانند روي محیط کشت ساختگی خوندار رشد کنند، هم  تانا می به نام روکالیما کوین تب گودال

یـال   ریکتسیا کوکسیکند.  باشد و در بدن میزبان ناقل و یا انسان با سایر انواع اختالف پیدا می سلولی می باشد. برون آن می

و کیسـه زرده و انـواع کشـت بافـت، رشـد       دار مـرغ جنـین   باشد. مانند تخـم  کاریوت میقادر به زندگی درون سلولهاي یو

نفوذ به درون سـلول   باشند. زنده قادر به ورود به درون سلولها و انجام متابولیسم و تولید انرژي میکنند. ریکتسیاهاي  می

ز نفـوذ بـه  درون سـلول میزبـان، ریکتسـیاها      بعد اگویند.  فاگوسیتوز القایی می شوند که آنرا باعث فعالیت فاگوسیتوز می

ـ  یـا  کوئلها تکثیر مییال درون وا گیرند. کوکسی درون فاگولیزوزومهاي سیتوپالسمی قرار می د و نسـبت بـه هیـدروالزهاي    ب

قادر به مقاومت در برابر شـرایط فـاگولیزوزومی   گردد. ریکتسیاها  پایین محیط تحریک می PHلیزوزومی مقاوم است و با 

توانایی فرار از واکوئلها با فسفولیپاز ارتبـاط دارد. ایـن   ند بلکه براي زنده بودن مجبورند درون سیتوپالسم فرار کنند. نیست

رونـد.   ها را ترك کنند و از بین مـی  وموزتوانند فاگولیز هاي غیرویروالن نمی سویهمستقیماً در ویروالنس ارتباط دارد. آنزیم 

کنند و قادر نیستند هسته را مـورد تهـاجم قـرار دهنـد.      در سیتوپالسم تکثیر پیدا می مولد تب تیفوس فقطریکتسیاهاي 
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مولد تب خالدار نه فقط درون سیتوپالسم سلول آلوده شود. ریکتسیاهاي  پرووازکی در درون سیتوپالسم زیاد می یاسریکت

در اوایـل فرآینـد آلـودگی،    نماینـد.   مثل مـی بلکه هسته را نیز مورد حمله قرار داده و درون آن تولید  بندای شده تکثیر می

اي از طریق غشاء سیتوپالسمی از سیتوپالسم فـرار کـرده تعـداد کمـی از آنهـا در سیتوپالسـم متـراکم         ریکتسیا ریکتسی

مولـد تـب تیفـوس، ریکتسـیا تسوتسوگاموشـی بـه سـرعت از فاگولیزوزومهـا فـرار کـرده و درون            ریکتسیاهايشوند.  می

و به سطح سلول حرکت کرده و با فرآیند جوانه زدن از سـطح غشـاء سـلولی بیـرون     نمایند.  سازي میسیتوپالسم همانند

وقتـی کـه ایـن اشـکال      گیـرد.  جریان این فرآیند، پوششی از غشاء سیتوپالسمی سـلول دور آنهـا را فـرا مـی    آیند. در  می

شـود. تکثیـر    در جریان فرار از واکوئل جدا مـی سازند. پوشش  دار سلولهاي جدید میزبانی را با فاگوسیتوز آلوده می پوشش

باشـد.   سلولی ریکتسیاها به سلولهاي فعال از نظر متابولیسم نیـاز دارد ولـی نیازمنـد سـلولهاي در حـال رشـد نمـی        درون

مـرغ،   کیسـه زرده تخـم  سـلولی ایـن میکروبهـا نماینـد. در      سلولهاي تحت تأثیر پرتو قرار گرفته قادرند کـامالً رشـد درون  

مولد تب تیفوس و تب خالدار قـادر بـه رشـد    ریکتسیاهاي دهد.  یال تا دو روز بعد از مرگ جنین به رشد ادامه می سیکوک

نوع د. این نباش سایرین میتر از  مقاوم Qریکتسیاهاي تب رود.  نیستند و تعداد آنها به دنبال مرگ جنین رو به کاهش می

مقاومت نسبی احتماالً با وجود اجسام متراکم ریـزي کـه در طـی چرخـه      باشند. ترین می ریکتسیاها نسبت به گرما مقاوم

ریکتسیاها انگل بندپایان بـوده و  اند.  تیفوس نسبت به خشکی نسبتاً مقاومآید ارتباط دارد. ریکتسیاهاي  رشد به وجود می

یاها در حشرات ناقل کـه  هاي ریکتسیایی وجود دارد. به جز شش، ریکتس اي بودن منشأ بیماري شواهد کافی در مورد کنه

دهنـد مـادرزادي اسـت مثـل      ناقص انجام می  سییدهند بیماریزا نیستند و آلودگی در حشراتی که دگرد آنها را انتقال می

به دنبال آسیب دیدن جدار مویرگهـا ایجـاد   آورد. ترومبوز  پوست به وجود می و ها. تب تیفوس تغییرات مرضی در مغز کنه

شود که به نکروز  وسیع میومبوز راي صاف مویرگها آلوده گشته و موجب پیدایش ت لولهاي ماهیچهخالدار، سگردد. تب  می

مقاومت نسبی احتماالً با وجود اجسام متراکم ریزي باشد. این  گردد. این نوع ریکتسیاها نسبت به گرما مقاوم می منجر می

انـد.   ریکتسیاي تیفوس نسبت بـه خشـکی نسـبتاً مقـاوم    د ارتباط دارد. این انواع و نآی که در طی چرخه رشد به وجود می

باشد، به جز شپش ریکتسیاها در حشرات ناقـل   اي می ریکتسیایی کنه بیماري أباشند و منش ریکتسیاها انگل بندپایان می

مانند  دهند مادرزادي است دهند بیماریزا نیستند و آلودگی در حشراتی که دگردیسی ناقص انجام می که آنها را انتقال می

در تب تیفوس، این تغییرات مرضی به ویـژه در مغـز و پوسـت بـارز و مشـخص اسـت. در تـب خالـدار سـلولهاي          ها.  کنه

نوع سمیت گردد. دو  شود که به نکروز منجر می اي صاف مویرگها آلوده گشته و موجب پیدایش ترومبوز وسیع می ماهیچه

ن ارتباط داشته و دیگـري بـه صـورت سیتوتوکسیسـیته علیـه انـواع       آید که یکی با وجود آندوتوکسی ریکتسیایی پدید می
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شـبیه  باشـد.   سـاکاریدي مـی   نمایـد. سـاختمان شـیمیایی آندوتوکسـین ریکتسـیاها لیپـوپلی       سلولهاي حیوانی بـروز مـی  

 ویـروالن کامـل بـوده در حالیکـه     1سـاکارید سـلولهاي فـاز     یـال، لیپـوپلی   آندوتوکسین انتروباکتریاسه است. در کوکسـی 

اي  باسـیلهاي روده  سـاکارید  لیپـوپلی  باشد و به بخش مرکـزي   کمتر ویروالن ناقص می 2ساکارید میکروبهاي فاز  لیپوپلی

درون  بـه  وذفـ و نبلکـه بـا چسـبیدن     شـود  سیتوتوکسیک به توکسین محلول نسبت داده نمـی خشن شباهت دارد. اثرات 

ه ارتباط دارد. همولیز به سلولهاي زنده ریکتسیا بـا سیسـتم   تگی دارد. سمیت با تعداد ریکتسیاي زندسسلولهاي حساس ب

شـوند.   مولد انرژي سالم نیاز دارد. ریکتسیاها بر سطح اریتروسیتها در محل پذیرنده واجد گلیسروفسفولیپیدها جـذب مـی  

ت بافـت  در کشـ کننـد.   که منشأ آن نامشخص است همولیز حاصل می Aهاي سرخ در اثر فعالیت فسفولیپاز  آنگاه گویچه

پالك تشکیل شده و آسیب حاصل در این سلولها موجـب فعـال شـدن فسـفولیپاز و در      Lروي تک الیه کشت سلولهاي 

سـاکاریدها   از مشخصات عفونت ریکتسیایی با فعالیت آندوتوکسین لیپـوپلی شود. بسیاري  نتیجه متالشی شدن سلولها می

اومنـد. ریکتسـیاها اورکیـت یـا واکـنش      قه عفونـت ریکتسـیایی م  هندي بیشتر از انسان نسبت بنیز ارتباط دارد. خوکچه 

هـا   و تتراسایکلین گردد. کلرامفنیکل  کنند که در آن تراوشات فیبرینی در کیسه اسکروتال تشکیل می اسکروتال تولید می

شپشـی یـا    سایکلین مشتقی از تتراسایکلین اسـت. ایـن دارو تیفـوس    ترین داروها دوکسی علیه ریکتسیا مؤثرند. پرمصرف

شـود.   برد. درمان با کلرامفنیکل و گاهی در درمان تتراسایکلین برگشـت بیمـاري دیـده مـی     اسکراب را از بین می تیفوس

ژن محلـول بـوده و واکـنش     ژن گروهی یک نوع آنتـی  در گروه تیفوس، آنتیسیلین حساس نیست.  ریکتسیا نسبت به پنی

و ریکتسیا کانارا وجود دارد ولی با سایر ریکتسیاها واکنش تقاطعی وجـود  ی بین ریکتسیا پرووازکی، ریکتسیا تیفی تقاطع

در ریکتسـیا تسوتسوگاموشـی    باشد. ژن پروتئینی می اند. آنتی ژن محلول اختصاصی گروه ندارد. ریکتسیاها داراي یک آنتی

سـیاها کـامالً اخـتالف دارد.    ژنـی بـا ریکت   یال از لحاظ ساختار آنتی ژن محلول اختصاصی وجود دارد. کوکسی یک نوع آنتی

هـا از   باشد و سـویه  منفی می باکتریهاي گرم Sمشابه شکل  1یال فاز  ساکارید است. کوکسی ژن اصلی یک نوع لیپوپلی آنتی

تانـا از نظـر    کـوین شـود. روکالیمـا    ایمونولوژیک تقاطعی با ریکتسـیاها دیـده نمـی   باشند. واکنش  ژنی همگن می نظر آنتی

پـس از حمـالت ریکتسـیایی معمـوالً     ژنیک مشترکی با سایر ریکتسیاها نـدارد.   باشد و اجزاء آنتی ن میایمونولوژیک همگ

. پاسخ ایمنی با باشد مثالی از ایمنی پایدار می و ریکتسیا تسوتسوگاموشی ینسرآید، بیماري بریل ـ ز  ایمنی پایدار پدید می

کـور خنثـی کننـده سـمیت      تـی نریکتسـیاها و همچنـین آ  ژنهاي سوماتیک و کپسولی  ضد آنتی کورهاي ظاهر شدن آنتی

در عفونت ریکتسیایی حفاظت نسبی علیـه حمـالت بعـدي ریکتسـیا پدیـد       کوري آنتیگردد. پاسخ  ریکتسیاها نمایان می

بـا  شـود. ایمنـی مـؤثر     سلولی ریکتسـیاها مـی   باشد که باعث تخریب درون کور حاصل محرك فاگوسیتوز می نتیآورد. آ می
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تواننـد میکروبهـاي مهـاجم را تخریـب کننـد.       لی ارتباط دارد. پاسخ ایمنی سلولی با فعال شدن ماکروفاژها میایمنی سلو

اي از  سـویه گردند ولی ایمنی کامل بـه پاسـخ سـلولی وابسـته اسـت.       سلولی هر دو باعث ایمنی می هومورال وپاسخهاي 

  پروتئوس ولگاریس 

)x-2 ( ینه میبا سرم بیمار مبتال به تیفوس آگلوت ) 19شود و سویه دیگر یعنی x-(   شـود ولـی نسـبت بـه      آگلوتینـه مـی

 يهـا  سلولی است و این سـویه  Oژن  گر پروتئوس بخشی از کمپلکس آنتی ژن واکنش کور عیار باالتري دارد. این آنتی آنتی

یفوس اختصاصی بـوده  این واکنش آگلوتیناسیون یا واکنش ویل ـ فیلیکس در تب ت نامند.  می OXهاي  پروتئوس را سویه

شـدن  دهـد. آگلوتینـه    و سرم سایر بیماریهاي ریکتسیایی را آگلوتینه نکرده و یا در عیار پـایین ایـن عمـل را انجـام مـی     

 Xهـاي   تیفـوس ریکتسـیا و سـویه    Oژن  ساکارید آنتی ساکاریدي در لیپوپلی پروتئوس به علت مشترك بودن ترتیب پلی

بـه   ودهلشود که با سرم افراد مبتالي آ نیز دیده می OX-Kهاي  یک پروتئوس در سویهایمونولوژباشد. تنوع  پروتئوس می

واکـنش   دهـد. ایـن واکـنش همـراه بـا      شود ولی با سرم تیفوس این پدیده رخ نمی ریکتسیا تسوتسوگاموشی آگلوتینه می

OX-19 آنهـا  گروه تیفوس کـه در شود بیماریهاي ریکتسیایی را به سه گروه تقسیم کنیم:  سبب می OX-19   آگلوتینـه

شود ـ گروه تب خالدار که هیچ تیپی از پروتئوس بـا عیـار بـاال      آگلوتینه می OX-Kـ گروه تسوتسوگاموشی که  شود می

کـوري علیـه ریکتسـیا     پروتئوسی فقط بخشی از پاسـخ آنتـی  گردد. آگلوتینین  شود و حد واسط محسوب می آگلوتینه نمی

باشد، زیرا آگلوتینین دوم زودتر تولیـد شـده دوام بیشـتري دارد و     تسیایی یکسان نمیاست و با آگلوتینین اختصاصی ریک

ویل ماند. واکنش  سلولهاي پروتئوس باقی میتیفوسی پس از جذب کردن  سرم بخش است. اوپسونین اختصاصی در ایمنی

ژنهاي  به کار بردن آنتیت. روش دقیق تشخیص سرولوژیک و شناسایی بالینی از طریق یسـ فیلیکس واکنش اختصاصی ن

گردد. آزمایشهاي سرولوژیک متداول شامل آگلوتیناسیون مستقیم ریکتسیاها درون سوسپانسـیون،   ریکتسیایی استوار می

ثبوت مکمل، هماگلوتیناسیون غیر مستقیم، آگلوتیناسیون التکس و ایمونوفلوئورسنس غیرمسـتقیم اسـت. ریکتسـیاها را    

تانـا در   سایر ریکتسیاها روکالیما کـوین ا تلقیح در خوکچه هندي یا موش جدا ساخت. برخالف ها ب توان از خون و بافت می

بـراي  باشـد.   رنگهاي مناسب شامل رنگ گیمنز، ماکیاولو و گیمسا میشود.  محیطهاي مصنوعی واجد خون کشت داده می

سـتقیم ارزش دارد. متـداولترین   تشخیص و شناسایی دقیق ریکتسیاها در بافتها روش میکروسـکوپ ایمونوفلوئورسـنس م  

هـاي ریکتسـیایی آشـکار     کورهاي بیمار را نسـبت بـه عفونـت    تینپاسخ آآزمایشات تشخیصی روشهاي سرولوژیکی است. 

هـاي   نژ سنجشها شامل واکـنش ویـل ـ فیلـیکس و نیـز آزمایشـهاي سـرولوژیک اسـت کـه در آنهـا آنتـی           سازد. این  می

آگلوتینه شـده ولـی    OX-19و  OX-2ویل ـ فیلیکس وقتی که پروتئوس  زمایش رود. آ ریکتسیایی اختصاصی به کار می
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OX-K نشانه تیفـوس اسـکراب بـا آگلوتیناسـیون پروتئـوس      آید.  اي از گروه تب تیفوس بدست می آگلوتینه نشود نشانه

OX-K مثبت پدید  یکسشود. برخی از عفونتهاي ریکتسیایی واکنش ویل ـ فیل  ها تأیید می و آگلوتینه نشدن سایر سویه

. بیماران مبتال به تیفوس اسـکراب فاقـد آگلـوتینین    ، آبله ریکتسیایی و نیز بیماري بریل ـ زینسر  Qتب آورند. مانند  نمی

واکنشهاي مثبت کاذب باشد. گاهی  خالدار از نظر واکنش حدواسط میباشد. تب  در سرم خود می OX-Kعلیه پروتئوس 

 شـود.  مـی عفونتهاي ناشی از پروتئوس، سودوموناس، بورلیـا و سـالمونال تیفـی ایجـاد     له دار از جم در سایر بیماریهاي تب

باشـد. دو آزمـایش ثبـوت مکمـل و آگلوتیناسـیون       تـر از آگلوتیناسـیون پروتئـوس مـی     آزمایشهاي سرولوژیک اختصاصی

تیفـوس اسـکراب در    ریکتسیایی بیشتر کاربرد دارد. آزمایش ثبوت مکمل یک تست سرولوژیک اختصاصی است و جـز در 

 Qتـب  کنـد. در   تیفوس اسکراب زیـاد بـودن تیپهـا انجـام آزمـایش را محـدود مـی       شود. در  همه ریکتسیاها استفاده می

کورهاي حاصل علیـه   رسد ولی آنتی باال میسریع به وجود آمده و به عیار  2ژنهاي فاز کورهاي ثبوت مکمل علیه آنتی آنتی

یال یک استثناء محسوب  و عیار آنها پایین است. آندوکاردیت تحت حاد ناشی از کوکسی شود دیرتر ظاهر می 1ژنهاي  آنتی

آگلوتیناسیون ریکتسیایی که آید.  به عیار باال پدید می 1ژن فاز  کورهاي ثبوت مکمل تولید شده علیه آنتی شود و آنتی می

حساسـیت و  ون تغییر داده شده اسـت و از نظـر   رود و معموالً به صورت میکروآگلوتیناسی ژن خالص به کار می در آن آنتی

باشـد و کـاربرد وسـیعی در مـورد عفونتهـاي       تر می تر و راحت است. این روش ساده ارز ویژگی با آزمایش ثبوت مکمل هم

انواع تیپیک تب آید. در  زودتر به وجود می 2و1ژنهاي فاز  یالیی دارد و برخالف ثبوت مکمل، آگلوتینین علیه آنتی کوکسی

مـداوم و  هاي  شود. سرفه شود که نیز تب باال و لرز و جوشهاي ماکولر ایجاد می یفوس در ابتدا سردرد شدیدي عارض میت

تیفوس است که احتماالً بـا اخـتالالت گـردش    قرن نعوارض بیماري شامل قایابد. از  عوارض ذهنی مدت بیشتري دوام می

آور است و سبب التهاب گوش میانی و آنسفالیت تیفوس  به شدت مرگخونی ناشی از بیماري ارتباط دارد. برونکوپنومونی 

باشند و این ریکتسیاها در سیتوپالسم متراکم شـده و هسـته را    دو گونه از ریکتسیاها عامل این بیماري میآید.   پیش می

تیفـوس اپیـدمیک یـا    تـب   دهند. این دو گونه با دو نوع تب تیفوس اپیدمیولوژیک در ارتباط اسـت:  مینمورد تهاجم قرار 

تیفوس موشی یا آندمیک که عامـل آن ریکتسـیا تیفـی یـا      ـکالسیک اروپایی که در آن بیماري ریکتسیا پرووازکی است  

ریکتسیا کانارا به گروه توان از یکدیگر متمایز ساخت.  ریکتسیا موسري است. این ریکتسیاها را با آزمایش ثبوت مکمل می

شـود. شـکل    دار میکند و در کنه وجود دارد و سبب ایجاد ریکتسیاهاي تب خال رشد می تیفوس تعلق دارد و درون هسته

بیماري با ازدهام مردم ارتباط دارد و به همین جهت به آن تب اردو یا باشد. این  کالسیک تب تیفوس، تیفوس شپشی می

اري انسانی است. این بیماري توسـط  ولی اکنون تیفوس شپشی نادر است. ریکتسیا پرووازکی بیمگویند.  تب زندان نیز می
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شپش سر و شپش بدن در آلودگی دخالت دارند. طی مرحلـه   .دبای انسان به نام پدیوکولوس هومونوس انتقال می به شپش

شـپش ریکتسـیاها سـلولهاي    شـود. در   در خون وجود دارند و شپش با تغذیه از آن آلـوده مـی   اهایدار بیماري، ریکتس تب

ـ دهـد و شـپش در اثـر آ    بزاقی آلوده نبوده و انتقال مادرزادي آلـودگی رخ نمـی  سازد. غدد  می مخاط روده را آلوده ودگی ل

گـردد، آلـودگی از طریـق     عفونتهاي انسانی احتماالً از طریق آلودگی محل نیش شپش با مدفوع آلوده ایجاد مـی . میرد می

ر مدفوع خشک شده شپش به حالت زنده بـاقی  پذیر است. ریکتسیاها در مواد خشک شده نظی غشاهاي مخاطی نیز امکان

شـود. شـپش ناقـل بیمـاري در شـرایط طبیعـی        مانند و آلودگی تصادفی آزمایشگاهی با تنفس مواد عفونی ایجاد مـی  می

کننـد.   حفـظ مـی   پس از حمله تیفوس اپیدمیک، در برخی از افراد ریکتسیا پرووازکی را به صورت آلودگی نهفته باشد. می

فعال گشته و نوع خفیفی از تیفوس به نام تیفوس برگشتی یا بریل ـ زینسـر ایجـاد    گاهی اوقات این عفونت این حالت در 

آلودگی شـهري بـین سـنجابها بـه وسـیله شـپش       باشد.  بیماري شکل عفونت ناشی از ریکتسیا پرووازکی میکند. این  می

است و از مخـازن حیـوانی آلـوده بـه انسـان      شهري نوع اپیدمیک جدید تیفوس کالسیک گیرد. تیفوس  سنجاب انجام می

شـامل  واکسـنهاي غیرفعـال شـده    کننـد.   واکسنها را از ریکتسیا پرووازکی غیرفعال یا ناتوان شده تهیه مییابد.  انتقال می

نـاتوان شـده را   شـود. واکسـن    ریکتسیا پرووازکی رشد یافته در کیسه زرده جنین جوجه است که با فرمالین غیرفعال می

کـور هومـورال را    ا پرووازکی که در خوکچه هندي است، تهیه کرد. پاسخ، تولیـد آنتـی  ریکتسی Eن از سویه مادرید توا می

یابد. تیفـوس موشـی کـه توسـط ریکتسـیا تیفـی تولیـد         سال دوام می 6کند و  و ایمنی مؤثري را ایجاد می شود باعث می

صوص جوندگان مانند موش صحرایی است کـه توسـط   و انتشار آن بیش از تیفوس شپشی است، یک بیماري مخ شود می

تیفوس شپشی به صـورت اپیـدمیهاي   گویند.  آن تیفوس ککی یا موجی نیز میگردد. به  کک و شپش به انسان منتقل می

هـر دو در  باشـد. و   تیفوس کالسیک اروپایی مییابد. شبله  گاهی به وسیله شپش انسانی انتقال میکند.  انفجاري بروز می

باشـند. ریکتسـیاي موشـی بـرخالف انـواع       گردند و در حالت بومی خفیـف مـی   میر برابري می و یدمی باعث مرگصورت اپ

موشی مدتها در بدن موش بدون ایجاد تغییري کند. انواع  اروپایی در خوکچه هندي واکنش نکروتیک اسکروتال ایجاد می

تعـداد  صفاقی در موش صحرایی و تولیـد   کتسیایی و تکثیر درونالریه ری روند. ذات د و انواع اروپایی از بین مینمان باقی می

آورد. بهبودي از  شود ولی نوع اروپایی به تنهایی چنین وضعی پیش نمی زیادي از ریکتسیاها با تلقیح نوع موشی ایجاد می

 Eاز سـویه  شـود، واکسـن تهیـه شـده      ها موجب پیدایش ایمنی محکم و بادوام نسبت به هر دو می هریک از این آلودگی

تب خالدار یا تب آورد.  بینی علیه تیفوس موشی به وجود می ریکتسیا پرووازکی ناتوان شده حفاظت نسبی و غیرقابل پیش

روشـهاي  باشـد. بـا    اي از نظر ایمونولوژیـک بـا ریکتسـیاهاي گـروه تـب تیفـوس منسـوب مـی         اي یا تب تیفوس کنه کنه
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هسته و سیتوپالسم هر دو را مـورد تهـاجم   گروه تب تیفوس، این ریکتسیاها کنند. برخالف  سرولوژیکی آنها را متمایز می

هـاي ایگزودیـد انتقـال     در نظر گرفتن ریکتسیا آکاري یا آبله ریکتسیایی سمیت بودن همگی توسط کنهدهند. با  قرار می

خالدار در قدیم، عفونـت  تب باشد.  شود. شدیدترین بیماري ریکتسیایی می اي حاصل می یابند. توسط ریکتسیا ریکتسی می

همیشـه بـا نـیش    گـردد.   کرد و توسط ریکتسیا سیبریا، ریکتسیا کونوري و ریکتسیا استرالیس ایجاد می کمتري ایجاد می

گـردد   سردرد شدید، تب و لرز، تهوع و سپس راشهاي ماکولر در دست و پا ظـاهر مـی  گردد. سبب  لوده آغاز میآزدن کنه 

عالئم عصبی نیز شایع است. توکسـمی، ضـعف، وازوموتـور، شـوك، اخـتالل کلیـوي و       شود.  سپس ماکولر پاپولر ایجاد می

اي جونـدگان، پسـتانداران کوچـک، مـوش کـور،       در نواحی غربی مخزن ریکتسـیا ریکتسـی  کند.  سپس مرگ را ایجاد می

نسـل بعـدي منتقـل    باشد و از طریق تخم بـه   ها مادرزادي می آلودگی در کنه ت.اسخرگوش، سنجاب زمینی، کنه چوب 

هاي گرسنه، ریکتسـیاها   در کنهمانند.  شود و به همین ترتیب ریکتسیاها خارج از میزبان حیوانی تا چند نسل زنده می می

و ویروالن  باشند. با تغذیه کنه از خون، ریکتسیاها فعال گشته غیرویروالن بوده و قادر به آلوده نمودن میزبان حیوانی نمی

این بیمـاري در  گردد. مگرآنکه کنه به بدن متصل شده و ساعتها تغذیه نماید.  ه موجب آلودگی نمیشوند. هر نیش کن می

طـوالنی پـس از بهبـودي از تـب     گـردد. ایمنـی    خوکچه هندي باعث تب، بزرگی طحال و واکنش نکروتیک اسکروتال می

اکسـنهاي متـداول مثـل سوسپانسـیون     گـردد. و  شود و ایمنی پیشی گیرنده با تلقیح واکسـن ایجـاد مـی    خالدار ایجاد می

  گردد.  اند. در انسان حفاظت نسبی ایجاد می است که کشته شدهمرغ  یافته در کیسه زرده جنین تخم ریکتسیاهاي پرورش

اي  واکسن ریکتسیا کونوري علیـه آلـودگی ریکتسـیا ریکتسـی    شود. با  تب بوتونئوس: به وسیله ریکتسیا کونوري ایجاد می

زن حیـوان  شـود. مخـ   آزمایش ثبـوت مکمـل نمـایش داده مـی    کند، اختالفهاي ایمونولوژیک به وسیله  حفاظت ایجاد نمی

تر از تـب   این بیماري خفیفگردد.  یابد و کنه به طور مادرزادي آلوده می عفونت سگ است و بیماري توسط کنه انتقال می

ي سفت موضعی کوچک با مرکز نکروتیـک در محـل   باشد. از نظر بالینی با آدنوپاتی موضعی و زخمها خالدار آمریکایی می

تب نیش کنه آفریقایی مانند تب کنیـا یـا   گویند.  می eschar یا  tachenoireبه این زخمها  شود نیش کنه شناخته می

  شود.  دیده نمی eschar در تب کنیا، زخم باشد.  اي جنوب آفریقا همان بیماري بوتونئوس می تیفوس کنیا و تب کنه

شـود و بـه    دار است و با پیدایش جاي زخم در محل آلودگی و راش زونا مشخص مـی  تسیایی: بیماري خفیف تبریکآبله 

حیـوانی آلـودگی مـوش خـانگی     باشـد. مخـزن    باشد. عامل مولد ریکتسیا آکاري ازگروه تب خالدار می آور می ندرت مرگ

در انسان از طریـق نـیش حشـرات آلـوده ایجـاد      گردد. آلودگی  باشد و بیماري توسط حشره آلودرمانیسوس منتقل می می
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گردد. ریکتسیا آکاري به راحتی در جنین جوجـه   دار و واکنش اسکروتال در خوکچه هندي ایجاد می بیماري تب گردد. می

  کند.  در حفره آلبومین یا کیسه زرده رشد می

به تب خالـدار شـباهت دارد. زخـم    اشد. ب تیفوس اسکراب: به نام بیماري تسوتسوگاموشی یا تب سیالبی ژاپنی معروف می

هاي ایـن انگـل    کند. سویه عالئم بالینی مانند سردرد، راش ماکولر پاپولر و تب بروز میاولیه آن شبیه تب بوتونئوس است. 

هـاي متـداول کـه بـه      شوند. سـویه  باشد و توسط آزمایش ثبوت مکمل از هم مشخص می از نظر ایمونولوژیک منسوب می

باشد. ریکتسـیا تسوتسوگاموشـی را در کیسـه زرده یـا پـرده       روند شامل کاتو، گیلیام، کارپ می به کار می ژن صورت آنتی

سـازي بـا واکسـن مشـکل      دهنـد. ایمـن   جنین جوجه، در کشت بافت، در شش موش صحرایی کشت می کوریو االنتوئیک

فت انگل که به آن فرمالین اضافه شـده تهیـه   ها از کشت با واکسن کند. باشد، زیرا تلقیح زیرپوستی حفاظت ایجاد نمی می

ولی با واکسن مرکب از ریکتسـیاهاي زنـده   میکروبهاي کشته شده در انسان مؤثر نیست، هاي مرکب از  گردند. واکسن می

این بیماري به صورت آلودگی جوندگان و حشـرات دوام  آید.  که همراه با کلرامفنیکل تجویز گردد، ایمنی مؤثري پدید می

دار و میزبـان   گـردد. میزبـان مهـره    کنند و به انسـان منتقـل مـی    و از راه حشرات که از طریق تخم آلودگی پیدا می یافته

خـوار   اي و ناقل بر حسب نواحی مختلف فرق دارند. میزبانهاي جونده شامل موش صحرایی، مـوش و مـوش حشـره    حشره

   دیوم تعلق دارند.یبوده و ناقلین معموالً به گونه لپتوترومب

کند. میکروب مولد آن  ها در آمریکا جدا گردیده است که در خوکچه هندي تب ایجاد می : میکروب مشابهی از کنه Qتب 

در میان تر از سایر ریکتسیاهاست.  ریکتسیا سمی نبوده، نسبت به گرما و خشکی مقاومباشد. این  اي می یال بورنتی کوکسی

دار بـه   جوجه اي در کیسه زرده جنین یال بورنتی باشد. کوکسی شار آن صورت نمیاي براي انت سایر انواع گروه انتقال حشره

دار  آلودگی بدون عالئم بوده و یا فقط با واکنش تـب توان آنرا در انواع کشت بافت پرورش داد.  طور فراوان رشد کرده و می

ژن  بیعـی داراي تمـام ترکیبـات آنتـی    طالن ویرو 1باشد. فاز  ژنیک می آنتی 2داراي فاز  اي یال بورنتی کوکسی همراه است.

سـاکاریدي   آیـد فاقـد ترکیـب پلـی     که در شرایط کشت آزمایشگاهی به وجود مـی  2است، در صورتیکه فاز  Oسوماتیک 

 1از فـاز  شود. تغییـر   تبدیل می 1با کشت متوالی در حیوان به فاز  2فاز باشد.  کامل می LPSاختصاصی مشخص کننده 

سـایر   Rبـه   Sیافتن ویروالنس و با افزایش حساسیت نسبت به فاگوسیتوز همراه است و بـه تغییـرات   با کاهش  2به فاز 

این بیمـاري در انسـان بـه صـورت     به عنوان واکسن توانایی ایمنی زایی باالیی دارد.  1ژن فاز  باکتریها شباهت دارد. آنتی

نیز گـزارش   شود، سرایت بیماري از راه انتقال خون می با تنفس مواد آلوده حاصلباشد. آلودگی  تنفسی می دار بیماري تب

کبد وجـود دارد  هایی از آلودگی  گیرد. نشانه الریه غیرتیپیک را به خود می شده است. بیماري به طور اختصاصی شکل ذات
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ایجـاد کنـد و   تواند آندوکاردیت تحت حـاد   اي می یال بورنتی شود. کوکسی و راش دیده نمی باشد و سردرد از عالئم بارز می

کور ثبوت مکمل وجود دارد و واکنش  سرم ناقلین آنتیها نیاز دارد. در  بیوتیک الریه به آنتی درمان این بیماري بیش از ذات

با نیش کنه آلـوده  یابد. گاو  مافیلیس انتقال میها هاي ایگزودیدو توسط کنه دهد. تأخیري نیز رخ میالعاده  حساسیت فوق

 آلـوده عامـل پیـدایش آلـودگی در کارکنـان کشـتارگاهها      گاو با مدفوع آلوده و تنفس گرد و غبار چرم گردد. آلودگی  می

گـردد.   به طور دائم در شیر گاوها وجود دارد و هنگام زایمان از راه جفـت وارد محـیط مـی    اي یال بورنتی کوکسیباشد.  می

استوریزاسیون گاهی جهت از بـین بـردن آنهـا    یال کافی است ولی دماي پ کوکسیشیر جهت از بین بردن پاستوریزاسیون 

مخـازن آلـودگی را در   دهـد. رویـداد    کافی نیست. در گله گوسفندان آلودگی از طریق تنفس گـرد و غبـار آلـوده رخ مـی    

   کند. هاي آنها ثابت می پرندگان اهلی و وحشی و اکتوپارازیت

گـردد.   تقال طبیعی به وسیله شپش بدن ایجاد مـی یک بیماري در میان ارتشیان بود. ان Wolhynianتب گودال: یا تب 

عامل عفونی در مدفوع نیز وجـود دارد و از طریـق خراشـهاي    باشد.  شپش آلوده عنصر اصلی در ایجاد تب گودال مینیش 

شـود و در مـدفوع خشـک شـده      عفونی در ادرار بیماران یافت مـی تواند وارد گردد. عامل  پوستی ناشی از خارش بدن می

کشـت داده   باشد. روي آگار خوندار تانا می ماند. عامل مولد آن روکالیما کوین ادرار خشک مدتها فعال باقی می شپش و در

کنـد و تشـخیص    سرم بیماران ریکتسیاها را آگلوتینـه مـی  سازد.  شود و گلبولهاي قرمز و سرم را جهت رشد فراهم می می

  ت. اسبیماري به آزمایش تغذیه شپش استوار 

باشند. باکتریهـاي   بارتونال باسیلی فورمیس عامل بیماري انسان است. بارتونال و گراهامال از خانواده بارتونالسه میبارتونال: 

گردند. گراهامال انگل پستانداران کوچک و بارتونال بیماریزاي انسانی  باشند و توسط ناقلین بندپا منتقل می کوکوباسیل می

باشند و این میکروبها توسط  آناپالسما، هموباریوننا و اپریتروزون انگلهاي حیوانی می آناپالسماتاسه شاملباشد. خانواده  می

  کنند.   هاي کشت ساختگی رشد نمی شوند و روي محیط بندپا منتقل می لینقنا

  مورفیس  بارتونال باسیلی

بیماري توسط کند. این  یجاد میجوشهاي پوستی ارزنی یا ندولی اکند.  ایجاد می نائاخونی عفونی و وروگاپرو تب اورویا، کم

عامـل   فـورمیس  که به آن بیماري کاریون گویند. بـارتونال باسـیلی   است شده آور در خود نشان داده کاریون با تلقیح مرگ

کنند.  را ایجاد می قطبی یک هاي کشت، تاژهآیند. در  این باسیلها با گیمسا به رنگ بنفش درمیباشد.  مولد این بیماري می

نیازي ندارد.  NADنیاز دارد. به  )Hemeسیستئین گلوکز آگار خوندار رشد کمتري دارد. براي رشد به هم ( محیطروي 
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شـوند و   هاي سرخ آلوده مـی  باشد: شکل سیستمیک که درون آن گویچه بیماریزایی این باکتري در انسان به دو شکل می

خونی بـا عمـل    کمکند.  دار ایجاد می خونی تب ست و کمآور ا شکل اولیه بیماري شدید بوده و مرگشکل بافتهاي پوستی. 

ها و مفاصـل و   شود. درد استخوان ها و همولیز آنها و ایجاد خونریزي در بافتها ایجاد می مستقیم میکروب روي اریتروسیت

و پـا بـه   آید که جوشهاي ارزنی شایعتر است و در صورت و دسـت   جوشهاي ندولر یا ارزنی پدید میشود.  سر نیز دیده می

مانـد.   گـردد و جـاي زخـم بـاقی مـی      آید و در نهایت محـو مـی   شود. سپس به صورت ندولر در می شکل ماکول ایجاد می

آمیزي خون با گیمسـا نشـان داده    گردد و در رنگ سلولهاي بارتونال به تعداد زیاد درون اریتروسیتها در تب اورویا یافت می

افتی به خصوص سلولهاي آنـدوتلیال عـروق، سیسـتم لمفـاوي،     ر ماکروفاژهاي بتوان د هر دو شکل بیماري را می شود. می

در درمـان  کشت خونی در عفونت سیستمیک مثبت است. کلرامفنیکـل و تتراسـایکلین   طحال، کبد و درون سلولها یافت. 

احل اولیه بیماري یافـت  ها در مر . وجود آگلوتینیندبای س انتقال میموبوتوتوسط پشه فلروند. انگل  این بیماري به کار می

  گردند.  با فروکش کردن عالئم بالینی ناپدید می ها شوند. آگلوتینین می

  کالمیدیاها 

هـاي   کالمیـدیاها انگـل  باشـند.   منفـی مـی   سلولی اجبـاري گـرم   سیاها، باکتریهاي درونریکتباشند. مانند  عامل تراخم می

کنند. ترکیب دیـواره سـلولی آنهـا شـبیه دیـواره سـلولی        پیدا می باشند و با تقسیم دوتایی تکثیر سلولی اجباري می درون

دو گونه کالمیدیا تراکوماتیس و کالمیـدیا  بیوتیکهاي مؤثر بر باکتریها حساسند.  منفی است. نسبت به آنتی باکتریهاي گرم

ت اهلـی و وحشـی و   باشـد و حیوانـا   تاسی یک بیماریزاي حیوانی می کالمیدیا پسی شود. تاسی در این گروه دیده می پسی

تاسـی   کالمیـدیا پسـی  هـاي   انسانی توسط سویهلودگیهاي آشود.  انسان تصادفی آلوده میسازد.  انواع پرندگان را آلوده می

گیرد. کالمیدیا تراکوماتیس به میزبان انسان محدود گشته و در انسان  تاسی پرندگان و اهلی انجام می پرندگان مانند پسی

الریـه نـوزادان    ، عفونت تناسلی و ذاته تراخم و سایر عفونتهاي چشمی، لمفوگرانولوما ونرئوم، آرتریتانواع بیماریها از جمل

سـلولهاي آلـوده، بـه شـکل اجسـام      کننـد. درون   آورد. کالمیدیاها فقط درون سلولهاي یوکـاریوت رشـد مـی    به وجود می

ذرات کالمیـدیاها در ایـن وزیکولهـا دو نـوع     طی رشـد و نمـو شـکلی    شوند.  سیتوپالسمی یا درون وزیکول دیده می درون

باشد.  تر با تراکم کمتر و به نام جسم مشبک می گردد؛ ذرات کوچک متراکم به نام جسم اولیه و اشکال درشت مشاهده می

باشـد   جسم اولیه شامل نوکلئوئید مرکزي فشرده و متراکم از نظر دید میکروسکوپ الکترونی محصور در دیواره سلولی می

دیـواره سـلولی بـرخالف سـایر باکتریهـاي      باشـد. پپتیـدوگلیکان    مـی منفی  هت ساختمان شبیه سایر باکتریهاي گرماز ج
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منفی اسید مورامیک ندارد. جسم اولیه و مشبک هر دو داراي برجستگیهاي سطحی منظمی هستند. ژنوم جسم اولیه  گرم

بـا  شود که جسم اولیـه عفـونی    میدیا هنگامی شروع میکوچکتر از ژنوم اکثر باکتریهاي دیگر است. چرخه رشد و نمو کال

هاي سطحی باکتریهـا حسـاس بـه     پذیرندهکند.  هاي اختصاصی سطح سلولهاي میزبانی حساس تماس حاصل می پذیرنده

هاي سلول میزبانی در سطح غشاء سیتوپالسمی حساس به تریپسـین اسـت. پـس از چسـبیدن،      حرارت بوده ولی پذیرنده

یابی به درون سلول نقش  کالمیدیاها در این فرآیند راهیابد.  فرآیندي شبیه فاگوسیتوز به درون سلول راه میجسم اولیه با 

فاگوسـیتوز ایجـاد    ،کنند و آنها حتی در سلولهایی که در حال عادي قادر به بلعیـدن ذرات خـارجی نیسـتند    فعال ایفا می

شوند ولی فاگوزومها با لیزوزومهـا در ایـن مرحلـه ترکیـب      شیده میاز ورود اجسام اولیه توسط فاگوزومها پوکنند. بعد  می

شـود.   ژنهاي سطحی کالمیدیاها هـدایت مـی   ماند و این عمل توسط آنتی گردند. توسط کالمیدیاهاي زنده متوقف می نمی

ت و نظـر متـابولیکی فعـال اسـ    باشـند. از   مـی  RNAباشند، تراکم کمتـري دارنـد و غنـی از     تر می اجسام مشبک درشت

د کـه  دهـ  نماید و درون وزیکولها میکروکلنیهایی تشـکیل مـی   کند و با تقسیم دوتایی تولید مثل می پروتئینها را سنتز می

باشند و براي سـایر سـلولهاي    تري نسبت به اجسام اولیه میبیش  اجسام مشبک داراي ثباتشود.  اجسام درونی نامیده می

بینـد و بـا ترکیـب لیزوزومـی آسـیب       ظاهراً تا آخر چرخه رشد انگل آسیب نمیمیزبانی باشند. سلول  میزبانی عفونی نمی

اجسام اولیه کالمیدیاها به آسـانی بـا   گردد.  اي آزاد می گردد. آنگاه وزیکول متالشی شده، اجسام اولیه تازه سلولی آغاز می

مشبک نابالغ و زمینه اطراف متراکم به  با رنگ ماکیاولو آنها به رنگ قرمز و اجسامشوند.  آمیزي می هاي آنیلینی رنگ رنگ

سـلولی بـه طـور متمـایز رنـگ       گیرد، اجسام درون آمیزي انجام می که با محلول لوگول رنگ هنگامیآید.  رنگ آبی در می

کالمیدیا تراکوماتیس به دلیل وجود هیدرات کربن، احتمـاالً گلیکـوژن در سـلول بـه رنـگ       سلولی گیرند. اجسام درون می

کالمیدیا از نظر انـرژي  شود.  آمیزي نمی تاسی با محلول ید رنگ سلولی کالمیدیا پسی شود و اجسام درون ده میاي دی قهوه

آورد و گاهی از سلولهاي میزبانی ماشین سنتزي سلول مورد اسـتفاده قـرار    را از میزبان بدست می ATPباشد و  انگل می

بخش شامل سـلولهاي   سلولی رضایتیابند. کشت  وجه پرورش میگیرد. ریکتسیاها، کالمیدیاها در کیسه زرده جنین ج می

و دودمـان   BHK-21کوي، دودمان سلولهاي فیبروبالست موشی، سلولهاي هـال، سـلولهاي سـرطان گـردن رحـم و       مک

رشد درون سلولی کالمیدیاها به همانندسازي سـلولهاي میزبـانی بسـتگی نـدارد.     باشد.  ها مستتر می سلولهاي کلیوي بچه

 کالمیدیا تراکوماتیس هنگامیکه توده سلولها توسط پرتوتابی فرابنفش و مواد شیمیایی بـا اثـرات سـیتوپاتیک ماننـد    رشد 

اولیـه بـه   شـود. جسـم    یدوداکسی یوریدین یا سیکلوهگزامید قبل از آلودگی، از نظر متابولیکی غیرفعال گردد تشدید مـی 

بـه   RNAگیرد. نسبت  لیکی و همانندسازي در جسم اولیه صورت نمیفعالیت متابوباشد.  میکرون می 0/ 4تا  0/ 2اندازه 
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DNA  باشد، دیواره سـلولی سـخت،    میکرون می 1تا  0/ 6مشبک از نظر اندازه باشد. جسم  می 1در جسم اولیه بیشتر از

بـه   RNA سـبت نباشـد.   زایی و سمیت ندارد، داراي فعالیت متابولیکی و همانندسازي مـی  پایداري خارج سلولی، عفونت

DNA  در کالمیدیا دو گونه وجود دارد و شناخت آن دو از مقاومـت بـه سـولفونامید،     باشد. می 4الی  3در جسم مشبک

کالمیـدیا  گیـرد.   و محـدوده میزبـانی، انجـام مـی     DNAگوانین ـ سـیتوزین    دارد، مقسلولی با ی رنگ شدن اجسام درون

اثرات سمی به علـت   باشند. الریه در جوندگان می ها عامل تولید ذات سویه سازد و نیز برخی تراکوماتیس انسان را آلوده می

رها شدن توکسین نیست، با رویدادهاي سلولی، با اتصال یافتن و فاگوسیتوز القایی اجسام اولیه بستگی دارد. اثرات سـمی  

درمـانی در   مـل شـیمی  . عواکنـد  شود و مرحله چسـبیدن را مختـل مـی    سرم اختصاصی خنثی می در حیوانات توسط آنتی

بـا یـد    هـا در آنهـا    آمیزي انکلوزیـون  تاسی به سولفونامیدها مقاوم است و رنگ اثرند. کالمیدیا پسی سمیت کالمیدیاها بی

کالمیـدیا  باشـند.   باشد و میزبان طبیعی آن پستانداران و پرندگان مـی  مول می 41در آن  C+Gگیرد. درصد  نمی صورت

د ها حساسند و انکلوزیونتراکوماتیس به سولفونامید شود و درصد  آمیزي می در آنها رنگ ها با یC+G   45تـا   44در آنهـا 

باشد. مرگ سلولی، در حیوان سالم یا در کشت سلولی به تکثیر عامل عفونی نیاز نـدارد   تاسی می مول یعنی بیشتر از پسی

یـان فاگوسـیتوز در غشـاء سیتوپالسـمی باعـث      متعدد حاصل در جرضایعات  ولی با رویدادهاي فاگوسیتیک ارتباط دارد.

و نمو کالمیدیایی درون سلولهاي یوکاریوت همراه با رهـا شـدن آنزیمهـاي لیزوزومـی در     گردد. رشد  ایجاد این حالت می

ژنهـاي جـنس را دارا    کالمیـدیاها آنتـی  گـردد.   دهد و این باعث پیدایش اثرات سیتوپاتیک مـی  سیتوپالسم سلولها رخ می

باشـد.   ساکارید سـالمونال مـی   لیپوپلیساکاریدي است شبیه  ژن بارز اختصاصی گروه مقاوم به گرما لیپوپلی آنتی باشند، می

و جهت تشـخیص مـورد   ژن در واکنش ثبوت مکمل واکنش نشان داده و این واکنش آزمایش سرولوژیکی است.  آنتیاین 

اي اختصاصی گروهـی در عفونتهـاي سیسـتمیک، بـه جـز      ژنه علیه آنتی ثبوت مکملکورهاي  گیرد. آنتی استفاده قرار می

رسـد. کالمیـدیا    نمـی ص دار یا اورتریت به حد قابـل تشـخی   شود ولی در تراخم، کونژنکتیویت انکلوزیون کودکان ایجاد می

در باشـد.   باشند که پروتئینـی و حسـاس بـه حـرارت مـی      ژنی می تاسی داراي کمپلکس آنتی تراکوماتیس و کالمیدیا پسی

الریه موشی حسـاس بـه حـرارت و پـروتئین      عامل مولد ذاتها به جز  اي در تمام سویه ژن گونه تراکوماتیس آنتییدیا کالم

کـور فلورسـنت بـا     تـوان بـا روشـهاي آنتـی     اي را مـی  گونـه ژنهاي اختصاصی  باشد. آنتی وابسته به غشاء سیتوپالسمی می

اي همگن قبل از  کور سویه ایی کرد. قرار دادن اجسام اولیه با آنتییا با هماگلوتیناسیون غیرمستقیم شناس زیونومونودیفیا

ژنهاي مـؤثر در ویژگـی    باشند. آنتی ژنی پیچیده می از نظر آنتیا سازد. کالمیدیاه تلقیح در حیوان اثرات سمی را خنثی می

ژنهـا را توسـط    باشـند. آنتـی   هـاي لیپوئیـدي مـی    هـاپتن  ی بـوده و داراي پروتئین ژنها آنتی سروتیپها ماهیت متغیر دارند.
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تواند در برخی عفونتهاي سیسـتمیک ماننـد لمفوگرانولومـا و     می نند. ثبوت مکملک میکروایمونوفلورسنس تعیین عیار می

روشـهاي سـرولوژیک مسـتقیم نظیـر     باشـد.   تاکوز مفید باشد. ولی در سایر عفونتهاي کالمیدیایی حائز اهمیت نمـی  پسی

باشـد و در سـایر    العـاده مفیـد مـی    دار نـوزادان فـوق   انکلوزیون یتوحمه با گیمسا در کونژنکتیآمیزي تراشه بافت ملت رنگ

ترین روش تشخیص، جداسـازي مسـتقیم و کشـت عامـل مولـد       ترین و حساس بخش عفونتها کمتر حساس است. رضایت

باشـد.   رهماننـد مـی  کـوي غی  دودمان سـلولی مـک  گیرد،  انتخابی کشت در کشت بافت صورت میباشد. روش  بیماري می

در محـیط کشـت   گـردد.   بیوتیکهایی مانند استرپتومایسین جهت جلوگیري از آلودگی محیط کشت به آن اضافه مـی  آنتی

سـیلین اثـر    کنـد. پنـی   ها و اریترومایسین کاهش پیـدا مـی   رشد کالمیدیاها به طور مؤثر به وسیله ریفامپین، تتراسایکلین

عفونتهاي کالمیدیایی نسبت بـه تتراسـایکلین پاسـخ نشـان     ها غیرمؤثرند. همه  یتولدر حالیکه آمینوسیکل کمتري داشته

سوگزازول در درمان کالمیـدیا تراکومـاتیس بـه     است. اریترومایسین و سولفی هاي مقاوم پیدا نشده سویه جودودهند و  می

درمـان  کننـد.   روز تجـویز مـی   21ا تـ  14باشد. تتراسایکلین را به مـدت   سلولی می رود. آلودگی کالمیدیایی دورن کار می

تـوان از پمادهـاي    درمـان کالمیـدیا مـی   یابـد. در   گردد و بیماري برگشت نمـی  مدت سبب بهبودي بالینی موقت می کوتاه

باشد، جز چند سویه مولد  کالمیدیا تراکوماتیس بیماریزاي انسانی میبیوتیکی جهت درمان موضعی آن استفاده نمود.  آنتی

گـروه کالمیـدیا تراکومـاتیس شناسـایی     گردد. دو  تنها میزبان طبیعی آن محسوب میباشد. انسان  گان میالریه جوند ذات

پذیر است.  طریق آمیزش جنسی انتقالنامند. از  می LGVشده است: گروه اول مولد بیماري لمفوگرانولوما ونرئوم که آنرا 

 ،L1، L2دهند و بـه سـه سـروتیپ     لولی ویژگی نشان میهاي سطحی س تر از سایرین بوده و با پذیرنده این گروه مهاجم

L3اند. گروه دوم با انواع عفونتهاي چشمی و مجـراي تناسـلی ارتبـاط داشـته، آنهـا را عوامـل تـراخم ـ          بندي شده تقسیم

بـه روش   )A ، B ، Ba، C( TRICهیپوآنـدمیک، سـروتیپهاي   نامنـد. تـراخم    می )TRICدار ( کونژنکتیویت انکلوزیون

عامل انـواع بیماریهـا    ) TRIC )D ، E، F، ، H، I، J، K. سروتیپهاي دنیاب م معموالً تماس غیرجنسی انتقال میمستقی

دار در بـالغین از طریـق آمیـزش جنسـی      مجراي تناسلی در هر دو جنس و کونژنکتیویت انکلوزیـون باشند. عفونتهاي  می

الریـه   یـا ذات  دار کونژنکتیویت انکلوزیـون آید.  ز مادر آلوده پدید میکند. در نوزادان آلودگی در هنگام تولد ا انتقال پیدا می

  شود.  نوزادان ظاهر می
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  ونرئوم   لمفوگرانولوما

لمفوگرانولومـاي کشـاله    شود که بـه آن  از میکروبهاي کمپلکس کالمیدیا تراکوماتیس ایجاد می یک بیماري مقاربتی است

روش ایمونولوژیک انـواع بیمـاري تناسـلی    گویند. با  فوپاتیا ونرئوم نیز میرانی، خیارك آب و هوایی، خیارك استوایی و لم

ندي نمودند. آلودگی به این ب مانند: الفانتیاز زنان و تنگی التهابی رکتوم را در یک بیماري با عامل اتیولوژیک مشترك گروه

شناخته شده  L1   ،L2  ،L3امهاي به نروش میکروفلورسنس بیماري در نواحی استوایی بیشتر است. سه ایمونوتایپ به 

باشد و از نظر بالینی لمفوگرانولوما و نرئوم فقط در انسان یعنـی   عامل این بیماري میتاسی  هاي کالمیدیاپسی است. سویه

  میزبان طبیعی آن وجود دارد. 

  L1   ،L2  ،L3سـروتیپهاي   LGVباشند در گروه  می TRICو  TRICو  LGVکالمیدیاترکوماتیس شامل سه گروه 

  کند.  وجود دارد و ایجاد لمفوگرانولوما و نرئوم می

داراي  TRICباشـد. گـروه سـوم     باشد و عامل تراخم مـی  می A   ،B  ،Ba  ،Cکه داراي سروتیپهاي  TRICگروه دوم 

اسـلی ماننـد   دار بالغین و نوزادان، عفونتهاي مجراي تن نکتیویت انکلوزیونباشد و عامل ایجاد کونژ می Kتا  Dسروتیپهاي 

  باشد.  یت، سالپنژیت و در آخر پنومونی میسرتریت غیر گونوکوکی، اپیدیدیمیت، سرویاو

گردد. زخمهـا بـه    یابد و زخم اولیه در چند روز نمایان می میکروب در خون، مایع مغزي نخاعی و بافتهاي دیگر انتشار می

ا ، دیواره واژن یا گردن رحم در زنان، مجـراي ادراري،  خال در پنیس در مردان و در بخش خلفی لبه صورت وزیکولر یا تب

هـاي   دوم بیماري تهاجم به سیسـتم لمفـاوي اسـت، عقـده    باشد. مرحله  شود، زخمها بدون درد می ناحیه مخرج دیده می

ین اشود. در  این خیارك چرکی میگردد.  اي در کشاله رانی و لگنی در زنان حجیم و دردناك و خیارکی می لمفاوي ناحیه

شـود و در برخـی مـوارد عالئـم مفصـلی و بافـت        مرحله عالئم موضعی و عمومی از جمله تب و درد عمومی بدن پیدا می

  شود.   هایی از آلودگی سیستم عصبی مرکزي پیدا می ملتحمه چشمی و نشانه

کلیتـوریس در زنـان و    آل است و تغییرات ساختمانی شامل الفانتیاز غیر مخرب لبها و سندروم اورجنیتوپرینهمرحله سوم 

بیمـاري بـا   روده و مخرج ممکن است با پیدایش تنگی یا انسداد آلوده شود. این  پنیس و اسکروتوم در مردان است. راست

  مقاوم نسبت به تتراسایکلین یافت نشده است. گردد. سویه  سولفونامیدها و تتراسایکلین درمان می

روده ایجـاد نمـود. از    هاي لمفاوي، بافت راست گاه و عقده میمون در ناحیه ختنهتوان با تلقیح در  این بیماري انسانی را می

  گردد.  طریق درون سیاهرگ یا درون مغز بیماري ایجاد نمی
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LGV باشـد. عوامـل مولـد     آور مـی  مغزي در موش مـرگ  با تزریق درونLGV     را بـا روش ایمونوفلورسـنس از یکـدیگر

  تشخیص داد. 

تجربی در افراد آلـوده  گردد. تلقیح  ناشی از آلودگی است که با وجود مکرر عامل عفونت ایجاد میایمنی علیه این بیماري 

کور ثبوت مکمـل و نیـز بـا     ایمنی با پیدا شدن آنتیکند. پاسخ  ایجاد می Freiالعاده مانند آزمایش  واکنش حساسیت فوق

بوت مکمـل بـا سـرم افـراد آلـوده شـده بـا سـایر         ثگردد. واکنش  العاده نسبت به مواد میکروبی آشکار می حساسیت فوق

تـوان بـا    کور اختصاصی را مـی  آنتیشود. پاسخ  سیفیلیسی بطور غیر اختصاصی مثبت میگردد. سرم  کالمیدیاها مثبت می

  آزمایش میکروایمونوفلورسنس شناسایی کرد. 

بومی در کشور آمریکا رود. آلودگی  می جهت شناسایی انواع بیماریهاي تناسلی ناشی از این میکروب به کار Freiآزمایش 

چشمی ـ   چشم با سندرومیابد. آلودگی  باز است، لمفوگرانولوما از طریق آمیزش جنسی انتقال می جنس غالباً در مردان هم

لمفاوي شناخته شده است، آلودگی اولیه در دهان بـا پیـدایش زخمهـاي وزیکـولی بـدون درد و التهـاب زبـان مشـخص         

  گردد.   می

دار بیماریهاي مشابه به چشم خارجی است که توسـط کمـپلکس کالمیـدیا تراکومـاتیس      نکتیویت انکلوزیونم و کونژتراخ

نامند. آلـودگی طببیعـی فقـط     دار) می نکتیویت انکلوزیون(تراخم کونژ TRICگردد. این زیر گروه را گاهی گرده  تولید می

 TRICاز انسـان اسـت. عامـل مولـد تـراخم بخشـی از کمـپلکس        تـر   پریماتها عالئم خفیفگردد. در  در انسان ایجاد می

ایمونوفلورسنس بـه ایمونوتایپهـایی تقسـیم    به روش میکروتوان  را  می TRICگروه باشد. عوامل  کالمیدیا ترکوماتیس می

  دار و عفونتهاي تناسلی نیز پیدا شده است.  در کونژنکتیویت انکلوزین TRICنمود. ایمونوتایپهاي 

شـکل حـاد یـک نـوع     باشـد.   حاشیه فوقانی ملتحمـه مـی    تروفی فولیکولیرافتادگی پلک و هیپ ه آلودگی پاییناولین نشان

درون شـود. اجسـام    واکنش التهابی به صورت هیپرتروفی فولیکولی ملتحمـه و ترشـحات مخـاطی چرکـی مشـخص مـی      

با پر عروق شدن قرنیـه  گردند. بیماري  فولیکولی یافت مییه به شکل نسیتوپالسمی درون سلولهاي اپیتلیال ملتحمه و قر

  کند.  کند و کوري نسبی یا کامل ایجاد می و پیدایش پانوس و سیکاتریس ثانویه در قرنیه پیشرفت می

بیماري به دلیـل نبـودن پـانوس و جـاي     باشد.  خیم در نوزادان و بالغین می دار ورم ملتحمه خوش نکتیویت انکلوزیونکونژ

افتـد.   بیماري خود محدود شونده بوده و عفونت مزمن مداوم کمتـر اتفـاق مـی   گردد.  مشخص میزخم در قرنیه از تراخم 

بیماري در چشـم  باشند. این  می Kتا  Dایمونوتایپهاي مولد بیماري همان ایمونوتایپهاي مولد تراخم نیست بلکه تیپهاي 

آلـوده  به هنگام تولد از مجراي ادراري ـ تناسلی  بیماري را گیرد. اطفال  و از مجراي ادراري تناسلی منشأ می شود دیده می
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بیمـاري قابـل انتقـال از طریـق     شـود. پـس    بالغین بیماري از ترشحات مجراي تناسلی ایجاد مـی کنند. در  مادر کسب می

آلودگی مجراي ادراري ـ تناسلی در زنان بدون عالئـم بـالینی ولـی در مـردان اورتریـت       گیرند.  آمیزش جنسی در نظر می

  کند.  می ایجاد

دار. شروع ناگهانی دارد و بـا نشـت حـاد در بافـت ملتحمـه پلـک        دار نوزادان : یا بلنوره انکلوزیون کونژنکتیویت انکلوزیون

ئرهـا بـوده و اجسـام درون    لکمرفونو بافـت ملتحمـه داراي پلـی   لیـوم  تیگـردد. اپ  تحتانی و ترشحات چرکی مشـخص مـی  

کنـد و نیـز نشـت     باشد و ایجاد پرده کاذب موقت مـی  شود. بیماري شدید می سیتوپالسمی بازوفیل مانند تراخم دیده می

دار کالمیـدیایی یکـی از اشـکال کونژنکتیویـت عفـونی نـوزادان        نکتیویت انکلوزیونهاي سفید را به دنبال دارد. کونژگلبول

  باشد.  می

باشند، در این  تگاه تنفس ناقل کالمیدیا میدر نازوفارنکس و بخش فوقانی دس دار نکتیویت انکلوزیوننوزادان مبتال به کونژ

  باشد.  این بیماري کالمیدیا تراکوماتیس میباشد. عامل  الریه کالمیدیایی در این نوزادان باال می حالت خطر ذات

  آید.  دهد، با قطع درمان برگشت بیماري پدید می رومایسین پاسخ مییتالریه در درمان با ار سندروم ذات

باشـد.   گوشـی خفیـف مـی    نکتیویت فولیکولی حاد بـا ترشـحات کـم و آدنوپـاتی دورِ    غین : یک نوع کونژنکتیویت بالکونژ

خورد.  اي به چشم نمی باشد و تغییرات قرنیه ی در پلک شدیدتر میفهاي تراخمی را دارد و هیپرترومانند فولیکولها فولیکول

  کند.   اي فروکش می اي یا ملتحمه ن تغییرات قرنیهباشد و خود به خود بدو بیماري بالغین خود محدود شونده میاین 

دهند و نیز در استخرهاي شنا که آب آن کلر کافی نـدارد،   در بالغین جوان فعال از نظر جنسی باالترین شیوع را نشان می

ین یـا  نکتیویت استخر شنایی گویند. درمـان بـا تجـویز تتراسـایکل    کونژگیرد که در این مورد به  انتقال بیماري صورت می

  گیرد.  رومایسین خوراکی انجام مییتار

  عفونتهاي مجراي تناسلی 

  با آلودگیهاي تناسلی وجود دارد. کالمیدیاها نقشی در اورتریت نیز دارند.  دار نکتیویت انکلوزیونیک ارتباط بین کونژ

ز سـوزاك اسـت.   آن بـیش ا شـود. شـیوع    ) : اورتریـت غیـر اختصاصـی نیـز نامیـده مـی      NGUاورتریت غیر گونوکوکی (

هاي کالمیـدیایی   توسط سویه NGUاعظم عفونتهاي گردند. بخش  مایکوپالسماها در ارتباط با این نوع اورتریت یافت می

TRIC اورتریتهاي غیر گونوکـوکی در مـردان   40یابد.  گردد و این عفونتها از طریق آمیزش جنسی انتقال می ایجاد می %

باشـد. اورتریـت بعـد     ز زنان همبستر آنها نیز ناقل کالمیدیا در گردن رحم خـود مـی  شود و نی توسط کالمیدیاها ایجاد می
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از بین رفتن عامل سوزاك ممکن اسـت ایجـاد گـردد. اورتریـت بعـد گونوکـوکی       سیلین و  گونوکوکی پس از درمان با پنی

ی مجـراي تناسـلی در   باشـد. عفونـت کالمیـدیای    سیلین مقاوم است ولی نسبت به تتراسایکلین حساس مـی  نسبت به پنی

  گردد.   تولید مییمیت یدگردد و یا به شکل اپید مردان به صورت اورتریت ایجاد می

ها با پیدایش التهاب گردن رحمی مخاطی ـ چرکـی ارتبـاط دارد.    گردد. کالمیدیا در زنان، کالمیدیا از گردن رحم جدا می

  کنند.  هپاتیت ایجاد می باشد و پري کالمیدیاها عامل بیماري التهابی غیر گونوکوکی ناحیه لگن می

  باشد.  رومایسین جهت درمان این بیماري مؤثر مییتتتراسایکلین، سولفیسوگزازول و ار

  تاکوز   یپس

تاسـین و   که به دلیل شـغلی بـا پرنـدگان پسـی     باشد و در افرادي زا ناشی از کالمیدیا پسی تاسی می یا تب طوطی عفونت

  اردك سروکار دارند، دیده شده است.  پرندگان اهلی مانند بوقلمون،

شـود،   گذاري شده که به کار بـرده نمـی   اورنیتوز نیز براي این مورد نامنامند. اصطالح  تاکوز می پنومونیت در انسان را پسی

دیا کالمیـ پنومونیت انسان ناشی از  شود. اند به کار برده می بوده تاسی عامل آن مورد بیماري که پرندگان غیر پسی ولی در

هاي خشک و مـداوم،   اشتهایی، سرفه درد، تهوع، استفراغ و بیب و لرز، ترس از نور، سردرد، گلوتباشد، و عالئمی مانند  می

آلـودگی ششـها را از   خوابی، هذیان، آلودگی سیستم عصـبی مرکـزي را دارد.    سیانوز، فشار پایین، عدم درك موقعیت، بی

  تشخیص داد. توان  طریق رادیوگرافی با پرتو ایکس می

  توان یافت.  میکروب مولد بیماري را هفته اول در خون و با آلودگی ششها در خلط می

عفونـت طبیعـی اکتسـابی    دهـد کـه سـبب     در حیواناتی مانند پرندگان و پستانداران نیز رخ مـی بیماریزایی این میکروب 

  باشند.  اري، گنجشک و فینچ میطبیعی این میکروب پرندگانی مانند طوطی، پاراکیت، قنگردد. میزبان  می

آلوده از راه مدفوع میکروب را دفع و مدفوع خشک بـا انتشـار در   آور نیست. پرندگان  آلودگیهاي طبیعی در پرندگان مرگ

  کند.  هوا و از طریق تنفس آلودگی ریوي ایجاد می

عفونتها به صورت عفونت کند. این  یجاد میدر پستانداران نیز انتشار دارد، در انسان بیماریزایی کمی اتاسی  پسیکالمیدیا 

سـم، آنسـفالیت گـاوي،    والریه خوکی، مننگوپنومونیت اوپ باشد و عالئمی مانند ذات چشمی، تنفسی و ادراري ـ تناسلی می 

  کند.  سقط جنین گوسفند، بدخلقی گربه را ایجاد می
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تـوان تشـخیص داد و در    فـت ریـه (اتوپسـی) مـی    آلودگی با این میکروب را با جداسازي عوامل عفونی از خون، خلط یا با

شـود.   سـلولی تشـخیص داده مـی    ت اجسام دروند و با رنگ گیمسا یا ایمونوفلورسنکن کوي رشد می محیطهاي کشت مک

  گردد.  صفاقی ایجاد می یا در کبد و طحال با تلقیح درون تاسی پرندگان را با تلقیح درون مغزي در موش و کالمیدیا  پسی

ــودگی ناشــی از کالمیــدیا پســیرولوژیک جهــت تشــســروشــهاي  تاســی آزمــایش ثبــوت مکمــل اســت. روش  خیص آل

تر از روش ثبوت مکمل اسـت. در بیمـاري انسـانی عامـل عفـونی از       ایمونوفلورسنس در صورت در دسترس بودن حساس

  شود.  طریق دستگاه تنفس وارد می

آلودگی در میان طوطیان و پاراکیتهاي وحشـی شـایع اسـت.    باشند و  تاسی مشهورترین مخازن آلودگی می پرندگان پسی

  دهد.  آلودگی از انسان به انسان رخ می

   باشد.  دهندگان شایع می هاي پرندگان، کبوتربازان، پرورشاین بیماري در فروشگاه
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  انگل شناسی

  تک یاخته

پروتوزوآ قرار  Subkingdomمتازوآو تعدادي در  Subkingdomگیرند. تعدادي در  انگلها در دو گروه جاي می

گیرند انگلها ممکن است در داخل بدن میزبان و یا در خارج بدن میزبان به تغذیه مشغول باشند. پروتوزوآها جزو  می

  شوند. انگلهاي داخلی محسوب می

(A اي یاخته تکثیر تک  

 

(st)                       غیرجنسی  

  

  

Bتکثیر جنسی (  

  

  

  

  یاخته  شکال تکا

  یاخته وصیات بدن تکخص

A( تر  ساختمان بدنشان سیتوپالسمیک بوده از اکتوپالسم و آندوپالسم تشکیل یافته است اکتوپالسم از آندوپالسم شفاف

 است.  تر است آندوپالسم محل متابولیسم و در برگیرندة ارگانلهاي تک یاخته و غلیظ

 

B(  :اندامک حرکتی دارند  

  

  دوتائی  تقسیم )1
  تقسیم چندتایی الشیزوگوئی )2
3( Endodiogeny       زدن است نوعی جوانه  
4(    Conjugationالحاق یا تعویض هسته  

) شیزوگونی1                                                           
) گامتوگونی2                                                            
) اسپوروگونی3                                                          

A( فرم فعالTrophozoite        باشد داراي فعالیت حرکت تغذیه و تکثیر می  
B (مقاوم) کیت (Cyst  

           در ا تغذیه نقش دارد   ) پاي کاذب     1
  ) تاژك 2 
 داراي حرکات شالقی هستن         ) مژه3 
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  تک یاخته شناسی

پروتوزوآها هستند جنس پالسمودیوم، دو زیر جنس دارند که در یک  Subkingdomن انگلها در الف) ماالریا؛ ای

و ماالریه.  Vivaxگونه دیگر یعنی پالسمودیومهاي اوال،  3سمت پالسمودیوم فالسی پاروم قرار دارد و در سمت دیگر 

  میزبان اصلی پشه آنوفل است.میزبانه است.  2هستند ماالریا انگلی  Apical Complexها داراي  پالسمویوم

کند،  سیر تکامل انگل در بدن انسان؛ پشه آلوده هنگام خون خواري همراه بزاقی که در ابتدا به بدن انسان تلقیح می

رسند در سلول کبدي  می هپاتوسیت هاها از طریق خون به  کند اسپوروزوئیت ها را نیز وارد خون می اسپوروزوئیت

کند ابتدا به تروفوزوئیت جوان، پس تروفوزوئیت در حال  نسی (شیزوگونی سنجی) را آغاز میاسپوروزوئیت تقسیم غیرج

شود، سرانجام آنها به شیزونت نارس و رسیده  شدو سرانجام آنها به شیزونت نارس و رسیده بدل می رشد و پیر تبدیل می

کند تا این مرحله که هنوز گلبول  آزادي میشود و تعداد زیادي مزوزوئیت در خون  شوند شیزونت رسیده پاره می بدل می

کشد در  روز طول می 14روز و گاهی تا  8تا  5نامند این مرحله  می Preerythrocytiقرمز در کبد نشده را مرحله 

کنند  ها ردش میRBCها در  کنند مزوزوئیت آغاز می 1شوند و شیزوگونی خونی  می RBCها وارد  مرحله بعد مزوزوئیت

ها قابلیت تبدیل به گامتوسیتها  کند این مزوزوئیت سازند و شیزونت پاره شده و تعدادي مزوزوئیت آزاد می و شیزونت می

شود.  ها ایجاد میRBCها از  را دارند عالئم بیماري ماالریا در دوره شیزوگونی خونی و همزمان با آزاد شدن مزوزوئیت

دهد. دوره شیزوگونی خونی در  انگل تب و لرز نشان می بدن در عکس العمل به توکسین و پیگمان تولید شده توسط

و فالس پاروم چهار یک : ماالریه بدخیم بودن به معناي نامنظم بودن تب و لرز است.  Ovalپالسمودیوم و یواکس، 

گرد است ولی فالسی پاروم گامتوسیت کشیده و لوبیایی دارد. در مورد  Vivax ،Ovalگامتوسیت در پالسمودیوم 

اند، تکثیر پیدا نکند و به  هایی که وارد هپاتوسیتها شده ممکن است تعدادي از اسپوروزوئیت Oval,vivaxدیوم پالسمو

شود. یه ظور مجدد  ماه تا چند سال بعد تکثیر یابند. این حالت موجب عود بیماري می 6صورت نهفته باقی بمانند ولی 

، RBCفته هیپنوزوئیت است. در اثر تجزیه هموگلوبین درون گویند. نام این فرم نه می recurdinanceانگل در خون 

شود که درانواع پالسمودیوم  هایی ایجاد می شود عالوه بر آنها از تجمع آنتی ژنها و مواد دیگر، دانه پیگمانهایی ایجاد می

هاي شوفنر، در  هدان vivax، در پالسمودیوم Maurerهاي  نامهاي مختلفی دارد. در پالسمودیوم فالسی پاروم به دانه

  هاي زیمن ، در پالسمودیوم ماالریه؛ دانهJamesهاي  انهد ovalپالسمودیوم 
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  سیر تکامل انگل در بدن پشه

. ماکروگامتوسیت و میکروگامتوسیت از خون انسان ]اسپوروگونی[گیرد  مرحله جنسی این سیکل در بدن پشه صورت می

گیرد که نهایتاًبه میکروگامت  روگامتوسیت یک سري رشته شکل میشود، سپس در اطراف میک آلوده وارد معده پشه می

شود که پس  . از ترکیب شدن میکروگامت و ماکروگامت، سلول زیگوت حاصل می[exflagellation]تبدیل خواهند شد 

به اووسیت  هاي جدار معده، ت با عبور از البه باي سلولنیابد و اووکنیت نام گیرد. اووکی از مدتی حالتی گالبی شکل می

کند. اسپوروزوئیت از طریق هموسل  یابد و تعداد زیادي اسپوروزوئیت تولید می شود. اووسیت تکثیر می تبدیل می

  باشد. رود پس محصول نهایی سیر انگل در بدن پشه، اسپوروزوئیت می به غدد بزاقی می ]جایگزین خون در بدن پشه[

  چند نکته درباره پالسمودیوم فالسی پاروم

) معموالً 2ها، تب نامنظم بدخیم است. RBCساعت است ولی به دلیل همزمان پاره شدن  48ه تب در آن دور )1

تواند سبب  ) به دلیل چسبیدن شیزونت به مویرگ، می3شود.  شود بلکه گامتوسیت دیده می تروفوزوئیت خونی دیده نمی

رد. درمناطق اندمیک در بین کودکان و غیر آندمیک گی انسداد شود که در صورتی که در مغز باشد، ماالریاي مغزي نام می

از فالسی پاروم،  ماالریاي ناشیدهد به همین دلیل به  شود و هموگلوبین اوري می می RBC) سبب لیز 4در بزرگساالن 

هاي سالم و آلوده به انکل RBCگویند. این امر ناشی از همولیز وسیع  می Black water feverتب با ادرار سیاه 

ها، پارزتیمی بسیار باالئی دارند یعنی تعداد  ) نسبت به بقیه پالسمودیوم6مزوزوئیت در شیزونت دارد  12-16)5اشد ب می

) مبتالیان 7کنند  درصد را درگیر می 1- 2ها حدود  کنند در حالی که بقیه پالسمودیوم ها را درگیر میRBCبیشتري از 

کنند این مقاومت مانع  مقابل پالسمودیوم فالسی پاروم مقاومت می به نوعی در [Sickle cell]خونی داسی شکل  به کم

  کند. شود بلکه درجات شدید پارازتیمی را که در باال اشاره شد محدود می عفونت نمی

هاي RBC معموالً به vivaxو  ovalباشد. پالسمودیوم  . تعریق می3. تب 2. لرز 1اي ماالریا  ترقیت عالئم در هر مرحله

کند. پالسمودیوم فالسی پاروم به  هاي بالغ ومسن حمله میRBCنمایند، پالسمودیوم ماالریه به  ن حمله میبزرگ و جوا

  کند. هاي متوسط حمله میRBCبه ویژه  RBCتمامی انواع 

جفت سالم سد خوبی براي جلوگیري از ورود انگل به جنین است همچنین آنتی بادیهاي مادران مناطق ماالریاخیز، 

  کند. ماه از ماالریا محافظت می 6ها را تا فرزندان آن

  شود. تروفوزوئیت پیر در پالسمودیوم ماالریه ماالریه مستطیلی شکل است، شیزونت آن گلی مینایی نامیده می
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دهد مصونیت در ماالریا نسبی است به این صورت که پس از بهبودي  یکبار ابتالي به ماالریا، مصونیت مطلق نمی

شوند در صورت درمان  ماند که قابل ردیابی نیستند و باعث باال ماندن سطح آنتی بادي می در بدن میتعداد اندکی انگل 

  آید. قطعی و از بین رفتن همین تعداد اندك، سطح آنتی بادي خون پایین می

  روشهاي تشخیص آزمایشگاهی ماالریا

اي دو نوع گسترش ضخیم و نازك روي الم است. توان تشخیص داد. آزمایش خون براي ماالریا دار ماالریا را در کبد نمی

کنیم به طوري که سلولها باقی بمانند ولی گسترش ضخیم را فیکس  گسترش نازك را با الکل متیلیک فیکس می

توان انگل را تغلیظ کرد.  کنیم. اگر تعداد انگل کم باشد می آمیزي می ها لیز شوند. باگیسما رنگRBCکنیم تا  نمی

ماند  معموالً یک هفته بعد از آلودگی به انگل ایجاد شده مقدارش باال رفته در یک حدي ثابت می Ab روشهاي سرولوژي؛

ماند حاال اگر فرد  باال می Abیابد، تعداد انگل پایین بوده ولی کماکان مقدار  در حالتی که فرد خود به خود بهبود می

  رود. مصونیت از بین می آید در نتیجه هم پایین می Ab درمان شود انگل از بین رفته

ولی تست انگل  Abوجود ندارد پس از یک هفته هم انگل وجود دارد هم   Abدر هفته اول؛ تست انگل مثبت بوده ولی 

شود دیگر با میکروسکوپ  تر است. هنگامی که انگل خیلی کم می و مشاهده مستقیم آن در تشخیص آسانتر و مطمئن

توان استفاده کرد واز طریق  باالست و از روش سرولوژي براي آزمایش انگل می Abشود. در این هنگام تیتر  دیده نمی

  تواند فرد دیگري را آلوده کند. انتقال خون ین فرد می

کند و فقط در پیدا کردن عامل انگل در ترانسفوزیون و در مناطقی که  پس روش سرولوژي در تشخیص کمک زیادي نمی

کننده  د. همچنین در مطالعات اپیدمیولوژیک براي بررسی شیوع ماالریا بسیار کمکشو ماالریا شیوع دارد استفاده می

 ELISAیابد از روش  دهنده این است که ماالریا انتقال می وجود داشته باشد نشان Abهاي کوچک  است اگر در بچه

  شود. براي تشخیص خونخواري پشه استفاده می

  واکسیناسیون

  ریا ساخته شده است:تا به حال سه نوع واکسن ضد ماال

  علیه شیزوگونی خونی )3  علیه اشکال موجود در پشه  )2علیه اسپوروزوئیت    )1

  شوند. مبتال نمی Vivax پالسمودیومشان، به RBCسیاه پوستان به علت نداشتن عامل دافی روي 

  بودن ماالریا را آندمیسیته گویند. اپیدمیولوژي ماالریا؛ ماالریا در جنوب شرقی ایران آندمیک است. میزان بومی (آندمیک)
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ساله است و از روي درصد کودکانی  9تا  2هاي  گیري طحال بچه تعیین میزان آندمیسیته؛ یکی از راههاي موجود اندازه

. منطقه هیپوآندمیک؛ کمتر از 1شود.  بندي واقع می تقسیم 4است منطقه مورد نظر در یکی از این  گکه طحالشان بزر

% و 50.منطقه هیپرآندمیک درصد کودکان با طحال بیشتر از 3  درصد 50تا  10مزوآندمیک بین  .منطقه2  % 10

% بوده 75هالوآندمیک درصد کودکان با طحال بزرگ بیشتر از   .منطقه4  در افراد بزرگسال هم طحال بزرگ است 

  ولی در بزرگساالن طحال طبیعی است.

  راههاي انتقال ماالریا

  پشه آنوفل ماده )1

گیرد که  ل خون؛ اگر خون افراد حامل را که مصونیت نسبی درند به فرد دیگري بزنیم آن فرد یک نوع ماالریا میانتقا )2

  گویند.  [induced malaria]ی ئآن ماالریاي القا  به

  انتقال مستقیم )3

لت حوادث ماه آخر حاملگی به ع 3کند، اما خطر انتقال در  از طریق جفت؛ در حالت طبیعی انگل از جفت عبور نمی )4

  جفتی بیشتر است.

  عوامل موثر بر شیوع ماالریا

    . بیماري ماالریا1

 cتا  25. پشه آنوفل: قدرت پشه در میزان خونخواري، به درجه حرارت و رطوبت بستگی دارد. درجه حرارت اپتیمال 2

    شود  باشد و رطوبت هرچه بیشتر باشد قدرت انتقال پشه بیشتر می می 300

  افراد سالم  .3

شود نسبت به  افی که انگل از طریق آنها وارد گلبول قرمز میدژن  پوستان به علت عدم داشتن آنتی برخی سیاه ×

P.vivax اند. مقاوم  

کمتر به ماالریاي فالیسپاروم مبتال  Sافراد دارنده هموگلوبین  یا Sickle cell anemiaبیماران مبتال به  ×

دارند تا  Hvfهایی که  اند. بچه حدي به ماالریاي فالیسپاروم مقاوم تا G6PDشوند و بیماران مبتال به کمبود  می

  اند. حدي به فالیسپاروم مقاوم
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  اصول پیشگیري و کنترل ماالریا

اند، بهترین واکسن  واکسیناسیون: واکسن کاربردي وجود ندارد اما واکسنهایی در مرحله آزمایشی یا محدود تهیه شده .1

ها مرگ و میر را کم  در بچه SPF 66باشد. آنتی ژن مصنوعی  دورة زندگی انگل میبر علیه مرحله اسپوروزوئیت از 

  نماید. کند و در آنها مصونیت نسبی ایجاد می می

  شود. پیشگیري دارویی در افرادي که قصد سفر به مناطق ماالریا خیر را دارند انجام می .2

که  Premetrineکش  ه به حشره کش مثل حشرهبندهاي آغشت استفاده از وسایل حفاظتی؛ توري در و پنجره و پشه .3

  ماه دوام دارد. 6

   مبارزه با بیماري

  روشهاي شیمیایی  )1

A(  ترکیبات کلردار مثلDDT .که نسبت به آنها مقاومت ایجاد شده است  

B( ترکیبات فسفره مثل ماالیتون نسبت به آنها مقاومت ایجاد شده است  

C(  ترکیبات از ته مثلPropoxurولی اثر خوبی دارد ؛ که دوام کمی دارد  

D( کنند. ها در آبهاي راکد الرو ایجاد می پاشیدن نفت روي آبهاي راکد؛ چون پشه  

ها مثالً اسپورباسیل  استفاده از دشمنان پشه مثل ویروها، باکتریها، قارچها، تک یاخته روشهاي بیولوژیکی؛ )2

thurgionsis Bacillus کند و این باسیل بر روي  شه از آن تغذیه میریزیم. الرو پ کنیم و در سطح آب می را تکثیر می

  الرو اثر سمی دارد. 

  مثل خشک کردن مردابها و جاري ساختن آبهاي راکد و یا خشک کردن آنها. راههاي مکانیکی؛ )3

  درمان ماالریا؛

درمان  باشد در آمینوکینوئین مانند کلروکین می 4داروي اصلی در درمان پالسمودیوم فالیسپاردم و ماالریه ترکیبات 

ها را نابود کند و از  شود تا گامتوسیت فالسیپاروم عالوه بر کلروکلین از پریماکین نیز به صورت همراه استفاده می

  اسپوروگونی در بدن پشه ممانعت کند.
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انگل را حذف کند. پس براي درمان آنها کلروکین  ]کبدي[تواند اشکال بافتی  ، کلروکین نمیvivaxدر مورد ماالریاي 

شود و پریماکین براي از بین بردن اشکال سنجی، تا مانع عودبیماري شود. پریماکین  ي درمان عالئم بالینی تجویز میبرا

  منع مصرف دارد. G6PDدر زنان حامله و مبتالیان به فاویسم کمبود 

  شود. در موارد مقاومت به کلروکین در ماالریاي فالیسپاروم، درمان با فنسیدار و کنیین انجام می

  باشد. کش می بند آغشته به حشره بهترین راه پیشگیري استفاده از پشه ×

  روز 27-38، ماالریه vivax 15 -10روز  8- 15دورة کمون متوسط انواع ماالریا عبارتند از؛ فالیسپاروم:  ×

ها موسوم  شک اي سطح آب و حشره بهترین راه مبارزه با بیماري، مبارزه با پشه آنوفل است. استفاده از مواد پوشاننده

شود. ولی براي  هاي اندوفیل و اندوفاژ سمپاشی القایی اماکن انسانی و حیوانی انجام می است. براي از بین بردن آنوفل

ها باید از سمپاشی فضایی استفاده کرد. آنوفل استنفسی در ایران به سموم د.د.ت،  از بین بردن همه انواع آنوفل

  دیلدرین و ماالیتون مقاوم شده است.

  شود. هاي معاینه طحال و روشهاي سرولوژیک استفاده می براي تشخیث اندمیسیته ماالریا، ار روش ×

تریکومونا [، و تناسلی ]ژیاردیا[، گوارشی ]مانند لیشمانیا[ نسبی، ]مانند تریپانوزوم[تاژکداران داراي انواع خونی 

یکی آن حجمی وجود دارد که به خوبی رنگ گیرد. در نزد منشاء می basal bodyباشند تاژك را  می ]واژینالیس

  یا کینتوپالست نام دارد. para basalگیرد و در تشخیص مهم است این جسم  می

  شوند. شکل دیده می 4تاژکداران به 

  پروماستیگوت؛ کینتوپالست در قدام قرار دارد(قدام قراردادي است و محل خروج تاژك است) )1

  سازد. یاخته یک پرده مواج می زي سلول قرار دارد. تاژك با جدار تکاپی ماستیگوت؛ کینتوپالست در بخش مرک )2

شود. اینجا نیز پرده مواج ساخته  تریپوماستیگوت؛ کینتوپالست در خلف قرار داد این فرم بزرگترین حالت محسوب می )3

  شود. می

کینتوپالست در شود.  گفته می Leishman bodyآماستیگوت کوچکترین حالت است. در لیشمانیوز به این حالت  )4

  شود. شود، ولی تاژك آن با میکروسکوپهاي عادي دیده نمی سیتوپالسم دیده می
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  لیشمانیا

شوند. فرم پروماستیگوت فقط  ها و پروماستیگوت دیده می باشند فقط به فرمهاي آماستیگوت انگلهاي بسیارکوچکی می )5

شود. تمامی  ل ماکروفاژهاي بدن انسان دیده میشود. فرم آماستیگوت در داخ در بدن پشه ناقل و محیط کشت دیده می

شوند در انتقال بیماري جنس ماده مهم است.  منتقل می [Sand fly]هاي لیشمانیا توسط ناقلی به نام پشه خاکی  گونه

  چرا که براي تخم ریزي نیاز به مکیدن خون حیوان یا انسان دارد.

  سیرتکاملی در بدن پشه

ها به معده پشه        تبدیل شدن به فرم پروماستیگوت پس از  ه        ورود آماستیگوتمکیدن خون فرد آلوده توسط پش

در خرطوم پشه فرم متاسیکلیک پاتوژن  meta cyclicساعت        حرکت سمت خرطوم        تبدیل به فرم  48-24

  کند. شود در صورت گزش فرد سالم، دروي ایجاد بیماري می محسوب می

  انواع بالینی

  شود فرم دیده می 4شمانیا به لی ×

  لیشمانیاي پوستی (سالک) ×

  لیشمانیاي احشایی (کاالآزار) ×

  لیشمانیاي جلدي ـ مخاطی ×

  لیشمانیاي منتشر ×

A( شود الف) روستایی ب)شهري لیشمانیاي پوستی (سالک)؛ به دو فرم دیده می  

B(  : (مرطوب) لیشمانیاي پوستی روستایی؛ 

باشد. مخزن آن در طبیعت  اي به نام (فلبوتوموس پاپاتاسی) می آن پشه خاکی باشد. ناقل عامل آن لیشمانیا ماژور می

باشد، انسان میزبان  می rhombomus opimusباشند. در ایران مهمترین مخزن، موشی به نام  جوندگان صحرایی می

  تصادفی است.

C(  به شرح زیر است:ماه وجود دارد. ترتیب ضایعات پوستی  2هفته تا  2پاتوژنز؛ پس از گزش دوره کمون  

  ) ارتیما (قرمزي)1

  شود. ) پاپوالز سفت شدن ارتیما حاصل می2



   »197«  میکروبیولوژي
  
  
  
  اي شبیه کوه آتشفشان دارد.  ماند، منظره ماه باقی می 2-8مدت  Ulcer) زخم 3

4 (Scar ماند. که تا آخر عمر باقی می  

وع در ایران اصفهان درصدر نوع شود. از نظر شی ابتال به فرم روستایی سبب مصونیت در برابر تمامی انواع سالک می

باشند در ضایعات نوع روستایی انگل بسیار کم  روستایی قرار دارد. ترکمن صحرا ومناطقی از خوزستان نیز درگیر می

  است.

D خشک[) لیشمانیاي پوستی شهري[:  

الک شهري فقط باشد. مخزن س می سرژنتیباشد، ناقل آن پشه خاکی در فلیبوتوموس  عامل آن لیشمانیا تروپیکا می

شود. دوره کمون آن از  سرژنتی یک پشه خاکی اندوفیل است. یعنی در داخل منازل یافت می فلبوتوموسباشد.  انسان می

 ⇐زخم⇐پایول ⇐ماه. ترتیب ضایعات همانند نوع روستایی است؛ ارتیما  8- 13باشد؛  تر می نوع روستایی طوالنی

Scar.  

ماند. برخالف نوع روستایی تعداد انگل در زخم  تفاوت این است که زخم ترشح ندارد و حدود یکسال تا سه سال باقی می

اظ کنند و به درمان مقاومند از لح شود که مرتباً عود می ناشی از آن، ضایعاتی ایجاد می Scarبسیار زیاد است. اطراف 

  شود. شیوع در ایران در تمام شهرهاي بزرگ یافت می

  کاالآزار  یالیشمانیوز احشائی 

باشد. مخزن بیماري فقط انسان است. عامل انتقال  می Leish. Donovani: عامل بیماري [Indian]تیپ هندي  )1

  آید.  است در هند و بنگالدش به صورت اپیدمی در می ph. Argentioesیک پشه خاکی به نام 

است. مخزن بیماري دقیقاً مشخص نیست. ناقل آن  Leish Archibald؛ عامل بیماري [African]تیپ آفریقایی  )2

است. این تیپ در ایران وجود ندارد ولی در سودان، سومالی و کنیا به صورت اپیدمی وجود  ph.orientalisپشه خاکی 

  دارد.

سگ،  [باشد. مخزن بیماري سگ سانان  می Infantun .Leish؛ عامل آن [Maditeranean]اي  تیپ مدیترانه )3

  باشد. می phlebotomus papatasiهستند ناقل آن  ]شغال، روباه

شود. جزء بیماریهاي کودکان است. این نوع در  در ایران شایع است در آمریکاي جنوبی، آمریکا، خاورمیانه دیده می )4

  شود. ایران هم دیده می
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  لیشمانیوز احشایی

ل به ویژه مشکین شهر و دشت مغان زیاد است. در قسمتهایی از استان آذربایجان شرقی و جنوب استان در استان اردبی

تا  3باشد که بسیار باالست. دوره کمون به طور متوسط  درصد می 95تا  90شود. میزان مرگ و میر آن  فارس دیده می

آید و  رسد و سپس پایین می می Maxاوایل شب به  ماه برآورد شده است. تب اولین نشانه بیماري است که دو قله دارد،6

کند.  خونی است. بیماران هپاتومگالی و اسپلنومگالی پیدا می می رسد. دومین عالمت کم  Maxدر اواخر شب دوباره به 

یت شود و در نها آید، با پیشرفت بیماري بچه به شدت الغر می ماه پس از شروع بیماري به وجود می 3تا  2اسپلنومگالی 

  شود. براثر خونریزي گوارشی و مغزي یا عوامل پاتوژنی مثل پنومونیا تلف می

 .Leishعامل بیماري  ]، لشمانیوز آمریکایی یا لشمانیوز نازوفارنکسEspundiaبیماري [لیشمانیوز جلوي ـ مخاطی 

Braziliensis  است. مخزن آن جوندگان و ناقل آنlutzomia شود. همانطور که از  است که در دنیاي جدید دیده می

ماه بعد  9تا  5گردد که  ترین منطقه دنیا است. از نظر بالینی ابتدا زخمی روي بدن ظاهر می نام انگل پیداست برزیل آلوده

% آنها 80شود که  دهان زخمهایی ایجاد می  یابد. پس مجدداً در حدواسط پوست و مخاط در بینی، حلق و سقف بهبود می

  د. میزان مرگ و میر در این بیماران بسیار کم است.شو در حلق ایجاد می

  منتشره  لیشمانیوز

و  Hyraxاست. بیشترین آلودگی در اتیوپی است. مخزن بیماري نوعی جونده به نام  Leish. Braziliensisعامل آن 

همین دلیل زخمهاي باشند. به  می (CMI)باشد. افراد مبتال معموالً داراي نقص ایمنی سلولی  می ph.pediferناقل آن 

شوند. تظاهرات بالینی این نوع لشمانیوز بسیار شبیه جذام است و عروق لنفاوي برخالف  متعددند و در بدن منتشر می

شود ناشی از  اي که در ایران دیده می نوع جلدي روستایی نقشی در انتشار زخمها در بدن ندارند. فرمهاي منتشره

Leish. major باشد. می  

  تشخیص

وش مشاهده مستقیم نمونه گرفته شده از زخم است. بهتر است نمونه از حاشیه زخم باشد جرا که مرکز آن تقریباً یک ر

شود در محیط کشت اشکال  بهبود یافته است. در فرم احشایی بیوپسی باید صورت بگیرد، کشت نیز انجام می

شود. با تزریق به صفاق حیوان، طی چند  ام انجام میشوند. تزریق به حیوانات آزمایشگاهی نیز انج پروماستیگوت دیده می

  هفته شاهد بزرگ شدن طحال و کبد خواهیم بود.
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  درمان

داروي اصلی  glucantimشوند. در ایران نام تجارتی گلوکانیتم  در درمان شیمیایی ترکیبات آنتی موان استفاده می

  استفاده کرد. Bز آمفوتریسین توان ا است. چنانچه مقاومت نسبت به این دارو نشان داده شدمی

  جدول انواع لیشمانیازیس:

  مخزن  ناقل  عامل    نام بیماري

  لیشمانیاي جلدي 

  (سالک)

  »شهري«خشک 

  »روستایی«مرطوب

L.tropica 

l.major  
Ph.Sergenti 

Ph.Papatasi  
  انسان

  جوندگان

  لیشمانیاي احشایی

  (کاالآزار)

  اي مدیترانه

  هندي

  آفریقایی

L.infantum 

L.donobani 

L.archibald.  

Ph. Major 

Ph.keshishiandi  
Ph.Argentipas 

Ph.oriental  

  سانان سگ

  انسان

 ---  

  جوندگان  L.brazilesis  Lutzomya  ــــ  لیشمانیاي جلدي ـ مخاطی

  جوندگان  نوعی فلبوتوموس  L/ethiopia  ــــ  لیشمانیاي منتشر

  

  تریپانوزم

شوند.از نوع آفریقایی، دو مورد مهم عبارتند از  فریقایی تقسیم میاز نظر جغرافیایی به دو نوع آمریکایی و آ

T.rhodesiese , T.Gambienseدهد.  . تیپانوزدمیازیس ناشی از این دو، نهایتاً بیماري خواب میSheeping 

Sichness افتد. نوع  شود و نهایتاً به حالت اغما می که بیمار خوابش زیاد میGambiense د تا به بر مدتها زمان می

CNS  برسد پس بیماري ناشی از آن مزمن است. نوعRhodesiense تر بوده و سیر بیماري سریع است. خطرناك  

  مسیر انگل

کنند. در معدة مگس،  ، هنگام خونخواري، تریپوماستیگوتهاي موجود درخون فردآلوده را واردمعده میTse Tseمگس 

روند و در آنجا به فرم متاسیکلیک  اپی ماستیگوت به سمت خرطوم می شود. ماستیگوت تبدیل می تریپوماستیگوت به اپی
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شود. عوارض بیماري ناشی از  اتوژن است و همراه بزاق مگس هنگام گزش وارد خون فرد میپشوند این فرم  تبدیل می

  باشد. نوع آفریقایی سه مرحله دارد؛ حضور تریپوستیگوتها در خون فرد می

) مغزي نخاعی بیماري خواب مرحله سوم است از 3»     همراه با تب«) لنفاوي ـ خونی 2  )جلدي 1

باشد.  ، ساس میT.cruziباشد. ناقل  کروزي مهم است که عامل بیماري شاگاس می  هاي آمریکائی، تریپانوزوم تریپنوزوم

آید. پس  د میکنند. سپس در رودة خلفی فرم متاسیکلیک به وجو آنها اشکال تریپوماستیگوت را وارد معدة خود می

  شوند. شاگاس رو فروم حاد و مزمن دارد. تریپانوزومهاي آمریکائی از طریق مدفوع ساس منتقل می

باشد که در آن ساسهاي سالم خون فرد مشکوك را  می Xenodiagnosisoبراي تشخیص تریپانوزومها  بهترین را 

شکل  4شوند. تریپانوزوم کروزي به هر می مکند. پس از چند هفته ساسها از نظر حضور اپی ماستیگوت بررسی می

  شود. تاژکدان دیده می

  هاي پستانداران  پروماستیگوت در سلول )1

  هاي احشایی و کشت آماستیگوت در سلول )2

  اپی ماستیگوت در روده حشرات  )3

  تریپوماستیگوت در خون و بافتهاي پستانداران )4

  توکسوپالسما  

  نکته:

  باشد. میزبان نهایی آن گربه می 

  شود. باشد که درمدفوع گربه یافت می ت مییآن به انسان از راه اووس انتقال

 Toxop lasma gondi  

کند. چرخۀ زندگی این انگل بین گربه  انگل اجباري داخل سلول است، سقط جنین و اختالالت عصبی و بینایی ایجاد می

گوسفند و بز و همینطور انسان به عنوان  به عنوان میزبان اصلی (میزبان نهایی) و انواع مختلف پستانداران مثل گاو،

شود و  باشد. پس بیماري زئونوز است در افراد داراي سیستم ایمنی طبیعی و سالم عالئمی ایجاد نمی میزبان واسط می

شوند و در افراد داراي سیستم ایمنی ضعیف این انگل از حالت فرصت طلب بیدار  می +Abاین افراد بدون عالئم بالینی 

کند. در هنگام سالمت سیستم ایمنی بیماري توکسوپالسموز خطري ندارد. اما حالت خطرناك آن  اري ایجاد میشده بیم
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کند چرخۀ جنسی در  توکسوپالسموز مادرزادي است که انگل در دوران جنینی از جفت عبور کرده و جنین را آلوده می

  گیرد. بدن گربه و مراحل غیرجنسی در بدن میزبان واسط انجام می

گیرد و در نهایت  اي؛ که فقط در بدن گربه صورت می گیرد فاز روده دو فاز صورت می چرخۀ زندگی این را انگل در

  تواند در بدن پستانداران یا پرندگان انجام گیرد. اي که می شود فاز خارج روده اووسیست از مدفوع دفع می

  د.شو اي دیده می اي و هم فاز خارج روده در گربه هم فاز روده ×

  اي انگل اشکال مختلفی دارد؛ در فرم خارج روده

A( شود، لیزوزوها در داخل ماکروفاژها به انگل  فرم فعال انگل که درون سلولهاي خونی بوده تا کی زوئیت نامیده می

  شود. چسبند ولی آنزیمها آزاد نمی می

B( لول به صورت گروهی مستقر فرم دیگر فرم کیست کاذب است که همان تاکی زوئیت است که بعداز تکثیر داخل س

  است.

C( شود که سیستم ایمنی فعال شده رشد انگل را آهسته  اي کیست واقعی است و زمانی ایجاد می فرم دیگر خارج روده

وجود دارد. برادي زوئیت بوده که از نظر رشد آرام ولی از نظر شکل مشابه تاکی زوآیت  Cystکند ارگانیسمی که داخل 

باشد. پس برادي زوئیت در حالت نهفته و فرم مزمن  داخل بافتهاي مختلف مثل مغز یا عضله می باشد براي زوئیت در می

  شود. بیماري دیده می

روده صورت  لتلیا شود. مراحل تکثیر شبیه ماالریا بوده و در داخل سلولهاي اپی اي: فقط در گربه دیده می فرم داخل روده

کند که آنها  تلیان روده گامتوسیتهاي نر و ماده ایجاد می به سلول اپی گیرد. در برخی مواقع مروزوئیت وارد شده می

شود و بعد از قرار  کنند. زیگوت تبدیل به اووسیست شده اووسیت از طریق مدفوع دفع می همتولید تخم یا زایگوت می

 4هر اسپوروسیست شود که داراي دو اسپورسیست بوده و در داخل  گیري درشرایط مناسب به اووسیست بالغ تبدیل می

اي تنها فازي است که در بدن میزبان واسط  کننده است. فاز خارج روده تا اسپوروزوئیت وجود دارد این همان فرم آلوده

  تواند در بدن میزبان اصلی نیز اتفاق بیفتد. اي می تواد آلودگی ایجاد کند. فاز خارج روده گیرد. سیست نیز می صورت می

نگهداري گربه  یا) دوري از مدفوع 2) پختن دست و کامل گوشت 1توکسوپالسما گوندي  نکته: براي پیشگیري از ×

  باید انجام شود.
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شود.  اي دیده می افتد ولی در بدن انسان فقط خارج روده اي در بدن گربه اتفاق می اي و خارج روده نکته: فاز روده ×

شود. انتقال از مادر به چنین توسط فرم تا کی  یپس کیست نسجی هم در میزبان اولیه و هم در میزبان واسط دیده م

  شود. انجام می زوئیت

شود. توکسوپالسموز اکتسابی معموالً بدون عالمت بالینی  فرم حاد، تحت حاد و مزمن دیده می 4نکته: بیماري در  ×

  باشد. خاصی می

هاي سرولوژي رایج  اشد پس تستتشخیص: روش پارازتیولوژي کاربرد زیادي ندارد. چرا که ممکن است تعداد انگل کم ب

، درشت رنگی از انگل زنده به عنوان ELISA(ستت رنگی) و  Dye testباشند. روشهاي سرولوژي مرسوم عبارتند از  می

شود. این داروها تنها بر روي فرم  شود. براي درمان از پریمتامین و سولفادیازین استفاده می ژن استفاده می آنتی

  . در افراد دچار نقص ایمنی زمینه براي بیماري مساعد است.زوئیت اثر دارند تاکی

  (Isospora belli)ایزوسپورا بلی 

  شود : نحوة تشخیص: از آزمایش مدفوع به سه طریق استفاده می

  آمیزي . رنگ3    .تغلیظ2  . مستقیم1

ل جنسی و غیرجنسی را طی تنها میزبان آن انسان است. انتقال آن از طریق آب و مواد غذایی است در رودة باریک مراح

از عالئم آن است به » وجود چربی زیاد در مدفوع«شود. دل درد و اسهال و استثاتوره  کند اووسیت وارد مدفوع می می

  شباهت دارد. تکثیر غیرجنسی و جنسی در رودة باریک، داخل اپتیلیوم انجام می شود. ژیاردیوزدلیل وجود استشاتوره به 

  خطرناك است. HIVطلب است و در افراد مبتال به نکته: این انگل فرصت  ×

  باشد. فرم آلوده کنندة آن اووسیست می ×

  از طریق سبزیجات یا آب آلوده است. fecal-oralنحوة انتقال  ×

باشد فرصت  پنوموسیستیس کارینی؛ ارگانیسمی خارج سلولی است. اصلی ترین محل جایگزینی آن، آلوئولهاي ریوي می

باشد  شود. اولین و مهمترین عامل مرگ و میر را در بین بیماران ایدزي می نقص ایمنی، پاتوژن میطلب است و در موارد 

  کند. در ریه ماي شبیه کنوي زنبور عسل ایجاد می

  تشخیص : براي تشخیص آن سه روش وجود دارد:

  .بیوسپیAlveoar Broncho Lavaya  3. 2  برداري از خطا . نمونه1
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 Clotrimoxazoدرمان: استفاده از 

باشد. بیماري حاصل از آن زئونوز است. این  کریپتواسپوردیوم؛ بسیار کوچک است و محل استقرار آن رودة باریک می

باشد.  می fecal-oralتا اسپوروزوئیت وجود دارد. نحوة آلودگی  4ارگانیسم فرصت طلب بوده و در داخل اووسیست آن 

کند. دو نسل شینرونت باید ایجاد شود تا قابلیت تولید  ت ایجاد میکند و شیزون مرحلۀ غیرجنسی را در روده طی می

شودو تعدادي از آنها جداري نازك دارند  سلولهاي جنسی را بیابد. در نهایت زیگوت تشکیل شده و اووسیست تشکیل می

اي ایجاد  شوند. کریپتواسپوردیوم در افراد سالم بیماري خفیف و خود محدود شنونده می Autionfectionو سبب 

تواند به مرگ منتهی شود براي  کند که می کند ولی در افراد داراي نقص ایمنی اسهال مزمن و طوالنی ایجاد می می

  شود. استفاده می Aeidfastتشخیص آن از رنگ آمیزي 

رنگ آمیزي زیل تلسون در زیر میکروسکوپ اووسیست  شود و با رنگ تشخیص: از نمونه مدفوع تغلیظ شده استفاده می

  توان استفاده کرد. نیز می Iftestهاي مونوکلونال و  Abگیرد براي تشخیص از  قرمز به خود می

  اي موثر است. درمان: داروي مناسبی وجود ندارد ولی آغوز گاو تا اندازه

  هاي گوارشی تک یاخته

کنند. انواع  ذب حرکت میها: یک قسمت خارجی (اکتوپالسم) و یک قسمت داخلی (اندوپالسم) دارند. با پاي کا آمیب

 Acanthoو  Naegleria , Fntamobaباشند. جنس  مختلفی از آن وجود دارند که تنها برخی از آنها بیماریزا می

  باشند. مهم می

Entamoba (A باشد. ها: چهار نوع از آنها مهم می  

باشد. به علت تهاجمی که به  آمیبی میبیماریزا است. انتشار وسیعی در دنیا دارد. عامل دسیانتري  E.histolyticaالف) 

باشد و نام دیگر آن بیماري فقرا است این آمیب دو فرم  نام گرفته است. بیماري گرمسیري می histolyticبافت درد، 

که با میزان در تعادل است و تهاجم به بافت ندارد پاهاي کاذب بلند، حرکت سریع و کروماتین محیطی  Minutaدارد؛ 

و بقایاي بافتی  RBCنام دارد که خونخوار است و از  Magnaشود فرم دیگري  اي آغاز می هسته 4ست. ظریف دارد کی

توان از کیست  سازد. پس نکته این که در فردي که به دیسانتري آمیبی مبتالست، نمی کند این فرم کیست نمی تغذیه می

آید.  روده باریک فرم متاسیلیک به وجود میموجود در مدفوع براي تشخیص استفاده کرد. پس از خوردن کیست، در 

شوند  رود و در سکوم جایگزین می ها از رودة باریک به رودة بزرگ می شوند. تروفوزوآیت ها ساخته می سپس تروفوزوآیت
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شود هرچه به سمت رکتوم حرکت کنیم به تدریج به فرم کیست تبدیل  پس آمیب در سکوم به فرم تروفوزوآیت دیده می

  باشد و این انگل بین انسان و حیوان مشترك نیست. می E.hisانسان تنها میزبان شوند  می

  شود. باشد ولی اگر تعداد آن زیاد شود سبب اسهال می ؛ در حالت عادي غیربیماریزا میEntamoba Coliب) 

هاي پوسیده  دانشود در دهان درکنار دن ؛ کیست ندارد و فقط به فرم تروفوزوئیت دیده میEntameba gingivalisج) 

  شود. یافت می

اي و هم در  شود موارد با عالئم حاد بالینی هم در فرم روده اي تقسیم می اي و خارج روده آمیبیازیس؛ به دو دستۀ روده

 آمیبیازیساي وجود دارند عالئم اصلی  شوند. موارد بدون عالئم بالینی فقط در فرم داخل روده اي دیده می فرم خارج روده

)آمپوما گاهی اوقات در اثر بزرگ و متعدد شدن آمپوما، انسداد روده به 3)دیسانتري (اسهال خونی) 2)کولیت 1؛ اي روده

  ) آپاندیسیت آمیبی 4آید  وجود می

رسد و این و دید  اي؛ در اثر خروج آمیب از روده و ورود آن به جریان خون که به ورید باب می عوارض آمیبیاز خارج روده

ها ابتدا  شوند این آبسه ها در لوب راست کبد دیده می % آبسه80رساند پس  موجود در خون را به کبد می هاي اکثر آمیب

ها آمیب بسیار کم است درون آبسه فرم  هاي بزرگتر نیز تبدیل شوند. در آبسه توانند به اندازه کوچک هستند ولی می

اي از تغلیظ فرمل ـ اتر استفاده  براي تشخیص آمیباز روده شود که عمدتاً در جدا آبسه قرار دارند. تروفوزوئیت یافت می

  شود. می

باشد بیشترین درصد مرگ و میر در اثر آمیبیاز، مربوط به  ترین عارضه آمیبیاز می عوارض عمومی: پرتونیت که خطرناك

شوند گاهی  ق میباشد در این موارد بافت عضالنی سوراخ شده و آمیب و محتویات روده وارد محیط صفا پریتونیت می

  شود. ها و پریتونیت می هاي کبدي سبب آزاد شدن آمیب شدن آبسه پاره

ها نسبت به آن حساس  ؛ در مناطق شهدي که تراکم جمعیت بیشتر است شیوع دارد. بچهGiardia iambliaژیاردیا 

باشد. تروفوزوئیتهاي گالبی  یران دارا میاي را در ا اي روده ترین آلودگی تک یاخته تراد  انتشار جهانی دارد. این انگل فراوان

تر از قسمت خلفی است قسمت شکمی فرو رفته است در سیتوپالسم این تک یاخته  اند ـ قسمت قدامی عریض شکل

  شود. دیده می Parabasal bodyاجسام ویرگول مانند یا پرانتزي شکل به نام 

هسته دارد همچنین در کیست اجسام  4کیست رسیده  خصوصیات کیست ژیاردیا؛ انتقال ژیاردیا از طریق کیست است

Parabasal شود. تک یاخته آزاد می 2شود و از هر کیست در رودة باریک انسان  و تاژکهاي خرد شده دیده می  

) تک یاخته با کمک صفحه مکنده 1زایی آن عبارتند از:  ترین تک یاخته بوده و مکانیسمهاي بیماري زایی : شایع بیماري
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پوشاند و  کند تکثیر آن سریع است وسطح وسیعی از رودة باریک را می ار رودة باریک چسبیده از آن تغذیه میبه دیو

) ایجاد کوله 2زایی است از خصوصیات آن ایجاد اسهال چرب در انسان است  همچنین مهمترین مکانیسم بیماري

  راتهااي به خصوص در مورد کربوهید )رقابت تغذیه4) ترشح توکسین 3سیستیت 

) نقص ایمنی مخصوصاً 2شود  )اسیدیته معده؛ با کاهش اسیدیته تکثیر بیشتر می1عوامل دخیل در بروز ژیاردیازیس 

IgA 3 سوءتغذیه مخصوصاً کمبود(pr 4 گروه خونی: افراد با گروه خونی (A تراند. حساس  

  بندي افراد مبتال به ژیاردیازیس  تقسیم

  ….اسهال و 3.نفخ شکم 2.دل درد 1تیپیک : )ظاهرکنندة عالئم2)ناقلین سالم 1

  شود. ظاهرکنندة عالئم حاد بیماري : مدفوع شدیداً آبکی همراه مقادیر زیادي چربی دفع می) 3

است مترونیدازول، آلبندازول و کیناکرین  Aشود به دلیل کمبود ویتامین  در اطفال جلوگیري از رشد را سبب می ×

  گردد. استفاده می

اند در یک طرف بدن آن عشاء  تورمانندي به  ها نوع تناسلی آن بیماریزا است و همگی آنها گالبی شکلتریکوموناس؛ تن

شود تریکوموناس کیست ایجاد نمی  نیز دیده می Costa , Axostyle  شود در این تک یاخته نام غشاءمواج دیده می

انگل روده بزرگ انسان است  T.hominisو  intestinalisانسان است. ترریکوموناس   کند و کوچکترین انگل تک یاخته

  و بیماریزایی آن به اثبات نرسیده است.

Dientamoeba Fragilis:  

کند که چنانچه خورده شوند، کرم و تک  هاي آلوده دفع می باشد. کرم آلوده، تخم انتقال آن توسط کرمک (اکسیور) می

گیرد نیازي به  الي سلولهاي مخاطی قرار می د چرا که البهنمای شوند این نوع اسهالی مزمن می یاخته موجود آزاد می

  درمان ندارد. براي تشخیص آن باید داروي ملین استفاده کرد.

کند که سیر  : انسان میزبان تصادفی است در انسان ایجاد دیسناتري باال نتیدان میBalantidum Coliکلی  باالنتیدیوم

کلی، بزرگترین تک یاخته انگل انسان است. انتقال آن به وسیله کیست  ومباالنتیدیبیماري شبیه آمیبیاز روده است. 

  واکوئل انقباضی دارد. میزبان اصلی آن خوك است. 2هسته و  2پذیرد  صورت می
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  نیلگریا فولري

است که بسیار کشنده است  [PAM]به سه صورت آمیبی، تاژکدار و کیست وجود دارد عامل مننگو آسفالیت حاد اولیه 

شود. پس  رسد این آمیب آبزي از راه بینی وارد می گذرد و به پیاز بویایی و سپس به مغز می از استخوان غربالی می آمیب

شود. از عالئم بیماري تهوع و استفراغ و درد عضالنی  شنا کردن در آب آلوده خصوصاً در مناطق گرمسیر سبب ابتالء می

شود. براي تشخیص هم از مایع مغزي نخاعی نمونه برداري  استفاده می B آمفوتریپسیناست. براي درمان نیز از داروي 

  گردد. می

  آکانتوموبا  

ماند. عامل آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی  گونه بیماریزائی دارند کیست آن مقاوم است و یک سال در خشکی باقی می 20

[GAE] کند. تیت چشمی میشود. ایجاد کرا باشد. از راه بینی در هنگام شنا کردن ورد می می  

 [Helminths]کرمها:

  [Nema-H]. حلقوي 2 [plati –H]. پهن 1کرمها : 

 1st(  پهن برگیTrematode 

 2nd(  پهن نواريCestode   

اي دو شاخه (سکوم) است به  ترماتودها؛ داراي دستگاه گوارش ناقص (بدون مخرج) هستند که به صورت لوله

  باشد. اي می هاي شعله دستگاه دفعی آنها سلول جزشیستوزوما تمامی تروماتودها هر مافردیت هستند

تکثیر خروج از حلزون چسبیدن به ⇐حرکت در آب ورود به حلزون ⇐دار) میراسیدیوم (مژه ⇐سیر تکاملی: تخم 

 ]بیماریزا[متاسرکر  Iاسپوروسیت  ⇒ IIاسپوروسیت  ⇒سرکر ⇒گیاهان 

دار دارد که بزرگترین تخم در بین  شود تخم دریچه انواع ترماتورها: فاسیوالهپاتیکا؛ در مجاري صفراوي اصلی جایگزین می

امل شایع ایجاد آنمی در شمال کشور است این کرم بین انسان و لین نه نام دارد از عو«کرمها است حلزون میزبان 

شود و بسیار مقاوم است. مراحل در بدن  گیاهخواران مشترك است متاسرکر آن روي برگ سبزیجات آبزي یافت می

  ؛ عوارض؛ تب نامنظم و آلرژي]مهاجرت[) حاد Aانسان؛ 

B انگل خواراست[اري عوارض. آلفی و فیبروزي مج ]مجاري صفراوي اصلی [) مزمن[.  

  گیرد. تشخیص: از طریق مدفوع صورت می



   »207«  میکروبیولوژي
  
  
  

  tridlabendaoleدرمان: استفاده از سوي داروي 

کند و به  رساند از صفاق عبور می کند و با عبور از پارانشیم کبد، خود را به مجاري صفراوي می فاسیوال روده را سوراخ می

  شود. ین میرسد و یک ماه بعد در مجاري صفراوي جایگز کبد می

؛ این انگل شباهت زیادي به فاسیوال دارد و در ایران بسیار شایع است [Dicrocoelium dendriticum]دیکروسلیوم: 

آن مجاري صفراوي کبد است. هر مافرودیت بوده، به   طول دارد. محل زندگی cm1اندازه آن از فاسیوال کوچکتر است و 

توان مشاهده کرد. میزبانان  اف بوده ارگانهاي داخلی آن را به راحتی میاي و کشیده است بدن آن شف صورت سر نیزه

شود. در چرخۀ زندگی این انگل،  نهایی آن، گاو، گوسفند و انسان است و در ایران بیشتر در مراکز دامداري دیده می

حلزون باز شده و شوند تخمها در روده  خورده می ] [Cianellan , Helicellaتخمها توسط حلزونهاي خشکزي مانند

آورد حلزونها در حال خزیدن، سرکرها را به  و سرکر را به وجود می I ،IIمیراسیدیوم در جریان دگردیسی، اسپورویست 

به عنوان دومین  [ها  گذارند که توسط مورچه جاي می  بر روي سبزیجات (Slim ball)هاي ژله مانندي  صورت توده

آورد. با خورده شدن مورچه توسط میزبان نهایی  کیسته شده ومتاسرکر را به وجودمشده در بدن انها سرکر  خورده ]واسط

شود و احتماالً از طریق مجراي کلواك به کبد و مجاري صفراوي  متاسرکر از کیست خارج شده وارد دیواره روده می

ن انگل شدت کمتر ولی ) آسیبهاي ناشی از ای1باشد.  رسد عالئم بیماري و روش تشخیص آن همانند فاسیوال می می

  وسعت بیشتري دارد.

باشد ممکن است تعداد میکروب را همرا ه خود ببرد و باعث ایجاد  چون میر ورود این انگلها از طریق کلواك می )1

کالنژیت شدید باکتریایی شود که با چرك ناشی از باکتریها همراه است ولی در فاسیوال، چرك و عوارض بیماریهاي 

) 3شود.  از لحاظ میکروبی ضد عفونی می …انگل هنگام عبور از جدار روده و فضاي شکم و  م زیرا اینمیکروبی را نداری

  براي درمان آن کافی است. praciquantelدهد و یک دوز  برخالف فاسیوال، به دارو خیلی خوب جواب می

اید و کرم ماده در  اي در می لولهشیستوزوما؛ تنها ترماکوري است که جنس نر و ماده آن جدا هستند کرم نر به صورت  )2

کند، بلکه سرکر آن قادر به عبور از پوست است.  گیرد تخم آن خاردارد و سیر تکاملی متاسرکر ایجاد نمی وسط قرار می

شود. پس در اینجا  رود و نهایتاً در عروق روده بند و یا مثانه جایگزین می به ریه و سپس به کبد می پس از ورود به خون

فاسیوال و دیکروسلیوم که متاسرکر خوراکی داشتند، سرکر نفوذي به پوست داریم سرکر شیستوزوما داراي دم  برخالف

  دو شاخه است.
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  انواع شیستوزوما

II( گردد براي انسان اختصاصی است  شود و سبب هماچوري می شیستوزوما هماتوبیوم؛ در عروق مثانه جایگزین می

ترین  شود. پس عمده مهاي ناشی از تخم کرم سبب ایجاد فیبروز دیواره مثانه میحلزون مربوط بولیموس نام درد گرانولو

  باشد. توژنز شیستوزوما هماتوبیوم تخم کرم میپاعامل 

شود بین انسان و میمون مشترك است حلزون مربوطه  ب) شیستوزوما مانسونی؛ در عروق روده بند جایگزین می

دهند؛ زخم روده، خون در مدفوع، سوءجذب غذا و در  وارض زیر را نشان میاي ع بیومفاالریا نام دارد شیستوزدم روده

 Symmer’s pipeرسانند و ایجاد  نتیجه الغري، کولسیت و پولیپ. در برخی موارد از راه پورت به کبد آسیب می

stemfibersis نماید که ایجاد  میportalhypertensien نماید. می  

  شود. ي است. پرفشاري پورت منجر به هپاتومگالی و آسیت شکمی میکه ناشی از فیبروز جدار عروق کبد

مشترك بین انسان و حیوان است به سبب ایجاد آمبولی مغزي، عوارض  Zeonusج) شیستوزوما ژاپونیکوم؛ از انگلهاي 

  مغزي نخاعی دارد.

رد خون شوند. پس ایجاد نوعی توانند وا کنند ولی نمی د) شیستوزوماهاي حیوانی؛ این انواع از پوست انسان عبور می

کنند که ندولهاي درشت و خارش شدید دارد. نوعی از آن در شمال کشور وجود دارد که مربوط به مرغابی  درماتیت می

  (خارش شناگران) است. Swimers itchکند. نام دیگر این عارضه  مهاجر است و ایجاد درماتیت می

  )melania؛ (حلزون ناقل: وسترمانیپارگونیموس 

دهد. پس از  انگل ریوي است. عوارض آن مانند توبرکولوزیس ریوي است. متا سرکر آن، در خرچنگ تشکیل کیست می

انتقال آن از راه مصرف خرچنگ خام یا نیم پز است مخزن این انگل، گوشتخواران هستند عالئم بیماري : سرفه، خلط 

  نفس  تنگی

  فاسیوالبوسکی؛

کند. انتقال از راه  اي می کند ایجاد تورم روده د ولی ساکن روده است و به کبد مهاجرت نمیبه فاسیوالهپاتیکا شباهت دار

  کند. گیرد. مخزن آن خوك است. ایجاد حساسیت جلدي نیز می متاسرکر مستقر بر روي گیاهان آبزي صورت می

  شود. سرطان کبد میساز  دهد و گاهی زمینه کلون اورکیس سیمفیزیس: انگلی پاتوژن است که عوارض کبدي می
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  منطقه شیوع  میزبان واسط  محل استقرار  نام

Faseiolopsis buski 
روده (انسان و 

  خوك)

 Segmentinaحلزون

انتقال متاسرکر توسط 

  سبزیجات

  جنوب شرقی آسیا

Paragonimus 

westermani 

ریه (انسان و 

  گوشتخواران)

حلزون، خرچنگ، انتقال 

  متاسرکر توسط خرچنگ
  آسیاجنوب شرقی 

Clonorchis 

sinencis 

Opisthorchis 

کبد (انسان و 

  گوشتخواران)

انتقال  melaniaحلزون 

  متاسرکر توسط ماهی

جنوب شرقی آسیا و 

  آمریکاي جنوبی

Heterophidea 

hetraphyes 

روده (انسان و 

  گوشتخواران)

انتقال  melaniaحلزون 

  متاسوکر توسط ماهی

در خاور دور و جنوب 

  شرقی آسیا

  

قسمت  3اند در بدن این کرمها  ستودها: از دسته کرمهاي پهن و نواري شکل هستند و معموالً به بندهایی تقسیم شدهس

) گردن : که حاوي 2که براي اتصال کرم به دیواره روده تمایز یافته است » اسکولکس«) سر 1قابل تشخیص است 

  باشد. سلولهاي زایا استو ناحیۀ رشد کرم می

باشند. از ابتدا تا آخر تند به ترتیب  نوع می 3که تعداد زیادي بند ساخته شده است. بندهاي تند  (Strobile)تنه  )4

شود. این بندهاي بارور که عمدتاً دراي یک رحم متسع و پر از  بندهاي تمایز یافته، بندهاي بالغ و بندهاي بارور دیده می

باشند. ممکن است در هر بند هم  اي تولید مثل نر و ماده میشوند. بندهاي بالغ شامل اعض باشند از تنه جدامی تخم می

اعضاي نر و هم اعضاي ماده وجود داشته باشد هرمافرودیت و یا بندها به صورت یک در میان نر و ماده باشند (تک 

  شود. شود ولی هرمافرودیسم بیشتر دیده می جنسی) پس در تروماتودها هم تک جنسی و هم دو جنسی دیده می

 1st(  بادکش دارد ولی رستلوم  4کرم نواري گاو؛ میزبان نهایی این کرم انسان است. اسکولکس آن  یاساژنیتا تنیا

باشد. تخم این کرم داراي  رشدیافته و قالب ندارد. انشعابات جانبی رحم دو قسمتی از تفاوتهاي آن با تناي سولیوم می

زا هستند  باشد. تخمها در هنگام دفع از بدن انسان عفونت یباشد. گاو مهمترین میزبان واسط این کرم م قالبه می 6جنین 



  میکروبیولوژي   »210«
 
 
 

شود. پس از تماس تخم با شیره معده و شیره روده، پوسته تخم  و از زمین یا همراه سبزیجات توسط گاو خورده می

ه شود. این جنین از طریق دیواره روده وارد عروق لنفاوي یا خونی شده، ب متالشی شده و جنین شش قالبه فعال می

دهد. پس از  اي به نام سیستی سرکوس بویس ادامه می داخل عضالت رفته و به رشد خود تا رسیدن به یک کرم حبابچه

شود این  چسبد و به کرم بالغ تبدیل می خوردن سیستی سرکوسهاي زنده توسط انسان، اسکولکس به مخاط ژژنوم می

ن بیماري بندهاي بارود و یا تخم انگل را در مدفوع و یا سال به زندگی ادامه دهد. براي تشخیص ای 25تواند  کرم می

  شود. کردند. براي درمان آن از نیکلوزامید استفاده می ناحیه اطراف متعدد جستجو می

  پیشگیري :

  پختن کامل گوشت گاو  .1

  انجماد گوشت گاو .2

  بازرسی گوشت براي یافتن سیستی سرکوس .3

  فوع انساندرمان مبتالیان و جلوگیري از آلودگی خاك با مد .4

توان میزبان مرحله الروي (کیست) انگل نیز باشد.  ؛ انسان میزبان نهایی این انگل بوده، می»کرم نواري خوك«تنیاسولیوم 

ردیف قالب دارد تخمدان آن سه قسمتی بوده و تعداد انشعابات رحم در  2رتسلوم با  1بادکش و  4اسکولکس این کرم 

باشد. پس از خورده شدن تخم انگل توسط  زابن واسط این کرم معموالً خوك و گراز میباشد. می آن نصف تنیا ساژیناتا می

میزبان واسط، جنین شش قالبه در روده از دوپسته خارج شده، از طریق دیواره روده، وارد عروق لنفاوي یا خونی شده، به 

تی سرکوس سلولزه) تبدیل گردد در این محل جنین به سیستی سرکوس رسیده (سیس عضالت مختلف بدن روانه می

چسبد کرم طی چند ماه بالغ شده  شود پس از خورده شدن گوشت آلوده، اسکولکس خارج شده و به مخاط ژژنوم می می

تواند سبب انسداد روده کوچک  می ]ساژیناتا وسولیوم[تواند به زندگی خود ادامه دهد. این کرمها  سال می 25براي مدت 

شی از دفع مواد زائد کرم) و همچنین آپاندیسیت گردند براي تشخیص این بیماري، بندها و کم خوابی، دندان قروچه (نا

کنند. ولی براي افتراق نوع ساژیناتا و سولیوم از تفاوتهاي ظاهري  یا تخم کرم را در مدفوع یااطراف مقعد جستجو می

شود براي پیشگیري از این بیماري، باید افراد  لوزمیل استفاده می شود. در درمن این بیماري هم از ینک بندها استفاده می

  آلوده را درمان کرد، محیط را بهسازي کرد، گوشتهاي خوك را بازرسی کرد و گوشت خوك را به طور کامل پخت.

است که  B12دیفلوبوتریوم التوم؛ از لحاظ اندازه مانند نتیا است ولی دو بادکش دارد، از عوارض مهم آن کمبود ویتامین 
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  شود. سیر تکاملی آن بدین صورت است که؛ م خونی مگالوبالستیک میسبب ک

  اي متن زنجیره

  شود. استفاده می Praziquantelنکته؛ تقریباً در درمان تمامی سستورها از 

Hymenolepisnana ؛ الرو هیمنولیپس نانا، سیستی سرکوئید نام دارد. انسان هم میزبان واسط و هم میزبان نهایی

  در روده است و الرو آن در مخاط سیر تکاملی آن نیز بدین صورت است: است کرم بالغ

  اي متن زنجیره

  کنندگی دارد. این تخم بالفاصله بعد از دفع قدرت آلوده

  اکینوکوکوس گرانولوزوس

اها که بند دارد که بند آخر نیمی از بدن وي است قالب نیز دارد. انسان میزبان تصادفی است برخالف تنی 4تا  3کرم بالغ 

کنند که مانند دانه برنج است. ساختار  انسان میزبان نهایی بود سگ میزبان نهایی و اصلی است سگهاي مبتال بند دفع می

دهد که  قالبه، در بدن میزبان واسط، کیست هیداتید می 6تخم از خارج به داخل پرده محیطی، پرده جنینی، جنین 

  کیست هیداتید همان الرو است.

ورود به کبد ⇐ورود به خون ⇐قالبه آزاد  6جنین ⇐خورد  انسان میزبان تصادفی و واسط تخم را میسیر تکاملی 

  تولید پرتو اسکولکس توسط اندوکیست.⇐پر شدن کیست ⇐ precystایجاد ⇐

یابند. نام دیگر آنها، شن میدانید است اندوکیست = الیه  تکثیر می ]دوتائی[ها از طریق تقسیم غیرجنسی  پروتو اسکولکس

آید در طبیعت چرخه  که در فاصله اندوکسیت و پري کیست به وجود می Laminatedزاینده. اکتوکسیت = الیه 

ها کرم بالغ  بلعد و در بدن وي پروتو اسکولکس یماري بین گوسفند و سگ است. سگ گوشت گوسفند کیست دار را میب

گردد. اگر در ریه  شود ولی گاهی در ریه مغز، صفاق نیز تشکیل می رسازند در انسان کیست معموالً در کبد ایجاد می را می

دهد پس از پاره شدن خلط خونی حو خروج حجم زیادي  کات را میشدن تنگی نفس و محدود شدن حر باشد. قبل از پاره

شود. براي  دهد در صورت پاره شدن در مغز سبب مرگ می شود. در مغز عالئمی شبیه تومور مغزي می مایع و را سبب می

  شود. استفاده می hazoniتشخیص نوع کبدي از تست پوستی 

یابد، در این  ري کیست کمتر خواهد بود. پس چسبندگی کاهش مینکته؛ هر چه کیست میدانید از کبد دورتو باشد، پ

  شدن کیست هم کمتر خواهد بود. مواد خونریزي ناشی از پاره
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اي  اي کوچکتر عامل ایجاد کیست حبابچه اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس؛ این کرم که شبیه نوع قبلی است البته با اندازه

(alveolar) باشند انسان هم به  باشد و جوندگان میزبان واسط این کرم می رم روباه میباشد میزبان نهایی این ک می

تواند آلوده شود در این بیماري تشخیص کیست مشکل  صورت تصادفی و به عنوان میزبان واسط مرحله الروي کرم می

باشد.  مناطق آلوده میروباه دقت کرد در ایران دشت مغان از  است و باید محل زندگی بیماران از نظر احتمال برخورد با

اي  کنند که با بیویسی از کبد کیست حبابچه در مرحله پیشرفته بیماري، بیماران با یرقان و شکم برامده مراجعه می

شود. در  اي تشخیص داده می شود در درمان این بیماري به دلیل پخش شدن کیست کیست حبابچه تشخیص داده می

توان آن را با حراجی برداشت و از جراحی همراه با دارویی مثل  یست نمیدرمان این بیماري به دلیل پخش شدن ک

الروي   تواند در انسان ایجاد بیماري کند مرحله شود. مرحله الروي تنیاسولیوم هم می مبندازول و آلبندازول استفاده می

لترین محلهاي وجود این گردد معمو این کرم بایستی سرکوس سلولزه نامیده شود که باعث ایجاد سیستی سرکوزیس می

ترین  باشد. سندرم میوپاتی همراه با هیپرتروفی کاذب و تشنج از شایع تر می کیستها در بدن انسان، عضالت محفظ وسیع

بدون ائوزینوفیلی خون محیطی  CSFباشد در سیستی سرکوز مغزي ممکن استائوزینوفیلی  تظاهرات این بیماري می

  گردد. تواما استفاده می Albendazel , Praziguantelماري از مشاهده شود. براي درمان این بی

  نماتورها

ها اند جنس نرو ماده از هم جدا هستند. دستگاه گوارش کامل دارند. در جنس ماده سمینال رسپتاکل  ترین کرم متکامل

برخی داراي  گیري وجود دارد که وجود دارد که محل ذخیره اسپرم است در جنس نر در اطراف کلواك زواید جفت

و بزرگترین  Strangyloides Stercoralisیا  S.Sاسیکول و برخی داراي گوبرناکولوم هستند. کوچکترین نما شود 

ترین مربوط به کرم  باشد کوتاهترین طول عمر مربوط به اکسیور است یک و طوالنی می Drocunculusآنها کرم پیوك 

  سال. 14قالبدار است 

  انواع نماتودها

  یشین:الف) تر

 (Ttivhinrlla Spiralis)  در ایران شایع نیست ولی در کشور آذربایجان شایع است لرو آن در عضله مخلط جایگزین

  شود و سیر تکاملی آن بدین صورت است که: می

Nurce cell باشد. الرو تریشین بیشتر در  سلول عضله مخلطی است که الرو در آن رشد کرده الروفنري شکل می
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  شود. دست و پا جایگزین می دیافراگم و

  درجه، اسهال  40%، تب باالي 90وزینوفیلی باال ئعوارض: ا

  عالئم: صورت متورم، خونریزي شمعی شکل زیر ناخن، براي تشخیص دو تست وجود دارد:

  KNOT) تست 2  ) تست جلدي باخمن 1

  یا کرم نشیمنگاه؛ [Entrobius Vermicularis]یا ؛ » اکسیور«ب) کرمک 

باشد.  باشد. در چرخه زندگی این کرم، انسان تنها میزبان شناخته شده می م مولد بیماري شایع اکسیوربازیس میاین کر

هزار تخم هستند  15تا  11باشد. کرمهاي ماده بارور که حاوي  جایگاه معمول کرم بالغ، سکوم و بخشهاي مجاور آن می

ر حرارت پایین، محیط هوازي و با کمک انقباضات رحمی و به نواحی اطراف مقعد و یرنید مهاجرت کرذده، تحت تاثی

شوند. پس از  کنند تخمها چند ساعت پس از دفع، رسیده و عفونت زا می واژن، تخمهاي خود را به صورت توده خارج می

قسمت  شود و قبل از رسیدن به مرحله بلوغ در ژژنوم و در دوانوم خارج می» رابیتدیفورم«خوردن تخم، الرو مرحله اول 

گیرد. این عفونت خود به خود محدود  کند. جفتگیري احتماالً در سکوم انجام می فوقانی ایلئوم، دوبار پوست اندازي می

تر از بالغین  باشد. عفونت در کودکان شایع ترین انتشار جغرافیایی در میان کرمها را دارا می باشد. این کرم وسیع شونده می

باشد. انتقال دستی ـ دهانی، استنشاق تخمها و بندرت برگشت عفونت از  اه پوستان میو در سفیدپوستان بیشتر از سی

. این کرم ]مانند تخمها پس از خروج تا دو روز زنده می[باشند.  راههاي ایجاد این عفونت می [Autoin fection]مقعد 

اطراف مقعد و پرینه به دلیل مهاجرت  کند  عالئم بالینی عمدتاً به علت تحریک ناحیه  بندرت ضایعات شدیدي ایجاد می

گردد عالئم این عفونت عبارتند از: خارش موضعی مقعد و بی قراري، کاهش خواب، اشتها و وزن،  کرمهاي ماده ایجاد می

خارش بیشتر در شبها و  [ درد شکمی، تهوع و استفراغ، خارش پذیري، دندان قروچه، تحرك باال، عصبانیت، تحریک

  پذیرد. صورت می ]کرم ماده گذاري هنگام تخم

شوند به  تخم استوار است. تخمها توسط نوار چسب اسکاچ دیده می orتشخیص این بیماري بر اساس مشاهده کرم بالغ 

روز پیاپی براي رد عفونت الزم است براي درمان این  7علت مهاجرت نامنظم کرمهاي ماده بارور، تکرار آزمایش به مدت 

گردد.  نواده باید از منبدازول یا پیرانتل پاموات استفاده کنند و درمان به فاصله سه هفته تکرار میبیماري، تمام افراد خا

  اساس پیشگیري از این بیماري، رعایت بهداشت فردي است. 
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  ج) آسکاریس لومبریکدوئیدوس:

بیشترین آلودگی مربوط به  یباشد. در ایران سابقاً دراصفهان شیوع بسیارباالیی داشت بیشتر در مناطق گرمسیر شایع می

اي پستانگی شکل  ورده دارد. تخم آسکاریس زادئده باشد. کرمنر دو اسپیکول دارد و انتهاي پیچ سال می 5-10کودکان 

  دارد سیر تکامل آن بدین صورت است که؛

یت است. گردد سندرم موضعی واکنش حساس درمرحله ریوي سرفه و دفع خلط، پنومونی شدید و سندرم لوفر عارض می

نماید. روش تشخیص آزمایش مدفوع  اندازي کرم حاصل می شود. کرم بالغ در روده باریک زندگی می که در اثر پوست

  کنندگی بیابد. استکه گاهی نیاز به تغلیظ دارد. تخم آسکاریس باید مدتی در خاك مربوط بماند تا قدرت آلوده

یابد ولی در موارد شدید تا رکتوم نیز  معموالً در سکوم استقرار می؛ سر نازك و باریک دارد. »تریکوریس«د) تریکوسفال 

  باشد. سیر تکاملی آن بدین صورت است که: شود. عارضه مم ناشی از آن پروالپس رکتوم می دیده می

  اي متن زنجیره

  ت.گردد از عالئم اصلی در هنگام اجابتن مزاج اس تریکوسفال خونخوار است و سبب الغري ورنگ پریدگی می

  باشد. نکته: احتمال باکتریمی نیز وجود دارد. روش تشخیص آزمایش مدفوع میباشد. درمان آن تیابندازول می

  ؛ [Dracunculosis]م) پیوك 

میرسد درمان قطعی آن خروج کرم است از آنجا  cm100در ایران شایع بوده ولی ریشه کن شده است.طول کرم ماده تا 

ر سیر تکاملی آن وجود دارد باید با آن نیز مبارزه کرد. سیر تکاملی آن به صورت زیر د» از سخت پوستان«که سیکلوپس 

  است.

  اي متن زنجیره

  S.Sیا  Strongylus Stereoralisن) 

در بدن در اثر کاهش یا از بین رفتن ایمنی بیش  S.Sکل آزاد و هم سیکل انگلی دارد. انتشار و پخش الرو و کرم یسم ه

  کوچکترین نماتود انگل بدن است و سیر تکاملی آن بدین صورت که: S.Sود. ش از پیش مشاهده می

  اي متن زنجیره

کند، بلکه  ، تخم دفع نمیS.Sکند. فرم آلوده به  می Hyperinfectionوجود دارد و ایجاد  Autoinfectionو  S.Sدر 

. نحوة درمان: استفاده از داروي شود در برخی موارد سبب آسیب شدید به رودة باریک می S.Sکند.  دفع می 1الرو 
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  تیابندازول 

  و) کرمهاي قالبدار:

کرم بالغ در روده باریک است. این  Necator Americanus , Ancylostoma duodenaleدو نوع مهم دارد 

لیترین اند انکیلوستوما از نکاتور بزرگتر است. اص کرمها به ترتیب عامل موارد بیماري آنکیلوستومیازیس و نکاتوریازیس

باشد. در کپسول دهانی نکاتور یک زوج صفحه  گیري می دهانی و کیسه جفت  تفاوت بین این دو گونه شامل شکل کپسول

هاي دهانی نکیلوستوما دو زوج دندان قرار دارد. همچنین سوراخ تناسلی  برنده مشخص وجود دارد درحالی که در کپسول

لوستوما در نیمه خلفی قرار دارد. همچنین سوراخ تناسلی ماده در نکاتور در ماده در نکاتور در نیمه قدامی بدنو در آنکی

نیمه قدامی بدن و در آنکیلوستوما در نیمه خلفی قرار دارد. تخم این کرمها درهنگام خروج از بدن کرم تقسیم شده و در 

ن، تقریباً میزبان انخساري تایی است. درچرخه زندگی این گونه کرم انسا 8تا 2مدفو تازه در مرحله تقسیم سلولی 

روز رسیده و تبدیل به الرو را تبیدیفورم  2تا 1هاي دفع شده در مدفوع در شرایط مساعد در عرض  باشد. تخم می

شوند که  زا می شود. این الروها با دومین پوست اندازي خود تبدیل به الرو فیالریفرم باریکتر، بدون تغذیه و عفونت می

نماید. ولی خشکی براي آنها کشنده است.  دارند و اینامر سیدن آنها را به پوست میزبان آسانتر می تمایل شدیدي به گرما

یابد. الروها از طریق عروق لنفاوي  الروفیالریفرم از راه فولیکولهاي مو، منفذها و حتی پوست سالم به میزبان دست می

  گردد. لها میوسیاهرگها خود را به قلب و ریه رسانده و در ریه وارد آلوئو

اندازي را انجام  اي، الرو سومین پوست شوند. در طول این رودة یک هفته سپس خود را به حلق رسانده و دوباره بلعیده می

نماید. در روز سیزدهم، پس از  شود که آن را قادر به تغذیه تا مرحله بلوغ می دهد و داراي کپسول دهانی موقتی می می

  یابد.  خصوصیات کرم بالغ را می اندازي، الرو چهارمین پوست

شود که با  ول و سرخی موضعی در پوست میپدر مورد انکیلوستوما؛ ورود الرو به دنبال تماس خاك، باعث ایجاد ماکولوپا

شود. اگر تعداد الروها زیاد باشد  یا خارش شبنم نامیده می (Grounditch)خارش شدید همراه است و خارش خاك 

شوند. پس  کنند و باعث بروز کم خونی می ونی و برونشیت هم بنماید. کرمهاي قالبدار خونخواري میتواند ایجاد نپوم می

باشد. راه تشخیص آنها آزمایش مدفوع است که در صورت  خونی ثانویه هیپوکرومیک میکروسیتک می از عوارض آنها کم

  شود. ابتالء تخم بیضی آنها مشاهده می

  شود. یبوفیلی و افزایش سلولهاي سفید خون دیده میوزئدر مراحل اولیه این عفونت ا ×
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  شود. )پیرانتل پاموات استفاده می2  )مبندازول1براي درمان از داروهاي :  ×

  هـ) الروهاي مهاجر؛ 

) الروهاي مهاجر پوستی؛ Aشود.  متعلق به انگلهاي کرمی حیوانات است که در بدن انسان، الرو به کرمبالغ تبدیل نمی

 Groundشود. عوارض پوستی آن پثورات خزنده به نام  که کرم بالغش در روده سگ ایجاد می Ancylostomaمانند 

  کند. نیز ایجاد می

(B  طول عمر الرو بر خالف انواع پوستی بسیار باال است. »: توکسوکاراکانیس و توکسوکارکتی«الروهاي مهاجر احشایی

نماید این  گردد و در بدن رشد می ثر خوردن تخم الرو ایجاد میاین الرو اغلب در کبد و ریه جاي میگیرد. بیماري در ا

  رود. انگل از مرحله الرو دوم فراتر نمی

  )ائوزینوفیل باال 3)عارضه عضوي 2 (FUO)) تب طوالنی بدون داشتن علت آن 1تشخیص: 

) این نماتود 3پرازین اي حیوانات آلوده با بی  ) درمان دوره2) دفع بهداشتی مدفوع  سگ و گربه  1اصول پیشگیري: 

  »نوع احشائی«باشد مربوط به سگ و گربه می

یلوس؛ این نماتود مربوط به گوسفند، بز و گاواست. در مناطقی که انسان در مجاورت حیوانات اهلی ژي) تریکو استرونف

دئودنوم شود و در  تر است. این کرم مهاجرت ریوي ندارد این کرم در بدن انسان بالغ می کند این عفونت شایع زندگی می

  نماید. زندگی می و ژژنوم

  نماییم. تشخیص: براي تشخیص تخمهاي کرم را در مدفوع جستجو می

  درمان: استفاده از داروي تیابندازول  

  (Filaria)فالریا

1(Wuchereria bancrofti ؛ ووشرریا بنکروفتی بالغ در حدودcm8  است این کرم داخل عروق لنفاوي کشاله ران

غالفی » میکروفسیلر«زا است. الرو آن  سازند. کرم ماده زنده ول میدنمید گاهی چند عدد از آنها با هم یک ن یزندگی م

باشد. میکروفیلر در طول روز در مویرگهاي  شود. ناقل اصلی آن پشه کولکس می مواج دارد که از لنف وادر خودن می

  ریوي حضور دارد و در شب در خون محیطی.

  رریا؛ عوارض اصلی و وش

  باشد پیل پایی. ناشی از انسداد رگ لنفی می )1
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  هیدروسل بیضه  )2

  »حضور لنف دار ادرار«شیلوري  )3

  Knotتشخیص: استفده از تست 

2(Brungia malayi فقط در مالزي و 3اش مانسونیا نام دارد .  ) پشه2تواند مستقر باشد ) در هر رگ لنفی می1؛ (

  زن طبیعی آن میمون است.خن و میمون مشترك است و مشود این بیماري بین انسا تایلند دیده می

  گردد. عوارض: جایگزین شدن در نخاع و ریه که سبب فلج پاها و آسم می

باشد و در آفریقاي مرکزي شایع است بین انسان و میمون مشترك است کرم بالغ در  می hoasisلوالوا: عامل بیماري  )4

باشد که در طول روز  می  Chrysopsشود ناقل این بیماري مگس  ن مینماید. میکروفیلر وارد خو زیر پوست زندگی می

  کند. خونخواري می

  عوارض:  

  کتیویت؛ ممکن است باعث کوري شود.نژکو )1

  ؛ تورم ناگهانی بخشی از بدن همراه با افزایش اثوزینوفیلیو حساسیتCallbarورم  )2

گردد انسان تنها میزبان قطعی این کرم  اي می انهکاولولوس؛ این کرم باعث ایجاد آنکوسرکنازیس یا کوري رودخروسگان )3

باشد. عوارضی  است کرمهاي بالغ دربافتهاي زیرپوستی قرار دارند. میزبان واسط اصلی، مگس سیاه از جنس سیمولیوم می

  ) حساسیت شدید همراه با خارش شدید پوستی2) افتادگی پوست شکم 1گردد  که توسط میکروفیلرها ایجاد می

3 (…..  

ها و عالئم چشمی در افراد ساکن مناطق  یص: وجود نرولهاي زیرپوستی، اثوزینوفیلی، تظاهرات پوستی و نشانهتشخ

  اند. آندمیک، شواهد خوبی

  درمان: بهترین درمان پیشگیري است و از بین بردن مخازن عفونت است.  

  درمان ماالریا:

ت و دیگري در دورة تشکیل گامتوسیتها به همین دلیل به دوره درمانی موثر براي ماالریا در زمان شیزوگونی خونی اس

(داروهاي  Gametocutocide(داروهاي کشنده شیزونتها) و  Schizontocideاین داروها، داروهاي شیزونتوساید 

  کشنده گامتوسیتها) گویند.
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) 16ترین (از قرن  میآید که قدی به دست می Quinine) داروي ]گنه گنه[(آلکالوئیدهاي درخت سینکونا Cinchonaاز 

(یعنی روي کبد) تاثیري نارد و روي فرمهاي غیرجنسی یعنی  EEو قوي ترین داروي ضد ماالریا است که روي فاز 

کند به همین دلیل یک داروي شیزونتوساید قوي است. روي گامتوسیتها و اسپوروگونیها اثري ندارد. دوز  شیزونتها اثر می

شود که از عوارض آن وزوز گوش،  ایجاد می (Cinchonism)گر بیش از حد داده شوددارو باید با دقت تجویز شود ا

 fever  Black waterکند). همچنین ایجاد حالت تهوع و استفراغ شدید است. (در حالت معمولی نیز تهوع ایجاد می

گلبولهاي قرمز نیز شده و کند. اگر به دالیل مختلفی دوز آن رعایت نشود  ها را منهدم می RBCکند. این دارو  نیز می

  شود. اي متمایل به سیاه می ادرار قهوه ⇐شود آن در ادارا دفع می Hemشود که  هموگلوبین آنها آزد می

  توانند ایجاد تب ادرار سیاه کنند. . عدم دز متعادل دارو می2. خود پالسمودیوم ناسیپاروم  1پس 

Quinicrine انوادة دارویی از خAmino acridine تر از  است. که ضعیفQuinine  است و ممکن است ایجاد

  درماشیش کند.

Amodiaquine , Chloroquine  4جز خانواده. Amino quinoline ترین داروي ضد ماالریا  هستند و پرمصرف

کنند اگر بیش از  د درماتیت میدادند. ایجا ترند ولی مصرف بیشتر می روند. شیزونتوسایدند از کوئیلین ضعیف به شمارمی

  توانند باعث ایجاد رتینوپاتی (آسیب شبکیه) هم شوند. حد مصرف شوند می

 G-GPDدر فاز کبدي تاثیر دارند و روي فرمهاي جنسی. اگر آنزیم  Primaquineآمینو کوئینولینها: داروي  8گروه 

شود. پس ابتدا فرد نسبت به  د دچار کم خونی شدید میدر فرد اشکال داشته باشد گلبولهاي قرمز بسیار آسیب دیده و فر

درمان شود  Amino quindin .4سال با داروهاي خانوادة  5شود. اگر فرد مشکل داشت باید فرد  این آنزیم تست می

  اگر:

p.vivax 

p.ovale   
  

  

لت خفته در آیند در کبد بوجود آید. و در کبد به حا Hypnozoiteچون ممکن است  Ovalو  Vivaxبید حتماً در 

باید هم از این دارو و یکی از داروهاي  ⇐کند  شوط روي کبد اثر می Primaquineباید دارو به کبد هم حمله کند و 

  استفاده شود. به این روش درمان روش اساسی یا رادیکال گویند تا از عود ماالریا جلوگیري شود. Amino .4خانواده 

٤ a
m
i
o 

 

Chloro 
Amodia 
 

      Prima 
… 
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: دو Pyrimethamine: داروي reductase inhibitorsو گروه  Chlorogunide: داروي Dihydrifolateگروه 

فاز کبدي بی اثرند، روي فرمهاي جنسی بی اثرند روي فرمهاي غیرجنسی کم اثرند (در حمالت حاد ماالریایی تاثیرشان 

خواهد خود را از  اي است که انگل می دقیقه 60تا  30ضعیف است) ولی در دوره اسپوروگونی تاثیر دارند. این دارومان 

خون به کبد برسانند. پس این دو دارد اثر پیشگیرانه دارند ا درمان و اگر دز توصیه شده به کار رود اثر مخرب ندارند اما 

Pyrimethamin اي به نام  عارضهBone Marrow Depression  (افسردگی مغز استخوان) و تولید گلبولها را کم

  کند. و ایجاد کم خونی می کرده

است. مقاومت دارویی در ماالریا  Amino quinotine .4رود خانواده  که در درمان ماالریا به کار می Basicداروي 

  یکی از مشکالت مقابله با ماالریا است.

  نوع دارو و دز مصرف آنها در جدول داده شده آمده است.

  وجود و معنا دارد. P.falciparumدر برخی استرینها  Amino quinoline .4واژه مقاومت بین گروه 

نسبت به دارویی  است. اگر انگل Susceptibleگوییم انگل نسبت به  اگر انگل نسبت به دارویی واکنش داده از بین رود

  است. Resistantableواکنش داده از بین رود گوییم انگل نسبت به دارد 

بعد بیمار تا  Amino .4شود توسط گروه  درمان می …P.falار داراي . بیم1شود:  مقاومت در سه سطح تعریف می

  رسد) % می25دهد. (میزان انگل به  شود و بیمارهم عوارض نشان نمی یکماه چیزي در خونش یافت نمی

  رسد). درصد می75شود (میزان انگل تا  شو و براحتی درخونش یافت نمی بیمار تا یک هفته عالئمش قطع می -2

  ري رودي بیمار ندارد ودارد)هیچ اث -3

Mefloqiune  اثرش رويP.falciparum .خوب ارزیابی شده و خود ترکیبی از چند دارو است  

  شود. استفاده می Quinine dihydro chlorideموقعی که فرد دچار ماالریاي مغزي شده از 

  ید بیمار مونیتور قلبی شود.با ⇐تواند آریتمی قلبی ایجاد کند  این دارو می

شود که هم دردناك است  استروئیدها در درمان ماالریا تاثیري ندارد. اما در ماالریاي قلبی و عروقی و مغزي ارم ایجاد می

  شود. براي مقابله با ارم از استروئیدها استفاده می ⇐تواند مریض را به حالت کما ببرد هم می

با دوز مطابق جدول  …P.falcشود بجز براي  لروئین فسفات و پریماکوئین فسفات نیز براي پیشگیري استفاده میاز ک

  داده شده.

  شود. براي درمان پیشگیرانه در فالسیپاروم مقاوم استفاده می Fansidar , Pyrimethamin , Sulfonamideداروي 
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  پیشگیري از ماالریا: (پیشگیري و کنترل)

  مرحله است:  4کنی) که شامل  (ریشه Eradicationرفت به نام  اي به کار می واژهدر قدیم 

شود. تعداد بیماران حدس زده  : در این فاز گونه و نوع انگلو پشه و دارو شناسایی می(Prepatory)فاز مطالعاتی  .1

  …شود. نوع سم، روش بهسازي و  می

  کنیم. سم و به انگل با دارو حمله می : با استاد به مطالعات به پشه با(attack)فاز جمله  .2

ها شکار  کنیم. پشه اند. در این مرحله، بیماریابی می : در این فاز انگل و پشه از بین رفته(consolidation)فاز ثبات  .3

  شوند که آیا پشه آلوده وجود دارد یا نه؟ می

  کنند. ؛ در این مرحله فرنطینه ایجاد می(Maintenance)فاز نگهداري  .4

اند و به فاز نگهداري و ریشه  شور در دنیا دچار آلودگی هستند از روسیه تا شیلی و همۀ کشورها در فاز ثبات ماندهک 137

  اند. کنی نرسیده

  …بند و  روشهاي فیزیکی کنترل و پیشگیري: الف) فردي: شامل استفاده از توري پنجره، پشه

شک کردن باتالقها، پرکردن مردابها به جریان انداختن ب) جمعی: دولت باید اجرا ککند شامل بهسازي محیط مثال خ

  …آبها راکد، زه کشی فاضالب و

  .(Adulticid , larvicide)روشهاي شیمیایی کنترل و پیشگیري: شامل سم پاشی علیه داروها و یا علیه بالغین 

د اگر روي سطح آب پوشانده کنن داروها در زیر سطح آب قرار دارند و براي تنفس از یک یک سیفون تنفسی استفاده می

شود.  تر از نفت یا گازوئیل استفاده می یکی از این سموم است. در کشورهاي کم پول Aboutمیرند  الروها می⇐شود

Abate  ود ش گروه سم استفاده می 4ساعت است. اما نفت و گازوئیل نه. براي مبارزه با بالغها از سه یا  3نیمه عمرش

به جز ⇐ماه در محیط باقیمانده و براي نسان خطرناك است  6که  DDTیکی سموم گروه کلوره (ارگانوکلوره) مانند 

  درصد) 90شود. مقاومت هم نسبت به آن پیدا شده است. (بیش از  کشورهاي فقیر جایی استفاده نمی

  ن فسفر به کار می رود مثل ماالتیون.گروه دوم سموم ارگانوفسفره که در ترکیبشا

و باید در دوز مصرف آنها  Baygoneهاي آروماتیک دارند مثل  گروه سوم گروه کرباماتها است که در ترکیبشان حلقه

  دقت شود.

و چون  Pyrethrineریزند مثل  گروه چهارم سموم گیاهی به نام پایرتروئیدها هستند. اکولوژي محیط را بهم نمی
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  گذارند. عوارض بدي از خود برجا نمیند  گیاهی

 شود. مثل ماهی روشهاي بیولوژیکی کنترل و پیشگیري: در این روش علیه ناقل از یک موجود زندة دیگر استفاده می

gambosia خورد. یا انواع باکتریهاکه باکتري را روي کائوچویا چیز دیگري سوار کرده و در  که الرو پشۀ ماالریا را می

  کنند تا الرو آلوده و بمیرد. محیط پخش می

نسل آنها از ⇐تخم بارور نشده ⇐نر عقیم شده ⇐یا استفاده از اشعه براي پشه بالغ نر (چون فقط ماده خونخوار است) 

  رود. بین می

  جود دارد:در کنترل حشرات نکتۀ بسیار مهمی و

  شوند: گروه تقسیم می 3هاي ماالریا به  پشه

1. Endophag – Endophilکنند که به آنها  : در داخل محیط زندگی انسان خونخواري کرده و همانجا استراحت می

  روند. هاي اهلی گویند و با یک سمپاشی ساده از بین می پشه

2. Exophag – exophilهاي  کند که به آنها پشه ده و همانجا استراحت می: در خارج محیط زندگی انسان خونخوار کر

  وحشی گویند.

3. Endophag – Exophilکنند که به آنها  : در داخل محیط زندگی انسان خوانخواري کرده و در خارج استراحت می

  نیمه اهلی، وحشی گویند و مبارزه آنها بسیار مشکل است.

(Medical parasitology) 

کند  اي ست که در داخل یا خارج بدن موجود زنده دیگري زندگی می رازیت): موجود زنده(پا Parasiteانگل= طفیلی = 

  کند. و نیازهاي حیاتی خود را از بدن آن موجود زنده تامین می

  کند. : موجودي را که انگل در داخل یا خارج بدن آن زندگی میHostمیزبان= 

افتد معموالً انگل سور و معموالً  ن دو موجود زنده اتفاق می: نوعی از همزیستی است که بی(Parasitism)زندگی انگلی 

  بیند. میزبان ضرر می

  انگل در درجۀ اول به غذا، مکان و رطوبت و حرارت ( دماي مطلوب) نیاز دارد.

  شناسی به علت وجود بیماریهاي زیاد انگلی است که وجود دارد.  اهمیت انگل

  کند مانند ماالریا داخل بدن موجود دیگري زندگی می: انگلی که در (endoparasite)انگل داخلی 

  شپش .کند مانند پسته  : انگلی که در خارج بدن موجود دیگري زندگی می(ectoparasite)انگل خارجی 
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تواند بصورت آزاد  تواند زندگی انگلی داشته باشد هم می : موجودي که هم می(Facutative parasite)انگل اختیاري 

که سیستم اعصاب و مغز را  Negleriاي به نام  یاخته یا تک Strongyloides Stercoralisد کرم زهرگی کند مانن

  کند. درگیر می

توانند زندگی کنند و باید حتماً داخل  : موجودي که در خارج از بدن میزبان نمی(oblgate parasite)انگل اجباري 

  باشند. بدن موجود زنده می

کند مثل:  : بصورت موقت در داخل بدن یا خارج بدن موجود دیگري زندگی می(Temporary parasite)انگل موقت 

  پشه.

  شود. : بطور دائم در طول عمر خود انگل واقع می(Permnant Parasite)انگل دائم 

شود و انسان  : انگل انسان نسبت ولی بطور تصادفی انسان در مقابل آن واقع می(accidental Parasite)انگل اتفاقی 

  تواند انسان را مبتال نمایدك شود (مثل فاسیوال که انگلی حیوانی است که می ور اتفاقی مبتال میبط

  اش یافت شود. : اگر انگل خارج از جاي اصلی(erratic parasite)انگل سرگردان 

ق ترکیب هاي دندان که با بزا : در حقیقت انگل نیست و شبیه انگل است. مثل خرابی(Psevdo parasite)انگل کاذب 

شوند شبیه تخم انگلها هستند که در مدفوع دیده  وقتی دفع می هاي گیاهی که و گرده یک سريشود  و شبیه کرم می

  شوند. می

  (هیس تولی تیکا)  Entamaeba histclyticaکند مثل  : ایجاد بیماري می(Pathcgen Paiasite)زا  انگل بیماري

  (اینتلمیوبا) Entamaeba coliکند مثل  : ایجاد بیمار نمی(non pathgen parasite)زا  انگل غیربیماري

 Ascarisگویند مثل  Monoxeneousشان یک میزبان داشته باشند که به آنها  انگلها ممکن است در سیکل زندگی

Lumboicoides .که مخصوص انسان است  

گویند که در آنها یک  Heteroxeneovsباشند که به آنها  شان چند میزبان داشته انگلها ممکن است در سیکل زندگی

  گویند.  intermidiateگویند و میزبان دیگر را  defenitiveمیزبان اصلی یا نهایی دارند که به آن 

  میزبانی که در آن تولیدمثل جنس یا بلوغ جنسی صورت بگیرد را میزبان اصلی یا نهایی گویند.

است و گاو میزبان واسط است چون مرحله نوزادي در بدن گاو طی  (کرم کرو) میزبان نهایی تنیاساجیناتاانسان نسبت به 

  شود. می

شدو مثل لیشمانیا که  دهد زیرا در بعضی انگلها تولیدمثل جنسی و بلوغ جنسی دیده نمی گاهی تعریف  باال جواب نمی
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میزبان  و یکسري …دار مثل خرگوش موش، سگ، انسان و  میزبان دارد یکی مهره 2تولیدمثل جنسی ندارد و 

  ی.کدار مثل پشه خا غیرمهره

Diphy lcvothium latim  کرمی است که میزبان اصلی آن انسان و بعضی حیوانات مثل سگ که ماهی خوارند است

  خورد. س است و میزبان واسط دوم ماهی است که سیکلویس را میپو میزبان واسط اول سیکلو

  کنند. نند و در بدن دیگر موجودات رشد نمیک ها اختصاصی میزبان خود را انتخاب می بعضی انگل

  .Echinococus granulosusکنند مثل:  بعضی انگلها میزبان اختصاصی ندارند و در بدن اکثر موجودات زنده رشد می

کند تا در بدن همان موجود یا موجود مشابه به  : مجموعه مراحلی که یک انگل طی می(lite cycle)چرخۀ زندگی 

  کامل برسد.همان مرحله از ت

  اي متن زنجیره

  : ورود یک ارگانیسم یا میکروارگانیسم خارجی به بدن را گویند.(infection)عفونت 

  بیماري: بروز عالئم را بیماري گویند.

شوند. اما در عفونت  پوشانید باعث آن می : ارگانیسمهایی که در سطح بدن هستند و انرا می(infestation)آلودگی 

  رد بدن شود.ارگانیسم باید وا

Super infectionشود. : بیماري که به عفونتی مبتال است و دوباره به همان نوع عفونت باز مبتال می  

Reinfectionشود. یابد. و دوباره به همان نوع عفونت مبتال می : بیماري که به عفونتی مبتال است بهبود می  

Auto infectionشود: : خود فرد باعث آلودگی خودش می  

  داخلی: مثالً در روده -2  ارجی: مثالً با دستخ -1

  شوند: عواملی که در بیماریهاي انگلی باعث شدت بیماري می

. تکثیر 8. ترشحات آنزیمی 7. استقرار بافتی 6.گونۀ انگل 5. نژاد میزبان 4. جنس میزبان 3. سن میزبان 2. تعداد انگل 1

  یابد یا خیر؟) در بدن (آیا تکثیر می

اي     : الف) مکانیکی   ب) حمله به بافتها و تحریک    ج)رقابت تغذیه(Pathogenes)صدمه در بدن  مکانیسم ایجاد

  د)واکنشهاي التهابی
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  ها به بدن راههاي ورود انگل

  .نیش بندپایان4. پوست 3. تنفس 2. خوراکی 1

 

Filaria   
  

  هـ) خوردن بندپایان:

 Trichomonas. از طریق جنسی 9جفت (ماالریا، توکسوپالسما) . از طریق 8. از طریق زخم 7. تماس مستقیم 6

vaginalis  
  شرط ورود بیماري در یک منطقه:

  . انسان حساس 3. راه انتقال 2. منبع عفونت 1

  عوامل وابسته به میزبان که درانتشار یک بیماري نقش دارد:

  بیماري وجود دارد یا نه؟  وجود یا عدم وجود یک میزبان در یک منقطه کامالً توجیه کننده است که -1

  عوامل اقتصادي میزبان -3  خروج آسان از بدن میزبان  -2

  عوامل اجتماعی -5      عوامل فرهنگی  -4

  نوع تغذیه -7    وضعیت بهداشتی  - 6

    طرحهاي آبیاري -9      مراسم مذهبی -8

  کوچ -11      جنگ -10

  عوامل وابسته به انگل که در انتشار یک بیماري نقش دارند.

  . نحوة تکثیر2        چرخۀ زندگی انگل .1

  . مقاومت دارویی4    . اختصاصی یا غیراختصاصی بودن میزبان 3

  عوامل طبیعی که در انتشار یک بیماري نقش دارند:

  .جریانهاي باد5. میزبانهاي واسط 4. جنس خاك 3. رطوبت 2. درجه حرارت 1

  طق خاص وجود دارد.کند که چرا بعضی بیماریها در منا صلب جغرافیایی: بحث می

Wochereria bancroft 
Brugia mol 

Loa loa 

onchocerca 
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  اي متن زنجیره

تر و مشترك  ها از نظر بیماریزایی بجز فالیسپاروم که داراي عوارض خاص است، بقیه انواع آن عوارض خفیف پالسمودیوم

  است.

  تذکر: به اشکالی که در اختیار دارید توجه کنید.

ت، یعنی بعد از طی دوره کمون عالئم اولیه دیده عالئم اولیه در هفته اول شبیه عالئم آنفوالنزا یا سرماخوردگی ساده اس

و  (++)اشتهایی و شدت عالئم اولیه در ویواکس و ماالریا متوسط  شود. درد مفاصل و عضالت، خستگی و کوفتگی، بی می

  خفیف است. (+)در اوال و فاسیپاروم 

  عوارض و عالئم مشترك در انواع ماالریا

1 ( Chills Stage(مرحله لرز)  

ها ساخته شد و شیزونتها پاره شده و تعداد زیادي مروزوآیت دختر در خون  RBCتعداد زیادي شیزونت در  وقتی که

شود (این بعد از مرحله شیزوگونی خونی است) سیستم ایمنی میزبان در یک واکنش دفاعی غیراختصاصی، درجه  آزاد می

  )350cشود (تا  آورد و لرز ایجاد می حرارت را پایین می

ساعت ادامه 4تا 3شود که این حالت در حدود  روند، مریض در این حالت بدنش سرد می ها از بین نمی مروزوآیت ولی همه

  یابد. می

2 (fever stage(مرحله تب)  

  انجامد که مرحله سنگین بیماري در این مرحله است. ساعت به طول می 12تا 6

ها دناتوره  گویی در این مرحله کامالً مشخص است. پروتئین)، هزیان 42رسد (گاهی حتی تا  هم می 40و  39تب بیمار تا 

باعث آشکار  RBCها باعث فعال شدن سیستم ایمنی خواهند شد) علت تب: باز شدن سطح  شوند (خود این پروتئین می

د و ریزن ها به خون می شوند. این پروتئین شود که براي بدن عامل بیگانه تلقی می هاي جدید می شدن یک سري پروتئین

  شوند. باعث عمل پایروژنیک و تب زدایی می

3 (Sweating S. (مرحله عرق کردن)  

  (.Profusely S)کند  کشد. در این مرحله بیمار شروع به عرق کردن بسیار زیاد می ساعت طول می 2تا  1معموالً 
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شود و به خواب عمیق  میشود، بدین معنی که دچار خستگی شدید  (وامانده) می Exhaustedبعد از این مرحله بیمار 

  خوابد). ساعت می 10تا  8رود ( فرو می

  ماالریا یا گه گیري ماالریا گویند. Paroxysmبه این سه عالمت، 

4 (Anemia(کم خونی)  

شود. آنمی ایجاد ده به چند شکل  کند که باعث کم خونی می ها حمله کرده و آنها را تخریب میRBCچون انگل به 

  دیده می شود.

Mild  (A ⇐که درP.oval شود. دیده می  

 2nd( Moderate ⇐ درP.malariae , P.vivax شود. دیده می  

 3rd( Severe  ⇐  که درP.falciparum شود. دیده می  

  کند. % گلبولهاي قرمز حمله می2در آنمی ضفیف انگل به کمتر از 

  شوند. آلوده می RBC%، 10- 40% و در شدید بین 2- 5ر آنمی متوسط بین د

و اندازه آن  RBCاست. یعنی رنگ  Normochrome & Normocyterخونی   در آنمی خفیف و متوسط نوع کم

دهندة این است که در این دو نوع کم خونی روي مغز  هاي سالم است و این نشانRBCزمان است و ما نیز سایر 

  تاثیري وارد نشده. وانخاست

کم و اندازه آن کوچک است و  RBCاست، یعنی رنگ  Microcyter & Hypochromeمی شدید نوع آنمی “اما در آ

  تواند جبران کند و به مرور مغز استخوان از بین میرود. این است که بدن کم خونی را نمی  این نشاندهندة

5(Hepatomegaly  

شوند و کبد براي اینکه عملکرد خود را از دست ندهد دچار هیپرپالزي  ل میبرخی سلولهاي کبد توسط انگل اشغا

  شود. می

6(Splenomegaly  

RBC200شود (از  روند و در نتیجه طحال بزرگ می روند و به طحال می هاي زیادي از بین میgr  1000حتی به gr 

شوند : رنگ طحال  دي در آن ایجاد میشود و پیگمانهاي زیا رسد) رنگ آن از ارغوانی به خاکستري متمایل می می

  شود. خاکستري تیره می



   »227«  میکروبیولوژي
  
  
  

  شوند). ها ورد طحال میRBCشدن  (انگل داراي پیگمانهایی است که در اثر پاره

  انجام شود. Splenectomyبزرگ شدن اندازه همیشه پاره شدن عضو را دربردارد پس باید 

  شود. فقط در پالسمودیوم فالیسپاروم دیده میعالوه بر این عالئم یکسري عالئم خاص نیز وجود دارد که 

کشد.  روز طول می 12تا  8نام دارد و به مدت Tissue shizogonyوقتی اگل وارد بدن شد یک دوره در کبد است و 

  پس چون دوره زودگذر است عالئم کبدي شدید است.

، P.malساعت است و براي  P.vivax ،P.oral  ،P.fal، 48وجود دارد که در مورد  RBC Schizogonyو یک دوره 

  کشد. ساعت به طول می 72

  کشد (تا گامتها تشکیل شوند) و سه هفته نیز پایدار است.  است که یک هفته طول می Gametogonyیک دوره 

  شوند. می RBCمیرند و باعث گرد شدن  می RBCبعد از این چهار هفته اگر وارد بدن پشه نشوند، در داخل 

  کشد. روز طول می 10-17ین دوره اسپوروگونی ب

  دارد. Benign Tertian malaگویند مریض  می⇐روز عالمت دار  2مریض در هفته اول + 

Benign  در موردP.vivax  وP.oral رود. به کار می  

← Malignant tertian malaدر مورد  P.falc. 

  ساعت (چهار روز) است. 72گویند. زیرا  Benign Quartan mala. P.malaو در مورد 

 11به  5کشد (تبدیل شکل  ساعت طول می 48بندي انجام شیزوگونی خونی) در مورد اوان وویواکس  پریودیسی (زمان

  در شکل هفته پیش)

شود و در  تر می لشان سرعهاي فالیسپاروم به شدت عم ساعت است، زیرا بعضی از زیرگونه  36-48در مورد فالیسپاروم 

  ساعت است. 72مورد ماالریه 

   4-13توضیح کل 

شو و  در ابتداي صبح لرز شروع می←شود  ابتداي روز اول، تعدادي شیزونت پاره و تعداد زیادي مروزوآیت وارد خون می

اید و در بعدازظهر سطح  ، سپس بیمار تبش پائین میکند رود و بیمار تب می دماي پائین است بعد تا ظهر دما باال می

  شود. گلبول قرمز بسته شده و به تروفوزوآیت تبدیل می

گیرد. در ابتداي روز سوم شیزونت  در انتهاي روز دوم شیزونت رسیده داریم و در طول روز دوم این تبدیالت صورت می
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وم هیچ تغییري در دماي بدن بیمار صورت نگرفته و در اینجا پاره شده ودوباره بیمار تب کرده، عرق کرده و پس در روز د

  شود. بیمار یک روز در میان دچار تب می

عالمت ندارد و روز  3و  2شود روز  در مورد ماالریه: روز اول عالئم تب داریم، چون مروزوآیت پیروشیزونت پیر تشکیل می

یابد (ابتداي روز اول لرز، ظهر روز اول تب و  اره ادامه میروز بدون عالمت و دوب 2شود. پس یک روز تب،  تب شروع می 4

تر است و مرحلۀ عرق کردنش کمتر است  بعدازظهر روز اول عرق کردن) مرحله تب در ماالریاي نوع فالیسپاروم طوالنی

  )4-13اش بیشتر است (قسمت سوم شکل  چون تخریب گلبولی

شود. یعنی تروفوزوآیت در حال رشد، تروفوزوآیت پیر،  دیده نمی از ابتداي روز دوم تا انتهاي آن هیچ چیزي در خون

شوند(در مورد فالسیپاروم) و این مرحله در عروق احشاء  شیزونت نارس و شیزونت رسیده در خون محیطی دیده نمی

  افتد مثل عروق کبدي، طحالی و عمق عضالت. اتفاق می

  ساعت است. 10 تواند متوسط تا شدید باشد و زمان آن می Vivaxحمالت 

  ساعت است. 10خفیف است و زمان آن  Ovalحمالت در 

  کشد. ساعت طول می 11متوسط تا شدید است و  Malariaeحمالت 

  کشد. ساعت طول می 16- 36در فالسیپاروم شدید است و 

 Oval ،2 هفته، در مورد 8تا  3در حمالت مجدد  Vivaxاگر جملۀ اولیه ماالریایی درمان نشود ممکن است در مورد 

  کشد. هفته طول می 24هفته و در فالسیپاروم  3- 24هفته، در مورد ماالریه  3تا

تا  6سال و در مورد فالسیپاروم  20ماه، ماالریه بیش از  Oral ،12سال در  7تا  5اگر عفونت درمان نشود در ویواکس 

  کند. ماه است که در این مورد بیمار به سمت مرگ سیر مثبت پیدا می 17

  خفیف و در فالسیپاروم خیلی شدید است. Oralخونی براي ویواکس و ماالریه متوسط و در مورد کم 

    P.Falciparumعالئم 

1 (CNS inrolbment (درگیري سیستم عصبی مرکزي)؛  

هاي آنتی  دهد (تغییر شاخص را تغییر می RBCپالسمودیوم فالسیپاروم خاصیتی دارد که خصوصیات آنتی ژنیکی 

  آلوده). RBCژنیکی 

RBC ها خاصیت چسبدگی (پدیدةSticktyکنند به جدار مویرگها  کنند و وقتی در جدار مویرگها حرکت می ) پیدا می
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بافت شروع به نکروز شدن ⇐شود  می Is chemiaبافت مربوط دچار ⇐ایجاد انسداد ⇐چسبند  ویا به یکدیگر می

  رگ بافتی اتفاق می افتد.⇐کند  می

شود که به این نوع ماالریا ماالریاي مغزي  افتد فرد دچار سکته مغزي می چون این اتفاق عمدتاً در مغز اتفاق می

Cerebralm گویند. می  

شود.(معموالً برگشت از ماالریاي مغزي سخت  چار مرگ میبیمار ابتدا ب حالت ساب کوما، بعد دیپ کوما و سپس د

  است).

  کند. در هنگام انسداد بر اثر چسبیدن گلبولها، به علت پدیدة دیاپدز، آب خون نشت کرده و ایجاد ادم در مغز می

2 (Black water terer تب)  (ادرار سیاه  

عنصر بیگانه شناخته ⇐کنند  گلبولهاي قرمز خیلی تغییر پیدا می⇐کنند  شاخصهاي آنتی ژنتیکی بسیار تغییر می

  شوند. ها توسط سیستم ایمنی لیز میRBC ⇐شوند  می

Hb وشد. سازي بعدي استفاده می شود و در گلبول گلوبینش مجدداً جذب بدن می  

Hemeکند که به این دلیل به آن تب ادرار  شود و بیمار تب نیز می اي می شود و رنگ ادرار تیره یا قهوه : در ادرار دفع می

  سیاه گویند.

افتد (ممکن است در آن  اتفاق می Cardiac malariaممکن است همین اتفاقاتی که در مغز افتاد در قلب بیفتد و  ×

  فت انتخابی فاسیپادوم مغز است. مریض دچار شوك قلبی شود) ولی این اتفاق کم است زیرا با

  ها). افتد (به علت ارم در ریه اتفاق می Pulmonary mگاهی  ×

× Gas trointestinal m .اتفاق می افتد و خصوصیات و عالئم ایجاد شده توسط آن شبیه حصبه است  

افتد و بیمار دچار  فاق میبیند، ات (ماالریاي سرد) که در آن غده فوق کلیه آسیب می Algid mگاهی وعی ماالریا به نام 

Hypotension شود، بدن سرد و یخ کرده است و مقدار عرق کرده است. می  

  شود!) سندرم کلیوي درمورد پالسمودیوم ماالریا شدت دارد (بعداً راجع به آن صحبت می

  تشخیص

  شود. براي تشخیص از روشهاي مختلف آزمایشگاهی استفاده می

است، کار ساده است و تخصص باال نیاز ندارد و همچنین به تجهیزات مدرن  روش پاراسیتولوژیک: روش قدیمی )1
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  قابل انجام است. fieldاحتیاجی و در 

شود. یکی تهیه گسترش خونی نازك و دیگر گسترش  شود و به دو طریق انجام می استفاده می 1800با روش از دهۀ 

  خونی ضخیم است.

کنیم که طی آن هسته قرمز، سیتوپالسم  رنگ آمیزي می Geimsaنگ با روش گسترش خونی نازك آشنا هستیم! (با ر

  شوند. آبی کمرنگ و پیگمانها سیاه می

زنیم تا گلبولها متالشی و انگل آزاد  تهیه گسترش خونی ضخیم: دو قطره خون روي الم ریخته و با گوشۀ الم دیگر هم می

  شود). از این روش استفاده میها کم است  شود ( در ابتدا و انتهاي بیماري که تعداد انگل

  گیرد. در زمان حمله خونگیري انجام و و روش نازك انجام می

) روش سرولوژیک؛ روش جدید است، روش کار پیچیده است، تخصص باال نیاز دارد، تجهیزات مدرن الزم است، 2

  قابل اعتماد است. 50- 75صحرایی نیست. پاسخ آن %

  یا استفاده میشود، همچنین در تحقیقات اپیدمیولوژیک نیز کاربرد دارد.از این قسمت براي تعیین گونه ماالر

دهیم زیرا آب میان بافتی خارج شده و  نکته: در روش تهیه گسترش خونی نازك بعد از النست زدن انگشت را فشار نمی

 شود. شود، پس اگر نمونه کم انگل باشد، انگل پیدا نمی تر می نمونه رقیق

  تک یاخته شناسی

Protozology →  Protozoa  
  گونه تک یاخته شناسایی شده که تعدادي از اینها براي انسان بیماریزا نیستند. 15000حدود 

یک بیماري تک یاخته اي (پرتوزونر)  Malariaگونه است که براي انسان ایجاد بیماري می کند. ( 100فقط حدود 

  اري را می دهد و آخرین تحوالت راجع به آنها را می دهد.بیم 6هر ماهه گزارش  WHOاست) 

1- Malaria   2- Filariasis 

3- Try Panosomiasis  4- Schistoscmiasis 

5-Leis hmaniasis    6 - جذام 

  عامل ایجاد سه بیماري اول، تک یافته هاي انگلی هستند.

  بیماري کرمی هستند، جذام هم مربوط به باکتري هاست. 5و 4
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از دالیلی که با تک یافته هایی مثل ماالریا نمی توان مقابله کرد، نقش حشرات است در انتقال آنها، تعداد حشرات  یکی

زیاد است و مبارزه با آنها مشکل می باشد بنابراین بیماري حضور خود را حفظ کرده و گسترش یافته و بعضاً اندمیک 

  شده است.

تنهایی تمام اعمال حیاتی (تولید مثل، حرکت، تغذیه، متابولیسم و ...) را انجام منظور از تک یافته، یک سلول است و به 

می دهد و بیماریزاست. روشی که امروز براي تقسیم بندي تک یاخته ها در نظر گرفته می شود نوع حرکت است، بعضی 

بعضی با تاژك حرکت می  تک یافته ها بی حرکتند یعنی فاقد وسیله حرکتی هستند و مثالً توسط خون حمل می شوند.

  کنندو بعضی با مژك حرکت می کنند. بعضی با ایجاد پاي کاذب و ...

: در قسمتی از سیر تکاملی خود داراي شکل مخروطی می شوند، یعنی یک انتهایش کامالً Apicomplexaشاخه ي 

  در این شاخه قرار دارند:تیز و کشیده می شود و یک انتهایش گرد و پهن می شود. تک یافته هاي بیماریزاي مهم 

در تشخیص تک یافته شکل خود تک یافته و هسته اش مهم است. اما بسیاري از تک یافته ها در طول مسیر تکاملی 

  خود تغییر شکل می یابند:

(چون در ابتدا در مناطق بد آب و هوا دیده می شد.)  Malaria: عامل ایجاد بیماري ماالریاست. plasmodiumجنس 

  است. plasmodiumاد بیماري جنس عامل ایج

Gen. plasmodium 

1- p. (plasmodium) 

1-1- Vorax  

1-2- Ovale 

1-3- malariae 

2- p. (Laverania) 

2-1- falcipouum 

گونه نشناخته شده در ایران ناقل هستند. پاهاي جلوي  7) هستند. Anopheleناقل این بیماري پشه هاي آنوفل (

  است بنابراین مایل می نشیند. انوفل، کوتاهتر از عقبش

میزبان بیماري ماالریا فقط انسان است. ماالریاي نوع حیوانی هم داریم اما ماالریاي نوع حیوانی قادر به آلوده کردن انسان 

گفته می شود ماالریاي انسانی براي حیوان  Ectopicنیست. انگلی که وارد میزبانی غیر از میزان خودش شود 



  میکروبیولوژي   »232«
 
 
 

Ectopic  .است  

  عنی اگر وارد بدن حیوان شود. بیماریزا نخواهد بود. پالسمودیوم در سیر تکاملی اش داراي اشکال متفاوت می شود.ی

گویند. دوره اي که شیزونت ها تولید می شوند.  Schizogonyبخشی را که در بدن انشان اتفاق می افتد. دورهی 

گویند. دوره  Sporgongر بدن پشه اتفاق می افتد دوره ي سپانیزونت ها در بدن انسان تولید می شوند. بخشی را که د

  اي که اسپورها تولید می شوند. پس اکسپورها در بدن پشه تولید می شوند.

  پشه ي آلوده به پالسمودیوم: انسان را به قصد خونخواري نیش می زند.

اي یک هسته است و یک که دوکی شکل است و دار Sporozateرا داریم بع نام  Plasmodiumدر پشه فرمی از 

  میکرون است. 6- 15ستوپالسم رقیق دارد و اندازه اش 

شکل پالسمودیوم در بدن پشه، اسپروزوایت است که وارد بدن انسان می شود. و خود را به خود می رساند و از طریق 

  دقیقه به کبد می رسد. 30- 60خون ظرف مدت 

خونی نمی شو. وقتی وارد کبد شد یک سلول هپاتویست را انتخاب انگل تا اینجا در پالسما حرکت کرده و وارد سلول 

  را می شود. Dگروه و واردش می شود و شکل 

  گوئیم. Merozoiteدر اینجا به انگل 

اندازه مزوزوایت بزرگ شده و هسته تقسیم شده و اینجا به  2در داخل مزوزوایت هسته شروع به تکثیر می کند در شکل 

  گوئیم. Immature schizontآن 

  تا هسته تقسیم شد می گوییم شیزونت. تا وقتی مزوزوایت گوییم که یک هسته داسته باشیم.

   mature schizontتقسیم سیتوپالسم هم می بینیم و  3در شکل 

شیزونی می بینیم که در  3شیزونت: شکل تکثیر یافته ي اسپروزوایتی است که به بدن انسان وارد شده است. در شکل 

  وزیت هاي دختر را داریم.فصل آن مز

دوره اي  4انقدر تکثیر ادامه می یابد تا سلول کبدي پاره شود و از او شد مزووایت هاي دختر در جریان خون تا شکل  4

  است که در سلولهاي پارانشیم کبدي اتفاق می افتد.

 Tissueیا  Liver schizogonyدوره ي قبل یا خارج از گلبول قرمز، ( دورة شیزوگونی نسجی)  4و3و2و1اشکال 

sehizogony   
می  RBCرا در جریان خود پیدا می کند و به سطح  RBCورود دو جریان خون، مزوفوایت آزاد شده یک  5شکل 
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چسبید. اساساً گلبول قرمز براي جذب مزووایت گیرنده دارد. بعد آرام آرام سطح باز شده و مروزووایت وارد گلبول قرمز 

  گویند. Pinocytosisمی شود. به این اتفاق 

  شگل گرد، سیتوپالسم باریک، هستۀ درشت 5شکل  Trophozateمروزوایت تبدیل می شود به  RBCدر داخل 

  (حلقوي انگشتر)

  شروع به تغذیه ( از هموگلویبن خون) می کند و شکلش نامرتب می شود.  RBC: انگشتر در داخل 6شکل 

Hb 1- Heme6ست مصرف می کند. آهن مصرف نمی شود. در شکل : انگل گلوپین را که یک پروتئین ا  

2- Globine هم همین پروسه است. 8و7: انگل با تغذیه و رشد نامرتب شده. شکل  

 7و6یک تروفوزایت داریم که متالشی نمی شود (تروفوزوایت و هیدریک هسته دارد.) به ترموفوزوایت  8و7و6در شکل 

و یک هسته دارد.)  oldtnophzoiteترفوزوایت ( 8در شکل  Towing tnophozateتروفوزوایت در حال رشد گویند. 

  را پر می کند. RBC(تک هسته اي) تقریباً تمام 

آهن که باقیماندة اغذیه ي انگل است. بصورت دانه هاي سیاه و یا قهوه اي رنگ در داخل بدن تک یافته دیده می شود. 

  ند.گوی Hemozoineیا  pigmentاین دانه ها را اصطالحاً 

  و بیماریزایی اش همین پیگمان است. Malariaعامل اصلی شناخت انگل 

  ) است.Hemeدانه هاي پیگمان در بیماریزایی ماالریا نقش دارند. ماهیت این دانه ها (

  باز یک شیزونت نارس تشکیل شده. هسته تقسیم شده  9: در شکل 9شکل 

  : سیتوپالسم هم تقسیم شده است. شیزونت رسیده10شکل 

دورة شیزوگونی  10تا  5را متالشی می کند و مروزوایت هاي دفتر خونی آزاد می شوند. اشکال  RBCشیزونت رسیده 

  پس دو مرحلۀ واضح شیزوگونی در آنان دیده می شوند. Ery atrocytes schizogonyخونی است و 

  شروع می کنند.) 5کل ، مجدداً بر می گرداند به چرخه و از ش11(برخی مزووایت ها آزاد شده در شکل 

 Ery: بعضی از مزودایت هاي آزاد شده خونی تبدیل می شوند به گامت ها (دورة تولید گامت ها RBCدر داخل 

throcytes schizogeny   (18 12و 13و 14و 15و 16و 17و  

  ماکروگامتوسیت (گامتوسیت ماده) 18و17و16میکروگامتوسیت (گامتوسیت نر)  14و13و12

قطعه کروماتین درست می شود که به هم متصلند. در  8تا  6همیشه هسته اش پخش است. از  میکروگامتوسیت

  (متراکم) است و بزرگ Denseماکروگامتوسیت هسته کامالً 
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سیتوپالسم میکروگامتوسیت رقیق است اما سیتوپالسم ماکروگامتوسیت غلیظ است. در شکل نهایی در خون انسان 

  ,12و14

دي پاره می شود بعضی از مروزوایت ها می توانند دورة (شیزوگونی خونی) را طی نکنند  و به : وقتی شیزونت کب16و4

  دورة گامتوگونی خونی بروند.

پس خصوصیات انتی ژنیتیکی مروزوایت هاي نسجی با خصوصیات انتی ژنیتیکی مرزوایت هاي خونی یکسان است. 

  حداکثر تا یکماه در خون باقی می مانند. 18و  14اشکال 

اگر در این یکماه توسط پشه بلعیده شوند. مسیر تکاملی ادامه می یابد. اگر در این یکماه توسط پشه بلعیده نشوند لیز می 

را می بلعد. از دهان پشه تا معده پشه اینها تبدیل می شوند به میکروگامت  18و14شوند. پشه هنگام نیش زدن هر دوي 

  روزومی)کnکروزومی) 2n = 28) (n)و ماکروگامت. (

: میکروگامت است. هر کدام از قطعات هسته اي تبدیل می شوند به یک میکروگامت که شکل میکروگامت 20شکل 

  است. mobileدوکی است و کامالً 

(نازك  Exflagellationمیکروگامت دوکی شکل بوجود می آید به این حالت  8تا 6پس از یک میکروگامتوسیت 

  خارجی پیدا کردن) گویند

) تا بتواند از الي Dokineteسلول تخم دوکی شکل می شود ( 22عمل لقاح صورت می گیرد. در شکل  21 در شکل

: Docyte) در داخل Docystو گرد می شود ( 23جدار معده پشه عبور کند و برود به پشت جدار معده پشه، شکل 

  ، تکثیر.24شکل 

  .oocyteمراحل تشکیل اسپوروزوایت در داخل  25و24و23ایجاد می شوند.  oocyteاسپوروزوایت ها در داخل 

متالشی شده و اسپورروزایت ها ازاد شده و می روند به ضمائم دهانی و نیش زدن پشه قرار می گیرند  oocyte: 26شکل 

  و منتظر نیش زدن پشه می شوند.

)Ronald Rossیز           )) این بخش [اسپوروگونی] که درون بدن گشه اتفاق می افتد را کشف کرد (سرگرد  

: نقطه چین یعنی احتمال، بعضی از سلولهاي اسپوروزوایت که توسط پشه تزریق شد. مراحل تمایز سلولی را طی Iaشکل 

  پیدا نمی کنند. diferebtiationنمی کنند یعنی 

  (سلول خفته) گوییم. Hypnozoiteدر اینجا به اینها 

  سال) 5تا  3ین هایپنوزوایت در سلول کبدي باقی می ماند (مدتی ب
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بعد از این مدت فعال می شود و تمام عالئم ماالریا را در این فرد ایجاد می کند که به این عود ماالریا یا بازگشت ماالریا 

Reccurence Malaria .گویند  

  P. rirax 2- P. orale - 1این اتفاق دو گونه از پالسمدیوم اتفاق می افتد: 

(ظهور  Recudescenceاز منشاء نسجی ایجاد می شود. (واژة دیگري داریم به نام  p.oو  p.rعود ماالریا یا متوسط

زیاد اتفاق می افتد و در بقیه هم ممکن است اتفاق بیفتد.  p. malariaمجدد)) که با عود فرق می کند. ظهور مجدد و 

سال بعد، پالسمودیوم  25(فرد وارد منطقه اي شده و مبتال شده و درمان هم شده است ولی پس از مدتی حتی تا 

ماالریا مجدداً عالئمش را بروز می دهد) مریض مراجعه می کند و شما یک درمانی را شروع می کنید. اما ممکن است 

  فرد دورة درمان را تکمیل نکند.

  یا پرستار بی احتیاطی می کند یا پزشک در روز درمانی اشتباه می کند.

نمی روند و در بدن باقی می مانند. و پس از مدتی که بدان ارتباط میزبان و پالسمدیومها سرکوب می شوند ولی از بین 

تک یافته (ارتباطی که در آن فرد بیمار نیست ولی تک یافته هم حضور دارد و هم زنده است) گوییم اگر این ارتباط به 

نسجی دارد. آن ارتباط  هم ریخت پالسمودیوم دوباره فعال می شود. ظهور مجدد منشاء خونی دارد و لی عود منشاء

دانه هایی تشکیل می  Malariaزمانی به هم می خورد که مثالً فرد سیستم ایمنی اش ضعیف شده باشد. [در بیماري 

آلوده به پالسمودیوم) ایجاد می شوند. رنگشان ممکن است  RBC )RBC] این دانه ها روي Stipplingشوند به نام 

  د. علت این اتفاق معلوم نیست.صورتی، نارنجی یا قهوه اي روشن باش

  نظریه هاي مختلف

  تغییر شارژ الکتریکی گلبول -1

 تغییر پروتئینی گلبول     این دانه یک وجه تشخیص خوب براي ما دارد. -2

 به تک یافته RBCواکنش  -3

  Schuffneris dotمشاهده می شود. صورتی رنگ است و مشهور است به  p. viraxکه در  Stipplingدانه هاي 

  Zimmeris dotمشاهده می شود. نارنجی رنگ است و مشهور است به  pmalariaeکه در  Stipplingهاي  دانه

 maurrer’sمشاهده می شود. قهوه اي رنگ است و مشهور است به  p. flaciparumکه در  Stipplingدانه هاي 

cleft  
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  در ایران نداریم و مختص افریقاست.است. پالسمودیوم اوال  Viraxمثل  Stipplingدر مورد پالسمودیوم اوال، 

  مقدمه:

نه مرا یاراي نوشتن مقدمه است و نه مجال تقریر آن. اما از آنجا که گویا تیشه به ریشۀ جزوه و جزوه خوانان عزیز می 

د زنندف این امر خطیر پیش آمد که در این زمینه اقدامی شایسته انجام شود. لذا در این باره یک رباعی سروده شده، باش

  که راهگشاي جزوه خوانان حقیقی قرار گیرد:

    خوانی و کتاب Text bookتا به کی 

  تا به کی از شام و چائت می زنی و هم زخواب

  اي برادر! جزوه خوانی پیشه کن

  تا بگیري نمره اي بس خوب و ناب

  به امید آنکه این جزوه ها، روزي رفرنس واقعی شوند.

  کریپتوسپوریدیوم

  سپوریدیوم یعنی اسپورهایی که داخل کیسه جمع می شوند.)(کریپت بمعنی و ا

مشخص شد در  1942شناسائی شد. ابتدا تصور می شد بیماریزا نیست. ولی در سال  Tyzzerتوسط  1907در سال 

مشخص شد در انسان هم می تواند ایجا بیماري کند. پس این  1975حیوانات مختلف ایجاد بیماري می کند. در سال 

است، یعنی بیماري مشترك بین انسان و حیوان. در این بیماریها چونم میزبان و مخازن بیماري  Zoonosisتک یافته 

مشخص شد این بیماري بسیار فرصت طلبانه در مورد ایدز عمل می  80زیاد است به سرعت گسترش می یابد. در دهه 

است که این فرصت طلبی را در موارد زیر بروز کند و بیماران مبتال را می کشد. پس این تک یافته کامالً فرصت طلب 

  می دهد:

  نقص سیستم ایمنی مثل ایدزیها -1

 در پیوند اعضاء که سیستم ایمنی سرکوب می شود. -2

 مصرف کننده هاي داروهاي کورتون دارد (کروتیکواستروئیدها) بمدت طوالنی  -3

 سوء تغذیه خصوصاً در اطفال -4

  ه و شدت بیماري هم بیشتر می شود.در این موارد ابتال فرد سریعتر انجام گرفت
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گونه از این تک یافته شناسائی شده، به همین دلیل به آنها         می گویند. یعنی داراي گونه هاي متعدد.  18تاکنون 

) در گاو دیده می شود و به انسان هم خیلی منتقل می شود. شاید بیشترین C.parvaمثالً کرپیتوسپوریدیوم پاروو (

انسان از همین نوع باشد. یا کرپیتوسپوریدیوم موریس که در موش دیده می شود چون موش در محیط  منبع آلودگی

  زندگی به انسان حضور دارد می تواند باعث انتقال بیماري شود.

ها (حاشیه مسواکی) هستند، یعنی سلولهاي پوششی تنفسی و گوارشی (پس  Brush boarderمحل زندگی این انگل 

تار را). در حاشیه مسواکی قرار گرفته، رشد یافته و تکثیر می کند. نکته مهم اینکه  2ا آلوده می کند؟ چند تا سیستم ر

این تک یافته محدودیت میزبان ندارد و هر جانداري را آلوده می کند. لذا در مسیر غذایی هم تا حدي می تواند موثر 

  شکل اووسیستی دارد. 1باشد. از نظر شکلی، فقط 

  سیستمشخصات اوو

  اسپوروزوایت 4حاوي  –فاقد اسپوروسیست  -m6 -4اندازة آن  –جداره  2 –گرد تا بیضی 

در بعضی گونه ها یک اسپوروسیست خیلی نازك و باریکی اطراف اسپوروزوایت دیده می شود که به محض حرکت 

این اسپوروزوایت ها فاقد  اووسیست و در مراحل پیشرفته دیده نمی شود و از بین می رود. (الصه به درد نمی خورد).

  گفته می شود. یعنی اسپوروزوایت سخت. – Bare sporozoiteپوشش اند که به آنها 

) و محصولی نهائی که از بدن میزبان دفع می شود همین اووسیست است. monoxenousاین انگل تک میزبانی است (

یافته از طریق مدفوع میزبان دفع شده، از  دهانی) است. یعنی تک –(مدفوعی  Fecal – oralروش آلودگی میزبان 

طریق دهان، میزبان بعدي را آلوده می کند. (تک میزبان، بدون محدودیت، بدون چرخه پیچیده، شدت آلودگی چه می 

گرانول در این نقطه دیده می شود. در  8تا  1شد؟ زیاد می شه!) در تصویر سیکل زندگی کریپتوسپوریدیوم را می بینیم. 

  و رو شکل. جائیکه سراسپوروزویت ها بهم نزدیک می شود (در داخل اووسیست).کجا؟ بر

  و اما سیر تکاملی

اووسیست که دفع شده از راه خوراکی وارد بدن میزبان می شود. جدار خارجی آن در معده و جدار داخلی آن در روده 

می کند، لذا اسید معده تاثیري برجدار تحت تاثیر پپسین و ترپسین باز می شود. (چون اووسیست معده را سریع ترك 

داخلی ندارد). در دوره اسپوروزوایت ها آزاد می شوند، خود را به سلولهاي پوششی رسانده و به حاشیه مسواکی می روند. 

در اینجا اسپوروزوایت به تروفوزوایت تبدیل می شود. چرا؟ چون بتواند دوره شیزوگونی و مروگونی را طی کرده تکثیر 
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مروزوایت می  8را تولید تولید می کند. که حاوي  1پس در حاشیه مسواکی اسپورزوایت تکثیر یافته مرونت تایپ  یابد.

  باشد، یعنی سه نسل تکثیر می کند. این مرونت همان شیزونت است فقط یک مقاومت با هم دارند:

  برونت، طی دوره مروگونی تولید شده، در میزبان مروزوایت را بوجود می آورد.

  شیزونت، در دوره شیزوگونی تولید شده و در میزبان شیزوایت را بوجود می آورد.

ایندو از نظر مکانیسم عمل یکسانند ولی حجم و تکرار عملیات شیزوگونی بیشتر است. یعنی شیزوگونی زیاد تکرار شده و 

و بیشتر نیز باشد.  30-32شده، کنستسلولهاي زیاد را آلوده می کند. مثالً در بعضی شیزوگونیها، مروزوایت هاي ایجاد 

 8- 10هم برسد ولی در مرگونی  10000مثل شیزوگونی که در کسر تولید می شود و تعداد مروزوایت ها ممکنست به 

  مروزوایت بیشتر تولید نمی شود.

دام از تمام سلول را پر کرده، سلول متالشی و مروزوایت ها آزاد می شوند هر ک 1مرزوایت هاي داخل یرئنت نوع 

مسیر را می توانند طی کنند. یا دوباره سلولهاي پوششی را آلوده کرده و مسیر را تکرار کنند و یا مرونت  2مروزوایت ها 

، 2سلول بوجود می آید. بعد از این مرحله مرونت تایپ  4، دو تقسیم انجام شده و 2را بوجود آورند. در مرونت نوع  2نوع 

آزاد می شوند و گامونت ها یا سلولهاي جنسی نر (میکروگامونت) و ماده (ماکروگامونت)  2یاد شده و مروزوایت هاي نسل 

  ، دیگر تکرار مسیر را نداریم).2را بوجود می آورند. (در مرونت نوع 

مروزوایت تولید می کند. هر کدام از این مروزوایت ها داخل یک سلول رفته و  8، 1مرونت تایپ  1پس بطور خالصه 

به یک گامونت تبدیل می شود. لذا  2مروزوایت را بوجود می آورد. هر کدام از مروزوایت هاي نسل  4حاوي  2 مرونت نوع

  گامونت می تواند بوجود آید.  32، 1مرونت نوع  1از 

نامیده می  .immature ooاین گامونت ها با هم ترکیب شده و سلول تخم را بوجود می آورند که اووسیست نارس 

  نوع است: 2وسیست نارس شود. این او

Thick wall oocyst که دو جدار کامل دارد. از بدن دفع شده و در محیط خارج به اووسیست بالغ و رسیده تبدیل :

  می شود.

Thin wall oocyst جدار داخلی تشکیل اما جدار خارجی تشکیل نمی شود. دوباره به روده برگشته و ایجاد آلودگی :

  نامیده می شود. Auto – infectionمی کند که 

اینهم از چرخۀ زندگی در دستگاه گوارش، و اما، در دستگاه تنفس، اووسیست یا از طریق خلط و سرفه دفع می شود،  -

  جور بود:  2یا اینکه توسط دستگاه گوارش بلعیده شده، دفع می شود پس راه آلودگی انسان 
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  از طریق تنفس: که ابتال پایین دارد. -1

 مهمتر است و ابتال زیاد دارد. از طریق خوراکی: که -2

  زایی بیماري

  نام بیماري: کرپیتوسپوریدیوزیس یا کریپتوسپوریدیوز

است.  self – limitedنام قبل از شناسایی ایدز این تک یافته اهمتی نداشت. بیماریزایی این تک یافته اي افراد سالم 

ختالالت مختصري ایجاد می شود، شامل: اختالالت یعنی توسط سیستم ایمنی خود بخود محدود می شود. در اینمورد ا

بی اشتهایی کم  –دردهاي مبهم شکمی و گاهی یبوست و اسهالهاي مختصر  –دل پیچه  –گوارشی سبک، مثل: دل درد 

  و تب سبک. در این حالت سیستم آب و الکترولیت بدن مبهم نمی ریزد و عالئم تا همین حد محدود می شوند.

و کامالً انفجاري است. این تک یافته،  Fulminantذیه و با نقص ایمنی، بیماري ایجاد می شود که در افراد با سوء تغ

  بصورت فرصت طلب شروع به تکثیر می کند. تمام عالئم فوق تشدید می شوند.

تفاق مرتبه در روز مکنست ا 25اسهال شدید و غیرقابل کنترل (که خونی نیست، یعنی انگل تهاجم بافتی ندارد) که تا 

بیفتد. در این حالت تنظیم آب و الکترولیت بهم می خورد و بیمار دهیدراته می شود و خشک می شود (مثالً زبان بیمار 

)، c39oماه ادامه پیدا کند. بی اشتهایی شدید و تب باال ( 3تا  2خشک می شود و مرطوب نیست)، این اسهال ممکنست 

تم تنفسی اختالل شدید تنفسی می دهد و لی ادم ایجاد نمی کند. بیمار تندتند نفس می کشد و رخ می دهد. در سیس

بکاشند و به نارسائی  ICUبه خس خس سینه دچار می شود. این بیماري تنفسی اگر شدید باشد می تواند فرد را به 

  ج شوند که فرد بمیرد.ریوي بیانجامد. در مورد اسهال شدید، ممکنست آنقدر الکترولیت ها از بدن خار

  تشخیص:

 Zehil – Nilson). در این آزمـایش نمونـه بـا روش    Stood examبسیار ساده است. نمونه مدفوع آزمایش می شود (

رنگ آمیزي شده و زمینه به رنگ آبی و تک یافته (اووسیست) به رنگ قرمز دیده می شود. همانطور که گفته شـد، تنهـا   

عامـل تشخیصـی    .Bare s) دارد و فاقد اسپوروسیست می باشد، لذا .Bare sایت لخت (این تک یافته است که اسپورو

  مهمی است و جواب قطعی است.

  گرفت روشهاي مختلف سرولوژیک قابل انجام است. Stoal examدر مورد افرادي که نمی توان از آنها 
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  درمان:

لی ترکیب سولفادیازین و پایریمامین بهمراه در مواردمشکل دارو سخت، مثل ایدزیها، درمان قطعی وجود ندارد، و

و ...) تا حدودي موثر است. افراد معمولی با داروي فوق کامالً جواب  ORSداروهاي عمومی اسهال (آب و الکترولیت، 

داده و انگل ریشه کن می شود. دوز مصرفی همان دوز مصرفی توکسوپالسما است. (اخیراً هم داروي اسپیراماسین را 

  اند و جوابهاي نسبتاً خوبی گرفته اند ولی هنوز قطعی نیست.) تست کرده

  پیشگیري:

  انسان جلوگیري کند، باید صورت بگیرد: oralهر اقدامی که از آلودگی 

  بهداشت آب، زیرا این اووسیست داخل، یکی دو روزي داوم می آورد. -

 بهداشت و شستشوي کامل سبزیجات -

 ز زندگی انسان تا مدفوع حیوان در محیط زندگی انسان پخش نشود.نگهداري حیوانات در محل مناسب و دور ا -

 عدم پخش شدن مدفوع افراد بیمار و استفاده از توالت هاي بهداشتی -

بیشترین آلودگی در گوساله ها دیده می شود. که باعث از بین رفتن آنها می شود. دام معموالً رنگ پریده و کم وزن می 

تخریب می شود سطح جذب کاهش می یابد، در نتیجه بیمار (چه انسان، چه گوساله!)  شود (چرا؟) وقتی حاشیه مسواکی

  دچار سوء جذب می شود، که این باعث ضعف و الغري در بیمار مربوطه می گردد.

  خوب! این هم کل بحث کرپتوسپوریدیوم. بریم سراغ بحث بعدي ...

  Isospora belliایزوسپورابلّی 

  ویژگیها:

میزبانش صرفاً انسان است. در سلولهاي پوششی روده باریک زندگی می کند. تنها یک شکل نهایی و  تک میزبانی است و

است.  m14 -10و  m24-22مهم دارد. ایجاد اووسیست بیضی شکل می کند که دو جداره است. اندازة این اووسیست 

ود. به این اووسیست اصطالحاً اسپوروزوایت دیده می ش 4حاوي دو اسپوروسیست می باشد و داخل هر اسپوروسیست 

Tetra zoic  وDi – Sporic  گویند. (توکسوپالسما هم به همین ترتیب است، کریپتوسپوریدیوم فقط  تترازوییک بود

نامیده می شود که یک وجه تشخیص است.  neckو اسپور نداشت). آنجائیکه یک فرو رفتگی مختصر دارد گردن 

  است. infectiveاووسیست فوق 
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  کاملی:سیر ت

است. این تک یافته از طریق دهان وارد بدن می شود. در معده جدار خارجی وارد روده  Fecal – oralراه آلودگی انسان 

جدار داخلی باز می شوند. اسپوروسیست متالشی شده، اسپوروزوایت آزاد می شود. (کجا؟ در روده!) سپس با یک تغییر 

وارد سلولهاي پوششی روده انسان شده، تغییر شکل داده و گرد می شود و به  به تروفوزوایت تبدیل می شود. تروفوزوایت

  مروزوایت تبدیل می شود. مروزوایت دورة شیزگونی را طی می کند:

تشکیل ←شیزونت رسیده (حاوي مروزوایت دختر) ←شیزونت نارس ←مروزوایت مادر ←تروفوزایت ←اسپوروزوایت

  ایجاد اووسیست که حاوي یک توده بنام اسپوروبالست می باشد. ←تشکیل سلول تخم ←سلولهاي جنسی 

 -1است. در محیط و در شرایط مناسب:  non – infectiveدفع می شود و در این حالت  این اووسیست همراه مدفوع

است.  non – infectiveاسپوروسیست ایجاد می شود که تقسیم نشده اند. این اووسیست هم  -2رطوبت مناسب 

  تبدیل می شود. infectiveسپس این اووسیست، به اووسیست آلوده کننده 

  بیماریزایی:

، ایزوسپوریازیس می باشد. کالً بیماري خطرناکی نیست، تهاجم بافتی ندارد (آتترایماتیک نیست)، در سطح نام بیماري

سلولهاي پوششی باعث کوتاه شدن ویلی ها و عمیق شدن کریپت هاي روده می شود. در نتیجه سطح جذب پایین آمده، 

  سال). 10بیمار است (خصوصاً کودکان زیر بیمار دچار سوء جذب می شود. پس نخستین عارضه الغري طوالنی مدت 

این آسیب باعث نکروز سلولهاي پوششی روده می شود. زیرا اووسیستهاي زیادي تشکیل می شود و هر اووسیست 

  ممکنست چند سلول را همراه خود از بین ببرید.

  شکمی طوالنی مدت دارد. عالمت بالینی بیمار اسهال و یبوست متناوب است، اما اسهالها شدید نیست. دردهاي مبهم 

  تشخیص:

باز هم ساده است: آزمایش مدفوع. در این نمونه اووسیستی که داراي یک اسپوروبالست است دیده می شود. البته اگر 

فرد یبوست طوالنی مدت داشته باشد ممکنست اسپورگذاري صورت گیرد و ادوسیست دي اسپوریک و حتی اووسیست 

  یده شود. به هیچ روش سرولوژیکی هم نیازي نیست.تترازوپیک هم د –دي اسپوریک 

  درمان:

، هرکدام بمدت دو هفتۀ بیماري به راحتی درمان می g4و یا سولفادیازین روزانه  mg75با دروهاي پایریمتامین روزانه 
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  شود.

  پیشگیري:

  همه موارد در مورد کرپیتوسپوریدیوم بجز بخش حیوانی:

  رعایت بهداشت فردي -

 بهداشتی دفع مدفوع بطریق -

 کنترل سالم بودن سبزیجات و شستشوي کامل -

  Sarcocystisسارکوسیستس 

  تک یافته اي از شاخۀ آپی کمپلکس هاست و هم خانوادة توکسوپالسما. دو میزانه اجباري است. سه نوع دارد:

s. hominis(گاو میزبان واسط و انسان میزان نهایی) بین گاو و انسان :  

s. saihomimisن و خوك: بین انسا  

s. lindemanni.انسان میزبان واسط و میزبان نهایی شناخته نشده است :  

  انواع دیگري از سارکوسیستها که حیوانی است.

s. cruziبین سگ و گاو :  

s. tenellaبین سگ و گوسفند :  

s. miesherianaبین سگ و خوك :  

ارند. انسان که هم گوشتخوار و هم علفخوار است. نکته: همه میزبانهاي نهایی گوشتخوار و همه میزبانهاي واسط علفخو

  جزء هر دو گروه میزبان قرار گرفته است.

  اولین ساکوسیستی که شناخته شد، گونه میشریانا بود که در بدن خوك پیدا شد.

  سیر تکاملی سارکوسیست در بدن میزبان:

هاي عضالنی بین دو الیه قرار دارند). سارکوسیست دوکی شکل، با جدار بسیار ضخیم و کامالً مخلط می باشد (فیبر

است. در گوشت مثل نخ هاي سفید رنگ با چشم غیرمسلح قابل رویت  cm1و اندازة خودش  m8ضخامت جدار آن 

یا حجره می گویند. داخل این  compartmentاست. داخل آن حفره هایی تشکیل می شود که به هر کدام از اینها یک 

، متوسط m3می شود، که تعداد آنها متفاوت است و در سه اندازه دیده می شوند: درشت حجره ها، برادي زوایت دیده 
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m2  و کوچکm1 .  

این سارکوسیت در اندوتیوم عروق، عضالت مخطط و قلب میزبان تشکیل می شود. روي زبان هم تشکیل می شود، 

  % گاوها زبانشان آلوده است.80خصوصاً زبان گاو که حدود 

ق خوارکی و در گوشت آلوده نپخته یا کم پخته وارد بدن انسان می شود. در معده جدار خارجی و در طبق معمول از طری

روده جدار داخلی متالشی شده برادي زوایت ها آزاد می شوند و در سلولهاي پوششی روده به تروفوزوایت و سپس به 

  مروزواست تبدیل می شوند و مروزوایت سلولهاي جنسی را بوجود می آورد.

* توجه کنید بچه ها! در اینجا مروزوایت بدون طی دورة شیزوگونی و مروگونی به میکروگامت و ماکروگامت تبدیل می 

  شود. (وقتی دورة مرگونی نداشته باشد، تعداد زیاد نمی شود).

ه و به همان تعداد سارکوسیست ها (و بالطبع مرزوایت ها) سلولهاي جنسی تولید می شوند. سپس با هم ترکیب شد

اسپوروسیست که  2سلول تخم را بوجود می آورند. اووسیستی که از سلول تخم بوجود می آید، یک جداره است. داخل 

اسپوروزوایت می باشد، دیده می شود. این اووسیست در رودة انسان شروع به حرکت کرده و جدار آن  4هر کدام حاوي 

ده انسان شده، در محیط خارج قرار می گیرد و توسط میزبان اسپوروزوایت از رو 4پاره می شود. اسپوروسیست حاوي 

واسط بلعیده می شود. در بدن میزبان واسط تبدیل به سارکوسیست می شود. یعنی در جدار عروق قرار گرفته، تکثیر می 

هم گفته می شود.  miescheriana (miesher’s) tubeیابد و سارکوسیست را ایجاد می کند. به این سارکوسیست 

  چون اولیت بار در بدن خوك و به شکل رشته هاي باریک نخ مانند دیده شد.

  است). m14 -10(اندازة اسپوروسیست دفع شده از انسان 

  بیماریزائی

  می باشد. انگل اساساً خیلی بیماریزا نیست. عالئم آن در انسان بعنوان میزبان نهایی: sarcocystosisاسم کلی بیماري 

خستگی، بدون تب. اگر  –بی اشتهایی مختصر  –یبوست کم  –کل اسهال بمدت نسبتاً طوالنی اختالالت گوارشی به ش

انسان بعنوان میزبان واسط باشد این بیماري ممکنست اهمیت بیشتري پیدا کند. چون در بدن میزبان واسط 

ه براي انسان اهمیت دارد، سارکوسیست ایجاد می شدو که در قلب ایجاد عوارضی می کند. اما اینمورد نادر است. آنچه ک

داخل سارکوسیست سمی بنام سارکوسیستن بوجود می آید. ولی احتمالش ضعیف است! که این سم آزاد شود چون 

جدار سارکوسیست ضخیم است. اگر جدار سارکوسیست ضعیف شود، این سم می تواند آزاد شود. این سم نسبتاً قوي 
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  .آن خرگوش را به راحتی می کشد ml1/0است و 

لیتر سم مار را بخور. د بخور ... دیدي هیچی نشد. چون وارد خونت نشده، چون مکانسیم  1و اما نکته اي تستی: شما 

  اثرش ترزیقه. سم مار یا به خون آسیب می رساند یا به سیستم عصبی.

  تشیخص:

  مجدداً آزمایش ساده مدفوع، که در آن اسپوروسیست دیده می شود.

  عمل می کنیم. درمان: مثل ایزوسپورا

پیشگیري: رعایت بهداشت گوشت و مواد غذایی، گوشت مصرفی باید کامالً پخته باشد. اگه یادتون باشد، کی یدو سال 

  قبل بحث ورود گوشتهاي آلوده صداي توپ کرد. ظاهراً اون گوشتها با این تک یافته آلوده بوده اند.

  free – living Amebasآمیب ها با زندگی ازاد  - 

ب هایی هستند که در آبهاي گرم، آبهاي معدنی و حتی آب هاي معتدل و خاك مرطوب می توانند زندگی کنند. آمی

  شکل اصلی آنها انگلی نیست اما در بخشی از زندگیشان می توانند انگل شوند.

  ) Hartmanella) هارتمنال Acan thamoeba   (3))آکانتوموبا Negleria  (2)) نگلریا (1جنس: 

  SPP   3 (SPP) 2) فالري   1گونه: 

می گویند. این  AmeboFlagelate) به همین دلیل به آنها Cyst –آمینی  –از نظر شکلی داراي سه شکلند (تاژکدار 

  آمینها نقطۀ انتخابی شان مغز است.

  آب می افتد. این اتفاق در ←احتمال تبدیل آمیب به فرم فالژل دار و بالعکس وجود دارد 

  این اتفاق در آب می افتد. ←و بالعکس وجود دارد  Cystاحتمال تبدیل آمیب به فرم 

هسته داراي یک هستک و زیکوالر  –تاژك ضخیم و بزرگ ارد (براي حرکت در داخل آب)  2 –بیضی  ←شکل تاژکدار 

  است. m15حدود  مرکزي است. اندازه

اکتوپالسم د رهمه جا قرار ندارد و تکه تکه دیده می شود. چون فقط پاي کاذب ایجاد می کند و نقش  ←شکل آمیب

  است. m25 -20. اندازه Elag Lateمحافظتی ندارد. پاي کاذب از نوع بلند (طویل و کشیده است)، هسته دقیقاً مشابه 

هاي گوارشی cystتا بتوانند باز شوند ولی  ←هاي نسجی تک جدارندcystرد است، تک جدار، [نکته: : گCystشکل 

  جدارند آمیب به میزان زیاد و سریع در مغز انسان تکثیر می یابد.2
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طریق بینی وارد می شود که در هنگامی که فرد سرخورد را به زیر آب فرو می برد، انگل (فرم فالژل دار و آمیبی) از 

حرکت فرم فالژل دار سریعتر است (چون محیط بینی مرطوب است و باقی می مانند).  پس از ورود به بینی عصب 

بویایی را شناسایی می کند و به سمت مغز می رود، که استخوان اتموئید را سوارخ می کند و وارد فضایی مغز می شود 

  که تکثیر سریع دارد.

  الژل دار وارد شود در مغز به فرم آمیبی تبدیل می شود چون در مغز فرم آمیبی داریم.اگر فرم ف

ممکن است دوباره آمیبی شود یا به همان شکل  Cystتبدیل می شود و این  Cystدر مغز تعدادي از فرمهاي آمیبی به 

  بماند.

) می Primery amoebic Meningoencephditis )P.A.Mپس از ورود به مغیز عارضه اي که به جا می گذارد 

  روز مریض را می کشد. 3- 5در مدت   P.A.Mباشد. بیماریهایی که ابتدا در مغز شروع می شود کشنده است. 

  است. ICUهم مغز متوریم شده و هم پرده هاي مغز که اولین اقدام مریض مننژیتی ورود به 

د که باعث تخریب سریع سلولهاي مغز می شود و چون تکثیر آمیب خیلی زیاد است، رنگ بافت مغز قهوه اي می شو

  مریض دچار کما و بعد مرگ می شود.

می تواند  80oراه انتقال مستقیماً از طریق آب است. انتقال از طریق خاك بسیار کم است. انگل در آبهاي معدنی تا 

  هم وجود دارد. زندگی کند. در دنیا در نقاط مختلفی وجود دارد. در ایران

 Thermalدر نیوزیلند، انگلیس، چک، استرالیا، آمریکا، کانادا که آب معدنی زیاد دارند، استخرهایی وجود دارد به نام 

Pools.در این استخرها سرریز آب کردن ممنوع است به علت آلودگی آب به این انگل .  

  این بیماري بیشتر در کشورهاي پیشرفته اتفاق می افتد.

  شیوع این انگل کم است ولی مواردي که فرد مبتال شده معموالً پس تشخیص داده شده است. میزان

  کلر داشته باشد تمام تک یافته ها را از بین می رود. Part per million (ppm5-3پیشگیري: اگر استخر (

  راه تشخیص: با استفاده از روش سرولوژیکی.

به مدت سه روز و بعد از  IV (mg/kg 5/1 -1بادور ( Amphotericin B راه درمان:  اگر بتوان تشخیص داد از داروي

روز و بعد سه روز  3بار در روز به مدت  mg/kg 75/0 ،2روز استفاده شود یا  6به مدت  mg/kg 1این سه روز 

mg/kg 1  است. روز آکانتوموبا و هارتمنال اثرشان مقداري مزمن تر است ولی در مرد نگلریا بسیار حاد 6به مدت  
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) می کنند. این بیماري توسط آنسفالیت Granolumatose Ameabic encephalitis )GAEاین دو ایجاد بیماري 

  آمیبی ایجاده توده (گرانولوما) در مغز می کند.

است ولی منژیت اتفاق نمی افتد. این بیماري می تواند مریض را به حالت کما  PAMمسیر عبور و روش بیماري شبیه 

ین می تواند نبرد که عوارضی را به جاي می گذارد و این عارضه مزمن می شود. این آمینها در چشم ایجاد ببرد و ا

  کراتیت می کند. این دو آمیب به شکل فالژل دار حمله نمی کنند و فقط به شکل آمیبی حمله می کنند.

  راه پیشگیري مشابه نگلریا است.

  از داروي زیر استفاده می شود (بخصوص در موارد ایجاد کراتیت) GAEدرمان نیز مشابه درمان نگلریا است براي 

Ketoconazole داروي  

است. این تک یافته دو شکل  Balantidium coli) یک یافته بیماریزا شناخته شده بنام Ciliataاز دستۀ مژه داران (

زمان با هم حرکت می کنند و عامل ) تروفوزوآیتی: بیضی است، روش پر از مژه هاي کوتاه است که همگام و هم1دارد: 

  حرکتی تک یافته اند؛ داراي دو هسته است:

  هسته بزرگ ←لوبیایی شکل  -1

 هستۀ کوچک (توي انحناي درون لوبیا شکل قرار دارد) ←گرد  -2

دارد. درست در مقابلش ساتیوپیژ (مخرج سلولی) قرار در سمت باالي ماکرونوکلئوس، سایتواستوم (دهان سلولی) قرار 

) و کوچک 90- 130ء  * m80 -60تک یافته با اندازه بزرگ ( ←دارد. از تروفوزوآیت تک یافته دو سایز دیده می شود 

)m40 -30 *  42- 60ء(  

است. داراي جداري ضخیم و انقباض است.  m75 -50تک یافته: کروي مایل به بیضی و اندازه قطرش  Cyst) شکل 2

  آلوده کننده است. Cystمحل زندگی اش کولون است، تروفوزوآیت آلوده کنند نیست اما 

  سیر انتقال متن زنجیره اي

عوارض: این تک یافته حرکتش آنزیماتیک است که ایجاد آنزیمی می کند  به نام هیالورونیداز که این آنزیم توانایی 

) در الیه مخاط و زیر مخاط Ulcerationده را دارد. تک یافته به الیۀ زیر مخاط می رود و ایجاد زخم (تخریب مخاط رو

 Balantidioseیا  Balantidiasisمی وشد. (اسم کلی بیماري  Dysantry alantidialمی کند. و بیمار دچار 

  است) گسترش خارج روده اي نادر است.
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مدفوع استفاده می شود چونکه اندازة تک یافته بسیار بزرگ است و با بقیه تک تشخیص: براي تشخیص از آزمایش سادة 

  یافته ها اشتباه نمی شود. نکتۀ دیگر توجه به هستۀ بزرگ است زیرا هستۀ کوچک ممکن است دیده نشود.

  دیده می شود.  Cystنکته: اگر فرد عالمتدار بود فرم ترفوزوآیتی و اگر حامل بود فرم 

  مشاهده نمی شود. Cystران فرم نکته: در بیما

روز استفاده و در  10سه بار در روز به مدت  mg500) با دوز Oxytetracyclinدرمان: از داروي اکسی تتراساکلین (

  روز استفاده کرد. 20سه بار در روز به مدت   mg650با دوز  Idoquinolصورتی که این دارو موجود نباشد می توان از 

  ري مشابه آمیب هسیتولیتیکا است.پیشگیري: راه پیشگی

که محل زندگی  Thaileriaو انگلی دیگر به نام  Babesiaها انگلی دیده می شود به نام  Apicomplex* در شاخۀ 

  حیوانات است. RBCاین دو 

  Babesia →، گوسفندان Thailena→گاو 

نگل کنه هاي خانواده آرگازیده می باشد. انسان اگر به طور اتفاقی توسط کنه ها گزیده شود باعث ورود ناقل هر دو تا ا

  را باعث می شود و می تواند حتی کشنده هم باشد. RBCاین دو شکل به بدن انسان می شود که تخریب 

3 (Epididmites ← عقیمی فرد (غیردائمی) ←عدم بلوغ اسپرم  

  راه تشخیص: در زنان با 

  مشاهده تریکومونا ← Papanicolar smear ←نمونه برداري از داخل واژن  ←متخصص زنان یا ماما 

  مشاهده تک یافته (روش آزمایش مستقیم)  ←اضافه کردن یک قطره لوگل روي نمونه  ←آزمایشگاه 

  Urethraنمونه برداري توسط اورولوژسیت از  ←در مردان 

  درمان

  )Flagylمترونیدازول (

  در یک روز g2ز یا ، سه بار در یک روز، به مدت ده روmg250 - 1براي زنان: 

  در یک روز g2، دوبار در روز، به مدت ده روز یا mg250 - 1براي مردان 

  پیشگیري: تقید به اصول اخالقی (عدم انتخاب شرکاء جنسی زیاد)، رعایت بهداشت فردي و عمومی 
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   Amebas or Rhizopoda    آمیبها:

Free leaving ← ،برکه ها و در خاك مرطوب هستند. در آب دریاچه ها  

Parasite leaving ← 6 .تا هستند که فقط یکی از آنها بیماري زا است  

نداشته  Cystتمام آمیبها تروفوزوئیت دارند اما ممکن است  ← Cystآمیب ها هم داري تروفوزوئیت هستند و هم داریا 

  د.باشن

  در تشخیص شکل هسته بسیار مهم است.

  در دهان ←انتاموباژنیژیوالیس  ←انتاموباکوالي در دهان  - 2بیماریزا است  ←انتاموباهیستولیتیکا -1در روده بزرگ 

  در اختیار دارید توجه کنید)انتاموبا هیستولیتیکا ( به اشکالی که 

  از خارج به داخل ←غشاء خارجی ندارد و مثل تودة پروتوپالسمی دیده می شود 

  ) اکتوپالسم (سیتوپالسم خارجی)1

  ) دفع مواد زائدDغذایی ) گرفتن مواد C) ایجاد پاي کاذب B) حفاظت از تک یافته (مهمترین) A ←شفاف، روشن 

  ) اندوپالسم (سیتوپالسم داخلی)2

اعمال حیاتی سلول در اینجا انجام می گیرد در داخل اندوپالسم هسته  ←دانسیته بیشتري دارد، متراکم تر است 

  نیز در داخل آن دیده می شود. RBCمشاهده می شود. چون این آمیب هاتوفاژ است، 

  هسته) 3

  اندازه تروفوزوئیت هسیتولیتیکا؛ -

  m20اندازه  ←در افراد حامل  ←) Minuta) مینوتا (1

  آمیب مهاجم (هماتوفاژ) ← m60اندازه  ←در بیماران  ←) Magna) ماگنا (2

  حرکت مینوتا آنزیماتیک نیست اما حرکت ماگناآنزیماتیک است.

  Cystشکل  -

  هسته 4، گرد، دو جدار، m 15-12اندازه 

تینی کنار غشاء قرار گرفته و در داخل غشاء هسته دانه هاي کروما ←داراي کاریوزوم مرکزي است  ←هسته آمیب  - 
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شکل آنها منظم است، اندازه شان برابر است، پیشرفتگی ندارد، از غشاء هسته به سمت کاریوزومدانه هاي کروماتینی در 

 ردیفهاي مشخص قرار می گیرند (شبکه کروماتین شعاعی)

  انتاموباکوالي

انه عدم رعایت شرایط بهداشتی است. در تشخیص نش Coliهمه جا همراه آمیب هسیتولیتیکا دیده می شود . انتشار 

  ممکن است با هسیتولیتیکا اشتباه شود. Cystتروفوزوئیت و 

هم  Coliنهایی  Cystکوچکتر و اندوپالسم گرانوالرتر است. پاي کاذب کوتاه درست می کند،  Coliاکتوپالسم در 

ي کروماتینی غشاء هسته نامنظم است و شبکه هسته دارد، کاریوزوم آن غیرمرکزي است، دانه ها 8درست تر است و 

  کروماتینی آن غیرشعاعی است.

  سیر تکاملی هیستولیتکا

  با ترشح آنزیم بافت را تخریب می کند 

  منطقۀ سیگموئیدورکتال + رکتوم وسکوم (بچه ها مواظب باشید!!!) ←محل زندگی آن 

  می کند.به شکل تروفوزوئیت مینوتا زندگی 

  متن زنجیره اي

  توضیح؛

  پاي کاذب کم کم از بین می رود و شکل تک یافته گرد می شود و اکتوپالسم به غشاء تبدیل می شود. ← Bدر شکل 

  نکامالً گرد شده، دو جدار، هسته، اجسام کروماتوئیدي، واکوئول گلیکوژ ← Cدر شکل 

  Chro. Body, Clyهسته دو تا، واکوئول  ← Dدر شکل 

  هسته، حذف اجسام کروماتوئیدي E ← 4در شکل 

نقشی ندارد (یعنی تروفوزوئیت ماگنا در انتقال هیچ  ←در بعضی شرایط خاص فرم مینوتا تبدیل به فرم ماگنا می شود 

  فردي که داراي عالئم شدید بیماري است، نمی تواند بیماري را منتقل کند). 

  افزایش فعالیت انگل، کاهش قدرت دفاعی میزبان (به هم ریختن ارتباط انگل و میزبان) ←شرایط خاص فوق 
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  بیماریزایی

  :2اسم کلی بیماري آمیبازیس است. به شکل 

A (Intestinal ←  در زیر مخاط ایجاد  ←ورود آمیباز یک نقطه به مخاط، زیر مخاطAmoebic ulcer  می کند

الیه مخاطی  ←اتصال زخمها به یکدیگر  –از نقاط دیگر آمیبهاي دیگر نیز وارد می شوند  –) Flask – shaped(زخم 

  خونریزي شدید  ←یکدفعه فرو می ریزد 

  حرکت آمیب آنزیماتیک است، بافتها را تخریب می کند.

B (Extra intestinal ← یرد) خارج روده اي، در واقع یعنی اضافه بر روده اي افراد ابتدا حتماً روده اي را می گ  

  عوارض روده اي  

1 (Flask sh.  

2 (Uceration ←  :دو عارضهColitis  وdysentery (اسهال خونی شدید)  

  ) آپاندیسیت (ممکن است)3

4 (Ameboma  (توده آمیبی، گرانولوماآمیبی)← با توده سرطانی اشتباه می شود  

5 (Stricture (سختی روده، انقباض روده)  

  عوارض خارج روده اي

1 (peritonitis ←  به دلیل سوراخ شدن الیه عضالنی← ) .اجسام مدفوعی وارد پریتوئن می شودAcute 

Abdomen(  

  EIموارد  58کبد % ←) انتشار خونی تک یافته به 2

انگل در عضو آبسه هاي کوچک ایجاد می  ←ایجاد آبسه هاي آمیبی ←15% ←مغز، کلیه ها، ریه ها، پوست، طحال 

این مواد به  ←تخریب شده قرار دارند  کند که در داخلش آمیب هماتوفاژ، سلولهاي دفاعی و باقیمانده سلولهاي بافت

  صورت مایع شکالتی رنگ دیده می شود.

  آمیبازیس مغزي بعد از مرگ تشخیص داده می شود

  راه تشخیص

I   مینوتا  Trophشود + به تعداد بسیار کم چهار هسته اي دیده می  Cyst ←در حاملین: آزمایش مدفوع  ←
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  تروفوزوئیت ماگنا دیده می شود  ←آزمایش مدفوع ←در بیماران   

  ) الزم داردAccenicمحیط کشت اکسنیک ( ←اگر کشت الزم بود 

EI ←  راههاي سرولوژیکی الزم است. ←راه تشخیص پارازیتولوژیک ندارد زیرا انگل دفع نمی شود  

  درمان

  )یدوکینول4  )امتین هیدروکلراید3    )مترونیدازول2  ) فوراماید1

Furamide/ Metronidazol/ Eimetine hydrochloride/ Ioduquinol  

  پیشگیري

  ه در مورد ژیاردیا گفته شده در اینجا نیز صادق است.تمام چیزهایی ک

Trypanosoma bruci  
است نر و ماده این  Glossinaهست که در ایران وجود ندارد که جنس این مگسها  Tse – Tseناقلهاي آن مگس 

  مگس قادر به نیش زدن هستند

1- Try panosoma brucei brucei 

2- Try panosoma brucei gambiense 

3- Try panosoma bruceirhodesiense 

  نوع اول: مخزن حیوانی دارد و به حیوانات منتقل می شود و انسان اتفاقی مبتال می شود.

  نوع دوم: مربوط به غرب آفریقا و مرکز آفریقا و کشور گامبیا می باشد.

  نوع سوم: مربوط به شرق آفریقا با مرکزیت رودزیا می باشد

Gambeinse  وrhodesiens بیماري به نام  هر دو عاملAfrica Try panosomiasis   یاSleeping 

Sickness .یا بیماري خواب هستند  

 Tryمورفولوژي انگل: دوك شکل است و داراي یک هسته درشت در وسط و در کل شکل تروپانوزومال یا 

pomastigote  4هستند (شکل(  

  ها قرار می گیرد و در آنجا مستقر می شودانگل اکستراسدوالر است و داخل سلولها نمی شود و بین فضاي سلول

مگس ناقل انسان آلوده را نیش می زند (آخرین مرحله تهاجم انگل به بدن اجاد بیماري خواب می کند) انگل در بدن 

) مگس رفته و به شکل سوم تبدیل می شود و سپس تکثیر می یابد و سپس به ضمائم Mid gutمگس به معده وسط (
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  گردد که در حین انتقال به تریپوماستیگوت آلوده کننده یا فرم متاسیکلیک تبدیل می شود.نیش زدن مگس بر می 

محل کینتوپالست به پشت می رود فرم متاسیکلیک توسط نیش مگس وارد بدن میزبان دیگري می شود پس از ورود در 

  اولین مرحله وارد خون و بعد لنفاتیکها می شود.

 Winter Bottom’sاین است که باعث تورم غدد لنفاوي پشت گردن می شود. (یکی از عوارضی که ایجاد می کند 

sing(  

  میزان انتقال افزایش می یابد.⇐انگل داراي مخازن حیوان اهلی می باشد 

  عوارض بیماري:

یپانوزدمی ایجاد می شود که پس از نیش زدن مگش تسه تسه فرمهاي ... را وارد بدن می کند که در همان محل انکر تر

تریپانوزدمی دیده می  4توده ایاست که سوزش و خارش دار و ممکن است عفونت ثانویه پیدا کند در داخل شانگر شکل 

  شود.

ممکن است تریپانوزوماشانکر را ترك کند و عالمت بیماري از بین برود که ممکن است هفته ها یا ماهها وجود داشته 

تب، بی اشتهایی، راش ایجاد می کند و ممکن است بعد از این مرحله باز ⇐را به خون می رساند باشد سپس انگل خود 

  بیماري بدون عالمت شود.

نیز ممکن است در مرحله خونی بهبودي حاصل شود زیرا انگل در دسترس سیستم ایمنی است اگر بهبود نیافته وارد 

  رضه شایع این مرحله لنف آرنوباتی است و غدد لنفاوي طی آن بزرگ می شوند.لنفاتیکها می شود که عا

می شود (فالژلها در شبکه کوروئید شکل می گیرند و ساخته می شوند) پس از ورود  GNSبعد از این مرحله انگل وارد 

صیب از نخاع به ایین عالئم عصبی (هم عصبی و هم محیطی) بر جا می گذارند. نخاع را پر می کند. ارتباط ع CNSبه 

  قطع می شود که باعث می شود که حرکات کند شوند. تاجاییکه افراد به خواب می روند تا اینکه فرد بمیرد.

  علت بیشتر این مرگها گرسنگی است زیرا فرد به خواب می رود و نمی تواند گرسنگی را احساس کند.

  شگري می شوند. این بیماران قبل از به خواب رفتن دچار عوارضی مثل پرخا

  سال طول می کشد تا مریض به این مرحله برسد (مرحله خواب)  2-3: به شکل فرمن در می آید و 2شکل 

  : به شکل حاد است.3شکل 

  قابل تشخیص نیستند. 3و2و1از نظر مورفولوژي مرحله 
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  تشخیص:

  دیدن فرم تریپانوزومال یا تریپوماستیگوت در خون - توجه به عالئم مریض   - 

  رفتن مایع مغزي و نخاعی و دیدن شکل انگل که همه به یک شکلندگ - 

  در این بیماري ایمنی ایجاد نمی شود و ممکن اتست فرد بیماري را بگیرد و باز دوباره مبتال شود.

  درمان:

استفاده می شود اولی را براي  Melarsoprolو در صورت جواب ندادن از داروي  suramin sodiumمشتقات 

gambeinse  یا در مرحله خون و لنف استفاده می شود و دومی را برايrhodesinse  یا مرحله آلوده شدنCSF 

  استفاده می شود.

اگر حیوانات آلوده بودند باید حیوانات را کشته و می توان از گوشت آن هم استفاده کرد در ضمن انگل با خوردن آلوده 

  کننده نیست. اگر انسان باشد باید درمان شود.

  ش سوم از بین بردن مگس ناقل با روشهاي مختلف است.رو

Trypanosoma crizi: American Trypanomiasis chagas disease 

 Oswaldo cruzi دانشجوي پزشکی بود که این تریپانوزوم را کشف کرد و بیماري را به نام :chagas  که نام استادش

  بود نامگذاري کرد.

  انگل از نظر شکل:

ماتیگوت در بدن انسان دیده می شود، انگل شیمانیایی است و به صورت داخلی سلولی دیده می شود. انگل به شکل آ

بافت انتخابی انگل قلب است و دقیقاً در عضالت میوکارد جایگزین می شود وقتی از قلب خارج می شود به فرم 

ست ساس روي بدن خونخواري می کند تریپاماتسیگوت می شود و وارد جریان خون می شود که این فرم اکستراسلوالر ا

در قسمت معده میانی فرم متاسیلکیک (آلوده کننده) پیدا می کند ولی از طریق مدفوع دفع می شود و روي بدن انسان 

قرار می گیرد و از طریق خارش وارد بدن می شود که در آنجا هم می تواند وارد قلب شود و هم در خون محیطی گردش 

  کند.

چشم مریض بسته می شود در محل  Americanپوفومیازیس پشت گردن مریض متورم می شود ولی در در آفریکن تری

خارش شاگوماي جلوي ایجاد می شود که برآمدگی قرمز و حساس است بعد از اینکه انگل آن را ترك کرد نسبت به سایر 
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مشاهده می شود چشم مریض بسته  قسمتهاي پوست رنگ پریده تر می شود اگر این اتفاق در صورت بیفتد که زیاد هم

ایجاد می شود گاهی این بسته شدن چشم در همان محل یا در محل دیگري از  ocular Romanu’s signمی شود و 

  بدن ایجاد می شود.

  پستانداران مختلف مخزن انگل محسوب می شوند. آرمادیلو، سایر جوندگان و همچنین گربه سانان مخزن هستند.

طریق مدفوع ساس خانواده ردووئید وارد بدن می شود که ایجاد شاگوما می کند که در آن فرم عالئم بیماري از 

آماتیسگوت در انجا وجود دارد. شاخصۀ آن رومانساین است. چند روي باقی مانده سپس غدد لنفاوي محیطی (ناحیه اي) 

کم است. در بچه هاي جوان وارد جریان درگیر می شود. در بزرگساالن و جوانان وارد جریان خون می شدو و تعداد آن 

  خون می شود ولی تعداد ترپانوزوم زیاد است.

اما در این مرحله در هر دو دسته افراد ممکن است بهبود یابند و یا تب، بی اشتهایی، بزرگی غدد لنفاوي بزرگی کبد، 

لت ممکن است ماهها طول بکشد طحال رخ بدهد که در تمام اینها فرم آرماستیگوت است چون داخل بافت شده این حا

  )TIAو یا متوقف باشد (

TIA ←Transiant Ischemic Attack .که ممکن است در حالت خواب هم به وجود آید  

بعد از آن انگل ممکن است به میوکارد رفته ایجاد التهاب کند که ممکن است تبدیل به حالت ساب اکویت می شود که 

  رگ می شود یا به حالت کرونیک باعث مرگ می شود یا اینکه همان جا در حالت میوکاردیت باعث مرگ شود.باعث م

هم رفته  CNSدرصد وجدو دارد ممکن است انگل به  5درصد است در اثر درمان هم  25مرگ و میر در اثر عدم درمان 

  باعث مرگ شود.

می شود (مري قطرش زیاد می شود و  Megaesophangusو گاهی باعث  Megacolonعوارض: گاهی باعث 

  همچنین می تواند اختالالت گوارشی به شکل اسهال بروز یابد. اسهال شدید است و به درمان جواب نمی دهد )

دیده می شود که در تریپانوزوم  Uیا  Cتشخیص: آزمایش خون و دیدن فرم تریپوماستیگوت که در آن انگل به شکل 

  می رسد) m20می رسد در حالی که آمریکایی تا  m30(اندازه آفریاقیی تا آفریقایی دیده نمی شود 
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  درمان:

  است. در صورتی که مریض قلبش مبتال شد درمان طوالنی تر می شود. Nifurtimoxداروي انتخابی ترکیبات مختلف 

Giardia Lambelia (intestinalis)  

ودنوم، ژژنوم و ابتداي ایلیوم زندگی می کند از نظر شکلی محل زندگی این نک یافته دستگاه گوارش انسان است در دئ

  این انگل هم کیست دارد و هم تروفوزوآیت یعنی داراي دو شکل است.

اندازه دارد و روي آن در قسمت پهی صفحه دیده می شود که در واقع کار  m15 -12تروفوزوآیت به شکل گالبی است و 

سته دیده می شود در داخل هر هسته یک هستک دیده می شود که بادکش را انجام می دهند روي هر صفحه یک ه

  کامالً مرکزي هستند.

  گویند.  Sucking Diskبه این صفحات، صفحات مکنده یا چسبیده یا

تاي وسطی  2نقطه باالي صفحات به نام کنیتوزوم یا بازال بادي وجود دارد که از هر کدام یک تاژك جدا می شود که  4

  تاژك هم از کدام انگل بیرون می رود. 2ر تقارن بدن انگل را تشکیل می دهند پایین آمده و محو

 2جفت تاژك در بدن این تک یافته دیده می شود (یک جفت قالبی،  5تاژکهاي شکمی و دمی هم دیده می شوند پس 

  جفت شکمی، یک جفت دمی، یک جفت هم محور بدن را تشکیل می دهند) این تاژکها براي حرکتند

فحات مکنده یک یا دو جسم گاما شکل دیده می شود که اجسام پارابازال بادي نام دارند. تروفوزآیت وقتی از بدن زیر ص

) و بالفاصله بعد از تشکیل m10-9بخواهد دفع شود تبدیل به سیت می شود یعنی بیضی می شود و کوچکتر می شود (

infective .است  

  ه می شود و خورده هاي تاژك هم در داخل آن دیده می شوددرکیست هم محور تقارن یا پایه هاي آن دید

تا تروفوزوآیت دیده می  2از راه خوراکی این سیت وارد بدن می شود. مسیر معده را طی کرده و در روده باز می شود که 

ستگاه گوارش ترفوزوآیت ایجاد شد) ژیاردیا شایعترین انگل د 2شود و بعد در آنجا ایجاد عالئم می کند ( از هر کیست، 

  میلیون ترفوزوآیت دفع می کند. 14است و بیشتر بچه ها را مبتال می کند و فردي که اسهال ژیاردیا ردارد روزانه 

  میلیون کیست دفع می کند. 300است روزانه  carierفردي که 

  روز است و در صورتیکه در مان نشود خود به خود خوب می شود. 14- 120عمر انگل آن 
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  عالئم:

ایجاد  ⇐الت شکمی مثل، نفخ، انبساط شکم (چون روس سطوح جذب را گرفته فرد غذا خورده ولی گرسنه است اختال

  نفخ و انبساط می کند)

ایجاد اسهال ژیاردیایی یا مسافرتی می کند که در این مورد سطح جذب اشغال شده و مریض چیزي جذب نمی کند و 

می شود در نتیجه در عین تغذیه فرد الغر می شود از طرف دیگر دفع چربی صورت می گیرد مریض دچار سوجذب 

  پیدا کرده است Steatorhheaوایجاد مدفوع چرب می کند که بریده بریده است و در اصطالح می گویند مدفوع شکل 

اسهال خونی در این انگل دیده نمی شود و  ⇐این انگل تهاجم بافتی ندارد، آنزیم ندارد و آنزیماتیک عمل نمی کند 

  احتمال جابجایی اسهال و یبوست وجود دارد

می شود و در انجا سنگ صفرا  colecystitisگاهی اوقات انگل از طریق بایل داکت به کیسه صفرا می رود و فرد دچار 

  باید انجام شود. Colecystectomyمی سازد و باید 

دارند بیشتر مبتال می شوند و در بچه ها  Aدارند بیشتر مبتال می شوند و افرادي که گروه خونی  IGAافرادي که نقص 

  میزان ابتال بیشتر است.

  تشخیص:

  در فردي که نمونه اسهالی داشته باشد تروفوزوآیت دیده می شود و در فرد حامل نمونه کیست دیده می شود.

  استفاده می شود. Quinicrineانگل از داروي  درمان: عالوه بر درمان اسهال براي درمان

روز داروي انتخابی براي آن مترونیدازول  5روزانه به مدت  mg/kgروز و در بچه  7تا  TID mg 100 ،5براي بالغین 

  روز 5-7(سه بار در روز ) به مدت  mg250 TID) که دوز آن Flagylاست با اسم تجاري (

  روز 5ه به مدت روزان mg125سال  2در بچه هاي زیر 

  روز 5روزانه به مدت  mg250سال  2- 4در بچه هاي زیر 

  روز 5روزانه به مدت  mg375سال  4- 8در بچه هاي زیر 

  روز 5روزانه به مدت  mg500سال  9در بچه هاي باالي 

  ت.پیشگیري: انگلی است که مستقیم منتقل می شود بنابراین آموزش بهداشت بخصوص براي کودکان بسیار مهم اس

  رعایت بهداشت مواد غذایی، کنترل مگس، پشه، سوسک که به عنوان ناقلین مکانیکی عمل می کنند.
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  »Visceral Leishmaniasis«لشمانیازیس احشایی 

کشف شد و به همین خاطر نام این محل را روي آن گذاشتند  Kala – Azarاولین بار در هندوستان و در محلی به نام 

است. عامل  Leishmania donovani donovaniاه است و عامل ایجاد بیماري تک یافتۀ که به مبناي بیماري سی

  ایجاد بیماري داراي سه زیر گونه مشخص است که هر کدام در مناطق خاصی دیده می شوند.

1- Leishmania donovani donovani:  

کنیا و  –اتیوپی  –آفریقاي مرکزي  – بخشهایی از چین –سوماترا  –تایلند  –در کشورهاي هندوستان، برمه پاکستان 

  سودان وجود دارد. مخزن آن انسان است. بچه ها به این گونه کمتر مبتال می شوند.

2- Leishmania donovani infantum:  

خاور نزدیک و  –این گونه به شمانیاي مدیترانه اي مشهور است و مخصوص کشورهاي اطراف مدیترانه است. روپا 

رومانی و روسیه بیشتر دیده می شود همچنین در بخشهاي  –قا و در بعضی کشورها مثل مجارستان بخشهایی از آفری

سال بوده اند). مخزن آن سگ و  5بچه هاي مبتال زیر  ½شمالی چین این نوع بچه ها را بیشتر مبتال می کند (در چین 

  ی شود.سگ سانان و بعضی جوندگان است. یعنی بیماري از حیوان به انسان منتقل م

3- Leishmania donovani chagasi:  

  گواتماال و ...) مخزن آن جوندگان است.  –اکووادور  0مخصوص کشورهاي آمریکاي التین و جنوبی است. (بزریل 

  سه تا است. Kala – azarپس اشکال اپیدمیولوژیکی 

  است.  Paelebotomus majorناقل بیماري پشۀ خاکی از جنس 

دیترانه اي و خاورمیانه اي محسوب می شود و ابتال اطفالی بیشتر است. اما چون با کشورهاي ایران جزو کشورهاي م

  ) هم دیده می شود.donavaniپاکستان همسایه ایم گونه دوناوانی (

  سیر تکاملی:

  متن زنجیره اي

ل در آنجاها جایگزین می سیستم رتیلوکواندوتلیال در کبد، طحال، غددلنفاوي، مغز استخوان و ... وجود دارد که این انگ

  که لشمانیاي جلدي ایجاد می کنند، توانایی انتشار خونی را پیدا کرده اند.  L.majorو  L.Tropicaشود 
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  Acuteسریع  - Insidious 2کند  - 1عوارض به دو صورت ظاهر می شود: 

د. انگل در اینجا حضور نام دار Dermoid leishaniomaدر محلی که نیش زده می شود برآمدگی ایجاد می شود که 

دارد. مدت حضور آن کم است ولی خارش و تحریک پوستی را ایجاد می کند. بعد از چند روز برآمدگی محو می شود. 

انگل از طریق خون خود را به سلولهاي مختلف می رساند. طحال مکان انتخابی ابتدایی انگل است و در آنجا جایگزین و 

ی شود که عالمت بسیار مهمی است. سپس مریض دچار هپاتومگالی خواهد شد و رشد کرده و سبب اسناپومگالی م

معموالً این دو عالمت همزمان ایجاد می شود ولی حمله له طحال شدید ولی به کبد ضعیف تر است. اگر انگل وارد مغز 

در نتیجه گلبول سازي ها می شود و این سلولها را تخریب می کند  stem cellاستخوان شود در مغز استخوان جایگزین 

دچار اشکال می شود و بعد فرد دچار کم خونی می شو (به دلیل محله به مغز و استخوان) و بعد گلبولهاي سفید هم در 

اثر حمله کم می شوند و دو کوپنی، ترومبوسایترپنی و ... ایجاد می شود. درواقع تمام فاکتورهاي خونی افت پیدا می 

ی بدن کاهش می یابد و زمینه براي بروز سایر بیماریها فراهم می شود. ایدز هم می تواند کنند در نتیجه مقاومت عموم

  در این نقطه عمل کند و به عنوان بیماري ثانویه بسیار مخرب واقع شود.

  مغز استخوان می شود که دفاع بدن به کلی از بین می رود. Aplasiaاگر این مرحله پیشرفت کند، مریض دچار 

می شود (نسبت طبیعی آن  3بهGlobuline ،1و  Albominار بررسی شود مشاهده می گردد که نسبت اگر خون بیم

  است پس این نسبت کامالً برعکس می شود) 1/3

درهنگام هپاتومگالی مریض دچار آسیت می شود (آب در شکمش جمع می شود) ولی کبد حساس نیست و مریض در 

ة این است که بافت کبد سخت نمی شود و تحمل لمس آن آسان است. اثر لمس با دست عقب نمی کشد که نشاندهند

(آسیت در اثر تخریب بافت کبد و همچنین آسیب عروق می شود که پالسما پخش ده به صورت آب باقی می ماند: 

همچنین سلولهاي دفاعی تراوش دارند، اما چون نمی توانند فیبروبالست شوند، سخت نشده و در فضا پخش شده که 

  آنها هم باعث آسیت می شوند). خود

ساعت ایجاد می کند. یعنی  24پیک در طول  3تا2هم می رسد و  c40oتب بیمار نیز از عالئم دیگر است که حتی تا 

 شاخصۀ pathognomonicساعت تب بیمار کنترل شود.  3بار مدام باالرفته و دوباره پایین می آید. باید در هر  3تا2

مهم این بیماري محسوب می شود. همچنین لکوپنی در این بیماران خیلی مهم است. همچنین 

Lymphadenopathy .(بزرگی غدد لنفاوي) ایجاد می شود  
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یا  Emaciationبیمار دچار بی حال، تب و لرز، بی اشتهایی (بیمار ممکن است خوب بخورد ولی فرد الغر است یعنی 

cachexia ر و شک آن بزرگ است دیده می شود) است.که اندام فرد الغ  

 –(قانقاریا) یا آسیب عروق  Cancrum oris –از عالئم دیگر: تضعیف سیستم دفاعی بدن و بروز بیماریهایی نظیر: ایدز 

Noma  (قانقاریاي دهانی)– Pulmonory Edema  و اختالالت شدید تنفسیGastro Entriti’s  در بیماران نقص)

  وارشی و تنفسی ایجاد می شود)ایمنی اختالالت گ

که در صورت اتفاق می افتد (عارضۀ پوستی است) ورودي صورت ابتدا راشهاي ریز و قرمز  post kala – Azarعارضۀ 

ایجاد می شود بعد اینها بزرگ شده و به رنگ قهوه اي یا قهوه اي تیره در می آیند به طوري که با جدام کامالً اشتباه می 

هفته (مدت آن قابل پیش بینی نیست) وجود دارند و سپس کاهش می یابند اما ممکن  3تا  2دود شود این عارضه ح

  است کامالً محو نشوند و آثار برجاي بگذارند. این عارضه همیشه اتفاق نمی افتد. 

شرفته (دانه پی - 2ابتدایی (دانه ها قرمز رنگ و کم اند) که ممکن است همینجا محدود شود.  - 1این عارضه به دو صورت: 

  ها قهوه اي و کم می شوند)

تشخیص: باید ابتدا نمونه گیري شود، تهیه اسمیراز خون، تهیه بیوسپی از طحال، کبد، غددلنفاوي و مغز استخوان. 

طحال بیشترین آلودگی را دارد و نمونه برداري از آن بسیار سخت است زیرا بافت ست است و ممکن است پاره شود اما 

  ز آن موفق ولی خطرناك است.نمونه گیري ا

اگر از کبد نمونه گیري شود نسبتاً موفق است اما کم خطرتر از نمونه گیري از طحال است. چون بافت کبد بزرگ است. 

  نمونه گیري از غدد لنفاوي کم موفق است ولی بی خطر است.

 Iliacونه گیري می شد اما امروزه از نم Sternumنمونه گیري از مغز استخوان، نمونه گیري انتخابی است. در قدیم از 

  استفاده می شود چون زیرپوست است و مخزن استخوانی است و از آن کم نمی شود.

چه نمونه از ایلیاك برداشت شود چه از خون اسمیر تهیه شود نمونه باگیمسا رنگ آمیزي می شود و جسم لشمن را پیدا 

  ست زیرا میزان گردش آن در خون محیطی کمتر است).می کنیم (پیدا کردن انگل در خون احتمالش کمتر ا

گاهی برداشت مغز استخوان چیزي مشاهده نمی شود که براي مطمئن شدن نمونه برداشت شده را در محیط کشت 

N.N  می بریم و شکلLeptonanad  را در محیط کشت می بینیم. یا اینکه تزریق به حیوان حساس (همستر) انجام

هفته طحال آن پر از جسم لشمن می شود و بعد شکم حیوان را باز و  2پریتوئن) ظرف یک تا  می دهیم (تزریق داخل

  IFA ،ELISA ،RIAتشخیص صورت می گیرد. البته روشهاي سرولوژیکی هم بسیار کمک کننده هستند. مثل 
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 Pentostamبه است و  Sodium stibogluconateدرمان: درمان آن مثل شمانیاتروپیکا است بعضی داروي انتخابی 

تزریق باید انجام شود ولی حداکثر  14است و  mg/kg10مشهور است که ترکیب ظرفیتی از فلز آنتیموان است. دوز آن 

mg600  کیلو بود،  80رعایت نمی شود و براساس وزن محاسبه می شود یعنی اگر فردmg800 .تزریق می کنیم  

    - 11که  mg/kg 4 -2استفاده شود. با دوز  pentamidine Isthionateاگر بیمار به دارو مقاوم شده بود باید از داروي 

  بار تزریق می شود.

حذف کردن مخازن (اگر انسان باشد باید درمان  –پیشگیري: از بین بردن پشه خاکی (با کلیه سموم از بین می رود) 

هسازي محیط انجام داد چون در جاهایی که موش مخزن است باید ب –شود، اگر سگ سانان است باید کشته شوند) 

  موشها را نمی توان کامل از بین برد.

  راههاي فیزیکی مثل جلوگیري از نیش پشه (با استفاده از پشه بند) و...

(تک گیر) مشاهده می شود، دشت مغان، آذربایجان (سلماس، خوي، ماکو)،  Sporadicدر ایران بیماري به صورت 

  اهده می شود.فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان مش

  % مرگ و میر دارد.70شماتیازیس احشایی اگر درمان نشود 

Mucocutaneous Leishmaniasis  
فقط در آمریکاي التین و جنوبی دیده می شود و در جاهاي دیگر دنیا دیده نمی شود. علت آن اینست که ناقل آن پشه 

 Leishmaniaد که عامل ایجاد بیماري است که فقط در آمریکاي التین و جنوبی وجود دار Lutzomiyaخاکی 

mexicana  وLeishmania braziliensis .است  

  شکل آن دو شبیه هم است و با مشاهده قابل تشخیص نیستند و براي تشخیص از روشهاي ایزوآنزیمی استفاده می شود.

یاي برزیلی در برزیل، لیشمانیاي مکزیکی در مکزیک و کشورهاي اطراف (جنوب آمریکا و...) دیده می شود. لیشمان

اکوادور و ... دیده می شود. نوع مکزیکی مستقیماً جلدي مخاطی نمی شود اما نوع برزیلی مستقیماً جلدي مخاطی می 

  شود.

در هر دو نوع اگر به نقاطی مقل پا و دست برود زخم کوچکی ایجاد کرده و از بین می رود و براي آلودگی گسترده باید 

  وست با مخاط زیاد است قرار بگیرد.به جایی که ارتباط پ

مخاطی شود. چون انگل ضعیف است و در  –نوع مکزیکی ایتدا زخم جلدي ایجاد می کند و بعداً ممکن است جلدي 

  جلوگیري می کند و تا رسیدن به مخاط طول می کشد.
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رشت تر هم است) و خود را به نوع برزیلی از همان ابتدا جلدي  مخاطی چون در این نوع انگل قوي تر و فعال تر است (د

  مخاط می رساند.

عوارض: زخم ایجاد شده در ارتباط جلد با مخاط قرار می گیرد. حتماً نامنظم است. لبه هاي برآمده دیده می شود و در 

لبه ها جسم لمشن دیده می شود ضایعه در محل ارتباط جلد با مخاط ایجاد می شود، کنار گوشها، کنار بینی و گوشۀ 

  و ... زخم پیشرفت کرده و مخاط را کامالً از بین می برد. لبها

(زخم جنگلبانان) بیشتر در شیلی دیده می شود و  Chichlero’s ulcerدر نوع مکزیکی زخمی بوجود می آورد به نام 

الً ایجاد می کند که بسیار پیشرفته است. بطوریکه استخوان فک کام Espundiaدر نوع برزیلی زخم شدیدتري به نام 

  دیده می شود وقتی روي بینی اتفاق می افتد تیغه بینی می شکند.

عضو (تغییر شکل  Deformityایجاد می کند که باعث  Espundiaبیشتر به نوع برزیلی توجه می شود زیرا زخم 

  عضو) می شود اثر زخم هم باقی می ماند یعنی اسکار وسیعی بر جاي می گذارد.

رچی مثل اسپوروتریگوزیس، باسل پوستی، با بیماریهاي باکتریال مثل جذام ممکن است نوع اسپونیا با بیماریهاي قا

  اشتباه شود.

  تشخیص آزماشگاهی: روشهاي مورد استفاده در شمانیاتروپیکا انجام می شود.

که  استفاده می شود Amphotericin Bدرمان: می توان از داروي شمانیا استفاده کرد اما چون کمی قوي تر از داروي 

  هفته را دارد. 8است که هر روز تزریق داخل وریدي تا  mg/kg25/0بهتر جواب می دهد. دوز مصرف آن 

لطفاً براي شروع مطالعه ابتدا قسمت اضافه شده به صفحۀ آخر را مطالعه نمایید. اندازه این سارکوسیست می تواند تا 

cm1  از نظر طولی وmm1 آن حجره حجره است که داخل آن ها  از نظر عرضی وسعت داشته باشد. داخل

Bradyzoite  وجود دارد محل تشکیل این سارکوسیست در بدن میزبان واسط است (ایجاد می شود) که از راه خوراکی

در داخل گوشت وارد بدن انسان می شود در معده جدار بیرونی اش هضم می شود اما متالشی شدن آن در روده باریک 

ها آزاد می شوند و خود را به سلولهاي روده میزبان نهایی (انسان) می رسانند و در آنجا Bradyzoite ⇐اتفاق می افتد 

د از بین می توانند زو ⇐تکثیر آنها زیاد نیست  ⇐فقط دورة کامتوکونی را انجام می دهند (دوره شیزوگونی ندارد

اسپوروسیت و داخل  2تک جداره ایجاد می شود) در داخل اووسیست  oocystبردند) و در نهایت سلول تخم ایجاد و 

تا اسپوروزوآیت ایجاد می شود اووسیت وقتی در جدار روده حرکت می کند چون تک جدار است  4اسپوروسیت ها 

  متالشی می شود سپس دفع فقط به صورت اسپوروسیت است.



  میکروبیولوژي   »262«
 
 
 
پوروسیتهاي دفع شده خود از طریق خوارکی وارد بدن میزبان می شوند و در روده باریک اسپوروزوآیتها آزاده شده و اس

  خود را به جدار عروق در داخل قلب یا مغز یا عضالت رسانده و در آنها تشکیل سارکوسیست می دهد.

  متن زنجیره اي

بصرت اسهال و اختالالت شکمی زودگذر بی اشتهایی و ... اما در در میزبان نهایی عالئم زیادي دیده نمی شود و بیشتر 

  حیوان اهمیت دارد زیرا آنها را زیاد آلوده می کند و می تواند حیوان را بکشد.

میلی لیتر آن براي کشتن یک خرگوش کافی است  1/0که  Sarcocystisسارکوسیست سمی ایجاد می کند به نام 

د باشند سارکوسیستها پاره می شوند و می توانند دچار شوك شوند اما نادر اتفاق می یعنی نسبتاً قوي است پس اگر زیا

  افتد چون دو جداره و حجره حجره اند.

تشخیص: در میزبان نهایی با یک آزمایش ساده مدفوع اسپوروسیست تشخیص داده می شود. در میزبان واسط راه 

  د.مستقیم ندارد فقط بیوسپی می تواند گرفت و تشخیص دا

  درمان: کلیه داروهاي ضدانگلی (ضد تک یاخته اي) موثر است مثل سولفودیازین، پابرمتامین و ... 

 Try panosonidaeبه معنی تاژك است تاژکداران یک خانواده مهم به نام  Flagellata :(Flagellumتاژکداران (

  که داراي دو جنس لیسمانیا و جنس تریپانوزوما است.

  شکل دیده می شود:  5این تک یافته به 

میکرون است. گرد است و داخل آن هستۀ کامالً درشت  5تا2). اندازه آن Leishmania formشکل لیسمانیایی ( -1

دیده می شود از این نقطه یک تاژك شروع می شود و تا  Kinetoplastوجود دارد. در مقابل هسته نقطه اي به نام 

  یارشیک گویند. Rhizoplastغشاء می رسد که به آن تاژك داخلی یا 

  گویند. Amastigoteدر این شکل تاژك خارجی وجود ندارد افراد در بعضی کتب این شکل را 

2- Leptomonal form or promostigot form :  

  میکرون متفاوت است. 6- 18تاژك انتهاي قدامی انگل خارج می شود. اندازه آن بین 

  مخصوص حین لیشمانیا هستند. 2و1در شکل 

٣- Epimastigote or cryithidial form:  

به هسته نزدیک می شود. تاژك یکبار از بدن خارج و دوباره به آن بازگشته و از انتهاي قدامی خارج  Kinetoplastنقطۀ 
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می کند و کار آن تسهیل حرکت است.  Undulating membraneمی شود. سپس در گوشه اي ایجاد غشاء مواج یا 

  ل دارد.طو m 15تا  12حدود 

  محل زندگی آن در بدن میزبان بی مهره است

  :Tripomastigot or Tripanozomal formشکل  -4

  است. m20غشاء مواج ایجاد کند اندازه آن حدود  3تا  2از آن نقطه کینتوپالست کامالً تغییر کرده و ممکن است 

  مربوط به جنس تریپانوزوما هستند. 4و3دو شکل 

  4هره دار دیده می شود همچنین شکل در بدن میزبان م 1شکل 

  2در بدن میزبان بی مهره دیده می شود همچنین شکل  3شکل 

Kinetoplast  با میکروسکوپ نوري بصورت نقطه است اما باEM  نقطه دیده می شود یک قطعه کشیده  2به صورت

 Basalو به قطعه گرد  para Basal bodyدارند و دیگري گرد و درشت که تاژك از نقطۀ گرد شروع به قطعه کشیده 

Body   
مدل قرار  4شکل انتقالی تویپانوزوما: فرم متاسایکلیک نامیده می شود. شکل آلوده کننده است. فرق آن با شکل  -5

  است. Kinetoplastگیري 

Leshmania گونۀ :Tropica 1-Minor 2 - Major  

 Majorگفته شود منظور همان  Tropica majorاست. اما اگر  Minorگویند منظور  Leishmania Tropicaاگر 

  است و عامل بیماري سالک است.

گویند در بدن میزبان مهره دار دیده می  L.D. Body) لیش بادي گویند یا Leishیک جنس لیشمانیایی دارند که (

  شود.

) از جنس Sand – flyشکل لپتومونیایی در بدن میزبان بی مهره دیده می شود که میزبان آنها پشه هاي خاکی (

phelebotomus sergeiti  وphelebotomus papatasi .است  

در بدن میزبان زخم بوجود می آید در حاشیۀ زخم (نه داخل زخم) جسم لشمن وجود دارد پشه خاکی کنار زخم نشسته 

ا تکثیر می و خونخواري می کند و جسم لشمن وارد بدن پشه شده در معده به جنس لپتومونایی تبدیل می شود و همانج

  یابد پس پشه ناقل بیولوژیک (فیزیولوژیک) است نه مکانیکی چون شکل انگل در بدن آن تغییر و تکثیر می یابد.

بعد به ضمائم نیش زن بر می گردد که اگر کسی را نیش بزند فرم لپتومونا را تزریق می کند (این نوع پشه طول عمري 
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  بار خونخواري می کند) 3تا  2هفته،  3تا  2هفته دارد که در طول این مدت  3حدود 

انگل شکل خود را عوض کرده و فوري به جشم لشمن تبدیل می ⇐وقتی مهره دار آلوده شده ماکروفاژها آنرا می بلعند 

از دسترس سلولهاي ایمنی دور مانده در سلول ماکروفاژ زنده می  ⇐آنتی ژنهاي سطحی آن کامالً عوض شده  ⇐شود 

  ماند و گسترش و تکثیر می یابد و زخم هم زیاد می شود.

انگل از دسترس هجوم  ⇐(چون انگل براي مقابله با آن باید ایمنی سلولی فعال شود و انگل سلولها را از کار می اندازد 

بعد از آن سلولها فعال شده آنرا از بین می برد حدود یکسال طول می  ⇐یمنی در امان است تا چند ماه سلولهاي ا

  کشد.)

 Leishmaniasis , cutaneous Leishmaniose  ،oriental sore ،Dehli Boil  ،Baghdadبه این بیماري 

Boil ،Aleppo Boil ود.سالک سالدانه گفته می ش  

عالئم: در محل نیش ابتدا نودول کوچک می شود. دردناك است، خارش و سوزش دارد. بعد داخل آن جسم لشمن وجود 

دارد که سلولهاي ماکروفاژي را دارد متالشی می کند (سلول پر شده و متالشی شده دوباره وارد سلولهاي دیگر و ...) 

گرد است و یک لبۀ برآمده دارد و یک دهانۀ فرو رفته چون  ندول کم کم به یک زخم تیپیک سالک تبدیل می شود که

  انگل در لبۀ اطراف مستقر می شود لبۀ برآمده است.

آنرا  Crustوسط زخم فرو رفته می شود . زخم خشک است (ترشح ندارد) و یک دلمه یا  ⇐انگل پوست را می کشد 

  ماه است و خود بخود التیام می یابد. 12به آن زخم سالک نوع شهري گویند مدت زمان آن  ⇐می پوشاند 

اما بعد از بهبود یک اسکار دائمی باقی می ماند و راه درمان آن جراحی پالستیک است زخم سالک بیشتر در صورت یا 

ستایی شکل زخم عوض می شود و شکل است. در نوع رو Urban ،(minorدستها رخ می دهد. عامل ایجاد نوع شهري (

  آمیبی پیدا می کنند اما جدارة آن حفظ می شود.

زخمهاي  ⇐دیده می شود  multi focal infectionاست) و ثانیاً به صورت  Majorچون انگل قوي تر است (از نوع 

یا دلمه  Crustل آن نامنظم است. زخم روستایی مرطوب است و ترشح دارد و شک ⇐متعدد ایجاد و بهم می رسند 

  دیده نمی شود. و آلودگی ثانویه قارچی و باکتریایی دیده می شود.
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زمان   مخزن

  زخم

اندازه   تعداد انگل

  انگل

    انگل  ناقل

  minor p.sergenti  L.Trop  Urban  زیاد  ماه  12  سگ و انسان

اي انسان و جوندگان و موشه

Rhombomys , tatera 

کم یا   ماه 6

  متوسط

major p.papatasi L.maj rural 

  

تشخیص : نمونه برداري از حاشیۀ زخم ( یک النست به زخ زده و سه خط روي الم کشیده و باگسیما رنگ آمیزي می 

و کینتوپالست  کنیم که اجسام لشمن دیده می شوند که در آنها یک هستۀ درشت قرمز، یک سیتوپالسم آبی کم رنگ

  هم دیده می شود اما تاژك داخلی ممکن است مشاهده نشود.

مشهور به  Mc.Nile & Novy-Nicholeراه دوم تشخیص اینکه نمونه برداري را انجام می دهیم اما به محیط کشت 

NNN  انتقال می دهیم. بعد از یک هفته از محیط کشت برداشت کرده و زیرMicroscope لپتومونا  می بریم باید فرم

دیده شود پس جسم لشمن خاص بدن مهره دار است به محض خروج به فرم لپتومونا دیده شود پس جسم لشمن خاص 

  بدن مهره دار است به محض خروج به فرم لپتومونادر می آید.

هفته زخم  2) بعد از یک تا Rat, Sorieراه سوم تشخیص: تزریق زیرجلدي به حیوان حساس آزمایشگاهی است (

از این روش گاهاً  ⇐شکیل شده چون سالک یا سل پوستی اشتباه می شود به خاطر ظاهر کلینیکی شبیه به هم ت

  استفاده می شود.

  راه چهارم: روش سرولوژیکی است. در تشخیص افتراقی مؤثرند.

استفاده می  Pentamidin Isethonateروي ظرفیتی آنتیموان استفاده می شود در قدیم از دا 5درمان: از ترکیبات 

 sodium (pentostam)شد ولی به دلیل عوارض زیاد آن از آن استفاده نمی شود. امروزه از داروي 

stibogluconate mg/kg 10  تا حداکثرmg600  به صورتIM  و گاهیIV  روز استفاده می شود  10تا  6روزانه تا

  ن در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.و تا سه دوره تکرار می شود این درما

  هفته 2روزانه تزریق می شود به مدت  50mg/kg (glucantime) Meglumine Antimonateداروي دیگر 
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روشهاي شیمیایی مثل سموم براي از  – 1پیشگیري: یکی از این راهها پیشگیري کلی با روشهاي مختلف است. مثل: 

کی فردي (محافظت از نیش خوردن با استفاده از پشه بند و ...)، روشهاي فیزیکی روشهاي فیزی - 2بین بردن پشه ها 

اجتماعی مثل بهسازي محیط از جمله خارج کردن اطراف روستاها از حالت تپه ماهوري و ایجاد حالت کشتزار براي 

راي ماده اي است به نام ها (دورکننده ها) مثل پماد سنگر که دا Repellentاستفاده از  - 3جلوگیري از زندگی موشها 

از بین  -4ساعته است  24حشرات را دفع می کند و اثر آن  ⇐دي اتیل تولوآمید که بسیار بد بو براي حشرات است 

  واکسیناسیون -6درمان بیماري  - 5بردن مخازن حیوانی 

واکسیناسیون تا به حال  ⇐واکسیناسیون براي آن مفهوم ندارد  ⇐انگل ضعیف یا کشته شده زخم ایجاد نمی کند 

 .Proبه کار می رود که که در آن انگل زنده فرم  Leishmanizationبراي آن به کار نرفته اما واژه اي به نام 

Leishma.major بعد از  ⇐عضلۀ دلتوئید تزریق می کند  را در محیط کشت پرورش دارد و نگهداري می کنند و به

هزار نفر آنها عوارض  5میلیون نفر در زمان جنگ لیشمانیزه شدند اما  2یکبار آلودگی ایمنی پیور ایجاد می کنند. حدود 

صدم  25نفر یعنی  40شدید نشان دادند که علت آن یا بین بودن قدرت سیستم ایمنی آنها بود. یعنی یک نفر در هر 

  درصد.

اپیرمیولوژي: در نقاط مختلف دنیا لیشمانیا وجود دارد. تمام کشورهاي اطراف ایران مبتال هستند در ایران در شمال 

خوزستان و جنوب ایالم (دشت عباس، عین خوش، دهلران) اصفهان (دولت آباد) کاشان، کرمان، مشهد و اسفراین، 

  فارس، تهران (اطراف پونک).

  مان براي موارد دیل یه کار می رود:در

جلوگیري از تبدیل لیشمانیاي جلدي به احشایی  -3در مواردي که سیستم ایمنی فرد ضعیف باشد  - 2پیشگیري  -1

  (ثابت شده ایندو گونه قرابت آنتی ژنیکی دارند).
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 *Sarcovystisوشتهاي آلوده مربوط به : داراي گونه هاي متعدد است از همان شاخۀ آپیکومپاکسا است و قضیۀ گ

  همین انگل می باشد.

  S. hominis →ارتباط انگلی ضعیف بین انسان و گاو برقرار می شود. 

  S. suihominis →انسان و خوك 

  S. Lindemani →انسان فقط میزبان واسط است و نهایی ناشناخته است

  S. Ovicanis (tenella)گوسفند و سگ 

  S. sui canis (miescheriana)خوك و سگ 

  Cryptosporidium sppتک یاخته 

شناخته شده است. توسط فردي به  1907) است که اولین بار در سال oppurtunistهاي فرصت طلب ( جزو تک یاخته

یاخته غیربیماریزا است، اما بعد از آن بیماریزایی تک یاخته مشاهده شد این تک  تصور می 1975. تا سال  Tizzardنام 

که ویروس ایدز شناخته شد، اهمیت این تک یاخته بیشتر مشخص شد و معلوم شد که در ضعف  1982شد. در سال 

  شود، به همین دلیل به آن فرصت طلب گویند. سیستم ایمنی فعالیتش خیلی زیاد می

اي در  شود. در گوشه اسپوروزوآیت دیده می 4میکرون دارد و در داخل آن  5تا  4اي حدود  اووسیست آن گرد و اندازه

 Barشوند به  شود. و این اسپروزوآیتها که در فضاي اووسیت دیده می گرانول دیده می8تا  1داخل آن 

Sporozoite.مشهورند. (اسپروزوآیت لخت) اووسیست آن فاقد اسپوروسیست است  

آلوده  …). اما محدودیت میزبان ندارد یعنی انسان کلیه پستانداران وMonogenaبانی است (این انگل، تک میز

شوند. این انگل دو فاز داخل و خارج بدن میزبان دارد. در داخل بدن میزبان این تک یاخته انگل حاشیه مسواکی  می

)Brush - Boarder.سلولهاي پوششی (دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی) است (  

شود. وقتی وارد بدن انسان شد، باز شدن  یست بالغ که در خارج وجود دارد از طریق خوراکی وارد بدن میزبان میاوس

شود. جدار داخلی  افتد. وقتی وارد لولۀ گوارش شد در معده جدار خارجی کیست تحت اسیدمعده باز می کیست اتفاق می

شوند و هر کدام وارد یک سلول  تا اسپرازوآیت آزاد می 4⇐شود  آن در رودة باریک تحت پپسین و تریپسین باز می

  دهند. می Iرساند، که هر کدام مرونت تیپ  شود و خود را به حاشیه مسواکی می پوششی می

 Iاش کم است و اندازه ان از شیزونت کوچکتر است. مرونت  مرونت همان شیزونت است ولی تفاوتش حجم عملیاتی
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تا. ولی اگر  4شود  تا سلول می 8تبدیل شود  IIبه مرونت  Iتا سلول جدید است. اگر مرونت  8شود که شامل  یم میتقس

  کند. شوند و بقیه سلولها را آلوده می آزاد می  ها متالشی شود تروفوزوآیت Iمرونت

شود که  روسیست نابالغ ایجاد میشوند و از ترکیب آنها یک ا ت (سلولهاي جنسی) ساخته مینگامو IIو  Iاز مرونت تیپ 

  شود. گردد و در همین مسیر بالغ می در داخل روده حرکت کرده و همراه مدفوع دفع می

گیرد که ضعیف است. روش انتقال  در آلودگی خود به خودي افرادي که مشکل دفع مدفوع دارند، بیماریزایی صورت می

  است.   (Feal –oral)این تک یاخته مدفوع ـ دهانی 

) دارند و در اطفال (IgA)بیماریزایی: در افرادي که داراي نقص ایمنی هستند (بخصوص نقش ایمونوگلوبرلین ترشحی 

  آید. بویژه اطفالی که داراي سوءتغذیه باشند به صورت فعال در می

ت و مقاوم به گیرد (عالمت عمده). اسهال طوالنی مد شود بعد اسهال می عوارض: بیمار دچار اختالالت و درد شکمی می

کند. اجابت مزاج بیمار خیلی زیاد است. بی  شود  میزان الکترولیتها تغییر پیدا می دارو که بدن دچار کمبود آب می

وشد باعث مرگ  شود. اگر فرد دچار نقص ایمنی باشد خیلی شدید می دار می اید و بیمار تب اشتهایی در بیمار به وجود می

  شود. می

گیرد. اما  وع ساده کافی است. حتی بصورت مشاهده مستقیم و دیدن اووسیست هم انجام میتشخیص: یک آزمایش مدف

اي و همچنین  شود. با رنگهاي نقره آمیزي می رنگ Zehil – Nelsonآمیزي  چون اووسیت بی رنگ است از روش رنگ

Geimsa شود. آمیزي و تشخیص داده می هم رنگ  

حنیم. براي از بین بردن خود انگل از داروي  رود. پس سرم به فرد وصل میدرمان: ابتدا باید آب بدن بیمار باال ب

Spiramycin شود و داروي  استفاده میfurazolidone .هم کمک کنندهاست. براي از بین بردن اسهال بیمار  

  ها، چون راه انتقال این بیماري مستقیم است. . آموزش بهداشت به بچه1پیشگیري : 

  غذایی از جمله سبزیجات چون ممکن است کانون الودگی باشند.. رعایت بهداشت مواد2

  کنند. کنند و کار می . کنترل افرادي که در آشپزخانه غذا تقسیم می3

  ها نقش دارند (انتقال مکانیکی) . سوسک و مگس در انتقال اووسیت1نکته: 

  کند. ده می. تک یاخته ارزش دامپزشکی بسیار باالیی دارد. چون حیوانات را به شدت آلو2
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  Pneumocystis Cariniiتک یاختۀ 

بندي هم اختالف وجود دارد،  زنند و درخصوص طبقه سیکل زندگی آن کامالً شناخته نشده. سیر تکامل آنرا حدس می

در جدول داده شده   دانند و دالیل این تقسیم بندي ها و بعضی جزء قارچها می یاخته یعنی بعضی این ارگانیسم را جزء تک

  است. میزبان واسط و میزبان نهایی این تک یاخته مشخص نیست. آمده

جدا شد. در ابتدا آنرا یک تري پانوزوم  1909در سال  Chagasتوسط فردي به نام  Ratاین ارگانیسم اولین بار از ریه 

اي که  Ratبه همراه برادرش توانستند آنرا از  1912در سال  Delanoeسال بعد فردي به نام  3-2فرض کردند اما 

  مبتال به تري پانوزوم نبود جدایش کنند و معلوم شد تریپانوزوم نیست.

شود که به اینها  می  تا تروفوزوآیت دیده 8میکرون است. در داخلش  5اش  از نظر شکی: گردایست، دو جدار دارد، اندازه

  گویند. اجسام داخل کسیتی می

اند پس در کل  ن خالی است و اجسام داخل کیستی خارج شدهآید که داخل آ کیست پاره شده به شکل هاللی در می

شود و در فضاي بین  در ریه خارج سلولی است و وارد آلوئولها نمی  شوند. اما انگل کیستها در ریه جایگزین و تشکیل می

  گیرد. آنها قرار می

  است.   اش فرضیه شود که بعد از این همه کیست رشد کرده و بعد پاره می

آید بعد  تواند تروفوزوآیت دیپلوئید بوجود می توانند تقسیم شوند. بعد می وآیتها آزاد شدد که هاپلوئیدند و میبعد تروفوز

کنند که در آخر تبدیل به کیست  شود که مراحل مختلفی طی می تواند تقسیم شده و پري سیست تشکیل می آنهم می

  شوند. بالغ و کامل تبدیل می

دقیقه به  95جوجه را گذاشتند، بعد تروفوزآیت این انگل را وارد کردند، ظرف مدت  : سلولهاي ریهIN – VITROدر 

هم ممکن است این اتفاق  IN-ViVOتبدیل به سیست بالغ میشود. در  n6-4چسبد و ظرف  سلولهاي ریه جوجه می

  بیفتد.

رات تنفسی ممکن است منتشر ها وجود دارد و از طریق قط راه انتقال این تک یاخته محتمالً تنفس است. چون در ریه

ایجاد  Germ freeبیمار، محیط  RAT(مادرزادي) هم براي این انگل محتمل است. براي  Conjenitalشود. انتقال 

ها RATکردند تا نوزادان آن آلودگی میکروبی پیدا نکند. بعد از چند نسل قاعدتاً باید آلودگی پاك شده باشد اما دیدند 

  گفتند که ممکن است بصورت مادرزادي انتقال صورت بگیرد.دهند و  آلودگی نشان می
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بیماریزایی: نحوه عمل این تک یاخته اکستواسلوالر است. که در فضاي بین آلوئولهاي ایوي وجود دارد. ایجاد 

Intrestitial plasmacall pneumonitis کند. (ذات الریه پالسمایی بین بافتی) می  

گیرند تا تک یاخته را از بین ببرند. در نتجیه  ریزند بعد پالسماسیها اینجا قرار می و میدیواره آلوئولها ورقه ورقه شده 

گویند. که این ترشح شامل آلوئولهاي متورق شده،  Exudateاي است که به آن  شود که داراي رنگ قهوه ترشح زیاد می

دیده شوند که بعد از تراوش در  Troph , pre –cyst, Cystتواند به صورت  سلولهاي دفاعی و انگل است. انگل می

شود که درنهایت  خورد که مریض دچار اختالل تنفسی می به هم می CO2و  O2شود و تبادل  داخل ریه آب جمع می

  (خفگی) شود. Apnenتواند منجر به  می

صورت عدم هاي شدید و پشت سرهم است. تنفس شدید و تند است. خلط دارد در  عالئم: مریض تب دارد، داراي سرفه

  درصد است. 100درمان مرگ 

  (انفجاري) است. fulminant(آرام ـ کند) یا  insidiousحملۀ بیماري به دو صورت 

دهد و در افرادي که دچار نقص ایمنی هستند به صورت  رخ می insidiousها  در افرادي که فقر غذایی دارند و بچه

fulminant دهد. رخ می  

هایی که در  اید در بخش عفونی بستري شوند. نباید زیاد با مریض تماس داشت. احتیاطتشخیص: مریض با این عالئم ب

  شود در این جا هم رعایت شود. باید مریض ایزوله شود. مورد سل انجام می

  گیري انجام شود. صورت گیرد. از راه دهان یا بینی مقداري نمونه Bronchoscope. 1گیري به دو روش:  براي نمونه

رنگ آمیزي شود و  M.Silver Geimsaیا  Toulidineخلط بیمار گرفته شود و با روشهاي مختلفی مثل . نمونه 2

  کیست مشاهده شود.

کشف شد. که  Pentamidin Isethionat% بوده است تا اینکه داروي 100درمان: حتماً باید انجام شود. مرگ و میر 

  % رسید.42میزان مرگ و میر به ظرفیتی از فلز آنتی مران است. که بعد آن  5یک ترکیب 

  هفته تزریق به بدن است. 4تا  2گرم در کیلوگرم وزن بدن و  میلی 4تا  2دوز: 

  کند . ایجاد هایپوتنش (فشار خون پایین) می1اشکاالت دارد: 

  . هایپوگالسیمیا (کاهش قند خون)2

  (Blook Dyscrasia)آورد  . اختالل در سلولهاي خونی بوجود می3

  (Vomiting)استفراغ شدید  . تهوع و4
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  Renal Damage. ایجاد 5

  . ایجاد آبسه در محل تزریق و درد فراوان6

 -Coکه این ترکیب دارویی اسمش شد  Trimetoprimet sulfamethoxazoleبعدها داروي جدید به نام 

Trimoxazole .خوراکی است  

  روز است. 4مرتبه در روز) و به مدت  4( (a.I.D)روزانه بصورت 

  که این دوز، دوز مهاري است.

شود تا از استقرار انگل جلوگیري  که سه بار در هفته استفاده می mg + 20 mg (TMP +SMX) 5دوز پیشگیري 

  شود.

  پیشگیري:

  . قرار نگرفتن در معرض تنفس افراد بیمار و آلوده2  . کنترل دارویی 1

  Isospora belliتک یاخته 

است و فقط میزبان آن انسان  (Monogenea)ن تک یاخته به صورت تک میزبان از شاخه آپی کمپلکسها هستند. ای

  شوند. است و موجودات دیگر آلوده نمی

 35تا  25میکرون یک قطر و  16تا  12از نظر شکلی: داراي یک اووسیست بیضی شکل است که دو جدار دارد. اندازة آن 

  گویند. می (Neck)رد که به آن گردن اي یک فرورفتگی دا میکرون قطر دیگرش است. در یک گوشه

شود. از نظر وزنی  تا اسپروزوآیت دیده می 4شود و در هر اسپروسیست  داخل این اووسیست دوتا اپروسیست دیده می

  سبک است.

اوسیست در محیط خارج از بدن قرار دار که همراه آب و موادغذایی آلوده از طریق دهان وارد بدن انسان شده که بعد 

شوند و در سلولهاي پوششی روده قرار گرفته  شود. بعد اسپروزوآیتها آزاد می عده و روده طی شده و در روده باز میمسیر م

شود) بعد به یک  شود (فقط هسته تقسیم می دهند که بعد آنهم تبدیل به شیزونت نارس می و تشکیل یک مروزوآیت می

شوند  شود. سپس باز شده و مروزوآیتها آزاد می ري ایجاد میشود که در ن مروزوآیتهاي دخت شیزونت رسیده تبدیل می

شوند.  توانند باعث آلودگی شوند یا تبدیل به کامتوسیتها و سلول تخم و نهایتاً به یک اووسیست نارس تبدیل می که می

  شود. می در نهایت از بدن خارج شده و همراه مدفوع و در محیط خارج به اووسیست رسیده تبدیل
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  اسیقارچ شن

FUNGI    قارچ ها ارگانیسم هاي اوکاریوتیک هتروتروف هستند که براي تامین رشد به ترکیبات آماده شده به عنـوان :

منبع کربن نیازمندند فاقد کلروفیل هستند قارچ ها قادر نیستند عمل فتو سنتز را انجـام دهنـد بنـابراین مـی تواننـد در      

زندگی کنند این ارگانیسم ها تک سلولی یا  همچنین بدن انسان و حیواناتجاهاي تاریک روي مواد غذایی ، میوه جات و 

  چند سلولی هستند  

Medical mycology     . به مطالعه و شناخت بیماریهاي قارچی و عوامل بیماریزایی آنها در انسان می پردازد :  

  حالت دیده می شوند . 5قارچ ها در رابطه با انسان به 

ذاتاٌ بیماري زا هستند در سطح و یا داخـل نسـوج بـدن انسـان      :    Pathogenic Fungiیزا  الف ) قارچ هاي بیمار

  جایگزین شده و رشد می کنند و به حالت انگلی زندگی می کنند . 

    Opportunistic  fungiب ) قارچ هاي فرصت طلب 

ت می شوند ولی در شرایط بخصوص مـی  دسته اي از قارچ هاي ساپروفیت در بدن انسان و حیوانات به حالت بی آزار یاف

  توانند ایجاد بیماري کنند مانند کاندیداها . 

کـه داراي اگزوتوکسـین یـا آندوتوکسـین هسـتند و خـوردن آنهاباعـث          :(قـارچهی سـمی) :     Toxic fungiج )   

  گویند . mycelium’sمسمومیت و حتی مرگ می شود که به انها   

این قارچ ها خاصیت آلرژي داشته و ایجاد آلرژي و حساسیت  :    ALLERGIC FUNGIد) قارچ هاي آلرژي زا   

  می کنند  

این قارچ ها در انسان ایجاد بیماري نمی نماینـد ولـی    : NSPAPROPHYTIE FUNGIم ) قارچ هاي گندوال 

  ممکن است نزد حشرات و گیاهان ایجاد بیماري نمایند . 

  بررسی ساختمان قارچها

  یا ماکروسکوپی ( کلنی ) مطالعه شکل ظاهري  )1

 مطالعه اشکال میکروسکوپی قارچ ها  )2

  از نظر شکل میکروسکوپی یا ریز بینی به دو شکل دیده می شوند : 

     A شکل مخمري (NYEAST     به اشکال تک سلولی گرد و یا بیضی کم و بیش کشیده و داراي غشاء نـازك و یـا :
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  اصل می کنند . ضخیم می باشند که با عمل جوانه زدن تکثیر ح

     B    شکل رشته اي : به صورت رشته استوانه اي و یا لوله اي شکل منشعب و یا ساده تقسیم شده که به هـر یـک از (

گفته می شود که به وسیله غشائی که معموالٌ داراي ساختمان پلی ساکارید   HYPHAEسلولهاي تشکیل دهنده آنها   

پروتوپالسم هستند و قرار گرفتند است . شبکه درهمـی از هیـف را میسـلیوم     می باشد محدود شده است و در داخل آن

بوده که به قارچ هاي این دسـته هیفـو مسـیت        SEPTATEHYphaگویند بعضی رشته ها داراي دیواره عرضی     

ته به می باشند که قارچ هاي این دس     Nonseptate HYPHAگفته می شود بعضی رشته ها فاقد دیواره عرضی    

  زیگومیسیت موسومند . 

  از نظر شکل ماکروسکوپی یا ظاهري به دو شکل دیده می شوند : 

) کلنی آنها حالت مو کوئید یـا خانـه اي و در     S) شکل مخمري : در روي محیط جامد نظیر سابورود کستروزآگارد (  1

جی وزرد دیده می شوند . رشد آنها سریع محیط مایع ایجاد کدورت در سطح یاعمق می کنند و به رنگ هاي سفید ، نارن

  ساعت انجام می گیرد .  48تا  24در 

درجه داراي رشته شـعاعی بـه صـورت گریـز از مرکـز و       25) شکل رشته اي : در روي سابرود کستروز آگاد در حرارت 2

ه اي مدور و بی رنگ منظره سطح کلنی پودري ، پنبه اي ، پرزي ، مخملی و یا کرکی است در محیط مایع به صورت گلول

روز  2-4دیده می شود یا در محیط خارج در خاك نباتات و فضوالت پرندگان دیده می شود از نظر رشد ، ساپروفیت هـا  

هفته طول می کشد یک شکل دیگر از قارچها  قارچهاي دي مورفیک یـا دو شـکلی    3روز و گاهی تا  6و انواع بیماریزا تا 

درجـه سـانتی    25درجه سانتی گراد به صورت مخمري و در طبیعت با حرارت  37رارت است که در بافت هاي بدن یا ح

  گراد به شکل رشته اي وجود دارند . 

  تکثیر قارچ ها به دو صورت است : 

  ))       Sexual) تکثیر جنسی     1

  ))           Sexual  A) تکثیر غیر جنسی    2

  :                                              Reproduction    Sexualتولید مثل جنسی :     

بوسیله آمیزش سلولهاي جنسی نر و ماده انجام می گیرد در این عمل سیستوپالسم دو سلول به هم ملحق شده و هسـته  

آنها با هم ترکیب و سلول تخم را به وجود می آورد سپس هسته آن با روش میوز تقسیم شده و اسپور هـاي جنسـی بـه    

ود می آید اگر تولید مثل جنسی بین یک نژاد از قارچ ها صورت گیرد هولوتالیـک و اگـر بـین دو نـژاد مختلـف باشـد       وج
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  هتروتالیک گویند . 

  تکثیر جنسی معموالٌ به یکی از اشکال زیر صورت می گیرد : 

     A    آسکوسپور (ASCOSPORE    

) به وجود می آید آسکوس ها به    ASCOSبه نام آسکوس ( سلول در داخل کیسه اي 2-8در این حالت معموالٌ تعداد 

  اشکال کروي ، بیضی و چماقی می باشند . 

     B        زیگوسپور (  Zygospore    

در اثر نزدیک شدن دو گامت نر و ماده متحرك و مشابه از نظر اندازه و لقاح آن دو با یکدیگر سلول واحدي به نام تخم یا 

  ید . زیگوت به وجود می آ

      C   اووسپور (OO sproe     

گامت هاي نرو ماده که برروي رشته ها تشکیل می شوند یک اندازه نیستند (( هتروگامت )) (( گات مـاده )) بـه مراتـب    

  بزرگتر از گامت نر است و از آمیزش دو سلول اووسپور به وجود می آید . 

     D        (Basid io sproe     

به نام بازیدسپور معموالٌ در راس یا اطراف یک ساختمان چماقی شکل و بـدون دیـواره عرضـی بـه نـام       سلول  4-8تعداد 

ium Basid       . به وجود می آید  

     Reproduction    Sexual  Aتولید مثل غیر جنسی :       

  به اشکال مختلف دیده می شود : 

لول مادر به سمت خـارج کشـیده شـده و ایجـاد برجسـتگی      : قسمتی از پروتوپالسم س    BUDDING) جوانه زدن :1

کوچکی در جدار سلول می نماید و سپس هسته به دو قسمت تقسیم می شود یک قسمت به داخل جوانه رانده می شود 

و در اثر رشد جوانه و انقباض آن دو سلول غیر مساوي ایجاد می شود که سـلول جوانـه کـوچکتر سـلول دختـر و سـلول       

  نامیده می شود این روش بیشتر در مخمر و مخمر مانند ها دیده می شوند .  بزرگتر مادر

2    (Binary Fission            ساده ترین روش تقسیم و خاص تک سلولی است و یـک سـلول از طـول یـا عـرض خـود :

   یر پیدا می کنند .شیاري پیدا کرده و سیتوپالسم و هسته به دو قسمت تقسیم می شود . عداه اي از مخمر ها بدین صورت تکث
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: قسمتی از رشته هاي قارچی در محل تیغه هاي میـانی تقسـیم و جـدا مـی شـوند و           Arthrospore) آتروسپور (3

  معموالٌ پشت سر هم قرار می گیرند . 

  :       Chlamid o spore) کالمید سپور :    4

م و جمع شدن پروتوپالسم در وسط یا کناره و بـا  ساختمان گرد یا بیضی شکل که جدار آن ضخیم شده و در نتیجه تراک

  انتهاي میسیلیوم ایجاد می شود . 

)) یا اسپور : این نوع اسپور هاي غیر جنسی معموالٌ در داخـل سـاختمانهاي مشخصـی بـه نـام       Conidia) کونیدیا (( 5

به وجـود مـی آیـد       Conidiophore)) که درون کونید یا فور   Phialid)) یا فیالید ((          Strigmaاستریگما ((

تولید می شود اگر کوچک و تک سلولی باشد به نام میکرو کونید یا و اگر بزرگ و چند سلولی باشد ماکروکونیدیا کـه بـه   

  اشکال تحم مرغی ، گالبی و چماقی شکل دیده می شود که جدار آن صاف یا ناصاف می باشد . 

  :   Sporangi os proe) آسپورانژیوسپور :    6

اسپورهاي غیر جنسی هستند در داحل ساختمان حجیمی  به نام اسپورانژیم به دنبال تقسیم پی در پی هسـتند تشـکیل   

  می گردند . 

: در این روش رشته هاي قارچی به قطعات مساوي و نا مساوي به شکل بـاکتري (    Frayment ation) خرد شدن   7

  با سیل و کوکسی شکل ) در می آیند . 

  لهاي کونیدیزا  به دو صورت بر روي استریگما افزایش می یابند : سلو

Basipetal (1 در این روش کونیدي ها ي جوانتر در دهانه و پیرتر ها در دورتر قرار دارند :  

ACROPETAL (2 . در این روش کونیدي ها ي پیر تر در دهانه و جوان تر ها در دورتر قرار می گیرند 

  ارچی نامگذاري بیماریهاي ق

  از روش هاي زیر استفاده می کنند :  Mycosesدر نامگذاري بیماریهاي قارچی

و    Aspergillosisبه آخر اسم ژانـر قـارچ عامـل کـه متـداولترین روش اسـت ماننـد        osو یا     sis) افزودن پسوند1

Candidiasis  .  

 Onyبیمـاري قـارچی پوسـت و       Dermatomy cosis) پسوند فوق را به آخر عضو مبتال اضافه می کننـد ماننـد    2

comy cosis     . بیماري قارچی ناخن  
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(( تومورقارچی )) یا با در نظر گـرفتن        Mycetomaو مایستوما    Thrush) بیان حالت بالینی ضایعه مانند برفک3

  رنگ ضایعات مانند تیغه آنیگرا یا کچلی سیاه و غیره .... 

می توان از نظر جغرافیایی ، جایگاه بیماري در  بدن و اپیدمیولوژي تقسیم بندي نمـود .  طبقه بندي بیماریهاي قارچی را 

  تقسیم بندي بیماریهاي قارچی بر حسب ضایعه در بدن : 

  :    Superficialinfactionالف ) بیماریهاي قارچی سطحی :  

  Staratu m Corneumاخی پوست ( بیماریهایی هستند که عوامل آن فقط به سطحی ترین الیه اپیدرم یعنی طبقه ش

  ) یا قسمتی از ساقه مو که خارج از پوست قرار دارد حمله کرده و هیچ گاه به طبقات اپیدرم نفوذ نمی کند . 

  ) کچلی ها :     Dermatomy cosisیا     Cutaneous Mycosesب) بیماریهاي قارچی جلدي (   

اخن ، و مو بوده و به علت ایجاد حالت التهابی واکـنش سـلولی گـاهی بـا     این دسته ضایعات در طبقه کراتینیزه پوست ، ن

  عالئم عفونت موضعی همراه می شوند . 

  :                                              Mycoses   Subcutaneausج ) بیماریهاي قارچی زیر جلدي :   

زندگی می کنند که در اثر اجسام برنده مثل تیـغ نباتـات   عوامل این بیماري به صورت ساپروفیت در خاك یا روي نباتات 

  یا اجسام فلزي و غیره وارد جلد یا زیر جلدي می شوند و با عث بیماري در انسان و حیوان می شوند . 

  )   Muciuos Memrane Mycosesد)  بیماریهاي قارچی مخاطی ( 

ن حملـه کـرده ایجـاد بیمـاري مـی کنـد و در شـرایط        بیمارهایی هستند که عوامل آنها به مخاط مخصوصـاٌ دهـان و واژ  

  بخصوص ممکن است در بدن منتشر شده و به اندام هاي دیگر سرایت کنند . 

  ))    Deep Mycosis     Systemicuم ) بیماریهاي احشایی   ((

ی گیـرد در بعضـی   بیماریهایی هستند که تمام اعضاء داخلی بدن به انضمام استخوانها  و نسوج زیـر پوسـتی را در بـر مـ    

  حاالت تظاهرات جلدي مخاطی نیز در این بیماریها وجود دارند . 

  :    Mycosis   Superficialقارچهاي سطحی :   

ایجاد می گردد قارچهاي ساپروفیت ، در ماتوفیتها   Stratum coneumبیشتر بر روي الیه هاي شاخی و مرده پوست   

کراتین موجود در سلولهاي شاخی مواد غـذایی الزم بـراي در ماتوفیتهـا را       proو مخمر ها در ایجاد بیماري نقش دارند
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روز اسـت   48تـا   70تامین می کند مدت زمانی که طول می کشد تا سلولهاي پایه اي به سلولهاي شاخی تبـدیل شـوند   

عث تحریک سیستم ایمنی عفونت قارچهاي سطحی عمدتاٌ به طبقات اول یا دوم با بر ساقه آزاد مو ایجاد می شوند پس با

نمی شوند در عفونتهاي سطحی واکنشهاي خیلی شدید و آلرژیک نداریم بلکه واکنشها به صورت کار تغییر رنگ یافته یـا  

ماکول هستند و در بیماریهاي سطحی ماکولها یا هایپوپیگمانته یا هایپرپیگمانته اندپا پول هم ممکن است دیده شود کـه  

می باشد و زیکول نیز ممکن است دیده شود که از پاپول بزرگتر بوده حاوي مایع شفاف و برامدگی کوچک سطحی سفت 

بی رنگ است یا ممکن است ندول دیده شود که سفت تر از پاپول بـوده و عمـق دارد و در لمـس کـامالٌ مشـخص اسـت       

Pustule     واقـع نیز ممکن است دیده می شود . پوستول و وزیکول حاوي مایع هستند در برخی مScale     »  پوسـته

سلول چنان شدید اسـت و سـریع کـه در المهـا هسـته         Trunoverرا هم داریم در بیماري سپوریازیس » هاي شاخی

  می گویند .   Para keratosisسلولهاي شاخی نیز دیده می شود که در این صورت به آنها 

Pity riasis  Tina Uersicolor   
ــارچی ســطح  ــرین بیماریهــاي ق ــل آن شــایع ت ــام دیگــر آن       Malassezia furfurی اســت و عام ــه ن ــام دارد ک ن

PITYROSPORUM ORBICULAR      است این قارچ جزء فلور نرمال پوست است بیماري به صورت ماکوالي

زرد قرمز یا قهوه اي می باشد این ماکوالها در نواحی پوشیده بدن مانند سینه ، پشت و شانه به وجود می آیـد در فصـل   

گرم شدت می یابد و در فصل سرد پنهان می گردد . التهاب و ترشح ندارند افرادي که در مقابل تابش مستقیم آفتاب قرار 

می گیرند به بیماري خود پی می برند چرا که این قارچ مانع مالنین سازي می شـود گـاهی در اثـر آلـوده بـودن وسـائل       

ر است در این بیماري ضایعات تیپیک و آتیپیک داریم که انواع غیر تزریق ، به فرم سیستمیک هم دیده شده است که ناد

  کالسیک آن عبارتند از : 

  می باشد .    ring wrom) پاپولوزیکولر در مرکز پاك و در حاشیه فعال و پوسته دار است این فرم شبیه کچلی پا ((  1

  ) فولیکو الیتیکس : قارچ وارد فولیکولهاي مو می شود . 2

  ارد کیسه هاي اشکی شده و التهاب مجراي اشکی و ضایعات کیست مانند در اطراف چشم ایحاد می کند . ) گاهی و3

  .     Premature) سیسمتیک : دریچه هاي نارس یا  4

  ) دپیگمانته شدن پوست زهر پوشیک هاي بچه ها . 5

  ) ضایعات اولسراتیوزخمی شونده . 6
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  پیشگیري : 

مال است کار چندان زیادي نمی تـوان انجـام داد ولـی اسـتفاده از چربیهـاي و روغنهـاي       چون عامل بیماري جزو فلور نر

گیاهی به جاي حیوانی ، استفاده از آنتی بیوتیکها ، درمان برخی بیماریهاي عفـونی اسـتفاده از وسـائل شخصـی رعایـت      

  بهداشت پوست و استحمام مرتب در پیشگیري موثر است . 

  درمان :  

ــات ســولفوردار    White field        (2  ) پمــاد لوســیون ( 1 ) Head shoulder    4) شــامپوهاي  3) ترکیب

) ترکیبـات گـوگرد و روي مثـل سـولفید سـلنیم و        5کلوتریمازول ، کتوکونازول که به صورت کرم مصـرف مـی شـود .      

Zinc pyrithione   
  ) داروي خوراکی کتوکونازول . 6

  برخی نکات مهم :  

  ارچ فرصت طلب بوده و بیماري خود به خود محدود شونده و عود کننده است .این قارچ یک ق

می شناختند این بیماري مسري است و سـرایت آن از طریـق وسـائل      Liver spotدر قبل این بیماري را تحت عنوان 

  آلوده به طور مستقیم است . 

  عکس . در بچه ها بیشتر در سرو گردن و صورت دیده می شود و در بالغین بال

  شایع ترین فرم شکل ماکول است و ماکولها ي رنگی هیپرپاهیپوپیگمانته هستند . 

  . تشکیل نقشه جغرافیایی را می دهنددر اثر پیشرفت بیماري کله ها گسترش پیدا کرده و به هم چسبیده و 

فیل یـا چربـی دوسـت و    قارچی است لیپو pityrosporum  irbiculareماالسزیافورفور که عامل این بیماري است یا  

  این ارگانیسم جزء فلورنرمال دویست است . 

  مردان بیشتر از زنان مبتال می شوند . 

  )    Pity rosporossis) شوره سر (   2

  جزء فلور نرمال پوست است    P. orbiculareنام دارد که مانند      Pityrosporum Ovaleعامل بیماري  

  انواع شوره سر : 

  : شوره هاي سبک و آردي      Seborrea siccaالف )   
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) می شود پوسته ها زرد اندوپس از   Crust: در اثر چسبیدن شوره ها به هم ایجاد دلمه (   Seborrea oleosaب)    

  برداشتن آنها پوست ملتهب و قرمز است ترشح دارد . 

کتریال هم اضافه شده انـد در مـان شـبیه تنیـا     : عالوه بر التهاب و ترشح ، عوامل با    eczematoid   Seborreaج)  

  ورسیکالر است . 

  پیشگیري : 

  پیشگیري چندان موثر نمی باشد چون عامل بیماري جزوفلور نرمال می باشد . 

درمان : ترکیبات روي گوگرد مثل سولفید سلنیم وزنیک پریتیون و ترکیبات سولفور مثل صابونهاي گـوگردي و شـامپوي    

Head and shoulder         . استفاده می شوند  

  برخی نکات مهم :  

  شرایط ایجاد بیماري همان شرایط ایجاد بیماري تیناور سیکالر می باشد . 

  سال است و عامل آن چربی دوست است و جزفلور نرمال پوست سرو صورت بدن است .  10تا 25خاص گروه سنی 

Otomy Cosis : ( بیماري قارچی گوش خارجی )  

% موارد آسپرژیلوس نیگو می باشد کاندیدیا نیز می تواند عامل باشـد  85از قارچها می توانند عامل ان باشند .  چند دسته

در اغلب موارد ابتدا عفونت باکتریال است و عفونت قارچی روي ان سوار می شود عالئم می تواند یک طرفه یـا دو طرفـه   

طوب شایع است مردان بیشتر از زنان به این بیمـاري مبـتال مـی    باشد از عالئم اصلی ان خارش است در مناطق گرم و مر

) تـورم غـدد لنفـاوي و    4ترشـح و درد          39) پوسته        2) شوره      1باشند . عالئم بارز این بیماري عبارتند از : 

  قرمزي محل ضایعه . 

ساحلی مثل غواصان مستعد ابتال به بیمـاري  کشاورزان و افرادي که در معرض طوفانهاي گرد و غبار هستند مانند مناطق 

  هستند . 

  پیشگیري : 

  نظافت و تمیز کردن گوش خارجی و خشک کردن پس از استحمام از اصول اولیه پیشگیري می باشد . 
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  درمان :  

تـی  باید گوش تخلیه شده و توده ایجاد شده خارج شود با کلوتریمازول و نیستاتین درمان شود که معموال تجـویز یـک آن  

  بیوتیک نیز الزم است . 

% اوتیتها 20% لوتیتهاي قارچی یک زمینه باکتریال دارد که این زمینه معموالٌ کثیفی گوش است و عامل 80نکته : حدود 

  فقط قارچ می باشد . 

  کراتیت قارچی ( زخم قرنیه )  

ح قرنیه ظـاهر مـی شـود کـه     است به صورت کله هاي سفید یا زرد در سط    Fusarium solaniمهمترین عامل آن   

متعاقب یک تروما ایجاد می گردد و در افرادي شایع است که بیشتر با خار و بقایاي گیاهان سرو کار دارند اگـر قـارچ بـه    

اتاق خلفی نفوذ کنـد سـبب تخلیـه چشـم مـی شـود گـاهی انـدوفتالمی و ضـایعات مغـزي مـی دهـد فوزاریـوم داراي              

  اشد و ماکروکونیدیا ها خمیده می باشند . میکروکویندیا و ماکروکونیدیا می ب

  درمان :  

  استفاده شود .      Natamycin     (Paramamycinو کتوکونازول ، ولی بهتر است از (   Bآمفوتریپسین

نکته : در این بیماري به علت لکه سفید روي قرنیه دید ممکن است حتی به صفر هم برسـد ممکـن اسـت در لبـه زخـم       

Cornealring  یده شود که ترکیبی از نوتروفیلها ، ائوزینوفیلها و پالسما سلها وجود داشته باشد . د  

  نکته : استفاده از لنز ، استروئیدها و آنتی بیوتیکها در ایجاد بیماري نقش دارد . 

  اریتراسها 

ن ظـاهر  است بیماري به صورت ماکولهایی در نواحی چین دار بـد  Coryne bacterium Minutissimumعامل آن 

می شود عامل بیماري جزء فلور نرمال پوست است در تشخیص ، پیوسته بودن ماکولهاي می باشد . اکثراٌ در نواحی چین 

دار مانند کشاله ران ، زیر بغل ، و زیر سینه به وجود می آید التهاب و ترشح ندارد گاهی در تشخیص بـا تنیـا ور سـیکالر    

  اشتباه می شود . 

    پیشگیري و درمان :

رعایت نظافت از موارد پیشگیري است درمان  انتخابی اریترومایسین است ولی از ترکیبات هیپو سـولفیت سـدیم و کـرم    
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  کلوتریمازول هم استفاده می شود . 

  برخی نکات مهم :  

روتوم چپ مردان معموالٌ این بیماري را در ناحیه اینگوینال یا کشاله ران دارند که در اثر تماس اسکروتوم به خصوص اسک

  این بیماري دیده می شد و در خانمها در زیر سینه بیشتر است . 

  خارش و سوزش از عالئم مهم این بیماري است . 

 CMI) نقص  3) زمینه دیابت در افراد             2) تعریق                  1از عوامل ایجاد کننده بیماري : 

  )عدم رعایت بهداشت از فاکتورهاي اصلی ایجاد کننده بیماري است .  4                                        

6Tricomycosis Axillaris   ) عامل آن کورنید باکتریوم تنوئیس :Tenusi      می باشد به صورت غـالف یـا نـدول (

رد ، قرمـز و  رنـگ ز  3روي ساقه آزاد موهاي آگزیال و پولپس دیده می شود عامل بیماري جزء فلورنرمال است بیماري به 

سیاه دیده می شود موها کدر و شکننده می شوند و گاهی سبب تغییر رنگ البسه می شوند غالف نا مـنظم و بـی شـکل    

میلی متر باالتر از سطح پوست به مو می چسبند و تا انتهاي مو امتداد می یابند این بیماري را در منـاطق   2-1هستند و 

  گرم و مرطوب شایع . 

  درمان :  

  % نیز موثر می باشد . 70در صد الکل  2ن موهاي زائد بهترین راه است مالیدن فرمالین تراشید

  )     Cutaneous infectionعفونتهاي قارچی جلدي (( درماتوفیتها ) (  

عفونتهاي قارچی پوست در انسان شامل بیمارهائی است که طبقه پوست و ضـمائم آن مـو و نـاخن را در بـر مـی گیـرد       

موالٌ در طبقه شاخی جایگزین می شود و تغییرات یا تولوژیک و میزبان به دلیل وجود عامل و فـرآورده هـاي   ارگانیسم مع

متا بولیک آن حاصل می گردد دسته اي از عفونتهاي جلدي ناشی از انتشار ثانویه میکوزهاي عمیق یا عفونت هاي جلدي 

)) گوینـد .      Dermatomy cosisرا در مـاتومیکوز ((    ایجاد شده توسط گونه هاي کاندیدا ، قارچ ساپروفیت و غیره 

دسته اي از عفونتهاي جلدي که منحصراٌ به علت قارچهاي کراتینولیتیک به نام در ماتوفیتها ایجاد می گردد در ماتوفیتوز 

بـه طـوري کـه     یا کچلی می نامند و شایع ترین بیماریهاي قارچی جلدي می باشند در ماتوفیتوز در تمام دنیا وجود دارد

هیچ منطقه جغرافیایی را بدون کچلی نمی توان یافت گر چه یکی از اختصاصات دراماتوفیتا ها قـدرت هضـم کـراتین در    

آنها می باشد و این ماده در تمام نسوج اپیدرم یافت می شود لیکن وجود کراتین ها تنها براي رشـد ایـن قـارچ ضـروري     
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ساده نیز رشد نمایند دراماتوفیتا ها فقط در ناحیه اپیدرم بدن به رشد خـود  نمی باشد چون قادرند در محیط هاي کشت 

ادامه می دهند دراماتوفیتا ها گرچه در خاصیت تغذیه از کراتین مشترك هستند ضـایعات حاصـل از جـایگزینی آنهـا در     

دیگر بوده ولی شـکل  پوست ، مو ، ناخن ، و همچنین شکل کلنی آنها در محیط کشت آزمایشگاه کم و بیش شبیه به هم

میکروسکوپی آنها با همدیگر اختالفی را نشان می دهد که بر اساس آن طبقه بنـدي  مـی گـردد . دراماتوفیتـا هـا را بـر       

  جنس تقسیم می کنند .  3اساس اسپور ها غیر جنسی به 

  الف ) میکروسپوروم ها 

  ب) ترایکوفیتون ها 

  ج) اپیدرموفیتون  

یا کچلی نام دارند توسط قارچهاي    Tineaیا     Demato phytosisاین دسته از قارچها  به تعریفی دیگر : بیماریهاي

جایگزین مـی شـوند . ولـی          Corneum stratumکراتین دوست به نام درماتوفیت ایجاد می شوند اینها نیز در     

دسته دارند انسان دوسـت ، حیـوان    3ل عالوه بر سطح پوست به ضمائم آن مانند مو و ناخن تاثیر می گذارند . به طور ک

 .Tدوست ، خاك دوست ، و شدید ترین عالئم مربوط به نـوع منتقلـه از خـاك مـی باشـد انـواع انسـان دوسـت ماننـد          

Rubrom   . ایجاد بیماري مزمن می کنند  

  الف ) میکروسپوروم ها :  

شود و در دو انتهـاي نـوك تیـز بـا زائـده      این گونه به واسطه ماکروکونیدیاي دوکی یا بیضی شکل در کشت مشخص می 

پستانی شکل ، محدب یا بریده می باشند . میکروسپوروم تعداد زیادي ماکروکونیدیا با سطح نا صـاف و خـاردار و دیـواره    

ضخیم ایجاد می کنند تعداد میکروکونیدیا در گونه هاي میکروسپوروم اندك است انواع بیماریزاي آن فقط به مو و پوست 

  رده و ندرتاٌ به ناخن حمله می کنند . حمله ک

ترایکوفیتونها : و اجد رشد کند تري میباشند و تعداد محدودي ماکروکویند یا با دیواره صاف یا کشیده و نازك ایجاد مـی  

نماید لیکن تعداد میکرو کونیدیا در گونه هاي این جنس اغلب فراوان است انواع بیماریزا به پوست و مو ناخن حملـه مـی   

  نند . ک

اپیدرموفیتون ها : نیز تعداد زیادي ماکروکونیدیا با دیواره صاف در گروههاي دو تا سـه تـایی تولیـد مـی نماینـد و فاقـد       

میکروکونیدي می باشند اغلب در ماتوفیتها با استفاده از خصوصیت مورفولوژیک قابل تشخیص هسـتند کـه منحصـراٌ در    
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به مو حمله نمی کنند شکل دراماتوفیتا هـا در بافـت بـا سـاختمان انهـا در       پوست و ناخن ایجاد بیماري کرده و هیچگاه

محیط کشت کامالٌ مغایر است بدین صورت که در بافت دراماتوفیتا ها قادر به ایجاد کونیدي نیستند . بلکـه هیـف هـاي    

اکولوژي در ماتوفیتها را  واجد دیواره عرضی ایجاد می کنند که اغلب به زنجیر هاي آتروکونیدي تبدیل می شوند درزمینه

  بر حسب منبع عفونت در طبیعت به سه دسته تقسیم می کنند : 

  ( انسان دوست )   Anthro pophilic) منبع عفونت انسانی یا 1

قارچهاي این دسته از انسان به انسان سرایت می کند در این نوع کچلی و اکنش نسج بدن انسان نسبت بـه قـارچ انـدك    

هابی کم است و این مسئله امکان طوالنی شدن و توسعه عفونت را به سبب داشـتن فرصـت کـافی بـراي     بوده و عالئم الت

ایجاد کونیدي و عناصر آلوده کننده و انتقال به میزبان هاي جدید را فراهم می سازد . مهمترین قارچهاي انسـان دوسـت   

  عبارتند از : ترایکوفیتیون ، و لوالسئوم .

  تیون فلوکوزوم ، ترایکوفتیون و منتاگروفاتیس وارقه رژیتال ، ترایکوفیتیون روبروم شوئن الینی ، اپیدرموفی

  (( حیوان دوست ))  Zoophilic) منبع عفونت حیوانی  2

واکنش شدید التهابی به همراه پوستول چرکی و کریون ایجاد می نماید . اغلب از طریق تماس با حیوان یا خاك آلوده به 

سان منتقل می شود . مهمترین قارچ هاي حیوان دوست عبارتند از : میکروسپوروم کانیس ( در سـگ  بقایاي حیوانی با ان

( در اسـب ) ،     equinumو گربه ایجاد بیماري می کند ) ترایکو فتیون و روکوزوم ( در دام ) ، ترایکوفتیـون آکوئینـوم   

  م ( در خوك ) ( مرغ و خروس ) ، میکروسپوروم نانو  gailineمیکروسپوروم گالینه 

  ( خاك دوست )   Geophilic) منبع عفونت خاکی3

در خاك زندگی کرده و در اثر تماس انسان یا حیوان با خاك هاي آلوده عفونت و ضایعات مربوط به آن دیده می شـود و  

ک گیـر  واکنش نسج میزبان در این کچلی ها خیلی شدید بوده و همیشه با ایجاد اسکار منتهی می گردد . بـه صـورت تـ   

مشاهده می گردد مهمترین در ماتوفیتهاي خاك دوست عبارتنـد از : میکروسـپورم ، جیپسـئوم ، میکروسـپوروم فولـوم ،      

ترایکوفتیون ، آیلوئی ، ترایکوفتیون توستر ، میکروسپوروم ، راسموزوم . بنابراین قارچهاي حیوان دو ست و خـاك دوسـت   

مان کمتر ولی نوع انسان دوست التهاب کمتر و دوره درمـانی طـوالنی تـر بـه     در انسان ضایعاتی با التهاب زیاد و مدت در

  وجود می آورند . 
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Tinea Capitis    ( کچلی سر )  

  مخصوص سنین کودکی است به همین دلیل به آن بیماري مدارس نیز می گویند . 

  شکل دیده می شود :  3و به 

  موئی :  اسپور هاي خارج   orالاکتوتریکس :Ectothrix -الف ) 

می باشد اسپور قارچ در سطح مو قرار می گیـرد  TRICHOPHYTON RUBRUMاز عوامل اصلی ایجاد کننده    

( لکه خاکستري ) می کند چنانچـه عامـل بیمـاري حیـوان       GRAY PATCHایجاد پالك هاي حلقوي بدون مو یا  

ند که اسبه هاي برجسته می باشـند  ایجاد ضایعات کریونی می ک   Tichophyton Uerucosumدوست باشد مانند :

  از عوامل دیگر ایجاد کننده کرایون میکروسپوروم کانیس می باشد . 

  نکات مهم :  

اسپور در سطح پوست به حالت میسلیوم در می آید و ساقه مو را سوراخ کرد و داخل سـاقه مـو تکثیـر پیـدا مـی کنـد و       

  یوم در خارج ساقه مو قرار می گیرد . سپس از ساقه مو خارج شده و به صورت اسپور ها و میسل

ب ) اندوتریکس : اسپور ها داخل مو رشد کرده و به دلیل عدم توانایی براي خروج ، ساقه مو قبل از خروج فولیکـول مـی   

نقطه سیاه می کند که در تشخیص  اندوتریکس بسـیار مهـم اسـت شـایع        Black dotکشند و ایجاد ضایعه اي به نام

می باشد انـدوتریکس تنهـا در جـنس مـذکر ،        TRICHOPHYTOM UIOLACEUM ر ایرانترین عامل آن د

  پس از بلوغ از بین می رود در حالیکه اکتوتریکس در هر دو جنس پس از بلوغ از بین می رود . 

  نکات مهم :  

سـته مـو قبـل از    فقط عامل بیماري قادر به خروج از ساقه مو نبوده ، ساقه مو به صورت انفجاري می شـکنند مقطـع شک  

  دیده می شود   Black datخروج به صورت لکه هاي سیاه 

در این فرم کریون کمتر دیده می شود و خارش و ریزش مو وجود دارد در صورت عدم درمان بعد از بلوغ فقط در جـنس  

  مذکر از بین می رود . 

عوامل این بیماري شامل : می باشد . 
T.Violaceum(A
T.tonsurance(B
T.Soundaneense(C
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  )) یا میسلیوم داخل موثی   FAVUS(( فاووس

می باشد در تشخیص فاووس ، حضور قطعات میسلیوم  به شـکل لولـه هـاي تـو          Shoen leiniiعامل ایجاد کننده  

خالی در موهاي آلوده می باشد حضور ضایعاتی به نام اسکاچوال که شامل یک بر جستگی سروزیته و پوسته هاي بـه هـم   

هم می باشد . فاووس بیشتر از انسان به انسان منتقل می گردد در صورت عدم درمـان در هـر دو   چسبیده می باشد نیز م

  جنس بعد از بلوغ باقی می ماند . 

  نکات مهم :  

T.Violaceum(Aو کمتر                            Shoen leiniiعامل بیماري بیشتر  
M.Gypseum(B





  می باشد .            

دارو ، داروي گریز ئوفولوین است که خوراکی و سیستمیک بوده باید دوز دارویی روزانه را یک جا مصـرف   درمان : بهترین

  می کند اگر عوامل ساپروفیت بیماري را ایجاد کرده باشند از کتوکونازول استفاده می شود 

  ) نباید مصرف شود . ) در افراد حامله ، مبتالیان به پور فیریا( بیماري کبدي دارند1منع استعمال دارو : 

  )    موها باید اواسط و اواخر درمان کوتاه شود و شستش دوبار در روز با آب و صابون . 2و 

          Tinea Barbeaکچلی ریش و سبیل 

ایجاد می شود ضایعات عمقی تر توسط انواع حیوان دوسـت و خـاك دوسـت       T. Rubromضایعات سطحی ان توسط 

و تورم غدد لنفاوي می شود . بیشتر در جوامع روستائی دیـده       Lumpy jawواره متورم   ایجاد می شود و سبب آرر

می شود به طور کلی فرم عمقی آن به صورت فولیکولهایی دیده می شود که ممکن است به صورت کوریون باشـد و اگـر   

در فرم سطحی ابتدا ضـایعات حلقـوي    فرم عمقی خیلی شدید و حاد باشد می تواند لنفانژیت و لنفادنیت نیز ایجاد کند و

  . ، خارش سوژه ، و پوسته می باشند به شکل ماکول می باشند و سپس به صورت پاپول در می ایند که تواماٌ با ریزش مو

  درمان :  

  هفته ادامه داد .  4الی  2از گریز ئوفولوین استفاده می گردد و بعد از بهبودي باید درمان را 

  تشخیص :  

یص در مورد کچلی هاي سر و ریش و سبیل یکسان عمل می شود در آزمایشگاه ابتدا قیچی استریل موهـاي  از نظر تشخ

% سطح ، ضایعه را پاك می کنند تا چربیهاي سطح پوسـت  70قسمت آلوده را کوتاه می کنند و بعد با گازآغشته به الکل 
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د و بعد با موچین تعـداد زیـادي از موهـاي آلـوده     و فلور نرمال کم شود سپس با اسکالیل استریل پوست سر را می تراشن

برداشته می شود . در نوع اکتوتریکس موهاي شکسته در حالت آندوتریکس ، ساقه مو به علـت تعـداد زیـاد اسـپورها بـه      

حالت خمیده دیده می شود چون ساقه مو به فرم انفجاري می شکند بنابراین ممکن است دستجات زنجیـري اسـپور هـا    

ها هم ریخته شود در فرم فاووس فقط میسلیوم هایی صورت لوله هاي تو خالی دیده می شود ممکـن اسـت   روي پوسته 

  کونیدیا ها و آتروکونیدمی هم دیده شود . 

  ناحیه اصلی برداشتی را تشکیل می دهند .    SCULATEضایعات زرد رنگ   FAVUSدر نوع

TINEA CRUIS   کچلی کشاله ران  

می باشد که این عامل نقش در کچلـی سـر       EPIDERMOPHYTON FLOCOSSUMعامل فرم حاد آن     

ندارد و فقط کچلی ران می دهد معموالٌ ضایعات دو طرفه و قرینه است بثورات قنداقی می دهد که باید از مـوارد مشـابه   

  ناشی از کاندید یاز تفریق داد . 

  برخی نکات مهم :  

T.metagrophytesمی باشد ولی      E.Floccosumعامل اصلی ایجاد کننده بیماري   –الف ) 
T.Rubrum





نیز قادر به ایجاد بیماري 

  هستند . 

  ب ) ضایعات حلقوي شکل با لبه هاي نا مشخص و ملتهب در ناحیه پري آنال ایجاد می نماید . 

لباسهاي زیر تنـگ و داراي الیـاف   عالوه بر درمان داروئی (( گریزئوفولین ) باید موازین بهداشتی را رعایت کرد ه با  –ج ) 

  نایلونی را نباید استفاده کرد . 

: با این نوع کچلی در ناحیه پوست بدون مو دیده مـی شـود و داراي         TINEA CORPORISکچلی بدن           

) ضایعات  به صورت ماکول سپس     RING FORMموهاي کرکی است ضایعات داراي شکل حلقوي هستند (        

اپول و داراي پوسته و ضایعات شوره دیده می شود گسترش ضایعات به صورت گریز از مرکز است پـس بـراي تشـخیص    پ

باید از حاشیه ضایعات نمونه برداري شود تظاهرات بالینی به علت متابولینهاي قارچی در مـاتوفیتی کـه در الیـه شـاخی     

  ط عوامل انسان دوست ایجاد می شود . پوست هستند به وجود می آید فرم مزمن یا ضایعات خفیف توس
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  فرمهاي شدید بیماري  

می باشد در این نوع بیماري فولیکولیتهایی که حالت گرانولومـا دارنـد در     GRANULOMATOUSیکی از فرمها   

فولیکولهاي مو ایجاد می شوند فرم دیگرفرم تاولی می باشد و بیشتر توسط عوامل حیوان دوست و خـاك دوسـت ایجـاد    

و که عامل انسان دوست است ایجاد شود در حقیقت کریونی است کـه     E.Floccosumشوند و می تواند  توسط  می 

در پوست بدون مو ایجاد می شود پوست بدون مو در مقایسـه بـا سـر و ریـش و سـبیل عنـوان مـی شـود در ایـن فـرم           

شود که افراد بـه ضـایعات نـدولی عمقـی     فولیکولهاي موهاي کرکی مخزن آرتروکونیدي می باشند نقص ایمنی باعث می 

دیده می شود که ضایعه درسر تا سر بدن ایجاد می شود         Dermatophy tosisدچار شوند در آگاماگلوبولینمی    

مـی باشـند و بـراي درمـان          T. RUBRAN,T.mentagrophytes,M.canisعامل ایجاد کننده کچلی بـدن     

اي موضعی مثل ایمیدازولها  ، کرانولیتیکها ، استفاده کرد . ولی در بیماریهـاي مـزمن و   ضایعات سطحی می توان ازداروه

    Mycetomaگسترده باید از گریز ئوفولوین خوراکی استفاده کرد بیشتر در افـراد دچـار نقـص ایمنـی دیـده مـی شـود        

باکتري هستند ایجـاد مـی شـوند     بیماریهاي زیر جلدي هستند که توسط قارچهاي ساپروفیت یا توسط اکتینومیستها که

عالئم بالینی ها مایستوما شامل تورم عضو ، فیستولهاي متعدد همراه دفع گرانول ، و ..... می باشد در درمـاتوفیتوز شـدید   

          T. RUBRUMایجـاد مـی شـود                  T. RUBRUMسودومایستوما دیـده مـی شـود کـه بیشـتر توسـط       

ایجـاد مـی شـود       M,AUDOUINIري را ایجاد می کند سود ومایستوماگاهی نیز در اثـر   بیشتر فرمهاي مزمن بیما

سودومایستوما بیشتر در پا دیده می شود با بررسی بیوپسی و کشت و الم می توان دو بیماري مایستوما و سودمایستوما را 

  از هم تمیز داد . 

  )  TINEA PEDIS OR , ATHLETES FOOTکچلی پا (

نت پاها به خصوص سطوح کف پا و بین انگشتان است ، ضایعات متنوع و مشتمل به چندین نوع می باشـد ،  کچلی پا عفو

  فرم مزمن ، پوسته دار ، فرم تاولی و چرکی و فرم حاد . 

بیماري در اثر گونه هاي مختلف در ماتوفیت ایجاد می شود ضایعات مشابه گاه به علت کاندیدا و باکتریها نیز ایجـاد مـی   

  د . شون

  عوامل و انتشار بیماري :  

ترایکوفیتون منتاگروفاتیس ، ترایکوفیتون روبرورم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم کچلی پا را باعث مـی شـود در ایـران بیشـتر     
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  اپیدرموفیتون فلوکوزوم و ترایکوفیتون منتاگروفایتیس عامل بیماري کچلی یا تشخیص داده شده است . 

  شکل شایع دیده می شود :  4عالئم بالینی بیماري : به 

که شایع ترین نوع آن است   CHRONIC TNTERTRIGINOUSالف ) ضایعات : به شکل بین انگشتی مزمن     

بیشتر دیده می  4و  3و نیز  5و  4به صورت مزمن همراه با کنده شدن، له شدن ، شیار دار شدن پوست در بین انگشتان 

  شود . 

ضـایعات در ایـن    CHORNIC IVNTERRIGINGUOUSوسـته اي مـزمن ؛     ب ) ضایعات به شکل پوسته ، پ

حالت با پوست صورتی رنگ که از پوسته ها  ي سفید نقره اي پوشیده شده مشخص می گردد در این نوع ضایعات مقاوم 

مـاري را  بوده در مان مشکل است ضایعات معموالٌ دو طرفه بوده و تمام پا را ممکن است مبتال کند که در این صـورت بی 

  ایجاد می کند عامل این نوع کچلی یا معموالٌ ترایکوفیتون روبروم است . 

  ج ) فرم حاد یا وزیکولدار :    

مشخص می شوند . نقاط مبتال ممکن است تـا       Bullaeضایعات در این حالت با ایجاد وزیکول ، و بعضی اوقات بول  

پاشنه پا کمتر مبتال می گردد و زیکول ها معموالٌ کوچک بر جسـته  بین انگشتان و سطوح پشت پا نیز گسترش یابد ولی 

و حاوي ترشحات سروزي شکل هستند و گاه وزیکول خشک شده و یک پالك هیپتر کراتوز قهوه اي رنگ به جـاي خـود   

جـاد  می گذارد . و گاه ترکیده و پوست مرطوب و قرمز رنگ ایجاد می کند اغلب توسط ترایکوفیتـون منتـا گروفـاتیس ای   

  میشود . 

  د) ضایعات حاد زخمی شونده وزیکولوپوستولر : با گسترش سریع وزیکولوپوستولر اگزمائی همراه است . 

  تشخیص افتراقی 

با بیماریهاي مشابهی چون در ماتوفیت تماسی ، پسودیازیس پوستولر هیپوکراتوزیس ایدیوپاتیک ، باد سرخ ، پیودرمیت ، 

  و بثورات ناشی از مصرف داروهاي اشتباه می شود . کاندیدیازیس ، سیفلیس ثانویه 

  درمان :  

رعایت بهداشت فردي تمیز نگه داشتن پاها و فضاي بین انگشتان ، تعویض جورابهـا ، خشـک نگـاه داشـتن پاهـا بعـد از       

همـراه بـا   استحمام همراه با استفاده از داروهاي قارچ کش موضعی ، استفاده از داروهـاي میکونـازول ، کلـوتر یمـازول ،     

  داروهاي خوراکی ضد قارچی و کنترل عفونت هاي ثانوي به درمان کمک می کنند . 
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  گریزوفولوین  

هفتـه    2-6در کچلی پا تنها در انواع مزمن و مقاوم به  داروهاي موضعی یا حاالت شدید استفاده می شود مـدت درمـان   

  می باشد . 

  فرم بالینی دارد :  4نکته : 

  مزمن شایع ترین  )1

 پر کراتوزالمقاوم ترین به درمان هی )2

 وزیکولر (( تحت حاد ))  )3

 حاد  )4

  دیده می شود .   Id reactionدر موارد آخر تب و  

    ONY COMY COSISکچلی ناخن   

به مجموعه ضایعاتی که در نتیجه جایگزین شدن درماتوفیت ها در صفحه ناخن پدیـد آیـد کچلـی نـاخن گوینـد . ایـن       

کـه نـوعی از عفونـت نـاخن بـه علـت مخمـره ا و قارچهـاي غیـر               ONY COMY COSISبیمـاري را بایـد از      

، ترایکوفیتون روبـروم ایجـاد   به علت ترایکوفیتون منتاگروفینس درماتوفیتی است اختالف گذاشت کچلی هاي ناخن اکثراٌ

پوالسـئوم مبـتال مـی شـوند      می شود و بعد به علت اپیدرموفیتون فلوکوزوم و ترایکوفیتون شـوئن الئنـی و ترایکوفیتـون   

  میکروسپور ها به ندرت ایجاد کچلی ناخن می کنند . 

  انواع مهم بالینی کچلی ناخن عبارتند از : 

) به صورت یک یا چند لکه سفید نقره اي و سطحی Leukanychia Mycotica) نوع سطحی یا لکه سفید ناخن (  1

بوده و این نرم بیماري معموال در اثر ترایکوفیتـون منتاگروفـالیتس   در صفحه ناخن ایجاد می شود که نرم و انعطاف پذیر 

  ایجاد می شود . 

  ) :   INVASIVE) نوع تهاجمی (2

صفحه ناخن کدر و تغییر رنگ داده و کناره هاي جانبی و انتهایی ابتدا الوده شده و به دنبالـه آن عفونـت در زیـر صـفحه     

ر آن پنیري شکل می شود در عفونت هـا ي نـاخنی بـه علـت قـارچ هـاي       ناخن استقرار می یابد بین صفحه ناخن و بست

ساپروفیت تونل هایی در زیر ناخن ایجاد شده و مقدار فراوانی زوائد پنیري  شکل ایجاد می شود رنگ ناخن مبتال ، سـبز  
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وجـود دارد زن و مـرد    یا کدر و تیره است و ضایعه در ناخن به علت ضربه ایجاد می شود از نظر انتشار در تمام نقاط دنیا

به نسبت مساوي به بیماري مبتال می شوند امکان دارد کچلی پا به ناخن سرایت کند معموالٌ ناخن ها مبتال نمـی شـوند   

  بیش از همه انواع کچلی ها نسبت به درمان مقاوم است . 

  درمان :  

ان می کند همراه با داروهاي موضعی مانند ماه کچلی هاي ناخن را درم 6تجویز گریز و فولوین یک رو ز در میان به مدت 

  % درمان با تیابندازول تا اندزه اي موفقیت آمیز بوده است . 1% و 10استفاده از فنل ، اسید سالیسیلیک ، 

بیماري هاي مادر زادي ناخن عبارتند از کلونی شیاي غیر قارچی کالبنیک ؛ خطوط بیوویا کیـو منیشـیاي مـادرزادي در    

جی ، تحریکات تماسی ، تروما ( ضربه ) انیکومـایکوزیس بـه علـت قـارچ هـاي رشـته اي و مخمـر هـا و         بین علل    خار

  اینکوگریبوزیس و        

Oncychotileomania    انیکوفاژي و انیکوتیلوما نیا  

  برخی نکات مهم :  

وره درمـان طـوالنی اسـت    در بیماران ایدزي دیده می شود بهبود خود بـه خـود نـادر اسـت د      PSDنوعی از آن به نام  

تراشیدن ناخن و استفاده از پرمنگنات پتاسیم ؛ عالوه بر درمـان عـادي در ماتوفیـت هـا انجـام مـی شـود بـراي درمـان          

درماتوفیت ها داروي انتخابی معموال گریزئوفولوین است که یک متوقف کننده رشد قارچ ها  می باشد گاهی از تربینافین 

  به نکات زیر توجه کنید :  –ه قارچها می باشد براي تشخیص در آزمایش مستقیم پوست استفاده می شود که یک کشند

در کچلی پوست میسلیوم منشعب و شفاف با تیغه میانی و آتروکونیدیا مـی باشـند در حـالی کـه در تینـه آورسـیکالر        )1

  ی شود . عاملش ماالسزیا فورفور میسیلیوم هاي کلفت و خمیده و دسته هاي بالستوکونیدیا دیده م

 عفونتهاي قارچی زیر جلدي :  )2

قارچ هاي این گونه بیماري ها به نسوج جلدي و زیر جلدي حمله کرده که گاه ممکن است تا  ماهیچه استخوان هـا و   )3

سیستم لنفاوي پیشروي نمایند عامل بیماري یا از راه آلوده کردن زخم هاي سطحی و یا به وسیله اشـیاي الـوده و نـوك    

ه داخل پوست و نسج زیر پوستی راه پیدا می کند در این بیماري ها ضایعات اغلب باقی می مانند و با توسعه تیز و برنده ب

ویـا برخـی در مسـیر غـدد لنفـاوي انتشـار مـی یابنـد . (             MYCETOMAکند و تدریجی دارند مانند مایستو مـا   

ایی چون مغز و غیره را گرفتار سازند این بیماري ها اسپورتریکوز ) و تعدادي نیز تدریجاٌ ممکن است از طریق خون اندامه
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) نیز عنوان    DEEP MYCOSISو بیماریهاي سیستمیک را مجموعاٌ تحت نام عمومی عفونت هاي قارچی عمیق (   

می کنند . بیماریهاي قارچی زیر جلدي معموالٌ به دنبال ضایعات تروماتیک پوست ایجاد می شوند . و عوامل ایجاد کننده 

 عموالٌ در خاك هستند . م

 مایستوما  

یک بیماري قارچی زیر جلدي مزمن است که با ایجاد ترشح و تورم در عضو مبتال خود را نشان می دهد در عضـو متـورم   

آبسه تشکیل می شود که از این آبسه چرك و ترشحات خارج می شود ابتدا یک آبسه کوچک تشکیل می شـود کـه نـرم    

ر سطح پوست مقداري ترشح بیرون می فرستد سپس با بسته شدن دهانه ، به نظر می رسد که است و با ایجاد مجرایی د

بهبودي حاصل شده است . در حالیکه در مناطق عمقی تر به صورت کند در حال پیشرفت اسـت پـس از مـدتی مجـاري     

ی شـود ایـن گرانـول هـا     متعدد فیستولی در سطح پوست ایجاد شده و چرك همراه با دانه هایی به نام گرانول خـارج مـ  

از میکروارگانیسم است یعنـی یـک      TISSUEبهترین نمونه براي بررسی آزمایشگاهی می باشند این گرانول عمالٌ یک 

کلونی قارچی یا باکتریایی در عوارض مایستومایی درد وجود ندارد چرا که اعصاب درگیـر نمـی شـود از انجـا کـه انتشـار       

وضعی بافتها را درگیر می کند مایستوما بر حسب عامل ایجاد کننده به دو دسته تقسـیم  خونی و لنفی ندارد . به صورت م

  می شوند : 

  ب=یومایکوتیک ناشی از قارچهاي واقعی  )1

 اکتینوما یکوتیک ناشی از گروهی از باکتریها  به نام اکتیومایسیس .  )2

  می باشد .    PSEUDOALLESCHERIA BODY IIدر یومایکوتیک مایستوما ، قارچ خیلی شایع 

گرانولها سفید و سیاه هستند و دیواره اي نازك صاف و هموار دارند در زیر میکروسکوپ میسلیوم واقعی قـارچ دیـده مـی    

شود که به صورت منشعب و داراي دیواره  عرضی و ساختمان هاي کالمید یوکونیدیا می باشـد پـس چنانچـه میسـلیوم     

  ع یومایکوتیک است . مشاهده شد پی می بریم که مایستوما از نو

در اکتینوما یکوتیک مایستوما، گرانول سیاه نداریم ولی به جاي ان گرانولهـاي قرمـز و زرد داریـم دیـواره آنهـا ضـخیم و       

پی به آن می بریم . به طوري که در زیر    KINYONناهموار است باکتري اصلی آن ، نوکاردیا می باشد بارنگ آمیزي 

 PARTIAL ACIDو منشعب با قطعات قرمز و آبی دیده می شود چرا که ارگانیسم     میکروسکوپ رشته هاي باریک

FAST      . می باشد  
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  درمان :  

  ITRACONAZOLEاستفاده می شود جدیداٌ داروئی به نـام      Bبراي درمان یومایوکوتیک مایسوما از آمفوتر یسین

بـه همـراه       Dapson Prognoseاروي  انتخـابی      نتایج خوبی داده است درمـان اکتینـو مایکوتیـک مایسـتوما ، د    

استریتومایسین است گاهی در اثر پیشرفت ضایعه مجبور به قطع عضو می شویم در مورد اکتینومایکوتیک م خوب اسـت  

  در حالیکه یومایکوتیک م . به درمان مقاوم است و براي درمان ناچار به استفاده از دوز تحمل ناپذیر داروها هستیم . 

Sporotrichosis   ( اسپور تریکوزیس ) :  

  یک عفونت قارچی زیر جلدي است که با ابتالي سیستم لنفاوي همراه است عامل : 

است این قارچ دو شکل بوده در طبیعت زشته اي و در بدن میزبان و محیط کشت به صورت مخمري دیده می شود ایـن  

ان تر است انتقال از حیوان به انسان گزارش شده ولی از انسـان بـه   قارچ ساپروفیت می باشد آلودگی در شمال ایران فراو

  انسان گزارش نشده است . 

  عالئم کلینیکی  

  در اسپور و تریکوز چند شکل کلینیکی دیده می شود . 

  ) lym ,pho cut aneous) جلدي لنفاوي (  1

 Fixed cutaneous) جلدي ثابت 2

  mucuctonous) جلدي مخاطی 3

  Etra cutaneos ) سیسمتیک 4

  لنفاوي :   –) جلدي 1

شایع ترین فرم است در دستها و پاها اتفاق می افتد ابتدا ندول زیر جلدي به بافت مجـاور چسـبندگی نـدارد بـه تـدریج      

ندول به بافت مجاور چسبندگی می یابد ضایعه در آغاز اریتم دارو به تدریج به علت اولسر نکروز و سیاه می شـود ضـایعه   

ج با بافت لنفاوي گسترش می یابد غده لنفاوي ناحیه دچار تورم شده و عروق لنفاوي هم به صـورت یـک طنـاب    به تدری

ضخیم زیر دست احساس می شود گاهی از طریق لنف عفونت به سایر نقاط بدن هم منتقـل مـی شـود و اشـکال خـارج      

  جلدي و جلدي مخاطی آن به دنبال آن صورت می گیرد . 
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  )جلدي مخاطی :  2

ین فرم نادر است شایع ترین ناحیه عفونت مخاط است بینی ، دهان و حلق خواهد بود ضـایعات بـه صـورت تـورم و پـر      ا

خونی بافت خود را نشان می دهد غدد لنفاوي ناحیه متورم و سفت می شوند و ضـایعات اغلـب بـدون برجـاي گذاشـتن       

SCAR     . بهبود می یابند  

  جلدي ثابت :  

نیست شایع ترین ضایعات و عالئم به صورت اریتم و قرمزي است به دنبال آن ضـایعات اولسـراتیو و   سیستم لنفی در گیر 

  کیکی شکل ایجاد می شود . 

  خارج جلدي و منتشر :  

در این فرم سیستم اسکلتی و استخوانها بیشترین آسیب را می بینند و در مرحله دوم پلک و سیستم اشکی ، عفونت مـی  

  از طریق خون گسترش یابد ریه ها از دو  طریق گرفتار می شوند : تواند عالوه بر لنف 

  به دلیل بسط عفونت از فرم جلدي مخاطی ( ثانویه )  )1

 تنفس مستقیم اسپورقارچ ( اولیه )  )2

  دوشکل عفونت ریوي داریم : 

ریه ظاهر می شود  پنومونی و برونشیت حاد : در این شکل از عفونت ، ریه به نکروز کازئوز مبتال می شود و خطرات در )1

  از نظر کلینیکی مشابه بیماري سلی است . 

گرفتاري غدد لنفاوي ریه ها : غدد لنفاوي این ناحیه متورم و بزرگ می شوند این شکل معموالٌ خوش خیم تر اسـت و   )2

مکـن  بهبودي خود به خودي در این نوع ممکن است اتفاق بیفتد به دلیل  شباهت این نوع بـا هسیتوپالسـموز قـارچی م   

 است تشخیص غلط داده شود . 

  تشخیص :  

نمونه برداري آزمایش مستقیم و کشت اساسی تشخیص است . از پوست ، ضایعات ، و از خلط ریه ( در صـورت درگیـري   

ریوي ) نمونه برداري می شود در آزمایش مستقیم مشاهده سلولهاي مخمري اساس تشـخیص اسـت . در امـر تشـخیص     

  ی کافی نیست و ممکن است که با کاندیدا اشتباه شود پس کشت الزم است . آزمایش مستقیم به تنهای
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  درمان :  

پیش آگهی بیماري به جز در شکل سیستمیک و جلدي مخاطی که حلق و حنجـره آلـوده مـی شـوند . خـوب اسـت در       

شـد مصـرف ایـن    ) مـی با  KIدرمان اسپورتریکوز از ترکیبات ید استفاده می شود یک روش اسـتفاده از یـد و پتاسـیم (   

ترکیبات عوارض تیروئید و غددگوارش می دهد براي جلوگیري از عوارض گوارشی داروها همواره شـیر یـا آب دیـده مـی     

ادامه داده می شـود در مـورد ضـایعات جلـدي         Bشود و در صورت بروز عوارض تیروئیدي درمان توسط آمفوتریپسین 

ضایعات جلدي مخاطی عالوه بر درمان ضد قارچی درمـان باکتریـایی   تنتورید می تواند به صورت موضعی مصرف شود در 

  هم باید صورت گیرد . 

  کشت :  

درجه سانتی گراد  SC  37درجه سانتی گراد در   25استفاده می شود این قارچ را در دماي   S,SC,BHIاز محیطهاي 

و ظریف اند و پهلو بـه پهلـو کنـار     درجه سانتی گراد میسلیومهاي  رویشی باریک 25کشت می دهد در کشت   BHIدر 

یکدیگر قرار می گیرند رنگ کلونی ابتدا سفید یاکرم است و به تدریج از قسمت مرکزي تیره می شود دستگاه اسـپورزایی  

از کونیدفرهایی  که راس آنها اسپورهاي بیضی شکل به فرم گل مینا واقع شده اند تشکیل شده است در فـرم مخمـري ،   

سانتی گراد کلونیهاي برجسته کروي شکل به رنگ سفید یا کرم دیده می شوند در زیر میکروسـکوپ  درجه  37کشت در 

  ساختمان پلی مرف مخمري بدون ساختمان رشته اي قابل تشخیص است . 

     NOCARDIO SISنوکاردیازیس    

یر قسـمتهاي بـدن مـی    تعریف : عفونت سخت حاد و یا مزمن چرکی است که تظاهرات ان به صورت آبسه در ریـه و سـا  

  باشند و عوامل بیماري زا جز ساپروفیت ها ي خاك بوده و در اثر تماس با خاك در بدن ایجاد بیماري می کند . 

عوامل بیماري زا و انتشار آن ، گونه هاي   
Nocardia.Asteroides
N.Braziliensis
N.farcinica
N.caviae







 (  

می کند در برخی موارد از پوست هاي سـالم جـدا   انتشار جهانی دارد نوکاردیا استروئیدوس در حیوانات نیز ایجاد بیماري 

شده است . و به طور کلی برخی از گونه ها را به عنوان فلورناپایدار پوست و حلق در انسان گزارش نموده اند . نوکـاردیوز  

سال شایع تر می باشد در بچه ها نیز گزارش شده است . مردان به خصوص کشاورزان نسبت به ایـن   50تا  30در سنین 

بیماري مستعد ترند نوکاردیوز در بیشتر موارد به فرم عفونت آرام ، حاد و یا مزم اولیه ریـوي و بیشـتر در نتیجـه تـنفس     
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ارگانیسم به درون شش ها ایجاد می شود عفونت ریوي معموالٌ با ناراحتی هاي عمومی ، تب ، سرفه ، خلط چرکی وعروق 

  شبانه همراه است . 

یع متراکم نسج ریوي بیشتر در قاعده ریوي دیده می شـود کـه وجـود نقـاط روشـن در میـان       در رادیو گرافی مناطق وس

% افراد پلورزي و التهاب پرده جنب بـر مـی    25نسوج متراکم معرف وجود آبسه و حفره هاي متعدد در  ریه می باشد در 

 3/1هاي بـدن منتشـر میگردنـد در    گردد در افراد ضعیف و ناتوان گاهی عفونت هاي ریوي به مغز و مننژ و سایر قسمت 

) را گرفتار کـرده و منجـر بـه ایجـاد       CNSافراد مبتال به عفونت ریوي از طریق خون عفونت سیستم اعصاب مرکزي (  

  آبسه سردرد شدید و اختالالت حسی و حرکتی می گردد . 

ه انتشار ازمنبع اولیه ریـوي پدیـد مـی آیـد     نوکاردیوز زیر جلدي : به فرم اولیه یا ثانویه دیده می شود فرم ثانویه در نتیج

ضایعات اولیه ندرتاٌ از راه تلقیح مستقیم ارگانیسم به سطح پوست تولید می گردند ضایعات اغلب به شکل ندول کـوچکی  

هستند که ممکن است خود به خود بهبود یافته و یا زخمی و چرکی شود عفونت گاهی غده هاي لنفـی ناحیـه مجـاور را    

  نماید . گرفتار می 

  نوکاردیا استروئیدس 

است این باکتري به صورت ساپروفیت زندگی می کردند کلونی هاي نوکاردیا بر    ACTIN MYCاز شایع ترین عوامل

جسته و به رنگ پرتقالی یا نارنجی است که پس از مدتی یک الیه سفید رنگ پودري آن را می پوسـاند در رنـگ آمیـزي    

grه می شود دررنگ آمیزي اختصاصی   رشته هاي باریک منشعب دیدKinyone     به صورت رشته هاي قطعات آبی و

  قرمز دیده می شود . 

  یا بوبدي   hgavسود و

است این قارچ به صورت ساپروفیت در خاك به سر می برد کلونی هاي این قارچ ابتدا کـرم      Ex.mycمهمترین عامل  

می کند منظره کلونی پنبه اي شـکل اسـت میسـلیومهاي رویشـی قـارچ      است ولی به تدریج از مرکز شروع به تیره شدن 

همراه با دیواره عرضـی و انشـعاب در زیـر میکروسـکوپ دیـده مـی شـود دسـتگاه اسـیورزایی قـارچ تشـکیل شـده انـد              

  کونیدوفورهاي داراي اسپور بیضی شکل تک سلولی درانتها . 

        SYSTEMIC MYCOSISبیماریهاي قارچی سیستمیک :    

در این نوع بیماري عفونت اکثراٌ از طریق استنشاق کونیدیهاي قارچ و جایگزینی آن در شش به وجود می آید که از طریق 
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خون منتشر شده و سایر اندامهاي بدن را گرفتار می کند و در بعضی موارد منجر به مرگ میزبان می شود این عفونت بـا  

مگر اینکه در نقاطی چون پوسـت و یـا مراکـز اعصـاب جـایگزین کردنـد        دور شدن از دید اساساٌ غیر قابل تشخیص است

ضایعات جلدي و زیر جلدي و همچنین تلقیح مستقیم ارگانیسم از طریق  خراش گزارش گردیده است . عفونت حاصل از 

  قارچهاي سیسمتیک به دو گروه تقسیم می شوند : 

  کاندیدا ، رایزویس و کرپتیوکوکوس .  عفونتهاي ناشی از قارچهاي فرصت طلب مانند آسپرژیلوس ، )1

نکته : قارچهاي حقیقی تماماٌ دو شکلی ( دیمورفیک ) هستند بافت به شکل مخمري به غیر از کوکسید یوئیدیس که بـه  

  شکل اسفرول است در طبیعت به شکل قارچ کپکی ساپروفیت دیده می شوند . 
بالستومیکوز قارچهاي بیماریزاي حقیقی هیستو بالسموزیس ،   بیماري 

  ؛ کوکسیدیوئید و میکوز پاراکوکسید یویید و میکوز 
قارچ هاي فرصت طلب آسپرژیلوس ، 

  کاندیدیاز ، مرکور میکوز ، کریپتوکوکوز 
  ناسالم   طبیعی   میزبان 

  مختلف است   ریه   محل ورود قارچ 
  بستگی به قدرت دفاعی میزبان دارد   % بهبود خود به خود 90  پیش اگهی 

  هیچ مصونیتی ایجاد نکرده   مصونیت اختصاصی می دهد   یت مصون
عکس العمل 

  میزبان 
  نکروزه ، چرکی تاگوانولوماتوز   در عفونتهاي مزمن گرانولوم توبرکولنی شکل 

  شکل بافتی با فرم ساپروفیت مشابه   تماماٌ دو شکلی   شکل بافتی 
  ا منتشر در همه ج  محدود به مناطق جغرافیایی خاص   انتشار 

   

تغییر و تبدیل یک مرحله ساپروفیتی به مرحله پارازیتی بافتی با تغییراتی در متابولیسـم ، فیزیولـوژي ، ترکیبـات دیـواره     

  پلی مراز ترکیبات لیپد وغیره همراه است و حرارت فاکتور مهم در این تبدیل به حساب می آید .   RNAسلولی  

  بیماریهاي قارچی سیستمیک 

  از عوامل باعث آن می شوند :  همواره دو دسته

  الف ) قارچهاي پاتوژن واقعی مانند هیستوپالسما کپسوالتوم  

  ب ) قارچهاي فرصت طلب مانند کاندید یا و آسپرژیلوس

قارچهاي فرصت طلب در موارد کاهش قدرت سیستم دفاعی فرد ایجاد می کنند شایع ترین بیماري قارچی فرصت طلـب  

  کاندیدیازیس می باشد . 
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  کاندید یازیس 

کاندیدیا ها فلورنرمال پوست و مخاط هستند پس در انسان اکثر کاندیدیازیس ها آندروژن هستند عوامل مسـتعد کننـده   

  براي ایجاد کاندید یازیس عبارتند از : 

  سن پایین : ( نوزادان که در ناحیه مخاط دهان درگیر می شوند . )  )1

ریهاي مانند دیابت که به دلیل افزایش ترشحات کربوهیدراتی واژن ، فـرد را  تغییرات فیزیولوژیک مانند حاملگی و بیما )2

 مستعد ابتالء به واژینیت کاندیدیازیس می کنند . 

 نقص ایمنی در اثر بیماریهاي زمینه اي مانند : ایدز ، لوسمی ، و بیماریهاي سرکوبگر ایمنی  )3

لوده بودن کانترهاي داخل وریدي  و وسایل تزریق آ   diathrogenicشکسته شدن سد هاي طبیعی بدن ( ابتالي    )4

 که ایجاد اندوکاریت می نماید کاندید یازیس سه فرم مخاطی ، پوستی و احشائی دارد . 

A- شامل موارد زیر می باشد :  –کاندیدیازیس مخاطی  

  برفک : –کاندیدیازیس دهانی ) 1

می باشد ضایعات به صورت بـه هـم          Condidia Albicaansشایع ترین نوع کاندیدیازیس می باشد عامل ایجاد  

چسبیده یا مجزا و سفید رنگ داخل دهان روي زبان و اطراف لب دیده می شوند زیرا این ضایعات سفید رنگ ، قرمـز ، و  

عدم تشکیل فلـورمیکروبی نرمـال کـه در نتیجـه      -ملتهب است نوزادان به چند علت مستعد ابتالء و به برفک هستند الف

  پایین دهان نوزاد . مهمترین عامل زمینه ساز برفک در بالغین ، دیابت می باشد .  PH   -ابت را حذف می کند و برق

  واژینیت :  ) 2

عوامل مستعد کننده ، دیابت ، حاملگی ، درمان طوالنی با آنتی بیوتیک خوردن قرصهاي ضد حـاملگی عالئـم : ترشـحات    

 تري و خارش . زرد و شیري رنگ ، ضایعات سفید و خاکس

 باالنیت ( ابتال به دستگاه تناسلی مرد ) :  ) 3

که بر خالف سایر مود عفونی نیست بلکه آلرژیک است وزیکولهاي استریلی دیده می شود معموالٌ در اثر ابتالء همسر مـی  

  باشد . 
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  برونشیت :  ) 4

  هده می شود . به صورت مزمن است فرد خلط و سرفه دارد و در رادیو گرافی فیبروز خطی مشا

  کاندیدیازیس گوارشی : ) 5

چنانچه روده در گیر باشد ( آنتریت کاندیایی ) ، علت تجویز بیش از حد آنتی بیوتیک بوده اسـت چنانچـه در مـان شـود     

احتمال تخریب بافت روده وجود دارد درگیري نواحی پري ناتال در اطفال با نقض ایمنی مبتال به برفک دیده می شود بـا  

  خفیف همراه است . خارش 

  فرم جلدي مخاطی مزمن :  ) 6

  بسیار نادرست است در کودکان داراي نقص مادرزادي ایمنی سلولی دیده می شود . 

  ب ) کاندیدیازیس پوستی :  

  ) کاندیدیازیس ناخن : 1

ا نـاخن شـکننده   شایع ترین فرم کاندیدیازیس پوستی است وجه تمایز مهم آن با موارد درماتوفیتی این است که در اینج

  نیست ولی در موارد درماتوفیتی شکنندگی ناخن از عالئم اصلی است . 

  کاندیدیازیس نواحی چین دار : مانند زیر بغل ، کشاله ران ، سینه خانمها .  )2

 ضایعات قنداقی  )3

 گرانولوماي کاندیدیایی : ایجاد ندولهاي برجسته و ضخیم روي پوست صورت و پا می نماید .  )4

  یازیس احشایی : ج ) کاندید

  مرگ و میر باالیی دارد و معموالٌ در مراحل انتخابی بیماریهاي ناتوان کننده مانند سرطان رخ می دهد . 

  آندوکاردیت کاندیدیایی :  

نکته مهم این است که در اینجا کاندیدیا آلبیکانس نقشی ندارد بلکه بقیه کاندیدیا عامل هستند عالئم بالینی دقیقاٌ مانند 

  کاردیت با کتریال است ولی در اینجا به دلیل راحت کنده شدن ، آمبولی عروق بزرگ رخ می دهد . آندو

  کاندید یازیس ادراري :  

  برابر آقایان است .  4شیوع آنها در خانم ها 
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  مننژیت کاندیدیایی :  )1

  . آرام و مزمن داردف می باشند سیر پس از ورود کاندیدیا به خون رخ می دهد مایع نخاع در اینجا کامالٌ شفا

  سپتی سمی (( کاندیدمی ))  )2

  اکثر مبتالیان ، داراي لوسمی بوده اند مرگ و میر بسیار باالیی دارند .

% استفاده می شود که شفاف کننده است زیـر میکروسـکوپ سـلول هـاي      KOH 10تشخیص : در آزمایش مستقیم از 

ه می شود از کشت نیز استفاده می شود بـراي نمونـه گیـري    مخمري بیضی یا گرد جوانه دار و میسیلیوم هاي کاذب دید

  باید از خلط صبحگاهی استفاده شود . 

  درمان  

  درمان برفک                         نیستاتین . 

  . و همچنین کرم هاي حاوي نیستاتین درمان کاندیدیازیس واژینال : کرم هاي ایمیدازول مانند کلوتر یمازول

  .   Bسیسمتیک                                آمفوتریپسین  درمان کاندیدیازیس

  کریپتوکوکوزیس  

این بیماري به خصوص در ایدزي ها مطرح است این ارگانیسم یک ارگانیسم یک قارچ مخمري کپسولدار است و کپسـول  

مـی شـوند . آنتـی بادیهـا     نوع دارد که نوع هاي        در ایدزي ها دیده  4آن یک فاکتور و ویروالنس محسوب می شود 

معموالٌ قابلیت محافظت ندارند بلکه ایمنی سلولی مهم است تصویر رادیوگرافی ممکن است بسیار شـبیه بـد خیمـی ریـه     

  باشد و گاهی اشتباهاٌ به همین دلیل عمل جراحی انجام می شود . 

  عوارض  

د شود ولی گاهی عفونت منتشر می شود پس از الف ) عفونت از ریه شروع می شود ممکن است صرفاٌ ضایعه اي گذرا ایجا

  .  اکثراٌ موارد تشخیص داده نمی شودلحاظ آماري فرم ریوي بیش از همه اتفاق می افتد  ولی 

  این عارضه  به صورت مننژیت ، آنسفالیت و کریپتوکوکوما تظاهر می یابد .   CNSب ) در گیري 

دیده می شود مننژیت است سیر بیماري مزمن اسـت و مـدتها در    شایع ترین عارضه اي که در کلینیک از کریپتوکوکوس

حد تغییر شخصیتی است نهایتاٌ به عالئمی سردرد ، استفراغ و تب می رسد . آنسفالیت هم تقریباٌ همان عالئم را دارد ولی 

از همه فرم ریـوي  سیر سریعتر و کوتاهتري دارد کرپتو کوکوما اغلب به صورت ضایعه اي فضا گیر بروز می یابد پس بیش 
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  اتفاق می افتد ولی بیش از همه فرم مننژیت تشخیص داده می شود . 

اسـتفاده   Indian Inkتشخیص : معموالٌ مایه نخاع به عنوان نمونه استفاده می شود براي تشخیص زیر میکروسـکوپ از  

استفاده می شـود مـی تـوان بـا     می شود که به دلیل حضور کپسول ، هاله روشنی دور سلولها دیده می شود از کشت نیز 

  استفاده از تست سرولوژي ، به دنبال آنتی ژن قارچ گشت 

  فلوروسیتوزین استفاده می کنند .  5استفاده می شود که جدیداٌ آن را همواره با    Bدرمان : معموالٌ از آمفو تریسین   

  نکته  

کـه عالئـم بـالینی     CNSوص در فرمهـاي ریـوي و  به طور کلی کریپتوکوکوس اغلب با نئوپالسم اشتباه می شوند به خص

  مطابق یک تومور در حال پیشرفت می باشد اشکال دیگر کریپتوکوکوزیس : عبارتند از : 

  ) فرم استخوانی 3) فرم احشایی       2) فرم جلدي مخاطی و جلدي     1

Mucov : mycosis   
مسیلیومهاي عریض با دیواره ضخیم و بدون تیغـه میـانی    به اندازه آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس شایع نیست قارچ داراي

  است این بیماري در افراد زمینه دار دیده می شود . ( سیستم دفاعی مختل ) فرمهاي مختلف آن عبارتند از : 

  رینوسربرال ( بینی مغزي ) شایع ترین فرم است که اغلب همواره با اسید وز در بیماران دیابتی دیده می شود . 

 بالینی فرم رینوسربرال   عالئم

از حفرات بینی با سینوسهاي یارانازل شروع شده چشم و مغز و مننژ را گرفتار می کند و ادم در نواحی از اطراف چشم  )1

و صورت دیده می شود که ممکن است که منجر به کوري شود عالئم سینوزیت را نشان می دهـد ترشـحات بینـی ابتـدا     

 ناطق نکروتیک سیاه با قرمزي روي حفرات و تیغه میانی دیده می شود . غلیط است بعد خونی می شود و م

فرم ریوي در کسانی که دچار بد خیمی سیستم خونی لنفی اند دیده می شود بیمار تب و سرفه و خلط خـونی دارد و   )2

 ممکن است منجر به ترمبوز و انفارکتوس ریوي شود گرفتاري قبلی هم دیده می شود 

دردهاي شکمی ، زخـم معـده ،     GIفراد دچار سوء تغذیه دیده می شود از عالئم آن ، خونریزي در فرم گوارشی : در ا )3

 اسهال ، استفراغ خونی ، مدفوع خونی می باشد . 

 شکل است :  2فرم جلدي به  )4

  اولیه : در بیمارانی که دچار سوختگی شده اند دیده می شود .  )1
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 ثانویه : در بدخیمی ها دیده می شود .  )2

    تشخیص

چون موکورمایکوز یک بیماري قارچی کشنده است تشخیص سریع بیماري حیاتی است براي تشـخیص معمـوالٌ آزمـایش    

  مستقیم و کشت انجام می شود در آزمایش مستقیم میسلیوم پهن بدون تیغه میانی دیده می شود . 

  درمان  

د و جراحی براي برداشت بافتهـاي نکروتیـک   می باش Bاصالح زمینه مساعد کننده مهم می باشد دارو موثر آمفوتریسین 

  الزم است . 

  :    Aspergillosisو    

از نظر شیوع بعد از کاندیدیازیس در درجه دوم قرار می گیرد ساپروفیت می  باشد کونیدیهاي این قارچ با تنفس وارد ریه 

ولی در اثـر تمـاس مـداوم بـا اسـپورقارچ      می شود غالبا ٌ در افرادي که سیستم ایمنی سالم دارند عفونتی ایجاد نمی کند 

نکتـه در ارتبـاط بـا بیمـاریزایی قارچهـاي       3حتی با داشتن سیستم ایمنی سالم ممکن است به بیماري مبتال شوند پس 

  فرصت طلب مطرح می شود : 

 , A.flavus) دفعـات تماسـی  : مهمتـرین قارچهـاي ایـن خـانواده       3) دوز        2) وضـعیت ایمنـی میزبـان           1

A.fumigatus  . می باشد  

  مکانیسم بیماریزایی این قارچ به یکی از طرق زیر می باشد . 

: قارچ در حفرات بدن جایگزین شده بدون تهاجم تکثیر می یابد شایع تـرین نـوع آن      COLONIZATION) و    1

شود در اثر تکثیـر آسـپیرزیلوها یـا      ریوي است که در قله ریه است در حفره اي از که در اثر سل ایجاد شده جایگزین می

FUNGUS BALL      ایجاد می کند که مجموعه اي است از میسلیومها و سلولهاي دفـاعی میزبـان در حالـت معمـولی

نارحتی خاصی ایجاد نمی کند ولی اگر در دیواره ریه بچسبد ایجاد هموپتیزي ( خونریزي از ریه ) مـی کنـد کـخ بسـیار     

  خطر ناك و کشنده است . 

  )  :    ABPAآلرژي(   )2

هاي قارچی دیده می شود که معموالٌ آسم خطر ناکی دارند چون به طرف فیبروز پیش می رود AGدر اثر حساسیت به  

توتـال و اختصاصـی      Ige آسپرژیلوس مثبت است و     AGمی باشد تست پوستی با     A.fumigatusعامل آن     
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  باالیی دارند . 

  invasion) تهاجم یا  3

بیشتر در افرادي که زمینه دارند مثل بدخیمی هاي خونی لنفی ، مصرف کنندگان آنتی بیوتیک ها و آنتـی کانسـر هـا و    

کسانی که پیوند مغز استخوان دریافت می کنند دیده می شود . اولین جاي تهاجم ریه است گرفتاري مغزي ، آبسه هـاي  

ده می شود  ذرات حاصل از آمیبیوز ایجـاد آمبـولی کـرده ضـایعه را     مغزي ، آندوکاردیت ، گرفتاري پوست و کلیه هم دی

  :      intoxication) مسمومیت :   4منتقل می کنند 

 A. flavus   در روي بادام زمینی هم آفالتوکسینB   . را تولید می کند که با سرطان کبد در ارتباط است  

  تشخیص  

  شد . نمونه باید تازه باشد و از دوروش استفاده می و

  الف ) آزمایش مستقیم :  

% + رنگ آمیزي                             به صورت میسلیومهاي پهن و منشعب با تیغه هاي میانی دیده می شود 10پتاس 

  که با این آزمایش نمی توان گفت که قارچ حتماٌ آسپرژیلوس است بلکه ساپروفیت بودن را تعیین می کند .

  ب) کشت :  

ساعته و از روي ساختمان اسپورزایی معلوم می شود که چه نوع آسپرژیلوس  24انجام می شود رشد سریع   Sدر محیط 

هست در برشهاي آسپژیلوس قارچ به صورت میسلیومهاي دو شاخه دیده می شود که قطر شاخه اي اصلی و فرعـی برابـر   

  بوده و یک زاویه حاده بین این دو شاخه وجود دارد . 

  نکته  

  تهاي سرولوژیکی در مورد آلرژي و کلونیزاسیون کاربرد دارد . تستهاي تس

از پردنیزولون اسـتفاده مـی شـود در         ABPAدرمان : اگر امکان جراحی وجود داشته باشد بهتر است جراحی شود در

  نوع مهاجم از آمفوتریسین    استفاده  می شود . 
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  نکات تکمیلی میکروبیولوژي

  علم میکروبیولوژي

هاي بدست آمده در این علم بسیار زیادند. البتـه   باشد، در نتیجه پیشرفت روبیولوژي جزء علوم کهن دنیا میعلم میک

شـد،   هاي بالینی میکروبیولوژي تأکید می اکنون در حال انجام هستند، برخالف گذشته که برجنبه مطالعات زیادي هم، هم

هـا یـا    هـاي مختلـف میکروارگانیسـم    شـود. در ایـن علـم جنبـه     یهاي مولکولی و ژنتیکی این علم تأکید م امروزه بر جنبه

  گیرد.   ها مورد بررسی قرار می میکروب

باشد که اعضاي ایـن   هایی می یک میکروب یا یک میکروارگانیسم، عضوي از گروه بسیار بزرگ و متنوعی از ارگانیسم

کوچـک هسـتند و بـدون اسـتفاده از     هایشان، فقط بـر اسـاس یـک ویژگـی آن هـم اینکـه همگـی         رغم تفاوت گروه علی

ها موجودات ریزي هستند کـه اگـر    شوند. از طرفی میکروارگانیسم شوند، در یک گروه قرار داده می  میکروسکوپ دیده نمی

هاي ژنتیکی بررسی و تجزیه و تحلیل کنـیم   ها را از نظر شکل ظاهري، عملکرد، خصوصیات بیوشیمیایی و یا مکانیسم  آن

  شود.   م بیولوژي باروتر میشناخت ما از عل

بینی را  علم میکروبیولوژي با اختراع میکروسکوپ در اواسط قرن شانزدهم شروع شد و اولین مردي که موجودات ذره

هـا   دید آنتوان لیون هوك و کسی که میکروسکوپ را اختراع کرد رابرت هوك بود. در اواخر قرن نوزدهم به نقش میکروب

ها  را در محیط کشت جامـد جـدا     سل وبا را کشف  کرد، باکتري  راوانی داده شد. کخ باسیلدر محیط و پزشکی اهمیت ف

ي  ي تخمیر، واکسن سیاه زخم، حاوي وباي مرغی را کشف کـرد و نظریـه   کرد و اصول کخ را ارائه داد، لویی پاستور پدیده

  باشد.  کخ می خود به خودي را رد کرد. عصر طالیی میکروبیولوژي مربوط به دوران پاستور

  اصول کخ 

  شود.   زا در افراد و یا حیوانات آلوده وجود دارد در افراد سالم یافت نمی هاي بیماري ارگانیسم -1

  زا باید روي محیط کشت سینتیک ایزوله شوند.  عوامل بیماري -2

  دهد.   هاي جدا شده پس از تزریق به حیوان احساس بیماري می ارگانیسم -3

  شود.   یماریزا از حیوان حساس مبتال در محیط سینتیک ایزوله میارگانیسم ب -4

  انواع میکروب  

مطرح کردند. قدرت تفکیک آن  900× است برخی مبالغ  100×میکروسکوپ نوري: بزرگنمایی این میکروسکوپ  -1
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ابـل  ي میکروسـکوپ نـوري ق   ) بوسـیله hanging dropsمیکرون است. حرکت توسط قطـره معلـق (   2/0نصف موج و 

بررسی است. عدسی شیئ با بیشـترین بزرگنمـایی در میکروسـکوپ نـوري بنـام عدسـی امولسـیون یـا روغنـی معـروف           

  است.  10×) و بزرگنمایی عدسی چشمی 90×(برخی منابع  100× بزرگنمایی عدسی شیئ  است،

  بزرگنمایی چشمی = بزرگنمایی کل × بزرگنمایی شیئی 

  تواند زنده یا مرده باشد.  میسلول در بررسی با میکروسکوپ نوري 

  آمیزي الزم نیست و در نتیجه نمونه زنده است.  میکروسکوپ زمینه تیره: در این روش رنگ -2

کند، زمینـه    طرز  عمل: داراي کندانسور خاصی است که از رسیدن نور از منبع نوري به عدسی چشمی جلوگیري می

  شود.   د و باعث انحراف پرتو به عدسی چشمی میتاریک است مگر اینکه ؟ در محیط وجود داشته باش

  کاربرد: 

  میکرون  2دیدن ارگانیزم بسیار نازك با قطري کمتر از  -2  ها  مطالعه حرکت باکتري -1

اند و مطالعه  میکروسکوپ فازکنتراست: عملکرد آن مطالعه اجزي درون سلولی مانند اندواسپورها که اسپور درونی -3

   تغییرات ساختاري سلول

میکروسکوپ تداخلی: مکانیزم آن مانند  میکروسکوپ نوري است. اصول آن ماننـد میکروسـکوپ فـاز کنتراسـت      -4

  است ولی وضوح تعصویر (عمق) و شکل تصویر بهتر است، قدرت تفکیک از فاز کنتراست کمتر است. 

آمیـزي منفـی کـه رایجتـرین       رنگ شود (بجاي نور سفید). از میکروسکوپ الکترونی: از پرتو الکترونی استفاده می -5

  نوع میکروسکوپ الکترونی وجود دارد: -2شود.  رنگ آن فسفوتنگستان پتاسیم است در این میکروسکوپ استفاده می

)1 (SEM بعدي از سطح 3شود و ایجاد تصویر  شناسی استفاده می (نگاره): در ویروس  

)2 (TEM  سلولی (تخمین اندازه اجزاي سلول) و بررسی سـاختار  (گذاره): بررسی اطالعات از درون سلول و اجزاي

  میکرون  001/0و داراي باالترین قدرت تفکیک = 

  بندي  طبقه

  بندي کردند.  ها را در دسته بزرگ طبقه بندي بیولوژیک ارگانیسم در اولین تقسیم

خـود را از   DNAهـا کـه مولکـول     ي محصور در غشـاء هسـتند و پروکـاریوت    ها که حاوي هسته ي یوکاریوت دسته

  اند.  محتویات سیتوپالسم متمایز نکرده
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  ها ها و پروکاریوت ي یوکاریوت خصوصیات متمایز کننده
  ها  یوکاریوت  ها  پروکاریوت  صفات 

  +   -  غشاي هسته 
  بیش از یک عدد   یکصد  تعداد کروموزوم 
  خطی  حلقوي  فرم کروموزوم 
  )n2دیپلوئید (  )nهاپلوئید (  نوع کروموزوم 

  +  -  وجود هستک یا نوکلئوپالسم 
  +  -  هیستون  - DNAکمپلکس 

  +  (به جز آرکئوباکترها) -  وجود اینترون 
  +  -  هاي ارگانلی   ریبوزوم

  vos S80  هاي سیتوپالسمی  ریبوزوم
  +  -  هاي داراي غشاء ارگانل

  + (به جز آرکئوباکترها) -  اسکلت سلولی 
  +   -  میوز - میتوز
  + vos  سیتوزآندو -اگزوسیتوز

  +   -  حرکت آمیبی
  +  ها) (به جز اسپیروکتال -  حرکت موجی سیتوپالسم 

  -  -  غشاء (مزودرم)
  +  -  وجود استرول (کلسترون)

N-  استیل مورامیک اسید  -  -  
  -  + Dاسید آمینه نوع 

  - +  )DAPدي آمینوپملیک اسید (
  -  +  هاي بتاهیدروکسی نیترات دانه

  میکرومتر  2/0  کرو متر تک رشته اي می 02/0  منظر فالژل 
  میکرومتر 5بیش از   میکرومتر  3تا  5/0  اندازه 

  -  +  نوکلئوئید 
  +  -  -جریان داخلی سیتوپالسمی (سیکلوز)

  

  نکته: مهمترین وجه افتراق پروکاریوت و یوکاریوت غشاي هسته است. 

هـاي    بنـدي  ي خود تقسیم وه پروتیست، به  نوبهشوند و گر هاي میکروبی تحت عنوان پروتیست شناخته می یوکاریوت

  کوچکتري دارد که عبارتند از: جلبک، پروتوزوآ، قارچ و اسلیم مولد. 

هـا و   هاي منحصر بـه فـردي دارنـد از موجـودات زنـده متمـایز هسـتند، یوکـاریوت         ها به لحاظ اینکه ویژگی ویروس

هاي بیولوژیک تولیـد انـرژي    مورد نیاز در همانندسازي و دستگاههاي  هایی هستند که تمامی آنزیم ها ازگانیسم پروکاریوت

شـوند   هـا متمـایز مـی    ها به لحاظ داشتن این خصوصیات از ویـروس  ها و پروکاریوت متابولیک را  دارند. بنابراین یوکاریوت

  ها قدرت انجام عملکردهاي فوق را ندارند)  (چون ویروس

بنـدي   هـا و پروتـوزوآ تقسـیم    هـا و قـارچ   ها، بـاکتري  ه چهار گروه ویروسها  را ب تري میکروب بندي کلی طبق تقسیم

  هاي چند سلولی چندان تنوعی ندارند.  اند، میکروب هاي تک سلولی کنند که ارگانیسم می
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  شان ها، اندازه و نوع سلولی جدول: انواع میکروب
  میکروب  اندازه تقریبی   ماهیت سلولی 

  ویروس   mµ 25/0 – 01/0  ماهیت سلولی ندارد 
  باکتري   mµ 750 -1/0  پروکاریوت 
m  یوکاریوت  m2 1µ −   قارچ   <
  پروتستیت  mµ1000-2  یوکاریوت 

  

  تاکسونومی

  ها بندي باکتري طبقه

هـا   باشد که بر اساس آن پروکـاریوت  ) میClassificationبندي ( طبقه)،Taxonomyبندي ( هدف اصلی از رده

هاي باکتریـایی خاصـی یعنـی      هاي با روش گیرند. براي تعیین گونه هاي قرار می بر اساس خصوصیات مشترکشان در گروه

identification ها ( بندي آن و سپس طبقهnomenclatureي  لعـه بنـدي بـراي مطا   ) استفاده شود. همچنین طبقه

ها بر اساس خصوصیات فنوتیپی را حتماً ایجاد یک تاریخ تکـاملی عمـومی    هاي مختلف میکروارگانیسم ارتباطات بین گروه

شوند و اطالعات حاصل از این طریـق   گیري می شود. تعداد زیادي از خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی اندازه استفاده می

  شوند.   می بندي استفاده براي ایجاد یک سیستم طبقه

  باشد:  بندي بر اساس دو توالی جدید و قدیم می طبقه

  توالی جدید:  

species→  Genus→  familly→  order→  class→  phylom→  Domain 

  کالس  (راسته)  (خانواده)  (جنس)  (گونه)

  (رده)

    شاخه 

  

(سلسـله) اسـتفاده    Kingdomاز  Domainتوالی قدیمی: دقیقاً شبیه توالی جدید بوده ولی در گذشته به جـاي  

  شد.  می
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speais→  Genus→  Family→  order→  class→  phylom→  kingdom :

  مثال

coli گراسیلیکوتس  ها اسکوتوباکتري  ها  یوباکتري  انتروباکتریایه  اشریشیا  

(Gracilicutes) 

  پروکاریوت

  

دکه از زمان لینه به کار بـرده شـده اسـت.    شون ) نامیده میspeciesبندي گونه ( مهمترین رده در سلسله مراتب رده

ها معموالً بر اساس بعضی از خصوصـیات فنـوتیپی    گیرند. جنس ) قرار میGenusهاي مرتبط به هم در یک جنس ( گونه

باشند  اي مرکب از نام جنس و نام گونه مورد استفاده می ها به صورت نام دو کلمه اند و نام عمومی باکتري مجزا ایجاد شده

ي میکروب ضـمناً نـام    هاي دو اسمی صرفاً یک نامگذاري هستند و نه توصیف گونه ر آن نام اول، نام جنس است. نامکه د

شود و در متن بـا حـروف    ي بعدي آن با حروف کوچک شروع می شود ولی کلمه جنس با حروف بزرگ انگلیسی شروع می

  شود.  ایتالیک نوشته می

  

  eaceaeخانواده با پسوند     

  ذاري نامگ

 alesراسته با پسوند     

  

  باشد.  ها کتاب باکتریولوژي سیستماتیک برجی می بندي پروکاریوت مرجع طبقه

اي از   تـوان مجموعـه   نامند.گونه باکتري را مـی  هاي مشتق از یک سلول را می ) گروهی از سلولstrainنکته: سویه (

  هاي کامالً منسوب در نظر گرفت.  سویه
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  بندي  انواع طبقه

شود (خواص ماکروسکوپی، میکروسکوپی، بیوتایپینگ و سـرو تایپینـگ و    بر اساس خصوصیات ظاهري بررسی می

  الگوي آنتوبیوگرام)

  بندي فنوتیپی   طبقه -1

  متغیر بوده و جزء معیارهاي دقیق نیست.         

  گیرد.  ی قرار میها مورد بررس ترین آن بندي صفات پایدار و با ارزش بندي ژنوتیپی: در این طبقه طبقه -2

A تعیین میزان :G C←   روش مشکلی است.  +

B تعیین توالی یا سکانس :DNA  

C هیبریداسیون :DNAprob DNA←  

D آنالیز پالسمیدها :  

          aهاي محافظت شده: جنس و خانواده   : بخش  

E ریبوتایپینگ (بررسی :DNA (ریبوزومی  

          bهاي متغیر: گونه و زیرگونه  : بخش  

F :RFLP الگوي قطعات :DNA  کروموزومی  

  بندي عددي: فنوتیک (تاکسومتریک) یا کامپیوتري   طبقه -3

ها که عالوه بر وجـود   گونه: گروه مشخصی از سویه ←بندي فیلوژنی: واحد فیلوژنی در باکتري هاگونه است طبقه -4

هـا) از   اند. براي مطالعه فیلوژنیک (مطالعه تکامل باکژي ت عمده در خصایص ضروري، در برخی صفات از هم متمایزتشابها

) یـا ردیـف بـاالتر از خـانواده     Rankشود و این معیار براي تعیین قرابـت رنـک (   استفاده می srRNA16تعیین توالی 

  شود.  استفاده می DNAگونه) از همولوژي تر از خانواده (جنس و  گردد ولی براي پایین  استفاده می

بندي آنالیتیـک: تجزیـه و تحلیـل سـاختارهاي مختلـف بـاکتري ماننـد آنـالیز اسـیدهاي چـرب و آنـالیز              طبقه -5

  مایکو باکتریوم.   هاي غشاء و کروماتوگرافی اسید مایکولیک  پروتئین
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  ها ساختمان باکتري

  ) باکتريDNAساختار ژنوم ( -1

باشـد و داراي سـوپرکویل یـا ابرمـارپیچ      متر می میلی 1شود. طول ژنوم  ) رنگ میDNAي فولگن (براي آمیز با رنگ

ها هم  شود. بعضی از باکتري ها خنثی می و شبه هیستون +Mg2ها، آمین توسط پلی DNAباشد. شارژ منفی  ) می-منفی (

ها پالسـمید نامیـده   DNAباشند که این  ارج کروموزومی حلقوي میخ DNAهاي کوچکی از  هستند که داراي مولکول

  باشند.  ها مورد نیاز نمی هایی هستند که در زندگی طبیعی باکتري شوند. که معموالً حامل ژن می

  ریبوزوم -2

ر زیـ  2هـا هسـتند کـه داراي     ها وجود دارند. ریبوزوم ي پروکاریوت از مهمترین ساختارهاي سیتوپالسمی که در همه

ها مکان سنتز پروتئین در  آیند. ریبوزوم ها به وجود میRNAها و  اند که این زیر واحدها از پروتئین واحد کوچک و بزرگ

هاي پروکاریوتی از نظر شکل و عملکرد به انواع یوکاریوتی خود شـباهت دارنـد امـا ماهیـت      سلول هستند اگرچه ریبوزوم

هـا   هـا در پروکـاریوت   باشند. به علت این اختالف، ریبوزوم ها متفاوت می وتهاي ریبوزومی در پروکاریRNAها و  پروتئین

هاي  بیوتیک زا را از بین ببرند. آنتی هاي بیماري هایی هستند که بتوانند باکتري مکان هدف مهمی در طراحی آنتی بیوتیک

زیـر واحـد کوچـک و     2رسانند.  میهاي پروکاریوتی به سلول میزبان یوکاریوتی خودآمیبی ن طراحی شوند بر روي ریبوزوم

  باشند.  می s50و  s30بزرگ 

      s30←دارايsrRNA21   نوع پروتئین  +16

  باشد.  می    که به صورت 

     s50← دارايsr RNA, sr RNA5     نوع پروتئین  32و  23

نیـز در ایـن اتصـال     +Kها (پوترسین و اسـپریمیدین) و  آمین شوند. پلی متصل می +Mg2از طریق s30با  s50جزء 

  است.  rRANدرصد ریبوزوم از جنس  60نقش دارند. 

  ها گرانول -3

سم فعال است ولی شرایط براي تکثیـر مهیـا   شوند که باکتري از نظر متابولی ها در سیتوپالسم زمانی ایجاد می گرانول

ي سکون  شوند ولی در انتهاي مرحله ها هنگام رشد لگاریتمی مصرف شده و دیده نمی اسیدهاي این دانه PHنیست مثل 
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  اند.  فراوان

)aبـا   هاي فسفات و ها: متافسفات پلیمریزه/ ذخیره ارنست / قطبی)، جنس آن -هاي ماکروماتیک: (ولوتین/ بابز ) دانه

شوند. اگر میزان کربن و نیتروژن کم باشد و یا میزان فسفر زیاد باشد ایـن   آمیزي می استفاده از روش آلبرت و ناسیر رنگ

  شوند.   ها تولید می دانه

  مثال: باکتري یرسینا، کورینه باکتریوم، انتروباکتر 

)bهاي پلی هیدروکسی بوتیرات ( ) دانهPHBباشـند و بـا     ي لیپیـد یـاچربی مـی    رهها منبع کـربن، ذخیـ   ): این دانه

  شود.  دیده می PHBآیند: اگر میزان کربن باال باشد کربن اضافی به شکل  استفاده از سودان بلک به رنگ سیاه در می

  مثال: سودوموناس، باسیلوس 

)cگوینـد.   اي هم می ستههاي نشا ها دانه اند و به آن ها منبع کربن هاي گلوسیدي: (قندي یا گلیکوژنی)، این دانه ) دانه

  باشد.  می PHBآیند. شرایط تولید آن مانند  اي در می با استفاده از ید (لوگل) به رنگ قهوه

  اي)  هاي گرم منفی روده مثال: انتروباکتریاسه (باکتري

  پوشش باکتري-4

)aهـا بـه    کاریوتگویند. غشاي سیتوپالسمی پرو ) غشاي سیتوپالسمی: غشاي سیتوپالسمی را غشاي داخلی نیز می

شوند. به استثناي مایکوپالسما که  غشاي آن داراي اسـترول   ها متمایز می دلیل فقدان وجود  استرول از غشاي یوکاریوت

  باشد.  است. این غشا ساختار کلی غشاهاي بیولوژیک را دارد و داراي سه الیه فسفولیپید، پروتئین و کربوهیدرات می

  شد. با ي آن پروتئین می ترکیب عمده

  اعمال  غشاء: نقش نفوذپذیري انتخابی (بعنوان سد اسموتیک)  

  هاي خارجی prهاي خارجی یا  * ترشح آنزیم

  * بعنوان محل فسفوریالسیون اکسیداتیو و زنجیره انتقال الکترون (کارمیتوکندري)

  * داراي کمورسپتور، در ترانس اکسیداسیون حسی نقش دارد. 

  ي عرضی یا پل عرضی نقش دارد.  سیلین در ساختن دیواره متصل شونده به پنیهاي  * به دلیل وجود پروتئین

  کنند.  جا می سازهاي دیواره سلولی و کپسول را جابه باشد که پیش * غشا داراي ؟ یا ناقلین لیپیدي می

  ي سلولی مطرح است.  هاي مؤثر در سنتز دیواره * غشا به عنوان جایگاه آنزیم
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  دارد. * در تقسیم سلولی نقش 

  همانندسازي شده از هم) نقش دارد.  DNAي  * غشا در همانندسازي (جدا شدن دو رشته

  * غشا در ترانس پپتیداسیون نقش دارد. 

  هاي خارجی:   نقش غشاء در ترشح پروتئین

g)سیستم ترشحی باکتري ,V,IV,IIIسیستم ترشحی  5: −( II, I .وجود دارد   

  +ها  و درپنوموکوك و باسیلوس از گرم secغیر وابسته به  ←)ABC(سیستم  I)  سیستم ترشحی تیپ 1(

            )1 (TOLC 

 HLYD) 2(  پروتئین دارد 3این سیستم براي فعالیت نیاز به 

            )3 (HLYB 

  باشند.  ید راهنما) میهاي مترشحه از این سیستم فاقد سیگنال پپتید (پپت پروتئین

  ) sec: (وابسته به  Vو  II) سیستم ترشحی تیپ 2(

  سیستم اتوترانسپورتر    اي)   (سیستم ترشحی دو مرحله

  داراي چندین پروتئین شامل: 

- SecA :ATpase 

- secB چاپرون :  

- sec DFY :pr هاي غشاي داخلی  

  سیگنال پپتیداز 

هـاي   پروتئین در این سیستم دخالت دارند. پروتئین 20: در حدود sec : غیر وابسته بهIIIسیستم ترشحی تیپ  -3

ترشحی توسط این سیستم بدون قرارگیري در فضاي پري پالسمیک مستقیماً توسط کانال ایجاد شده بـه خـارج ریختـه    

grهاي شوند. این سیستم مشابه سیستم فالژن در باکتري می ,gr+   است.  −

هـا از طریـق تمـاس سـلولی گـاهی       : مسئول ترشـح اگزوپـروتئین  sec: غیر وابسته به IVرشحی تیپ سیستم ت -4

  گردد.   پروتئین توسط این سیستم ترشح می -DNAکمپلکس 

  ها عبارتند از:  گذارند که بعضی از آن نکته: برخی عوامل ضد باکتریایی بر غشاي باکتري اثر می

  زند.  نت مانند دارد و فسفاتیدیل اتانول آمین غشا را صدمه میمیکسین که ساختمان حلقوي و دترج *پلی
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  کنند.  را در غشا متوقف می DNAاتیل الکل و نووبیوسین که سنتز   * اسید نالیدیکسیک، فنیل

  کند.  * عالوه بر این نووبیوسین سنتز اسید نیکلوئیک را نیز متوقف می

سازد. یونوفورها ترکیباتی هستند کـه انتشـار    را از غشا آسان می* والینومایسین که یونوفوري است که عبور پتاسیم 

  سازند.  هاي خاصی را از غشا میسر می سریع کاتیون

)b) :دیواره سلولی (cell wall (  

ي سلولی سختی که از  ها توسط غشاي پالسمایی احاطه شده است و این غشاء توسط دیواره سیتوپالسم همه باکتري

شود. نقش دیواره سلولی حمایت سلول در مقابـل   شود (پپتید و گلیکان) محافظت می ه ساخته میقندها و اسیدهاي آمین

هـا   دهد. بعضی از باکتري  اش را می چنین این دیواره به سلول باکتري شکل ویژه باشد، هم آسیب ناشی از فشار اسمزي می

خارج از سلول میزبان خـود بـاقی بماننـد چـون دیـواره       توانند در مانند مایکوپالسماها دیواره سلولی ندارند، بنابراین نمی

سلول امکان نگه داشتن و باقی ماندن اختالف فشار اسمزي در دو طرف خود یعنی در داخل سلول باکتري و خارج از آن) 

 PPLOباشد. گروهی از مایکوپالسـماها را قـبالً    سازد ولی در مایکوپالسماها این اختالف غیر قابل تحمل می را مهیا می

 PPLOهـاي شـبیه پنومـوي یـا      هـا را میکـروب   الریه گاوي جدا شدند، لذا آن نامیدند چون اولین بار در بیماري ذات می

grهاي نامیدند. باکتري ,gr+ اند کـه بـه صـورت زیـر      ي سلولی خود داراي  اجزاي مشترك و اجزاي اختصاصی در دیواره −

  باشد.  می

  اجزاء مشترك

  الیه  دارد.  gr+40هاي ر باکتريد

PG :(مورین یا موکوپپتید) (پپتید و گلیکان)  

  الیه دارد.  gr− 2-1هاي در باکتري

gr+ساکارید) ها: (تیکوئیک  اسید / پلی  

  اجزاي اختصاصی: 

gr− :هاLp  ،لیپوپروتئینpL   ،فسفولیپیدLpS ساکارید   لیپوپلی  

  OM پالسمیک، اتصاالت بایر  غشاي خارجی، پورین، فضاي پري  
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  پپتید و گلیکان

استیل گلوکز آمین است که بـه طـور یـک در     -Nاستیل مورامیک اسید (اسید مورامیک) و  -Nاي از  پلیمر پیچیده

شـوند. یـک     به هم متصل می β)1→4گلیکوزیدي ( -Nولکول در پپتید و گلیکان با پیوند اند. این دو م میان قرار گرفته

هاي گرم مثبت  یابد. ترکیب این زنجیره تترا پپتید در باکتري است. مورامیک اسید اتصال می -Nي تتراپپتیدي به  زنجیره

 -Dالیـزین،   -Lهاي گرم منفی بـه جـاي    آالنین. در باکتري -Dالیزین و  -Lگلوتامین،  -Dالنین آ -Lعبارت است از 

شـوند.   ها متصـل مـی  DAPها به همین  هاي دیواره گرم منفی گیرد. لیپوپروتئین  ) قرار میDAPآمینو پاپمیلیک اسید (

DAP هـا شـکل    یواره سلولی بـاکتري هاست. بسیاري از اسیدهاي امینه د پیش ساالیز در متابولیسم باکتريD   .را دارنـد

هاي پتیدوگلیکان را به  ي تتراپپتیدي دوالیه متصل شده است و در نتیجه الیه ي پنتاپپتیدي از دو طرف به زنجیره زنجیره

ي پنتاپپتیدي در استافیلوکوکوس اورئوس از پنج گالیسین تشکیل شده اسـت کـه از یـک     کند این زنجیره هم متصل می

  شود.  آالنین در دو تتراپپتید متصل می -Dالیزین و از طرف دیگر بار گروه کربوکسیل  -Lگروه آمین  طرف به

هاي گرم مثبت عالوه بر پپتید و گلیکان  داراي اسید تیکوئیک یا تیکورونیک اسید اسـت.   دیواره سلولی اکثر باکتري

ره سلولی که به صورت کوواالن ناپپتید و گلیکـان پیونـد   ) اسید تیکوئیک دیوا1دو نوع پیوند اسید تیکوئیک وجود دارد: (

) اسید تیکوئید  غشاء (لیپوتیکوئیک اسید) که به طور کوواالن با گلیکولیپید غشا پیوند دارد و در مزوزوم متراکم 2دارد. (

  شود.   می

یکوئیک غشا هستند. اسید ها داراي اسید ت ي گونه اند ولی همه هاي گرم مثبت فاقد اسید تیکوئیک دیواره برخی گونه

نامند و وجـود آن بـا    می  ژن ؟ نومونیا که آن را آنتی شود. از جمله در دیپلوکوکوس ژن سطحی محسوب می تیکوئیک، آنتی

دن سازد. با جانشین ش کند و آن را براي سلول فراهم می را مهار می +Mg2شود اسید تیکوئیک، یون کور مشخص می آنتی

شـوند و توانـایی جـذب     ها سلول مادر برابر اتولیز مقـاوم مـی   اتانول آمین به جاي کونین در اسید تیکوئیک در پنوموکوك

DNA 1توانند با گلیسرول باشند که با پیوند دهند واحدهاي تکراري اسید تیکوئیک می را از دست می 1و یـا  →2 3→ 

1اند و یا ربیتول باشند که با پیوند به یکدیگر متصل شده تر گلیسرول  اند. در واحدهاي پیچیده به یکدیگر وصل شده →5

 30توانـد تـا    نمایـد. زنجیـره مـی    استیل گلوکز آمین پیوند حاصل می -Nیا ربیتول به قندهایی مانند گلوکز، گاالکتوز یا 

واحد تکرار دارد. ترکیب اسید تیکوئیک بر حسب ترکیب محیط کشـت تغییـر پیـدا     20دا کند ولی غالباً تا واحد تکرار پی

هاي گرم منفی قندهاي خنثی نظیر مـانوز، آرابینـوز، گـاالکتوز، رافنـوز، گلـوکز       ي باکتري کند. در اثر هیدرولیز دیواره می
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شود. نظر بر این است که قندها به شـکل واحـدهاي    تولید میآمین و قندهاي اسید گلوکورونیک اسید و مانورونیک اسید 

  ساکاریدي در دیواره سلولی قرار دارد.  کوچک پلی

)، M)، مایکوباکتریوم (C(کورینه باکتریوم ( CMNRهاي  هاي گرم مثبت، تنها باکتري  نکته مهم: در میان باکتري

   باشد. می  DAP)) اسید آمینه سوم R)، رودوکوك (Nنوکارویا (

  نکته: اعمال اسید تیکوئیک: 

  ) استحکام دیوار 3و تأمین آن ( +Mg2) اتصال به یون2) رسپتورباکتریوفاژ، (1(

ژن  ) بعنوان آنتی6خارجی در ترانسفورماسیون  ( DNA) قابلیت جذب 5(  هاي لیزوزیم    ) کنترل کار آنزیم4(

  ها به هم (اتوآگلوتنیاسیون)  ) در اتصال باکتري8میزبان () گیرنده فیبرونکتین سلول 7مشترك (

  ترکیب اسید تیکوئیک یک باکتري با تغییر ترکیب محیط رشد باکتري ممکن است تغییر کند.  

  اي  هاي مختلف دیواره شکل: ساختار بخش

 Aسمی آن به لیپیـد  هاي گرم منفی است که خاصیت  نکته مهم: الیه لیپوپلی ساکارید دیواره، آندوتوکسین باکتري

  باشد.  می Oژن  ژن دارد و به نام آنتی شود. بخش پلی ساکاریدي این الیه خاصیت آنتی مربوط می

گلوکوزیدي اسکلت پپتید و لیکـان را بشـکند و در نتیجـه اسـتیل      β)1-4تواند پیوند ( نکته مهم: آنزیم لیزوزیم می

  شوند.   میک از هم جدا میگلوکز آمین و اسید مورا

  ها خصوصیات داخلی دیگر پروکاریوت

ها سـاختارهاي داخلـی دیگـري هـم دارنـد کـه        ها، بعضی از پروکاریوت ي پروکاریوت غیر از خصوصیات عمومی همه

) نامیـده  Inclusion bodyاي که اجسام داخـل سـلولی (   هاست. ساختارهاي دانه مربوط به عملکردهاي اختصاصی آن

شوند و ممکن  ها معموالً براي ذخیره استفاده می شوند. از گرانول توانند در زیر میکروسکوپ نوري مشاهده می ند میشو می

)، یـا در سیتوپالسـم پراکنـده    PHBهیدروکسی بوتیرات ( -بتا -هاي پلی است به صورت متصل به غشا باند مثل گرانول

اتیک). یک جسم داخل سلولی جالـب یعنـی واکوئـل گـازي هـم در      هاي متاکروم فسفات (دانه هاي پلی باشند مثل گرانول

  کنند، دیده شده است.  هاي آبی زندگی می هاي فتوسنتتیک دیگري که در محیط سیانو باکترها و باکتري

هادر هنگام تقسیم سلولی و احتماالً در  شود. احتماالً مزوزوم هاي غشاي پالسمایی باکتري مزوزوم نامیده می تورفتگی

کردن دیواره سلولی جدید در زمان همانندسازي کروموزوم و قرار دادن کروموزوم جدید در سلول دختر کارایی دارد.  جدا
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هـاي فتوسـنتتیک دیـده     تـر هسـتند در بـاکتري    تر و پیچیـده  هاي غشایی داخل سلولی که اختصاص یافته بیشتر سیستم

  اندازند.  ) و ردوموناس، این غشاها انرژي نورانی را به دام میهاي سبز گوگردي (باکتري chloro Flexusاند مثالً در  شده

  ضمائم باکتري

A:  فالژل  

گیـرد و بـه حـرارت و الکـل      ساختار پروتئینی داشته و از پروتیئن فالژلین ساخته شده و از غشاي داخلی منشاء می

). فالژل مارپیچ چپگرد اسـت و در تمـام   Hژن   ژنی داشته باشد (آنتی تواند خاصیت آنتی حساس  است. تاژه یا فالژین می

ها معموالً یک نوع فالژلین وجود دارد به جز کائولوباکتري که دو نوع مالژلین دارد. انرژي چـرخش فـالژل توسـط     باکتري

هـا اسـت. اسـتثناد و بـاکتري آلکالوفیـل       شود و در حقیقـت موتـور فـالژل کانـالی بـراي پروتـون       پمپ پروتون تأمین می

  ، اریزوپلوتریکس) دریا دوست در میحط قلیایی تأمین انرژي چرخشی فالژل به عهده پمپ سدیم است. (ویبریوکلره

  انوامع چرخش فالژل  

)aهاي ساعت: حرکت به سمت عقب (دور شدن باکتري) کموتاکسی ) در جهت چرخش عقربه-    

)bسی + هاي ساعت: حرکت به سمت جلو (به سمت مواد جاذب) کموتاک ) در جهت عکس عقربه  

  ها بر اساس نحوه قرارگیري فالژل:  بندي باکتري دسته

عـدد فـالژل در یـک قطـب دارد. مثـل ویبریـوکلره و برخـی از         1در این حالت باکتري  ) منوتریکس (مونوتریش):1

  هاي سودوموناس آئروجینوزا لویه

ثـل هلیکوبـاکترپیلوري را   دسـته فـالژل در یـک قطـب دارد. م     1) لوفوتریکس (لوفوتریش): در این حالت باکتري 2

  اسپیلوم سرپنس  

عدد یـا یـک دسـته فـالژل دارد. مثـل اسـپیلوم        1) آمفوتریکس: (آمفوتریش): در این حالت باکتري در هر قطب 3

  مینوس  

) پري تریکس (پري تریش): در این حالت باکتري در تمـامی اطـراف بـاکتري فـالژل دارد. مثـل انتروباکتریاسـه،       4

  باسیلوس 

چرخـد و   گیرد. در فضاي پري پالسمیک به دور باکتري می  از یک قطب باکتري منشأ می  ژل (فالژل درونی):آندو فال

  رود مثال: اسپروکتان به قطب دیگر می
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ها مانند هلیکو باکتر فالژل داراي غالفی از جنس پروتئین غشاي خارجی است. حرکت بـه واسـطه    در برخی باکتري

  باشد.  برخی مثل پرتئوس به دلیل کثرت فالژل از نوع خزیدنی میفالژل از نوع شنا کردن و در 

  sensory Transductionترانس داکسیون حسی: 

  دار به واسطه فالژن خود نسبت به محیط  واکنش یک باکتري فالژن

  فالژن در ترانس داکسیون حسی نقش دارد. 

  )O2(تمایل به) آئروتاکسی 2) کموتاکسی (مواد شیمیایی جاذب) (1اعمال فالژل: (

  ) eي  (تمایل به سمت پذیرنده e Acceptortaxi) 4) فتوتاکسی (تمایل به نور) (3(

دقیقـه   6هاي مکانیکی فـالژل از بـاکتري جـدا شـود پـس از       فالژل براي حیات باکتري ضروري نبوده و اگر با تکان

د و سایر مـواد مغـذي فـالژل تولیـد نکـرده و بـه ایـن عمـل سـرکوب          سازد. باکتري در محیط حاوي قن مجدداً آن را می

  شود.   کاتابولیسمی گفته می

  ساختمان فالژل

gهـاي   ي تاژه یـا فـالژل در بـاکتري    باشد. پایه ها (جسم پایه) می فالژل داراي سه بخش فیالمنت، قالب، حلقه ,g− + 

ي اول نقـش حرکتـی دارد و بقیـه     وجـود دارد کـه حلقـه    L,P,S,Mچهار حلقه شامل −Gهاي متفاوت است. در باکتري

وجود ندارند (چون غشاي خارجی ندارنـد و فقـط داراي    L, Pي  حلقه +Gهاي ها نقش نگهدارنده دارند. در باکتري حلقه

هسـتند   Cي دیگري به نـام حلقـه    در سیتوپالسم خود داراي حلقه –هاي گرم + و  شند. باکتريبا می Mو  Sي  دو حلقه

  شوند.  هاي تخلیص قدیمی تخریب می که به نمک و قلیا حساس است بنابراین در روش

  قرار دارند.  P, Sهاي  پالسمیک حلقه نکته: در فضاي پري

  جانبی است.  هاي ها و پروتئین اي از حلقه جسم پایه. مجموعه -1

)aها از داخل به خارج:  ) ترتیب حلقه  

  : جایگاه آن غشاي داخلی Mي  حلقه -

  : در سوپر ممبران قرار دارد. Sي  حقه -

  ) قرار دارد. PG: در پپتید و گلیکال (Pي  حلقه -

  : در غشاي خارجی قرار دارد. Lي  حلقه -
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)b :موتور (MotB , Mot A پروتئین) ي تاژه)  هاي به حرکت درآورنده نهاي موتور: پروتئی  

)cهاي سوئیچ: تعیین جهت چرخش فالژل ) پروتئین  

)d) ترانس میشن (Trnsmission shaft (  

  )Hookقالب ( -2

  رابطه بین جسم پایه و فیالمنت و از جنس پروتئین 

  ) Filamentفیالمنت ( -3

  ها  ي تاژه و قالب در باکتري ي پایه شکل مقابل: ساختمان جسم پایه

B:(فیمبریه) پیلی :  

هـاي گـرم منفـی     گیرد. عمدتاً در بـاکتري  از جنس پروتئینی بنام پیلین  است که از غشاي سیتوپالسمی منشاء می

آمیزي اختصاصـی در زیرمیکروسـکوپ نـولی قابـل مشـاهده       پاتوژن وجود ندارد. بعد از رنگ +gوجود دارند و در باکتري

  باید از میکروسکوپ الکترونی استفاده نمود.  نبوده و

  مستقیم و زیاد   ): کوتا،Common piliپیلی معمولی یا سوماتیک ( -دو نوع  پیلی وجود دارد: 

  عدد  4تا  Sex pili :(1پیلی جنسی ( -

  باشد:  تیپ می 4از طرفی پیلی معمولی داراي 

  زایی ارتباطی ندارد.  با بیماري: حساس به مانوز است، داراي هم آگلوتیناسیون، Iتیپ 

  زایی  مقاوم به مانوز است. فاقد هم آگلوتیناسیون، مرتبط با بیماري  :IIتیپ 

   BFP (Bandel forming pili): پیلی IV: مقاوم به مانوز است و باالخره تیپ IIIتیپ 

  در ناسیریا گونوره ویبریوکلره  

هـاي دیگـري    طح سلول میزبان است و مقاوم به مانوزهـا، گیرنـده  نکته: گیرنده پیلی حساس به مانور خود مانور مس

  دارند. 

  اعمال پیلی معمولی:  

)1 (Adhesin بعنوان عامل چسبنده :  

  شود.  ) نقش لکتینی: در این حالت به قندهاي موجود در سطح سلول متصل می2(

)3 (Evasinژن پیلی مانند گونوکوك   کند بعلت تغییرات آنتی : طی آن باکتري از سیستم ایمنی فرار می  
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)4 :(Agresin:(اگرسین) : شود.  (تهاجم)، پیلی موجب آسیب به سلول میزبان می  

  Twiching, Giliding) حرکت 5(

باشـد. ژن پیلـی جنسـی روي     تـر مـی   عـدد) و طویـل   4تـا   1تر از پیلی معمولی با تعداد کمتر ( پیلی جنسی ضخیم

  باشد.  قرار دارد. این پیلی بعنوان گیرنده فاژ می )Fیا فاکتور باروري ( conjugeپالسمید 

C :کپسول :  

آمیزي منفی است یعنی در آن  شود که در واقع نوع رنگ کپسول توسط مرکب چین در زیر میکروسکوپ مشاهده می

تراسـیون  ها کپسول از جنس پلی ساکارید است. یکی از استثنائات مهم با سـیلوس آن   گیرد. در اکثر باکتري ماده رنگ نمی

  باشند.  می Dگلوتامیک اسید است. اسیدهاي آمینه از نوع  -Dاست که کپسول آن پروتئینی و از جنس 

ژن بـادي اختصاصـی    اگر کپسول متراکم بوده ولی قطر آن اندك باشد میکروکپسول نامیده مـی شـود کـه بـا آنتـی     

ن آن را در زیـر میکروسـکوپ الکترونـی مشـاهده     تـوا  واکنش داده، در نتیجه در واکنش کوواالنگ قابل ردیابی است و می

باشد. اگر پلی ساکارید خارج سلولی غیر متراکم  آمیزي مرکب چین (رنگ منفی) قابل رویت نمی کرد. در حالی که با رنگ

شـود.   یا بیوفیلم معرفی مـی  Slim layer(شل) اما گسترده باشد به نام ماکرکپسول است که تحت عنوان الیه لعابی یا 

  چنین روش کوواالنگ (تورم کپسولی) قابل ردیابی است . آمیزي منفی و هم الیه در رنگ این

  اند.  * کپسول و میکروکپسول و گلیکوکالیکس با روش کوواالنگ قابل بررسی

  اعمال کپسول

  اتصال به فاژ  -5  بیماریزایی   -4  چسبندگی   -3  ضد کمپلمان   -2  ممانعت از فاگوسیتوز  -1

  ممانعت از هیدروتاسیون (جلوگیري از خشک شدن باکتري)  -7  ها   بیوتیک رابر ورود برخی از آنتیمقاومت در ب -6

  نقش در ظاهر کلنی.   -8

باشـد. کپسـول بـاکتري غالبـاً بـراي ایجـاد        زایی باکتري می کپسول در باکتري استرپتوکوکوس نومونیا عامل بیماري

ضرورت دارد. این باکتري که عامل اصلی پوسیدگی دندان اسـت   پوسیدگی دندان توسط باکتري استرپتوکوکوس موتانس

براي اتصال به دندان، به کپسول مرکز از گلوکان و فروکتان احتیـاج دارد. فروکتـان و گلوکـان بـه صـورت اختصاصـی از       

کوکوس شوند لذا خوردن مواد قندي سبب تولید این دو ماده و در نتیجه تشکیل کپسول توسط اسـترپتو  ساکارز سنتز می

دهد. جنس کپسـول در اسـترپتوکوکوك پیـوژن اسـید هیالورونیـک         شود و در نهایت پوسیدگی دندان رخ می موتانس می
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دار  هاي کپسول ژنیک دارد به جز کپسول استرپتوکوکوس پیوژن. باکتري ها کپسول خاصیت آنتی باشد. در تمام باکتري می

) و خشن dryهاي خشک ( هاي بدون کپسول کلنی د و باکتري) دارنSmooth) و صاف (mucoidهاي مرطوب ( کلنی

)Rough .دارند (  

D آندوسپور: فرم غیر فعال متابولیسمی / فرم غیر تکثیري/ فرم مقاوم باکتري / فرم تمایزي / نهفته :  

د اي را ایجـا  باشـند، سـاختارهاي ویـژه    هـاي باسـیلوس و کلسـتریدیوم مـی     ها که همگی از جنس تعدادي از باکتري

آمیـزي خـاص اسـپور مثـل رنـگ ماالشـیت گـرین در زیـر          توانند توسط رنگ کنند به نام آندوسپور این ساختارها می می

  دیده شوند.  کنتراست -میکروسکوپ نوري و یا توسط میکروسکوپ فاز

الکـل   آید. اسپور به ي درون سلولی است به همین دلیل آندوسپور (اسپور درونی) بوجود می اسپوریک جسم شکننده

  کند.  و اسید مقاوم است. شفاف بوده و نور را منعکس می

گوینـد. در   هاي فعـال از اسـپور وژتاسـیون مـی     به تشکیل اسپور از باکتري فعال اسپوروالسیون و به تشکیل باکتري

Caهایی مانند اسپور آنزیم هایی مانند آالنین را ؟  و یون ,Mg2 2+ Hبیشتر و  + O,P,K2  .کمتر از فرم فعال است  

) اسـت.  PHBاي پلـی هیدروکسـی بـوتیرات (    هاي ذخیـره  اسپور نسبت به فرم وژتاتیو داراي میزان زیادتري از دانه

هـا را  دارد. آب در   کم است. از زنجیره انتقال الکترون تنهـا فـالوو پـروتئین    tRNAبوده و میزان  mRNAاسپور فاقد 

  است.  اسپور اندك

) 2هاي سیتوپالسمی با وزن مولکولی پایین ( ) به شکل پروتئین1اسیدهاي آمینه در اسپور به دو شکل وجود دارد: (

  هاي پروتئینی کوچک   مولکول

شـود. از ترکیبـات    فسـفو گلیسـرات ذخیـره مـی     -3متابولیسم آن بر پایه گلیکولیز بوده و انرژي اسـپور بـه صـورت    

  توان نام برد.  ) را میlysنات کلسیم (واسطه مسیر بیوسنتز پیکول اختصاصی اسپور دي

 -3کلسـتریدیوم   -2باسـیلوس   -1اند و اسـپوراند شـامل    هاي مهم پزشکی که باعث و داراي قابلیت ایجاد * باکتري

  باشد.  کوکسیالز بروفتی می

  شرایط الزم و ضروري براي تشکیل اسپور: 

   P/ N/Cفقر منابع  -1

تمـایزي خـارج سـلولی) را     1(فـاکتور شـماره    EDF -1زیاد باشد. باکتري در تراکم زیاد فاکتور  تراکم باکتري -2

  کند که براي اسپوروالسیون ضروري است.   تولید می
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  قرار گرفتن باکتري در فاز سکون  -3

  ↓GTPکاهش -4

  هاي درونی الزم  بعنوان سیگنال PPPGPP/PPGPPتجمع  -5

  مان  اسپورساخت

  ): شامل پروتوپالسم باکتري (غشاء ستوپالسم و محتویات آن) coreهسته ( -1

اسپور وال (دیواره اسپور): از جنس پپتید و گلیکال طبیعی بوده و در هنگام وژتاسیون منشأ سنتز دیواره سـلولی   -2

  است. 

غیر طبیعی حساس به لیزوزیم و حـاوي  ترین الیه اسپور، از جنس پپتید و گلیکال  ): ضخیمcortexکورتکس: ( -3

  شود) دي پیکولینات کلسیم (مقاومت به فشار مکانیکی را سبب می

4- coat  حاوي اسید آمینه سیستئین از جنس پروتئین شبکه کراتینی و غنی از پیوند دي سولفیدي :  

ترین الیه اسپور اسـت.   رجیاگزوسپوریوم: این الیه درمقاومت باکتري به عوامل ضد باکتري نقش مهمی دارد. خا -5

  باشد. منشأ آن از سلول مادري بوده و در مقاومت باکتري نقشی ندارند.  از جنس گلیکوپروتئین می
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