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 به نام خدا

گاشته ن یفارس نجانب به زبانیتوسط ا یشناس یاز دانش باکتر یا شد تا مطالبیمه یکه فرصترا سپاس خداوند بلند مرتبه 

 ....  یاست و نه محال یخداوند نه مجال یده د بدون خواست و ارایترد یشود. ب

ل یتحص از دورانین یدر حجم مناسب و پاسخگو یکتاب جاد شد تاین احساس در من ایل خود، ایه بر دوران تحصیبا تک

. ردیگ اران قریار دانشجویدر اخت یپزشک یشناس ینه باکتریدر زم یعموم یو دکترا ارشد ی، کارشناسیمقاطع کارشناس

ل عزت م و از خداوند متعاینما یل خود مید بزرگوار دوران تحصیمغتنم و کمال تشکر خود را نثار اساتفرصت را 

 زان را مسئلت دارم.یروزافزون آن عز

 یرباکت ن مطالبیاز تازه تر یاست که حاصل گردآور یشناس یهان باکتریاز ک یشما تنها منظومه کوچک یش رویکتاب پ

رت که به صو یمولکول یپزشک یشناس یباکترکتاب در باشد.  یع متنوع و معتبر مبرگرفته از مناب یپزشک یشناس

 مطالب یریادگیل یجهت تسهدر ر متنوع و معتبر یاز جداول و تصاو تا حد امکان درسنامه و خودآموز نگارش شده است،

 گردد. یم میاق شما در جهت آموختن تقدیاشتشور و ن کتاب به یاستفاده شده است. ا

ا ران ما کردست یدانشگاه علوم پزشک یان پزشکیاز دانشجو یشما تعداد یش رویدر نگارش کتاب په ذکر است که الزم ب

 داشته باشم. یخود را از خانم الهام فتح یرساندند. جا دارد کمال تشکر و قدردان یاری

 

 

 یتیهدا یمنوچهر احمد

PhD یپزشک یشناس یباکتر 

 1395تابستان 

 

Dr.Ahmadi2000@gmail.com 

 

 د.ینمائ تیت را رعایرا یرد. لطفاً قانون کپیگ یار شما قرار میگان در اختیجهت استفاده عموم بصورت را PDFل یفا توجه:
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 گفتار شیپ

 ،نیکره زم یات بر رویش حیدایپ ینکه چرا از ابتدایا است. یپزشکن علوم یتر یین و ابتدایتر یمیاز قد یشناس یباکتر

بر  ها یراکتب تسلطبر  یخود گواهاند، مانده  یها باق یجانداران منقرض شده اند و همچنان باکتر یاز گونه ها یاریبس

ها بر  یو سلطه باکتر یماندگار رمز ،ن زمان ممکنیدر کوتاهترط اطراف یمحبا  یسازگار باشد. ین میات کره زمیح

ت دانش یها در بدن انسان نشان دهنده اهم یباکتر یاجبار یستیهمزن است. یات در کره زمیهر مکان و زمان قابل ح

. استن بد یول هاشتر از سلیبداخل بدن انسان  ستیهمز یها یباکترتعداد  باشد. یم یدر علوم پزشک یکروب شناسیم

ه شد یزیمه رون ها سال تکامل برنایلیا ژنوم آنها وارث میگو نقش دارند و انسانبدن  یبافت هادر تکامل ها  یباکتر

 ند.ر داربش یر در تکامل و بقایانکار ناپذ یتیست انسان بعنوان متاژنوم اهمیهمز یها یباکتر یکیره ژنتیذخ است.

 ارد. ل دیدب یب یها با بدن انسان در سالمت روح و روان و جسم افراد نقش یه باکترم که تعامل سازندیدان یامروزه م

ت یلواز او یکیرا گرفته است.  یبان بشر امروزیگر یپزشک یشناس یباکترن معضل در رابطه با یدر حال حاضر چند

مان ها یک ها یوتیب یتمقاوم به آن ییایباکتر یوع روز افزون سوش هایشاز  یریشگیپ یسازمان بهداشت جهان یها

ف ش مصرو نق یکیوتیب یآنت یع در بروز مقاومت هایوس یکیرات ژنتیید. صرف نظر از نقش تغباش یها م یباکتراَبَر

 یشگیهم یکارجهت ارائه راه، ها یمقاوم باکتر یسوش ها یکردن بقا یک ها در بروز و انتخابیوتیب یخته آنتیافسار گس

ک یوتیب ی آنتاصوال از است.یمورد نک ها یوتیب یآنت یعید طبیتولو  یفلسفه وجودتوجه به  یکیوتیب یآنتمقاومت  در رفع

حذف  یرابنه و کنند  ید میب تولیرق یکروبیت میها در جهت کاهش و کنترل جمع کروبیهستند که م یکیولوژیب ها مواد

 ینتآعملکرد  زان شناخت ازیبه چه م یوزکه ما با دانش امرنجاست یسوال ا. یکروبیستم میاکوس یایدن یشه کنیکامل و ر

 نداردود وج یته اناشناخ یسم هایمکان ایآاست.  یاثر کافسم یا درک ما از نحوه اثر و مکانیم و آیافته ایک ها دست یوتیب

ت یل جمعیشده در تعد یزیمرگ برنامه رالقاگر به عنوان عوامل  یکروبیت میک ها در کنترل جمعیوتیب یکه آنت

و  یعیبط طیراک ها در شیوتیب یآنت یست که ادعا کرد فلسفه وجودینگونه باشد گزاف نی. اگر اقش داشته باشندن یکروبیم

با  یت روزسید نین اساس بعیبر ا .روند یبکار م یشه کنیو نه ر یکروبیت میاثر گذار، تنها در کنترل جمع یغلظت ها

 کرد. یخداحافظ یکروبیم یونت هاعف یشه کنیز آنها در جهت ریک ها و تجویوتیب یآنت یایدن

و  یکروبیم مستیاکوسارتباط ف یتوصف نگه دار، مصداق بارز یزبان را زنده اما ضعیمها،  یدر رابطه با پاتوژنز باکتر

 یشگیهم ینزبایکه فاقد مخزن و م یدر صورتو ناموفق کشنده  یپاتوژن هازبان است. یمبدن  درموفق  یپاتوژن ها یبقا

ورد ن میارز اسازند. مثال ب یعت مختل میدر طبرا خود  یزبان بن بست، چرخه و بقایبا کشتن م ،باشند زبانیمبجز بدن 

ش ات وحیان حیگر شکارچیمثال د شه کن شد.یانسان بود و لذا ر زبج یزبانیباشد که فاقد مخزن و م یروس آبله میو

  ند.کن یکتفا مااز ین فعرند اما تنها به ینما واناتیح یبرخ ختهیتوانند اقدام به شکار و کشتن افسار گس ینکه میبا ا که هستند

 یتیهدا یدکتر منوچهر احمد

 1396تابستان 
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 غرب کشور 1396زان از دست رفته زلزله آبان ماه یم به عزیتقد

 ن، سرپل ذهاب و ...یریقصرش یشهرها

 ندبما یما باق یت آنها در ذهن هایشه مظلومیباشد که هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7 of 194

www.kolbedanesh.com



7    

 

 1                                               ها یباکتر یخچه و طبقه بندیتار                

 17                                                      یباکتر سلول یهاساختار

 41                            ها                                    یک باکتریژنت

 85                          ها                          یسم باکتریرشد و متابول

 100                           ون                        یزاسیلیو استر یضدعفون

 131                                                                     کیوتیب یآنت 

      134                                                              ها یباکتر پاتوژنز      

 174                                                              یعیکروفلور طبیم 
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 بخش اول

 یعموم یشناس یباکتر
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 یدانشکده پزشک

 

ر رعمویمرشنایسریباکت 
ر

رمنوچهرراحمد ریهداریدکت   ت 

 

 

 

 

 ها یباکت   یخچه و طبقه بندیتار 

 

 
 

     2                    خچه    یتار
 

  5                     یطبقه بند
 

 11                   یزیمرنگ آ
 

  15                کروسکپ   یم
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  خچهیتار

 بابود که  ون هوک"یوان ل ی"آنتون به نام یهلند یتاجر میقد یکروب شناسیپدر علم م شروع شد؟ کجا از یکروب شناسیم

ک تجلبک  ینوع: Infusoria) ها یتوانست پارامس وکرد  ینگاه م راکد را یآب ها که خود ساخته بود یلنز نور

 .کشف کرد 1676را در سال  یباکتردو سال بعد  یو .مشاهده کند را( یسلول

Aristotle :راردادق آزاد یمقابل هوا در ک تکه گوشت راین صورت که یبه ابود " یخودبخود دی"تولارسطو  ی هینظر 

 شدند. دیو از گوشت تول ن کرم ها خودبخودیگفت که ا شده است و آن کرم ظاهر یکه رو مشاهده کرد یمدت بعد از و

Francesco Redi: گوشت  یرو یچگونه موجودیه گرید بست و شه رایشب در شه قرار داد ویگوشت را داخل ش

 کرد. را رد یخودبخود دیتول یه ینظرل ین دلینشد به هم ظاهر

NeedhamJohn : م کدر یهقرارد آزاد یهوا آب آنرا در م ویبجوشان ونجه رایا یش که اگر گوشت ین آزمایبا انجام ا

 .د کردییرا تأ( ارسطو Spontaneous Generation) ید خودبخودیتوله ینظر .دشو یم

Spallanzani Lazzaro: ن یا به .رد کرد را یخودبخودد یتوله ینظر یدهام را انجام داد ولیش جان نیهمان آزما

 کرد.ر نییونجه تغیا یع گوشت یش رنگ مایآزما یط اد و درک ظرف دربسته انجام دی ش را درین آزمااصورت که هم

 یسپالنزانران اکه طرفدایتواند وارد آن شود در حال یات نمیم روح حیگفتند اگر در ظرف را ببندیدهام میطرفداران جان ن

 بستند. یش مین انجام آزمایدرب ظرف را ح

 دارلن قرار دا کیدرون  ونجه رایع یما وگوشت آب ین داد. وایپا ید خودبخودیه تولینظر یدعوابه  پاستور زیلو نکهیتا ا

 یروب هاکیم کرد،یم کجشه یع را درون شیما یوقت یمشاهده نکرد ول یکدر ر رنگ وییچ گونه تغیه روز چند بعد از و

 یاسکروب شنیم یشتر رویب کهبود  دان یمیپاستور ش شد.یم کدر و کرد یرا در خود حل مشه یش ده به جدارهیچسب

   ,germ is life Life is germ  :پاستور زیلو شعاردانند. ین مینو یولوژیکروبیرا پدر علم م یو کرد. یکار م یصنعت

ه ینظراست که پس از اثبات بصورت بر اساس مشاهدات  یحدس و گمان علمک یارائه  (Hypothesis)ه ینکته: فرض

(Theory) یعلم نیوانق یاز طرف شود. یم ارائه (Law )ند. رفته شده ایپذ یشه درست هستند و به صورت جهانیهم

 .دهد یرخ م زیک چیآموزند که چگونه و چرا  یه ها به ما مینظردهد اما چه رخ قرار است آموزند که  ین به ما میناوق

کروب یمات یکشف ییدوران طال (1857-1911ساله ) 50 بایتقر دورانک ی .شرفت بشر بودیبا پ مصادف نوزدهقرن 

نکه یتا ا اثر داد و سنتز کرد ک ماده رای بار 606 یو .کرد یم س کاریلیسف یرو وست بود یمیش خیپائول ارل بود. یشناس

گلوله  :ولتک بی)مج سالوارسان یداروو  یدرمان یمین بار مواد شیاول یبراتوانست  اثر کرد وتکرار ن یم 606 در

آنها  ینامگذار یبرا یسردرگم اد شد ویار زیبس شده ییشناسا یکروب هایتعداد م ستمیبدر قرن  .ه کندی( را تهییجادو

 کرد. ینامگذار کروب ها رایمبود رخ داد  یکا که انقالب صنعتیدر آمر 1923سال  در Bergey نکهیآمد تا ا بوجود
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ام به تراح یکه برایکرد، به طوریاه زخم کار میسل و س یل هایباس یرو که یآلمانکروب شناس یپزشک و م: رابرت کخ

 ل در گذشت.سبر اثر ابتال به  یسالگ 65کخ در سن  نامند. یل کخ میس( را باسیوم توبرکلوزیکوباکتریکخ عامل سل )ما

 :(یماریب جرم ی)تئور اصول کخ

 افت شود.یمار یزا در بدن فرد بیماریعامل ب یعنیعه وجود داشته باشد یدر ضا یکروبیعامل م -1

 م.یکن یم و جداسازیکشت دهعه یمحل ضااز را  یماریم عامل بیبتوان -2

 م.ینکشاهده را م یمارید همان بیم بایق کنیزبان حساس )موش و...( تزریک میجدا شده  را به  یزایماریاگر عامل ب -3

 م.یو مشاهده کن یرا جداساز یزبان حساس همان باکتریدر مم از محل عفونت یمجددا بتوان -4

 

 :ده شده که عبارتند ازیدر آن د ییرادهایامروزه اح است اما یاصول کخ صح یبطور کل

ها،  تیسموممانند من موارد یدر ا ست.ین یاز محل عفونت قابل جداساز یاز عفونت ها هستند که باکتر یلیامروزه خ -1

 ر هستند.یدرگ یباکتر یم هاین ها و آنزیتوکس

ا یم( دویالپس )ترپونما یلیل بشر تاکنون عامل سفبه طور مثا .ستندیشگاه نیکروب ها قابل کشت در آزمایاز م یبرخ -2

 .دهدکشت  یشگاهیآزما طینتوانسته است در شراوم لپره( را یکوباکتریجذام )ما

نسان در ا را که یماریم همان بیوجود ندارد که بتوان یوان حساسیگونوره آ( ح ایسرینسوزاک ) یماریعامل ب یبرا -3

 م.یجاد کنیوان اید در آن حکن یمجاد یا

 .ستندین مجدد و کشت یقابل جداساز ،یشگاهیوان آزمایپس از عفونت مجدد در ح یاجبار یداخل سلول یها یباکتر -4

 

را  یاالتد سویش خواهد آمد. دانشمندان عصر جدیپ یشتریهمواره سواالت ب ،علم یاید در دنیاکتشافات جد ه موازاتب

 ر خواهد کرد.یدانشمندان را به خود درگنده ذهن یمطرح کرده اند که حداقل تا پنجاه سال آ

 افت؟یل دست ا و فلج اطفایز، ماالردیسل، ا یعفون یها یماریب یشه کنیمد جهت رآک برنامه کاریتوان به ی( چگونه م1

 یها تیعه فعالرشد آن به مجمو ایاز به کشت یبدون ن و ک جانداریژنوم  یدر دست داشتن توالتوان تنها با ی( چگونه م2

 برد؟ یآن پ ییایمیوشیو ب یکیلمتابو

 استفاده کرد؟ یوتریکامپ یزنده  یپردازنده هازیرها در ساخت  یتوان از باکتر یا می( آ3

 هوا و .... کمک کند؟ یمانند آلودگ یتواند به معضالت بشر امروز یم یکروبیستم میا درک اکوسی( آ4

 را کاهش داد؟ یکیوتیب یه درمان آنتخطرناک و مقاوم ب یکروب هایسک بروز میتوان ر یچگونه م( 5

 متفاوت است؟ یلم( با رفتار آنها به شکل انفرادیوفی)ب یکروبیک اجتماع میها در  یل رفتار باکتری( به چه دل6
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از  یخدر کنار نام بر *شود. عالمت  یمشاهده م 20تا  71قرن  یدر ط یکروب شناسیم یایدنمهم اکتشافات  ریزر یتصودر 

 شان است.یزه نوبل به ایجا یاهدا ین دهنده دانشمندان نشا
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 یو طبقه بند تکامل جانداران

 

احتماال در  یجیند تکامل تدریفرا یابتدا طارد سال است. یلیم 4.6ن یارد سال و عمر زمیلیم 13.4عمر جهان قابل کاوش 

ه، قندها و نیآم یدهایشامل اس( Prebioticساده ) یاز مواد آل ،انوس هایاعماق اق یدهانه آتشفشان ها یمجاورت گرما

 ه اندبود یکیولوژیب یندهایآغازگر فرآ یمولکول هاها  RNAاحتماال . شدندل یتشک یآل یدها ماکرومولکول هایزنوکلئو

دن ماکرومولکول را داشته اند. با احاطه ش DNA یمولکول ها ر بهییتغ ن ها ویت کد شدن به پروتئیاز آنها قابل یکه برخ

ه به شکل گرفته است که یسلول اول ،یدیپیل یه یدو ال یک غشایتوسط  RNAو  DNA، ن هایپروتئشامل  یآل یها

 هیلسلول اودر ژنوم  و تکامل یدگیچیپ ،(HGT: Horizontal Gene Transfer) یافق یکیمرور زمان با تبادل ژنت

سلول  .شد لیتشک LUCA (Last Universal Common Ancestor)ش سلول یارد سال پیلیم 3.8و سپس در  حاصل

LUCA ه استوت جلبک بودیوکارین یاول شود. یم یها تلق ین از جمله باکتریزم یرو ید جانداران کنونن اجدایاول. 

در  کان است ویلدوگیواره آنها فاقد پپتیآزاد هستند که د یبا زندگ یآبز ییها ی( باکترPlanctomycesسس ها )یپالنکتوما

شتر یمحصور شده است. ب یوتیوکاری یا هسته یه غشایک غشاء شبیآنها توسط  یکیات ژنتیشتر موارد محتویب

ژن به همراه ترویاک، گاز نیون آمونیداسی( هستند که در اثر اکسAnammoxسم آناموکس )یمتابول یسس ها دارایپالنکتوما

نام دارد.  Pirellulosomeداخل هسته  یو فضا Paryphoplasmآنها  یتوپالسمیس یشود. فضا ید میتول یانرژ

 ابند.ی یر میق جوانه زدن تکثیها از طر ین باکتریرلولوزوم قرار دارند. ایپ یبوزوم ها در فضایر
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   وتیوکاریو  باکتر یآرکئ، یسه نوع سلول باکتر یها یژگیسه ویمقا

 وتیوکاری باکتر یئآرک یوباکتری 
 یاستر یاتر یاستر ید غشاء سلولیپید لونینوع پ

 یخط یحلقو یحلقو ساختار کروموزوم

حساس  یستونین شبه هیپروتئ ن متصل به کروموزومیپروتئ
 HU به حرارت

 ستونیه یستونین شبه هیپروتئ

 ژنوم یشتر نواحیدر ب ژنوم ینواح یدر برخ ژنوم ینواح یدر برخ نترون(یر کد شونده )ایغ یتوال

 دارد ندارد داردن ارگانل

 دارد دارد ندارد DNA یهمانندساز-شیپکمپلکس 

RNA رواحدیز 4 یدارا مرازیپل 
 نیفامپسیحساس به ر

 رواحدیز 14تا  8 یدارا
 نیفامپسیمقاوم به ر

 رواحدیز 12 یدارا
 نیفامپسیمقاوم به ر

 TATA Box TATA Boxمشابه  تنوع یدارا یگاه آغاز نسخه برداریجا یتوال

 دارد دارد ندارد mRNAدر  Cap ساختار

 سوزومیکمپلکس اسپال کیماتیشکستن آنز یشیرایخود و mRNAش یرایو

 دارد دارد ندارد mRNAن در یآدن یدنباله پل

 (نیل گوانوزیمت 7) Cap Cap ن دالگارنویشا یتوال mRNAبوزوم به یه اتصال ریناح

 30s, 50s 30s, 50s 40s, 60s بوزومیساختار ر

 دارد دارد ندارد یفترین دیبه توکس تیحساس
 

ا به رجانداران  18s rRNAو  16s rRNA یتوال بر اساس تشابه Foxو  Woese یبه نام ها یدانشمندان 1977در سال 

 یتوپالسمیس یوت هستند، اندامک هایها پروکار یباکتر. کردندم یوت ها تقسیوکاریو  ی، آرکئیباکتر )حوزه( نیسه دام

د یابل یدل نیبه هم ر قابل مشاهده هستند،یو غشفاف  یاجسام کروسکوپیر میز در هسته ندارند و ی، غشاغشادار ندارند

ونده( و ش ر کدیغنترون )یا یها یوت ها توالیوکاریباکترها همانند  یآرکئ tRNA یها کرد. ژن یزیآنها را رنگ آم

که یر حالدن است یونیوت ها متیوکاریباکترها و  یآرکئر د یدیپپت یره پلینه زنجید آمین اسیاول اگزون )کد شونده( دارند.

صال نقش دارند که در ات Hamiبه نام  یسطح یباکترها ساختار یآرکئ یبرخ باشد. ین میونیل متیها فرم یدر باکتر

 یا داراه یاکتراست. تنها ب یها استر یوت ها و باکتریوکاریو در  یباکترها اتر یآرکئدر  ییغشا یدهایپیوند لیپ دارد.

 ذب دارند.کان کایدوگلیپپت ،ها یواره اندواسپور باکتریباکترها و د یهستند. آرکئ یواره سلولیدر د یواقعکان یدوگلیپپت
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Domain--«Kingdom--«Division- «- Class- «- Order- «- Family--«Genus-«Species«Strain 

 

@ inaDom:  ،بر اساس تشابه در ) ا دامنهی قلمروحوزهrRNA 16s  وrRNA 18s باکتر و ی، ارکئیشامل باکتر 

 (وتیوکاری

@ Kingdom: (انورانجاه و یستا، قارچ، گیشامل پروتوزوا، کروم ها وتیوکاری ها و وتیپروکار) ا سلسلهی فرمانرو  

( شامل Fungiقارچ ها ) .است یفتوسنتزرنگدانه و  یدارااخته یستا تک یو کروم یر فتوسنتزیاخته غیپروتوزوا تک 

(، گلسنگ Toadstoolا ی Mushroom) یچتر ی(، قارچ هاYeast(، مخمرها )Moldست ها )یفومیا هایکپک ها 

(Lichen( و دنبالن ها )Truffleم )یخ. برشوند یم یبرس یپزشک یکروب شناسیباشند. کپک ها و مخمرها در م ی 

ه آنها بشکل هستند که  یگراد مخمر یدرجه سانت 37 یگراد به شکل کپک و در دما یدرجه سانت 25 یقارچ ها در دما

 .س و ...کیاسپوروتر ،دسیویدیپاراکوکس، دایکاندستوپالسما، یسس، هیبالستوما ، مانندشود یاطالق م یقارچ دو شکل

@ Division ای Phylum: (در جانوران خهشا ایاهان یدسته در گ ) چهارDivision ند ازعبارت ها یدر باکتر مهم: 

  (یگرم منف یها یباکترشامل ) :Gracilicutes الف(

 ب( Firmicutes (تالوباکترهاا ی یرشته او  گرد ،یله ایم گرم مثبت یها یباکترشامل ) :

 ج( Tenericutes (استرول دارند یحاو یسلول یشته و غشاندا یسلولواره یکوپالسما که دیماا یکوتزها  یشامل مول) :

 د( Mendosicutes  (یباستان یها یا باکتریها  یباکتر یآرکئشامل ) :

 است.کوتس  یلیگراسمتعلق به دسته  یمیقد یدر طبقه بندا ی پروتئوباکتر یشاخه متعلق به  یکوال ایشیاشربه طور مثال 

 .هستند (یقیحق یها یباکتر)باکترها وی ءکوتس جز یکوتس و تنر یرمیف ،کوتس یلیگراس نکته(

@ Class: د.ریگ یقرار م "ها یاسکوتوباکترا یها  یگاما پروتئوباکتر" یدر رده  یکوال ایشیمثال اشر .رده 

@ Order: رد.یگ یم " قرار هاانتروباکتلایر" یدر راسته  یکوال ایشیمثال اشر .راسته 

@ Family: اسه" هستند.ی"انتروباکتر خانوادهجزو  یکوالا یشیاشر یمثال باکتر .رهیا تی خانواده 

@ Genus: باشد. یا" میشی"اشر یکوال ایشیاشر یمثال جنس باکتر .ا سردهی جنس 

باشد. ی" میکوال" یکوالا یشیاشر یباکتر یمثال گونه  .گونه  :Species @  

 د.شو یمگونه استفاده  جنس و ب خانواده،یترت حا ازیفقط ترج یکاربرد مقاصد در نکته(

@ Strain :م.ییگو یم زولهیا ای سوشه، یک سویم، یکرد ییو شناسا یرا که جداساز یباکتر ک اصطالح است. هری 

 م.ییگو یم% تشابه داشته باشد گونه 70آنها DNA  یه ها را که توالیاز سو یمجموعه ا

 پ و.....یپ، فاژوتایپ، فنوتایپ، ژنوتایوتایپ، بیسروتا ه(:یا سوی)سوش  Strain یطبقه بند
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 تا کنون ها یرباکت ین طبقه بندیدتریدر جدوجود داشت اما  Divisionا یدسته  4ها،  یباکتر یمیقد یستم طبقه بندیدر س

 ن آنها عبارتند از:یکه مهمتر شده است ییشناسا Phylumا یشاخه  29

1. Actinobacteria: گرم مثبت با درصد  یرشته ا یها یباکترC+G باال در ژنوم 

2. Bacteroidetes: یاجبار یهواز یب یگرم منف یل هایباس 

3. Chlamydiae: یاجبار یداخل سلول یگرم منف یها یباکتر 

4. Cyanobacteria: ژن دارندید اکسیفتوسنتز و تول ییکه توانا اتوتروف ییها ی، باکتریسبز آب یجلبک ها. 

5. Firmicutes: گرم مثبت با درصد  یها یباکترC+G پور اس یگرم مثبت دارا یل هایژنوم، مانند باسن در ییپا

 وم( یدی)کلستر یهواز یلوس( و بی)باس یهواز

6. Gracilicutes (Proteobacteria)زایماریربیزا و غیماریبع یشا یگرم منف یها ی: باکتر 

7. Spirochaetesمیال یماریعامل ب یا بورگدوفریرلشکل مانند بو یچیمارپ یها ی: باکتر 

8. Tenericutes: کوپالسمایکوتس مانند مایمولشامل رده  یواره سلولیفاقد د یها یباکتر 

 

 

 :پروتئوباکتر ی شاخه یجنس ها

Alphaproteobacteria: Brucella, Rhizobium, Agrobacterium, Caulobacter, Rickettsia, Wolbachia, etc. 

Betaproteobacteria: Bordetella, Ralstonia, Neisseria, Nitrosomonas, etc. 

Gammaproteobacteria: Escherichia, Shigella, Salmonella, Yersinia, Buchnera, Haemophilus, Vibrio, 

Pseudomonas, etc. 

Deltaproteobacteria: Desulfovibrio, Geobacter, Bdellovibrio, Myxococcus, etc. 

Epsilonproteobacteria: Helicobacter, Campylobacter, Wolinella, etc. 
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 یدر گروه ها و کنار همدر  یو ظاهر یکیژنت ات مشترکیبراساس خصوصسم ها یارگان دادن : قراریتاکسونوم

 :شود یمرحله انجام م سه یط در ی. تاکسونومندیگو یرا تاکسونوم بنام تاکسان یمشخص

1- Classificationیکیو ژنت یظاهر یها یژگین بار بر اساس ویاول یبرا یباکترک ی یی(: شناسای)طبقه بندر 

Nomenclature -2 رشده ییشناسا یباکتر یک نام برای(: انتخاب ی)نامگذار

3- Identificationشده یطبقه بند یها یق آن با باکتریو تطب مجهول یباکتر ن مشخصاتیی: تعص(ی)تشخر 

 

ریحتوامرو(ریپیفنوت)ریظاهررمشخصاترشاملریالمللرنیبرمشخصریهاراریمعربراساسرهاریباکترریبندرگروهر:یطبقه بندر-1

 (.ریپیژنوت)ریکیژنت

اسم جنس ل وحرف ا ابتدا که بیترتن یبدشود.  ی( جنس و گونه استفاده مBinomial) یستم دو اسمیاز س :ینامگذار -2

م. یسینو یف کوچک موگونه را با حر بعد اسم م،یده یک حرف فاصله میبه اندازه  سپسف بزرگ نوشته و ورا با حر

م ناه در متن کاست ن بار یاول یده شود. اگر برایر آن خط کشیا زینوشته شود )کج( ک یتالید ایا بای ینامگذار نگونهیا

 یا کوالیشیاشر یم. بعنوان مثال باکتریسینو یوشت و در موارد بعد بطور خالصه مد آنرا کامل نیم بایسینو یرا م یباکتر

و گونه نس جمعموال نام  .میسینو یم E. coliا ی coli. E بار دوم به بعد ازو  coli Escherichiaبار اول  یبرا را

 .شود یانتخاب م یباکتر یربرجسته ظاه یژگیک ویا یو  یو جداساز محل کشف ایها بر اساس نام کاشف آنها  یباکتر

 :ردیگ یانجام مروش  سه بهکه  مجهول است یها یص باکتریدر تشخ یتاکسونوم یکاربرد ی: جنبه صیتشخ -3

Keys )الف 

 Numeric )ب 

Phylogenetic )ج 

 تفادهاسمجهول  یص باکتریجهت تشخ( ...و ییایمیوشیب تست ،یکلون ی)مشخصات ظاهر یدیکل یژگیو: از چند دهایکل 

ثال مشود.  یم ن روش استفادهیاز اها  یباکتر یو طبقه بند ییدر شناسا یص طبیتشخ یشگاه هایامروزه در آزما م.یکن یم

 و ارزان وشر نیا است. یا کوالیشیاشر یباکتر باشد، مثبتو الکتوز  جاد کندیسبز رنگ ا یفلز یجال یباکتر یکلون اگر

 .ن استنبودن آ قیدقو  یانسان یخطاوجود  احتمال ن روشیا بیمعااز . باشد یمجرا قابل ا در همه جاو  است عیسر

با  یظاهر یها یژگیاطالعات و سهیمقابر اساس  یوتریکامپص یروش تشخک ی: (Phenetics) کالیمراستم نیس

ه قرار ستفادامورد  هانمونه  ینیبال ییو شناسا یصیتشخ یل تست هایتکم یبران روش یا .باشد ینرم افزار م استفاده از

 است. هم دارد و زمان بر یوتریکامپ ی، خطایشگاهیآزما یعالوه بر خطان روش یارد. یگ یم

مجهول با  یباکتر DNA ی. اگر درصد تشابه توالباشد یمها  یباکتر DNA یتوالسه ی: بر اساس مقاکیتلوژنیستم فیس 

 .از به تخصص و مهارت داردین روشن یاانجام . شوند یمحسوب مک گونه یاز % باشد 70ش از یب معلوم یباکتر

Page 19 of 194

www.kolbedanesh.com



10    

 

 مورد استفاده  یروش ها  یانواع طبقه بند

 

 

 

 یپیفنوت

ات ی)خصوص 

 (یظاهر

 کند.  یم ید برسیتوان د یکروسکوپ میرا که تنها با م یاتی: خصوصیکروسکوپیم یمورفولوژ

 کند یم ید برسشون یده میر مسلح دیرا که با چشم غ یاز باکتر یاتی: خصوصیماکروسکوپ یمورفولوژ

ز منواب  ار قنودها، اسوتفاده یوتخم ییماننود توانوا یخاصو ییایمیوشویصوفات ب وجوودا عودم یو وجوود یبا برسنگ: یپیوتایب

 شود.  یم انجام...  خاص و یم هایمختلف جهت رشد، وجود آنز یکیمتابول

آنهوا  تکشوکوه  ییها یباکتر یبرا شود. معموال یانجام م ها یباکتر یاختصاص یژن ها یآنت نییبا تعنگ: یپیسروتا

 . ، کاربرد داردرفعال هستندیغ ییایمیوشیا از نظر بیو مشکل است 

 ها  یباکتر ییشناسا ینگ: استفاده از فاژها برایپیفاژتا

 ک خاص کاربرد دارد. یوتیب یک آنتیا حساس به یمقاوم  ین سوش هاییتع یوگرام: برایب یآنت یالگو

 

 

 یپیژنوت

ن روش یق تری)دق

 (یطبقه بند

 است. یمیقد یک روش کارآمد اما کمیژنوم که  G+Cدرصد 

  DNAون یداسیبریه

 ک ینوکلئ یدهایاس یز( توالیل ) آنالیه و تحلیتجز

 دارد( یفراوان دز کاربریک نیژنت یسدر مهند) دیپالسم یل توالیه و تحلیتجز

 یروابو  تکووامل نیویتعدهود. جهوت  یقورار مو یا موورد بررسور rRNA یتووال و تنووع سوم هوایمرف ینوگ: پلویپیبوتایر

 رد. یگ یمرقابل رشد مورد استفاده قرار یا غیمشکل پسند  یها یباکتر ییو شناساجانداران 

 مورد استفاده حال حاضر است.  ین روش هایاز بهتر یکی(: RFLP) یکروموزوم DNAز قطعات یآنال

 

 

 ک یتیآنال

  یواره سلولیب دچر یدهایل اسیه و تحلیتجز

 د کل سلول یپیو ل یل چربیه و تحلیتجز

 کل سلول  ین هایل پروتئیه و تحلیتجز

و سووواختار  یکووویتنووووع ژنت یبررسووو یک روش اسوووتاندارد بووورایووو(: MLEE) یچنووود کوووانون یمووویالکتروفوووورز آنز

 هم دودمان )کلونال( است.  یزا یماریب یسم هایکروارگانیم

 کال ینومر

  (ی)عدد

 دهد.  یها را مورد مطالعه قرار م یات مشترک باکتریخصوص ←تشابه جاکارد  بیضر

 دهد.  یها را مورد مطالعه قرار م یر مشترک باکتریات مشترک و غیخصوص ←ساده  یقیب تطبیضر

 

 کیلوژنیف

( است. Speciesوت ها گونه )یدر پروکار یلوژنیشود. واحد ف یانجام م 16s rRNA  یتشابه در توال یبا بررس

 ها است. یباکتر یتکامل یها ین روش ها جهت بررسیق ترین و دقیاز بهتر یکی
 

 ها ین باکترییص و تعیمورد استفاده در تشخ یپیو فنوت یکیژنت یروش ها

 یپیژنوت یپیفنوت
 ژن یون توالیزاسیدیبریه ییایمیوشیب یتست ها

 یدیل پالسمین الگو و پروفاییتع یسرولوژ یتست ها

 یدیپالسم یتوال یسم و تفاوت هایمرف یز پلیآنال یکروبیت به عوامل ضد میحساسن ییتع

 (RFLP)برش دهنده  یم هایر آنزیژن پس از تاث یتوال ین الگوییتع ت به فاژهاین حساسییتع

 (PFGE)ضربان دار  یکیان الکتریالکتروفورز با جرو ژنوم  برش ن ها یوسیت به باکترین حساسییتع

 (Ribotyping) یبوزومیر DNA ین توالییتع (MLEE) ن هایل پروتئیو پروفان الگو ییتع

 (rep-PCRو  PCR)از ژنوم  ین قطعات مشخصییر و تعیتکث 

 (LCR)از ژنوم  یمشخص یها ین توالییتع 

 mRNA (TAS)ن ییر و تعیتکث 

 Housekeeping (MLST) یژن ها یسم و الل هایمرف ین پلییتع 

، Spoligotyping)تکرار شونده  یها یرات توالییم و تغسیمرف ین پلییتع 

MIRUS-VNTR  وMLVA) 

          

         MLST: Multilocus Sequence Typing                                MLEE: Multilocus Enzyme Electrophoresis 

         PFGE: Pulsed Field Gel Electrophoresis                          MLVA: Multilocus Tandem Repeat Sequence Analysis 

         LCR: Ligase Chain Reaction                                            RFLP: Polymorphism of DNA Restriction Fragments 

         TAS: Transcription-Based Amplification System             MIRUs: Mycobacterial Interspersed Repetitive Units 

         VNTRs: Variable Number Tandem Repeats                     rep-PCR: PCR Extragenic Palindromic Repetitive Elements 
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 :ها یباکتر یزیانواع رنگ آم

 را رنگا ها، آنه یمشاهده باکتر یبران یبنابراست، یط اطراف نیص از محیشفاف است و قابل تشخ یپروتوپالسم باکتر
 .غال سنگ هستندشوند از مشتقات قطران ذ یاستفاده م یولوژیکروبیکه در م ییرنگ ها. کنند یم

 .شود یک رنگ استفاده میتنها از  :(Simple) ساده -1

 فولتون -فریش ای نلسون و - لیز گرم، یزیشود. مانند رنگ آم یاز دو نوع رنگ استفاده م :(Differential) یافتراق -2

 ود. ر ی... بکار م.مانند کپسول، تاژک و یساختار خاص یزیجهت رنگ آم :(Structural) یا ساختاری یاختصاص -3
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 انواع رنگ ها

 یه داراکاز سلول  ییو با قسمت هاهستند ک یونیا آنی یکروموژن منف یدارا یدیاس یک(: رنگ هایونی)آن یدیالف( اس
 .یدین اسیک، قرمز کنگو و فوشیرید پیاس مانند شوند، یب میترک (ن هایپروتئ)بار مثبت هستند 

ند هست یبار منف یاز سلول که دارا ییکروموژن مثبت هستند و با قسمت ها ین رنگ ها دارای(: اکیونی)کات یب( باز
 ییایقل نیفوشو  دن بلویتولوئ ،نیوله، سافرانیستال ویلن بلو، کریمت مانندشوند،  یب میترک (RNA و DNA )مانند

مانند  شوند، یب میهستند ترک یکیالکترد بار از سلول که فاق یین رنگ ها با قسمت های(: ایکی)فاقد بار الکتر یج( خنث
 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یچرب یدانه ها یزیرنگ آم یاه که برایرنگ سودان س

 

ها یباکتر یاجزا یزیرنگ آم یاختصاص یروش ها  
 

و مشاهده یزیروش رنگ آم   ساختار 

Feulgen  کروموزوم  

Victoria Blue  غشاء 

Hough Modified (Silver), Leifson (Dried-Smear), Gray, Ryu (Wet-Mount), Fontana-Tribondeau, 

Rhodes 
 تاژک

Electronic Microscope یلیپ  

Welch, Burri, Hiss, Muir, MacNeil, Toluidine blue, Loffler (Methylene blue), Giemsa, Churchman کپسول 

Schaeffer-Fulton, Moeller, Dorner, Ritz (Malachite Green) اسپور 

Neisser, Albert (Toluidine Blue), Loeffler (Methylene Blue) نیگرانول ولوت  

Borden (Sudan Black B) یدیپیگرانول ل 

Jubin Sky گرانول ها 
 

 

 
 

 

 گرم یزیرنگ آم@ 
 

به روش  تدااب کرد. یزیها را رنگ آم ین بار باکتریاول یبرا یارکست دانمی، پاتولوژن گرمیستیکرهانس  1884در سال 

Dried-Smear ،نمونه ن ویچند قطره از سوسپانسالم  یصورت که رو نیبد م.یکن یمه یته الم یبر رو ا گسترشیر یاسم

م را از ذرا البار به صورت گ 3 یال 2سپس  م.یکن یمپخش  متر یبا به قطر دو سانتیتقر یره ایبه اندازه دارا  یباکتر

نه جهت گر آماده کردن نموی)نکته: روش د بندها به سطح الم بچس یکس شود و باکتریم تا فیده یمشعله عبور  یرو

ر د یون باکتریک قطره از سوسپانسیباشد که  یم Wet-Mountروش  ،یزیبدون رنگ آم یمشاهده اشکال زنده باکتر

له را ویتال وسیدر مرحله بعد ابتدا رنگ کرشود(.  یل پوشانده مک المیرد و با یگ یالم قرار م یبر رو یولوژیزیسرم ف

سته شبا آب م را ال سپسند. یآ یم در یتا آبها به رنگ بنفش  ین مرحله تمام باکتریدر ا .میکن یاضافه مقه یدق 1به مدت 

را به  م لوگلییرا بشو نکه المیتوان با آب الم را نشست و بدون ا ینکه رنگ ما کمرنگ نشود مین مرحله بخاطر ایدر ا)

 -الکل سپس  .تت کننده رنگ اسیک تثبیم که یکن یاضافه مقه یدق 1 ه تایثان 30به مدت م( و به آن لوگل یالم اضافه کن

د یپیسفولاز جنس ف یخارج یچون غشا یگرم منف یها یباکترم. یکن یمعنوان رنگبر اضافه به یثان 15به مدت استن را 

ر د یول دهد یرنگش را از دست م یگرم منف یشود و باکتر یاستن شل م -ر الکل یء تحت تأثن غشایجه ایدارند در نت

گ که رنا ر یگرم منف یها ینکه باکتریا یالم با آب برا یبعد از شستوشوماند.  یم یگرم مثبت رنگ باق یها یباکتر

ن را با استفاده از آسپس الم را شسته و م. ینک یماستفاده قه یدق 1به مدت ن یم از سافرانیخود را از دست داده اند رنگ کن

 ینفمگرم  یها ی( و باکتریگرم مثبت به رنگ بنفش )آب یها یکروسکوپ که باکتریر میز . درمیکن یمخشک کن خشک 

پالسم، تویمقدار فسفات در سچون م، یئشو یاستن آنها را م –با الکل  یوقت. شوند یده می( دیبه رنگ قرمز )صورت

DNA که  ییها با رنگ یل است که باکترین دلیاست و به هم یمنف یباکتر یجه بار کلیاد است در نتیز یباکتر یو غشا

 یبار منف اب یی، رنگ هایمنف یزیروش رنگ آمدر اما  ن(یوله و سافرانیستال ویرد )مثل کریگ یبار مثبت دارند رنگ م

 شود. ینم رنگ یباکتر کنند و ینه را رنگ میتنها زمکه  روند یبه کار م نیگروزیو ن (یجوهر هند) India Inkمانند 
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ز ا یغن یاواره ید یوم ها دارایکوباکترید فست مانند مایاس یها یباکتر نلسن(:-لی)روش زد فست یاس یزیرنگ آم @

م و یک گسترش ضخیشوند. در ابتدا  یم یزیرنگ آم یمعمول یبا روش ها ین هستند که به سختیسنگ یها یچرب

کربول  رنگ تمام سطح گسترش را با .میکن یم تیتثب حرارت با وه و آن را در هوا خشک یته یباکتر نمونهکنواخت از ی

ان حرارت آنقدر زیم دیبا .میده یمحرارت قه یدق 5به مدت شعله  بارا ن الم یریسطح ز یو به آرام پوشانده ییایقلن یفوش

-دیساتوسط ، . پس از شستشو با آبا خشک شودیالم بجوشد و  یرنگ رو دیسطح الم فقط بخار بلند شود و نبا از باشد که

ف الم شفا یورن قطره خارج شده از یتا آخر میزیر یمالکل -دیاسالم قطره قطره  یآنقدر رو و میکن یم ییالکل رنگ زدا

ت الم یر نهادم و یکن یه به گسترش اضافه میثان 60لن بلو به مدت یالم از رنگ مت ینه یزم یزیرنگ آم یسپس برا باشد.

 قابل مشاهده است. ینه آبید فست به رنگ قرمز در زمیاس یم. باکتریکن یرا خشک م

 

سطح الم  شود. سپس یت میالم با حرارت تثب یبر رو یابتدا گسترش باکتر فولتون(:-)روش شافراسپور  یزیرنگ آم @

 5ه مدت بن یت گریرد. با افزودن ماالشیگ یآب گرم قرار م یشود و در داخل بن مار یپوشانده م یکاغذ یلترهایبا ف

 یه مرداشتبز ین یلتر کاغذیخارج و ف ی، اسپورها سبز رنگ خواهند شد. سپس الم از بن ماریلتر کاغذیف یقه بر رویدق

 2ت ن قرمز رنگ به مدیالم از رنگ سافران ی نهیزم یزیشود. پس از سرد شدن الم و شستشو با آب، جهت رنگ آم

( Blotting Paperجذب کننده رطوبت ) یبا آب، سطح الم را با کاغذها یینها یشود. پس از شستشو یمقه استفاده یدق

 دشو یم الم قرمز رنگ نهیو زم یسبز رنگ و سلول مادر باکتر یاسپور باکتر یزین نوع رنگ آمیم. در ایکن یخشک م

 

 ی% برا20رنگ و از سولفات مس وله بعنوان یستال ویاز کر ن روشیادر  :ولش(روش ) کپسول یزیرنگ آم @

 ین میو از ب تمحلول در آب اسکپسول د یساکار ید از آب استفاده کرد چون پلیشستشو نبا یبراشود.  یاستفاده م یرنگبر

 ن رنگیچ را با مرکب الم ی نهیزم توان یم م.یکن یآب از سولفات مس استفاده م یشستشو به جا یبرا نیبنابرا رود.

  .شود یمشاهده مشفاف  یباکترکپسول رنگ و  یآب یباکتر. کرد یزیآم

 

کم  ونازک  یها یروکت ها و باکتریاسپ یزیرنگ آم ین روش برایا بوندو(:یتر-)روش فونتاناتاژک  یزیرنگ آم @

، فونتانا ن و آب مقطر(یک، فرمالید استیب اسی)ترک Ruge یاز محلول ها یزین رنگ آمیرود. در ا یز به کار میقطر ن

را  Rugeمحلول  شود. ابتدا یک، فنل و آب مقطر( استفاده مید تانیب اسی)ترکرنگ ت کننده یوم( و تثبیات نقره آمونتری)ن

به خوب  یکترم تا بایکن یبار تکرار م 3ن مرحله را یم و ایزیر یالم م یبر رو یگسترش باکتر یقه بر رویدق 5به مدت 

م. با یده یم ت کننده حرارتیم. الم را به همراه محلول تثبیده یو مکس شود. سپس با الکل الم را شستشیالم ف یبر رو

م. تاژک ینک یشک مان الم را با آب شستشو داده و خید. در پایآ یک در میمتال یافزودن محلول فونتانا الم به رنگ قهوه ا

 نه الم زرد رنگ خواهد بود.یو زم یقهوه ا یباکتر

 

قه در محلول یدق 5را به مدت  یگسترش نمونه باکتر یابتدا الم دارا :(ا بلویکتوریو)روش غشاء  یزیرنگ آم @

 یم بیرا با سد یقه مرحله رنگبریدق 2م. سپس به مدت یده یک درصد قرار میک ید سولفوریم و اسیپرمنگنات پتاس
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 یشستشو مقه یدق 2درجه به مدت  70 اتانولبا  سپس با آب وابتدا م. سپس الم را یده یک درصد را انجام میسولفات 

نه یدرجه زم 70م. سپس با استفاده از اتانول یده یقرار م یا بلو الکلیکتوریساعت در محلول و 4. نمونه را به مدت میده

م. با استفاده از آب الم یکن یقه با استفاده از کرنشتروت قرمز رنگ میدق 5نه را در مدت یم و زمینمائ یرنگ م یالم را ب

ان سه بار و یم. در پایده یدرجه انجام م 100درجه و  95را در دو مرحله با اتانول  یریآبگ م و عملیده یرا شستشو م

 شود. یتوپالسم قرمز رنگ مشاهده میرنگ و س یم. غشاء آبیبر یلول فرو میهر بار ده مرتبه الم را در گز

 

راد گ یدرجه سانت 60گرم ک یدرید کلری، اسینمونه باکتر یابتدا بر رو)روش فولگن(:  کروموزوم یزیرنگ آم@ 

 یاان برتو یشود. م ین پوشانده میت شستشو داد. سپس نمونه با رنگ فوشید را با سولفیتوان اس یشود. م یاضافه م

موده و در ز نیملن تیو با گز یریت نمونه را با اتانول آبگیل متان سبز رنگ استفاده کرد. در نهایآر ینه از تریرنگ زم

 شود. ینه سبز رنگ مشاهده میبه رنگ قرمز و زم DNAم. یکن ین غوطه ور میداخل رز

 

ر است در ک که اسکلت آنها از فسفیا متا کروماتین یولوت یگرانول ها (:آلبرت)روش  یگرانول فسفر یزیرنگ آم @

ه پس از یفتریوم دینه باکتریشود. بعنوان مثال کور یل میها تشک یتوپالسم باکتریاز فسفر در س یط وجود منابع غنیشرا

ل ها گرانو ن نوعیج مشاهده ایرا یاز روش ها یکیکند.  یجاد مین ایگرانول ولوت یر فراوانیط لوفلر مقادیکشت در مح

بلو،  دنیوئب تولیم. سپس محلول آلبرت )ترکیکن یت میالم تثب یرا بر رو یآلبرت است. ابتدا گسترش باکتر یزیرنگ آم

ستشو با آب، شم. پس از یکن یاضافه م یقه به گسترش باکتریدق 7تا  3ا به مدت ک و اتانول( رید استین، اسیت گریماالش

از شستشو با  م. پسیکن یاضافه م یقه به گسترش باکتریدق 2م( را به مدت ین پتاسیدین و یدیب ین آلبرت )ترکیدیمحلول 

 اهده است.به رنگ سبز قابل مش یکتراه و باین به رنگ سیولوت یآب و خشک کردن الم، گرانول ها

 

رنگ  م. سپسیکن یت میه خشک و تثبیرا پس از ته یگسترش باکتر (:اهیسودان سروش ) یگرانول چرب یزیرنگ آم @

م. در ینک یخشک م یم و  پس از شستشو با آب، با کاغذ صافیکن یقه به گسترش اضافه میدق 10اه را به مدت یسودان س

 0.5ن ینم. پس از خشک کردن الم، رنگ سافرایکن یگسترش اضافه م قه بهیدق 1لول را به مدت یمرحله بعد محلول گز

 یپس خشک مان الم را با آب شستشو و سیم. و در پایکن یاضافه م یقه به گسترش باکتریدق 15تا  10درصد را به مدت 

 د.شو یقرمز مشاهده مبه رنگ  یباکترسلول  واه یسبه رنگ  یچرب یها گرانول یزین نوع رنگ آمیم. در ایکن

 

الم  یبر رو یون باکتریابتدا گسترش از نمونه سوسپانس (:فید شیک اسیودیروش پر)کوژن یگرانول گل یزیرنگ آم @

قه به گسترش یدق 5درصد را به مدت  0.5د کننده یک اکسیودید پریمحلول اسشود.  یت میا با حرارت تثبیه و در هوا یته

 دین، اسیفوش ین حاویروزانل از پارا یبیف )ترکیشو داده و محلول شم. سپس گسترش را با آب شستیکن یاضافه م یباکتر

 5سپس به مدت  م.یکن یقه به گسترش اضافه میدق 15( را به مدت و آب مقطرت یسولف یم دینرمال، سد 1ک یدریکلر

الم  ی نهیزم یزیرنگ آم یقه برایک دقین به مدت یلیر هماتوکسیتوان از رنگ ما یم. میده یقه با آب گرم شستشو میدق

 یگرانول ها یزین رنگ آمیم. در ایکن یم و خشک میده یقه با آب شستشو میدق 5ان الم را به مدت یاستفاده کرد. در پا

 رنگ خواهند شد. یآب یکوژن قرمز رنگ و باکتریگل
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کروسکپ یم  

، یگرم منف یکوکسک ی( Thiomargarita namibiensisس )ینسیبیتا نامیومارگاریشناخته شده ت ین باکتریبزرگتر

با  یست که حتابزرگ  یمتر به اندازه ا یلیم 0.3تا  0.1با قطر  ین باکتریباشد. ا یتوتروف میآلفاپروتئوباکتر و کمول

انس تیوم اکوینانوباکتر یاجبار یداخل سلول یبا زندگ ین باکتریز قابل مشاهده است. کوچکتریر مسلح نیچشم غ

(Nanoarchaeum equitans ) باکتر  یآرکئ یدر داخل نوع یاجبار یستینانومتر است که به صورت همز 400با قطر

آزاد و مستقل  یبا زندگ ین باکتری( وجود دارد. کوچکترArchaeon inicoccusکوکوس ) ینیبه نام آرکئون ا

 ین باکتریل ترینانومتر است. طو 300تا  200( با اندازه Mycoplasma genitaliumوم )یتالیکوپالسما جنیما

با یقرباشد که ت یکرومتر میم 600گرم مثبت به طول  یک باکتری( Epulopiscium fishelsoni) یشلسونیوم فیسیاپولوپ

 است. یکوالیتر از ابزرگبرابر ها ون یلیم

کننده در  نییتع و یدو فاکتور اصلشود.  یکروسکوپ ها استفاده میمشاهده آنها از م یها برا یل اندازه کوچک باکتریبه دل

( است. Resolution Powerک )ی( و قدرت تفکMagnification Power) ییپ ها قدرت بزرگنماکروسکیبرد مکار

 و یبه عوامل بزرگک جسم بر حسب واحد طول که یر یش اندازه تصویزان افزایست از ما عبارت ییقدرت بزرگنما

و دن یله بز دادن حداقل فاصیپ در تماوسککریک می ییاک عبارتست از توانیدارد. قدرت تفک یبستگ یئیش یعدس یانحنا

درت قهرچه طول موج منبع نور کوتاهتر باشد  .دارد یپ بستگکروسکیکه به طول موج منبع نور م ا دو نقطهیجسم 

و پردازش آن نور از جسم  یعبور یپرتوهاپ ها ماحصل کروسکیم یبرخک جسم در یر یتصو شتر است.یک بیتفک

نور از جسم و در  یبازگشت یر ماحصل پرتوهایپ ها تصوکروسکیم یبرخ. در است یو چشم یئ یش یتوسط عدس

  نور از جسم است. یو بازگشت یعبور یب پرتوهایگر ماحصل ترکید یبرخ

 است یدر آن نور مرئ یتابش یمنبع پرتوها :ینور یکروسکپ هایم -1

 در آن الکترون است یتابش یمنبع پرتوها :یالکترون یکروسکپ هایم -2

 زر استیدر آن الکترون و ل یتابش ی: منبع پرتوهاکاوشگر یکروسکپ هایم -3

 ینورکروسکپ یدر منانومتر است.  200ک تا یبرابر و قدرت تفک 2000تا  ییبزرگنما ینور یکروسکپ هایمدر 

کند  یم جذب یشترینور ب ،رسند. نمونه به علت تراکم ینه و جسم هر دو به چشم میافته از زمینور عبور  نه روشنیزم

نه یزم ینور یکروسکپ هاید. در مشو یمده ینه روشن دیزم کهیدر حال دشو یممشاهده  نه کدرترین نسبت به زمیبنابرا

هم با رنگ  ،ینور یاهکروسکپ یدر مد. شو یمده یک دینه تاریرسد و زمیافته از جسم به چشم میتنها نور عبور  کیتار

توان تنها با گرما و خشک کردن بدون رنگ یمشاهده کرد. بعنوان مثال م را توان نمونه یم یزیو هم بدون رنگ آم یزیآم

 یکروسکپ نورین میهمچن ک مشاهده کرد.ینه تاریزم یکروسکوپ نوریبا استفاده از م یروکت ها را بخوبیاسپ یزیآم

 یم ناسب است.م یزیروکت ها( بدون رنگ آمیزنده )مانند اسپ یسم هایکروارگانیک جهت مشاهده حرکت مینه تاریزم

ده کرد. جهت مشاهده هسلول را مشا ینور یکروسکپ هایزنده با استفاده از م یو کشتن سلول ها یزیتوان بدون رنگ آم
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 یکروسکپ نوریمختلف سلول از م یک رنگ و تنها با کدورت متفاوت در نواحیسلول زنده بصورت  یداخل یاجزا

بصورت سلول زنده را  یداخل یاجزا یبا استفاده از دو منشور رنگ توان یکه م یشود در حال یاستفاده م فازکنتراست

کروسکپ یدر م( مشاهده کرد. ی)تداخل نترفرانسیا یکروسکپ نوریبا استفاده از م یزیبدون رنگ آمو  یرنگ

ه ریت یریشود و تصو یم یکیابد ی یکه از سطح جسم بازتاب م ییکند با پرتو یکه از جسم عبور م ییفازکنتراست پرتو

ست و با یو کشتن سلول زنده ن یزیبه رنگ آم یازینز ین ینومارسک یکروسکپ نوریدر م شود. ید میو روشن تول

 یکروسکپ هایم یدر برخ ه کرد.یتوان ته یم یباکتر یداخل یاز ساختارها یر سه بعدیاستفاده از دو دسته اشعه تصاو

فلورسنس مانند  ین مورد جسم را با رنگ هایکه در ا (فلورسانسکروسکپ ی)م وله استیمنبع نور اشعه اولتراو ینور

 یضد آنت یاختصاص یها یباد یآنت ینیبال یصیشگاه تشخیدر آزما کنند. یو مشاهده م یزیمآن رنگ ین و فلورسیدیآکر

کروسکپ یبا م یژن باکتر یآنت ییرا با مواد فلورسنس نشاندار کرده که پس از اتصال و شناسا یک باکتری یژن ها

م را ندارند و در ینفوذ در عمق اجسام ضخ ییتوانا ینور یکه پرتوها ییاز آنجا است. یابیرسنس قابل مشاهده و ردفلو

زر استفاده کرد. یل یتوان از پرتوها یم است میک جسم و سلول ضخیسلول در  یداخل یکه هدف مشاهده اجزا یموارد

ا ی) یزیاز اجسام را بدون رنگ آم یتواند هر عمق یر است مزیآن ل ی( که منبع پرتوهای)هم کانون کونفوکالکروسکپ یم

 یکروسکپ هایمدر  اسکن و قابل مشاهده کند. ،از به برش و نازک کردنیو بدون ن با مواد فلورسنس( یزیرنگ آم

ن یبنابرا)تا صد هزار برابر کمتر( است  ینور مرئ یکوتاهتر از پرتوها یالکترون یچون طول موج پرتوها یالکترون

نانومتر است.  001.0ک تا یو قدرت تفکه جسم یاندازه اولبرابر  510تا  ییبزرگنماشتر است. یز بیک آن نیقدرت تفک

پرتو  نگیاسکنکروسکپ یدر م هستند. یالکترون یکروسکپ هایمشن از جمله ینگ و ترانسمیاسکن یکروسکپ هایم

 یه میته یسه بعد یریتصو یسطح باکتربازتاب از کند و پس از  یبه سطح پوشانده شده با طال برخورد م یالکترون

 یباکتر یداخل یاساختارهتوان از  یکند و م یعبور م یاز باکتر یپرتو الکترون شنیترانسمکروسکپ یمشود. اما در 

 یمولکول ها و اتم هاجهت مشاهده اب یرد یاز مولکول ها کاوشگر یکروسکپ هایمدر  ه کرد.یته یدو بعد ریتصو

 .نگیتونل اسکنو  یاتم یروین یکروسکپ هایممانند  برابر است. 810 ش ازیآن ب ییبزرگنما. شود یاده ماستفک جسم ی
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 یداخل یساختارها

 یکتردر داخل باشود.  ی، ژنوم اطالق میک باکتری یو فاژ یدی، پالسمیکروموزوم یبه مجموعه ژن ها :ژنوم (1

 DNAمولکول ک یکه  کروموزومبنام  وجود دارد cccDNA (Covalently Closed Circular DNA) ک مولکولی

 ا، ی)بورلست ین cccDNA ها یتمام باکتر کروموزوملبته اباشد.  یبسته و متصل م یبا انتها یحلقو یدو رشته ا

 ید( و برخیک کروموزوم ندارند )هاپلوئیها تنها  یباکتر یتمام .دارند( یخط  کروموزوم و رودوکوکوس سسیاسترپتوما

هر ژن(  یدو الل برا یباشد )دارا ید میپلوئیدو کروموزوم همسان است و د یدارا Methanococcus jannaschii مانند

ر همسان یغکروموزوم  4تا  2 یها دارا یباکتر یون مقاوم تر است. برخیل در برابر اثرات مضر موتاسین دلیو به هم

دو  ی. داراو .. سنتروگانیلپتوموناس اوم، یدس، آگروباکتریا، ردوباکتر اسفاروئو کلریبریبروسال، و .(دیمونوپلوئهستند )

وناس لپتومباشد.  یم یک کروموزوم خطیو  یک کروموزوم حلقوی یوم دارایر همسان هستند. آگروباکتریکروموزوم غ

 و srRNA16 یها آن مانند ژن یها ژن یرا برخیست، زا ها یک باکتریک استثناء مهم در ژنتی نتروگانسیا

23srRNA ر یها غ وتیک کروموزوم قرار دارند که در پروکاریک اپرون در یش از یدر بک تکرار و یش از یبا ب

وزوم دو کروم یک ژن بر رویاز  ی. اگر دو کپاستر همسان یغسه کروموزوم  یدارا ایسودوموناس سپاس معمول است.

 یسبد نیپلوئیدر مورد آن ژن د یک اوپرون باشد، باکتریان آنها تحت کنترل یر همسان وجود داشته باشد و بیغ

 شود.  یمحسوب نم ید نسبیپلوئیان متفاوت دیبم یتنظشود اما در صورت  ید( محسوب میپلوئی)مرود

 یم متر یلیم 1م طولش یبازش کن م ویرا اگر از وسط ببر DNAمتر است.  یلیم 001.0ا یکرومتر یم 1ها  یباکتر قطر

گرفته  یجا کرومتریم 1به قطر  یچ خورده است که داخل باکتریپ برابر DNA 1000 که دهد یمن نشان یا شود و

کنند  یآن متصل هستند و کمک مه ب یستونیه هشب ین هایپروتئ ل شده ویلوپ تشک 80-70از  یکروموزوم باکتر است.

ا یس و بورخولدریتنسیو کلرا، بروسال ملیبریبجز و)ک عدد کروموزوم دارند یها تنها  یباکتر .و فشرده شود دچ بخوریپ تا

 باشد یژن م 4288 یجفت باز دارد که دارا 4639221 یکوالیکروموزوم ا .د(نر همسان داریکه دو عدد کروموزوم غ

 (Houseیاتیح یژن ها برابر ژن دارد. 7برابر بزرگتر است و  1000حداقل  یکه کروموزوم سلول انسانیحالدر 

(Keeping کروموزوم وجود  یفقط بر روسم( یر و متابولیتکث یمانند زن ها) یول زنده ماندن باکترمسئ یژن ها ای

 کروموزومبر عالوه  یداخل باکتر در ابد.ی یر نمییتغ یطیر عوامل محیان آنها تحت تاثیو بشوند  یان میشه بیهم ،دارند

 .ندیگو یم دیمپالسبه آنها  و هستند کوچکتر برابر 100 که حدود هستند یگرید یکروموزومعناصر شبه  ،یاصل

 یقدرت همانندساز( پروفاژشوند ) یر میتکث یباکترکه با ادغام در کروموزوم  هاوفاژیباکتر یبرخبرخالف ا دهیمپالس

ها مانند  یباکتر یدارند. برخ cccDNAدها همانند کروموزوم ساختار یاکثر پالسم .کون(ی)رپل دارند مستقل

د ها یمها از نظر تعداد و نوع پالس یباکتردارند.  ید خطیوم ها پالسمیکوباکتریما یبرخسس، رودوکوکوس و یاسترپتوما

 از یبرخ یژن ها .ر باشدیعدد متغ 0-100ن یتواند ب یم یک باکتریدر ( Copy Number)د یعداد پالسمت متنوع هستند.

مقاومت  یباشند که ژن ها یم ییا، آنهادهین پالسمیمهم تر .قرار دارند (Virد ی)پالسمدها یپالسم ین ها  بر رویتوکس
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تک رشته  ییها RNA، و فاژها ، کروموزومدهایعالوه بر پالسم یدرون باکتر(. Rد یآن وجود دارد )پالسم یرو ییدارو

 هستند. یکید نوکلئیاسساختار  یداراکه  دنوجود دار (tRNAو  rRNA ،mRNA)  یا

 

 :ا بر اساس عملکردهدیپالسمانواع 

Conjugation (F) plasmids: ون است.یمسئول کونژوگاس وکند  یا کد مر یجنس یلیپ 

Resistance (R) plasmids: ستنده یکیوتیب یمقاومت آنت عاملکند که  یرا کد م ییم هایآنزت که مقاوم دیمپالس. 

Antibiotic production plasmids: دشو یم یعیک طبیوتیب یآنت دیسبب تول آن یها ژن. 

Metabolic plasmids: د یا اسیمانند تولوئن  یعیرطبیکند که مسئول هضم مواد غ یرا کد م ییم هایآن آنز یها ژن

 .هستند یکیمتابول ید مواد و ساختارهایا مسئول تولیو  باشد یک میلیسیسال

Virulence (Vir) plasmids: د.نکن ین ها را کد میوسین ها و باکتریتوکس مانندو تهاجم  ییزایماریب عوامل 

د و سبب یولت ها یباکترک نسل ی یه هایتوسط سوهستند که ف اثر محدود یط یدارا ینیپروتئ ین هایتوکسن ها یوسیباکتر

 .شوند یمه ها یگر از همان سوینسل داز رشد  ممانعت

 

 

 و s50ر واحد یدو ز ( که ازب رسوبیو ضر دبرگیواحد سو :S)است  S70ها  یبوزوم در باکتریر :بوزومیر (2

s30 بوزومیوت ها ریوکاری در ل شده است.یتشک s80 یواحدها ریاست که از ز s60 و s40 هر ل شده است.یتشک 

 ل شده است.یتشک یبوزومیر ین های( و پروتئیبوزومیر RNA) rRNA یر واحد از دو جزء اصلیز
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 :)گرانول ها( یباکتر یتوپالسمیس یدانه ها (3

اشتند کل دنتظار وله اضافه کردند ایستال ویبه آن کر یوم را رنگ کردند، وقتینه باکتریکور یکه باکتر ین بار موقعیاول

نتظار ااست و چون متفاوت از رنگ مورد رنگ  یصورت یمشاهده کردند که داخل باکتر یا بنفش شود ولی یآب یباکتر

ن یچون ا ن باریند. اولیگو یم یتوپالسمیس یا دانه های ینکلوژن بادیک گفتند که اصطالحا به آن ایبود به آن متاکرومات

 یم مهرنست ا -بابز یک، دانه هایمتاکرومات ین دانه هایجه به ایان بابز و ارنست کشف شد، در نتیدانه ها توسط آقا

 یگرانول ها انواع ره کند.یا گرانول ذخیرا به صورت دانه  ییتواند مواد غذا یم ییغذاط خوب یشرا در یباکتر د.نیگو

 ها عبارتند از: یباکتر

 

• Poly-β-hydroxybutyric acid (PHB)( :Lipid Bodies) د تروژن، گوگرد و فسفات محدویکه منبع ن یهنگام

 .باشد یم یمنبع کربن و انرژ کهرات است یبوت یدروکسیآن ه بیترکشود.  یل میباشد تشک

• Glycogen :( گلوکزاسکلت آن کربن) به همراه  .استPHB نقش دارد.ک ید نوکلئین و اسیپروتئ نتزدر س 

•  (Babes-Ernest or Metachromatic Granules) Volutinد یآن فسفر است و در ساخت اس ی: اسکلت اصل

 رود.  ید بکار میپیک و فسفولینوکلئ

• Carboxysomeیها یالز( در باکتریفسفات کربوکس یبولوز دیت کربن )ریچرخه تثب یدیم کلیآنز ی: حاو 

 اتوتروف است.

• Cyanophycin :ره یخذبع من کهد هستند یک اسین و آسپارتینه آرژنید آمیاس متشکل از یدیپپت یپل یگرانول ها

اتوتروف ها ن در یسیانوفیزوم و س یکربوکس یل هاگرانوشوند. معموال  یها محسوب م یتروژن باکترین

 .شوند یمشاهده موم یلیدواسپرو ر ردوباکتر مانندها  یباکتر یو برخباکترها( انویس)

• Sulfurرود یتوتروف ها بکار میدر ل ی: بعنوان منبع الکترون در فتوتروف ها و منبع انرژ. 

• Gas Vaculeن یاز پروتئمتشکل  یکول گازی: وزGvp است یآبز یها یباکتر عامل شناور بودنست. ا. 

• Magnetosome: 4ب آن یترکO3Fe 4ا یS3Fe ( ی)مگنتوتاکس حرکت جهت دارقطب نما در  عنواناست که ب

 .رود یبکار مات دارند، یژن حین اکسییکه در غلظت پا یآبز یها یباکتر یبرخ
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 پسولو ک Sه یکان(، الیدوگلی)پپت یواره سلولی، دیتوپالسمیس یمجموعه غشا :(Cell Envelope) یپوشش سلول

 :گرم مثبت یباکتردر  یثابت پوشش سلول یه هایال

د که تا حدود کان وجود داریدوگلیه پپتیال 40گرم مثبت تا حدود  یها ی)در باکتر یواره سلولید« --- یتوپالسمیس یغشا

 دهد( یرا به خود اختصاص م یواره سلولیات دیاز محتو 50٪

 :یگرم منف یباکتردر  یثابت پوشش سلول یه هایال

  یخارج یغشا« --- کیپالسم یپر یفضا به همراه یواره سلولید« --- یوپالسمتیس یغشا

 

 
 

ها به  نیپروتئ واست ل شده یتشک یدیپیلفسفو  ی هیال 2( است که از Cell Membrane) یتوپالسمیس یغشا هیالن یاول

 یپر یکان در فضایدوگلیاز پپت ییهاه یال یتوپالسمیس یاز غشابعد  قرار گرفته اند.آن  یال به الک ییشکل موزا

 یتوپالسمیس ین غشایماب یو فضا یگرم منف یها یدر باکتر یخارج یو غشا یتوپالسمیس ین غشایماب ی)فضاک یپالسم

 یبر رو ند.یگو ی( مCell Wall) یواره سلولیکه به آن د وجود داردگرم مثبت(  یها یکترکان در بایدوگلیو پپت

است، با  یتوپالسمیس یقرار دارد که ساختار آن همانند غشا یخارج یک غشای یگرم منف یها یکان در باکتریدوگلیپپت

 با یخارج یغشا یخارج یه یال یدهایپیفسفول یداخل غشاء متفاوت بوده و برخ ین هاین تفاوت که نوع پروتئیا

 یبرخ یخارج یغشا یبر رو S ینیکوپروتئیا گلی ینیپروتئ هیک الی. ندن شده ایگزید جایساکار یپوپلیبه نام ل ییساختارها

به  یپوششها  یباکتر یدر برخن یهمچن گرم مثبت قرار دارد. یها یباکتر یبرخکان یدوگلیو پپت یگرم منف یها یباکتر

 یباکترم یضما تر یسطح یساختارها یسلول هستند ول یاتیح یاجزا ازکپسول  ریز یدارد. ساختارهاوجود  کپسول منا

هر دو  ها وجود دارند، یباکتر یکه در برخ یلیپ تاژک وزنده خواهد ماند.  یدر نبود آنها باکتر یشود و حت یمحسوب م

 تاک یفقط نازک است و  یواره سلولید یگرم منف یها یباکتر در .ندیآ یرون میو از کپسول ب رندیگ یمنشأ م غشاء از

ه یبه علت الگرم مثبت  یها یباکتر دهد. یل میتشک را یواره سلولیاز د ٪10تا  5که  کان وجود داردیدوگلیه پپتیال چهار

 دارند. ینگه نم رنگ را یگرم منف یها یباکتر یدارند ول ینگه م رنگ را ،ه(یال 40)تا  میکان ضخیدوگلیپپت ی

Page 32 of 194

www.kolbedanesh.com



23    

 

  :یتوپالسمیس یغشا (1

د یپیفوله فسین غشاء از دو الیط است. ایط و مواد محیدر برابر شرا ین سد پوشش سلولیتر یداخل یتوپالسمیس یغشا

 یان غشیدهد. همچن یرا نم یهر ماده ا آزادانه عبور یمه تراوا اجازه یک سد نیل شده است که به صورت یتشک

اد و ... ال موانتق ،یوسنتز و ساخت مواد پوشش سلولیب ،یمانند تنفس سلول یهمار میبس یندهایفرآ یمحل اصل یتوپالسمیس

ت یمهباشد. ا ی.. مک و .یکوئیپوتاید لیکان، اسیدوگلیمانند پپت یپوشش سلول یه هایاز ال ین غشاء لنگرگاه برخیباشد. ا یم

 عبارت است از: یتوپالسمیس یغشا

 انتقال مواد و یو اسمز یریسد نفوذپذ 

 د یره انتقال الکترون و تولیل استقرار زنجمحATP  کربن و...تروژنیت نیسم تثبیبولمتا یستم هایاستقرار سو ، 

 یلولسواره ید یساختارها گر ازید یبرخد( و یک اسیکوئید )نه تایک اسیکوئیپوتای، تاژک، لیلیلنگرگاه پ 

  محل سنتزLPS کانیدوگلیو پپت 

 ر یمشارکت در تکثDNA مزوزوم( ین هایو محل اتصال کروموزوم )چ یسلولم یو تقس 
 

 :کانیدوگلیپپت (2

 ل شده است.ین( تشکیمورئا ی دیکان )موکوپپتیدوگلیاز پپت (Cell wall) یواره سلولید

 :ل شده استیتشک یاصلقسمت  3از کان یدوگلیپپتساختار 

وجود  یدیکوزیگل 4>---1بتا  یوند هایآنها پن یدر ب ز است وه ها گلوکین الیا یب اصلیکه ترک ستون فقراتش است الف(

 (Mبه اختصار  اید )یک اسیل مورامیاست -Nو  (Gبه اختصار  این )یآم گلوکزل یاست -N یحاو دارد.

باال به  ه ازنه وصل شده است کید آمیعدد اس 4 د،یک اسیل مورامیاست -Nبه  است. یدیتترا پپت یره یقسمت دوم زنج ب(

 ن عبارتند از:ییپا

1- L-Ala   (ن استیسر-ا الین یسیگال-ها ال یباکتر یکه در برخ نیآالن-)ال 

2- D-Glu  د(یک اسیگلوتام-ی)د 

3- L-Lys  ن(یزیال-)ال 

4- D-Ala  ن(یآالن-ی)د 

مجاور  یه ین دو الیب یدیتتراپپت یره هایعامل اتصال زنجاست که  یپل عرضکان یدوگلیپپتن قسمت یج( سوم

ره یزنج چهارمنه یدآمیاسرا به ه یک الیاز  یدیره تتراپپتیزنجسوم  ینه ید آمیاس یپل عرض .شدبا یم کانیدوگلیپپت

گرم مثبت  یها یدر باکتر ند.شو یهم وصل مه ه ها بیجه الیدر نت و کند یوصل مکان یدوگلیپپت یکنار یه یال یدیتتراپپت
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و عامل  ینیعامل آمن یماب یدیوند پپتیپ کی یگرم منف یها یباکتردر  ین است ولیسیپنتا گال یپل عرضب یترک

ره یزنج نهید آمین اسیگرم مثبت سوم یها یدر باکتر است. یدیره تتراپپتیسوم و چهارم دو زنج ینه هایدآمیاس یلیکربوکس

در  است. DAP شهیهم CMNRو گروه  ها یدر گرم منف یاست ولد( یک اسیملینو پیآم ی)د DAPا ی L-Lys یدیتتراپپت

 ست.ینگونه نیا یگرم منف یها یدر باکتر یه ها منظم است ولین الیب یگرم مثبت پل ها یها یباکتر

 :کان(یدوگلی)پپت یواره سلولیت دیاهم

 ...(ا ی ی، کرویله ایکند )م ین مییرا تع یباکتر یشکل ظاهر( 1

 یطیدر برابر عوامل مح ی( محافظت از باکتر2

 ت(.اس atm 5 یگرم منف یو در باکتر atm 20گرم مثبت  یر باکترد ی)فشار اسمزها  یباکتر ی( حفظ فشار اسمز3

 

 کانیدوگلیپپت یوندهایپ در شکستنم ها یگاه اثر آنزیجا

 

Page 34 of 194

www.kolbedanesh.com



25    

 

دهد.  یخ مرپالسم تویدر س یواره سلولیساخت د یجاد مونومرهایکان و ایدوگلیمرحله اول سنتز پپت: کانیدوگلیتوسنتز پپیب

 ن ازیآم ک مولکولیکان است که با اضافه شدن یدوگلیپپت  یوسنتز مونومرهایش ساز در بیفسفات مولکول پ-6فروکتوز 

ن یبه گروه آم Aم یل کوانزیل از استیک گروه استیر مرحله بعد شود. د یل میفسفات تبد-6ن ین به آن به گلوکز آمیگلوتام

به  فاتفس -1ن یل گلوکز آمیاست-Nمولکول شود.  یجاد میفسفات ا -1ن یل گلوکز آمیاست-Nشود و مولکول  یاضافه م

UDP روات به یل از فسفوانول پیک گروه الکتیاز آنها با اضافه شدن  یشود و برخ یمتصل مN-د یاس کیل مورامیاست

 ،ATP یسپس به صرف انرژشود(.  یل میل تبدیبه الکتا و یاح NADPHشوند )گروه انول با کمک مولکول  یل میتبد

کان یدوگلیشود. در مرحله دوم سنتز پپت ید اضافه میک اسیل مورامیاست-UDP-N یبه مولکول هانه ید آمیپنج اس

به  یالسمتوپیس یوپرنول متصل شده و با عبور از عرض غشاتوپالسم به مولکول حامل باکتیساخته شده در س یمونومرها

 . شوند یزه میمریپل PBPو توسط انواع  شوند یمنتقل م یتوپالسمیس یغشا یکان واقع بر رویدوگلیون پپتیزاسیمریمحل پل

Cell wall ینتآ وت ها وجود ندارد لذایوکاریکان در یدوگلیک هاست چون پپتیوتیب یآنت یبرا یمحل اثر اختصاص 

وند یپ .(یخابت انتی)سم بدن هستند یها سلول ن اثر مخرب بریکمتر یگذارند دارایاثر م cell wall یکه رو ییک هایوتیب

 یم مقاوم میوززیو به ل است 3«---1 آلفا شتریبوند ین پیا باکترها یدر ارکئ. م استیزوزیم لیمحل اثر آنز 4«---1 بتا

 . باشد یم L-amino شهی، هماست L-aminoا ی D-aminoها که  یوباکترینه برخالف ید امین نوع اسیهمچنباشد. 

و  PBP1گذارند.  یاثر م PBP (Penicillin Binding Proteins) یم هایآنز یبتاالکتام بر رو یک هایوتیب یآنت

PBP2B کنند.  یداز عمل میداز و ترانس پپتیکوزیبعنوان ترانس گل یباکتر یواره سلولیدر سنتز دPBP2A ل یب طوبس

قش ن یم سلولیواره و تقسیشکستن دز و یاتولدر  PBP4و  PBP3 شود. یم یسلول باکتربه  یواره و شکل دهیدشدن 

اسپور  کورتکسدر سنتز است اما  الزیکربوکس D-Alaک ی زین PMP5الز است. یکربوکس D-Alaک ی PBP5د. ندار

کون نگه را در فاز س یواره را متوقف و باکتریرشد د ،یعرض یرات در پل هاییجاد تغیبا ا PBP6 نقش دارد. یباکتر

 لم نقش دارد.یوفیل بیدر تشک PBP7 دارد. یم

 :دیک اسیکوئیپوتید و لیک اسیکوئیت

کربنه  3 الکل ( وفسفات تولیبیکربنه )ر  5قند  یمرهایپل بیبه ترت دیک اسیکوئیپوتید و لیک اسیکوئیت ساختار اسکلت

د یک اسیکوئیتو گرم مثبت  یها یباکتر یتمامدر د یک اسیکوئیپوتیل باشد. یم یاستر یسفو دوند فیبا پ( فسفات سرولی)گل

رنده یگ عامل اتصال و تواند بعنوان یم ک داشته ویژن یت آنتید خاصیک اسیکوئی. تاوجود دارد از آنها یدر برخ

( یواره اید دیک اسیکوئید )تایک اسیکوئیتا کوس هر دو نوع وجود دارد.یتیلوکک ساپروفیدر استاف .وفاژها عمل کندیباکتر

که یکان متصل است. در حالیدوگلیپپت یدیره تتراپپتین زنجیآالن-Dا ید و یک اسیل مورامیاست-به ان یوند کواالنسیبا پ

د یک اسیکورونیتا ،دیک اسیکوئیتا یط کمبود فسفات به جایدر شرا متصل است. یتوپالسمیس ید به غشایک اسیکوئیپوتایل

 نامبه  ییها نیپروتئ د،یک اسیکوئیتا یروبر  (ی)عامل گلودرد چرک وژنزیپ ککاسترپتو یدر باکترشود.  یم سنتز

 باشند. یم یعملکرد اتصال اختصاص ی( و داراPili Mبوده ) یلیه پیشب که وجود دارند Fن یو پروتئ Mن یپروتئ
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 :یخارج یغشا (3

از  ودارد  یتوپالسمیس یمشابه غشا یشود. ساختار یمشاهده م یگرم منف یها یباکتر یدر پوشش سلول یخارج یغشا

 یپوپلیل یبا مولکول ها یخارج یغشا یخارج یه یال یدهایپیاز فسفول یل شده است. برخیتشک یدیپیه فسفولیدو ال

بر ها  یغشاء باکتر ین هایپروتئ ت دارد.یار اهمیدر کنترل عبور مواد بس یخارج یغشا ن شده اند.یگزید جایساکار

م ها و ینزآ(، Anchorو استحکام دهنده ) ی(، داربستPorin) کانال انتقال موادع ات به انویاساس عملکرد و نوع فعال

مواد ل انتقا کانالرنده و یبعنوان گ یگرم منف یها یباکتر یخارج یغشا ین هایشتر پروتئیشوند. ب یم میرنده ها تقسیگ

روتون ها عمل پانتقال بعنوان کانال ( Rhodopsin)ن یبه نام رودوپس ییغشا نیک پروتئیها  فتوتروفدر ند. ینما یعمل م

اع انو یارادن ها یدوپسورشود.  ین و انتقال پروتون مین سبب فعال شدن رودوپسینور پس از برخورد با رودوپس. کند یم

با  یداربست نیک پروتئینوان بع TolAباشند.  یم نیهالورودوپسو  نیدوپسوگزانتور، نیدوپسون، پروتئوریدوپسووریباکتر

تصال اعامل ( Braun) ن براونیپوپروتئیلنقش دارد. غشاء  استحکامدر قوام و  یغشاء داخلبه  یاتصال غشاء خارج

 عبارتند از: یگرم منف یها یباکتر یخارج یغشا ین هاین پروتئیمهمتر است. کانیدوگلیبه پپت یخارج یغشا

Tsxرنده فاژ ی: گT6 ن یسیو کولK باشد. یم نهیآم یدهایاس یدها و برخیمحل عبور و انتشار نوکلئوز ت.اس 

OmpA :یجنس یلیرنده پیاست. گ یخارج ین غشاین پروتئیفاژها و فراوانتر یرنده برخیگ یر اختصاصیبصورت غ، 

 باشد. یمز یدها نیو پپت ن هایوسینه، باکتریآم ید هایاس یبرخ

TonB : همانندBtu ن یتامیو جذب سببB12 همانند  وFepA  وCir است. دروفور جذب آهنیکمپلکس س TonA ده رنیگ

 باشد. یم Mن یسیو کول T1، T5 ،T7 ،phi80 یرنده فاژهایگ TonBکروم است و به همراه دروفور یس ی

و  وچک(ن کی)پور OmpC ،ن بزرگ(ی)پور OmpFبه همراه  واست  (فسفاتها ) ونیمحل انتشار آن PhoE: ن هایپور

OmpD یستم دوجزئیسشوند.  یم یم فشار اسمزیتنظسبب  ،رندداون ها نقش یانتشار کات که در EnvZ/OmpR  در

التوز نقش ممانند  ییت هایدر انتشار متابول OmpB نیپور .نقش دارد یم فشار اسمزیمسئول تنظ ین هایان پوریم بیتنظ

 است. T4و  Hy2 ،ss4 ،Tulb یاژهاف رندهیگنقش دارد و  یصفراو یبه نمک ها یدر مقاومت باکتر OmpCدارد. 

ئاز بعنوان پروت OmpXو  OmpTباشد.  یم T2و  Tulb یفاژها یرنده یشود و گ یالقا م یط آبیدر مح OmpFسنتز 

شده  لیبا روش انتشار تسهAqpZ (Aquaporin )ن یپورباشند.  یم Ox2و  M1 یرنده فاژهایگب یبه ترتعمل کرده و 

 التودکستروزمحل عبور و انتشار مالتوز و م بوده و رنده فاژ المبدایگ  LamBن  ی. پوردر ورود و خروج آب نقش دارد

 شود. یدر انتقال مواد مشاهده م یو خارج یداخل یغشا ین هایپروتئ یعملکرد برخ ریر زیدر تصو است.
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 (Lipo Poly Saccharide)د یساکار یپوپلیل

جود ز ویت نمثبت اس یک باکتریا که یستریدر ل به طور استثنا .وجود دارد یگرم منف یها ید در باکتریساکار یپوپلیل

 :ل شده استیسه قسمت تشک د ازیساکار یپوپلیل .است وجود ندارد یگرم منف یک باکتریدوم که یدارد و در ترپونما پال

، قرار دارد یخارج یغشا یف خارجیدر رد Aد یپیل. مییگو یم Aد یپیست که به آن لا غشاءکه درون  یقسمت (1
 .تب زا و چرک زا است ین ماده یدهد و مهمتر یم یبه باکتر یت سمیخاص

2) Core و هپتوز  یقند ها متشکل از :یا هسته مرکزیKDO یاصژن اختص یآنتکه د( یاس کیاکتانوئ ی)کتو د اکس 

 م.ییگو یم یهسته مرکز که به آن ثابت استب آن یترک و جنس و گونه است

 کنند. یفرق مقند نوع  تعداد و نظر که از یدیساکار یک قسمت پلی :Oژن  یآنت (3

 

ر ییتغقند  دتعدا اگر د.زنرون بیاز کپسول هم ب یحت تواند یم یعنیکپسول( دارد ) اوهن یشه در کلمه آلمانیر Oژن  یآنت

م که سوش صاف ییگو یم LPSفراوان باشد به آن  Oژن  یآنت یکه قندها یهنگام د.کن یمر ییتغ Oژن  یشکل آنت کند

(Smooth )ژن  یآنت یکه قندها ینام دارد. هنگامO  کم باشد به آنLOS (Lipo Oligo Saccharide) م ییگو یم

 Semiمه خشن )یو ن( Rough)موتانت خشن  یدر سوش ها LPSلوس انفلونزا(. یگوکک، گنوکک و هموفن)مثال در من

Rough )ژن  یفاقد آنتO .وجود ندارد. زیهسته ن یقسمت خارج یخشن قندها یدر موتانت ها است 

ترانس لوکاز  Wzxم یتوپالسم توسط آنزیدها( پس از سنتز در سیساکار ی)پل Oژن  یآنت یر واحدهای: زLPSوسنتز  یب

م یتوسط آنز Oژن  یره آنتیشوند. طول زنج یمراز به هم متصل میپل Wzyم یعبور و توسط آنز یداخل یاز عرض غشا

Wzz ژن  یشود. آنت یم میتنظO م یتوسط آنزل یپس از تکمWaaL د یپیگاز به قسمت لیلA د یپیشود. ل یمتصل مA ز ین

ل یترانس لوکاز از عرض غشاء عبور کرده است. پس از سنتز و تکم MsbAتوپالسم توسط یپس از سنتز در سخود 

ک عبور داده یپالسم یپر ی( آن را از فضاLptد ترانسفر )یساکار یپوپلیل ین های، پروتئیداخل ید در غشایساکار یپوپلیل

 نقش دارد. LPSم در استحکام یزیون منی کنند. یمستقر م یگرم منف یها یباکتر یخارج یغشا یخارج یه یو در ال
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نقش ( یتیسیپاتوژن) ییزایماریب ( ویصینگ )تشخیپیسروتا ،یپوشش باکتر یری، نفوذپذیدر اتصال باکتر Oژن  یآنت

 یتوان واکسن یمنرات است که یین تغیل همیند و به دلکن یمر ییب و نوع تغیترک ،از لحاظ تعداد Oژن  یآنت یقند ها دارد.

 Oژن  ینوع آنت 200ش از یب E. coli د.شون یممشاهده  دیب جدیترکک ی اکرد چون هر بار ب دیتول ه آنهایعل

ته داش ناشناخته یک باکتری و Oژن  ینوع آنت 200ن یا ت دارند که اگریک خصوصیکدام  دارد که هرپ( ی)سروتا

 O157ه یسو بعنوان مثال .کاربرد دارد نگیپیسروتا در Oژن  یپس آنت ،میکن ییرا شناسا یم باکتریتوان یم م،یباش

شود،  یم کیتیهمول یک و سندروم اورمیت هموراژی، کولیجاد اسهال خونیباعث ا( EHECپ ی)متعلق به پاتوتا یکوالیا

  .ه کردندیته یبه صورت تجارعفونت  یرولوژص سیجهت تشخآنرا  Oژن  یضد آنت یباد یلذا آنت

 

 

4) S-Layer (Surface Layer) 

 یگرم منف یها یستاله است که در باکترین کریکوپروتئیا گلین و یکنواخت از پروتئی یبیترک S-Layerا ی یسطح یه یال

ز ا یاکتربه سبب محافظت ین الیکان قرار دارد. ایدوگلیپپت یگرم مثبت بر رو یها یو در باکتر یخارج یغشا یبر رو

غشاء و اتصال  یداریدر ثبات و پا S یه یالشود.  یک میتیل یم هایو آنز یدیط اسیوفاژها، شرایباکترتهاجم  ،توزیفاگوس

 متفاوت است. لزج یه یالا همان ی Slime Layerه از ین الیز نقش دارد. ایبه سطوح ن یباکتر

 

 

ر د بجزست )ا یدیساکار یها پل یآن در اکثر باکتر بیترکت دارد و یا اهمه یباکتر ییزایماریکپسول در ب :کپسول (5

ال سیک است و در فرانسینو گلوتامیآم ید یو پل یدیپپت یجنس کپسول پل زخم کهاه یس عامل سیلوس آنتراسیباس

 ت.کس اسیکوکالیج گلیباشد(. کپسول اصطالح را یم یچرب یکپسول حاو پوشش که یس عامل تب خرگوشیتوالرنس

 

 

م و ی( نام دارد. اگر ضخSlim Layerلزج ) یه یم و شل و وارفته باشد الیاگر ضخ( Glycocalyx)کس یکوکالیپوشش گل

ستم کمپلمان به آن یتوز است و سیکپسول ضد فاگوسکروکپسول نام دارد. یبا قوام باشد کپسول و اگر نازک و با قوام باشد م

 یاختصاص یها یباد یاما در حضور آنت .منتشر شوندتوانند در خون  یکه کپسول دارند م ییها یچسبد پس باکتر ینم
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به  یرا خواهد داشت. ورود باکتر یز باکتریاتصال به کپسول و ل ییستم کمپلمان توانایزه کننده، سیضد کپسول و اپسون

در حالت  نام دارد. یسم یسپت ،جاد شودیا یمغز یالتهاب در سد خون جاد کند ویا تب یاگر باکتردارد.  نام یمیباکتر خون

ت یکنند و مننژ یها از آن عبور م یشود، باکتر یملتهب م یوقت یشود ول ین رد نمیپروتئ یمغز یسد خوناز  یعیطب

به هم بخورد به آن  یمنیستم ایر کند و تعادل سیرگدر بدن پخش شود و اکثر ارگان ها را د یرتشود. اگر باک یجاد میا

ش ضربان ی(، افزاTachypneaش تنفس )یتوان به افزا یم یسم یسپت ینیاز عالئم بال ند.یس گویا سپسیک یشوک سپت

 Loss of) یاری( و کاهش سطح هوشLeukocytosisد )یسف یش گلبول های(، افزاTachycardiaقلب )

consciousnessش شدت آن منجر به کوما خواهد شد، اشاره کرد.ی( که با افزا 

 

تند چون هس زایماریب و( Mucoidدارد ) یحالت ژله ا ط کشتیدر سطح مح یباکتر یکپسول دار باشد، کلون یاگر باکتر

ست ا یا هر دو منفکپسول دار و ماکروفاژه یها یباکتر یبار سطحل که یدل نیبه ا) بلعندتوانند آنها را ب یت ها نمیفاگوس

ستند اما ه زایماریبر یعمدتا غ(  (Non Mucoidکه کپسول ندارند ییها یباکتر نکهیبا ا کنند(. یمگر را دفع یو همد

 کنند. یمجاد یا یماریبابند و ی یدر بدن بقا م یژن یر آنتییمانند تغ یگرید یسم هایبواسطه مکان از آنها یبرخ

م دندان ه آن جرکند که ب یمجاد یک شبکه ایکس یکوکالیا استفاده از گلاسترپتوکک موتانس در دهان وجود دارد و ب یباکتر

د. نوش یدندان م ینایم یدگیباعث پوس دید اسیبا تول شوند و ین شبکه متصل میگر به اید یها یم. باکترییگو یم

 کستراند و هتجزی را ساکارز ترانسفراز، فروکتوزیل و ترانسفرازگلوکوزیل یم هایله آنزیوسبا موتانس استرپتوکک

 شود. مي یدندان پالکلم و یوفیب تشکیل منجربه ادامه در که ایجاد ( D-fructoseپلیمر) لوان و ( D-glucoseپلیمر)

کس یکوکالیلگم یه ضخیک الیدهند و توسط  یک اجتماع را میک شبکه و یل یها در کنار هم تشک یکه باکتر یلم حالتیوفیب

  دندان(. یدگیلم عامل پوسیوفیب انندبر گرفته شده اند )م در

 

، WZY زمرایپل وابسته به یبه روش ها یمیون آنزیزاسیمریق پلیها از طر ی: سنتز کپسول در باکتروسنتز کپسولیب

و  یوالکیرد. سنتز کپسول ایگ یم سنتاز انجام می( و وابسته به آنزATP Binding Cassette) ABCوابسته به ناقل 

ول، ، باکتوپرنUnd-Pناقل  ین هاین روش پروتئیرد. در ایگ یانجام م WZY مرازیپل ال به روش وابسته بهیکلبس

ش و ... نقش دارند. در رو WZ ییغشا یو کانال ها WZYمراز ی، پلGTل ترانسفراز یکوزیگل، Wbapزور یکاتال

ورت صبه  Kfiل ترانسفراز یکوزیگل یم هایمتصل شده و با کمک آنز UDPسازنده کپسول به  یقندها ABCوابسته به 

 یها یاکتربشتر یشوند. کپسول در ب یکپسول اضافه م یدیساکار یره پلیزنج یبه انتها ABC یق کانال هایاز طر یمتوال

و  وژنزینوزا، استرپتوکک پیشود. سنتز کپسول در سودوموناس آئروژ یسنتز م ABCبا روش وابسته به  یگرم منف

 .است م سنتازیوابسته به آنزپنوموکک با روش 
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L-Form (Cell Wall-Deficient (CWD) Bacteria) 

ر یر کنار سادز یر یها یکلون یکسریت ها ینهاد، در پل هم بنا کردن را یستر" که ضد عفونیل به اسم " یفرد ن باریاول

م گر یاه یجه گرفت که باکترینت یو .و رشد داشتندکشت ت یقابل یشدند ول ینم یزیکه رنگ آم کردها مشاهده  یکلون

 ند.ی" گوL-formواره "یبدون د یها ین باکتریکه به ا ل شوندیتبدواره یتوانند به شکل بدون د یم یگرم منف مثبت و

L-form کهیشوند بطور یساخته م یهم گرم منف گرم مثبت و یها یباکتر ها هم از L-form یها یکه از باکتر ییها 

را شوند  یجاد میا یگرم منف یها یکه از باکتر ییها L-formو  Protoplast راند شو یمجاد یگرم مثبت ا

Spheroplast ند.یگو یم  

In vivoدهد.   یط داخل بدن رخ میکه در شرا یندی: فراIn vitroدهد. یرخ م یشگاهیط آزمایکه در شرا یندی: فرا 

 

 شود. ید مجایا یموزومکرو ونیموتاسبروز و  Subletal دوز ک دریوتیب یل استفاده از آنتیبه دل L-formک، ینیدر کل

د. شو یم Lل به فرم یتبد یباکترسپس  دهد و یرخ م Subletalدوز  بتداقطع کند ا را کیوتیب یمصرف آنتفرد  اگر

 ندارند. را ییوانان تیمثبت اگرم  یها یباکترکنند اما  یرا بازساز یسلولواره یدوباره دتوانند  یم یگرم منف یها یباکتر

 

 
 

کرد د یتول L-Form توان یم میزوزیت ها تنها با استفاده از لگرم مثبدر ، کیپرتونیو محلول ها یشگاهیط آزمایدر شرا

 یخارج یغشا ،EDTAمانند  2Mg+و  2Ca+ یها ونی ی ک شالتوره کنندهیله یتدا بوسد ابیها با یکه در گرم منفیدر حال

 .د کردیتول L-Formکان را حذف و یدوگلیپپت ،میزوزیلخت و سپس با یرا از هم گس
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 ماند. یزنده م یند باکترنباش اگر یحتو  آمدهرون یب یاز سطح باکترکه  ییقسمت ها :یسلول باکترم یضما

                       :(Flagella)تاژک  (1

که دوران  یهنگام است. 360° تاژکحرکت . ( استMotilityتحرک ) . تاژک عاملام داردن Flagellumتاژک  کی

جلو  رو به یباکتر( منجر به حرکت Bundleو متحد ) یبه شکل دسته ا ،باشدساعت  یعکس جهت عقربه هابر ها تاژک

مانده لق شناور و مع یکترباک ها نامنظم شده و ژساعت است، تا یدر جهت عقربه هاها که دوران تاژک  یو هنگام شده

 ،(Na+ورود  ییایط قلی)در شرا غشاء یپمپ پروتون قیاز طر H+ یون هایبا ورود (. eTumblخورد ) یوول م و

رکت حبه در  Motن یعملکرد پروتئشود.  یتاژک به حرکت در آمده و باعث دوران تاژک م یه یپا Mot ین هایپروتئ

مواد  به سمت ای یباکتر ساعت است. یعقربه هاعت در به حرکت در آوردن سا یهمانند چرخ دنده هادر آوردن تاژک 

د موا، یتاکسدر کموشود.  یا دفع میسم( و یسم و فتوتروپیا کموتروپی یو فتوتاکس یکموتاکس)د شو یجذب مو نور  ییغذا

 نیئون پروتیالسیفسفر سببMCP (Methyl-accepting Chemotaxis Proteins ) ییغشا نیبا اتصال به پروتئ ییغذا

ت بصور یشود. باکتر یحرکت تاژک مسبب شده که  Motن یپروتئ یرور آن بر یو تاث CheY یتوپالسمیس یکموتاکس

 ود.ش یبرسد در محل متوقف م ییاز مواد غذا یکه به غلظت مشخص یکند و هنگام یدر جهات مختلف حرکت م یتصادف

 :ل شده استیتشک یاصلقسمت  3فالژله از 

 (یا جسم قاعده ایه یاست )جسم پا یسلول وارهیدکه داخل  یتالف( قسم

 (ییا جسم زانویکه خم شده است )قالب  یب( قسمت

 (باشد یباکتر طول ن برابریچندتواند تا  یم د ورس یکرون هم میم 25 طول آن به)که  ج( رشته

 د:باش یم یپوشش سلول یه هایحلقه در ال یتعداد یداراکه  یدارد به طور ینگیک حالت بولبوری یجسم قاعده ا

  یتوپالسمیس یغشا یداخل یه یال در C # حلقه

 یپالسم یپر یفضاو  یتوپالسمیس یغشا یخارج یه یال در MS# حلقه 

 کان استیدوگلیپپت که محل گذرش از P# حلقه 

 .است یخارج یغشا یخارج یه یال ید هایساکار یپلپویل که محل گذرش از L# حلقه 

 از. (Hن ژ یک است )آنتیژن یو آنت ینیجنس فالژله پروتئ .میداررا  Cو  MSگرم مثبت فقط دو حلقه  یها یدر باکتر

 :رندیگ یم قرار دستهچند  فالژله ها در یظاهر شینظر آرا

 و کلرایبریوتاژک مانند  ،داردوجود  یباکترقطب ک ی ک فالژله دریقط ف :شیالف( مونوتر

 سیفرم یلیبارتونال باستاژک مانند  ،داردوجود  یباکترقطب  کی درفالژله  عددچند  :شیب( لوفوتر

 لوم سرپنسیاسپرتاژک مانند ، داردوجود  یباکترقطب  دو درفالژله  چند عدد :شیتر یج( آمف

 ومیمور یفیو سالمونال ت یا کوالیشیاشر تاژک مانند، داردوجود  یتمام سطح باکتر در یادیز یفالژله ها :شیتر ید( پر
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 و ینفشکل و گرم م یچیمارپ یها یباکتر یبعض رون زده باشد.یب یسطح باکتر ست که فالژله ها ازین رشه قرایهم

از  هاآن یفالژله  را کهیلپتوسپ ما ونو، ترپایبورل یها یمانند باکترند یگو یم وکت"ریکه به آنها "اسپ متحرک وجود دارند

که  ییبه فالژله ها .ک محصور شده استیپالسم یپر یدر داخل فضا یو بصورت طول دیآ یرون نمیب یواره باکترید

بجز  یگریدامل وموارد ع یدر برخ .ندیگو ی( مAxial Filament)ا آندوفالژله یک فالژله یپالسم یند پریآ یرون نمیب

ت یخاص Glidingا ی یحرکت لغزشعامل   یوم جانسونیباکترول در فالود. بعنوان مثاننقش دار یتاژک در حرکت باکتر

نند ما ییها یدر باکتر Twitchingا ی ینوع چهار عامل حرکت جهش یلیپ .است یباکتر یسطح ین هایپروتئ یصالات

وانال ها مانند ش یباکتر یدر برخ .باشد یکسوکوکوس گزانتوس و ... مینوزا، میگونرا، سودوموناس ائروژ ایسرین

(Shewanella( و ژئوباکتر )Geobacterرشته ها )یبه نام نانووا یلیه پشب یخارج سلول ی( رسNanowiresد ) ر

 ییهان یها رندهیبه پذ یباکتر یاز غشا یهواز یرس عامل انتقال الکترون در تنفس بیوجود دارند. نانووا یسطح باکتر

 باشد. یالکترون مانند آهن م یخارج سلول

 Iه نوع یمبریو فP (Pap: Pyelonephritis-associated pilus ) یلیسنتز پ یگرم منف یدر باکتر :فالژلو  یلیپسنتز 

(Fimاز طر )یستم ترشحیسق ی Chaperon-Usher یلیو سنتز پ Curli نوع  یستم ترشحیسق یاز طرIV یم انجام 

 به وابسته مثبت گرم یباکتر در یلیپ سنتزاز دارند. یک نیپالسم یپر یدر فضا Secر یرها به پردازش مسین مسیشود. ا

 قطعه در نیسیالگ و نیترئون نیب ما آن اثر گاهیجا که است دازیپپت ترانس نیستئیس کی سورتاز میآنز .است سورتاز میآنز

نتز تاژک کان لنگر است. سیدوگلیو گرم مثبت به پپت یگرم منف یها یدر باکتر یلیپ .باشد یم LPXTG یا نهیدآمیاس

( Self-Assemblyمونتاژ )-ر اساس خودب S-Layerگر مانند ید یسطح یساختارها یده است و همانند برخیچیار پیبس

نه ید آمیاس 6حفاظت شده  یک توالیاست اما  یگنالیس یتاژک فاقد توال یخارج سلول یدهایپپت ینیآم یدهد. انتها یرخ م

 تاژک کاربرد دارد. یدر سرهم بند شود و یم ییشناسا IIIنوع  یستم ترشحیدارد که توسط س ANNLAN یا
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 یگرم منف یباکتر یواره سلولیتاژک در د یگاه اجزایها و جا یش تاژک در سطح باکتریانواع آرا

 

 

 
  ها یانواع حرکت در باکتر                                         
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 :(Pili)مژک  (2

ساختار  .اند هرون آمدیب یشیآراچگونه یهو تعداد فراوان به  یسطح باکتر که از هستند یزیو رشکل  ییزوائد مومژک ها 

 :ود داردوج یلیپ نوعدو کوباکتر(. یها مانند هل یباکتر ین( ساخته شده است )بجز برخیلین )پیک نوع پروتئیتنها از  یلیپ

ون، یسنایت هماگلوتیت به مانوز، خاصیبر اساس حساس یعموم یها یلیپ :(Fimbriae)ه یمبریا فی یعموم یلیپ الف(

ر ترشح د IIزبان، نوع یم یاتصال به سلول هادر  Iبر اساس عملکرد، نوع  شوند. یم یم بندیساختار و عملکرد تقس

 نقش دارند.در اتصال و حرکت  IVن ها و نوع یپروتئ

 یوغیهم  عمل یبراشود و  یکد م Fد یتوسط پالسم Fباشد. نوع  یم Pو  Fدو نوع  یدارا :یجنس یلیب( پ

(Conjugation )د یها که فاقد پالسم یباکتر یبرخ رود. در یبه کار مF باشند عمل انتقال  یمDNA یانال هاتوسط ک 

 ه.ایوم به سلول گیاز آگروباکتر tDNAمانند انتقال  دهد، یرخ م P یجنس یلیغشاء به غشاء به نام پ یاتصال

 یآنت تیوضع شوند. یما زیماریب دارند هیمبریف که یطیدر شرا گونوره آ ایسرین ایعامل سوزاک  انندمها  یباکتر یبرخ

 .دابی یر مییتغعفونت  ی، در طیژن یآنترات فاز ییتغبا مانند سالمونال  ها یباکتر یدر برخ یلیپ یژن ها

 

 :یعموم یلیواع پان

1 )Type I: مانند . ن، حساس به مانوزینیم، هماگلوتیضخر منعطف، یغCFA/II (Colonization Factor Antigen )

 و سالمونال. سیا پستینیرسی ،لوس انفلونزایهموف یلیپ، یکوالیدر ا CFA/IVو 

2 )Type II همانند :Type I مانند رود ین ها بکار میت ترشح پروتئاست و جه نینیهماگلوتو  یاتصالت یاما فاقد خاص .

 ناروم و سالمونال پلوروم.یسالمونال گال یلیپ

3 )Type III:  ،مانند  م است،یتقر مسیون غیناسیه هماگلوتک قادر بید تانیر اسینازک و مقاوم به مانوز. پس از تاثمنعطف

 ش دارد.ه ها نقاسیژه انتروباکتریها به و یاکترون بیزاسیدر اتصال و کلونال. یوم و کلبسینه باکتریپروتئوس، کور یلیپ

4 )Type IV: نوع نازکتر از منعطف،  ریغIII در کند.  ینه میقرمز تازه را هماگلوت یو مقاوم به مانوز. گلبول ها

. استباکترها  یرکئساختار آن مشابه تاژک آکند.  یگاند عمل مین بعنوان لیل آالنیل فنیمت -N یلین نوع پیا ینیآم یانتها

 یها یوالتص و اتصال به یقادر به تشخ ComP یلیبه نام پها مانند مننگوکک  یباکتر یدر برخ IVنوع  یلیاز پ ینوع

 وجود دارد. ایسرینو  EPECدر سودموموناس،  IV عنو یلیپ باشد. یم DNAو انتقال  DNAجذب 

5 )Type V : ال.یسکلب یلیمانند پ است. یصال باکترعامل ات .است و تعداد کم ادیطول ز یداراحساس به مانوز و 

6 )Type VIشوند. یکه تنها در سودوموناس مشاهده م یک قطبی یها یلی: پ 
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، (CFA/I) یکوالیا درمنعطف  ریغ P یعموم یلیپمانند  شوند. یم ینامگذار یها بصورت اختصاص یلیپ یبرخ

 یلیپ ( وCFA/III) EPECدر  Bfp (Binding Forming Pili)منعطف  یلیپ س،یا پستینیرسیلوس انفلونزا و یوفهم

 .گالیو ش یکوالیا س،یدیتیانترسالمونال  در Curli یو فنر منعطف

 ود.ش یزبان مشاهده میم یبه سلول ها یگرم منف یها یعامل اتصال باکتر یعموم یها یلیر مشخصات پیدر جدول ز

 مشخصات

  

 هیمبریف

 ین هایپروتئ

Chaperone  و

Usher 

 نیادهسن قسمت یوتئپر

 یلیپ یو انتها

 یماریب یباکتر

 تیلونفریپ P  PapD - PapC PapG Escherichia coliیلیپ

 ت نوزادانیمننژ S SfaE - SfaF SfaS Escherichia coli یلیپ

 ,FimC - FimD FimH Escherichia coli 1نوع  یلیپ

Klebsiella 

pneumoniae, 

Salmonella spp. 

 تیستیس

 طاعون F1 Caf1A - Caf1M Caf1 Yersinia pestis ژن یآنت

 Salmonella ناشناخته Pef PefD - PefC یلیپ

typhimurium 

 تیگاستروانتر

Lpf (Long 

polar fimbriae) 

LpfB - LpfC ناشناخته Salmonella 

typhimurium 

 تیگاستروانتر

K99 FaeE/FaeD K99 Escherichia coli  اسهال نوزادان در

 بره و ...  گوساله،

K88 FanE/FanD K88 Escherichia coli  اسهال نوزادان در

 بچه خوک

987P FasB/FasD 987P Escherichia coli اسهال نوزاد خوک 

)نوع  MR/K یلیپ

III) 

MrkB - MrkC MrkD Klebsiella 

pneumoniae 

 یپنومون

 IV PilQ, PilB - PilC PilYI Neisseriaنوع  یلیپ

meningitidis 

 تیننژم

 Hif HifB - HifC HifE Haemophilus یلیپ

influenzae 

و  یانیعفونت گوش م

 تیمننژ

 اسهال CS1 CooB - CooC CooD Escherichia coli یلیپ
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 :(Spore) اسپور

واهد ماده خ یم ینامناسب باشد باکتر یطیط محیشرا یوقت شود. یل میتشک یم چون داخل باکترییگویبه آنها اندوسپور م

 یسپور باکتررا ایاخ د.شو یماسپور  شکلل به ین هدف تبدیدن به ایرس یبرا یجه باکترینت ک خود را حفظ کند درینتژ ی

Bacillus sphericus ساعد ط میدر شرا یریشد که با قرار گ یون سال جداسازیلیم 25ک زنبور با قدمت یل یاز فس

 لوس ویسدهند که با یل میها هستند که اسپور تشک یاکترجنس از ب چندفقط . جاد شدیا یشیرو یمجددا فعال و باکتر

 وم جزو آنهاست.یدیکلستر

 (سیسالوس انتریباس اه زخم:ی)عامل س یهواز :لوس یاسب

 (ومینیوم بوتولیدیو کلستر یوم تتانیدی: کلسترسمی)عامل کزاز و بوتول یهواز یب :وم یدیکلستر

 ،لومماکوتودسولفو ،نایاسپوروسارس ،لوسیاسپوروالکتوباس ،لوسیباسلویآمف :د کننده اندواسپوریتول گرید یها یباکتر

 سلویاسکلوبیسیوم، انئائروباکتر و آلیتوباکتریوم، دسولفیوباکتریا، هلیاسپوروهالوباکتر، پاستور ،روموساواسپ

 :دهد یل میتشک یمحل خاص در اسپورش را یهر باکتر

 لوس سرئوسیمانند باس( Central) ها در وسط یباکتر یالف( بعض

 سیلیلوس سابتیمانند باس( Subterminal) ک به انتهایها نزد یب( بعض

 یوم تتانیدیمانند کلستر( Terminal) انتها ها در یبعض ج(

 شود. یم یک باکتریل به یدهد و هر اسپور فقط تبد یل میتشک ک اسپوریفقط  یباکتر نکته( هر

 

 :اسپور و یباکتر یکیمتابول تفاوت

سپور ا ید در قسمت مرکزیاسک یکولنیپ ید ب بایدر ترکفراوان  Ca ،آب دارد( ٪15دهد ) یدست م از اسپور آبش را

رما و گو مقاومت در برابر  اسپور یها نیپروتئو  DNAت ساختار یدرصد وزن خشک اسپور( که سبب تثب 10تا )دارد 

 ات است.سریفسفوگل -3بصورت  ATP یبه جا یشود. منبع انرژ یم د کنندهیعوامل اکس

 

 :از داخل به خارج میبشکاف اگر اسپور را

 «---کان است یدوگلیپپته یبه نام کورتکس که شب یه ایال «--- Spore wall «---یداخل غشاء «--- DNAتوپالسم و یس

مقاومت اسپور در  یکه عامل اصل یدیسولف یمحکم د یوندهایاز پ یو غن نیجنس کرات )از coat« ---یغشاء خارج

 ازو  وجود دارد هین الیتر یدر خارج ومیاگزواسپوراسپورها  یدر برخ «---( و مخرب است یرود مواد سمبرابر و

دهد  یم یها عمر جاودانه به باکتره ین الیوجود ا. درات هم وجود داردیب آن کربوهیکه در ترکن است یپوپروتئیجنس ل

 ند(.یگو Septumواره اسپور یو د یداخل غشاء)به مجموعه 
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DNA  به نام  ینیشبه کرومات یها نیپروتئاسپور توسطSASPs (Small Acid Soluble Spore Proteins )احاطه 

 ییایمیو مواد ش یخشک، گرما، ر اشعه هابرابدر ر داده و آن را ییتغ Aبه فرم  Bاز فرم را  DNAساختار شده که 

از رود.  یمبکار ز ین یبعنوان منبع کربن و انرژ یشیل اسپور به حالت سلول زایدر هنگام تبد SASPsکند.  یافظت ممح

ده و به شجه خشک یدر نتداده و آبش را از دست  یتاسپور به راحشود  یسبب م Cortexه یال آبکش مانند ساختار یطرف

 شود. یم مل گرما و اشعه ها مقاومعوا

 

 Sporulation :به اسپور( یل باکتری)تبد ییاسپورزا

ت یش جمعیط خشک و افزای، محتروژن(ی)منابع کربن و ن ییمواد غذا رط فقیاسپورزا در شرا یکه باکتر یهنگام

و  دهکر یدسازسلول مادر همانن DNAکند. ابتدا  یمد یاسپور تولاندوساعت  8 بعد از معموال ،ردیگ یقرار م ییایباکتر

ر پوشاند که د یول مادر ملاز س یخارج یک غشایرا  Septum یشود. رو یاحاطه م Septumک نسخه از آن توسط ی

رد. یگ یر منات ساختار اسپور را در بیکولیپ یم دینامند. سپس کلس یم( Forespore) ش اسپوریپ اسپور را ن مرحلهیا

و  ودش یل میتشک یخارج یغشا یبر رو  Coatهیند. سپس الک یپر م  Cortexیه یرا ال یخارج ین سپتوم و غشایماب

 شود که یم SpoIIE یسبب فعالساز Spo0Aن یپروتئ یطیط سخت محیدر شرا .ابدی ی( مMaturationاسپور بلوغ )

همزمان ) Fگما یس یسیفاکتور رونوکند.  یرا آزاد و فعال م Fگما یفاکتور س SpoIIABو  SpoIIAAر بر یخود با تاث

گما یمان س)همز Gگما ید اندواسپور و فاکتور سیمسئول تول یاز ژن ها یدر شروع نسخه برداردر سلول مادر(  Eگما یس

K  )مسئول بلوغ اندواسپور نقش دارند. یاز ژن ها یسیدر رونودر سلول مادر 
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 Germination :(یپور به باکترل اسی)تبد ش اسپوریرو

 دهد: یسه مرحله رخ مدر شده که ( Vegetative)فعال  یاسپور به باکتر لیباعث تبدط مساعد یوجود شرا

 شود. یاسپور م یو گرما سبب فعالساز ییوجود منابع غذا :Activationالف( 

ه یم الشروع به هض Coat یه یدر ال یفعالساز یم هایکند و آنز ین مرحله اسپور آب جذب میدر ا :Germinationب( 

 شود. یفعال م یکیکنند. اسپور از لحاظ متابول یاسپور م یها

 د.ینما یر میفعال شروع به تکث یک باکتریدر مرحله رشد به خارج هسته اسپور آزاد و بصورت  :Outgrowthج( 

 نفولتو -شافر  یزی. در رنگ آمشود یده مید یمولر اسپور قرمز و سلول اطراف آن آب یاختصاص یزیدر رنگ آم

 شود. یده میاطراف آن قرمز د یکتراسپور سبز و سلول با
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 یبر ساختار باکتر یمرور

ن یا بیترکمواقع  یبعضوجود دارد.  یباکتر در سطح دراتیکربوهجنس  از کسیکوکالیگل یپوشش یه یک الیمعموال 

مواقع  یبعض کند و یملتهب م را یکه غدد لنفاو یعامل تب خرگوشس یسال توالرنسیفرانس ماننداست  یچرب یحاوه یال

ن یها و پروتئقند یه یال .اه زخمیعامل سس یلوس آنتراسیباس ماننداست  D-glutamic acid دیپپت یه پلین الیجنس از ین

 یم قرار کسیکوکالیگلر یکه در ز نام دارد S-Layer (Surface Layer) یباکتر ین( سطح خارجیکوپروتئی)گل یها

 متفاوت است. Slim Layerبا و  ردیگ

 :شود یکس به سه حالت مشاهده میکوکالیه گلیال

 نازک باشد. کسیکوکالیگل اگر :کروکپسولیم (1

 وارفته باشد. شل و یم ولیضخکس یکوکالیگل اگر: (Slim Layer)ه لزج یال (2

 نباشد. شل و وارفته محکم باشد و م ویضخکس یکوکالیگل اگر :کپسول (3

 یاکتربسطح  کند و یآب جذب م یباکتر الف( :شود که یجه باعث مینت است در یکس چون قندیکوکالیه گلین الیجنس ا

 (کروب هایتوز میمسئول فاگوس)ماکروفاژها سطح  یکیالکتربار  هستند و یبار منف یقند ها دارا ب( ماند. یمرطوب م

ا هده شدن آنیبلع یو برا (Evasion) شوند یکس دار توسط ماکروفاژ دفع میکوکالیگل یها یجه باکترینت است در یمنف زین

 شود. یم دهیمانن یاپسون یباد یآنت نوع نیا .است ستم کمپلمانیس C3و جزء  IgG یباد یشود که همان آنتجاد یا ید پلیبا

 یز جنس پلکپسول ا یدارا) لوس آنفوالنزایهموف ،(مختلف یدیساکار یپلکپسول نوع  91 یاراد) کموک( پنوینیبال نکته

از  د(یسک اینیل نورامیا همان ان استیک یالید سیاساز جنس کپسول  ی)دارا مننگوککو  فسفات( یپل بوزیر تولیبیر

 چرا؟!!! .باشند یمه ی، مننژ و ریانیعفونت گوش ممانند کودکان  یعفون یها یماریع بیعوامل شا

ن خاطر گرم یو به هم ستا ها یواره گرم منفید م تر ازیواره گرم مثبت ها ضخیم که دیواره داریکس دیکوکالیگل ریدر ز

 گرم مثبت وهم در یها یباکتر هم در. مقاوم تر هستند یطیط سخت محیها نسبت به شرا یمثبت ها نسبت به گرم منف

کان قرارگرفته یدوگلیپپت از یه ایآن ال یرو که وجود دارد Cell Membrane (CM) یه یال یگرم منف یها یباکتر

ه یب الیکه ترکدارد  قرار کانیدوگلیپپت یبر رو یتوپالسمیس یه غشایشب ییک غشای یگرم منف یها یدر باکتر .است

 یم منفگر یها یباکتر که اختصاصا در LPS ند.یگو یم  Outer Membrane (OM)به آن واست  LPS آن یخارج

 LBP (Lipopolysaccharideپس از اتصال به  LPS(. یوژن خارجریپشود ) یجاد تب میوجود دارد باعث ا

Binding Proteinمارکر به ، یی( پالسماCD14  2به همراه-TLR4/MD و شود یم متصلماکروفاژها  یدر غشا 

 یداخل ید که به عنوان تب زاشو یم TNF-alpha و 6 و 1 نینترلوکیانترفرون، یا یش التهابیپ یفاکتورها سبب ترشح

باال  و متعاقب آن E2ن ید پروستاگالندیباعث تول یقدامپوتاالموس یه یرو ر بریبا تاث و کنند یمعمل ( یروژن داخلی)پ

د یک اسیکوئیپوتید و لیک اسیکوئیت است.کروب ها یدر برابر م یسم دفاعیک مکانی تب. دنشو یمو تب بدن  یرفتن دما
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و بعنوان  برابر کمتر( 10 ی)با اثر کردهد یها تقل LPS از ییدر تب زا گرم مثبت وجود دارند یها یباکتر فقط در که

 .کنند یز عمل میزبان نیم یعامل اتصال به سلول ها

 لعاما یردنوکا یگونه هاعامل سل،  سیتوبرکلوزوم یکوباکتریما ،یفتریه عامل دیفتریوم دیترنه باکی)کور CMNRگروه 

در  دیاس کیکولیما چرب یهادیاس و تسوکامورال ایگوردون ( به همراهرودوکوکوس و یآبسه مغز و یجلد یها یماریب

 یها یزیمآدر رنگ ق شده یرق ید هایاسبا  یبه رنگبر یعنی) استد فست یاس ومیکوباکتری. مادارندخود  یواره سلولید

د فست یاس) است یف ترید فست ضعیا اسینوکارد .(مقاوم است نیرودام-نیون و اورامینی، کانلسون-لیزمانند  د فستیاس

دارد و ند فست یاس یزیبه رنگ آم یازیوم نینه باکتریشود. کور یم یزیرنگ آماصالح شده  ونینیو با روش کا (ینسب

در  .(یلولواره سیدر د ره کوتاهتریچرب با طول زنج ید هایل وجود اسیبه دل)شود  یگرم رنگ م یزیبا رنگ آم یبراحت

ست و ک( ایدرید کلریالکل )اس-دیون اسینینلسون و کا-لیز یزیاستن است. در رنگ آم-گرم ماده رنگبر الکل یزیرنگ آم

 %( است.1ک ید سولفوریالکل )اس-دیون اصالح شده اسینیکا یزیدر رنگ آم

 وم هایکوباکتریما یپوشش سلول

 

 اهانیگ واما در قارچ ها است  یطیمح ط نامساعدیعامل مقاومت در برابر شرا )اندواسپور( یدر باکترنکته( اسپور 
ر( ه هاگ )اسپووز بیم میت با تقسیاهان اسپوروفیدر گ نقش دارد.ز ین یجنسد مثل یتول در مقاومتجاد یاعالوه بر  )هاگ(

 .شود یل میسلول تخم تبد دیتوللقاح و  یت برایتوز به گامتوفیم میشود که در ادامه هاگ با تقس یل میتبد
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 یدانشکده پزشک

 

ر رعمویمرشنایسریباکت 
ر

رمنوچهرراحمد ریهداریدکت   ت 

 

 

 

 

 

 ها یک باکت  یژنت

 

 

 42                  یکینتعناصر ژ
 

 45                     یهمانندساز
 

 51             ون          یموتاس
 

 54             انتقال ژن           
 

 58                   ینسخه بردار
 

 60             ترجمه              
 

 66ن ها              یترشح پروتئ
 

   70                  ان ژنیم بیتنظ
 

   80             ک   یژنت یمهندس
 

 83            ژنوم ینقشه بردار
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 یباکتر یکیعناصر ژنت

ا رحتماالت بعد مندل ا ن است،یک مربوط به دارویشروع ژنت ک است.یها تابع ژنت ین باکتریهمچن بشر و یاکثر رفتارها

 ه موادیبق زگر متفاوت اید یبه باکتر یک باکتری قابل انتقال از یماده  فت ثابت کرد کهیگر 1928سال  در بنا نهاد.

پرش  ییه تواناک ییها )ژن پرنده داد یبه ژن ها عراج یه این تاک نظریلکخانم مک  است. دها(یپیل ن ها ویپروتئ )قندها،

 .ه بودقبول قرار نگرفت شد چون مورد یگر را دارند( که ابتدا باعث اخراج ویدذرت به مزرعه ذرت ک مزرعه ی از

 

 

 

 یوالد تیوکلئوتتوان با در دست داشتن نیم ،کردن مقاله دایپ ت عالوه برین سایبا مراجعه به ا :(Pubmed) ت پاب مدیسا

 م.یژن را بدست آور

BLAST: به  عراج یمعجاکه اطالعات  ییایبه عنوان دنRNA  وDNA  دهد یارائه مها  نیپروتئو. 
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 یباکتر یکیعناصر ژنت

 

 

 ( است.Covalently Closed Circularبسته ) یرشته ا دو یحلقو DNAها  یکروموزوم باکتر :کروموزوم@ 

ها  یرمتصل است. باکت )مزوزوم( یتوپالسمیس یغشا یداخل ین هایچلوبوله بوده و به ل و یسوپرکون کروموزوم یا

زوم ن کرومویطول کوچکتر شوند. یافت میکروموزوم  یتنها بر رو یاتیح یند. ژن هاهست ید تک کروموزومیهاپلوئ

م ن کروموزویو طول بزرگترحشرات(  یس برخیوزیمبیاندوس یک باکتری:Carsonella ruddii ) Kb 160 ییایباکتر

( کسوباکترهایموجود در خاک و جزء م یگرم منف یک باکتری: Sorangium cellulosum) Kb 14000 ییایباکتر

 .باشد یم

 

 مستقل دارند یقدرت همانند سازهمانند کروموزوم که هستند  یخارج کروموزوم CCC DNAقطعات  :دیپالسم @

و دارند  وجود یوزه به صورت تجارد ها امریاد وجود دارد. انواع پالسمیبا تعداد فراوان و تنوع ز دیپالسم کون(.ی)رپل

انواع . (pUC18 مانندد یحرف اول پالسم کوچک pد ها: یپالسم ینامگذار) دها هستندین پالسمیک همیژنت یاساس مهندس

 ین باکتریبون در یبه روش کونژوگاسد یسم انتقال پالسمیذکر شده است. مکان یسلول باکتر یفصل ساختارهاد در یپالسم

در  و رشته مکمل شود ید منتقل میپالسم یدو رشته ا DNAک رشته از یشن است که تنها یکیرپل کلینگ سایها رول

 یکیوتیب ینتآ م و مقاومتی، آنز(Virد ی)پالسم نیتوکس ید ها ژن هایپالسم ی. روشود یل میرنده سنتز و تکمیگ یباکتر

 یهمانندساز ییبه طور مستقل تواناهم که  یومخارج کروموز یکیبه عناصر ژنت .شته باشدوجود داتواند  یم( Rد ی)پالسم

د یطول پالسم (.Fد یند )مانند پالسمیزوم گو یاپ ،شوند یهمانندساز یکروموزوم باکتر با ادغام درتوانند  یمهم دارند و 

F ،100 Kb است ییایباکترکروموزوم ن یبزرگتربا صد برابر کوچکتر از یاست که تقر. 

 

 ن فصلیهم فاژها دروی. انواع باکترندیگووفاژ ید باکترباش یها م یزبان آنها باکتریکه م ییروس هایبه و :وفاژیباکتر @

ت معتدل ر حالند. دیک عمل نمایتیتوانند به دو صورت معتدل و ل یها م یوفاژها با حمله به باکتریذکر شده است. باکتر

(Temperateژنوم باکتر )د خواه یباق ینیو بصورت نهفته تا زمان معادغام شده  یدر داخل ژنوم باکتر معتدل وفاژی

 .دینما یمر ژنوم خود یاقدام به تکث یوفاژ از همان بدو ورود به داخل باکتریک باکتریتیماند. در حالت ل
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 :(Mobile Genetic Elements)ها  @ ترانس پوزون

سال در اک تن یباربارا مک کلد. نیا ترانسپوزون گوی پرنده یدارند ژن هارا  ییو جابجا که قدرت پرش DNAاز  یقطعات
ز وجود دارد، ا یرنگ یکه در دانه ها یرنگ ین صورت که ژن هایکرد، به ا یکار م یکیذرت مکز یروبر  1950
با به یقرتو ه دادند ین نظریزه نوبل را به ایسال جا 30 پس از افت.ی یگر انتقال میعه به مزرعه دک مزری یذرت ها
 .رفتیرا نپذ او یه ینظر یکسسال  30 مدت

 :جابجا شونده یها یتوالانواع 

دو  معکوس در یتکرار یتوال ی: دارا(IS: Insertion Sequence) یوارد شدن یها یا توالیساده ترانسپوزون  (1

تواند  یم هد اماد یرا انتقال نم یو ژن خاص شود یمساده فقط جابجا  . ترانسپوزونم ترانسپوزازیانتها و ژن کد کننده آنز

 جاد کند.یون ایک ژن موتاسی یداخل توالوارد شدن به با 

 یمعکوس و تکرار یتکرار یها یتوال یب دارایبه ترت (:Composite Transposon) مرکبترانسپوزون  (2

زولواز یر ووزاز ترانسپ یم هایکد کننده آنز ین نوع ترانسپوزون ها به همراه ژن هایباشند. در ا یم در دو انتها میمستق

 Tn5مازها(، مقاومت به بتاالکتا ژن یحاو) Tn3مانند ترانسپوزون  ز وجود داردین یکیوتیب یمسئول مقاومت آنتک ژن ی

 ژن یحاو) Tn9(، ا ...یم و یمتوپریا ترین یسیمقاومت به استرپتوما ژن یحاو) Tn7(، نیسیمقاومت به کاناماژن  یحاو)

 ست.گرفته ا یجا IS1در داخل  Tn9 یتوال .(نیکلیتراسامقاومت به ت ژن یحاو) Tn10( و کلیمقاومت به کلرامفن

ت یقابل ین همانندسازیکه در ح هستند هاوفاژیباکترهمان : در واقع (Non Transposon) یر ترانسپوزونیغ( 3

ارد که دمعکوس قرار  یتکرار یآنها توال یدر دو انتها(. MU)مانند فاژ  را دارند یدر کروموزوم باکتر ییجابجا

 یوسریزکننده و پوشش ویل ین های(، پروتئIntegration) ینیگزی، جایمربوط به همانندساز یآنها ژن هاحدفاصل 

له یبوس پتاز( انجام داده و سپسیمعکوس )رتروترانس کر یابتدا نسخه برداردار  RNA یس هارویو یبرخ وجود دارد.

 .شود یطالق ما آنها رتروترانسپوزونبه شوند که  یوارد م ینتگراز در ژنوم باکتریا

 Directed Repeat (5′ ACAGGT…..ACAGGT 3′.):  میمستق یتکرار یتوال
 Inverted Repeat (5′ ACAGGT…..TGGACA 3′.) :معکوس  یتکرار یتوال
 Inverted Repeat  Complement(5′ ACCGGT…..TGGCCA 3′.):  معکوس مکمل یتکرار یتوال
 Palindromic (5′ ACCGGTTGGCCA 3′.):  یندرومیپال یتوال
 
 یم دهینام یندرومیپال یوجود نداشته باشد، توال یدیدنوکلئوتیاسمکمل معکوس  یتکرار یکه حدفاصل دو توال یدر صورت 

وم در جاد ساختار دیشوند. ا یدر ژنوم م یسنجاق سردوم و  یجاد ساختارهایمعکوس سبب ا یتکرار یها یتوال .شود
 یم هایزاز آن یاریگاه اثر بسیمعکوس است. جا یتکرار یها یل وجود توالیقل به دلو نا یبوزومیر RNA یمولکول ها

 ود.ش یگ منیچسبان و سهولت جا دادن ژن در حامل کلون یجاد انتهایباشد که سبب ا یم یندرومیپال یمحدوداالثر توال

ن ییعتعفونت و  ند لذا نحوه انتقالت جهان به سل آلوده هستیک سوم جمعی: یمارستانیب یعفونت ها یابی: در ردIS کاربرد
 RFLPک یبا تکن سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما ISG 6110 یابیردمانند . (یولوژیدمیار مهم است )مولکوالر اپیآن بس

(Restriction Fragment Length Polymorphism )ژنوم است. یک انگشت نگاریتکن یکه نوع  

 یدا میپ E. coliک نمونه ی .میکن یم یریگنمونه  مرده است. E. coli یسم یبر اثر سپتمارستان یدر ب یضیسؤال: مر
در ژنوم  IS یها یتوال یریقرار گ یالگواگر  و کرد یرا بررس ید باکتریبا ؟ردرا متهم ک سنلپر توان یما ی، آشود
مارستان کمتر یله از بقدر فاصچ هر رد.را متهم ک توان پرسنل یممثل هم بودند آنگاه مار یجدا شده از پرسنل و ب یباکتر
م یله آنزیبوس یخاص ژنوم یها یتوال یگاه برخین جاییتعشتر است. یک بیوتیب یه عفونت مقاوم به آنت، شانس ابتال بباشد
 یها یگاه توالین جاییو تع (Finger Printing) یانگشت نگارک یتکن را( Restriction Enzyme) محدوداالثر یها

 ند. ی( گوFoot Printing) رد پاک یتکن ،محدوداالثر یم هایله آنزیبوسوم را ن ها به ژنیپروتئ اتصالمحل 
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 کروموزوم یهمانند ساز

 ین هایو خم کردن کروموزوم توسط پروتئ HUبنام  یستونیشبه ه یین هایتوسط پروتئ یباکترکروموزوم  یفشرده ساز

IHF: integration host factor، Factor for Inversion Stimulation Fis: و H-NS: histone-like nucleoid 

structuring protein نقش  یبه باکتر یو شکل ده یم کروموزوم و سلول باکتریدر تقس یاسکلت سلولشود.  یانجام م

م یتقسو  یواره عرضیجاد دیا درن( ی)شبه توبولFtsZ  ینیراکتیشبه غو  MinD ،SecY یاسکلت ین هایپروتئ دارد.

ن ییتع، شده یکروموزوم همانند ساز یدر جداساز ParMو  MreB ،Mbl ینیشبه اکت ین هایوتئپر نقش دارند. یسلول

به نام  ینینابیالمنت بیه فین شبیپروتئ ینوع یکاولوباکتر کرسنتوس دارا ها نقش دارند. یاندازه عرض و شکل باکتر

 نقش دارد. یاست که در حفظ شکل باکتر( CreS)ن یکرسنت

 یوتیم کروموزوم و سلول پروکاریوت ها و نقش آنها در تقسیپروکار یاسکلت سلول یمتوپالسیس ین هایپروتئ

 

 Origin ی از نقطه یدر باکتر یهمانند سازنام دارد.  Repliconدارد مستقل  یکه قدرت همانند ساز یکیعنصر ژنتهر 

Of Replication (ORI شروع )اگر شود یک نقطه شروع میاز  یکروموزوم باکتر یهمانند ساز لیدل 2شود. به  یم :

مقرون به  یندارند و از طرف ییکاراشود که  یل میتشک DNAاز  یزید نقطه شروع شود، قطعات راز چن یهمانندساز

 یها نیپروتئندارد که  یالن انرژیبد است و آنقدر یهاپلوئساده و الزم است چون موجود  یادیز یست و انرژیصرفه ن

 ییها یفرورفتگ یدارا غشاء متصل است. اءغشبه  یکروموزوم در داخل باکترگرفته شود. ره و به کار ید، ذخیتول یادیز

 ،گذارد یآن اثر م یم ها رویآنز یوقتو است  یکروموزوم حلقو شود. یصل ممتبه آن  DNAمزوزوم است که  نامبه 

کنند به  یم را باز یشروع همانندسازه یکه ناح ییها نیپروتئ ،صل نباشدمت ییبه جاکروموزوم  اگر نیبنابرا .دچرخ یم

م به یتقس ،صل نباشدمت ییاگر کروموزوم به جا یاز طرف خود را انجام دهند. متصل و عمل یبه درستتوانند  یچ وجه نمیه

 .وت بر عهده سانترومر است(یوکاریشده در  یکروموزوم همانندساز یم مساوی)تقس شود ینم انجامچ وجه عادالنه یه
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به رند دا یخاص یتوال یهمانندسازه شروع یناحدر  یاتصال گاهیشود؟ جا یمصل مت غشاءبه  چگونه یباکترکروموزوم 

ن یا گرا .است( Tو  A یاز بازها یه غنین ناحیا یعنیاست ) AT richاست که  یجفت باز 500که حدودا  Cisه یناحنام 

 .رندنام دا AT rich box وشده اند  تکرار بار 13م که ینیب یم هم را جدا از یجفت باز 11 یها یم توالیکن باز ه رایناح

 شود. یمتصل م ل است که به غشاءین گروه متیشود و ا یله میند و متینش یم 3CH ن،یآدن یکله  یرو

ک رشته یها دهد و تن یرخ نم یله شود همانند سازیتاگر دو رشته م ک رشته؟یتنها ا ید شو یله میمت DNAا دو رشته یآ

(Semi Methylated DNA) م یآنز شود. یله میمتMethylase پرو(عوامل  ین هایتئTrans )یکیل را به یک متی 

 .کند یم DNA یهمانند ساز شروع به یشد باکتر هلیمت DNA یک رشته ی یوقت کند. یم اضافه DNA یاز رشته ها

ن یا یکه رو ییهارنیپروتئ) Transرو (DNA یرو یتوال) Cis نکته قابل توجه است: 2 کروموزوم یدر بحث همانندساز

 (نندینش یم یتوال

 یم A dna، B dnaبعد از نشستن  است و A dna ،کند یم ییشناسا را یشروع همانندسازه ین ناحیکه ا ینیپروتئن یاول

 Single Strand Bindingها ) ssbp یبعد یها نیپروتئکند.  یمباز  را DNA یکاز دو رشته یبعنوان هل وند ینش

Proteins ) عمل  یها به صورت آبشار نیپروتئن یا .شوند یاز شده ماز هم بدو رشته  مانع از اتصال مجددهستند که

 .شود یاضافه نم B dna عمل نکند A dnaتا  یعنیکنند  یم

 DNAز کند و مکمل هر رشته ا یل میرا به دو رشته تبد DNAک رشته یاست که  مرازیپل DNA یبعد یمین آنزیپروتئ

ردن کتواند عمل اضافه  ینم یدید نوکلئوتیاس یه رشت ’3آزاد  یدر انتها OHبدون وجود  یکند. ول یرا سنتز م

( چند G dnaاز )میبه اسم پر یمی؛ آنزمرازیپل DNAن قبل از عملکرد یون را انجام دهد. بنابرایزاسیمریدها و پلینوکلئوت

که  ییابتدا ازگر وجاد شود. قطعه آغیا 3’آزاد  یدر انتها OHکند تا  یسنتز م 3’  به 5’را از  یدینوکلئوت یعدد از بازها

بب س dnaNرواحد یاست. ز یرواحد اصلیز 5 یها دارا یمراز باکتریپل DNAمر نام دارد. یاست، پرا RNAاز جنس 

 مراز بهیپل DNAسبب اتصال  holEتا  holA یر واحدهایشود. ز یم یه همانندسازیمراز به ناحیپل DNAاتصال 

dnaN ن یشوند. پروتئ یمTau (dnaXسبب ا )م یمر شدن دو آنزیو دا یهماهنگجاد اتصال، یDNA یومراز بر ریپل 

نتز رشته ون و سیزاسیمریک سبب پلینوکلئ یدهایبا در کنار هم قرار دادن اس dnaEشود.  یرو میرهبر و پ یدو رشته 

DNA شود.  ید میجدdnaQ یدر اصالح اشتباهات همانندساز (Proofreading.نقش دارد ) 

 ی و رشته ’3«----’5ک رشته از ی است و هم جهت( ریغ ی)مواز پارالل یت آنتشه به صوریهم DNA یهمانند ساز

 یادامه مدو جهته ک نقطه شروع و در یکروموزوم از  یها همانند ساز یباکتر در شود. یسنتز م ’5«----’3مقابلش از 

کل در ادامه حرکت و مششود  یفشرده م DNAباز شده  یشود؛ جلوتر از قسمت ها یباز م DNA یچ هایپ یوقت .ابدی

 حل و ن مشکل راینولون( ایک یها کیوتیب یآنت گاه اثریجا) زومرازیاتوپوشود.  یجاد میزوم( ای)رپل یه همانندسازیناح

 کند. یم میتنظ چ ها رایپ
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 :زومرازها دو نوع هستندیتوپوا

 کند. یاد میا زیکم  چ رایک پی وک رشته( یبرد )فقط  یم چ خورده رایکه پ یرشته ا :1نوع 

لفا آر واحد یز .DNA Gyrase)) کند یجاد میا یا منفی مثبتل یسوپرکوبرد و دو  یم رشته راهمزمان دو  :2نوع 

(gyrAعامل جوش دادن جا )یافته و زیگاه برش ی( رواحد بتاgyrB )ک یATPase د.کن ین میرا تام یاست و انرژ 

 

 و رشته Template Strandا ی( Leaderرشته رهبر )را است  ’3به  ’5از  یهمانند سازحرکت که جهت  یرشته ا

مراز یلپ DNAم یآنز .نامند Coding Strandا ی( Lagرو )یرشته پ ،است ’5به  ’3از  یهمانند سازحرکت که جهت  یا

با  مشکلن یات اس ’5به  ’3از جهت رو( که ی)پمقابل  یرشته  یرا دارد و برا ’3به  ’5در جهت  یهمانندساز ییتنها توانا

 چد ویپ یخود م به دور را DNAک دور ی مرازیپل DNAمولکول  ،رویقطعه پ در د.شو یحل م یجاد قطعات اوکازاکیا

چش یهر دور پ جه درینت در محدود است مرازیپل DNAمولکول  چون قطرشود.  یعوض م DNAن صورت جهت یبه ا

راست.قطعه قطعه رو یدر رشته پسنتز شده  DNAل ین دلیبه هم رد ویگ یجفت باز قرار م DNA 200رشته 

DNA ک یست که ین صورت نیدارد ؛ پس به ا یمحدودمه عمر ینم ها یر آنزیسا انندو من است یپروتئ مرازیپلDNA 

سنتز شده شته ر گردد و یم بر به عقب ین همانندسازیدر ح III مرازیپل DNA .دار بماندیپا یهمانندسازتا آخر  مرازیپل

 ابو حذف غلط  یآن بازها یط وند یگو یم Proof Readingا ی یح خوانیند تصحین فرایاکند که به  یم یرا بازرس

 را یح خوانیعمل تصحKbp (Kilo base pair ) 3-2 کردن یط بعد از مرازیپل DNA .شود ین میگزیجادرست  یبازها

 RNase Hبه همراه  I مرازیپل DNA (1 عبارتند از: یح خوانیمراز در تصحیپل DNAدهد. عملکرد انواع  یانجام م

را  یدسازاصالح اشتباهات همانن ییم تواناین آنزیا .کند یسنتز م DNAآنها  یبه جا و حذف مر رایپرا RNAمولکول 

 .دهند یرا انجام م یاصالح خوان ’5به  ’3  در جهت II مرازیپل DNAو  III مرازیپل DNA  (2 در هر دو جهت دارد.

 ییها یسبب برآمدگ یو اشتباه در همانندسازهرگونه عدم جفت شدن بازها  ثابت است.آنگستروم است و  DNA 34قطر 

را برش  DNA مرازیپل DNA لین دلیتواند جابجا شود. به هم ینم مرازیپل DNAجه یدر نت شود که یم DNA یدر توال
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را از انتها برش دهد به آن اگزونوکلئاز گفته  DNAرا از وسط برش دهد به آن اندونوکلئاز و اگر  DNAدهد که اگر  یم

احتمال اشتباه وجود دارد. ردیهر نوکلئوتدر بار ر10-7با یز با اشتباه همراه است و تقرین یح خوانیشود. عملکرد تصح یم

ش یپ یروند همانندساز یدر ط DNAشوند. مولکول  یگاز بسته میل DNAا توسط شکاف هبازها،  یرشته سنتز  پس از

ن یدر ا یاست و همانندساز CG یاز توال یغن Cis یه یک ناحی( برسد که Termination) انیپا یه یرود تا به ناح یم

م کرده و عالوه بر آن سرعت را ک CG یه است. توالید در ثانینوکلئوت 80سرعتش  یرد. همانندسازیپذ یان میه پایناح

بسته  ینند و چنگال همانند سازینش ینجا میدر اTus (Terminus utilization substance )مانند  Trans ین هایپروتئ

به اسم  یمیتوسط آنز وگر قالب شده اند یهمد درم که یکامل دار DNA یمولکول دو رشته ا 2ت یشود. درنها یم

ک یرسد  یمه راه میبه ن DNA یکه همانندساز یشوند. هنگام ی( از هم باز مparCE) IVزومراز یا توپوایترانسپوزاز 

شود. به  یل میدر داخل سلول دختر تکم DNAمولکول  یجه همانندسازیشود در نت یگر از ابتدا شروع مید یهمانندساز

 قه است.یست دقیب یباکتر ییام دوتیکشد اما زمان تقس یطول مقه یدقرچهل DNA یند همانندسازینکه فرایل با این دلیهم
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 ن جاندارانیدر سه دام DNA یساز سه مراحل همانندیمقا
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 دهیب دیآس DNAر یتعم یسم هایمکان

1) Mismatch repairن یان توسط له نشده باشد اشتباهات آیکه مت یر اشتباه: رشته تازه ساخته شده تا هنگامی: تعم

 ند.ک ین میگزیرا حذف و باز مکمل رشته مقابل را جا ید اشتباهیستم، نوکلئوتیاست. س ییستم قابل شناسایس

2) Excision repairاز اثر ی)ناش ینیدیمیریمر پیجاد شده توسط دایا یله برآمدگیستم بوسین سی: ایر برشی: تعم 

UVن یشود. ابتدا پروتئ ی( فعال مuvrA ده یب دیآس یه یناحDNA س شود. سپ یو به آن متصل م ییرا شناسا

uvrB  وuvrC 5و  ′3 یب به انتهایبه ترت′ DNA م یشوند و آنز یده متصل مید بیآسuvrD هل(کاز یIIت )یوال 

شود  یر مپ  افته  یبرش  یتوال یخال ی( جاpolA) I مرازیپل DNAم یت توسط آنزیکند. در نها یده را حذف میب دیآس

 کند. یجاد میرا ا DNAسنتز شده با رشته  یگاز اتصال توالیم لیو آنز

 
 

3) Recombination repairناش ینیدیمیریمر پیر دایتعم یگر براید ی: روشیبیر نوترکی: تعم(از اثر  یUVم )ی 

رسد به  یم ینیدیمیریمر پیه دایبه ناح مرازیپل DNAکه  یشود. هنگام یم یراه انداز RecAم یباشد که توسط آنز

ه حالت به یحان نیشود. چون ا یرد و رشته مقابل و مکمل آن سنتز نمپَ  یآن م یآنرا رها کرده و از رو یعلت برآمدگ

لذا در  برش و اصالح آن را ندارد. یی( تواناExcision repair) یر برشیستم تعمیماند س یم یباق یتک رشته ا

ناز یکامبیرن یدهد. پروتئ یرو جدا و مقابل آن قرار میمکمل آن را از رشته پ یبیستم نوترکیس یادامه همانندساز

(RecAاز طر )یق جابجا کردن رشته های DNA یم یسازپس از همانند یبیم نوترکیل و مقابل هم اقدام به ترممکم 

جاد یاه سبب شود ک یمتصل م یبینوترک یه یبه ناح یبه گونه ا یدیجاد اتصاالت هالیناز با ایکامبیم رید. آنزینما

 لیهتس یبیک رشته از چهار رشته )تترامر( را جهت نوترکیشده و جدا شدن  DNA یدر رشته  یدگیتترامر و خم

م ینزگردد. آ یب و حذف میتخر RuvCم اندونوکلئاز یآنز یله یبوس یدیاتصاالت هال یبیکند. پس از نوترک یم

RecG شود.  یم یدیاتصاالت هال ییکاز سبب جابجایبعنوان هلRecQ یه هاکاز در باز شدن رشتیز بعنوان هلین 

ه در اشاره کرد ک PriAو  DnaB ،Repه توان ب یکاز میهل یم هایگر آنزینقش دارد. از د یبینوترک یه یناح

 یانندساززوم جهت تداوم همیمجدد کمپلکس رپل یدر بارگذار PriAزوم نقش دارند. یتوسط کمپلکس رپل یهمانندساز

، حرکت رو به جلو کمپلکس یر همانند سازیدر مس DNAمتصل به  ین هایبا حذف پروتئ Repنقش دارد. 

 .کند یل میرا تسه یهمانندساز

 

4) SOS repairستم ی: سSOS (Save Our Soul) ن یتوسط دو پروتئLexA  وRecA شود.  یم میتنظLexA 

وت ها( یوکاریدر  Rad51)معادل  RecAک یتیت پروتئولیخود توسط فعال LexA .است SOSستم یسرکوبگر س

نشا خود م SOSستم یشود. س یرفعال میغ یتک رشته ا DNAمخصوصا حضور  DNA یدگیب دیبه هنگام آس

کند اما به هر  یل میتکم یرا به صورت راندوم و تصادف یتک رشته ا DNAمقابل  یه یرا ناحیون است زیموتاس

 یم SOSستم یجاد شده توسط سیا یون های. لذا در ادامه، موتاساستناقص  DNAون بهتر از وجود یحال موتاس
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)محصول ژن  DNA polymerase V یم هایآنز SOSستم یگر اصالح شود. در سید یستم هایتواند توسط س

umuCD ،)DNA polymerase IV  محصول ژن(dinB ،)UvrABC  بعنوان اگزونوکلئاز وDnaG  بعنوان

را یشود ز یمتوقف م یم سلولیتقس SOSستم یت سیند. در هنگام فعالینما یده عمل میب دیآس DNAر یماز در تعمیپر

در سنتز و FtsZ (Filamenting temperature-sensitive mutant Z )ن یبا اتصال به پروتئ SulAن یپروتئ

توسط  SulAن یپروتئ SOSستم یس یمیت ترمیان فعالیکند. پس از پا یجاد میوقفه ا یباکتر یواره سلولیم دیتقس

ون را نداشته باشد، یم موتاسیترم ییتوانا SOSستم یکه س یشود. در موارد یرفعال میب و غیتخر Lonپروتئاز 

کد و  ینسخه بردارقابل  یک توالیک به ید نوکلئیاس ینیگزیافته را بدون جایون یموتاس یتوال UmuCDن یپروتئ

 یسم سلولیدر متابول RecAد و به همراه یوله تولیر اشعه اولترا ویاثت متعاقب UmuCDن ید. پروتئینما یل میشدن تبد

 ابد.ی یکاهش م IIIمراز یپل DNAاشتباهات  میت ترمیفعال SOS یمیستم ترمیت سیز نقش دارد. در هنگام فعالین

 

 ون هایموتاس

 یوالرات تییتغدهد.  یرخ م( Directed Mutation) یو القای (Random Variation) یخودبخود با منشاءون یموتاس

DNA مضر و ،دیمف ،کشنده جیبصورت نتاد نتوان یکه م دهد یرخ مژن و انتقال ژن  یتوال یی، جابجایبصورت نقطه ا 

 ان شود.یدر سلول نمادون اثر ب

 :(دیک نوکلئوتیر در ییتغ) یون نقطه ایانواع موتاس

س ن و برعکیدیمیرین به پیک پوریل یبه صورت تبد :(Replacement) دیک نوکلئوتی ینیگزیض و جایتعوالف: 

(Transversion و )ید ینیدیمیریبه پ ینیدیمیریگر و پید ینین به پوریک پوریل یا تبدی( گرTransition )دهد یخ مر. 

 و اثر یبن(، ایا پایجاد کدون خاتمه یا) یمعن یب یون هاینجر به موتاستواند م یم DNAدر ک ینوکلئ یدهایاس ینیگزیجا

 شود( و یر ماث یبممکن است ون یموتاس ،نهید آمیهر اس یو وجود چند کد برا Wobbleده یبه علت پد) خاموش

، عوامل ولهیتراو، اشعه اولیباز یآنالوگ ها شود.نه یدآمیره اسیدر زنجکند(  یر مییه تغنید آمیاس کی)ون اشتباه یموتاس

 یز طرفاتند. ون هسیسیون از نوع ترانزیجاد موتاسیاز عوامل ا یون خودبخودیون به همراه موتاسیناسیون و دآمیالسیآلک

 باشد. یمون یورسنزون از نوع ترایموتاسجاد ی( از عوامل اSpontaneous) یون خودبخودیموتاس

 یون هایجاد موتاسیبه صورت اتواند  یمامد آن یکه پ :دیک نوکلئوتی( Deletion)ا کم شدن ی (Insertion) اضافهب: 

 (Frame Shiftر در قالب )ییون تغیناقص( و موتاس یدیپپت یره پلید زنجیان و تولیا پایجاد کدون خاتمه یا) یمعن یب

، اشعه ها 2HNO ن ناکارآمد خواهد شد.ید پروتئیژن سبب تول یدر توال حذف Nullون یتاسدر مو .باشد نهیدآمیره اسیزنج

( و چند Microdeletion) یدیک به صورت تک نوکلئوتینوکلئ یدهایون از عوامل حذف و کم شدن اسیالسیو عوامل آلک

نزرشن یون ماکرواینوم سبب موتاسژ ین ترانسپوزون ها با ورود به توالیباشند. همچن ی( مMacrodeletion) یدینوکلئوت

 شوند. ینزرشن میکروایون مین سبب موتاسیدیو آکر
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 یبا انتخابک ها یوتیب یاد آنتیمصرف ز یوجود داشتند ول ون هایموتاس ،ندیایب ک ها به بازاریوتیب ینکه آنتیقبل از ا (نکته

 .ختسا انیشتر نمایبون ها را یبروز موتاس ری، تاثمقاوم یسوش ها یبقا کردن

 

 
 

ود ش ید میتول هر روز یباکتر 2×1010 در روده انساناست.  یهمانند ساز ،یون خودبخودیو موتاس جهش یاصلمنبع 

 رنظ ود )درصورت درش ید میون تولیبا موتاس یباکتر 2000روز  است پس در هر 10-7ون یژن شانس موتاس هر یبرا

 9 زرو  هر در یعنیون( یلیم 4300:9×2000ژن وجود دارد ) 4300 یباکتر م که دریدان یما م یک ژن( ولیگرفتن 

و  ن هاژان یب مطالعه یبرا ید هستند و آلل ندارند پس جانداران مناسبیها هاپلوئ یباکتر دهد. یون رخ میون موتاسیلیم

 هستند. ون هایج موتاسینتا
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 :شوند یم میدسته تقس سهبه  )موتاژن( زاون یموتاسامل عو

 و .... یند همانندسازیفرا ی: طی( خودبخود1

 و امواج (X، UV)اشعه  :یکیزی( ف2

 و رنگ ها ییایمی، مواد شیباز یله کننده، آنالوگ های: عوامل آلکییایمی( ش3

 

 

به  توان یون میو فلوکوالس Replica Plating یروش ها لهیتوانند سرطان زا باشند. بوس یون زا میمواد موتاس

 یکوالیا یون، باکتریبا انجام تست فلوکوالس 1943در سال  Delbruck و Luria برد. یک ماده پیون زا بودن یموتاس

دهد و  یرخ م یون بصورت راندوم و تصادفیق آنها نشان داد که موتاسیج تحقیقرار دادند. نتا T1را در معرض فاژ 

 یروش و ست بودیمیوشیب( Bruce Ames) مزیس ابرو ندارد. یباکترافته یر یتکث ین سوش هایدر ب یکسانی یپراکندگ

اد ر مویتاث ون ها تحتیر بودن موتاسیبر اساس برگشت پذ مزیتست ا. دداربه دستگاه ن یازینو  استساده د که ابداع کر

 یرسبو جاد یون ایموتاس یدر باکترم یرت مستقبصوکه  Replica Plating)برخالف روش  ون زا استیموتاس ییایمیش

  .هدقرار د یرا مورد برس ییایمیش یون زا هایموتاس یالقا کنندگت یماه دتوان ین تست میا .شود( یم

 

 :مزیا تست

دارند که  نام Wild Type ی، سوش هایکیمتابول یرهایمسدر ژنوم کامل و کارآمد  یون و دارایفاقد موتاس یها یباکتر

ن است ممک یکیمتابول یرهایمس یون در ژن هایباشند. بر اثر موتاس یسم میرشد و متابول یرهایرگونه نقص در مسفاقد ه

 یکیبولر متایک مسی یون در ژن هایدچار نقص شود. اگر متعاقب موتاس یکیمواد متابول ینسبت به سنتز برخ یباکتر

ها ون تنیآکسوتروف است و اگر موتاس یکیمتابول رینسبت به محصول آن مس یمتوقف شود باکتر یخاص، رشد باکتر

در صورت  .تروف است یبراد یکیر متابولینسبت به محصول آن مس یباکتر ،منجر به کند شدن سرعت رشد شود

ژن ر دون یک موتاسیمز، یشود. در تست ا یپروتوتروف م ی، باکتریکیون و رفع نقص متابولیم موتاسیبازگشت و ترم

اگر  که یبطوررده جاد کیاوم یمور یفیتسالمونال  یباکتردر ن یدیستیه ینه ید آمیاسر سنتز یمس یم هایآنز یکد کننده  یها

اقد ف یطیمح در (.His-است ) وتروفکسان ماده یو نسبت به اکند  یرشد نم ،میط کشت نداشته باشیمح ن دریدیستیه

)به عنوان  میده یمجاورت آن قرار م در مورد نظر یزاون یموتاسماده  از کشت داده و رااکسوتروف  یباکتر ،نیدیستیه

 یونکلکرده و  رشدبه حالت پروتوتروف برگشته و  یباکتر ون زا باشدیماده موتاس اگر ،م(یکن یآب استفاده م شاهد هم از

ور نن م شود چوط فاقد نور انجایمح د دریباش یآزماشود.  یجاد نمیا یکلون ،ون زا نباشدیموتاس اگر یشود ول یجاد میا

 .)مثبت کاذب( کند یجاد میون ایاست و موتاس UV یخود دارا
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 :انتقال ژن

1) Verticalود(.ش یم میتقس حاصل از یش وارد سلول هایژن ها ،شود یم میکه تقس یک باکتری) فرزندبه  مادر از :ر 

2) Horizontal: شود یمنتقل م گرید یبه باکتر یباکترک ی از ژن. 

 

 ها یباکتر انتقال ژن در یراه ها
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 تک DNA یبیدر نوترکند. یگو یبینوترکرا  یدر ژنوم باکتر DNAاز  یک توالیادغام : Recombinationالف( 

ام و غرنده ادیگ یتر( در ژنوم باکRecAناز )یکامبیم ریتوسط آنز یتک رشته ا DNA. شود یوارد ژنوم م یرشته ا

ت که اس DNA یتوالر یشود تحت تأث یم یوارد کدام قسمت از ژنوم باکتر DNAنکه یا شود. یرشته مکمل آن سنتز م

ر ی)غ illegitimateا ی  Non-homologousو)همسان(  Homologous ،(ی)اختصاص Legitimateسه حالت دارد: 

الت در حخودش باشد.  آن مشابه یتوالشود که  یمتصل مژنوم  از یبه قسمت DNA ،. در حالت هومولوگوس(یاختصاص

 یالبه تو وفاژ المبدا فقطیمانند باکتر یشود و در حالت اختصاص یوارد م یدر هر توال یرهمولوگوس بصورت تصادفیغ

 یبیرکنوت ،ونیون و ترانسداکسیون، کونژوگاسیترانسفورماس یبه دنبال انتقال ژن به روش هاشود.  یوارد م یخاص

 دهد.رخ تواند  یماز نوع همسان  یکیژنت

 ( را بهSنوع  ی)باکترکپسول  یحاوه یاسترپتوکک پنومون یباکتر 1928در سال فت یگر :Transformation( ب

ا چند بار ا کپسول دار ریS (Smooth )نوع  یها یموش ها مردند. اگر باکتر یتمامو مشاهده کرد که  ق کردیتزرموش 

نوع خشن  یا باکتریفاقد کپسول R (Rough )موتانت به حالت  یجه پس از پاساژ متوالیدادن( در نتم )پاساژ یکشت ده

ه شته شدک یها یباکتر یهنگامق کرد، موش ها نمردند. ینوع خشن را به موش تزر یباکتر یفت وقتیشود. گر یل میتبد

 یاکترب فقطموش  ازد که موش ها مردند و مشاهده کرق کرد، یهم به موش ها تزر را با R یزنده  یو باکتر Sنوع  ی

از داز یکوزیاز و گلپاز، پروتئیل یم هایآنز یله یبوس ک(ید نوکلئیر )اسیین تغیکه عامل ا ییاز آنجا. جدا شد Sنوع  یزنده 

( Nakedبدون پوشش )آزاد و  DNAجذب  .شد ییک بعنوان عامل وراثت شناساید نوکلئی، ساختار اسن نرفتیب

 قیطر ازژن  چندانتقال همزمان  دهد. یرخ م یگرم مثبت و گرم منف یها یکه در باکترون نام دارد یترانسفورماس

 .شود یم یباکتروارد  یبه حالت تک رشته ا یدو رشته ا DNA. نام دارد Co-transformationون یترانسفورماس

فور و وس به یلیلوس سابتیوکک و باسلوس انفلونزا، گنوکک، پنومیهموفمانند ها  یباکتر یون در برخیترانسفورماس

 جذب ییو توانا یستگیشاکه را  یباکتر دهد. یرخ مرشد ل فاز ثابت یو اوا یتمیدر اواخر فاز لگار یعیبصورت طب

DNA داشته باشد، را  آزادCompetent ر اشعه یس تحت تاثیلیلوس سابتیباس در یستگیط شایشراند. یگوUV ،ر د

ون ها، نولی، کCن یسیتومایر میال تحت تاثیونال پنوموفیلژ و در نیپروفلوکساسیر سیتحت تاث یلوریکوباکتر پیهل

ن جوا شود، یم یخارج DNA جذبکه باعث  یط عمومیشراجمله  ابد. ازی یش میافزا UVد و اشعه یک اسیکسیدینال

. اشدب یم و ... ییمنابع غذان محدود بود، لم(یوفی)مانند ب یحجم توده سلولش یافزا، یباکتر ژنومب به ی، آسیبودن باکتر

دو  یون هایتوان با افزودن  یمنقش دارد.  یخارج DNAرود در جذب  ین مین از بیز که توسط کوباالمیر نیاتصاالت با

را  ینفمگرم  یها یباکتر یخارج یغشا( Electroporationته )یسیان الکتریا جریو ( 2CaClم )یم و کلسیزیمن یتیظرف

ب مسئول جذ یژن ها ،یباکتر DNAب به یبا آسر کرد. ینفوذپذ یخارج DNAنسبت به ورود  یشگاهیط آزمایدر شرا

DNA انتقال  ر دریاتصاالت با یکانال هانوع چهار و  یلینوع دو، پ یستم ترشحیشوند. س یان میب یخارجDNA 

 DNAشوند.  یم یتک رشته ابصورت  DNA جذبترانس لوکاز و نوکلئاز سبب  DNA یم هاینقش دارند. آنز یخارج

 شود. یام مرنده ادغیگ یدر ژنوم باکتر RecAهمسان توسط  یبیسم نوترکیبا مکان یانتقال افق یند هایجذب شده در فرا
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به  یک باکتریاز  Fد یون پالسمیکونژوگاسدر کشف شد.  لدربرگ و تاتومتوسط  1946در سال : Conjugation( ج

 F (Fertility) یجنس یلیپ یژن ها یبا صد هزار جفت باز است و حاویتقر Fد یطول پالسم .ابدی یم انتقال گرید یباکتر

انتقال  نقش دارد.ز ینمون فرن یپروتئگرم مثبت مانند انتروکک  یها یباکتر در یجنس یلیو اتصال پ ییشناسادر . باشد یم

DNA  ف یطنژوگاسیون وك در اما به هم رخ مي دهد کینزد یها یباکترن یون بیون و ترانسداکسیترانسفورماسدر

را  Fد یپالسم و اگر (onorDدهنده: ا ی aleMنر: ) F+را داشته باشد  Fد یپالسم یباکتراگر  شود. یرا شامل م یعیوس

 Fد یپالسم رد،یگقرار  F–در مجاورت  F+ یاگر باکتر .است( ecipientRرنده: یگا ی emaleFماده: ) F– داشته باشدن

مسئول  یو توال oriVد یپالسم یه همانندسازیناح .شوند یم F+ یهر دو باکترند ین فرایا یجه یدر نت و ابدی یانتقال م

و انتقال  یلیژن مسئول کد کردن پ 40 یحاو traباشد.  یم trbو  traلوکوس  یکه حاو نام دارد oriTد یانتقال پالسم

با جوش  یجنس یلیدر قاعده پ TraDم یآنز رخ داده و یجنس یلیپ یجیاضمحالل تدر ،یلیپس از اتصال پد است. یپالسم

( TraIلکساز )یم ریآنز یکازیعملکرد هلسپس کند.  یجاد مید ایانتقال پالسم یرا برا ی، منفذیدو باکتر یدادن غشاها

لکساز جزء یر شود. یمانتقال  یبرا Fد یک رشته از پالسمیباز شدن  وoriT (nic site ) یجاد شکاف در توالیاسبب 

 TraH ین هایزوم شامل پروتئیلکسینقش دارد. ر Fد یزوم است که در انتقال پالسمیلکسیبنام ر ینیتئک کمپلکس پروی

 یش شکاف در رشته ی)افزا TraI ،TraK(، oriTبا  زومیلکسی)ارتباط کمپلکس ر TraJزوم(، یلکسی)استحکام کمپلکس ر

 DNA یلکساز در رهاسازیبا ر یمکار)ه TraM (،یدیپالسم DNA ین دو رشته یجاد فاصله بی)ا TraY د(،یپالسم

 IHF ین هایق پروتئیزوم از طریلکسیکمپلکس رباشد.  ی( مIntegrated Host Factor) IHFو د( یپالسم یتک رشته ا

شود و  یممنتقل  ′3به  ′5( و در جهت T-Strandد )یپالسم ازک رشته یشه یهمشود.  ید متصل مید به پالسمیپالسم یرو

ن یشود که به ا یم یشود و دو رشته ا یآغاز م oriVه یسنتز رشته مکملش از ناح خش و انتقال،ن چریدر حدر ادامه 

دافعه  ین هاید پروتئیسبب تول traSو  traT یدیپالسم یان ژن هایب. ندیگو نگیکلینگ سایرول یهمانندساز ،ندیفرآ

تواند  یم Fد یپالسمدهد.  یکاهش ما رد یدر انتقال پالسم یل باکتریشوند که تما ی( مSurface Exclusion) یسطح

 HFR (Highحالت  نیکه به اادغام شود  یباکتردر کروموزوم همسان  یبیسم نوترکیبا مکانزوم  یک اپیبعنوان 

Frequency of Recombination) از  یمقدار تواند یم د از کروموزوم جدا شودیکه پالسم یهنگام شود. یاطالق م

د یپلوئید)شود  یمد یئپلوید ها ژن یبرخ یبرا یباکتر و نام دارد F/ ن حالتیکه ا ش حمل کندرا با خود یباکتر کروموزوم

 است. F/ یباکتر حاصل دو عدد ادغام شود F– یباکتر کیبا  F/ یباکتر اگر. ( دیپلوئیا مرودی ینسب، ناقص
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گر ید یبه باکتر یک باکتریک ژن از یکشف شد. انتقال  1951ندر و لدربرگ در سال یتوسط ز: Transduction( د

ه نقشه یر تهد .نام دارد Co-transductionله فاژ یروس را ترانسداکشن نامند. انتقال همزمان چند ژن بوسیله ویبوس

ابد. ی یش میگر کمتر باشد شانس انتقال همزمان آنها در کوترانسداکشن افزایصله دو ژن از همدهر چقدر فا یکیژنت

ها توسط تن یترهر باک یاختصاص یرنده هایا فاژ نامند. بعلت وجود گیوفاژ یرا باکتر یآلوده کننده باکتر یروس هایو

لوده و آفاژ  نیه فاژ بتا را دارد و توسط ارندیه گیفتریوم دینه باکتریشود . مثال کور یآلوده م یخاص یروس هایو

دغام در اروس بدون یک: ویتی( چرخه ل1د: یآ یش میحمله کند دو حالت پ یروس به باکتریشود. اگر و یزا میماریب

ر ژنوم روس دیجاد پروفاژ )ادغام ویک: ایزوژنی( چرخه ال2کند.  یم یرا متالش یر و باکتری، تکثیژنوم باکتر

ک یزوژنیخه الرا دارد. در چر یمارستانیب یها در عفونت ها یباکتر ییزایماریجاد بین نقش در ایرشتی( که بیباکتر

ر و یشود و تکث یخارج نم یک نشود از کروموزوم باکتریتحر یک عامل خارجیروس توسط یکه ژنوم و یتا هنگام

 یاکتربتواند در کروموزوم  یک به دو حالت میزوژنیروس در چرخه الیدهد. ژنوم و یرخ نم یشدن باکتر یمتالش

م و راندوم به هر قسمت از کروموزو یروس به صورت تصادفی: ژنوم ویالف( ترانس داکشن عموم رد:یبگ یجا

ود وارد ش یاز کروموزوم باکتر یروس فقط در محل خاصی: ژنوم ویوارد شود ب( ترانس داکشن اختصاص یباکتر

ون ینسداکس، تراونیرد. همانند ترانسفورماسیگ یت اوپرون الکتوز قرار مشه در مجاوریوفاژ المبدا که همیمانند باکتر

با فاژ  یولوژیدمی)در اپ ین باکترییص و تعیتشخ یوفاژها براینقش دارد. باکتر یکیوتیب یز در انتشار مقاومت آنتین

 Colony-forming Unit یباکتر یروند. همانگونه که واحد شمارش کلون یبه کار م یژن درمان ینگ( و برایپیتا

(CFUم )روس یو یباشد، واحد شمارش کلون یPlaque-forming Unit (PFUم )باشد. ی 
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 ینسخه بردار

 حاظل ازها  RNA این دهند. یم انجام را خود خاص كار كدام هر كه دارد وجود RNAمختلفي  انواع سلول داخل در

 .دارند تفاوت یكدیگر با یمولكول وزن و بازها و نوع تركیب

1) rRNA ای RNA یریبوزوم: rRNA یریبوزوم ها. باشد یم ها ریبوزوم دهنده تشكیل یاجزا ترین اصلي 

  باشند. یم 28sو  5s ،5.8s، 18sشامل  یوتیوکاریو  23sو  5s، 16s یها رواحدیز شامل پروكاریوتي

2) mRNA یا RNA است پروتئین سنتز براي یژنتیك یكدها یحاو و بوده یا رشته کت صورت به :کپی. 

3) tRNA یا RNA مقابل کدون  را ها آمینه اسید :ناقلmRNA  دهد. یم قرار یدیپپت یپله زنجیر امتداددر 

4) hnRNA  یاRNA به: یا هسته ناهمگن  RNAنوع این .باشد یم معروف نیز اولیه یا پیشتاز RNA مخصوص 

 به ها گزونا اتصال و ها اینترون خروج و پردازش از پس كه است یمختلف نواحي داراي و است ییوكاریوت یها سلول

 .سازد یم را كامل و بالغ  mRNAیكدیگر 

5) snRNA ای RNA کكوچ قطعات :یهسته ا کكوچ RNA شوند یم تقسیم گروه سه به كه یا هسته خلدا: 

  پرایمر یا آغازگر RNA (الف

  اینترون قطعات به مربوط RNAب( 

 .كنند یم شركت hnRNA پردازش فرآیند در كه اوراسیل از یغن یها uRNA: RNAج( 

 

6) scRNA یا RNA کكوچ قطعات :یسیتوپالسم کكوچ  RNAهب آنها یاصل عمل كه باشند مي سلول سیتوپالسم در 

 (.RNaseP)مانند  كنند یم عمل ویژه یها آنزیم از یبخش عنوان به كه معتقدند یگروه ولي نیست مشخص كامل طور

7) microRNA ای miRNA: ن نوع یاRNA  5یانتها ینوكلئوتید یتوالمكمل′ mRNA یآغاز كدون یحاو 

(AUG) اتصال با. باشد یم  micRNAبه  mRNAن نوع یا .شود یم مهار ریبوزوم یلهوس به آن ترجمه فرآیندRNA 

 ان ژن نقش دارند.یم بی( در تنظsiRNA) Small Interfering RNAبه همراه 

8 )Signal Recognition Particle RNA (SRP :)از  یقطعاتRNA (7s, 6s, 4.5s )یکه با اتصال به توال 

 .و ترشح آنها نقش دارند یابیر یدر مس یترشح ین هایپروتئ یگنالیس
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 یمرکز یه یا قضی تغییرناپذیر ارتباط آن به ،موجودات یتمام در پروتئینو  RNA، DNA ارتباط بینتشابه  دلیل به

(Central Dogmaاطالق م )مولكول  از یبه توال .شود ی DNAو  یردگ مي قرار استفاده مورد یبردار نسخه یبرا كه

 برابر ها نژ تعداد یوكاریوت و پروكاریوت یها سلولدر  شود. یاطالق مژن  شود، یم یدیپپت ید رشته پلیمنجر به تول

 یم ها ژن یانب میزاندر  تفاوت به مربوط ها سلول تفاوت ز ویتما دالیل از یكي شوند. ینم بیان یكسان طور به و نیست

 فرآیند ینا كه شود مي یبردار نسخه همزمان طور به ژن چندین از یبردار نسخه هنگام یپروكاریوت یها سلول در اشد.ب

 اغلب یداربر نسخه هر در ،ییوكاریوت یها سلول در .گویند یم (یسیسترون پلي) یژن چند یرونویس یا یبردار نسخه را

 .ندگوی یم (یمنوسیسترون) یژن کت رونویسي یا یبردار نسخه را فرآیند این كه شود مي یبردار نسخه ژن کی از

 

 ها پروكاریوت در یبردار نسخه

از  را ها RNA مختلف انواع كه دارد وجود مراز پلي RNA نوع کی یپروكاریوت یها سلول در :مرازیپل RNAآنزیم 

 خاص آنزیم یك هاRNA  اقسام از کی هر یبرا ها یوكاریوت در كه یصورت در. کند یم ینسخه بردار DNA یرو

 مستقیم طور بهگما یبه همراه فاکتور س مرازیپل RNA یپروكاریوت یها سلول در. وجود دارد آن یبردار نسخه مسئول

 یمDNA  شتهر دو شدن باز موجب عمل این. شود یم متصل آن به و كند یم یشناسای راDNA  یرو روپروموت یتوال

 یپل ی رشته شدن طویل و مریزاسیون پلي باو همزمان كند  یم عمل کاره چند آنزیم عنوان به مراز پلي RNA شود.

 . دارد نقشز ین یبردار نسخه یتمه خا در، RNA ینوكلئوتید

 صورت به ب آنیترک كه است مختلف نوع 3 از زیرواحد 5 یدارا E.Coli یباكتر در مرازیپل RNAآنزیم  هلو

ωIIαIβα′β شود یم داده نشاناومگا( ک، آلفا دو و ی، آلفا بتا م،یپر )بتا .IIαIβα′β  یركزم هسته یا تنه قسمت )Core( 

 یضعیف اتصال بان جداگانه است که یک پروتئی )δ( اسیگم زیرواحد  .است آنزیم فعال جایگاهکه  هدد یم تشكیل را آنزیم

نقش  ريبردا نسخهشروع  در و باشد یم آغازگر ناحیه یا پروموتر یشناسای آن اصلي عمل و چسبد یم یمركز قسمت به

 DNA با مستقیم طور به δ زیرواحد یاركن هزنجیر یها آمینه اسید از یتعداد .نیست مشخص ω زیرواحد عمل .ددار

م را یلو آنزکه حرکت رو به ج شود یم تشكیل میآنز یجلو در یجدید کالكتروستاتی یپیوندها و ندنك یم برقرار ارتباط

 دهد یم مهادا پروموتر یجستجو جهت در خود حركت به باشد نرسیده نظر مورد ژن یابتدا به آنزیم اگر کند. یل میتسه

 اتم و ریمیدینپی و پورین بازهاي نیتروژن یا اكسیژن یها اتم بین شیمیایي واكنشد كن برخورد پروموتر احیهن به اگر و

 شود یم سبب یهیدروژن پیوندهاي این تشكیل. شود یم برقرار مراز پلي RNA آمینه یهااسید نیتروژن یا اكسیژن یها

 حسب رب. كند وقفت (Pause Site) ایستگاه محل در مآنزی نتیجه در و یابد كاهش DNA مولكول یرو آنزیم حركت كه

 .است 70δ یاصل گما فاکتوریس. دارد وجود سیگما زیرواحد مختلف انواع پروموتر یو توال نوع
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 فسفو یپیوندها جادیبا ا و شود یم متصل فسفات یتر ریبونوكلئوتید به زیرواحد این. است آنزیم فعال جایگاه β:زیرواحد

 .دهد یم انجام را RNAون یزاسیمرید پلعملکر یاستر ید

 .كند یم کكم DNA به آنزیم اتصال در و شود مي متصل الگو یا قالب DNA به ′β:زیرواحد

 واسرشته DNA ی. از طرفنمایند عمل یكدیگر با زیرواحد دو تا شود یم ′βو β زیرواحد دو ارتباط موجب α: زیرواحد

 (.DNA یهمانندساز درSSB  پروتئین انندمه) دارد یم نگه رشته تك حالت به را شده

 رآیندف شدن طویل مرحله و شود مي صلمت یپروكاریوت مراز پلي RNA آنزیم βزیرواحد  به سینیاریفام کبیوتی آنتي

 و سيفرآیند رونوی (Intercalating) شود مي وارد بازها بیندر  كهD  اكتینومایسین كند. یم مهار را یرونویس

 از مانع و گرفته قرار یا رشته دو DNA در متوالي C و Gبازهاي  جفت بین در ماده این. كند یم رمها را یهمانندساز

 .شود یم ها یوكاریوت و ها یباكتر درRNA  یساز طویل و مراز پلي میآنز حركت

 

 ترجمه

 نیپروتئ وسنتزیب ،ردیگ یمورد استفاده قرار م نیپروتئساخت  یبرا mRNAآن اطالعات موجود در  یطدر كه  یندیفرآ

 ینیروتئپ یحرف 20به زبان  کینوکلئ یدهایاس یزبان چهار حرف اطالعات ندیآفر نیا یطشود. در  یگفته م ا ترجمهی

 قیطرازش آنها از ها، بلوغ و پرد نیئپروتدارد. پس از ساخته شدن  ازین یمتعددترجمه به عوامل  ندیفرآد. شو یترجمه م

 یم لیکما تهنیئپروت ییکاراتغییرات ساختمان و  نیا ککمشود. به  یانجام م ردیگ یمآنها صورت  یتغییراتي كه رو

به  ینیاز یوقت تینهاشود و در  یانجام م یو اختصاص یعمومها به دو صورت  نیئپروتسرعت ساخت  میتنظ. شود

استفاده  یگرید یاه نیئپروتساخت  یرابآنها  هنیآم یدهایاساز  و شود یتجزیه م کاتابولیسمنباشد، در اثر  نیئپروتوجود 

 کامالقرمز  یها كه در گلبول یا متفاوت از یكدیگرند، به گونه نیئپروتها از نظر سنتز  . سلول(De novo) دشو یم

 ریساو  ها نزیمآحفظ غلظت  یبراها  سلول ریسا. در ردیگ یصورت نم نیئپروت وسنتزیب ،هستندكه فاقد هسته  افتهی زیتما

 .شود یسنتز م ئنیپروت یادیزها، مقدار  نیئوتپر

 :عوامل ترجمه
 

 (mRNA)الگو  -1

 نهید آمیاس -2

 ها آنزیم -3

 یانرژ -4

 ینیپروتئ یفاکتورها -5

6- tRNA  

 ها بوزومیر -7
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 (Genetic Code) یكد ژنتیك یالگو

به قرار گرفتن حروف الفبا در كنار هم و د كه مشاشو یم رهیذخ DNAنوكلئوتیدها در  از یتوال شکلبه  یاطالعات سلول

و گوانین( و دو حرف  نیآدن) ینیپور یچهار حرف دارد كه دو حرف آن بازها DNAمختلف است. زبان  کلماتساختن 

زبان چهار حرفي  کی زین DNA یشده از رو یسیرونو mRNAتوزین و تیمین( هستند. ی)س یپیریمیدین یبازها گرید

عمدتا  RNAو  DNAزبان  بیترت نیاوجود دارد. به  لیاوراسباز تیمین، باز  یت كه در آن به جاتفاو نیابا  یولدارد. 

( است. ترجمه نهیآم دیاسحرف الفبا ) ستیب یداراترجمه شود كه  ینیزبان پروتئبه  دیبااطالعات ژنتیكي  یول استیكسان 

 یکحداقل  یستیبا نهیآم یدهایاساز  یک هر یبرا دارد. از آنجا كه ازین یاست كه به عوامل متعدد یا دهیچیپموضوع 

توجه به  تشكیل شده اند. با یسه باز یاز گروه ها mRNAموجود در  یها کدون نیبنابرا( وجود داشته باشد، کدونرمز )

 20 یکدون برانوع  61آنها،  نیبد كه از وجود دار ینوع تركیب سه حرف 34 )64(چهار نوع نوكلئوتید، به طور كلي 

شوند، مسئول  یم دهینام« خاتمه دهنده یها کدون»كه  (UAG, UGA, UAA) ماندهیباق کدونو سه  نهیآم دیاسع نو

 یب»خاتمه دهنده  یها کدونو به  (Sense)« یمعنبا » نهیآم یدهایاسمربوط به  یها کدونبه  خاتمه ترجمه هستند.

 یدهایاس شتریب وجود دارد لذا نهیآم دیاسنوع  20 یابر کدوننوع  61شود. از آنجا كه  یگفته م (Nonsense)« یمعن

 کدون 6 یدارا یک هر نیسرو لوسین و  نیآرژنو  کدون یک یدارا پتوفانیترو  نیونیمتهستند.  کدونچند  یدارا نهیآم

 (Synonymous«مترادف یها کدون»باشند در اصطالح  نهیآم دیاس یکكه مربوط به  ییها کدونهستند. به 

(codons چند کدون ها یژگیو نیا( آنها است. به ’3مترادف عمدتا در باز سوم )باز  یها کدون شود. تفاوت یه مگفت ،

و  یباكتریای کدوناختالف چند  لیقبجز چند مورد استثنا )از شود. ب گفته مي (Degenerate code) یرمزینگ

عمدتا در تمام موجودات نه یآم یدهایاس یبرا یژنتیك یها کدون( انجاندار یبرخدر  یاهسته یها کدونبا  یمیتوكندریای

به  دیبا ،رندیبگقرار  نیپروتئآن كه در ساختمان  یها هستند و برا نیپروتئ هسازند یواحدها نهیآم یدهایاس یكسان هستند.

tRNA شود. یگفته م نهیآم یدهایاسفعال شدن  ،عمل نیااختصاصي خود وصل شوند. به  یها 

 نهیآم یدهایاسفعال شدن 

 یآداپتور یها مولکولواقع  ها در tRNAشود.  ها خوانده مي tRNAتوسط  بوزومیرپس از اتصال آن به  mRNA رمز

(Adaptor Molecules) یمكوواالن به آنها متصل  وندیپهستند كه با  نهیآم دیاسنوع  یکمختص  یک هستند كه هر 

. ردیگ یصورت م (tRNA- aminoacyl synthetase)« آمینواسیل سنتتاز tRNA»اتصال توسط آنزیم  نیا. شوند

 یانتهارا به  نهیآم دیاس، سنتتاز tRNAآمینواسیل  یها باشد. آنزیم tRNA شتریببا ی یک یدارااست  ممکن نهیآم دیاس کی

ز سنتتا tRNAاوقات دو آنزیم آمینواسیل  یگاهو  یکحداقل  نهیآم دیاسهر  یبراكند.  یمتصل م tRNA مولکول ’3

به  نهیآم یدهایاسد. اتصال كنن اختصاصي عمل مي اریبس tRNAبه  نهیآم دیاسآنزیم ها در اتصال  نیاوجود دارد. 

tRNA با استفاده از  نهیآم دیاسابتدا : ردیگ یسه مرحله انجام م یطATP شود. سپس  فعال ميtRNA و وارد عمل شده 

AMP  گروه پیروفسفات  انیپاشود. در  یجدا و خود به آن وصل م نهیآم دیاسرا ازiPP و برگشت طرفه  کبه صورت ی

 شود. یمتجزیه ر یناپذ
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 (Codon-anticodon Interaction) کدون یآنت – کدون تداخل

35از جهت mRNAخواندن    یو جفت شدن بازها ردیگ صورت مي mRNA  وtRNA و  یصورت موازه ب

 وجود دارد. tRNAنوع  کی mRNA یها کدوناز  کی هر یبرا. است (Antiparallel)مختلف الجهت 

 

 (Wobble Hypothesis) فرضیه وبل

35در جهت  mRNA یتیدهانوكلئوفرضیه اگر  نیاطبق  بر  ( هر 3’ یانتهاخوانده شوند، نوكلئوتید سوم )در کدون 

mRNA در ( ’5 یانتها) کدون یآنتتواند با نوكلئوتید اول ميtRNA  .مربوط به  مترادف كه یها کدونتفاوت جفت شود

 قیدق یلیخ کدون یآنتنوكلئوتید  نیاولنوكلئوتید با  نیاست. اتصال ا هستند، در نوكلئوتید سوم آنها نهیآم دیاسنوع  کی

ل شود. متص نهیآم دیاس یکمربوط به  کدوننوع  یکاز  شیبتواند به مي tRNA یک گرید. به عبارت ردیگ یصورت نم

 ود.ش یم دهینام« وبل» mRNAد سوم کدون یبه نوکلئوت tRNA کدون یآنت در اتصال نوكلئوتید اول یعدم دقت نیچن

 ها آنزیم

 زیگر نید مینزآهستند، دو نوع  نهیآم یدهایاس ی، كه مسئول فعال سازسنتتاز tRNA آمینواسیلنوع آنزیم  ستیبعالوه بر 

ر واحد بزرگ یمتقابل ز عملکردواقع حاصل  در میآنز نیاعملکرد : پپتیدیل ترانسفراز (1 د.ندار نقش نیپروتئدر سنتز 

RNA شود  یده میم نامیبوزیر است كه بوزومیر از یقسمتآنزیم  نیاواقع  است. در یبوزومیر یها نیتئپروو  یبوزومیر

نه ید آمیسا و د(ی)پپت P گاهیجاموجود در  tRNAمتصل به  یها نهیآم دیاس یره یزنج نیب یدیپپت وندیپ جادیاباعث  و

ابسته به وجود و یمیآنز تیفعال نیا: لوکازترانس  لپپتیدی (2. شود ینه( مید آمی)اسA  گاهیموجود در جا tRNAمتصل به 

RNA ییجابجاباعث  لوکاز( است. پپتیدیل میبوزیر) یبوزومیر یها نیپروتئو  یبوزومیر tRNA  گاهیجاموجود در A 

 اهیسسم  مانند یین هایتوکسشود.  یگفته م زین G فاکتورن جهت به آن یهمشود. به  یم GTPبا مصرف  P گاهیجابه 

و  ATPو منبعها از د نیپروتئمورد استفاده در سنتز  یانرژ شوند. یآنزیم م نیاافتادن  كاراز باعث  یفتریدفه و سر

GTP شود. یم نیتأم 

tRNA :RNA یها ناقل مولکول یها RNA  نهیآم دیفه آنها انتقال اسید هستند که وظینوکلوئ 85تا  75کوچک به طول 

را یارد، زبه عهده د tRNA را ین سازیترجمه در پروتئ ی. عمل اصلاستبوزوم یرن در یسنتز پروتئگاه یبه داخل جا ها

ه ن کد سیمربوط به ا نهید آمیگر اسیدهد و از طرف د یص میتشخ mRNA یرورا بر  ییک کد سه تایک طرف یاز 

 یافت می tRNA زا یاد متفاوتمختلف، تعد یها شود. در داخل سلول اضافه یدیپپت یره پلیتا به زنجکند  یرا حمل م ییتا

نه ید آمیل اسکند. اتصا ینه را حمل مید آمیک اسیها وجود دارد که هر خانواده  tRNA خانواده از 20حداقل  یشود، ول

 یدر مبه صورت برگ شب tRNA مولکول ساختار .شود یسنتتار انجام م tRNA لینو اسیآم میآنز یله یبوس tRNA به

 : شود یر صفحه بعد مشاهده میتلف آن در تصومخ یقسمت هاکه  باشد
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 (Initiation) ترجمه مرحله شروع

 دارد: ازین ریزكمپلكس به موارد  نیاتشكیل  د.باش یم S30تشكیل كمپلكس آغازگر ن یسنتز پروتئ یبرا مرحلهن یاول

 شروع است كه به کدون نیچند یدارا یعنیاست  یسیسترون یپلها عمدتا  وتیپروکار mRNA  :mRNAرشته کی -

 تواند متصل گردد و ترجمه را انجام دهد. مي بوزومیر یکاز آنها  کی هر

  )IF2 , IF3  IF ,1(شروع  یفاکتورها -

- GTP 

 یبوزومیر s30واحد ریز -

- tRNA  نیونیمت لیفرمحامل (N-Formyl methionyl - tRNA : fmet-tRNA) :نیا tRNA  یتوال كهنیا وجودبا 

 tRNA یرو بر نیونیمت لیفرماز آن است. قرار گرفتن  زیمتما یول است نیونیمت tRNA کدون یآنت مشابهآن  کدون یآنت

سپس آنزیم  -2 كند. یمتصل م fmettRNAرا به  نیونیمتسنتتاز  tRNA آمینواسیلم آنزی -1 شود: یدو مرحله انجام م یط

 نیآمبه گروه  )THF(تتراهیدروفوالت –لیفرم 10Nرا از  لیفرمگروه  کی )Transformylase(ترانس فرمیالز 

 شود. یم fmettRNAل یكند و سبب تشک یاضافه م نیونیمت

شود.  یوصل م mRNAاز  یا ژهیو مکانبه  3IF  و 1IF همراه با  s30حد روایز :s30مراحل تشكیل كمپلكس آغازگر 

 «دالگارنو–نیشا» یتوالكه تحت عنوان  mRNA یبر رو (AGGAGGU) ینیپور یبازهااز  یغن یتوالحالت  نیادر 

Shine-Dalgarno Sequence) ( خود در  مکمل یپیریمیدین یتوالشود، با  یم دهینامrRNA s16 د.شو یجفت م 

متیونیل  لیفرم کدون یآنتشود و  یوصل م s30واحد  ریز در یمناسب تیموقع به AUGآغازگر  کدون تیوضع نیادر 
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tRNA كه به IF2  گاهیجاوصل است در P كمپلكس آغازگر مجموعه  نیابه  .ردیگ یقرار مs30 شود. سپس  یگفته م

 s70كمپلكس آغازگر  بیترت نیاشود. به  یآن وصل م به s50رواحد یز وجدا شده  s30از كمپلكس آغازگر  IFهر سه 

« P گاهیجا»وجود دارد كه تحت عنوان  tRNA آمینواسیلقرار گرفتن  یبرا گاهیجادو  بوزومیردر  گردد.یم جادیا

(Peptide site)  گاهیجاو «A »(Amino acid site) نیونیمت لیفرمبه استثناء  يكلبه طور  شوند. یم دهینام  

tRNA گاهیجادر  كه P ریسا،  ردیگ یقرار م tRNA گاهیجادر  نهیآم دیاسحامل  یها A رندیگ یقرار م. 

آنها  دونک یآنتكه  نهیآم دیاسحامل  یها tRNA جیتدرمرحله به  نیا یطدر  :(Elongation) ترجمه شدن لیطومرحله 

 یعنی نندهک لیطو فاکتورمرحله به دو  نیاانجام  یبرا. رندیگ یقرار م A گاهیجااست در  mRNA یها کدونبا  مکمل

TEF  وG-EF انواع  به همراهtRNA است.  اجیاحت نهیآم دیاسحامل  یهاTEF خود از دو جزء ST  وUT ه تشكیل شد

 ی نهیآم دیاسز ا نیآمبا گروه  نیونیمت لیفرماز ، گروه كربوكسیل A گاهیجادوم در  نهیآم دیاساست. پس از قرار گرفتن 

شوند. وجود  یم متصلبه یكدیگر  یدیپپت وندیپ طرقاز  ) ransferaseTPeptidyl(آنزیم پپتیدیل ترانسفراز  کمکدوم به 

rRNA 23S  یتمامد. كن یعمل م میبوزیر یکدارد و در واقع مانند  یاساسآنزیم پپتیدیل ترانسفراز نقش  عملکرددر 

tRNA کردعمل یبراهستند  (نیونیمت لیفرمجز )ب نهیآم یدهایساكنند و حامل  یشدن عمل م لیطوكه در مرحله  ییها 

و  P گاهیجادر  نهیآم دیاسفاقد  fmettRNA یدیپپت وندیپ جادیا پس ازباشند.  متصل GTP و  TEF فاکتوربه  دیباخود 

tRNA  گاهیجادر  دیپپت ید یکحامل A .قرار دارند 

ر جهت د( کدون یکبه اندازه سه نوكلئوتید )  بوزومیردر مرحله بعد،  :(Translocation)ترجمه  ییمرحله جابجا

35  یرو بر mRNA جهینتكند كه در  یم حرکت tRNA گاهیجابه  دیپپت یحامل د P شود و  یم منتقلtRNA  اول

 و با EF-Gتوسط  ییجابجاشود. عمل  یم یلخا یبعد tRNA آمینواسیل رشیپذ یبرا A گاهیجاشود و  یخارج م

 شود. یانجام م GTP زیدرولیه

 کدون یکه ك یهنگام. ابدی یخاتمه ادامه م کدونبه  دنیرسشدن تا  لیطوعمل  :(Termination) مرحله خاتمه ترجمه

شوند،  جفت اتمهخ یها کدونتوانند با  ینم tRNAاز انواع  چکدامیه، چون ردیگقرار  A گاهیجامقابل در اتمه خ

پتیدیل پ کیتحربا  یآزادساز یفاکتورهاشوند.  یوارد عمل م2RF (Factor Releasing )ا ی 1RF یآزادساز یفاکتورها

شوند و در  یم P گاهیجااز  دیپپت یپلآزاد شدن  جهینتو در  دیپپت یپلو  tRNA نیب وندیپ زیدرولیهترانسفراز موجب 

به  ازین یدیتپپ وندیپتشكیل هر  شوند. یاز یكدیگر جدا م یبوزومیر یزیرواحدها 3IF فاکتورمرحله با وارد شدن  نیآخر

 کدون ینتآ توسط کدون ییشناسا، عمل  tRNAبه  نهیآم دیاسصرف اتصال  یانرژ نیافسفات دارد.  یانرژپر  وندیپچهار 

 تصل بهم یها بوزومیر یبر رو ییغشاو  یترشح یها نیپروتئ وسنتزیب شود. یم Pبه  A گاهیجااز  دیپپت ییجابجاو 

و  یترشح یها نیپروتئ وسنتزیببه  یادیو شباهت ز ردیگ یها صورت م وتیپروکار یتوپالسمیس یغشا یداخلقسمت 

 دارد. یآندوپالسم کهشبمتصل به  یها بوزومیر یها بر رو یوكاریوت ییشاغ
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 مراحل ترجمه
 

 

Page 75 of 194

www.kolbedanesh.com



66    

 

 :ن هایپروتئترشح  یرهایمس

ن یوند. پروتئش یل مین تبدیسوم و چهارم به پروتئ یجاد ساختارهای( و اFoldingپس از تا خوردن ) یدیپپت یپل یرشته ها

 یمد یولت یو داخل سلول یخارج یگنال هایو کارآمد هستند و در پاسخ به محرک ها و س یکیوژولیت بیفعال یها دارا

مل گما عیک فاکتور سیهمانند  یستم دو جزئیم گر سیتوسط محرک، قسمت تنظ یستم دو جزئیک سیشوند. پس از تحر

بر اساس  دیپس از تول یدیپپت یپل یمرتبط خواهد شد. رشته ها یان ژن هایمراز سبب ب یپل RNAکرده و با اتصال به 

ن یروتئند. پکن یجاد میرا ا ینیپروتئ یشوند و ماکرومولکول ها یمکمل خود مونتاژ م ین نواحیکشش و جاذبه ب یروهاین

 یعیت طبشوند. در حال یم میتقس یر ترشحیو غ ید بر اساس محل استقرار به انواع ترشحیپس از تول ییایباکتر یها

ساس ان یهم خواهد شد. بر یسلول ین ها مانع از عبور آزادانه آنها از غشایو اندازه پروتئ یطبل، قیدروفیساختار ه

خود  یلیربوکسا کی ینیآم یدر انتها یگنالیس ینه به نام توالیآم یدهایاز اس یخاص یها یتوال یکه دارا یین هایپروتئ

شح ون ترریبه ب یواره باکتریبا عبور از د یحترش یستم هایق سیشوند و سپس از طر یمتصل م ییغشا یهستند به نواح

، T2SS یترشح یستم هایگرم مثبت و س یها یدر باکتر T7SSو  Sec ،Tat یترشح یستم هایشوند. عملکرد س یم

T5SS  وChaperon-Usher یگنالیس یها یبه وجود توال یگرم منف یها یدر باکتر Sec  وTat یحن ترشیدر پروتئ 

در  LPXTG یلگنایس یهستند. به عنوان مثال توال یمتفاوت یگنالیس یتوال یگر داراید یترشح یان هیوابسته است. پروتئ

 یستم هایگرم مثبت خواهد شد. س یها یدر باکتر Sortase یستم ترشحیآن توسط س ییمنجر به شناسا یدیپپت یرشته پل

واره ین ها از دیترشح و عبور پروتئ در یگرید یگنالیس یها یتوال ییز با شناساین Injectisomeو  SecA2 یترشح

 یرز در باکتین T4SSو  T1SS ،T3SS یترشح یستم هاین رابطه سیگرم مثبت نقش دارند. در ا یها یباکتر یسلول

 یگرم منف یها یواره باکترین ها از دینه در ترشح پروتئیآم یدهایاس یاز برخ یغن ییها یتوال ییبا شناسا یگرم منف یها

و ترشح  رندیگ یدر داخل غشاء قرار م SRP (Signal Recognition Particle) یتوال یدارا ین هایتئنقش دارند. پرو

ل شند در داخته بارا داش یتوپالسمیس یاتصال به غشا یینکه توانایز بدون این یگنالیس یفاقد توال ین هایشوند. پروتئ ینم

    ند شد.بوزوم ها و ... خواهیمانند ر ییمولکول هامانده و با روش خود مونتاژ سبب سنتز ماکرو یتوپالسم باقیس

 یخارج یش سنتز غشایط فشار و استرس با افزایتحت شرا یگرم منف یها یباکتر یخارج یغشا یترشح یکول هایوز

 یتورهان، فاکیپروتئ یریمقاد یتوانند حاو یم یکول ها به هنگام جدا شدن از سطح باکترین وزیشوند. ا یجاد میا

 یباکتر از سطح یکول ها پس از رها سازین وزیند. اباشک یپالسم یپر یموجود در فضا DNAم ها و ی، آنزییزایماریب

 یکترطح باسبه  یکروبیدن مواد ضد میک ها مانع از رسیوتیب یآنت یو حت یمنیستم ایمحلول س یبا اتصال به مولکول ها

 یتگر آن بیتخر یم هایو آنز یکیوتیب یمقاومت آنت یاتوانند ژن ه یکول ها مین وزیق ایها از طر یباکتر. شوند یم

ز جمله ا ییزایماریب یفاکتورها ییانتقال و جابجا ییکول ها تواناین وزیک ها را به فواصل دورتر منتقل کنند. ایوتیب

ک یحرت ییتوانا ،ب شدنیبدون تخر یباکتر یخارج یغشا ،سمین مکانیرا دارند. با ا یخارج ید غشایساکار یپوپلیل

ا عبور از ل ها بکوین وزین ایخواهد داشت. همچن یمنیستم ایس تیفعالر شدن یجاد التهاب را قبل از فراگیو ا یمنیستم ایس

 ستند.تهاب هجاد الیو ا یمنیا یک سلول هایال روده عامل تحریتلیاپ یپوشش یبه سلول ها یمعده و دسترس یمخاط یه یال
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ن ها به یج ترشح پروتئیر رایمس Secر یمس: General Secretory Pathway( GSPا )ی Sec یستم ترشحیس( 1

ن یه به پروتئکباشند  ینه مید آمیاس 30متشکل از  sec یگنالیس یتوال ین ها دارایر پروتئین مسیرون سلول است. در ایب

sec A یشود. توال یت ترشح رهنمون ممتصل و به سم sec چون  ابد.ی یداز برش میک توسط پپتیپالسم یپر یدر فضا

و  II ،V ،VII یترشح یشود. در دستگاه ها ین از غشاء میدروفوب است سبب عبور پروتئیه ین توالیا

Chaperon/Usher مس(توسط  یلیل پیر تشکیChaperon ک یپالسم یپرPapD  وUsher ییغشا PapCاز ) ن یا

 شود. یر استفاده میمس

 رین حالت برخالف مسیدر ا یترشح ین هایپروتئ: Tat (Twin – arginine translocation) یستم ترشحیس (2

ر دداز یپپت گنالینگ توسط سیگنالیس یتوال. ابندی یمپردازش و تکامل  ،توپالسم و قبل از ترشحیدر داخل س Sec یترشح

 شود. یترشح حذف م یانیمراحل پا

 

ا یABC (ATP Binding Cassette )ک یاز  یستم ترشحین سیا(: ABC Transporter) کینوع  یستم ترشحیس( 3
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 RTX (Repeats in یخانواده  ین هاین ها و توکسیکند. در ترشح پروتئ یانتقال استفاده م یپورت برا یروش آنت

Toxinن ین در ترشح پروتئینقش دارد و همچنهستند  یلیکربوکس ین و آسپارتات در انتهایسیگال یاز تکرارها ی( که غن

سر غذا  گر را در اثر رقابت برید یخواهد باکتر یکه م ین ها )باکتریوسی، پروتئازها، باکتر(Sه ی)ال سلول یسطح یها

ستم ین سینقش دارد. در ان یزیجذب آهن و همول نیپاز ها، پروتئی، ل(دنک یترشح م راها ن ین پروتئیا مکان حذف کندا ی

کند  یر نمییک تغیپالسم یپر یدر فضا شوند و یرسد و ترشح م یم یخارج یبه غشا یداخل یما از غشاین مستقیپروتئ

 هستند. یستم ترشحین سیا یاز اجزا Tol و hly ین هایپروتئ (.ی)تک مرحله ا

ن یپروتئو است  یستم دو مرحله ایک سی یستم ترشحین سیا(: Two Step Secretion) نوع دو یرشحستم تیس( 4

ر یو غ یر عمومیک مسیشود.  یاستفاده م Tatا ی sec ریمسکند. از  یر مییک تغیپالسم یپر یدر فضا یترشح

 ترشح دررود.  یکار مب یساختار دو جزئ یدارا ین هاین ها است. جهت ترشح توکسیترشح پروتئ یبرا یاختصاص

 Gsp ین هایپروتئ شود. یاستفاده م زیننگ نقش دارند( یچیحرکت تواتصال و پ چهار )که در یت یلیپ ین هایپروتئ

(General secretory pathwayاز اجزا )هستند. یستم ترشحین سیا ی 

روالنس یوا یفاکتورهادر ترشح  یستم عمومیس کی(: Contact Depended Secretion) نوع سه یستم ترشحیس( 5

 یرنده هایبا گ یو در هنگام تماس باکتر است یتک مرحله ا. شود یپاتوژن استفاده م یها یباکتر اغلب در است و

. از دشو یزبان میبه داخل سلول م ییایباکتر ین هاین ها و توکسیپروتئ (Injectizomق )یتزرزبان سبب یسلول م یسطح

 Yop (Yersinia outer protein ،)Ysc (Yersinia ین هایمرتبط است. پروتئبا تاژک  یساختار و یکیلحاظ ژنت

secretion component)   وLcr (low-calcium response در )ا، ینیرسیIpa (Invasion plasmid antigen و )

Spa (Surface presentation of antigenدر ش )گال، یSpa  وInv (Invasion ،در سالمونال )Tir (Translocated 

intimin receptor ،)ESP (Escherichia secretion protein و )Esc (Escherichia secretion component )

( در Virulence) Vir( در سودوموناس، Hypersensitive response and pathogenicity) Hrp، یکوالیدر ا

 هستند. یترشح ستمین سیا ی( از اجزاPhoP-repressed gene) Prgها و  یباکتر یبرخ

ه و دیچیپ یدر ترشح کمپلکس ها یترشحستم ین سیا(: Conjugal Transfer Systems) نوع چهار یستم ترشحیس( 6

و  یکیاز لحاظ ژنت (.دهد یرخ م DNA انتقالون یون نقش دارد )در کونژوگاسیکونژوگاسو  DNAن و یناهمگون پروتئ

ق یطرز اوم یآگروباکتر یمثال باکتر کند. یعمل متم چند منظوره سیک سی است و بصورتمرتبط  یجنس یلیپبا  یتکامل

جاد یا( اهیسرطان در گ ینوع) گالجه یکند و در نت یق میتزر یاهیرا به داخل سلول گ tDNAچهار  نوع یستم ترشحیس

نوع چهار  یستم ترشحی( از سCytotoxin-associated gene A) CagAجهت ترشح  یلوریکوباکتر پیهل کند. یم

 ستم هستند.ین سیا یاز اجزا Vir ین هایکند. پروتئ یاستفاده م

 sec یگنالیس یو وابسته به توال یدو مرحله ا یترشحستم ین سیا(: Autotransporters) نوع پنج یستم ترشحیس( 7

 ( و مقاومت به سرم هستندInvasion(، تهاجم )Aggregativeکه عامل اتصال و تجمع ) یادیز ین هایاست. پروتئ
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 Tsp (Tail-specific protease ،)NalP (Neisseria ین هایشوند. پروتئ یستم ترشح مین سیله ایبوس

autotransporter lipoprotein و )Sec هستند. یستم ترشحین سیا یاز اجزا 

زا ونیئروژآو کلرا و سودوموناس یبریو ییزایماریب یدر ترشح فاکتورها یستم ترشحین سی: انوع شش یستم ترشحیس (8

((hexagonal close packed)Pore-forming Toxin Hcp1.نقش دارد ) 

 CFP-10 (Culture ین هایاست. پروتئ sec یگنالیس یو وابسته به توال ی: دو مرحله انوع هفت یستم ترشحیس (9

Filtrate Protein ،)ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target و )TB7.7 س یزوم توبرکلویکوباکتریدر ما

 شوند. یستم ترشح مین سیتوسط ا
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 ان ژنیم بیتنظ

 

 شود. ی، ترجمه و پس از ترجمه کنترل میان ژن در سه سطح نسخه برداریها ب یدر باکتر

 

 :یان ژن در سطح نسخه برداریکنترل بالف( 

 یوتیک ژن پروکاریساختمان 

 
 

 

 ک اوپرونی یاصل یاجزا

 
 

 یوتیک ژن پروکاری ساختمان پروموتور
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 :طالحاتاص

 شود. یک اپراتور کنترل میان آنها توسط یمرتبط که ب یساختارچند ژن ا یک یبه مجموعه  :اوپرون

 شود. یم ینسخه بردار rRNAا ی mRNA ،tRNAک اوپرون که به صورت یاز  یتوال :یژن ساختار

( را رپرسویتور یویگر )اکت میتنظ یمحل اتصال مولکول هااوپرون که  یساختار یباال دست ژن ها یک توالی :اوپراتور

 .کند یرا کنترل م یساختار یان ژن هایه پروموتور بیبه ناح مرازیپل RNAو با کنترل اتصال  است

 گمایبواسطه فاکتور س مرازیپل RNAمحل اتصال  ،اوپرون یساختار یباال دست ژن ها یک توالی :پروموتور

 .کند یم گر را کد مین تنظیک پروتئین که اوپرو یساختار یباال دست ژن ها یک توالی :یمیژن تنظ

 .شود یک ژن میان یه اپراتور مانع از بیکه با اتصال به ناح یم گریمولکول تنظ :رپرسور

 .شود یممولکول رپرسور  یکه باعث فعالساز (یکیآنابول یرهایمس یی)معموال محصول نها ی: مولکولکورپرسور

 .شود یک ژن میان یه اپراتور باعث بیبه ناحکه با اتصال  یم گریمولکول تنظ :توریویاکت

 .شود یتور میویاکت یکه باعث فعال شدن مولکول ها ی: مولکولتوریویکواکت

 معموال ود.ش یان ژن میجه بیو در نتتور یویاکت یو فعالسازرپرسور  شدن رفعالیغ که سبب یمولکول :(Inducer) القاگر

 کند. یعنوان مولکول القاگر عمل م)مانند قند( ب یکیر کاتابولیک مسی یسوبسترا

ک ی بعنوانجزء حسگر  که( یمی)تنظ Regulator)حسگر( و  Sensorاز دو جزء  متشکل یستمیس :یئستم دو جزیس

دهد.  یتوپالسم انتقال میدر س یمیافت و به جزء تنظیرا در یطیمح یها گنالیس یسلول غشاءدر ن یدیستیناز هین کیپروتئ

 ArcBA (Anoxicستم یس خواهد شد. یطیجاد پاسخ مناسب به محرک محیان ژن ها سبب ایر بر بیبا تاث یمیجزء تنظ

Respiratory Control ) و ط یژن محیاکسحضور در پاسخ بهFNR (Fumarate and Nitrate Reductase ) در

، یطیت محیترینترات و یدر پاسخ به غلظت ن NarQPو  NarXLستم یشود. س یفعال مط یژن در محیپاسخ به فقدان اکس

، یر آلیغدر پاسخ به غلظت فسفات  PhoRBستم ی، سیتروژن آلی( در پاسخ به کمبود نGlnLG) NarIو  NarIIستم یس

و  EnvZستم یو س ویداتیدر پاسخ به شوک اکس OxyRستم یس ،یدر پاسخ به شوک حرارت RpoHE یستم دو جزئیس

OmpR نقش دارند یزدر پاسخ به فشار اسم ییغشا ین هایبا سنتز پور. 

 یگمایس یاز فاکتورها یشود. برخ یک ژن میان یجه بیبه پروموتور و در نت مرازیپل RNAباعث اتصال  :گمایفاکتور س

 House یها ان ژنیدر ب RpoDا ی 70گما یعبارتند از: س( یگلوبال )سراسر یمیتنظ یستم هایل در سیدخمهم 

Keeping ا ی 32 گمای، سان شونده نقش داردیشه بیا همیRpoH در  یند دفاع باکتریو در فرا یدر هنگام شوک حرارت
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 یان ژن هایدر ب RpoEا ی 24گما ی، سشود یبرابر گرما م در یدفاع یان ژن هایشود و باعث ب یبرابر گرما فعال م

 در که ییان ژن هایدر ب RpoFا ی 28گما ی، سک نقش داردیپالسم ید و استرس پریشد یمسئول دفاع از شوک حرارت

ن یو همچن ل استیان ژن ها دخیدر مراحل فاز ثابت رشد در ب RpoSا ی 38گما ی، سل استینقش دارند دخ یحرکت فالژل

شود  یم تروژن فعالیدر هنگام نوسانات منبع ن RpoNا ی 54گما ی، سدینما یو عمل میداتیو اکس یدر هنگام شوک اسمز

هن نقش مسئول جذب آ یژن ها انیدر ب FecIا ی 19گما ی، سل استیدخ تروژنیمقدار ن میتنظمرتبط با  یان ژن هایو در ب

 .دارد

 یپروكاریوت یها ژن پروموتر

 یتوال .گیرد يم قرار ناحیه این در یبردار نسخه شروع كمپلكس و دارند قرار ژن یانتهای′5 ناحیه در همواره پروموترها

 .نامند يم Sequences Consensus ای همسان یها توالي ار هستند یكسان نسبتًا كه مختلف یها ژن پروموتر ناحیه یها

 یها بخش زا یپروكاریوت یها ژن پروموتر .باشد یم ژن یزیاد تعداد یتوال مقایسه همسان، یها یتوال یافتن راه تنها

 :است شده تشكیل زیر

ه گردید ك كشف David Pribnowتوسط  است، شده تشكیل TATAAT ینوكلئوتید 6 توالي از اغلب كه- 10 ناحیه -1

 و نینآد از یغن یتوال این شود. یم نامیده (Pribnow box)پریبنو  جعبه یا TATA (TATA BOX)عنوان  جعبه  تحت

 .شود یم واسرشته راحتي به كه است یهیدروژن پیوند دو با تیمین

 پلي RNA هلوآنزیم گرفتن قرار یبرا ناحیه این .است شده تشكیل TTGACA ینوكلئوتید 6 توالي از كه -35 ناحیه -2

 .است مهمDNA  یرو بر مراز

 كشش زمرا پلي RNA هلوآنزیماتصال  به نسبت ناحیه این دارد. قرار- 35 و- 10 ناحیه بین در كه±17 1 ناحیه -3

 16 اگر كه یطور است مهم ناحیه این ینوكلئوتیدها تعداد همچنین .دارد نقش DNA شدن واسرشته در و كند یم ایجاد

 نوع ماا یابد یم افزایش یبردار نسخه میزان باشد نوكلئوتید 18 اگر و كاهش یبردار نسخه میزان باشد نوكلئوتید

 .نیست مهم نوكلئوتیدها

 یا آدنین اغلب كه كنند یم مشخص +1 عالمت با را گیرد یم صورت یبردار نسخه آن از كه ینوكلئوتید اولین -4

 نامند یم (Upstream)فرادست  را توالي (1+برداري ) نسخه شروع جایگاه چپ سمت ییدنوكلئوت است. توالي گوانین

 اعداد با كه نامند یم  (Down Stream)فرودست یتوال را راست سمت یتوال .نمایند مي مشخص (-) منفي اعداد با كه

هلوآنزیم  اتصال جایگاه .شود یم دیدهRNA  در و قرار گرفته یبردار نسخه مورد اغلب و شوند یمشخص م (+) مثبت

RNA پروموتر  یتوال به مرازیپلDNA پا  یجا یشناسای کتكنی یا محدوداالثر یم هایآنز توسط(Foot printing) 

 تغییر کتكنی وسیله شود به یم آنها متصل پلي مراز بهRNA  هلوآنزیم كه خاصي ینوكلئوتیدها .گردد یم مشخص

 .شود یم استفاده گوانین و آدنین سولفوكسید متیل ید از المث یبرا .شود یم تعیین بازها یشیمیای
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 :یدر سطح نسخه بردار ان ژنیکنترل ب یروش ها

 خاموش( یدر ژن هاشود ) یم ان ژنیبگر باعث  میتنظ یدخالت مولکول ها :کنترل مثبت 

 روشن( یشود )در ژن ها یان ژن میگر مانع از ب میتنظ یدخالت مولکول ها :یکنترل منف 

 شود. یان ژن میگر باعث کاهش ب میتنظ یدخالت مولکول ها :فیکنترل تضع 

 

 در اوپرون الکتوز القاگر یله مولکول هایبوس یکیکاتابول ثبتکنترل م

 

 

الز( یانس است)گاالکتوز تر Aو )گاالکتوز پرمئاز(  Y، داز(ی)بتاگاالکتوز Z یسه ژن ساختمان یاوپرون الکتوز دارا

 یر باکترد ،ف قندهاردر مورد مصه الکتوز نقش دارند. ین ژن ها در جذب و تجزیکد شده توسط ا یم هایکه آنزاست 

 هبرا رپرسور یز شود، یان نمیز بیآن قند ن یه کننده یم تجزیط وجود نداشته باشد ژن آنزیدر مح یکه قند یها تا زمان

لوالکتوز آنجا یا )در القاگربعنوان مولکول قند  ،طیشود. اما با حضور قند در مح یان ژن میاپراتور متصل و مانع از ب

جه یدر نت کند، یر فعال میه رپرسور متصل شده و آنرا غب (IPTGد :یرانوزیوگاالکتوپیت-1 یل بتا دیزوپروپیا ای

 شود. یم( یکی)کنترل مثبت کاتابولن ژان یباعث ب پروموتوربا اتصال به  مرازیپل RNAگاه اپراتور آزاد شده و یجا
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 در اوپرون الکتوز توریویاکت یله مولکول هایبوس یکیکاتابولکنترل مثبت 

 
 

( با cAMPنجا یتور )در ایوی( با کمک مولکول کواکتCRPنجا یتور )در ایویمولکول اکت ،کنترل مثبتن نوع یادر 

شود  یم مرازیپل RNAتوسط پروموتور  یه یناح ییش شناسایع و افزایتسر سبب باالدست پروموتوره یاتصال به ناح

 CRPبه  افته که با اتصالیش یافزا cAMPزان یط کمبود گلوکز میدر شرا ابد.ی یش میان ژن افزایجه بیدر نتو 

(cAMP Receptor Protein )ا همان یCAP (Catabolite Activator Protein )یآن، باکتر یو فعالساز 

 آورد. یم یه و مصرف الکتوز رویبه تجز یکیبا روش کنترل مثبت کاتابول

 

 رپرسور در اوپرون الکتوز یله مولکول هایبوس یکیکاتابول یمنفکنترل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه و به  ی، سلول نیازوجود داشته باشد یا گلوکز به مقدار کافی وجود نداشته باشد طیمحدر  الکتوزدر صورتیكه 

  شود. یم الکتوز اوپرون انیبرپرسور مانع از  ندارد و الکتوزم تابولیسکامربوط به  یها آنزیم دیتول
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 :اوپرون الکتوز یموتانت ها یبرس

 I (Repressor ،)P (Promotor ،)O یها یتوال یدارا یکوالیا یباکتر یوحش یاوپرون الکتوز در سوش ها

(Operator ،)Z داز( و ی)بتاگاالکتوزY باشد که بصورت  ی)پرمئاز( م+Y+Z+O+P+I شود. یش داده مینما 

قاگر ا در حضور الباشد. لذ ید کننده رپرسور مین نوع موتانت ها اوپرون الکتوز فاقد ژن تولیدر ا : I- یموتانت ها

IPTG یژن ها Z  وY شوند. یان میب 

 
β-galactosidase (lacZ) permease (lacY)   

      

Genotype - IPTG + IPTG - IPTG + IPTG Conclusions 

 

I+ Z+ Y+ - + - + Wild type is inducible. 

I- Z+ Y+ + + + + lacI- is constitutive. 

I+ Z+ Y+/F' I- Z+ Y+ - + - + lacI+ is dominant to lacI-.  

I- Z- Y+/F' I+ Z+ Y- - + - + lacI+ is trans-acting. 

 

ل اتصا ییر توانالذا رپرسو باشد. یماوپراتور  یتوالنوع موتانت ها اوپرون الکتوز فاقد ن یدر ا : O- یموتانت ها

 یازیها ن ن نوع موتانتیمراز در اتصال به پروموتور را ندارد. در ا یپل RNAبه اوپراتور و ممانعت از عملکرد 

 شوند. ین مایشه بیهم Yو  Z یباشد و ژن ها یرفعال کردن رپرسور نمیبه حضور القاگر جهت غ

مولکول  باشند و یم Superrepressorا ی( Uninducibleر )یر القاپذین نوع موتانت ها غیا : sI یموتانت ها

 شوند.  یان نمیدر حضور مولکول القاگر ب یحت Yو  Z یبر ساختار رپرسور ندارد لذا ژن ها یریتاث IPTGالقاگر 

β-galactosidase (lacZ) permease (lacY) 
 

 
  

 

Genotype - IPTG + IPTG - IPTG + IPTG Conclusions 

 

I+ Z+ Y+ - + - + Wild type is inducible. 

IS Z+ Y+ - - - - lacIS is uninducible. 

IS Z+ Y+/F' I+ Z+ Y+ - - - - lacIS is dominant to lacI+ 
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 یتوال رایباشد ز ی( مConstitutive) یشگیهم Yو  Z یان ژن هاین نوع موتانت ها بیدر ا : cO یموتانت ها

 د. مراز را نداریپل RNAاتصال به آن و ممانعت از عملکرد  ییاست که رپرسور توانا یاوپراتور به گونه ا

 
β-galactosidase (lacZ) permease (lacY)   

      

Genotype - IPTG + IPTG - IPTG + IPTG Conclusions 

 

O+ Z+ Y+ - + - + Wild type is inducible. 

O+ Z+ Y+/F' O+ Z- Y+ - + - + Z+ is dominant to Z-. 

OC Z+ Y+ + + + + OC is constitutive. 

O+ Z- Y+/F' OC Z+ Y- + + - + Operator is cis-acting 
 

جاد یا ید نسبیپلوئیوجود داشته باشد حالت د Fد یپالسم یکروموزوم بر روکه اوپرون الکتوز عالوه بر  یهنگام

 یاهده موز مشاوپرون الکت یان ژن هایمختلف بر ب یر موتانت هایتاث یدیپلوئید یپ هاین نوع ژنوتایخواهد شد. در ا

 I/+I-ورت به ص Fد یمسکروموزوم و پال یورژن رپرسور بر  یبرا ید نسبیپلوئیکه د یشود. به عنوان مثال در حالت

ننده ککد  I یرا توالیشود ز یاطالق م Acting-Transن حالت یبه ا د.ینما یبه صورت غالب عمل م I+باشد الل 

ر هر دو الل د( Cis)اوپراتور  یرا دارد به توال یین توانایا Transک مولکول ین رپرسور است که به عنوان یپروتئ

عمل  Acting-Cisک الل غالب به صورت یبه عنوان  O+ یز نسبت به توالین cO یتوالاوپرون الکتوز متصل شود. 

 تند.هس Acting-Cisز ین P- یموتانت ها را ندارد. cO یتوالاتصال به  یین رپرسور تواناید و پروتئینما یم

 
β-galactosidase (lacZ) permease (lacY)   

      

Genotype - IPTG + IPTG - IPTG + IPTG      Conclusions 

 

I+ O+ Z+ Y+ - + - +      Wild type is inducible. 

I+ OC Z+ Y+ + + + +       OC is constitutive. 

IS O+ Z+ Y+ - - - -       lacIS is uninducible. 

IS OC Z+ Y+ + + + + 
      Superrepressor can't bind the defective          

      operator in lacOC. 

IS O+ Z- Y+/F' I+ 

OC Z+ Y- 
? ? ? ?      ?      

IS OC Z- Y+/F' I+ 

O+ Z+ Y- 
? ? ? ?       ?     
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 پتوفان(ی)تر کورپرسور مختلف یدر غلظت هاپتوفان یاوپرون تر یکیترل آنابولانواع کن

 

 

 

وپراتور و ااتصال به  ییرفعال بوده و توانای( غtrpRط وجود ندارد مولکول رپرسور )یپتوفان در محیکه تر یهنگام

ازاد م  باشدط باالیدر مح)آپورپرسور( پتوفان یکه غلظت تر یرا ندارد. اما هنگام یساختار یان ژن هایممانعت از ب

ل به ا اتصابکند. رپرسور فعال شده  یبعنوان کورپرسور به رپرسور متصل شده و آن را فعال م از سلول باشد،یبر ن

 شود. ی( مکیسمید کوریاز اس انپتوفیسنتز تر یم های)آنز یساختار یان ژن هایاوپراتور مانع از ب

 یرل منرا کنتاست، سلول با دقت آ ادیز یباکترسلول  ینه برایآم یدهایمواد مانند اس ینه ساخت برخیکه هز یهنگام

و  ار رفتهن بکیط وجود داشته باشد، در ساخت پروتئیدر محبه مقدار کم پتوفان یکه تر یکند. بعنوان مثال هنگام

با  اما .ودان ژن شیفعال کند و مانع از ب رپرسور را یمولکول هابه عنوان کورپرسور تا  بصورت آزاد وجود ندارد

ا ی( Leader)رهبر  RNAک قطعه ی trpLه یناح( Attenuatorف کننده )یتضع یتوال پتوفان،یش مقدار تریافزا

RNA ن قطعه پتوفایحضور تر درپتوفان است. ینه ترید آمیاس یون براکددو  یکند که حاو یرا کد م دهکننف یتضع

RNA  ا یرهبرRNA ه و حلق ساقهجاد ساختار یسبب ابوزوم یر مجاورت بادر  که شود یمترجمه  کنندهف یتضع

(Stem-Loop ) رشته درmRNA و حلقه ساقهشود. ساختار  یم mRNA  از راRNA مانع  ه وکردجدا  مرازیپل

ر دتنها  یکیآنابول یان ژن هایف در بینترل تضعروش کشود.  یم پتوفانیاوپرون تر ینسخه برداراز ادامه 

 .باشد یو ترجمه همزمان ژن م یاز به نسخه بردارین روش نیاعمال ا یرا برایدهد ز یوت ها رخ میپروکار
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 :ان ژن در سطح ترجمهیکنترل بب( 

1) Ribosome binding: گاه اتصال یجا یتوالر ییبا تغmRNA  محل  یتوالبه کند.  یر مییان ژن ها تغیببوزوم یربه

 Ribosomeاست ن(یونی)مت AUGکدون آغازگر  ید باالتر از توالیکه هفت نوکلئوتبوزوم یربه  mRNAاتصال 

Binding Site (RBSاطالق م )ن دالگارنو در یشا یکه معادل توال شود یmRNA فاصله . است یوتیوکاری

 mRNA یک توالیزان ترجمه یله کمتر باشد من فاصیهر چقدر ا ست ور اییاز کدون آغازگر متغ RBSگاه یجا

نخواهد  mRNA یک توالیزان ترجمه یدر م یریچگونه تاثیه RBSگاه یجا یکه توال یابد. در صورتی یش میافزا

بوزوم پس از یشوند(، ر یک اوپراتور کنترل میکه توسط  ی)چند ژن ساختار یسترونییس یپل یدر اوپرون ها. داشت

 RBSاز به حضور ین یسترون بعدیا سیترجمه ژن  یجه برایدر نتشود  یز اوپرون جدا ما یک ژن ساختاریترجمه 

سبب عدم حضور آن، ت نام دارد که یسترون ها قطبیس یقبل از برخ RBSگاه یحضور و عدم حضور جاباشد.  یم

 Slipperyن )یاز آدن یغن یلغزش یژن ها توال یدر برخشود.  یژن ها م یان برخیف بیکاهش و تضع

Sequenceد یک نوکلئوتیرسد دوباره به عقب بازگشته و از  یم ین توالیبه ا بوزومیرکه  ی( وجود دارد و هنگام

ر ییبوزوم تغیر در رفتار ریین نوع تغیکند. ا یم mRNA یشروع به خواندن کدها mRNA یتوال یبعد از ابتدا

Frameshift یک توالیشود از  ینام دارد و باعث م mRNA ن رفتار ید شود. ایتول یدیپپت یته پلدو نوع رش

ون ید موتاسشو یمت است و باعث یجاد کدون خاتمه حائز اهمیاو  یمعن یب یون هایبوزوم در هنگام بروز موتاسیر

 ده گرفته شود.یناد یمعن یب

2) Codon usage: ن یز اا یکین حال یک کدون وجود دارد اما با ایش از ینه بید آمیهر اس یشتر موارد برایدر ب

کمتر  یخواندن کدون ها یاست. برا ییقابل شناسا tRNAشتر توسط یتر و ب ینه عمومیمآد یهر اس یکدون ها برا

ست از ان آنها باال ایکه ب ییها نها در سلول کم است. در ژنآوجود دارد که مقدار  یمخصوص یها tRNAج یرا

ر است د نییا پایان آنها متوسط و یزان بیکه م ییجتر استفاده شده است. برعکس در ژن هایو را یکدون ها عموم

 شود.  یج استفاده میکمتر را یآنها از کدون ها mRNA یتوال

3) Stringent response: ه به کدهد  یبوزوم را کاهش میسنتز ر ینه سلول باکترید آمیط کمبود منابع اسیدر شرا

 GTP لی( باعث تبدStringent Factorنجنت )یتربه نام فاکتور اس ینیپروتئشود.  یشناخته م ط سختیشراپاسخ 

 یان ژن هایو ب یمانع از نسخه بردار rRNAد که با اتصال خود به اوپرون شو یم pppGppو  ppGppبه 

rRNA ی)کنترل بازخورد شود یآن کنترل م ینیپروتئ یبوزوم توسط اجزایر ین هایپروتئسنتز شود.  یم :

Feedback)بوزوم یسنتز ر یکه برا ی. هنگامrRNA با  یزومبویر ین هایوجود نداشته باشد پروتئ یبه اندازه کاف

 . خواهند شد یبوزومیر ین هایکد کننده پروتئ mRNAش از حد یان بیتجمع خود مانع از ب

4) Regulatory RNA:  توسطRNA د. شو یمسنس انجام  یآنت یهاRNA در  یسنس با نسخه بردار یآنت یها

 یبر رو RBS یمکمل توال وشوند  یجاد میا یآغاز نسخه بردار ینواح یها یو توال RBSه یجهت معکوس از ناح
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mRNA  .خواهند بودRNA دن به یسنس با چسب یآنت یهاmRNA یبوزوم و ترجمه یمانع از اتصال ر mRNA 

 . دشو یم( ییشاغن ی)پور ompFان ژن یمانع از ب MicFسنس بنام  یآنت RNAک یخواهند شد. بعنوان مثال 

5) Phase variation: ه جهت ک یباشد در حال یچند ژن م یک داراژتان یپروتئها مانند سالمونال  یباکتر یدر برخ

 یان میک ژن از چند ژن تاژک بیک زمان تنها ینرو در یاز است. از اینمورد ک ژن یک تنها ژن تایسنتز پروتئ

 ین داران ژیک ژن از چندیان یب انتخابکند.  یوش مسنتز تاژک را خام ین هاژر یسا ین موارد باکتریشود. در ا

 نامند. یژن یر فاز آنتییعملکرد مشابه را تغ

 

 .ام داردنگ ژن نیلونک، ان یسم جهت بیک ارگانیک ژن و وارد کردن آن به ی یو جداساز انتخاب: کیژنت یمهندس

ستفاده از ام. با یکن یم یداده و جداساز ( ژن مورد نظر را برشRestriction Enzymeمحدوداالثر ) یم هایله آنزیبوس

PCR (Polymerase Chain Reaction )و آن  د وارد کردهیمانند پالسمژن ا حامل یک ناقل یسپس در  ر ویژن را تکث

کردن و  گاه کلونیمهم جا یژگیسه و یدارا ژنحامل  ان کند.یانتقال داده تا ژن را ب یمانند باکترژن ان یزبان بیرا به م

 ییتوانا و( یکیوتیب یان )مانند ژن مقاومت آنتیزبان بیبه م حاملنان از ورود یاطم یک مارکر برایکردن ژن، وارد 

 آنها به رند کهرا دا یمختلف یزبان هایان شدن در میورود و ب یین ژن توانایحامل یبرخ .باشد یم زبانیدر م حاملر یتکث

Shuttle Vector حامل ژن ا یناقل  ند.یگو(Vector) طول ژن وارد شونده دارد یبرا یت مشخص و محدودیظرف. 

 نگیان ژن در کلونیزبان بیانواع حامل ژن و م

 

BAC: Bacterial Artificial Chromosome        YAC: Yeast Artificial Chromosome        Cosmids: Cos sites + Plasmid                
PAC: P1-derived Artificial Chromosome     HAC: Human Artificial Chromosome 

 

 و گاه اثریبر اساس جامحدوداالثر  یهام یآنزد. شو یبرش داده ممحدوداالثر م یک آنزی بانگ یکلون یبرا DNAقطعه 

محدوداالثر  یم هایآنزشوند.  یم میتقس( Bluntا ی صاف یو انتها Cohesiveا ی چسبناک ی)انتها افتهیبرش  یتوال یانتها

م یشوند. در مورد آنز یم DNAا دو رشته از یک یرش خاص سبب ب یها یتوال ییاندونوکلئاز هستند که با شناسا ینوع

ت ین گروه عالوه بر فعالیم دارد. ایشده توسط آنز ییشناسا یه یبا ناح یادیز یافته فاصله یبرش  یه ی، ناحIگروه  یها

در مورد از دارند. ین نیونیمت -Lل یآدنوز -Sو  ATPعمل به  یباشد و برا یز مین یالزیت متیفعال یدارا یاندونوکلئاز

ن گروه تنها یاز آن قرار دارد. ا یکم یا در فاصله یشده و  ییه شناسایافته در داخل ناحیه برش یناح ،IIگروه  یم هایآنز
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ر یغ IISنه و در نوع یقر IIPهدف نوع  یتوالاز دارد. ین 2Mg+ون یعمل به  یبرااست و  یت اندونوکلئازیفعال یدارا

جفت باز  27تا  25 افتهیه برش ی، ناحIIIگروه  یم هایآنزمورد  ز دارد. درین یالزیتت میفعال IIGباشد. نوع  ینه میقر

و  ATPعمل به  یباشد و براد ینما یمکمل مقابل هم عمل م یدو توال ین گروه بر رویاست. ا ییه شناسایخارج از ناح

S- ل یآدنوزL- گروه  یم هایدر مورد آنز د.از دارین نیونیمتIV، ا در یشده و  ییه شناسایه در داخل ناحافتیه برش یناح

  از دارد.ین 2Mg+ون یعمل به  یاست و برا یالزیت متیفعال ین گروه تنها دارایاز آن قرار دارد. ا یکم یفاصله 

. در ردیگ یون انجام میا ترانسفورماسی یبه صورت مصنوع یشگاهیط آزمایدر شرا ییایباکترزبان یمبه  DNAورود 

شوک  م ویده یآن قرار م در DNAها را به همراه  یم که باکتریبه اسم کورت دار یلوله ا  Electroporationروش

 .شود یم یوارد باکتر DNAو شود  یباز م یمنافذ باکتر جهیم که در نتیکن یجاد میا یکیالکتر

 :رایز است E. coliک یژنت یدر مهندس سم مورد استفادهین ارگانیساده تر

 ست.یدارد و خطرناک ن یکم ییزایماریبقدرت  (1

 ع است.یان ژن در آن سریو ب ابدی یر میکبار تکثیقه یدق 20هر  (2

 مشهود است. یان ژن ها به راحتیو ب د استیهاپلوئ (3

 .(یشگاهیاست )موش آزماو فراوان دسترس  درآن  یشگاهیآزما وانیح (4

 .دکن یکد م ژن را 4300د که ون جفت باز داریلیم 4 ژنوم آن شناخته شده است و (5

کروموزوم چون . لوپ( 80تا  70و لوبوله است ) یبه صورت حلقو و متر است یلیک میآن  کروموزومطول  (6
 ست.یرات در ژنوم آن مشکل نییجاد تغیااست، ستون ین هیپروتئفاقد  یباکتر

 

 :کیژنت یترانسداکشن در مهندس یکاربردها

کروموزوم انسان  23 به ناچاربود و  دشواره کنند، یروس تهیوبا استفاده از  یژنوم ینه خواستند کتابخا یل که میاوا (1

 (. Phage DNA Library) روس ها وارد کردندیاز و یقطعه قطعه و در مجموعه ارا 

 .انجام داد یتصادف یون هایوتاسا میو رد ک ییرا شناسا یتوان قطعات ژن یم یاستفاده از ترانس داکشن عمومبا  (2

 (Site Directed Mutagenesis) و هدفمند ون جهت داریموتاس جهت انجام (3

 .شود یاستفاده مز ینروس ها یاز و یانتقال ژن ها به سلول انسان ی: امروزه برایژن درمان( 4

« ----( Knock-outم )یاندازیروس از کار بیک وید آن ژن را با استفاده از ین قدم بایدر اول مطالعه ژن: یبرا( 5

 جیده نتامشاه« ---- یشگاهیآزماوان یبه حروس یوق یتزر« ----م یکن یجاد میاژن مورد نظر  یحاومتعدد  یروس هایو

؛ ندینش یم یباکتر یروس رویو یهستند. وقت یخوب یژن یناقل ها کنند پس یعمل م یاختصاصروس ها یوکتور: و( 6

DNA روس یشود. و یروس خارج میهزاران و یک باکترید و سرانجام از ابی یر میکنند و تکث یم یخود را وارد باکتر

روس وجود یدر درون و یاز ژنوم باکتر ین وجود دارد که مقداریشوند، احتمال ا یخارج م یت از باکتریکه درنها ییها

د وارد یجد یباکترن یرا به ا یقبل ید؛ ژن باکترنکن یم یگرید یگر که ژنوم خود را وارد باکتریبار د یداشته باشد و برا

 شوند. یمارستان ها منتقل میدر ب یکیوتیب یآنتمقاومت  یژن ها ین راحتید و به همنکن یم

Page 91 of 194

www.kolbedanesh.com



82    

 

 (یکوالی)ا ییایزبان باکتریان در میو ب یدیک ژن در حامل پالسمینگ یمراحل کلون
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 :ژنوم یبردارنقشه 

ده و ش ییساشنا یژن ها ،یژنوم یک و نقشه برداریژنت یطه مهندسیدر ح .ک سلول ژنوم نام داردی یمجموعه ژن ها

. استب ن کتایک صفحه از ایهر ژن و  یکتاب ژنک یک کروموزوم ینام دارد.  یژنوم یکتابخانه  ک سلول،یشده  کلون

 در نظر ها بدون ید مانند باکتریدر مورد جانداران هاپلوئباشند.  یم (ژن ها)ن صفحات یک حروف اینوکلئ یدهایاس

حل من ییتع. ک کروموزوم داردیتنها  یرا سلول باکتریک کتاب دارد زیتنها  ی، کتابخانه ژنومیدیپالسم یگرفتن ژن ها

موزوم کرو یکیزیف ینقشه هانام دارد. ژنوم  ینقشه بردار ،ها ن ژنیب یکروموزوم و مشخص شدن فاصله  یها رو ژن

 یم نییعت(  Mbpزوج باز ) بر حسب مگاژن ها فواصل د. پرداز ید میها بر اساس تعداد نوکلئوت ن فاصله ژنییبه تع

وم کروموز یکیزیف ینقشه هابا  و جابجا شدن ژن ها یبینوترک بروز ه علتب کروموزوم یکیژنت ینقشه ها .گردد

 ند وده یش میژن ها را به صورت خالصه نما یب خطیک گونه ترتیدر کروموزوم  یکیژنت ینقشه ها. ندارد یمخوانه

و  کانسفرعبارت است از فاصله دو ژن که شود که  ی( نشان داده مcMمورگان ) یبا سانت یگاه ژنیجادو ن یفاصله ب

راً با یاخ کند. یکمک مجانداران  یتکامل یندهایهم فرآبه ف ژنوم یبردارنقشه  .باشد 100 در 1 آنها یبینوترک شانس

 یونه هان گیب یتک به هم )مانند غالت( بلکه حینزد ین گونه هایکه نه تنها در باست ن نقشه ها مشخص شده یاستفاده از ا

 است. ثابت یادیتا حد زکروموزوم  یبر روژن ها  یریقرارگب یز ترتی( نیانسان و ماه ماننددور از هم )

 ژنوم یکیژنتقشه ن

ن روش یادر د. ریگ یانجام م ونیکونژوگاسبا استفاده از  کروموزوم یکیو نقشه ژنت یبیزان نوترکین مییها تع یدر باکتر

 یها یكترن منظور ابتدا بایا ی. براشود یتعیین م ونیند کونژوگاسیبا قطع فرا کروموزوم یژن ها یریب قرارگیترت

HFR  و/F یون در امر كانژوگاس مختلف و با استفاده از به هم زدن یها ند، سپس در زمانرا باهم مخلوط مي كن

 آگار ینتخابكشت ا یط هایرا در مح ها یباکتردو سلول را قطع مي كنند(، سپس  یجاد مي كنند )ارتباط فیزیكیا یگسستگ

ژن ها  یوتركیبن یا تعیین فراواند. بشوبوجود آمده اند مشخص  یجاد گسستگیكه قبل از ا یهای یدهند تا نوتركیب یم کشت

 را تعیین نمود. HFRژنتیكي کروموزوم  ی، مي توان نقشه F/و مشخص کردن زمان انتقال هر ژن به باكتري 

 ژنوم یکیزینقشه ف

 یابیو و نقشه ترادف یواکتیراد یدیبریک، نقشه هیتوژنتیا سی یژنوم عبارتند از نقشه کروموزوم یکیزیانواع نقشه ف

(Sequencingدر نقشه کروموزوم .)کروسکوپ به عنوان یر میشود و با مشاهده در ز یم یزی، هسته سلول رنگ آمی

مکمل  یو نواحیواکتیراد یبا استفاده از پروب ها یدیبریرود. در نقشه ه یگاه ژن ها به کار میص جایپ در تشخیوتایکار

پس از ز ین ید کتابخانه ژنومیتول یبرارند. یگ یقرار مو در کنار هم  ییشناسا یقطعات ژنوم یانتها و ابتداو هم پوشان 

الزم است قطعات مزبور به همان  کلون شد،در وکتورها د و یقطعه قطعه گرد محدوداالثر یم هایله آنزیبوس ن که ژنومیا

 هن قطعات کلون شدیت این موقعییرند. تعیگر قرار گیکدیکنار  یمرتب شده و به صورت خطه یب کروموزوم اولیترت
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در نظر گرفته  کلون هاهم پوشان  یها یتوال قطعات جور شونده ین است که به جایک صفحه جورچیمشابه کامل کردن 

از ین موردهم پوشان  یکلون ها یبراع یص سریک روش تشخی کلون شده،اد قطعات یز یلیتعداد خ به علت. شوند یم

از ژنوم تکرار نشده باشند  یگرید یکه در جا یم پوشاننقاط ه هر کلون به طور کامل مشخص شود، یاست. چنانچه توال

ن ییتع یست. به عنوان مثال، براین ی، روش فوق عملیابی یج توالیرا یخواهند شد. اما با فناور ییشناسا یز به راحتین

باز را در لو یک 40به طول  ید به طور متوسط قطعه ای)هر کاسم یدیک کتابخانه کاسمیژنوم انسان با استفاده از  یتوال

 .از استیمورد ن کلون یابی یتوال 10000باً یدهد( تقر یم یخود جا

است. به  (Chromosome Walking) یکروموزوم یگام زنتب کردن و اتصال قطعات کلون شده مر یاز روش ها یکی

ر کلون یسا ییشناسا یبراا کاوشگر ی ز قطعات کلون شده به عنوان شناساگر )پروب(ا یکی، یژنوم د نقشهیمنظور تول

واند ت یم یوشانرد. هم پیگ یشود مورد استفاده قرار م یم (هم پوشاند )یبریمکمل است و هکه با آن  یژنومکتابخانه  یها

ک یهت توان به دفعات و در هر دو ج یرا م یک مرحله ای ین گام زنیرد. این قطعه صورت گیا راست ایبا سمت چپ 

کرار ت یها یحضور توال وجود دارد یکروموزوم یکه در ارتباط با گام زن یکروموزوم تکرار کرد. مشکل بالقوه ا

که در  باشد یا تکرار شونده یتوال یحاو ردیگ یکه به عنوان کاوشگر مورد استفاده قرار م یکلون یتوالشونده است. اگر 

ورد ل کاوشگر میدل نیهمصورت نخواهد گرفت. به  یبه درست د شدنیبریهعمل  ز وجود داردیاز ژنوم ن یگرید یجا

 یزن در گام داشته باشد. واضح است که یمنحصر به فرد یباشد که توال یرکلونیا زید کلون یبا یگام زن یاستفاده برا

ا وجود شود. ب یکم تر م یابیتعداد مراحل نقشه  مورد استفاده بزرگ تر باشد DNAهرچه اندازه قطعات  یکروموزوم

 کاهد. یژنوم ها م یابین از ارزش آن در نقشه یر است و ایروش پرزحمت و وقت گ نی، ایکروموزوم یت گام زنیجذاب

سان ژنوم ان یگام برا 70000ژنوم مگس سرکه و  یگام برا 4500، حداقل یدیکاسم یدر صورت استفاده از کلون ها

از  یادتریعداد زت یبخانه حاورا هر کتاین خواهد بود زیش از ایاز بین مورد یتعداد گام ها از خواهد بود. در عملین مورد

 ست.ا کلون ها

ک کتابخانه یساخت  یا کوالیشیاشرد نقشه یساخته شد. نقطه شروع تول یالوک ایشیاشرژنوم کامل در  یکیزین نقشه فیاول

 یم هایساخته شد، هر کلون به طور جداگانه و به کمک آنز یکتابخانه ژنوم یبود. وقت λ کیتیک ناقل فاژ لیدر 

هر کلون  DNA ن منظوریبد .قرار گرفت یمورد انگشت نگارو ... RFLP ،AFLP یمولکول یو روش ها ثراالمحدود

 الکتروفورزد شده توسط یمجزا مورد هضم ناقص قرار گرفت. قطعات تول یدر واکنش ها االثرم محدودیتوسط هشت آنز

لو باز مربوط به یک 7/2و به طول یواکتیشگر رادک کاویز جداگانه با استفاده از یگر جدا شدند. هر ژل نیکدیژل آگارز از 

 DNA یابی یمشابه توال یبه دست آمده به روش یبند نوار ینگ قرار گرفت. آنگاه الگویش سادرن بالتیتحت آزما λ ناقل

 .کلون به دست آمد 1025 یقابل استفاده برا یهفته داده ها 4 د و در مدتیکلون آغاز گرد 1056ن کار با یقرائت شد. ا

که  یهم پوشانمکمل و  یسه قرار گرفت. کلون هایگر مورد مقاید یکلون ها یتمامهر کلون با  یرسپس طرح انگشت نگا

 یکیزیک نقشه فیبه  یابیدستدند. یر داشتند، انتخاب گردگیکدیت جور شدن با یقابلافته یبرش  یگاه متوالیجا 5حداقل در 

 .داشته باشد یادیز یکاربردهاتواند  ی، منده کردیته 1987در سال همکاران  ه آنچه که کوهارا ویشب
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 ها یباکتر رشد یازهاین یطبقه بند

اده سب مواد یرکسم )تیل( و آنابویالکترون و مواد ساده آل، ید منابع انرژیو تول یه مواد آلیسم )تجزیشامل کاتابولسم یمتابول

ا ر یواد آلم یاصل یک اصل اگر اجزای. به عنوان باشد یم (یساختمان سلولو سنتز رون و الکت یله منابع انرژیبوس یآل

( و کترونالدروژن )یکربن، ه یاصل ین مواد از اجزایم، ایبدان ین ماده آلیرا ساده تر( 4CH)م و متان یمشترک بدان

در ساخت  شوند یمن اجزاء حاصل یسم( ایل)کاتابو یه مواد آلیل شده اند. لذا همانگونه که از تجزیتشک یپرانرژ یوندهایپ

ساس برانده را موجودات ز یکیمتابول یم بندیتقسن اساس ی. بر همروند یبه کار من اجزاء یهمز یسم( نی)آنابول یمواد آل

 ند.ده یم انجام، الکترون و کربن یمنابع انرژ

 (کموسوختن مواد:  شکستن و  ،فتود: ینور خورش) یمنبع انرژ (1

 (تویلوسولفات: یا تیدروژن یمثل ه یآل ریغبات یترک ارگانو، : یآلبات یترک)لکترون منبع ا (2

 (هتروز: گلوک مانند یآل باتیترک اتو، : 2COمنبع کربن ) (3

 

 
 

و در آخر  ته شودو سپس منبع الکترون و بعد از آن منبع کربن نوش ید ابتدا منبع انرژیب نوشتن مهم است و باینکته( ترت

 است یمواد آله یتجزحاصل از  ،ها یشتر باکتریو ب انساننبع الکترون در بدن م. میینما یه تروف به آنها اضافه مک کلمی

و  زایماریب یها یباکتر است. توتروف(یل: S2Hمانند ) یآل ریغها منبع الکترون  یباکتر از یبرخ در یول )ارگانوتروف(

 یکیابولت متیکسوتروف است که قابلیم یک باکتریپاراکوکوس پانتوتروفوس  تروف" هستند.کموارگانوهترو" انسان ها 

        باشد.  یروف متواتوتیآن به دو شکل کموارگانوهتروتروف و کمول

 تحمل( یی)توانا Abilityتولرنت:                 )دوست داشتن( Loveل: یف           ل(   ی)تما Like :تروف
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 :کنند یم میبه چند دسته تقس ژنیکساز به ایها را براساس ن یباکتر@ 

یکوالت تایوگال عیماکشت  طیمحدر  رشد آنها تیوضعتوان با توجه به  یرا م یهواز یو ب یهواز یها یانواع باکتر
 نمود. ییشناسا

 

Obligate aerobes -1 االز و کات یم هاینزله آیبوس دارند. رشد ییتوانا ژنیاکس(: تنها در حضور یاجبار ی)هواز

SOD شد رژن سطح یک به اکسیع و نزدیط کشت مایدرسطح مح یباکتر کنند. یم یژن را خنثیاکس یت هایمتابولت یسم

 .بد پا( یوم )عامل بویباکتر یموراکسال و برو ،کروکوکوسیم(، یادرار یعفونت مجار عاملنتوباکتر )یمثل اس کند یم

2- Obligate anaerobes جهت  یمیآنز .ندارند رشد یو در حضور آن توانای ژنیاکس(: حساس به یجبارا یهواز ی)ب

 وم.یدیکند مانند کلستر یرشد م عیط کشت مایدر عمق مح یباکترژن ندارند. یاکس یت هایمتابولت یسم یساز یخنث

3- Facultative aerobes (در حضور و در یاریاخت یهواز یا بی یاریاخت یوازه :)د رش یایتوان ژنیاکسود نب

ت یسم (سموتازید دی)سوپراکس SODکاتاالز و  یم هایله آنزیبوسکنند.  یژن بهتر رشد می، اما در حضور اکسدارند

 خش شده وپع یط کشت مایکنواخت در محیکه به طور  ییها یآن دسته از باکترکنند.  یم یژن را خنثیاکس یت هایمتابول

 .اسهیوباکترمانند خانواده انتر ژن رشد کنندیبه سطح و در حضور اکس کیشتر نزدیل دارند که بیاما تما کنند یرشد م

4- Microaerophiles ضور حاما بدون  کند، یع میژن رشد آنها را تسریاکسدرصد  10تا  2ل(: غلظت یکروآئروفی)م

 یت هایلابومتت یسم یساز یجهت خنث SODکاتاالز و  یم هایآنز یر کمیمقاد یدارا رشد دارند. ییتواناز ینژن یاکس

 لوباکتریو کمپ یلوریپ کوباکتریمانند هلکند  یع رشد میط کشت مایک به سطح محیشتر نزدیب یباکتر .هستندژن یاکس

 ز هستند.یل نیل، کاپنوفیکروآئروفیم یها یشتر باکتریب .یژژون

5- Aerotolerant  :)ه استفاده ازبقادر  یول تسیآنها کشنده ن یبرا ژنیاکسکه  ییهواز یب یها یباکتر)تحمل کننده هوا 

 یت هایولمتابت یسمداز یو پراکس SODم یآنز اسطهبوها  ین باکتریا. ستندینالکترون  ینهای رندهیگبعنوان  ژنیاکس

لوس و یسالکتوبامانند کنند  یع رشد میط کشت مایکنواخت در محیبه طور ها  یباکترن یا کنند. یم یژن را خنثیاکس

 .ت استم آئروتولرنین آنزیو بواسطه ا داز استیاکس NADHم یآنز یپپتوکوکوس حاو یوازه یب یباکتر .سسینومایاکت

Capnophilic (2CO )2 درصد 10تا  5 حضور :دوستCO توفاگا،یمانند کاپنوس کند یع میرا تسر یرشد باکتر 

 .باکتر یو اگرگات لوسیهموف ،ایسرین
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 :شوند یم میتقس یمختلف یاز به دما به گروه هایها براساس ن یباکتر@ 

 .C 18° یشود تا دما یشروع م C -5° ی)سرما دوست(: از دما لیکروفیسا (1

مانند  ند،را دار C 35° یتا دما C -3° یاز دمارشد  ییتواناها که  یاز باکتر یگروه)سرما گرا(:  کروتروفیسا (2

 توژنز و سودوموناس فلورسنسیا مونوسایستریل

 ها مانند اکثر پاتوژن کنند، یرشد م C 44° تا C 14° از که ها یاز باکتر یگروهانه دوست(: ی)م لیمزوف (3

  ز قادر به رشد است.ین C 42° یدمااما در  دکن یدر بدن انسان رشد م، )عامل اسهال( یلوباکترژژونیکمپ

 لوسیلوس استئاروترموفیمانند باس ،C 80° یبه باال تا دما C 42° ی)دما دوست(: از دما لیترموف (4

 روکوکوسیپ مانند سولفولوبوس و ،قادر به رشد هستند C 113°تا  C 76° یدما که از ییها ی: باکترلیپرترموفیاه (5

ا هنوژن ل ها و متایل ها )نمک دوست( ترموفیهالوف ی( شامل گروه هایباستان یها یها )باکتر یباکتر ینکته( آرکئ
  ( نامند.Xerophileل )یو کم آب را دارند، گزروف یط خشکیل به رشد در شرایکه تما ییها یهستند. باکتر

 .کند یم یها را برس یرات دما بر رشد باکتریوس تاثیآرن ینکته( منحن
 

 :(pHته )یدیرشد در محدوده اس ییها براساس توانا یباکتر یم بندیتقس @

باکتر  یئک ارکی لفولوبوسرا دارند. مانند سو 5.5تا  pH (potential Hydrogen )3رشد در  یی: توانالیدوفیاس (1

ن یل تریدوفیباکتر و اس یک آرکئی) لوسیکروفی، پ(pH 2-3و  C° 80-75ل با رشد در یل و ترموفیدوفیاس

 .، فروپالسما(pH 0.06سم با رشد در یکروارگانیم

 .یانسان یزایماریب یها یمانند باکتر را دارند، 8تا  pH 5.5رشد در  یی: توانالینوتروف (2

 ومیناترونوباکتر لوس ویلوس آلکالوفیمانند باس ( را دارند،11.5تا  8.5) 8شتر از یب pHرشد در  یی: توانالیآلکالوف (3

 .% نمک(20و  pH  10ط یل با رشد در شرایل و آلکالوفیباکتر هالوف یک ارکئی)

 باکترکویهل یاکتراست و ب 2مخاط معده  pHل است. ینوتروف یک باکتریعامل زخم معده  یلوریکوباکتر پینکته( هل

رود. اگر  یل است میآن در حد نوتروف pHر مخاط که یکند و به ز ید فرار میشود و از اس یم ید متالشیدر اس یلوریپ

ود که به ش یم مرسد و معده زخ یال میتلید به پوشش اپیرا سوراخ کند، اس یه موکوسیر مخاط برود و الیبه ز ین باکتریا

 د و استرس را کاهش دهند.مصرف کنن جات یترشه و یادو، چرب یتر غذاکمشود  یه مین افراد توصیا

 

 :یرشد در محدوده فشار اسمز ییها براساس توانا یباکتر یم بندیتقس @

ک لوکیستافاآب را دارند. مانند  یع از فشار اسمزیک محدوده وسیرشد در  ییکه توانا ییها ی: باکتراسموتولرنت( 1

 اورئوس.

وم یاز دارند. مانند هالوباکتریکرومول نمک نیم 0.2 یکه جهت رشد به غلظت باال ینمک دوست یها ی: باکترلیهالوف( 2

 .(یارغوان یگوگرداتوتروف  یک باکتری) رایورودوسپیو اکتوت (یاجبار یباکتر هواز یک آرکئیناروم )یسال
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 یدر ساختار سلول باکتر یآل یو ماکرومولکول ها یعناصر ضرور

 
 

 

 :ها یاز رشد باکتریمورد ن یون های یعملکرد برخ

در  : موجودمس(.    Quorum Sensing) یکلونک یدر  یت باکتریستم حد نصاب و کنترل جمعیک کننده سی: تحرنبر  

ژناز و یاز، اکسدی، کاتاالز، پراکسها توکرومیوجود در س: مآهنسموتاز.    ید دی، سوپراکسCداز یتوکروم اکسیفتوسنتز، س

م ینوژن و آنزمتا یها یدروژناز و باکتری: موجود در هکلینسموتاز.    ید دی: موجود در سوپراکسمنگنزتروژناز.    ین

: یروها.     لیفپرترموی: موجود در آکسوترانسفراز هتنگستندروژناز.    یدروژناز و هی: موجود در دهمیسلناوره از.    

چرخه  یاندهیر در فرآیدرگ یم هایموجود در آنز :بدنیمول.    مرازیپل DNAو  DNAمتصل به  ین هایموجود در پروتئ

 ا.م هیاز آنز یاریل و بسیک، کلروفینوکلئ یدهای، اسیسلول یبوزوم ها، غشایموجود در ر :میزیمن      تروژن و گوگردین

 

 :ینیبالاز نمونه  یباکتر یکشت و جداساز

ط یز محافاده م )استیده یص را انجام مید تشخییو تا یمراحل کشت و جداساز ،قابل کشت یها یبا باکتر یدر موارد آلودگ

 ییایاتر قلوا پپتون یو  Fت یونات، سلنیکننده مانند تترات یط کشت غنیو مح یمانند بالد آگار و مک کانک یکشت عموم

ر موارد (. دیدییتا یو سرولوژ یافتراق ییایمیوشیب یت انجام تست هایو در نها یبانتخا یط کشت هایسپس استفاده از مح

م یقه مستک، مشاهدیسرولوژ یس( از تست هایفلیدوم عامل سیرقابل کشت )مانند ترپونما پالیغ یها یبا باکتر یآلودگ

 شود. یاستفاده مص عفونت یدر تشخ PCRمانند  یمولکول ینمونه و تست ها یکروسکوپیم

 

 :ینیعامل عفونت از نمونه بال یص باکتریو تشخ یمراحل جداساز

 ع نمونهو نو یری، مکان نمونه گ(یگاه)مثال ادرار صبح یریزمان نمونه گ ین مورد شاخص های: در ایرینمونه گ( 1

ار مقد قلحدا یمیمشکوک به باکتر یریمثال در موارد خونگ)، مقدار نمونه ()مثال نمونه خلط در موارد مشکوک به سل

ژنز ویمثال در موارد عفونت گلو مشکوک به استرپتوکک پ) یریو روش نمونه گ (است یس یس 2کودکان  ینمونه برا

 ت دارند.یاهم (استفاده از سواب گلو

 یاوحساعت نمونه در ظرف مخصوص  2شود در کمتر از  ید سعین مورد بای: در اشگاهیانتقال نمونه به آزما( 2

نگه  طید نمونه را در محیشدن زمان با یارسال شود. در صورت طوالن یشناس یشگاه باکتریامشخصات نمونه به آزم

 رسال کرد.او سپس  کوالت قرار دادیوگلیا تایز و یر، استوارت، امیبال ی، کرینمک یولوژیزیمانند سرم ف یدارنده و انتقال

موارد مانند  یرد. در برخیگ یانجام م یریونه گنان از صحت نمیو اطم ینیظاهر نمونه بال ی: جهت برسهین اولیاسکر( 3

 یافت. به عنوان مثال وجود سلول هایدست  یبا ارزش یافته های، به یکروسکوپیم میتوان با مشاهده مستق ینمونه ادرار م

د د نشان دهنده وجود عفونت است. هر چنیسف یا وجود گلبول هایباشد و  یاشتباه م یریاسکواموس نشان دهنده نمونه گ

پاتوژن جهت  یها یاز باکتر یفراوان و تشابه مورفولوژ یها ینمونه مدفوع به علت حضور باکتر یکروسکوپیم یبرس

 ندارد. ییکارآ ییایص عفونت باکتریتشخ
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الد بمانند  یط کشت عمومیک محی یه بر رویاول یو بدست آوردن کلون یرا جهت رشد باکتر ینینمونه بال :هیکشت اول( 4

 یونیانسع و سوسپیما ینمونه ها یبرا (Streak) یها بصورت خط یگرم منف یبرا یرم مثبت ها و مک کانکگ یآگار برا

بهتر  ،جامدنیه به شکست بیکم باشد و کشت اول ینیدر نمونه بال یکه ممکن است تعداد باکتر ییم. از آنجایده یکشت م

 کشت شود. یه باکتریش تعداد اولیفزاکننده جهت ا یغن یط هایمح یاز نمونه بر رو یاست همزمان مقدار

اده دکشت  یاقو افتر یط کشت انتخابیمح یه بر رویحاصل از کشت اول یکلون مرحلهن یدر ا :یو افتراق یکشت انتخاب( 5

در  شود. یانجام م زین (Pure Culture)تک و خالص  یکلونو بدست آوردن  یباکتر یجهت جداسازن یهمچنشود.  یم

ر رنگ یید تغمانن یافتراق یو مشاهده واکنش ها یانتخاب یط هایمح یها بر رو یرشد باکتر ییتوانا ن مرحله بر اساسیا

 رد.یگ یص انجام میط کشت ها، تشخیمعرف مح

، SIMانند م) یافتراق یط هایمح یو کشت آن بر رو یخالص باکتر یبا استفاده از کلنن مورد یدر ا :صید تشخییتا( 6

TSIک یلوژسرو یها تستو ...(،  داز، کواگوالزیمانند کاتاالز، اکس) یافتراق ییایمیوشیب یتست ها و ...(، ، اوره آگار

 . ودش یمد ییتاو  یبرس یباکتر یینها صیتشخ یمولکول یهاو تست  یکروسکوپیو مشاهده م ها یزی، رنگ آمیدییتا

 یا، کشت نمونه و تست هینیالنمونه ب یکروسکوپیمشاهده م یشگاهیآزما یاز روش ها یص طبیشگاه تشخیدر آزما

ر دواالن  یلپ سرم یبا آنتمار یا سرم بی یم باکتریواکنش مستقو  یسرولوژ یک، تست هاینوکلئ یدهایر اسی، تکثیافتراق

 شود. یاستفاده م ییایباکتر یص عفونت هایجهت تشخ

وکک، وس، پنوموکک، انترلوکک اورئیاستاف یص عفونت هاین در تشخیروش روت ینینمونه بال یکروسکوپیمشاهده م

 نتوباکتر،یا، اسینوزا، بورخولدری، سودوموناس ائروژیکوالیا، موراکسال، ایسریست ها، نینومیتوژنز، اکتیا مونوسایستریل

 شد.با یم میالعامل  یا یلوس ها و بورلیاقد اسپور، باسف یها یهواز یوم پرفرنژنس، بیدیلوس انفلونزا، کلستریهموف

لوس ی، باسمثبتگرم  یها یکوکس یص عفونت هاین در تشخیروش روت یافتراق یو تست ها ینیکشت نمونه بال

گرم  یاه یکترا، موراکسال، بایسریوم ها )بجز عامل جذام(، نیکوباکتریست ها، ماینومینه فرم ها، اکتیس، کوریآنتراس

رفرنژنس و پوم یدینال، بارتونال، کلسترویسال، بروسال، لژیلوس، فرانسینتوباکتر، هموفی، سودوموناس ها، اسیروده ا یمنف

 باشد یفاقد اسپور م یها یهواز یو ب یتتانوم یدیکلستر

س، یوس، بوردتال پرتیلوریکوباکتر پیهل یص عفونت هاین در تشخیروش روت یباد ین آنتییتع یسرولوژ یتست ها

 د.باش یما( یدی)بجز کالم یاجبار یداخل سلول یها یعامل تب راجعه(، باکتر یایروکت ها )بجز بورلیبارتونال، اسپ

وژنز، یوکک پاسترپت یص عفونت هاین در تشخیروش روت واالن یسرم پل یبا آنت ییایباکتر یژن ها ین آنتییتست تع

 .باشد یل میسیفیدوم یدیکلستروم و ینیوم بوتولیدیونال، کلستری، لژیلوریکوباکتر پیلوباکتر، هلیکمپ

گنوکک،  ،یپلیما ویوژنز، تروفریاسترپتوکک پ یص عفونت هاین در تشخیروش روت کینوکلئ یدهایر اسیتکث یتست ها

 باشد. یس میتیکوماا ترایدیه و کالمیکوپالسما پنومونی، مایا بورگدوفریس، بورلیبوردتال پرتوس

بلند مدت  یکوتاه مدت و نگهدار یبه دو روش نگهدار یبعد یرا جهت استفاده ها یخالص باکتر یکلونتوان  یم

آگار کشت  یکاز سویپتیا تریو  TSIط کشت مانند یک محی یرا بر رو یباکتر یکلون کوتاه مدتکرد. در روش  ینگهدار

خچال یدر  یو نگهدار Skim Milkط کشت یاز مح مدت یطوالنم. در روش یکن یم ینگهدار یخچال معمولیداده و در 

 یدرجه سانت 80- ین و در دمایریسیکسان در گلیغلظت  را در حجم و یباکتر یکلونتوان ین میشود. همچن یاستفاده م

ون است که یزاسیلیوفیاستفاده از روش ل یباکتر یکلونمدت  یطوالن ینگهدار یگر روش هایکرد. از د یگراد نگهدار

 یترباک یکلونشود. سپس پودر  یه میو پودر ته یریآبگ یباکتر یکلونن از ییپا یدر خال و دما یله کشت باکتریابتدا بوس

 شود. یم یدر ظرف مخصوص با سرپوش ذوب شده و محکم نگهدار
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 :یبه داخل باکتر غشاءاز ا جذب مواد یورود  یراه ها :مواد انتقال

ندارند  (عیواد ماا جذب میتوز ینوسیا جذب مواد جامد و پیتوز یتوز )فاگوسیسم اندوسیوت ها مکانیوکاریها همانند  یباکتر

لظت ندازه، غبه ا یسلول یعبور مواد از غشا .دنشو یمآن جذب  ینیپروتئ یو کانال ها غشاءق یاز طر یکیمتابولمواد  و

از  ش انتشارو با رو یبه راحت (ت کمیقطب) یکیبار الکتر فاقد کوچک و یدارد. مولکول ها یمواد بستگ یکیو بار الکتر

 رند.آزها در انتقال فعال نقش دا ل شده و پرمهیدر انتشار تسه ییغشا ین هایپورکنند.  یعبور م یسلول یغشا

1) Passive ( که شاملیو بدون مصرف انرژ رفعالی)غ: 

د است به ایکه غلظت ز ییجا از( Semipermeable)مه تراوا ین یتوپالسمیس یغشاق یطر مولکول از :ساده الف( انتشار

 .یر چربد کربن و مواد محلول دیاکس یدتروژن، ینژن، یاکس یگازهامانند انتشار  رود. یم ،که غلظت کم است ییجا

 ا درهمولکول  یعنیان ندارند یگراد در ینقش یکنند ول یبه انتقال کمک مبه عنوان کانال ها  نیپورل شده: یب( انتشار تسه

 سرول،یگل آب، ل شدهیمانند انتشار تسه .روند یکه غلظت کم است م ییاد است به جایکه غلظت ز یین حالت هم از جایا

 .ن هایتامیو یو برخوکتوز، اوره، اتانول کز، فرگلو

 .ک(یپرتونی)ها ظیبه محلول غل ک(یپوتونی)ها قیاز محلول رق آب یمولکول ها ییجابجا: ج( اسمز

2) Active شوند یم میبه سه دسته تقس ی)فعال( که براساس منبع انرژ: 

 ون های. مانند انتقال فعال (ATPمصرف ه )براساس یالف( انتقال فعال اول

 ییم غشایو آنز (PMF: Proton Motive Force) یمحرکه پروتون یروینعملکرد بر اساس ه یب( انتقال فعال ثانو

 نهیآم یدهایاس یبرخ دها ویمونوساکار یبرخه ی. مانند انتقال فعال ثانوپرمئاز

انول فسفومثل  ،ATPر از یغ یبات پرانرژیترکمصرف ستم فسفوترانسفراز )براساس یا سی یگروه ییج( جابجا

 گلوکز، فروکتوز و مانوز یدهایمونوساکار یگروه ییمانند جابجا رووات(.یپ

ن یا از یکوالیدرصد مواد در ا 40و تا  ه استی( جزو انتقال فعال اولATP Binding Cassette) ABCروش انتقال 

ن یرو الکتوف نیمانند ترانسفر کیپالسم یپر یفضا ین هایابتدا توسط پروتئ مانند آهن ییون های .ابدی یق انتقال میطر

 .شوند یجذب مه یاولبا انتقال فعال  TonBو کانال  دروفورهایس شالته شده و سپس توسط

 :یگروه ییدرمورد جابجا ینکات

 باشد. یرووات میفسفوانول پ و انتقال فعال ییجابجا یبرا یمنبع انرژ (1

 د(. شو یمله یفرفس غشاءدر هنگام ورود از کند ) یر مییشکل سوبسترا تغ (2

 دهند. یرووات به سوبسترا انتقال می( فسفر را از فسفوانول پHpr) ینیدیستیه ین هایپروتئ (3
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 :افتد یسه صورت اتفاق م به Proton Motive Force (PMF)ق یانتقال مواد از طر

از کانال  H+با عبور  ی)از طرفد یایل دارد به داخل بیتما H+ن یا و استفراوان  H+ غشاءخارج از  :م پورتیس (1

 لوکزگمانند  یبار منفمولکول با ک یخودش  تواند با یم H+ن یپس ا شود( یسنتز م ATP زیناز سنت ATP یمیآنز

 م.ییگو یمه هم جهت یا انتقال فعال ثانویم پورت ین حالت سیاورد که به ایبه داخل ب

 پورت ین حالت آنتیبه ا ،رون ببردیب را Na+مثل ون مثبت یک ی ( وارد شود وH+ون مثبت )یک ی اگر :پورت یآنت (2

 م.ییگو یم ر هم جهتیه غیا انتقال فعال ثانوی

 .نشود ا خارجی با آن وارد یچ ماده ایه سلول شود و وارد ونیاگر فقط خود  :پورت یونی (3

 

 

 :یک باکتریرشد  یفازها@ 

د تنها خو وندارد  یرد در ابتدا رشدیگ ید قرار میجد یطیط محیکه در شرا یهنگام یباکتر :(یری)فاز تأخ Lagفاز  (1

 کند. یط سازگار میرا با مح

ستگاه دله یرود )بوس یباال م یهندس ها به صورت تصاعد یتعداد باکتر :(ید تصاعد)رش Expotionalا ی Logفاز  (2

 اشت(دنگه  یها را در مرحله تصاعد یتوان رشد باکتریو دفع مواد زائد م یرشد باکتر یازهایکموستات با افزودن ن

کسان یتولد  ر ویم رگ ون حالت تعداد میشود که در ا یصاف م یک مدت منحنی بعد از :)ثابت( Stationary فاز (3

 دهد. یت رخ مل فاز ثابیاوا و  LOGفازو... در اواخر  یی، اسپورزانید مواد توکسیاکثر اتفاقات مهم مثل تول است.

 .را؟؟؟(چ شود، یمدر اواخر فاز ثابت آزاد  یفترین دیتوکس)کنند  یگر استفاده میاز الشه همد ها یفاز ثابت باکتر در

 (مرگ) Deathفاز  (4

 12تا  8وم پرفرنژنس یدیدر کلستر .است قهیدق 20( Binary) ییم دوتایزمان تقسمدت  یکوالا یشیاشر یباکتر ته( درنک

ساعت  33دوم تا یدر ترپونما پال ساعت، 6-13س یتوبرکلوزوم یکوباکتریدر ماقه، یدق 28لوکک اورئوس یدر استاف ،قهیدق

 .است روز 21 ییدوتا میزمان تقسوم لپره یکوباکتریو در ما
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 یم چقدر یباکتر ییساعت تعداد نها 3بعد از  م.یده یکشت م 3×610ه یبه تعداد اول یکوال ایشیاشر یباکتر از( سوال

 20 یالکو ایشیاشر یم باکتریمدت زمان تقسد. یآ یقه بدست میبرحسب دق nکه  n2 :یباکتر ییجواب( تعداد نها شود؟

 یم هیتعداد اول برابر 92ساعت  3 بعد از یباکتر است و n=9 یعنی n = 3 × 20/60=  9جه ینت باشد در یقه میدق

 باشد. یم  92 ×   )3×610 ( یباکتر ییتعداد نها یعنی، شود

 شود. یم شتریک بیوتیب یر آنتی، سرعت تأثباشد شتریسم بیکروارگانیهرچه سرعت رشد منکته( 

مانند  ییودالقاخ یفرمون هاها با ترشح  ی( محدود است. باکترلمیوفیو ب ی)کلون یکروبیک اجتماع میها در  یر باکتریتکث

به نام  یندیق فرایت خود را از طریش جمعیافزا ،گریام به همدیو ارسال پ (LuxI)سنتز توسط ژن  ن الکتونیهموسرل یاس

 یطیمح طیاها بسته به شر یباکتر یها ین اندازه کلونیکنند. بنابرا ی( کنترل مQuorum Sensingستم حد نصاب )یس

 شود. یها کنترل م یتوسط خود باکتر

 

 ید انرژیتول

 

د ید. اسند کنید تولیو مواد جد ید انرژنتوان ید میپینه و لید آمیه قند، اسیبا تجز یکیکاتابول یرهایق مسیاز طر ها یباکتر

ا یو  ک(ینه گلوکوژنیدآمی)اس یکانون یت هایل به متابولیتبدا با یون یناسیون و دآمیناسیترانس آم یواکنش ها ینه طیآم یها

شوند.  یز و چرخه کربس( میکولیسم گلوکز )گلیر کاتابولیوارد مسک( ینه کتوژنیدآمی)اس Aم یل کوآنزیل به استیبا تبد

ژناز یم اکسیتوسط آنز بنزوات ی. بعنوان مثال ساختار حلقوده استیچیپ د منبع کربنیجهت تول یحلقو باتیترکه یر تجزیمس

 سم گلوکز شوند. یر کاتابولیوارد مستوانند  یمسرول یچرب و گل یدهایشدن به اسه یدها با تجزیپیل شود. یمشکسته 
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 :یسلول تنفس

 ATPد یتا تولینها« --- الکترون ره انتقالیزنج «--- چرخه کربس «--- زیکولیگل: یر تنفس سلولیمس

 

ا در شود ام ید میداز( تولیتوکروم اکسیژن و کمپلکس سیور اکس)در حض یدر تنفس هواز ATP مولکول 38در مجموع 

مپ کردن ن کمپلکس با پی. ادشو یمد یتول ATPمولکول  36و  داز وجود نداردیتوکروم اکسیکمپلکس س یهواز یتنفس ب

 شود. یم یشتریب ATPد ین باعث تولپروتو یشتریمقدار ب

 

 (رواتیپد یز و تولسم گلوکیکاتابولر ی)چهار مس ز:یکولیگل یرهایمس

شود که خود  یمل یفسفات تبد-3د یآلدئسریگلمولکول  2گلوکز به  :ز(یکولیگل یر عمومی)مس پارناز-هوفریما-امبدنالف( 

 شود. ید میز تولین NADHل مولکو 2به همراه  ATP مولکول 2 وشود  یل میتبدروات یبه پ

 شود. یم لیبات چند کربنه تبدیشود که خود به ترک یل می: گلوکز به فسفوگلوکونات تبدمونوفسفات هگزوز شانتب( 

 یهوف مریر امبدن مایکربنه وارد مس 6و  3بات یرود و ترک یک بکار مینوکلئ یدهایوسنتز اسیکربنه در ب 5ب یترک

شود  ید میک و اتانول تولید الکتیک که اسیر هتروالکتیدر تخمشود.  ید میتول NADPHمولکول  2ر ین مسیدر ا شوند.

 یصلاحصوالت که از م ییاز آنجا .شود یافت میر ین مسیسم ها ایارگان یبا در تمامیتقر شود. یر استفاده مین مسیاز ا

 پنتوز فسفات است.رها ین مسیگر ایکربنه است نام د 5هگزوزمونوفسفات و فسفوکتوالز قند  یرهایمس

ر یمسبه  ل ویفسفات تبد-3د یآلدئسریروات و گلیه خود به پشود ک یل میگلوکز به فسفوگلوکونات تبد: دودروف-رنانتج( 

ک مولکول یو  NADHک مولکول ی، ATPک مولکول یز، یکولیر گلین مسیدر ا شوند. یمملحق رهوف یامبدن ما

NADPH یازهو یها یشود )در باکتر یم یر طین مسیک( اید الکتید اسیتول) یر الکلیر غیدر تخم شود. ید میتول 

 (.و انتروکک سودوموناس

 5ب یشود. ترک یم لیتبد 2COکربنه و  5بات یشود که خود به ترک یل می: گلوکز به فسفوگلوکونات تبدفسفوکتوالزد( 

 CoAل یرهوف و استیر امبدن مایارد مسفسفات و-3د یآلدئسریل که گلیتبد CoAل یفسفات و است-3د یآلدئسریکربنه به گل

 یز استفاده میکولیر گلین مسیوم و لکونستوک از ایوباکتریدیفیب یر گلوکز در باکتریدر تخم شوند. یوارد چرخه کربس م

 شود. ید میتول NADPH رهوفیامبدن ما بجز رهایمس یتمامدر  شود.

Page 104 of 194

www.kolbedanesh.com



95    

 

 :ره انتقال الکترونیزنج

 یمره انتقال الکترون یالکترون وارد زنج FADHو  NADH یاز مولکول ها( H+با جدا کردن الکترون و پروتون )

ن یا .کند یجاد میرا ا (PMF) یمحرکه پمپ پروتون یروید که نشو یمپرتاب  ییخارج غشا یتون به فضاشود و پرو

ترون وارد سلول ل الکره انتقایر زنجیمس یسنتتاز در انتها ATPم یآنز یانال هاو با فشار از ک انباشته شده یپروتون ها

( به iP) یر آلیک مولکول فسفر غیسنتتاز شده که  ATPم یر ساختار آنزیین عبور از کانال ها باعث تغیشده و در ح

سفر فک مولکول یو(. اضافه شدن یداتیون اکسیالسیشود )فسفر ید میتول ATPک مولکول یاضافه شده و  ADPمولکول 

د یولتن ی)همچن ون سوبسترا نام داردیالسیر فسفریدر تخم ATPک مولکول ید یو تول ADP( به مولکول iP) یر آلیغ

ATP نام دارد ونیالسیفتوفسفرسنتز فتو در). 

 

 :وجود دارد یمیکمپلکس آنز 4ره انتقال الکترون یدر زنج

ن که الکترون و پروتو دروژناز استیده NADHن یم آن فالویآنز :I (NADH Quinone Oxidoreductase)کمپلکس 

 ییغشا خارج یرا به فضا  H+ ونی 4کند و  یره انتقال الکترون میالکترون را وارد زنج وکند  یجدا م NADHرا از 

 کند. یپرتاب م

 یجدا م FADHاست که الکترون و پروتون را از  Qم یهسته آن کوانز :II (Succinate Dehydrogenase)کمپلکس 

 کند. یرون مره انتقال الکتیکند و الکترون را وارد زنج

 رون انتقالره انتقال الکتیتوکروم ردوکتاز است که الکترون را در زنجیم آن سیآنز :III (Cytochrome bc1)کمپلکس 

 کند. یپرتاب م ییخارج غشا یرا به فضا  H+ ونی 4داده و 

کترون انتقال الره یداز است که الکترون را در زنجیتوکروم اکسیم آن سیآنز :IV (Cytochromes a & a3)کمپلکس 

ژن یه اکسکه وابسته ب ین کمپلکس در تنفس هوازیکند. ا یپرتاب م ییخارج غشا یرا به فضا  H+ون ی 2انتقال داده و 

 است وجود دارد.

ره یزنج یدر انتها. قرار دارد IVو  IIIن کمپلکس یماب دازیاکس Cتوکروم یس داز مثبت،یاکس یهواز یها یدر باکتر

ATP ون ی 3رد که با ورود سنتتاز قرار دا+H  ک مولکول ید یسبب تولATP ون ی تیدر نها یشود. در تنفس هواز یم

+H    2و الکترون باO سموتاز و کاتاالز،ید دیسوپراکس یم هایبواسطه عملکرد آنز ب ویترک O2H د.شو ید میتول 

 یهواز یب یها یباکتر شود. در یب میترک 2Oبا انتقال الکترون  یره یزنج یانتهادر الکترون  یهواز یها یدر باکتر

 یهواز یب یها یشود و در باکتر یب میلوس( ترکیت )سودوموناس و باسیتریا نی( یکوالیترات )ایالکترون با ن یاریاخت

 شود. یب میا سولفور )دسولفورموناس( ترکیو( یبریسولفات )دسولفوو ،با کربنات یاجبار
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                                ون در سطح سوبسترا(یالسیر )فسفریتخم

 

 یر می، تخمویداتیون اکسیالسیر فسفریکل کربس و مسیورود به س یالکترون، بجا ییرنده نهایروات در مواقع کمبود گیپ

 و یجبارا، یاری)اخت یهواز یب یها ی. باکترکند یعمل م الکترون ییرنده نهایگ بعنوان ریتخم ییشود که محصول نها

ر در یتخمکنند.  ید میرا تول یمهم یکیمتابولمواد  ATP مولکول 2ر را دارند و به همراه یانجام تخم ییآئروتولرنت( توانا

 یشیرامواد آد یتولکنند )در  یمل یتبدوم ها گلوکز را به استن یدیکلستردارد.  یفراوان یکاربردها یصنعت یولوژیکروبیم

ا ل هیکتوباسا و اله(. استرپتوکک یسیر سوئید پنیکند )تول ید میک تولیونید پروپیوم اسیباکتر یونیو پاک کننده ها(. پروپ

د. رو یار مس از گوشت بکیسوس ید نوعیوکوکوس در تولیپد(. ریاز شر یماست و پن دیتولکنند ) ید میک تولید الکتیاس

کند.  یمل یاستوباکتر اتانول را به سرکه تبدکند.  یمل یتبدرووات را به اتانول یست که پک مخمر ایسس یساکاروم

 یها یباکتر کلند توسطینه به روش استیام یدهایر اسیدر تخمکند.  یل میتبد Cن یتامیتول را به ویگلوکونوباکتر سورب

ن است. در ه الکترورندیگ گرید ینه اید آمیاسون و نه دهنده الکترید آمیاسک یوم اسپوروژنز( یدیک )مانند کلستریتیپروتئول

 د.شو یم دیز تولین نیتیر اورنیتخمن از ین و پوترسایزیر الین از تخمیمانند کاداور یین واکنش ها مواد بد بویا

 

ریانواع تخم  
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 اتوتروف ها

 یاکترب ،اکترهاانوبیساهان، یدر گ د است.ینور خورش یبا استفاده از انرژ یسنتز مواد آل یفتوسنتز به معنا :توسنتزف

ات بیکرون تر)منبع الکت تواتوتروفیگروه فتولدو  کننده ها در فتوسنتز. دهد یفتوسنتز رخ م یرگوگردیغو  یگوگرد یها

 قرار دارند. (یآلبات ی)منبع الکترون ترک و فتوارگانواتوتروف (یر آلیغ

 سنتز دو دسته واکنش وابسته به نور و مستقل از نور وجود دارد. فتودر 

ولکول ون از مالکترون و پروت یل افتاده و سبب جداسازید در دام کلروفینور خورش یانرژ: وابسته به نور یواکنش ها

 ید میولت ATPر ین مسیشود. در ا ین الکترون میر ناقلیو وارد شدن الکترون در مس( O2Hکترون )مانند دهنده ال یها

رون الکت یاره یر زنجی. در مسیچرخه ا یگریو د یره ایزنج یکیر انتقال الکترون وجود دارد یتوسنتز دو مسشود. در ف

ه ریالکترون ها وارد زنج یر چرخه ایدر مس رود اما یبکار م NADPHو  NADH ید مولکول هایا و تولیاح یبرا

 وند.ر یبکار م ATPد یتول یانتقال الکترون شده و برا

نش د شده در واکیتول NADPHو   NADHا شدهیاح یو مولکول ها ATPن(: ی)چرخه کلو مستقل از نور یواکنش ها

 شوند. یرفته مها بکار گ دراتیکربوهد یو تول 2CO یا مولکول هایاح یوابسته به نور برا یها

 یآزاد م 2Oکنند و  یاستفاده م O2Hکه از منبع الکترون  انوباکترهایو س اهانیگ) یژنیدو نوع اکسبه صورت  سنتزفتو

 (نندک یآزاد م گوگردو  کنند یاستفاده م یبات گوگردیترککه از منبع الکترون  یگوگرد یها یباکتر) یژنیاکسریکنند( و غ

ستم یسوفتدو  یژنیسنتز اکسفتودر شود.  ید میتول ATPون یالسیتوفسفرسم فیبا مکان در هر دو نوع .ردیگ یصورت م

سنتز فتوروند. در  یبکار مدرات ها یبه کربوه 2COل یتبد ین برایدر چرخه کلو ATPو  NADPHوجود دارد و 

 لو مولکو یردگوگ یها یاکتردر ب S2Hسولفور و  یآب مولکول ها یمولکول ها یدهنده الکترون بجا یژنیراکسیغ

 یژنیکسرایسنتز غفتوباشد. در  یم یرگوگردیغ یها یدر باکتر  )فتوارگانواتوتروف( 4CHو  تواتوتروف(ی)فتول 2H یها

  (.ونوع د یارغوان یگوگرد یها یک و در باکتریسبز نوع  یگوگرد یها یدر باکتر) ستم وجود داردیسفتوک عدد ی

 :داردوجود  ییتفاوت هاند که هر دو اتوتروف اهانیبا گ یدرگوگریو غ یگوگرد یها یباکتر سنتزفتو در

 یاه یباکترر یسا دراما  دشو یمن یتام O2Hاز  2CO یایجهت اح و الکترون H+منبع انوباکترها یو س اهانیدر گ

 یها یترباک .باشد یم( یرگوگردیغ یها ی)در باکتر 2H( و یگوگرد یها ی)در باکتر سولفورو  S2Hاز  کنندهفتوسنتز 

 سبزو  ()ردوباکتر یارغوانبه انواع ز ین یرگوگردیوم( و غیوم( و سبز )کلروبی)کرومات یبه انواع ارغوان یگوگرد

 ید میکوئالیت یدر داخل غشا aل نوع یانوباکترها کلروفیاهان و سیدر گ فتوسنتزمحل  .شوند یم میتقس )کلروفلکسوس(

 یر باکترددر داخل کلروزوم و  aل نوع یوکلروفیسبز باکتر یگردرگویو غ یگوگرد یها یدر باکتر فتوسنتزمحل باشد. 

 باشد. یدر داخل کروماتوفورها م bا ی aل نوع یوکلروفیباکتر یرگوگردیو غ یگوگرد یارغوان یها
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 :توتروف هایکمول

اشد. ب یم یلآر ینها مواد غآو منبع الکترون در  ییایمیش یآنها واکنش ها یشود که منبع انرژ یاطالق م یبه جانداران

-تروموناس(، ی)ن 4NHمنبع الکترون آنها ممکن است 
2NO تروباکتر(، ی)نS2H ا یلوس( و یوباسیلوس(، سولفور )تیوباسی)ت

2H د یر انتقال الکترون سبب تولیکردن مس یالکترون با ط ژن ها( باشد.ی)آلکالATP  وNADH ون در شود. الکتر یم

 2COل یددر تب NADHو  ATPاز آنها  یشود. در برخ یل داده میمتانوژن ها( تحو) 2COا ی 2Oشتر آنها به یت در بینها

 تواتوتروف ها(.یکمول)روند  یدرات ها بکار میبه کربوه

  :تروژنیچرخه ن

Nitrification: 3 دیولتت. راتید نیتولNO  4  ازNH 2و تروموناس( ی)نNO تروباکتر(ی)ن 

Denitrification: 3ل یتبد. ییت زدااترینNO  2بهN لوس(ی)سودوموناس و باس 

ixationF Nitrogen: 2 تیثبتتروژن. یت نیتثبN 4 شکل بهNH (یوم، سیزوبیر)انوباکتر و ازتوباکتر 

imilationAss Nitrogen: 2ل یتبدتروژن. یجذب نNO  3وNO 3 یتروژن آلیبه نNH یآل یداخل ماکرومولکول ها 

 ها( یشتر باکتریو ب اهانی)گ

Ammonification (Mineralization): 3 یتروژن آلینل و آزاد شدن یتبداک. ید آمونیتولNH یول هاداخل ماکرومولک 

 سم ها(.یارگان ی( )در تمام4NHاک )یبه صورت آمون یآل

ون ین واکنش یشود. در ا یمصرف م NADHمولکول  8و  ATPمولکول  16تا  12ن یب Nitrogen Fixationدر 

ژن یاکس ون قندها به همراهیداسیاکس یاز توسط واکنش هایمورد ن ATP ی. مولکول هابدن و آهن نقش دارندیمول یها

 د.شو یمن ین تامیق لگموگلوبیجذب شده از طر
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                                   سم                                  یآنابول

گزالواستات و آلفا روات، ایفسفات، فسفوانول پ-6گلوکز  :یکانون یت هایمتابول)سم یسم از مواد حاصل از کاتابولیدر آنابول

ش ساز یپ فسفات-6فروکتوز شود. بعنوان مثال  ید میتول یاز باکتریمورد ن یساختار یکتوگلوتارات( ماکرومولکول ها

رتات و ب آسپایاست. از ترک LPS یش ساز ماکرومولکول هایفسفات پ-6گلوکز کان است و یدوگلیپپت یومولکول هاماکر

ر د )دیک اسینو پلمیآم یشود که در ادامه به د یجاد مید )ساختار اسپور( ایک اسیکولنیپ ید یروات مولکول هایپ

کربنه  2بات یکها تر یکه تنها منبع کربن در دسترس باکتر یشود. هنگام یل مین تبدیزیت به الیکان( و در نهایدوگلیپپت

ه در د کشو یمل یالت تبدیاکس یبه نام گل یبی، استات با ورود به چرخه کربس به ترکید انرژی)استات( باشد، جهت تول

شدن به ماده حد ل یبا تبدروات یو فسفوانول پفسفات -6شود. گلوکز  یل میب و به ماالت تبدیترک Aم یل کوانزیادامه با است

ن( یوزرین و تینل آالیپتوفان، فنی)تر ینه حلقویآم یدهاید اسیسه کربنه در تول یب با قندهایدر ترک( 4C)سمات یواسط کور

د یلارات در تووگلوتن آلفا کتیم ها نقش دارد. همچنیو کوانز ینیدیمیریک پینوکلئ یدهاید اسینقش دارد. اگزالواستات در تول

د یدر تولب یتبه تر Aم یل کوانزیاست همراه بهروات یفسفات و فسفوانول پ-6نقش دارد. گلوکز  ینیپورک ینوکلئ یدهایاس

 .نقش دارند یدرات ها و چربیکربوه

 

 یکیمحصول آنابول ش سازیپ

 (Cn)  دیساکار یپوپلیل (C6) فسفات-6گلوکز 

 (Cn) دهایپیساختار ل (C3) سرولیگل (C3) فسفات-3د یسرآلدئیگل

 (C3) نیو سر( C2) ن یسی، گال( C3) نیستئی، سلنوس( C3) نیستئیس (C3) دیک اسیسریفسفوگل

 (C9) نیروزیو ت ( C11) پتوفانی، تر( C9) نیل آالنیفن (C3) رواتیفسفوانول پ

 (C5) نیو وال (C6) ، لوسین( C3) نیآالن (C3) کیرووید پیاس

 (Cn) نهیآم یدهایاس یو برخ (C5) نیدیستی، هDNA (Cn ) ، RNA (Cn ) (C5) فسفات-5بوز یر

 (C9) نیروزیو ت (C11) پتوفانی، تر( C9) نیل آالنیفن (C4) فسفات-4تروز یار

 (Cn) دهایپیساختار ل( Cn) چرب  یدهایاس A (C21)م یکوانز( C2) لیاست

 (C5) نیو پرول (C5) نی، گلوتام( C5) کید گلوتامی، اس( C6) نیآرژن (C5) کتوگلوتارات-آلفا

 (C34) ِهم A (C21)م یکوانز (C4) لینیسوکس

 (C4) نین، ترئو( C5) نیونی، مت( C6) نیزی، ال( C6) نیزولوسی، ا( C4) نی، آسپاراژ( C4) کید آسپارتیاس (C4) اگزالواستات

Page 109 of 194

www.kolbedanesh.com



100    
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 :اصطالحات

ز اسپور زنده بج یسم هایکه باعث کشتن ارگان ی)هر ماده ا یستیا زیو یاشکال ب ی(: کشنده Biocide)د یوسایب (1

 ها شود( یباکتر یبرخ

 اسپورها(. ی)حت یکروبیکشتن تمام اشکال م یبرا یی(: روش هاSterilization)ون یزاسیلیاستر (2

 وجود نداردزا یماریسم بیکروارگانیآن م که در یطی( شرایعفون :کینبود، سپت :(: )آAseptic)ک یآسپت (3

 شود. یانجام م و در خالء یریکه پس از آبگاز انجماد  ی(: روشLyophilization)ون یزاسیلیوفیل (4

نکه با یطر اگراد مقاوم هستند و به خا یدرجه سانت 100 ی(: اسپورها به دماTyndallization)ون یزاسیتندال (5

 م.یبر ین میل و سپس از بیتبد یشیجاد فرصت رشد به حالت روین بروند، اسپورها را با ایحرارت از ب

روسال، بال، یوم، کوکسیکوباکتری)مانند ما زایماریب یکروب هایکه م ی(: روشPasteurization)ون یزاسیپاستور (6

 (.ییو مواد غذا اتیلبن درد )مورد استفاده نبر ین میرا با استفاده از گرما از ب سالمونال و ...(

ز اکروب ها با استفاده یتوسط م ییمواد غذااز خراب شدن  ممانعت) (: کنسرو کردنPreservation)محافظت  (7

 (میسد باتیکت و تریک، قند، سولفید الکتیک، اسید بنزوئیک، اسید سوربیک ، اسیونید پروپیمانند اس فیضع یدهایاس

از  یریشگیابزار و سطوح به منظور پ یکه منجر به پاکساز ی(: روش ها و موادSanitization)ن کرد یبهداشت (8

 نده.یشوند. مانند صابون و مواد شو یزا میماریب یکروب هایر میرشد و تکث

 

 کیسپت یآنت« ---نفکتنت یس اید« --- د(یوسای)ب دیسا یجرم« ---ال یکروبیم یآنت: یکروبیضد م ییایمیمواد ش ف اثریط 

1) Antimicrobial (کروبیضد م): کروب ها باشد.یا متوقف کننده رشد میکروب کش یکه م یهر عامل 

2) Germicides بکشد. را زا و مضریماریب یکروب هایکه م یعامل :(کش )جرم Cide ر داست که  یکشندگ یبه معن

 رد.یگ یدارنده از رشد( قرار مباز ای)ممانعت کننده   Staticمقابل

3) Disinfectant (گندزدا): شوند. یجان م یدر سطوح ببجز اسپورها سم ها یکروارگانیکه سبب کشتن اکثر م یمواد 

4) Antiseptic (یضد عفون): اندار جسطوح  ( درزاهایماریسم ها )مخصوصا بیکروارگانیسبب کاهش تعداد م که یمواد

 .دنشو یممانند پوست 
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 :ونیزاسیلیاستر یمالک ها@ 

 بکشد. س )عامل سل( رایوم توبرکلوزیباکترکویما (1

 بدون پوشش را بکشد. یروس هایو (2

 یوند هایپن با یه کراتیشب ینیپروتئ یحاو یه ایل وجود الیمحکم است به دل یلیخ اندوسپورن ببرد )یب را از اندوسپور (3

 .(coatفراوان به اسم  یدیسولف ید

 

 :کروب کشیم ییایمیمواد شاومت نسبت به ن مقین مقاومت به کمتریشتریب از بیبه ترت@ 

 ون هایپر (1

 ها یاسپور باکتر (2

 ومیباکترکویما (3

 اخته هایاخته ها و تک یست تک یک (4

 یگرم منف یها یباکتر (5

 اسپور قارچ ها (6

 بدون پوشش یروس هایو (7

 گرم مثبت یها یباکتر (8

 پوشش دار یروس هایو (9

. اگر اشندا بدون پوشش بیتوانند پوشش دار  یو هر دو را با هم ندارند و م RNA ایدارند  DNA ایروس ها ینکته( و

 .ندیگو یروس( میشبه و) Viroid به آنها و تنها ژنوم داشته باشند باشند یدیروس ها فاقد محفظه کپسیو

 ش تراست چون سطح تماس کمتر است.ینکته( هرچه جسم کوچکتر باشد، مقاومت ب

ن ی. اشود یده مین دیکم در بتاد به مقدارو  ابدی یبقا مکننده  یضد عفون ینوزا" در ماده یئروژ"سودوموناس آ یباکتر

اورئوس  لوککیاستاف .باشد یم ٪70 یباال یها یسوختگ افراد دچار در ریعفونت و مرگ و مع یشااز عوامل  یباکتر

گر یال از دیکلبس یوس به همراه گونه هاکیکالکواست – ینتوباکتر باومانی(، کمپلکس اسMRSAن )یلیس یمقاوم به مت

 باشند. یم و مقاوم به درمان یزخم سوختگ یع عامل عفونت هایشا یها یباکتر
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 :کننده خوب یک ماده ضدعفونی یها یژگیو@ 

 نشود. یپزشکل یوسا و ... یدگیر رنگ، پوسیی، تغباعث خراب شدن (1

 داشته باشد. یقو ع ویسر یکروب کشیقدرت م (2

 باشد. متیق ارزان خوب و یبو یدارا (3

 کند. سم ها اثریکروارگانیشتر میب یرو (4

 رفعال نشود.یغ و عارضه یزیدر محل خونر عات بدنیما خون و ، موادسرم ین هایر پروتئیتحت تاث (5

کنند  اثرکروب یاز م ییجاها کننده در یعفون ضدماده  یعنی .داشته باشد یت انتخابیسمت یخاص ک هایوتیب یمانند آنت (6

 .و... یواره سلولیتفاوت دارد مثل د بدن ماسلول  که با

 .را داشته باشد یبه محل آلودگ یدسترس امکانو  یبیل ترکیکننده م یماده ضدعفون (7

 بتواند نفوذ کند. زیکننده ن یماده ضدعفون ،کنند ینفوذ مدر عمق مواد کروب ها یکه م یحد تا (8

 .داشته باشدو دوام  یداریپا  (9

 .نگذارد یو ... برجا ی، سمیو اثرات رنگ بر ست سازگار باشدیط زیمح با  (10

 

 :میر توجه کنید به نکات زیا گندزدا بایکننده  یاستفاده از ماده ضدعفون در@ 

 مناسبغلظت  (1

 رد.یگقرار  یتماس با محل آلودگ د دریبا یکه ماده ضدعفون یمدت زمان (2

  یباکتر وارهیپوشش و دنوع  تعداد و (3

 ت و ......(ی، حاللییای، قلیدی)اس کننده یماده ضدعفون ییایمیش یژگیو (4

 (گراد باشد یسانت درجه 37 ک بهینزد کننده سطح پوست یضدعفون یدما) مناسب درجه حرارت (5

 (ه دارندکنند یبر ماده ضدعفون یکنندگ یون ها اثر خنثی ی. برخبهتر است دکمتر باشدر آب  ونیآب )هرچه  یسخت (6

 ک رنج باشند.ی در یکننده و محل ضدعفون یماده ضدعفون pHد یبا (7

 

 

 :ل کردنیاستر یروش ها

 یکیزیف (1

 ییایمیش (2
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 :یکیزیف یروش ها@ 

 سرما( و)گرما  دما (1

  :گرما

aی( شعله پاش (Chuffage ) 

b( سوزاندن )Burning ) 

c )خاکستر کردن (Incineration): 1000 ش ازیب )تاگراد  یسانت درجه 500 یحرارت باال با همانند سوزاندن اما 

 رود. یبکار مو خطرناک  یعات سمین بردن ضای. جهت از بگراد( یدرجه سانت

dجوشاندن ) (Boiling) قهیقد 30تا  10به مدت گراد  یسانتدرجه  100 ی( دماالف :ردیگ یکه به دو روش صورت م 

 .(Intermittent boiling) میآنرا تکرار کنبا فاصله بار  3قه و یدق 30ت به مدگراد  یسانتدرجه  100 ی( دماب    

eاتوکالو ) (Autoclave): حرارتقه(یدق 15اتمسفر و مدت زمان  5/1و فشار گراد  یسانتدرجه  121 ی)دما . 

 کش است. یباکتر غشاءب ین ها و تخریاتوره کردن پروتئسم دنیمرطوب با مکان

fآون ) (Oven): است.  کش یباکتر غشاءب ین ها و تخریون و دناتوره کردن پروتئیداسیسم اکسیک با مکانحرارت خش

 ی، دماساعت 2 گراد یسانت درجه 160 یدما یبرا ،میساعت حرارت ده 1د یم بایدرجه استفاده کن 170 یدما )اگر از

 .(از استیساعت زمان ن 3 گراد یسانت درجه 140 یساعت و دما 2.5 گراد یسانت درجه 150

gونیزاسی( تندال (Tyndallization): ورها نکه اسپیم ساعت به خاطر ایروز ن هر روز و 3به مدت  یحرارت متوال

 .ن بروندیاز ب یشیل به فرم زایبا تبدو  داشته باشند شیروفرصت 

h) ونیزاسیستورپا (Pasteurization):  شود یروش انجام م 3خود به: 

   (قهیدق 30و راد گ یسانتدرجه  63) Batchالف(     

 ه(یثان 15و گراد  یسانتدرجه  72)  Flashب(     

 ه(یثان 2و گراد  یسانتدرجه  140) ونیزاسیپاستور اولتراا ی Directج(      

 ماند. یم یت باقیفیک طعم و رود و ین میب ر ازیش عمده در پاتوژن و یها یباکتر Flashو  Batch ینکته( در روش ها

 طعم و هکیدر حالشود  یشتر میب ریش یماندگار شود و یکشته م یشتریب یها یباکتر ،ا اولترای Directدر روش  یول

 د.یآ ین مییر پایش ییارزش غذا

 :سرما

a) یخچال گذاری (Refrigerator :) ندیگو یهم م یا بطعیبه آن انجماد کند. 

b) قیع و عمیانجماد سر (Skimming:) ع(ی)ازت ماگراد  یسانتدرجه  -90 تا -50 یدر دما ینگهدار 

c)  انجماد خشک(Lyophilization): نییپا یدر دما یو سپس نگهدار در خالء واداز م یریآبگ 
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 :اشعه ها (2

 عمق ، تاارددنانومتر ( 260) 280تا  220طول موج  را در یکروب کشیم ن اثریشتریب :ا فرابنفشی ولهیاولترا واشعه 

 ،اتاق عمل یهوال کردن یاستر یبرا UVاشعه  .ن استیدیمیمر تیجاد دایا سم عمل آنی، مکاندکن یمنفوذ  متر یلیم 1.0

 رد.یگ یمورد استفاده قرار م یمارستانیبمهم  یبخش ها یهوا کبار مصرف ویظروف  ،سطوح

را  یکروب کشین اثر میترشیب نانومتر 1.0 -13در طول موج  سخت وجود دارد. که به دو صورت نرم و :کسیااشعه 

ل یوسادن ل کریاستر یبرا ،دکن یممتر نفوذ  یسانت 5.2عمق  تا ،آزاد است یکال هایجاد رادیسم عملش ایمکان ،دارد

 شود. یستفاده ما )سرنگ و...( مصرف کباری یپزشک

 رکبای یزشکل پیوسال کردن یاستر یبرا ،ز آب نقش داردیولیدر راد کند. ینفوذ م یمتر یسانت 20ا عمق ت :اشعه گاما

ستفاده ظروف کنسرو مورد ا ه ویادو ،خشکبار ،پروتزها ،هینخ بخ ،یپزشک یدستگاه ها ،هورمون ها ،داروها ،مصرف

 زه کننده هستند.یونی یگاما جزو اشعه ها و X یاشعه  رد.یگ یقرار م

 د.دار یمترکبرد کار و شدهکوچک استفاده  یها یل کردن بسته بندیاستر یبرا دارد. ینفوذ کم کم و یانرژ :آلفا اشعه

 

است  اد تریز یکش یهرچه طول موج کمتر، قدرت باکترر است. مت 10 -9  _10 -6شناخته شده طول موج  یرنج اشعه ها

و  ، مادون قرمزییوی)امواج رادنانومتر  1000 باالتر از یطول موج ها .است شتریو قدرت نفوذ ب یچون انرژ

ل موج طو :د یاشعه خورشکش است.  ینانومتر باکتر 300موج کمتر از طول  ندارند. یکش یباکترت یو( خاصیکرووَ یم

 نانومتر 1000 تا 100
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 :لترهایف (3

ب یترک) و پروسلن تروسلولزی، نجنس استات سلولوز از یکیولوژیب یها یصافدهند.  ینمرا کروب یعبور به م یاجازه 

ک نسشان خاجلد" یا برکفی"چمبرلند  یها یصاف .ر دارندکرومتر قطیم 0.2تا  10. که حدود یمنافذ ک( بایه سرامیشب آن

هت شوند و ج یکوچک م یروس هایکرومتر مانع از عبور ویم  0.01منافذ با قطر یدارا یلتر هایف اتومه است.ید

 و ک هایوتیب یآنتهورمون ها،  ،ینیپروتئ و یقند یمحلول هامانند  یقیو تزرحساس به گرما  یمحلول هاون یزاسیلیاستر

 روند. یبکار م واکسن ها

 یم کرومتریم 0.3کمتر از به قطر  ییسوراخ ها ی: دارا(HEPA: High-Efficiency Particulate Air) هپا لتریف

 یشگاهیود آزماهدر لتر ین نوع فیکنند. ا یها از سوراخ ها عبور نم یشود باکتر یان هوا از آن رد میجر یباشند که وقت

 رود. یبه کار م یمارستانیب یبخش هاو 

 

 :ک(ینوس)اولترا یامواج صوت (4

 ستفاده ازبا ا یعنیشن یکیروش سون کش است. یباکتر بل(یسی)د هیثان کل بریس 1000 -15000ن یارتعاشات با فرکانس ب

وت را ص شود. یم DNAون یزاسیمریدها و دپلیپپت یپلم ها، یآنز واره،یب دیم که باعث تخریرا بکش ها یصوت باکتر

پس  دهد یم لیتوپالسم سلول ها را آب تشکیم قسمت عمده سیدان یر که مهمان طو شود و یجاد میم حباب ایبه آب ده اگر

 ود.ش یتا باعث مرگ سلول مینها ترکد و یسلول م شود و یتوپالسم سلول میجاد حباب در سیشن باعث ایکیروش سون

 م.یکن یاستفاده ماز سلول  DNA استخراج  ین براییصوت با فرکانس پا نکته( از

 

 :فشار (5

 د.شو یمن حالت سلول متورم یا ک که دریپوتونیط هایدر مح یقرارگرفتن باکتر : سیپتوزپالسمو

ا ه یباکتر .شود یده میچروک سلول خارج و ن حالت آب ازیا ک که دریپرتونیط هایمح در یقرارگرفتن باکتر :ز یپالسمول

را  یاکترباتمسفر باشد تا  600 ش ازید بیک بایاستاتدرویه کنند پس فشار یتحمل م اتمسفر را 200 - 600ن یب فشار

 بکشد.
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 اسپورها( یکروب ها حتیاشکال م یون )کشتن تمامیزاسیلیاستر ییایمیو ش یکیزیف یروش ها

 
 

 :ییایمیعوامل ش

م، ویآمون یتیرفبات چهار ظید، ترکی، گلوتارآلدئنیلکل، بتاد: مانند اجان یسطوح ب یبرااکثرا :(Disinfectant) گند زدا

 دروژنید هید و پراکسین، فرمالدئیفنل ها، کلرا

ف )برخال لونولین و پاراکلرومتاگزیدین، کلروهگزی: مانند الکل، بتادسطوح جاندار یبرا :(Antiseptic) کننده یضدعفون

 ندارند( یت اسپورکشیاکثر گندرداها خاص

 ییایمیاده شک می، ییایمیبسته به غلظت عوامل ش ستند.یکننده بر خالف اکثر عوامل گندزدا، اسپورکش ن ینعوامل ضدعفو

 ییایمید شموا ست(.یچگاه اسپورکش نیالکل ه)کننده باشد مانند الکل  یتواند هم گندزدا و هم ضدعفونیم یکروبیضد م

 یعنی یب فنلیاز ضر یکروبیضد م ییایمیک ماده شی یجهت سنجش اثربخشند. یلنت گویون را استریزاسیلیعامل استر

 یخشعملکرد اثرب یشود. جهت برس یکسان استفاده میط یکروب ها با اثر غلظت فنل در شرایسه اثر آن بر میمقا

اسپور  از ییایمیمواد ش یعملکرد اثربخش یلوس و برسیلوس استئاروترموفیباس یون با گرما از اسپور باکتریزاسیلیاستر

 شود. یاستفاده م یجیلوس گلوبیباس یباکتر

 :دارندکاربرد سطح  3 یکروبیضد م ییایمیمواد ش

)مثل  شود یم یداخل یکه وارد اندام ها یلیکردن وسا یضدعفون یکه برا یسطح بحران ای( Critical) سطح باال

 یبه کار برده م ،شود یه ماستفاد گریض دیض به مریک مریکه از  یلیز و لوله تراشه و وسایالیل دی( و وسایآندوسکوپ

ن یکه در ا یمواد روند. ین میها از ب یاز اسپور باکتر یبجز شمار یکروبیم یپاتوژن ها ین سطح تمامیدر ا شود.

 10000غلظت  م دریت سدیپوکلریه ،٪6دروژن ید هیپراکس ،٪1د یک اسیپره است ،٪1د یگلوتارآلدئ :سطح کاربرد دارند

ppm  قهیدق 20به مدت. 
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ن یا در ل اتاق عمل کاربرد دارد.یوسا ده ویب دیکردن پوست آس یضدعفون ی( که براSemi Critical) توسطسطح م

ل الک :رندن سطح کاربرد دایا که در یمواد روند. ین میها از ب یبجز اسپور باکتر یکروبیم یپاتوژن ها یسطح تمام

 .قهیدق 20به مدت  ppm 1000م با غلظت یت سدیپوکلریه ،٪3دروژن ید هیپراکس ،زوپروپانولیا

ا و ه یباکتر یشیشتر اشکال رویبن سطح ی. در ایکیزیسطوح ف ریسا ت سالم وکردن پوس یضدعفون یبرا نییسطح پا

 ،٪70اتانول  :ن سطح کاربرد دارندیا که در یمواد روند. ین میاز ب یدیپیپوشش ل یبا اندازه متوسط و دارا یروس هایو

 .ppm 100غلظت  م بایت سدیپوکلریه ،دترجنت ها

 

 کننده یو مواد ضدعفون ل کننده هایاستر یغلظت ها، دما و زمان مناسب برا
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 :ییایمیش یدهایوسایبسم عمل یمکان

 ن هایروتئپن یآم ل ویول، کربوکسیت یون گروه هایالسیون و آلکیزاسیون، هالوژنیداسی: عوامل اکسن هایر بر پروتئیتاث@ 

، تیپوکلریه ،نیبتاد ،(2O2H) دروژنید هیپراکس مانند کنند. ید مینه را اکسیآم ید هایاس ولیگروه ت :د کننده هایاکس (1

 د.یک اسیپره است و وه و ...(ین )نقره، جیفلزات سنگ

 یهادیاس نیهمچن نه ویآم ید هایاس( COOH-)ل یکربوکس و( NH3-)ن یآم ،(SH-) ولیت یگروه ها :ه کننده هالیآلک (2

د یرالدئگلوتا .لون هاازویزوتیو ا دیلن اکسایتا ،دیگلوتارآلدئ ،دیفرمالدئ مانند کنند. یم (CnH2n+1)ه لیآلک ک راینوکلئ

 .(ن نام داردید در آب فرمالیفرمالدئ %37دارد )محلول  یت کمتریتر است و سمید قویبرابر از فرمالدئ 10

لر، برم، ک :ها ژن)هالو کنند یزه میهالوژنپتوفان را یتر ن ویروزیک مثل تیآرومات ینه هاید آمیکه اس :ونیزاسیهالوژن (3

 .ها نیکلرا و نیبتاد ،تیپوکلریه مانند .(... و دی

اتانول و ) ها الکل ،ها فنل مانند شوند. یتوپالسم میس یها نیپروتئ رسوب و شدندناتوره سبب : دناتوره کننده (4

 .دین و گلوتارآلدئیدیوه، کلروهگزیبات جی، ترکیقو یاهایدها و قلی، اسپروپانول(زویا

 

 :یلواره سلویر بر غشاء و دیتاث@ 

وم یآمون یتیظرف 4بات یترک. میت سدیپوکلرید و هیوالت، فرمالدئی، مرتها مانند فنل :یواره سلولیب دیز غشاء و تخری( ل1

ا و هترجنت ( جزو دها ن )از مشتقات فنلیدیکنند. کلروهگز یم بیتخرچسبند و غشاء را  ی( به فسفر غشاء مها )دترجنت

 متصل شونده به گروه فسفات است.

 ی: مانند داءه مواد از غشیو انتقال فعال ثانو ATPد یو اختالل در تول یمحرکه پمپ پروتون یرویان نیب گرادیر( تخ2

 فنل ها یره بلند و برخیبا زنج یآل یدهایدها، پارابن ها، اسینالیسیدها، سالیلیترو فنل، کاربانین

 : مانند هگزاکلروفنره انتقال الکترونیب زنجی( تخر3

 ن، الکل ها و پارابن هایدی: مانند فنل ها، دترجنت ها، کلروهگزغشاء یرینفوذپذ( اختالل در 4

 

 :DNAر بر یتاث@ 

که ن یبرگریساو  ین نارنجیدیآکر مانندکنند  ید میک را تقلینامیفتود یده یرنگ ها پد: DNA یون در توالی( موتاس1

 ند. ده یمر قالب ییتغون یو موتاسرد یگ یم یجا DNAک ید نوکلئیاس ین توالیو ب هستندنگ ینترکالتیا

 کوتاهره یبا زنج یآل یدهایاسد و یلن اکسایت ها، اتیپوکلری: مانند هDNAون یالسیون و آلکیداسی( اکس2
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 :پرکاربرد یکروبیضد م ییایمیمواد ش

حل کردن  ون یسم عمل آنها دناتوره کردن پروتئیل الکل(، مکانیزوپروپانول، بنزی: )اتانول، ا %70تا  50 الکل (1

 روند. یپوست به کار م یباشد. جهت ضدعفون یمغشاء  یچرب

واکنش با گروه  سم عملیمکان ی( که داراCHO-د )یعامل آلدئ یدارا %2د یگلوتارالدئ و %8 دیفرمالدئمانند : دهایئآلد (2

وم یوباکترکیکروب ها از جمله مایاشکال م یتمام. بعنوان گندزدا و کشنده باشند یمل ین و کربوکسیول، آمیت یها

 روند. یجان بکار م یها در سطوح ب یاسپور باکترس و یتوبرکلوز

ا است. ن هیپروتئ یرفعالسازیسم عمل آن غیمکان که (%70 اتانولو  %2 دیب یترک) دیتنتور مانند : هالوژن ها (3

ل سم عمیمکان روند. یسطوح بکار م ییو گندزدا یدنیآب آشام یبعنوان گندزدا در سطح پوست و جهت ضدعفون

 .ن ها استیپروتئون یداسیاکس ،نیکلرا یهالوژن ها

رود.  یچشم بکار م یضدعفون درآن  %1محلول  شود و یمن ها یپروتئ رسوبسبب ترات نقره ی: ننیفلزات سنگ (4

 ز هستند.یگندزدا ن از عوامل. کند یز میسلول را ل یغشان یواکنش و همچنن ها یپروتئول یبا گروه توه ید جیکلر
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عنوان بشده و  یسلول یغشا یختگیوم سبب از هم گسیآمون یتیبات چهار ظرفی: ترک(سورفاکتانت ها) دترجنت ها (5

الح امو  یونیآن یدترجنت هاب یترک یصابون ها رود. یجان بکار م یسطوح ب یکننده پوست و گندزدا یضدعفون

 یجنت هامله دترجن استئارات از یاتانول آم یمانند مشتقات تر یا امالح آلیم و یم و پتاسیت سداهستند. استئار یفلز

د. نهست ربرخوردا یباالتر یر دترجنت ها از قدرت پاک کنندگیت به سانسب یونیآن یدترجنت ها باشند. یم یونیآن

رد ت و کاربیمحبوبدارند اما  ییباال یکروبیت ضد مینکه خاصیبا ا ل سولفاتیم لوریسدمانند  یونیکات یدترجنت ها

 نیسیالگ لیمت یتر مانندک یآمفوتر یدترجنت ها دارند. یونیآن ینسبت به دترجنت ها یع بهداشتیدر صنا یکمتر

 یمب نیست آسک به پویآمفوتر یهستند. دترجنت هاک یونیک و کاتیونیت آنیخاص یداران ها یدازولیمیاو  (ن هایبتائ)

 یمبچه به کار  یو شامپو یطب یهستند و در شامپوها یخوب یو کف کنندگ یت پاک کنندگیخاص یرسانند، دارا

 ینندگقدرت کف کبه علت . روند یبه کار م یونیریغ یهادترجنت  دیدر تولچرب  یدهایاس یدهایلکانوآمآ روند.

 دارند. ین دترجنت ها کاربرد کمتریان، ییپا

از هم  ها و نیو هگزاکلروفن(، سبب دناتوره شدن پروتئ نیدی، کلروهگززولید، لیک اسی: )فنل، کربولیبات فنلیترک (6

ن یا وند.ر یبکار م ها ن در صابونییغلظت پا شوند. در غلظت باال بعنوان گندزدا و در یم یسلول یغشا یختگیگس

 ها ندارند. یبر اسپور باکتر یریبات تاثیترک

 وند.ر یر مل حساس به گرما به کایل کردن وسایله کننده هستند. در استرید(، از عوامل آلکیلن اکسای: )اتهاگاز (7

 

 

 :شکل یل کننده گازیاستر ییایمیمواد ش

 دید و فرمالدئین اکسالیاتله کننده: یالف( عوامل الک

 2O2H ازگ) د و گاز پالسمایاکسا ین دین، کلر، ازونیدیپرسها مانند دیک اسیاسته پر، 2O2Hد کننده: یب( عوامل اکس

 (زهیونی

 

 

 

 

 

 

Page 121 of 194

www.kolbedanesh.com



112    

 

 :یون و ضدعفونیزاسیلیاستر ینیبال یموارد استفاده ها

 نیدی: کلروهگزیدست ها قبل از عمل جراح یضدعفون (1

ا د بی بیترک د ازیت یجهت کاهش سمباشد که  یمطرح م دوفوریبعنوان ن )ی: بتادیل جراحپوست مح یضدعفون (2

د یدید + یل )د و لوگویتنتور توان به  یم د داریبات یگر ترکی. از د(شده استاستفاده سورفاکتانت ک یا یدون یپوو

 .اشاره کردم + آب مقطر( یپتاس

 %70قات: اتانول یپوست محل تزر یضدعفون (3

 م در اتانول(ید پتاسیدین و یدی% 2د )محلول یتنتور  :یریخونگ ایو  یدیده از کاتتر ورپوست قبل از استفا یضدعفون (4

 و سپس اتانول

، ساولن (میت سدیپوکلریه)آب ژاول  ن،یدیکلروهگز (،دار وهیج یبیترک :والتی)مرت مروزالیتا زخم ها: یضدعفون (5

 د(یمیسورفاکتانت به نام سترک ین گلوکونات با یدیب کلروهگزی)ترک

 ن نقرهیازی: سولفادیزخم سوختگ یضدعفون (6

 تیپوکلرای: هCو  Bت یمار هپاتیب یزیخونر یضدعفون (7

 پروپان( لیفرم ید: دکسیسا) دیا گلوتارالدئید یلن اکسایل حساس به گرما: اتیو وسا یل کردن ابزار جراحیاستر (8

 به گرما: اتوکالول مقاوم یل کردن ابزار و وسایاستر (9

 ونیلتراسی: فیدیداخل ور یقیتزر یل کردن محلول هایاستر  (10

 ولهیاتاق عمل قبل از استفاده: اشعه اولتراو یهوا یضدعفون  (11

 (Aripakا ی زولید )لیوم کلرایکف اتاق عمل: بنزالکون یضدعفون  (12

 %70: اتانول یپزشک یگوش یضدعفون  (13

 مروزالیتاواکسن ها:  ینگهدار  (14
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 :(BSL: BioSafety Levels) یشناس کروبیمشگاه یآزما یمنیسطوح ا

د رود. مانن یسالم بکار م یمنیا یافراد دارا یزا برایماریربیغ یکروب هایم یکار بر رو: در خصوص کیسطح 

 .زایماریربیغ یها یکوالا یشیاشر

 یماریعامل ب و شتهبه انسان را ندا یامکان انتقال تنفس زا کهیماریبالقوه ب یکروب هایم یبر رو مورد کار: در سطح دو

ک، سترپتوکالوکک، یا، استافیبورله، یفتریوم دینه باکتریوم ها، کوریدیکلستررود. مانند  یم هستند بکار میمال یها

 .HIVروس یسالمونال، و، Aپ یروس انفلونزا تیت ها، ویانواع هپات یروس هایواسه، یانتروباکتر

 واکسن ید و بالقوه کشنده اما قابل درمان و دارایشد یعامل عفونت ها یکروب هایم یخصوص کار بر رو: در سطح سه

ود هده از ازمند استفاین یمنین سطح ایت ایرود. رعا یند بکار مشو یمبه انسان منتقل  یق تنفسیاز طر یکه به راحت

س، یسال توالرنسیس، فرانسیا پستینیرسی، سیلوس انتراسیباسکروب است. مانند یم یمخصوص در هنگام کار بر رو

و  یارهروس ی، ویکتزیا ریکتزی، ریال بورنتیس، کوکسیتنسیس، بروسال ملیوم توبرکلوزیکوباکتری، مایا دونووانیشمانیل

 روس سارس.یو

اقد رقابل درمان و فیک و کشنده غید، توکسیشد یعامل عفونت ها یکروب هایم ی: در خصوص کار بر روسطح چهار

ازمند ین یمنین سطح ایرود. ا یند بکار مشو یمبه انسان منتقل  یق تنفسیاز طر یروس آبله( که به راحتیکسن )بجز ووا

ابوال،  یس هارویک مانند ویهموراژ یعامل عفونت ها یروس هایجاد خال است. مانند اکثر ویستم ایوله و سیاتاق اولتراو

 مه کنگو و آبله.یالسا، تب کر

BSL-4 
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 :خچهیتار

 رد.کستفاده اتوان از آنها  یشوند و در بدن م ید میکروب ها تولیکه توسط م هستند یکروبیمواد ضد مک ها یوتیب یآنت

 یغذا ط کمیه محکها هستند، چرا  کیوتیب یشتر آنتیبد یتولمنبع ست( یفومیها یها و قارچ ها ی)باکترخاک  یهاکروب یم

 زه کنند.گر مباریکدیبا ک یوتیب یبا ترشح آنتات خود یحفظ ح یبرا کروب هایممختلف  یها شود گونه یخاک باعث م

 .تفاده شودها از قارچ اس یماریاز ب یدرمان برخ یشنهاد کرد که برایپ گتومنیارکپدر انگلستان، جان  1640در سال 

 است. یع قارچ متوجه شد که فاقد باکتریانگلستان، سر جان اسکات بوردون از کشت مادر  1870در سال 

 اد.ت نشان دباف یجراح دروم را یوم گلوسیلیس یقارچ پن ییایت ضد باکتریستر فعالیدر انگلستان، جوزف ل 1871در سال 

 ش کرد.یآزما یسلطنت یاعضا یوم را رویلیس یقارچ پن ییایت ضد باکتریندال، فعالیجان ت 1875در سال 

 شند.ک یگر را مید یها یها، باکتر یه را ارائه داد که باکترین فرضیپاستور ا ییدر فرانسه، لو 1877در سال 

 مان کرد.وم دریوم گلوسیلیس یمبتال به حصبه را با استفاده از قارچ پن یهند یارنست دوچنس، خوکچه  1897در سال 

د یتول 1944ال ساتوم جدا کرد و در تنو ومیلیس یاز قارچ پنرا ن یلیس یپن نگیفلم الکساندردر انگلستان،  1928در سال 

 کشف کرد(. 1922در سال م را هم یزوزیم لیوارد بازار شد )آنزو 

 ی، آنت1950 یو دهه  1940 یدهه  یک را کشف کرد. در طیسولفانام یدارو 1932در سال  یآلمانجرآرد دوماک 

ک را یوتیب یآنت نام، سلمن واکسمن 1942ن کشف شد. در سال یکلیکل و تتراسایکلرامفن ن،یسیاسترپتوما یک هایوتیب

 د.ین مواد برگزیا یبرا

 

 :ندده یانجام م ر رایامروز مراحل ز یایدن در یعیطب یک هایوتیب ید آنتیتول یبرا

 طیمح از کیوتیب یآنت سم مولدیکروارگانیم یجداسازو  ییشناسا (1

 سمیکروارگانیم یخالص ساز کشت و (2

 کیوتیب ینتد آیتولسم جهت یکروارگانیم یبراکروب( ی، دما، غذا و تعداد مpHژن، یر )کنترل اکسیتخمط یجاد شرایا (3

 کیوتیب یاستخراج آنت (4

 کروب هایه میعل ک بریوتیب یت آنتیسنجش فعال و یخالص ساز (5

م یمتص FDAبدن انسان )سازمان  یک برایوتیب یتضرر بودن آن یب ک ویفارماکولوژ ،کیولوژیات بین خصوصییتع (6

 نشود(. زیکدام دارو تجو شود و زیرند که کدام دارو تجویگ یم

 د انبوه دارویتول (7
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ک گروه ی یعیطب یک هایوتیب یشدند )مثال به آنت یمه صناعین هابعد یبودند ول یعیک ها طبیوتیب یل ابتدا همه آنتیاوا در

 هستند. یکامال صناع زین ک دستهی ا قند چسباندند( وین یآم

 

                  سم اثریکانم                                          یعیمنشاء طبک                      یوتیب یآنت     

 دکن یم بیتخر واره راید             س(یفرم یخنی)ل سیلیسابتلوس یباس            ن           یتراسیباس     

 دکن یم بیتخر را غشاء                              کسایم یلوس پلیباس      ن                یکسیم یپل     

 یازن سیضد پروتئ                      کرومونواسپورا پورپورایم                       نیسیجنتاما     

 یازسن یضد پروتئ                        ترایا اراسپور یساکاروپل     ن               یسیترومایار     

 دکن یمب یتخر قارچ را غشاء                         یسس نورسئیاسترپتوما     ن                     یستاتین     

 یزسا RNAضد                      اینیسیفامایر سیکوالتوپسیآم         ن                 یفامپیر     

 ین سازیپروتئضد                        سئوسیسس گریاسترپتوما          ن         یسیاسترپتوما     

 یزن سایضد پروتئ                      سشنیائروفسس یاسترپتوما      ن                یکلیتتراسا     

 دکن یم بیواره را تخرید          سینتالیراو ا(ی)نوکارد سسیاسترپتوما     ن                یسیونکوما     

 دکن یمب یرواره را تخید                            ومیآکرومون یگونه ها      ن              یسفالوسپور     

 دکن یمب یخرتواره را ید                  )نوتاتوم( زوژنومیکر ومیلیسیپن         ن               یلیس یپن     

 ین سازیضد پروتئ                          سودوموناس فلورسنس        ن              یروسیمووپ     

 یساز نیضد پروتئ                           ه یسس فرادیاسترپتوما      ن                  یسینئوما     

 یزن سایضد پروتئ                     یسس ونوزوئالئیاسترپتوما  کل                     یکلرامفن     

 دکن یمب یقارچ را تخر غشاء                      سس نودوسوس یاسترپتوما                   Bن یسیآمفوتر     
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 :ز شودیر را داشته باشد تا تجویز یها یژگید ویک بایوتیب یک آنتی

 باشد، بهتر است. شتریبف اثر یهرچه ط (1

 یمثال رو ،انسان متفاوت استبدن  با سلولگذارد که باثر  یاز باکتر ییجا یرو یعنیداشته باشد ) یخابت انتیسم (2
 (.DNAاز  ییو قسمت ها بوزومی، ریواره سلولید

 زا نباشد. یآلرژ (3

 نرساند. یعیبه فلور طب یبیآس (4

 ن ها(یکلیباشد )تتراسات انتشار به داخل سلول را داشته یقابل یداخل سلول یها یدر مورد باکتر (5

 ارزان باشد. (6

 ع نباشد.ینسبت به آن شا یکیوتیب یداشته باشد و مقاومت آنت یمه عمر طوالنین (7

ن ییک پایناتومآن و نقاط یلیس یافراگم را با پنید یک باالینقاط آناتوم یهواز یب یها یباکتر ینکته( معموال عفونت ها
 م.یکن یدازول درمان میافراگم را با مترونید

 

 :دسته هستند 3ک ها یوتیب ی، آنتدیمنشاء تولاز لحاظ 

 Gن یلیس یشوند، مانند پن یم دیتول ییایمیر در ساختار شییو بدون تغ کروبیم: بعد از استخراج از یعیطب

 شوند. یمد یولتک، یوتیب  یآنت ییایمیون و .... در ساختار شیالسیکوزینه کردن، گلیمانند آم یراتیی: با تغیمه صناعین

 ادهیولفانامو س اهنولون یک ،دون هایشوند، مانند اگزازول ید میتول ییایمیجاد واکنش شیق ایشگاه و از طری: در آزمایصناع
 

 :دسته هستند 3ک ها یوتیب یآنت ،ف اثریلحاظ ط از

 ا و ....دهیاکرول، مV نیلیس یپن و Gن یلیس ین، پنیسیندامایدازول، کلید، مترونیازیزونی(: اNarrow) ف محدودیط

 ا و ....نولون هین، فلوروکیلیس ین، آمپیلیس ی، آموکسنسل سوم به بعد ین هایسفالوسپور :(Extended) فیع الطیوس

 موکسازول و ...ین ها، کوتریکلیکالو، تتراسا ی(: کوآموکسBroadف )یع الطیار وسیبس
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 :ا مصرفیز یبراساس نحوه تجو یطبقه بند

 و ... (Oral) یخوراک ،(Injection) یقیتزر به شکل (:General)ک یستماتیس

 و ... ی، اسپر(: به شکل پمادLocal) یموضع

 

 :بر اساس نحوه اثر یطبقه بند

 شند.ک یم ها را یباکتر ،DNA وواره، غشاء یدب یتخرکه با  ییک هایوتیب یآنت :دالیسیباکتر -1 

ک یوتیب یآنت شتریبت ها و یمتابول یمانند آنت کنند یرا متوقف م یرشد باکترکه  ییک هایوتیب یآنت :کیواستاتیباکتر -2 

ک یاستاتویباکتر ایدال یسیاز موارد باکتر یاریدر بس .(د هایکوزیوگلنیبه جز آم) بوزوم استیگاه اثر آنها ریکه جا ییها

 .دارد یک به غلظت آن بستگیوتیب یک آنتیبودن 

 

 :هم ک ها بایوتیب یآنتتداخل 

ر آن یتأثز شود یتجوهم  با Bو  Aک یوتیب یآنت تر باشد و یقو Aک یوتیب یاگر آنت :(Synergism) ییافزاهم  (1

 1+2 = 5/2   یعنی است ییبه تنها Aشتر از یب

م یکن یک دوم را مصرف میوتیب یآنت یوقت د وکن یم ک ها اثریوتیب یآنت از یکی :(Indifference) یتفاوت یب (2

نه یهز کیک دوم صرفا یوتیب یو آنت ندارد یک دوم اثریوتیب یآنت یعنیم یکن یمشاهده نم یثرگذارا در یرییتغ

  1+2=  2   یعنی است  یاضاف

م یده یرا هم کاهش م یک قویوتیب یقدرت آنت ،فیک ضعیوتیب یبا مصرف آنت یعنی :(Antagonism)ت یضد (3

 1+2=  5/1   یعنی

 

 :ییایمیبر اساس ساختار ش یدیپپت یک هایوتیب یآنت یدسته بند

 نیسی: داپتومایدیپوپپتیل (1

 نیسی: ونکومایدیکوپپتیگل (2

 B نیکسیم یپل و نیستیکول ،نیدیسیگرامن، یتراسیباس: یدیپپت یپل (3

 نین، تالوانسیتاوانسین، اوریدالباوانسن، یکوپالنی: تایدیپپتپویلکویگل (4
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Minimum Inhibitor Concentration (MIC)  

Minimum Bactericidal Concentration (MBC) 

و ه لولج رقت ی(، از دو روش راInvitro) یشگاهیط آزمایک ها در شرایوتیب یآنت یکروبیت ضد میجهت سنجش فعال

 شت وکط یمح 1cc یشگاهیآزما لوله 10 ک ازیدر هر ( Dilutionوله )شود. در روش رقت ل یاستفاده مسک یدانتشار 

1cc لوله اول  )مثال در میکن یمرا اضافه ن یلیس یپناز  یتصاعد یغلظت ها م. سپسیکن یاضافه م یباکترون یسوسپانس

 16ه پنجم ر لولکروگرم و دیم 8چهارم  یدر لوله  کروگرم،یم 4در لوله سوم  ،کروگرمیم 2کروگرم، در لوله دوم یم 1

د از مشاهده بعاگر م. یده یساعت قرار م 24تا  18به مدت گراد  یسانتدرجه  37 یلوله ها را در دماکروگرم و...(. یم

د از آن شفاف بع ین و لوله هایلیس یکروگرم پنیم 8 یچهارم حاو یلوله  یکدر شده ول 3تا  1 یلوله ش، یآزما یلوله ها

 MIC ظتن غلی. به ادکن یمرا مهار  یکه رشد باکتر میدان یمن یلیس یاز پن ین غلظتیکمتررا کروگرم یم 8بودند، 

ک یبعد از  وم یکن یپخش مآگار ط کشت یو در مح برداشته یچهارم به بعد، از هر کدام مقدار یاز لوله شود.  یاطالق م

ت دوم یز پلا یول رشد کرده یکلون، ن بودیلیس یکروگرم پنیم 8 یت اول که حاویشود که پل یمشاهده مون یانکوباسروز 

 ین که باکتریلیس یاز پن یحداقل غلظتن یبنابرا .شود یمشاهده نم ینوکل ن است،یلیس یکروگرم پنیم 16 یکه حاوبه بعد 

 .ندینما ین مییتع MICشه براساس یداروها را هم ینیبال یدوزها است.کروگرم یم 16،  (MBC) کشد یها را م

ا همان ن را بیلیس یپن(، Invivoداخل بدن موجود زنده )ط یک ها در شرایوتیب یآنت یکروبیمت ضد یجهت سنجش فعال

 از تند ون موش ها سرحال هسیلیس یکروگرم از پنیم 4م. به عنوان مثال در غلظت یده یبه موش ها م نیمع یغلظت ها

 یر رقمن حالت هیدهند و اول یان مکروگرم را به انسیم 4ن غلظت یض هستند. بعد ایکروگرم به بعد موش ها مریم 4

 یچ عالئمین فرد هیلیس یکروگرم پنیم 4.4م )مثال در غلظت یریگ یدر نظر م break point یشد، آنرا به عنوان نقطه 

ن در یلیس یپن 4.4غلظت  یکند(. پس وقت یباالتر فرد احساس سردرد و تهوع م یو غلظت ها 5.4در غلظت  یندارد ول

      .هندد یبزرگ آن را نشان م Cاست که با  break point ینقطه کروگرم، یم 4.4سالم است. خون ثابت است فرد 

C شود. یجاد میدر سرم فرد ا و دوز مجاز دارو یاز دارو که با درمان معمول یحداکثر غلظت یعنی 

ثابت  C حساس است. باشد، MICاز  بزرگ تر C، ییدارو یمقاوم است. اگر برا یباشد، باکتر Cبزرگتر از  MIC اگر

 یوقت .بداندمختلف را  یها یباکتر MICن است که یک پزشک ای ین حالت برایر است پس بهتریمتغ MIC یاست ول

 اصلهف یوقت یثابت بماند ول Cن است که یبخاطر ا داردک بار مصرف یساعت  8د که کن یمز یرا تجو ییپزشک دارو

ق یرقک یتویب یآنت یدوز کشندگ، Subletal ییدوز دارو در حالت دهد. یرخ م Subletalد شو یماد یز زیدو تجو یزمان

ظ فشار در حف یواره نقش مهمید. ابدیر یتکث همچنانتواند  یم یکترباجه یرسد در نت یم Staticو به سطح  شود یم

 ٪20 رو د دارد ییباال یما فشار اسمز یع سلولیط مایدرون بدن نترکد چون مح یممکن است باکتر یدارد ول یاسمز

 ابند.یبقا  انندتو یراحت م یلیها خ L-form .شوند یم L-formل به یترکند و تبد یمانند و نم یها زنده م یساکارز باکتر
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  :(Invitro) یشگاهیط آزمایک ها در شرایوتیب یآنت تیرگذار بر فعالیتاث یفاکتورها
 

1- pH ن دریتروفورانتوئیک ها مانند نیوتیب یآنت یبرخ :طیمح pH دها یو سولفانام دهایکوزینوگلیمانند آم یو برخ یدیاس

 ت هستند.ین فعالیشتریب یدارا ییایقل pHدر 
 

 یونیبات آنیر ترکی( و ساSodium PolyanetholSulfonate) SPSبعنوان مثال : طیمح یبات و اجزایترک  -2

نمک  س است.سرم حسا ین هایار به پروتئیبس نیلیکلوگزاسیشوند. د یدها میکوزینوگلیت آمیکشت خون مانع از فعالط یمح

 شود. یمن یلیس ینسبت به متلوکک اورئوس یدر استاف یکیوتیب یمقاومت آنت یسبب القا
 

ن . بعنواحساس استط یمح یط اتمسفریط و شرایمح یک ها نسبت به دمایوتیب ی: ساختار آنتکیوتیب یآنت یداریپا -3

 . تاسوم مقا نولون هایو ک دهایکوزینوگلیون حساس و ساختار آمیانکوباس ین ها نسبت به دمایلیس یمثال ساختار پن
 

  دهند. یک ها نشان میوتیب ینسبت به آنت یت کمتریشتر باشد، حساسیها ب یهرچه تعداد باکتر: یکروبیت میجمع -4
 

اوم مق یها جاد سوشیانجامد شانس یک به طول بیوتیب یبا آنت یهر چه زمان مواجهه باکتر :ونیمدت زمان انکوباس -5

 د.یبا یش میافزا
 

ا حساس ک هیوتیب یباال نسبت به آنت یکیت متابولیسرعت رشد و فعال یدارا یها یباکتر :یباکتر یکیت متابولیفعال -6

 باشند. یر تر میب پذیتر و آس

 
 

 :(Invivo)ط داخل بدن یک ها در شرایوتیب یت آنتیرگذار بر فعالیتاث یفاکتورها
 

االتر و بعت رشد سر یدارا یها یک ها بر باکتریوتیب ی: آنتیر باکتریو سرعت رشد و تکث یکیولت متابیفعالزان یم -1

 دارند. یشتریر بیشتر تاثیب یکیت متابولیفعال
 

ا ی یمرکز یصبستم عیسدر  یاز داروها نفوذ مناسب یاریبه عنوان مثال بس :بدن یت انتشار دارو در بافت هایوضع -2

 .ندارندرک محل زخم و چ
 

 یبودن باکتر یا داخل سلولی ی: به عنوان مثال خارج سلولدر داخل بدن یگاه باکتریجا -3
 

ت یعالفنع از ما یبافت نکروز یدیط اسی: به عنوان مثال شراک بافت هایولوژیزیط فیتداخل دارو با مواد و شرا -4

ت یفعال ک در محل زخم و چرک مانع ازینوکلئ یادهیو اس ین ها، چربیپروتئ یشود. غلظت باال یدها میکوزینوگلیآم

 شود. یک ها میوتیب یمناسب آنت
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 ها کیوتیب یآنتسم عمل یمکان
 

 
 

 :یسلول وارهیضد د (1

نالوگ آن یسیفسفومان. یکلوسرین و سیسیفسفوماعملکرد ره مانند وایوسنتز دیب یم هایعملکرد آنز الف( ممانعت از

 و شود ید میک اسیل مورامیاست-ن به انیل گلوکز آمیاست-ل انیمانع از تبدروات است و یفسفوانول پ یساختار

 .شود یم یدیتترا پپت یره جانبیکه مانع از سنتز زنج است D-Alanineن آنالوگ یریکلوسیس

مانند  ،کربنه( 55 دیزوپرنوئیا دیپیک لی)حامل باکتوپرونول  یمولکول هاعملکرد ون و یالسیدفسفر ب( ممانعت از

 یاجزا یتمام)د یساکار یپوپلیل واره وید ،غشاءساخت  یواحدها برا ریباکتوپرنول مسئول انتقال زن. یتراسیباسعملکرد 

 شود. ین به باکتوپرونول متصل میتراسیباسک یوتیب یآنت .کپسول( است بجز یپوشش سلول

و  نیتاوانسی، اورنیستوستیر ن،یپالنی، رامنیکوپالنیتا ن،یسی: مانند ونکومایواره سلولید یاب با سوبستراهیج( ترک

نس مانع از ترا یدیتتراپپت یجانبره یزنج یدر انتها D-Alanine_D-Alanineساختار  بهبا اتصال . نیتالوانس

 یتملوکک اورئوس مقاوم به یاستاف ین در درمان سوش هایسیونکوما. شوند یم یل پل عرضیو تشک ونیالسیکوزیگل

 ا همانی نیلیس یلوکک اورئوس مقاوم به پنیاستاف ین خود در درمان سوش هایلیس یمت شود.  یز می( تجوMRSAن )یلیس

 شود. یز می( تجوMSSAن )یلیس یحساس به مت

 یپنبتاالکتام ها )عملکرد مانند  :PBP یرفعال سازیغ با یواره سلولیون دیزاسیمریپلو  یجاد پل عرضیاد( ممانعت از 

وم یکروموباکتر که از ازتروناممانند هسته مونوباکتام ها  .(مونوباکتام هاو  باپنم هارکا ،ن هایسپورسفالو ها و نیلیس

Page 131 of 194

www.kolbedanesh.com



122    

 

 یپنبتاالکتام ها شامل موارد  ریسا یول رد و به اثر بتاالکتامازها مقاوم استک حلقه  دای ،شود یوالسئوم استخراج میو

بتاالکتام چهار  ک حلقهی( شود یا استخراج میسس کاتلیکه از استرپتوماپنم  یمیمانند ا) پنم ها ن ها وی، سفالوسپورها نیلیس

 PBP(Penicillin Binding Protein)  حساسند.به بتاالکتاماز دارند و  یدون پنج ضلعیازولیت قهبه همراه حل یضلع

ط یجاد شرایا ی: برااهازدیپپت یکربوکس عبارتند از PBPکان نقش دارند. انواع یدوگلیکه در سنتز پپتهستند  ییها میآنز

: سبب اتصال زهادایترانس پپت کند. یل میتبد  یدیتتراپپت را به یدیپنتاپپت یره جانبیکان، زنجیدوگلیف از پپتیاتصال دو رد

 ینیآم-لیوند کربوکسیجاد پیا وکان یدوگلیه پپتیدر گرم مثبت ها از دو ال یدیتتراپپت یجانب یره یبه دو زنج ینیسیپل پنتا گال

 شود. یم ها یدر گرم منف یدیتتراپپت یجانب یره ین دو زنجیب

 ها بتاالکتام دیتول یژگیو مثال
  یعیطب ها بر ضد گرم مثبت Vن یلیس یم پنی، پتاسGن یلیس ین پنیبنزات

 
 ن هایلیس یپن

  نازیلیس یپنمقاوم به  نیلیس ین، متیلین، فلوکلوگزاسیلیکلوگزاس ین، دیلین، نافسیلیاگزاس
 یمه صناعین
  

ضد ف )یع الطیوس نیلیس ین، کاربنیلیکارسین، تیلیپراسین، پیلین، مزلوسیلیازلوس
 (سودوموناس

 نیلیس ینو پنیآم نیلیس ین، آمپیلیس یآموکس

 آنالوگ بتاالکتام د، سولباکتام، تازوباکتامیک اسیکالووالن
 

 یبر ضد سوش ها پنم یپنم، مروپنم، ارتاپنم، دور یمیا
MDR  عفونتدر 
 یمارستانیب

 کارباپنم ها یمه صناعین

  

 یها یبر ضد باکتر نیابتوکسن، تیسیمونام، نوکارد یجی، تاازترونام
 یهواز یگرم منف

 مونوباکتام ها یمه صناعین

 

 ن،یل، سفازولین، سفپوزین، سفالکسیرین، سفاپین، سفالوتیسفراد
 لیسفادوروکس

ع یف وسیط) نسل اول
 (گرم مثبت ها بر ضد

  یمه صناعین
 

 
 
 
 
 
 

 ن هایسفالوسپور

 ن، سفوتتان،یتیم، سفوکسیکسد، سفورویسفاکلر، سفامندل، سفوران
 دیسینل، سفمتازول، سفویسفپروز

مشابه نسل ) نسل دوم
ف یع و الطیاول و وس

 (ها یبر ضد گرم منف

 یمه صناعین

م، یدیم، سفتازیم، سفپودوکسیم، سفوپرازون، سفوتاکسیکسیسف
م، ی، سفدالوکسزینیبوتن، سفد یاکسون، سفتیم، سفتریزوکسیسفت

  زولیمیم، سفپیزیم، سفودیتورن، سفتامت،  سفمنوکسیسفکاپن، سفد

ف اثر یط) نسل سوم
ع بر ضد یار وسیبس

ها و اثر کم  یگرم منف
 (بر گرم مثبت ها

 یمه صناعین

ف اثر یط) نسل چهارم منوی، سفلوپرنام، سفوزوپران،  سفکورومیم، سفپیپیسفن، یدیسفکل
ع بر ضد یار وسیبس

ها و اثر  یگرم منف
مشابه نسل اول بر 

م ، مقاوگرم مثبت ها
 (به بتاالکتاماز

 یمه صناعین

بر ) ا پنجمی ینسل بعد پرولی، سفتوبنیسفتارول
ار یبس یضد سوش ها
ع مانند یمقاوم و شا

MRSA) 

 یمه صناعین

مقاوم به  یآنالوگ ها م، سفتولوزان/تازوباکتامیدیباکتام/سفتاز یآو
 بتاالکتاماز

 یمه صناعین
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 :یسلول غشاءضد  (2

سس یمااسترپتو)از  نیسیداپتوماعملکرد مانند ( Depolarization) غشاء یکیو بار الکتر یب سازمان دهیالف( تخر

 (Eن یکسیم ین )پلیستیو کول B نیکسیم یپل ،نیدیروسیت، (شود یاستخراج م روزئوسپوروس

سبب و  دشو یاستخراج م سیلوس برویاساز بن یدیروسیهمانند ت) نیدیسیگرامعملکرد مانند  غشاء جاد سوراخ دریب( ا

سبب ود و ش یسس استخراج میاز استرپتوما)ن یسینومایوال، (شود یاز غشاء م میمانند سد یتیک ظرفی یون هایکاتخروج 

 (.برد داردکار ییمواد غذا در محافظت ازو س استخراج ین )از الکتوکوکوس الکتیسیو ن شود( یم غشاءم از یخروج پتاس

 

  :یو نسخه بردار یهمانندسازضد  (3

اد جیامل اوعاز راز یژ DNA. رازیژ DNAم یآنز یر واحد هایز اتصال به با DNA یممانعت از همانند سازالف( 

 DNA .د(ده یم چیپ راآنم و یتنظ را DNA ییفضان ام)ساختها است زومرازیو جزو توپوا باشد یل میل و کویرکوسوپ

 ر واحد است:یدو ز یدارا رازیژ

 واحد  ریزA: د.نچسب یبه آن م ن ها(ی)فلوکساس نولون هایک و کیدکسید نالیکه اس  

 واحد  ریزB: عالوه بر  .د(کن یمز مهار یک را نیکوئید تاین سنتز اسیوسینووب) چسبد ین به آن میوسیبووکه ن

 گذارد. یر مراز اثیژ DNAبر  زیندازول یمیترواین ،(ن هایفلوکساس) نولون هایک و نیوسیبوون ک،یدکسید نالیاس

 است. DNAز ضد سنتز ی)درمان سل( ن نیمیکلوفاز

ا واحد بت ریه زبکه  نیفابوتیو ر نیفاپنتیل، ریفاالزی، رنیفامپیر ،نیسیفامایرعملکرد مانند  :RNAسنتز  ب( ممانعت از

RNA از سنتز مانع  د ونچسب یممراز یپلmRNA یاهنفوذ به داخل سلول  یین به علت توانایسیفامایر د.نشو یم 

 دارد. یداخل سلول ییایباکتر یدر برابر عفونت ها یمناسب ت، عملکردیفاگوس

 

 :یساز نیپروتئضد  (4

که از  نیسیدامانیکلمانند ا )دهیمآزنکویل ،کلینامفرانند کلم ،گذارند یاثر م بوزومیر 50Sواحد  ریز یرو ک دستهی( الف

، نیسیروماتیتل ،نیسیترومایار ،نیسیماناتا)دها یو کتولدها یماکرول ،(شود یس استخراج مینکولننسیسس لیاسترپتوما

  .دون(یلاگزازو) دینزولین( و الیستینوپریکو-نیستیفوپرلن )دایدیسی، گرامکیدید فوزیاس ن(یسیترومایآز ،نیسیترومایکالر

ها دیکوزینوگلیآمو  ن هایکلیتتراسامانند  شوند، یم بوزومیر 30Sواحد  ریزعملکرد از  مانعگر یددسته  ب(

 یو خاتمه م یل سازیشامل مراحل آغاز، طو ین سازیپروتئ. (ن و ...یسیکاین، امیسیجنتامان، یسیتوبراما، نیسیاسترپتوما)

 یل سازیدر مرحله طو ین سازیضد پروتئ یک هایوتیب یر آنتیدها در مرحله آغاز و سایکوزینوگلید و آمینزولیباشد. ال

 کنند. یجاد میاختالل ا
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 ن یاتصال به پروتئ با نیسیاسترپتوما :دهایکوزینوگلیآمP12 ر واحد یاز زS50 حد بزرگ وا ریر شکل زییتغ سبب

ل در ز با اختالیدها نیکوزینوگلیر آمیسا شود. یم mRNA یکیکد ژنت یا اشتباه خوانی Misreading وبوزوم یر

و  tRNAن یونیل متیبه همراه فرم یبوزومیر 50sو  30s یر واحدهایجاد کمپلکس آغازگر ترجمه )مجموعه زیا

mRNA یکیکد ژنت یاشتباه خوان( سبب mRNA ضد  یها نیلیس یدها همانند کارباپنم ها، پنیکوزینوگلیآم .دنشو یم

وناس مقاوم سودوم ینسل سوم، چهارم و پنجم در درمان عفونت ها ین هاینولون ها و سفالوسپوریسودوموناس، ک

 شوند. یز مینوزا تجویآئروژ

 رواحدیز نیکلیل تتراساگاه اتصایجا :نیکلیتتراسا S30 مانع از اتصال و است  یبوزوم باکتریرRNAt بوزوم یه رب

 یابرمان انتخها د نیکلیتتراسا شود. یم ین سازیپروتئ یل سازیمانع از مرحله طو نیکلین عمل تتراسایبا ا شود. یم

 توانند به داخل سلول نفوذ کنند. یچون م هستند یداخل سلول یها یباکتر

 رواحد یبه ز با اتصالن یسیندامایهمانند کل :کلینفرامکلS50 بواسطه  یدیپتپوند یل پیتشک مانع از ،یبوزوم باکتریر

  شود. یدرحال ساخت م یدیپپت یره پلیدر زنجل ترانسفراز یدیعملکرد پپت

 رواحد ی: به زدونیاگزازول – دیلزونیالS50 د رواحیاتصال آن به زمانع از  و متصل یبوزوم باکتریرS03 ل یو تشک

انع م یل سازیبا تداخل در مرحله طو یساز نیپروتئضد  یک هایوتیب ی. اکثر آنتشود یم یبوزومیر S70کمپلکس 

د یلنزویال د.نکن یعمل م یساز نیپروتئدر مرحله آغاز دها یکوزینوگلیو آمد ینزولیشوند اما ال یم نیپروتئاز سنتز 

ن یسینکوماانتروکک مقاوم به و ین جهت درمان عفونت هایسیو داپتوما نیکلیسا یجین ها، تایهمانند استرپتوگرام

(VREتجو )شود. یز می 

 ین( میسیندامایدها )کلینکوزآمیکل و لیعملکرد آن مشابه کلرامفن: ن(ی)استرپتوگرام نیستینوپریکو - نیستیدالفوپر 

 شود. یم زی( تجوVRSEن )یسیبه ونکومالوکک اورئوس مقاوم یاستاف یعفونت ها در درماند ینزولیهمانند ال باشد.

 ل یزولوسیبا اتصال به ا :نیروسیمووپtRNA ماد در پک به شکل یوتیب ین آنتیا شود. یم ین سازیمانع از پروتئ

 شود. یز مین سالم تجویحامل ینیاز بآن  یشه کنیو ر (MRSA) لوکک اورئوسیدرمان عفونت زرد زخم استاف

 رواحد یبا اتصال به ز :دهایماکرولS50 ل یدیپپت یی، مانع از جابجایبوزوم باکتریرtRNA شود. یم 

 رواحد یبا اتصال به ز :کیدیفوز دیاسS50 یره پلیزنج ل شدنیو طو یدیوند پپتیجاد پیمانع از ا ،یبوزوم باکتریر 

 شود. یم یدیپپت

 رواحد یبا اتصال به ز :نیسینومایاسپکتS50 یبر رو بوزومیرمانع از حرکت  ،یبوزوم باکتریر mRNA شود. یم 
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و  اشندب یم یاکترب یکیمتابول یا چند سوبسترایک یبا  یتشابه ساختار یکه دارا ییها کیوتیب یآنت :تیمتابول یآنت (5

مانع م یمتوپریتر و دی، داپسون، سولفانامPAS یک هایوتیب یآنتکنند.  یجاد میاختالل ا یباکتر ید انرژیسم و تولیدر متابول

 .باشند یک مطرح میواستاتیباکتر یک هایوتیب یو بعنوان آنت شوند یک مید فولیتز اساز سن

 (یلآ یبازهاک و یفول دیر سنتز اسی)مس   THF «--------DHF «--------PABA ------»ن یا پوریالت یدیمیت

 باشد. یم DHFRم واکنش دوم یو آنز DHPSم واکنش اول یآنز

PABA : دیک اسینو بنزوئیپارا آم          DHF : درو فوالتیه ید               THF : والتفدرو یتترا ه 

DHPS : درو پتروات سنتازیه ید     DHFR : درو فوالت ردوکتازیه ید       PAS : دیک اسیلیسینو سالیپارا آم      

              

 ه یار شبیکه بس یکیوتیب ی: آنتدیسولفانامPABA م یجه آنزیاست و در نتDHPS ک یوتیب ینتآن یبه طور اشتباه از ا

 یز آن بجاااشتباها  DHFRم یجه آنزیاست در نت DHFه یار شبیم بسیمتوپریکند. تر یش ماده استفاده میبه عنوان پ

DHF ند شو یمخلوط م 1به  5م با نسبت یمتوپرید( و تریسولفامتوکسازول )سولفانام یکند. وقت یاستفاده م

 ( نام دارد.Co-trimoxazoleموکسازول )یکوتر

 ه یشب :داپسونPABA ل یواکنش تبد که یمیآنز دیاس کیلیسینوسالیپاراآمشود.  یز میباشد و در درمان جذام تجو یم

THF اندازد. یدهد از کار م یالت را انجام میدیمیبه ت 

 نیلیبداک (Bedaquiline )م یر بر آنزیبا تاثاست که دال یسیباکترت یمتابول یک آنتیATP  از سنتز  مانعسنتازATP 

 ت پمپیش فعالیافزا شود. یز میتجو ییمقاومت چند دارو یوم دارایکوباکتریما یشود و در درمان عفونت ها یم

 ک است. یوتیب ین آنتیسنتاز علت مقاومت به ا ATPم یآنز Cرواحد یکد کننده ز atpEون ژن یافلوکس و موتاس یها

 یارادر یجارم ییایباکتر یدر درمان عفونت هادال است که یوسیت باکتریمتابول ینتک آیبعنوان : نیتروفورانتوئین 

ا یحسرعت ا تروفوران ردوکتاز( بهین ها )نیبواسطه عملکرد فالووپروتئ ین دارو در درون باکتریا شود. یز میتجو

 یگ باکترو ... سبب مررووات یسم پی، متابولیره تنفسی، زنجDNA، یبوزومیر ین هایشود و با حمله به پروتئ یم

 شد. با یمنع ینسبت به آن شا ییک، مقاومت دارویوتیب ین آنتیسم عمل ایت و مکانیع فعالیف وسیشود. به علت ط یم

 ل در مولکو یعرض یوندهایجاد پیاداز و ینواکسیمنوآم ییایم باکتری: سبب مهار عملکرد آنزدونیفورازولDNA یم 

 شود. یز میاسهال تجو ییایباکتر یعفونت هادر درمان ک یوتیب ین آنتیشود. ا

 جهیر نتند و دک ید مین را اکسیت فنل اکسیمتابول یک آنتیشود، به عنوان  یم یکه وارد باکتر ی: هنگامدازولیمترون 

 شود. یم DNAو سنتز  یمانع از همانندساز یباکتر DNA با قطعه قطعه کردن
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 سیوزوم توبرکلیکوباکتریماضد  یاختصاص یداروها: 

 ییایباکتر یژن هامحصول  شود. یم کیکوئید مایسنتز اسویب مانع ازت یمتابول یک آنتیبه عنوان  :دیازیزونیا .1

katG  وinhA را ید زنشو یمد یازیزونیا یسبب فعالسازkatG  ست و اداز یپراکس و م کاتاالزیآنز یسازنده

inhA م انول یسازنده آنزACP ر یی. با تغکنند یفعال م ید را در داخل باکتریازیزونیا یکه دارو ردوکتاز است

 شود. ید مقاوم میازیزونیبه ا یم ها باکترین آنزیا یکیژنت

 یم( H+ ان )غلظتیب گرادین رفتن شیب باعث ازاست و  یباکتر یتوپالسمیس یمحل اثر آن غشا :دین آمیرازیپ .2

جب مقاومت موشده و داز ین آمیرازیداز و پین آمیکوتین یم هایآنز ر درییعث تغبا pncAژن ون در یموتاسشود. 

 شود. یمد ین آمیرازیپنسبت به 

ل ینوزیرابآسنتز  ر درییعث تغبا embBژن ون در یموتاسشود و  یگاالکتان منویمانع از سنتز آراب :لواتامبوت .3

 ،میسینوب ژن را کیم اسم یشود. اگر بخواه یمک یوتیب ین آنتینسبت به ا یموجب مقاومت باکترو  ترانسفراز

 ،که اگر حرف اول به شکل بزرگ نوشته شود یدرحال ،embBم مانند یسینو یاول آن را با حرف کوچک م

 است. نیپروتئک یمربوط به 

 را etaBو  etaA شود و یک میکوئید مایمانع از سنتز است یمتابول یک آنتیبعنوان د یازیزونیا همانند :دیآمنویات .4

 شود. یداز مین مونواکسیسنتز فالو موجب کهکند  یفعال م

 :ییایباکترع یشا یعفونت ها یکیوتیب یدرمان آنت

رپونما، را، تیوم ها، لپتوسپیدیمننگوکک، استرپتوکک ها، کلستر یدر درمان عفونت ها یک انتخابیوتیب یآنت نیلیس یپن
 شد.با یفاقد اسپور و پاستورال م یها یهواز یسس، بینومایس، اکتیلوس آنتراسیباس

 باشد. یس میلیرابیا و پروتئوس میستریل یدر درمان عفونت ها یک انتخابیوتیب یآنت نیلیس یآمپ

ال، یسلوس، کلبیموراکسال، گنوکک، هموف یدر درمان عفونت ها یک انتخابیوتیب یآنت نسل سوم ین هایسفالوسپور
 باشد. یس( می)سپس یکوالیس، سالمونال )حصبه( و ایپروتئوس ولگار

ن(، یسیس حساس به ونکومای)انتروکک فکال MRSA، VSEF یدر درمان عفونت ها یک انتخابیوتیب یآنت نیسیونکوما

 باشد. یوم میکیوم جینه باکتریلوس سرئوس و کوریباس

ال، لرا، بروسو کیبریوا، ینیرسیا، یاها، بورلیدیاها، کالمیکتزیر یدر درمان عفونت ها یک انتخابیوتیب یآنت ن هایکلیتتراسا
 باشد.  یال میکوپالسما و کوکسیام

 روند. ی( به کار میمیگال و سالمونال )باکتریش یدر درمان عفونت ها نولون هایفلوروک

کوباکتر یال، هلونیو کلرا، لژیبریک، ویپیآت یوم هایکوباکتریما یدر درمان عفونت ها یک انتخابیوتیب یآنت دهایماکرول
 رد.یگ یام مانج نیسیاسترپتومابا  یباشد. درمان توالرم یسما و بوردتال م، اوره آ پالیلوباکتر ژژونی، کمپیلوریپ

 باشد. ی( مUTI) یکوالیکا و ایتیا انتروکولینیرسیا، ینوکارد یدر درمان عفونت ها یک انتخابیوتیب یآنت موکسازولیکوتر
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 :ک هایوتیب یآنت یعوارض جانب

 التهاب)ت یک پوست و فلبیآلرژ ی، واکنش هایالکسیشوک آنافدهان و واژن،  یقارچ ی، عفونت هایکیوتیب یاسهال آنت

 باشد. یک ها میوتیب یمشترک مصرف آنت یاز عوارض جانب (پا یسطح یدهایترومبوز ور معموال همراه با

 یعیبه علت حذف فلور طب :معده و روده یها یاختالل در باکتر (1

 یمنیستم ایو اختالل در تعادل س یعیلت حذف فلور طببه ع :زند( ی)مثال دهان آفت م یقارچ یبروز عفونت ها (2

 Kن یتامیسازنده و یعیبه علت حذف فلور طب :اختالل در انعقاد خون (3

 شود( یاد میه زیکل )بار یویکل یینارسا (4

 Bن یتامیسازنده و یعیبه علت حذف فلور طب :Bن یتامیکمبود و (5

 ش احتمال سرطانیافزا (6

 یمقاوم باکتر یجاد عفونت توسط سوش هایبه علت ا :درمانشدن دوره  تر یطوالن (7

 کیتویب یپس از مصرف آنت یمقاوم باکتر یجاد سوش هایبه علت ا :ک هایوتیب یش مقاومت در برابر آنتیافزا (8
 

 یعوارض جانب کیوتیب یآنت
وع ، تهیدرد شکم ، اسهال،یتب، راش و بثورات جلد ،یالکسیو شوک آناف یت فورید حساسایازد ن هایلیس یپن

 )در دوز باال( یزیت، خونری، واسکولیلینوفیو استفراغ، ائوز

، سهالا، ینیپوپروتئیت، هیت، ترمبوفلبیاد حساسیت، ازدیک، تب، نفریتیهمول ی، راش، آنمیآلرژ ن هایسفالوسپور
 س واژنیازیدیسرم، کاند یماریب

 ، سردردیت کبدیسم ، راش، تهوع و استفراغ،ی، آلرژیلینوفیائوز کارباپنم ها

 دهایکوپپتیگل
 ن(یسی)ونکوما

دم عو  یجیر مزه دهان، گییت، تغیسندروم مرد قرمز )سرخ شدن، کاهش فشار خون و خارش(، فلب
 نیستامیاد ترشح هیت گوش، ازدیت، سمی، نفرتعادل، تهوع، استفراغ، سردرد

 ن(یتسین و کولیتراسیباس یدیپپت یپل یاک هیوتیب یر آنتی)همانند سا یو عصب یویت کلیمسموم Bن یکسیم یپل

 یت عصبیشوک، تشنج، سم نیکلوسریس

 یب، تهوع و استفراغ، اسهال، ی، درد شکمیت کبدیسال، سم 8ر یر رنگ دندان کودکان زییتغ نیکلیتتراسا
 ب به رشد استخوانیت، آسیجاد کولی، کاهش فلور روده و اییاشتها

و  یجی، گ(Vertigo) کره چشم یرارادیت غا، حرکییگوش و کاهش شنوا، وزوز یویت کلیسم دهایکوزینوگلیآم

 عدم تعادل، تهوع، استفراغ

 کیآپالست ی، آنمیسندروم بچه خاکستر کلیکلرامفن

اد یرقان، ازدین(، یلیس ین و آمپیلیس ین از عوارض آموکسیت با غشاء کاذب )همچنیکول نیسیندامایکل
 شت، تهوع و استفراغ، اسهال، رایحساس

 ییااشته یر مزه دهان، بیی، تهوع و استفراغ، اسهال(، تغی)درد شکم یاختالل دستگاه گوارش دهایماکرول

 نی، سندروم سروتونیطیمح ی)کاهش پالکت ها(، نوروپات یتوپنیترومبوس دون یاگزازول

، یخواب ی، بیحال ی، تهوع و استفراغ، اسهال(، سردرد، بی)درد شکم یاختالل دستگاه گوارش نولون هایک
 ت به نوریحساس

 ت کبدیعات بدن، سمیشدن ما یقرمز تا نارنج نیفامپیر

 س واژن، مزه فلز در دهانیازیدی، کاندیجیتهوع و استفراغ، سردرد، گ دازولیمترون

، یجیت به نور، سردرد، گی، راش، حساسییاشتها ی، تهوع و استفراغ، اسهال، بیدرد شکم دهایسولفانام
 جانسون )نکروز پوست و مخاط(-ونسیوان، نقص فوالت، سندروم استاستخ یدگیپوس

 ، عدم تعادلیطیمح ی، نوروپاتیت کبدیک، سمیتیهمول یاسهال، تهوع و استفراغ، آنم ومیکوباکتریضد ما
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 :ها یباکتردر  یکیوتیب یآنتمقاومت  یسم هایمکان

ام ها و کتالبتا ،میمتوپریترمقاومت به مانند  Influx یورود یها پمپ قیاز طر کیوتیب یممانعت از ورود آنت (1

 (ییغشا ین هایپور و کاهش ک ها با استفاده از کوچک کردنیوتیب یآنت ز نفوذ)ممانعت ا کلیکلرامفن

نولون ها، یبرابر ک در ی: مقاومت باکترEfflux یخروج یها با استفاده از پمپ کیوتیب یآنتو دفع خارج کردن  (2

 رد.یگ یق صورت مین طریلوکک از این در استافیکلین و مقاومت به تتراسایسیترومایارکل، یکلرامفن

 ککلویاستاف ،E. coli ین در باکتریلیس یمانند مقاومت به پن م،یآنز با استفاده از کیوتیب یآنت یرفعال سازیغ (3

 یک هایوتیب یتآن د وکنن ید میم بتاالکتاماز تولیکه آنز ،هیال پنومونیکلبسو  نوزایآئروژ وناسسودوم ،سیدیدرمیاپ

شتر یبت برم مثگو در  یشتر کروموزومیب یگرم منف یها یبتاالکتامازها در باکتر یکیمنشأ ژنت .دشکن یالکتام را مبتا

 یدیپالسم یژن هاتوسط ل ترانسفراز یم استید آنزیکل تولیها به کلرامفن یع مقاومت باکتریعلت شااست.  یدیپالسم

cat ک است.یوتیب یآنت یرفعالسازیو غ 

 ینده کد کن) mec Aر در ژن ییبا تغ لوکک اورئوسیاستاف MRSA یسوش ها: کیوتیب یآنت اثرگاه یر جاییتغ  (4

به  یباکترمت موجب مقاود که نشو یم PBP2aد یگاه اثر بتاالکتام ها( سبب تولیبعنوان جا PBP دازیم ترانس پپتیآنز

 PREP یاسوش ه .دنشو یم و ... نیلینافس ،نیلیاگزاس ،نیلیس یمت مانندمقاوم به بتاالکتاماز  ین هایلیس یپن

ها  یاکترب یبرخ شوند. یبه بتاالکتام ها م یسبب مقاومت باکتر PBPر ساختار ییز با تغیه نیاسترپتوکک پنومون

در ر ییانتروکک با تغ VRE یسوش ها شوند. یکل میباعث مقاومت در برابر کلرامفن و کردهله یبوزوم را استیر

ژن کد  ون دریموتاس د.نشو ین میکوپالنین و تایسیسبب مقاومت به ونکوما یواره سلولید یدیره تتراپپتیساختار زنج

د با ک erm یباشد. ژن ها ین میسیندامایها به کل یباکتر یکیوتیب یعامل مقاومت آنت یبوزومیر 50sرواحد یکننده ز

 د.شون یدها میو بروز مقاومت به ماکرول یبوزومیر 23rRNAون یالسیله کننده، سبب متیمت یم هایکردن آنز

 دجایلم ایوفیب ،دهند یل میتشک یکلوندر بدن  یکس دارند که وقتیکوکالیبه اسم گل یپوشش ها یباکتر :لمیوفیل بیتشک (5

 ککولیاستاف ،ند سالمونالمان شود( یم یک به باکتریوتیب یآنت یمانع از دسترس یدراتیکربوهپوشش  شود ) یم

 .نوزایسودوموناس آئروژ و سیدیدرمیاپ

6) Titration: دهد یم هشم کایدر اتصال به آنزو سوبسترا را ک یوتیب یآنت رقابت ،میآنزد یتولش یبا افزا یباکتر. 

 ا.هن یو پور کید فولید اسیتول یکیر متابولیدر مس (موکسازولیکوتر) میپرمتویترا و دهیمسولفانامقاومت به مانند 

شاهده ا میدیه و کالمیوژنز، استرپتوکک آگاالکتیدر استرپتوکک پ یکیوتیب ین مقاومت آنتیدر حال حاضر کمترنکته: 
 شود. یم
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MDR (Multi Drug Resistance) یکیوتیب یآنتبه چند خانواده  مقاوم یها یباکتر ای: 
1) MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)  

2) VRE (Vancomycin-resistant Enterococci) 

3) ESBLs (Extended-Spectrum Beta-Lactamases) 

4) PRSP (Penicillin-Resistant Streptococcus pneumoniae) 

 

 الکتامازهابتاشوند.  یا مهبه بتاالکتام  یک بتاالکتام سبب مقاومت باکتریوتیب یکه با شکستن آنت ییم هایآنز :بتاالکتامازها

که  ییها یاکتر( از بInoculum effectح )یده اثر تلقیپدبر اثر  شوند و یط خارج ترشح مید و به محیاد تولیمقدار زبه 

ستم ی)س نتگرون هایاژن و  یکیوتیب یآنت یسوبسترابر اساس بتاالکتامازها . کنند یز حفاظت مین کنند ید نمیبتاالکتاماز تول

 شوند.  یم میناز و متالوبتاالکتاماز تقسیلیس یناز، پنیالوسپور( به سه گروه سفBush-Jacoby یطبقه بند

 یه توالبر اساس تشاب یم بندی)تقس Ambler یستم طبقه بندیس Cکه معادل گروه  هانازیسفالوسپورا یک یدر گروه 

و سبب مقاومت  است یکروموزوم AmpC ژن ،د بتاالکتامازیباشد منشاء تول یز مینبتاالکتاماز(  یم هایآنز ینه هایدآمیاس

انواده در خ وباشند  ید حساس نمیک اسین نوع بتاالکتامازها به کالوالنیا شود. یبه بتاالکتام ها بجز کارباپنم ها م

 د. نگال( وجود داریاسه )بجز سالمونال و شیانتروباکتر

 یهانازیلیس یپن شامل Aم شده است. دسته یتقس Dو  Aبه دو دسته  Amberستم یدر س هانازیلیس یپنا یگروه دو 

 TEM (Temoneira) ،2-TEM ،1-SHV-1 [ فیع الطیوس یبتاالکتامازها، لوس سرئوسیو باس یلوککیاستاف

(Sulfhydryl Variable )ف، یع الطیار وسیبسESBLs (actamasesL-etaBpectrum S-Extended)[ 

 IMI (lactamase-βrolyzing hyd-mipenemI) ،CKP یکارباپنمازهاو  فیع الطیوس ینازهایسفالوسپور

(Klebsiella pneumoniae Carbapenemase)  وSME-1 (Serratia marcescens enzyme) نتوباکتر یدر اس

 GES/IBC (Guianaگر کارباپنمازها شامل ید. هستندد حساس یک اسیکالوالن یاثر ممانعتکه به  باشد یم یباومان

Extended Spectrum/Integron-Borne Cephalosporinase ) وNMC (Not Metalloenzyme 

Carbapenemase )باشد.  یمESBLs دسته ن ها و مونوباکتام ها مقاوم هستند. یبه سفالوسپورD  نازهایلیکلوگزاسشامل 

 .باشد یمنازها یلیاگزاسو 

وم به مقاو  Znه وابسته ب یل کارباپنمازهاامشو د باش یم Amblerستم یس Bمعادل دسته  متالوبتاالکتامازهاا یگروه سه 

IMP (Imipenemase )نوزا، یدر سودوموناس آئروژ bla (Beta-Lactamase) بتاالکتام است مانند یاکثر آنالوگ ها

ه، یونال پنومیکلبس، ینتوباکتر باومانیا مارسسنس، اسیدا، سراشیسودموموناس پوت) یگرم منف یها یاز باکتر یاریدر بس

ه و یال پنومونی، کلبسیکوالیدر اNDM-1 (New Delhi Metallo-beta-lactamase )و  (توکا یال اوکسیکلبس

 انتروباکتر کلواسه آ.

 :ک هایوتیب یها نسبت به آنت یباکتر یاز مقاومت ذات ییمثال ها

 آزترونامبه  یمقاومت ذات یدارا گرم مثبت یها یباکتر

 نیسیبه ونکوما یمقاومت ذات یدارا یمنف گرم یها یباکتر

 دازولیبه مترون یمقاومت ذات یدارا یهواز یها یباکتر

 دهایکوزینوگلیبه آم یمقاومت ذات یدارا یهواز یب یها یباکتر

کل و ی، کلرامفنموکسازولیکوتربه  نوزایسودوموناس ائروژ، دهایکوزینوگلین ها و آمیبه سفالوسپور انتروکک ها

 هستند. یمقاومت ذات یدارا نیستیبه کول گنوککو  نیلیس یبه آمپ الیکلبس یگونه ها، نیکلیتتراسا
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 ین به آنتارائه داد که به علت مقاومت روز افزو ییها یاز باکتر یستی( لWHO) یسازمان بهداشت جهان 2017در سال 

ا در سه هک یوتیب یزان مقاومت به آنتیمها بر اساس  ین باکترید دارند. ایجد یک هایوتیب یاز مبرم به آنتیک ها، نیوتیب

 یاکترب یرند. در سطح بحرانیگ یقرار م (Medium) و متوسط (High) ، باال(Critical) یبحران (Priorityت )یاولو

ان ماریب یندگز یراب یدیبعنوان تهد یو پنومون یسم یمانند سپت ییجاد عفونت هایکه با ا ها( ی)اَبَرباکتر قرار دارند ییها

 ک هایوتیب یمقاومت چند گانه به آنت یدارا یها ین سطح باکتریباشند. در ا یژه مطرح میو یزمند مراقبت هااین

(MDR مانند )ن یهتربا به ه ین باکتریا و پروتئوس قرار دارند. ایال، سراشی، کلبسیکوالینتوباکتر، سودوموناس، ایاس

ت یجه به اهمبا تون ها مقاوم هستند. یو نسل سوم سفالوسپور مانند کارباپنم ها MDR یها یضد باکتر یک هایوتیب یآنت

رمان د یرو قات بریقرار دارد، تحق یت سازمان بهداشت جهانیس که در اولویوم توبرکلوزیکوباکتریما یدرمان عفونت ها

ک ی 2014در سال  ن فهرست قرار ندارد.یرد و در ایگ یبصورت جداگانه انجام م ین باکتریمقاوم ا یعفونت ها

ن یت به انکه هنوز موارد عفونیگونرا در ژاپن کشف شد. با ا ایسرین HO41ه ی( به نام سوSuper Bug) یاَبَرباکتر

منجر  یهانرت ناگآرام که بصو یریجاد عفونت با سیو ا یکیوتیب یآنت یل مقاومت باالیافته است اما به دلیوع نیش یباکتر

 است. مد نظرنده یدر آ یدیهدشود، بعنوان ت یمار میو مرگ ب یسم یبه سپت

 ت متوسطیاولو ت باالیاولو یت بحرانیاولو

 مقاوم به کارباپنم ینتوباکتر باومانیاس 

 نوزا مقاوم به کارباپنمیسودوموناس آئروژ 

 دیاسه مقاوم به کارباپنم و تولینتروباکترا 

 ESBLکننده 

 نیسیوم مقاوم به ونکومایانتروکک فس 

 ن و   یلیس یس مقاوم به متلوکک اورئویاستاف

 نیسیو مقاوم به ونکوما ینینابیمقاومت ب یدارا

 نیسیترومایکالرمقاوم به  یلوریکوباکتر پیهل 

 نولونیلوباکتر مقاوم به فلوروکیکمپ 

 نولونیسالمونال مقاوم به فلوروک 

 ن و یمقاوم به سفالوسپورگونرا  ایسرین

 نولونیفلوروک

 نیلیس یر حساس به پنیپنوموکک غ 

 نیلیس یلوس انفلونزا مقاوم به آمپیهموف 

 نولونیگال مقاوم به فلوروکیش 

 

  :یکیوتیب یکاهش مقاومت آنت یراه کارها

 کیتویب یکاهش مصرف آنت 

 مارستانیب یبخش ها در یبهداشت یراقبت هام 

 یسیما یدیمانند پسودور دیجد یک هایوتیب یآنت یتوسعه  کشف و( نPUMو ) ک یوتیب یآنت ییایمیر ساختار شییتغ

ملکرد با ممانعت از ع کهدها است یئوتآنالوگ نوکل شود و یمسس در خاک جدا یاز استرپتوما PUM .موجود یها

RNA سم عمل یمکان .موثر است ها یاَبَرباکتر بر ضدمراز  یپلPUM ست.ن متفاوت ایفامپیسم عمل ریبا مکان 

 الوک یآموکسکوبه نام  کیلوند کالوین و اسیلیس یآموکس از یبیمانند ترکک ها یوتیب یآنت یقابتر ید مکمل هایتول. 

 شود. یجوروس استخراج میولیسس کالویاسترپتوماک از ید کالولونیاس
 ل
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 سم مقاومتیمکان سم عملیمکان گاه اثریجا کیوتیب یآنت
و  PBP) یعرض یوندهایجادکننده پیا یم هایممانعت از عملکرد آنز  یواره سلولیسنتز د بتاالکتام ها

 داز(یترانس پپت
 رفعال شدن دارو با بتاالکتامازهایغ 
 ر ساختار ییتغPBP 
 ن هایپور یریکاهش نفوذپذ 

 یدیتپنتاپپ یره جانبیزنج یدر انتها نیآالن-Dن_یآالن-D به نیسیونکوما  یواره سلولیسنتز د دهایکوپپتیگل
 شود. یداز میکوزیمتصل و مانع از عملکرد ترانس گل

 نندک ین عملکرد غشاء را مختل میتاوانسین و اورین، دالباوانسیتالوانس. 
 شود. یدازها مینع از عملکرد ترانس پپتن مایتاوانسیاور 

 رییتغ D-ن_یآالنD-ن به یآالنD-
 الکتات-Dن_یآالن
 ش سنتز یافزاD-ن_یآالنD-نیآالن 

 خارج کردن دارو با پمپ افلوکس  د.شو یواره میسنتز د یش سازهایع از عملکرد باکتوپرنول در حمل پمان  یواره سلولیسنتز د نیتراسیباس

راز فل ترانسیم انویروات است و مانع از عملکرد آنزیآنالوگ فسفوانول پ  یواره سلولیسنتز د نیسیفسفوما
 شود. ید میک اسیل مورامیاست -Nن به یل گلوکز آمیاست -Nل یدر تبد

 ل ترانسفرازیم انویش آنزیافزا 
 دارو یمیآنز یرفعالسازیغ 

 بوزوم یر 30sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ دیکوزینوگلیآم
 یدیره پپتیزنج ییممانعت از جابجا  
 یاشتباه خوان mRNA 

 دارو یمیآنز یرفعالسازیغ 
 بوزومیرون یالسیتم 
 کاهش ورود دارو 

 بوزوم یر 30sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ ن هایکلیتتراسا
 یدیره پپتیل شدن زنجیممانعت از طو 

 خارج کردن دارو با پمپ افلوکس 
 محافظ ین هاید پروتئیتول 
 یبوزومیر

 بوزوم یر 30sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ نیکلیگسایتا
 یدیره پپتیل شدن زنجیانعت از طومم 

 خارج کردن دارو با پمپ افلوکس 
 

 بوزوم یر 50sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ دهایماکرول
 یدیره پپتیممانعت از خروج زنج 

 بوزومیون ریالسیمت 
 خارج کردن دارو با پمپ افلوکس 

 بوزوم یر 50sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ دهاینکوزآمیل
 یدیوند پپتیجاد پیعت از اممان 

 بوزومیون ریالسیمت 

 بوزوم یر 50sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ نیتوگراماسترپ
 یدیره پپتیممانعت از خروج زنج 

 بوزومیون ریالسیمت 
 خارج کردن دارو با پمپ افلوکس 
 دارو یمیآنز یرفعالسازیغ 

 وزوم بیر 50sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ کلیکلرامفن
 ل ینو اسیآم یریگیممانعت از جاtRNA 

 دارو یمیآنز یرفعالسازیغ 

 بوزوم یر 50sرواحد یاتصال به ز  نیسنتز پروتئ دون هایاگزازول
 دیممانعت از شروع سنتز پپت 

 ر ییتغrRNA 
 بوزومیون ریالسیمت 

 tRNAم ی( آنزBypassض )یتعو  سنتتاز tRNAل یزولوسیممانعت از عملکرد ا  نیسنتز پروتئ نیروسیموپ
 سنتتاز

 م یر آنزییتغtRNA سنتتاز 

درو پتروات یه یم دیض آنزیتعو  درو پتروات سنتتازیه یممانعت از عملکرد د  سنتز فوالت دهایسولفانام
 سنتتاز

درو فوالت یه یم دیض آنزیتعو  درو فوالت ردوکتازیه یممانعت از عملکرد د  سنتز فوالت میمتوپریتر
 ردوکتاز

  IVزومراز یتوپوا DNAراز و یژ DNAممانعت از عملکرد  DNA سنتز  نولون هایک
 یممانعت از عملکرد دستگاه همانندساز DNA  

 کیوتیب یگاه هدف آنتیر جاییتغ 
 خارج کردن دارو با پمپ افلوکس 
 گاه هدف دارویمحافظت از جا 
 ن با یمقاومت به فلوکساس
 دارو یمیآنز یرفعالسازیغ

 گاه اثر دارویجار ییتغ  مرازیپل RNAممانعت از عملکرد  RNA سنتز  ن هایسیفامایر

فعال کننده  یم هاینزر ساختار آییتغ  ا شده دارویتوسط مشتقات اح DNAب به یآس  کید نوکلئیسنتز اس نیتروفورانتوین
 دارو

فعال کننده  یم هایر ساختار آنزییتغ  ا شده دارویتوسط مشتقات اح DNAب به یآس  کید نوکلئیسنتز اس دازولیمترون
 دارو
 دارو یم سم زداینزاستفاده از آ 
 خارج کردن دارو با پمپ افلوکس 

کاهش  غشاء و یکیر بار الکترییتغ  یو خارج یداخل یختن غشایو از هم گس LPSاتصال به   یسلول یغشا ن هایکسیم یپل
 اتصال دارو به غشاء

ر غشاء و کاهش اتصال دارو به ییتغ  جاد کانال و سوراخ در غشاءیا  یسلول یغشا نیسیداپتوما
 غشاء
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 ن هایوسیباکتر

و  دالیوسین مواد باکتریشوند. ا ید میها تول یهستند که توسط باکتر یکیوتیب یآنتشبه  یعیو طب یدیپپتمواد ن ها یوسیباکتر

منشاء  .باشند یمر گذار یمولد تاث یباکتر یگونه ه بمشا یسوش ها یتنها بر رو معموال هستند کهف اثر محدود یطبا 

ا یتوسط آندره گراش 1925ن بار در سال یاول یبران ها یوسیباکترباشد.  یدها و کروموزوم مین ها پالسمیوسیباکتر یکیژنت

(Andre Gratia.کشف شدند ) ا یقند و  یمقدار کم یاست و تنها در برخ ینیا پروتئی یدین ها پپتیوسیب اکثر باکتریترک

مشاهده  (کید الکتیگروه اس یها ید شده توسط باکتریتول یک هایوتیب یدر النت)ن ینند النتونما یعیر طبیغ ینه هایدآمیاس

ندارند.  یوتیوکاری یسلول ها یبر رو یو جانب یک اثرات سمیکالس یک هایوتیب ین ها برخالف آنتیوسیباکترشود.  یم

ک ین از کالس یسیکان )مانند نیدوگلیتز پپتگرم مثبت به صورت ممانعت از سن یها یباکتر ین مواد بر رویا یبیاثر تخر

 یباشد. در باکتر ی( من هایوسیاز کالس دو باکتر Aن یکوکس)مانند الکتو یسلول یا سوراخ کردن غشاین ها( یوسیباکتر

 یپل RNA(، MccB17مانند راز )یژ DNA یم هایبه صورت ممانعت از عملکرد آنز یبیتخرر ین تاثیا یگرم منف یها

 یها ین ها در حذف باکتریوسیباکترباشد.  ی( مMccC7-C51مانند سنتتاز ) tRNAو آسپارتات ( MccJ25 )مانندمراز 

ک یولوژیدمین( و مطالعات اپیسی)مانند ن ییسرطان ها، محافظت از مواد غذا ی، درمان برخیعیپاتوژن توسط فلور طب

به انواع  یگرم منف یها ین ها در باکتریوسیباکتر یبر اساس وزن مولکول ها کاربرد دارند. یص باکتریجهت تشخ

 Aن یلوسیو سابت یکوالیدر ا Vن یکروسین ها مانند میکروسیمشوند.  یم میتقسن ها یلوسین ها و تایسین ها، کولیکروسیم

دروفورها یسم سیکه مکان یین هایکروسید میفلور روده با تول یکوالیا یه هایار کوچک هستند. سویس بسیلیلوس سابتیباس

و  یکوالین توسط ایسیشوند. کول یکا میمانند سالمونال انتر ییکنند، سبب حذف پاتوژن ها ید میدر جذب آهن تقلرا 

هستند.  یمتوسط یوزن مولکول یشوند و دارا ید میتول یروده ا یها ین توسط باکتریسیکول شبه ین هایوسیباکتر

ن ها یلوسیشوند. تا یم میتقس Lو نوع  M، نوکلئازها، نوع سم عمل به انواع سوراخ کننده غشاءین ها بر اساس مکانیسیکول

ن ها هستند. یلوسینوزا جزء تایسودوموناس آئروژ Fو  Rنوع  ین هایوسیباال هستند. پ یبا وزن مولکول یین هایوسیباکتر

 ین و النتیسینک مانند یکالس  ین هایوسیباکترشوند.  یم مین ها به چهار کالس تقسیوسیگرم مثبت باکتر یها یباکتردر 

مقاوم به گرما هستند. کالس دو به و کالس دو کوچک  ین هایوسیباکتر ن هستند.ییپا یوزن مولکول یک ها دارایوتیب

رنج  یس، دارایالکت یدیوکوکوس اسیپد PA-1ن یوسیمانند پد a رکالسیزشود.  یم میتقس dو  a ،b ،c رکالسیز چهار

 Gن یمانند الکتوکوکس b رکالسیزرود.  یا به کار میستریه لیو عل ییواد غذابوده و در محافظت از م یعیاثر نسبتا وس

 یم میم و پتاسیمانند سد یتیک ظرفی یون هایبه کات یباکتر یغشا یریهستند و سبب نفوذپذ یمریساختار هترودا یدارا

تک رشته  یدهایپپت A53ن یمانند آئروس d رکالسیزهستند.  یحلقو یدهایپپت AS-48ن یمانند انتروس c رکالسیزشوند. 

 یم یدیرات پس از ترجمه رشته پپتییوسنتز فاقد مرحله پردازش و تغیند بیفرا یدر ط a رکالسیزهستند که برخالف  یا

بزرگ و مقاوم به  یین هایکالس سه پروتئ ین هایوسید، گرما و پروتئاز مقاوم هستند. باکتریبه اس d رکالسیزباشند. 

ب یلوکک سبب تخرین استافیزواستافیمانند ل a رکالسیزشود که  یم میتقس bو  aرکالس یه دو زن کالس بیاگرما هستند. 

ن ها یوسیشود. در ساختار کالس چهار باکتر یب غشاء میسبب تخر ATPر بر پمپ یبا تاث b رکالسیزکان و یدوگلیپپت

 درات وجود دارد.ید و کربوهیپیل یمقدار Fن یکوسین و گلیمانند سولبانس
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 135                                 ییایعفونت باکتر
 

                   139                           یعفون یماریمراحل ب
 

 140                  یباکتر ییزایماریب یفاکتورها
 

 151              یسلول داخل یها یباکتر پاتوژنز
 

 

 161           ینگ سلولیگنالیسبا  یتداخل باکتر
 

 170                 یمنیستم ایبا س یتداخل باکتر
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 :ییایانواع عفونت باکتر

ست به اممکن  یکروبیدهد. عفونت م یزبان رخ میکروب ها در بدن میون میزاسیمتعاقب تهاجم و کلون یکروبیمعفونت 

ا ی ماند وب یزبان باقیدر بدن م ینیچگونه عارضه بالیجاد هیمدت ها بدون ا یا برایاز بدن حذف شود  یفاصله کوتاه

 دیانند تولبان )مزیکروب در بدن میم یت هایاگر مجموعه فعال جاد کند.یا ینیا بدون تظاهرات آشکار بالیبا  یعفون یماریب

 یماریب شود، بدن یبافت ها یعیجاد اختالل در عملکرد طبیزبان به عفونت، منجر به ایبدن م ین( و واکنش بافت هایتوکس

تقال و ت انیلقاب یماریرا عامل بینامند ز یز میقابل انتقال ن یها یماریرا ب یعفون یها یماریرخ داده است. ب یعفون

 یماریب بزبان سبیدر داخل بدن م ییا در اثر جابجایزبان و یگر به داخل بدن مید یطیبا انتقال از محرا دارد و  ییجابجا

 دهد. یرخ م یعفون یها یماریبه علت ب یانه جوامع بشریسال یرهایدرصد مرگ و م 20تا  15با یتقر شود. یم

1) Clinical (Apparent): مانند کزاز شود. ینیه منجر به تظاهرات آشکار بالک یعفونت 

2) Subclinical (Inapparent): هرات تظامار است اما یشود که شخص ب یاز عفونت گفته م ی، به حالتیعفونت مخف

 ان.یسوزاک در خانم ها و آقا یماریاز ب یمانند مرحله ا .مشاهده نشود آشکار ینیبال

3) Latent (Dormantعفونت نهفت :)ستیمار نیاست اما ب یباکتر یحاو زبانین نوع عفونت بدن میدر ا، رفعالیا غی ه 

 ن سالم در حصبهیحالت حامل مانند ،سالم است بدن یعملکرد بافت ها و

4) Accidental وان بعنوان و انسان( ین حیمشترک ب یعفونت ها) زئونوز یعفونت هادر (: انسان ی)عفونت تصادف

فهان و اص .از گاو به انسانس یلوس آنتراسیانتقال باس شود مانند یمبتال م یت تصادفبه عفون یزبان تصادفیم

ناطق مطاعون و  کیاندما، کردستان یماالر کیاندمو بلوچستان  ستانیس، یانگل یکرم ها یبرخ کیاندمخوزستان 

ن، بدن فرد ژیاکس کمبود و یل پنومونیند چون به دلیگو یاه هم میبه طاعون مرگ س .هستندسالک  کیاندم رانیگرم ا

 است.« سالک»ران یوان به انسان در ایقابل انتقال از ح یمارین بیع تریشا شود. یاه میس

5) Opportunistic  :)دهد. یبدن رخ م یمنیستم ایف سیکه متعاقب تضع یعفونت)عفونت فرصت طلب 

6) Primary در  یگرید ینه ایش زمیپعامل وجود  از بهینبدون  عامل پاتوژن ن نوع عفونتیدر اه(: ی)عفونت اول

 یپاتوژن ها .هستنده یاول یه( عامل عفونت هایمطلق )اول ی. پاتوژن هاگالیمانند اسهال ش د.عفونت نقش دارجاد یا

 ین هاپاتوژ جاد کنند. در مقابلیا یکروبیتوانند عفونت م یزبان میبدن م یمنیستم ایت سیمطلق بدون توجه به وضع

 را دارند. یماریجاد عفونت و بیا ییبدن توانا یمنیستم ایف سیعاقب تضعفرصت طلب تنها مت

7) Secondary ستم یف سیا متعاقب تضعی هیعفونت اول ه مانندیک علت اولیه به دنبال یعفونت ثانوه(: ی)عفونت ثانو

 یبه دنبال عفونت ها لوکک اورئوسیاستاف یمانند پنومون .دهد یرخ م( ی)مانند سوختگ یلیبه هر دل زبانیبدن م یمنیا

 باشند. هیثانو یعامل عفونت هاتوانند  یو فرصت طلب هر دو مه( یمطلق )اول یپاتوژن ها .روس هایو یویر
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8) Mixed یشکم یشوند مانند آبسه ها یها م یماریک بیکروب و با هم باعث ین نوع می)عفونت مختلط(: چند 

 س یلیدس فراژیو باکتروئ یکوالیا

9) Acute یم انیاپماه شروع و  6کمتر از  یک دوره زمانی یدر ط د کهیشد ینیم بالیعالبا  یعفونتحاد(:  )عفونت 

 ا.یوتب اور و وی، تب کی، توالرمیونر، وبا، طاعون، پنومونی، لژیرقان عفونی، شاربن، کزاز، یفتریمانند د. ابدی

10)  Fulminant کند  یمر یشود و عفونت بدن را غافلگ یع مبه صورت برق آسا شرو ینیم بالی)عفونت برق آسا(: عال

 طاعون یپنومون ینیبال فرمد است. مانند یم شدیو عال

11) Chronic   :)تا  ماه ها یماریدوره بن نوع عفونت ی. در ایم اما دوره طوالنیمال ینیعالئم بال یدارا)عفونت مزمن

 ا.یدیکالم ید و عفونت هایوئس، شانکریفلیم، سی، الجذامسل، انجامد. مانند  یسال ها به طول م

12) Localized  (یعفونت موضع :)یلوککیمانند جوش استاف 

13) Generalized  (عفونت منتشر :)یگرم منف یباکتر یمی. مانند باکترشود یر میبدن درگ یاکثر ارگان ها 

14) Pyogenic  رک در د چیمراه با تولکه ه وژنزیلوکک اورئوس و استرپتوکک پیاستاف یها )عفونت چرک زا(: عفونت

 تب زا است. یبه معنا Pyrogenic. عه استیمحل ضا

15) Retrograde   :)در عفونت مثانه)عفونت باال رونده E. coli با حرکت و شود یزه میکلون یادرار یدر مجار ابتدا 

 د.رس یباال به مثانه مسمت به 

16) Recurrent   :)بند ای یوز م، دوباره عالئم برینیعالئم بال ینسب یهبودکه پس از ب ییعفونت ها)عفونت عود کننده

وره و ک دیا عفونت راجعه مانند تب ب ینیم بالیموارد عال یشه کن نشده است. در برخیرا کانون عفونت در بدن ریز

م یخواه یکه م یموقع ن اساسیبر هم. ا و تب راجعهیماالر یماریشود مانند ب یکند و تکرار م یکل منظم عود میس

 باشد که فرد تب دارد. یم، بهتر است زمانیریش عفونت خون بگیآزما یبرا

 

 :زبانیدر بدن م گاه عفونتیجا

1) Localی: موضع 

2) Generalمنتشر : 

 

 :شود یدر بدن پخش و منتشر مق یاز دو طر ییایعفونت باکتر

 ق لنفیاز طر (1

 ق خونیاز طر (2
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 :شوند یم میدو دسته تقس بدن به یدر سلول هاگاه یها براساس جا یباکتر

 :شوند یم میکه خود به دو دسته تقس :یداخل سلول (1

 یلستگاه تناسدعفونت عوامل ن یع تریشا ا )ازیدیکالم دانه دار(، یفوس و تب های)عامل ت ایزکتیر مانند :یاجبار

 .ایولباش پالسما وا، آنایشی، ارلوم لپره )عامل جذام(یکوباکتریما (Q)عامل تب  یال بورنتیکوکس ،در زنان(

انند. م یم یاقبز زنده یرون از سلول نیدهند اما در ب یح میرا ترج یط داخل سلولیکه شرا ییها یباکتر :یاریاخت

 و یونمل پنومال )عایونال پنوموفی، لژ(ی)عامل اسهال خون یسانترید گالی، ش)عامل حصبه( یفیتاسالمونال  مانند

 وینوزیوادهد که انتر یمختلف م یها یماریب یعنید دار یمختلف یپ هایپاتوتا یکوالیا) EIEC، اک(یتب پونت

دتال ، بورت(یمننژتوژنز )عامل یا مونوسایستری، ل)عامل سوزاک( گونورا ایسرین، آن است( یپ هایاز پاتوتا یکی

ا ینیسری، ل(س )عامل سیوم توبرکلوزیکوباکتری، ماس(یفلیسعامل دوم )یما پالنوترپ ،اه سرفه(یس )عامل سیپرتوس

 س )عامل تب مالت( و ....یتنسیس )عامل طاعون(، بروسال ملیپست

 . مانندشوندوارد سلول  توانند یدهند اما م یح میرا ترج یط خارج سلولیکه شرا ییها یاکترب :یخارج سلول (2

 کلرا ویربیو ،است حاداسهال عامل ه ( کETECک )یژنیانتروتوکس یکوالا یشیاشر ،نوزایسودوموناس آئروژکوپالسما، یما

 و (یانیعفونت گوش م ت ویمننژ عامللوس آنفوالنزا )یهموف ،وژنزیپ ککاسترپتو ،اورئوس ککلویاستاف ،)عامل وبا(

 .اه زخم(ی)عامل س سیلوس آنتراسیباس

بقا و  ،منتشر( یعفونت هادر ) انتشاره، نفوذ و یون اولیزاسیشامل اتصال و کلون یخارج سلول یها یمراحل پاتوژنز باکتر

 ونیزاسیکلون اتصال و شامل زین یداخل سلول یها یمراحل پاتوژنز باکترباشد.  یم خروج از بدن و یمنیستم ایفرار از س

 باشد. یز سلول مار داخل سلول و خروج یبه سلول، بقا و تکث یورود باکتراتصال به سلول،  ،، نفوذ و انتشار در بدنهیاول

 نال(یواژ ی)مثال عفونت ها یعفون یها یماریر گذار بر بیتأث یفاکتورها
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 یکروبیعامل م (Organism): 50IDتقال، ، روش انیکیوتیب ی، مقاومت آنتیزبان اختصاصی، وجود منبع، مخزن و م

 بقا و .... ییر و انتشار، توانایروالنس، سرعت تکثیوا یفاکتورها

 زبانیم (Host): ا، ه، سطح بهداشت و آموزش، هورمون هیک، تغذی، سن، جنس، نژاد، ژنتیمنیستم ایت سیوضع

 ون و ....یناسیت واکسیوضع

 ط یمح(Environment): ان هوا )باد( و ....یط، رطوبت، اشعه، جریمح یدما 

 

 

50ID (ose 50DInfection ): کند. ماریرا ب یشگاهیآزما یاز موش ها ٪50 که حداقل یاز باکتر یتعداد  

50LD (ose 50D lethal): بکشد. را یشگاهیآزما یموش ها ٪50 حداقل که یاز باکتر یتعداد 

 

  50ID = 1: یال بورنتیکوکس

 50ID < 10س: یوم توبرکلوزیکوباکتریما

 01 > 50ID: (EHEC) یکوالیا کیپ انتروهموراژیپاتوتا

 50ID < 50 س:یسال توالرنسیفرانس

 50ID < 002: یسانتریگال دیش

 50ID = 500: یلوباکتر ژژونیکمپ

  ID50 = 410: سیلوس آنتراسیباس

  50ID = 410 -710 :یفیتا سالمونال

 810- 610 = 50ID (:ECTE) یکوالیا کیژنیانتروتوکسپ یپاتوتا

 50ID = 810 - 1110 :آو کلریبریو

 

 :دو صورت است زبان خود بهیاز مخزن به م یانتقال باکتر

 میمستق (1

 شود: یم خود به دو صورت انجام میر مستقیم: که غیرمستقیغ (2

Vector به بدن ما برسد. یشود که باکتر یباعث م)مانند حشرات( : موجود زنده 

Vehicleق آب و خاک و...یباشد مثال از طر یر زنده می: ناقل غ 
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 :یکروبیعفونت ممراحل 

1) Encounterرد.یکروب قرار گیص در معرض م: )مواجهه( شخ 

2) Colonizationر شود.یبتواند تکث تینهادر دا کند و یبچسبد، استقرار پبه بافت بدن کروب بتواند ی: م 

3) Penetration.نفوذ کند و خودش را به عمق بدن برساند : 

4) Invasionتهاجم : 

5) Spread (Disseminationباکتر :)شود. یدر بدن پخش م ی 

6) Damage (Outcome:) ینیج بالینتا 

 

 :(نیگاه معیک جایدر  یر باکتری، استقرار، رشد و تکثینیالنه گز) ونیزاسیمختلف کلون یالگوها

 (Sessile) یا تک سلولیدن ساده یچسب (1

 یکلونکرویل میتشک (2

 (یکروبیع می)اجتماع  وس لمیوفیل بیتشک (3

 یون داخل سلولیزاسیکلون (4
 

 :یعفون یارمیب ینیمراحل بال

1) Incubation :)باشد. یم ینیم بالیان شدن عالیکروب تا نمایون میزاسیاز زمان کلون )دوره کمون 

2) Prodromal یمومع ی، درد هایتورم، سردرد، راش موضععفونت مانند  یعالئم عموم ی(: در فاز مقدماتی)مقدمات 

 شوند. یاد مجیا ییایباکتر ین هایتوکس یبه علت آزاد ساز یب بافتیو آس

3) Invasion  :)رد.یگ یشدت م ینیم بالکند و عالئ یبدن حمله م یکروب به بافت هایم)تهاجم 

4) Acme (دراوج :) رسد. یبه اوج خودش م ینیبالم ئعال ن مرحلهیا 

5) Decline  (.کروبیبر م یمنیستم ایابد )غلبه سی یم کاهش ینیم بال، شدت عالئا کاهشی)فروکش(: در فاز فروکش 

6) Convalescent  :)کند یمد و بهبوم یاقدام به ترم دهیب دیغلبه کرده و بافت آس کروبیبر م یمنیستم ایس)نقاهت. 
 

 :زبانیمبدن در  یعفون یماریب (Outcome) ینیبالج ینتا

 بماند. یدر بدن باق یچ عوارضینکه هیزبان بدون ایکامل م یبهبود و یعفون یماریبرفع کامل  (1

 ماند. یم یباقعوارض در بدن  یکسری یزبان ولیکامل م یبهبود و یعفون یماریبمل رفع کا (2

 .AIDS یماریشود مانند ب یمزمن م ماند و یم یباقدر بدن  یعفون یماریبعوارض  عفونت و (3

 مرگ  (4
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 :(یعصب ستمیس ی)پاتولوژ یمرکز یستم عصبیعفونت سمراحل 

 یخاطه میدر ال یباکترون یزاسیکلون اتصال و (1

 یبه داخل عروق خون یباکترتهاجم  (2

 ان خونیداخل جر در یباکترر یتکث بقا و (3

 (Blood Brain Barrier) یمغز یسد خوناز  یباکترعبور  (4

 یمرکز یستم عصبیس به مننژ و یباکترتهاجم  (5

 یمغز یسد خون یریش نفوذ پذیافزا (6

 یش فشار داخل سلولیجاد ادم و افزایا (،یاعنخ یع مغزیت در مایش لنفوسی)افزا سیتوزیپلوئوس (7

  یب بافتیآس به داخل بافت و آلفا( TNFو  1ن ینترلوکیامانند ) یش التهابیپ یفاکتورها یآزاد ساز (8

 

م از یستقر میا غیم یقر مستیبا تاثکه  یباکتر حدتا یرولنس یوا ی)فاکتورها :ها یباکتر ییزایماریب یفاکتورها

 (نقش دارندمن یاتوا یو حت یعفون یماریب جادیادر بدن  یر بافت هاب یمنیستم ایق سیطر

 :یساختار سلول (1

 به بافت ها یر اختصاصیغ یتوز و عامل چسبندگیعامل مقاومت در برابر فاگوس: ولکپس 

 یون )استقرار( باکتریزاسیو کلون یاختصاص یو چسبندگ عامل اتصال :یعموم یلیپ 

 یی: عامل حرکت و جابجاتاژک 

 یمنیستم ایس کیتحرعامل : (ییغشا ین هایپروتئن، یپوپروتئیلک، یکوئید تایکان، اسیدوگلی)پپت یواره سلولید یاجزا 

 RNA و  یو دو رشته ا یتک رشته ا یهاCpG DNA یفو دوند فسیله با پیر متیفسفاته غ یتوزین و گوانین تری)س 

 یمنیستم ایک سی(: عامل تحریاستر
 

 :ن هایتوکس (2

 یل معم یزبان اختصاصیهر م یهستند، برا ینیپروتئ ،شوند یم ترشح یکه از باکتر یین هایتوکس :نیاگزوتوکس 
 هستند. یبافت یبه سلول هام یمستقب یعامل آس کنند و

 د یپیهمان ل :نیاندوتوکسA  ساختارLPS کند. یمجاد یاتب  یبطور عموم که است 
 

ه بدن بهم  و نندک یعمل م یبه نفع باکترهم  یعنیدارند که دوطرفه هستند  ییم هایها آنز یباکتر :یترشح یم هایآنز (3
 ها سه دسته هستند: یباکتر یترشح یم هایآنز رسانند. یب میما آس

 (نیزیوالیستریل ،نیزیلوالیاستاف ،نیزیپنوموال ،نیزی)استرپتوال قرمز یگلبول ها یغشاز یعامل ل :ها نیزیهمول 

 نازیدروالز و لستیکوهیپاز، نوکلئاز، گلیلفسفوزبان: پروتئاز، یم یسلول هاننده هضم ک یم هایآنز 
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 و  ناز(یوکاسترپت وناز یلوکیها )استافنازیکداز، ینینورآم داز، کالژناز،یالورونی: هدر بدن یباکترانتشار  یفاکتور ها.... 

ن یبکس یماتر با هضم بافت و یخارج سلول یم هایآنز ب رساندن به سلول بافت نقش دارند.ین ها در آسیتوکس یکل به طور

 دارد. ر بدن نقشد یباکتر یبقا ون ویزاسیدر کلون یباکتر یسلول یفاکتورها نقش دارند. یدر تهاجم و انتشار باکتر یسلول

مانند زبان یمبه بافت  ی)عامل اتصال باکتر Adhesinها بر اساس عملکرد آنها به انواع  یباکتر ییزایماریب یفاکتورها

 یغشا یها نیپروتئ یبرخزبان مانند یسلول و بافت م به ی)عامل تهاجم باکتر Invasinو ...(،  کیکوئید تای، اسیلیپ

و ...(،  ل، کپسولوکک اورئوسیاستاف Aن یپروتئزبان مانند یم یمنیستم ایاز س ی)عامل فرار باکتر Impedin(، یخارج

Aggressin  ن ها( و یزبان مانند اگزوتوکسیفت مسلول و بابه م یمستق بیآس)عاملModulin م به یمستق ریب غی)عامل آس

 ند.شو یم می( تقسکانیدوگلیا پپتی دیساکار یپوپلیمانند اثر ل یمنیستم ایزبان با به هم زدن تعادل سیم یبافت ها

راه ه بشروع  وژننیبریف ی( که از مرحله Clamping Factor) یمتصل به باکترو  یسطح: کواگوالز انواع کواگوالز

 اکنشگرو فاکتور به اتصال باابتدا  ،است یترشح یم هایآنز ءکه جز یکند. کواگوالز ترشح یجاد لخته میا یانداز

 یل مین تبدیبرینوژن را به فیبریف ل کرده و سپسین تبدین را به ترومبیپروترومبو  شود یم فعال (CRF) پالسما کواگوالز

به  یمینزآار از کن یا یاز دارد پخش شود و برایشود ن یکه وارد بدن م در ابتدالوکک یستافد. اینما یجاد لخته میکند و ا

 سپس( شود یاده مناز استفینازها شکننده و حل کننده هستند و در مرحله اول از کیکنند )ک یناز استفاده میلوکینام استاف

 د.وش یماستتار  ر لخته خونیکند و ز یوالز استفاده ماز کواگ یکند، باکتر یم یباکتربا مقابله  شروع بهبدن  که یهنگام

  ژنیبات کشنده اکسیت ترکیم ها در رفع سمیانز یبرخ یواکنش ها                        

 

 :ه(یمبری)ف یعموم یلیپ

 ،ر داردانوز قرامآنها قند  یکه در انتها یوتیوکاری یسطح سلول ها ین هایپروتئکویاسه به گلیدر انتروباکترک یپ یت یلیپ
موناس سودولم یوفیب درعامل اتصال پ چهار یت یلیپ ند.یگو یبه آن حساس به مانوز م لیدلن یشود به هم یمتصل م
 .باشد یم نوزایآئروژ

 :وجود داردصورت  که به دوون نقش دارد یزاسید در اتصال و کلونیک اسیکوئیتا :دیک اسیکوئیتا

 (است تولیبیکربنه ر 5قند آن از  یکان )زیرواحدهایدوگلیمتصل به پپت :یواره اید (1

 (است سرولیکربنه گل 3 دیپیلآن از  ی)زیرواحدها :ییغشا (2
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 :نین و اگزوتوکسیاندوتوکس یتفاوت ها

 د یپیهمان ل :نیندوتوکساA تا  ار به حرارتیبس د است کهیساکار یپوپلیدر ل(250 °C) است.از مقاوم م پروتئیآنز و 

 یژن ها یآنت الزم به ذکر است که .کم است برخورد با آنها در یمنیستم ایس ییجه تواناینت ست درین ینیپروتئچون 

 یعنید ستنیاسب نه واکسن منیته یبرا آنها کم است و هب پاسخدر  یمنیستم ایس ییتوانا ،قند و یمثل چرب ینیپروتئ ریغ

ن از ت آیا سمتشوند  یم مخلوطد یکه با فرمالدئ هستند یین هایاگزوتوکس دها،ی. توکسوئشوند ید نمیل به توکسوئیتبد

ب با تب یترت به A دیپیچرب ل یدهایو اس ییفسفات با تب زا .بمانند یه واکسن باقیته یها برا ژن ین برود و آنتیب

صل و مت LBP یمحلول در پالسما یرنده هایگبه  LPSن صورت که یبه ا. هستندمرتبط ن یاندوتوکست یو سم ییزا

آلفا  TNFو  1ن ینترلوکیماکروفاژ ا .دنشو یماکروفاژها متصل م TLR4/MD-2 و 14CD یرنده هایگسپس به 

 شود. یدن مب یماباعث باال رفتن د E2ن ید پروستاگالندیتول با کهگذارند  یپوتاالموس اثر میه یکند که رو ید میتول

 ینیروتئپ .شود. به گرما و پروتئاز حساس هستند ید میتول یم مثبت و گرم منفگر یها یباکتر در: نیاگزوتوکس 

رنج  والمعم ینیهر اگزوتوکس است و یزبان اختصاصیم ید را دارند. برایا توکسوئیل به واکسن یت تبدیقابل هستند و

 کند. یر میرا درگ زبانیم یسلول هااز  یخاص

 

 :ل شده استید از سه قسمت تشکیساکار یپوپلیل

دد قند عدو ، یر آلیغدو فسفات  :است جزءسه  یدارا خود است و LPSن قسمت یتر یداخلن( ی)اندوتوکس Aد یپیل الف(

 14د یاس کیرستیم یدروکسیبتا ه عدد 4 معموال) یکربن 16تا  10 چرب یهادیاس و β 6→1وند یبا پ نیآم گلوکز

چرب  دیاستعداد هرچه  .(چرب یدهایر اسیمتصل به سا یکربن 12و  14د چرب ین و دو اسیمتصل به گلوکز آم یکربن

 .ن متصل هستندیزآمگلوک بهد چرب یاس فسفات و است.شتر یبن یکستوت اندویسم ،شتر باشدیب

 .ستاند هپتوز ق یتعداد ود یک اسیانوئاکت یاکس د کتو ریر ناپذییتغاز قند  متشکلد که یساکار یپوپلیل یقسمت مرکز ب(

 استپ یتاسرو گونه و یژن اختصاص یآنت(. یره جانبیدرات )زنجیکربوهنوع  4از  یمتوال تکرار 40تا  :Oژن  یآنت (ج

 

 :نکته

 ژن ها یها بر اساس آنت یباکتر یم بندیتقس :پیسروتا

 یظاهر اتیخصوصها بر اساس  یباکتر یم بندیتقس :پیفنوتا

  ییایمیشویب یها بر اساس واکنش ها یباکتر یم بندیتقس :پیوتایب

 ژن ها یتوالها بر اساس  یباکتر یم بندیتقس :پیژنوتا

  ییزایماریب یها بر اساس فاکتورها یباکتر یم بندیتقسپ: یپاتوتا

 ژهاوفایت به باکتریحساسها بر اساس  یباکتر یم بندیتقسپ: یفاژوتا
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 :بر بدن Aد یپیک لیولوژیاثرات ب

در  A دیپیل قه پس از آزاد شدنیدق 90تا  60)از ماکروفاژها  TNF-alphaو  IL-1 ،IL-6به علت آزاد شدن  تب (1

 شود( یجاد میاخون تب 

 ش(یافزا سپس کاهش و ابتداها ) WBCتعداد  ر درییتغ (2

 یک و تومورینکروز هموراژ ،یسکمیا،  ،C5aر یل ها تحت تاثینوتروف یکموتاکس (3

 منتشر( ی)انعقاد داخل عروق DIC و تجمع پالکت ها (4

 د از ماکروفاژهایک اکسایتریو ن TNF-alphaد یبه علت تول (Hypotensionکاهش فشار خون ) (5

 (یسمیپوگالیز )هیکولیش گلیافزا (6

 شوک (7

 مرگ (8
 

 :(مثل موش)ه جانداران یبق در Aد یپیاثرات ل

 (یخون 12فاکتور هاگمن )فاکتور  یسازفعال  (1

 بدن موش یکاهش دما (2

 مولوسیواکنش ل (3
 

 .داستفاده کر کروب(یاز م ی)عار یتوان از موش جرم فر یم ها نیتوکسکروب ها و یماثرات  یجهت برس

Germ Free Animals4و  هردم کیبه دو دسته تقس اندن متولد شده یکه به صورت سزاررا موش  8ش ین آزمای: در ا 

را  گرید ددع 4 یدهند. از طرف یمنداشت قرار  یچگونه باکتریل که هیکامال استر یین موش ها را در اتاق هایعدد از ا

مر موش کنند، نصف ع یم یل زندگیط استریمح که در ییهد که موش ها یج نشان مینتا دهند. یقرار م یعیط طبیدر مح

 .است یمنیستم ایکروب ها در تکامل سیج نشان دهنده نقش مین نتایا .ندقرار دار یعیط طبیکه در محرا دارند  ییها

                                                                                              : حساس به عفونت یشگاهیانواع موش آزما

1 )Infant mice نابالغ  یمنیستم ایس یدارا ی)موش نوزاد(: موش ها                                                         

2 )Irradiated mice به علت مواجهه با تابش اشعه  یمنیستم اینقص س یدارا یده(: موش های)موش اشعه د            

3 )Nude mice  یت هاید لنفوسیدر تول یکینقص ژنت یداراموس و یفاقد غده ت ی(: موش هابرهنه)موش T                               

4 )Neutropenic mice ل                    ید نوتروفینقص در تول یدارا یک(: موش های)موش نوتروپن               

5 )SCID mice (Severe Combined Immunodeficiencyموش ها :)ت ید لنفوسیدر تول یکینقص ژنت یدارا ی

                            مناسب است.         یذات یمنیستم ایس ییش کارایهت آزمان نوع موش جیکارآمد. ا Tو  B یها

6 )Transgenic mice (موش هایختیموش ترار :)یاختصاص یمنیستم ایس یسلول ها ینقص در ژن ها یدارا ی                              .

7 )Gnotobiotic (germ-free) mice: ن نوع یشوند. ا یکروب متولد میاز م یط عاریشرا ط ویکه در مح ییموش ها

 یمنیابد و فاقد ای یتوسعه نممخاط آنها  یدیمان، بافت لنفوئیدر هنگام زا یعیکروفلور طبیم برخورد باموش به علت عدم 

                                              باشند. یژن ها م یآنت ینسبت به برخه یاول یمنیا همان ای( Partial Immunity) ینسب

8 )Specific-Pathogen-Free (SPF) mice :شوند.یمتولد م پاتوژن یها کروبیاز م یط عاریکه در شرا ییموش ها 
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 یآزاد م Aد یپیشود ل یم یمتالش یباکتر یر، فقط وقتیخ است؟ یما سم یبرا Aد یپیا لیسالم است آ یباکتر یسؤال( وقت

  ند.یگو یهم م ا بدنهیک یژن سومات یآنتن، یاست به آن اندوتوکس یباکتر وارهیاخل دچون د Aد یپیل .شود

 ی(: تستLimulus Amebocyte Lysate) LALتست توسط  ا نه؟ین دارد یاندوتوکسک ماده، یم یسؤال( چگونه بدان

لبول گنوع ک یفقط که  ینعل اسب ن به خون خرچنگیاگر در حد نانوگرم اندوتوکسن که یص وجود اندوتوکسیتشخ یبرا

 شود. یع خون لخته میم، سریاضافه کن دارد تیسآمبوخون به نام  

 .گذار استجاد تب اثریدر ا Aد یپیبرابر کمتر از ل 10با یتقر نقش دارد اماتب جاد یز در اینکان یدوگلینکته( پپت

 

 ن هایاگزوتوکس

 دهیچی( و پونومر)م ی(، تک جزئA-B) یدو جزئالف( از لحاظ ساختار: 

 هیامبر ثانویژن و فعال کننده پ ی، سوپرآنتغشاء، ضد ین سازیسم عمل: پروتئاز، ضد پروتئیلحاظ مکان ب( از

 ن و.....ین، انتروتوکسین، هپاتوتوکسیگاه اثر: نوروتوکسیج( از لحاظ جا

امبر یدن پرسم فعال کیکه با مکان (Bقسمت  5به همراه  Aک قسمت ی) بوده A-Bساختار  ین وبا دارایبعنوان مثال توکس

 شود. ین( سبب اسهال میروده )انتروتوکس یدر سلول ها cAMPه یثانو

و شکستن  یت پروتئازیبوده که با فعال( Bقسمت  کیبه همراه  Aک قسمت ی) A-Bساختار  ین کزاز دارایتوکس

 شود. ین( سبب فلج سفت با کزاز می)نوروتوکس یستم عصبیس یگرهایانجیم

 دارد. زبانیسلول م یک عملکرد جداگانه بر روی ی( که هر جزئABCاست ) یس سه جزئیسلوس انتراین باسینکته: توکس

 

 :شوند یم میتقس یبه سه دسته کل یلحاظ ساختار ن ها ازیاگزوتوکس

ه قسمت شوند ک یباعث م عامل اتصال به سلول ها هستند و B یت هایونیساب . هستند( دو تکه) ABساختار  یدارا (1

A بدن ما شو یرد سلول هاسالمت وا سالم و( دA یولوژیت بیفعال.)ک دارد 

 یها نید اگزوتوکسمانن کنند. یجاد میمر ا یپل شوند و ی( که جمع میدانه دانه )مونومر کوچک و، یک قسمتی (2

 باشند. یز مین یمیعملکرد آنز یدارا یکه برخ ناز و...(یتلس ،نیزی)همول غشاءسوراخ کننده 

 .باشند یم درجه 60 یو دما پروتئازمقاوم به  که یژن یسوپر آنت ین هایاگزوتوکس یبرخ :دهیچیساختار پ یدارا (3

، (TSSTا ی یسمن سم شوک یتوکس، نیو توکسیاتیلاگزفو، Bن یتوکستروان) اورئوس ککلویاستاف ین هایتوکسمانند 

 ... و (SPEن )یتوکسوژنز یک استرپتوکک پیتروژنین اریتوکس
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 :شوند یم میدسته تقس 5ن ها به یوتوکسسم عمل اگزیلحاظ مکان از

وابسته  یوه به فلز رک یپروتئاز :یمتالوپروتئاز رو :مثال بارز عبارتند از دو .شکنند یمن ها را یپروتئ :پروتئاز ها (1

ج )عامل فل موینیبوتولوم یدین کلسترینوروتوکس و (ا فلج سفتی )عامل کزاز یتتانوم یدیکلسترن یتوکسنورومانند  .است

 اه زخم(.یس س )عاملیآنتراسلوس یباسن یاز فلزات وابسته است مانند توکس یاریبسبه عملکرد آن  :متالوپروتئاز ل(.ش

 ،(یل اسهال خون)عام E. coli در SLTا ی گایششبه ن یتوکس ،یفترین دیمانند توکس :نیپروتئسنتز  یممانعت کننده ها (2

روفاژ است پ ین بر رویگا توکسیژن ش.  نوزایموناس آئروژن سودویوکساگزوت ،(Stx) یسانترید گالیشدر  نیتوکس گایش

 یکوالیا یها پین و در پاتوتایگا توکسیگال، شین در شین توکسیافته است. ایانتقال  یکوالیبه ا یسانتریگال دیو از ش

(EHEC ،EAEC  وETEC )لول س یه بر روک یادیر زین به علت تاثین توکسیگر ایگا نام دارد. نام دین شبه شیتوکس

 28s rRNAاز  یبونوکلئاز است که با شکستن قسمتیک رین در واقع یگا توکسین است. شیدارد، وروتوکس Vero یها

 شود. یم ین سازیبوزوم، مانع از پروتئیر

 ،O نیزیوالیستریل ،Oن یزینوالیپرفنژ ،(یمارستانیب یعفونت هاعامل ن آئروموناس )یزیمانند آئروال غشاء کننده زیل (3

 Oارد. نوع دن وجود یزیالهمووژنز دو نوع یها مانند استرپتوکک پ یباکتر یدر برخ .Oن یزیاسترپتوال ،Oن یزیپنوموال

به و م مقاوژن یک است به اکسیژن ینتآر یغ Sنوع  مقاوم اماکلسترول به و حساس ژن یک است و به اکسیژن یکه آنت

 است. یهواز یط بیز در شرایعامل همول Oو نوع  یط هوازیز در شرایعامل همول Sنوع  .حساس است کلسترول

ک بار رها شدن در خون، یدر  ییستند و به تنهایم حساس نیکه معموال به گرما و آنز ییژن ها یآنت: ژن ها یسوپر آنت (4

. لوکک اورئوسی( استافTSST) ین سندروم شوک سمیمانند توکس د.نکن یر میرا درگ یمنیا یکل سلول ها 10٪

 MHCII (Major Histocompatibilityه یبه ناح یر اختصاصیک طرف با اتصال غیژن ها از  یپرآنتسو

Complexesیت هایژن و اتصال همزمان به لنفوس یعرضه کننده آنت ی( در سلول ها T دار و مداوم یان پایسبب ب

 باشد. یآن م ینیو عوارض بال یمنیا ستمیند به هم خوردن تعادل سین فرایا یجه یشوند. نت یم یالتهاب ین هایتوکایسا

 

 یا گانگرن گازی ایوم پرفرنژنس عامل قانقاریدیکلستر ین هایتوکس مانند: (Hijacking) ینگ سلولیگنالیس تداخل با (5

س بوردتال ین پرتوسیو کلره آ )عامل وبا(، توکسیبرین ویانتروتوکس(، نیتوکس لونیاپس تتا و دلتا، گاما، بتا، )آلفا،

ا یشیاشر یاسهال زا ین هایس، توکسیلوس آنتراسیس، فاکتور ادم باسیک بوردتال پرتوسین درمونکروتیس، توکسیپرتوس

الت یدنک آین ها( با تحرین ها )مانند انتروتوکسیتوکس یبرخ .(ST: Stable Toxinو  LT: Label Toxin) یکوال

ن ین ها مانند فاکتور ادم توکسیتوکس یزبان نقش دارند و برخیعات از سلول میدر ترشح و دفع مازبان یسلول مکالز یس

 یسطح یرنده هایز با اتصال به گین ییایباکتر ین هایتوکس یکالز است. برخیالت سیک آدنیس، خود یلوس آنتراسیباس

رات ین تاثیج ایگذارند. نتا یر میتاث ینگ سلولیگنالیس یرهایمس یبان بر روزیا با ورود به سلول میزبان و یم یسلول ها

ان یبا کاهش یش یافزاو  یر سلولیتکثسرعت و  یاسکلت سلول ساختار س،یآپوپتوزروند ر در ییتغتواند به صورت  یم

 ابد.یبروز  IL-8مانند ژن  یالتهاب یژن ها یبرخ
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 :(پاتوژنز ی)ژن ها ییزایماریب یفاکتورها یکیمنشأ ژنت

 آن منشأ که لوککین استافیاست به جز انتروتوکس ین ها کروموزومیانتروتوکسشتر یب یکیژنتمنشأ  :یمنشأ کروموزوم

 آنأ که منش یکوالیا در 1LTن یانتروتوکس وکه منشأ آن ترانسپوزون  یکوالیا در BtSو  AtSن یفاژ و انتروتوکس

 است. یدیمپالس

 ،وژنزیپ توککاسترپ Cو   Aنوع کیتروژنیار نیتوکس ،هیفتریوم دینه باکتریکورن یتوکس یکیژنتشأ من :منشأ فاژ

نوع  به جز) اورئوس لوککیاستاف ین هایانتروتوکس ،Cو  Dنوع  ومینیبوتول نیتوکس ،یکوالیا یاگین شبه شیانتروتوکس

B ن نوع یتوتوکسیساست(،  یکه کروموزومC ن یاگزوتوکسو  ومینیبوتول ومیدیکلسترA نوزایآئروژ دوموناسسو. 

در  ST و LT ین هایتوکس ،گالین شیگا توکسیشپرفرنژنس،  ومیدیکلستر ین آلفایتوکس یکیژنتمنشأ  :دیپالسممنشأ 

ن یستوک ،coli .E یباکتر 1LTن یتوکس ،یتتانوم یدیکلسترن یتوکس ،سیآنتراسلوس یباسن یتوکس ،coli .E یباکتر

 .یکوالیگال و ایون شیزاسیو کلون یهاجمت یفاکتورها ،لوککیو استافیاتیاگزفول

 یکوالیا نیزیستم جذب آهن و همولیس، StBو  StA ین هایتوکس یکیژنتمنشأ  :منشأ ترانسپوزون

 

ل عام ین هایئپروتکه زا یماریب یها یباکترد یکروموزوم و پالسماز  ییها یتوال: (ییزایماری)ب یتیسیر پاتوژنیجزا

ن یادر  C+G یهادینوکلئوت درصدرا یت انتقال دارند زیها قابل ین باکتریها در ب یتوال نیا. کنند یرا کد م ییزایماریب

 یشتریب ییاو جابجت جدا شدن یقابلجه یدارتر هستند، در نتیناپا وست ا ها یباکتر یژنوم ینواح ریکمتر از سا ینواح

 یآنها م ییجاو جاب یث جهندگدارند که باعقرار  tRNA یترانسپوزون ها ،یتیسیر پاتوژنیجزا یدر انتها یاز طرف. دارند

  ارند.د قرارک مانند یئساختار موزا با کنار هم و وستهیبصورت پ ییزایماریب یژن ها ین نواحیا در د.نشو
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 یباکتر ییزایماریب یفاکتورها یتیسیر پاتوژنیجزا

536VI - 536PAI I دروفی، سنتز سن هایه، ادهسیمبرین، فیزیآلفا همول( 365ورIV) کیاوروپاتوژن یا کوالیشیاشر 

J96PAI I یلین، پیزیآلفا همول P ،CNF1 کیاوروپاتوژن یا کوالیشیاشر 

O157 کیانتروهموراژ یا کوالیشیاشر ن ماکروفاژیتوکس 

LEE یه فنجانیو پا یبیتخر-یعات اتصالیجاد ضایا ( شکلPedestal )
 IIIنوع  یستم ترشحیت ها، کد کردن سیدر انتروس

 کیهموراژانترو یا کوالیشیاشر
 کیانتروپاتوژن یا کوالیشیاشر

 
HPI 

 

 
 دروفور و جذب آهنیسنتز س

 کیانتروپاتوژن یا کوالیشیاشر
 کیژنیانتروتوکس یا کوالیشیاشر
 نیگا توکسیمولد ش یا کوالیشیاشر
 ویتگانترواگر یا کوالیشیاشر

SPI-1 نوع  یستم ترشحی، کد کردن سها تیتهاجم به انتروسIII ومیمور یفیسالمونال ت 

SPI-2, SPI-3, SPI-4 نوع  یستم ترشحیبقا در ماکروفاژ، کد کردن سIII (SPI-2) ومیمور یفیسالمونال ت 

HPI/pgm سیا پستینیرسی ش جذب آهنیافزادروفور و یسنتز س 

SHI   یگال فلکسنریش نین و انتروتوکسیآئروباکت ،دیساکار یپوپلیلسنتز 

PAI یگال فلکسنریش س ماکروفاژیال و آپوپتوزیتلیه سلول اپورود ب 

Ptx-Ptl نوع  یستم ترشحیس، سین پرتوسیتوکسIV سیبوردتال پرتوس 

VPI-1 و کلرا التور یبریو نهیآم یص قندهایداز، تشخینینورآمO1 

cag PAI نوع  یستم ترشحین، سیتوتوکسیسIV یلوریکوباکتر پیهل 

PAGI-I_III نوزایسودوموناس آئروژ دروژنازهایال مواد و دهستم انتقیسنتز س 

PAI ا گونرایسرین ن و مقاومت به سرمیتوتوکسیس 

SCC mec لوکک اورئوسیاستاف ن و ...یلیس یبه مت یکیوتیب یمقاومت آنت 

SaPI1 لوکک اورئوسیاستاف نی، انتروتوکس1ک ین سندروم شوک توکسیتوکس 

mNP سیک فکالانتروک لمیوفیجاد بین، ایزیتولیس 

PsrP-secY2A2 هیاسترپتوکک پنومون نیادهس 

PaLoc ن یتوکسA ن یو توکسB لیسیفیوم دیدیکلستر 

 
PAI: Pathogenicity Island                                                                       VPI: Vibrio Pathogenicity Island 

LEE: Locus of Enterocyte Effacement                                                   SCC: staphylococcal cassette chromosome mec 

SPI: Salmonella Pathogenicity Island                                                    SaPI: Staphylococcus aureus Pathogenicity Island 

HPI/pgm: high pathogenicity island/pigmentation (pgm) locus              NP: non-protease 

PAGI: Pseudomonas aeruginosa genomic island                                  CNF1: Cytotoxic Necrotizing Factor 1 

Cag: Cytotoxin-associated gene                                                            Ptx-Ptl: pertussis toxin- pertussis toxin liberation 

PsrP: Pneumococcal serine-rich repeat protein                                     PaLoc: Pathogenicity Locus 
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 یداخل سلول یها یمراحل پاتوژنز باکتر

 زبانیبه سلول م یاتصال باکتر (1

 یاختصاص یرنده هایاتصال به گ 

 یعموم یرنده هایاتصال به گ 

 

 زبانیبه سلول م یورود باکتر (2

 توزیسم فاگوسیمکان 

 سم یمکانTrigger 

 سم یمکانZipper 

 

 زبانیدر سلول م یر باکتریبقا و تکث (3

 اندوزومر در یتکث 

 ر در فاگوزومیتکث 

 زوزومیر در فاگولیتکث 

 توزولیر در سیتکث 

 

 زبانیاز سلول م یخروج باکتر (4

 سیسم آپوپتوزیمکان 

 سیروپتوزیسم پیمکان 

 زیتولیسم سینمکا 

 توزیسم اگزوسیمکان 

 سم پروتروشنیمکان 

 سم اگزتروشنیمکان 

 سم اجکشنیمکان 

 سم جوانه زدنیمکان 
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 :زبانیم یبه سلول ها یاتصال باکتر (1

به  سلول به سمت یها به سلول نقش دارند. کشش باکتر یباکتر یر اختصاصیدر اتصال غ یمختلف یروهایسم ها و نیمکان

ورتر واصل دزبان در فیبه سلول م ین اساس اتصال باکتریدارد. بر ا یزبان بستگیو فاصله آن از سطح سلول مرو ینوع ن

، یتماو  یلمولکو یک، نوسانات و لرزش هایدروفوبیک، تداخل هیواندروالس، الکترواستات یروهایر نیب تحت تاثیبه ترت

 باشد.  یکس میکوکالیو گل یپوشش باکتر یتا اتصال اختصاصی( و نهاBrownian Movement) یحرکت براون

لول سطح س یاختصاص یگاند به رسپتورهایها بعنوان ل ی( باکترAdhesinچسبنده ) یمولکول ها یدر اتصال اختصاص

 یانده هریم به گی، اتصال مستقیید غشایپیه لیم به الیق اتصال مستقیها از سه طر یشوند. باکتر یزبان متصل میم

ه ق اتصال بیم به سلول از طریر مستقی( و اتصال غMembrane Raft) ییرافت غشا یدر نواح سطح سلول یاختصاص

اقد کوچک، ف ینواح ییغشا یشوند. رافت ها یزبان متصل میو ... به سلول م یباد یواسط مانند آنت یمولکول ها

 ینیپروتئ یه هارندید، کلسترول و گیپیکواسفنگولیاز گل یهستند که غن یک و جامد از غشاء سلولینامید، دیپیسرولیفسفوگل

 ارند.دت یار اهمیزبان بسیدر ارتباط و تداخل پاتوژن با سلول م ییغشا یباشند. رافت ها یم یام سلولیانتقال پ

 Anchoring یباکتر و محکم  یاختصاصاتصال  و Dockingبه سطوح  یشل و سست باکتر، یر اختصاصیغاتصال 

ر یغ و یاختصاص یهابه رسپتور ییایباکتر یهاگاندیلون یزاسیاتصال و شروع کلون جهت( نام دارد. لنگر انداختن)

ول سطح سل در ییایباکتر یگاندهایل یرنده هایاکثر گد. نشو یصل ممتزبان یم ین سلولیکس بیسلول ها و ماتر یاختصاص

 وکوس ناممجانوران  یسلول هاکان در سطح ینوگلیزآماز جنس گلوک یدیکارسا یموکوپل یه یالزبان قرار دارند. یم یها

ه بتصال آنها اها در  یباکتر یسطح ین هایلکت. ندیگون" یصل شود را "لکتمتدرات یکه به کربوه ینیپروتئکویگلهر  دارد.

ن، در یکتوزآمگاال-Dل یاست-N یا کوالیشین در اشریلکت ینیکوپروتئیگل بیزبان نقش دارند. بعنوان مثال ترکیم یسلول ها

ل یاست-Nس کویتیلوکک ساپروفین و در استافیگلوکز آم-Dل یاست-Nد به همراه یک اسیل مورامیاست-Nه یمونال پنویکلبس

ک، یکوئید تاید، اسیساکار یپوپلیها از جمله کپسول، ل یسطح باکتر یو قند ینیپروتئ یباشد. ساختارها ین میالکتوز آم

لوس یو هموف یلوریکوباکتر پی)در هل Hsp60ا ی 60 ین چاپرون و شوک حرارتی، پروتئSه ی، الییغشا ین هایپروتئ

 نقش دارند.  یون باکتریزاسیگاند در اتصال و کلونی... بعنوان ل ( ویدوکر

د یک اسیکوئیتا یرو Fن ینقش دارد و پروتئ Dockingد در یک اسیکوئیتا ،یوژنز عامل گلودرد چرکیپ در استرپتوکک

د یرنده کپسول اسیال حلق است و گیتلیاپ یوژنز، سلول هایاسترپتوکک پ F نیپروتئ یرنده یگ نقش دارد. Anchoringدر 

ل یکوزیرنده گلیگ است. CD44 نیکوپروتئی( گلکید گلوکورونین و اسیل گلوکز آمیاست -N از یبیآن )ترک یکیالورونیه

 یرنده یگاست.  یبزاق ین هایکوپروتئی، گلیدندان یعامل پالک ها استرپتوکک موتانسدر  یمیو آنز یترانسفراز ساختار

CBP (Cell Binding Proteinی( پنوموکک )استرپتوکک پنومون ،)هN- ین گاالکتوز در سلول هایل هگزوزآمیاست 

ن در یبرونکتیف ینیآم یوجود دارد که به انتها زینلوکک اورئوس یدر استاف CBPن یپروتئ باشد. یم یال مخاطیتلیاپ

  شود. یمتصل م یوم مخاطیتلیاپ
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سطح سلول  GD1 (CD46)د یوزیا گانگلی ن گاالکتوزی، گاالکتوزآمعامل سوزاکگنورآ  ایسرینپ چهار یت یلیه پرندیگ

( که عامل کدورت و Opacity) Opaگنوکک به نام  یسطح ین های. پروتئباشد یم یتناسل–یادرار یال مجاریتلیاپ یها

و یبریو ن(یل آالنیل فنیمت -N) پ چهاریت یلیرنده پیگ شوند. یل ها میبه نوتروف یهستند سبب اتصال باکتر یکلون یکدر

 CD48 (Cluster ofمارکر  UPECدر  FimHه یمبریرنده فیباشد. گ یکلرا عامل وبا فوکوز و مانوز م

Differentiation )یکوالیک ایپ یت یلیرنده پین گیباشد. همچن یماکروفاژها م ،D- ه یمبریف یرنده یگ باشد. یمانوز م

 یدهایکوپپتیاه سرفه(، گاالکتوز موجود در گلیس )عامل سی( در بوردتال پرتوسین رشته اینیآگلوت :نینیآگلوت المنتوسی)ف

ال و یونال پنوموفیلژ یسطح یگاندهایرنده لیگ ه وجود دارد.یوم ریتلیاپ یسطح سلول هااست که در ( CR3)سولفاته 

 (P3و  P1 ،P2دوم )یتروپونما پال یخارج یغشا یدهایتپپ یرنده یگباشد.  یم 3CRز یس نیوم توبرکلوزیکوباکتریما

دوم از یست که ترپونما پالیمشخص ن باشد. یوم مخاط میتلین در اپیبرونکتیف یسطح ین هایس، پروتئیلیفیعامل س

ز در سطح خود جهت اختفا و فرار ا یا بعنوان پوششیکند و  یون استفاده میزاسیرنده اتصال و کلونین بعنوان گیبرونکتیف

د ین )اسیل گلوکز آمیاست -Nکوپالسما، یما یسطح ین هایا و پروتئیدین موجود در سطح کالمیرنده لکتیتوز. گیفاگوس

 .باشد یک( میالیس

و ظاهر  یسلول ر در اسکلتییس، تغیتواند منجر به تهاجم و ورود به سلول، آپوپتوز یزبان میها به سلول م یاتصال باکتر

اخل د یها رندهیش گین ها، افزایتوکاید سایک تولی، تحریسلول یون هایعات و ی، ماییغشا یر بر کانال هایسلول، تاث

، ایسرین یها یر ملموس شود. بعنوان مثال به دنبال اتصال باکتریرات غییتغ ینفالمازوم( و حتی)کمپلکس ا یسلول

ل اتصال ه دنبان بیدهد. همچن یان رخ مزبیبه سلول م یا و ... تهاجم و ورود باکترینیرسیگال، سالمونال، یلوس، شیهموف

 یرخباتصال  ابد. به دنبالی یر مییسلول تغ ی، مورفولوژیر در اسکلت سلولییوژنز به علت تغیو استرپتوکک پ یکوالیا

به  یلوریتر پکوباکیشود. بعنوان مثال پس از اتصال هل یجاد میا یرات گوناگونییزبان همزمان تغیها به سلول م یباکتر

شود.  یهده مس و ... مشاین ها، ممانعت از آپوپتوزیتوکایان سایش بی، افزایر مورفولوژییال معده تغیتلیاپ یاسلول ه

 شود. یمن سلول ها یدر ا یداخل سلول یرنده هایان گیش بیمنجر به افزا یادرار یمجار یبه سلول پوشش UPECاتصال 

 یتیر فاگوسیو غ یتیفاگوس یها به سلول ها یورود باکتر یسم اصلیسه مکان
 

 
 

Tarp: TCR Gamma Alternate Reading Frame Protein           Ras: Retrovirus-associated DNA s           Rac1: Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 

Rho: Ras homolog gene family              Cdc42: Cell Division Cycle 42            GEF: Rho Guanine Nucleotide Exchange Factor         Src: Sarcoma                

Lyn: Lck/Yes novel tyrosine kinase        Lck: Lymphocyte-specific protein tyrosine kinase        Hck: Hematopoietic cell kinase      TCR: T-Cell Receptor      
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 زبانیم یبه سلول ها یورود باکتر (2
 

از توز یسم فاگوسیا با مکانیها  یباکتربدن است.  ی، ورود به سلول هایمنیستم ایها از س یفرار باکتر یاز راه ها یکی

ا با تهاجم یشوند و  یت کننده مانند ماکروفاژها میفاگوس یل هاسلووارد )فاگوزوم(  یتیفاگوس یها کولیوز قیطر

(Invasion )یباکتر شوند. یال میتلیاپ یمانند سلول ها یتیر فاگوسیغ یسلول هاوارد اندوزومال  یکول هایوزق یاز طر 

سم یبا مکان یاکترورود بشوند.  یم یتیر فاگوسیوارد سلول غ یاندوزوم کولیوزجاد یق ایاز طر یسم اصلیها با دو مکان

باشد.  یم ییتوسط واکوئل غشا یو در بر گرفته شدن باکتر یاسکلت سلول ین هایرات پروتئییتوز، متعاقب تغینوسیماکروپ

و  نینکولین، ویلین، پاکسین، ازریوزی، ترپومنین، توبولینیآلفا اکت، نیتال ،نیالمین، فیاکتشامل  یاسکلت سلول ین هایپروتئ

آلفا  ین هایو پروتئ Zipperسم یمکانبه سلول با  یورود باکترن در ین و تالیالمین، فیاکت ین هایتئباشند. پرو ی... م

 یسطح ین هایاتصال پروتئ Zipperسم یدر مکاننقش دارند.  Triggerسم یبا مکان یدر ورود باکترن یتوبولو  نینیاکت

ب سبب یزبان به ترتین سطح سلول مینتگریا ینیکوپروتئیگل یرنده هایا( به گینیرسیو  توژنزیا مونوسایستریمانند ل) یباکتر

زبان و در یسلول م یبا غشا یو در بر گرفته شدن باکتر یر اسکلت سلولیین، تغیاکت یینازها، بازآراین کیروزیت یفعالساز

و  ومیمور یفی تمانند سالمونال) ی، باکتریا ماشه کشی Triggerسم یشود. در مکان یزبان میبه سلول م یت ورود باکترینها

ر در ییکند که با تغ یترشح مزبان یبه داخل سلول مرا ن ها یپروتئ یبرخ IIIنوع  یستم ترشحیله سیبوسگال( یش

 یغشا ین هایتوسط چ یت باکتریشود که در نها یم یع در ساختار اسکلت سلولیرات وسییمنجر به تغ ینگ سلولیگنالیس

( در Hijacking) یها با دست انداز یشود. در واقع باکتر یوارد سلول م ( در برگرفته شده وRuffleزبان )یسلول م

 E-Cadherin ،Integrin ،TNF (Tumor یرنده هایمانند گ ییغشا یرنده هایک گیو تحر ینگ سلولیگنالیس یرهایمس

Necrosis Factor و )LPA (Lysophosphatidic acid) ک یسبب تحرRho GTPase  ها شاملCdc42 ،Rac1  و

RhoA مانند  یسلول یر بر فاکتورهایشوند که خود با تاث یمWASP ،WIP ،WAVE ،Rock ،Dia/Profilin  در و

 یت اسکلت سلولیشوند. در نها یم ییغشا یواحدر ن F-Actinجاد یو ا G-Actinون یزاسیمریپلسبب  ،Arp2/3ت ینها

ر بر یها با تاث یه سلول خواهد شد. در واقع باکترو ورود آن ب یو در بر گرفته شدن باکتر یر شکل غشاء سلولییسبب تغ

 کنند. یم یو خروج خود از سلول را فرمانده یداخل سلول ی، بقایی، مراحل ورود، جابجایاسکلت سلول

و خروج  ین سلولیو ب یورود، حرکت و انتشار داخل سلول یزبان برایم یاز اسکلت سلول یداخل سلول یها یباکترنکته: 

 ین هایو ...(، پروتئ N-WASP ،WAVE ،WASP)مانند  ییغشا ین هایشامل پروتئ ید. اسکلت سلولکنن یاستفاده م

المنت، یکروفیا مین ی)مانند اکت یتوپالسمیداخل س یهان ی( و پروتئArp 2/3ن )مانند یون اکتیزاسیمریام و عامل پلیناقل پ

ت و یتثب در سلول ییو جابجا حرکتحفظ شکل، الوه بر ع یاسکلت سلولباشد.  یکروتوبول( میالمنت حد واسط و میف

از  ین سلولیکس بیو ماترن یکادهر یسطح یرنده هایق گیاز طرجاد ارتباط با سلول مجاور یا گاه سلول بایاستحکام جا

عامل متصل کردن اسکلت  ین کانونیادهس ین هاین رابطه پروتئیدر ا نقش دارد. نینتگریا یسطح یرنده هایق گیطر

ن، یکاتن ن،ینکولین، ویالمین، فیشامل اکت ین کانونیادهس ین هایباشند. پروتئ یم یخارج سلول یابه فض یسلول

 ین های( با اتصال پروتئFAK) ین کانونیناز ادهسیباشند. ک یو ... م Rus-1ن، ین، تنسیلین، پاکسیتال ن،یپالکوگلوب
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دهد  یقات نشان می. تحقام نقش دارندیها و ... در انتقال پن ین ها، کادهرینتگریمانند ا ییغشا یرنده هایبه گ ین کانونیادهس

 شود. ینه و متاستاز میسرطان س یسلول ها ییسبب حرکت و جابجا( ptk2)ژن  FAKم یت آنزیش فعالیکه افزا

، سبب یتیر فاگوسیغ یسلول ها یسطح یرنده هایگ کیو تحرا اتصال یو  ییزایماریب یق فاکتورهایها با تزر یباکتر
 د.نشو یبه سلول م Zipperو  Trigger یسم هایبا مکان یو ورود باکتر یدر ساختار اسکلت سلول رییتغ

 

                     FAK: Focal Adhesin Kinase                                                  Abl: Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1                                                  
Crk: CT10 (Avian Sarcoma Virus) regulator of kinase          Nck: Non-catalytic region of tyrosine kinase 
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 :یباکتر یداخل سلول یر و بقایتکث (3

نوان رود. بع یبکار م یعفون یک سلول هایص پاتولوژی، در تشخیعفون یها یماریمتعاقب ب بدن یرات سلول هاییتغ

 اهده است:بل مشر قایک زیرات پاتولوژییبروبالست لثه، تغیف یکوال به سلول هایمثال متعاقب اتصال و تهاجم ترپونما دنت

 پس از گرد شدن سلول ییغشاجاد حباب یبروبالست و ایسلول ف ییکاذب و زوائد غشا ی( حذف پاها1

 ن در اطراف هسته سلولیاکت یرشته ها ییر و بازآرایی( تغ2

 ن با پروتئازیبرونکتیب فیبستر و تخر یه یبروبالست ها از الی( جدا شدن و انفصال ف3

 ( Karyorrhexisا ین یمتعدد، متراکم و قطعه قطعه شدن کرومات یکول هایجاد وزیس )کوچک شدن سلول، ای( آپوپتوز4

 

ا(، یستریا، لیکتزیگال، ریابند )مانند شی یر میتوپالسم تکثیزبان در داخل سیم یها با تهاجم به سلول ها یباکتر یبرخ

ا و یپاشسا یلدرس، بورخویوم توبرکلوزیکوباکتریوم، مایمور یفیافته )مانند سالمونال تیر یدر داخل واکوئل ها تکث یبرخ

 . ا(ینیسریدهند )مانند  یرا مورد تهاجم قرار م یگریشوند و مجددا مکان د یسلول خارج م ز ازین یبروسال( و برخ

پس  یباکتر .باشد یم یزوزوم و هضم باکتریجاد فاگولیل فاگوزوم، ایدن، تشکیتماس، بلع شامل یتوز باکتریمراحل فاگوس

 ،Antibody Receptors ،Scavengers ،Complement Receptors) سطح سلول یتیفاگوس یرنده هایاز اتصال به گ

Mannose Binding Protein Receptors وMac-1  Integrinت کننده پس از یسلول فاگوس ( وارد سلول شده و

عرضه  CD8+و  CD4+ یت هایدر سطح خود به لنفوس MHCIIو  MHCIپردازش ذرات بلع شده، آنها را به همراه 

توپالسم یس pHشوند.  یر میز درگین یمنیستم ایس یر سلول هایسا یش التهابیپ یبا ترشح فاکتورها یکند. از طرف یم

 یور باکتردبه فاگوزوم  ماکروفاژ ساختار یشود با استفاده از غشا یم ماکروفاژوارد  یباکتر یوقت است. 7 ماکروفاژ

  pHهشود ک یم جادیزوزوم ایولفاگ ،زوزومیل بافاگوزوم از ادغام سپس  .باشد یم 6برابر با  pH یه داراشود ک یجاد میا

ا ی BPIن، ین، الکتوفریزوزوم )دفنسیفاگول یم هایو آنز pHن سطح یا باشد. یم 5آن برابر با 

roteinPncreasing I-ermeabilityPactericidal/B ژن، یساک یکال هاید رادی)تول یو ...( به همراه انفجار تنفس

2O2Hبرد.  ین میها را از ب یباکتر د و ...( اکثریک اکسایتریت، نیپوکلری، ه 

اقدام به حذف سلول  یسلول یمنیک، ایکالس  MHCژن توسط  یبه سلول در صورت عرضه آنت یپس از ورود باکتر

 یباکتر یبرخرا دارد.  یمنیر ایو غ یمنیر در سلول ایبقا، اختفا و تکث ییتوانا یموارد باکتر ید. در برخینما یم یعفون

 مانند یم یا در داخل واکوئل باقیا سپاسیوم، بروسال و بورخولدریمور یفیس، سالمونال تیوم توبرکلوزیکوباکتریها مانند ما

شوند.  یر میتوپالسم تکثیگال از واکوئل خارج و در سیا و شیستری، لیا پروازکیکتزیمانند ر ی. برخابندی یر میو تکث

، یمرگ سلول یکا پس از القایتیا انتروکولینیرسیز مانند ین یو برخ یمرگ سلول یروکت ها بدون القایز مانند اسپین یبرخ

نوزا، استرپتوکک یها مانند سودوموناس آئروژ یباکتر یشوند. برخ یکنند و در بدن منتشر م یتوپالسم سلول را ترک میس

 شوند.  یم بدن یاختفا و بقا وارد سلول ها یندارند و تنها برا یر داخل سلولیبه تکث یلیلوکک اورئوس تمایو استاف
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از  …و  ، آهنpHژن، یرات سطح اکسییابد. تغی یر مییتغ یط داخل سلولیتحت شرا ییایسم باکتریمتابول یان ژن هایب

د. ش دارننق ییایباکتر یان ژن هایر بیی، در تغیتوپالسمیگر س میو تنظ ییحسگر غشا یدوجزئ یستم هایک سیق تحریطر

مصرف  و یالز باکترین دکربوکسیزیان ژن الیسبب ب یتیفاگوس کولیوزر ژن دیو حضور اکس 6معادل  pHبعنوان مثال 

و فشار  ییع غذان، کمبود منابییپا pHمانند  یتیط متفاوت داخل واکوئل فاگوسین بعنوان منبع کربن خواهد شد. شرایزیال

خت سط یراشدر  یباکتر مرتبط با بقا و دوام یان ژن هایو ب یباکتر یگما فاکتورهایس ینیگزیباال منجر به جا یاسمز

 ن( ویانسفرل )تراندوزوما یرنده هایال، به علت فقدان گیونال پنوموفیماکروفاژها با لژ یخواهد شد. در عفونت داخل سلول

شود و در  یمزوزوم ادغام نی، فاگوزوم با لیباکتر Mipک یونیکات ین پلیر پروتئی( و تاثCD63زوزومال )یل-اندوزومال

( LCV)ونال یلژ یشود. در اطراف واکوئل )فاگوزوم( حاو یجاد نمیدر فاگوزوم ا یو ضد باکتر یدیط اسیجه شراینت

بوزوم و یر یحاو یکول هایداز، وزینوکلئوز ′5م یابد که پس از حذف آنزی یداز تجمع مینوکلئوز ′5م یو آنز یتوکندریم

 شود. یکند و آزاد م یا پاره مر LCVر، یپس از تکث یشوند. باکتر یمتصل م LCVز به غشاء یبوزوم ها نیر

ده رفته شگدر بر  یدیپیه لیدو ال یک غشایع هستند که با یما یو حاو یکوچک داخل سلول یکول ها ساختارهاینکته: وز

اندوزوم،  گوزوم،کول شامل واکوئل، فایروند. انواع وز یبه کار م یره و انتقال مواد داخل سلولیکول ها جهت ذخیاند. وز

 یاراد یداخل سلول یهستند و بصورت ارگانل ها یافته ایتکامل  یکول هایباشد که در واقع وز ی. مزوزوم و ..یل

 رود. یزوزوم جهت هضم مواد به کار میو ل یره مواد سلولیباشند. واکوئل جهت ترشح، دفع و ذخ یم یعملکرد تخصص

 د.شون یخوانده م یو فاگوزوم یاندوزوم ش حجم واکوئلیو افزا یپس از بلوغ نسب یو فاگوزوم یاندوزوم یکول هایوز

 زبانیها از سلول م یخروج باکتر یها یاستراتژسم ها و یمکان

 

Page 167 of 194

www.kolbedanesh.com



158    

 

 

 :زبانیم از سلول یخروج باکتر یسم هایمکان (4

1 )Apoptosisم توکرویس یبا آزادساز یلوریکوباکتر پیهل ین واکوئل زایتوتوکسیس و سیسال توالرنسی: فرانسC از 

توسط  یترس باکی. متعاقب آپوپتوزس خواهند شدیو بروز آپوپتوز 3و کاسپاز  9کاسپاز  یمنجر به فعالساز یتوکندریم

 شود. یزبان آزاد میدر برگرفته شده و از سلول م یسلول یغشا

2 )Buddingود و ش یدر برگرفته م یتوپالسمیس یزبان توسط غشایبه هنگام خروج از سلول م ین حالت باکتری: در ا

 .ل استاز سلو یا تسوتسوگاموشینتیورن روش خروج ایشود. مثال ا یزبان جدا میبه حالت جوانه زدن از سطح سلول م

3 )Cytolysisدر  ده منفذجاد کننیا ین هایوم(، پروتئیا و پالسمودیدیسم عملکرد پروتئازها )در کالمین مکانی: در ا(

 شوند. یزبان میاز سلول م یت خروج باکتریو در نها یسلول یز واکوئل ها و غشایا( و ... سبب لیشمانیل

4 )Ejectionینیوش کمپلکس پروتئن ری: در ا Ejectosome یبه فضا یزبان سبب خروج باکتریسلول م یدر غشا 

 شود. یم یخارج سلول

5 )Expulsion (Exocytosisدر ا :)ادغام و  یتوپالسمیس یدر غشا یباکتر یحاو ین روش واکوئل فاگوزومی

 شود. ین خارج مزباین روش از سلول میپتوکوکوس نئوفرمنس با ایشود. مخمر کر یآزاد م یباکتر

6 )Extrusionدر  یتوپالسمیس یو غشا یتوزولیات سیکه با محتو یباکتر یحاو ین روش واکوئل داخل سلولی: در ا

 .باشد یماز سلول  ایدیکالم یحاو یواکوئل هان روش خروج یمثال اد. یآ یرون میبرگرفته شده است از سطح سلول ب

7 )Protrusionده ا استفاب ین روش باکتریها نقش دارد. در ا یباکتر ین سلولینتشار بن روش خروج از سلول در ای: ا

ود. ش یر مشود و وارد سلول مجاو یرون زده میب یسلول ی، از غشاین اسکلت سلولیون اکتیزاسیمریپل یرانش یرویاز ن

و  یمالئا سودویر، بورخولدیا کونوریکتزی، ریکتزیا ریکتزی، ریگال فلکسنریتوژنز، شیا مونوسایستریل یها یباکتر

 شوند. یگر جابجا میبه سلول د ین روش از سلولینوم با ایوم ماریکوباکتریما

8 )Pyroptosis :به فعال  نفالمازوم منجریکمپلکس اشده متعاقب عفونت( عملکرد  یزی)مرگ برنامه رس یروپتوزیدر پ

مانند  ییاه ین تاژک باکتریفالژل نیروتئشود. پ یاز سلول م یز غشاء و خروج باکتریو ل( 1پروتئازها )کاسپاز شدن 

س یالرنسال توسیو فرانس یگال فلکسنریتوژنز، شیا مونوسایستریل یساختار یاجزا یال و سالمونال و برخیونال پنوموفیلژ

ن ینترلوکیامنجر به بلوغ و ترشح  1پروتئاز کاسپاز  ی( و فعالسازInflammasomeنفالمازوم )یبا کمپلکس ادر تداخل 

ب یه ترکک است یین هایگومر( از پروتئیر )اولیمتغ ینفالمازوم مجموعه ایشوند. کمپلکس ا یم 18و  1ß یلتهابا یها

، PYCARD (ASC)، 1از کاسپاز  یبینفالمازوم ترکیدارد. معموال کمپلکس ا یپاتوژن بستگ یبه مولکول ها هاآن

NALP 5اوقات کاسپاز  یو برخ (ICH-3م )باشد.  ی 
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زبانیسلول م یواکوئل و غشا از یل در خروج باکتریدخ ییایباکتر یاکتورهاسم ها و فیمکان  

 

ASC: Apoptosis-associated Speck-like protein containing a Caspase recruitment domain                                                                                  

IPAF: ICE Protease Activating Factor                           ICE: Interleukin-1β-Converting Enzyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

N-WASP: Neural Wiskott–Aldrich Syndrome Protein                                                                                       
NALP3: NACHT leucine-rich repeat and pyrin-domain-containing protein 3                                                      
PC-PLC: Phosphatidyl Choline phospholipase C         PLD: Phospholipase D              Arp: Actin-related protein                                                                                                                                                                                                                                                   
PI-PLC: Phosphatidylinositol-phospholipase C            PFP: pore-forming protein          LLO: Listeriolysin O    
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اتصال به  گاندیل پاتوژن
 زبانیسلول م

سم ورود به یمکان
 زبانیسلول م

ر و بقا در یگاه تکثیاج
 زبانیسلول م

 سم خروج از یمکان
 زبانیسلول م

     لوکک اورئوسیاستاف

     وژنزیاسترپتوکک پ

     هیاسترپتوکک پنومون

     س یلوس آنتراسیباس

     توژنزیا مونوسایستریل

     هیفتریوم دینه باکتریکور

     سیوم توبرکلوزیکوباکتریما

     یا کوالیشیاشر یپ هایپاتوتا

     یگال فلکسنریش

     سیا پستینیرسی

     ومیمور یفیسالمونال ت

     یلوباکتر ژژونیکمپ

     یلوریکوباکتر پیهل

     نوزایسودوموناس آئروژ

     ایا سپاسیبورخولدر

     ا گونرایسرین

     لوس انفلونزایهموف

     الیونال پنوموفیلژ

     سیبوردتال پرتوس

     بروسال آبورتوس

     سیسال توالرنسیفرانس

     دایپاستورال مولتوس

     دومیترپونما پال

     یا بورگدوفریبورل

     نتروگانسیرا ایلپتوسپ

     یکتزیا ریکتزیر

     یا پرووازکیکتزیر

     یا تسوتسوگاموشینتیاور

     سیا چافنسیشیارل

     لومیتوفیآناپالسما فاگوس

     یال بورنتیکوکس

     بارتونال هنسله

     سیتیا تراکومایدیکالم

     هیکوپالسما پنومونیما
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 (:Cell signaling) یام سلولیانتقال پ
 

 Cellا به اصطالح ی ینگ سلولیگنالیس یرهایکروب ها بر مسیم یو دست اندازر یاز تاث یناش عفونت، ینیبالج ینتا

Hijacking بروز  ژن ها یا سرکوب برخیان یت به صورت بیدر نها یام سلولیانتقال پ یرهایک مسیج تحریتان. باشد یم

نگ یگنالیس یرهایر بر مسیزبان و با تاثیم یسلول ها یسطح یرنده هایبا اتصال به گ ییایباکتر ین هایادهس. ابدی یم

، یر اسکلت سلولیی، تغییغشا یکانال ها تیر در وضعییتغدر سلول از جمله  یراتییسبب تغ( Cell Hijacking) یسلول

 یشوند. ساختارها یو ... م یا مرگ سلولیر در روند رشد یی، تغیسلول یرنده هایش گین ها، افزایتوکایان سایر در بییتغ

 یداخل سلول یرنده های، گیمنیستم ایس یسطح سلول ها TLR یرنده هایگ یعالوه بر فعالساز( PAMPs) ییایباکتر

 Nod1 (Nucleotide-binding Oligomerization Domain ،)RIG-I (Retinoic acidالمازوم مانند نفیکمپلکس ا

Inducible) ،MDA5 (Melanoma Differentiation Associated ،)LGP2 (Laboratory of Genetics and 

Physiology 2 و )OAS (Oligoadenylate Synthetaseرا ن )ل یمورامن رابطه یادر دهند.  یر قرار میز تحت تاثی

 NLRP1 (Nucleotide-bindingس به یلوس آنتراسین کشنده باسی، توکسNod2ها به  ید باکتریپپت ید

oligomerization domain-Like Receptor P1)ی، مولکول ها RNA به  ییایباکترNLRP3ن به ی، فالژل

NLRC4 (Ipaf ) و مولکولDNA به  یدو رشته اAIM2 (Absent in melanoma 2) شوند. یمتصل م 

 یند. مولکول هایرا فعال نما یداخل سلول یرنده هایتوانند از غشاء عبور کنند و گ یدروفوب میکوچک و ه یمولکول ها

ام و پاسخ سلول یسلول ها سبب انتقال پ یسطح یرنده هایکنند و با اتصال به گ یل از غشاء عبور نمیدروفیبزرگ و ه

رگذار بر یتاث یطیمح یباشند. محرک ها یده میچیار پیبدن انسان بس یام در سلول هایانتقال پ یرهایشوند. مس یرنده میگ

 یکه بر سطح سلول وارد م ییرویمانند ن یکیمکان یباشند. محرک ها یم ییایمیو ش یکیمکان یسلول ها شامل محرک ها

 یرنده هایگ یتوپالسمیس یباشند. انتها یو ... م ی، گازینوی، یدیپی، لینیمانند مواد پروتئ ییایمیش یشود و محرک ها

سبب راه  ییایمیش یله محرک هایک بوسیاست که پس از تحر ینازین کیروزیت تیفعال یسطح سلول ها دارا ینیپروتئ

آنها گاه یشود. سلول ها فارغ از جا یژن ها م یان برخیت بیو در نها ینگ سلولیگنالیس یرهایمس ینازیآبشار ک یانداز

نگ یگنالیر قرار دهند. سیمانند هورمون ها تحت تاث ییایمیق ترشح مواد شیگر را از طرید یتوانند سلول ها یدر بدن، م

، Intracrine ،Autocrine ،Juxtacrineرنده محرک به انواع ید کننده محرک و گیبر اساس فاصله دو سلول تول یسلول

Paracrine  وEndocrine یشود باق ید میکه تول یدر داخل همان سلول ییایمین محرک شینتراکرایاشوند. در  یم میتقس 

د کننده محرک یخود سلول تول ید و ترشح بر رویپس از تول ییایمین محرک شیگازها. در اتوکرا یماند مانند برخ یم

د کننده محرک یل تولن سلوی. در جوکستاکرایمنیستم ایس یسلول ها ین هایتوکایسا یگذارد مانند برخ یر میتاث ییایمیش

د کننده محرک یسلول تولن یباشند. در پاراکرا یگر و در تماس میدر جوار همد ییایمیرنده محرک شیو سلول گ ییایمیش

ترها در یشتر نوروترانسمی، مانند بباشند یمندر تماس  بوده اماگر یهمد کینزددر  ییایمیرنده محرک شیو سلول گ ییایمیش

از هم فاصله دارند  ییایمیرنده محرک شیو سلول گ ییایمید کننده محرک شیسلول تولن یاندوکرا . درSynapticنگ یگنالیس

مانند  ییایمیش یمحرک ها یرسد. برخ یرنده میان خون به سلول گیق جریمانند هورمون از طر ییایمیو محرک ش

 ند.یل نمان عمین و اندوکراین، اتوکرایتوانند به صورت پاراکرا یهورمون استروژن و ... م
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 :یسلول یرنده هایگ

لول سر داخل د یکروبیذرات م یرنده هاینفالمازوم به عنوان گیا مانند کمپلکس ایا در سطح سلول و ی یسلول یرنده هایگ

 رندهیند، گا دارر یتوپالسمیس یعبور از غشا یید که توانایک اکسایتریدها و نیمولکول ها مانند استروئ یقرار دارند. برخ

و داخل  یی، داخل غشاین خارج سلولیسه دام یدارا یسطح یرنده هایکنند. گ یک میرا تحر یسلول داخل یها

د یز اسمتشکل ا یین داخل غشایشوند. دام یمحرک متصل م یبه مولکول ها ین خارج سلولیباشند. دام یم یتوپالسمیس

ام با یپتقال سبب ان یتوپالسمین داخل سیامکند. د یلنگر م یسلول یرا به غشا یرنده سطحیز است که گیآب گر ینه هایآم

نواع ال به سلو یسطح یرنده هایسم عمل گیشود. بر اساس مکان یه میثانو یام رسان هایر در مولکول ها و پییجاد تغیا

 با یارنده هی. گشوند یم میک تقسیتیناز( و کاتالی)ک یمیعملکرد آنز یدارا یرنده هاین ها و گیپروتئ G، یونی یکانال ها

( و Toll-Like Receptors) TLR ،ینینتگری، اینیتوکای، ساینازین کیروزیت یرنده هایانواع گ یدارا یمیعملکرد آنز

 ید در حالباشن یمو انتقال فسفات  ینازیبا عملکرد ک یتوپالسمین سیدام یدارا ینازین کیروزیت یرنده هایباشد. گ ی... م

اسطه ون و ... به ی، انسولTLR ،Hedgehog ،Wnt ،Notch ،Nodal ،Hippo، ینینتگری، اینیتوکایسا یرنده هایکه گ

ل پس از د سلوموار یشوند. در برخ یام میو انتقال پ ینازیآبشار ک یواسط مانند آداپتورها سبب راه انداز یمولکول ها

فه ید که وظیمان یه میبر ثانوامیپ ید مولکول هایه مانند هورمون ها، اقدام به سنتز و تولیامبر اولیپ یک با مولکول هایتحر

 میازها تقسل و گیدروفیدروفوب، هیه به سه گروه هیثانو یامبرهایام را در داخل و خارج سلول بر عهده دارند. پیانتقال پ

 ییانا( توDiacylglycerol) DAG( و Phosphatidylinositolتول )ینوزیل ایدیدروفوب ها مانند فسفاتیشوند. ه یم

، cAMP ل مانندیدروفیه هیثانو یامبرهای( را دارند. پJuxtamembrane) یسلول یغشا یرونیب یضاام به فیانتقال پ

cGMP، IP3 (ephosphatl trinositoI)  2+وCa ل مانند شک یه گازیثانو یامبرهایپ توپالسم سلول قرار دارند.یدر داخل س

 .ام نقش دارندیدر انتقال پ یسلول یر از غشاتوپالسم و هم با عبوید هم در داخل سیک اکسایترید کربن و نیمونوکس
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 :یو مرگ سلول ییایعفونت باکتر

 یرنده هایق گیاز طر یو داخل سلول یخارج یگنال هایباشد که س یم یده ایچیپ یام رسانیپ یشبکه  ینگ سلولیگنالیس

ان یر بر بیابند و پس از تاثی یحد واسط به هسته سلول انتقال م ین هایبواسطه فاکتورها و پروتئ یلولو داخل س یسطح

باشد.  یم یجاد مرگ سلولیمهم سلول به محرک ها ا یاز پاسخ ها یکیشوند.  یم یجاد پاسخ سلولیژن ها سبب ا یبرخ

ن ها و ... ینتگری، اFas ،GPCR ،RTK، ینیتوکایسا یرنده هایمانند گسلول ها  یسطح یرنده هایک گیپس از تحر

س یش آپوپتوزیپ یفاکتورها یبه مرگ سلول یمنته یرهایشوند. در مس یفعال م ینگ سلولیگنالیمختلف س یرهایمس

(Proapoptoticو پ )ی( ش بقاProsurvivalدرگ )ان ژن یبا ب ینسخه بردار یر بر فاکتورهایت با تاثیر هستند که در نهای

ا یش بقا یس و پیش آپوپتوزیپ ین فاکتورهایاز مهمتر Bcl-2 یلیسوپرفام یاعضانقش دارند.  یا مرگ سلولیها در بقا 

-Eglو  Bax ،Bak ،Bik ،Bim ،Bad ،Bcl-XS ،Diva یشامل فاکتورها یلین سوپر فامید. انباش یمس یآپوپتوز یآنت

به  Bfl-1و  Bcl-2، Bcl-XL ،Mcl-1 ،CED-9 ،A1 ین شامل فاکتورهایباشد. همچن یس میش آپوپتوزیبه عنوان پ 1

مانع از  Cتوکروم یو ممانعت از خروج و نشر س یتوکندریش بقا با پوشاندن منافذ میپ یفاکتورهاباشد.  یش بقا میعنوان پ

، یحرارت شوک فاکتور، SP1 ،AP1 ،C/EBP)مانند  ینسخه بردار یفاکتورهاشوند.  یم یجاد مرگ سلولیا

ATF/CREB ،C-myc ،Oct-1 ،NF-1 ،P53 ،ZIP ،RF ،NFAT ،STAT ،SOX ،TCF ،UBF به علت  و )...

، Zانگشت  یساختارها ین فاکتورها دارایاان ژن ها را دارند. یم بیو تنظ DNAاتصال به  ییتوانا یساختار اختصاص

 باشند.  یپ لوسین میا زیچ و یچ مارپیچ پیمارپ

 یشده التهاب یزیزبان، متعاقب مرگ برنامه ریگال از سلول میال و شمانند سالمون یداخل سلول یها یباکتر یخروج برخ

(Pyroptosis )است( کاسپازها .Cysteine-dependent aspartate-directed proteasesبه عنوان پروتئازها )که  یی

دارند. در س یروپتوزیس و پیرا در آپوپتوز یه است، نقش اصلن و آسپارتات وابستیستئینه سید آمیعملکرد آنها به اس

مرگ  یس نوعینکروپتوز نقش دارند. 1س کاسپاز یروپتوزیو در پ 3و  7، 9، 8 ی( کاسپازهاApoptosisس )یآپوپتوز

دهد  یو عفونت نکروز رخ م یب سلولیمتعاقب آسباشد.  یر کاسپازها میشده متعاقب التهاب و مستقل از مس یزیبرنامه ر

 یزیند نکروز را به سمت مرگ برنامه ریگنال ها فرایر سیر مسییلول با تغ، سیروسیموارد مانند عفونت و یکه در برخ

آن در سلول ها رخ  یرنده های( بر گTNF) یر فاکتور نکروز دهنده توموریس متعاقب تاثیبرد. نکروپتوز یش میشده پ

انند مونو م( DAMP) یمضر سلول یومولکول هایو ب( PAMP) کروب هایم یساختارس ذرات یروپتوزیدر پدهد.  یم

د بتا یلوئیآم( و م سولفات )آلومیوم پتاسینی، آلوم( Asbestosت )کایلیس یرشته ها، هدراتیم پیروفسفات دهیم اورات، کلسیسد

شود و به  یپاره م یسلول ی، غشا1کاسپاز  یو عملکرد پروتئازNalp-3 (NLRP3 )نفالمازوم یک کمپلکس ایبا تحر

ند یفرا هد. یالتهاب رخ م، سیند نکروزی( همانند فراIL-1ßو  IL-18) یلتهابشش ایپ ین هایتوکایسا یعلت رها ساز

س یدهد. در آپوپتوز یرخ م زین تیکرون و پانکرات یماریمن مانند بیاتوا یعفون یها یماریب یدر برخس ینکروپتوز

شود که مرگ  یم و فعال شدن کاسپاز یتوکندریاز م Cتوکروم یس یسبب آزاد ساز یک خارج سلولینگ و تحریگنالیس

 دهد.  یرخ م ییغشا یجاد حباب هایک، چروک شدن سلول، قطعه قطعه شدن کروموزوم و ایجاد اجسام آپوپتوتیبا ا یسلول
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، (Ferroptosisس )یفروپتوز(، Aponecrosis) سیآپونکروز (،Autophagy) یشامل اتوفاژ یگر مرگ سلولیانواع د

شن یکیفیکورن (،Eryptosisس )یپتوزیار (،Anoikisس )یکینوا(، NETosisس )ینتوز، (Oncosis)س یانکوز

(Cornification ،)یتیتوتوکسیاگزا (Excitotoxicity) ،MPT-RN (Mitochondrial Permeability Transition-

Mediated Regulated Necrosis( پارتاناتوس ،)Parthanatos) ،ACID (Activation-induced cell death)  و

 باشد.  یم( Wallerian Degeneration) نایزوال والر

 دهد. یمه سلول رخ یو تجز یسلول یهضم ارگانل ها ،توپالسم سلولیزوزوم در سیات لیبا آزاد شدن محتو یاتوفاژدر 

 طان و)متعاقب سر یدرمان یمیژن و شیو اکس ییکمبود منابع غذا یو و محرک اتوفاژیداتیس شوک اکسیمحرک آپوپتوز

 باشد.  یس تروما و عفونت میمحرک نکروز باشد. یم زمن(م یعفونت ها یبرخ

اکوئل وجاد ی، ایتوکندریبه سلول است که با تورم م یب مرگ بار و ناگهانیاز آس یناش یکم خون یا مرگ سلولی سیانکوز

 توپالسم همراه است. یو تورم هسته و س یتوپالسمیس یها

 یت هایمنجر به مرگ لنفوس T یت های( در سطح لنفوسCD95) Fas یرنده هایک گی، تحر ACID یدر مرگ سلول

 شود.  یم یخود یژن ها ینسبت به آنت یمنیجاد تحمل ایو ا یمنیستم ایفعال شده، عدم پاسخ س

 شود.  یس ختم میت به نکروزیدر نهارد و یگ یس ناقص صورت میند آپوپتوزیفرا سیآپونکروزدر 

 ت. قرمز خون اس یگلبول ها یمرگ سلول سیپتوزیار

 یکول هاترشح گرانول ها و مول با یخارج سلول یها یل ها جهت به دام انداختن و کشتن باکتری، نوتروفسینتوزدر 

DNA ن یمترکوژن ها پات انداختنشود که با به دام  یک شبکه میل یند منجر به تشکین فرایند. اینما یم یاقدام به خودکش

ود. ش یکروب ها به خون فعال میس و تهاجم میس در سپسینتوزند یرساند. فرآ یبدن م یز به سلول هایب را نیآس

 یلیه نوتروفیاول یات گرانول هایستون ها، محتوی، هDNAس شامل یند نتوزیجاد شده در فرایات شبکه ایمحتو

ات یتو(، مح3 نین و پنتراکسی)الکتوفر یلیه نوتروفیثانو یات گرانول هایمحتو(، ، االستازGن یداز، کاتپسیلوپراکسی)م

ل مانند یتروفنو یتوپالسمیس یکان( و اجزایدوگلین متصل شونده به پپتیناز و پروتئی)ژالت یلیثالث نوتروف یگرانول ها

 باشد.  ین و کاتاالز میکالپروتکت

  .دهد یشوند، رخ م یجدا مبافت ها  یه و اتصالیط پایاز مح که ییسلول هادر  سیکیانو یمرگ سلول

دهد و  یشود رخ م یب میا دچار آسیآکسون آنها قطع و  ییانتهاکه قسمت  ییدر نورون ها نایزوال والر یمرگ سلول

  شود. یو حذف م یو جدا شده آکسون دچار آتروف ییقسمت انتها

 یفعال شده  یم هسته ایآنز تجمعبه هسته و  ییایتوکندریس میالقاگر آپوپتوز AIFورود فاکتور  با پارتاناتوس یمرگ سلول

PARP-1 (Poly ADP-ribose polymerase-1که در ترم )یم برشی DNA دهد. یرخ مده نقش دارد، یب دیآس 
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امات مانند گلوت ییترهایش از حد نوروترانسمیک بیبواسطه تحر یعصب ینورون ها یتیتوتوکسیاگزا یدر مرگ سلول

قب آن متعا شود که یوارد سلول م میکلس یادیر زیترها، مقادینوروترانسم یرنده هایاد گیک زینند. با تحریب یب میآس

 رسانند.  یب میسآو به سلول  شوند یمن فعال یمانند کالپا ییپازها، اندونوکلئازها و پروتئازهایمانند فسفول ییم هایآنز

ا هت ینوسیتکرادرم است. یاپ یت هاینوسیدر کرات ییز نهایشده و تما یزیمرگ برنامه ر ینوع شنیکیفیکورن یمرگ سلول

پوست  یامرده و سد محافظ بر یه یک الیل به یشده تبد یزیپوشش پوست پس از مرگ برنامه ر یه ین الیتر یدر خارج

 شوند.  یم

س یفروپتوز باشد. یم یدیپراکس یدهایپیون آهن و تجمع لیشده سلول ها وابسته به  یزیمرگ برنامه ر ینوع سیفروپتوز

 دهد.  یرخ م یدیپراکس یدهایپید لیو تول (Gpx4)ن ویدان گلوتاتیاکس یآنت یستم دفاعیمتعاقب نقص در س

و  MOMP (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization) متعاقب MPT-RN یدر مرگ سلول

 یم شده سلول رخ یزیند مرگ برنامه ریفرا Cyclophilin Dمواد مانند  ینشر برخ و یتوکندریم یسوراخ شدن غشا

 وROS (Reactive Oxygen Species )د یش تولیمنجر به افزا یتوکندریداخل م م دریتجم  کلس MPT-RNدر  دهد.

 شود. یمو مرگ سلول  ATPد یت متوقف شدن تولیدر نها

  یسلول یبقا یتورهاو فاک( Bcl-2خانواده  ین هایپروتئمانند )س یش آپوپتوزیپ یر بر کاسپازها، فاکتورهایها با تاث یباکتر

گال با ممانعت یش و 8ر کاسپاز ینگ مسیگنالیال با ممانعت از سینقش دارند. آناپالسما و کوکس زبانیسلول م یدر مرگ و بقا

ر یک مسیا تحرگال همزمان بیش IpaBن یپروتئ یشوند. از طرف یس سلول میمان  از آپوپتوز 3ر کاسپاز ینگ مسیگنالیاز س

با ز ی نسالمونال IpaFو  SipB ین هایو پروتئا یستریشود. ل یزبان میس سلول میروپتوزیسبب پ 1نگ کاسپاز یگنالیس

  د.نشو یزبان میس سلول میروپتوزیسبب پ 1نگ کاسپاز یگنالیر سیک مسیتحر

ناپالسما، آشوند.  یس میمان  از آپوپتوز Mcl-1ک یو تحر BH-3س یش آپوپتوزین پیب پروتئیا با تخریسریا و نیدیکالم

ونال یو لژ BNIP3ت یا با سرکوب فعالیشیارلشوند.  یس میمان  از آپوپتوز Bfl1/A1ن یک پروتئیا با تحریسریال و نیکوکس

ما با ال و آناپالسیکسا، بارتونال، کویسریا، نیدیشوند. کالم یس میمان  از آپوپتوز Bcl-ramboت فاکتور یفعال یساز یبا خنث

 شوند. یس میوپتوزمان  از آپIAP (Inhibitors of Apoptosis Proteins ) یت فاکتورهایش فعالیافزا

ا و یکتزیا، ریشیا، ارلیدیکالم یشود. از طرف یس میآپوپتوز یسبب القا NF-KB یرفعالسازیا با غینیرسی YopJن یپروتئ

ناز یک یال با فعالسازیا و کوکسیدین کالمیشوند. همچن یزبان میس سلول میمان  از آپوپتوز NF-KB یونال با فعالسازیلژ

AKT (Protein Kinase B)  وERK (Extracellular signal-regulated kinase )در  ینگ سلولیگنالیر بر سیبا تاث

-JNK (c-Jun N یفعالساز ممانعت ازسالمونال با  AvrA ییزایماریشوند. فاکتور ب یس میت مان  از آپوپتوزینها

terminal kinase )ر بر یو آناپالسما با تاثP38 وند.ش یزبان میس سلول میز آپوپتوزمان  ا 
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 یانواع مرگ سلول

 
 

 

 ییایعفونت باکتر در یانواع مرگ سلول یسم مولکولیمکان
 

 
 

PAMPs: pathogen-associated molecular patterns       DAMPs: Damage-associated molecular patterns       ASC: Apoptosis-Associated Speck-Like 
Protein Containing CARD         CARD: Caspase Activating and recruitment domain        BNIP: BCL2/adenovirus E1B 19 kd-interacting protein 
Apaf: Apoptotic protease activating factor         Bfl: Bcl-2-related gene expressed in fetal liver         RIPK: Receptor Interacting Protein Kinase                  
Bax: BCL2 associated X protein      Bak: Bcl-2 homologous antagonist/killer      Bid: BH3 interacting-domain death agonist    PKR: Protein Kinase R 
Gpx4: Glutathione peroxidase 4        DAI/ZBP1: DNA-dependent Activator of Interferon Regulatory Factors/Z-DNA Binding Protein 1 

TRIF: TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β       TIR: Toll-Interleukin receptor    MLKL: Mixed Lineage Kinase Domain-Like Protein 
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 یها در مرگ سلول یباکتر ییزایماریب ینقش فاکتورها
 

 
Nle: Non-LEE encoded                         Sdh: Succinate dehydrogenase     SidF: Siderophore F (Phosphoinositide Phosphatase) 

LnaB: Legionella NF-κB activator B      LegK1: Legionella Kinase 1          Zmp1: Zinc Metallopeptidase 1 
PrgJ: PhoP-repressed gene J               AvrA: Avirulence A                       SopB: Salmonella outer membrane protein B 
MxiL: Membrane expression of Ipa       Yop: Yersinia outer protein           CagA: Cytotoxin-associated gene A             
BNIP3: BCL2 interacting protein 3         NLR: NOD-like receptor               NLRC4: NLR family CARD domain containing 4Bprotein     

Bad: Bcl-2-associated death promoter   RIP: receptor-interacting protein   MAPKK: Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase                                                        

IKK: Inhibitor of Kappaß Kinase              NAIP: NLR family apoptosis inhibitory protein     EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor      
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 یتوکندریبر م ییایعفونت باکتر ریتاثمتعاقب  یانواع مرگ سلول

 
Ats1: Anaplasma translocation substrate 1                IMM: Inner mitochondrial membrane                 
BAD: BCL-2 antagonist of cell death                          Map: Mitochondrion-associated protein 
Bcl: B-cell lymphoma                                                  MCL1: Myeloid leukemia cell differentiation protein 1  
BH3: BCL-2 homology 3                                             nOD1: nucleotide-binding oligomerization domain 1 
BIM: BCL-2-interacting mediator of cell death            OMM: Outer mitochondrial membrane  
BMF: BCL-2-modifying factor                                     Omp38: Outer membrane protein 38 
cIAP: cellular Inhibitors of apoptosis proteins            SipA: Salmonella invasion protein A                       
CPAF: Chlamydia protease-like activity factor           VacA: Vacuolating Cytotoxin A       
CypD: Cyclophilin D                                                   VDAC: Voltage-dependent anion channel                          
Esp: E. coli secreted proteins                                     xIAP: x-linked inhibitor of apoptosis 
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 :زبانیم یک سلول هایژنت یها بر اپ یر باکتریتاث

له یامل متشرات یین تغیاند. یک گویژنت یاپرات ییتغرا  DNA یر در توالییک بدون تغینوکلئ یدهایاس یرات وراثتییتغ

فونت وند. عش یان ژن ها میر در بییباشد که منجر به تغ یستون ها  و ... میر ساختار هییک ، تغینوکلئ یدهایاس شدن

 یرات اپییتغ سبب mRNAد و ترجمه یک، تولینوکلئ یدهایر در ساختمان اسییجاد تغیتواند با ا یها م یدار باکتریپا یها

فونت ابد. عیشدن بروز  یر شکل و سرطانیی، تغیز سلولیتواند به صورت تما یک میژنت یرات اپییج تغیاک شوند. نتیژنت

ستون یر هر دییجاد تغیبا ا یل به سلول عضالنیو تبد یز سلولیشوان منجر به تما یوم لپره در سلول هایکوباکتریمزمن ما

ک شود. ت یمال میمزانش یژن ها یو فعالساز Sox10ژنها، سرکوب  یر در نسخه برداریی، تغDNAون یالسیها، مت

نسخه  رات درییجاد تغیت ها با ایر لنفوسیون و تکثی( موجب ترانسفورماسTheileria parvaا پاروا )یلریت یاخته ی

ر در ییجاد تغیابا  یلوریکوباکتر پیشود. عفونت مزمن هل یم یر سلولیک تکثیو تحر P53از ژن ها، سرکوب  یبردار

 شود. یه مال معدیتلیاپ یشدن سلول ها یو سرطان یسپالزیژنها منجر به د یو نسخه بردار DNAون یالسیها، مت ستونیه

 محل اثر ییزایماریفاکتور ب پاتوژن سمیمکان

م با یتداخل مستق
DNA 

 AnkA DNA لومیتوفیآناپالسما فاگوس

نگ یگنالیتداخل در س
 هسته سلول

  OspF یگال فلکسنریش

MAPKs ونال هاسالم SpvC 

 CT441 p65/ReI سیتیا تراکومایدیکالم کیتیب پروتئولیتخر

 یسرکوب فاکتورها
 ینسخه بردار

 ZNF23 ناشناخته اهایدیکالم

 

بر  یمیرات آنزییتغ
مرحله پس از  یرو

 ان ژنیب ترجمه

 ستونین، هیکرومات ل ترانسفرازیمت NUE سیتیا تراکومایدیکالم

 نیکرومات SP-STPن فسفاتاز یئونتر-نیسر وژنزیاسترپتوکک پ

 ستونیه ن فسفاتازیترئون-نیسر سیوم توبرکلوزیکوباکتریما

 H3K4ستون یه ل ترانسفرازیمت RomA الیونال پنوموفیلژ

 

 ین هایتداخل با پروتئ
 یهسته ا

 Rb ین سرکوب گر توموریپروتئ OspB, OspF یگال فلکسنریش

 AnkA SHP-1 لومیتوفیآناپالسما فاگوس

 LntA BAHD1 توژنزیا مونوسایستریل

 C/EBPb و   SWI/SNF (LpqH) یلودالتونیک 19ن یپوپروتئیل سیوم توبرکلوزیکوباکتریما نیر ساختار کروماتییتغ

 DMP12 NHTF سیدیتیا مننژیسرین ید مولکولیتقل

ASF1: Anti-Silencing Function protein 1                NCoR: nuclear corepressor             CREB: cAMP Response Element Binding protein                                                          
NHTF: Nitrogen-response Transcription Factor     RomA: regulator of methylation      SHP-1: SH2 domain containing protein tyrosine phosphatase 1                   
SpvC: Salmonella plasmid virulence C protein      DMP12: DNA Mimic Protein 12       Nue: Nuclear effector                                                              
RomA: Regulator of methylation A                         ZNF23: Zinc Finger Protein 23        BAHD1: Bromo Adjacent Homology Domain Containing 1       
LntA: Listeria nuclear targeted protein A                AnkA: Ankyrin A                             SHP-1: Src homology region 2 domain-containing phosphatase-1 
SWI/SNF: SWItch/Sucrose Non-Fermentable        Osp: Outer Surface proteins           C/EBPb: CCAAT/enhancer-binding Protein beta 
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باشند که در  یم متفاوت و مرتبط یردباشد که شامل اعضاء متنوع با عملک یم قیده و دقیچیپ یستمیبدن س یمنیستم ایس

ً یوخ یش اختالالت و ظهور عوارضیدایف امکان پیدر انجام وظا ین تداخل و ناهماهنگیصورت کوچکتر ر یغ م و بعضا

 تیمونوس ها، تیمانند لنفوس) ها سلولتوان به  یستم مین سیا یو فرع یقابل برگشت وجود دارد. از جمله اعضاء اصل

 یها لمولکوو...( و  ی، بافت پوششیلنفاو ی)بافتها بافت ها، (گرید یو تخصص یفرع یها لولو س ها، ماکروفاژها

 یمنیستم ایس یصدفاع اختصادر  .و ...( اشاره کرد ها نیتوکایو سا کمپلمانستم یسها،  یباد یمانند آنت) محلول در خون

م ی)تنظ T یت هایلنفوس ( ویباد ید آنتیو تول همورال یمنی)ا B یت هایماکروفاژها، لنفوس ،کروب هایدر برابر م بدن

 یها یاکترون بیزاسیمانع از کلون یرگذار متعددیکروب ها( نقش دارند. عوامل تاثیسلوالر با کشتن م یمنیو ا یمنیپاسخ ا

ه ب یسم یدهایپینه و سخت پوشش پوست، لیو خشک سطح پوست، بافت کرات یدیط اسیشوند. در پوست مح یپاتوژن م

ن ویزاسیپوست مانع از کلون یسطح یزش مداوم سلول هایالنگرهانس و ر یم، سلول هایزوزیم لیحضور آنزهمراه 

مانند  یواملز عی، پوشش واژن و ... نییهوا یگر مانند روده، مجارید یبافت ها یشوند. در برخ یپاتوژن م یها یباکتر

داوم زش میط و ریبودن مح یدی، اسیعیفلور طب ، حضورIgA یباد یم و آنتیزوزین، لیالکتوفر یحاو یترشحات مخاط

توز است. یگوسپاتوژن فا یها ین راه مبارزه با باکتریشود. مهمتر یون پاتوژن ها میزاسیمانع از کلون یپوشش یسلول ها

را به  توزیمسئول فاگوس یشوند و ماکروفاژ ها یشوند و وارد بافت ها م یاز خون خارج م اپدزیده دیبا پد ها تیمنوس

 ت ویستوسیرا ه یا، پوستیکروگلیرا م یرا کوپفر، مغز یرا آلوئوالر، کبد یویبافت ر یماکروفاژها .وردندآ یوجود م

 یاها سبب بلع اجزها در سطح ماکروفاژ یباد یستم کمپلمان و آنتیس ینیاپسون یرنده هایگ را استئوکالست نامند. یاستخوان

 Toll-Like (TLR) ینیر اپسونیغ یرنده هایک گیها با تحر یکتربا یساختار یشوند. مولکول ها یکروب ها میم

Receptors ند. شو یم یمنیختن پاسخ ایال سبب برانگیال و اندوتلیتلیاپ یت ها، سلول هایدر سطح ماکروفاژها، لنفوس

TLR ها جزءPattern Recognition Receptor (PRR) گانه یب یص مولکول هایهستند که مسئول تشخ(PAMPs) 

Pathogen-associated Molecular Patterns ر یباشند. سا یمPRR  ها شاملScavenger Receptor  ،ها

Mannose Specific Receptor  ها وDectin ن یپوپروتئیکان و لیدوگلیشوند. پپت یها متصل م یباکتر یز به اجزایها ن

به  یرارتحشوک  ین هاید و پروتئیساکار یپوپلی، لTLR2د به یک اسیکوئیپوتایکان و لیدوگلی، پپتTLR1به  ییایباکتر

TLR4تاژک به  ین های، پروتئTLR5کوپالسما به یما یدهایپوپپتی، لTLR6ی، مولکول ها RNA به  یتک رشته ا

TLR7  وTLR8ی، مولکول ها DNA  بهTLR9  وRNA به  یبوزومیرTLR13 شوند. یمتصل م 
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 :ت کنندهیاز تماس با سلول فاگوس یفرار باکتر یسم هایمکان

 غدد. یت کننده مثل سطح پوست و مجاریفاگوس یفاقد سلول ها یدر بافت ها یقرار گرفتن باکتر -1

 یتوز و پاسخ التهابیستم فاگوسیس یاز راه انداز و اجتناب یریجلوگ -2

 .نیزیاسترپتول ،وم پرفرنژنسیدین کلستریتتا توکس، یوم تتانیدین کلستریتوکس انند عملکرد: م5aC یممانعت از کموتاکس -3

رئوس لوکک اویدهد. مثال استاف ینشان م یخودش را خود یعنی یسطح باکتر یژن ها یکردن آنت یپوشاندن و مخف -4

ن یبرونکتیس( فیلیدوم )عامل سفیترپونما پال. شود یر لخته استتار میدر ز یدهد و باکتر یل میله کواگوالز لخته تشکیبوس

 یکیالورونید هیوژنز کپسول اسیشود. در سطح استرپتوکک پ یاستتار م و کند یجذب مسطح خودش  بهبدن را  یها

 دارد.وجود بدن  یژن ها یآنتمشابه 

 

 :توزیعوامل ممانعت از فاگوس

 دومیو تروپونما پال والنزالوس آنفیال، هموفیکلبس : در پنوموکک،یدیساکار یکپسول پل -1

 سلول قلب است. یها ژن یاز آنت یدیوژنز تقلیاسترپتوکک پ Mن یه: پروتئیمبریو ف Mن یپروتئ -2

 -Dاز  یبینات است )ترکینوزا که جنس آن آلژیدر سودوموناس آئروژمثال (: Slime Layer :ه لزجیالکس )یکوکالیگل -3

 .د(یک اسیگلوکورون -Lد و یک اسیمانورون

  .شود یم یباکتر دنیدر سالمونال مانع از بلع Vi ژن یآنت و یکوالیادر  Kژن  یآنتهمانند : Oژن  یآنت -4

 لوکک اورئوسی: در استافAن یپروتئ -5

 

 : توز کنندهیبقا در داخل سلول فاگوس یراه ها

وم یکوباکتری، مایفیتا لمونالساعملکرد زوزوم: مانند یفاگول جادیااز  یریشدن فاگوزوم با جلوگ یدیممانعت از اس -1

 یچیرپکول مایزک ویجاد یتوز با ایپس از فاگوسال یپنوموفونال ی. لژیو ردوکوکوس اکوئ ایدیکالم ،ونالیس، لژیتوبرکلوز

 شود. یزوزوم میل فاگولی( مانع از تشکCoiling Phagocytosisت ها )یفاگوس یبه دور خود از غشا

روسال بو  ورئوسلوکک ایس، استافیوم توبرکلوزیکوباکتریس، مایلوس آنتراسیباس یبقاد زوزوم: ماننیبقا در داخل فاگول -2

 ابد.ی یر میزوزوم بقا و تکثیز در داخل فاگولین یال بورنتیزوزوم. کوکسیآبورتوس در داخل فاگول

 شوند. یم پالسمتویوارد س و کردهزوم را سوراخ فاگوا یکتزیرو  گالیا، شیستریسال، لیفرار از فاگوزوم: فرانس -3
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 یباکتر ییزایماریفاکتور ب توزیفاگوسدر  اختاللسم یمکان

  ن یدیلکوس ژتوپالسم ماکروفاژ و کشته شدن ماکروفایزوزوم در سیل یه محتوایتخل

 لوکک اورئوسیاستاف
  Aن یپروتئ توزیون و فاگوسیزاسیدر اپسون یباد یآنت Fcممانعت از عملکرد قسمت 

  یدیساکار یکپسول پل توزیو فاگوس یباد یتممانعت از اتصال آن

 کانیدوگلیپپت یتیمقاومت به کشته شدن در سلول فاگوس

 کاتاالز یتیمقاومت به کشته شدن در سلول فاگوس
   

  نیزیاسترپتوال ژتوپالسم ماکروفاژ و کشته شدن ماکروفایزوزوم در سیل یه محتوایتخل

 نیزیاسترپتوال ل هاینوتروف یممانعت از کموتاکس وژنزیاسترپتوکک پ

 Mن یپروتئ یتیتوز و هضم و کشته شدن در سلول فاگوسیمقاومت به فاگوس

 یکیالورونید هیکپسول اس یتیتوز و هضم و کشته شدن در سلول فاگوسیمقاومت به فاگوس
   

 سیلوس آنتراسیباس نیفاکتور کشنده اگزوتوکس یتیکشتن سلول فاگوس

 دیک اسیگلوتام یکپسول پل یتیدن در سلول فاگوسمقاومت به کشته ش
   

  توزیمقاومت به فاگوس

 یدیساکار یکپسول پل

 هیسترپتوکک پنومونا

 لوس انفلونزایهموف

 هیال پنومونیکلبس
 یتیمقاومت به کشته شدن در سلول فاگوس

   

  Aن یاگزوتوکس یتیکشتن سلول فاگوس

 ین متصل به باکتریدیلکوس توز وابسته به کمپلمانیوسمقاومت به فاگ نوزایسودوموناس آئروژ

 یدیساکار یکپسول پل یتیمقاومت به هضم و کشته شدن در سلول فاگوس
   

  Oژن  یآنت توز وابسته به کمپلمانیمقاومت به فاگوس

 یدیاس Kژن  یآنت یتیمقاومت به کشته شدن در سلول فاگوس یا کوالیشیاشر

 Kژن  ینتآ یتیکشتن سلول فاگوس
   

  Vi یژن پوشش یآنت  توز وابسته به کمپلمانیمقاومت به فاگوس

 SPI-1 یترشح ین هایپروتئ یتیکشتن سلول فاگوس سالمونال

 SPI-2 یترشح ین هایپروتئ یتیمقاومت به کشته شدن و بقا در سلول فاگوس
   

 سیا پستینیرسی Yop ین هایپروتئ یتیکشتن سلول فاگوس
   

 بروسال آبورتوس یواره سلولیماده د یتیومت به کشته شدن در سلول فاگوسمقا
   

 ومیکوباکتریما یواره سلولیاجزاء د یتیمقاومت به هضم و کشته شدن در سلول فاگوس

 ناشناخته زوزوم با فاگوزومیممانعت از ادغام ل
   

 وم پرفرنژنسیدیکلستر ن تتایتوکس یممانعت از کموتاکس

 کپسول توزیه فاگوسمقاومت ب
   

 دومیترپونما پال یدیساکار یکپسول پل توزیمقاومت به فاگوس
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 :(ی)آنرژ ییایباکتر یژن ها یبه آنت یمنیستم ایس ییل عدم پاسخ گویدال

   یژن ید آنتیتقل( 1

  یمنی( سرکوب ا2

  یبه باکتر یمنیستم ایس ی( عدم دسترس3

با  ا ندارند ورتوز یسفاگو یستم کمپلمان و القایس یفعالساز ییتواناد بلوک کننده که ناکارآم یها یباد ید آنتیتول ی( القا4

  شوند. یز مینکارآمد  یها یباد یآنت حیصح عملکرداتصال و مانع از ژن ها  یپوشاندن سطح آنت

 ول لمح یژن ها یله آنتیها بوس یباد یآنت یرفعال سازی( جذب و غ5

 باشد.  ی( مرات بزرگییتغ) Shift  ( وو کوچک یرات جزئییتغ) Drift  که شامل یژن یرات آنتیی( تغ6

رات ییغت. در دهد یرات فاز رخ مییژن ها و تغ یآنت یرات در توالییبه علت تغ ییایباکتر یژن ها یآنت یکیرات ژنتییتغ

رات ییر تغددهد اما  یرخ م یساختار یژن ها یدر توال ینیگزیا جای یی( جابجاAntigenic Variation) یژن یآنت یتوال

ن ها ان ژیبژن ها،  یسیل معکوس شدن جهت پروموتور و رونویو تنها به دل یساختار یژن ها یر در توالییفاز، بدون تغ

 عبارتند از: یژن یرات آنتییتغ یکیژنت یسم هایمکانابد. ی یر مییبه حالت خاموش و روشن شدن تغ

ض و یووگ تعهمول یبیسم نوترکیباشد که با مکان یچند الل م یژن دارا یسم، آنتین مکانیهمولوگ: در ا یبیالف( نوترک

 یبیوترکسم نیبا مکان UPECپ یدر پاتوتا P یلیپ یژن ها ی( آنتSwapping) ینیگزیرات و جاییشوند. تغ ین میگزیجا

 دهد. یهمولوگ رخ م

رجمه پس از ت ینیژن پروتئ یآنتسم ین مکانی(: در اPost-Translational Modificationب( اصالح پس از ترجمه )

 ین هاژ یسم در آنتین مکانیشود. ا ی( مGlycosylation) یقند یمانند اضافه شدن واحدها یرات ساختارییدچار تغ

 دهد. یها رخ م یلیپ یبرخ

ه بمکمل هستند  یها یتوال یاز ژنوم که دارا ینواح DNA یهمانندساز ی: در طSlipped-Strand Mispairingج( 

ر ییغون تیموتاس یند نوعین فرایا یشوند. در ط یجاد ساختار لوپ حذف میبر اثر ا ین نواحیتصل شده و حدفاصل اهم م

 کیپینوتان فیا عدم بیژن و  یک آنتی یساختار یاز ژن ها ییر قسمت هاییدهد که منجر به حذف و تغ یدر قالب رخ م

اشند. ب یر میین نوع تغیار مستعد ایم هستند بسیمستق یتکرار یها یاز توال یاز ژنوم که غن یژن خواهد شد. نواح یآنت

 شود. یمدر گنوکک مشاهده  Opaژن ها مانند  یآنت یرات برخیی، در تغیند جفت شدن اشتباه بر اثر لغزش توالیفرا

- یه ی، در ناحیند جفت شدن اشتباه بر اثر لغزش توالیفرا: اگر Transcriptional Slipped Strand Mispairingد( 

 یان ژن هایا کاهش بیش یتواند سبب افزا یک ژن رخ دهد، میمراز(  یپل RNAپروموتور )محل اتصال  35-تا  10

 شود. ی( مشاهده مOpcگنوکک ) یخارج یغشا ین هایپروتئ یدر ژن ها یژن یر آنتیین نوع تغیژن شود. ا یک آنتی
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 یدانشکده پزشک

 

ر رعمویمرشنایسریباکت 
ر

رمنوچهرراحمد ریهداریدکت   ت 

 
 

 
 یعیکروفلور طبیم

 

 
 

 175                           یستیهمز
 

 176       ب فلور        یا و معایمزا
 

 177       ع بدن             یفلور شا
 

 178         رگذار بر فلوریعوامل تاث
 

 181       ک                 یوتیپروب
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 :(Symbiosis) یستیهمز

 یخو بر یپوست و پوشش مخاطآنها  یدائم یکه محل زندگ است کروبیم از یتعداد مشخص انگریب یعیکروفلور طبیم

ر دوتا یکروبیما ی یعیطبور فل .ستندیزا نیماریب زبانیبدن م یط عادیدر شرا یعیباشد. فلور طب یمبدن انسان  یبافت ها

 وم انسانیروبکیمباشد.  یباکترها )متانوژن ها( م یآرکئو داها( ی)کاند ، قارچهاوفاژهای، باکترها یشامل باکترانسان 

(Human microbiome) ها( کروبیم یو توده سلول ها کروبیم یها ژن) یکروبیمستم یاکوسا ی ست بومیز شامل 

ا یزبان، متاژنوم یم یوم و سلول هایکروبیم یژن ها یبه مجموعه . استن مختلف بد یها مستقر در بخش

Hologenome باشد.  یم یانسان یوم بر تکامل سلول هایکروبیر ژنوم میانگر تاثیهولوژنوم ب یتئور شود. یاطالق م 

 

  :جاندار ن دویانواع ارتباطات ب

1) Neutralism (یخنث): برهم یچ اثریبدون ه یستیهم ز 

2) Competition (یرقابت): محدود منابع  یدارا ییکسب مواد غذا یرقابت برا 

3) Amensalism ( یاثر)خنث یب گریطرف د یبرا و یمنف ن اثریطرف از یکی یکه برا یستیهمز ینوع :(یمنف )اثر

 وانات.یح یر پایچمن ز مانند است.

4) Parasitism کند یم یگر زندگیطرف د یه نیه هزن بیطرف از یکیکه  یستیهمز ینوع :(ی)انگل. 

5) Commensalism برد نه  یگر نه سود میطرف د برد و یک طرف سود میکه  یستیهم ز ینوع :(یسفرگ)هم

 کنند. یشکار آنها استفاده م یایکه از بقا یان شکارچیان کوچک اطراف ماهیمانند ماه ان.یز

6) Predation دهد. یادامه م اتیحبه  یگریده یو تغذکشتن  ن بایطرف از یکیکه  یستیهم ز ینوع :(ی)شکارچ 

7) Synergism برند. یطرف به صورت داوطلبانه سود م هر دو :(یاریاخت یاری)هم 

8) Mutualism یبهم سود م یبه صورت اجبار طرف بهم وابسته بوده و دو هر :(متقابل یستیا همزی یاجبار یاری)هم 

 .(ارچق با یستیدر همز یباکتر)گلسنگ  ومورچه ها  باشته ها اط ارتب بدن انسان، یفلور دائم مانند رسانند.

9 )Endosymbiosis ند رسانند. مان یشود و هر دو به هم سود م یحمل م با موجود بزرگ موجود کوچک :(ی)همسفر

 .س(یوسیمبی)اکتوس مگس یپا یس بر رویموراکسال بو یباکتر ای اه ویشه گیت کننده ازت در ریتثب یباکتر
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 :گروه هستند 4 یعیطب فلور یکروب هایم ت حضوریلحاظ وضع از انسانبدن  یااعض

 خانم ها یتناسل یمجرا ،یگوارش یمجرا ،یحفره دهان ،مثل پوست :ثابت )دائم( فلور یدارا (1

 خانم ها یتناسل یمجرا ،یگوارش یمجرا ،یحفره دهان پوست، از یمثل نواح :موقت )گذرا( فلور یدارا (2

 معده و یادرار یمجار )نازوفارنکس(، یمر -حلق هیمثل ناح :کروبیداد کم متع یاراد (3

 الیبافت آندوتلو  (CSFادرار و  خون،) عات بدنیمامثل  :کروبیفاقد م (4

 

 :یعیفلور طب یایمزا

 ن هایتامیو دیولت سنتز و (1

د )ممانعت از تواند به آنجا بچسب ینم زایماریبکروب یم ،ندیب نبیآسفلور که  یتا وقت کرده و حساس بدن را پر یجاها (2

 ها(ون پاتوژن یزاسیکلون

 کهکنند  یگر استفاده میه همدیعل کنند و یم دیتولن یوسیبه نام باکتر یها مواد یباکترمبارزه با پاتوژن ها.  رقابت و (3

شدن و ممانعت از سبب کشته  یصفراو یر ساختار نمک هاییروده با تغ یعیفلور طب کشند. یگر را میدرقابت هم در

 شود. یبزرگساالن( م یمارستانیب ن عامل اسهالیعتریل )شایسیفیوم دیدیپاتوژن ها مانند کلستر یون برخیزاسیکلون

 Fecal) یمدفوع یوتایکروبیوند میا پیل، انتقال یسیفیوم دیدیمزمن کلستر یدرمان عفونت ها یاز روش ها یکی

Microbiota Transplantationار است. می( به روده ب 

 یمنیستم ایمانند س ییتکامل بافت ها ک ویتحر (4

 یعیطب یها یباد ید آنتیتول ک ویتحر (5

 دهد(. یبدن م یمنیستم ایسمه آماده باش به یک حالت نی) یمنیستم ای( سModulation)ل یتعد (6

 ن.یوسیرستند مانند باکته ینیپروتئ، شود یختم من" ی" به آنها اسم که آخر یکیولوژیب موادمعموال نکته(      
 

 (ر نداردنرمال ضر یمنیستم ایسو  یعیط طبیشرا یدارا یانسان ها یبرا یعی)فلور طب :یعیطب اثرات مضر فلور

 کند. یت میتقو اثر آنها را کند و یم یاریهم زایماریب یکروب هایمواقع با م یبعض (1

جاد یکند و سبب ا یمن ییبا درجه پا تیو سم یتیسیاد توکسجیا آنها دیساکار یپوپلیل د چربیاساز انواع فلور  یبرخ (2

 شوند. یمداوم در افراد م یحال یحالت کسالت و ب

سرکوب بدنش  یمنیستم ایسدارد  و ... وند عضویا پیدز یا یماریکه ب ی)شخص یمنیافراد سرکوب ا در یماریعامل ب (3

 .(شود یخطرناک م یعیفلور طب شود و یم

 به افراد حساس یعیلور طبفاحتمال انتقال  (4
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 فلور ین باکتریعتریشا ک بدنیمکان آناتوم

 سیدیدرمیلوکک اپیاستاف پوست

 لوکک اورئوسیاستاف ینیب

 دنسیریوا یاسترپتوکک ها دهان

 استرپتوکک موتانس یپالک دندان

 سس، استرپتوکک هاینومایوم، اکتیدس، فوزوباکتریباکتروئ ه دندانیلثه و حاش

 دنسیریوا یوکک هااسترپت گلو

 یکوالیس، ایلیدس فراژیباکتروئ روده بزرگ

 یکوالیه و ایاسترپتوکک آگاالکت نکهیلوس. با ایالکتوباس واژن
 ت است.یون آنها حائز اهمیزاسیستند اما کلونیفلور ن

 

 ،وکوکوسکریم لوکک ها،یاستاف. هستندکول ها و غدد پوست یدرم، فولیاپ یساکن قسمت فوقان ها کروبی: مفلور پوست

 درور فورف ایشوند. مخمر ماالسز یوم ها فلور پوست محسوب میکوباکتریوم و مایباکتر یونیوم ها، پروپینه باکتریکور

 د.نباش یکول ها ساکن میو فول( Sebaceous Glands)پوست  یکس در غدد چربیت دمودیپوست چرب و ما

ور فل یاوح یباشند. غدد بزاق یان تا حلق و سطح دندان ها ممخاط ده یساکن سطوح پوشش کروفلور دهانیم: فلور دهان

وم ها، یباکتر نهیلوس، کوریوم، الکتوباسیلوکک ها، فوزوباکتریلونال، استافیها، وایسریناست. استرپتوکک ها،  یفراوان

اکن مخاط کنس سیآلبدا یفلور حفره دهان هستند. مخمر کاند یها یلوس از باکتریکنال، ترپونما و هموفیسس ها، اینومایاکت

اس کومونیتر یاخته هایباشد. تک  ی( مThrushجاد برفک )یاست که عامل ا یمنیستم ایضعف س یدهان افراد دارا

  باشند. یف دهان و دندان میبا بهداشت ضع ( افرادGingivaس ساکن لثه )یوالینژینتاموبا ژاتناکس و 

س، دیتروئباشد. باک یمطلق م یهواز یب یها ین انسان باکترن قسمت از بدیفلور غالب ا: فلور روده بزرگ و رکتوم

 یلوس و کولیباسکتو، پپتوکوکوس، الیروده ا یوم ها، استرپتوکک هایدیوم، کلستریوباکتریدیفیوم، بیوباکتریوم، یفوزوباکتر

اس کومونیرتو  یلانتاموبا کو یاخته هایدا و تک یمخمر کاندفلور روده بزرگ و رکتوم هستند.  یها یفرم ها از باکتر

 ساکن روده بزرگ باشند.توانند  یمز ینس ینیهوم

شند که مشابه با یفلور مکرویم یر کمیمقاد ی( حاوBronchiژه ها )ی( و ناTrachea) ی: نایتنفسدستگاه  یفوقان یمجار

 ند. ل هستیباشند و استر یفاقد فلور م( Alveoli)آلوئول ها ( و Bronchioleژک ها )ینافلور حفره دهان است. 

، یلم تناساندا ی. در زنان عالوه بر پوشش خارجدارد یکروبیفلور م یدستگاه تناسل یخارج یقسمت ها: یتناسل یمجار

لوس، یکتوباسشود. الیر مییدچار تغز ین ین نواحیفلور ا یرات هورمونییکه با تغ استفلور  یز دارایواژن و گردن رحم ن

 داید. کاندباشن یم یفلور دستگاه تناسل یها یوم ها از باکتریکوباکتریو ما یکوالیاوم ها، ینه باکتریاسترپتوکک ها، کور

 کند. یجاد میشود و عفونت ا یساکن واژن م یمنیستم ایو ضعف س یدچار نوسانات هورمون یخانم ها یدر برخ

 یسترپتوکک ها و کوللوکک ها، ایاست. استاف یکروبیفلور م یحاو یادرار یمجار ییانتها یقسمت ها: یادرار یمجار

 باشند. یم یادرار یمجار یعیفلور طب یها یفرم ها از باکتر
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 :بدن یعیطب تعداد فلور بر رگذاریعوامل تأث فاکتورها و

ژن نباشد بهتر یاکس اگرهستند مثل روده  یهواز یب ها بکرویشتر میبدن که ب از ییک جایژن )دریبه اکس یدسترس (1

 .ژن وجود داشته باشد بهتر است(یجه اگر اکسینت هستند در یها هواز کروبیدر پوست چون م یاست ول

 اتصال یرنده برایبه گ یدسترس (2

3) PH کروب ها یتعداد م شود و یتر م ییایط قلیمح ،میرو یروده بزرگ م یسمت معده به سو ته( مثال هرچه ازیدی)اس

 شود. یشتر میهم ب

 شتر است(.یکروب ها بیتعداد م  ،باشدشتر یجا غذا ب )هر ییبه مواد غذا یدسترس (4

 سم ها(.یارگانکرویم ریسا بر یر مواد ترشحی)تأث یعیطب کروفلوریم یایر مزایثتا (5

اد است یکروفلورش زین خاطر میست به همیر نیاش سخت گ یمنیستم ایزبان )مثال روده سیک بدن میولوژمونیاپاسخ  (6

 کند( یکم م کروفلور رایمن خاطر یبه هم م است ویزوزیل یاما اشک حاو

 

    ت  ی( جنس2      کند( یم رییتغرود فلور  یسن )هرچه باالتر م (1 :بدن یعیطب نوع فلور رگذار دریتأث یفاکتورها

 ... و   ییایط جغرافی( شرا8      کی( ژنت7     اد  یاعت (6      ( دارو5     ( نژاد 4    ه  ی( نوع تغذ3

 

 دارد. در روده بزرگ و بعد در دهان وجود یعین فلور طبیشتریب !دارد یباکتر 1410لول و س 1310 انساننکته( بدن 

 ه ها( وجود دارد.ی)ر یتنفس یحتانت یچشم و مجار یدر ملتحمه  یعین فلور طبیکمتر
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 شود؟ یبدن م یعیطب ر فلورییتغباعث  یچه اتفاقات ش سنیافزابا 

 یمنیستم ایف سیتضع ر وییتغ (1

 هیسوء تغذ (2

 یمخاط یمژک ها یت هایکاهش فعال (3

 د معدهید اسیکاهش تول (4

 یاشک یمجار و یادرار یمجار ان دریکاهش جر (5

 یادرار یکروب ها به مجاریزان اتصال میش میافزا (6

 ک در مردانیپروستپویه (7

 کند( یر مییکروفلور تغیخانم ها م در یرات هورمونییتغ خانم ها )با وژن درفقدان استر (8

 یکاهش حرکات روده ا (9
 

 .هم متفاوت است ان بایآقا بدن خانم ها و از ینواح یدر برخ یعیطب فلور :یعیبر فلور طب تیر جنسیتأث

 شود. یده میشتر در معده مردان دیب یلوریپ کوباکتریهل (1

  ینیشتر در بیاورئوس ب ککلویاستاف یحالت حامل خانم هاست. از شتریان بیآقا اورئوس در ککلویاستافن یحالت حامل (2

 شود. یم مشاهدهو در نازوفارنکس کودکان  ردانم

 دارند. یشتریکروفلور بیمردان درسطح پوست خود م (3

در روده بزرگ  هستند و یهواز یب یزایماریدس که بیپروتال و باکتروئ یم به اسم هایدار یهواز یب یباکتر دو (4

 است. شتریان بیآقا

 شتر است.یخانم ها ب یتناسل یمجار پروتال در یهواز یب یزنانه باکتر یبه علت هورمون ها (5
 

 :یعیبر فلور طب پیک و ژنوتایر ژنتیتأث

 است.شتر یب  3DR –HLAپ یژنوتا یدارا افرادک در نازوفارنکس لوکین استافیمعموال حامل (1

 ین با حضور آنتیهمچن ارتباط دارد و 10و  4ن ینترلوکیا یها پیژنوتا یبرخ حضور با یلوریپ کوباکتریعفونت هل (2

 DR-DQاز نوع  HLA–2حضور آلل  با یلوریپ کوباکتریعفونت هل م دارد.یارتباط مستق سیلوئ یخون ژن گروه

 ارتباط معکوس دارد.

 ییجابجا، ییزایماریب یپاتوژن و کسب ژن ها یک باکتریبا  یهمکار :شود یزا میماریب یعیکروفلور طبیکه م یطیشرا

 زبانیم یمنیستم ایف سیا تضعیسرکوب ، زبانیاستقرار در بدن م یاز محل اصل
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 دستگاه گوارشفلور غالب گذرا و دائم 
 

 
 

 

 یفلور دستگاه گوارش یسم هایکروارگانیم یکیمتابول تیفعال

 Kو ن( ی)کوباالم B12، (نیدوکسیریپ) B6 ،(نیبوفالویر) B2 ،(نیامیت) B1 ین هایمتایسنتز و -1

  2Hو  2CO ،4CH ید گازهایتول -2

 کید بوترین ها، اندول، اسکاتول و اسی، آمS2H ،3NHمانند ( Odor) د مواد بوداریتول -3

 کیونید پروپیک و اسید استیک، اسید بوتریمانند اس یآل یدهاید اسیتول -4

ز، آلفا دایوکوزداز، بتا گلیداز، بتا گاالکتوزیبتا گلوکورون یقندها با انجام واکنش هار ساختار ییسم و تغیمتابول -5

 ز و ...(شاخه دار مانند نشاسته، سلول یه و هضم قندهای)تجز دازیداز و آلفا گاالکتوزیگلوکوز

 ا کردنیحاد و یله کردن، اکسیدروکسیه کردن، دهیفی( با استریصفراو یدهایدها )اسیر ساختار استروئییو تغ سمیمتابول -6

 ل(یسیفیوم دیدیمانند کلستر ییضد پاتوژن ها یکید مواد متابولی)تول
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 :ها کیوتیپروب

 ک نامند.یوتیپره ب ک( راید الکتیاسد شده )مثل یتول یماده  وک یوتید را پروبیمف یکید کننده مواد متابولیتول یب هاکرویم

 نامند. تابونوممولد متابولوم را م ین باکتری. همچنندیگوها را متابولوم  یسم باکتریاز متابول یناش یکیمواد متابول

 ،(استست لوس )گرما دویوس ترموفکوکاسترپتو، کوکوسالکتو، لوسیباسالکتو، ومیباکترویدیفیب :مهم یک هایوتیپروب

 )مخمر است( سسیمساکارو ،که در روده است( یکس)کو ککانترو

د یتول کید الکتیک و اسید استیقند ها اس ریتخم در روده بزرگ است که با یاجبار یهواز یب یک باکتریوم یباکترویدیفیب

 لوسیترموف ککاسترپتو هستند. ر(ی)عامل ترش شدن ش کیالکت دید کننده اسیتول کوکوسالکتو و لوسیالکتوباس کند. یم

خمر م) هیزیسرو سسیساکاروم رود. یبه کار م یماران اسهالیت درمان بیریمد یبرا ککنتروا د ماست نقش دارد.یتول در

 برد دارد.کار یکیتویب یماران اسهال آنتیدرمان ب یبرا یبوالرد سسیساکاروم رود و ید نان به کار میتول در (و آبجو نان

 :ک هایوتینقش پروب

 شود. یم هاون پاتوژنزیزاسیممانعت از کلون روده که منجر به کنترل التهاب روده و یکروبیت میل جمعیتعد (1

شوند. مانند  یها مت یشن( باعث کاهش حساسی)مدول یمنیل پاسخ ایوبا تعد یذات یمنیت ایبا تقو :یمنیستم ایل سیتعد (2

کتوز ز الیدرولیبا هوم( یوباکتریدیفیبلوس و ی)الکتوباسک ها یوتیر مادر که پروبیالکتوز شنوزادان به ت یکاهش حساس

 شوند. ینوزادان م م تحمل الکتوز درمانع از سندر

ن ییشود )آمار سرطان را پا یجاد سرطان میآنها در ا یاثرات سم باعث کاهش سطح جهش ها و: یکیاثرات متابول (3

 ارند.م دیسرطان روده بزرگ )کولون( اثر مستقاز  یریشگیپ ک ها دریوتیپروب آورد(. یم

ک و یهموالکت یریسم تخمیمتابول یگرم مثبت، فاقد کاتاالز و دارا یها یاز باکتر یک گروهید الکتیاس یها ینکته: باکتر

داز یسموتاز و پراکسید دیسوپراکس یم هایهستند که بواسطه آنز ییها یهواز یها ب ین باکتریک هستند. ایهتروالکت

وکوکوس، لکونوستوک، یلوس، الکتوکوکوس، پدیئروتولرنت(. الکتوباسژن را دارند )آیرشد در حضور اکس ییتوانا

سال از جمله یوم ها، انتروکک، اوئنوکوکوس، تتراجنوکوکوس، واگوکوکوس و وینه باکتریاسترپتوکک ها، کور یبرخ

در  یگرم مثبت است که به فراوان یک کوکسیس یشوند. الکتوکوکوس الکت یک محسوب مید الکتیاس یها یباکتر

ک یلوس یک کاربرد دارد. الکتوباسیر هموالکتیر و دوغ بواسطه تخمید انواع پنیو تول ییع غذایصنا یولوژیکروبیم

لوس یالکتوباس یفرصت طلب باشد. از طرف یعامل عفونت ها یعیتواند بعنوان فلور طب یل گرم مثبت است که میباس

کند که  ید میک تولید الکتیواژن اس یپوشش یاکوژن در سطح سلول هیر گلیفلور غالب واژن است و بواسطه تخم

لوس بعنوان ین الکتوباسیشود. همچن یها م یر باکتریو حفظ سالمت واژن با ممانعت از عفونت سا pHسبب کاهش 

 شود.  یدندان م یدگیک سبب پوسید الکتید اسیفلور حفره دهان با تول
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