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فصل 1
ساختمان و طبقه بندی باکتری ها

طبقه بن��دی باکتری ها اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. زیرا با آش��كار نمودن خصوصیات 
باکتری، واکنش و پاسخ احتمالی آن به درمان را می توان پیش بینی نمود.

اجزاء ساختمانی باکتری ها
دیواره سلولی باکتری ها سخت و محكم هستند و ارگانیسم را از اختالف فشار اسمزی 
بین س��لول و محیط محافظت می کند . دیواره س��لولی باکتری گرم مثبت دارای یک الیه 
ضخیم پپتیدوگلیكان ویک غش��اء سلولی است. درحالی که دیواره سلولی باکتری های گرم 
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منف��ی 3 الیه دارد که ش��امل غش��اهای داخلی وخارجی ویک الیه پپتی��د وگلیكان نازك 
ترمی باشند. دیواره سلولی مایكوباکتریوم ها میزان زیادی چربی دارد و حاوی آنتی ژن های 
واکنش دهنده با سیس��تم ایمنی می باشد. شكل سلولی باکتری نیز می تواند در طبقه بندی 

استفاده شود. اجزاءسلولی زیر در طبقه بندی ،بیماریزائی ودرمان بسیار مهم هستند.

کپس�ول: یک الیه پلی ساکاریدی اس��ت که سلول را ازفاگوسیت  شدن وخشک شدن 
محافظت می کند.

لیپوپلی ساکاريد: آنتی ژن های سطحی که محرك شدید التهاب هستند و باکتری های 
گرم منفی را از لیز با واسطه کمپلمان محافظت می کنند .

فیمبریه یاپیلی: برآمدگی های نازك اختصاصی هس��تند که در اتصال به سلول میزبان 
 P عامل عفونت های مجاری ادراری، توس��ط  فیمبریه Escherichia coli  .ش��رکت دارند
به گیرنده ها ی مانوز موجود بر س��طح س��لول های اپی تلیال ادراری متصل  می گردد. آنتی 
ژن های فیمبریائی اغلب خاصیت ایمنی زائی  دارند و بین گونه ها  متفاوتند به همین دلیل 

          )Neisseria gonorrhea عفونت های مكرر دیده می شود.) برای مثال

فالژل)تاژک (: فالژل ها وس��یله حرکت هس��تند و به میكروارگانیسم کمک می کنند تا 
منابع غذائ��ی را پیدا کنند ودرمخاط میزبان نفوذ کنند. تعداد و موقعیت فالژل ها می تواند 

در تشخیص و شناسائی میكروارگانیسم کمک کند.

اليه سطحی : ماده پلی ساکاریدی که توسط  بعضی از باکتری ها ترشح می شود و زمانی 
که ارگانیس��م دربیمارمبتال به برونشكتازی یا در روی پروتز جایگزین شده برروی بیوفیلم 
در حال تكثیر است، از آن در مقابل حمله سیستم ایمنی و عملكرد تخریبی آنتی بیوتیک 

محافظت می کند.

اسپورها: اشكالی از باکتری که از لحاظ متابولیكی خنثی هستند و برای حیات طوالنی 
مدت در محیط سازگاری یافته اند. در شرایط مناسب قابلیت رشد مجدد را دارند.
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باکتری همانند س��ایر پروکاریوت هادارای یک کروموزوم وفاقد هس��ته است. مولكول 
DNA به صورت حلقوی اس��ت وتوس��ط سیس��تم آنزیمی DNA ژیراز  پیچ مضاعف پیدا 

می کنن��د )فصل 6( از آنجا ک��ه ریبوزوم های باکتریائی با ریبوزوم ه��ای یوکاریوتی  تفاوت 
دارن��د ، ل��ذا می توان آنها را ب��ه عنوان هدفی ب��رای درمان ضد میكروب��ی در نظر گرفت. 
)فص��ل 5(. باکتریها همچنین حاوی DNA فرعی می باش��ند که به اش��كال پالس��میدها1 
،اینتگرون ها2،ترانسپوزون ها3 وباکتریوفاژ ها 4 دیده می شوند. این اشكال  می توانند مقاومت 
دربراب��ر عوام��ل ضد میكروب��ی را منتقل نمایند) فصل 7 ( وهمچنین ممكن اس��ت حاوی 

اطالعات ژنتیكی مربوط به فاکتورهای بیماریزائی باشند.  

طبقه بندی باکتری ها
شناس��ایی میكروارگانیس��م ها ب��ه منظور پیش بین��ی بیماریزائی آنها انجام می ش��ود. 
ب��رای مثال احتم��ال بیماریزای��ی Staphylococcus aureus  جداش��ده از خون بیش از 

Staphylococcus epidermidis  می باشد.

تش��خیص ارگانیس��می نظیر Neisseria  meningitides  که در جامعه انتشار فراوانی 
دارد و باعث بیماری های س��خت و جدی می ش��ود، بس��یار حائز اهمیت است، تا در نتیجه 
بتوان اقدامات پیش��گیری کننده را ب��ر علیه آن انجام داد)فصل 21(. باکتری ها براس��اس 

خصوصیات ظاهری )فنوتیپیک( 5، ایمونولوژیک یا  مولكولی شناسائی می شوند.

واکن�ش گرم: باکتری های گرم مثبت وگرم منفی به آنتی بیوتیک های متفاوتی پاس��خ 
می دهن��د. س��ایر باکتری ها )برای مث��ال Mycobacteria( ممكن اس��ت نیاز به روش های 

رنگ آمیزی اختصاصی داشته باشند.

1. plasmid
2.  integron
3.  transposon
4. bacteriophage
5. Phenotypic 
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ش�کل س�لول : باکتری ها ممكن اس��ت  به یكی از شكل های کوکس��ی )گرد(، باسیل 
)میله ای شكل( یا اسپیرال )مارپیچ ( باشند.

اندوس�پور: حضور، شكل و موقعیت اندوسپور در داخل س��لول باکتریائی حائز اهمیت 
است.

سخت رشد ها6: بعضی باکتری ها نیازبه میزان خاصی از اکسیژن یا دی اکسید کربن و 
یا محیط های اختصاصی دارند و یا به طور مطلق در داخل سلول  رشد می کنند.

آنزيم های کلیدی : بعضی از باکتری ها فاقد برخی از آنزیم ها هس��تند .برای مثال فقدان 
قدرت تخمیر الکتوز به تشخیص Salmonella از Escherichia coli کمک می کند.

واکنش های س�رولوژيکی : واکنش آنتی بادی ها با اجزاء س��طحی می تواند در تشخیص 
  Salmonella ، Haemophilus ساب تایپ های  باکتری ها موثر باشد. برای مثال می توان به

و Meningococcus اشاره کرد.

 DNA 16یاSrRNA برای مثال( DNA تعیین توالی ژنهای کلیدی : DNA  توالی های
ژیراز( می تواند باعث شناسائی دقیق ارگانیسم گردد.

سیس��تم های طبقه بندی مفید هستند اما باید توجه داش��ت که نژادهای مختلف یک 
گونه از نظر قدرت و شدت بیماریزائی تفاوت دارند و درعین حال در میان گونه های مختلف 
ش��باهت هائی نیز وجود دارد. برای مثال بعضی نژادهای E.coli ممكن است بیماری شبیه 

Shigella sonnei ایجادکنند.

6 Fastidious 
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گروههای باکتريائی مهم در پزشکی

کوکسی های گرم مثبت

به 2 گروه عمده تقس��یم بندی می ش��وند : ال��ف( Staphylococci )کات��االز مثبت(، 
مهمتری��ن عامل بیماریزای این گروه S.aureus اس��ت. ب( Streptococci )کاتاالز منفی(، 
مهمترین عامل بیماریزا در این گروه Streptococci pyogenes عامل گلودرد چرکی و تب 

روماتیسمی و S.agalactiae عامل پنومونی و مننژیت نوزادی می باشند.)فصل 14 و15(.

کوکسی های گرم منفی

 ،N .gonorrhoeae بیماریزا، عامل مهم مننژیت7 وسپتی سمی 8 و meningitides.N شامل
عامل التهاب مجاری ادراری9، می باشند.

کوکوباسیل های گرم منفی 

شامل پاتوژن های تنفسی مانند  Haemophilus و Bordetella و عوامل بیماریزای 
مشترك بین انسان و دام10نظیر Brucella وPasteurella می باشند) فصل های 22و 17(.

باسیل های گرم مثبت 

به دو گروه اس��پوردار وفاقد اس��پور تقس��یم می شوند. انواع اس��پوردار به زیرگروه های 
ه��وازی )Bacillus، فص��ل 16( و بی ه��وازی  )Clostridium ، فصل 19( تقس��یم بندی 
می گردن��د. از جمله عوامل بیماریزای این گروه می ت��وان به  Bacillus anthracis ، عامل 
سیاه زخم، و Clostridium که عامل کولیت با غشاء کاذب وکزاز و به میزان کمتر گانگرن 
گازی وبوتولیس��م می باشند، اش��اره کرد. عوامل بیماریزای فاقد اس��پور شامل Listeria و 

7. Meningitis
8. Septicemia
9. urethritis
10.  Zoonotic 
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Corynebacteria  هستند )فصل16(.

باسیل های گرم منفی

ش��امل خانواده انتروباکتریاس��ه ها هس��تند  که بخش��ی از فلورنرمال انسان و حیوانات 
راتش��كیل می دهند و در محیط نیز یافت می ش��وند. جنس های بیماریزا  متعددی از جمله  
Salmonella ،Shigella،Esherichia  ، Proteus(  و Yersinia در ای��ن گ��روه وجود دارند 

)فصل24  (.

 Pseudomonas وBurkholderia  ساپروفیت های محیطی هستند که معموالً به آنتی 
بیوتیک ها مقاومند و از عوامل بیماریزای مهم  بیمارستانی می باشند) فصل 26(.

Legionella در محیط ، درآب زندگی می کند اما اگر ش��رایط  فراهم باش��د ، می تواند 

عامل عفونت های انسانی شود ) فصل 26(. 

باکتری های مارپیچ

شامل Helicobacter، عامل بیماریزای کوچک گوارشی که در معده کلونیزه می شود و 
 Campylobacter منجر به گاستریت و زخم های دئودنال و سرطان معده می گردد، و گونه های
که عامل اس��هال حاد  هس��تند،  می باش��ند ) فصل Borrelia .)25  می توانند باعث ایجاد 
 )B. burgdorferi( بیماری مزمن پوس��ت، مفاصل و سیس��تم عصبی مرکزی، بیماری الیم
ودر م��وارد نادری، تب راجعه .duttoni , B. recurrentisر .B ( ش��وند.  Leptospira عامل 
بیماریزای مش��ترك بین دام و انسان  هستندکه باعث ایجاد سندرم مننژیت حاد می شوند 
و ممكن اس��ت با نارسائی کلیوی و هپاتیت همراه باشند. Treponema شامل باکتری مولد 

سیفلیس  )T. pallidum( می باشد.

Mycoplasma و Chlamydia: عام��ل ایجاد عفونت های ش��ایع منتقل ش��ونده از راه 

جنسی و تنفسی هستند.

Rickettsia: عامل تیفوس و به ندرت عفونت های شدیدهستند)فصل 27(.
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فصل 2
ايمنی ذاتی و فلور نرمال

سیستم ایمنی ذاتی یكی از  مهمترین مكانیسم های دفاعی در مقابل عفونت می باشد. 
این سیس��تم شامل فلور نرمال ،سدهای فیزیكی نظیر پوست ،پروتئین های ضد میكروبی و 
س��لول های فاگوسیتی است.دربسیاری ازموارد پاس��خ ها به عوامل مضر توسط مولكول های 
شناسایی کننده الگو، نظیر گیرنده های شبه Toll (TLRs ) ردیابی می شوند که با راه اندازی 
مجموعه ای از واکنش های پش��ت س��رهم، باعث فعال ش��دن فاگوس��یت ها  وپاسخ ایمنی 
می ش��وند. برای مثال ،TLR 4 لیپوپلی س��اکارید و TLR9 دی نوکلئوتید های CPG  غیر 
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متیله را شناس��ائی می کنند. اجزاء مهم سیس��تم در جدول ذکر شده اند. هرگونه تغییر در 
بیان ویا ترکیب وساختار هرکدام از اجزاء بر مقاومت فرد در مقابل عفونت اثر می گذارد.

فلور نرمال
در بس��یاری از س��لول های بدن انس��ان ، س��لول های باکتریال به ص��ورت فلور نرمال 
وج��ود دارند. فلور نرم��ال از طریق رقابت با  عوامل بیماریزا درمكان کلونیزاس��یون وتولید 
موادآنتی بیوتیكی و باکتریوسین ها باعث مهارسایرباکتری ها شده ومحافظت ایجاد می کند.

باکتری های بی هوازی محصوالت متابولیک س��می  واسید های چرب اشباع تولید می کنند 
 Lactobacilli  ،که از رش��د ارگانیسم های دیگر، ممانعت می کنند. در مجاری تناسلی زنان
با تولید اس��یدالکتیک pH را کاهش داده و به  این صورت از کلونیزاس��یون عوامل بیماریزا 

جلوگیری می کند.

آنت��ی بیوتیک ه��ا  بر روی فلور نرم��ال اثر مهاری دارند و باعث کلونیزاس��یون و ایجاد 
عفونت توس��ط ارگانیس��م هائ��ی نظی��ر Candida albicans می گردند .چون در ش��رایط 
طبیعی، فلور نرمال مانع رش��د  Candida albicans می شود. در اثر مصرف طوالنی مدت 
آنتی بیوتیک،دوز عفونی )Salmonella typhi( کاهش می یابد.آنتی بیوتیک ها ممكن است 
باعث به هم زدن تعادل بین ارگانیسم های فلور نرمال شده ومنجر به تكثیر نامتناسب یكی 
از میكروارگانیسم ها ش��وند.برای مثال می توان به )Clostridium difficile( اشاره کرد ،که 

باعث بیماری اسهال شدید می گردد )فصل 19( .

سدهای فیزيکی وشیمیائی
پوس�ت نوعی س��د فیزیكی ایجاد می کند که با ترشح س��بوم و اسید های چرب از رشد 
باکتری ها جلوگیری می کند. بس��یاری از عوام��ل بیماریزا می توانند از طریق نیش یا گزش 
ناق��ل دارای عام��ل بیماریزا ) نظی��ر Aedes aegypti ناقل بیماری ت��ب دانگ( و یا حمله 
به پوست س��الم)نظیر Leptospira وTreponema( از خالل پوس��ت عبور کنند. بعضی از 
میكروارگانیس��م ها در سطوح موکوس کلونیزه میش��وند و از این راه برای دستیابی به بدن 
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) Streptococcus  pneumoniae استفاده می کنند.)برای مثال

اگر س��طح پوست توسط کانوالس��یون وتزریقات پزشكی یا غیر پزشكی خراشیده شود 
،ویروس ه��ای منتقل ش��ونده از راه خون نظیر Hepatitis B وویروس نقص ایمنی انس��ان 
)HIV (می توانند منتقل ش��وند.بیماری های پوس��تی نظیر اگزما یا س��وختگی ها نیز باعث 

کلونیزاسیون وتهاجم  عوامل بیماریزا )برای مثال Streptococci pyogenes( می شوند.

مکانیس�م های پاک سازی مخاطی11مجاری تنفس��ی را محافظت می کنند . هوا درحین 
عبور از اس��تخوان های مخروطی وسینوس های بینی مرطوب وگرم  می شود. همه ذرات بر 
روی مخاط اپی تلیوم تنفسی چسبناك ته نشین می شوند وسپس ذرات باقی مانده توسط 
مژکها به س��مت ناحیه حلقی  )اوروفارنكس12(منتقل و در آنجا بلعیده می شوند. درنتیجه، 
فقط ذرات با قطر کمتر از 5 میكرومتر به آلوئول ها می رسند و بنابراین  مجاری تنفسی به 

طور موثری استریل می مانند.

ترکیبات ضد میکروبی ترشحی مخاط حاوی ترکیبات ضد میكروبی است، که دارای پلی 
س��اکارید هایی با ساختمان آنتی ژنیک مشابه با الیه های مخاطی زیرین هستند. در نتیجه 
میكروارگانیس��م ها به مخاط متصل وحذف میگردند. س��ایرترکیبات ضد میكروبی ترشحی 

11. Mucociliary 
12. Oropharynx 
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شامل  موارد زیر می باشد:

لیزوزیم موجود در اشک که پپتیدوگلیكان باکتری گرم مثبت راتجزیه میكند، �

الکتوفرین موجود در شیر ،که به آهن متصل می شود واز رشد باکتری ها جلوگیری  �
میكند،

الکتوپراکس��یداز که نوعی آنزیم لوکوسیتی است ورادیكال های سوپر اکسید سمی  �
را برای میكروارگانیسم ها تولید می کند.

اس�ید معده  باعث محافظت بدن از پاتوژن های گوارش��ی می ش��ود.کاهش اسید میزان 
عفونت روده ای را افزایش می دهد.

جریان س��ریع ادراری باعث محافظت از مجاری ادرار می ش��ود. در نتیجه جریان ادرار، 
مجاری فوق به اس��تثنا مناطق نزدیک مجرای پیش��اب راه استریل می مانند.گرفتگی مجرا 
توسط سنگ ها یا تومورها ، هیپرتروفی خوش خیم پروستات یا جراحت مجرای پیشابراه یا 
مثانه می تواند باعث کاهش جریان ادرار شده وخطرعفونت های ادراری باکتریائی را افزایش 

دهد.

فاگوسیتوز کردن
نوتروفیل ه��ا و ماکروفاژها ذراتی نظی��ر باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها را بلعیده و هضم 
می کنن��د. اپس��ونین ها ) نظیر کمپلمان13 و آنتی بادی ( ممكن اس��ت قدرت فاگوس��یتوز 
کردن را افزایش دهند. برای مثال،S. pneumoniae فقط زمانی فاگوس��یتوز می ش��وند که 
کپس��ول آنها با یک آنتی بادی ضد کپس��ولی پوشیده شود. عملكرد ماکروفاژها در سیستم 
رتیكولواندوتلی��ال برای مقاومت در برابر بس��یاری از باکتری ها وتک س��لولی های بیماریزا 
نظیر S. pneumoniae و ماالریا ضروری اس��ت. نقص مادرزادی عملكرد نوتروفیل ها منجر 
به عفونت های تب زای مزمن ،عفونت های س��ینه ای عود کننده وگش��اد ش��دن برونش ها 

13. complement
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می گ��ردد. در بیمارانی که طحال برداری14 می ش��وند، عملكرد ماکروفاژها کاهش می یابد و 
قدرت برداشت میكروارگانیسمهای کپسول دار از خون کاهش می یابد.

کمپلمان وپروتئین های ديگرپالسما
سیستم کمپلمان مجموعه ای از پروتئین های پالسمائی است که در دفاع  علیه عفونت های 
باکتریائی شرکت دارند و بوسیله کمپلكس آنتی ژن-آنتی بادی )مسیر کالسیک( و یا بواسطه 
واکنش مس��تقیم با اجزاء دیواره سلولی باکتری)مس��یر آلترناتیو( فعال می شود. محصوالت 
ناشی از هر دو مسیر، باعث جذب فاگوسیت ها  به محل عفونت )کموتاکسی15(، فعال شدن 
فاگوسیت ها، اتساع عروق وتحریک فاگوسیتوز باکتری )اپسونیزاسیون16( می گردند. سه جزء 
نهائی آبش��ار کمپلمان، یک کمپلكس حمله کننده به غشاء را تشكیل می دهند که می تواند 
باع��ث لیزباکتری ها گردد. نقص در کمپلمان، بیمار را مس��تعد ابتال به عفونت های تب زای 

حاد، به ویژه با  N.meningitides  و N. gonorrhoeae  و S. pneumoniae می کند.

ترانس��فرین با جذب آهن ، میزان  آهن در دس��ترس میكروارگانیس��م های مهاجم را 
محدود می کند. س��ایر پروتئین های فاز حاد  که اثرات ضد میكروبی مس��تقیم دارند شامل 
پروتئین متصل شونده به مانوز )mbp( وپروتئین واکنش گر  C م(CRP) هستند که با اتصال 

به باکتری، کمپلمان را فعال می کنند.

14. Splenectomy 
15. chemotaxis
16. opsonization
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فصل 3
بیماريزائی و بیماريزائی باکتری های عفونی

مشخصات 
انس��ان ها با باکتری ها ،ویروس ها وانگل هایی مواجه  می ش��وند ک��ه بیماری ایجاد نمی 

کنند.عفونت زمانی رخ می دهدکه میكروارگانیسم ها  سالمتی را به خطر بیاندازند.
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کپس��ول S. pneumoniae نوعی ش��اخص بیماریزائی محسوب می ش��ود زیرا به طور 
معمول ارگانیسم بدون آن بیماری ایجاد نمی کند. بعضی از انواع کپسول دار  این باکتری 
بیم��اری وخیم تری را ایجاد می کنند و قدرت بیماریزایی بیش��تری دارند )فصل 15(.واژه   
“ان��گل“ اغلب برای توصیف  میكروارگانیس��مهای تک س��لولی17 و چند س��لولی18  به کار 
می رود.اما این اصطالح باعث افتراق بین میكروارگانیسم های همزیست و بیماریزا  نمی شود.

انواع پاتوژن ها
 Treponema عوام��ل بیماری��زای اجباری  هم��واره بیماری ایج��اد می کنند ) نظی��ر
pallidum,HIV (. عوام��ل بیماری��زای فرصت طلب زمانی می توانن��د بیماری بوجود آورند 

که برخی از ش��رایط مهیا باشد. برای مثال  Bacteroides fragilis همزیست طبیعی روده 
اس��ت ،اما درصورت نفوذ به حفره صفاق )پریتونئال( بیماری شدیدی را ایجاد خواهد کرد.  
عوامل بیماریزای فرصت طلب معموال در زمانیكه سیستم دفاعی میزبان سرکوب وتضعیف 
ش��ود، بیماری ایجاد میكنند.برای مثال ،Pneumocystis jiroveci فقط در افرادیكه دچار 
نقص درسیستم ایمنی وابسته به لنفوسیت هایT هستند، بیماری ریوی بوجود می آورند.

مکانیسم های بیماريزائی 
فرایند عفونت شامل چندین مرحله است.

انتقال – ورود به میزبان آسیب پذير

میكروارگانیسم ها به طرق مختلف منتقل می شوند اما اغلب آنها از یک مسیر منحصر به 
فرد اس��تفاده می کنند )فصل 8(.  گونه های مختلف میكرومیكروارگانیسم هادر محیط هایی 
که به آس��انی می توانند منتقل ش��وندوامكان بقای بیشتری برای آنهافراهم است، سازگاری 
می یابند ودر نتیجه احتمال بیش��تری ب��رای ایجاد اپیدمی بوجود می آید. برای مثال، اغلب 

17. Protozoan 
18.  Metazoan 
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عوامل بیماریزای تنفس��ی باعث ایجاد س��رفه می ش��وند که عامل تس��هیل انتش��ار آنها از 
طریق ایجاد قطرات تنفس��ی می باشد. استفراغ واس��هال درمورد میكروارگانیسم هائیكه از 
طریق دهانی- مدفوعی منتش��ر می ش��وند، دیده می ش��ود و باعث افزایش آلودگی محیط 

وخطرعفونت جدید می شوند.

اتصال به میزبان

میكروارگانیس��م ها با اس��تفاده از روش های متفاوتی به بافت میزبان متصل می شوند تا 
بتوانند کلونیزه  شوند. نحوه انتشار گیرنده های مربوط به اتصال میكروارگانیسم های مختلف 
در بافت های گوناگون ، اهداف آلودگی بالقوه را مش��خص می کند. برای مثال به موارد زیر 

اشاره می شود:

N.gonorrhoeae با استفاده ازفیمبریه به مخاط تناسلی متصل میگردد. �

Influenza virus توس��ط آنتی ژن هماگلوتینین  به سلول میزبان متصل می شود. �

این آنتی ژن در ایجاد بیماری در یک گونه خاص نقش دارد ، به گونه ای که  قدرت  
بیماریزای��ی بعض��ی از نژاد های دارای هماگلوتینین ویژه )مث��ل نژاد های مرغی یا 
خوکی ( بیش��تر است. عالوه بر این،آنتی ژن فوق درایجاد تغییرات بین گونه ای ،از 

نظرمیل ترکیبی وحساسیت ،حائز اهمیت می باشد.)فصل 34(

بیوفیلم های باکتریائی درکلونیزاسیون باکتری برروی تجهیزات پروتزی درون بدن،  �
نظیرکاتترها ولوله های تنفسی،موثر اس��ت.بعضی نژاد های Staphylococci دارای 
ژنهائ��ی هس��تند که باعث اتصال آنها به مواد پالس��تیكی و مولكول های زیس��تی 

موجود درپروتزهای داخل عروقی می شود.

در نتیجه آس��یب های مخاطی ، ممكن اس��ت گروهی ازمولكول های میزبان نظیر  �
فیبرونكتین ، ویبرونكتین وکالژن ، عرضه شوند که ارگانیسم های مهاجم میتوانند 

به آنها متصل شوند.



23  لصخفخ:خوبرسذازورفخبخوبرسذازورفخوسنامائستخراایف

تهاجم

بعضی از باکتری ها مكانیسم هائی دارند که برای نزدیک شدن به اپیتلیوم پستانداران،به 
آنهاکمک میكنند. برای مثال ، Vibrio cholera برای رس��یدن به سلول های پوششی روده 
)انتروسیت ها(، نوعی موسیناژ را ترشح میكند. میكروارگانیسم ها با استفاده از سازوکارهای 

مختلفی امكان عبور از سدهای مخاطی یا انواع مختلف غشاهای سلولی را پیدا می کنند.

حرکت

ق��درت حرک��ت میكرومیكروارگانیس��م به منظور دس��تیابی به مناب��ع جدید غذائی و 
V.cholera .یا درپاس��خ به عالئم کموتاکتیک، باع��ث افزایش قدرت بیماریزائی می ش��ود

بواسطه وجود تاژك19، قدرت جابجایی و حرکت دارد. انواع غیرمتحرك این باکتری قدرت 
بیماریزایی کمی دارند.

فرار از سیستم ايمنی

عوامل بیماریزا باید بر سیستم ایمنی میزبان غلبه نمایند تا بتوانند در درون بدن انسان 
زنده بمانند.

باکتریهای تنفسی نوعی پروتئازIgA را ترشح میكنند که باعث تجزیه ایمنوگلوبولین  �
میزبان می شود.

S. aureus پروتئی��ن A رابی��ان میكند،که به ایمونوگلوبولین ه��ای میزبان متصل  �

می شود ومانع از اپسونیزاسیون وفعالیت کمپلمان می شود. 

S. pneumoniae کپس��ول پلی س��اکاریدی دارد ، که ازفاگوس��یت شدن باکتری  �

توسط نوتروفیل های پلی مورفونوکلئر ممانعت میكند.

�  Toxoplasma gondii، Lishmania donovani، Mycobacterium tuberculosis

با اس��تفاده از سازوکارهای مختلفی، برای زنده ماندن در درون ماکروفاژها  انطباق 

19. flagellum 



 24یکشزپیژولویبورکیمۀدرشف

پیدا کرده اند.

لیپوپلی س��اکارید )LPS( ارگانیس��م های گرم منفی، باعث مقاومت آنها درمقابل  �
اثرکمپلمان میشود.

Trypanosoma آنت��ی ژن های س��طحی خ��ود را تغییر می دهد تا از دس��ت آنتی  �

بادی های سیستم ایمنی بدن انسان فرار کند.

آسیب به میزبان

توکسین ها

اندوتوکسین ها

اندوتوکس��ین ها با تحریک ماکروفاژها، باعث تولید سیتوکاین هائی نظیراینترلوکین-1 
)IL-1( و فاکتور نكروز دهنده تومورآلفا )TNF-α( می ش��وند که باعث ایجاد تب وش��وك 

می شوند.

اگزوتوکسین ها

اگزوتوکسین های باکتریائی میتوانند باعث آسیب موضعی یا  غیرموضعی در بدن انسان 
ش��وند.آنها معموال" از جنس پروتئین هس��تند و ممكن است ساختار زیرواحدی نیز داشته 

باشند.

زیرواحد B از س��م ویبریوکلره آ به س��لول اپیتلیال متصل می شودوزیرواحدA آن،  �
آدنیالت سیكالزرا فعال می کند که  باعث خروج سدیم وکلراید از درون سلول شده 

ودر نتیجه منجر به ایجاد اسهال میشود.

انتروتوکسین های استافیلوکكی به عنوان نوعی سوپر آنتی ژن عمل می کنند.  این  �
انتروتوکسین باعث فعال شدن غیراختصاصی دسته ای از سلول هایT می شود که 
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دارای زنجیره بتا یكسانی هس��تندودرنتیجه میزان بسیار زیادی سایتوکاین تولید 
می شود که منجربه تب، شوك، اختالالت گوارشی و ضایعات پوستی میگردد.

توکسین دیفتریائی و اگزوتوکسین A)Pseudomonas aeruginosa( با تداخل در  �
فرایند طویل شدن پروتئینها، تولید پروتئین رامتوقف می کنند.

توکسین های کلستریدیائی با پیغام های عصبی یا عصبی ماهیچه ای تداخل میكنند  �
و می توانند باعث ایجاد بیماری هایی نظیرکزاز و بوتولیسم شوند.

دربس��یاری از موارد آنتی بادی برعلیه توکسین  باعث بهبودی اثرات فیزیولوژیک  �
بیماری می شود و بنابراین   نقش محافظت کننده ای دارند )فصل11(.
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فصل 4
بررسی آزمايشگاهی عفونت
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نمونه ها
به منظور شناسائی باکتری های بیماریزا ایجاد کننده عفونت وپیش بینی روندپاسخ به 
درم��ان، هر کدام از بافت ها یا مایعات بدن را می توان مورد  بررس��ی های میكروبیولوژیكی 

قرار داد.

برای بهینه سازی روش  تشخیصی مفید وموثرموارد زیر الزم است:

دانس��تن اینكه در کدام یک از بافت هایا نمونه ها میكروارگانیس��م یافت می شود و  �
بررسی تاریخچه طبیعی عفونت 

نمون��ه ب��رداری دقیق و صحیح )برای مثال اس��تفاده ازتكنی��ک هائی که از لحاظ  �
ش��رایط آسپتیک ضعیف هستند ممكن است به آلودگی نمونه های استریل ونتایج 

مثبت کاذب بیانجامند(.

انتقال سریع نمونه ها در محیط مناسب به آزمایشگاه �

باید به خاطر داش��ت که بعضی از ارگانیس��م ها در بیرون از محیط بدن به سختی زنده 
می مانند)برای مثال،در نتیجه اکس��یژن موجود در اتمس��فر، تعداد میكروارگانیسم های بی 
هوازی ه��ای اجباری کاهش می یابند( ودر بعضی موارد نمونه برداش��ت ش��ده از بیمار باید 

)N.gonorrhoeae بالفاصله به محیط مناسب تلقیح شود )برای مثال در جداسازی

بررسی های آزمايشگاهی
نمونه ها را می توان از نظر ظاهری بررسی نمود. برای مثال می توان به تشخیص کرم های 
بالغ موجود در  نمونه های مدفوع اش��اره نمود.اگرچه روش میكروس��كوپی سریع است ،اما 
حساس��یت کمی دارد و نیازبه مهارت فنی قابل توج��ه دارد. عالوه براین روش فوق امكان 
تفكیک ارگانیسم های همزیست را از انواع بیماریزا ندارد و بنابراین اختصاصیت آن نیز مورد 
س��وال است. روش میكروسكوپی می تواند برای بررس��ی کیفیت نمونه ها نیز مورد استفاده 
قرار گیرد. برای مثال، در بررس��ی آلودگی بزاقی نمونه خلط،  وجود س��لول های اپی تلیال 
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مورد بررسی قرار می گیرد.

رن��گ آمیزی ه��ای اختصاصی نی��ز می توانند برای کمک به تش��خیص ارگانیس��م ها، 
م��ورد اس��تفاده قرار گیرند. برای مثال، رنگ آمیزی گیمس��ادر الم ه��ای خونی و بافت ها، 
برای تش��خیص ماالریا وLeishmania مورد اس��تفاده قرار می گیرد)فص��ل 42(. در روش 
ایمونوفلورس��انس، از آنتی بادی هائی که علیه یک میكروارگانیسم خاص هستند، استفاده 

می شود و می توان عامل بیماریزا رابه طور دقیق شناسائی نمود.

کشت
مصرف آنتی بیوتیک قبل از نمونه گیری می تواند باعث بروز نتایج منفی کاذب در  �

کشت نمونه ها شود.

اغلب عوامل بیماریزای انس��انی مش��كل پس��ند بوده ونیازمند محیط غنی شده با  �
مواد مغذی می باش��ند تا بتوانندبه حد کافی رشد کنند و تعداد آنها به میزان قابل 

تشخیص و ردیابی برسد.

در نتیجه رش��د میكروارگانیسم ها برروی محیط جامد، می توان آنهارا بواسطه ایجاد  �
کلنی ه��ای مج��زا و منحصربه فرد تفكی��ک نمود. هرک��دام از کلنی های خالص را 

می توان جهت آزمون های تشخیصی بعدی و  تعیین حسا سیت به کار برد.

برای مهار و یا سرکوب میكروارگانیسم های ناخواسته در نمونه هایی که حاوی فلور  �
نرمال هستند، از ترکیبات انتخابی نظیر آنتی بیوتیک ها یا رنگ ها استفاده می شود.

برای کشت نمونه ها باید ش��رایط اتمسفری مناسب تامین شود. برای مثال،عوامل  �
بی هوازی سخت رشد نیازمند اتمسفر فاقد اکسیژن می باشند.

اغلب  عوامل بیماریزای باکتریایی در دمای  37 درجه سانتی گراد انكوبه می شوند،  �
درحالی که بعضی از قارچها در دمای 30 درجه سانتی گرادکشت داده می شوند.
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تشخیص
در نتیجه تش��خیص عامل بیماری می توان ش��دت بیماریزائی راپیش بینی نمود:  �

V. cholerae اس��هال آبكی ش��دیدی را ایجاد می کند در حالی که عفونت ناشی از  

Shigella sonnei معموالً مالیم است.

بعضی از میكروارگانیس��م هارا باید سریع تش��خیص داده شوند تا سالمت عمومی  �
جامع��ه به خطر نیافتد. برای مثال می توان به تش��خیص بیم��ار مبتال به مننژیت 

مننگوکكی اشاره نمود.

تش��خیص باکتری ها به ظاهر )مورفولوژی( کلنی بر روی آگار، ش��كل میكروس��كوپی  
،آزمون های بیوش��یمیائی و روش های تكثیر اسید نوکلئیکNAATs(20( و توالی یابی21 ژن 
وابسته است که دو مورد آخر در سال های اخیر در حال گسترش بوده اند. رو ش های مولكولی 
 ) Mycobacterium tuberculosis برای میكروارگانیس��م هائی که کند رشد هستند )مثل
یا رش��د آنها در شرایط آزمایشگاهی غیر ممكن است)مثل Trophyrema whippelii( حائز 

اهمیت فراوانی می باشند.

آزمون تعیین حساسیت
آزم��ون تعیین حساس��یت ب��ه درمان موفقیت آمی��ز  با آنتی بیوتی��ک انتخابی کمک 
می کند.میكروارگانیس��م حساس باید به دوز) میزان ( استاندارد از یک ماده آنتی میكروبی 
پاس��خ دهد.گونه نسبتا" مقاوم به دوز باالتر پاسخ می دهد درحالیكه میكروارگانیسم مقاوم، 
احتماال" با آنتی بیوتیک انتخابی درمان نمی ش��ود. پاس��خ بالینی به درمان به فاکتورهای 
میزبان وابسته است وروش های آزمایشگاهی تنها به عنوان راهنمای تقریبی در روند درمان 

محسوب می شوند.

20. Nucleic Acid Amplification Tests
21. sequencing
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گروه های متعددی از جمله انجمن ش��یمی درمان��ی ضدمیكروبی بریتانیا) BSAC(22و 
موءسسه استانداردهای آزمایشگاه وبالین CLSI(23( روش هایی راتعیین نموده اند وشرایطی 
رادرجهت اطمینان از تكرارپذیری ودقت آزمون ، اس��تاندارد نموده اند . اس��اس هردوروش  
برمبنای اندازه گیری قطر ناحیه ممانعت از رش��د ایجاد ش��ده برای میكروارگانیس��م مورد 
آزمایش اس��ت که به دلیل نفوذ ماده آنتی بیوتیكی موجود در دیس��ک کاغذی ایجاد شده 

است.

حداق��ل غلظ��ت ممانعت کننده ،به معن��ای کمترین دوزی که به طور کامل از رش��د 
ممانعت می کند، روش معقول تری محس��وب می ش��ودومقدار مقاومت آنتی بیوتیكی را با 

غلظت آنتی بیوتیكی موجود در بافت ها متناسب می سازد.

حساس��یت رامی توان به سرعت توسط روش های هیبریداس��یون یا روش های وابسته 
ب��ه توالی، که در آن جهش ه��ای اختصاصی  ایجاد کننده مقاومت آنت��ی بیوتیكی ردیابی 

می شود، تعیین نمود.

سرولوژی
بوس��یله بررس��ی پاس��خ  ایمنی به عامل بیماری��زا، می توان عفونت را تش��خیص داد:               
ب��رای مثال می ت��وان به ردیابی افزایش یا کاهش غلظت آنتی ب��ادی در مدت بیش از یک 
هفته ،تایید حضور IgM اختصاصی و یا آنتی ژن اختصاصی اشاره نمود.این نوع از روش ها 
برای میكروارگانیس��م هایی که س��خت رشد هس��تند نظیر ویروس ها)برای مثال HIV یا 

Hepatitis B ( کاربرد دارند.

22. British Society of Antimicrobial Chemotherapy
23. Clinical Laboratory Standards Institute 
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روش های مولکولی

ساترن بالت وهیبريداسیدن اسید نوکلئیک 

 DNA در صورتی که درنمونه مورد بررس��ی توالی اختصاصی وجود داشته باشد ،پروب
نش��ان داربه آن  متصل می گردد. پروب هدف با توجه به ماده نش��انه متصل به آن، ردیابی 
می ش��ود. این روش س��ریع واختصاصی است ،اما نسبت به س��ایرروش هایی که مبتنی بر 

تكثیر ژن هستند، حساسیت کمتری دارد.

آزمون های تکثیر اسید نوکلئیک

در آزمون های تكثیری اسید نوکلئیکNAATs( 24(، با استفاده از تكثیر قسمت خاصی 
از ژنوم عامل بیماریزا، تش��خیص  صورت می گیرد.اگر چ��ه روش های متفاوتی برای تكثیر 
DNA و ی��ا RNA اختصاص��ی عامل بیماریزا وجود دارد، اما هدف همه آنها یكی اس��ت و 

ش��امل تهیه رونوشت های کافی از اسید نوکلئیک برای تشخیص است . در این روش اسید 
نوکلئی��ک عامل بیماریزا به صورت تک رش��ته ای در می آید وپرایمرهای طراحی ش��ده به 
توالی های هدف خود متصل می شوند.س��پس با اس��تفاده از یک آنزیم پلیمراز،ساخت اسید 
نوکلئیک جدید به س��رعت انجام می گیردواین مراحل برای چندین مرتبه تكرار می ش��ود.

وجود دس��تگاههای اتوماتیک وکیت های تجاری باعث شده اند که این روش ها در بسیاری از 
آزمایش��گاهها مورد استفاده قرار گیرند.دس��تگاه Real –Time PCR میزان افزایش غلظت 
DNA ه��دف را اندازه می گی��رد ووقتی مقدار فوق از یک حد آس��تانه عبور می کند نمونه 

به عنوان مثبت در نظر گرفته می ش��ود. آزمون هایNAAT مزایائی دارند که از آن جمله 
 )M. tuberculosis می توان تش��خیص میكروارگانیسم های کند رشد ویا سخت رشد )مثل
ویاتش��خیص نمونه هائی که به علت مصرف آنتی بیوتیک بصورت منفی کاذب هس��تند ،را 
نام برد. روش های ردیابی وتش��خیص ژن های مسئول مقاومت آنتی بیوتیكی نیزمی توانند 
به عنوان جایگزینی برای آزمون های تعیین حساس��یت استفاده شوند.)برای مثال تشخیص 

)M. Tuberculosisبرای مقاومت به ریفامپین در rpo B جهش های ژن

24. Nucleic Acid Amplification Tests



 32یکشزپیژولویبورکیمۀدرشف

فصل 5
درمان ضد میکروبی

آنت��ی بیوتیک ها ب��دون صدمه به بیمار درکش��تن میكروارگانیس��م ها کمک می کنند.
این عمل به عنوان س��م زائی انتخابی شناخته می ش��ود. بهترین نوع عملكرد انتخابی آنتی 
بیوتیک ها، ممانعت از آن دس��ته از عملكردهای باکتری هاس��ت  که سلول های انسانی فاقد 
آنها هس��تند. برای مثال پپتیدوگلیكان س��لول های باکتریائی توس��ط پنی سیلین تخریب 
می ش��وند. اندکس درمانی25 به فاصله بین دوز درمانی و دوز سمی )دوزی که برای میزبان 
مضراس��ت (  گفته می شود که معموالً زیاد اس��ت. البته در مورد آمینوگلیكوزید ها استثناء 
وجود دارد . زیرا  دوزهایی از این دارو که کمی از مقادیر درمانی بیش��تر هس��تند می توانند 
س��می باش��ند. اگرچه همه عوامل ضد  میكروبی اثرات جانبی دارند ولی خوشبختانه اثرات 

جانبی جدی، معمول نیست. 

25. Therapeutic  index
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انتخاب درمان
انتخاب  نوع آنتی بیوتیک به عوامل زیروابسته است:

�  )CSF(محل عفونت: در بعضی مناطق نظیر آبسه ها ،استخوان ، مایع مغزی نخاعی
یا در مناطقی که جریان خون ضعیف دارند ویا دارایpH  پائین هستند و از عملكرد 
بعضی از آنتی بیوتیک ها ممانعت به عمل می آورد )مثل آمینوگلیكوزیدها(، ممكن 

است عوامل ضد میكروبی به غلظت مناسب وموثر نرسد.

میکروارگانیسم: درنتیجه شناسائی میكروارگانیسم می توان سیر طبیعی بیماری را  �
پیشگوئی نموده وبه این وسیله  بهترین آنتی بیوتیک را تجویز نمود.

الگوی حساسیت : Streptococcus pyogenes همواره به پنی سیلین حساس است  �
،درحالیكه سایر میكروارگانیسم ها نظیر Acinetobacter  وPseudomonas به آن 
مقاوم هس��تند.به همین دلیل آنتی بیوتیک ها بایستی به گونه ای انتخاب شوند که 
الگوی مقاومتی همه میكروارگانیس��م هایی که به صورت بالقوه بیماریزا هستند را 

پوشش دهند.

شدت عفونت: درعفونت های سخت وشدید آنتی بیوتیک هایی مورد نیاز هستند که  �
به صورت تزریقی تجویز می شوند.

س�ابقه آلرژی: وجود سابقه آلرژی باعث ایجاد محدودیت هائی در انتخاب نوع دارو  �
می شود.

احتمال بروز عوارض ناخواسته : برای مثال در بیماران دارای سابقه بیماری کلیوی،  �
آمینوگلیكوزیدها باید با احتیاط مصرف شوند.

روش های مصرف 
معموالً در عفونت های مالیم،آنتی بیوتیک ها به صورت خوراکی مصرف می ش��وند ولی 
در عفونت های ش��دید، نظیر سپتی س��می، باید درمان را به صورت تزریقی انجام داد تا از 
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حصول غلظ��ت موثرآنتی بیوتیک اطمینان حاصل ش��ود.همچنین در بیمارانی که قادر به 
تحمل روش های درمانی خوراکی نیستند نیز می توان از درمان داخل وریدی استفاده نمود. 
روش موضعی برای عفونت های پوس��تی مناس��ب است. در موارد نادری آنتی بیوتیک از راه 
مقعدی )ب��رای مثال: مترونیدازول در پیش گیری های قبل از جراحی ( یا داخل واژینال و 
به صورت شیاف،اس��تفاده می شوند. در مورد کودکان باید دارو را در فرموالسیون های مایع 

و خوش طعم استفاده نمود تا نسبت به آن تمایل بیشتری داشته باشند.

درمان تحت کنترل 
در مواردی می توان غلظت یک آنتی بیوتیک را در سرم یا درمحل عفونت ) برای مثال 

در CSF برای مننژیت( اندازه گیری نمود.

این عمل می تواند درموارد زیر مورد نیاز باشد:

اطمینان از اینكه غلظت های مناسب درمانی در محل عفونت وجود داشته باشد. -

برای کم کردن خطر سمیت، که در مواردیكه ایندکس درمانی کم است، بسیارمهم  -
اس��ت. برای مثال ، سطوح س��رمی آمینوگلیكوزیدها بایددرست قبل و یک ساعت 
بعد از تجویز وریدی و یا عضالنی دارو،درس��رم اندازه گیری ش��ود. این کار باعث 
می ش��ود تا دوز دارو براس��اس نمودار محاس��باتی و تبعیت دقیق از راهنمای دارو 

تنظیم گردد.

کمک به مدیریت روند درمان در عفونتی که دارای حساسیت متوسط است. یعنی  -
اگر مهار میكروارگانیس��م تنه��ا در غلظت باالی آنتی بیوتیک امكان پذیر باش��د، 
اطمینان از غلظت مناس��ب دارو در محل عفونت بسیار اهمیت دارد. برای مثال در 
مننژیت پسودوموناس��ی ،غلظت های آنتی بیوتیكی بایس��تی در CSF اندازه گیری 

شود.

بررس��ی فارماکوکینتیک دارو. برای برنامه ریزی درمان باید ازنحوه جذب ،انتش��ار  -
و اتص��االت پروتئین��ی دارو اطالع داش��ت.در مطالع��ات مربوط به س��اخت آنتی 
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بیوتیک های جدید، نحوه جذب و پخش داروهای جدید در سراسر بدن  با استفاده 
از نمونه برداری های دقیق بررسی می شود. 

عوارض  ناخواسته
احتماالً ش��ایعترین عارضه جانبی درمان آنتی بیوتیكی،عوارض گوارش��ی خفیف است 
. در موارد نادری واکنش حساس��یت ش��دیدی ایجاد می ش��ود که می تواند منجر به شوك 

آنافیالکتیک حاد26یا سندرم بیماری سرم27 منجر گردد.

مجاری گوارشی

عملك��رد آنتی بیوتیک ها )بخصوص بتاالکتام ه��ا( می تواند باعث به همریختگی تعادل 
بین فلور نرمال در داخل روده شوند که در نتیجه باعث رشد بیش از حد میكروارگانیسم های 
همزیس��ت، نظیر گونه ه��ای Candida، می گردد.درم��ان آنتی بیوتیكی می تواند اس��هال، 

ویادرشرایط وخیم تر، کولیت غشاء کاذب ایجاد کند. )فصل 19(

پوست

تظاهرات پوس��تی از کهیر 28خفیف یا ماکولوپاپوالر29 و جوش های اریتماتوز30 تااریتما 
مولتی فرم31 وسندرم مهلک و کشنده استیونس جانسونس32متغیر میباشد.اغلب واکنش های 

جلدی خفیف هستند وبعد از قطع مصرف دارو برطرف می شوند.

26. Acute anaphylactic shock
27. Serum sickness syndromes 
28. Urticaria 
29. Maculopapular 
30. Erythematous  eruptions
31. Erythema multiforme
32. Stevens-Johnsonsyndrome


