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در گذشته مردم عقیده داشتند بیماریها منشأ ماوراءالطبیعه دارند؛ اما با مفهوم سرایت آشنا بودند.
قرن  2ق.م ← بیان قانون سرایت بوسیسله پدیدههای غیرقابل مشاهده توسط Varro
قرن  93م ← بیان بیماریزایی موجودات بسیار کوچک توسط Roger Bacon
قرن  91م ← مشاهده میکروارگانیسم توسط هوک؛ میکروبها را حیوانک ( )Animalculesنامید.
قرن  91م ← طبقهبندی باکتریها به "جنس و گونه" توسط  Otto Mullerبا استفاده از سیستم طبقهبندی لینه
قرن  91م ← بیان تئوری جرم بیماریها توسط فردریش هنله؛ بعدها رابرت کوخ و لویی پاستور بوسیله آزمایش این تئوری را تأیید کردند.

مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت
ویژگیهای عمومی

یوکاریوتها

باکتریها

اغلب کروموزوم تکی شامل  DNAحلقوی دو رشتهای واقع در ناحیه هستهمانند (نوکلئوئید) دارای هسته با غشاء مشخص
محتوای ژنتیکی

استثناء :1برخی باکتریها کروموزوم تکی خطی دارند؛ مانند بورلیا و استرپتومایسز
استثناء :2برخی باکتریها بیش از یک کروموزوم حلقوی دارند؛ مانند بروسال و ویبریو
استثناء :3آرکئهآ ها ،عالوه بر کروموزوم تکی ،عناصر خارج ژنتیکی مانند پالسمید نیز دارند.

ساختار سیتوسپالسمی

فاقد ارگانلهای غشاء دار (همچون میتوکندری ،لیزوزوم ،شبکه آندوپالسمی ،دستگاه گلژی واجد ارگانلهای غشاء دار
یا )...

واجد ریبوزوم با ضریب رسوبی

واجد ریبوزوم با ضریب رسوبی  11Sبا زیربار ()31S+51S

 11Sبا زیربار ()41S+91S

همگی واجد غشاء سیتوپالسمی بدون استرول (استثناء :مایکوپالسماها در ساختار غشاء غشاء سیتوپالسمی شامل استرول
پوشش سلولی

سیتوپالسمی همچون یوکاریوتها واجد استروئید میباشند)

دیوارهسلولی در قارچها مشاهده

اغلب واجد دیوارهسلولی

میشود.

اغلب باکتریها زندگی (آزاد) خارجسلولی دارند.
محیط

----------------

بعضی از باکتریها زندگی آزاد ندارند و در داخل سلول میزبان زندگی میکنند؛ مانند
کالمیدیاها و ریکتسیاها (با قطر  1/9تا  1/2میکرون ← کوچکترین باکتریها)

تکثیر

غیرجنسی (تقسیم دوتایی)

جنسی و غیرجنسی

تنفس

توسط غشاء سیتوپالسمی

توسط میتوکندری

حرکت

توسط تاژک ساده (در صورت وجود)

توسط تاژک کمپلکس

طبقهبندی:
تا سال  ← 9191موجودات زنده به  2فرمانرو گیاهان و حیوانات طبقهبندی میشدند.
از  9191تا  ← 9111موجودات زنده به  5فرمانرو آغازیان ،تکسلولیهای بدون هسته ،قارچها و حیوانات طبقهبندی شدند.
 ← 9111طبقهبندی موجودات زنده براساس توالیهای  rRNAبه  3فرمانرو آرکیباکتریها ،باکتریها و یوکاریوت (پیشنهاد کاروونی)
باکتریهای بیماریزا :همه باکتریهای گرم مثبت و برخی از باکتریهای گرم منفی (شامل پروتئوباکتریاها ،اسپیروکتها و بعضی از گونههای باکتریوئیدس)
باکتریها براساس خصوصیات فنوتیپیک (از قبیل خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی ،خصوصیات رشد و ویژگیهای متابولیک ،آنتیژنیسیته آنها)
و ژنوتیپیک طبقهبندی میشوند.
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خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی ← افتراق اولیه باکتریها بر اساس خصوصیات رشد آنها روی محیطهای مغذی می باشد.
توانایی مقاومت به آنتیبیوتیکهای مختلف ،توانایی تخمیر قندها (مانند الکتوز جهت افتراق بین اشریشیاکلی و سالمونال) ،لیزاریتروسیتها (خصوصیت
همولیتیکی استرپتوکوکی) یا هیدرولیز لیپیدها (مانند لیپاز کلستریدیومی) را می توان با استفاده از محیط های رشد مناسب تعیین کرد.
همچنین ظاهر میکروسکوپی شامل اندازه ،شکل و پیکربندی ارگانیسمها (کوکسی ،میلهای ،خمیده یا مارپیچی) و توانایی آنها در نگهداری رنگ گرم (گرم
مثبت یا گرم منفی) اهداف اولیه برای شناسایی باکتریها هستند.

مراحل رنگآمیزی گرم

مرحله :1باکتریهایی که توسط گرما تثبیت شدهاند با کریستال ویوله رنگ میشوند ← رنگ بنفش در الیه پپتیدوگلیکان باکتریهای گرم مثبت (ضخیم) و باکتری های گرم
منفی (نازک) ذخیره میشود
مرحله :2اضافه نمودن ید
مرحله :3محلول رنگبر الکل (استون) ← باکتریهای گرم منفی رنگ کریستال ویوله را از دست میدهند.
باکتریهای گرم مثبت رنگ بنفش را حفظ میکنند.
مرحله :4اضافه نمودن رنگ متضاد؛ مانند سافرانین یا فوشین ← باکتریهای گرم منفی با رنگ متضاد (قرمز) رنگ میشوند.
باکتریهای گرم مثبت همچنان رنگ بنفش را حفظ میکنند.
خصوصیات متابولیکی ← بر پایه نشانههای متابولیک باکتریها؛ شامل نیاز به محیط های بیهوازی یا هوازی ،نیاز به مواد غذایی خاص (مانند تخمیر
کربوهیدراتهای خاص یا استفاده از ترکیبات مختلف به عنوان منبع کربن برای رشد) و تولید محصوالت متابولیکی مشخص مانند اسید ،الکلها و آنزیمهای
خاص (مانند کاتاالز استافیلوکوکوسی) میباشد.
خصوصیات آنتیژنیکی (سروتایپینگ) ← تشخیص سویه خاصی از باکتری با استفاده از آنتیبادی

سروتایپینگ

شناسایی باکتریهایی که رشد آنها در آزمایشگاه مشکل است؛ مانند ترپونما پالیدوم عامل سفلیس
شناسایی باکتری هایی که کشت آنها در آزمایگاه خطرناک است؛ مانند فرانسیسال عامل توالرمی
شناسایی مواردی که نیاز به تشخیص سریع دارند؛ مانند استرپتوکوکوس عامل فارنژیت استرپتوکوکوسی
طبقهبندی باکتریها به زیر سطح گونهها به منظور اهداف اپیدمیولوژیکی

خصوصیات ژنتیکی ← براساس آنالیز ماده ژنتیکی باکتریها (دقیقترین روش)؛ این تکنیکها شامل هیبریدیزاسیون  ،PCR ،DNAتوالییابی  DNAو  ...اند.
در این روش های ژنتیکی به باکتری زنده و یا در حال رشد نیاز نیست و بنابراین می توان از آنها برای ردیابی باکتریهایی که رشد آهسته دارند (مانند
مایکوباکتریومها) یا حتی آنالیز نمونههای پاتولوژی باکتریهای بسیار بیماریزا استفاده کرد.
همچنین روشهای متعدد دیگری نیز جهت طبقهبندی ارگانیسمها در سطح زیرگونه در مطالعات اپیدمیولوژیکی به کار میروند که شامل آنالیز پالسمید،
ریبوتایپینگ و آنالیز قطعات  DNAکروموزومی میباشند.

کدام یک از توالیهای زیر در رنگآمیزی گرم صحیح میباشد؟ (ورودی بهمن)11
الف) کریستال ویوله ،سافرانین ،رنگبر ،محلول ید
ب) سافرانین ،محلول ید ،رنگبر ،کریستال ویوله
ج) محلول ید ،سافرانین ،رنگبر ،کریستال ویوله
د) کریستال ویوله ،محلول ید ،رنگبر ،سافرانین
د)
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اجزاء پوشش سلولی باکتریها
ساختار
غشای پالسمایی

عملکرد

ساختمان/توضیحات
غشای دو الیه پپتیدی فاقد استروئید (استثناء :مایکوپالسماها)

محصور نمودن ،تولید انرژی ،حفظ پتانسیل غشایی،

سمت داخل غشا توسط فیالمنتهای پروتئینی اکتین مانند پوشیده شده که

انتقال و تجزیه مواد غذایی

در تعیین شکل و مکان تشکیل سپتوم حین تقسیم نقش دارد.

اجزاءدیوارهسلولی( :ارگانیسمهای آرکئهآ -که دارای گلیکانهای کاذب یا مورینهای کاذب مرتبط با پپتیدوگلیکان هستند -و مایکوپالسماها و کالمیدیا که پپتیدوگلیکان ندارند؛ در این
طبقهبندی مورد استثناءها هستند).
پپتیدوگلیکان (در

متشکل از زیرواحدهای دیساکاریدی -Nاستیل گلوکوزآمین و -Nاستیل

باکتریهای

تعیین شکل و ساختمان سلولی،

هردو گروه باکتری

مورامیکاسید بعالوه یک زنجیره تتراپپتیدی ← پیشسازهای دیساکاریدی

گرم مثبت

حفاظت باکتری از شرایط محیطی و

های گرم +و گرم-

شامل  5اسیدآمینه هستند که  D-Alanineدر موقعیت پنجم زمان ایجاد

مشاهده میشود)

پلهای عرضی حذف میشود.

کشته شدن به واسطه کمپلمان

دیواره سلولی باکتریهای گرممثبت دارای چندین الیه پپتیدوگلیکان است؛

باکتریهای

برعکس الیه پپتیدوگلیکان در باکتریهای گرم منفی نازکتر است.

گرم منفی

تعیین شکل و ساختمان سلولی

به لیزوزیم حساس است؛ لیزوزیم اتصاالت ( β)1-4را در زنجیره گالیکان بین
 NAGو  NAMمیشکند.

استثناء :1مایکوباکتریومها یک الیه پپتیدوگلیکانی (با اختالف ساختاری اندک) دارند که درهم پیچیده شده است و توسط پیوند کوواالن به پلیمر آرابینوگاالکتان متصل میشود.
بوسیله یک پوشش لیپیدی موممانند متشکل از اسید مایکولیک (اسیدهای چرب  -βهیدروکسی طویل با شاخههای  ،)αفاکتور طنابی (گلیکولیپیدی از ترههالوز و دو اسید مایکولیک) ،واکس D
(گلیکولیپیدی شامل  51تا  02اسید مایکولیک و قند) و سولفولیپیدها احاطه شده است.
این باکتریها به عنوان اسید-فاست شناخته میشوند؛ زیرا علیرغم اینکه در برابر رنگپذیری با اسید و الکل مقاوماند ،توسط  Acid-Fastرنگپذیر میباشند.
استثناء :2مایکوپالسماها فاقد پپتیدوگلیکان دیواره سلولی هستند و پوشش سلولیشان مانند یوکاریوتها شامل استروئید است.
تایکوئیک اسید

پلیمرهای آنیونی محلول در آب ریبیتول فسفات یا گلیسرول فسفات که تقویت دیواره سلولی ،جزو فاکتورهای ویروالنس مهم

(منحصر به باکتری

گروههای هیدروکسیل الکل در آن ،با واحدهای جانبی (مانند کولین-D ،آالنین

های گرم)+

یا قندها) جایگزین شدهاند.
این واحدهای جانبی خاصیت آنتی ژنیک دارند.
به زنجیرههای پپتیدی پپتیدوگلیکان متصل میشوند.
جزء ضروری باکتری به حساب میآیند.

لیپوتایکوئیک اسید

تایکوئیکاسید حاوی اسیدهای چرب؛

(منحصر به

به غشای سیتوپالسمی باکتری متصل میشوند.

فعال کننده ایمنی ذاتی میزبان

باکتریهای گرم)+
پروتئینهای ویژه

همچون پروتئین  Mاسترپتوکوک و پروتئین  Aاستافیلوکوکوس اورئوس که جزو فاکتورهای ویروالنس مهم

باکتریهای گرم +

به پپتیدوگلیکان متصل میشوند.

غشاء خارجی :از اجزای اختصاصی دیواره سلولی باکتریهای گرممنفی که در خارج از الیه نازک پپتیدوگلیکان قرار دارد؛ یک غشای نامتقارن دو الیه است که
قسمت داخلی آن فسفولیپید و قسمت خارجی آن لیپوپلیساکارید است که به عنوان یک سد در مقابل مولکولهای بزرگ (مانند لیزوزیم) و مولکولهای
هیدروفوب (مانند برخی مواد ضدمیکروبی) عمل میکند .همچنین در حفظ شکل و ساختار باکتری مؤثر است.
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غشای خارجی باکتری را از شرایط نامساعد محیطی (در بدن میزبان) حفظ میکند.
غشاء خارجی در مکانهای اتصال به غشاء سیتوپالسمی و توسط لیپوپروتئین به پپتیدوگلیکان متصل میگردد.

غشاء خارجی توسط اتصاالت عرضی با کاتیونهای دوظرفیتی  𝐌𝐠 𝟐+و  𝐂𝐚𝟐+و نیروهای هیدروفوبی بین لیپوپلیساکارید و پروتئینها مستحکم نگه داشته

میشود.
غشاء خارجی میتواند در اثر آنتیبیوتیکها (مانند پلیمیکسین) یا بوسیله برداشت یونهای

𝟐+

𝐠𝐌 و

𝟐+

𝐚𝐂 توسط عوامل شالتهکننده (مانند  )EDTAیا

آنتیبیوتیکها (تتراسایکلین) مختل گردد.
( LPSلیپو
پلیساکارید)

از سه قسمت تشکیل شده است؛

محرک بسیار قوی ایمنی ذاتی؛ مقادیر زیاد آن باعث

لیپید  Aکه تعیینگر سمیت اندوتوکسین است که متشکل از واحدهای تکراری

ایجاد انعقاد داخل رگی منتشره ( )DICیا واکنش

دیساکارید-دیفسفات متصل به تعدادی اسید چرب بلندزنجیر ← [شامل شوارتزمن میگردد( .در عفونتهای نایسریایی و

یا
اندوتوکسین

اسید چرب  14کربنه -βهیدروکسی میریستیک اسید (ثابت) و اسیدهای چرب عفونتهای بورلیایی مثل تب راجعه)
دیگر مانند لوروکسی میریستیک اسید میریستوکسی میریستیک اسید]
میباشد.
پلیساکارید مرکزی که از قندهای هپتوز KDO ،و  ...تشکیل میشود.
زنجیره جانبی  Oکه زنجیره طویلی از واحدهای تکراری قند است .واحدهای

غشاء خارجی

تکراری زنجیره جانبی تشکیل میدهند که دارای خاصیت آنتیژنیک بوده و
سروتایپهای متفاوتی را ایجاد میکند.
در برخی از باکتریها (مانند نایسریاها) زنجیره جانبی کوتاه شده است
(لیپوالیگوساکارید) که آنرا مستعد تخریب در مقابل عوامل باکتریوسیدال مثل
کمپلمان سرم میکند.
پروتئینهای

قابل نفوذ برای مولکولهای هیدروفیل کوچک

ایجاد منافذ (کانال) در ضخامت غشای خارجی

محدودکننده

پورینی
سیستمهای
ترشحی

برخی از این سیستمهای انتقالی در گرم مثبتها نیز وجود دارند؛ اما در گرم سوراخ نمودن و ارائه پروتئینها از عرض غشاءها؛ از
جمله واردن نمودن فاکتورهای بیماریزایی (بویژه

منفی ها بیشتر اند.

(تیپ I,II,III

سیستم ترشحی تیپ)3

)IV,V
دارای آنزیمهای درگیر در انتقال ،سنتز و تجزیه
متابولیتهای موردنیاز متابولیسم
فضای پریپالسمی

فضای بین سطح خارجی غشاء سیتوپالسمی و سطح داخلی غشاء خارجی

حاوی تعداد زیادی از فاکتورهای ویروالنس کشنده
(مانند کالژنازها ،هیالورونیدازها ،پروتئازها و -β
الکتاماز) در گونههای پاتوژن باکتریهای گرم منفی

 .1از اجزای زیر اختصاصی باکتریهای گرم منفی میباشد؟ (ورودی مهر)89
الف) اسیدهای مایکولیک

ب) غشاء خارجی

ج) اسیدهای تیکوئیک

 .2کدام یک از اجزای زیر اختصاصی باکتریهای گرم مثبت میباشد؟ (ورودی بهمن)89
الف) فالژل

ب) اسیدهای تیکوئیک

ج) لیپید A

د) پپتیدوگلیکان
4
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نکات پراکنده
آمینواسیدهای موجود در طبیعت از نوع  Lهستند ،ولی در پپتیدوگلیکان باکتریها هم نوع  Dو هم نوع  Lوجود دارد.
اضافه کردن لیزوزیم به باکتری گرم ،+باعث از بین رفتن پپتیدوگلیکان و دیوارهسلولی و ایجاد پروتوپالست میشود.
اضافه کردن لیزوزیم به باکتری گرم -که غشای خارجی خود را از دست داده ،باعث ایجاد اسفروپالست میشود.

اتصاالت متقاطع (پلهای عرضی) در باکتریهای گرم +توسط اسیدهای آمینه واسط شکل می گیرد؛ مانند پل عرضی پنتاگالیسین در استافیلوکوکوس
اورئوس
اتصاالت متقاطع در باکتریهای گرم منفی ،عرضی مستقیم است.

بیوسنتز پپتیدوگلیکان
مرحله اول :یوریدین تریفسفات ← یوریدین دیفسفات N-استیل گلوکوز آمین  +فسفوانول پیروات ← یوریدین دی فسفات N-استیل مورامیکاسید
← یوردین دیفسفات N-استیل مورامیکاسید با زنجیره پنتاپپتیدی  N +استیل گلوکز آمین ← پیشساز دیساکاریدی پپتیدوگلیکان
مرحله دوم (ترانس گلیکوزیالسیون) :انتقال پیشساز دیساکاریدی به خارج از غشای سیتوپالسمی توسط باکتوپرنول دیفسفات (انرژی این مرحله از
پیروفسفاتی که در باکتوپرنول است ،تأمین میگردد).

مرحله سوم (ترانس پپتیداسیون) :تشکیل پلهای عرضی بین بخش پنتاپپتیدی پیشسازهای دیساکاریدی با زنجیره گالیکان مجاور و حذف -D
آالنینهای انتهایی آزاد (واکنش اتصال عرضی توسط ترانسپپتیدازها و کربوکسیپپتیدازها کاتالیز میشود).
ترانسپپتیدازها و کربوکسیپپتیدازها پروتئینهای متصلشونده به پنیسیلین نامیده میشوند؛ زیرا این آنزیمها اهداق حملهی پنی سیلین و دیگر
آنتیبیوتیکهای -βالکتام هستند.
ساختمان/توضیحات

ساختار خارجی

در مواردی تحت عنوان  Slime Layerیا  Glycocalyxنیز نامیده میشود.

عملکرد
.1جلوگیری از ورود مواد هیدروفوبیک

اغلب پلیساکاریدی است( .استثناء :کپسول باکتری باسیلوس آنتراسیس پلیپپتیدی بوده و از از قبیل دترجنتها
کپسول (در برخی

-Dگلوتامیک اسید ساخته شده است).

از باکتریها ،گرم

به سختی توسط میکروسکوپ نوری دیده میشود؛ اما توسط رسوب ذرات جوهر هندی (  Indiaدیگر و اتصال به سطوح بافت میزبان؛

مثبت یا گرم منفی،
مشاهده میشود)

.2افزایش چسبندگی به باکتریهای

 )Inkقابل مشاهده است.

(کپسولهای لوان و دکستران در

برای رشد باکتری ضروری نیست اما برای بقای باکتری در میزبان بسیار مهم میباشد.

استرپتوککوس موتانس جهت اتصال

فاقد خاصیت آنتی ژنیک میباشد.

باکتری به مینای دندان)

خاصیت ضد فاگوسیتی دارد و فاکتور بیماریزایی عمده است (مثالً در استرپتوکوکوس پنومونیه)
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حرکت باکتری به سمت غذا یا فرار از

متشکل از زیرواحدهای پروتئینی مارپیچی فالژلین

فالژل توسط نیروی محرکه پروتون یا پتانسیل غشایی به چرخش در میآید و منجر به حرکت سموم (کموتاکسی)
فالژل (تاژک)

باکتری میشود.
دارای خاصیت آنتیژنیک اند؛ لذا عیلهشان آنتیبادی سنتز میشود و در تعیین سویه نیز کاربرد
دارند.
اتصال به سطوح بافت میزبان

متشکل از زیرواحدهای پروتئینی پیلین

نوک فیمبریه ممکن است حاوی پروتئینهایی مانند لکتینها باشد که به قندهای خاصی متصل انتقال ماده ژنتیکی میان باکتری ها
پیلی (فیمبریه)

(پیلی -Fجنسی)

میشود.
دارای خاصیت آنتیژنیک میباشد؛ فاقد خاصیت ضد فاگوسیتی است.
به عنوان یک فاکتور چسبندگی یک فاکتور بیماریزایی مهم برای کلونیزاسیون و عفونت دستگاه
ادراری ناشی از اشریشیاکلی ،نایسریا گونوره و سایر باکتریها میباشد.

 .3تمامی موارد زیر در مورد کپسول باکتریها صحیح هستند ،بجز( :ورودی بهمن)89
الف) فاکتور ویروالنس عمدهای است.

ب) آنتیژن ضعیفی است.

ج) آنتیفاگوسیتیک است.

د) برای رشد باکتری ضروری است.

 .4تمامی موارد زیر در مورد ساختارهای خارجی باکتریایی صحیح هستند بهجز( :ورودی مهر)89
الف) کپسول از فاگوسیتوز باکتری جلوگیری میکند.
ب) جنس کپسول در بیشتر باکتریها پلیساکاریدی میباشد.
ج) فالژل و پیلی آنتیژنیک هستند.
د) کپسول برای رشد باکتری ضروری است.
 .5جنس کپسول در کدامیک از باکتریهای زیر از پروتئین (پلی دی گلوتامیک اسید) میباشد؟ (ورودی مهر)89
الف) نیسریا گونوره

ب) باسیلوس آنتراسیس

ج) استرپتوکوکوس پنومونیه

 )4استرپتوکوکوس پوژنز

اسپور :حالت مقاوم باکتری است و از یک سلول ،فقط یک اسپور تشکیل میشود؛ در قارچها اسپور حالت تکثیری دارد و از یک سلول چندین
اسپور آزاد میشود.
اسپور ویژه باکتریهای گرم مثبت است که اغلب در باکتریهای از جنس باسیلوس و کلستریدیوم مشاهده میشود.
]باکتری های گرم منفی هرگز اسپور تولید نمیکنند].
شپکل اسپپور تیییر میکند؛ اسپپور نزدیک به انتها (کلستریدیوم

اسپپپور مرکزی است و شکل باکتری تیییر

بوتولینوم← حپالت راکت تنیس یا تور بسپپکتبال) یا کامال انتهایی

نمیکند.
6
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الیههای اسپور از داخل به خارج:
( Core -1پروتوپالست) :شامل نسخه کامل از  DNAسلول بعالوه محتوای سیتوپالسمی
دی پیکولینیک اسید به غلظت باالیی از کلسیم متصل میشود و کلسیم دیپیکولینات را تشکیل میدهد که در مقاومت اسپور به حرارت نقش دارد.
 -2غشای داخلی (غشای سیتوپالسمی)
( Spore wall -3پپتیدوگلیکان نرمال) :شامل دو الیه پپتیدوگلیکانی متقارن
( Cortex -4پپتیدوگلیکان غیرنرمال) :شامل یک الیه داخلی نازک به طور متقاطع و محکم از پپتیدوگلیکان و یک الیه سست خارجی با اتصاالت متقاطع
کم از پپتیدوگلیکان که به لیزوزیم حساس است و در جوانه زدن اسپور نقش مهمی دارد.
 -5غشای خارجی
 -6پوشش پروتئینی :متشکل پروتئین شبه کراتین؛ اتصاالت دیسولفیدی زیادی دارد که باعث استجکام اسپور و مقاومت اسپور به عوامل شیمیایی و
پرتوها میشود.
 -9اگزوسپوریوم :متشکل از چربی ،پروتئین و کربوهیدرات
اسپورزایی (حدود  6تا  9ساعت):
حذف مواد غذایی خاص از محیط رشد (مانند آالنین) ← القای رونویسی از  mRNAاسپور و توقف رونویسی سایر mRNAها ← احاطه نسخه کپی از DNA
بعالوه محتویات سیتوپالسمی توسط غشاء سیتوپالسمی ،پپتیدوگلیکان و غشاء سپتوم ← تشکیل دو غشا شامل پپتیدوگلیکان نرمال و پپتیدوگلیکان
غیرنرمال ← سنتز پوشش پروتئینی اسپور و خروج اسپور از سلول مادر

جوانه زدن (حدود  89دقیقه):
جوانه زدن اسپور به حالت رویشی با تخریب پوشش پروتئینی توسط فشار مکانیکی ،pH ،گرما یا سایر فشارها در حضور آب و مواد غذایی القا کننده
(مانند آالنین) تحریک میشود.

 .6کدام یک از ترکیبات زیر بهطور مشخص در اسپور باکتریها وجود دارد؟ (علوم پایهپزشکی-اسفند)88
الف) اسید دی آمینوپایملیک

ب) اسید نورآمینیک

ج) اسید مورامیک

د) اسید دی پیکولینیک
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 رشد باکتریایی :افزایش منظم تمامی اجزا یک ارگانیسم و تقسیم سلولی (تقسیم دوتایی) که منجر به افزایش تعداد باکتری میگردد.
تقسیم سلولی binary division :یا ( binary fissionتقسیم دوتایی)
مدت زمانی که طول میکشد یک جمعیت میکروبی  2برابر شود ←  generation timeیا ( doubling timeبرای هر باکتری متفاوت می باشد)
رشد باکتری ها محدودشونده است؛ به علت اتمام مواد غذایی و تولید مواد سمی (رشد لگاریتمی فقط چند ساعت ادامه پیدا میکند).
 سپتوم یا دیواره عرضی :در حین همانندسازی کروموزوم از وسط شروع شده و به سمت مرکز سلول رشد میکند و تقسیم سلول مادر میگردد.
در بعضی مواقع تقسیم ناقص سپتوم باعث می شود باکتری ها به هم متصل باقی بمانند؛ مانند شکل گیری زنجیره در استرپتوکوکوس.

مراحل منحنی رشد باکتریایی
فاز اول (فاز تأخیری)
Lag Phase

تطبیق با محیط جدید ← آنزیمها و مواد واسطهای تا رسیدن به غلظت الزم برای برقراری رشد ،تشکیل و
ذخیره میشوند؛ [تکریر نداریم و سرعت رشد صفر است]

فاز دوم (فاز لگاریتمی)
 Exponential Phaseیا Log Phase

سرعت رشد ثابت ←

𝐝𝐭/

𝐍𝐭 = 𝐍0 × 2

در این مرحله باکتریها بیشترین حساسیت را به آنتیبیوتیک دارند؛ لذا برای درمان مناسب است.
متابولیتها تمام میشوند ،مواد سمی تولید شده وارد محیط کشت میشوند ← توقف رشد باکتری

فاز سوم (فاز سکون)
Stationary Phase

سرعت رشد صفر است (تعادل بین تکریر و مرگ باکتریها)
در این مرحله حساسیت به آنتیبیوتیک کاهش مییابد؛ لذا درمان مشکل میشود.
اسپور در باکتریهای واجد اسپور در انتهای فاز سکون تشکیل میشود.

فاز چهارم (فاز مرگ)

سرعت رشد منفی است.

 Death Phaseیا Decline

باکتریهایی که زنده میمانند تقسیم نشده و به آنتیبیوتیک غیرحساس میشوند.

 حداقل نیاز باکتریها برای رشد :منبع کربن و نیتروژن -منبع انرژی -آب و یون های مختلف
مقاومت به حرارت در باکتریهای اسپوردار مربوط به وجود مقادیر زیادی از کلسیم می باشد.
بسیاری از باکتریها پروتئینهایی اختصاصی (سیدوفور) را ترشح می کنند تا آهن را از محلولهای رقیق جذب کنند.

دستهبندی باکتریها از نظر نیاز به اکسیژن
اکسیینن برای اکرر باکتریها سیمی اسیت ← زیرا در اثر فعالیت باکتریها در مجاورت اکسینن ،مواد سمّیای مانند هیدروژن پراکسید تولید میشود؛
باکتریهای بیهوازی فاقد کاتاالز اند که درنتیجه مواد سمّی تجزیه نشده و منجر به مرگ باکتری میشوند.
لکن باکتریهای هوازی ،واجد آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز میباشند که میتوانند با پراکسید هیدروژن و رادیکالهای سوپراکسید واکنش
داده و خاصیت سمّی آنها را از بین ببرند.
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دستهبندی از نظر  pHمناسب شد

آیروتولرنت
)(Aero tolerant

در حضور اکسینن قادر به رشد نیستند؛ مانند کلستریدیوم پرفرنننس (عامل گانگرن گازی)
برای رشد الزاماً به حضوراکسینن نیاز دارند؛ مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (عامل سل)
در حضور یا عدم حضور اکسینن رشد و متابولیسم دارند (اغلب باکتریها)؛ مانند انتروباکتریاسه
به مقادیر اندک اکسینن (غلظت  2تا  01درصد) به منظور تنفس هوازی نیاز دارند؛ در هوای معمولی (غلظت اکسینن
 20درصد) قادر به رشد نیستند.
تمایل به اکسینن ندارند اما حضور اکسینن را تحمل می کنند.
از اکسینن به عنوان گیرنده هیدروژن استفاده نمی کنند.

نوترالوفیلها :رشد در  6 pHتا 8
اسیدوفیلها :رشد در  5 pHتا 5
آلکالیفیلها :رشد در  9 pHتا 55

دستهبندی از نظر دمای مطلوب

بیهوازی اجباری
)(Obligate Anaerobes
هوازی اجباری
)(Obligate Aerobes
بی هوازی اختیاری
)(Facultative Anaerobes
میکروایروفیل
)(Microaerophile

پهشکی بهمن  89تبریه

سایکروفیلها (سرمادوست) دمای  -5تا 55
مزوفیلها :دمای  03تا [ 03اغلب ارگانیسمها]
ترموفیلها :دمای  53تا 63

هیپرترموفیلها :دمای باالتر از 63
دستهبندی باکتریها از نظر منبع انرژی و کربن
منبع انرژی ← خورشید

فوتواتوتروفها یا فوتولیتوتروفها

منبع کربن ← کربن دیاکسید (ترکیبات غیرآلی) [سیانوباکتریها]
منبع انرژی ← خورشید

فوتوهتروتروفها یا فوتوارگانوتروفها

منبع کربن ← ترکیبات آلی
منبع کربن ← کربن دی اکسید

کمولیتوتروفها یا کمواتوتروفها

منبع انرژی و الکترون (پذیرنده هیدروژن و الکترون) ← اکسیداسیون و احیاء ترکیبات معدنی مرل آهن،
نیتروژن و سولفور
منبع انرژی و کربن ← ترکیبات آلی

کموارگانوتروفها یا کموهتروتروفها

میکروارگانیسمهای پاتوژن جزء این گروه هستند.
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کاتابولیسم گلوکز در باکتریها
شایعترین مسیر گلیکولیتیک -تولید دو مولکول  ،ATPدو مولکول نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید احیاء ()NADH

گلیکولیز (مسیر امبدن-

و دو مولکول پیرووات به ازاء هر مولکول گلوکز

مایرهوف -پارناز)
مسیر پنتوز فسفات (شنت هگزوز

احیاء ()NADPH؛ باکتریهای آئروموناس و لکونوستوک

مونوفسفات)
مسیر انتنردئودورف

تخمیر

تولید پیشسازهای اسید نوکلئیک (مانند ریبوز -5فسفات) و فرم احیای نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات

باکتریهای فاقد آنزیم فسفوفروکتوکیناز از این مسیر استفاده میکنند؛ مانند نایسریا و سودوموناس

تخمیر هموالکتیک

پیرووات به اسیدالکتیک تبدیل میشود؛ مانند استرپتوکوک و الکتوباسیل

تخمیر هتروالکتیک

مخلوطی از اسیدالکتیک ،اتانول ،اسیدفرمیک ،اسید استیک و  ...ایجاد میشود.
پیرووات به استوئین و بوتاندیول تبدیل میشود؛ مانند تست  VPبرای شناسایی کلبسیال که بر پایه شناسایی استوئین

تخمیر بوتاندیول

است.
پیرووات به بوتیریک اسید تبدیل میشود؛ مانند کلستریدیوم

تخمیر بوتیرات
تخمیر پروپیونیک اسید
تنفس هوازی (چرخه )TCA

پیرووات به پروپیونیک اسید تبدیل میشود؛ اغلب باکتریهای بیهوازی مانند کلستریدیوم و پروپیونی باکتریوم
مؤثرترین مکانیسم تولید ATP
مسیر نهایی برای اکسیداسیون کامل اسیدهای چرب ،اسیدهای آمینه و کربوهیدراتها -تأمین واسطههای کلیدی
مانند آلفا کتوگلوتارات ،پیرووات و اگزالواستات به منظور سنتز اسیدآمینه ،لیپید ،پورین و پیریمیدین.
از آنجایی که هم در اکسیداسیون و هم سنتز مولکولها نقش دارد ،چرخه  Amphibolicنیز نامیده میشود.

در کدام مرحله از «منحنی رشد باکتریایی» با وجود فعالیتهای متابولیکی ،تکریر باکتری صورت نمیگیرد؟ (پرشکی بهمن)79
الف) Death phase

ب) Lag phase

د) Exponential phase

ج) Stationary phase

تمامی عبارات زیر درمورد بیهوازیها صحیح است ،بهجز( :پزشکی بهمن)79
الف) بسیاری از گونههای بیهوازی جزو فلور میکروبی بدن هستند.

ب) دارای سوپراکسید دیسموتاز میباشند.

ج) غالباً به صورت پلیمیکروبیال باعث عفونت میشوند.

د) به طور ذاتی به آمینوگلیکوزیدها مقاوم هستند.

کدام یک از مراحل «منحنی رشد» باکتریها ،بهترین مرحله برای انجام درمان میباشد؟ (پزشکی مهر )79
الف) Lag phase

ب) Death phase

ج) Exponential phase

د) Stationary phase

همه عبارات زیر در مورد بیهوازیها صحیح است بجز( :پزشکی مهر)79
الف) عفونتهای بیهوازی غالباً چند میکروبی هستند.

ب) بسیاری از گونههای بیهوازی جزو فلور میکروبی بدن هستند.

ج) آنها واجد سوپراکسید دیسموتاز میباشند.

د) برخی گونهها تحمل اکسینن کم را دارند.
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عناصر ژنتیکی سلول پروکاریوتی
پالسمید ،یک  DNAحلقوی و دو رشتهای خارج کروموزومی است .همانند کروموزومی باکتریها میتواند به طور
خودبخودی تکثیر شوند و به همین دلیل به آنها رپلیکون نیز گفته میشود.
پالسمید (خارج کروموزومی)

پالسمیدها اطالعات ژنتیکی را حمل می کنند که ضروری نیستند ،اما مزیتهایی دارند؛ به عنوان مثال ممکن است
مکانیسمهای ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی ،باکتریوسینها ،توکسینها ،شاخصهای ویروالنس و  ...را رمزدهی کنند.
برخی از پالسمیدها مانند پالسمید  Fاشریشیاکلی اپیزوم می باشند؛ یعنی میتوانند وارد کروموزوم میزبان شوند.
فاژ یا ویروس هایی هستند که می توانند باکتری ها را آلوده کنند و ژنوم آن ها  DNAیا  RNAمی باشد که اغلب توسط
غشای پروتئینی محافظت می شوند.

باکتریوفاژ (خارج کروموزومی)

باکتریوفاژها سلولهای باکتریایی را آلوده میکنند و میتوانند در تعداد زیاد تکثیر شده و سبب از بین رفتن باکتری
شوند (عفونت لیتیک)؛ یا در مواردی میتوانند وارد ژنوم میزبان شوند بدون اینکه سلول میزبان را بکشند (عفونت
لیزوژنیک مانند باکتریوفاژ المبدا اشریشیاکلی).
باکتریوفاژهای لیزوژنیک ژنهای توکسین را حمل میکنند؛ مانند کورینه فاژ بتا که ژن توکسین دیفتری را حمل میکند.
عناصر ژنتیکی متحرک که میتوانند  DNAرا در میان یک سلول از یک مکان به کان دیگر ،یا بین مولکولهای مختلف

ترانسپوزون یا ژن های جهنده
(داخل کروموزومی)

( DNAمانند پالسمید به پالسمید یا پالسمید به کروموزوم) منتقل کنند.
در یوکاریوتها و پروکاریوتها وجود دارند.
توالیهای الحاقی ) ← (Insertion Sequencesساده ترین ترانسپوزونها؛ حاوی توالیهای تکراری معکوس شامل 51
تا  04جفت باز در دو انتها -حاوی حداقل اطالعات الزم به منظور انتقال
ترانسپوزونهای کمپلکس ← واجد ژنهای دیگر نیز میباشند (مانند ژنهای مقاومت در برابر آنتی بیوتیکها)
گاهی اوقات ترانسپوزونها وارد ژن می شوند و آن ژنها را غیرفعال میکنند.
برخی از باکتریهای بیماریزا به منظور هماهنگ کردن بیان سیستم فاکتورهای ویروالنس از مکانیسم مشابه ترانسپوزون
استفاده میکنند؛ ژنهای موردنیاز این فعالیت در جایگاهی به نام  Pathogenicity or virulence Islandگروهبندی
میشوند که توسط توالیهای متحرک شبه-ترانسپوزون احاطه شدهاند و امکان جابجایی در میان کروموزوم و انتقال به
سایر باکتریها را برای آنها فراهم میکنند.

ویژگیهای  DNAباکتریایی
مولکول  DNAبه صورت آنتیپارالل و دارای دو رشته بوده که جهت یکی از رشتهها  𝟓′به  𝟑′و رشته دیگر که مکمل آن است 𝟑′ ،به  𝟓′میباشد.
کروموزوم اغلب باکتری ها از یک مولکول  DNAدورشتتهای حلقوی تشکیل شده است؛ بعضی از باکتریها مانند Burkholderia Pseudomallei,
 Brucella Melitensisو  Vibrio Choleraeدارای دو مولکول  DNAحلقوی هستند.
اغلب باکتریها فقط یک کپی از کروموزومهایشان دارند (هاپلوئید اند).
 DNAباکتریایی مانند  DNAیوکاریوت دارای ویژگی سوپرکویل بودن (پیچ و تاب خوردگی) است.
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انواع موتاسیون
موتاسیون نقطهای ترانزیشن

تغییر کدون به کدون پایان

جایگزینی یک باز پورین با پورین ،یا یک

موتاسیون بیمعنی

پیریمیدین با پیریمیدین دیگر

()Nonsense

موتاسیون نقطهای ترانسورژن

جایگزینی یک باز پورین با یک پیریمیدن

موتاسیون شرطی

موتاسیون خاموش (Silent

کدون جهشیافته همان آمینواسید قبلی

موتاسیون تغییر قالب

حذف یا اضافه یک یا چند باز آلی و

)Mutation

را کد میکند.

()Frameshift

اختالل در چهارچوب خواندن کدونها

موتاسیون با معنی اشتباه

تغییر در اسیدآمینه پروتئین

موتاسیون خنثی ()Null

تخریب پروتئینهای عملکردی

مانند موتاسیون حساس به دما که در آن
ساختار و عملکرد پروتئین تغییر می کند.

()Missense
موتاسیون حفاظت شده

کدون جهشیافته ،آمینواسید متفاوت اما

()Conservative

با خصوصیات مشابه با آمینواسید اصلی را

----------

----------

کد میکند.

عوامل جهش زا (موتاژنها)
در طبیعت بسیاری از موتاسیون ها خود به خود رخ می دهند ولی عوامل فیزیکی و شیمیایی هم می توانند باعث بوجود آمدن موتاسیون ها بشوند؛
حرارت؛ باعث دآمیناسیون نوکلئوتیدها می شود.
موتاژنهای فیزیکی

اشعه  UVسبب تشکیل دایمر های پیریمیدینی می شود.
اشعههای یونیزان؛ مانند اشعههای  Xکه رادیکالهای هیدروکسیل فعال تولید کرده که این رادیکالها می توانند منجر به
باز شدن حلقه باز آلی یا شکستن یک یا دو رشته  DNAگردند.
آنولوگ های نوکلئوتید-باز؛ مانند -1برمواوراسیل که به جای تیمیدین می نشیند.

موتاژنهای شیمیایی

موتاژن های تغییر قالب؛ مانند اتیدیوم بروماید ،آکریدین
عوامل شیمیایی واکنش دهنده با DNA؛ مانند اسید نیترو و عوامل آلکیله کننده همچون نیتروزوگوانیدین و اتیل متان
سولفانات

مکانیسمهای تبادل ژنتیکی بین سلولهای پروکاریوتی
فرآیندی است که در طی آن باکتری قطعات  DNAآزاد خارجی را جذب کرده و جزئی از ژنوم میشود؛ گونههای خاصی
ترانسفورماسیون

به طور طبیعی قادرند  DNAخارجی را برداشت کنند (گونههای مستعد یا  ،)competentاشریشیالکلی و اکثر باکتریها
توانایی طبیعی برداشت  DNAرا ندارند و به منظور تسهیل وارد نمودن  DNAبه آنها از روشهای شیمیایی یا الکتریکی
استفاده میشود.
تبادل اطالعات ژنتیکی از یک باکتری دهنده ( )Donorبه باکتری گیرنده ( )Recipientکه توسط پیلی جنسی انجام

کونژوگاسیون

میشود DNA .ای که توسط کونژوگاسیون انتقال داده میشود یک مارپیچ دو رشتهای نیست ،بلکه یک مولکول
تکرشتهای است که در سلول گیرنده حلقوی شده و رشته مکمل آن سنتز میشود.
11
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انتقال اطالعات ژنتیکی از یک باکتری به باکتری دیگر توسط باکتریوفاژها؛ که اگر به دلیل ورود تصادفی  DNAمیزبان به
ترانس داکشن

درون کپسید فاژ ،انتخاب توالیها به صورت تصادفی باشد ترانس داکشن عمومی نامیده می شود .چنانچه که فقط ژنهایی
از باکتری که مجاور ژنوم فاژ بودهاند منتقل گردد ،ترانس داکشن اختصاصی نامیده میشود.

ترانسپوزیشن

انتقال قطعات ژنتیکی در قالب ترانسپوزون در مولکولهای  DNAمتفاوت در داخل یک سلول باکتری.

نکات پراکنده
اگر یک قطعه از  DNAکروموزومی وارد پالسمید شود یک پالسمید  Fپرایم (  )𝐅 ′ایجاد میشود.
اگر توالی پالسمید  Fوارد کروموزوم باکتری شود ،سلول به  Hfrتبدیل میشود.
از ایجاد یک وقفه مصنوعی در جفتگیری بین یک  Hfrو یک  𝐅 −برای تهیه یک نقشه ژنتیکی  DNAکروموزومی اشریشیاکلی استفاده می شود.

 -5در باکتریهای  𝐅 +انتقال ژنتیکی به باکتری گیرنده به کدام طریق صورت میگیرد؟ (پزشکی بهمن)79
الف) ترانسپوزیشن

ب) ترانسفورماسیون

ج) ترانسداکشن

د) کونژوگانسیون

 -2کدامیک از گزینههای زیر نادرست میباشد؟ (پزشکی مهر)79
الف) پالسمید DNA ،حلقوی خارج کروموزومی است.
ب) در مکانیسم ترانسفورماسیون ،انتقال  DNAبه واسطه پالسمید است.
ج) پالسمیدها رپلیکون هستند.
د) پالسمیدها میتوانند حامل ژنهای کدکننده توکسینها باشند.
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تعریف /ویژگیها

واژه
میکروبیوتا (فلور نرمال)
میکروبیوم

جامعهای از میکروارگانیسم های روی پوست و غشاهای مخاطی افراد سالم
مجموعه ژنوم های میکروبی موجود در میکروبیوتا

میکروبیوم مرکزی (اصلی)

گونه های میکروبی مشترک در  ۵۹درصد افراد؛ بیشترین تعداد گونههای مشترک در دهان و پس از آن در بینی ،روده و
پوست وجود دارند .کمترین گونههای مشترک در واژن یافت میشوند.

میکروبیوم ثانویه (فرعی ،گذرا)

تعدادشان کم تر است -.از محیط کسب می شوند و دائمی نیستند -.اگر میکروبیوم اصلی حذف شود ممکن است ایجاد
بیماری کنند.
پروبیوتیکها بعد از ورود به روده کلونیزه شده و موجب تعادل میکروبیوم و عملکردهای آن از قبیل افزایش هضم غذا و

پروبیوتیک

تعدیل پاسخ ایمنی ذاتی میشوند.
معموالً باکتریهای گرم مثبت (مانند بیفیدوباکتریوم ،الکتوباسیلوس) و مخمرهایی مانند ساکارومایسزها میباشند.

پریبیوتیک

عامل غذایی که رشد یک یا بیشتر اعضاء میکروبیوتا را تقویت میکند ← استفاده از پریبیوتیکها در روده باعث افزایش
جمعیت باکتریهای مفید و کمک به هضم غذا وافزایش تولید ویتامینها میشود.

نکات پراکنده:
ترکیب میکروبیوتا تحت تأثیر بهداشت شخصی ،تغذیه ،منبع آب ،موارد پزشکی (بهویژه آنتیبیوتیکها) و تماس با توکسینهای محیطی است.
متابولیسم مواد غذایی نقش اصلی را در رابطه همزیستی بین میزبان انسانی و میکروب بازی میکند؛ باکتریهای موجود در سیستم گوارشی انسان مسئول
متابولیزه کردن کربوهیدراتهای پیچیده (شامل سلولز) به منظور تأمین اسیدهای چرب کوتاهزنجیر از قیبل استات ،پروپیونات و بوتیرات هستند.
عملکرد حفاظتی میکروبیوتا رودهای در مقابل عفونت ← ( )1محدود کردن دسترسی پاتوژن به بافتهای میزبان بوسیله اشباع مکانهای کلونیزه شونده
و مصرف مواد غذایی )2( ،تحریک ایمنی ذاتی بوسیله تحریک تولید موسین IgA ،و پپتیدهای ضدباکتریایی ( )3( ،)AMPsمیکروبیوتا بیان  IL-22را
تحریک مینماید که سبب افزایش مقاومت اپیتلیال شده و از طرفی تولید  IL-1βمی گردد که از این طریق بازخوانی سلولهای التهابی را تقویت میکند.

میکروبیوتای نرمال مکانهای خاص از بدن
میکروبیوتای بینی

شامل ()1کورینه باکتریومها )2( ،استافیلوکوکوسها (استاف اپیدرمیس و استاف اورئوس) و ( )3استرپتوکوکوس
در زمان تولد ،باکتریها از واژن مادر وارد دهان وگلوی نوزاد میشوند.
شامل ( )1استرپتوکهای ویریدانز [غالب ترین فلور ساکن دهان و گلو] )2( ،استافیلوکوکها )3( ،دیفتروئیدها )4( ،باکتریهای گرم منفی؛
مانند نایسریاها و مورکسال کاتارهالیس و ( )۹الکتوباسیلها

میکروبیوتای دهان
و گلو

وقتی نوزاد دندان درمی آورد ← ( )1اسپیروکت های بی هوازی )2( ،پری ووتال مالنینوجنیکا )3( ،گونه های فوزوباکتریوم )4( ،روتیا و ()۹
کاپنوسایتا فاگا نیز اضافه میشوند.
در بزرگساالن ← گونههای اکتینومایسس ،به طور نرمال روی لوزهها و لثهها حضور دارند .تک یاختههای مختلف و مخمرها؛ مانند گونههای
کاندیدا در دهان ،حلق و نای وجود دارند .فلور میکروبی در برونشها به حداقل میرسد و تدریجاً برونشهای کوچک و آلوئولها فاقد فلور
(استریل) میشوند.
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شامل ( )1اکتینوباکتریاها؛ مانند بیفیدوباکتریوم)2( ،باکتریودیتها؛ مانند باکتریوئیدز و ( )3فیرمیکوتها؛ مانند یوباکتریوم،
میکروبیوتای روده

رومینوکوکوس ،فکالی باکتریوم و بالتیا
شامل ( )1باسیل های دیفتروئید؛ مانند کورینه باکتریوم و پروپیونی باکتریوم )2( ،استافیلوکوک ها؛ مانند استافیلوکوک اپیدرمیدیس،

میکروبیوتای پوست

( )3استافیلوکوکهای کوآگوالز منفی دیگر و گاهی استافیلوکوک اورئوس )4( ،گونههای پپتواسترپتوکوکوس ،استرپتوآلفا همولیتیک،
گونههای انتروکوک و به مقدار کمی کلوئی فرمها و اسینیتوباکتر )۹( ،قارچها و مخمرها در چین های پوستی و ( )6مایکوباکتریهای
غیرپاتوژن در نواحی غنی از ترشحات چربی مثل گوش خارجی و نواحی تناسلی
شامل ( )1دیفتروئید ها )2( ،استافیلوکوک اپیدرمیس )3( ،استرپتوکوک های غیرهمولیتیک )4( ،نایسریاها و ( )۹گونه های موروکسال

میکروبیوتای ملتحمه لیزوزیم اشک باعث محدود کردن فلور میکروبی میشود.
فلور مهم واژن :الکتوباسیلهای هوازی (بعد از تولد ،الکتوباسیل ها در واژن ظاهر میشوند -بعد از یائسگی کاهش مییابند).
میکروبیوتای واژن

حذف الکتوباسلها در اثر استفاده از داروهای ضدمیکروبی میتواند منجر به واژنیت شود.
در  2۹درصد زنانی که در سن باروری هستند ،فلور میکروبی واژن دارای استرپتوکوک گروه  Bاست.
نوزاد موقع زایمان میتواند استرپتوکوک گروه  Bرا گرفته و به دنبال آن دچار عوارضی همچون سپتیس یا مننژیت شود.

نقش میکروبیوم در بیماری
تخریب میکروفلور نرمال (دیسبیوزیس) میتواند از طریق حذف ارگانیسمهای موردنیاز یا اجازه رشد به باکتریهای نامطلوب منجر به بیماری گردد؛ مانند:
کولیت (التهاب کولون) مرتبط با آنتیبیوتیک ← تکثیر کلستریدیوم دیفیسل و بیان انتروتوکسین در اثر مهار فلور نرمال رودهای توسط آنتیبیوتیکها
کولیت اولسراتیو ← افزایش میزان باکتری های تولیدکننده سولفاتازهای تخریب کننده موسین
عفونت های زخم مزمن و وخامتهای دورهای درماتیت آتوپیک ← تغییرات در میکروبیوم پوست
واژینیت (التهاب واژن) ← تغییر در میکروبیوم واژینال از ارگانیسمهای نسبتاً غالب به جمعیت هتروژنوس

 -1غالباً ازکدام یک از باکتری های زیر به عنوان پروبیوتیک استفاده مینمایند؟ (بهمن)۵9
الف) کورینه باکتریوم

ب) الکتوباسیلوس

ج) موبیلونکوس

د) پروتئوس

 -2باکتری  ..............از جمله عوامل مهم سپتیسمی ومننژیت زودرس یا دیررس در نوزادان می باشد( .بهمن)۵9
الف) کالمیدیا تراکوماتیس

ب) استرپتوکوکوس آگاالکتیه

ج) مایکوپالسما هومینیس

د) هموفیلوس آنفوالنزا

 -3همه بیماریهای زیر مرتبط با "دیسبیوز" میباشند ،بهجز( :مهر)۵9
الف) کولیت اولسراتیو

ب) واژینیت

ج) درماتیت آتوپیک
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تعاریف
استریلیزاسیون ( :)Sterilizationاز بین بردن تمام میکروب ها حتی اشکال مقاوم اسپورها؛
استریلکنندههای فیزیکی ← بخار تحت فشار ،فیلتراسیون ،اشعه ماوراء بنفش ،اشعههای یونیزان
استریلکنندههای گازی ← اکسید اتیلن ،بخار پراکسید هیدروژن ،گاز پالسما
استریلکنندههای شیمیایی ← گلوتارآلدهید ،پراستیک اسید
گندزدایی (:)Antisepsisکاهش تعداد باکتری های بیماری زا در سطح جاندار زنده (پوست بدن)؛ آنتیسپتیکها شامل الکلها ،یدوفورها و ترکیبات فنولی
ضدعفونی کردن ( :)Disinfectionاز بین بردن میکروب ها بر روی سطوح بی جان؛
ضدعفونی کنندههای سطح باال ← حرارت مرطوب ،گلوتارآلدهید ،پراکسید هیدروژن ،پراستیک اسید و ترکیبات کلرین
کاربرد؛ ضدعفونی انواع خاصی از اندوسکوپها ،تجهیزات جراحی از جنس پالستیک
ضدعفونی کنندههای سطح باال ← الکلها ،ترکیبات یدوفور و ترکیبات فنولیک
کاربرد؛ ضدعفونی وسایل نیمهبحرانی و تجهیزاتی مانند اندوسکوپهای قابل انعطاف ،الرینگواسکوپها ،اسپیکولوم واژن ،لولههای مسیر تنفسی متعاقب
بیهوشی
ضدعفونی کنندههای سطح پایین ← ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم
کاربرد؛ ضدعفونی وسایل و تجهیزات غیربحرانی مانند بازوبند دستگاه فشار خون ،الکترودهای الکتروکاردیوگرام و گوشیهای پزشکی
ماده ضدمیکروبی
حرارت مرطوب

ویژگیها

کاربرد

مکانیسمعمل

روش حرارت مرطوب با اتوکالو ،توانایی از بین بردن اسپورهای باکتریال را دارد؛

حرارت

لذا برای کنترل عملکرد آن از اسپورهای باسیلوس استیروترموفیلوس استفاده دناتوره کردن پروتئین
میشود.
های میکروبی
حرارت خشک

با دمای باالتر و مدت زمان بیشتری انجام میگیرد.
بیرنگ و محلول در آب بوده و از حاللهای آلی معمول میباشد.
برای بافت زنده آسیب رسان است و بعد از استریل کردن باید با روش هوادهی

اتیلن اکسید

از سطوح پاک شود.
علیرغم تاثیر زیاد ،به علت قابلیت اشتعال ،انفجار و سرطانزایی در حیوانات
آزمایشگاهی ،کاربرد آن محدود شده است.

فرمالدهید

آلدهیدها

استریلیزاسیون کاتترها و
آلکیله کردن
گروههای انتهایی و
اختالل در متابولیسم

استندتها،
استریلیزاسیون مواردی که
به دما یا فشار حساساند.

گاز فرمالدهید در آب حل میشود و محلولی به نام فرمالین ایجاد می شود.

فرمالین ← تثبیت بافتی

ترکیب فرمالدهید با الکل (مثالً  02درصد فرمالدهید در  02درصد الکل) فعالیت

فرمالدهید گازی ← استریل

میکروبکشی آن را افزایش میدهد.

کردن

توسط مواد آلی جذب و غیرفعال میشود.

آزمایشگاهی

جزو ضدعفونی کنندههای سطح باال ،مایع و با دمای پایین است که حتی در دمای
اتاق نیز میتواند ضدعفونی انجام بدهد.
آلدهیدها خاصیت سمّی و آسیب رسان به پوست و غشاهای مخاطی دارند؛
گلوتار آلدهید

----------

آلکیالسیون و ایجاد
اختالل در متابولیسم

هوای

محیطهای

-----------------گلوتارآلدهید ← ضدعفونی
وسایل پزشکی حساس به

خاصیت سمّی گلوتارآلدهید از فرمالدهید کمتر است ،لذا بیشتر استفاده

دما؛ مانند آندوسکوپهای

میشود.

قابل انعطاف ،ضدعفونی

در سطح  pHقلیایی فعالتر است (توسط هیدروکسید سدیم فعال میشود).

سطوح بی جان

توسط مواد آلی جذب و غیرفعال میشود.
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مؤثرترین هالوژنهای در دسترس جهت ضدعفونی کردن میباشند.

( PVPIپاویدان آیوداین یا

این ترکیبات عمالً علیه تمام ارگانیسمها حتی اسپورهای باکتریایی و

بتادین) یک یدوفور است
رسوب پروتئینها و که به عنوان آنتیسپتیک

مایکوباکتریومها فعالیت میکروبکشی دارند.
محلول حاوی ید در  pHاسیدی فعالیت بیشتری دارد.
ترکیبات یددار

غلظت محلول ید روی فعالیت باکتریوسیدی آن اثری ندارد.

اکسیداسیون
آنزیمهای ضروری

فعالیت ید در حضور برخی مواد آلی و غیرآلی مانند سرم ،مدفوع ،مایع آسیت،

برای ضدعفونی پوست ،زخم
و

سوختگیها

استفاده

میشود.

هالوژنها

خلط ،ادرار ،تیوسولفات سدیم و آمونیاک کاهش مییابد.
عنصر ید میتواند در محلول آبی یدید پتاسیم یا الکل حل شود یا میتواند با
یک حامل کمپلکس تشکیل دهد (یدوفور).
کلر در آب میتواند به سه فرم وجود داشته باشد؛ عنصر کلر (  ،)𝐂𝐥2اسید
هیپوکلرو ( )HOClو یون هیپوکلریت ( .)𝐎𝐂𝐥2
ترکیبات کلردار

ضد عفونی آب آشامیدنی
اکسیداسیون غیرقابل

کلر با آمونیاک یا سایر ترکیبات نیتروژندار ترکیب شده و کلرآمینها و یا
ترکیبات -Nکلرو تشکیل میدهد.

برگشت گروههای
سولفیدریل آنزیمهای

کلر در  pHاسیدی فعالیت بیشتری دارد؛ مواد آلی و  pHقلیایی اثر ترکیبات

ضروری باکتری

حاوی کلر را کاهش میدهند.

(کنترل بیماریهای تیفوئید
و وبا) ،آب استخر و فاضالب،
ضدعفونی سطوح سخت در
قالب سدیم هیپوکلریت
(سفیدکننده خانگی)

فعالیت ترکیبات کلردار با افزایش غلظت و دما افزایش مییابد.
شامل هیدروژن پراکسید ،پراستیک اسید ،کلرین دیوکساید و اوزون
پروکسی ژنها (مواد

پراکسید هیدروژن رایجترین آنهاست.

اکسیداسیون

پراکسید هیدروژن برای

مولکولهای سلولی ضدعفونی کردن ایمپلنت

اکسید کننده)

توسط رادیکالهای

های پالستیکی ،لنزهای

آزاد هیدروکسیل

تماسی و پروتزهای جراحی
استفاده میشود.

فعالیت این ترکیبات به گروههای آلی متصل به اتم نیتروژن بستگی دارد؛

به عنوان آنتیسپتیک ←

بیشترین فعالیت توسط گروههای طویل  8تا  88کربنی مشاهده شده است.

کاهش جمعیت میکروبی در

ارگانیسمهایی مانند پسودوموناس ،مایکوباکتریوم و قارچهای تریکوفایتون به دناتوره کردن غشاء پوست و غشاهای مخاطی،
ترکیبات آمونیوم
چهارظرفیتی

این ترکیبات مقاوماند؛ تعداد زیادی از ویروسها و تمام اسپورهای باکتریایی نیز سلولی و آزاد کردن تمیز کردن زخم ،کنترل
ترکیبات درون سلولی پالکهای

به این ترکیبات مقاوماند.
دترجنتهاییونی ،مواد آلی و رقیقسازی فعالیت اینترکیبات را خنثی میکنند.

دندانی

(در

دهانشویهها)
به عنوان دیساینفکتنت ←
ضدعفونی سطوح

الکلها

فعالیت میکروبکشی آنها با افزایش طول زنجیره (حداکثر  5تا  8کربن) افزایش

به عنوان آنتیسپتیک ←

مییابد.

ضدعفونی پوست

الکل ها علیه اسپورهای باکتریایی و ویروس های فاقد پوشش لیپیدی و برخی

دناتوره کردن

به عنوان دیساینفکتنت ←

از قارچها موثر نیستند.

پروتئینها،

ضدعفونی

ایزوپروپانول قویتر از اتانول است؛ از آنجاییکه سمّی است اتانول کاربردیتر

چربیزدایی

ترمومترها

سطوح

و

است.

* از آنجایی که توانایی

غلظت مناسب الکل ها  ۰2الی  ۰2درصد (اپتیمم 02درصد) میباشد.

چربیزدایی دارند ،به عنوان
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پهشکی بهمن  89تبریه

الکلها فعالیت پایداری ندارند و توسط مواد آلی غیرفعال میشوند؛ لذا سطح

تمیزکننده و خشککننده

پوست قبل استفاده از الکل باید تمیز شود.

نیز استفاده میشوند.

تحت تأثیر هیچ ماده آلی و غیرآلی قرار نمیگیرند.

هگزاکلروفن و کلروگزیلنول

هالوژندار کردن فنلها باعث افزایش فعالیت آنها میگردد؛ مانند هگزوکلروفن،

( ← )PCMXاستفاده در

کلروگزیلنول ( PCMXیا پاراکلرومتاکسی لنول) و تریکلوزان ← همگی به

و

عنوان آنتیسپتیک و دیساینفکتنت با فعالیت ضد باکتریهای گرم مثبت
ترکیبات فنولی

استفاده میشوند.

صابونهای
تخریب غشاءهای
حاوی لیپید

پزشکی

شستشویدست در جراحی،
پاکسازی

مواد

ترکیبات فنولی ،به ندرت به عنوان ضدعفونی کننده به کار میروند؛ بیشتر به

ترکیبات مختلف؛ مثل خون

عنوان یک استاندارد جهت مقایسه فعالیت میکروبکشی سایر ترکیبات

تریکلوزان ← برخی

ضدعفونی کننده استفاده میشوند؛ نسبت فعالیت میکروبکشی ترکیبات

محصوالت خمیردندان،

موردآزمایش به غلظت مشخصی از فنول نشان دهنده ضریب فنولی است.

صابونهای از بین برنده بو

ضریب فنولی بزرگتر از  8نشاندهنده فعالیت کمتر نسبت به فنول و کوچکتر از
 8نشان دهنده فعالیت بیشتر از فنول میباشد.

 -8کدام گزینه درباره الکلها صحیح است؟ (پزشکی بهمن)۰0
الف) در دماهای باال بر روی اسپور ها هم موثر هستند.

ب) جزو ضد عفونی کننده های سطح متوسط هستند.

ج) آنتی سپتیک های محدوداالثر هستند

د) جزو عوامل آلکیله کننده هستند.

 -0کدامیک از روشهای زیر می تواند نوکلئیکاسید باکتریایی را غیرفعال و وسیله تجهیزات را استریل کند؟ (پزشکی بهمن)۰0
الف) تشعشعات

ب) گاز

ج) فیلتر یا صاف کردن

د) حرارت

 -3کدامیک از عوامل زیر برای استریل کردن برخی از وسایل جراحی مورد استفاده قرار میگیرد؟ (پزشکی مهر)۰8
الف) گلوتارآلدهید

ب) ایزوپروپیل الکل

ج) اتیل الکل

د) ترکیبات آمنیوم چهار ظرفیتی

 -4جهت استریل کردن موارد زیر از فور استفاده میشود ،بهجز( :پزشکی مهر)۰8
الف) محیط های کشت

دارای

ب) پنس

ج) لوله آزمایش
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Bacteriostatic

آنتی بیوتیک ها

باعث مهار رشد باکتری میشود
(نه مرگ آن) و اگر برداشته
شود ،رشد از سر گرفته می
شود

Bactericidal
باعث مرگ باکتری میشود و
در صورت برداشتن رشد از سر
گرفته نمی شود

 :Broad spectrumبرطیف وسیعی از باکتری ها را موثر است مانند :آمینوگلوکوزید موثر بر گرم مثبت و منفی

Antibacterial
spectrum

 :Narrow spectrumبر طیف کوچکی از باکتری ها موثر است مانند ونکومایسین موثر بر گرم مثبت.

ممانعت از سنتز دیواره سلولی

پنی سیلین ها

بتاالکتام

اثر سمی کمی دارند؛
از کپک پنیسلیوم کریسوژنوم
بدست می ایند .اگر کپک
پنیسلیوم را در فرایند
تخمیری رشد دهیم ،مقادیر
زیادی Acid Amino
 Penicillanic-5تولید می
شود

پنی سیلین های طبیعی

مکانیسم

دارای طیف وسیع اثر

 :Antibiotic synergismترکیب دو آنتی بیوتیک اثر بیشتری دارد :آمینوگلوکوزیدها با پنی سیلین ها
 :Antibiotic antagonismاثر ترکیب دو آنتی بیوتیک از تک تک آن ها کمتر است (همدیگر را خنثی میکنند) :ایمی پنم و پیپراسیلین در
درمان عفونت سودوموناس
* سمیت انتخابی ) :(toxicity selectiveآنتی بیوتیک یا ماده ضد میکروبی ،روی میزبان اثر نداشته و روی عامل میکروبی مؤثر باشد.

آمپ زسیلین ) (Alpha Aminobenzyl penicillinشامل گروه
آمینی بوده که باعث میشود علیه برخی گرم منفی ها هم موثر باشد.
آم ک زسیلین:زنسبت به آمپی سیلین گروه  OHاضافه دارد که باعث
میشود جذب خونی باالتری داشته باشد
پنی یلینز :Gحساس به اسید معده (تزریقی)
پنی یلینز:Vزمقاوم به اسید معده (خوراکی)
برروی تمامی استرپتوکوک های بتا هموالیتیک و برخی از سایر گونه های
استرپتوکوک موثر هستند .فعالیت محدودی بر روی استافیلوکوک ها دارند.
پنیسیلین های طبیعی ،برعلیه مننگوکوک (نایسریا مننژیتیدیس) ،فعال
هستند همچنین برعلیه بسیاری از بی هوازی های گرم مثبت موثر
می باشند .عالوه بر این ،آنها فعالیت کمی در برابر باسیل های گرم منفی
بی هوازی و هوازی دارند.

مقاوم به پنی سیلینازdicloxacillin ,Cloxacillin ,Oxacillin ,Nafcillin ,Methicillin :
بتاالکتام همراه با مهارکننده های بتاالکتاماز :در درمان عفونتهای سودوموناسی بیشتر از اینها استفاده میشود.
* کوآموکسی کالو که در درمان سینوزیت و  ...استفاده میشود ،ترکیب یک آنتی بیوتیک بتاالکتام با مهار کننده بتاالکتاماز
است * .کوآموکسی کالو :آموکسی سیلین و کالووالنیک اسید(مهار کننده ی آنزیم بتاالکتاماز باکتری)
 * :Cephamysinاز کپک اکتینومایست بدست میاید * مشابه سفالوسپورین ها هستند با این تفاوت که در حلقه ی دی
هیدروتیازین به جای گوگرد ،اکسیژن قرار دارد * .مقاومت بیشتر برابر بتاالکتاماز نسبت به سفالوسپورین ها
* مشابه پنی سیلین ها هستند با این تفاوت که .1 :مقاومت بیشتر به بتاالکتاماز  .2طیف اثر گسترده تر  .3نیمه عمر طوالنی
تر
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* از کپک سفالوسپوریوم بدست میاید نسل اول(Cephaloxin, :)narrow spectrum cephalosporins
Cephalothin, Cephalozin, Cephapirin, Cephradine,
* دو گروه جانبی R1و  R2در ترکیب
پایه ی  7آمینوسفالوسپورانیک اسید بر گرم منفی های proteus, Klebsiella, Escherchia Coli
موثر اند
سبب ایجاد تنوع در این ترکیبات
نسل دوم( Cefactor, :)Expanded spectrum cephalosporins
میشوند
Cefuroxime
* سفالوسپورین ها مانند
عالوه بر موارد نسل باال بر  Citrobacter, Enterobacterو سایر گونه های
پنیسیلینها ،باکتریوسید هستند و
 Proteusو همچنین برخی باکتری های بی هوازی مثل
ترنس پپتیداسیون را مهار میکنند.
آنفوالنزای هموفیلوس و باکتروئید فراژیلیس موثرند
*از نسل اول به نسل چهارم:
میشود
 .1طیف گسترده تر
 :Expanded spectrum cephalosporinsمثلCefoxitin, :
 .2نسل اول بیشتر بر گرم مثبت ها Cefotetan
موثر است نسل چهارم بر گرم
اثر طیفی مشابه سفالوسپورین های نسل دوم دارند با این تفاوت که مقاومت
منفی ها
بیشتری به بتاالکتاماز ها دارند.
* عملکردشان بر گرم مثبت ها مشابه نسل سوم(:)Broad spectrum cephalosporins
 Oxicilinاست
Cefixime, Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime
طیف اثر گسترده تر از نسل دوم و علیه  Pseudomonasها هم موثر اند
نسل چهارم(:)Extended spectrum cephalosporins
Cefpirome, Cefepime
علیه اکثر انتروباکتریاسه و سودوموناس آئروژیناز ها فعال اند.
طیف اثر گسترده تری نسبت به نسل سوم دارند

Carbapenems

* طیف گسترده و وسیعی دارند
* به موارد زیر اثر نمیکنند:
 Staphylococci .1های مقاوم به oxacillin
 .2برخی گونه های Enterococcus faecium
 .3برخی بازیل های گرم منفی غیر تخمیری مثل Burkholdera, stenotrophomonas, Pseudomonas
 :Ertapenemاثر آن طوالنی مدت است بنابر این  1بار مصرف در روز کافی است
 :Doripenemبرخالف سایر کارباپنم ها ،بر باسیل های گرم منفی غیر تخمیری(برخی گونه های Burkholdera,
 pseudomonasموثر است.
 :Meropenemدر کلیه غیرفعال نمیشود و در نتیجه در مصرف آن احتیاجی به همراهی سیالستاتین نیست
 :Imipenemدر کلیه غیرفعال میشود که برای رفع این نقص ،مصرف آن باید به همراه سیالستاتین باشد

Monobactams

ممانعت از سنتز دیواره سلولی

بتاالکتام

Cephalosporin

مکانیسم

 Aztreonamتنها آنتی بیوتیک  Monobactamدر دسترس است
برخالف کارباپنم ها طیف اثر باریکی دارند(بر باسیل های گرم منفی هوازی موثر اند).
عوارض کمی دارند
برای افراد حساس به پنی سیلین تجویز میشود.
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ممانعت از سنتز دیواره سلولی

مکانیسم

آنتی بیوتیک گالیکوپپتیدی که از استرپتومایسس بدست می آید و با دی آالنین-دی آالنین در دیواره سلولی تداخل ایجاد
میکند و از تشکیل پل های عرضی جلوگیری مین ماید * .تمام گرم منفی ها نسبت به ونکومایسین مقاومت ذاتی دارند *
ونکومایسین برخی گرم مثبت ها به آن مقاوم اند *در درمان عفونت های استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین است و همینطور سایر
باکتری های گرم مثبت مقاوم به بتاالکتام که در هردو ،از ونکومایسین استفاده می شود .تنها دارویی که در برابر
استافیلوکوک اورئوسهای مقاوم به بتاالکتام داریم ،ونکومایسین است
* از باسیلوس لیچنیفورمیس بدست می اید * از دفسفولیراسیون باکتوپرنول ،جلوگیری میکند * عملکرد غشای سلولی
باسیتراسین باکتری را مختل میکند * کاربرد آن به صورت موضعی در درمان عفونت های پوستی ناشی از استافیلوکو و استرپتوکوک A
* باکتری های گرم منفی به باستراسین مقاومند.
سیکلوسرین در درمان عفونت های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کاربرد دارد
آنتی بیوتیک شامل :ایزونیازید ،اتیونامید و اتامبوتول است .ایزونیازید ) (Isoniazidیا ایزونیکوتینیک اسید هیدرازید ) (INHو اتیونامید که
های ضد سل مشتقی از ایزونیازید است ،سنتز اسید مایکولیک را در دیواره سلولی مولکولی باکتری ها بلوکه می کنند .اتامبوتول با سنتز
آرابینوگاالکتان ،در دیواره سلولی مایکوباکتریوم ها تداخل میکند .مقاومت به اینها در اثر کاهش جذب دارو یا تغییر در سایت
هدف دارو است.

مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک های بتاالکتام

وجود غشای خارجی پوشاننده ی الیه ی پپتیدوگلیکان که باعث کاهش غلظت آنتی بیوتیک در آن میشود (عبور فقط از کانال های
پورینی غشا میسر است().گرم منفی ها)
کاهش اتصال آنتی
بیوتیک به PBP

از طریق تولید بیش از حد ( PBPمکانیسم نادر)
کسب  PBPجدید :مثل PBP.2Aمقاوم به  Meticilinدر استافیلوکوکوس اورئوس
تغییر در  PBPموجود .1 :نوترکیبی  .2جهش

بتاالکتاماز های کالس* :Aمعمول ترین آنها TEM_1, SHV_1 :هستند * .فقط پنی سیلین ها را تحت تاثیر
قرار میدهند * .در گرم منفی های انتروباکتریاسه ،اشرشیا کلی ،کلبسیال نمونیه به وفور یافت میشوند * .تاثیر
هیدرولیز آنتی بیوتیک کمی روی سفالوسپورین ها دارند * توانایی هیدرولیز حلقه بتاالکتام آنتی بیوتیک های سفوتاکسیم ،سفتازیدیم و
به وسیله آنزیم های
آزترونام را دارند.
بتاالکتاماز
بتاالکتاماز های کالس* :Bمتالوبتاالکتاماز(متالو آنزیمهای وابسته به روی) هستند * .متالوبتاالکتامازها ،طیف اثر
(جزوآنزیمهای گروه وسیعی دارند و علیه کلیه آنتی بیوتیکهای بتاالکتام ،فعالیت دارند؛ حتی بر علیه سفامایسین ها وکارباپنم ها موثر
هستند * .کارباپنمازهای کالس  Bهم جزو متالوآنزیم های وابسته به روی هستند و به طور وسیع در باکتری های
سرین پروتئازها
گرم منفی توزیع شده اند.
هستند)
بتاالکتاماز های کالس :Cشامل سفالوسپورینازها هستند که این سفالوسپورینازها ،کروموزومی هستند و باعث
مقاومت به اکثر سفالوسپورین ها می شوند.
بتاالکتاماز های کالس :Dشامل پنیسیلیناز (که به طور اولیه در باسیلهای گرم منفی یافت می شوند) هستند .در
کالس ،Dکارباپنمازهای کالس Dباعث ایجاد مقاومت به کلیه آنتی بیوتیک های بتاالکتام می شوند و همین طور
گونه های اسینتوباکتری که بتاالکتاماز یا کارباپنماز کالس Dرا تولید می کنند ،به تمامی آنتی بیوتیک ها مقاوم
می شوند که از نظر بالینی بسیار مهم است.
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اختالل در عملکرد غشا

لیپوپپتید حلقوی است که از استپتومایسس روزوسپوروس بدست می اید * .داپتومایسین ،به طور غیر قابل برگشتی به غشا
سیتوپالسمی متصل می شود که منجر به دپالریزاسیون غشایی شده و درنتیجه منجر به اختالل درانتقال یون ها و گرادیان یونی غشاء
میگردد .داخل سلول ،یونها (به ویژه پتاسیم) آزاد می شوند که منجر به مرگ سلول می شود * .فقط علیه گرم مثبت ها مؤثر می باشد
* داپتومایسین در درمان عفونتهای ناشی از استافیلوکوکوس های مقاوم به چند دارو ،استرپتوکوکوس ها و انتروکوکوس ها نقش دارد.

پلی میکسین  Aو پلی میکسین  Eپلی پپتید های حلقوی هستند که از باسیلوس پلی میکسا بدست می آیند .در غشای خارجی باکتریهای گرم منفی وارد میشوند و از طریق فعل و
پلی میکسین ها انفعاالتی با لیپوپلیساکارید و فسفولیپید در غشاهای خارجی ،تداخل ایجاد میکنند و نفوذپذیری غشا را تغییر میدهند (افزایش نفوذ پذیری) و منجر به مرگ سلول میشوند * .به خاطر
سیسومیسین که
سین
آیند و
میشود* .می
استفادهبدست
استرپتومایسس ها
خارجی،که از
توبرامایسین
کانامایسین،
نئومایسین،
استرپتومایسین،
باکتری های گرم منفی
جنتامیروی
بیوتیک ها بر
این آنتی
چشم و پوستی گرم منفی ها
عفونت های گوش
میشود * .در درمان
موضعی استفاده
شامل نفروتوکسیسیتی،
نتیلمی باشند.
غشایوخارجی
گرمومثبت فاقد
می های
بدستباکتری
میکرومونوسپورادارند ،زیرا
بیشترین اثر را
میسین هستند .آمیکاسین ،مشتق سنتتیک کانامایسین و نتیل میسین ،مشتق
آمیکاسین
آیند
از
دپالریزاسیون
می شود که منجر به
سیتوپالسمی متصل
برگشتی به غشا
ریبوزومی قابل
داپتومایسین ،به طور غیر
بدست می اید* .
استپتومایسس
است که از
سنتتیکلیپوپپتید حلقوی
*
استرپتوکوکها و
سلولی
میگردند .دیواره
متصل
زیرواحد 30S
روزوسپوروسها به
آنتی بیوتیک
است .این
سیسومیسین
داپتومایسین ها غشایی شده و درنتیجه منجر به اختالل درانتقال یون ها و گرادیان یونی غشاء میگردد .داخل سلول ،یونها (به ویژه پتاسیم) آزاد می شوند که منجر به مرگ سلول می شود * .فقط علیه
جلوگیری
آمینوگلیکوزیدها
مثبت از
انتروکوک ها،
میکننداستافیلوکوکوس های مقاوم به چند دارو ،استرپتوکوکوس ها و انتروکوکوس ها نقش دارد.
عفونتهای ناشی از
در درمان
عبورمی باشد * داپتومایسین
ها مؤثر
گرم

تتراسایکلین ها

جلوگیری از سنتز پروتئین

آمینوگلیکوزیدها

اختالل در عملکرد غشا

پلی میکسین  Aو پلی میکسین  Eپلی پپتید های حلقوی هستند که از باسیلوس پلی میکسا بدست می آیند .در غشای خارجی
باکتریهای گرم منفی وارد میشوند و از طریق فعل و انفعاالتی با لیپوپلیساکارید و فسفولیپید در غشاهای خارجی ،تداخل ایجاد میکنند و
نفوذپذیری غشا را تغییر میدهند (افزایش نفوذ پذیری) و منجر به مرگ سلول میشوند * .به خاطر نفروتوکسیسیتی ،موضعی استفاده
میشود * .در درمان عفونت های گوش خارجی ،چشم و پوستی گرم منفی ها استفاده میشود * .این آنتی بیوتیک ها بر روی باکتری
های گرم منفی بیشترین اثر را دارند ،زیرا باکتری های گرم مثبت فاقد غشای خارجی می باشند.

داپتومایسین ها

ماکنیسم

پلی میکسین ها

ماکنیسم

یکاتزبالین :ز در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی مثل انتروباکتریاسه ،سودوموناز ،اسینتوباکتر و برخی از باکتری های
گرم مثبت موثر هستند .بر روی بی هوازی ها مؤثر نیستند .آمیکاسین ،جنتامیسین و توبرامایسین بیشترین استفاده را دارند.
استرپتومایسین کمتر در دسترس است و بیشتر در درمان عفونت های ناشی از مایکوباکتریوم ها ،درمان سل و توالرمی استفاده
میشود.
مکایی مزمقا مت:
• مکانیسم کروموزومی است ،فقدان گیرنده پروتئینی اختصاصی روی زیر واحد  30Sریبوزومی است.
• تولید آنزیمه ای آدنیله کننده ،فسفریله کننده و استیله کننده است که بیشتر پالزمیدی هستند( .عمده ترین)
• نقص در نفوذپذیری دارو به داخل سلول است که اغلب پالزمیدیبودهو آنتی بیوتیک نمیتواند به سیتوپالسم باکتری و محل اثر
خود برسد و در آنجا تغلیظ شود.
• افالکس فعال دارو به خارج از سلول است(فقط گرم منفی)

آنتی بیوتیک هایی  Spectrum-Broadو باکتریواستاتیک هستند .تتراسایکلین دارویی با اثر کوتاه است .داکسیسایکلین و
مینوسیکلین ،داروهایی با اثر طوالنی هستند و جذب راحت تری دارند .مکانیسم عمل تتراسایکلین ها ،ممانعت از اتصال tRNA-
 Aminoacylبه زیر واحد  30Sریبوزومی است و این اتصال قابل بازگشت است .تایگ سایکلین مشابه تتراسایکلین است ،با این
تفاوت که تمایل اتصالی باالیی به ریبوزوم داشته و کمتر تحت تأثیر پمپ های افالکس قرار می گیرند .آمینوگلیکوزیدها و تتراسایکلین
ها به زیرواحد  30Sمتصل میشوند ،ولی سایر آنتی بیوتیک های مهارکننده پروتئین سازی به  50Sمتصل میگردند .از چهار حلقه
هیدرو نفتاسین به هم چسبیده تشکیل شده اند.
یکاتزبالین :ز تتراسایکلین ها در درمان عفونت های ناشی از کالمیدیا ،مایکوپالسما و گونه های ریکتزیا ،بیشتر استفاده می شوند.
تتراسایکلین ها طیف وسیعی دارند .تایگ سایکلین ها وسیع ترند و طیف اثر آنها برعلیه باکتری های گرم منفی،گرم مثبت و بی هوازی
ها است ،اگرچه پروتئوس )(Proteusمورگانال ) (Morganellaپروویدنسیا )(Providenciaسودوموناز آئروژینوزا معموال به این
آنتی بیوتیک مقاوم هستند
مکایی مزمقا مت:ز
• افالکس (شایع ترین علت مقاومت)
• تغییر در سایت هدف و محصوالت ژن ) (Tet gene productsکه میتوانند موجب تغییرات ساختاری در زیرواحد  30Sریبوزوم
شوند.
• تولید پروتئین هایی شبیه به عوامل طویل سازی که از زیرواحد ریبوزومی  30Sمحافظت میکنند.
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کالریترومایسین ،یک مشتق نیمه سنتتیک از اریترومایسین است .آزیترومایسین که از آزالیدها است ،مشتقی از اریترومایسین میباشد .در
کتولیدها مثل تلیترومایسین که مشتقات نیمه سنتتیک اریترومایسین هستند ،گروه کتون ،جایگزین قند کالدینوز در اریترومایسین شده
است که باعث طیف اثر وسیع و افزایش پایداری در محیط اسیدی میشود .از طرفی این تغییرات ذکر شده ،باعث کمتر شدن دوز مصرفی و
دفعات مصرف آنتی بیوتیک می شود .مکانیسم عمل ماکرولیدها ،اتصال قابل برگشت به  RNAریبوزومی  23Sدر زیر واحد 50S
ریبوزومی است و با واکنشهای ترانسلوکیشن و تشکیل کمپلکس آغازین ،تداخل کرده و از پروتئین سازی جلوگیری میکند.
یکاتزبالین :زبیشتر در عفونتهای ریوی کاربرد دارند .اریترومایسین ،در عفونت های ریوی علیه مایکوپالسما ،کالمیدیا ،کامپیلوباکتر
استرپتوکوک ،پنوموکوک و لژیونال مؤثر است .آزیترومایسین و کالریترومایسین ،بیشتر بر علیه کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم ،در عفونتهای
ریوی استفاده میشوند .کتولیدها مثل تلیترومایسین ،برعلیه پنومونی اکتسابی از جامعه استفاده میشود که بر علیه استرپتوکوک پنومونیه،
مایکوپالسما ،کالمیدیا و لژیونال مؤثر هستند.
مکایی مزمقا مت:ز
• متیالسیون  RNAریبوزومی S 20است که در اثر کسب ژن این .میباشد )Erythromycin Ribosome Methylation(ERM
متیالسیون ،میتواند ساختاری یا قابل القا باشد.
• پمپهای افالکس که دارو را به بیرون از باکتری پرتاب میکند.
• تولید آنزیمهای غیرفعال کننده مثل استرازها  ،فسفریالزها و گالیکوزیدازها
• موتاسیون در رنای ریبوزومی 23S
کلرامفنیکول ابتدا از استرپتومایسس ونزوئال به دست آمده و امروزه به صورت سنتتیک تولید میشود .از طریق اتصال برگشتپذیر با زیرواحد
 50Sریبوزومی و مهار پپتیدیل ترانسفرازو جلوگیری از طویل شدن زنجیره پپتیدی و نهایتاً مهار سنتز پروتئین ،اثر باکتریواستاتیکی خود را
اعمال میکند.
یکاتزبالین :ز مشکلی که کلرامفنیکول دارد ،این است که پروتئین سازی در مغز استخوان را نیز مختل میکند و باعث ایجاد آنمی
آپالستیک میشود و همینطور در نوزادان نارس کالپس و سندروم خاکستری )(Syndrome Baby Grayرا هم ایجاد میکند .کالپس یا باز
شدن ناقص ریه ،عارضه غیر اختصاصی تعدادی از بیماریهای ریوی بوده و در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه اطفال شایع است
(آگاهی بالینی) سندروم خاکستری ،توسط سطح سمی کلرامفنیکول بعد از  2تا  9روز ایجاد میشود که منجر به از دست دادن اشتها،
استفراغ ،رنگ خاکستری پوست ،افت فشار خون ،سیانوز (تغییر رنگ و کبودی لب و پوست) ،هیپوترمی ،کالپس قلبی و عروقی ،هیپوتونی،
اتساع شکم ،تنفس نامنظم و افزایش الکتات خون میگردد
مکایی مزمقا مت:ز
• تولید آنزیم کلرامفنیکول استیلترانسفراز که توسط ژن کَت ))(Acetyltransferase Chloramphenicol (Gene Catتولید
میشود و موجب استیله شدن گروه-هیدروکسی کلرامفنیکل میگردد .محصول بهدست آمده توانایی اتصال به زیرواحد 50S
• را ندارد.
• پمپهای افالکس که دارو را به بیرون پرت میکنند.
• کاهش نفوذپذیری غشا ،بهویژه در غشای خارجی باکتریهای گرم منفی که از نفوذ کلرامفنیکول جلوگیری میکند
پپتیدهای حلقوی تولید شده توسط گونه های استرپتومایسس هستند که شامل دو گروه B,Aبوده و به صورت سینرژیستی
) (Synergisticallyعمل میکنند .آنتی بیوتیک هایی که از اینها در دسترس است ،کوئینوپریستین و دالفوپریستین می باشند که
سینرژیستی عمل می کنند و به صورت غیرقابل برگشت ،به محل های هدف متفاوت بر روی زیرواحد  50Sریبوزومی متصل
میشوند .ابتدا دالفوپریستین ،به زیرواحد  50Sمتصل شده و باعث تغییر شکل ریبوزوم میشود و اتصال کوئینوپریستین را تسهیل
میکند .دالفوپریستین ،همچنین از طویل سازی زنجیره پپتیدی ممانعت کرده و کوئینوپریستین باعث رهایی پپتید ناقص میشود.
یکاتزبالین  :کوئینوپریستین و دالفوپریستین ،برعلیه استافیلوکوکوس ،استرپتوکوکوس و انتروکوکوسهای فاسیوم (اما فکالیس نه)،
مؤثر هستند .کاربردهای بالینی ،بیشتر در رابطه با عفونتهای ناشی از انتروکوک فاسیوم مقاوم به ونکومایسین است.
مکانیسم مقاومت :تغییرات ساختاری در سایت هدف ،پمپهای افالکس ) (Effluxو غیرفعال سازی آنزیمی.
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ول گیهیزاززسنتنزپه تئین
ول گیهیزاززسنتنزاسیدزی کلئیک

کین ل نزهاز زفل ر کین ل نزها

ر فامپین

لینک ززآمیدها

اگناز لید ن نزها

ماکنیسم

• داروهای سنتتیک ،به روش شیمیایی با طیف اثر محدود هستند که از این دسته ،الینزولید )  (Linezolidدر دسترس است.
مکانیسم عمل الینزولید ،اتصال به RNAریبوزومی 23Sدر زیر واحد  50Sاست ،که با اتصال به زیر واحد  50Sسایت اتصالی برای
-tRNA) fMet-tRNAفرمیل متیونین) را مختل کرده و از تشکیل کمپلکس آغازین جلوگیری میکند که یک مکانیسم منحصر به
فرد ،در این دسته از آنتی بیوتیک ها است و با سایر مکانیسم های عملکردی آنتی بیوتیک ها تداخل ندارد .الینزولید ،از طریق
تداخل در تشکیل کمپلکس شروع (متشکل از mRNA ,tRNAو ریبوزوم) ،سنتز پروتئین را متوقف میکند .دارو به زیرواحد
ریبوزومی 50Sمتصل شده و سبب تغییر جایگاه اتصال  tRNAمیگردد و بدین ترتیب تشکیل کمپلکس شروع 70Sرا مهار می کند
(مورای).
• الینزولید ،بر علیه استافیلوکوکها ،استرپتوکوک ها و اینتروکوک ها مؤثر است و موارد کاربرد بالینی هم در عفونت ناشی از استاف،
استرپو انتروکوکی که مقاوم به چند دارو (از جمله سویه های مقاوم به پنی سیلین ها ،ونکومایسین و آمینوگلیکوزید ها) است ،می
باشد.
• مکانیسم مقاومت به الینزولید ،در اثر موتاسیون و همینطور تولید متیلترانسفراز می باشد.
شامل لینکومایسین و کلیندامایسین است .لینکومایسین ،از استرپتومایسس لینکولنسیس به دست می آید .کلیندامایسین ،مشتق کلرینه
لینکومایسین میباشد .مکانیسم عمل ،مکانیسم مقاومت و طیف اثر آن ،مشابه ماکرولیدها است کلیندامایسین همانند کلرامفنیکل و
ماکرولیدها از طریق اتصال به زیرواحد  50Sریبوزوم ،طویل سازی پروتئین را مهار می کند .کلیندامایسین ،از طریق تداخل در اتصال
کمپلکس
آمینواسید-آسیل–  ،tRNAفعالیت پپتیدیل ترانسفراز را مهار میکند .به RNAریبوزومی 23Sدر زیر واحد  50Sمتصل میشوند و از
پروتئین سازی ممانعت میکنند .مثل ماکرولیدها ،بر باسیلهای گرم منفی هوازی مؤثر نیستند ولی علیه استافیلوکوک و باسیل های گرم
منفی بیهوازی مؤثرند و مقاومت به اینها ،در اثر متیالسیون RNAریبوزومی  23Sو موتاسیون است.
از ریفامایسین  Bبدست می آید و مشتق نیمه سنتتیک ریفامایسین  Bاست که ریفامایسین  Bاز استرپتومایسس مدیترانه ای بدست
میآید .ریفامپین ،به  RNAپلیمراز وابسته به DNAباکتری متصل شده و از سنتز  RNAجلوگیری میکند .معموال در درمان سل از
ریفامپین ها استفاده میشود .مکانیسم مقاومت به ریفامپین ،در اثر موتاسیون با فرکانس باال است و به همین خاطر ریفامپین به تنهایی
مورد استفاده نبوده و در ترکیب با سایر آنتی بیوتیک های مؤثر استفاده میشود .ریفامپین ،بر علیه باکتریهای کوکی گرم مثبت هوازی
(مثل استافیلوکوکها ،استرپتوکوکها) و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس باکتریوسید مؤثر است .باکتریهای گرم منفی ،به خاطر اختالل در
نفوذپذیری و عدم جذب دارو (کاهش جذب آنتیبیوتیک هیدروفوب) به داخل باکتری ،مقاومت ذاتی در برابر ریفامپین ها دارند.
از تشکیل باند فسفودی استر و نهایتاً از سنتز  ،DNAهمانندسازی  ،DNAنوترکیبی و ترمیم  DNAجلوگیری می کنند .کینولون ها به
سطوح خونی و بافتی قابل دسترسی ندارند ،بنابراین کاربرد اینها به عفونت های ادراری محدود میشود که ناشی از باکتری های گرم
منفی است .نالدیکسیک اسید طیف اثر باریکی دارد .با اضافه کردن فلوئور به کینولون ها ،فلوروکینولون ها به دست می آیند که سطوح
خونی و بافتی قابل دسترسی دارند و به صورت سیستمیک می توانند استفاده شوند . .فلوروکینولون ها مواردی همچون
 ،Norfloxacin،Ciprofloxacin ،Ofloxacin ،Levofloxacin ،Gatifloxacin ،Moxifloxacinهستند .طیف گسترده دارند
و علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مؤثرند ،مثل سیپروفلوکساسین( .Levofloxacin ،Norfloxacin ،(Ciprofloxacin
همینطور برخی فلوروکینولون ها spectrum Extended ،هستند ،مانند  Moxifloxacinکه فعالیتش بر علیه گرم منفی ها مثل
Fluoroquinolone Spectrum Broadها است ،اما فعالیتشان علیه گرم مثبت ها تشدید شده است.
مکایی مزمقا مت:
مکانیسم مقاومت به کینولون ها و فلوروکینولون ها ،موتاسیون های کروموزومی است که در  DNAگیراز و توپو ایزومراز اتفاق میافتد.
سایر مکانیسم ها ،شامل بیان بیش از اندازه پمپ های خروجی ) (Pumps Effluxاست که به طور فعال دارو را حذف (خارج) می
کنند و موتاسیون در ژن های تنظیمی نفوذپذیری غشاء ،که جذب دارو را کاهش می دهند .هر یک از این مکانیسم ها عمدتا منشاء
کروموزومی دارند.
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ماکنیسم

سولفونامید ها

آنتی متابولیت ها

تری متوپریم

کوتریموکسازول

میتوانند دی هیدرو پتروات سنتتاز ()DHPSرا مهار کنند .درنتیجه از تبدیل پارا آمینوبنزوئیک اسید به دی
هیدروپتروئیک اسید جلوگیری می نمایند .سولفونامیدها ،در برابر طیف وسیعی از ارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی،
مانند نوکاردیا ،کالمیدیا و برخی از پروتوزوئاها ) (Protozoaموثر هستند .سولفونامید های کوتاه اثر ،مانند
سولفیسوکسازول از جمله داروهای انتخابی برای درمان عفونت های حاد دستگاه ادراری ،ناشی از باکتری های مانند
اشریشیاکلی حساس هستند.
آنزیم دی هیدروفوالت ردوکتاز را مهار می کند .درنتیجه از تبدیل دی هیدرو فولیک اسید به تتراهیدروفولیک اسید
جلوگیری مینماید .این مهار باعث جلوگیری از تشکیل تیمیدین ،برخی از پورین ها ،متیونین و گالیسین میشود.
پس سولفونامیدها و تری متوپریمها ،دو آنزیم مهم در تبدیل پاراآمینوبنزوئیک اسید به اسیدفولیک را مهار میکنند و
چون این دو آنتی بیوتیک ،دو مرحله پشت سر هم را در سنتز اسید فولیک مهار میکنند ،میتوان از ترکیبشان به صورت
سینرژستیک استفاده کرد که با نام تری متوپریم سولفامتوکسازول (کوتریموکسازول) شناخته می شود.
طیف اثر وسیعی دارد و میتواند بر علیه گرم مثبت ها ،گرم منفی ها و نوکاردیا مؤثر باشد ،حتی علیه برخی از تک
یاخته ها هم مؤثر است و در درمان عفونت های ناشی از گرم مثبت ها و گرم منفی ها کاربرد دارد ،به ویژه در درمان
عفونت های ادراری مزمن وحاد ،ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی ،داروی انتخابی است .این ترکیب ،برای
درمان عفونت های ناشی از پنوموسیستیس جیرووسی ()Pneumocystis Jiroveciiعفونت های باکتریایی مجرای
تنفسی تحتانی ،عفونت گوش میانی و سوزاک غیر پیچیده موثر است.

پری متامین

مانند تری متوپریم از سنتز اسید فولیک جلوگیری میکند (آنزیم دی هیدروفوالت ردوکتاز را مهار میکند و از تبدیل دی
هیدروفولیک اسید به تتراهیدروفولیک اسید جلوگیری میکند) .اما پری متامین،سمیت بیشتری نسبت به سلول های
انسانی دارد و درنتیجه کمتر استفاده می شود

کلوفازیمین

یک آنتی بیوتیک لیپوفیل است که به DNAمایکوباکتریال متصل میشود .این ماده در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
بسیار فعال است و داروی خط اول برای درمان عفونت های مایکوباکتریوم لپره است .و به عنوان یک آنتی بیوتیک
ثانویه ،برای درمان عفونت های ناشی از سایر گونه های مایکوباکتریوم توصیه شده است

پیرازینامید

علیه ( (M.Tuberculosisدر  pHکم ،مانند  PHموجود در فاگولیزوزوم ها فعال است .فرم فعال این آنتی بیوتیک،
اسید پایرازینوئیک است که هنگام هیدرولیز شدن  PZAدر کبد تولید میشود .مکانیسمی کهPZAاثر خود را اعمال
میکند ،ناشناخته است

یکته :مقاومت به آنتی متابولیت ها ،مثل کوتریموکسازول (تری متوپریم سولفامتوکسازول) ،در برخی از باکتری ها (مثل سودوموناس) در اثر
کاهش نفوذپذیری به داخل سلول است .کاهش میل ترکیبی دی هیدروفوالت ردوکتاز ،میتواند منشاء مقاومت به تری متوپریم باشد و در
برخی از باکتری ها (مثل انتروکوکها که تیمیدین را از محیط خارج برمیدارند) ،مقاومت ذاتی به کوتریموکسازول وجود دارد.
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باکتهیزشناس  /خالصه آنتی بیوتیک
نمونه سواالت بخش آنتی بیوتیک:

 .1همه ی گزینه ها مکانیسم اثر آنتی بیوتیک های مختلف را به درستی نشان میدهد ،بجز( :ورودی بهمن)97
الف) سولفانامیدها (مهار دی هیدروفوالت ردوکتاز)
ب) کلرامفنیکل (مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز)
ج) آمینوگلیکوزیدها (مهار زیرواحد  30Sریبوزوم)
د) بتاالکتام ها (مهار ترانس پپتیداسیون)
 .2داروی انتخابی در درمان عفونت های شدید ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین کدام است؟ (ورودی بهمن)97
ب) نافیسیلین
الف) ونکومایسین
د) اگزاسیلین
ج) آموکسیسیلین
 .3درمان انتخابی برای کولیت حاصل از کلستریدیوم دیفسیل کدام است؟ (ورودی بهمن)97
ب) مترونیدازول ،ونکومایسین
الف) تتراسایکلین ،کلرامفنیکل
د) آمیکاسین ،جنتامایسین
ج) پنیسیلین ،سفالوسپورین
 .4کدامیک از آنتی بیوتیک های زیر در درمان عفونت های سودوموناس نقش دارد؟ (ورودی بهمن)97
ب) آمپیسیلین
الف) استرپتوگرامین
د) تریمتوپریم سولفامتوکسازول
ج) سفتازیدیم
 .5کدام آنتی بیوتیک بر روی ایزوله های  Methicilin-resistant S.aureusمؤثر است؟ (ورودی بهمن)97
د) اگزاسیلین
ج) لینزولید
ب) کولیستین
الف) پنی سیلین V
 .6کدامیک از آنتی بیوتیک های زیر از سنتز دیواره سلولی باکتری جلوگیری میکند؟ (ورودی مهر)98
الف) کلیندامایسین )(Clindamycin
ب) سیپروفلوکساسین )(Ciprofloxacin
ج) جنتامیسین )(Gentamicin
د) مروپنم )(Meropenem
 .7کدامیک از آنتی بیوتیک های زیر با خاصیت آنتی متابولیتی عمل ضد باکتریایی خود را اعمال میکند؟ (ورودی مهر)98
الف) تری متوپریم)(Trimethoprim
ب) سیپروفلوکساسین )(Ciprofloxacin
ج) اسید نالیدیکسیک )(Nalidixic Acid
د) اوفلوکساسین )(Ofloxacin

------------------------------------------------------7
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تعاریف
Adhesion, Attaghment, Adherence
(چسبندگی)
(عفونت)Infection
(عفونت حاد)Acute Infection

فرآیندی که باکتری طی آن به سلول میزبان میچسبد.
تکثیر عامل عفونت زا در بدن عفونت نام دارد.
معموالً شروع این نوع عفونت ،ناگهانی است و سریع پیشرفت میکند و عالئم شدیدی نشان میدهد.

(عفونت مزمن)Chronic infection

با تأخیر شروع شده و پیشرفت این نوع عفونت نیز آهسته است.

(عفونت اولیه)Primary infection

معموالً در افراد سالم ،بیماری ایجاد میکند که قبل از آن بدن با هیچ گونه باکتری عفونی نشده است.

(عفونت ثانویه)Secondary infection

در این نوع عفونت ،افراد قبالً با نوعی باکتری عفونی شدهاند و هم اکنون ،باکتری دیگری در بدن فرد ایجاد
عفونت میکند.

(عفونت موضعی)Localized infection
(عفونت سیستمیک)Systemic infection
(درمان) Cure
(بیماری) Disease
(حامل باکتری) Carrier
(تهاجم) Invasion
(بیماری زا) Pathogen
(توانایی ایجاد عفونت) Infectivity

این نوع عفونتها ،محدود به قسمت خاصی از بدن هستند.
پخش شدن در سراسر بدن و ایجاد بیماری در اندامهای مختلف بدن
کلونیزه شدن و تکثیر عامل عفونی پس از ورود به بدن ،پاکسازی توسط سیستم ایمنی قبل از ایجاد بیماری
کلونیزه شدن و تکثیر عامل عفونی پس از ورود به بدن و اختالل در عملکرد طبیعی بدن
شخص یا حیوان حاوی باکتری بدون عالمت ولی انتقال دهنده بیماری
ورود و انتشار میکروبها در بافت های بدن
میکروارگانیسم با توانایی ایجاد بیماری ،شامل دونوع حقیقی و فرصت طلب
درصد تعداد پاتوژن ورودی و تکثیر یافته در بدن میزبان

(توانایی ایجاد بیماری) Pathogenicity

قدرت ایجاد بیماری

(شدت و درجه بیماری زایی) Virulence

توانایی کمّی عامل عفونی برای ایجاد بیماری (درصد فوت شدگان از تعدادی که عالئم نشان دادهاند).

Toxigenicity

توانایی میکروارگانیسم در تولید توکسین (عامل پیشرفت بیماری)

(حد نصاب) Quorum

حضور تعداد کافی از باکتریها در یک مکان

(زیست الیه)Biofilm

الیه نازک از باکتری های چسبیده به سطوح جامد برای مقاومت دربرابر آنتی بیوتیک و سیستم ایمنی

مراحل بیماریزایی باکتریها
گوارش ← گونههای سالمونال ،گونههای شیگال ،یرسینیا انتروکولیتیکا ،اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک ،گونههای ویبریو ،گونههای کمپیلوباکتر،

ورود به بدن نسان

کلستریدیوم بوتولینوم ،باسیلوس سرئوس ،گونههای لیستریا ،گونههای بروسال
تنفس ← گونههای مایکوباکتریوم ،گونههای نوکاردیوم ،مایکوپالسما پنومونیه ،گونههای لژیونال ،بوردتال ،کالمیدیا پسیتاسی ،کالمیدیا پنومونیه،
گونههای استرپتوکوکوس
ضربه (تروما) ← کلستریدیوم تتانی ،استافیلوکوکوس اورئوس
جراحی ← استافیلوکوکوس اورئوس ،گونههای پسودوموناس
نیش بندپایان ← ریکتزیا ،ارلیشیا ،کوکسیال ،فرانسیسال ،گونههای بورلیا ،یرسینیا پستیس
انتقال جنسی ← نایسریا گونوره ،کالمیدیا تراکوماتیس ،ترپونما پالیدوم

72

گررر ه وز ه نویسررری

کلونیزاسیون ،اتصال و تهاجم

باکتریشناسی /خالصه مکانیسمهای بیماریزایی

پزشکی بهمن  89تبریز

اتصال و کلونیزاسیون روی سلولهای اپیتلیال و اندوتلیال ← پروتئینهای چسبندگی (لکتینها)Adhesins ،
بسیاری از پروتئینهای چسبندگی بر روی نوک فیمبریه قرار میگیرند و به طور محکم به قندهای ویژهای روی بافت هدف متصل میشوند.
ارگانیسمهای یرسینیا ،بوردتال پرتوسیس و مایکوپالسما پنومونیه پروتئینهای چسبندگیای را بیان میکنند که روی فیمبریه نمیباشند.
استرپتوکوکها ،استافیلوکوکوس اورئوس و سایر باکتریها ،پروتئینهایی را تولید میکنند که به اجزای ماتریکس خارج سلولی اپیتلیال؛ مانند
فیبرونکتین ،کالژن یا المینین متصل میشوند و به آنها  MSCRAMMگفته میشود.
اتصال و کلونیزاسیون روی وسایل جراحی از قبیل دریچههای مصنوعی و کتترهای مداوم ← تولید بیوفیلم
تعدادی باکتری (حد نصاب) باهم در تعامل اند و توسط ماده چسبناک اگزوپلی ساکاریدی (مواد کپسولی) پوشیده میشوند.

تخریب بافتی

اهمیت بیوفیلم ← تسهیل کلونیزاسیون ،ماتریکس محافظ در برابر دفاع میزبان و آنتی بیوتیکها
توسط ( )1محصوالت فرعی رشد باکتریایی (بویژه تخمیر) شامل اسیدها ،گاز و  ...و ( )2آنزیمهای تجزیه کننده

غالبا توسط ژن های خارج کروموزومی (پالزمیدها یا فاژ لیزوژن) کنترل میشود.
توسط هردو باکتریهای گرم مثبت و باکتریهای گرم منفی تولید میشود.
بسیار آنتی ژنیک ،تحریک تشکیل آنتی توکسین با تیتر باال
بهعنوان توکسوئید برای ایمن سازی استفاده میشود (مانند توکسوئید کزاز و دیفتری)
نسبتا ناپایدار ،از بین رفتن سمیت در دمای باالتر از  06درجه سانتی گراد
بخش لیپید  Aدر لیپوپلیساکارید تولید شده توسط باکتریهای گرم منفی

اندوتوکسین

فعالیتهای پاتوژنیک باکتریها

توکسینها

اگزوتوکسین

شامل ()1آنزیمهای سایتولیتیک و ( )2پروتئینهای متصل شونده به رسپتور (سوپر آنتیژنها)

نسبتا پایدار؛ در دمای باالی  06درجه سانتی گراد ساعتها بدون سمیت در برابر گرم شدن مقاومت میکند.
ایمونوژنیک ضعیف هستند (گیرنده اختصاصی در سلول ها ندارند)؛ لذا قابلیت تبدیل به توکسوئید ندارند.
تولید و رهاسازی سایتوکاینهای فاز حاد  TNF-α ،IL-6 ،IL-1و پروستاگالندینها را تحریک میکند
در غلظتهای پایین ← برخی پاسخهای حفاظتی از قبیل تب ،اتساع عروقی و فعال شدن پاسخهای ایمنی و التهابی
در غلظتهای باال ← اتساع عروقی ،نشت مویرگی ،کاهش فشار خون ،شوک ،انعقاد منتشره عروقی ()DIC

ایمونوپاتوژنز

پاسخهای ایمنی ذاتی و التهابی بیش از حد
پاسخهای خودایمنی؛ میتواند توسط پروتئینهای باکتریایی از قبیل پروتئین  Mاسترپتوکوکوس پایوژنز که از نظر آنتیژنی شبیه بافت
قلب است ایجاد شود؛ واکنش متقاطع آنتیبادیهای ضد پروتئین  Mبا سلولهای قلبی میتواند منجر به آسیبهای قلبی مانند تب
روماتیسمی شود ← .متعاقب عفونت با استرپتوکوکوس پایوژنز کمپلکسهای ایمنی در گلومرولهای کلیه رسوب میکنند و منجر به

مکانیسمهای فرار از دفاع میزبان

گلومرونفریت بعد استرپتوکوکوسی میشوند.
کپسول و تشکیل بیوفیلم (استرپتوکوکوس پیوژنز ،استرپتوکوکوس نومونیا ،نایسریا مننژیتیدیس) -پوشاندن آنتیژن -تقلید آنتیژنی-
تغییر آنتیژنی (نایسریا گونره) -تولید پروتئازهای ضد ایمونوگلوبین (استافیلوکوکوس اورئوس) -تخریب فاگوسیت -مهار کموتاکسیس-
مهار فاگوسیتوز -مهار ادغام فاگولیزوزوم (مایکوباکتریوم) -مقاومت به آنزیمهای لیزوزومی -تکثیر درون سلولی (فرانسیسال ،بروسال ،کالمیدیا،
ریکتزیا)
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نکات پراکنده
سوپر آنتیژنها ← گروه خاصی از توکسینها اند که بدون نیاز به آنتی ژن تعداد زیادی از سلولهای  Tرا فعال میکنند که منجر به آزاد شدن مقدار زیادی
از اینترلوکینهای فاز حاد (شامل  TNF-α ،IL-6 ،IL-2 ،IL-1و اینترفرون گاما و  )...شده و در نتیجه سبب ایجاد تب شدید ،شوک ،راش و پاسخهای شبه
خودایمنی میشود .همچنین سوپرآنتی ژنها میتوانند منجر به مرگ سلولهای  Tفعال نیز بشوند.
توکسینِ «سندرم شوک توکسیک» استافیلوکوکوس اورئوس و «انتروتوکسین»های استافیلوکوکوسی و «توکسین اریتروژن  Aیا  »Cاسترپتوکوکوس
پایوژنز نمونهای از سوپرآنتیژنها میباشند.
توکسوئید :توکسینهای تغییر یافته تحت عوامل شیمیایی و گرما که فاقد خاصیت بیماریزایی بوده که میتواند بهعنوان واکسن استفاده شود.
آنزیمهای سایتولیتیک
آلفاتوکسین (فسفولیپاز )C

جزو آنزیمهای تخریبکننده غشایی که توسط کلستریدیوم پرفرنژنس تولید میشوند؛ اسفنگومیلین و سایر
فسفولیپیدهای غشایی را میشکنند.

همولیزینها
استرپتولیزین O

وارد سلول شده و غشاءهای اریتروسیت و سایر سلولها را تخریب میکنند.
جزو توکسین های ایجاد کننده منفذ که توسط استرپتوکوکوس پایوژنز تولید شده و میتوانند سبب تراوش
یونها و آب از سلول و تخریب عملکردهای سلول یا لیز سلولی شوند.

آنزیم کوآگوالز

توسط استافیلوکوکوس اورئوس تولید شده که تبدیل فیبرینوژن به فیبرین را به منظور ایجاد یک سد شبه-
لخته تقویت مینماید.

 .1کدامیک از پاتوژنهای زیر از طریق نیش حشرات وارد بدن شده و فرد را آلوده مینماید؟ (ورودی مهر)89
الف) Mycoplasma

ب) Neisseria Gonorrhoeae

ج) Shingella Dysenteriae

د) Rickettsia Prowazekii

 .2کدامیک از گزینههای زیر درمورد اندوتوکسین باکتریها صحیح است؟ (ورودی بهمن)89
الف) قابل تبدیل به توکسوئید نیست.

ب) از جنس پروتئین میباشد.

ج) در ایجاد تب دخالت ندارد.

د) توسط باکتریهای گرم مثبت تولید میشود.
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کوکسیهای گرم مثبت (کروی و فاقد اسپور)
تقسیمبندی براساس تولید
کاتاالز

کاتاالز مثبت

استافیلوکوک  -میکروکوک

کاتاالز منفی

استرپتوکوک  -انتروکوک

استافیلوکوکها

ویژگیهایی گرم مثبت – غیر متحرک – فاقد اسپور – رشد هوازی و بیهوازی – رشد با حضور سدیمکلراید  - %01تحمل 01تا01درجه سانتیگراد
– مقاوم به خشکی و حرارت
عمومی
ساختار و
فیزیولوژی

 - µm1.1 – 0.1به صورت خوشه انگوری(گاهی تکی یا دوتایی)  -عملکرد متفاوت در بیان خصوصیات کلونی(مثال ایجاد کلونی
کوچک در SCVها که همولیز ایجاد نمیکنند) ،اندازه ،تولید پیگمانت و همولیز – عملکرد متفاوت در تولید آنزیم و مقاومت دارویی و
ایجاد بیماری و (invitroمیزان مقاومت متفاوت در شرایط دمایی مختلف) -

آنزیم

کوآگلوزا :تولید استافیلوترومبین  تبدیل
فیبرینوژن به فیبرین  ایجاد لخته
*نقش احتمالی در بیماریزایی ایجاد یک الیه
فیبرین اطراف آبسه جلوگیری از فاگوسیتوز

مثبت :استافیلوکوکوس اورئوس

تقسیم براساس
تولید کوآگلوزا

منفی :بقیه گونهها

به دو صورت
موجود است:

کوآگلوزای آزاد :تشکیل کمپلکس استافیلوترومبین به واسطه
فاکتور فعال کننده پالسماییتشکیل فیبرینتشکیل لخته
کوآگلوزای باند :مستقیما باعث تبدیل فیبرینوژن به فیبرین

کاتاالز :تجزیه آباسیژنه به آب و اکسیژن
هیالورونیداز :تجزیه اسید هیالورونیک بافت و انتشار آن در بافت
فیبرینوالیزین(استافیلوکیناز) :باز کردن لخته فیبرینیانتشار باکتری
 :DNAseعدم عبور باکتری از تجمع کروموزومی تجزیه  - DNAحساس به دما
 :Thermonucleaseنوکلئاز مقاوم به حرارت
ساختارهای پپتیدوگلیکان :ایجاد استحکام – عملکرد مشابه با اندوتوکسین – فعال کننده کمپلمان  جذب نوتروفیل  تشکیل آبسه (همزمان
آنتیژنیکی کوآگوالز ترشح میکند) – آزادسازی  IL-1و اوپسونین از مونوسیتها – فراخوانی لکوسیتهای پلیمورفنوکلئر
اسیدهای تایکوئیک :آنتیژن اختصاصی  -پلیمرهای گلیسیرول یا ریبیتول فسفات – درصد جرمی باال – ایمونوژن ضعیف – اتصال به
پپتیدوگلیکانپاسخ ایمنی اختصاصی
پروتئین  :)Spa(Aپروتئین سطحی  -آنتیژن اختصاصی -فرار باکتری از پاکسازی سیستم ایمنیاتصال به  Fcدر IgG1,2,4
اتصال Fabآنتیبادی آزاد به آنتیژنایجاد کوآگلوتیناسیون(پوشاندن آنتیژن)تشکیل کمپلکس آنتیژنی-آنتیبادی مصرف
کمپلمان
کپسول :محافظت در برابر فاگوسیتوز – ایجاد بیوفیلم و قابلیت متصل شدن بخاطر چسبنده بودن – سروتایپهای 1و 1مهم در انسان
پروتئینها

توکسین :سیتوتوکسین(هموالیزین)ترشح آنها هوشمندانه است – انواع توکسین
آلفا :پلیپپتید نامنظم  -اتصال به غشای سلول میزبان تبدیل به هپتامترایجاد منافذ  اختالل اسمز و مرگ سلول – موثر بر
عضالت صاف عروق و اندوکاردیت و همولیز(اریتروسیت ،لکوسیت ،پالکتو هپاتیتوسیتها) است.
بتا :اسفلنگومیلیناز - Cموثر بر لکوسیت ،اریتروسیت ،ماکروفاژ و فیبروبالست – هموالیزین  – Hot-Coldتشدید فعالیت سیتوکینین
بتا بر اریتروسیت در دمای پایین
دلتا :عملکرد شبیه دترجنت – موثر بر سلول عصبی ،اریتروسیت ،ساختارهای بین سلولی و اکثر سلولهای پستانداران – نقش در بیماری
اسهالی

1

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

شناسی/خالصه جلسه 11

پزشکی بهمن  89تبریز

توکسین گاما(موجود در تمام سویههای  )Aureusو لکوسیدین پنتون-والیناز دو زنجیره پلیپپتیدی(عملکرد )0 )Synergistic
(Slow-Eluting Proteinsهموالیزین گاما Aو گاما Cو لکوسیدین (Fast-Eluting Proteins )2 )s-pvهموالیزین گاما Aو
لکوسیدین  )f-pvهر دو غیر فعال هستند که در صورت ترکیب یک زیر واحد  Sو  6 ،Fنوع سیتوتوکسین فعال به وجود میآید(f-
 s-pv + pvموثر بر لکوسیت)

Exfoliative

سیتوتوکسین  :)PLV( Panton-Valentineدارای جز  Sو 6(Fجز دقیقا مانند توکسین گاما هستند) با عملکرد - Synergist
پنومونی نکروزدهنده کشنده – تاثیر ترکیبها بر لکوسیت و اریتروسیت و نوتروفیل  f-pv -و s-pvموثرند بر لکوسیتها
 :Exfoliative Aمقاوم به حرارت – ژن آن روی فاژ است – سوپرآنتیژن
 :Exfoliative Bحساس به حرارت – ژن آن روی پالزمید است
هردو دارای خاصیت آنتی ژنی و فعالیت سرین پروتئازی – از بین برنده دسموزومها – ایجاد سندرم فلسی شدن پوست – عملکرد
توکسین در محلی با عدم حضور باکتری

توکسین سندروم شوک سمی( :)TSST-1عبور از غشای مخاطی – مقاوم به پروتئولیز – شرط بیان ژن :غلظت باالی اکسیژن و
PHخنثی – عدم ایجاد در آبسه به دلیلی اکسیژن کم و محیط اسیدی – تامپون :ایجاد شرایط مساعد برای رشد – سوپرآنتیژن
کالسیک استفعال سازی طیف وسیع  T-Cellترشح آبشار سایتوکاینهاشوک و درگیری ارگانهامرگ
انتروتوکسین :نامگذاری  Aتا  Eو  Gتا  – Pسم آسیب رساننده غشا(سیتوالیتیک) – انتروتوکسین  :Aمسمومیت غذایی –  :Bارتباط با
غشای کاذب استافیلوکوکی با کولیت –  :C,Dاز شیر آلوده – سوپرآنتیژن – مقاوم به حرارت – تحمل  011درجه به مدت  01دقیقه –
مقاوم به آنزیم گوارشی
اپیدمیولوژی همه جا! – میکروبیوتای نرمال پوست ،غشای تنفسی و نازوفارنکس ،ناف ،پرینه نوزادان ،لباسها ،مالفه و ظروف – افزایش کلونوزاسیون
در بینی به علت تکرر تزریقات

ی با

تخری
بو

زرد زخم( :)Impetigoپوست شاخی میشود(فرم موضعی) – در ماههای گرم و مرطوب – ضایعات(حاوی باکتری) در صورت و
انتهای اندامها – عدم ایجاد تب – عوامل :استرپتوکوکهای Aو اورئوس

تهاجم

ایجاد بیماری :اثر ترکیبی فاکتورهای خارج سلولی  +توکسینها  +خصوصیات تهاجمی تولید کوآگوالز و پیگمان زرد و
هموالیتیک بودن
شرط بیماریزایی(تخریب بافت) :فرار از سیستم ایمنی  +قدرت اتصال  +ترشح توکسین  +وجود جسم خارجی در زخم
انواع بیماری :مسمومیت غذایی ،جوش چرکی ،پنومونی نکروزدهنده و سپتیسمی
ایجاد عفونت زخم( )Wound Infectionsبا جراحی یا ضربه و باکتریمی و اندوکاردیت
افزایش سویه  MRSAافزایش عفونت پوستی و بافت نرم
باکتریمی :از طریق بستری شدن در بیمارستان
اندوکاردیت :به دنبال باکتریمی – درگیری دریچههای دولختی و سه لختی – مرگ کمتر در معتادان به دلیل درگیری بطن
راست – عالئم شبیه آنفوالنزا در ابتدا(اسهال ،تب ،درد شکمی) – مرگ ناگهانی در اثر وخامت جلوگیری از مرگ با تشخیص
زودهنگام
استئومیلیت( :)Osteomyelitisعفونت استخوان – ایجاد با :انتشار عفونت از طریق جریان خون ،ضربه ،جراحی – در کودکان:
در متافیز استخوانهای دراز(ناحیه دردناک) و ایجاد تب – بزرگساالن :در مهرههای پشت و با تب و درد پشت – آبسه برودی:
استئومیلیت در متافیز استخوانهای دراز در بزرگساالن
آرتریت سپتیک( :)Septic Arthritisایجاد با انتشار از طریق جریان خون و یا تزریقات مکرر داخل مفصلی یا افراد دارای
مفاصل غیرنرمال – عالئم :تورم مفصل با مایعات چرکی

بیمار

ساپروفیتیکوس

عدم تولید پیگمان – مقاوم به نووبیوسین – غیر هموالیتیک – ایجاد عفونت در زنان جوان

بیماری به واسطه S.Aureus

لوگدوننسیس

شبیه  – S.Aureusتولید کوآگوالز – ایجاد لیز

بافتی

بیماری و
عفونتزایی

اپسدرمیدیس

کوآگوالز منفی – میکروبیوتای نرمال پوست – ورود به بدن با کاتتر وریدی یا پروتز قلبی – انواع بیماری :باکتریمی و
اندوکاردیت – ایجاد بیماری درصورت نقص سیستم ایمنی
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بیماریزایی :تولید ماکول پوستول ترک پوستول دَلمهای شدن خروج چرک
عفونت فولیکولیت( :)Folliculitisتورم پایه فولیکولعفونت چرکی فولیکول مو – گل مژه :ایجاد فولیکولیت در پلک
فرونکل( :)Furunclesدر اثر انتشار فولیکولیت – تجمعی از بافت مرده و نکروتیک ایجاد ندول دردناک در ناحیه گرفتار –
تخلیه :خود به خودی یا با جراحی

پنومونی

کاربانکل( :)Carbunclesایجاد بر اثر :پیوند فرونکلهادسترسی به عمق پوست انتشار به سایر ارگانها ایجاد تب و لرز
آسپیراسین

زمینه :فیبروز کیستیک ،آنفلوانزا ،بیماری انسدادی مزمن ریوی و برونشکتازی – عالئم :مشکل بلع
ورود ترشحات دهانی قسمتهای پایین ریهایجاد پنومونی

هماتوژنوس

به دنبال باکتریمی و اندوکاردیت – ورود به ریه از خون

نکروز دهنده

مقاومت اورئوس به متیسیلین خونریزیکشنده

امپیما :به دنبال باکتریمی و اندوکاردیت – ورود ارگانیسم به فضای جنب در اثر پنومونی – ناشی از اورئوس
سندروم فلسیشدن پوست استافیلوکوکی یا ریتر( :)SSSSعدم حضور باکتری و لکوسیتها در ضایعات پوستی  اثر توکسینهای
 Exfoliativeاورئوس – شروع از دهان  انتشار در کل بدن – عالئم :ایجاد چروک با فشار پوست(نیکولسکی مثبت) ،قرمزی و التهاب
دهان و تاول با پوست ریزی – کلونیزاسیون در ناف در فرد زیر  0سال – رفع پس از 01-7
مسمومیت غذایی :در اثر انتروتوکسینهای استافیلوکوکوس اورئوس  -انتقال با دست آلوده یا بینی به غذا – در گوشتهای فراوریشده
(همبرگر یا گوشتهای نمک زده) ،شیرینیهای خامهای ،ساالد سیب زمینی و بستنی  -دوره نهفته کوتاه – عالئم :اسهال ،استفراغ ،درد
ناحیه شکمی و تهوع ،عدم تب ،تعریق و سردرد – رفع در عرض  21ساعت
سندروم شوک سمی :در اثر توکسینی هم نام ایجاد – ترشح در غلظت خنثی – شیوع با واکسنهای آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس و
استفاده از تامپون در دوران قاعدگی – آلودگی خون با استافیلوکوک زخم و واژن – توکسین سوپرآنتیژن بوده  آزاد کردن آبشاری از
سایتوکاینها – عالئم :تب ،کاهش فشار خون ،راشهای قرمز رنگ ماکوالر ،درگیری سیستم عصبی مرکزی و دستگاه گوارش ،کبد ،کلیه
سیستم هماتولوژیک و همچنین کل پوست ،همانند کف دست و پا درگیر شده  کشنده
عدم حالت خوشه انگوری کامل در اسمیر از نمونه بالینی – حالت خوشه انگوری در اسمیر به صورت کشت
تشخیص
آزمایشگاهی تشخیص در محیط :همولیز در آگار خوندار – دارای پیگمان زرد طالیی – رشد در محیط نیتروژنت آگار ،آگار خوندار و محیطهای
کشت رشد – استفاده محیط کشت انتخابی  آلودگی زیاد – استفاده از محیط مانیتول سالت آگار برای جداسازی استافیلوکوک از
ناقلین بینی – استفاده از از کلمبیا کلستین نالیدیکسیک اسید برای جداسازی آن از نمونههای مدفوعی یا فنیل اتیل الکل آگار
انکوباسیون :در دمای 01درجه به مدت 20-01ساعت(72-01ساعت در محیط مانیتول سالت آگار)
تشخیص کلی :تست کاتاالز ،کوآگوالز ،رشد در محیط مانیتول سالت آگار ،تست Dnase
تست کاتاالز(کوآگوالز اسکای و لولهای) :تولید حباب گاز هیدروژن(تبدیل آب اکسیژنه به اکسیژن و آب)مثبت(لخت کردن پالسمای
خونی)
تست رشد کلونی :تخمیر مانیتول سالت آگارزرد شدن محیطوجود استافیلوکوکوس اورئوس(تجزیه)DNA
درمان

جراحی – خروج چرک – آنتیبیوتیک(عفونت سیستمیک) مانند ونکومایسین(قوی) ،داپتومایسین ،تایگسایکلین و الینزولیدها – مقاومت
استافیلوکوکوس اورئوس به پنیسیلین(با پنیسیلیناز) و متیسیلین (به دلیل داشتن پروتئین متصل شونده به پنیسیلین  – A2ژن
مقاوم(مِک )Aآن روی کاست کروموزومی قرار دارد)
انواع مقاومت به ونکومایسین :سطح پایین ضخامت دیواره  +کاهش توانایی ونکومایسین – سطح باالکسب ژن ونA
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 -1داروی انتخابی در درمان عفونتهای شدید ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین کدام است؟
 )1ونکومایسین

)3آموکسیسیلین

)2نافیسیلین

)3اگزاسیلین

 -2تمامی جمالت زیر در مورد توکسینهای استافیلوکوکوس اورئوس صحیح است ،بجز:
)1انتروتوکسینها دمای  111درجه سانتیگراد را به مدت  31دقیقه تحمل میکنند.
)2توکسینهای اکسفولیاتیو خاصیت سرین پروتئازی دارند.
)3توکسین سندروم شوک سمی سوپرآنتیژن میباشد.
)4توکسین آلفا خاصیت اسفنگومیلینازی دارد.
 -3کدام باکتری از جمله علل مهم عفونتهای بیمارستانی در بیماران نقص ایمنی به شمار میرود؟
)1استافیلوکوکوس اورئوس

)2موراکسال کاتارالیس

)3استنوتروفوموناس مالتوفیلیا

)4بورخولدریا سودومالئی

 -4کدامیک از تستهای زیر میتواند کلونیزاسیون با استافیلوکوکوس اورئوس در بینی یا نازوفارنکس یک بیمار را تشخیص دهد؟
)1رشد کلونیهای صورتی روی مککانکی آگار
)3تحمل نمک % 5.5

)5عدم هاله رشد اطراف دیسک نووبیوسین
)4رشد کلونیهای زرد روی مانیتول سالت آگار

 -5رنگآمیزی زیننلسون جهت شناسایی کدامیک از پاتوژنهای زیر میباشد؟
)1مایکوپالسما پنومونیه

)2ویبریو کلرا

)3مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

)4استافیلوکوکوس اورئوس

 -5کدام یک از بیماریهای استافیلوکوکی زیر با واسطه توکسین ایجاد میشود؟
Impetigo)1
Stye)2
Carbuncle)3
Ritter)4
 -7برای افتراق استافیلوکوکها و میکروکوکها از استرپتوکوکها و انتروکوکها از کدام تست استفاده میشود؟
)1کواگوالزCoagulase

)3کاتاالزCatalase

)2هیدرولیز اسکولینEsculin Hydrolysis

4

)4تخمیر مانیتول Mannitol Fermentation

دکتر صادقی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
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رشد آنها بر روی محیط بالد آگار غنیشده مطلوب میباشد ،اما در غلظت باالی گلوکز رشد مهار می گردد.
ساختار اصلی دیواره سلولی پپتیدوگلیکان میباشد.
آنتیژنهای اختصاصی درون دیواره سلولی :کربوهیدرات اختصاصی گروه (آنتیژن گروه  Aالنسفیلد) ،پروتئین ( Mپروتئین اختصاصی تیپ)
سایر اجزاء مهم :پروتئین سطحی  ،M-likeلیپوتایکوئیک اسید و پروتئین F
برخی گونهها دارای کپسول اسید هیالورونیکی هستند.

مکانیسمهای بیماریزایی

تداخل با فاگوسیتوز ← کپسول اسید هیالورونیکی (ایمونوژن ضعیف) ،پروتئینهای ( Mمهار اتصال جزء  C3bکمپلمان) ،پروتئینهای ( M-likeمهار
کمپلمان با اتصال به بخش  Fcآنتیبادی یا فیبرونکتین)
چسبندگی به سلولهای میزبان ← لیپوتایکوئیک اسید (چسبندگی ضعیف) ،پروتئین  Mو پروتئین F
تهاجم به درون سلولهای اپیتلیال ← توسط پروتئین  Mو پروتئین F
تولید توکسینها و آنزیمها ← اگزوتوکسینهای تبزای استرپتوکوکی یا توکسینهای اریتروژنیک (عمل به عنوان سوپرآنتیژن) ،استرپتولیزین ( Sهمولیزین
متصل به سلول ،غیرایمونوژن و پایدار در برابر اکسیژن) ،استرپتولیزین ( Oهمولیزین حساس در برابر اکسیژن) ،استرپتوکیناز  Aو  ، Bچهار نوع دیاکسی
ریبونوکلئاز  +آنزیم  C5aپپتیداز (نوعی سرین پروتئاز میباشد و  C5aرا که جذبکننده شیمیایی نوتروفیلها و فاگوسیتهای تکهستهای ست را غیرفعال
میکند؛ در واقع از پاکسازی اولیه عفونت محافظت میکند)

اپیدمیولوژی

ساختار و فیزیولوژی

استرپتوکوکوس پیوژنز (بتاهمولیتیک-دارای آنتیژن گروه )A

فارنژیت ایجاد شونده توسط استرپتوکوکوس پیوژنز عمدتا یک بیماری مربوط به کودکان  55-5سال میباشد؛ بااینحال نوزادان و بالغین نیز حساس میباشند.
پاتوژن از شخص به شخص از طریق قطرات تنفسی انتقال مییابد.
ازدحام احتمال گسترش ارگانیسم را (خصوصا در ماههای زمستان) باال میبرد.
فارنژیت :حلق قرمز شده و ترشحات معموالً دیده میشوند .لنف آدنوپاتی گردنی شایع است.

بیماریهای بالینی

عفونت های چرکی

تب سرخ ( )Scarlet Feverیا مخملک :عارضهای از فارنژیت استرپتوکوکوسی ،که در آن حساسیت اریتماتوز پراکنده از سینه آغاز شده و به
بغلها گسترش مییابد ← زبان توت فرنگی و خطوط پاسیا روی شکم و نواحی چیندار پوست دیده میشوند.
پیودرم یا زرد زخم ( :)Impetigoعفونت پوستی محلی با وزیکولهایی که بهتدریج به پوستول تبدیل میشوند.
بدون عالئم سیستمیک
باد سرخ ( :)Erysipelasعفونت پوستی موضعی همراه با درد ،تورم ،بزرگی لنفی و عالئم سیستمیک
سلولیت :عفونت پوست که بافتهای زیرپوستی را درگیر میکند.
فاسیت نکروزدهنده یا گانگرن استرپتوکوکی :عفونت عمیق پوستی که ماهیچهها و الیههای چربی را تخریب میکند.
سندرم شوک توکسیک استرپتوکوکی :عفونت سیستمیک چندعضوی مشابه سندرم شوک سپتیک استافیلوکوکوسی
اغلب بیماران باکتریمی داشته و دارای شواهدی از فاسیت هستند.

تشخیص آزمایشگاهی

عفونتهای
غیرچرکی

سایر بیماریهای چرکی :سپسیس پس از زایمان ،لنفانژیت ،پنومونی و ...
تب روماتیسمی
گلومرولونفریت حاد

رنگآمیزی گرم از نمونههای بافت عفونی برای تشخیص اولیه عفونتهای بافت نرم یا پیودرم ناشی از استرپتوکوکوس پایوژنز (برخالف عفونتهای تنفسی)
مورداستفاده قرار میگیرد.
شناسایی استرپتوکوک پیوژنز ←  .5تست کربوهیدرات اختصاصی گروه  .2 ، Aحساسیت به باسیتراسین  PRY .3 ،مثبت
شناسایی آنتیبادی ←  .5اندازهگیری آنتیبادیها برعلیه استرپتولیزین ( Oتست  :)ASOبرای تأیید تب روماتیسمی یا گلومرولونفریت مفید است .2 ،تست
 :Anti-DNase Bباید زمانیکه بیمار مشکوک به گلومرونفریت حاد است استفاده شود.
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درمان و پیشگیری

داروی انتخابی پنیسیلین  Vخوراکی یا آموکسیسیلین است؛ در افراد حساس به پنیسیلین از سفالسپورین خوراکی یا ماکرولید (مانند کلیندامایسین) استفاده
میشود.
در عفونت بافت نرم شدید ،درناژ و جراحی تهاجمی ضروری است.
میتوان از پروفیالکسی دارویی برای جلوگیری از وخیمتر شدن تب روماتیسمی و بروز اندوکاردیت استفاده کرد.
پروفیالکسی دارویی درمورد گلومرولونفریت حاد فایدهای ندارد.

استرپتوکوکوس آگاالکتیه (بتاهمولیتیک-تنها گونه دارای آنتیژن گروه )B

ساختار

مهمترین فاکتور بیماریزایی آن کپسول پلی ساکاریدی میباشد؛ برخی از تیپهای کپسولی در جایگاههای انتهایی دارای اسید سیالیک اند.
کپسول تا زمانیکه بیمار آنتیبادیهای اختصاصی تیپ تولید نکرده ،با فاگوسیتوز تداخل ایجاد میکند؛ از اینرو احتمال گسترش سیستمیک ارگانیسم در
نوزادان (که سطوح کمپلمان پایین میباشد) بیشتر است.

اپیدمیولوژی

عامل مهم ایجاد بیماریهای سپتی سمی ،پنومونی و مننژیت در نوزادان است.
 51تا  31درصد زنان حامله ناقل گذرای استرپتوکوکوس آگاالکتیه هستند.
مجرای معدی-رودهای تحتانی و مجرای ادراری-تناسلی را کلونیزه میکنند.
بیماری نوزادی زودرس :از طریق رحم یا حین زایمان کسب شده و در طی هفته اول بروز میکند.
بهوسیله باکتریمی ،پنومونی یا مننژیت مشخص می شود.

درمان و پیشگیری

عفونتها در زنان باردار شامل عفونت زخم و عفونتهای مجرای ادراری است.
عفونتها در زنان غیر باردار و مردان :شایعترین تظاهرات بیماری باکتریمی ،پنومونی ،عفونتهای مفصلی و استخوانی و عفونتهای بافت نرم و پوست میباشند.
افراد معموال مسنتر هستند و دارای شرایط تضعیفکننده زمینهای میباشند.
شرایطی که به بروز بیماری در بالغین غیر باردار کمک میکنند شامل دیابت ملیتوس ،بیماری مزمن کبدی و کلیوی ،سرطان و عفونت  HIVهستند.

آزمایشگاهی

تشخیص

بیماریهای بالینی

بیماری نوزادی دیررس :از طریق یک منبع اگزوجنوس (مانند مادر یا نوزاد دیگر) کسب شده و بین هفته اول و سه ماه اول زندگی بروز میکند.
تظاهر غالب باکتریمی همراه با مننژیت میباشد.

تشخیص مستقیم و تستهای آنتیژنی بسیار غیرحساس می باشند؛ رنگ آمیزی گرم از  CSFحساسیت بهتری دارد.
در روش کشت از محیطهای  selectiveبا آنتیبیوتیکهای اضافه شده (مانند لیم برات که حاوی کلیسیتین و نالیدیک اسید است) به منظور جلوگیری از
رشد باکتریهای فلور نرمال استفاده میکنیم.
تستهای بیوشیمیایی مانند هیدرولیز هیپورات و تست  ← CAMPتست استرپتوکوک آگاالکتیه در هردو مثبت می باشد.
داروی انتخابی ،پنیسیلین است؛ در افراد حساس به پنیسیلین از سفالسپورین یا ونکومایسین استفاده میشود.
برای جلوگیری از بیماری جنینی ،غربالگری در هفته  35تا  33زنان باردار از جهت کلونیزاسیون توصیه میشود.
برای زنان باردار کلونیزه شده ،کموپروفیالکسی چند ساعت قبل از زایمان باید انجام شود.
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دکتر صادقی
معصومه جمالی
معصومه جمالی
معصومه جمالی
جمالی
معصومهمحبوبی
یوسف
یوسف محبوبی
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ساختار و

فیزیولوژی

استرپتوکوک پنومونیه یا پنوموکوک (از گروه استرپتوکوکوسهای ویریدنس ،آلفا-همولیتیک)
کپسولدار – کوکسی شعله شمعی – دیپلوکوکی یا زنجیرهای – تشکیل کلونی گنبدی و سپس نافی(در اثر اتولیز با آمیداز) – ایجاد رنگ سبز
در اثر تجزیه هموگلوبینبا پنومولیز در بالد آگار(همولیز آلفا) – رشد در محیط غنی از خون – تخمیر گلوکز و تولید الکتیک اسید – کاتاالز
منفی – تجزیه   H2O2استفاده از کاتالز  – RBCاستفاده آنتیبیوتیک نوترکیبی ژن تنوع سروتایپ ایجاد مقاومت(اوتیسم) –
رسوب پروتئین CRPواکنش دهنده در حضور کلسیم – اتصال به اپیتلیال گلو و اوروفارینکس با Surface Adhension Proteins
فاکتورها :تایکوئیکاسید و لیپوتایکوئیکاسید با فسفریل کولین – تولید IgAپروتئاز

مکانیسمهای بیماریزایی

روندهای بیماریزایی:
➢ اتصال سیتوتوکسین پنومولیزین به غشاایجاد منفذبرهم خوردن تعادل یونی
➢ فعال شدن مسیر آلترناتیو کمپلمان توسط اسیدتایکوئیک و قطعات پپتیدوگلیکان آزاد شدن C5aجذب نوتروفیلشوک
آنفیالکسی
➢ اتولیزفعال کردن آمیدازتشدید فعالیت آلترناتیو کمپلمان
➢ فعالیت سیستم کمپلمان توسط پنومولیزینترشح  C5aو C3a
➢ پنوموکوک فاقد بیوژن  C5aاست
➢ اتصال فسفریلکولین به فاکتور فعال کننده پالکتیتسهیل انتقال باکتریعبور از سد خونی-مغزیمننزیت
فرار از فاگوسیت به واسطه کپسولاتصال آنتیبادی به قطعات رها شده کپسول(محلول اختصاصی)پنومولیزین آزادسازی واسطههای
فعال اکسیژنسرکوب انفجار تنفسی
اپیدمیولوژی

تهاجم پنوموکوکیدرگیری اورو و نازوفارنکس ،ریه ،مننژ ،سینوسها ،گوشپنومونی پنوموکوکی
عامل سینوزیت ،مننژیت و اوتیدمدیا :پنومونی باکتریایی خارج بیمارستانی
شدید در کودکان و کهنساالن
داشتن آنفوالنزا ،الکلیسم ،دیابت ملیتوس ،بیماری کلیوی و اسپنکتومیتداخل با تلورانس باکتریاییاختالل در سرفه ،اپیگلوت ،مژکها
ایجاد :وجود مایع ادمی مغذی در فضای آلوئوالراسپیراسیونتکثیر باکتری در فضای آلوئولیتجمع نوتروفیل ،اریتروسیت

نومونی(لوبار)

بیماریهای بالینی

و مخاط سینوسی حاوی  IgAانتقال به دستگاه تنفسی تحتانیایجاد پنومونی
و ماکروفاژهاوجود آنتیبادی اختصاصی سروتایپشناسایینابودی
عالئم بالینی :احساس سرما ،تب ،سرفه با خلط خونی و درد قفسه سینه
عوامل تشدیدکننده :سروتایپ ،سن و بیماری زمینهای(مانند اسپلنکتومی)

عفونت ویروسی دستگاه تنفس فوقانیارتشاح نوتروفیل به فضای سینوسی و مجرای گوشمحدود شدنسینوزیت و اوتیتمیدیای
پنوموکوکی
باکتریمی ،عفونت گوش و سینوزیتضربه به سربروز مننژیت
وجود باکتریمی در پنومونی پنوموکوکی و مننژیت
رنگآمیزی گرم( تایید با واکنش تورم کپسول و انحالل در صفرا) مطالعه اسمیر از خلط با میکروسکوپ – مشاهده کوکسیهای
میکروسکوپی

تشخیص آزمایشگاهی

پنومونی پنوموکوکیباکتریمیاندوکاردیت
شعله شمعی  +لوکوسیتهای پلیمورفونوکلوئیک
تورم کپسول :رنگآمیزی مخلوط کلونی با آنتیبادی ضدکپسولی پلیواالن️⬅ناحیه کپسولی :ضخیم تر
انحالل در صفرا :رنگآمیزی اسمیر کلونی درمجاورت با صفرا️⬅انحالل ارگانیسم در صفرا
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آنتیژنی

شناسایی پلیساکارید  Cدر ادرار با روش ایمونواسی  /شناسایی دقیق با روش CSF

کشت

ابتدا کشت و انکوبه خلط ،آسپیراسیون از سینوس یا گوشمیانی و  CSFدر بالد آگار همراه با  CO2در ۳۷درجه️⬅سپس انحالل در
صفرا و اپتوشین

تست اپتوشین :تلقیح محیط با استرپتوکوک️⬅قرار دادن دیسک اپتوشین️⬅انکوبه در دمای  37درجه️⬅ایجاد هاله)از عدم رشد(
درمان و پیشگیری

مقاوم به پنیسیلین و ماکرولیدها و تتراسایکلینها  -لزوم استفاده از درمان تجربی  -استفاده از ونکومایسین و سفالوسپورین empirical -
 :treatmentدرمان تجربی بدون بررسی کامل اطالعات
واکسنها:
 )1پلیساکاریدی  ۲۳واالن :برای کودکان باالی دو سال و بزرگساالن(تک دوز)
 )۲پلیساکاریدی کنژوگه  1۳واالن :کودکان زیر دو سال( ۴دوز)

دسته انتروکوکها
ساختار

گرم مثبت – دیپلوکوک یا زنجیره کوتاه – هوازی و بیهوازی – شرایط رشد :دمای  ۴۵-1۰درجه و  phبین  ۴.۶تا  - ۹.۹رشد در غلظت باالی
نمک و امالح صفرا و روده – تولید ال-الکتیک اسید – انکوباسیون در بالد آگار بعد از ۲۴ساعتکلونی بزرگ بتا-هموالیتیک فاقد آلفا-
الیتیک  -مهمترین گونهها :فکالیس و فیسیوم

مکانیسمهای بیماریزایی

➢ اتصال به بافتها با پروتئین سطحی ،گالیکولیپید غشایی ،ژالتیناز و پیلیتشکیل بیوفیلم
➢ مقاومت به آنتیبیوتیک(اگزاسیلین و سفتلوسپورین)
➢ مقاومت به آمینوگلیکوزید و ونکومایسین(ذاتی :گالیناروم و کازلیفالووس  -اکتسابی :فکالیس و فیسیوم)
➢ عملکرد ونکومایسین :اتصال به دیپپتید پیشساز پپتیدوگلیکانعدم تشکیل پلهای عرضی
➢ مقاومت ذاتی D-Serie :بجای D-Alanine
➢ مقاومت اکتسابی(در اثر کسب ژن  D-Lactate :)Van-Aبجای D-Alanine
➢ بیشتر مواجه شدن با این باکتری در بیمارستان به علت اختالل در سیستم ایمنی

اپیدمیولوژی

کوکسی رودهای(موجود در مدفوع  -مانند گونههای گالیناریوم و کازلیفالووس که به ونکومایسین مقاومند)  -موجود در مجرای تناسلی -

بیماریهای

بالینی

تشخیص

آزمایشگاهی

فاکتورهای کسب :استفاده کاتتر رگی یا ادراری ،بستری طوالنی مدت و استفاده آنتیبیوتیک وسیعالطیفی غیرفعال روی انتروکوکها
نازوکومیال :ناشی از بستری شدن در بیمارستان – عفونت مجاری ادراری :ناشی از کاتتر  -عالئم :بدون عالمت ،سیستیت غیرپیچیده یا
مرتبط با پیلونفریت – عفونت پریتونئوم :در اثر ضربه به روده یا پارگی رودهای  -پلیمیکروبیک(همکاری سایر ارگانیسمها) – باکتریمی –
اندوکاردیت :مقاومت باالی انتروکوک به آنتیبیوتیک
رشد در بالد و شوکوالت! آگار  -شبیه به پنوموکوک  -استفاده از اپتوشین و انحالل در صفرا برای افتراق انتروکوک از پنوموکوک(پنونوکوک
به اپتوشین حساس است)  -تست  :PYRمثبت در انتروکوک و استرپتوکوک پیوژن ،منفی در پنوموکوک  -هیدرولیز بایل اسکولین :مثبت در
انتوکوک  -رشد در نمک  :٪۶-۵افتراق انتروکوک
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استفاده از ترکیب سینرژیستی(یک آمینوگلیکوزید و یک آنتیبیوتیک فعال دیواره سلولی(مانند آمپیسیلین و ونکومایسین)) 
مقاومتاستفاده از الینزولید ،داپتومایسین ،تایگسایکلین ،کینوپریستین و دالفوپریستین
بهمنظور پیشگیری :استفاده محدود از آنتیبیوتیک وسیعالطیف و ونکومایسین  -ایزوله افراد عفونی و استفاده گان و دستکش درصورت
ارتباط با آنها

 .1در ارتباط با استرپتوکوکوس پیوژنز و بیماریهای آن ،تمامی موارد زیر صحیح هستند بهجز:
الف) تب مخملکی و تب رماتیسمی جزو عوارض بعد از عفونت استرپتوکوکی میباشند.
ب) زبان توت فرنگی و خطوط پاسیا در تب مخملکی دیده میشوند.
ج) عامل فاسیت نکروزان و تب بعد از زایمان میباشد.
د) گلومرولونفریت و سندرم شوک سمی را میتواند ایجاد کند.
 .۲فسفوریل کولین در دیواره سلولی کدام باکتری یافت میشود؟
الف) Streptococcus Agalactiae
ج) Streptococcus Pneumoniae

ب) Streptococcus Pyogenes
د) Enterococcus Faecalis

 .۳باکتری  .....از جمله عوامل مهم سپتیسمی و مننژیت زودرس یا دیررس در نوزادان میباشد.
الف) کالمیدیا تراکوماتیس

ب) استرپتوکوکوس آگاالکتیه

ج) مایکوپالسما هومینیس

د) هموفیلوس آنفلونزا

 .۴همه موارد زیر جزء فاکتورهای بیماریزایی استرپتوکوکوس پیوژنز هستند ،بهجز:
الف) هیالورونیداز

ب) پروتئین A

ج) سموم اریتروژن

د) کپسول

 .۵کدام گزینه از استرپتوکوکها واکنش  CAMPمثبت دارد؟
الف) بوویس

ب) آگاالکتیه

ج) دیس گاالکتیه

د) پنومونیه

 .۶القاء تولید آنتیبادیهای ضدکپسول در بدن برای پیشگیری از عفونت کدام ارگانیسم مورد استفاده قرار میگیرد؟
الف) بروسال آبورتوس
ج) انتروکوکوس فکالیس

ب) استرپتوکوکوس پنومونیه
7
د) کورینه باکتریوم دیفتریه

 .۷برای افتراق استافیلوکوکها و میکروکوکها از استرپتوکوکها و انتروکوکها از کدام تست استفاده میشود؟

دکتر صادقی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
یوسف محبوبی
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مکانیسمهای بیماریزایی

فاکتور اصلی بیماریزایی برای نایسریا مننژیتیدیس ،کپسول پلیساکاریدی است؛ همچنین آنتیژنهای سطحی عبارتاند از:
پیلی (گیرندههای اختصاصی برای پیلی مننگوکوکی به باکتری امکان کلونیزاسیون و تکثیر را میدهد) -پروتئین  Porیا پروتئین ( Iجلوگیری از ادغام فاگولیزوزوم
در نوتروفیلها) –پروتئین  Opaیا پروتئین ( IIپروتئین کدورت :واسطه اتصال محکم باکتری به سلول یوکاریوتی) -پروتئین  Rmpیا پروتئین ( IIIپروتئین قابل
تغییر موقع احیاء :محافظت از سایر آنتیژنهای سطحی) -پروتئین اتصالیابنده به ترانسفرین  -لیپواولیگوساکارید IgA1 -پروتئاز

اپیدمیولوژی

نایسریا مننژیتیدیس (مننگوکوک)

ارگانیسم از طریق قطرات تنفسی در بین افرادی که در تماس نزدیک و طوالنی با یکدیگر اند انتقال مییابد.
انسانها تنها ناقلین طبیعی نایسریا مننژیتیدیس هستند.
حالت ناقلیت بیماری با تغییر فصل تغییری نمیکند ،اما شیوع در ماههای سرد و خشک بیشتر است.
افراد دچار نقص سیستم ایمنی ،افراد مسن و افرادی که در مکانهای بسته زندگی میکنند مستعد کسب عفونت میباشند.

بیماریهای بالینی

مننژیت :التهاب چرکی مننژها که با سردرد ،عالئم مننژیت و تب مرتبط است؛ میزان مرگ و میر باالست ،مگراینکه سریعاً با آنتیبیوتیکهای مناسب درمان شود.
مننگوکوکسمی :عفونت منتشره بوده که بوسیله ترومبوز عروق خونی کوچک و درگیری چندارگانی ( )DICمشخص میشود.
ضایعات پوستی کوچک و پتشیال ،بهم پیوند یافته و ضایعات هموراژیک بزرگتری بهوجود میآورند.
پنومونی :حالت مالیمتری از بیماری مننگوکوکی است که بوسیله برونکوپنومونی در افراد دارای بیماری ریوی زمینهای مشخص میشود.

نمونهها شامل خون (صرفاً کشت) ،مایع مغزی-نخاعی و آسپیراسیون ماده از پتشی (تهیه اسمیر و کشت) و سوآپ نازوفارنژیال (بررسی ناقلین ارگانیسم) میباشند.
در اسمیر رنگآمیزی شده با گرم ،دیپلوکوکهای گرم منفی همراه لکوسیتهای پلی مورفونوکلئر مشاهده میشوند.
تستهای شناسایی کلونی ارگانیسم ← تست اکسیداز مثبت ،تست الگوی مصرفی کربوهیدرات و آزمایش آگلوتیناسیون توسط سرم اختصاصی پلیواالن
نایسریا مننژیتیدیس در محیط  Nutrient Agarنمیتواند رشد کند ،اما در  Blood Agarرشد میکند.
وجه افتراق نایسریا گونورهآ و نایسریا مننژیتیدیس ← هردو از گلوکز اسید تولید میکنند ،اما گونورهآ برخالف مننژیتیدیس از مالتوز ،اسید تولید نمیکند.

درمان و پیشگیری

داروی انتخابی سفوتاکسیم یا سفتریاکسون میباشد؛ البته اگر ارگانیسم به پنیسیلین حساسیت داشت میتوان از پنیسیلین Gاستفاده کرد.
کموپروفیالکسی با ریفامپین ،سیپروفلوکساسین یا سفتریاکسون بهمنظور پیشگیری برای افراد در معرض تماس با بیماران مبتال مفید است.
اکنون دو واکسن چهارظرفیتی (یک واکسن پلیساکاریدی و یک واکسن کونژوگه پلیساکاریدی-پروتئینی) علیه ارگانیسم وجود دارد.

خصوصیات جنس نایسریا

تشخیص آزمایشگاهی

سایر بیماریهای مرتبط :اعم از پنومونی ،آرتریت و اورتریت (عفونت مجاری ادراری)

تابحاآ  92گونه شناسایی شده که دو گونه نیسریا گونوره و نیسریا مننژیتیدیس پاتوژنهای انسانیاند.
کوکسییییهای گرم منفی هوازی میباشیییندل سییییوآ تای ین ا میتواند بهصیییورت دیکیوکور ررار ب یرد .هم ی
اکسیداز مثبت و بهجز نیسریا الون اتا هم ی کاتاالز مثبت میباشند.
ارگانیسم مشالپسند میباشند و برای رشد به محیطهای غنیشده نیاز دارند.
بهمنظور افتراق نایسریاهای پاتوژن و غیرپاتوژن از تفاوت رشد ارگانیسم در محیطهای پایه و غنیشده استفاده میشود.
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 N.lactamica بهدلیل ر شد در محیطهای اخت صا صی (مانند  )MTMبا گونههای ا صلی (گونورهآ و مننژیتیدیس) ا شتباه گرفته می شود؛ طریقه افتراق ا ستفاده از ت ست
تولید اسید از الکتوز میباشد.

نایسریا گونورهآ (گونوکوک)

مکانیسمهای بیماریزایی

سطح خارجی نایسریا گونوره فاقد کپسول کربوهیدراتی حقیقی است؛ بااینحال دارای بار منفی شبیه کپسول میباشد.
سطح خارجی دارای آنتیژنهای متعددی است که عبارتند از:
پروتئینهای پیلین (سبب تداخل در کشتن وابسته به نوتروفیل میشود) -پروتئین  Porیا پروتئین ( Iجلوگیری از ادغام فاگولیزوزوم در نوتروفیلها) –پروتئین
 Opaیا پروتئین ( IIپروتئین کدورت :واسطه اتصال محکم باکتری به سلول یوکاریوتی) -پروتئین  Rmpیا پروتئین ( IIIپروتئین قابل تغییر موقع احیاء:
محافظت از سایر آنتیژنهای سطحی) -پروتئین اتصالیابنده به ترانسفرین -پروتئین اتصالیابنده به الکتوفرین -پروتئین اتصالیابنده به هموگلوبولین-
لیپواولیگوساکارید IgA1 -پروتئاز -بتاالکتاماز

اپیدمیولوژی

سوزاک فقط در انسان اتفاق میافتد (مخزن غیرانسانی ندارد).
ارگانیسم عمدتاً از طریق تماس جنسی منتقل میشود.
مخزن اصلی گونوکوکها ،افراد آلوده بدون عالمت میباشند؛ حالت ناقلیت بدون عالمت در زنان شایعتر از مردان است.
مکان عفونت ،حالت ناقلیت را تعیین میکند؛ مثالً عفونتهای گلو و رکتوم نسبت به عفونتهای تناسلی بهطور شایعتر بدون عالمت هستند.

بیماریهای بالینی

سوزاک ( :)Gonorrheaبوسیله ترشحات چرکی در محل درگیر (مانند مجرای ادراری ،سرویکس ،اپیدیدیم ،پروستات و مقعد) بعد از یک دوره کمون  2تا 5
روزه مشخص میشود.
عفونتهای منتشر :انتشار عفونت از مجرای ادراری-تناسلی به پوست و مفاصل صورت میگیرد.
تشخیص بوسیله راشهای پوستوالر همراه با پایه اریتماتوز و آرتریت چرکی در مفاصل درگیر مشخص میشود.
افتالمیانئوناتاروم :عفونت چرکی چشم که در حین تولد نوزاد کسب میشود.

تشخیص

آزمایشگاهی

نمونهها شامل چرک و ترشحات چرکی (تهیه اسمیر و کشت) و خون (صرفاً جهت کشت) میباشند.
در اسمیر رنگآمیزی شده با گرم ،دیپلوکوکهای گرم منفی همراه لکوسیتهای پلی مورفونوکلئر مشاهده میشوند.
نایسریا گونورهآ در محیطهای  Nutrient Agarو  Blood Agarقادر به رشد نیست ،اما در  Chocolate Agarرشد میکند.

درمان و

پیشگیری

سایر بیماریهای مرتبط :اعم از سندرم پریهپاتیت (سندرم فیتز-هوگ-کورتیس) ،کونژنکتیویت چرکی بهویژه در نوزادان آلوده شده حین زایمان ،سوزاک
آنورکتال در مردان همجنسباز و فارنژیت

در گذشته داروی انتخابی پنیسیلین بود که اکنون بهدلیل مقاومت گسترده استفاده نمیشود.
درحال حاضر نایسریا گونورهآ به پنیسیلین ،تتراسایکلین و سپیروفلوکساسین مقاوم شده است.
درمان دو دارویی با سفتریاکسون و آزیترومایسین یا داکسیسایکلین توصیه میشود.

گونههای مشابه نایسریا

2
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باسیل گرممنفی بیهوازی اختیاری است.
غیرمتحرک و ساکن طبیعی مجرای تنفسی فوقانی انسان است که میتواند باعث ایجاد عفونتهای  ،Human bite woundاندوکاردیت ،سینوزیت ،مننژیت،
آبسههای مغزی ،نومونیا و آبسههای ریوی را ایجاد کند.
خصوصیت افتراقی ارگانیسم ← ایجاد حفره در محیط آگار ،تولید بویی شبیه مواد سفیدکننده

Kingella
kingae

دیپلوکوک گرممنفی هوازی و اکسیداز مثبت است (مشابهت با جنس نایسریا).
بهصورت میکروبیوتای نرمال در  54-04درصد کودکان مدرسهای وجود دارد و بهعنوان پاتوژن فرصتطلب میتواند باعث برونشیت ،پنومونی ،سینوزیت ،اوتیت
مدیای حاد و کونژنکتیویت میگردد.
وجه افتراقی موراکسال کاتارالیس از گونههای نایسریا ← عدم تولید اسید از کربوهیدرات  +تولید  DNaseو بوتیرات استراز توسط کاتارالیس

Eikenella
corrodens

موراکسال کاتارالیس

باکتریشناسی/خالصه جلسه 11
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کوکوباسیل گرممنفی کوچک و بیهوازی اختیاری است.
قادر به تخمیر کربوهیدراتها میباشد.
ساکن طبیعی اوروفارنکس انسان است؛ میتواند باعث ایجاد سپتیک آرتریت در کودکان و اندوکاردیت در تمام سنین گردد.
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دکتر پیرزاده
آرین حاجیاحمدی – معصومه جمالی
آرین حاجیاحمدی – معصومه جمالی
معصومه جمالی
معصومه جمالی
نیلوفر سلیماننژاد
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انتروباکتریاسه



 دارای رشد بیهوازی اختیاری بر روی:
*محیط های غیرانتخابی :مانند بالد آگار
*انتخابی :مانند مککانکی آگار (دارای رنگ کریستال ویوله و نمکهای صفراوی ،بازدارنده گرم مثبت و مناسب گرم منفی)
*محیط کشت تخمیری :ویبریو و باسیل های گرم منفی غیرتخمیری مثل سودوموناس جدا میکنند و سریعاً می توانیم با تست های
تشخیصی ،انتروباکتریاسه تشخیص بدهیم.
 دارای نیاز های غذایی ساده
 تخمیر گلوکز منفی ،احیا نیترات به نیتریت منفی ،کاتاالز مثبت و اکسیداز منفی

خصوصیات مشترک(موثر در تشخیص)

مخزن انسانی :گونه های سالمونال به غیر از سالمونال تی فی ،گونه های یرسینیا
حامل انسانی :سالمونال تی فی  ،گونه های شیگلّا

ساختار و فیزیولوژی



از آنجایی که انتروباکتریاسه ها در ایجاد  .1پاتوژنز حقیقی :وجود ارگانیسم در نمونه  نشانه بیماری
مثال :سالمونال تی فی ،گونه های شیگلّا و یرسینیاپستیس
انواع بیماری های انسانی ( %03-52
 .5پاتوژنز فرصت طلب :جزء فلور طبیعی روده هستند و در اثر تروما یا آسیب به نواحی
باکتری
استریل بدن می روند و در افرادی با سیستم ایمنی ضعیف بیماری ایجاد می کنند.
می  %03 ،عفونت های مجاری ادراری
مثال :اشرشیاکلی ،کلبسیال نومونی و پروتئوس میرابلیس
و بسیاری از عفونت های روده ای
 .0کسب ژن بیوالز :فلور نرمال بوده  -کسب ژن بیوالز از پالزمید ،باکتریوفاژ یا جزایر
انسان) نقش دارند در  3گروه کلی قرار
پاتوژنی  ایجاد بیماری  -مثالE.Coli :
می گیرند:

منشأ

ویژگی های عمومی

باسیل روده ای  -گرم منفی – کاتاالزمثبت – بدون اسپور – متحرک( واجد فالژل پری تریش) یا غیر متحرک – بخشی از فلور نرمال
روده – فقدان فعالیت سیتوکروم اکسیداز – دارای یک آنتی ژن مشترک انترو باکتریال

 فقدان فعالیت سیتوکروم اکسیداز  ویژگی تشخیصی و افتراقی انتروباکتریاسه از دیگر باکتری های گرم منفی تخمیرکننده و
غیر تخمیرکننده
 تخمیر الکتوز  مبنای تست افتراق برای اعضای انتروباکتریاسه براساس تخمیر
*انجام در محیط کشتهایی که دارای الکتوز(مثل )Macconkey Agar
*روش انجام :مشاهده تغییر رنگ پاتوژنزهای روده ای – نتایج:
 .1الکتوز را تخمیر نمی کنند(بیرنگ)
 .2آرامی تخمیر می کنند (مثل سالمونال ،شیگال ،یرسینیا و پروتئوس که کلونی بیرنگی روی  Macconkey Agarایجاد می کنند)
 .3تخمیر میکند (مثل اشرشیا ،کلبسیال ،انتروباکتر ،سیتروباکتر ،سراتیا که کلونی صورتی-بنفش روی  Macconkey Agarایجاد
می کنند).
 اکثر پاتوژنزهای روده ای الکتوز منفی اند یا به کندی تخمیر می کنند  ایجاد کلونی بی رنگ روی Macconkey Agar
 مقاومت به نمک های صفراوی  مبنای جدا سازی پاتوژنز های روده ای مثل سالمونلّا و شیگلّا از ارگانیسم های کومنسال که
توسط نمک های صفراوی از رشدشان جلوگیری می شود ،مثل گرم مثبت های روده ای
 حساسیت برخی از پاتوژن های روده ای به صفرا  غربالگری سریع در محیط کشت های انتخابی که دارای نمک های صفراوی و
به دلیل وجود قند الکتوز و نمک های صفراوی در آن محیط انتخابی
 تست غربالگری سریع :استفاده از محیط های کشت که تخمیر الکتوز و مقاومت به نمک های صفراوی – برای پاتوژن های روده
ای که شناسایی آنها در نمونه های مدفوع اسهالی مشکل است
 تخمیر گلوکز جزو خصوصیات مشترک است ولی تخمیر الکتوز نه.
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 کپسول بزرگ و برجسته  در مثل کلبسیلّا – کمک به بیماری زایی  -ایجاد کلونی های چسبناک و مرطوب ،ظاهری
 Mucoidدر محیط کشت – جدا نمیشود
*سویه های دارای الیه چسبناک قابل انتشار شل ( :)Slim Layerکلونی های معمولی یا خشک – میتواند جدا شود

فاکتورهای ویروالنس

اساس طبقه بندی سرولوژیک/
اپیدمیولوژیک

 باکتری های گرم منفی در دیواره سلولی  .1پلی ساکارید (Oآنتی ژن  Oیا سوماتیک) :خارجی ترین الیه – مبنای طبقه بندی
اپیدمیولوژی های موجود در سویه های یک گونه
خودشان دارای ترکیبی به نام لیپو پلی
ساکارید هستند که مقاوم به حرارت است  .5پلی ساکارید مرکزی :شناسایی جنس های خانواده انتروباکتریاسه
 .0لیپید  : Aبه سمت داخل – فاکتور بیماری زا – مسئول فعالیت اندوتوکسینی
و از سه قسمت تشکیل شده است:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

پلی ساکارید  Oسوماتیک
آنتی ژن  Kکپسولی :در سالمونلّا آنتی ژن  Viنامیده می شود
پروتئین  Hفالژل باکتریایی :حساس به حرارت
تحرک :به واسطه فالژل ( Peritrichousپیرامونی) – یرسینیا در بدن و کلبسیال و شیگال غیرمتحرک هستند.
پیلی(فیمبریه):
الف) معمولی :اتصال باکتری به رسپتورهای سلول میزبان ،ژن بر روی کروموزوم
ب) جنسی :تسهیل انتقال ژنتیکی بین باکتری ها ،ژن بر روی پالزمید
توکسین(باکتریوسین) :باعث نابودی گونه ها و سویه های نزدیک و ایجاد غالبیت – نام ها :کولیسین در اشرشیاکلی

 اندوتوکسین:
لیپید  :Aلیپوپلی ساکارید مخصوص باکتری های گرم منفی  -آزاد شدن بعد لیز سلولی باکتری – عامل فعال شدن کمپلمان ،آزاد شدن
سایتوکاین ها ،لوکوسیتوز ،ترومبوسیتوپنی ،تب ،انعقاد داخل عروقی منتشره ( ،)DICکاهش گردش خون محیطی ،شوک و مرگ.
 کپسول :مقاوم برابر فاگوسیتوز (دارای آنتی ژن های کپسولی هیدروفیلیک)
 تغییرات فاز آنتی ژنی :تناوب بیان یا عدم بیان ژن مربوط به آنتیژن ها که تحت کنترل ژنتیکی ارگانیسمها است .در واقع تا
سیستم ایمنی بدن آنتی بادی علیه  Agتولید کند Ag ،تغییر می کند.
 سیستم ترشحی تیپ  : IIIمجموعه ای از  02پروتئین که در کنار هم طوری قرار میگیرند که مانند یک سرنگ مولکولی فاکتورهای
بیماریزایی را به درون سلول یوکاریوتی تزریق میکند .این سیستم وابسته به تماس است.
 جذب فاکتور های رشد :سلول میزبان آهن را در پروتئین هم نظیر هموگلوبین و میوگلوبین و یا پروتئین های شالته کننده آهن
نظیر ترانسفرین و الکتوفرین به صورت متصل در می آورد تا در دسترس باکتری نباشد.ولی باکتریها با تولید ترکیباتی به نام
سیدروفور(تمایل زیاد به  ) Feمانند انتروباکتین و آئروباکتین آهن را از چنگ سلول میزبان خارج میکنند.
 مقاومت در برابر خاصیت کشندگی سرم :به واسطه کپسول و سایر فاکتورهایی که از اتصال اجزاء کمپلمان به باکتری و در نتیجه
پاکسازی به واسطه کمپلمان جلوگیری میکنند.
 مقاومت در برابر عوامل ضد میکروبی :ژن ها روی پالزمیدها و قابل انتقال

ویژگیهای
کلی

اشرشیا کلی
 اشرشیا  جنس مهم خانواده انتروباکتریاسه  +شامل  2گونه  مهم ترین  E.Coli :عامل مننژیت ،گاستروانتریت ،عفونت
مجاری ادراری  ،UTLsسپسیس  +بسیاری از سویه ها بیماری زا هستند  +بعضی سروتیپ ها مثل  E.Coli O 57بیماری زایی
بیشتری دارند و شایع ترین عامل کولیت هموراژیک و سندرم اورمی همولیتیک
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فراوان ترین باسیل های بی هوازی اختیاری روده ای  +آندوژن(به جز گاستروانتریت و مننژیت نوزادان)  +بیشتر عفونت های دستگاه
گوارشی و عفونت های خارج روده ای توسط E.Coliهای دریافت فاکتور بیماری زا از پالزمید و باکتریوفاژ  +شایعترین باسیل گرم منفی
جدا شده از بیماران مبتال به سپسیس  +عامل ایجاد بیش از  % 02عفونتهای ادراری اکتسابی از جامعه است و بسیاری از عفونتهای
بیمارستانی
مننژیت نوزادی:
عوامل :اشرشیاکلی و استرپتوکوک گروه  Bایجاد عفونت های سیستم عصبی مرکزی در نوزادان کمتر از یک ماه
*حدود  % 57از سویه های اشرشیاکلی دارای آنتی ژن کپسول K1هستند .این سروگروپ معموالً در دستگاه گوارش زنان باردار و
نوزدان تازه متولد شده وجود دارد .پس این سویه ها که آنتی ژن کپسولی  K1را دارند ،در ایجاد مننژیت نوزادی بسیار مهم هستند.

سپتیسمیا

گاسترواینتیریت

بیماری های بالینی E.Coli
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 ( Adhesions .1اتصاالت) :عامل اتصال باکتری به سلول مجاری ادراری و گوارشی مثل  CFAIII،CFAII ،CFAIو پاتوژن های
ادراری دارای پیلی  pو  DRهستند که در نتیجه اتصال به سلول ها از پاکسازی باکتری با جریان ادرار جلوگیری می شود.
( Exotoxin .2اگزوتوکسین):
 .1توکسین های مقاوم به حرارت  Staو  Stbمهم تر هستند و بیشتر در رابطه با عفونت های انسانی هستند.
 .5توکسین های حساس به حرارت ( LT-1مهم تر) و LT-2
 .0توکسین های شبه شیگال که مقاوم حرارت هستند.
 .4همولیزین هاHLy A :

عفونت مجاری ادراری

بالینی

اپیدمیولوژی

فاکتورهای ویروالنس
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به دو طریق:
 .1مسیر  Ascendingیا باالرونده (صعودی) :شایعتر
در این مسیر باکتری در پیشابراه کلونیزه کرده و به باال حرکت میکند و  -1 :اگر پیلی مخصوص داشته باشد سیستیت ایجاد
میکند –  -5بدون پیلی مخصوص به کلیه میرسد(اتصال به پارانشیم با پیلی  ایجاد پیلونفریت)
 .2مسیر  :Hematogenousکه  %2موارد را شامل می شود – از این طریق باکتری وارد خون و سپس دستگاه
ادراری میشود – با داشتن پیلی  Pو اتصال تجمعی  AAFI، AAFIIIو پیلی  Drاز طریق تخلیه ادرار ،دفع
نمیشوند.
ویژگیهای سویههای ایجاد کننده :تولید پیلی  Iو  iو (pبرای ممانعت از حذف باکتری حین تخلیه ادرار) – تولید همولیزین
( Aبرای لیز اریتروسیت و رها شدن سایتوکاین و تحریک پاسخ التهاب)
منشا :عفونتهای ادراری و دستگاه گوارشی – تغییر فلور نرمال روده
 :ETEC .1عامل اسهال باکتریایی مسافران
عالئم :اسهال آبکی فاقد خون ،درد های شکمی و به میزان کم ،تهوع و استفراغ
بیماری زایی :اتصال به اپیتلیوم روده از طریق ادهزین(فاکتورهای کلونیزاسیون   )CFAI،CFAII ، CFAIIIتولید
اگزوتوکسین و آنتروتوکسین(آنتروتوکسین حساس به حرارت LT-II :و (LT-Iشبیه توکسین کلرا) – اینتروتوکسین مقاوم به
حرارت STb :و (STaبیماری زا)
توکسین :LT-I
* دارای یک زیرواحد  :Aبعد از اندوسیتوز وارد سلول میشود و بر پروتئین غشایی  Gsاثر میکند که باعث افزایش آدنوزین
مونوفسفات حلقوی و ترشح کلر و کاهش جذب سدیم و کلر میشود و در نهایت موجب اسهال آبکی میشودک
* دارای  2زیرواحد  :Bاتصال به گانگلیوزید و گلیکوپروتئینهای سطحی اپیتلیال
* محرک ترشح پروستوگالندین  تولید سایتوکینهای التهابی  از دست دادن مایعات
توکسین :STa
عامل افزایش گوانوزینمونوفسفات حلقوی شده و ترشح زیاد مایعات و همچنین مهار جذب مایعات – عملکرد شبیه LT
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 :EPEC .5چسبنده(به واسطه پروتئین  Tirکه گیرنده ادهزین  Intiminاست) – پلیمریزاسیون اکتین و مخرب
میکروویلی که باعث سوجذب و اسهال میشوند
عالئم :اسهال آبکی ،تب و استفراغ
انتقال :تماس مدفوعی-دهانی
 :EAEC .0چسبنده – ایجاد توده آجری
عالئم:اسهال مزمن ،کاهش رشد در کودکان ،تب ،تهوع ،استفراغ ،درد شکمی و کوتاه شدن میکروویلی های روده
 :STEC .4اشرشیای تولید کننده شیگال یا وروتوکسین( – )VTECانتروهموراژیک – خونریزیدهنده روده()EHEC
وروتوکسین :شبیه توکسین شیگال – تولید توسط شیگال دیسانتری
انتقال :فرد به فرد
منبع :تولیدات گوشتی خام ،آب آلوده ،سبزیجات خام آلوده
شروع بیماری با اسهال و درد شکم و تبدیل به اسهال خونی با درد شکمی
سندروم اورمی همولیتیک( :)HUSنارسایی حاد کلیوی ،ترومبوسیتوپنی و آنمی همولیتیک و ایجاد تظاهرات عصبی و فشار
خون
 :EIEC .2شبیه شیگال – تخریب اپیتلیال روده
عالئم :اسهال آبکی ،زخم و التهاب ،اسهال خونی در برخی بیماران(وجود خون و لکوسیت در مدفوع) ،تب ،درد شکم

سروگروپ ها

بر اساس خصوصیت آنتی ژن Shigella Dysenteriae , Shigella Flexneri , Shigella Boydii , Shigella Sonnei :3

بیماری زایی

تهاجم و تکثیر در سلول های پوششی روده بزرگ
محدود به دستگاه گوارش است
روند بیماری زایی:
اتصال به سلول های  1Mپالک پی یر  ، ترشح پروتئین های  IPaA , IPaB , IPaC , IPaDبه داخل سلول های اپی تلیال و ماکروفاژها از
طریق سیستم ترشحی تیپ   ۳بر هم زدن غشای سلول هدف  بلع باکتری  لیز فاگوزوم  فرار از واکوئول فاگوسیتی  ورود به
سیتوپالسم سلول میزبان  تکثیر(تکثیر سالمونال که در واکوئول است)  باز آرایی رشته های اکتینی ( ایجاد دم های اکتینی در اثر
پلیمریزاسیون )  ایجاد پای کاذب و راندن به سلول مجاور  فرار از پاکسازی توسط سیستم ایمنی

اپیدمیولوژی

باسیل های گرم منفی  -باریک  -کوکوباسیل یا باسیل های کوتاه  -ایجاد بیماری شیگلوز یا شیگلوزیس – انجام تخمیر گلوکز – عدم تخمیر
الکتوز ( به استثنا  Shigella Sonneiکه به کندی تخمیر می کند )  -همه به جز  ، Shigella Dysenteriaeمانیتول را تخمیر می کنند

کلی

ویژگی های

شیگال

شیگلوز عمدتا بیماری در کودکان زیر  ۰۱سال ( حدود  ۰۱درصد کل عفونت های کودکان است و به ویژه در مهد کودک ها شایع است  .انسان ها
تنها مخزن شیگال هستند و در حیوانات وجود ندارد  .شیگال سونوئی  ،عامل  ۵۸درصد عفونت ها در آمریکا است ولی شیگال فلکسنری در
کشورهای درحال توسعه غالب است  .شیگال از فردی به فرد دیگر از راه مدفوعی دهانی منتقل می شود یا به عبارتی انتقال توسط غذا  ،انگشتان ،
مدفوع  ،حشرات  )Fesses - Files - Food – Finger(4Fانجام می گیرد.
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لیپوپلی ساکارید
اندوتوکسین :که در همه باکتری های گرم منفی روده ای وجود دارد و هنگام لیز شدن باکتری آزاد می شود و احتمال باعث تحریک و التهاب
روده می شود.
اگزوتوکسین(شیگاتوکسین) :تولید توسط دیسانتری – مثل یک اندوتوکسین بر روی روده عمل می کند و مانند وروتوکسین  E.Coliایجاد اسهال
می کند – ایجاد اختالل در سنتز پروتئین – مهار جذب قند و آمینواسید را در روده باریک – اثر دستگاه عصبی مرکزی مانند نوروتوکسین –
تخریب اندوتلیال گلومرولی و سندروم اورمی همولیتیک (  – ) HUSآسیب به گلومرولی و ایجاد نارسایی حاد کلیوی (سندروم اورمی همولیتیک)

بیماری های بالینی

 دوره کمون۰-۳ :روزه
 عالئم اولیه :اسهال آبکی فراوان ،بدون تهاجم مخاطی
 عالئم اصلی بیماری :گرفتگی عضالت تحتانی شکمی ،کرامپ یا درد شکمی ،اسهال آبکی و خونی ،تب(زور پیج ،چرک خون فراوان در مدفوع)
تشکیل آبسه در دیواره روده بزرگ و انتهای روده کوچک ،نکروز غشاء مخاطی ،ایجاد زخم سطحی ،خونریزی ،تشکیل غشاء کاذب روی زخم
ها (دارای فیبرین ،لوکوسیت ،باکتری و سلولهای مرده)  ،تخریب سلول های گلومرولی نقص کلیوی (سندروم اورمی همولیتیک) ،مهار جذب
قندها و آمینواسیدها در روده کوچک و تاثیر بر سیستم عصبی مرکزی

درمان

پزشکی بهمن  89تبریز

فاکتور های ویروالنس

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

لیپروفلوکساسین  ،آمپیسیلین  ،داکسی سایکلین  ،تریمتوپریم  ،سولفومتاکسازول و کلرامفنیکل ( انتخاب بر اساس آنتی بیوگرام برای عدم
مقاومت)

تشخیص آزمایشگاهی



پیشگیری






نمونه :مدفوع – در الم لکوسیت و  RBCو میزان معینی نوتروفیل  ،اریتروسیت و موکوس مشاهده میشود
کشت :در محیط افتراقی مثل مک کانکی آگار(الکتوز منفی  تولید کلونی بیرنگ) و  EMBآگار (ائوزین متیلن بلو آگار)
محیط کشت انتخابی :مثل  ( HEهکتون انتریک ) آگار
تست های بیوشیمیایی :تعیین  HFSمنفی بودن آن ( عدم تولید  ) HFSو غیرمتحرک بودن آن(افتراق از سالمونال که  HISتولید می کند و
متحرک است)
شناسایی نهایی با آنتی سرم :اختصاصی صورت می گیرد که به صورت Shingella Boydii Shingella Flexneri Shingella
 Dysentriae Shingella Sonneiتعیین هویت می شود

رعایت بهداشت شخصی(شستن دست ها) و رعایت بهداشت محیط و آب و غذا عفونت عمومأ خود محدود شونده است ولی برای جلوگیری از
انتشار آن به اطرافیان  ،توصیه به درمان با آنتی بیوتیک شده است
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دکترپیرزاده
نگار میانجی
نگار میانجی
نیلوفر سلیماننژاد
نیلوفر سلیماننژاد
نیلوفر سلیماننژاد
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خانواده انتروباکتریاسه
ویژگی
عمومی

عفونت به ندرت در افراد با ایمنی کامل ،شایعترین عفونت بیمارستانی نوزادان و افراد با ایمنی ناقص (سیتروباکتر کوزی :ایجاد مننژیت و
آب مغزی در نوزادان)

طبقه بندی
جنسهای
مهم

سالمونال
کلبسیال
انتروباکتر
یرسینیا
پروتئوس
مورگانال
سراشیا
سیتروباکتر

کلبسیال
ویژگی
عمومی
طبقهبندی
گونهها

گرم منفی ،اکسیداز منفی ،کپسول بزرگ ،کلونی مخاطی ،پاتوژن عفونت بیمارستانی
پنومونیه :شایعترین
اکسی توکا
گرانولوماتیس
رینواسکلروماتیس
اوزونا

پروتئوس
ویژگی عمومی
گونههای مهم
بیماری
تشخیص
آزمایشگاهی

انتروباکتر
ویژگی عمومی
طبقهبندی
گونههای مهم

بیماری
پنومونی لوبار اولیه (گرایش به لوب فوقانی) ،ایجاد خلط ،هموپتزی ،آبسه
پنومونی لوبار اولیه ،عفونت زخم ،عفونت بافت نرم ،عفونت مجاری
ادراری ،باکتریمی
گرانول اینگوئینال ،ندول زیرپوستی روی آلت تناسلی و کشاله ران ،انتقال
جنسی

تشخیص

مشاهده اجسام دنووان
) (Donovanosisدر
اسمیر بافتی یا بیوپسی

گرانولوماتوس بینی ،اسکلروما
رینیت آنتریک مزمن (تخریب مخاط بینی)

باسیل گرم منفی فلور روده ،از خانواده انتروباکتریاسه ،پاتوژن فرصت طلب ،الکتوز منفی ،اورهآز و فنیل آالنین دآمیناز
مثبت
میرابیلیس
ولگاریس
میرابیلیس عفونت مجاری ادراری ،عفونت مثانه (سیستیت) ،عفونت کلیه (پیلونفروتیت) ،سنگ کلیوی (با رسوب کلسیم و
منیزیم) ،عفونت مجاری تنفسی
ولگاریس عفونت بیمارستانی ،باکتریمی ،پنومونی ،ضایعات موضعی
محیطکشت
Blood agar .1
حرکت خزشی  swarmingو ایجاد دوایر متحدالمرکز
Chocolate agar .2
فاقد حرکت خزشی بدلیل آگار زیاد ،کلونی بیرنگ (چون الکتوز منفیاند).
MacConkey agar .3
تولید ( H2Sمحیط حاوی تیوسولفات سدیم) و کلونی سیاه
Hekton Enteric agar ،SS agar ،TSI .4
نکته :سالمونال تیفی موتوژن رودهای است و باید از پروتئوس که فلور میباشد افتراق داده شود.
استفاده از آنزیمهای :فنیل آالنین دآمیناز و اورهآز (سالمونال فاقد این دو است).
برای افتراق این دو
سالمونال تیفی  H2Sتولید میکند ولی برخی گونههای دیگر سالمونال ،این گاز را تولید نمیکنند.
باسیل گرم منفی متحرک ،کپسول کوچک ،پاتوژن عفونت بیمارستانی (مجاری ادراری ،زخم ،پنومونی)
گلواسه
آئروژنز
2
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سالمونال
ویژگی
عمومی

خانواده :انتروباکتریاسه
باسیل گرم منفی ،اغلب متحرک با فالژل  ،peritrichousبیهوازی اختیاری ،گلوکز مثبت ،مانوز مثبت ،الکتوز منفی ،اکسداز منفی،
تولید ( H2Sوجه افتراق از شیگال) ،زئونوس
انتریکا
بر اساس
طبقهبندی
همولوژی
گونهها
بونگوری
DNA
تیفوئیدی
بر اساس
سروتیپ
غیر تیفوئیدی
هجوم به  .1سلول  Mپالک Peyer Patch
اتصال به سلول مخاطی روده کوچک
بیماریزایی خوردن سالمونال
 .2انتروسیت
تکثیر داخل واکوئل ،ورود به سیتوپالسم ،لنف ،خون
ژن بیماریزایی .1 :جزایر بیماریزایی  :1مسئول ترشح پروتئین تهاجمی و یپسیستم ترشحی تیپ 3
 .2جزایر بیماریزایی  :2مسئول فرار از کمپلمان ایمنی
شایعترین منبع :مرغ ،تخم مرغ ،ماکیان ،محصول لبنی ،تخته برش مرغ آلوده
اپیدمیولوژی مخزن حیوانی :کلرازیوس
انسانی :تیفی و پراتیفی در کیسه صفرا
بیماری
بالینی

بسیاری فاقد میزبان اختصاصی (هم حیوان و هم انسان) ،انتشار مستقیم مدفوعی دهانی
شایعترین فرم ،همه سروتایپها مخصوصا :موریوم و انتریتیدیس
گاستروانتریت
شروع عالئم 6-44 :ساععت بعد از مصرف
عالئم :تهوع ،استفراغ ،اسهال فاقد خون ،تب پائین ،گرفتگی عضالت شکم ،درد عضله ،سردرد ،درگیری روده
بزرگ ،باکتریمی ،ضایعات التهابی روده کوچک و بزرگ
خودمحدودشونده
کشت خون منفی
کشت مدفوع مثبت
همه گونهها مخصوصا :تیفی ،پاراتیفی ،کلرازیوس
سپتیسمی
عفونت موضعی :مننژیت ،استئومیلیت ،اندوکاردیت ،آرتریت سپتیک،
ورود از دهان مخاط روده خون
فاقد تظاهرات رودهای
کشت خون مثبت
گلبول سفید زیاااد
گونه :تیفی
تب تیفوئید /حصبه /تب تیفوئید /حصبه
تب رودهای
گونه :پاراتیفی
تب پاراتیفوئید /شبه تیفوئید /شبه حصبه
اسکات سولر (پاراتیفی  Bقدیم)
هیرسفیلدیا (پاراتیفی  Cقدیم)
ماکروفاژ طحال ،کبد ،مغزاستخوان
اولیه مسیر :دهان مخاط روده لنف خون
کومون 11 :تا  14روز
عالئم :تب ،بیقراری ،سردرد ،درد عضله ،ضعف ،برادی کاردی ،بیاشتهایی ،یبوست،
اسهال خونی ،در موارد نادر rose spot :روی قفسه سینه و شکم
فازهای
عفونت مجدد
کلونیزه درکیسه صفرا
باکتریمی ثانویه مسیر :ورود مجدد به خون
هفته اول :کشت خون مثبت
هفته دوم :کشت مدفوع مثبت
گلبول سفید نرمال یا پائین
فاقد مخزن حیوانی
کلونیزاسیون بدون
مخزن انسانی :تیفوئید و پاراتیفوئید در کیسه صفرا
عالمت
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گاستروانتریت

سپتیسمی

درمان

تب تیفوئید
کلونیزاسیون بدون
عالمت
گاستروانتریت
سپتیسمی
تب تیفوئید
کلونیزاسیون دون
عالمت

یرسینیا
ویژگی عمومی
طبقهبندی
گونههای مهم
بیماریزایی

اپیدمیولوژی
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 .1کشت تیفی و پاراتیفی
نمونهها :خون (هفته اول مثبت) ،مغز استخوان ،مناطق استریل ،ادرار (هفته دوم مثبت) ،ترشحات رودهای،
مدفوع (هفته دوم یا سوم مثبت)
محیط:
افتراقی غنیکننده
بیرنگ چون الکتوز منفی
MacConkey agar 
Bismuth Sulfite (BS) agar 
مرکز سیاه رنگ بدلیل تولید H2S
Hektoen Enteric (HE) agar 
Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) agar 
 .2تست بیوشیمیایی
تست ویدال (آگلوتیناسیون) :هفته دوم و سوم
 .3تست سرولوژی
کشت خون هفته اول مثبت
کشت ادرار هفته دوم مثبت
کشت مدفوع هفته اول مثبت
کشت مایع دئودنوم (برای اثبات مجرای صفرای ناقلین)
خودمحدود شونده ،جایگزینی مایعات الکترولیت ،درمان ضد میکروبی در نوزاد و سالمند
بر اساس آنتیبیوگرام یکی از :آمپیسیلین ،تریمتوپریم ،سولفومتاکسازول ،سفالوسپورین نسل  ،3فلوئوروکینولون
تزریقی
آزیترومایسین خوراکی
آمپیسیلین ،برداشت کیسه صفرا

باسیل گرم منفی ،از خانواده انتروباکتریاسه ،بیحرکت ،بیهوازی اختیاری ،الکتوز منفی ،کاتاالز مثبت ،اندول اکسیداز و اورهآز منفی
سپتیس (عامل طاعون)
انترولیتیکا (پاتوژن رودهای)
سودوتوبرکولزیس (پاتوژن رودهای)
دارای دو پالزمید با ژنهای ویروالنس: .1ژن ) :Fraction-1 (F1مسئول کدکردن کپسول پروتئینی ،فسفولیپاز D
 .2ژن ) :Plasminogen Activator (Plaمسئل تخریب اجزای کمپلمان ،مانع فاگوسیتوز بواسطه سیستم ترشحی تیپ 3
(تزریق پروتئینهایی به سلول میزبان برای دفسفریله پروتئین الزم برای فاگوسیتوز و اختالل در رشتههای اکتین برای
آپوپتوز سلول) ،تخریب لخته فیبرینی و انتشار سریع
مقاومت سرمیجذب آهن از میزبان به صورت مستقل از سیدوفورزئونوس ،انسان :میزبان اتفاقی
دو فرم عفونت برای گونه پستیس:
 .1طاعون شهری
مخزن :موش ،انتقال به انسان توسط گزش کک (شایعترین نوع)Xenopsylla Cheopis :
مسیر :تکثیر در روده میانی کک تولید کوآگوالز ایجاد لخته انسداد پرونتروکلوس (مانع عبور غذا به بخش پائین)
کشته میشود.
PMN
فاگوسیته شدن توسط
احساس گرسنگی کک گزش و تلقیح خون
تکثیر مییابد.
ماکروفاژ
که پس از تکثیر ،با تولید پروتئین ضد فاگوسیتوزی موجب تورم ،التهاب شدیدهموراژیک و نکروز آبکی در ندول لنفاوی شده
و طاعون خیارکی را بوجود میآورد.
 .2طاعون روستایی
عفونت در سجاب ،خرگوش ،موش ،گربه جنگلی
موجب مننژیت عفونی ،پلوروپریکاردیت و تشکیل ضایعات نکروزی و خونریزیدهنده هم میشود.
انترولیتیکا
مخزن طبیعی :خوک ،جوندگان ،احشام ،خرگوش
سودوتوبرکولزیس
مخزن طبیعی :جوندگان ،حیوانات وحشی ،پرندگان
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پستیس
 .3طاعون خیارکی
کومون 2-7 :روز
گزش کک ،تب باال ،تورم غدد لنفی کشاله ران ،زیربغل و گردن
اگر درمان نشود ،ورود از لنف به خون ،سپتیسمی ثانویه ،ورود به سایر ارگانها از جمله ریه،عفونت ریوی
عالئم طاعون سپتیسمی ثانویه :اسهال ،تهوع ،انعقاد داخل عروقی منتشر  ،DICافت فشار خون ،شوک سپتیک ،کاهش
هوشیاری ،از کار افتادن کلیه و قلب
 .4طاعون ریوی
کومون 2-3 :روز
عفونت ریوی اولیه بر اساس استنشاق قطرات تنفسی
عالئم :تب ،بیقراری ،ضعف ،ادم و خونریزی ریوی
سال ح بیولوژیکی

تشخیص
آزمایشگاهی

درمان
سراشیا
ویژگی عمومی
گونه مهم
بیماری بالینی
بیماریزایی
تشخیص
آزمایشگاهی

نمونه کشت
رنگ آمیزی :رایت و گیمسا ،شکل :دوقطبی شبیه سنجاق قفلی
 .1خون
رنگ آمیزی اختصاصی :رنگ آنتیبادی فلورسانت برای تشخیص آنتیژن کپسولی F1
 .2آسپیره ندول لنفاوی  .3خلط (در پنومونی)  .4مایع نخاعی (در مننژیت)  .5تهیه آنتیبادی از سرم
محیط کشت
Blood agar 


Chocolate agar



( MacConkey agarکلونی بیرنگ)



Brain-Heart Infusion Broth

داروی انتخابی :استرپتومایسین
داروی جایگزین :جنتامایسین ،داکسیسایکلین ،فلوروکینولون مثل سیپروفلوکساسین
باسیل گرم منفی ،از خانواده انتروباکتریاسه ،پاتوژن فرصتطلب در بیماران بستری و معتادان تزریقی ،عفونت بیمارستانی
مارسنس
پنومونی -اندوکاردیت -عفونتهای زخم ،استخوان و بافت نرم -باکتریمی
در بچهها :مجاری گوش بعنوان خزن عفونت ،انتقال :فرد به فرد ،ابزار پزشکی ،مایعات داخل وریدی ،کاتتر
پیگمان قرمزرنگ ) ،(prodigiosinکلونی قرمزرنگ در محیط کشت MacConkey agar
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خانواده باسیلوس
بیش از  05جنس – توانایی تولید اسپور – اهمیت جنس باسیلوس از نظر بالینی -حدود 055گونه اغلب فرصتطلب
 2گونه مهم بالینی :آنتراسیس -سرئوس

ویژگیهای عمومی

آنتراسیس
عامل سیاهزخم  – Anthraxسالح جنگ بیولوژیکی – باسیل
طول 3-8μmعرض  - 1μmتک/جفت/زنجیره بلند مارپیچی
مشاهده اسپور :کشت  0،2روزه – کشت انکوبه شده در فشار پایین – CO2عدم مشاهده در نمونههای بالینی
اگزوتوکسین  pXO1روی پالزمید :دارای 0پروتئین (PAآنتیژن حفاظتی و ایمونوژن) و (EFفاکتور ادم) و (LFفاکتور کشنده) – ترکیب یکی
از دو فاکتور با  PAبرای سمیت
 EFو  :EFمهار کنندگان سیستم ایمنی ذاتی میزبان
 تشکیل منفذ اولیه(یک کمپلکس حلقوی)  اتصال به لتال یا ادما فاکتور  تاثیر بر سلول
لتال فاکتور :وابسته به روی – باعث شکاف (MAP-Kinaseناظم عملکرد سلولی) و تحریک ماکروفاژ  رهاسازی  IL-1βو  TNF-α
مرگ سلول
ادما فاکتور :آدنیالت سیکالز وابسته به کالمودولین – افزایشدهنده  – cAMPباعث ادم بافتی

توکسین

فاکتورهای ویروالنس

علت تاکید بر  :PAاتصال به گیرندههای اختصاصی در سطح سلول  شکاندن  PAتوسط پروتئازهای میزبان  باقی ماندن قطعه بزرگ

.1کشنده  :فعالیت متالوپروتئازی(وابسته به روی)  تحریک ماکروفاژ  رهاسازی فاکتور نکروزدهنده توموری (،)TNF-α
 ،IL-1Bلیز ماکروفاژها در کشت سلولی
 .2ادم  :فعالیت آدنیالت سیکالزی  عامل تجمع مایعی  سیاهزخم

انواع سیاهزخم

عفونت سیاهزخم(زئونوس) :مخصوص علفخواران – مشکلی بزرگ در کشور بدون واکسیناسیون حیوانات – انتقال بین حیوانات با ورود اسپور
با مصرف گیاه در خاک آلوده – عفونی بودن طوالنی مدت خاک – ابتالی انسان بهصورت تصادفی.1 :تماس با حیوانات آلوده .2تماس با
محصوالت عفونی آنها .0حمله بیولوژیکی
در حادثه بیوتروریستی  2551با نامههای آلوده ،ابتالی  11نفر به سیاهزخم استنشاقی و  11نفر به سیاهزخم پوستی و فوت  0نفر از
مبتالیان استنشاقی

Cutaneous

اپیدمیولوژی

کپسول :دارای کپسول پلیپپتیدی  :Poly-D-glutamic Acidقابل مشاهده در نمونه بالینی و کشتهای خاصی در خارج بدن – ژنهای
کدکننده کپسول capA capB, capC :روی پالزمید  ،pXO2یک سروتایپ شناسایی شده ،ممانعت از فاگوسیته شدن باکتری

پوستی
شایعترین()%50
راه انتقال :تلقیح پوستی اسپور(معموالً در دست ،سر و گردن) در تماس با خاک یا فرآورده آلوده حیوانی(چرم ،پوست ،مو ،پشم)
روند بیماری :ایجاد پاپول بدون درد در محل ورود باسیلوس  زخم اولسری محاط با وزیکولها  اسکار نکروزی با عالئم
احتمالی سیستماتیک ،لنفادنوپاتی و ادم حجیمی
* مرگ و میر بدون درمان%25 :

2
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گوارشی
نادر در انسان ،رایجترین در علفخواران
راه انتقال :خوردن اسپور
روند بیماری:
 .1تهاجم فوقانی :زخم دهان و مری ،تورم غدد لنفاوی موضعی ،ادم و سپتیس
 .2تهاجم به سکوم و ایلئوم :تهوع ،استفراغ ،بیحالی و بیقراری منجر به بیماری سیستمیک
مرگ و میر %155 :کشنده در اثر ابتال
استنشاقی
پشمریسان(%0کشندهترین)
راه انتثال :استنشاق اسپورها در پردازش موی حیوانی ،دوره کمون طوالنی و نهفته در حفرات بینی یا در راههای هوایی تحتانی

Inhalation

ادامه انواع سیاهزخم
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روند بیماری :بلعیده شدن اسپورها توسط ماکروفاژهای آلوئولی  انتقال به غدد لنفاوی مدیاستینال  ظهور عالئم غیراختصاصی
(تب ،درد ماهیچه ،سرفه غیرچرکی و بیقراری)  عالئم شدیدتر در مرحله دوم بیماری(تب ،ادم ،غلیظ شدن مدیاستین (بزرگی
شدید غدد مدیاستینال) ،نارسایی تنفسی ،سپسیس و مننژیت در نیمی از مبتالیان)
* احتمال پایین پنومونی
* غالبا شوک و مرگ یک روز بعد بروز عالئم مگر با تشخیص به موقع و درمان
* طبق شواهد سرولوژیک فرم بی عالمت سیاه زخم تنفسی نداریم.

نمونهبرداری(از چرک ضایعات موضعی ،غدد لنفاوی ،خون) و تهیه اسمیر و رنگآمیزی گرم(مشاهده باسیلهای گرم مثبت بلند و باریک

تشخیص آزمایشگاهی

دارای کپسول و فاقد اسپور در نمونههای بالینی در الم
کشت در آگار :کلونیهای چسبیده خاکستری تا سفیدرنگ  -ظاهر خرده شیشه  -فاقد همولیز و حرکت  -با حاشیه نامنظم و برآمده به
شکل کالف مو در برخی کلونیها
 روشهای شناسایی برای تائید قطعی:



لیز باکتری توسط باکتریوفاژگاما Gamma phage



تشخیص کپسول توسط فلورسنت آنتی بادی DFA

درمان

امروزه Ciprofloxacin /Doxycycline :با  2-1داروی دیگر Penicillin ،Imipenem ،Clindamycin ،Clarithromycin
Rifampin ،Vancomycin ،
* پنیسیلین خوراکی(آموکسیسیلین) برای نوع جلدی اکتسابی

کنترل



شناسایی ژنهای توکسین زا با PCR

عدم امکان ریشهکنی.1 :اسپور به مدت طوالنی در خاک میماند  .2بیوتروریسم
واکسن علفخواران نواحی اندمیک  -سوزاندن/دفن الشه آلوده  -واکسیناسیون افراد پرخطر
راهکارهایی برای غیرفعالسازی توکسین با تمرکز بر روی  PAو جایگاه گیرنده آن:
 .1تزریق غیرفعال آنتیبادیهای مونوکلونال انسانی علیه  PAاز مرگ نوع تنفسی در حیوان جلوگیری کرده و توسط داوطلبین انسانی
تحمل شده است.
 .2کمپلکسهای پپتیدی سنتتیک با هدفگیری گیرندههای  ،PAجهت خنثیسازی توکسین در مدلهای حیوانی

3

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

شناسی/خالصه جلسه 71

پزشکی بهمن  89تبریز

باسیل بزرگ ،گرم مثبت و اسپوردار
عامل عفونت چشمی،گاستروانتریت ،سپسیس مرتبط با کاتتر وریدی ،پنومونی شدید (به ندرت)،عفونت شنت ،CNSاندوکاردیت به خصوص
در معتادان تزریقی ،باکتریمی و مننژیت در افرادی بااختالل سیستم ایمنی
فرم استفراغی
با انتروتوکسین مقاوم به حرارت و پروتئولیز ،با مصرف غذای مانده(با پخت برنج آلوده ،اسپور مانده در صورت عدم نگهداری در یخچال بهباکتری رویشی تبدیل شده ،انتروتوکسین آزاد میکند که با گرم کردن مجدد از بین نمیرود)
مشابه مسمومیت غذایی استافیلوکوک اورئوس ،خود محدود شونده Intoxicationوجود توکسین در مادهی غذایی به جای خود باکتری و دوره کمون کوتاه( 0،1ساعته) با دوره بیماری کمتر از  22ساعتعالئم :تهوع ،استفراغ ،کرامپ شکمی ،معموالً بدون تب و اسهال ،نادرا اختالل کبدی با اختالل در متابولیسم اسید چرب میتوکندریفرم اسهالی
اندوتوکسین حساس به حرارت مشابه اندتوکسین  E.coliو Vibrio Cholerae
پی تحریک آدنیالت سیکالز  افزایش  cAMPدر اپیتلیال روده  اسهال آبکی
با مصرف گوشت و سبزیجات و سس آلوده
دوره کمون نسبتاً طوالنی  1تا  22ساعت (تکثیر و تولید انتروتوکسین) با دوره بیماری یک روزه یا بیشتر
عالئم :اسهال شدید ،درد شکم ،معموالً بدون تب و استفراغ
عفونت چشمی :به دنبال آسیب چشم با اشیای آلوده به خاک –  0نوع توکسین موثر :توکسین نکروزدهنده ،یک انتروتوکسین حساس به
حرارت ،سرئولیزین ،همولیزین قوی و فسفولیپاز ( Cلستیناز قوی)
پان افتالمی :بیماری پیشرونده سریع بیشتر در معتادان تزریقی بااز بین رفتن بینایی در طی  22ساعت

کشت و جداسازی باکتری از غذای آلوده و نمونه بالینی (جداسازی باکتری از مدفوع کافی نیست).
*احتمال آلودگی حین جداسازی از نمونهی بالینی بیمار بیعالمت وجود دارد.
تست افتراق:
سرئوس :انتهای گرد ،بتاهمولیتیک ،متحرک و مقاوم به فاژ گاما
آنتراسیس :بدون هملیز ،غیرمتحرک و حساس به فاژ گاما

درمان

عفونت کاتتر داخل وریدی – عفونت شنت سیستم عصبی مرکزی – اندوکاردیت پنومونی – باکتریمی

تشخیص

سایر بیماریها

فرمهای گاستروانتریتیس(عفونت غذایی)

ویژگیهای عمومی

سرئوس

 درمان عالمتی :کافی برای گاستروانتریت درمان عفونتهای پیشرونده :ونکومایسین ،کلیندامایسین ،سیپروفلوکساسین و جنتامایسین* عفونتهای چشمی باید سریع ًا درمان شوند.
* مقاوم به پنیسیلین و سفالوسپورینها

نمونه سواالت:
کدام باکتری عامل بیماری پشمریسان است؟
 .1کلستریدیوم دیفسیل

 .2باسیلیوس اورئوس

 .0باسیلوس آنتراسیس

 .4کلستریدیوم پرفرینجنس
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جنس کپسول کدام باکتری از پلی دی گلوتامیک اسید است؟
.1نیسریا گونوره

 .2باسیلیوس آنتراسیس

.0استرپتوکوک پنومونی

.4استرپتوکوک پیوژنز

در کدام باکتری ،کپسول وجود ندارد؟
 .1گونوکوک

.2باسیلوس آنتراسیس

.0مننگوکوک

.4استرپ آگاالکیتهدر

در بیماریزایی کدام یک ،باکتریوفاژهای لیزوژنیک نقشی ندارند؟
.1کورینه دیفتریه

.2استرپتوکوکوس پیوژنز

.0کلستریدیوم بوتولینوم

کدام گزینه در مورد باسیل آنتراسیس ،صحیح است؟
.1عدم حرکت ،همولیز بتا ،حساسیت به فاژ گاما
.2تحرک ،کشندگی برای موش ،مقاومت به فاژ گاما
.0عدم حرکت ،ذوب ژالتین ،حساسیت به فاژ گاما
.4تحرک ،همولیز گاما ،مقاومت به فاژ گاما
در مورد باسیلوس سرئوس ،کدام گزینه صحیح نیست؟
.1باکتری قادر به ایجاد سپتیسمی نیست
.2یکی از عوامل مهم عفونتهای چشمی میباشد
.0گاستروانتریت استفراغی مشابه استافیلوکوک میدهد
.4گاستروانتریت اسهالی مشابه کلستریدیومها میدهد
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.4باسیلوس سرئوس

دکتر پیرزاده
امیر جهاندیده
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کلستریدیوم
باسیل گرم مثبت – اسپوردار بی هوازی – تکثیر در همه جا
فیزیولوژی

کلستریدیوم دیفیسیل
باسیلی بزرگ – گرم مثبت و بی هوازی
قسمتی از فلورنرمال روده

اسید چرب فرار ( )Volatile Fatty Acidsبوی اصطبل اسب یا بوی انباری می دهد

فاکتورهای ویروالنس

توکسین : A
انتروتوکسین  -باعث جذب نوتروفیل ها یا پلیمورفونوکلئرها ( )PMNبه داخل ایلئوم در محل کلونیزاسیون و ترشح سایتوکاین ها
اثر سایتوپتیک  گسیختگی ارتباطات محکم بین سلولی و نفوذپذیری جدار روده  اسهال
توکسین : B

اپیدمیولوژی

بیماری کولیت با غشا کاذب :
علت :مصرف آنتی بیوتیک  تغییر فلورنرمال روده ای(افزایش کلستریدیوم دیفیسل روده)  حساسیت به دیفیسل
*وابسته به آنتی بادی
* 5الی  01روز پس از مصرف آنتی بیوتیک نمایان می شود.
عالیم  :اسهال ،کرامپ (گرفتگی) شکمی ،پالک های زرد مایل به سفید روده
عدم درمان  :بیماری مگاکولون توکسیک ایجاد میشود

تشخیص

آشکار شدن و تشخیص انتروتوکسین یا سایتوتوکسین در مدفوع به همراه تشخیص عالئم بالینی
شناسایی ژن تولید کننده توکسین کلیستریدیوم دیفیسیل مستقیماً در نمونه بالینی

درمان

سایتوکسین  -دپلیمریزاسیون اکتین سلولی و تخریب اسکلت سلولی

قطع آنتی بیوتیک
مترونیدازول یا ونکومایسین
 01 - 01درصد بیماران ،بیماری عود کرده

فیزیولوژی

کلستریدیوم پرفرنژنس
باسیل – درشت – چهار گوش – مستطیل شکل – گرم مثبت – غیر متحرک
به ندرت در آن اسپور دیده میشود (تشخیص از سایر کلستریدیوم)
رشد سریع در محیط کشت – حالت بتا هموالیزیس در محیط بالد آگار
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سلولیت و میوزیت چرکی :ضایعه محدودی  ،نکروز عضالنی ندارند
میونکروز  گانگرن گازی یا میونکروزیس:
شروع با درد شدید  در عرض  0هفته از طریق جراحی یا تروما ،عالئم گسترش پیدا میکنند  نکروز عضالنی وسیع ،شوک ،اختالل
کلیوی و مرگ در عرض  0روز بعد از شروع بیماری
گانگرن گازی :گاز موجود در بافت ،ناشی از فعالیت متابولیکی باکتری های در حال تقسیم است
میونکروز کلستریدیومی:
توسط کلستریدیوم پرفرنژنس ،سلول التهابی نداریم
مسمومیت غذایی کلستریدیومی:
خوردن محصوالت گوشتی آلوده کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ  Aمواد انتروتوکسین
دوره کمون کوتاه – کرامپ شکمی و اسهال آبکی – تب و تهوع و استفراغ وجود ندارند.
اسهال مشابه اسهال باکتری باسیلوس سرئوس می باشد.
کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ   Cمولد توکسین بتا و عامل بیماری انتریت نکروزان
نکروز در ژژنوم با عالئم درد حاد شکمی ،استفراغ ،اسهال خونی ،زخم شدن روده کوچک و سوراخ شدن دیواره روده ،منجر به پریتونیت و
شوک میشود.

آزمایشگاهی

تشخیص انتریت نکروازن

اگزوتوکسین «آلفا ،بتا ،اپسیلون و یوتا»
تقسیم بندی  5تیپ  Aتا E
توکسین آلفا  :مهمترین توکسین ،تولید توسط هر پنج تیپ ( Aبیشترین) ،به عنوان لسیتیناز یا فسفولیپاز  Cعمل میکند (تخریب سلولهای
اریتروسیت ،پالکتها ،لکوسیتها و سلولهای اندوتلیال) که باعث همولیز ،افزایش نفوذپذیری عروق ،تخریب بافتی ،ایجاد سمیت کبدی و اختالل
عملکرد ماهیچه های قلبی میگردد.
توکسین بتا :
هموالیتیک – نکروزکننده  -لستیناز نیست.
توقف عملکرد روده  -از بین رفتن مخاط روده  -تشکیل ضایعات نکروزه در انتریت نکروزال یا پیگ بل
توکسین اپسیلون :
پروتوکسین(پیش توکسین)  -فعال توسط تریپسین  -افزایش نفوذپذیری عروق دیواره روده
توکسین یوتا :
تولید توسط کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ E
فعالیت نکروتیک ،افزایش نفوذپذیری عروقی
آزاد در مرحله اخر اسپوراالسیون در روده  اتصال به گیرنده های غشای پرزدار ایلئوم و ژژنوم
*انتروتوکسین کلستریدیوم پرفرنژنس به عنوان سوپرآنتی ژن عمل کرده و باعث تحریک فعالیت لنفوسیت  Tمیشود.
*تیپ  :Aایجاد عفونت بافت نرم – مسمومیت غذایی – انتریت نکروزان – سپتیسمی

بیماری های بالینی

پزشکی بهمن  89تبریز

فاکتورهای ویروالنس

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

مشاهده باسیل گرم مثبت درشت در غیاب لکوسیت  -به دلیل سرعت رشد باال از این عامل می توان برای تشخیص آزمایشگاهی استفاده کرد.
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محیط کشت :گوشت خورد شده – محیط تایر گلیکوالت و بالدآگار در شرایط بی هوازی – محیط کشت بالدآگار( گلونی های صاف ،پخش
شونده و با قالب همولیتیک) بصورت همولیز دوگانه( مشخصات کلونی کلستریدیوم پرفرنژنس :همولیز بتا در اطراف کلونی و همولیز ناقص
اطراف آن)
راه های دیگر :
.1تخمیر لیتموس میلک (تخمیر طوفانی) (قند شیر را تخمیر کرده و اسید و گاز تولید میکند و باعث لخته شدن شیر میشود)  .2تست ناگلر یا
تست کمپ معکوس .3تست بررسی آنزیم
*استفاده از محیط  Egg Yolk Agarبرای بررسی لسیتیناز یا توکسین آلفا

درمان

پزشکی بهمن  89تبریز

کشت

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

درمان عفونت های بافت نرم ناشی اکلستریدیوم پرفرنژنس :جراحی بعد دوز باال پنی سیلین ،اکسیژن فشار باال
مسمومیت غذایی کلستریدیومی  :تامین آب و الکترولیت از دست داده ،آنتی بیوتیک الزم نیست
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دکتر پیرزاده
حسین میالنی
حسین میالنی – معصومه جمالی
معصومه جمالی
معصومه جمالی
نیلوفر سلیماننژاد

باکتری

گروه جزوه نویسیییی
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پزشکی بهمن  89تبریز

ویژگیهای عمومی

کلستردیوم تتالی
عامل بیماری کزاز – گرم مثبت – بیهوازی مطلق – متحرک – سخت رشد – دارای شیوع جهانی – فرم رویشی در مجاورت اکسیژن کشته
می شود ولی با تولید اسپور در شرایط نامساعد باقی می ماند.
فعالیت پروتئولیتیکی( )Proteolyticدارد ولی قادر به تخمیر کربوهیدرات ها نیست.

 -1تتانولیزین :حساس به اکسیژن –یک آنتی ژن مقاوم در برابر حرارت –باعث لیز شدن RBCها می شود و سمی نیست

توکسین

فاکتورهای ویروالنس

اسپور دارد :در انتهای باسیل قرار دارد و گرد است به همین دلیل در زیرمیکروسکوپ به شکل چوب طبل یا چوب کبریت دیده می شود.

 -2تتانواسپاسمین :نوروتوکسین حساس به حرارت – ژنهای آن روی پالزمید(غیرکانژوگیتیو) – تظاهرات بالینی کزاز را به
وجود می آورد – یک توکسین  2قسمتی( - )A,Bقسمت Bزنجیره ی سنگین که باعث اتصال به نورون حرکتی می
شود و قسمت Aسبک که قسمت عملکردی توکسین است و نوروترنسمیتر مهاری گالیسین و GABAرا که انقباض
عضله را خاتمه می دهند را بلوک میکند و باعث ادامه تحریک عصبی و اسپاسم عضالنی و فلج اسپاسمی می شود.

 2نوع کزاز وجود دارد :عمومی و موضعی

قفل شدن دهان ،خنده شیطانی ،انقباض عضالت(فلکسیون) و شرح حال گرفتن برای فهمیدن سابقه
توکسین کزاز و آنتیبادیاش قابل ردیابی نیستند زیرا توکسین به سرعت جذب نورونهای حرکتی میشود.

درمان

عمومی :شایع ترین فرم بیماری  -عضالت ماستر درگیر میشوند(قفل شدن یا همان
تریموس یا  – )Lockjawلبخند شیطانی  -تحریک پذیری و اسپاسم عضالت
پشت(اپیستوتونوس) که مهرههای کمری به شدت تحت فشاراند  -در موارد حاد سیستم
عصبی غیرارادی نیز درگیر میشود – باعث آریتمی قلبی ،نوسان فشارخون و تعریق می-
شود

موضعی :درگیری عضالت محل عفونت(مانند
کزاز سفالیک در سرو کزاز نوزادان در محل برش
بند ناف است)

تشخیص

بیماریزایی

بیماری کزاز :اسپاسم شدید عضالنی می باشد .دست و پا به حالت فلکسیون در می آید و شدت این انقباضات به حدی است که منجر به
شکستن مهره های کمر می شود – این بیماران در اثر درگیری عضالت تنفسی میمیرند.

برای درمان بافت محل عفونت اولیه با جراحی برداشته و چندین بار با سرم فیزیولوژی شست و شو داده می شود و سپس اکسیژن با فشار
باال برروی زخم میزنیم تا توکسین تولید نشود.
پنیسیلین یا مترونیدازول برای ازبین بردن و پیشگیری از تولید توکسین تجویز میشود سپس ایمونوگلوبولین علیه توکسین به بیمارداده می
شود تا توکسین پیش از رسیدن به هدف مهارشود .شل کننده عضالت وآرام بخش نیز تجویز میشود.
پیشگیری :واکسن توکسوئید کزاز

باسیل  -سخت رشد  -دارای اسپور مقاوم به حرارت باال و غالبا انتهایی و به دلیل متورم بودن به شکل چماق یا چوب تنیس دیده می شود-
 بی هوازی  -دارای یک فالژل در یک قطب – متحرک  -اسپور -درارای کپسول  -درشرایط بی هوازی مطلق رشد میکندpH-مناسب آناندکی اسیدی-دمای اپتیمم رشد آن  73درجه است

فاکتورهای ویروالنس

مهم ترین فاکتور ویروالنس توکسین است که  3تیپ آنتی ژنیک A-Gاز آن شناسایی شده
توکسین آن یک سم  2جزئی A-Bاست که قسمتBسنگین و غیر سمی که برای اتصال است و قسمت Aزیرواحد سبک با فعالیت
اندوپپدیزای وابسته به روی(به سلول وارد میشود و)  -توکسین از روده جذب و به گیرنده اختصاصی خود در روی غشای پیش سیناپسی
نورون های حرکتی(کرانیال) سیستم اعصاب محیطی و جمجمه ای متصل می شود .قسمت Aتوکسین مانع رهاسازی استیل کولین مشود و
باعث توقف انقباض عضالنی میشود و به شکل فلج شل دیده میشود.

عمومی

ویژگیهای

کلستریدیوم بوتولینوم
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 -1غذایی(کالسیک) :در اثر مصرف کنسروهای خانگی( Aو  )Bو کنسرو ماهی( )Eبه وجود می آید .عالئم اولیه شامل اختالالت بینایی،
خشکی دهان ،درد شکم ،حالت تهوع و استفراغ ،اختالل در تکلم و عضالت درگیر در بلع ،ایست تنفسی و حتی ایست قلبی در
بیماردیده میشود ولی تب ندارد.
 -2نوزادی :بیشترین شیوع  -با مصرف غذای آلوده با اسپور بوتولینوم مانند عسل،شیرخشک آلوده یا حتی خاک آلوده.
این بیماری معموال کودکان زیر 1سال را درگیر میکند و عالئم غیراختصاصی نظیر یبوست ،گریه ضعیف و عدم رشد کافی مشاهده میشود.
میتواند موجب بیماری کودک شل شود.
 -7زخم :با آلودگی بافت با اسپور رخ میدهد که معموال در معتادان تزریقی دیده میشود .عالئم بالینی شبیه بوتولیسم غذایی
 -4تنفسی :استفاده از توکسین به عنوان سالح بیولوژیکی
2مدل فلج داریم-1 :شل :عضله منقبض نمیشود(بوتولیسم) -2اسپاستیک :در آن انقباض شدید رخ میدهد(کزاز)

تشخیص

برای تشخیص ردیابی توکسین استفاده میشود مثال برای تشخیص بوتولیسم غذایی فعالیت توکسین را در غذای آلوده ،سرم ،مدفوع یا
مایعات معدی بیمار تایید میکنند.
*در طول این بیماری آنتی بادی های حفاظت کننده در بدن تولید نمیشود بنابراین امکان ابتالی مجدد وجود دارد

درمان

 -1احیا قلبی و حمایت تنفسی نظیر استفاده از ونتیالتور
 -2حذف ارگانیسم ازدستگاه گوارش با شست و شوی معده یا درمان با مترونیدازول و پنی سیلین
 -7استفاده از آنتی توکسینهای  7ظرفیتی که علیه توکسین A,B,Eتولید شده و برای خنثی کردن توکسین آزاد در خون استفاده میشود.

پیشگیری

پزشکی بهمن  89تبریز

بمیاریزایی (انواع بوتولیسم)

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

-1ازبین بردن اسپوردرمواد غذایی و جلوگیری از رویش اسپورها(نگهداری غذا در pHاسیدی یا دمای  4درجه و پایین تر)
-2تخریب توکسین از قبل تولید شده با استفاده از حرارت 166-06درجه به مدت 16دقیقه
 -7عسل آلوده به اسپور در ارتباط است بنابراین به کودکان زیر  1سال عسل داده نشود.
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پرهکرربر جر ر ر ج98ج
تبو ه

باسیلوس های گرم مثبت هوازی و بدون اسپور
لیستریا ،مونوسایتوژنز و کورینه باکتری دیفتریه  :پاتوژن انسانی

اگزوتوکسین متشکل از دو پلی پپتید  aو  _bاتصال توسط پیوند
دی سولفیدی _ ناحیه کاتالیتیک روی زیرواحد  Aکه
elongation factor 2را غیر فعال و از سنتز پروتیین ممانعت

کورینه باکتریوم جیکیوم :پاتوژن فرصت طلب

میکند و ناحیه متصل شونده به گیرنده و ناحیه انتقالی روی B
است

اریزیولوتریکس روزیوپاتیا  :پاتوژن حیوان و انسان

گیرنده توکسینHB-EGF :بر روی سلول های قلبی و عصبی
جنس کورینه باکتریوم  :هوازی یا بی هوازی اختیاری غیر
متحرک و کاتاالز مثبت – اغلب تخمیر الکتیکی کربوهیدرات

توکسین وارد خون میشود ولی نیازی به ورود خود ارگانیسم به
خون نیست

رشد در محیط کشت معمولی ( سویه لیپوفیل نیازمند لیپید)

Diphtheria toxin repressorدر حضور غلظت باالی آهن از
تولید توکسین جلوگیری میکند.

ـ بخشی از فلور ساکن و فرصت طلب( مثل کورینه باکتریوم
دیفتریه)
 ۱۵۰گونه و زیرگونه -دیواره سلولی حاوی  :آرابینوز و گاالکتوز
و مزو دی آمینو پایمیلیک اسید گاها اسید مایکولیک کوتاه زنجیر

اپیدمیولوژی

مایکوباکتریوم و نو کاردیوم اسید فست

انتشار جهانی  .انتقال از قطرات تنفسی یا تماس با پوست .انسان
تنها مخزن است.

کورینه باکتریم اسید فست نیست

وضعیت ایمنی افراد مختلف:

جنس های بیماری زا :

* افراد کامالا سالم و ایمن ← کلونیزاسیون بدون عالمت

آرکانوباکتریوم :فارنژیت -سلولیت -عفونت های زخم – ایجاد
آبسه-سپتیسمی – اندوکاردیت

* افراد نسبتا ا ایمن ← بیماری تنفسی خفیف

تروفریما :اندوکاردیت-عفونت جسم خارجی
روتیا  :بیماری ویپل

( :)Corynebacterium Diphtheriaباسیل گرم مثبت  -بدون
حرکت  -بدون اسپور  -بدون کپسول  -چماقی شکل(با آرایش  Yو
Vشکل)  -ذخیره فسفات غیر آلی به شکل گرانولهای
پلیفسفات(متاکرومیک با دانههای ولوتین)
رنگ پذیری نامنظم -پلئومورفیک – تشکیل کلونی در محیط بالد
آگار در  ۴بیوتایپ :گراویس – بلفانی – اینترمدیوس – میتیس (
عامل اغلب بیماریها)

بیماریزایی
مهمترین فاکتور وایروالنس :اگزوتوکسین دیفتری از فاژ بتا

* افراد غیر ایمن ← بیماری شدید و گاهی کشنده
دیفتری تنفسی  :دوره نهفتگی دو تا چهار روز .تکثیر در
سلولهای اپیتلیال حلق  .بروز بیماری با گلودرد فارنژیت چرکی و
تب درجه پایین تولید یک غشای کاذب در محل عفونت با اتصال
محکم  .انسداد راه هوایی به علت بزرگ شدن گره های لنفی .
طول دوره بیماری حدود  ۱هفته.
عوارض سیستمیک :قلبی ( میوکاردیتی – نارسایی احتقانی قلب .
آریتمی قلب و حتی مرگ ) و نورولوژیکی ( نوروپاتی .فلج
اعصاب حرکتی چشم )Peripheral neuritis .
دیفتری پوستی  . :انتقال از طریق تماس پوست  .ورود به بافت
های زیرین از طریق خراش پوستی  .ابتدا به شکل پاپول و سپس
به صورت یک زخم مزمن ( .اغلب در چنین زخمی
استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز وجود دارد )

اکتویجکناس
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جذب توکسین کم و عالئم سیستمیک کم و باکتری وارد جریان
خون نمی شود.

تشخیص آزمایشگاهی :
)۱نمونه گیری از بیمار (سوآپهایی از گلو ،حفره بینی یا زخمهای
مشکوک و در داخل محیط انتقالی ).Amies
)۲ارسال به مراکز تشخیصی
)۳رنگآمیزی گرم  /آلبرت نایسر متیل بلو ( تشخیص گرانول های
متاکروماتیک )
کشت و انجام آزمایشات بیوشیمیایی دیگر :ایزوله های شبیه
کورینه باکتریوم دیفتری را از نظر تولید اگزوتوکسین باید تایید
کنند که توسط آزمایشاتی مثل ایمنوکروماتوگرافی ،الک ( gold
ELISA ,PCR ,) standardاین سنجش را انجام میدهند
محیط های انتخابی cysteine tellurite blood agar :
 Loffler Serum Mediumو Colistin-Nalidixic Agar
)Tinsdale Medium،(CAN
نکته  :کورینه باکتریوم فعالیت سیستئنازی دارد ( تشکیل کلونی
سیاه با هاله قهوه ای )

گروه ج زرهه جیری رر ج
پرهکرربر جر ر ر ج98ج
تبو ه

سوی های غیر تو کسی ژن کورینه باکتریوم دیفتریه با بیماری
های زیر مرتبط استsepticemia endocarditis septic :
arthritis osteomyelitisتشکیل آبسه
C.jeikecamلیپوفیل و مقاوم به دارو و عامل septicemia
endocarditis wound infectionدر افراد دچار نقص ایمنی
C.urealyticumلیپوفیل کند رشد و مقاوم و اوره آز مثبت و
عفونت دستگاه ادراری در افراد مستعد مثل استفاده طوالنی مدت
از کاتتر و درمان ضدمیکروبی طوالنی مدت و دارای بیماریهای
دیگری مثل  Infection Wound،Septicemiaو
endocarditis
) Cutibacterium ( propionibacterium
باسیل گرم مثبت _ روی پوست حلقه چشم گوش خارجی حلقه
دهانی و دستگاه ژنیتال زنان_ گونه P.Acnesعامل آکنه ( با
تحریک پاسخ التهابی )و عفونت فرصت طلب در بیمارانی با
دریچه های مصنوعی قلب یا وسایل مصنوعی و یا کاتتر.
کنترل با استفاده از بنزوئیل پروکساید به صورت موضعی و
اریترومایسین و کلیندامایسین

Listeria monocytogenes

Pتست سریع  :وجود سیستییناز و عدم وجود پیرازین آمیداز

باسیل گرم مثبت بی هوازی اختیاری کوتاه  .تحپل اسید و دما و
غلطت باالی نمک  .احتمال اشتباه گرفتن با استرپتوکوکوس
نومونیا به علت ایجاد مننژیت_ پاتوژن مهم منتقله از غذا
foodborne

انتی بیوتیک های پنی سیلین یا ازیترومایسین

در دمای اتاق حرکت غلتان ولی در  ۳۷درجه حرکت کم و یا
غیر متحرک است .همولیز بتا ضعیف روی بالد آگار  .فراوان در
طبیعت ولی فقط در گروه های خاصی مثل نوزاد سالمند زن
باردار و بیماران دچار نقص ایمنی سلولی بیماری ایجاد میکند.
پاتوژن داخل سلولی اختیاری

درمان
ابتدا تزریق آنتی توکسین دیفتری

جدا کردن بیمار برای جلوگیری از انتشار ثانویه و باز نگه داشتن
راه هوایی
بعد از بهبودی ایمونیزاسیون با توکسوئید الزم است
واکسن  ۳گانه( توکسوئید دیفتری توکسوئید کزاز و واکسن بدون
سلول سیاه سرفه) در  ۵بار به کودک تزریق میشود
افراد در معرض خطر باید پروفیالکسی ضد میکروبی با پنی
سیلین و اریترومایسین دریافت کنند

فاکتور های وایروالنس :فاکتورهای اتصال به سلول مثل
اینتریالین ها  -همولیزین ها ( لیستر یولیزین oو  ۲آنزیم
فوسفولیپاز  ) cو Act Aبرای حرکت داخل سلولی ( به کمک
تشکیل پای کاذب )  .دارای سیدروفور جاذب اهن
بیماریزایی :چون لیستریا در همه جا حضور دارد باعث عفونت
اسپورادیک میشود.

کورینه باکتریوم های غیر لیپوفیل ( C.ulcerenas
(  C.pseudotberculosisاحتماالا می توانند دیفتری تنفسی
ایجاد کنند

چسبیدن با InI Aبه رسپتور های گلیکوپروتینی  .آغاز عفونت
در انتروسیت ها و یا سلول های  Mدر پالک پپییر

اکتویجکناس
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خروج از محیط اسیدی فاگولیزوزوم و تکثیر در سیتوزول (
فرار از آنتی بادی )
انتقال به طحال و کبد توسط ماکروفاژ
ایجاد بیماری منتشره مننژیت و وارد شدن از طریق جفت به رحم
بیماری زودرس ( سقط مرده زایی یا تولد زودرس ) در حالت
شدید granulomatosis infantiseptica
بیماری دیررس (چندهفته بعد تولد) مننژیت یا مننگو سفالیت
همراه با سپتیسمی
عفونت شبیه به آنفوالنزا در زنان باردار معموالا در سه ماهی
سوم
گاستروانتریت خود محدود شونده در بزرگساالن سالم.
لیستریوز در افراد سالمند و دچار اختالل ایمنی سلولی شدیدتر
است.

لیستریا در بیماران مبتال به نقص ایمنی سلولی:
مننژیت شایعترین فرم در بزرگساالن (در بیماران با عضو پیوندی
یا سرطان یا باردار مرگ و میر باال ویا عوارض عصبی وجود
دارد)
باکتریمی اولیه( بیماران دچار نقص ایمنی و زنان باردار مبتال به
سپسیس در خطر مرگ ) شناسایی در آزمایشگاه بر اساس نتایج
کشت خون و کشت مایع مغزی نخاعی

تشخیص آزمایشگاهی
رنگ آمیزی اسمیر تهیه شده از مایع مغزی نخاعی ( لزوم افتراق
با استرپتوکوکوس نومنیا)
کشت لیستریا در محیط معمولی( در صورت وجود سایر باکتری
ها استفاده از محیط انتخابی و روش _ )cold enrichment
همولیز بتای ضعیف روی بالد آگار_ حرکت در محیط مایع یا
نیمه جامد
لزوم افتراق با کورینه باکتریوم

درمان
مقاوم به سفالوسپورینها ماکرولیدها فلوروکینولونها تتراسایکلین
ها

پرهکرربر جر ر ر ج98ج
تبو ه

درمان ترکیبی جنتامایسین با پنی سیلین یا با آمپی سیلین
تری متوپریم سولفامتوکسازول در مورد استریا مونوسیتوژنز
باکتریوسیدال است
خودداری از خوردن غذاهای خام یا نیم پز پنیر های نرم و
سبزیجات خام نشسته
فاقد واکسن

Erysipelothrix rhusiopathina
باسیل باریک گرم مثبت بدون اسپور -گاهی pleomorphicو
تشکیل رشته مو مانند_ در رنگ آمیزی در مرحله رنگ بری
سریع رنگ خود را از دست میدهند که معرف گرم منفی است
در حالی که گرم مثبت هستند .رشد خود در حضور  ۵تا ۱۰
درصد  . co2نقاوم به خشکی و غلظت باالی نمک .
کلونیزاسیون به ویژه در خوک و بوقلمون

بیماریزایی
فاکتورهای وایرالنس شامل نورتمینیداز برای اتصال و نفوذ و
کپسول مانع فاگوسیتوز
اریزیپلوتریکس نوعی بیماری زئونوس و مرتبط با شغل ( مثال در
قصاب ها بیشتر است )
بیماری باد سرخ یا  erysipelasدر خوک از این باکتری است
ولی در انسان توسط استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه  aایجاد می
شود.
 ۳فرم عفونت انسانی:
 : Erysipeloidمتفاوت با اریزیپالس استرپتوکوکی  .ضایعه
التهابی موضعی پوست فاقد چرک ( علت افتراق با باد سرخ
استرپتوکوکی) درمان خود به خودی ولی با انتی بیوتیک تسریع
میشود.
 : Generalized cutaneous diseaseهمراه با تب و درد
مفاصل _ کشت خون منفی است
Septicemiaهمراه با اندوکاردیت است ولی نادر است

اکتویجکناس
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تشخیص آزمایشگاهی  :باسیل ها در قسمت عمق ضایعه وجود
دارند _سخت رشد نیست _نیاز به کربن دی اکسید _ تولید H2S
که روی TSIمشخص میشود _ همولیز آلفا

پرهکرربر جر ر ر ج98ج
الف )پرتوسیس بوردتال

تبو ه

ب) مونوسیتوژنز لیستریا
ج)روزیوپاتیه اریزیپلوتریکس

درمان و پیشگیری  :استفاده از دستکش و سایر پوشش ها برای
پیشگیری .مقاوم به ونکومایسین و حساس به پنی سیلین
در در صورت داشتن آلرژی به پنی سیلین استفاده از
ciprofloxacinیا clindamycinبرای عفونت پوستی و
ceftriaxoneیا imipenemدر عفونت های منتشره

د )كورینه باكتریوم دیفتریه
جواب :د
 )۳کدام باکتری وارد دستگاه گردش خون نمیشود عامل اصلی
بیماریزایی آن توکسین است ؟
الف) استرپتوکوک نمونیه
ب) هموفیلوس انفالنزا

Lactobacillus

ج) کورینه باکتریوم دیفتریه

باسیلوس های بی هوازی اختیاری یا بی هوازی مطلق_ قسمتی از
فلور نرمال مجاری گوارشی و ادراری  -شایعترین ارگانیسم در
پیشابراه _درحضور ادرار نمیتواند رشد کند و به ندرت در
دستگاه ادراری عفونت ایجاد می کند.

د) سالمونا تیفی

روش های تهاجم به خون :
(Transient bacteremiaگذرا)
اندوکاردیت
) Opportunistic septicemiaسویه هایی لز الکتوباسیل به
عنوان پروبیوتیک استفاده میشوند که گاهی در بیماران دارای
نقص ایمنی باعث سپتیسمیا میشود)
درمان
مقاوم به ونکومایسین
استفاده از ترکیب پنی سیلین با یک آمینوگلیکوزید

سواالت
)۱غالبا از کدامیک از باکتریهای زیر به عنوان پروبیوتیک
استفاده مینمایند؟
الف( کورینه باکتریوم

ب( الکتوباسیلوس

ج( موبیلونکوس

د( پروتئوس

جواب  :ب
)۲تست الک برای تشخیص آزمایشگاهی قطعی كدام یك از
باكتریهای زیر استفاده میشود؟

جواب ج

دکتر صادقی
نهال سلطانی – مبینا عوضزاده
نهال سلطانی – مبینا عوضزاده
انیس غالمی
انیس غالمی
نیلوفر سلیمان نژاد

باکتری
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خانواده لژیونالسیه
جنس لژیونیا

مهم ترین جنس – نصف گونه های این جنس بیماری زا – شامل  85گونه و  3زیرگروه
لژیونال نوموفیال  09مسئول درصد بیماری ها که ازین گونه هم سروتایپ های  1تا  6رایج ترند.
 Legionella Feeleiiو( Legionella Pneumophilaسروتایپ  1و  )6عالوه بر پنومونی ،تب پونتیاک را هم ایجاد می کنند.

جنس فلوری

 Fluoribacterقبال جزو لژیونال طبقه بندی میشد به همین دلیل نام  Legionella Bozemanaeرایج تر است -بیماری شبیه
 Bozemanaeبه لژیونال نوموفیال ایجاد می کند .شامل  3گونه

جنس تاتلوکیا

Tatlockia
Micdadei

جنس
سارکوبیوم

sarcobium

باکتر

قبال جزو لژیونال طبقه بندی میشد به همین دلیل نام  Legionella Micdadeiرایج تر است -بیماری شبیه به
لژیونال نوموفیال ایجاد می کند .شامل  2گونه
شامل  1گونه

لژیونال نوموفیال (بیماری لژیونر -تب پونتیاک)
کلمات کلیدی باسیل باریک با رنگ پذیری ضعیف – بیماری لژیونر -تب پونتیاک – اب الوده –  BCYEاگار
مورفولوژی

باریک – اندازه بسیار کوچک تا بسیار دراز  -پلئومورفیک – گرم منفی–  – Fastidiousهوازی اجباری -به  L-cysteineو اهن
برای رشد نیاز دارد -غیر تخمیری است و مثل کمپیلو و هلیکو نمی توانند کربوهیدرات مصرف کنند و از امینو اسید استفاده می
کنند.
نمونه مستقیم بافتی  : in vivoبه شکل باسیل های کوتاه یا کوکوباسیل
محیط های مصنوعی (آزمایشگاهی) :به صورت باسیلها یا رشته های دراز

رنگ امیزی و
محیط کشت

 .1در نمونه های بالینی با رنگهای معمول ضعیف رنگ پذیر نیست اما با رنگ دی اتر سیلور رنگ می گیرد.
 .2لژیونال میکدادی در نمونه های بالینی با اسید فست رنگ می گیرد اما در محیط آزمایشگاه رنگ پذیری اسید فست را از دست
میدهد.
 .3محیط کشت اختصاصی )Buffered Charcoal Yeast Extract( BYCE
 .4در بالد آگار معمولی بدون  L-cysteineو اهن رشد نمی کنند .مشکل پسند هستند.

متابولیسم
ویروالنس

هوازی اجباری و ارگانیسم  –fastidiousمثل کمپلیوباکتر و هلیکوباکتر بجای کربوهیدرات از اسید آمینه استفاده می کنند.
 .1معموالً ناحیه گلو را آلوده نمیکند و وارد قسمت های پایین ریه میشود.
 .2پروتئین  Mipدر غشای خارجی باکتری به روند برداشت توسط ماکروفاژ کمک می کند.

2
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توانایی تکثیر در ماکروفاژهای الوئولی را دارد( در طبیعت در امیب).

 .4از تشکیل فگولیزوزوم جلوگیری می کند.
 .8اطراف واکوئل های حاوی لژیونال ریبوزوم ها و وزیکول های کوچک جمع میشوند که مانع اثر سیستم ایمنی میگردند.
 .6باکتری آنزیم های  Proteolyticترشح می کند که شامل فسفاتاز لیپاز و نوکلئاز است.
 .7واکوئل پاره و انزیم ها باعث مرگ سلول می شوند.
 .5ایمنی زمانی به وجود میاید که  t1ها فعال شده و اینترفرون گاما ترشح کنند و ماکروفاژ الوده را فعال کنند.
اپیدمیولوژی

 -1تنفس آئروسل حاوی ارگانیسم های زنده و ( Virulentاین آئروسلها از سیستمهای تهویه هوای آلوده ،دوشهای حمام یا
منابع مشابه ایجاد میشوند(.
 -2در آب وهوای گرم و مرطوب وجود دارد .در طول سال عفونت های  sporadicاتفاق می افتد اما در ماه گرم دما زیاد و
اب کم میشود و لژیونال تکثیر میابد پس اپیدمی ها اواخر تابستان و اوایل پاییز هستند.
 -3در دریاچه ها رودخانه ها در داخل آمیب های آزادزی تکثیر پیدا میکنند و همراه آنها در تشکیل بیوفیلم شرکت می کنند.
 -4بیماری های  – sporadicاپیدمیک و نوزومیکال( بیمارستانی) ایجاد میکند.
 -8در اب ها و سیستم های ابی( در بیمارستان) یافت می شود .
 -6اشخاص سالم به ندرت عالئم بیماری را نشان میدهند.
 -7افراد با مشکالت تنفسی یا ایمنی ضعیف و سیگاری ها با مشکل تنفسی و افرادی که در بیمارستان بستری اند دارای ریسک
باالتر برای ابتال به بیماری هستند.
 -8اشخاص مسن هم با بیماری تنفسی یا ضعف ایمنی ریسک باال دارند.
 -0در مای باال تکثیر می یابد و در دمای پایین در امیب به حالت ( dormantزنده ولی غیر قابل کشت) می ماند و
) Viable But Non Culturable (VBNCاست.

بیماری

تب پونتیاک

علت ان واکنش سیستم ایمنی به آنتی ژنهای لژیونال است  -خود به خود محدود شونده – تب – لرز – درد
عضالنی – بیحالی -سردرد -نومونیا دیده نمی شود – عالئم بعد از  12ساعت گسترش و به مدت 8-2روز طول
می کشد.

بیماری لژیونر

مرگ و میر باال در افراد سالم  29 -18درصد و در افراد بانقص ایمنی  78درصد  -نومونیای شدید همراه تب ،
سردرد  ،لرز و سرفه های خشک و بدون خلط
در ادامه درگیری چند ارگانه و از کار افتادن ارگان های مختلف مثل سیستم گوارشی-عصبی مرکزی-کبد و کلیه

تشخیص

 -1نمونه ها شامل شست وشوی برونش ،مایع پلورال و نمونه های بیوپسی ریه و به ندرت خون است .ایزوالسیون لژیونال از
خلط بخاطر وجود فلور نرمال کوچک بودن ارگانیسم و رنگ پذیری ضعیف مشکل است-جداسازی معموال از نمونه ریوی
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 -2روش میکروسکوپی غیر حساس (در اسمیرهای رنگ شده با گرم قابل مشاهده نیست اما در بیوپسی های بافتی با رنگهای
سیلور و نقره ،گیسما یا دی اتر قابل تشخیص)
 -3روش ) Direct Fluorescent Antibody (DFAبسیار اختصاصی است.به ندرت با pseudomonas ,
 Bacteriodesمثبت کاذب دارد.
 -4کلونی ها روی بالد آگار نمیتواند رشد کنند و ظاهر خرده شیشه را دارند بنابرین روش تشخیص اولیه با کشت ارگانیسم در
هر دو محیط بالد آگار و  BYCEاست  .در صورت عدم رشد در بالد آگار و رشد در  BYCEبه وجود لژیونال مشکوک می
شویم.
 -5تائید تشخیص با آنتی بادی فلورسنت انجام میشود ،یعنی یا مستقیماً نمونه بالینی را با مواد فلورسنت ترکیب کرد و یا
کلونیهای ظاهر شده را با مواد فلورسنت رنگ کرد.
 -6روش سرولوژی (آنتی ژن لیپوپلی ساکاریدی اختصاصی لژیونال ،در ترشحات تنفسی و ادرار بیماران) برای L.
 pneumophilaو سروگروپ  1حساس ولی برای بقیه سروگروپ ها و گونه ها غیر حساس.
 Pcr -7حساس است.
درمان

 -1موارد شدید :ماکرولید ها ( ازیترومایسین – کالریتوماسین اریترومایسین  -تلیترومایسین) و  2مورد از کینولونها
(سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین(
 -2موارد غیرشدید :تتراسایکلین هایی مثل داکسی سایکلین

پیشگیری

حذف کامل میکروارگانیسم (بعلت  dormant stateدر آمیب و تشکیل بیوفیلم) از مخازن آبی غیرممکن پس کاهش ارگانیسم با:
افزایش کلر آب  -باال بردن دمای آب – حفظ دمای مخازن آبی در زیر  29درجه یا باالی 89درجه

خصوصیات مشترک خانواده کمپیلوباکتریاسه و هلیکوباکتریاسه
( Asaccharolytic .1از کربوهیدرات نمی توانند بصورت تخمیری یا اکسیداتیو استفاده کنند)
 .2میکروائروفیلیک : microaerophilicبه غلظت پایین اکسیژن برای رشد احتیاج دارند.
 .3منبع انرژی :اسید آمینه
 .4خمیده و مارپیچی
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بیماری انسانی

کمپیلوباکتر
C.jejuni

مرغ  ،گاو ،

ژژونی

گوسفند

C.coli

خوک مرغ

.1عامل تعداد کمی از گاستروانتریت ها  .2سپتیسمی نادر و از نوع ثانویه (یعنی فرم اولیه گاستروانتریت

کولی

گوسفند پرنده

است)

C.fetus

گاو و گوسفند

.1بیش تر بیماری سپتیسمیک (سپتیسمی-باکتریمی) اولیه و عفونت عروقی بعلت توانایی ورود و تکثیر در

.1بیش ترین موارد گاستروانتریت های حاصل از کمپیلوباکتر
.2عفونت های خارج روده ای( septicemiaنادر و اگر اتفاق بیفتد سپتیسمی ثانویه ) .در اثر تهاجم به
خون الگوی تب روده ای را ایجاد می کند .بیشتر مرتبط با بیماری رده ای ( gastroenteritisاولیه)
.3سندرم گوالین بار(سروتایپ)10
.4ارتریت واکنشی

فتوس

جریان خون -گاستروانتریت

 C.upsaliensisسگ و گربه

.1تعداد کمی از گاستروانتریت ها (اولیه)– .2عفونت خارج روده ای نادر ثانویه است  -سندروم گوالین بار

اپسالینسیس

Guillain-Barre

جنس کمپیلوباکتر
کلمات

باسیل خمیده-التهاب معده و روده ( - )gastroenteritisمرغ و ماکیان Guillain-barré-سندروم

کلیدی
مورفولوژی

باسیل گرم منفی خمیده و مارپیچی – متحرک و حرکت دارتینگ ( فالژل در غالفی از غشای سیتوپالسمی تجمع یافته در انتها
باعث ایجاد این حرکت است) – به شکل کاما یا به شکل گالوینگ (شکل پرنده در حال پرواز) اند -لیپوالیگوساکارید دارند و به
جای لیپوپلی ساکارید  ،لیپوپلی دی ساکارید دارند.

ویروالنس

در روده کوچک تکثیر و به اپیتلیوم روده تهاجم کرده و التهاب تولید میکند و در نتیجه ی التهاب گلبول های قرمز و سفید در
مدفوع دیده می شود -کپسول پلی ساکاریدی دارای ویروالنس -اندوتوکسین و توکسین های سیتوپاتیک دارند -افراد با
هایپوگاماگلوبونمیا ،بیماری شدید و طوالنی تری در اثر ژژونی می گیرند  -کمپیلوباکتر فتوس بدلیل داشتن پروتئین  sکه شبیه
کپسول است ،به کشتار سرمی و حرارت مقاوم است .این پروتئین از اتصال  C3bبه سطح باکتری جلوگیری می کند.

اپیدمیولوژی

زونوتیک  -گوشت الوده ماکیان عامل رایج الودگی انسان  -الودگی با خوردن غذای الوده و اب الوده و شیر غیر پاستوریزه و تماس
با حیوانات و محصوالت حیوانی آلوده اتفاق می افتد بجز  C.Upsuliensisکه در آن بیماری زایی از طریق تماس با حیوانات و
ترشحات آنها بویژه سگ اهلی می باشد  -مقدار و دو ز باکتری مورد نیاز برای بیماری زیاد است مگر اینکه اسید معده فردی خنثی
شده یا نباشد  -پیک بیماری در ماههای گرم سال -کمپیلوباکتر ژژونی به اسید معده حساس پس زمانیکه همراه غذا یا شیر وارد
شود ،دوز عفونی کاهش و زمانیکه با آب وارد شود ،دوز عفونی افزایش می یابد – باکترمی در افراد با نقص سیستم ایمنی و
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همینطوردر مبتالیان به دیابت ،سرطان یا بیماری کبدی دیده می شود -بیشتر موارد بیماری در نوزادان و کودکان دیده شده و
دارای عالئم اند و بزرگساالن بیشتر حامل بدون عالمت c.coli -در کشورهای در حال توسعه بیشتراست -

متابولیسم

میکروائروفیلیک:رشد در غلظت پایین اکسیژن -در مجاورت با اکسیژن ریاد از حاللت حمیده تبدیل به فرم کوکوئید می شوند.
ترموفیلیک :در دمای  43-42قادر به رشد هستند بجز کمپیلوباکترفتوس (رشد در  37درجه)

بیماری

 .1رایج ترین فرم بیماری انتریت حاد به همراه اسهال  ،خستگی  ،تب ،درد شکمی شدید(با درد اپاندیسیت اشتباه گرفته میشود)
است .در بیماران نقص سیستم ایمنی عفونت روده ای مزمن ایجاد میشود.
 Guillain-barré .2سندروم :بیماری خود ایمنی– انتی بادی عالوه بر لیپوالیگوساکارید های کپسول باکتری  ،گانگلیوزید
اعصاب محیطی را نیز تخریب میکند و  .خود به خود محدود شونده است .عالئم ان ضعف عضالنی متقارن ،به ویژه در نواحی
انتهایی (عضالت دست و پا ،ضعیف و بی حرکت میشوند( است.
 .3آرتریت واکنشی :ارتریت بدون التهاب – بیشتر در افرادی که  HLA B27دارند ایجاد .عالئم ان درد مفصلی و تورم (در مفاصل
دستها ،مچ پا و زانو بیشتر دیده میشود) است.
 .4عفونت های خارج روده ای شامل سپتیسمی  ،اندوکاردیت و ابسه است..

تشخیص

.1تشخیص میکروسکوپی با تهیه اسمیر مدفوع .در مدفوع تازه با رنگ آمیزی گرم به علت ضخامت کم باکتری  sشکل مشاهده
میشود.
.2محیط کشت باید حاوی حاوی زغال ،خون و آنتی بیوتیک ها و اتمسفرآئروفیل باشد .محیط های انتخابی Skirrow
و Campy-Blood Agarهستند.
 .3نمونه پیشنهادی ،مدفوع اسهالی و نمونه قابل قبول ،سوآپ مقعدی است .در مورد سپتیسمی خونگیری میشود بررسی نمونه ها
با میکروسکوپ یا اسمیر مستقیم انجام میشود.

درمان

.1گاستروانتریت خود به خود محدود شونده است ودرمان حمایتی و با جایگزین کردن اب و الکترولیت است.
.2گاستروانتریت در افراد ناتوان یا دارای نقص ایمنی با اریترومایسین و ازیترومایسین درمان میشود.
 .3عفونتهای سیستمیک با آمینوگلیکوزیدها ،کلرامفنیکل ها یا ایمی پنم ها درمان می شود.
 .4کمپیلو باکترها نسبت به پنیسیلین ،سفالوسپورین ها ،سولفونامیدها مقاوم هستند.

خانواده هلیکوباکتریاسه
هلیکوباکتری ها

 .1هلیکوباکترهای جدا شده از معده:هلیکوباکترپیلوری
عامل زخم معده -زخم دوازدهه -گاسترو انتریت -سرطان معده  MALTیا لنفوم سلولها B
 .2هلیکوباکترهای جدا شده از روده  :هلیکوباکتر سینادی و فنلیا
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از مردان همجنسباز،جوندگان مثل همستر جدا و ایجاد پروکتیت،پروکتوکولیت،انتریت و باکتریمی سپتیسمی
ویژگی های

نام قدیم کمپلیوباکتر پیلوریدیس  -در معده بیماران مبتال به گاستریت Bدیده شد  -گرم منفی،در مجاورت اکسیژن به شکل

عمومی

کوکوئید  -در کشت کهنه به شکل کوکسی است.

هلیکوباکترهای گاستریت
ویژگی های

مهم ترین پاتوژن انسانی مرتبط با اپی تلیوم آنتروم معده  -گرم منفی  -در مجاورت اکسیژن به شکل کوکوئید  -در کشت کهنه

عمومی و

به شکل کوکسی  -به شدت متحرک – حرکت (corkscrew motilityدرب بطری باز کن حالت مارپیچی)  -غشای

مورفولوژی

سیتوپالسمی فالژل را احاطه کرده  -تولید اورهآز(تولید آمونیاک از اوره و افزایش  phمحیط اطراف ) -اکسیداز و کاتاالز مثبت
است.

نیازمندیهای

محیط رشد حاوی خون ، -سرم،زغال،نشاسته،زرده تخم مرغ،میکروآئروفیلیک،دما۰۳_۰۳درجه

رشد
اپیدمیولوژی

انسان مخزن اولیه  -در پستانداران هم وجود دارد  -در مدفوع،ترشحات دهانی ،پالک هایدندان یافت میشود  -انتقال شخص به
شخص  -مسیر مدفوع دهانی و یا دهان به دهان – افراد تا  19سالگی این باکتری را کسب می کنند -در کشور های در حال
توسعه کلونیزاسیون حدود  ۳۳تا  ۰۳درصد و در کشورهای صنعتی و توسعه یافته کلونیزاسیون زیر  ۰۳درصد میباشد -
هلیکوباکترپیلوری کلونیزه اگر عالمت دار باشد باید درمان دریافت کند،بدون عالمت باشد توصیه می شود که درمان آنتی بیوتیکی
انجام نشود(حضورهلیکوباکترپیلوری در قسمتهای باالیی دستگاه گوارش و معده مفید است و از رفالکس مری،آدنوکارسینومای
مری و کاردیای معده جلوگیری میکند و برای قسمتهای پایین دستگاه گوارش و معده مضر است)

ویروالنس

پروتئین
های سطحی

 :BabAبه آنتی ژن  Bگروه خونی  lewisمتصل شده
 :Sab Aبه آنتی ژن  Xگروه خونی  lewisمتصل شده
لیپوپلیساکارید

زنجیرهجانبی  oمشابه آنتیژن های گروه خونی مشابه آنتیژن های گروه خونی  lewisانسانی

می باشد(باعث میشود باکتری از پاکسازی توسط سیستم ایمنی بدن محافظت شود+آنتیبادی علیه زنجیره
جانبی میتواند آنتیژن های lewisرا تخریب کند).
توکسین ها

موسیناز  -فسفولیپاز  -اوره آز vac A - cag A -
 : Cag Aتوکسینی که توسط سیستم ترشحی تیپ  ۰درون سلول اپی تلیال ترشح میشود و باعث تحریک ترشح
اینترلوکین ۸و جذب نوتروفیل میشود با گاستریت و سرطان معده و آدنوکارسینوما مرتبط است.
:Vac Aتوکسینی که وارد سلول اپی تلیال شده،واکوئل ایجاد میکند،تعادل تکثیر و مرگ سلول را بهم میزند.

عالئم بالینی

گاستریت حاد فرد حس سیری دارد،تهوع،استفراغ،درد ناحیه قفسه سینه،هیپوکلریدی،کاهش اسیدیته معده (با عالئم گرفتگی
قلبی اشتباه گرفته می شوند)
گاستریت مزمن، :زخم معده و زخم پپتیک و rدئودنوم،آدنوکارسینوما،کنسرمعده (آلودگی با سویه Cag A,احتمال ابتال در افرادی
که اینترلوکین 1بیشتری دارند زیادتر است) ،malt lymphoma ،لنفوم  b cellمونو نوکلئر و پلی نوکلئر
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.1بیوپسی معده(مطمئنترین روش)
 .2تهیه اسمیر رنگ آمیزی گرم،هماتوکسین_ائوزین یا نقره وارتین استاری
 .3کشت بیوپسی

کشت درTSA,BHI,BRUCELLA AGAR,در محیط دارای آنتی بیوتیک های ونکومایسینبرای جلوگیری از

رشد گرم مثبت ها پلی میکسین  Bبرای جلوگیری از رشد گرم منفی ها و تری متو پیریم برای جلوگیری از رشد انتروباکتریاسه
کشت در محیط میکروآئروفیلیک در دما  ۰۳درجه ،نمونه خون(آنتیبادی)
 .4نمونه مدفوع(جداسازی دشوار،حساسیت  ۰۳درصد)
 .8کاربرد تست اکسیداز،کاتاالز،اورهآز :بیوپسی بافت وارد اوره میشود درصورت تولید اوره آز توسط باکتری اوره به آمونیاک تجزیه
میشود pH،محیط قلیایی میشود و به رنگ قرمز در می اید(حساسیت تست)
 .6تست تنفسی اوره :ازکربن  ۳۰یا  ۳۰بصورت خوراکی به بیمار می دهند در بازدم فرد co2نشاندار را می یابند اگر باکتری در
معده فرد باشد اورهآز ترشح شده و اوره تجزیه وco2آزاد میشود که حاوی کربن  ۳۰یا  ۳۰است(هزینه تست باال)
 .7تست سرولوژیک(کاربرد برای مطالعات اپیدمیولوژیکی،با این تست نمی توان عفونت قدیم را از اخیر تشخیص داد)
درمان

درمان سه دارویی
یک داروی مهارکننده پمپ پروتون(امپرازول)مهارتکثیر باکتری و جلوگیری از تولید اورهآز+کالریترومایسین همراه آموکسیسیلین
یا همراه مترونیدازول
همراه این سه دارو ترکیبات بیسموت برای حفاظت دیواره معده از اسید استفاده میشود.
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دکتر پیرزاده
فاطمه انتصار
فاطمه انتصار – معصومه جمالی – دنیز قربانزاده
دنیز قربانزاده – فاطمه انتصار
دنیز قربانزاده
نیلوفر سلیماننژاد

باکتری

گروه جزوه نویسیییی
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باسیل خانواده انتروباکتریاسه گرم منفی
گرم منفی خانواده ویبیروموناسه بی هوازی اختیاری متحرک
تخمیرکربوهیدرات اکسیدازمثبت
بیهوازی خانواده آئروموناسه

بیماریزایی

فاکتورهای ویروالنس

اپیدمیولوژی

فیزیولوژی

ویبریو
محیط رشد

محیط های ساده-دمای  41تا - 14نیاز به سدیم-کلرید
محدوده-6/9-5:PHحساس به اسید معده

ساختار

فالژل قطبی برای حرکتانواع پیلی هالیپوپلی ساکاریددارای پالزمیدویبیرو ولنیفیکوس وکلرا  دوکروموزم حلقوی-044سرگروپ براساس پلی ساکاریدO
سرگروپ El-Tor-4 : O1وClassical
:El-Torهمولیزین مثبت-تستVPمثبت-مقاومت به پلی میکسینB

توکسین

توکسین کلرا توسط سرگروپ O1و( O139عامل ایجادوبا)

نحوه بیماری زایی

ویبیرو ولنیفیکوس وکلرا به غیر از سرگروپ  O1کپسول پلی ساکاریدی  ایجاد عفونت های منتشره
ویبیرو کلرا:O1عدم تولید کپسول-عفونت تنها محدود به روده

*تکثیر وزنده ماندن در آب های الوده با شوری زیاد
*توانایی رشد در سخت پوستان وصدف های خوراکی
*انتشار از طریق آب وغذای آلوده
*44^8رگانسیم در فرد با اسیسدیته نرمال توانایی ایجاد عفونت

*توکسین کلرا از نظرساختار وعملکرد شبیه به انتروتوکسین حساس به حرارت اشرشیاکلی است (قسمتBبه رسپتورهای گانگلیوزید روی
سلول های اپی تلیال متصل میشوند وقسمت Aدر کنترل ادنیالت سیکالز اثر میکند وسبب افزایش ترشح آب والکترولیت میشود ).

توکسین کلرا  ژن های کدکننده برای باکتری.فاژ و(TCPپیلی تنظیم شونده همزمان با توکسین )
پیلی-4 :به عنوان رسپتور برای باکتریوفاژ-باکتریوفاژبه پیلی چسبیده وبه داخل ژنوم ویبیرو وبا آن ادغام مشود
-0باعث اتصال ویبیروکلرا به سلول های مخاطی میشود.
انتروتوکسین کمکی وبا
توکسین زونوال اکلودنس که سبب افزایش نفوذپذیری روده میشود
نورآمیدیناز:یجادتغییرات درسطح سلول  افزایش توکسین کلرا()GM1
پروتئین های کموتاکسی به عنوان فاکتور های چسبندگی
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عفونت بدون عالمت محدود شونده(در اکثر افراد)
اسهال شدید وگاهی کننده در برخی افراد (منجر به دهیدراتاسیون –گرفتگی دردناک عضالنی-اسیدوزمتابولیک-کاهش پتاسیم وشورک همر
اه با آریتمی قلبی ونارسایی کلیوی)
تب(نادر است)-درصورت وجود:عفونت ثانویه

تشخیص

کشت برروی محیط بالد آگار ومک کانکی آگار
کشت برروی محیط انتخابی به نام Thisulfate citrat e bileوبراس غنی کننده به نام Alkaline petide broth
اگر کشت با تاخیر باشد درمحیط انتقالیcary blair

درمان

پزشکی بهمن  89تبریز

بیماریهای بالینی

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

جایگزینی سریع آب والکترولیت
درمان با آزیترومایسین –داکسی سایکلین وسیپروفلوکساسین در صورت موثربودن میتواند استفاده شود
کنترل بیماری با بهبود وضعیت بهداشتی امکان پذیر است

بیماریهای بالینی

ویبریوپاراهمولیتیوس

ایجادگاستروانتریت (ازیک اسهال خودمحدود شونده تا یک بیماری خفیف شبه وبا متغیر است )
عفونت های زخم در افرادی که با آب های آلوده دریا درتماس هستند
بیماری زایی بیشتر توسط سویه هایی رخ میدهد که سیستم ترشحی تیپ 3دارند ودارای همولیزینkanagwa He,olysinهستند

ویبریوولنیفیکوس

فاکتورهای بیماری زایی بیماریهای بالینی

سپتیسمی اولیه(شایع ترین تظاهر)  عفونت زخم بعد از مصرف صدف خوراکی آلوده

عفونت :تورم اولیه-قرمزی-درد ناحیه زخم  وزیکول یا تاول های بزرگ  بافت نکروزه وعالئم سیستمیک نظیر تب ولرز

-4کپسول پلی ساکاریدی که مانع فاگوسیتوز میشود.
-0پروتئین های سطحی که توسط آن به سلول میزبان متصل شده وتوکسین های سیتوالیتیک نیز ترشح میکند که باعث نکروز بافتی
میشوند

آئروموناس
تشخیص آزمایشگاهی ودرمان

محیط TCBSجهت کشت مدفوع(کلونی سبزآبی)
درمان :تتراسایکلین ها  -سیپروفلوکساسین نیز امکان دارد موثر باشد

فیزیولوژی و ساختار

باسیل گرم منفی  -تخمیری وبی هوازی اختیاری

بیماری های بالینی

اسهال  -عفونت های زخم  -بیماری سیستیمیک در بیماران دچار نقص ایمنی
3

باکتری

گروه جزوه نویسیییی
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سودوموناس آئروژینوزا

فاکتورهای ویروالنس

فیزیولوژی

*درخاک –درمواد در حال فساد –سبزیجات وآب یافت میشوند.
*نیازهای غذایی ساده ای دارند
*عمدتافرصت طلب بوده ودربیمارانی که آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف مصرف میکنند ودربیماران مبتال به نقص سیستم ایمنی دیده میشوند
ویژگی های کلی

باسیل های گرم منفی متحرک-صاف یا کمی خمیده-به صورت جفت در کنارهم قرار میگیرند –تنفس هوازی از
کربوهیدرات ها

ساختار

کپسول پلی ساکاریدی(گاهی به شکل موکوئیدی دیده میشوند)
پیگمان آبی یا پیوسیانین -4:تولید سوپراکسید وهیدروژن پروکسید را کاتالیز میکند -0رهاسازی ا ینترلوکین 8(افزایش جذب نوتروفیل ها)

توکسین

اگزوتوکسین :Aمهار وتخریب سنتز پروتئین –عملکرد مانند توکسین دیفتری (مانع طویل شدن زنجیرهپپتیدی)(قدرت کمتر از دیفتری-درماتونکروز ورخم های سوختگی-آسیب بافتی در عفونت مزمن ریوی
آنزیم های االستاز (سرین پروتئاز ومتالوپروتئاز)-آسیب بافت برانشیال ریه وضایعات خونریزی دهندهآلکالین پروتئاز:تخریب بافت وانتشار سودوموناسفسفولیپاز:Cتجزی ه لیپید ولسیتین وتخریب بافتی

ادهسین ها-توکسین ها-آنزیم ها
سیستم ترشحی تیپ 3
درچسبیدن به میزبان نقش دارند:فالژل-لیپوپلی ساکارید-Alginate-پیلی
لیپد :Aفعالیت اندوتوکسینی دارد
آلژینات:کپسول پلی ساکاریدی در اطراف باکتری ایجاد ک رده واز تاثیرفاگوسیتوز وآنتی بیوتیک در امان نگه میدارد

مقاومت آنتی بیوتیکی

بیماری های بالینی

عفونت ریوی :دستگاه تنفسی تحتانی:کلونیزاسیون در بیماران مبتال به سیستیک فیبروزیس یا دیگر بیماری های مزمن ریوی دیده میشود
عفونت بافت نرم وپوستی :وجود چرک آبی مایل به سبز  -زخم سوختگی  -فولیکولیت
عفونت دستگاه ادراری :دربیمارانی که کاتتر های طوالنی مدت استفاده میکنند
آسیب چشمی :میتواند سبب عفونت چشمی شود
باکتریمی:اغلب دربیماران نوتروپنی -دیابت ملتیوس -سوختگی های شدید وبدخیمی های هماتولوژیک رخ میدهد
 درتعداداندکی ضایعات پوستی مشخصی به نام کتیماگانگرنوزوم دیده میشود که به صورت وزیکول های قرمز رنگی هستند که هموراژیکنکروزه وسوختگی میشوند

ذاتی:توانایی کم انتی بیوتیک ها به عبور از منافذ غشای خارجی –افالکساکتسابی:به آمینوگلوکوزید ها وبتاالکتام-در اثر انتقال ژن های مقاومت روی پالزمید ها-سازشی:مثال تشکیل بیوفیلم در ریه های سیستیک فیبروزیس:مثال مقاومت به سفتازیدیم
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درمان

تشخیص

باکتری

گروه جزوه نویسیییی
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نیازهای غذایی ساده ای دارند –روی بالد آگار ومک کانکی رشد میکنند به انکوباسیون هوازی نیاز دارندشناسایی آنها با مورفولوژی کلونی(باسیل گرم منفی تکی یاجفت)-نتایج تست های بیوشیمیایی سریع مثل واکنش اکسیداز مثبت صورتمیگیرد
سریع رشد میکند –بتاهمولیز است –پیگمان سبز وپیگمان زرد تشیکیل میدهد وبوی انگور به مشام میرسد ترکیبی از آنتی بیوتیک ها:مانند پپیراسیلین+یک آمینوگلیکوزیدیا سفتازیدیم+یک آمینوگلیکوزید (به ویژه در بیماران نوتروپنی)
 برای اسهال مزمن –عفونت زخم-بیماری سیستمیک:فلورکینون ها ( Lev ofloxacinو(Ciperofloxac in -آزنترونام-کارباپنم ها وسیپروفلوکساسین نیز موثر میباشند

بورخولدریا
ویژگی

سطوح مرطوب را کلونیزه میکنند وپاتوژن فرصت طلبند
حساس به تری متوپریم سولفومتاکسازول هستندهستند B.Capaciaیا بیماران گرانولوماتوز حساس به عفونت های ریوی با-CFبیماران مبتال به
مسئول عفونت های ادراری در بیمارانی که کاتتر وسپتسیمی دارند میباشند.B.Capaciaهمچنین

بیماری زایی

عفونت بیشتر از طریق استنشاق ارگانیسم ایجاد میشود :بیماری ملیوئیدوزیساز مسیرپوستی:عفونت پوستی چرکی همراه با لنفادنیت ناحیه
ازمسیر تنفسی:عفونت ریوی (برونشیت خفیف تا پنمونی نکروز دهنده

استنتروفوموناس مالتوفلیا
ویژگی

مقاوم به بتاالکتام ها وآنتی بیوتیک های گلیکوزیدی وکارباپنم هاحساس به تری متوپریم سولفومتاکسازول

بیماری های بالینی

عامل عفونت در بیماران دچار نقص ایمنی است
 -باکتریمی وپنومونی شایع ترین عفونت های بیمارستانی هستند(به بسیاری از باکتری ها مقاومند

اسینتوباکترها
ویژگی

کوکوباسیل گرم منفی-اکسیدازمنفی-هوازی اجباریقسمتی از فلورنرمال اوروفارنکس
 -گونه های مهم(Baumanni-Lwoffi-Haemolytius :بیشتر عفونت های انسانی)

بیماری های بالینی

ایجادعفونت در دستگاه تنفسی-اداراری –سپتیسمی (جزءپاتوژن های فرصت طلبند )

5

باکتری

گروه جزوه نویسیییی
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موراکسال
ویژگی

دیپلوکوک گرم منفی-اکسیداز مثبت –هوازی مطلق -بتاالکتاماز تولید کرده وبه پنی سلین مقاومند

بیماری های بالینی

برونشیت –بیماری های مزمن ریوی-سینوزیت وعفونت گوش

 -4کدام باکتری از جمله علل مهم عفونتهای بیمارستانی در بیماران نقص ایمنی به شمار میرود؟
الف) استافیلوکوکوس اورئوس

ب) موراکسال کاتارالیس

د) بورخولدریا سودومالئ

ج) استنوتروفوموناس مالتوفیلیا

 -0کدامیک از باکتریهای زیر در تشکیل سنگ کلیه مؤثر میباشد؟
الف) اشریشیا

ب) سودوموناس

د) شیگال

ج) پروتئوس

 -3کدام گزینه با خصوصیات سودوموناس آئروژینوزا مطابقت ندارد؟
الف) در محیط  TSIبه صورتTSI Alk/Alk

ب) دارای پیگمان سبز

ج) باسیل گرم منفی

د) تست اکسیداز منفی

 -1رنگآمیزی زیننلسون جهت شناسایی کدامیک از پاتوژنهای زیر میباشد؟
الف) مایکوپالسما پنومونیه

ب) ویبریو کلرا

ج) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

د) استافیلوکوکوس اورئوس

 -5مکانیسم عمل اگزوتوکسین  Aسودوموناس آئروژینوزا عبارت است از:
الف) افزایش سطح سلولی آدنوزین مونوفسفات حلقوی

ب) شکستن لیستین به فسفوریل کولین و دی اسیل گلیسرول

ج) تخریب سنتز پروتئین

د) فعال کردن استیل کولین استراز

6

دکتر پیرزاده
معصومه جمالی
معصومه جمالی
معصومه جمالی
معصومه جمالی
نیلوفر سلیماننژاد

باکتری
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اسپیروکتالها
باکتریهایی ناهمگون – نازک – مارپیچ – گرم منفی – بیهوازی

تقسیم بر اساس خصوصیات اپیدمیولوژیک ،تظاهرات بالینی و طیف میزبانی در آزمایشهای حیوانی:
 :Pallidum .1عامل بیماری سیفلیس
نکته :سیفلیس در تمام دنیا وجود دارد و منحصر به انسان است .بعد از کالمیدیا تراکوماتیس و نایسریا گونرهآ سومین بیماری مقاربتی است.
 :Endemicum .2عامل بیماری غیرمقاربتی Bejel
 :Pertenue .3عامل بیماری غیرمقاربتی Yaws
*کتاالز منغی هستند و سوپراکسید دیسموتاز را کد نمیکنند.
*از راه اشیا منتقل نمیشود.


کشت آن میسر نیست  عدم شناسایی فاکتورهای ویروالنس



فاقد آنتیژن اختصاصی اختصاصی در سطح غشای خارجی  عدم امکان شناسایی سریع  فرار از سیستم ایمنی



مقاوم در برابر فاگوسیتوز



قابلیت اتصال به فیبرونکتین میزبان  واکنش با بافت میزبان  پاسخ سیستم ایمنی و ازدیاد حساسیت  تخریب بافتی و ضایعات



دارای آنزیم هیالورونیداز با نقش احتمالی تسهیل نفوذ به دیواره عروق



انتقال از راه جنسی ،مادر زادی و دریافت خون

بمیاریزایی

دوره بالینی بیماری سیفلیس

فاز سرروم

فاز دوم

فاز اول



انتقال در مراحل ابتدایی بیماری به علت تعداد زیاد ارگانیسمها در ضایعات پوستیِ مرطوب و مخاطی

(تاخیری)

ویژگیهای عمومی

Treponema

شروع با ضایعه پو ستی شانکر سخت در محل ورود ا سپیروکت  ایجاد پاپول  ایجاد زخم بدود درد با حا شیه برآمده و
قائده سفت ،براق ،فایل چرک ،تمیز(شانکر سخت)
*التهاب در اطراف و داخل عروق است.
*لکوسیت پلیمورفونوکلئر و ماکروفاژ به زخم وارد میشوند و اسپیروکت را میبلعند ولی درونشان زنده میماند.
*ضایعات ابتدا تناسلیاند و سپس مقعدی و دهانی و گلویی میشوند.
*بعد از  2-1هفته  ایجاد لنفادنوپاتی موضعی بدون درد(محل تکثیر اسپیروکتها)  انتشار به داخل خون
بهبودی خودبهخودی کاذب پس از دو ماه
عالئم :ضایعات(زگیل التیوم) برجسته و عفونتزا در سطح کل بدن مخصوصا در چینخوردگیهای مرطوب پوست
*ایجاد سندرم شبه آنفوالنزا همراه با گلودرد ،سردرد ،تب ،درد عضالت ،بیاشتهایی ،لنفادنوپاتی و راش جلدی-مخاطی
سرنوشت فاز  :2بهبود خودبهخودی و ناپدیدی راشها  -ورود به فاز نهفته(مرحله غیر فعال)  -پیشروی به فاز تاخیری
ایجاد التهاب مزمن و منتشرررر پس از گ شرررت چند مدت – تخریب ارگانها و بافتهای بدن بیمار مانند رگ و زوال عقلی و
کوری – ایجاد ضایعات گرانولوماتوز به نام  Gummaدر استخوان و پوست – ایجاد سیفلیس عصبی و قلبی-عروقی

سررریفلیس مادرزادی :انتقال ترپون ما پال یدوم از ج فت به جنین – تولد بدون عالئم و ظهور الت هاب غشرررا مخای بینی( )Rhinitisو راش
ماکولوپاپولر با پوستهریزی – درمان نمیشود و باعث بدشکلی دندان(هوچینسون) و استخوان ،کوری ،کری و سیفلیس قلبی-عروقی میشود.
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تشخیص افتراقی فاز :مشاهده نمونه ضایعه با میکروسکوپ زمینه تاریک – روش مفیدتر :رنگآمیزی آنتیبادی ضدترپونما با فلورسنت نشاندار
 اسپیروکت غیرزنده هم قابل مشاهده میشود.
تشخیص آنتیبادی:
 -1تست غیراختصاصی:
ردیابی  IgMو  – )REAGINIC(IgGاسررتفاده آنتیژن کاردیولیپین(از قلب گوسرراله) – انواع VDRL :و  – PRPمبنا :فلوکوالسرریون آنتیژن
کاردیولیپین با سرم بیمار
 -2تست ترپونمایی یا اختصاصی:
استفاده آنتیژن سوش ترپونمایی غیربیماریزا  تشخیص آنتیبادی علیه ترپونما پالیدوم – انواع FTA-ABS :و  TP-PAو EIAs

تشخیص
درمان

گروه جزوه نویسیییی



تزریق پنیسیلین  Gبه صورت عضالنی(یک دوز برای فاز اولیه  /سه دوز برای فاز تاخیری و مادرزادی) – داکسیسایکلین – آزیترومایسین



عدم استفاده تتراسایکلین در زنان باردار



احتمال واکنش جاریش-هرکس هایمر
در خشکی و در معرض مواد ضدعفونیکننده از بین میرود.

عامل بیماریهای  LYMEو تب راجعه
میکروآئروفیل
دارای نیاز غ ایی پیچیده  تقسیم کند

های کلی

ویژگی-

Borrelia

تب راجعه

ویژگی کلی

Lyme
انتقال از کنه  – Ixodesمخزن :موش پا سفید و آهوی دم سفید

دارای تب ،سپتیسمی و دورههای بدون تب
دارای دو فرم:
 -1اپیدمیک :انتقال از شپش انسان  -عامل اتیولوژیک :بورلیا
رکورنتیس  -زونوتیک نیست و مختص انسان است  -انتشار
سریعتر از اندمیک  -دارای یک عود
 -2اندمیک :انتقال از کنههای نرم جنس  Ornithodoros -عامل :
Borrelia Hermsiiو بسیاری از گونههای بورلیا -
زونوتیک(مشترک بین انسان و حیوان)  -دارای  ۰۱عود -
مرگومیر باالتر از اپیدمیک به علت نارسایی قلب ،نکروز کبدی و
خونریزی مغزی
علت دورههای تبدار و بدون تب :توانایی تغییر آنتیژن سطحی  -عدم
شناسایی توسط سیستم ایمنی  -عود
تظاهرات بالینی :دوره کمون و سپس تب و لرز ،درد عضالنی و سردرد،
هپاتومگالی و اسپلنگومگالی در فاز اولیه بیماری یا باکتریمی
بعد چند روز بیماری رفع میشود.

بیماریزایی

عالئم :ت ضاهرات پو ستی ،روماتولوژیک ،نورولوژیک و ناهنجاریهای
قلبی(عالئم فرعی :ضعف ،خستگی شدید ،سردرد ،تب ،لرز ،دردهای
ع ضالنی-ا سکلتی و لنفادنوپاتی) – ضایعات مزمن پو ستی به همراه
بیرنگ شدن و تورم یا  ACAدر آرتریت
مراحل بیماری :عفونت موضررعی  مرحله منتشررر اولیه  عدم
در مان  مرح له تاخیری  دوره کمون  33-3روزه  ای جاد
ضایعه اریتم مهاجر(ابتدا به صورت ماکول یا پاپول و سپس و سیع
میشود)
مشخصات ضایعه :دارای سطح صاف ،حاشیه قرمز و مرکز روشن و
احتمال تشکیل اریتم و وزیکول و نکروز مرکزی
در صورت عدم درمان :انتشار از راه خون – دارای عالئم سیستمیک
– ابتال به آرتریت
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عالئم کیس بالینی:
 -1اریتم مهاجر به قطر CM5
 -2درگیری ع ضالنی-ا سکلتی ،سی ستم ع صبی و قلبی-عروقی و
تائید آزمایش عفونت

تشخیص

تست سرولوژی مثل  IFAو EIA
معیارهای آزمایشگاهی:
 -1جداسازی Borrelia Burgdorferi
 -2تشخیص  IgMو IgG
 -3افزایش سطح آنتیبادی در دوران حاد و بهبودی

بررسی میکروسکوپی
در الم خون ابتالیان به تب راجعه با رنگهای آنیلی مانند Wright
 Stainیا  Giemsaقابل مشاهده میشود.
تشخیص با رنگآمیزی توسط گیمسا یا رایت

درمان

پزشکی بهمن  89تبریز

ادامه بیماریزایی

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

در مراحل اولیه :تجویز خوراکی آموک سی سیلین ،داک سی سایکلین و
سفاروکسیم
درمان آرتریت عودکننده یا بیماری سرریسررتم عصرربی مرکزی یا
محیطی :از سفتریاکسون ،سفوتاکسیم و پنیسیلین G

تتراسایکلین و پنیسیلین
واکنش جاریش-هرکس هایمر :بعد از درمان – دارای عالئم شررروک،
لکوپنی ،افزایش دمای بدن و کاهش فشارخون – به علت آزاد شدن سم
باکتری پس از کشته شدن

ویژگی کلی

عامل لیتوسییروز  -باریک و پیچخورده  -دارای قالب در انتها  -حرکت با فالژل پریپالسمیک  -هوازی اجباری

بیماریزایی

بیماری تبدار شبیه آنفوالنزای مالیم یا بیماری سیستمیک مانند ویل با نارسایی کلیوی و کبدی ،واسکولیت ،میوکاردیت و مرگ شدت بیماری
به دفاع ایمونولوژیک و ویروالنس سویه عفونتزا و تعداد ارگانیسم بستگی دارد.
نفوذ به غشاهای مخاطی و عبور از بریدگیهای کوچک.
عالئم بیماری ویل :تب ،کونژونکتیویت و زردی
تظاهرات بالینی :مننژیت ،اختالل عملکرد کلیوی و کبدی خونریزی
دیدن ارگانیسم در مراحل اولیه در خون و  CSFو سپس در ادرار(به دلیل کلونیزه شدن اسپیروکت در توبولهای کلیوی)
با توسعه ایمنی هومرال لپتوسپیراها از خون پاک میشوند ولی عالئم در اثر پاسخ ایمونولوژیک میزبان در برابر ارگانیسم بوجود میآید.

تشخیص

کشت در فلچر و مشاهده توسط میکروسکوپ Dark Field
تشخیص آنتیبادی :با تست آگلوتیناسیون میکروسکپی)(MAT

درمان

Leptospira

پنیسیلین و داکسیسایکلین

4

دکتر پیرزاده
زهرا کمالی
امیررضا شیری
ثمین غفوری فر – سیامند سلیمانی
ثمین غفوری فر – سیامند سلیمانی
نیلوفر سلیمان نژاد
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Bartonella
**شامل  29گونه که  3گونه برای انسان بیماری زا است.
B.Baciliformis
ویژگیهای
عمومی

_باسیل یا کوکو باسیل گرم منفی.
_ نیازمند محیط کشت مغذی  ،انکوباسیل طوالنی ( 2تا  6هفته)  ،دمای  37درجه سانتی گراد.
_ بیماری  carrionیا تب  Oroyaکه یک بیماری همولیتیک است.
_ با ورود باکتری به خون  ،وارد اریتروسیت ها و سلول های اندوتلیال می شود و منجر به شکنندگی سلول های آلوده و تسهیل در
حذف آنها توسط سیستم رتیکواندوتلیال می شود و پس از آن کم خونی حاد رخ می دهد که همراه آن درد عضالنی  ،درد مفاصل و

بیماریزایی

سردرد وجود دارد.
_ در این مرح له یا از طریق شکل گیری ایمنی همورال به پایان می رسد و یا ندول های پوستی بزرگ و پرخون به اندازه 1-2cm
طی یک یا دو ماه ایجاد می شوند و چند ماه الی چند سال باقی می ماند.
_ عالئم بیماری :تب  ،کم خونی شدید  ،ندول های پوستی مزمن به نام  verruga peruanaیا زگیل .peruvian

اپیدمیولوژی _ در مخازن حیوانی موجود است و ممکن است در تماس مستقیم مخازن حیوانی به انسان منتقل شود.
_ می تواند از طریق پشه خاکی آلوده به انسان منتقل شود.
_ منحصر به پرو  ،اکوادور و کلمبیا (مناطق اندومیک پشه خاکی)

B.Quintana
ویژگیهای

_ باسیل یا کوکوباسیل گرم منفی.

عمومی

_ نیازمند محیط کشت مغذی  ،انکوباسیل طوالنی ( 2تا  6هفته)  ،دمای  37درجه سانتی گراد.
_  Trench Feverیا تب خندق (تب سنگر) یا تب  5روزه (در فواصل  5روز تکرار می شود)
_ در بیماران مبتال به نقص ایمنی (مخصوصا افراد مبتال به  )HIVایجاد بیماری می کند که شامل تب های راجعه همراه

بیماریزایی

 Bacteremiaو  Bacillary Angimatosisاست.
_ عالئم بیماری :سردرد شدید  ،تب  ،ضعف  ،درد استخوان هایی مثل ساق پا

اپیدمیولوژی _ در جنگ جهانی اول رایج بود .
_ مخزن حیوانی ندارد و تنها در میان جمعیت انسانی از طریق شپش ها منتقل می شود.
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B.Henselae

ویژگیهای
عمومی

_ باسیل یا کوکو باسیل گرم منفی.
_ نیازمند محیط کشت مغذی  ،انکوباسیل طوالنی ( 2تا  6هفته)  ،دمای  37درجه سانتی گراد.
_ عامل .Bacilliary Angimatosis
_ عمدتا پوست ،غدد لنفاوی ،کبد یا طحال را درگیر می کند.

بیماریزایی

_ و به صورت کیست های پرخون در کبد و طحال (  ) Peliosis Hepatis – Splenic Peliosisدیده می شود.
_ عامل اندوکاریت تحت حاد ( .) Subacute Endocarditis
_ عامل بیماری خراش گربه ( یک بیماری مالیم در کودکان) که با آدنوپاتی مزمن موضعی و توشه چرکی در خراش همراه است.

اپیدمیولوژی _ مخزن این باکتری گربه و کک های گربه است.

Rickettsiaceae
**دو جنس دارد  ) Rickettsia-Orientia ( :که جنس ریکتزیا دو گروه دارد (تیفوسی – تب های دانه دار )

ویژگیهای

Rickettsia Akari
_ باسیل گرم منفی  ،داخل سلولی  ،هوازی اجباری.

عمومی

_ در سیتوپالسم سلول یوکاریوتی رشد می کند.

ساختار

_ دیواره سلولی دارای یک الیه پپتیدوگلیکان و لیپوپلیساکارید که الیه پپتیدوگلیکان بسیار نازک است و رنگ پذیری کمی با رنگ
گرم دارد و لیپوپلی ساکارید  ،فعالیت آندوتوکسین ضعیفی دارد.
_ عامل آبله ریکتزیایی است.
_ عفونت بالینی آن دارای دو مرحله است  :در مرحله اول بعد از گزش  ، Miteپاپول به وجود می آید که سریعا به زخم و سپس به
اسکار تبدیل می شود .در این دوره ریکتزیا به طور سیستماتیک انتشار پیدا می کند و بعد از  7الی  24روز مرحله دوم عفونت به

بیماریزایی

طور ناگهانی شروع می شود که تب باال  ،سردرد شدید  ،لرز یا تعریق  ،درد عضالنی و ترس از نور عالئم آن است.
_ در عرض  2یا  3روز راش  Papulovesicularتشکیل می شود .راش شبیه آبله ابتدا به شکل وزیکول درآمده و بعد پوسته
پوسته می شود .برخالف راش منتشر  ،راش ریکتزیایی یک بیماری خفیف است که بدون درمان طی دو تا سه هفته بهبود می یابد.
_ با انتقال به گیرنده های سطح سلول یوکاریوت و تحریک فاگوسیتوز وارد سلول های یوکاریوتی می شوند .این باکتری فسفولیپاز
تولید کرده و توسط آن غشای فاگوزوم را تخریب می کند و باکتری وارد سیتوپالسم سلول می شود .در سیتوپالسم و هسته
سلولهای آلوده تکثیر پیدا می کنند و دائما از طریق زوائد سیتوپالسمی آزاد می شوند.
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_ در مخازن حیوانی و بندپا حفظ می شوند و توسط ناقلین بندپا ( )Mitesمنتقل می شوند.
انسان میزبان تصادفی است.
_ دربندپایان نیز انتقال عفونت از طریق تخمدان به نسل بعدی باعث شده که این موجودات هم به عنوان میزبان و هم به عنوان
ناقل باشند.
_ با روش گرم به طور ضعیف رنگ می گیرند و برای رنگ آمیزی آن ها از  Giemsaیا  Gimenezاستفاده می شود.
_ می توان از آنتی بادی فلورسنت برای رنگ آمیزی باکتری های داخل سلولی در نمونه های بیوپسی بافت استفاده کرد.
_ تست های مبتنی بر اسید نوکلئیک برای تشخیص بیماری های ریکتزیایی در آزمایشگاه های مرجع به کار می رود اما حساسیت
آن برای نمونه های خونی کم است.
_ جداسازی ریکتزیا در کشت بافتی یا تخم مرغ جنین دار با استفاده از نمونه بافتی کت تهیه شده از خون یا بیوپسی پوست در
آزمایشگاه های مرجع انجام می شود .در نمونه خونی و بعد از سانتریفیوژ یک الیه سفید مایل به زرد بین دو الیه ( الیه زرد شفاف
پالسما در باال و گلبول های قرمز در پایین) قرار می گیرد که به آن بافی کت ( )Buffy Coatمی گویند که شامل پالکت ها و
گلبول های سفید است.
_ در گذشته برای تشخیص عفونت های رکتزیایی از تست  Weil-Felixاستفاده می کردند که براساس آنگلوتیناسیون آنتی ژن
های مختلفی از پروتئوس صورت می گرفت اما امروزه توصیه نمی شود زیرا غیرحساس و غیراختصاصی است .امروزه از تست
میکروفلورسنت ( )MIFاستفاده می کنند که آنتی بادی های تولید شده بر علیه پروتئین های غشای خارجی و لیپوپلی ساکارید را
تشخیص می دهد.
_ واکسن ندارد.
_ داروی انتخابی برای آن داکسی سایکلین است.

کنترل
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پهشکی بهمن  98تبر ه

Rickettsia Rickettsii
ویژگیهای

_باسیل گرم منفی  ،داخل سلولی  ،هوازی اجباری

عمومی

_در سیتوپالسم سلول یوکاریوتی رشد می کند.

ساختار

_ دیواره سلولی دارای یک الیه پپتیدوگلیکان و لیپوپلی ساکارید که الیه پپتیدوگلیکان بسیار نازک است و رنگ پذیری کمی با
رنگ گرم دارد و لیپوپلی ساکارید  ،فعالیت آندوتوکسین ضعیفی دارد.
_ با انتقال به گیرنده های سطح سلول یوکاریوت و تحریک فاگوسیتوز وارد سلول های یوکاریوتی می شوند .این باکتری فسفولیپاز
تولید کرده و توسط آن غشای فاگوزوم را تخریب می کند و باکتری وارد سیتوپالسم سلول می شود .در سیتوپالسم و هسته سلول
های آلوده تکثیر پیدا می کنند و دائما از طریق زوائد سیتوپالسمی آزاد می شوند.
عامل تب دانه دار کوه های راکی است.
_این باکتری از طریق پروتئین  Aغشای خارجی خود( )DMP.Aبه سطح سلول های اندوتلیال متصل می شود بعد به داخل سلول
نفوذ کرده و از فاگوزوم ها رها می شود و در سیتوپالسم و هسته تکثیر می کند و از یک سلول به سلول های مجاور حرکت کرده و

بیماریزایی

منتقل می شود.
_در داخل سلول های اندوتلیال تکثیر شده و باعث آسیب به سلول ها و التهاب و ورم رگ های خونی ( )vasculitisمی شود .به
این طریق کاهش حجم خون و کاهش پروتئین خون در اثر نشئت پالسما در بافت ها و موجب کاهش خونرسانی به اعضای بدن و
از کار افتادن آن ها می شود.
_عالئم بالینی بیماری  7روز پس از گزش کنه به وجود می آید و بیماری با تب باال ،سردرد ،درد عضالنی ،بی قراری ،تهوع ،استفراغ
 ،درد شکمی و اسهال شروع می شود .راش  Macularابتدا در مچ دست ،بازو و مچ پا به وجود می آید و بعد در کل بدن منتشر
می شود و به تنه می رسد(.کف دست و کف پا هم می تواند درگیر شود)
_راش ممکن است به حالت دانه ای ( )Spottedیا  Petechialتبدیل شود که نشانه بیماری شدید است .از عوارض دیگر تب
دانهدار کوه های راکی می توان تظاهرات عصبی ،اختالالت ریوی ،اختالالت کلیوی و عملکرد غیرطبیعی قلب را نام برد.
_در مخازن حیوانی و بندپا حفظ می شوند و توسط ناقلین بندپا مثل کنه ها منتقل می شوند.
_انسان میزبان تصادفی است.

اپیدمیولوژی _ دربندپایان نیز انتقال عفونت از طریق تخمدان به نسل بعدی باعث شده که این موجودات هم به عنوان میزبان و هم به عنوان
ناقل باشند.
_مخزن و ناقل اصلی این باکتری ،کنه های سخت از خانواده ایکسودیده می باشند.
_با روش گرم به طور ضعیف رنگ می گیرند و برای رنگ آمیزی آن ها از  Giemsaیا  Gimenezاستفاده می شود.
تشخیص

_می توان از آنتی بادی فلورسنت برای رنگ آمیزی باکتری های داخل سلولی در نمونه های بیوپسی بافت استفاده کرد.
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ررری

پهشکی بهمن  98تبر ه

_ردیابی آنتی ژن های  Rickettsiaروش سریع اختصاصی است که برای تایید تشخیص تب دانه دار کوه های راکی کاربرد دارد.
_ تست های مبتنی بر اسید نوکلئیک برای تشخیص بیماری های ریکتزیایی در آزمایشگاه های مرجع به کار می رود.
_ جداسازی ریکتزیا در کشت بافتی یا تخم مرغ جنین دار با استفاده از نمونه بافتی کت تهیه شده از خون یا بیوپسی پوست در
آزمایشگاه های مرجع انجام می شود .در نمونه خونی و بعد از سانتریفیوژ یک الیه سفید مایل به زرد بین دو الیه ( الیه زرد شفاف
پالسما در باال و گلبول های قرمز در پایین) قرار می گیرد که به آن بافی کت ( )Buffy Coatمی گویند که شامل پالکت ها و
گلبول های سفید است.
_در گذشته برای تشخیص عفونت های رکتزیایی از تست  Weil-Felixاستفاده می کردند که براساس آنگلوتیناسیون آنتی ژن
های مختلفی از پروتئوس صورت می گرفت اما امروزه توصیه نمی شود زیرا غیرحساس و غیراختصاصی است .امروزه از تست
میکروفلورسنت ( ) MIFاستفاده می کنند که آنتی بادی های تولید شده بر علیه پروتئین های غشای خارجی و لیپوپلی ساکارید را
تشخیص می دهد.
درمان،

_واکسن ندارد.

پیشگیری و

_داروی انتخابی برای آن  ،داکسی سایکلین است.

کنترل
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ویژگیهای

باسیل گرم منفی  ،داخل سلولی  ،هوازی اجباری  ،در سیتوپالسم سلول یوکاریوتی رشد می کند.

عمومی

مشاهده شده که این باکتری ها برای بسیاری عملکردهای سلولی به سلول میزبان وابسته اند.

ررری

پهشکی بهمن  98تبر ه
Rickettsia Typhi

قادر به تولید  ATPاز طریق چرخه  tricarboxylic acidهستند و یا می توانند به عنوان انگل انرژی عمل کرده و از  ATPمیزبان
استفاده کنند.
ساختار

دیواره سلولی دارای یک الیه پپتیدوگلیکان و لیپوپلی ساکارید که الیه پپتیدوگلیکان بسیار نازک است و رنگ پذیری کمی با رنگ گرم
دارد و لیپوپلی ساکارید  ،فعالیت آندوتوکسین ضعیفی دارد.

بیماریزایی

با اتصال به گیرنده های سطح سلول یوکاریوت و تحریک فاگوسیتوز وارد سلول های یوکاریوتی می شوند .این باکتری فسفولیپاز تولید
کرده و توسط آن غشای فاگوزوم را تخریب می کند و باکتری وارد سیتوپالسم سلول می شود .در سیتوپالسم متراکم می-شوند تا غشای
سلولی تخریب شود و سلول دچار مرگ سلولی شده و در ارگان ها رها شوند.
تیفوس اندومیک ( )Endemic Typhusیا تیفوس موشی( )Murine Typhusتوسط این باکتری به وجود می آید.
بیماری بالینی تیفوس موشی با گزش گونه های خاصی از کک شروع می شود .دوره کمون بیماری  7الی  14روز است .عالئم به طور
ناگهانی با تب ،سردرد شدید ،لرز ،درد عضالنی و حالت تهوع شروع می شود .در نیمی از بیماران در اواخر بیماری ،راش ظاهر می شود که
معموال محدود به ناحیه سینه و شکم است .این بیماری بدون عارضه بوده و حتی در بیماران درمان نشده ،کمتر از دو هفته طول می
کشد.

اپیدمیولوژی انتشار جهانی دارد و در نواحی گرم و مرطوب شایع است.
جوندگان مخزن اصلی هستند.
کک موشی به نام  Xenopsylla Cheopisناقل اصلی بیماری است.
تشخیص

_ با روش گرم به طور ضعیف رنگ می گیرند و برای رنگ آمیزی آن ها از  Giemsaیا  Gimenezاستفاده می شود.
_ می توان از آنتی بادی فلورسنت برای رنگ آمیزی باکتری های داخل سلولی در نمونه های بیوپسی بافت استفاده کرد.
_ جداسازی ریکتزیا در کشت بافتی یا تخم مرغ جنین دار با استفاده از نمونه بافتی کت تهیه شده از خون یا بیوپسی پوست در
آزمایشگاه های مرجع انجام می شود .در نمونه خونی و بعد از سانتریفیوژ یک الیه سفید مایل به زرد بین دو الیه ( الیه زرد شفاف پالسما
در باال و گلبول های قرمز در پایین) قرار می گیرد که به آن بافی کت ( )Buffy Coatمی گویند که شامل پالکت ها و گلبول های سفید
است.
در گذشته برای تشخیص عفونت های رکتزیایی از تست  Weil-Felixاستفاده می کردند که براساس آنگلوتیناسیون آنتی ژن های
مختلفی از پروتئوس صورت می گرفت اما امروزه توصیه نمی شود زیرا غیرحساس و غیراختصاصی است .امروزه از تست میکروفلورسنت
( ) MIFاستفاده می کنند که آنتی بادی های تولید شده بر علیه پروتئین های غشای خارجی و لیپوپلی ساکارید را تشخیص می دهد.
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درمان،

_ واکسن ندارد.

پیشگیری و

_ داروی انتخابی برای آن  ،داکسی سایکلین است.

گررهه زرههه نرو

ررری
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پزشکی بهمن  89تبریز

هموفیلوس آنفوالنزا
ویژگیهای

باسیل گرم منفی کوچک ،غیرمتحرک ،بیهوازیاختیاری مشکل پسند ،تخمیر کننده ،نیاز به محیط غنیشده با فاکتورهای x

عمومی

(همین یا هماتین) و  NAD( vنیکوتین امید دی نوکلئوتید) به معنای خوندوست،جداسازی از محیط کشت حاوی خون انجام
میشود ،به شکل کوکوباسیل یا پلئومورف،
هموفیلوس آژیپتیوس بیماری کونژیکتیویت،هموفیلوس دوکرئی بیماری شانکروئید(شانکر نرم)ایجاد میکند
ببشترین موارد بیماری را در بین گونه های هموفیلوس ایجاد میکند(در کودکان ناشی از تیپ)B

فاکتورهای
ویروالنس

 LPSو پروتئین اختصاصی خارجی :دارای لیپوپلی ساکارید(خاصیت اندوتوکسینی)
کپسول :دارای  6سروتیپ(Aتا – )Fتیپ  Bپلی ریبوز ریبیتول فسفات است و شبیه تایکوئیک اسید است
پیلی :اتصال باکتری به مخاط
 IgA1پروتئاز :تخریب IgA1

اپیدمیولوژی

کلونیزاسیون در غشاهای مخاطی دستگاه تنفسی فوقانی
شایع ترین گونه کلونیزه شده در دهان افراد
انتقال فرد به فرد از طریق عطسه،سرفه
هموفیلوس آنفوالنزای :Bباعث ایجاد مننژیت میشود و تهدیدکننده کودکان زیر  ۲سال است (با اجرای واکسیناسیون مرگ و میز
کاهش یافته)

بیماریزایی

اتصال به اوروفارنکس با پیلی و ادهسینهای غیرپیلی
مختل کردن مژه ها با LPSو اسیب به اپی تلیال⬅ وارد جریان خون و باکتریمی و سپتیسمی،مننژیت (در صورت کپسول دار
بودن باکتری و نبود انتی بادی ضد کپسول)
عالئم بالینی:
مننژیت⬅️مهم ترین عامل مننژیت در کودکان هموفیلوس آنفوالنزا
اپی گلوتیت سلولیت و تورم بافت اطراف زبان کوچک(حالت اورژانسی انسداد مجرای تنفسی)_در کودکان_
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پزشکی بهمن  89تبریز

سلولیت:پالک های آبی مایل به قرمز بر روی گونه ها و اطراف دهان+تب
آرتریت:در کودکان زیر۲سال_
هموفیلوس آنفوالنزای بدون کپسول ⬅️اوتیت مدیا،سینوزیت،بیماری مجرای تنفسی تحتانی در افراد دارای نقص سیستم
ایمنی(تنها در افراد دارای بیماری زمینه ای مثل فیبروز کیستیک باعث تشدید برونشیت و پنومونی)

تشخیص

نمونهها:
اسپیراسیون سوزنی مستقیم در تورم لنفاوی از چرک⬅️در سینوزیت و اوتیت مدیا
کشت خون،مایع مغزی نخاعی ⬅️مننژیت
خلط⬅️پنومونی بیماری تنفسی تحتانی
کشت خون ⬅️اپی گلوتیت،سلولیت،آرتریت
در اپی گلوتیت باswapاز گلو نمونه برداری نشود
قادر به رشد در محیط کشت بالدآگار نیست،در محیط کشت بالد آگار همراه با استافیلوکوکوس اورئوس ،ایجاد کلونی ریز می
کند(پدیده ستالیت یا اقماری )
هموفیلوس آنفوالنزاو  Aegyptiusبه هردوفاکتورx,y
پارآنفوالنزا فقط Yو دوکرئی فقط xنیاز دارد

درمان

.۱میزان مرگ و میر از مننژیت و اپی گلوت ناشی از بیماری درمان نشده ،بسیار فراوان بیش از  ۰۹درصد
.۲درمان ضد میکروبی سریع
.۳سویه های نوع Bحساس به آمپی سیلین (52درصد آن ها تولید بتا الکتاماز میکنند)،مقاوم به آمپی سیلین
.۴درمان عفونت هایی که موجب سینوزیت می شوند با آمپی سیلین (البته در صورت عدم تولید بتاالکتاماز وحساس به آنتی
بیوتیک)
 .۵درمان مننژیت واپی گلوتیت وسایر عفونت های شدید از سفالوسپورین نسل سوم (تمامی سویه ها نسبت به سفالوسپورین
حساس هستند )
.۶نتیجه ی عالی :تزریق  Cefataximeبه صورت داخل وریدی
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پیشگیری

پزشکی بهمن  89تبریز

.۱وجود واکسن برای جلوگیری از عفونت های آن (پلی ساکارید کپسول خارجPRPو پلی ساکارید کونژوگه شده با
 Diphtheria toxoidیا (  toxoid PRP_Tتتانوس یا پلی ساکارید کونژوگه شده با توکسین های غشا خارجی نایسریا
مننژیتیس
 .۲تزریق در  ۴نوبت (۶ ،۴، ۲ماهگی ودوره های یاد آور در  ۱۲تا  ۱۵ماهگی )
.۳استفاده ی وسیع از آن (واکسن هموفیلوس آنفوالنزا تیب  bکاهش  ۰۵درصد از میزان بیماری به ویژه مننژیت در کودکان
.۴کاهش میزان ناقلین هموفیلوس آنفوالنزا تیب b
 .۵استفاده از کمو پروفیالکسی آنتی بیوتیک و بعضی مواقع  rifambinدر پیشگیری و کنترل

هموفیلوس آجپتیوس
شبیه هموفیلوس آنفوالنزا ،کونژیکتیویت چرکی حاد (در کودکان ) معروف به  . ،pinkeyeبسیار مسری  ،بیشتر در ماه های گرم سال ،بسیار نزدیک به
هموفیلوس آنفوالنزا بیوتایپ ( ۳عالئم تب ،پورپورا() ،purpuraشوک ومرگ در کودکان

Hemophilus Ducreyi
ویژگیهای

عامل بیماری  chancroidیا  sad chancerمنتقله از طریق تماس جنسی شامل یک زخم ناهموار با تورم مشخص
وحساسیت در ناحیه ی تناسلی  ،بزرگ ودرد ناک شدن غدد لنفاوی ناحیه ی تناسلی  ،بیشتر در مردان  ،احتماال بدون عالمت در
زنان  ،لزوم افتراق از بیماری هایی مانند herpes simplex , lymphogranuloma venereum ,،syphilis

فاکتورهای

،مطالعه در زیر میکروسکوپ  ،به صورت باسیل های گرم منفی کوچک رشته ای (حالت مدرسه ای ) ،نیازمند فاکتور xبرای رشد ،

عمومی

ویروالنس
بیماریزایی

پاپول نرم با یک پایه اریتماتوز در ناحیه ی تناسلی در اطراف مقعد

تشخیص

نمونه برداری از پایه یا حاشیه ی زخم و تهیه اسمیر از این نمونه ها و رنگ آمیزی گرم ،انکوباسیون تراشه های به دست آمده از پایه
ی زخم در محیط شکالت آگار حاوی  ۱درصد  ۳ ، Isovitalexمیلی گرم بر میلی لیتر ونکومایسین  ۱۹ +درصد گاز  co2در
دمای  ۳۳درجه ،مدت انکوباسیون  ۷یا بیشتر از  ۷روز
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اکتینو باسیلوس
ویژگیهای

گرم منفی  ،کوچک  ،بی هوازی اختیاری با رشد آهسته ،نیاز به  ۲تا  ۳روز انکوباسیون

عمومی

 ،کلونی های چسبنده

بیماریزایی

معموال در oropharynxانسان و حیوانات کلونیزه می شود ،پریودنتیت و اندوکاردیت opportunistic ،Bite wound ،
infection

اگر باکتری

.۱جنس اگر گاهی باکتر اکتینومایستم کومیتانس باشد  :عفونت
هایعمومی )
)perio dontitis ,bite warm infection
هردو  :خونریزی در دهان انسان ،اندوکاردیت
جنس گازی باکتر آندو فیلوس  :عفونت های غیر معمول
Endocarditis, opportunistic infection

تشخیص

تشخیص مشکل

درمان

سفالوسپورین مثل سفتریاکسون

پاستروال
ویژگیهای

کوکوباسیل های گرم منفی  ،کوچک  ،بی هوازی اختیاری  ،به عنوان commensalsدر oropharynxحیوانات سالم

عمومی

رشد خوب بر روی بالد آگار و شکالت آگار ولی رشد ضعیف در مک کانکی آگار  ،کولونی های کروی ()Butteryتولید No2بوی
کپک زدگی ،

بیماریزایی

بیشتر عفونت های انسانی در تماس با حیوانات ( گاز گرفتگی حیوانات  ،خراش و غذای مشترک )
 :P.multocidaتماس با سگ وگربه ،عفونت های معمولی  ،عفونت زخم گرفتگی  ،بیماری های ریوی مزمن ،باکتریمی،
مننژیت ،
:P.canisعفونت زخم گاز گرفتگی  ،عفونت های غیر معمول

درمان

حساس به بیشتر آنتی بیوتیک ها ،پنی سیلین (انتخابی )  ،سفالوسپورین ها ،
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فرانسیال  ۳:گونه در انسان ها بیماری زا است  ،در مخازن حیوانی در محیط آبی یافت می شوند

فرانسیسال توالرنسیس
ویژگیهای
عمومی

بر اساس خصوصیات شیمیایی  ۳زیر گونه (.tularensis .۱ :تیپ Holartica.5 )Aتیپ( Mediasiatic . ۳ ) Bبهندرت
کوکوباسیل گرم منفی  ،بسیار کوچک رنگ پذیری ضعیف ،ارگانیسم غیر متحرک و مشکل پسند  ،برای رشد نیاز به سیستئین،
هوازی اجباری  ،انکوباسیون  ۳روز یا بیشتر  ،پاتوژن داخل سلولی  ،تکثیر داخل ماکروفاژ ها  ،نوتروفیلها  ،سلول های اپیتلیال و
اندوتلیال،

فاکتورهای

جلوگیری از تشکیل فاگوزوم-لیزوزوم داخل سلول  ،حاوی کپسول غنی از پلی ساکارید (ممانعت از فاگوسیتوز )،ورود ۵۹درصد
ارگانیسم از طریق پوست و غشا های مخاطی یا از طریق شخص  :عفونت  ،بیش از  ۲۹۹گونه از پستانداران ،پرندگان و بندپایان
مکنده خون

بیماریزایی

ورود ۵۹درصد ارگانیسم از طریق پوست و غشا های مخاطی یا از طریق شخص ،عامل توالرمی در انسان و حیوانات ،بسیار عفونت زا

ویروالنس

،عفونت های انسانی از طریق گزش بند پایان ومگس ها  ،تماس مستقیم با بافت های حیوانی آلوده مثل خرگوش آلوده ،تنفس
آئروسل ها و بلع آب و غذای آلوده  ،بیشتر در طول تابستان  ،شکارچیان ،پرسنل آزمایشگاهی و افراد در معرض موجه با کنه ها یا
سایر بندپایان گزنده  ،استفاده به عنوان عامل بیوتوریسمی ،جزوعوامل عفونی طبقه ی I
فرانسیسال نویسیدا و فرانسیسال فیلومیراگیا :پاتوژن های فرصت طلب غیر معمولی در بیمارن نقص ایمنی  (،مبتال به گرانولوماتوز
مزمن  ،بیماری های میلو پرولیفراتی)
تشخیص

خون  ،آسپیره ی غده ی لنفی  ،مغز استخوان ،بافت های عمقی و بیوپسی از زخم ،خطرناک بودن جمع آوری و فرآوری نمونه برای
پزشکان و کارکنان ( اندازه ی کوچک ارگانیسم  :نفوذ در پوست سالم و غشا های مخاطی و تشکیل آئروسل ) ،نمونه های بالینی
مشکوک زیر هود کالسی  IIو کشت زنده مشکوک زیر هود کالس ، ۳تشخیص مستقیم ×Aspirate ،رنگ شده با گرم  ،xکشت در
محیط های حاوی همیس یا هماتین (فاکتور ) xمثل شکالت آگار  tayer _ Martin ،تغییر یافته ،رشد باکتری در محیط دارای
سیستئین ،انکوباسیون حدود ۲تا  ۵روز و دمای  ۳۵تا  ۳۷درجه سانتی گراد ،تشخیص سرولوژیکی با استفاده از تستهای
آگلوتیناسیون

درمان

استرپتومایسین ،جنتامایسین به مدت  ۱۹روز  ،برای عفونت های متوسط Doxy cyclineیا ciprofloxacin
مقاوم به پنی سیلین ها وسفالوسپورین ها (با تولید بتا الکتاماز)

پیشگیری

اجتناب از مخازن و ناقلین (معموال خرگوش ها  ،کنه ها  ،حشرات گزنده ) ،پوشیدن دستکش هنگام خالی کردن شکم حیوانات و
پوست کندن آن ها  ،وجود ارگانیسم در مدفوع بندپا ،برداشت مناسب کنه  ،استفاده از دفع کننده های حشرات و پوشش مناسب
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اشکال مختلف توالرمی :
 :Ulceroglandular .۱گزش کنه وتلقیح مستقیم ارگانیسم به داخل پوست یا ورود ارگانیسم از طریق سائیدگی های پوستی :ایجاد پاپول دردناک و
سپس زخم شدن آن ،مرکز نکروتیک وحاشیه ی زخم برآمده  ،لنفادنوپاتی موضعی و باکتریمی
 :Oculograndular .۲ورود ارگانیسم از طریق انگشتان آلوده  ،مواجه با آب و آئروسل به طور مستقیم به چشم  ،کونژنکتیویت دردناک ولنفادنوپاتی
موضعی ،ضایعات گرانولوماتوز زرد رنگ روی پلک ها همراه با آدنو پاتی و درگیری چشم وتورم غدد لنفاوی گردن
 :Glandular.۳غدد لنفاوی متورم
 :Tiphoidal .۴عالئم سیستیک سپسیس
 :Pneumonic .۵تنفس آئروسل عفونی  ،عدم تشخیص سریع باکشت خون = مرگ ومیر باال
 :Gastrointestinal, Oropharyngeal .۶بلع فرانسیسال توالرنسیس ،بیمار دارای تب  ،ضعف  ،سردرد ،درد در ناحیه ی گرفتار و غدد لنفاوی
ناحیه ای

Streptobacillus Moniliformis
ویژگیهای

عامل سببی تب گاز گرفتگی موش  ،باسیل گرم منفی نازک و دراز ،رنگ پذیری ضعیف  ،بسیار پلئومورف (در کشت های قدیمی )،

عمومی

برخی مواقع گرانول دار ،رشته بیدی با تورم پیازی  ،رشد آهسته  ،هنگام رشد در محیط مایع نمای puffballو شبه توپ قارچی
دارد.

فاکتورهای

در نازوفارنکس موش ها و سایر جوندگان کوچک ،گذرا در حیوانات تغذیه کننده از این جوندگان (سگ وگربه) ،تب هاورهیل (به

ویروالنس

ندرت  ،از طریق آب و غذای آلوده و دستگاه گوارش )

بیماریزایی

تب موش گاز گرفتگی  :در کودکان که حیوانات و موش خانگی دارند  ،کارکنان آزمایشگاهی و فروشندگان حیوانات خانگی
،انکوباسیون  ۲تا ۱۹رز  ،شروع عالئم به صورت ناگهانی  ،تب نا منظم  ،سردرد ،لرز  ،درد عضالنی و درد مهاجر در مفاصل متعدد ،
راش های ماکولوپاپوالر یا پتشیال از جلد  ،دست ها پا ها ،راش های هموراژیک به همراه پلی آرترالژی

تشخیص

تشخیص مشکل  ،جمع آوری خون و مایع مفصلی و کشت در محیط حاوی مکمل های  ۱۵درصد خون  ۲۹،در صد سرم اسب یا
گوساله و  ۵درصد مایع آسیت  ،در محیط آگار رشد و ایجاد کولونی های کوچک مدور  ،روش های شیمیایی مفید  ،xبطور نسبی
غیر فعال (از لحاظ بیوشیمیایی و متابولیکی) ،متد قابل اعتماد تعیین توالی 16S.rRNA

درمان

حساس به بیشتر آنتی بیوتیک ها  ،از پنی سیلین وتترا سایکلین
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بروسال ( :)Brucellaعامل تب مالت
براساس مطالعات مولکولی  1← :گونه
براساس میزبان و فاکتورهای دیگر  ←11 :گونه ← 4گونه
بیماریزا برای انسان و ایجاد کننده تب مالت ؛ شامل :
( Brucella Melitensisدر بز وگوسفندان) ( Brucella Suis،درخوک)،
( Brucella Abortusدرگاو)( Brucella Canis ،درسگ)

فیزیولوژی

تبدیل نیترات به نیتریت  ،هوازی مطلق  ،انگل اجباری درون سلولی  ،عدم تخمیر کربوهیدارت ،تولید کاتاالز و اکسیداز در  4گونه
مهم مذکور  ،حساسیت متوسط به حرارت و اسیدیته  ،تخریب در شیر طی فرآیند پاستوریزاسیون  ،مقاومت نسبی به خشکی و سرما
 ،بقا در خاک مرطوب به مدت  6ماه و در پنیر تازه و نرم به مدت  2ماه

ویژگی در
محیط
کشت

دارای رشد آهسته  ،الزام انکوباسیون  1هفته ای یا بیشتر برای رشد  ،نیاز فوری و مواد غذایی پیچیده در محیط کشت

بیماریزایی

فاکتورهای ویروالنس

ویژگیهای
عمومی

کوکوباسیل ،گرم منفی  ،دارای اندازه کوچک  ،فاقد حرکت  ،فاقد کپسول

گرم منفی ← دارای  ، LPSساختار زنجیر مانند و میکروپلی ساکارید ←مورفولوژی صاف یا خشن کلونی ها؛ ایزوله های اولیه جدا
شده از نمونه بالینی  :مورفولوژی صاف : Subcultures ،مورفولوژی خشن  ،کاهش ویروالنس با تغییر مورفولوژی از صاف به
خشن←بیانگر نقش مهم زنجیر  oدر  LPSدر ویروالنس  ،عدم تولید اگزوتوکسین قابل شناسایی  ،سمیت کمتر( )LPSاز سایر گرم
منفی ها.
کلی  :پاتوژن حیوانی  ،با وجود میزبان ترجیحی هرگونه  ،تمام گونه ها می توانند بسیاری از حیوانات و انسان را آلوده کنند .آلودگی
انسان از طریق تماس تصادفی با مدفوع  ،ادرار ،شیر و بافت های حیوانات آلوده ←ورود ارگانیسم به بدن (عمدت ًا گوارشی ) ←فاگوسیتوز
توسط ماکروفاژ و مونوسیت←فرار از سیستم ایمنی به روش ممانعت از تشکیل فاگولیزوزوم ←تکثیر در سلول های فاگوسیتیک در
غدد لنفاوی محل ورود ←انتقال به سیستم رتیکولواندوتلیال طحال  ،کبد ،مغز استخوان  ،کلیه  ،غدد لنفی ←تحریک تشکیل گرانولوما
با ترشح پروتئین ←تغییرات تخریبی در ارگان های مذکور و سایر بافت ها.
*بیماریزایی گونه : Brucella Abortusبیماریزایی متوسط  ،بدون گرفتاری چرکین ،غیرکازئید(  ، non- coseatingسوارخ
سوراخ نبودن بافت زیرین و مرکز گرانولوما) بودن گرانولومای سیستم رتیکولواندوتلیال  ، H2S + ،نیاز به  CO2 %5 – 01برای رشد.
*بیماریزایی گونه  :Brucella Canisبیماریزایی متوسط .
*بیماریزایی گونه  :Brucella Suisتمایل به مزمن شدن عفونت  ،دارای ضایعات چرکی ،گرانولومای کازئیدی در سیستم
رتیکولواندوتلیال. H2S+ ،
*بیماریزایی گونه  :Brucella Melitensisتکثیر زیاد در فاگوسیت ها ،عفونت شدید و حاد در انسان ،شدت بیشتر بیماریزایی .
نکته  :تولید فاکتور رشد قندی برای بروسال به نام اریتروتول در جفت و غشای جنین گاو  ،خوک  ،گوسفند و بز ←سقط جنین و
عفونت جفت در حیوانات باردار آلوده .
نکته :عدم وجود اریتروتول در جفت انسان ← عدم سقط جنین انسان باردار آلوده .
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اندمیک در امریکای جنوبی  ،آفریقا  ،کشورهای حوزه مدیترانه  ،خاورمیانه ،آسیای غربی به دلیل واکسینه نبودن حیوانات  ،عفونت
بدون عالمت یا خفیف در میزبان طبیعی هرگونه  .مسیر اول عفونت انسانی  :گوارشی و از طریق محصوالت لبنی غیر پاستوریزه (پنیر
حاصل از شیر بزآلوده و غیر پاستوریزه ← بیشترین آلودگی و منبع معمول بروسلوزیس )  ،مسیردوم  :تماس شغلی مزرعه داران،
دامپزشکان و کارکنان کشتارگاه با ترشحات و بافت آلوده حیوانات (در مردان بیشتر از زنان)  ،مسیرسوم  :از طریق دستگاه تنفس (هوا
و آئروسل های آلوده ) ←ویژه محالت بیوتروریسمی ←خطر برای کارکنان آزمایشگاه به دلیل احتمال باالی ابتال از دو مسیر  2و . 3

مشابه سرماخوردگی و انفوالنزا شامل سردرد  ،درد عضالت  ،احساس خستگی  ،درد پشت  ،تب 33/5درجه (افزایش در
بعد از ظهر و کاهش در شب و ادامه با همین روند )  ،مرحله ی حاد عفونت  :اسپلنومگالی  ،هپاتومگالی  ،مشکل مستقیم
عصبی  . Arthritis ،مرحله ی مزمن :ایجاد در صورت درمان ناکافی و بقای عالیم در طول  3تا  6ماه  .علت عود بیماری:
وجود کانون های پایدار در برخی از نواحی بدن و سیستم رتیکواندوتلیال .

تشخیص

عالئم بالینی
بروسلوزیس

تب مدیترانه ای  ،تب صخره ای کوه های راکی  ،تب مالت  ،تب مواج دوره انکوباسیون  1 :تا  3هفته یا بیشتر  ،عالئم

* نمونه ها برای تشخیص  :نمونه خون برای کشت خون  ،مواد بیوپسی (غدد لنفی و استخوان ) برای کشت  ،سرم برای تست سرولوژیک
*روش کشت نمونه  :محیط های کشت ←بروسالآگار (غنی تر و ترجیحی تر)  ،محیط  Trypticaseآگار با یا بدون خون ،
 Brainheartآگار  Chocolate ،آگار  .انکوباسیون محیط در انکوباتور هوازی بادمای  35تا  33درجه همراه  co2 %11به مدت
حداقل  2هفته  ،امکان ظاهر شدن کلونی ها در  3روز یک هفته  ،گزراش منفی در صورت ظاهر نشدن کلونی بعد  2االی  3هفته .
*ویژگی های کلونی  :محدب و صاف  ،اندازه کوچک و در حدود  ، 1mmفاقد همولیز .
*شناسایی کلونی  :با تست های بیوشیمیایی  ،معموالً اکسیداز  ،اوره آز ،کاتاالز مثبت  ،عدم تخمیر قند  ،تست شناسایی اختصاصی با
آنتی سرم اختصاصی  ،گونه های بروسال جزء عوامل بیولوژیکی –category Bپس انجام مراحل بعد از تشخیص اولیه در آزمایشگاه
رفرنس (نه آزمایشگاه معمولی) .
*روش سرولوژی  :تست   wrightتیتر  wrightبیشتر یا برابر 1/161یا افزایش  4برابر تیتر   IgGآزمایش  ، +در صورت منفی
بودن  wrightو وجود عالئم بالینی  به دلیل امکان وجود آنتی بادیهای ناقص و بلوکه کننده ( )IgG ، IgAاز Coombs wright
استفاده می کنیم ← اضافه کردن آنتی هیومن گلوبین به مجموع آنتی ژن و آنتی بادی و آگلوتیناسیون واضح  ،برای تشخیص مزمن
یا حاد بودن  ،استفاده از  )2-MercaptoEthanol(2-MEکه اگرتیتر 2- MEبیشتر از 1/41باشد  ،آزمایش  +است .
*روش اختصاصی تر تشخیص عفونت بورسلوزیس  :روش ← ELISAاستفاده از پروتئین های سیتوپالسمی به عنوان آنتی ژن .
٭نکته  :آنتی بادی های علیه آنتی ژن بروسالیی IgA :و  ( IgGمهم در تشخیص مرحله ی مزمن به دلیل باال بودن مقادیر  ،تولید در
هفته  3و پیک در هفته  6تا ( IgM ، )8تولید در هفته اول و پیک در ماه سوم حتی امکان پیک تا  2سال) .
٭نکته  :باقی ماندن  IgMبه میزان باال به مدت  2هفته در درصد کمی از بیماران ← مشکل بودن تشخیص مرحله مزمن ←استفاده
از  ← 2- MEمکانسیم از طریق تخریب  IgMو باقی ماندن . IgG
٭نکته  :انجام واکسیناسیون وبا ← ایجاد واکنش متقاطع ← امکان مثبت کاذب بودن تست  Wrightتب مالت .
٭نکته :واکنش متقاطع آگلوتین های تب مالت و فلوارنسیل ← امکان مثبت کاذب بودن تست  Wrightتب مالت .

درمان

تتراسایکلین (شامل داکسی سایکلین ) و ریفامپین به مدت  6هفته یا بیشتر،تریمتوپریم سولفا متوکسازول (کوتریموکسازول
 +ریفامپین) به جای داکسی سایکلین در زنان باردار و کودکان زیر  8سال  ،درمان  3تایی داکسی سایکلین،ریفامپین و 1
آمینوگلیلوزید در بیماران مبتال به اندوکاردیت و بیماری های عصبی
* عود بیماری به دلیل درمان ناکافی نه مقاومت آنتی بیوتیکی

کنترل و
پیشگیری

 -1کنترل بیماری در حیوانات اهلی (به دلیل مخزن بودن حیوانات ) و شناسایی و حذف حیوانات آلوده با روش های سرولوژیک
و واکسیناسیون حیوانات سالم  -2 ،اجتناب از مصرف محصوالت لبنی غیر پاستوریزه مثل شیر و پنیر -3 ،رعایت روش های
سالمت در آزمایشگاه های بالینی و استفاده از لباس مناسب برای کارکنان کشتارگاه برای جلوگیری از ابتال به روش
بیوترورسیمی  -4 ،توجه به فقدان واکسیناسیون انسانی موثر.
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بوردتال (:)Bordetella
8گونه  4،گونه بیماریزا برای انسان -1 :مهمترین گونه بیماری زای انسانی ← Bordetella Pertussisعامل سیاه سرفه ()whooping cough
 ،پاتوژن انسانی بسیار مهم و بسیار مسری ←B.Parapertussis-2 .فرم خفیف تر سیاه سرفه ← B.Bronchoseptica-3،بیماری تنفسی در
سگ ها ،خوک ،ح یوانات آزمایشگاهی مثل خرگوش و به ندرت بیماری تنفسی و باکتریمی در انسان ← B.Holmesii-4 ،علت غیرمعمول سپسیس
در انسان .
ویژگیهای
کلی

هوازی مطلق  ،غیرتخمیری و عدم تخمیر کربوهیدرات ها ،پاتوژن حقیقی یعنی جداشدن آنها مرتبط با بیماری و مهم از لحاظ بالینی
 ،کوکوباسیل گرم منفی

مورفولوژی

کوکوباسیل گرم منفی  ،بسیار کوچک ،شبیه هموفیلوس آنفوالنزا  ،دارای کپسول کوچک  ،غیرمتحرک  ،اکسیداز وکاتاالز ، +تست
نیترات و ستیرات منفی

فاکتورهای ویروالنس

 ←Fimbriaباعث اتصال بوردتال

⃰ فاکتورهای اکتسابی مثل پروتئین های اتصالی  Hemagglutinin ،Pertactinرشته ای
پرتوزیس به سطوح مخاطی
⃰ پروتئین های مسئول آسیب موضعی شامل توکسین ← Dermonecroticایسکمی در موش (ابهام در نقش آن در انسان) ،
سیتوتوکسین (Trachealاثرموضعی)← اختالل در عملکرد مژه ها و پاک سازی مجاری تنفسی  ،تجمع موکوس در آن ها و باعث
سرفه های قطاری.
⃰ دارای ← LPSآسیب موضعی اپی تلیوم
*مهم ترین فاکتور ویروالنس  :توکسین  ←Pertussisغیرفعال کردن پروتئین کنترل کننده ی فعالیت Adenylate

بیماریزایی

ورود به مجاری تنفسی ←چسبیدن به سطوح اپی تلیالی توسط پروتئین های اتصالی مذکور ←سکونت در سطح اپی تلیوم به صورت
الیه ای و عدم ورود به خون ←تکثیر در اپی تلیوم نای و برونش ها و ترشح مواد به ویژه توکسین در خالل تکثیر ←تداخل در عملکرد
مژه ها و پاک سازی مجاری ←تحریک اپی تلیوم با ترشح مواد و ایجاد سیاه سرفه و لنفوسیتوز ←
در مرحله ی بعد نکروزه شدن اپی تلیوم و ارتشاح سلول های ←Polymorphonuclearاختالل در عملکرد طبیعی نای ونایژه
←ایجاد پنومونی در اثر مهاجمین ثانویه مثل استافیلوکوک یا هموفیلوس آنفوالنزا

اپیدمیولوژی

انسان تنها میزبان و بوردتالپرتوزیس ،انگل اجباری انسان(زندگی در خارج از بدن انسان به مدت بسیار کوتاه ) ،بیماری مسری و
انتقال از طریق آئروسل های عفونی  ،عدم وجود وکتور و مخزن محیطی و حیوانی ،خطرناک برای بچه های زیر  1سال  ،شیوع باال در
کودکان بزرگسال وبزرگساالن و کاهش شیوع و بروز از طریق واکسن . DPT

عالئم بالینی

←↑ cAMP←cyclaseافزایش و تجمع مخاط و ترشحات در مجاری تنفسی ←مرحله ی تهاجمی سیاه سرفه.

بدون عالئم در دوره انکوباسیون  3-11روزه  ،بروز عالئم در  3مرحله ( Catarrhal-1 :ز کامی)1 :تا  2هفته  ،عالئم شبیه
سرماخوردگی شامل آبریزش بینی  ،ضعف  ،تب باال  ،عطسه  ،بی اشتهایی  .بیشترین تکثیر باکتری  ،بیشترین سرایت به دلیل عدم
شناسایی اختصاصی Paroxysmal-2 .یا حمله ای 2:تا  4هفته  ،کنده شدن سلول های اپی تلیال مجاری تنفسی  ،مسدود شدن
مجاری به دلیل تج مع ترشحات  ،سرفه های قطاری و پشت سرهم  ،خالی شدن ریه در اثر سرفه و وارد شدن هوا در ریه خالی با
صدای شبیه  ،whoopامکان  41-51حمله سرفه در یک روز و در انتهای هر مرحله استفراغ وخستگی  ،وجود لکوسیتوز ،تظاهرات
کالسیک در کودکان به دلیل عدم واکسیناسیون  ،عالیم غیرکالسیک در بزرگساالن (عفونت معمول سرفه های طوالنی 4تا  6هفته
ای)  Convalescent-3 .یا نقاهت 3 :تا  4هفته یا طوالنی تر ،کاهش شدت و تعداد حمالت سرفه ای  ،احتمال گرفتاری های
ثانویه من جمله عوارض عصبی مثل تشنج ،آنسفالوپاتی ،پنومونی.
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تشخیص

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

نمونه ها :سوآپ یا آسپیره نازوفار نژیال با استفاده از سرم فیزیولوژیک ترجیحی  ،استفاده از  Caugh–Plateدر بزرگساالن (گرفتن
 Plateجلوی دهان بیمار و جمع آوری نمونه در مرحله تهاجمی که زیاد موفقیت آمیز نیست ).
٭عدم استفاده از سوآپ آلژینات کلسیم ( باعث مهار  )Polymerase Chain reactionوسوآپ پنبه ای (باعث کشته شدن
ارگانیسم) به دلیل حساس بودن ارگانیسم .
٭استفاده از سوآپ رایونی یا داکرون که ارگانسیم به آن ها حساس نیست.
⃰ کشت :نیازمندی های ساده غذایی و حساس به محیط ←وجود مواد جاذب عناصر سمی مثل زغال چوب ،نشاسته  ،خون یا آلبومین
برای پاکسازی محیط  .محیط مناسب←Borded - Gengou :شامل سیب زمینی  ،گلسیرول  ،خون ،پنی سیلسن 1/5(Gمیکرون
در میلی لیتر) ←Regan-Lowe ،حاوی زغال ،گلیسرول  ،پپتون ،سرم (خون) اسب،سفالکسین ،آمفوتریسین  . Bانکوباسیون محیط
ها در شرایط هوازی در 35-33درجه در Chamberمرطوب ،انکوباسیون به مدت  3-3روز برای ظاهر شدن کلونی ها.
⃰ تست های ایمنولوژیکی و سرولوژیکی  :تست ELISAو شناسایی آنتی بادی علیه توکسین پرتوزیس  ،هموگلوتنین رشته ای ،
PertactinوFimbriaبا این روش .
⃰ روش  :PCRمتد بسیار حساس  ،موثر بودن پرایمرهای طراحی شده علیه پرتوزیس و پاراپرتوزیس.

درمان

درمان آنتی بیوتیکی در مراحل اولیه (بی تاثیر در مراحل حمله ای و نقاهت ) و درمان مراقبتی و حمایتی در مراحل تهاجمی و نقاهت
٭ آنتی بیوتیک ها :ماکرولیدها شامل آزیترومایسین ،اریترومایسین  ،کالریترومایسین  .در صورت عدم تحمل فرد،استفاده از تری
متوپریم سولفامتوکسازول یا فلوروکینولون.
٭همراه درمان آنتی بیوتیکی  ،استفاده از اکسیژن تراپی و بیهوشی جزئی ( )Sedationبرای جلوگیری از عوارض عصبی (آسیب های
 Anoxicمغز) و هایپوکسی مغز.

کنترل و
پیشگیری

واکسن و ( Chemoprophylaxisمعموال استفاده از آزیترومایسین به ویژه در مکان های پرجمعیت )
*واکسن بوردتالپرتوزیس ،بدون سلول ( )Acellularو دارای  2-4آنتی ژن است :توکسین پرتوزیس غیر فعال شده و آنتی ژن
هموگلوتینین رشته ای یا Pertactinیا پیلی .تزریق واکسن به همراه توکسوئید تتانوس و توکسوئید دیفتری ( )DaPTدر 5نوبت
15-18، 2،4،6ماهگی و  4-6سالگی  .تزریق در  11-12سالگی و سپس  13-65سالگی برای ایجاد پوشش الزم و جلوگیری از
شیوع در بزرگساالن.

 -1بیماری تب پونتیاک توسط کدام ارگانیسم ایجاد میشود؟
الف) توکاردیا آستروئیدس

ب) بارتونال هنسال

ج) بروسال آبورتوس

د) لژیونال پنوموفیال

 -2القاء تولید آنتیبادی های ضدکپسول در بدن برای پیشگیری از عفونت کدام ارگانیسم مورد استفاده قرار میگیرد؟
الف) بروسال آبورتوس

ب) استرپتوکوکوس پنومونیه

ج) انتروکوکوس فکالیس

د) کورینه باکتریوم دیفتریه

 -3تست الک ) (Eleck Testبرای تشخیص آزمایشگاهی قطعی کدام یک از باکتریهای زیر استفاده میشود؟
الف) بوردتال پرتوسیس

ب) لیستریا مونوسیتوژنز

ج) اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه

د) کورینه باکتریوم دیفتریه
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 -4در مورد بیماریزایی بوردتال پرتوزیس همه موارد زیر صحیح می باشد به جز:
الف) باکتری به جریان خون حمله کرده و عالئم بیماری را ایجاد میکند .
ب) عالئم عمده بیماری ناشی از تولید توکسین پرتوزیس میباشد
ج) انتقال بیماری از طریق فرد به فرد و توسط قطرات تنفسی میباشد .
د) توکسین پرتوزیس منجر به افزایش سطوح  cAMPمیشود .

6
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کلیدواژهها :اسیدفاست ،دیواره سلولی غنی از چربی ،داخل سلولی ،PPD ،مقاومت دارویی

باسیل گرم مثبت هوازی ،بدون اسپور ،غیرمتحرک ،دارای مقادیر فراوانی لیپید در دیواره سلولی ،اسیدفاست ،رشد آهسته و نیازمند به
 ،Feمقاوم به دترجنتها ،پروتئین ایجادکننده واکنش توبراکلوزیس ،میتواند بصورت داخل سلولی در ماکروفاژهای آلوئلی رشد کند،
بیماری اکثرا در نتیجه پاسخ میزبان به عفونت ایجاد میگردد.
لیپید:
مایکولیک اسید که همراه با کمپلکس دیپپتید مورامیک اسید سبب تشکیل گرانولوما میشوند .فسفولیپید القا کننده نکروز
فاکتور طنابی ( ،Adjuvantجلوگیری از مهاجرت لکوسیتها ،ایجاد گرانولومای مزمن) ،این فاکتور سبب کشیده شدن باکتری میشود

ساختار آنتیژنی

پروتئینها:
ایجاد واکنشهای توبرکلوزیس ،در صورت نزدیک شدن به مومها سبب حساسیت میشوند.
پلیساکارید:
ازدیاد تیپ حساسیت

بیماریزایی

اپیدمیولوژی

تشخیص

توانایی ایجاد عفونت مادام العمر ،به شدت بیماریزا و شایع در ایاالت متحده آمریکا
ایجاد عفونت تنفسی ،گسترش به هرکدام از قسمتهای بدن رخ میدهد و این حالت عمدتا در بیماران ضعف سیستم ایمنی دیده
میشود.
عالئم بالینی :ضعف ،خستگی ،کاهش وزن و تعریق شبانه ،عالئم ریوی ،بیماری حفرهای )Miliary ،(Cavity Disease
Tuberculosis
انسان تنها میزبان مخزن میباشد و گسترش از فردی به فرد دیگر از طریق آئروسلهای تنفسی میباشد.
حدود یکسوم مردم جهان با این ارگانیسم عفونی شدهاند.
بیماری در چین ،هند ،اروپای شرقی ،پاکستان و زیرصحرای آفریقا و آفریقای جنوبی شایعتر است.
جمعیتهای در باالترین خطر بیماری شامل بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی (بهویژه مبتالیان به ایدز) معتادان به الکل و دارو ،افراد
بیخانمان و کسانی که با بیماران مبتال در تماس هستند ،میباشند
نمونهها :خلط تازه ،شستشوی معده و ادرار ،مایع  ،Pleuralمایع مغزی-نخاعی ،مایع مفصلی ،خون و بیوپسی
تست پوستی توبرکولین وتستهای آزادسازی اینترفرون ) – (IFNگاما شاخصهای حساسی برای تماس با ارگانیسمها هستند.
روش میکروسکوپی و کشت ،حساس و اختصاصی هستند.
شناسایی مستقیم با استفاده از پروبهای مولکولی به استثنا استفاده جهت نمونههایی که گسترش آنها اسیدفاست مثبت میباشد،
نسبتا غیرحساس هستند.
تستهای تکثیر اسید نوکلئیک در جایی که کشت در دسترس نمیباشد و روشهای میکروسکوپی در دسترس نیست ،دارای اهمیت
است.
شناسایی اغلب با پروبهای مولکولی اختصاصی جنس ،توالییابی یا اسپکترومتری جرمی انجام میشود.

درمان ،پیشگیری خط اول :ایزونیازید ،ریفامپین (موثرترینها) پیرازینامید و اتامبوتول
و کنترل

خط دوم :کانامایسین ،سیکلوسیرین ،اتیونامید ،فلوکساسین ،سیپروفلوکساسین ،اوفلوکساسین،
پروفیالکسی میتواند شامل ایزونیازید برای  6الی  9ماه یا ریفامپین به صورت روزانه برای  4ماه ،پیرازینامید و اتامبوتول یا
لووفلوکساسین برای مدت  6تا  21ماه باشد.
ایمونوپروفیالکسی با استفاده از باسیل گالمت گرین ) (BCGدر کشورهای اندومتیک بیماری انجام میشود.
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کلیدواژهها :اسیدفاست ،جذام ،غیرقابل کشت ،تست پوستی ،آزمایشهای آزادسازی اینترفرون گاما
باسیل گرم مثبت ضعیف و قویا اسیدفاست ،دیواره سلولی غنی از لیپید است.
قابل کشت بر روی محیط مصنوعی نمیباشد .بیماری عمدتا در نتیجه پاسخ میزبان به عفونت میباشد.

اپیدمیولوژی

کمتر از  033333مورد جدید بیماری در سال  1332گزارش شدند و اغلب موارد در هند ،نپال و برزیل بود.
فرم لپروماتوز بیماری بسیار عفونی است اما فرم توبرکلوئید چنین نیست .گسترش از فردی به فرد دیگر از طزیق تماس یا
تنفس آئروسلهای عفونی اتفاق میافتد .دارای دوره نهفتگی طوالنی بین  1الی  23سال %92 ،انسانها مقاومت طبیعی به
جذام

بیماریزایی

عالئم به تدریج ظاهر میشوند .ضایعات بیشتر در بافتهای سرد بدن (اعصاب محیطی ،بینی ،قلب ،چشمها و بیضهها)،
گرفتاریهای عصبی (از دست دادن عملکرد ،بیاختیاری عصبی) همچنین ضایعات پوستی در صورت درمان نشدن موجب
بدشکلی میشوند.
بسته به شرایط ایمنی فرد ،بیماری جذام دو طیف متفاوت خواهد داشت و بین این دو طیف نیز طیفهایی بینابینی وجود
دارد .اگر سیستم ایمنی سلولی فرد عملکرد صحیحی داشته باشد ،بیماری جذام به سمت طیف توبرکلوئیدی ،اما اگر ایمنی
فرد درست عمل نکند به سمت لپروماتوز پیشرفت خواهد کرد که ضایعات کم و محدود بوده و باسیلها کم هستند.

تشخیص

نمونهها :پوست و مخاط بینی و نمونه برداشته شده از الله گوش و ابروها – رنگآمیزی Ziel-Neelsen
تستهای سرولوژی کاربردی ندارد و تست سرولوژی  nontereponemalمثبت کاذب ایجاد میکند.
روش میکروسکوپی برای فرم لپروماتوز بیماری حساس است اما برای فرم توبرکلوئید حساس نمیباشد.
تست پوستی برای تایید فرم توبرکلوئید بیماری جذام نیاز است
کشت مفید است.

درمان ،پیشگیری و
کنترل

فرم توبرکلوئیدی :ریفامپسین و داپسون به مدت  6ماه درمان میشود
فرم لپروماتوز :ریفامپسین ،داپسون و کلوفازیمین به مدت حداقل  21ماه
بیماری از طریق تشخیص سریع و درمان افراد کنترل میگردد.
.

مایکوباکتریوم آویوم کمپلکس
خصوصیات باکتری

بیماریزایی
درمان ،پیشگیری و
کنترل

کلیدواژه :اسیدفاست ،عفونتهای ریوی ،AIDS ،پروفیالکسی

باسیل گرم مثبت ضعیف و قویا اسیدفاست ،دیواره سلولی غنی از لیپید است.
بیماری عمدتا در نتیجه پاسخ میزبان به عفونت میباشد .ایجاد عفونتهای فرصت طلب ،رشد در  42درجه ،کلونی فاقد
پیگمان ،در محیط آب و خاک پراکندهاند.
بیماری شامل کلونیزاسیون بدون عالمت ،بیماری ریوی موضعی مزمن ،ندولهای منفرد یا بیماری منتشر به ویژه در بیماران
دارای سندروم نقص ایمنی اکتسابی ) (AIDSمیباشند.
عفونتها برای دوره طوالنی با کالریترومایسین یا آزیترومایسین همراه با اتامبوتول و ریفابوتین درمان میشوند.
پروفیالکسی در بیماران مبتال به ایدز که دارای تعداد سلول  CD4اندکی هستند با کالریترومایسین یا آزیترومایسین یا
ریفابوتین انجام میشود.
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M.Kansasll
خصوصیات

فوتوکروموژن ،رشد آهسته

باکتری
اپیدمیولوژی
بیماریزایی
درمان

مخزن آن آب لوله کشی و گاوها میباشند.
بیماریهای خارج ریوی ،عفونتهای بافت نرم و پوست ،لنفادیت گردنی و افراد با سیستم ضعف ایمنی ،عفونتهای مننژ
ترکیب ریفامپین ،اتامبوتول و ایزونیازید

M.Scrofluceum
خصوصیات

اسکوتوکروموژن ،تولید پیگمان در تاریکی

باکتری
اپیدمیولوژی
بیماریزایی
درمان

مخزن آن آب و خاک و غدای مرطوب میباشد.
لنفادیت مزمن در کودکان
جراحی (مقاوم به داورهای ضد سل)

 M.Ulceransو M.marinum
خصوصیات

رشد در دمای  12الی 02

باکتری
اپیدمیولوژی
بیماریزایی
درمان

مخزن آن آب ،ماهی و انسان میباشد
ضایعات پوستی سطحی به همراه گرانولوم
روشهای جراحی ،تتراسایکلین ،ریفامپین و اتامبوتول
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ضمیمه :اطلس جمعبندی
شکل  -1ساختار آنتیژنی مایکوباکتریومها

شکل  -2تفاوت جذام توبرکلوئید و لپروماتوز
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مطالعه موردی و سوالها
یک مرد  53ساله با تاریخچهای از استفاده داروی داخل رگی وارد کلینیک سالمت شد و از سرفههای مداوم و خشک ،تب ،بیقراری و آنوروکسی
شکایت داشت .وی طی  4هفته 13 ،پوند وزن کم کرد و تعرق و لرز را تجربه کرد .رادیوگراف قفسه سینه در سراسر محدوده ریوی اینفیلتراسیون
لکهای را نشان داد .از آن جایی که بیمار سرفههای غیرترشحی داشت ،خلط تحریک شده و برای باکتریها ،قارچها و کشتهای مایکوباکتریومی و
همچنین پنوموسیستیس ارسال شد .کشتهای خون و آزمایشهای سرولوژیک برای عفونت  HIVانجام گرفت .مشخص شد که بیمار  HIVمثبت
است .نتیجه تمام کشتها پس از  2روز انکوباسیون منفی بود .در عین حال کشتها از نظر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پس از یک هفته دیگر از
انکوباسیون مثبت بودند.
 .1چه چیزی درباره دیواره سلولی مایکوباکتریوم منحصر به فرد است؟ و چه تاثیرات بیولوژیکی میتواند به ساختار دیواره سلولی کمک کند؟
 .2چرا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتال به عفونت  HIVبیماریزاتر از بیماران غیرمبتال به  HIVاست؟
 .5دو نمود آزمایشگاهی عفونت مایکوباکتریوم لپره چیست؟ چگونه آزمایشهای تشخیص برای این دو تفاوت قائل است؟

 -2مایکوباکتریومها از لحاظ اسیدهای مایکولیک با زنجیره طویل در دیواره سلولی (یعنی  93-03کربن) منحصر بفرد هستند .دیواره سلولی غنی از لیپید
منحصربفرد ارگانیسم باعث خاصیت اسیدفاستی و مقاومت به دترجنتها و آنتیبیوتیکهای ضدباکتریایی شایع و بسیاری از روشهای ضدعفونی میشود.
 -1در یک میزبان نرمال ،تکثیر مایکوباکتریومها ،سلولهای  Tکمکی و سیتوتوکسیک را تحریک میکند .سلولهای اینترفرون گاما T ،و سیتوکینهای دیگری را آزاد
میکنند که باعث فعال شدن ماکروفاژها شده و این ماکروفاژها میتوانند مایکوباکتریومها را فراگرفته و تخریب نمایند اما به دلیل سرکوب سلولهای  Tکمکی در
افراد  HIVمثبت ،پاکسازی مایکوباکتریوم ها صورت نمیگیرد .از این رو این بیماران در مقایسه با افراد دارای ایمنی کارآمد ،پیشرفت سریع بیماری را دارند.
 -0طیف بیماری بالینی ایجاد شده توسط مایکوباکتریوم لپره از جذام توبرکلوئید تا جذام لپروماتوز متفاوت است .جذام توبرکلوئید ی فرم مالیم از بیماری است که
توسط ماکولهای پوستی کمرنگ مشخص میشود ،باسیلهای موجود در بافت نسبتا کم میباشند و واکنش ایمنی سلولی قوی است( .تست پوستی مثبت)
فرم لپرموماتوز جذام با آسیبهای پوستی بدشکل ،ندولها ،پالکها ،ضخیم شدن درم و درگیری مخاط بینی در ارتباط است .بیماران مبتال به فرم لپروماتوز یک
پاسخ آنتیبادی قوی به باسیلها دارند .اما ایمنی سلولی آنها ضعیف میباشد .به دلیل اینکه ایمنی سلولی عامل پاکسازی باسیل است ،این نقص با وجود باسیلهای
فراوان در بافتهای عفونی مرتبط میباشد.
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دکتر صادقی
زهرا کمالی -محدثه حبیبی
زهرا کمالی -محدثه حبیبی
نیلوفر سلیمان نژاد
نیلوفر سلیمان نژاد
نیلوفر سلیمان نژاد
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 Mollicutesمایکوپالسما
(دارای 022
گونه)  .فاقد
دیواره سلولی اوره آ پالسما

 701گونه

Eaton agent,
M.genitalium

 1گونه

Ureaplasma
Urealyticum

پزشکی بهمن  89تبریز

مایکوپالسما:
فیزیولوژی و
ساختار

بیماری زایی

اپیدمیولوژی
(تمام گروه های
سنی حساس به
مایکوپالسما
هستند .طوالنی
بودن پریود
انکوباسیون و
زمان عفونت زایی
 .برای ماه ها
باقی میماند).
بیماری های
بالینی

کوچک ترین باکتری زندگی آزاد .فاقد دیواره سلولی .حاوی استرول در غشای سیتوپالسمی .تشکیل اشکال . pleomorphic
دارای قدرت عبور از فیلترهای  24.0میکرونی  .تقسیم دوتایی (  7الی  71ساعت)  .رشد در محیط های فاقد سلول و مصنوعی .
 DNAو  RNAدارند .بی هوازی اختیاری (بجز مایکوپالسما پنومونیه که هوازی اجباری است)  .نیاز به منبع خارجی استرول برای
رشد  .رشد آهسته  .تشکیل کلونی کوچک( مشاهده مشکل است) .مقاوم به آنتی بیوتیک های پنی سلین ،سفالوسپورین،
ونکومایسین و سایر آنها که موثر بر دیواره سلولی اند.
تفاوت  Lفرم ها با
مایکوپالسما

هردو فاقد دیواره سلولی اند ولی در مایکوپالسما برخالف  Lفرم ها در غشای پالسمایی استرول داریم.
در شرایط مساعد  Lفرم برخالف مایکوپالسما شرایط سنتز دیواره سلولی را دارد.

مایکوپالسما
پنومونیه

.7اتصال به اپی تلیوم تنفسی از طریق .0 Adhesinواکنش  Adhesinبا گیرنده های گلیکوپروتئینی حاوی
اسیدسیالیک روی سلول اپی تلیا و اریتروسیت .3توقف حرکت مژه ها ..تخریب سلول های اپی تلیال مژه دار
 .0اختالل در پاکسازی قسمت فوقانی دستگاه تنفس .1سرفه های شدید و مکرر

تعدادی از گونه
های مایکوپالسما

.7تغییر سریع بیان لیپوپروتئین های سطحی .0فرار از پاسخ ایمنی میزبان .3ایجاد عفونت های مزمن و پایدار

مایکوپالسما
پنومونیه

پاتوژن مطلیق انسانی  .فلور نرمال غشای مخاطی نیست  .بیماری اپیدمی هر  .تا  8سال یکبار  .الوده کردن
افراد  0تا  70سال  .کلونیزه شدن در بینی گلو نای و مجرای تنفسی تحتانی  .پخش شدن از طریق Droplet
های تنفسی بزرگ در طول سرفه  .پخش شدن عفونت بین همکالسی و اعضای خانواده  .میزان حمله در
کودکان بیشتر از بزرگساالن است .بهمراه بیماری عالمت دار اتفاق می افتد

مایکوپالسما
هومینیس و
مایکوپالسما
ژنیتالیوم

کلونسزه شدن در مجرای ادراری تناسلی  .الوده کردن نوزادان بویژه دختر  .افزایش شیوع بعد از بلوغ بدلیل
فعالیت جنسی

مایکوپالسما
پنومونیه

توضیح کلی

ایجاد ناقل بدون عالمت بصورت
تیپیکال  .در برخی موارد عفونت منجر به بیماری  .تظاهر بالینی عمده
عفونت  Tracheobronchitisاست  .ظهور عالئم در  0تا  3هفته  .عالوم
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شامل  :تب درجه پایین ،ضعف ،بیحالی ،درد و سرفه خشک فاقد خلط  .بدتر
شدن و ادامه پیدا کردن عالئم
تا دو هفته دیگر  .ایجاد پنومونی( )Walking pneumonia

مایکوپالسما
ژنیتالیوم
مایکوپالسما
هومینیس

اوره آ پالسما اوره
آ الیتیکوم

تشخیص
آزمایشگاهی

نمونه های مورد
استفاده
روش های مورد
استفاده

محل بیماری زایی

دستگاه تنفسی

بیماری های انسانی

 ،Traceobronchitisفارنژیت ،پنومونی ،گرفتاری های پانویه ( رفتار های
عصبی ،پریکاردی ،آنمی هموالیتیک ،آرتریت و ضایعات جلدی مخاط)

محل بیماری زایی

دستگاه ادراری تناسلی

بیماری های انسانی

 Cervicitis, Nongonococcal Urethritisو بیماری التهابی لگن
()PID

محل بیماری زایی

دستگاه تنفسی و دستگاه ادراری تناسلی

بیماری های انسانی

پلی نفریتیس ،تب بعد از زایمان ،عفونت های سیستمیک در بیماران دارای
نقص ایمنی

محل بیماری زایی

دستکاه تنفسی و دستگاه ادراری تناسلی

بیماری های انسانی

(Nongonococcal Urethritisباید از Gonococcal Urethritis
افتراق داده شود :در یورتریک غیرگونوکوکی برخالف کونوکوکی معموال
نوتروفیل ها کمتر دیده میشوند) ،پلی نفریتیس ،سقط خود بخودی و نوزاد
نارس

سوآپ گلو ،خلط ،اگزودات های التهبی ،ترشحات تنفسی و ادراری تناسلی

کشت

انکوباسیون

PCR
سرولوژی
(حساس تر
از کشت)

کشت در محیط های اختصاصی غنی شده با سرم و عضاره مخمر(منبع انرژی)  ،معرف PH
(تغییر رنگ) و پنی سیلین(جلوگیری از رشد سایر باکتری ها)
نکته  :منبع رشد اکثر مایکوپالسما ها گلوکز و در اوره آ پالسما اوره است.
نکته :روش میکروسکوپی و رنگ های معمول میکروب شناسی کاربردی ندارند.
مایکوپالسما

هومینیس

ظهور کلونی یک تا چهر روزه ،کلونی دارای ظاهر
نیمرو مانند در آگار( مشخصه تشخیص)

مایکوپالسما پنومونیه

ظهور کلونی چهار هفته ای ،کلونی بسیار کوچک و
فاقد ظاهر تیپیک

اوره آ پالسما

ظهور کلونی یک تا چهار روز ،کلونی بسیار کوچک و
فاقد ظاهر تیپیک

مایکوپالسما ژنیتالیوم

کلونی های بسیار کوچک و فاقد ظاهر تیپیک

شامل پرایمر های مختلف برای تشخیص  ،حساسیت به اختصاصیت آلی  ،هنوز در دسترس
نیست.
ردیابی انتی بادی ها IgM , IgG
استفاده از CF

شناسایی انتی بادی های تولید شده علیه باکتری توسط انتی های
گلیکولیپیدی
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EIA( Enzyme
)Immune Assay

درمان

آنتی بیوتیک های
معمول
مقاومت سویه
های مختلف

تشخیص انتی بادی ،استفاده از انتی ژن  ، P1حساس تر از CF

ناشی از عفونت با مایکوپالسما ،واکنش با اریتروسیت در  .درجه و
آگلوتینه های سرد
ایجاد آنمی همولیتیک ،حساسیت و اختصاصیت پایین ،از کالس IgM
است ،واکنش متقاطع با سایر پاتوژن های تنفسی مانند
، Cytomegalovirus ،Adenovirus
Epstien-Bar Virus
اریترومایسین ،تتراسایکلین ،آزیترومایسین ،داکسی سایکلین ،فلورکینولون ها
مایکوپالسما پنومونیه

بیشتر از آزیترومایسین استفاده میشود اما به آزیترومایسین
مقاوم شده است.

مایکوالسما ژنیتالیوم

ماکرولیدها و فلوروکینولونها مقاوم شده است

اوره آ پالسما

به تتراسایکلین مقاوم است

مایکوپالسما هومینیس

به اریترومایسین مقاوم است

برای درمان
عفونت های
ناشی ازین سویه
ها از
کلیندامایسین
استفاده میشود

کالمیدیا
کالمیدیا ها

ویژگی های افتراقی از ویروس ها

گونه های مهم بیمازی زای خانواده
clamydiacease

فیزیولوژی و
ساختار

.7غشاهای داخلی و خارجی دارند که نظیر باکتریهای گرم منفی هستند.
.0هم  DNAو هم  RNAدارند؛ درحالیکه ویروسها فقط یکی از این دو را دارند.
 .3ریبوزوم پروکاریوتیک دارند؛ یعنی  ۲۱Sبا زیرواحدهای  ۲۱Sو ۲۱S .
 ..میتوانند پروتئینها ،نوکلئیکاسیدها و لیپیدهای مورد نیازشان را تامین کنند؛ در حالیکه
ویروسها قادر به سنتز این مواد نیستند.
 .0نسبت به بسیاری از باکتریهای ضدباکتریایی ،حساس هستند.
Chlamydia Trachomatis
Chlamydia Psittaci
Chlamydia Pneumoniae

ویژگی های کلی

عدم توانایی تولید  ،ATPوابسته به  ATPمیزبان ( انگل انرژی) ،عبور از فیلتر  24.0میکرونی ،حاوی
لیپوپلی ساکارید با خاصیت اندوتوکسینی ضعیف تر نشبت به گرم منفی ها

ELementry
Bodys
)(EBs

شکل عفونت زای غیرفعال .22-322 ،نانومتر ،مقاوم به شرایط نامساعد محیطی ،عدم شناسایی
پپتیدوگلیکان در آن ،دارای هسته متراکم مرکزی پوشیده شده با غشای سیتوپالسمی و دارای غشای دوالیه

Reticulate
Bodys
)(RBs

فرم غیرعفونت زای فعال 7222-822 ،نانومتر ،شناسایی پپتیدوگلیکان در آن
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غشای خارجی

چرخه
زندگی

پزشکی بهمن  89تبریز
Chlamydia
Trachomatis

ژن کد کننده پرئتئین
در مناطق متغیر است
که باعث شناسایی 78
تیپ سرولوژیکی شده
است.

Chlamydia
Psittaci

ژن کد کننده در
مناطق متغیر و ایجاد
سرووار های متعدد

Chlamydia
Pneumoniae

ژن کد کننده مناطق
متغیر ندارد و شامل
سرووار میباشد.

پروتئین عمده غشای خارجی
MOMp: Major
Membrane Protei

منحصر به هر گونه

OMP2: Outer
Membrane Protein 2

غنی از سیستئین ،ایجاد اتصاالت دی سولفیدی( باعث پایداری و
استحکام جسم اولیه) ،ژن آن حفاظت شده است

.7در ساعت صفر شکل عفونی باکتری ( )Elementry bodyرا داریم.0 .اتصال جسم اولیه به گیرنده های خود در سطح سلول
.3نفوذ فعاالنه جسم اولیه به سلول و استقرار در فاگوزوم های سیتوپالسمی  .الف.درصورت سالمت غشای خارجی سلول ،تبدیل
جسم اولیه به جسم تکثیری (. )Reticulate bodyب .درصورت تخریب غشای سلول ،از بین رفتن اجسام اولیه .0تقسیم به روش
دوتایی و استفاده از  ATPسلول  .1قرار گرفتن جسم تکثیری در داخل فاگوزوم در ساعت  8انکوباسیون  .1افزایش تعداد ارگانیسم
های داخل فاگوزوم سیتوپالسمی طی  0.ساعت .8تشکیل اینکلوژن بادی طی ساعت  32و تبدیل جسم تکثیری به جسم اولیه
.9تخریب سلول میزبان و آزاد شدن اجسام اولیه بعد از  .8تا  10ساعت

خصوصیات
گونه های
مختلف

رنج میزبانی

پاتوژن اولیه در انسان

زیست جوره
))Biovar

تعریف زیست جوره :سویه های مختلف پروکاریوت که از نظر فیزیولوژیک یا زیست شیمی از
دیگر سویه ها متفاوت باشد.
 0بیووار  LGVو  Trachomaکه بر اساس  MOMpبه سرووار های متعدد تقسیم میشوند.
نکته :سرووار های اختصاصی با بیماری های اختصاصی در ارتباط اند.


Chlamydia
Trachomatis

بیماری زایی

اتصال به گیرنده جسم اولیه در سلول های اپی تلیال استوانه ای فاقد مژه ،مکعبی و
اپی تلیال ترانزیشنال ( غشای مخاطی یورترا،اندوسرویکس ،اندومتریوم ،لولههای
فالوپ ،آنورکتال ،مجاری تنفسی و ملتحمه چشم)
تظاهرات بالینی در اثر تخریب مستقیم سلولها ،تکثیر باکتریها و پاسخ سایتوکاینی
پیشا لتهابی ( توسط باکتریهای پروتوباکتریایی ایجاد میشود) بوجود میآیند.

 :LGV سرووار تهاجمی تر بدلیل تکثیر در سلول های فاگوسیتی
تشکیل ضایعات در غدد لنفاوی نزدیک محل عفونت – امکان نکروتیک شدن ضایعات و
جذب پلی مورفونوکلئور – تشکیل آبسه یا مجاری سینوسی در اثر پارگی بعدی غدد
لنفاری
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تراخم
Trachoma

بیماری های
بالینی

Adult Inclusion
Conjunctivitis

التهاب ملتحمه نوازادی
Neonatal
conjunctivitis

سرووارهای  𝐁𝐚 ،B ،Aو C
ابتدا التهاب منتشره( ) Follicular Conjunctivitiو سپس در
اثر پیشرفت ،زخمی شدن ملتحمه بیمار و برگشت پلک به داخل
و ساییدگی قرنیه توسط مژه ها که نتیجه آن ایجاد زخم قرنیه،
اسکار ،تشکیل پانوس ( ) Pannusو از دست دادن بینایی است
در آفریقای شمالی ،صحرای آفریقا ،خاورمیانه ،آسیای جنوبی و
آمریکای -جنوبی و به طور کل در مناطق پرجمعیتی که سطح
بهداشت فردی و عمومی پایینی دارند ،یک بیماری اندمیک است.
شیوع بیشتر در کودکان و حمل باکتری در مجاری تنفسی و
گوارشی
انتقال چشم به چشم توسط دراپلت ،دست الوده ،لباس الوده و
مگس ها
سرووارهای  𝐁𝐚 ،B ،Aو  Dتا K
معموالً در سنین  78تا  32سالگی و در بزرگساالن فعال از نظر
جنسی
درگیری چشمی در اثر عفونت تناسلی
انتقال از طریق خود فرد و تماس دهانی تناسلی
عفونت حاد Follicular conjuctivitis
تظاهرات شامل ترشحات چرکی مخاطی ،کراتیت (التهاب قرنیه)،
ارتشاح قرنیه و گاهاً عروقیشدن قرنیه است .در عفونتهای مزمن
اسکار قرنیه
آلودگی نوزاد در صورت عبور از کانال زایمان عفونی
دوره کمون  0الی  70روز
تظاهرات شامل تورم پلکها ،پرخونی چشم و ترشحات چرکی
فراوان است.

آلودگی نوزاد در صورت عبور از کانال زایمان عفونی
پنومونی نوزادی
 Infant Pneumoniaدوره کمون متوسطا  0الی  3هفته
نوزاد مبتال تب ندارد ولی  ، Rhinitisسرفههای منقطع مشخص
دارد.

6

باکتری

گروه جزوه نویسیییی

شناسی/خالصه جلسه ۸۲

پزشکی بهمن  89تبریز

 Ocularمرحله اول :انکوباسیون  7تا  .هفته و بعد از ان ظهور ضایعات
 Lymphogranulomaاولیه کوچک فاقد درد در محل عفونت (پنیس ،اورترا ،دیواره
Venereum
واژن ،سرویکس و بولب) همراه با امکان تب و سردرد و درد
عضالنی
مرحله دوم :التهاب و تورم غدد لنفاوی با وضوح بیشتر در کشاله
ران( حالت خیارک یا  – )Boboesپارگی غددلنفاوی خیارکی و
ایجاد فیستول و امکان ظهور عالئم سیستمیک شامل تب ،لرز،
بیاشتهایی ،سردرد و درد عضالنی و آرترالژیا
درنهایت ایجاد  Proctitisبیشتر در زنان پخش شدن از مسیر
لنفاوی سرویکس یا واژن به مقعد – در مردان شیوع کمتر و
پخش شدن از مسیر لنفاوی اورترال به مقعد
سروتایپ های LGV
وجود  Conjunctival Inflammationو لنفادنوپاتی گردنی
هم ملتحمه چشم التهاب دارد و هم غدد لنفاوی
 Submandibularو  Preauricularبزرگ شده اند

اپیدمیولوژی

عفونت های ادراری
تناسلی

در زنان  82درصد بدون عالمت (مخزن عمده)
در زنان عالمت دار (بارتولمیت یا التهاب غدد بارتو لنف
)، Cervicitis Endometritis،(Bartholinitis
Urethritis ،Salpingitis
در مردان معموال عالمت دار
در مردان  00درصد عالمت های ناواضح و غیراشکار
در بیماران دارای عفونت عالمت دار ترشحات چرک مخاطی
حاوی تعداد زیادی ارگانیسم دیده میشود.

سندرم ریتر

مشخص شدن با  Polyarthritis ،Conjunctivitis ،و
 Mucocutaneous Lesionsو ضایعات جلدی مخاطی
شروع شدن بوسیله عونت تناسلی ناشی از کالمیدیا تراکوماتیس(
 02الی  10درصد بیماران)
بیش از  82درصد مردان با این سندرم شواهدی از عفونت قبلی
یا عفونت همزمان با کالمیدیا تراکوماتیس را دارند.

ارتریت غیرگونوکوکی

در  30درصد موارد توسط این باکتری ایجاد میشود.
عفونت همزمان کالمیدیا تراکوماتیس و نایسریا گونورهآ معمول
است.

انتشار جهانی دارد.
بیماریهای چشمی مانند تراخم ،بیماری های تناسلی ،پنومونی و لنفوگرانولوم ونیروم را ایجاد
میکند.
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مورفولوژی
جسم اولیه

مدور و دارای فضای پری پالسمی باریک

مورفولوژی
اینکلوژن بادی

در هر سلول یک اینکلوژن بادی داریم

DNA
پالزمیدی

دارد – دارای اجسام گالیکوژنی قابل تشخیص با رنگ آمیزی

تشخیص
آزمایشگاهی



محل نمونه برداری



روش های شناسایی

8

نمونه برداری از محل درگیر مثل اورترا ،ناحیه
سرویکس ،رکتوم ،اوروفارنکس یا Conjunctiva
عدم نمونه برداری از چرک یا Vaginal Exudate
بدلیل ارگانیسم کمتر



نمونه برداری از سرویکس برخالف واژن بدلیل آلودگی
سلول های استوانهای Squamocolumna ،یا فلسی

ELISA

استفاده از انتی بادی بر علیه MOMp
یا (LPSاستفاده کمتر بدلیل تشابه با
سایر ابکتری ها)

ایمونوفلورسنس
مستقیم

شناسایی انتی ژن های کالمیدیایی در
نمونه های بالینی  -استفاده از انتی
بادی بر علیه  MOMpیا (LPSاستفاده
کمتر بدلیل تشابه با سایر ابکتری ها)

PCR

تست انتخابی با حساسیت و ویژگی
باالی  92تا  98درصد
بسیار اختصاصی
استفاده از نمونه قسمت اول ادرار از
یک بیمار با یورتریت و یا ترشح
اورترایی

کشت

کشت سلول های  McCoyو مشاهده
انکلوزیون بادی ها با رنگ امیزی
گیمسا
اختصاصی بوده با حساسیت کمتر
بدلیل کم بودن ارگانیسم

ردیابی IgM

در نواجوانان و بزرگساالن قابل ردیابی
نیست.
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شناسایی در نوزادان با پنومونی
کالمیدیایی
سرولوژی

درمان



LGV



عفونت های چشمی و
تناسلی

Chlamydia
psittaci

استفاده از ان درصورت کم بودن
ارگانیسم
ارزش کم در شناسایی عفونت های
ادراری تناسلی
عدم توانایی تشخیص عفونت اخیر از
عفونت قبلی
شناسایی انتی بادی ها در  LGVبا
روش های فیکساسیون کمپلمان CF
میکروایمونوفلوروسنس ( )MIFو EIA
نکته  ELA :و  CFاختصاصی جنس اند
ولی  MIFاختصاصی گونه و سرووال
است .و تایید نهایی بوسیله MIF
صورت میگیرد.
داکسی سایکلین به مدت  07روز
اریترومایسین به مدت  7هفته در کودکان زیر  ۰سال،
زنان حامله و افرادی که نمیتوانند داکسی سایکلین را
تحمل کنند

آزیترومایسین به مدت  7هفته

پیشگیری و
کنترل عفونت

رعایت بهداشت فردی و عمومی
پیشگیری از مواجهه بیمار برای بار دوم برای پیشگیری از کوری
نکته :رعایت و پیشگیری در مناطف اندمیک بدلیل دتسرسی محدود به مراقبت های درمانی و
بهداشتی محدود است.

رنج میزبانی

پاتوژن اولیه در حیوانات و گاها ایجاد عفونت در انسان

زیست جوره

بیواره های متعددی دارد

بیماری زایی



عامل تب طوطی ( Psittacosisیا  )Ornithosisقابل انتقال به انسان



مخزن طبیع و اصلی  :پرندگان آلودگی :پرنده و گاو و گوسفند و بز و انسان



وجود ارگانیسم در خون و بافت و مدفوع و پر و پرندگان آلوده





عفونت از طریق مجرای تنفسی و سپس سلول های رتیکولواندوتلیال کبد و طحال و
ایجاد نکروز کانونی در اثر تکثیر باکتری ها سپس ورود به جریان و پاسخ لنفوسیتی
التهابی و بدنبال آن ادم ضخیم شدن دیواره آلوئالر ،اغتشار ماکروفاژها ،نکروز و
گاهی خونریزی در این سایتها
انتقال از پرندگان به انسان از طریق تنفس فضوالت خشک شده ،ادرار یا ترشحات
تنفسی
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افراد در معرض خطر شامل  :دامپزشکان  ،کارکنان باغ وحش ،فروشندگان حیوانات
خانگی و افرادی که غذاهای حیوانات را آمادهسازی میکنند
 0تا  7.روز پریود انکوباسیون
بعد از انکوباسیون عالئم سردرد(درموارد شدید منجر به کما و مرگ) و
تب باال ،احساس لرز و ضعف و در عضالنی ،عالئم ریوی شامل سرفه
بدون خلط و خس خس ریه ،عالئم گوارشی شامل تهوع و اسهال و
استفراغ ،گاها سایر عالئم سیستمیک شامل درگیری قلبی و هپاتومگالی
و اسپلنومگالی

بیماری های
بالینی

بیماری
پسیتاکوزیس یا
اورنیتوزیس

مورفولوژی
جسم اولیه

مدور با فضای پری پالسمی باریک

مورفولوژی
اینکلوژن بادی
DNA
پالزمیدی

در هر سلول ،اینکلوژنبادیهای متعددی وجود دارد که از نظر اندازه متغییر هستند

تشخیص
آزمایشگاهی

ندارد.
سرولوژی

فیکساسیون کپلمان

تشخیص اولیه

میکروایمونوفلور سانس برای تایید تشخیص حاصل از فیکساسیون کمپلمان
کشت

کشت سلولی معموال در سلول های L

درمان

داکسی سایکلین و ماکرولیدها بصورت موثر

کنترل و
پیشگیری

انتقال انسان به انسان و شخص به شخص نادر است.
به ایزوالسیون فرد مبتال نیاز نیست.
کنترل پرندگان آلوده و خانگی و حیوانات خانگی.

Chlamydia
 Pneumoniaeزیست جوره
رنج میزبانی

بیماری زایی

پاتوژن اولیه در انسان
یک بیووار TWAR


برگرفته از دو ایزوله تایوانی و فارنژیال AR



انتقال عفونت شخص به شخص و از طریق ترشحات تنفسی و لنفوسیتی



مخزن حیوانی شناسایی نشده است



بیشتر عفونت ها فاقد عالمت یا با عالمت خفیف ) (Mildهستند



سرفه های پایدار و ضعف و سستی بطور معمول



آلوده کردن سلول های صاف عضالنی و سلول های اندوتیال عروق کرونری و
ماکروفاژ ها





برونشیت ،پنومونی ،سینوزیت ،فارنژین ،بیماری عروق کرونری
درگیری تیپیک ریه درعفونت های بسیار شدید( غیر قابل افتراق از سایر پنومونی
های آتیپیک)
ارتباط با آرترواسکلوروزیس

مورفولوژی
جسم اولیه

گالبی شکل با فضای پری پالسمی عریض

مورفولوژی
اینکلوژن بادی

در هر سلول ،اینکلوژنبادیهای متعددی وجود دارد که همه به یک شکل هستند
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باکتری

گروه جزوه نویسیییی

شناسی/خالصه جلسه ۸۲

پزشکی بهمن  89تبریز

DNAپالزمیدی ندارند.
تشخیص
آزمایشگاهی

کشت

کشت در رده سلولی HEP-2 Cell Line

PCR

ارگانیسم در نمونه های بیوپسی ضایعات آترواسکلروزیس توسط کشت،
PCRو میکروسکوپ الکترونی نشان داده شده است؛ بنابراین ارتباط
کالمیدیا پنومونیه با آترواسکلروزیس واضح است ،اما نقش آن در
بیماریزایی هنوز مشخص نشده است .پیشنهاد شده است که بیماری
نتیجه پاسخ التهابی به عفونت مزمن است و این مورد بایستی ثابت
شود.

سرولوژِی

تست های سرولوژی مانند MIF

درمان

ماکرولیدهایی مثل ،Clarithromycin ،Azithronycin ،Erythromycin
Doxycycline ،Levofloxacin

پیشگیری و
کنترل

مشکل است ،زیرا ارگانیسم همه جایی است و در انسان هم بیماری ایجاد میکند.
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نم
آیا میدانستید با عضویت رد سایت زجوه بان میتوانید هب صورت رای گان زجوات و وهن
ن
سواالت دا ش گاهی را دانلود کنید ؟؟

فقط کافیه روی لینک زری رضهب زبنید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ورود هب سایت زجوه بان
Jozveban.ir
telegram.me/jozveban
sapp.ir/sopnuu

