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مقذمٍ
اص صمان آخشیه چاج ایه کتاب تٍ وکات ي مؼائل تاصٌای دػت پیذا کشدٌایم ،اص جملٍ :پاتًطنَای جذیذتش ي َمچىیه تیمااسیَاای
مشتًط تٍ آوُا (تٍ عًس مجاال :ػاىذسيح دااد تى ؼای کًسيواايیشيع ] [SARS-CoVي يیاشيع آو لاًاوضا  Aپشواذاان )،(H5N1
پاتًطنَای قاذیمی کاٍ ػامال تیمااسیَاای قاذیمی َؼاتىذ (مجال)Vaccinia-associated vaccine complications :
پاتًطنَای قذیمی کٍ ػامل تیماسیَای جذیذ َؼتىذ (مجل يیشيع آتلٍ میمًوی) ي تیًتشيسیؼم (مجال :آوتاشاکغ) .اص آوااایی کاٍ
عثقٍ تىذی تاکتشیایی تؼیاس متىًع اػت ،تایذ اػامی جذیذ صیادی سا تشای اسااویؼمَای قذیمی یاد تگیشیم .وُایتاً آوتیتیًتیا َاایی
کٍ دس ازؿتٍ تؼیاس مإثش تًدٌاوذَ ،ماکىًن ػلیٍ تؼضی اص پاتًطنَای ؿایغ ي مُم واتًان ي واکاسآمذ ؿذٌاوذ ،چاشا کاٍ ایاه داسيَاا
وادسػت مًسد اػت ادٌ قشاس اشفتٍ اوذ.
تىاتشایه دسمییاتیم کٍ ػلم میکشيبؿىاػی دػتخًؽ تغییشات پیدسپی اػت ا ی

سضایتمىذی ػقالوی ي ًَؿمىذاوٍ ،يلای تاشای

داوـاًیان پیـشفتی خؼتٍکىىذٌ اػت.
دویای میکريبَا
آوتًان لیاًن َاً  ،تیًلًطیؼات آلمااوی دس ػاال  4761عای تشسػایَاای دقیام میکشيػاکًپی سيی یا
اص میلیاًنَاا رسٌ کًچا

تااٍ وااح  animalculesسا کـاف کاشدَ .مچىاایه  411ػاال تؼاذ یا

قغاشٌ آب ،دویاایی

داوـاامىذ داومااسکی تاٍ واااح

اتًمًلش مغالؼات يان لیًن َاً سا اؼاتشؽ داد ي تااکتشیَاا سا تشاػااع عثقاٍتىاذی تاٍ سيؽ کااسلًع لیىاًع تاٍ سدٌَاا ي
اًوٍَایـاان دػاتٍتىاذی کاشد .ایاه ػاشآ اص عثقاٍتىاذی میکاشيبَاا تاًد .دس ػاال  4411یا
فشدسیا

َىلااٍ ،یا

پاتًلًطیؼات آلمااوی تاٍ وااح

ػااشی خلًكاایاتی سا جُاات اثثااات ایااه مغلااة کااٍ میکشياسااویؼاام َااا مؼاالًل تیماااسیَااای اوؼاااوی

َؼتىذ (تلًسی جاشح دس ماًسد تیمااسی َاا) اسائاٍ وماًد .ساتاشت کاو ي لاًئیغ پاػاتًس ایاه تلاًسی سا عای ػاالَاای  4461تاا
 4441تأییذ کشدٌ ي تا ی

ػاشی آصماًنَاای يیاظٌ ي خااف ثاتات کشدواذ کاٍ میکشياسااویؼامَاا ػامال تیمااسیَاایی چاًن

ػاایاٌصخاامَ ،اااسی ،عاااػًن ،يتااا ي ػاال َؼااتىذ .دیگااش داوـاامىذان ثاتاات ومًدوااذ کااٍ مامًػااٍای اص میکااشيبَااای مختلااف
مؼلًل تیماسیصایی اوؼان َؼتىذ.
تاسیخچٍ آ اص ؿیمی دسمااوی تاٍ ػاال  4141تشمایااشدد ،صمااوی کاٍ یا

ؿایمیذان آلمااوی تاٍ وااح پال اسلایؾ ايلایه ماادٌ

ضذتاکتشی سا کـاف کاشد ،ماادٌ مازکًس ػلیاٍ اػا یشيکتَاای ػامال ػای لیغ ماإثش تاًد .دس ػاال  4194الکؼااوذس فلمیىا
پىاایػاایلیه سا کـااف کااشد .جشالااذ ديماااگ دس ػااال  4191ػااًل اوامیذَا سا کـااف کااشد ي ػاالمه ياکؼاامه دس ػااال 4119
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اػتشپتًمایؼاایه سا کـااف کااشد .دس ػااال  ،4117یا

میکااشيبؿااىاع آمشیکااایی تااٍ واااح جااان اوااذسص ،ايلاایه کؼاای تااًد کااٍ

يیشيعَاا سا دس کـات َاای ػالًلی پاشيسؽ داد ي ساَای تاٍ ػاًی تًلیاذ اوثاًٌ کـاتَاای ػالًلی پاشيسؽ داد ي ساَای تاٍ
ػًی تًلیذ اوثًٌ کـت َای يیشيػای تاشای اؼاتشؽ ياکؼیىاػایًن اـاًدَ .اضاسان داوـامىذ ایاه مؼایش سا دوثاال کشدواذَ ،اش
کذاح یافتٍَا ي سيؽَای خاف خاًد سا داؿاتىذ ي َاش کاذاح سيؽَاایی سا تاشای ؿاىاخت میکاشيبَاا ي ساٌَاای تیمااسیصایای
آوُا اسائٍ ي اؼتشؽ دادوذ.
دویایی کٍ يان لیًن ًَ کـف کشد ،تؼایاس پیچیاذٌ ي ؿاامل تا

یاختاٍَاا ي تااکتشیَاایی اص َاش ؿاکل ي اواذاصٌ تاًدَ .اش

چىذ پیچیذایَاای میکاشيبؿىاػای پضؿاکی کاٍ ماا اماشيصٌ مای داوایم تاا تلاًسات مداذيد ماا سقاتات مایکىاذ .اماشيصٌ ماا
ماایداواایم کااٍ َااضاسان وااًع مختلااف اص میکااشيبَااا دسين ،تیااشين ي اعااشان مااا صوااذای ماایکىىااذ ي كااذَا وااًع آوُااا مؼااثة
تیماسیَای جذی دس اوؼان َؼتىذ .تشای دسیافته ایاه اعالػاات ي عثقاٍ تىاذی آوُاا تاٍ كاًست کاسآماذ ،مُام اػات کاٍ یا
ػشی مؼائل اتتذایی ي اكلی میکاشيب ؿىاػای پضؿاکی سا تاذاویم .تاشای ؿاشيع تایاذ تاذاویم کاٍ میکاشيبَاا مایتًاوىاذ تاٍ 1
اشيٌ تقؼیمتىذی ؿًوذ :يیشيعَا ،تااکتشیَاا ،قااس َاا ي اوگالَاا کاٍ َاش کاذاح اص ایاهَاا دػاتٍتىاذیَاای خااف خاًد سا
داسوذ.
يیريسَا
يیشيعَا کًچ تشیه رسات ػ ًوی تٍ قغش  44تا دذيداً  911واوًمتش میتاؿىذ(اکجش يیشيعَاا کمتاش اص  911وااوًمتش َؼاتىذ ي تاا
میکشيػکًج وًسی قاتل سؤیت ویؼتىذ) .تیؼت ي پىج خاوًادٌ تا تیؾ اص  4111اًوٍ اص يیشيعَا تؼشیف ؿذٌاوذ ي اکجش آوُا دس ساتغٍ
اػایذ ( )DNAیاا سیثًوًکللیا

اػایذ (َ )RNAؼاتىذ ي

تا تیماسیَای اوؼاوی َؼتىذ .يیشيعَا داايی دصيکؼای سیثًوًکلیا

َمچىیه ممکه اػت دايی پشيتلیهَای الصح جُت َماوىذػاصی ي تیماسیصایی تاؿىذ .ایه اجضاء دس ی

پًؿؾ پشيتلیىی تا ـااء

لی یذی یا تذين آن تؼتٍتىذی ؿذٌاوذ .يیشيعَا ،اوگلَای ياقؼی َؼتىذ ي تشای َماوىذػاصی ویاص تاٍ ػالًلَاای میضتاان داسواذ.
ػلًلَایی کٍ آوُا آلًدٌ میکىىذ ي پاػو میضتان تٍ آن ػ ًوت ممکه اػت ػثة َماوىذػاصی ػاشیغ ي تخشیاة ػالًل ؿاًد ي یاا
ػثة ی

ساتغٍ مضمه تٍ كًست اوتگشٌ ؿذن طوًح يیشيع دس طوًح میضتان ؿًد.

فاکتًسَایی کٍ مـخق میکىذ کذاح ی

اص ایه مکاویضحَا سخ میدَذ ،تقشیثاً ؿىاػایی ؿذٌاوذ .تٍ ػىًان مجال آلًدای تا يیاشيع

وقق ایمىی اوؼاوی ،ػامل ػىذسيح وقق ایمىی اکتؼاتی ( ،)AIDSمیتًاوذ تٍ دلیل آلًدای وُ تٍ لى ًػیتَای  CD4یا تاٍ دلیال
َماوىذػاصی فؼال ي تخشیة ایه ػلًلَای ایمًوًلًطیکی مُم تاؿذ .آلًدای میتًاوذ تٍ ػایش ػلًلَای دؼاع مجال ػالًلَاای
میکشيالیال مغض مىتـش ؿًد ي مىاش تٍ تظاَشات ػلثی تیماسی ایذص ؿًد .تىاتشایه تیماسیَای ایااد ؿذٌ تًػظ يیشيع میتًاوذ اص
ی

ػشماخًسدای ؿایغ تا ی

ػ ًوت مؼذی ا سيدٌای تا تیماسیَای وًصادی مجل َاسی ،اتًال ،آتلٍ یا ایذص تاؿذ.

باکتریَا
تاکتشیَا اص وظش ػاختماوی تقشیثاً ػادٌ َؼتىذ .آوُا اسااویؼمَای پشيکاسیًت ا اسااویؼمَای ت

ػلًلی ػادٌ فاقذ ـاء َؼتٍای،

میتًکىذسی ،دػتگاٌ الظی یا ستیکًلًاوذيتلیال ا َؼتىذ کٍ تا تقؼیم یشجىؼی تکجیش مییاتىذ .دیًاسٌ ػلًلی تااکتشیَاا پیچیاذٌ ي
ؿامل یکی اص دي ؿکل اكلی می تاؿذ :دیًاسٌ ػلًلی اشح مجثت تا ی
پ تیذيالیکان واص ي ی
ی

مدیظ َای شتًوی

پ تیذيالیکان كخیم ي دیًاسٌ ػلًلی اشح مى ی تا ی

الیاٍ

ـاء خاسجی .تؼضی اص تاکتشیَا فاقذ ػاختاس دیًاسٌ ػلًلی َؼتىذ ي فقظ دس ػلًلَاای میضتااوی یاا دس
صوذٌ میماوىذ .اوذاصٌ ( 4-91میکشيمتش یا تیـتش) ،ؿکل (کشيی ،میلٍای ،فىشی) ي آسایؾ فضایی (ػلًلَای

ت  ،صوایشٌای ،خًؿٍای) ػلًلَا تشای عثقٍتىذی ايلیٍ تاکتشیَا تٍ کاس میسيد ي جىثٍَاای فىًتی یا

ي طوًتی یا

تااکتشیَاا

اػاع عثقٍتىذی قغؼی آوُا سا تـکیل میدَذ .تذن اوؼان تٍ ػىًان مدیظ صیؼت َضاسان اًوٍ مختلف تاکتشیایی اػت ا تؼضی اص
آوُا تٍ كًست ازسا (صيدازس) صوذای میکىىذ ي تؼضی دیگش تٍ كًست دائمی ی

ساتغٍ اوگلی تا میضتان خًد داسوذ .تٍ َمیه كًست

مدیغی کٍ اعشان ما سا اداعٍ کشدٌ ؿامل ًَایی کٍ تى غ میکىیم ،آتی کٍ میوًؿیم ي زایی کٍ میخًسیم ،تشای تاکتشیَا ویض
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مدیظ صیؼت میتاؿذ ،تؼیاسی اص آوُا یشتیماسیصا َؼتىذ ي تؼضی اص آوُا قادس تٍ ایاااد تیمااسیَاای ماشگآيس َؼاتىذ .تیمااسی
میتًاوذ تٍ تًػظ اثشات ػمی مًاد متشؿدٍ اص تاکتشیَا (تًکؼیهَا) یا دس وتیاٍ ػاکه ؿذن تاکتشیَا دس وقاط اػتشیل تذن سيی
دَذ.
قارچَا
دس مقاتل تاکتشیَا ،ػاختاس ػالًلی قااسچی تؼایاس پیچیاذٌ اػات .قااس َاا اسااویؼامَاای یًکااسیًت َؼاتىذ کاٍ داسای َؼاتٍ
مـااخق ،میتًکىااذسی ،دػااتگاٌ الااظی ي ستیکًلااًح اوذيپالػاامی

َؼااتىذ .قاااس َااا َاام ماایتًاوىااذ تااٍ كااًست تا

ػاالًلی

(مخمااش) کااٍ داسای تکجیااش یشجىؼاای َؼااتىذ ي َاام تااٍ كااًست سؿااتٍای (ک اا ) کااٍ داسای تکجیااش جىؼاای ي یشجىؼاای
َؼتىذ ،مًجًد تاؿىذ .اکجش قاس َا تٍ كاًست مخمشَاا یاا ک ا َاا مای تاؿاىذَ ،شچىاذ تؼضای اص قااس َاا تاٍ َاش دي كاًست
يجااًد داسوااذ .ایااهَااا تااٍ ػىااًان قاااس َااای دي ؿااکلی مدؼااًب ؿااذٌ ي ؿااامل َیؼتًپالػااما ،تالػتًمایؼااغ ي
کًکؼیذیًئیذع َؼتىذ.
اوگلَا
اوگلَا پیچیذٌتشیه میکشيبَا َؼتىذَ .شچىذ تمااح اوگالَاا تاٍ ػىاًان یًکااسیًت عثقاٍتىاذی ؿاذٌاواذ ،تؼضای اص آوُاا تا
ػلًلیاوذ ي تؼضی دیگش پش ػلًلی َؼاتىذ .اص وظاش اواذاصٌ ،اوگالَاا اص سیضتاشیه پشيتاًصيآ تاٍ قغاش  4-9میکشيمتاش (اواذاصٌ اکجاش
تاکتشیَا دس ایه مدذيدٌ اػت) تا آستشيپًدَاا ي کاشحَاای واًاسی کاٍ مایتًاوىاذ تایؾ اص  41متاش عاًل داؿاتٍ تاؿاىذ متغیاش
َؼتىذ.
دس دقیقت تلًس اوذاصٌ تؼضی اص اوگالَاا ي عثقاٍتىاذی آوُاا جاضي میکاشيبَاا تاػات تؼااة اػات .چشخاٍ صواذای آوُاا َام
کامالً پیچیذٌ اػت ،تؼضی اص اوگلَا تٍ عاًس دائمای دس ساتغاٍ تاا اوؼاانَاا َؼاتىذ ي تؼضای اص آوُاا عای مشادال پیـاشفت دس
ساتغٍ تا میضتانَای دیًاوی َؼتىذ.
یکی اص مـکالتی کٍ داوـااًیان تاا آن سيتاٍسي َؼاتىذ ایاه اػات کاٍ تىُاا دس عیاف تیمااسیَاای واؿای اص اوگال کاافی
ویؼت تلکٍ اپیذمیًلًطی ایه ػ ًوتَا ،تـخیق ،کىتشل ي پیـگیشی آوُا تؼیاس مُم ي دیاتی اػت.
بیماریَای میکريبی
یکاای اص دالیاال مُاام دس تشسػاای ي مغالؼااٍ میکااشيبَااا دس تیماااسی ایااااد ؿااذٌ ي ساٌَااای کىتااشل آوُااا اػاات .متأػ ا اوٍ،
ساتغااٍ تاایه تؼاایاسی اص اسااویؼاامَااا ي تیماااسیَااای آوُااا ػااادٌ ویؼاات .تااٍ خلااًف ایىکااٍ اکجااش اسااویؼاامَااا یا

تیماااسی

مـخق ایااد ومیکىىذ َاش چىاذ تؼضایَاا َؼاتىذ کاٍ تیمااسی مـاخق مایدَىاذ (مجال تشپًوماپالیاذيح ،ػامال ػای لیغ
پًلیًيیشيع ،ػامل فلج اًواٍ َاای پالػامًدیًح ،ػامال ماالسیاا) .دس ػاًم دس ماًسد یا

اسااویؼام خااف ادتماال ایاه کاٍ

تیماسی َای متؼذد ایااد کىذ صیااد اػات (مجال اػاتافیلًکً ايسئاًع کاٍ ػاثة اواذيکاسدیت ،پىًماًوی ،ػ ًواتَاای صخمای
ي مؼمًمیت زایی میؿًد) یا تؼیاسی اص اسااویؼامَاا َؼاتىذ کاٍ تیمااسی مـااتٍ ایاااد مایکىىاذ (مجال مىىظیات کاٍ تًػاظ
يیشيعَا ،تاکتشیَا ،قاس َا ي اوگلَاا ایاااد مایؿاًد) .تاٍ ػااليٌ تقشیثااً اسااویؼامَاای مؼاذيدی يجاًد داسواذ کاٍ َمیـاٍ
تیماااسیصا تاؿااىذَ ،ااش چىااذ اشيَاای َؼااتىذ کااٍ َمیـااٍ تیماااسیصا ماایتاؿااىذ (مجاال يیااشيع َاااسی ،تاػاایلًع آوتشاػاایغ،
اػ ًسيتشیکغ ؿىکیئی ي اًوٍَای پالػامًدیًح) .دس ػاًم اکجاش اسااویؼام َاا تدات ؿاشایظ مىاػاة قاادس تاٍ تیمااسیصایای
َؼتىذ (مجل اسااویؼمَای داسای پتاوؼایل تیمااسی صایای دس وقااط اػاتشیل تاذن مجال مغاض ،سیاٍَاا ي د اشٌ پشیتًولاال) .تؼضای

اص تیماسیَا صماوی سخ میدَىاذ کاٍ فاشد دس مؼاشم تمااع خااسجی تاا اسااویؼامَاا قاشاس ایاشد کاٍ تاٍ ػىاًان ػ ًواتَاای
خاااسجی مغااشح َؼااتىذ تااٍ عااًس مجااال تیماااسی واؿاای اص يیااشيع آو لااًاوضا ،کلؼااتشیذیًح تتاااوی ،ویؼااشیا اًوااًسٌآ،
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کًکؼیذیًئیذع ایمیتیغ ي آوتامثا َیؼتًلیتیکاَ .اش چىاذ اکجاش تیمااسیَاای اوؼااوی تاٍ ياػاغٍ اوتـااس فلاًس میکشيتای ػااکه
دس تذن خًد ؿخق تٍ وقاط وامىاػة سخ میدَذ (ػ ًوتَای دسيوی).
تأثیش متقاتال تایه اسااویؼام ي تاذن میضتاان یا
صيدااازس ،ی ا

ساتغاٍ پیچیاذٌ اػات .ایاه اثاش متقاتال مایتًاواذ ػاثة یا

ساتغااٍ َاامصیؼااتی عااًالوی یااا تیماااسی ؿااًد .تیماااسیصایاای اسااویؼاام ،مداال اسااویؼاام ي تًاوااایی میضتاااوی دس

پاػودَی تٍ اسااویؼم می تًاوذ ایه اثش متقاتال سا تـاشیح کىاذ .تىااتشایه ُاًس تیمااسی اص یا
ی

کلًویضاػایًن

ػاشی ػالئام مالیام تاا وقاق

ػضً ي مشگ میتًاوذ متغیش تاؿاذ .وقاؾ تیمااسی صایای میکشيتای ي پاػاو ایمىای میضتااوی تاٍ عاًس کامال دس تخاؾَاای

تؼذی رکش ؿذٌ اػت.
تذن اوؼان تٍ عًس خااس الؼاادٌای جُات کىتاشل میکاشيبَاای تیمااسیصایای کاٍ دس مؼاشم آوُاا قاشاس مایایاشد ،يفام دادٌ
ؿذٌ اػت .مًاوغ فیضیکای اص تُااجم میکاشيبَاا مماوؼات مایکىاذ پاػاو َاای ایمىای اختلاكای ػلیاٍ میکاشيب َاذن کاٍ
تایذ دزن ؿًد سا فؼاال مای کىاذ .متأػا اوٍ پاػاو ایمىای ا لاة خیلای دیاش ي خیلای کىاذ اػات .تاشای افاضایؾ تًاواایی تاذن
جُاات مماوؼاات اص ػ ًواات ،پاػااو ػیؼااتم ایمىاای ماایتًاوااذ تااٍ دي كااًست افااضایؾ یاتااذَ :اام اص عشیاام اوتقااال یشفؼااال
آوتیتادیَای مًجًد دس ایمیًن الًتًلیهَاا ي َام اص عشیام ایماهػااصی فؼاال تاٍ ياػاغٍ اجاضای میکاشيبَاا (آوتایطنَاا).
ػ ًوتَا َمچىایه مایتًاوىاذ تاٍ يػایلٍ ػًامال داسي دسمااوی متؼاذد کىتاشل ؿاًوذ .متأػا اوٍ تؼایاسی اص میکاشيبَاا قادسواذ
کم لکغ آوتیطوی خًد سا تغییش دَىذ (تغییشات آوتیطویا ) یاا قادسواذ ػلیاٍ آوتایتاادیَاای تؼایاس ماإثش مقايمات تاشيص دَىاذ.
تىاتشایه مثاسصٌ جُت کىتشل تیه میکاشيب ي میضتاان تاذين ایاه کاٍ َیچکاذاح تتًاواذ تاٍ عاًس مغلام پیاشيص تاؿاذ ،اداماٍ داسد
(َش چىذ میکشيبَا تًاوایی خاس الؼادٌ ثاتت ؿذٌای داسوذ).
میکريبشىاسی تشخیصی
میکشيب ؿىاػی آصمایـاگاَی وقاؾ مُمای دس تـاخیق ي کىتاشل تیمااسیَاای ػ اًوی داسد .ااشچاٍ تًاواایی یا
تااا ی ا

آصمایـاگاٌ

ػااشی مااًاسد مجاال کی یاات ومًوااٍ جمااغآيسی ؿااذٌ اص تیماااس ،يػااایل مااًسد اػاات ادٌ جُاات اوتقااال ومًوااٍ تیماااس تااٍ

آصمایـگاٌ ي سيؽَای ثثاًت میکاشيب دس ومًواٍ مداذيد مایؿاًد .تاٍ دلیال ایاه کاٍ اکجاش تؼاتَاای تـخیلای تشاػااع
تًاوایی سؿذ اسااویؼم اػات ،ؿاشایظ اوتقاال ومًواٍ تایاذ عاًسی تاؿاذ کاٍ اص صواذٌ تاًدن تااکتشی پااتًطن مغماله تاؿایم .تاٍ
ػاليٌ ،ااش ومًوٍ اشفتٍ ؿاذٌ تاٍ عاًس دقیام اص مکاان ػ ًوات وثاؿاذ ،اص اسصؽ اکجاش پشيتکالَاای تؼاتَاای ماًسد اػات ادٌ
کاػتٍ میؿًد .ایه مؼللٍ تٍ وظش ياضاح مایسػاذ يلای تؼایاسی اص ومًواٍَاای اسػاال ؿاذٌ تاٍ آصمایـاگاٌَاا جُات تشسػای،
عی تشداؿت ومًوٍ تًػاظ اسااویؼامَاایی کاٍ دس ػاغًح مًکًػای کلاًویضٌ مایتاؿاىذ ،آلاًدٌ مایاشدواذ .ياقؼااً ت ؼایش وتاایج
تؼات ومًواٍَاایی کاٍ آلاًدٌ ؿاذٌاواذ یاشممکه اػات چاشا کاٍ اکجاش ػ ًواتَاا تاٍ ياػاغٍ اسااویؼامَاای دسينصاد ایااااد
میؿًوذ.
َمچىیه آصمایـگاٌ میتًاواذ فؼالیات ضاذمیکشيتی ػًامال ؿایمیدسمااوی اوتخااتی سا (َاش چىاذ کاٍ اسصؽ ایاه تؼات مداذيد
اػاات) تؼیاایه کىااذ .آصمایـااگاٌ تىُااا تایااذ اسااویؼاامَااایی سا کااٍ قااادس تااٍ تیماااسیصایاای َؼااتىذ سا تشسػاای کااشدٌ ي مااًاد
ضااذمیکشيتی مىاػااة ػلیااٍ آوُااا سا مـااخق ومایااذ .اوااااح آصمااایؾ سيی تماااح اسااویؼاامَااای جااذا ؿااذٌ یااا اوتخاااب داسيی
مىاػة میتًاوىاذ وتاایج واٍ چىاذان مغلاًب ي دتای خغشوااکی دستشداؿاتٍ تاؿاذ .يقتای تمااح اسااویؼامَاای جاذا ؿاذٌ ماًسد
تشسػی قشاس مای ایشواذ واٍ تىُاا تیمااس تاٍ عاًس مىاػاة دسماان ومای ؿاًد تلکاٍ اسااویؼام پااتًطن دقیقای َام اص میاان ایاه
اسااویؼمَای اؼتشدٌ ؿىاػایی ومایؿاًد .وُایتااً تؼیایه آصمایـاگاَی اسااویؼامَاای دؼااع تاٍ آوتایتیًتیا َاای مختلاف
تىُا یکی اص جىثٍَای پیچیاذٌ کااس اػات .تیمااسی صایای اسااویؼام ،مکاان ػ ًوات ي تًاواایی پاػاو تیمااس تاٍ ػ ًوات ،ياکاىؾ
متقاتل اوگل ا میضتان سا تدت تأثیش قشاس میدَذ ي تایذ ایه مًاسد دس تشوامٍسیضی جُت دسمان مًسد تًجٍ قشاس ایشد.
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طبقه بندی باکتریها
نثؼیبسدؿَاسٍثحثاًگیضاػت.ثِخبعشػپشدىاػبهیدسكَستیکِدس

ًبمگزاسیٍدسکاستجبطپیچیذُثیيكذّبهیکشٍاسگبًیؼ
سدُثٌذیتبکؼًََهیاسگبًیؼنّب) .
عجقِثٌذیػیؼتوبتیکاستجبطکبهالًهٌغقیثیياعضبءهَجَدثبؿذ،اهکبىپزیشاػت(ًظیش 


ردهبندی فنوتیپی
ثٌذیهَسداػتفبدُقشاسهیگیشًدذ.


ّبجضءاٍلیيخلَكیبتیّؼتٌذکِثشایدػتِ

خلَكیبتهیکشٍػکَپیٍهبکشٍػکَپیثبکتشی
اهشٍصُثشایتـخیقثبکتشیّبًیضاصایيسٍؽّباػتفبدُهیؿَد(جذٍل.)1-1ثعٌَاىهثبلثبکتشیّبسااصسٍیسًگآهیضیگشم
ٍتَاًبییدیَاسُػلَلیثبکتشیدسکؼتسًگ(گشمهثجتیبهٌفی)ًٍیضثشاػبعؿکلهیکشٍػکَپیهٌحلشثِفشداسگبًیؼدنّدب
(ثِكَستکَکؼی،ثبػیل،خویذُیبهبسپیچ)تقؼینثٌذیهیکٌٌذ.اصخلَكیبتهبکشٍػکَپیکلٌیثدبکتشیّب(هبًٌدذخلَكدیبت
ّبًٍیضاًذاصٍُؿکلکلٌیّب)ًیضجْتتقؼینثٌذیهیتَاىاػتفبدًُوَد.

ّوَلیتیکثشسٍیآگبسخًَذاس،تَلیذسًگذاًِدسکلٌی
ثِعٌَاىهثبلاػتشپتَکَکَعپبیَطًضیکثبکتشیگشمهثجتثبکلٌیکَچک،ػفیذ ٍثتبّوَلیتیکثَدُکدِدسصیشهیکشٍػدکَح
آسایؾصًجیشُایثلٌذهتـکلاصکَکؼیّبیکَچکقبثلهـبّذُاػت .

ثب

ثٌذیفٌَتیپیثبکتشیّب 

جدول  1-1
سدُ
ػشٍتبیپیٌگ 
هَسفَلَطیهیکشٍػکَپی 
الگَّبیآًتیثیَگشام 
هَسفَلَطیهبکشٍػکَپی 
فبطتبیپیٌگ 
ثیَتبیپیٌگ 

اصآىجبییکِاسگبًیؼنّبیصیبدیاصًظشخلَكیبتهیکشٍػکَپیٍهبکشٍػدکَپیثدِّدنؿدجبّتداسًدذ،اصایديسٍدسکٌدبس
سٍؽّبیتـخیلیگًَبگَى،اصخلَكیبتهَسفَلَطیکثِعٌَاىیکآصهبیؾاثتذاییاػتفبدُهیؿَد.هتذاٍلتشیيسٍؿدیکدِ
فعبلیتثیَؿیویبیی(هبًٌذتَاًبییتخویشکشثَّیذساتّبیباػتفبدُ

ٌَّصثشایؿٌبػبییثبکتشیّبهَسداػتفبدُقشاسهیگیشد،ثشسػی
اصتشکیجبتهختلفثِعٌَاىهٌجعکشثيجْتسؿذٍ،جَدپشٍتئبصّب،لیپبصٍیبًَکلئبصاختلبكی)اػت.ثِّدشادبلثدباػدتفبدُاص
تؼتّبیثیَؿیویبییاًتخبثی،هیتَاىاسگبًیؼنّبساثبدقتثبالییتـخیقداد.اصایيسٍؽّبجْدتتقؼدیناسگبًیؼدنّدبثدِ
آیبیکاسگبًیؼنخبفجضءجٌغٍگًَِؿبیعیک

ُهیؿَد(ثشایهثبل
گًَِّبیهختلفًٍیضثشایهغبلعبتاپیذهیَلَطیاػتفبد 
هٌغقِهیثبؿذیباصهکبىٍیبهٌـأدیگشیٍاسدایيهٌغقِؿذُاػت؟).ایيسٍؽاپیذهیَلَطیثیَتبیپیٌگًبمداسد .

تعذادیاصثبکتشیّبداسایآًتیطىّبیهٌحلشثِفشدیّؼتٌذکِآًتیثبدیّبیاختلبكیثشایؿٌبػدبییآًْدبٍجدَدداسدٍاص
ثشایتـخیقثبکتشیّباػتفبدُکشد(ًبمایيسٍؽػشٍتبیپیٌگاػت) .

ایيسٍؽًیضهیتَاى

ػشٍتبیپیٌگثشایؿٌبػبییاسگبًیؼنّبییکِثبتؼتّبیثیَؿیویبییقبثدلتـدخیقًیؼدتٌذ(هثدلثدبکتشیفشاًؼیؼدالعبهدل
تَالسهی)کبسثشدداسدّ،وچٌیيثشایاسگبًیؼنّبییکِسؿذٍتکثیشآًْدبهـدکلاػدت(تشپًَوبپبلیدذٍمعبهدلػدیفیلیغ)ٍیدب
ؿٌبػبییثیوبسیّبیخبف(هبًٌذاؿشؿیبکلی O157:H7عبهلکَلیتّوَساطیک)ٍیبدسهَاسدیکِثِتـخیقػشیعًیبصاػت

ؿَد.ػشٍتبیپیٌگثشایعجقِثٌدذیثدبکتشیدس


ٍؽاػتفبدُهی
(هبًٌذاػتشپتَکَکَعپبیَطًضعبهلفبسًظیتاػتشپتَکَکی)اصایيس
ًیضاػتفبدُهیؿَد .

یکصیشگًَِخبفجْتاّذافاپیذهیَلَطی
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الگَیآًتیثیَگشام(ثشسػیالگدَیاؼبػدیت

ّبثِکبسهیسًٍذعجبستاػتاص:


ثٌذیثبکتشی

فٌَتیپیدیگشیکِدسسدُ
خلَكیت
ثیَتیکّبیهتفبٍت)ٍفبطتبیپیٌگ(اؼبػیتًؼجتثٍِیشٍػیکِثبکتشیساآلَدُهدیکٌدذ دثبکتشیَفدبط)ٍ.لدیدسایدي


ثِآًتی
ّبیاؼبعتدش


سٍؽفبطتبیپیٌگثؼیبسپشصاوتاػتٍدسابلابضشثِجبیآىاصسٍؽ
سٍؿْبهحذٍدیتتـخیلیٍجَدداسد.
طًتیکیاػتفبدُهیؿَد .


ردهبندی آنالیتیک
ّبجْتعجقِثٌذیجٌغ،گًٍَِصیشگًَِکبسثشدداسد(جذٍل .)1-2


َكیبتاجضایثبکتشی
تجضیٍِتحلیلخل


ثبکتشیّب 

سدُثٌذیآًبلیتیک
جدول 1-2
آًبلیضاػیذّبیچشةدیَاسُػلَلی 
آًبلیضلیپیذػلَلکبهل 
آًبلیضپشٍتئیيػلَلکبهل 
الکتشٍفَسصآًضینّبیچٌذگبًِ 


الگَیکشٍهبتَگشافیاػیذّبیهبیکَلیکدیَاسُػلَلیثشایثؼیبسیاصگًَِّبیهبیکَثبکتشیَمّبیکهـخلدِهْدنٍاػبػدی
تشیيسٍؽهَسداػتفبدُقشاسهیگیشد.تجضیٍِتحلیدل


ّبیآىثِعٌَاىهتذاٍل
اػتٍػبلّبیصیبدیاػتکِثشایتعییيگًَِ
لیپیددذّبدسػددلَل،سٍؽهفیددذیثددشایتعیددیيگًَددِثددبکتشیّ دبٍاتددیهخوشّبػددت.آًددبلیضپددشٍتئیيّددبیػددلَل( mass

ٍ)spectroscopyآًضینّبیػلَلی(الکتشٍفَسصآًضینّبیچٌذگبًِ)تکٌیکّبییّؼدتٌذکدِدسهغبلعدبتاپیدذهیَلَطیکثدشای
تـخیقثبکتشیّبٍیبتعییيصیشگًَِیآًْبثِکبسهیسًٍذ.ثبٍجَدایيکِایيسٍؽّبیآًبلیتیکثؼیبسدقیقثَدٍُاصكحت
قیوتثَدٍُتٌْبدسآصهبیـگبُّبیتحقیقبتیٍهشکضیقبثلاًجبمّؼتٌذ .


ثبالییثشخَسداسّؼتٌذ،اهبثؼیبسگشاى

ردهبندی ژنوتیپی
ثٌذیثبکتشیّبتجضیِهبدٓطًتیکیآًْبػت(جذٍل .)1-3


تشیيسٍؽثشایعجقِ

دقیق

ثٌذیطًَتیپیثبکتشیّب 

جدول 1-3
سدُ
دسكذگَاًیي+ػیتَصیي 
آًبلیضپالػویذ 
ّیجشیذاػیَى DNA
آًبلیضتَالیاػیذًَکلئیک 
سیجَتبیپیٌگ 
قغعِDNAکشٍهَصٍهی 

ثٌذیهیکشدًذ.اهدبدسادبلابضدشایديسٍؽتـخیلدیکٌدبس


تَصیيتقؼین
دسگزؿتِاسگبًیؼنّبساثشاػبعدسكذگَاًیي+ػی
گزاؿتِؿذُاػت.اصّیجشیذاػیَىDNAثشایتعییياستجبطثیيثبکتشیّباػتفبدُهیؿَد(هثالًثشایتعییيایيکِآیبدٍثبکتشی
جذاؿذُدسیکجٌغیبدسیکگًَِقشاسداسًذیبخیش) .
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اخیشاًاصایيتکٌیکثشایتـخیقػشیعاسگبًیؼنّبثباػتفبدُاصپشٍةّبیهَلکَلیاػتفبدُهیؿَد؛ثِایيتشتیتکِDNAی
ّبیهَلکَلیاختلبكیقشاسهیگیدشد.دسكدَستیکدِالگدَثدِDNA

یکاسگبًیؼنهـخق،اػتخشاجؿذٍُدسهعشمپشٍة

هتللؿَد،اسگبًیؼنؿٌبػبییهیگشددّ.ییجشیذاػیَىDNAسٍؽثباسصؿیجْتتـخیقػشیعاسگبًیؼنّبیکٌذسؿذهبًٌدذ
هبیکَثبکتشیَمٍقبسچّباػت .

ّبیّیجشیذاػیَىابكلؿذُاػت.ثباػتفبدُاصپشٍةّدبی

اهکبىآًبلیضتَالیّبیاػیذًَکلئیکثِکوکتَػعٍِپیـشفت 
سٍؽ
خبكیکِثشایًقغِهـخلیاصتَالیاػیذًَکلئیکیکجٌغیبگًَِیدبصیشگًَدِاختلبكدیّؼدتٌذ،هدیتدَاىاسگبًیؼدنسا
هیلیَىّبکپیتکثیشؿذٍُهبدُطًتیکیتکثیشیبفتِجْتتـخیقدقیقثِکبسهدیسٍد.ایدي

ؿٌبػبییکشد.ایيتَالیّبثِتعذاد
سٍؽاثتذاجْتآًبلیضتَالیDNAسیجَصٍهیثِکبسگشفتِؿذ(ثِعلتٍجَدتَالیّبیکبهالًثبثتٍدػدتًخدَسدُاختلبكدی
تَالیّبیاختلبكیثشایگًٍَِصیشگًَِ).اصایيسٍؽّوچٌدیيثدشایتعیدیيسٍاثدظ
ثشایخبًَادٍُجٌغٍٍجَدتغییشاتصیبد 
تکبهلیثیياسگبًیؼنّبٍتـخیقاسگبًیؼنّبیدیشسؿذٍیباسگبًیؼنّبییکِسؿذآًْبغیشهوکياػدتاػدتفبدُهدیؿدَد.ثدِ
ْشػتعجقِثٌذیتبکؼًََهیاسگبًیؼنّبكَستگشفتًِبؿیاصآًبلیضتدَالیاػدیذّبی

ّویيدلیلثیـتشیيتغییشاتیکِاخیشاًدسف
ًَکلئیکاػت .
جولِایيسٍؽّدب

کبسگشفتِهیؿَد.اص

ّبیهتعذددیگشیثشایعجقِثٌذیاسگبًیؼنّبثِصیشگًَِث

دسهغبلعبتاپیذهیَلَطیسٍؽ
هیتَاىثِآًبلیضپالػویذ،سیجَتبیپیٌگٍآًبلیضقغعبتکشٍهَصٍهیDNAاؿبسًُوَد.دسػبلّبیاخیش،ثبػبدُؿذىتکٌیکّب،
ّبیتـخیقعجیاهکبىپزیشؿذُاػت .


ّبدسآصهبیـگبُ

اًجبمایيسٍؽ
جذاٍل1-4تب1-8ؿوبییاصسدُثٌذیثبکتشیّبییساًـبىهیدٌّذکِدسثخؾّبیهختلفکتبةهَسدثحثقشاسهدیگیشًدذ.
ضوٌبًثبیذثِایيًکتِتَجِداؿتکِلیؼتکبهلاسگبًیؼنّبدسایٌجبآٍسدًُـذُاػت.ثشخیاصگًَدِّدبییکدِدسًوًَدِّدبی
کلیٌیکیثِدػتهیآیٌذ،ثشایػبدگیکبسدسایٌجبرکشًـذُاػت.تشتیتدقیقٍدسػتاسگبًیؼنّدبدسایديچدبحثدِكدَست

خبًَادُ،جٌغٍگًَِآٍسدُؿذُاػت .

کَکؼیّبیَّاصیگشمهثجت 

جدول 1-4
کوکسیهای کاتاالز مثبت

کوکسیهای کاتاالز منفی

هیکشٍکَکَع 
اػتبفیلَکَکَع 

آئشٍکَکَع 
الکتَکَکَع 
آلَئیَکَکَع 
لَکًََػتَک 
اًتشٍکَکَع 
پذیَکَکَع 
اػتشپتَکَکَع 





ثبػیلّبیَّاصیگشمهثجت 
جدول  1-5
اکتینومیستهای دارای اسید مایکولیک در دیواره سلول

کَسیٌِثبکتشیَم 
ًَکبسدیب 
گَسدًٍیب 
سٍدٍکَکَع 
تؼَکبهَسال 
هبیکَثبکتشیَم 
7

فصل اول :دنیای میکروب ها ،رده بندی باکتری ها،مورفولوژی باکتری ها

اکتینومیستهای بدون اسید مایکولیک در دیواره سلولی

اکتیٌَهبدٍسا 
دسهبتَفیلَع 
ًَکبسدیَپؼیغ 
اٍػکٍَیب 
سٍتیب 
اػتشپتَهبیؼغ 
تشٍفشیوب 
اکتیٌَهیؼتّبیتشهَفیل 

ػبکبسٍهًََػپَسا 
ػبکبسٍپلیػپَسا 

تشهَاکتیٌَهبیؼغ 
باسیلهای گرم مثبت ناهمگون

آسکبًَثبکتشیَم 
ثبػیلَع 
ثشٍیثبکتشیَم 
اسیضیپلَتشیکغ 
گبسدًشال 
لیؼتشیب 
تَسیؼال 

ّبٍثبػیلّبیگشمهٌفیَّ،اصی 


ّب،کَکَثبػیل

کَکؼی
جدول 1-6
هلیکوباکتریاسه

کوکسیها و کوکوباسیلها

ّلیکَثبکتش 

ثشاًْبهال 
هَساکؼال 
ًیؼشیب 

پسودوموناداسه

پؼَدٍهًَبع 
پاستورالسه

باسیلها

اکتیٌَثبػیلَع 
ّوَفیلَع 
پبػتَسال 

انتروباکتریاسیه

ػیتشٍثبکتش 
اًتشٍثبکتش 
اؿشیـیب 
کلجؼیال 
هَسگبًال 
پلضیَهًَبع 
پشٍتئَع 
ػبلوًَال 
ػشاؿیب 
ؿیگال 
یشػیٌیب

جنسهای ناهمگون

اػیٌٌتَثبکتش 
ثبستًَال 
ثَسدتال 
ثشٍػال 
ثَسخَلذسیب 
کبپٌَػبیتَفبگب 
کبسدیَثبکتشیَم 
ایکٌال 
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فشاًؼیؼال 
کیٌگال 
لظیًَال 
اػتٌَتشٍفَهًَبع 
اػتشپتَثبػیلَع 

ویبریوناسه

ٍیجشیَ
آئروموناداسه

آئشٍهًَبع 
کمپیلوباکتریاسه

آسکَثبکتش 
کبهپیلَثبکتش 

ثبکتشیّبیگشمهثجتٍگشمهٌفیثیَْاصی 

جدول 1-7
کوکسیهای گرم مثبت
کلؼتشیذیَم 
پپتَاػتشپتَکَکَع 
یَثبکتشیَم 
فبیٌگَلذیب 
الکتَثبػیلَع 
آًبئشٍکَکَع 
هَثیلًَکَع 
هیکشٍهًَبع 
پشٍپیًَیثبکتشیَم 
ؿلیفشال 

باسیلهای گرم منفی

کوکسیهای گرم منفی

ٍیًَال
باسیلهای گرم مثبت

اکتیٌَهبیؼغ 
ثیفیذٍثبکتشیَم

ثبکتشٍئیذع 
فَصٍثبکتشیَم 
پَسفیشٍهًَبع 
پشٍتال 


ثبکتشیّبیًبّوگَىهْناصًظشپضؿکی 

جدول 1-8
کالهیذیبػیِ 
هبیکَپالػوبتبػیِ 

کالهیذیب 
کالهیذٍفیال 

هبیکَپالػوب 
اٍسآپالػوب 
اػپیشٍکتبػیِ 

ػبیشثبکتشیّب 


ثَسلیب 
تشپًَوب 

کَکؼیال 
اسلیـیب 
اٍسیٌتیب 
سیکتضیب 

لپتَػپیشاػیِ 
لپتَػپیشا 
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هَرفَلَشی تاکتریّا ،ظاختواى دیَارُ ظلَلی ٍ ظٌتس آى
عّٚ َٛاحد افّی ٔٛجٛدار س٘د ،ٜاس وٛچىشزیٗ ثبوشزی سب ثشريسزیٗ ٌیبٞبٖ  ٚحیٛا٘بر ٔیثبؽد .ثبوشزی ث ٝعٙوٛاٖ وٛچوهسوزیٗ
عّ َٛفمط ث ٝوٕه ٔیىزٚعىٛح لبثُ ٔؾبٞد ٜاعز .وٛچهسزیٗ ثبوشزیٞب (والٔیدیب  ٚریىششیب) فمط  0/1سب ٔ 0/2یىزٔٚشز لطوز
دار٘د ،أب لطز اوظز ٌٞٝ٘ٛب سمزیجبً ٔ 1یىزٔٚشز اعز؛ ثٙبثزایٗ سٛعط ٔیىزٚعىٛح ٘ٛری و ٝلدرر سفىیوه نٖ ثزاثوز ٔ 0/2یىزٔٚشوز
اعز ،لبثُ ٔؾبٞدٞ ٜغشٙد .در ٔمبیغ ،ٝعَّٞٛبی ٌیبٞی  ٚحیٛا٘ی ثغیبر ثشريسز ٞغشٙد =اس ٔ 7یىزٔٚشوز (لطوز ٌّجو َٛلزٔوش) سوب
چٙدیٗ فٛر (ط َٛثزخی اس عَّٞٛبی عقجی) ٔیثبؽٙد<ٞ .ز عّ َٛجٟز سىظیز ٕٞ ٚب٘ٙدعبسی دارای ٔبد ٜص٘شیىی اس جٙظ DNA

ٔیثبؽدٕٞ ،چٙیٗ دارای  RNAدیبٔجز ( ،)mRNAعیغشٓ سزجٕ mRNA ٝث ٝدزٚسئیٗ ٘ ٚیش دعشٍب ٜثیٛعٙششی  ٚسِٛید ا٘زصی اعوز
و ٕٝٞ ٝایٗٞب ثٚ ٝعیّ ٝغؾبیی احبط ٝؽدٜا٘د .اعبط ٔىب٘یغٓ  ٚاثشار ا٘جبْ اعٕبَ فٛقاِذوز در اوظز ٔٛجٛدار ٔؾوبث ٝاعوز ِٚوی
ٕٔىٗ اعز ثزخی خقٛفیبر ثیٗ ثبوشزیٟب  ٚارٌب٘یغٓٞبی عبِی ثب یىدیٍز سفبٚر داؽش ٝثبؽٙد .ایٗ اخشالف ٔزثو ٛثو ٝعوبخشٕبٖ
عِّٛیٔ ،حیطی و ٝعّ َٛدر نٖ س٘دٌی ٔیوٙدٙٔ ،جع ٚ ٚعیّ ٝسِٛید ا٘زصی عِّٛی ٔ ٚبٞیز عّ( َٛیب فمداٖ نٖ) ٔیثبؽد.
اختالف تیي یَکاریَتّا ٍ پرٍکاریَتّا
عَّٞٛوبی حیوٛا٘یٌ ،یوبٞی  ٚلوبرچی جوشا یٛووبریٛرٞوب ٞغوشٙد (در سثوبٖ ی٘ٛوب٘ی ثؤ ٝنٙوبی ٞغوش ٝحمیموی) .در حوبِی ووٝ
ثبوشزیٞب  ٚجّجهٞوبی عجشوو نثوی جوشا دزٚووبریٛرٞوب طجمو ٝثٙودی ٔویؽو٘ٛد (در سثوبٖ ی٘ٛوب٘ی ثؤ ٝنٙوی ٞغوش ٝثودٚی یوب
اِٚی .)ٝعال ٜٚثز فموداٖ ٞغوش ٚ ٝدیٍوز ا٘ودأىٟب در دزٚووبریٛرٞوب ،ریجوٛس ْٚثبوشزیٟوب اس ٘و 70S ٛاعوز  ٚدر اوظوز ثوبوشزیٞوب
٘ٛعی دیٛار ٜعوِّٛی (دذشیودٌّٚیىبٖ) غؾوبا را احبطؤ ٝوی وٙود وو ٝایوٗ دیوٛار ٜثوبوشزی را در ثزاثوز ؽوزایط ٔحیطوی ٔحبف وز
ٔوویوٙوود .ثووبوشزی ٔوویسٛا٘وود در ٔحوویطٞووبی ٘بٔٙبعووت سحووز ؽووزایط غیزفیشیِٛٛصیووه  ٚدر ٔحّووَٞٛووبی فمیووز اس ٘ ووز ٔٙووبثع
ا٘زصی س٘دٌی وٙد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثبوشزی ٞب در ؽوزایط عو ز ٘ ٚبٔٙبعوت ٞوٓ ثو ٝرؽود خوٛد ادأؤ ٝویدٙٞود  ٚثموبی خوٛد را
حفظ ٔیوٙٙد .در ؽزایطی و ٝیٛووبریٛرٞوب ثو ٝعّوز وٕشوز ثوٛدٖ فؾوبر اعوٕشی ثیوز٘ ٖٚغوجز ثو ٝداخوُ عوّ َٛدچوبر ِیوش ٚ
اٟ٘داْ ٔیؽ٘ٛد ،ثبوشزیٞب ث ٝس٘ودٌی خوٛد ادأؤ ٝویدٙٞود .ثبوشزیٟوب در دٔبٞوبی ٔ شّو( (چوٌ ٝوزْ  ٚچو ٝعوزد) ،خؾوىی ،در
ٔٙبثع ٌ٘ٛبٌ ٖٛا٘وزصی  ٚثغویبری اس ٔحّوَٞٛوب ثو ٝرؽود خوٛد ادأؤ ٝویدٙٞود ،موٕٙبً ثوبوشزیٞوب ٔویسٛا٘ٙود خوٛد را اس ِحوب
عبخشٕب٘ی  ٚعّٕىوزدی چٙوبٖ سغییوز دٙٞود وو ٝثوب ؽوزایط ووز ؽود ٜووبٔالً عوبسٌبری داؽوش ٝثبؽوٙد .خوٛاؿ لبثوُ سٕوبیش در
ؽىُ  ٚ1-1جد٘ 1-1 َٚؾبٖ داد ٜؽد ٜاعز.

شکل  1-1صفات اصلی یَکاریَتّا ٍ پرٍکاریَتّا
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جذٍل  1-9صفات اصلی یَکاریَتّا ٍ پرٍکاریَتّا
ٍیصگی

یَکاریَت

پرٍکاریَت

ٌزٜٞٚبی افّی

جّجه ،لبرچ ،دزٚسٛسئزٌ ،یبٞبٖ ،حیٛا٘بر

ثبوشزی

ا٘داس ٜسمزیجی

5  m

. /5 -3  m

ظاختار ّعتِ

ٞغشٝ
وزٛٔٚسْٚ

ثد ٖٚغؾبی ٞغشٝ
ص٘ DNA :ْٛحّمٛی ٞبدّٛئید

غؾبی والعیه
ص٘ :ْٛرؽشٞٝبی  DNAدیذّٛئید

ظاختارّای ظیتَپالظوی

ٔیشٛوٙدری
دعشٍبٌّ ٜضی

+
+

-

ؽجى ٝا٘دٚدالعٕی

+

-

ریجٛسْٚ

)80S )60S +40S

)70 S )50S + 30S

دیٛار ٜعِّٛی

در لبرچٞب ٚجٛد دارد

عوووبخشبر دیچیووودٜای حوووبٚی دوووزٚسئیِٗ ،یذیووود ٚ

سِٛیدٔظُ

جٙغی  ٚغیزجٙغی

حزوز

در فٛرر ٚجوٛد فوالصَ ثوب نٖ حزووز در فٛرر ٚجٛد فالصَ عبد ٜثب نٖ حزوز ٔیوٙد.

دذشیدٌّٚیىبٖ
غیزجٙغی (سمغیٓ دٚسبیی)

ٔیوٙد
سٙفظ

اس طزیك ٔیشٛوٙدری

اس طزیك غؾبی عیشٛدالعٕی

غؾبی عِّٛی

حبٚی اعشزَٚ

فبلد اعشزَٚ

اختالف تیي پرٍکاریَتّا
ثبوشزی ٞب ثز اعبط ففبر ٔٛرفِٛٛصی (ا٘داس ،ٜؽىُ ٔ ٚؾ قبر رً٘نٔیشی) ٘ ٚیش خقٛفیبر ٔشبثِٛیىی ،ن٘شیص٘ی  ٚؽبخـٞبی
ص٘شیىی اس یىدیٍز لبثُ افشزاق ٞغشٙد .اٌزچ ٝسٕبیش ثبوشزیٞب اس رٚی ا٘داسٔ ٜؾىُ اعز ،أب ثز اعبط ؽىُ سفبٚر دار٘ود .ثوبوشزی
وزٚی ٔظُ اعشبفیّٛوٛوٛط یه وٛوغی اعز ،ثبوشزی ٔیّٝای یب ثبعیُ ٔب٘ٙود اؽزؽویبوّی ٚ ،سزدؤ ٓ٘ٛوبردیچی یوه اعوذیزیّیْٛ
ٔی ثبؽد .ث ٝعالٌٞٝ٘ٛ ٜٚبی ٘ٛوبردیب  ٚاوشیٔٛٙبیغظ ظبٞز رؽشٝای ؽبخ ٝؽبخٔ ٝؾبث ٝلبرچٞب دار٘د .در ٌٞٝ٘ٛبی اعوشزدشٛوٛوٛط
یب ٘یغزیبٞب اؽىبَ دیذّٛوٛوی  ٚدر اعشبفیّٛوٛوٛط اٚرئٛط اؽىبَ خٛؽ ٝاٍ٘ٛری دیدٔ ٜیؽٛد.
رً٘نٔیشی ٌزْ رٚؽی نعبٖ  ٟٓٔ ٚدر افشزاق دٌ ٚز ٜٚثشري اس ثبوشزیٞب اعز (ؽىُ  .)1-2ثبوشزیٞبیی وو ٝثوب حوزارر سظجیوز
ؽد ٜا٘د  ٚیب ث ٝفٛرر دیٍزی ثز رٚی اعالید خؾه ؽدٜا٘د ثب وزیغشبَ ٚی ِٝٛرً٘ ٔیؽ٘ٛد (ؽىُ  .)1-3ایٗ رً٘ ثب یُود رعوٛة
ٔیوٙد  ٚعذظ رً٘ امبفی ثب ؽغشؾ ٛسٛعط ٔحّ َٛرً٘ ثز ثزداؽشٔ ٝیؽٛد .در ا٘شٟوب ر٘وً ٔ وبِفی ٘ یوز عوبفزا٘یٗ افوشٚدٜ
ٔیؽٛد وٞ ٝز عّ َٛثیزً٘ را لزٔش ٔیوٙد .ایٗ رً٘نٔیشی وٕشز اس  10دلیم ٝسٔبٖ ٔیثزد.
در ٔٛرد ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجز (ثٙفؼ رً٘) ،رً٘ در ؽجى ٝای م یٓ ثب اسقبالر عزمی ث٘ ٝبْ دذشیدٌّٚیىبٖ و ٝاطزاف عّ َٛرا
احبط ٝوزد ٜاعز ،ث ٝداْ ٔیافشد .ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی الی٘ ٝبسوی اس دذشیدٌّٚیىبٖ دار٘د وٕ٘ ٝیسٛا٘ٙد رً٘ وزیغشبَ ٚی ِٝٛرا در
خٛد ٍ٘ ٝدار٘د ،ثٙبثزایٗ عَّٞٛبی ثبوشزی ثب رً٘ ٔ بِ( (عبفزا٘یٗ) رً٘ ٔیٌیز٘د و ٝدر ایٗ فٛرر لزٔش دیدٔ ٜی ؽ٘ٛد (ؽوىُ
 .)1-4رً٘نٔیشی ٌزْ ثزای ثبوشزیٞبیی و ٝاس ثیغذایی ٔزدٜا٘د (وؾزٞبی فبس طبثز یب و )ٟٝٙیوب در اطوز ٔقوزف ن٘شویثیٛسیوه
دذشیدٌّٚیىبٖ نٟ٘ب سجشی ٝؽد ٜاعز ،لبثُ اعشٕبد ٘یغز.
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اس ثبوشزیٞبیی و ٝثب رً٘نٔیشی ٌزْ لبثُ ردٜثٙدی ٘یغشٙدٔ ،بیىٛثبوشزیٔ ٚ ْٛبیىٛدالعٕب را ٔیسوٛاٖ ٘وبْ ثوزدٔ .بیىٛثوبوشزیْٞٛوب
دٛعش ٝخبرجی ٔٔٛی(٘ٛعی چزثی) دار٘د و ٝثب رً٘نٔیشی اعید فغز سؾ یـ دادٔ ٜیؽ٘ٛدٔ .بیىٛدالعوٕبٞب فبلود دذشیودٌّٚیىبٖ
ٞغشٙد.

َ
شکل  1-2اختالف ظاختواى دیَارُ ظلَلی در تاکتری ّای گرم هثثت ٍ گرم هٌفی

A:staining
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شکل  1-3هَرفَلَشی رًگآهیسی گرم تاکتریّا

 :Aوزیغشبَ ٚی ِٝٛدر رً٘ ٌزْ اس طزیك یُد رعٛة ٔیوٙد  ٚدرالی ٝم یٓ دذشیدٌّٚیىبٖ در ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجوز ثو ٝداْ
ٔیافشد .رً٘سدایی ٔٛجت سدٚدٖ رً٘ اس غؾبی خبرجی  ٚؽغشؾوٛی ر٘وً وزیغوشبَ ٚیِٛو ٝاس الیو٘ ٝوبسن دذشیودٌّٚیىبٖ
ٔیؽٛد .ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی ثب رً٘ سٔی ٝٙیب ٔ بِ( لبثُ رؤیز ٞغشٙدٛٔ :B.فِٛٛصی ثبوشزیٞب

شکل  1-4تاکتری گرم هثثت) ٍ (aتاکتری گرم هٌفی) (bاز ًظر ضخاهت الیِ پپتیذٍگلیکاى ٍ ٍجَد غشای خارجی
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فراظاختواى تاکتری
ظاختارّای ظیتَپالظوی

ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجز ٌ ٚزْ ٔٙفی عبخشٕبٖٞبی داخّی ٔؾبثِٚ ،ٝی عوبخشٕبٖٞوبی خوبرجی ثغویبر ٔشفوبٚسی دار٘د(ؽوىُ .)1-4
عیشٛدالعٓ ثبوشزی حبٚی  DNAیوزٛٔٚسٔٚی ، mRNA ،ریجٛسْٞٚب ،دزٚسئیٗٞوب ٔ ٚشبثِٛیوزٞوب اعوز .ثوزخالف یٛووبریٛرٞوب،
وزٛٔٚس ْٚثبوشزی فٛرر حّمٛی د ٚرؽشٝایٙٔ ،فزد  ٚفبلد عبخشٕبٖ ٞغشٝای ٔیثبؽد؛ ِٚی در فضبی جداٌب٘و ٝای ثٙوبْ ٘ٛوّئٛئیود
لزار ٌزفش ٝاعز .در ثبوشزی ثزای حفظ ؽىُ ٞ DNAیغشٖٞٛب مزٚری ٘یغشٙد  DNA ٚث ٝفٛرر ٘ٛوّئٛسٔ ْٚؾبٞدٕ٘ ٜویؽوٛد.
ٕٔىٗ اعز در ثبوشزی  DNAخبرع وزٛٔٚسٔٚی ،حّمٛی  ٚوٛچهسزی ثٙبْ دالعٕید ٚجٛد داؽش ٝثبؽد .اٌز چ ٝدالعوٕیدٞب ثوزای
ثمبی عّ َٛثبوشزی مزٚری ٘یغشٙد ( غبِجبً در ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی دیدٔ ٜیؽ٘ٛد)ِٚ ،ی اغّت یه ٔشیز ا٘ش بثی ٔظُ ٔمبٔٚز ثٝ
یه یب چٙدیٗ ن٘شیثیٛسیه را ایجبد ٔیوٙٙد.
فمداٖ غؾبی ٞغشٔ ٝىب٘یغٓٞبی وٙشزَ عٙشش دزٚسئیٗٞب را سغٟیُ ٔیوٙد .در ایٗ ٔٛرد رٛ٘ٚیغی  ٚسزجٕوٕٞ ٝشٔوبٖ اعوز  ٚثوٝ
عجبرر دیٍز ریجٛسْٞٚب ٔیسٛا٘ٙد ثٔ mRNA ٝشقُ ؽ٘ٛد  ٚاس رٚی  mRNAعٙشش ؽد ٜوٛٙٞ ٝس ثٔ DNA ٝشقُ اعزٓٞ ،سٔوبٖ
دزٚسئیٗ ثغبس٘د( .ؽىُ  .)1-5ریجٛس ْٚثبوشزیٞب اس سیزٚاحودٞبی 30 S ٚ 50Sوو ٝثوب ٞوٓ ریجوٛس ٚ 70S ْٚریجوٛس ْٚیٛووبریٛرٞوب
ٔ )60S +40S)80Sی ثبؽد .دزٚسئیٗٞب  RNA ٚی ریجٛسٔٚی ثبوشزی( ثب سٛج ٝث ٝاخشالف ثبریجٛس ْٚیٛوبریٛرٞب) اٞداف عٕدٜای
ثزای دارٞٚبی مدٔیىزٚثی ٞغشٙد.
غؾبی عیشٛدالعٕی ثبوشزی دارای عبخشٕبٖ دٚالیِ ٝیذیدی ؽجی ٝغؾبی یٛوبریٛرٞبعز؛ ِٚوی در غؾوبی عیشٛدالعوٕی ثوبوشزی
اعشزٚئید (ٔب٘ٙد وّغشزٚ )َٚجٛد ٘داردٔ .بیىٛدالعٕبٞب اس ایٗ لب٘ٔ ٖٛغشظٙی ٞغشٙد .غؾبی عیشٛدالعٕی ثبوشزی ٔغئ َٛثغویبری اس
عّٕىزدٞب اعز ،ایٗ ٚظبی( عجبرسٙد اس :ا٘شمبَ اِىشز ٚ ٖٚسِٛید ا٘زصی و ٝث ٝطٛر ٔنٕ َٛدر ٔیشٛوٙدری ا٘جبْ ٔویؽوٛد ثو ٝعوالٜٚ
غؾبا ،دارای دزٚسئیٗٞبی ا٘شمبِی اعز و ٝجذة ٔشبثِٛیزٞب  ٚنسادعبسی دیٍز ٔٛاد را ٕٔىٗ ٔیعبسد ٘ ٚیش در غؾبا دٕخٞبی ی٘ٛی
ثزای طجبر دشب٘غیُ غؾبا  ٚن٘شیٓٞبی عٙششیه ثزای عٙشش ٔٛاد ٚجٛد دار٘دٔ .شٚس( ْٚغؾبی عیشٛدالعٕی چیٗخٛرد )ٜث ٝعٛٙاٖ ٍِٙز
(٘مط ٝاسقبَ) ثزای اسقبَ  ٚوؾیدٖ وزٛٔٚسْٞٚبی دخشز در حیٗ سمغیٓ عِّٛی عُٕ ٔیوٙد .در ث ؼ داخّی غؾبا ،فیالٔٙزٞبی
دزٚسئیٙی ؽج ٝاوشیٗ ٚجٛد دارد و ٝث ٝسنییٗ ؽىُ ثبوشزی وٕه ٔیوٙد ٔ ٚىب٘ی ثزای سؾىیُ سیغٔ ٝیب٘ی در ٍٙٞبْ سمغیٓ عوِّٛی
اعز .در سزدٕ٘ٛب فیالٔٙزٞب اس ٚیضٌیٞبی ثبوشزی ٔحغٛة ٔیؽ٘ٛد.

شکل  1-5ریثَزٍم تاکتریّا از زیرٍاحذّای 30 S ٍ 50Sتشکیل شذُ کِ تا ّن ریثَزٍم  70Sهیشًَذ.
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دیَارُ ظلَلی
عبخشٕبٖ ،اجشاا  ٚعّٕىزدٞبی دیٛار ٜعِّٛی(جد ،)1-2 َٚثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجز را اس ٌزْ ٔٙفی افشوزاق ٔویدٞد(جود.)1-3 َٚ
سفبٚرٞبی ٔ ٟٓدر خقٛفیبر غؾبا در جد٘ 1-4 َٚؾبٖ داد ٜؽد ٜاعز .غؾبی عیشٛدالعٕی اغّت دزٚوبریٛرٞب ثٚ ٝعویّ ٝالیوٝ
ع ز دذشیدٌّٚیىبٖ (ٔٛرئیٗ) احبط ٝؽد ٜاعز .نروئٛثبوشزیٞب (و ٝدارای دغٛدٌّٚیىبٖ یب دغٛدٛٔٚرئیٗٞبی ٔؾبث ٝثب دذشیدٌّٚیىبٖ
ٞغشٙد) ٔ ٚبیىٛدالعٕبٞب (و ٝافالً دیٛار ٜعِّٛی ٘دار٘د) جشا اعشظٙبٞب ٞغشٙد .دذشیدٌّٚیىبٖ عبُٔ اعشحىبْ اعوز ،اس ایوٗ رٌ ٚفشوٝ
ٔیؽٛد و ٝسنییٗ ؽىُ خبؿ عّ َٛثبوشزی ثز عٟد ٜدذشیدٌّٚیىبٖ اعز .ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی عال ٜٚثز دذشیدٌّٚیىبٖ ثٚ ٝعویّٝ
غؾبی خبرجی ٘یش احبطٔ ٝیؽ٘ٛد.
جذٍل  1-10ظاختار غشای تاکتری
ظاختار

ترکیة شیویایی

غؾبی دالعٕبیی

فغفِٛیذید ،دزٚسئیٗ  ٚن٘شیٓ ٞوبی ؽوزوز وٙٙود ٜدر سِٛیود ا٘وزصی،
دشب٘غیُ غؾبیی  ٚا٘شمبَ

دیَارُ ظلَلی
تاکتریّای گرم هثثت

دذشیدٌّٚیىبٖ
سیىٛئیه اعید
ِیذٛسیىٛئیه اعید

ٌّیىبٖ حبٚی  MurNAc ٚ GlcNAcاعوز وو ٝثوٚ ٝعویّ ٝدوُ
دذشیدی ثب  ٓٞدی٘ٛد عزمی دار٘د.
دّیریجیش َٛفغفبر یب ٌّیغز َٚفغفبر و ٝث ٝدذشیدٌّٚیىبٖ ٔشقوُ
ٔیؽ٘ٛد.
ِیذید ٔشقُ ث ٝاعید سیىٛئیه

تاکتریّای گرم هٌفی

دذشیدٌّٚیىبٖ

٘غجز ث ٝثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجز ٘بسوشز اعز.

فضبی دزیدالعٕی

دارای ن٘شیٓٞبی درٌیز در ا٘شمبَ ،سجشی ٚ ٝعٙشش

غؾبی خبرجی

فغفِٛیذیدٞبی ٕٞزا ٜثب اعیدٞبی چزة اؽجب

دزٚسئیٗٞب

دٛریِٗ ،یذٛدزٚسئیٗ  ٚدزٚسئیٗٞبی ا٘شمبِی

LPS

ِیذید  ، Aدّیعبوبرید ٔزوشی  ٚن٘شیصٖ O

عبیز عبخشبرٞب
وذغَٛ
دیّی

دّیعبوبرید (دیعبوبرید  ٚسزیعبوبرید)  ٚدّیدذشید
دیّیٗ ،ادٞغیٗٞب

فالصَ

دزٚسئیٗٞبی حزوشی ،فالصِیٗ

دزٚسئیٗٞب

ث ٝعٛٙاٖ ٔظبَ دزٚسئیٗ  Mاعشزدشٛوٛوٛطٞب

 N GlcNAc:و اعشیُ ٌّٛوش نٔیِٗ : LPS ،یذ ٛدّی عبوبرید
 N : MurNAcاعشیُ ٔٛرأیه اعید
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جذٍل  1-11اعوال پَشش تاکتری
عولکرد

ترکیة

عبخشٕبٖ
ع شی عبخشبر
ثغشٝثٙدی ٔحشٛیبر در٘ٚی

در ٕٝٞ
در ٕٝٞ

فعالیت تاکتری

عدی ثب لبثّیز ٘ف ٛدذیز

غؾبی خبرجی یب غؾبی دالعٕبیی

جذة ٔشبثِٛیىی

غؾووبٞب  ٚدووزٚسئیٗٞووبی ا٘شمووبِی دووزیدالعووٕیه،
دٛریٗٞب  ٚدزٔٝنسٞب
غؾبی دالعٕبیی

حزوز

فالصَ

اسقبَ

دیّی

سِٛید ا٘زصی

در ارتثاط تا هیستاى

اسقبَ ث ٝعَّٞٛبی ٔیشثبٖ
ؽٙبعبیی سٛعط عیغشٓ ایٕٙی

دیّی ،دزٚسئیٗٞب ،اعید سیىٛئیه
سٕبْ عبخشبرٞبی ثیز٘ٚی

فزار اس ؽٙبعبیی سٛعط عیغشٓ ایٕٙی

وذغ ،َٛدزٚسئیٗ M

ارتثاط تالیٌی

حغبعیز ث ٝن٘شیثیٛسیه

ن٘شیٓٞبی دخیُ در عٙشش دذشیدٌّٚیىبٖ

ٔمبٔٚز ث ٝن٘شیثیٛسیه

غؾبی خبرجی

جذٍل ٍ 1-12یصگیّای غشای تاکتریّای گرم هثثت ٍ گرم هٌفی
ٍیصگی

گرم هثثت

گرم هٌفی

غؾبی خبرجی
دیٛار ٜعِّٛی

م یٓسز

+
٘بسنسز

LPS

اغّت ٔٛجٛد اعز
ثزخی عٛیٞٝب
حغبط
در ثزخی عٛیٞٝب
ثیؾشز حغبط
ثزخی عٛیٞٝب

+
+
ٔمبْٚ
در ثزخی عٛیٞٝب
ثیؾشز ٔمبْٚ
ثزخی عٛیٞٝب

ا٘دٚسٛوغیٗ
سیىٛئیه اعید
اعذٛرٚالعیٖٛ
ِیشٚسیٓ
وذغَٛ
فنبِیز مد ثبوشزی دٙیعیّیٙی
سِٛید اٌشٚسٛوغیٗ
ِ : LPSیذٛدّی عبوبرید

تاکتریّای گرم هثثت
ثبوشزی ٌزْ ٔظجز دارای دیٛار ٜعِّٛی چٙد الیٝای م یٓ عٕدسبً حبٚی دذشیدٌّٚیىبٖ ( )150 -500 Åاعز و ٝغؾبی دالعٕبیی را
احبطٔ ٝیوٙد(ؽىُ  .)1-6دذشیدٌّٚیىبٖ ثبوشزی ثزخالف اعىّز خبرجی حؾزار ث ٝحد وبفی ٔٙفوذ دارد در ٘شیجو ٝأىوبٖ ا٘شؾوبر
ٔشبثِٛیزٞب ث ٝغؾبی دالعٕبیی ٚجٛد دارد.
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دذشیدٌّٚیىبٖ ثزای حفظ عبخشٕبٖ ،سىظیز  ٚثمبی ثبوشزی در ؽزایط ٘بٔغبعد مزٚری اعز .در طی عف٘ٛز ،دذشیدٌّٚیىبٖ ٔیسٛا٘ود
ثب فبٌٛعیشٛس ٔمبثّ ٝوٙد  ٚدبعخٞبی ایٕٙی اسی ٔظُ فنبِیز ستسایی را سحزیه ٕ٘بید (ٔحزن ست).
دذشیدٌّٚیىبٖ ٔیسٛا٘د ثٚ ٝعیِّ ٝیشٚسیٓ سجشی ٝؽٛدِ .یشٚسیٓ ن٘شیٕی اعز و ٝدر اؽه ٛٔ ٚوٛط ا٘غبٖ ٚجٛد دارد  ٚسٛعط ثبوشزی
 ٚدیٍز ارٌب٘یغٓٞب ٘یش سِٛید ٔیؽٛدِ .یشٚسیٓ عش ٖٛفمزار ٌّیىب٘ی دذشیدٌّٚیىبٖ را س زیت ٔیوٙد .ثد ٖٚدذشیدٌّٚیىبٖ ،ثبوشزی در
اطز اخشالف ٘بؽی اس فؾبر اعٕٛسی ثز رٚی غؾبی عیشٛدالعٕی اس دبی درنٔدِ ٚ ٜیش ٔیؽٛد .جداعبسی دیٛار ٜعِّٛی ثوبوشزی ٌوزْ
ٔظجز ،دزٚسٛدالعز ایجبد ٔیوٙد و ٝث ٝعزعز ِیش ٔیٌزددٍٔ ،ز ایٗ و ٝدر یه فؾبر اعٕشی ٔٙبعت ٍ٘ ٝداؽش ٝؽٛد.

شکککل  1-6ظککاختارّای عوککَهی اجککسای پپتیککذٍگلیکاى
دیَارُ ظلَلی.
 :Aاشکال شکثکِ هاًٌکذ پپتیکذٍگلیکاى در افکراف ظکلَل:B .
پپتیذٍگلیکاى شکاهل پلیوکری از پلکی ظکاکاریذ اظکت ککِ تکِ
ٍظککیلِ پیًَککذّای پپتیککذی دارای پیًَککذ عرضککی ّعککتٌذ:C .
پپتیککذّا از فریککو پیًَککذ پپتیککذی تککیي  -Dآالًککیي اًتْککایی
( )D-alaاز یک زًجیکر تکا لیکسیي (( )lysیکا اظکیذ آهیٌکِ دی
آهیٌَی دیگری) از زًجیکرُ دیگکر تکِ ّکن هتیکل هکیشکًَذ.
 :Aپککل پٌتاگلیعککیي ( )gly5در اظککتافیلَکَکَض اٍرسککَض.
 :Dظکککاختار پپتیکککذٍگلیکاى  E.Coliدی آهیٌکککَ پایولیکککک
اظیذ ،اظکیذ آهیٌکِ دی آهیٌکَ در هَتعیکت ظکَم پپتیکذ اظکت
کِ هعتقیواً تِ آالًیي اًتْای زًجیکرُ دیگکر تکِ ٍظکیلِ پیًَکذ
عرضککی هتیککل هککیشککَد .لٌگرّککای لیپککَپرٍتایي غشککای
خارجی تِ پپتیذٍگلیکاى.
 ; Mاى اظککتیل هَراهیککک اظککیذ – N = G ،اظککتیل گلککَکس
آهیي ; Glu ،گلَکس آهیي ; gly ،گلیعیي

دیٛار ٜعِّٛی ثبوشزی ٌزْ ٔظجوز ٕٔىوٗ اعوز ؽوبُٔ اجوشای دیٍوزی ٔظوُ سیىٛئیوه اعویدِ ،یذٛسیىٛئیوه اعوید  ٚوٕوذّىظ
دّیعبوبریدی (ٔنٕوٛالً دّویعوبوبرید ٘ Cبٔیودٔ ٜویؽوٛد) ثبؽود .دوزٚسئیٗٞوبیی ٘ یوز دوزٚسئیٗ  Mاعوشزدشٛوٛوی  ٚدوزٚسئیٗ R

اعشبفیّٛوٛوی ٘یش ثب دذشیدٌّٚیىبٖ ٔزسجط ٞغشٙد .اعیدٞبی سیىٛئیه دّیٕزٞبیی اس دّیاَُ فغفبر ٔحّ َٛدر نة ٞغشٙد و ٝثو ٝطوٛر
وٚٛاالٖ ث ٝدذشیدٌّٚیىبٖ ٔشقّٙد.
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اعیدٞبی ِیذٛسیىٛئیه دارای اعید چزة ثٛد ٚ ٜدر غؾبی عیشٛدالعٕی ٔحىٓ ؽدٜا٘د .ایٗ ِٔٛىَٞٛب ن٘شیصٖٞبی عطحی ٞغشٙد
 ٚچغجیدٖ ثبوشزی ث ٝدیٍز ثبوشزیٞب ٌ ٚیز٘دٞ ٜبی اخشقبفی عطح عَّٞٛبی دغشب٘داراٖ را أىبٖدوذیز ٔویعوبسد (چغوجٙدٌی).
اعیدٞبی سیىٛئیه فبوشٛرٞبی ٔ ٟٓثیٕبری سایی ٞغشٙد .اعیدٞبی ِیذٛسیىٛئیوه ثو ٝداخوُ ٔحویط وؾوز  ٚثودٖ ٔیشثوبٖ ری شوٝ
ٔیؽ٘ٛد ٔ ٚیسٛا٘ٙد فنبِیزٞبیی ؽجی ٝا٘دٚسٛوغیٗ را نغبس وٙٙدٞ .ز چٙد و ٝمنی(سز اس ا٘دٚسٛوغیٗ ٞغشٙد.
تاکتریّای گرم هٌفی

دیٛار ٜعِّٛی ثبوشزی ٌزْ ٔٙفی  ٓٞاس ٘ ز عبخشٕب٘ی  ٓٞ ٚاس ٘ ز ؽیٕیبیی اس دیٛار ٜعِّٛی ثوبوشزیٞوبی ٌوزْ ٔظجوز دیچیودٜسوز
ٞغشٙد (ؽىُ  .)1-2اس ٘ ز عبخشٕب٘ی دیٛار ٜعّٛاِی ثبوشزی ٌزْ ٔٙفی حبٚی دٚالی ٝخبرع غؾبیی عیشٛدالعٕی اعز .اِٚیٗ الیوٝ
خبرع غؾبی عیشٛدالعٕی یه الی٘ ٝبسن دذشیدٌّٚیىبٖ اعز و ٝسٟٙب  5-10درفد اس ٚسٖ دیوٛار ٜعوِّٛی ثوبوشزی ٌوزْ ٔٙفوی را

سؾىیُ ٔیدٞد .در دیٛار ٜعِّٛی ٌزْ ٔٙفی سیىٛئیه اعید ِ ٚیذٛسیىٛئیه اعید ٚجٛد ٘دارد .در خبرع دذشیدٌّٚیىبٖ غؾبی خوبرجی
ٚجٛد دارد وٙٔ ٝحقز ث ٝثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی اعز٘ .بحی ٝثیٗ عطح خبرجی غؾبی عیشٛدالعٕی  ٚعطح داخّی غؾبی خوبرجی
فضبی دزیدالعٕیه ٘بْ دارد :ایٗ فضب حبٚی ا٘ٛا ن٘شیٓٞبی ٞیدرِٚیشیه ثزای سجشیٔ ٝبوزِٛٔٚىَٞٛبی ثشري ثوزای ٔشبثِٛیغوٓ
ٔیثبؽد .ایٗ ن٘شیٓٞب ث ٝطٛر ٔنٕ َٛؽبُٔ دزٚسئبسٞب ،فغفبسبسٞبِ ،یذبسٞبٛ٘ ،وّئبسٞب  ٚن٘شیٓٞبی سجشی ٝوٙٙد ٜوزثٞٛیدرارٞب ٞغوشٙد.
در ٔٛرد ٌٞٝ٘ٛبی دبسٛصٖ ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی ،ثغیبری اس فبوشٛرٞبی ٚیزٚال٘ظ وؾوٙدٔ ٜظوُ والص٘وبسٞ ،یبِٛر٘ٚیوداس ،دزٚسئوبس ٚ
ثشبالوشبٔبس در فضبی دزیدالعٕیه ٚجٛد دار٘دٕٞ .چٙیٗ ایٗ فضب دارای اجشای عیغشٓ ا٘شمبَ لٙد  ٚیه عزی دزٚسئیٗٞبی اسقبِی
جٟز سغٟیُ جذة ٔشبثِٛیزٞبی ٔ شّ(  ٚدیٍز سزویجبر اعوز .ثنضوی اس دوزٚسئیٗٞوبی اسقوبِی ٔویسٛا٘ٙود اس اجوشای عیغوشٓ
وٕٛسبوشیه ثبؽٙد ؤ ٝحیط خبرع عِّٛی را احغبط ٔیوٙد.
چٙب٘چ ٝدیؼسز وز ؽد ،غؾبی خبرجی ٔٙحقزاً در دزٚوبریٛرٞبی ٌزْ ٔٙفی ٚجٛد دارد (ؽىُ  .)1-2غؾبی خبرجی ؽوجی ٝویغوٝ
ٔحىٕی در اطزاف ثبوشزی لزاردارد .غؾبی خبرجی عبخشٕبٖ ثبوشزی را حفظ وزد ٚ ٜعد سزاٚایوی ثوزای ِٔٛىوَٞٛوبی ثوشري (ثوٝ
طٛرٔظبَ دزٚسئیٗٞبیی ٔب٘ٙد ِیشٚسیٓ) ِٛٔ ٚىَٞٛبی ٞیدرٚفٛة ٔیثبؽدٕٞ .چٙیٗ ایٗ غؾبا ،ثبوشزی (ٔب٘ٙد خب٘ٛاد ٜا٘شزٚثبوشزیبعی)ٝ
را در ثزاثز ؽزایط ٘بٔغبعد ٔحیطی ٘ یز عیغشٓ ٞضٓ وٙٙودٔ ٜیشثوبٖ را ٔحبف وز ٔویوٙود .غؾوبی خوبرجی ،عوبخشٕبٖ ِیذیودی
دٚالیٝای دارد ِٚی اس ٘ ز عبخشٕبٖ الی ٝخبرجی ثوب عوبیز غؾوبٞبی ثیِٛوٛصیىی فوزق دارد .الیو ٝداخّوی غؾوبی خوبرجی حوبٚی
فغفِٛیذیدٞبیی اعز و ٝث ٝطٛر طجینی در غؾبٞبی ثبوشزیبیی دیدٔ ٜیؽٛد .ثٞ ٝز حبَ الی ٝثیز٘ٚی غؾبی خبرجی اس یه ِٔٛىوَٛ
نٔفی دبسیه (ِٔٛىِٛی و ٝدارای د ٚا٘شٟبی ٞیدرٚفٛة ٞ ٚیدرٚفیُ اعز) سؾىیُ ؽد ٜاعز وِ ٝیذ ٛدّوی عوبوبرید (٘ )LPSبٔیودٜ
ٔیؽٛد .ث ٝجش نٖ دعش ٝاس ِٔٛىَٞٛبی ٔ LPSؤطز در فزایٙد عٙشش ،الی ٝثیز٘ٚی غؾبی خبرجی سٟٙب جبیٍبٞی اعز وِٛٔ ٝىَٞٛبی
 LPSیبفز ٔیؽ٘ٛد LPS .ث ٝا٘دٚسٛوغیٗ ٔ ٓٞنزٚف اعز ٔ ٚحزن لٛی ثزای دبعخٞبی ایٕٙی ٔحغوٛة ٔویؽوٛدِ .یذو ٛدّوی
عبوبرید ،عّ B َٛرا فنبَ وزدٛٔ ٚ ٜجت نسادعبسی  ٚ TNF ٚ IL-6 ، IL-1فبوشٛرٞبی دیٍزی اس ٔبوزٚفبصٞب  ٚعوبیز عوَّٞٛوبی
ایٕٙی ٔیؽٛدٕٞ .چٙیٗ ٛٔ LPSجت ثزٚس ست  ٚؽٛن ٔیٌزددٚ .اوٙؼ ؽٛارسشٔٗ (ا٘نمبد در ٖٚرٌی ٔٙشؾز) ث ٝد٘جبَ نساد ؽودٖ
ٔمبدیز سیبدی اس ا٘دٚسٛوغیٗ در جزیبٖ خ ٖٛدیؼ ٔینید LPS .اس ثبوشزی ث ٝداخُ ٔحیط  ٚثدٖ ٔیشثبٖ ٔیریوشد٘ .یغوزیب ٔموبدیز
سیبدیی اس سزویجبر ِیذٛاِیٍٛعبوبرید ( )LOSرا وٙٔ ٝجز ث ٝایجبد ست  ٚعبیز عالئٓ ٔیؽٛد سزؽح ٔیوٙد.
دزٚسئیٗٞبی ٔٛجٛد در غؾبی خبرجی ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی ٔحدٚد اعز ِٚی در ایٗ غؾبا چٙد دزٚسئیٗ ثب غّ ز ثوبال ٚجوٛد دارد
و ٝایٗ ٔغئّ ٝثبعض ٔیؽٛد ٔحشٛای وّی دزٚسئیٗٞبی ایٗ غؾبا اس غؾبی عیشٛدالعٕی ثیؾشز ثبؽد .ثغیبری اس دزٚسئیٗٞب در ثویٗ
دٚالیِ ٝیذیدی لزار ٔیٌیز٘د  ٚثٙبثزایٗ جشا دزٚسئیٗٞبی ا٘شمبِی غؾبا ٞغشٙدٌ .زٞٚی اس ایوٗ دوزٚسئیٗٞوب ثو٘ ٝوبْ دوٛریٗ ٔنوزٚف

ٞغشٙد ،سیزا ٔٙبفذی را سؾىیُ ٔیدٙٞد و ٝا٘شؾبر ِٔٛىَٞٛبی ٞیدرٚفیُ ثب ا٘داس ٜوٕشز اس  700داِش ٖٛرا اس طزیك غؾبا أىبٖدوذیز
ٔیعبس٘د .غؾبی خبرجی  ٚوب٘بَ دٛریٗ ثٔ ٝشبثِٛیزٞب  ٚن٘شیثیٛسیهٞبی ٞیدرٚفیُ وٛچهسز اجبس ٜعجوٛر ٔویدٙٞود ِٚوی غؾوبی
خبرجی عدی ثزای عجٛر ن٘شیثیٛسیهٞبی ٞیدرٚفٛة یب ثشري ِٔٛى ٚ َٛدزٚسئیٗٞبیی ٔب٘ٙد ِیشٚسیٓ اعز.
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ٕٞچٙیٗ غؾبی خبرجی دارای دزٚسئیٗٞبی عبخشٕب٘ی ِٛٔ ٚىَٞٛبی ٌیز٘د ٜثوزای ثبوشزیٛفبصٞوب  ٚدیٍوز ِیٍب٘ودٞب اعوز .غؾوبی
خبرجی در ٔحُٞبی چغجٙدٌی ث ٝغؾبی عیشٛدالعٕی ٔشقُ ؽود ٚ ٜاس طزیوك ِیذوٛدزٚسئیٗ ثو ٝدذشیودٌّٚیىبٖ اسقوبَ ٔوییبثود.
ِیذٛدزٚسئیٗ ث ٝطٛر وٚٛاالٖ ث ٝدذشیدٌّٚیىبٖ چغجید ٚ ٜاس طزف دیٍز در غؾبی خبرجی ٔحىٓ ٔویؽوٛدٔ .حوُٞوبی چغوجٙدٌی،
ٔغیزی را ثزای نسادعبسی سزویجبر سبس ٜعٙشش ؽد ٜاس غؾبی خبرجی ث ٝخبرع اس نٖ فزأ ٓٞیوٙٙد.
غؾبی خبرجی سٛعط وبسیٖٞٛبی دٚظزفیشی ( )Ca+2 , Mg2+وٙبر  ٍٝ٘ ٓٞداؽشٔ ٝیؽٛد ،اسقبالر ثیٗ فغفبرٞبی ِٔٛىَٞٛبی
ِیذٛدّی عبوبرید ٚ ٚاوٙؾٟبی ٞیدرٚفٛثی ثیٗ  ٚ LPSدزٚسئیٗٞب ثزلزار ٔی ؽٛد .ایٗ ارسجبطبر ٔشمبثُ غؾوبی عوفز ٔ ٚحىٕوی را
ایجبد ٔیوٙد و ٝثٚ ٝعیّ ٝن٘شیثیٛسیهٞبیی ٘ یز دّیٔیىغیٗ  ٚیوب حوذف یوٖٞٛوبی  Ca+2 ٚ Mg2+سٛعوط ٌ EDTAغوی شٝ
ٔی ؽٛد .س زیت غؾبی خبرجی ثبعض سضنی( ثبوشزی  ٚسزاٚایی ِٔٛىَٞٛبی ثشري ٞیدرٚفٛة ٔیؽٛد .امبف ٝووزدٖ ِیوشٚسیٓ ثوٝ
عَّٞٛبیی و ٝثب ٔٛاد فٛق عُٕنٚری ؽدٜا٘د ،اعفزٚدالعز را ایجبد ٔیوٙد ؤ ٝب٘ٙود دزٚسٛدالعوز ٘غوجز ثو ٝفؾوبر اعوٕٛسیىی
حغبط ٞغشٙد.
ظاختارّای خارجی

ثنضی اس ثبوشزیٞب (ٌزْ ٔظجز یب ٌزْ ٔٙفی) ث ٝطٛر وبُٔ ثٚ ٝعیّ ٝالیٞٝبی دزٚسئیٙی یب دّیعوبوبریدی عغوشی ثو٘ ٝوبْ وذغوَٛ
دٛؽید ٜؽدٜا٘د .در ٔٛاردی ٘یش یه الی ٝچغجٙد ٜثیؽىُ یب م یٓ اطزاف ثبوشزی را ٔیٌیزد و ٝایٗ ٔبد ٜالیِ ٝنبثی ٘وبْ دارد .ثوٝ
وذغ ٚ َٛالیِ ٝنبثی ٌّیىٛوبِیىظ ٘یش ٌفشٔ ٝیؽٛد .ثبعیّٛط ن٘شزاعیظ اس ایٗ لبعدٔ ٜغشظٙی اعز ،سیزا وذغ َٛدّیدذشیدی سِٛید
ٔیوٙد .وذغ َٛث ٝع شی سٛعط ٔیىزٚعىٛح دیدٔ ٜیؽٛدِٚ ،ی ثب اعشفبد ٜاس ٔزوت چیٗ لبثُ ٔؾبٞد ٜاعز.
وذغ ٚ َٛالیِ ٝنبثی ثزای رؽد ثبوشزی غیزمزٚری ٞغشٙد ِٚی جٟز س٘دٔ ٜب٘دٖ ثبوشزی در ٔیشثبٖ ثغیبر ٔٔ ٟٓیثبؽوٙد .وذغوَٛ
خبفیز ن٘شیص٘ی  ٚمد فبٌٛعیشی منیفی دارد  ٚفبوشٛر افّی ٚیزٚال٘ظ  ٚثیٕبریسایوی اعوز (ٔب٘ٙود اعوشزدشٛوٛوٛط د٘ٛٔٛٙیو.)ٝ
ٕٞچٙیٗ وذغ َٛث ٝعٛٙاٖ عدی در ٔمبثُ ِٔٛىَٞٛبی ٞیدٚرفٛة عٕی ٔب٘ٙد دسزص٘زٞب عُٕ ٔیوٙد ٔ ٚویسٛا٘ود عوجت افوشایؼ
چغجیدٖ ث ٝثبوشزیٞبی دیٍز  ٚیب عطٛح ثبفشی ٔیشثبٖ ٌزددٔ .ظالً در اعوشزدشٛوٛوٛط ٔٛسوب٘ظ ،وذغوَٞٛوبی دوغوشزاٖ ِ ٚوٛاٖ
ٚعیّ ٝای ثزای اسقبَ  ٚچغجٙدٌی ثبوشزی ثٔ ٝیٙبی د٘داٖ ٞغشٙد .عٙشش وذغ٘ َٛیبسٔٙد ا٘زصی اعوز .ثنضوی اس ثوبوشزیٞوب (ٔب٘ٙود
دغٛد٘ٛٔٚبط نئزٚصیٛٙسا) در ؽزایط خبؿ ،ثیٛفیّٓ دّیعبوبریدی سِٛید ٔیوٙٙد و ٝثبعض ٔحبف ز ثبوشزی در ثزاثز عیغوشٓ دفوبعی
ٔیشثبٖ  ٚن٘شیثیٛسیهٞب ٔیؽٛد.
فالصَٞب رؽشٞٝبی طٙبة ٔب٘ٙد ٔ ٚشؾىُ اس سیزٚاحدٞبیی ث٘ ٝبْ فالصِیٗ اعز .ایٗ سیزٚاحدٞب ی دزٚسئیٙی ث ٝفٛرر حّمٔ ٝوبردی
ٞغشٙد و ٝدر غؾبٞبی ثبوشزیبیی سٛعط عبخشٕبٖٞبی لالة ٔب٘ٙد  ٚجغٓ دبیٝای ٔحىٓ ؽد ٚ ٜسٛعوط دشب٘غویُ غؾوبا ٍٟ٘وداری
ٔیؽ٘ٛد( ؽىُ ٌٞٝ٘ٛ .) 1-7بی ثبوشزیبیی ٕٔىٗ اعز یه یب چٙدیٗ فالصَ داؽش ٝثبؽٙد و ٝدر لغٕزٞبی ٔ شّ( جغٓ ثبوشزی
ٚالع ٔی ؽ٘ٛد .فالصَ ثزای حزوز ثبوشزی السْ ثٛد ٚ ٜث ٝثبوشزی اجبسٔ ٜیدٞد و ٝث ٝطزف غذا حزووز وٙود  ٚاس عوٕ ْٛثٍزیوشد
(وٕٛسبوغی) .دعشزعی ثبوشزی ث ٝغذا ثب حزوز ٔغشمیٓ  ٚعذظ غّشیدٖ در یه ٔغیز جدید أىبٖدوذیز اعوزٔ .ودر سٔوبٖ ایوٗ
حزوز ثب افشایؼ غّ ز ٔبد ٜجب ة ؽیٕیبیی طٛال٘یسز ٔیؽٛد .جٟز سبثید ٜؽدٖ فالصَ ،سنییٗ وٙٙد ٜخشیدٖ یب غّشیدٖ ثوبوشزی
اعز .فالصَ ٕٞچٙیٗ خبفیز ن٘شیص٘ی اس خٛد ثزٚس ٔیدٞد  ٚدر سنییٗ ٌٞٝ٘ٛب ث ٝوبر ٔیرٚد.
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شکل  1-7ظاختار فالشل تاکتریایی

فیٕجزی( ٝدیّی) و ٝدر سثبٖ السیٗ ثٔ ٝنٙبی ٔ ٛاعز ،عبخشٕبٖٞبی ٔٛییؽىُ ثز رٚی عطح خبرجی ثبوشزی ٞغشٙد (ؽوىُ ) 1 -8
و ٝاس سیزٚاحدٞبی دزٚسئیٙی (دیّیٗ) عبخش ٝؽد ٜا٘د .فیٕجزیٔ ٝی سٛا٘ود اس ٘ وز ٔٛرفِٛوٛصیىی اس فوالصَ سؾو یـ داد ٜؽوٛد .سیوزا
فیٕجزیٞٝب لطزؽبٖ اس فالصَ وٕشز اعز ( 3سب ٘ 8ب٘ٔٛشز در ثزاثز ٘ 15-20ب٘ٔٛشز)  ٚث ٝطٛر ٔنٕ َٛدر عبخشٕبٖؽبٖ دیچؾوی ٚجوٛد
٘دارد .فیٕزیٞٝب ٕٔىٗ اعز حدٚد  15سب ٔ 20یىزٔٚشز ط َٛداؽش ٝثبؽٙد یب چٙدیٗ ثزاثز ط َٛعّ َٛثبؽٙد.
فیٕجزیٛٔ ٝجت افشایؼ چغجٙدٌی ث ٝدیٍز ثبوشزیٞب یب ٔیشثبٟ٘ب ٔیؽٛد (٘بْٞبی دیٍز نٖ عجبرسٙود اس ادٞغویِٗ ،ىشویٗ ،اٚاعویٗ ٚ
اٌزعیٗ) ،ث ٝعٛٙاٖ فبوشٛر چغجٙدٌی ،فیٕجزی ٝفبوشٛر ٚیزٚال٘ظ ٔ ٟٓثزای ٘یغزیب ٌٛ٘ٛرٜن  ٚدیٍز ثبوشزیٞبعز .عز فیٕجزی ٝحبٚی
دزٚسئیٗٞبی (ِىشیٗٞب) اعز و ٝث ٝلٙدٞبی اخشقبفی ٔشقُ ٔیؽ٘ٛد (ٔب٘ٙد ٔب٘ٛس) .چغجٙدٌی ثزای وّ٘ٛیشاعی ٚ ٖٛعف٘ٛز دعشٍبٜ
ادراری ٘بؽی اس  E.Coliمزٚری اعز .دیّی ( Fدیّی جٙغی) ا٘شمبَ لطنبر ثشري اس وزٛٔٚسْٞٚبی ثبوشزیبیی را ثویٗ ثوبوشزیٞوب
افشایؼ ٔیدٞد .دیّی جٙغی ثٚ ٝعیّ ٝدالعٕید  Fرٔشٌذاری ٔیؽٛد.

شکل  1-8پیلی یا فیوثریِ
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هَارد اظتثٌاء در تاکتریّا

ٔبیىٛثبوشزیْٞٛب الی ٝدذشیدٌّٚیىب٘ی ٔشفبٚر دار٘د و ٝث ٝطٛر وٚٛاالٖ ث ٝدّیٕز نراثیٌٛٙبالوشبٖ ٔشقُ ٔیؽٛد  ٚثٚ ٝعویّ ٝدٛؽوؼ
ِیذیدی ٔٔٛیؽىُ ٔشؾىُ اس اعید ٔبیىِٛیه (اعیدٞبی چزة طٛیُ ٞ – βیدرٚوغی ثب ا٘ؾنبثبر  ،)αفوبوشٛر طٙوبثی (ٌّیىِٛیذیود
سزٜٞبِٛس  ٚد ٚاعید ٔبیىِٛیه)ٚ ،اوظ ٌّ( Dیىِٛیذیدی ؽبُٔ  15-20اعید ٔبیىِٛیه) ،لٙد  ٚعِٛفِٛیذیدٞب احبطٔ ٝویؽوٛد .ایوٗ
ثبوشزی ثب رً٘نٔیشی اعید فغز رً٘ ٔیؽٛد .دٛؽؼ ثبوشزی ٔغئٚ َٛیزٚال٘ظ اعز  ٚخبفیز مدفبٌٛعیشی دارد .ثبوشزیٞوبی
وٛری ٝٙثبوشزیٛ٘ ٚ ْٛوبردیب ٘یش ِیذیدٞبی ٔبیىِٛیه اعید سِٛید ٔیوٙٙدٔ .بیىٛدالعوٕب فبلود دیوٛار ٜعوِّٛی دذشیودٌّٚیىبٖ اعوز ٚ
اعشزٚئیدٞب را اس ٔیشثبٖ خٛد وغت وزد ٚ ٜث ٝداخُ غؾبی خٛد ٔیوؾب٘د.
ظاختواى ٍ تیَظٌتس اجسای هْن دیَارُ ظلَلی
اجشای دیٛار ٜعِّٛی اس دّیٕزیشاعی ٖٛسیزٚاحدٞب عبخشٔ ٝیؽ٘ٛد .ایٗ سیز ٚاحدٞبی عبخشٕب٘ی ثوز رٚی یىودیٍز ٔغوشمز ؽود ٚ ٜدر
حمیمز عطح ثبوشزی ث ٝفٛرر ٔجٕٛعٝای اس ایٗ الیٞٝبی عِّٛی دیدٔ ٜیؽوٛد .عوٙشش دذشیودٌّٚیىبٖ ،LPS ،سیىٛئیوه اعوید ٚ
وذغ َٛدر عطح خبرجی ثبوشزی دٚر اس دعشٍب ٜعٙشش ٙٔ ٚبثع ا٘زصی عیشٛدالعٕی  ٚدر یه ٔحویط ٘بٔغوبعد فوٛرر ٔویٌیوزد .در
ثبوشزی ،دیؼعبسٞبی اِٚی ٚ ٝسیزٚاحدٞبی عبخشٕب٘ی در ٔىب٘ی ؽجی ٝوبرخب٘ ٝدر داخُ عّ َٛسجٕع یبفش ،ٝعذظ ثب اسقبَ ثو ٝیوه
٘بلُ ث ٝعطح نٚرد ٜؽد ٚ ٜث ٝیه عبخشٕبٖ اس دیؼ عبخش ٝؽدٔ ٜیچغجد .در ثبوشزیٞب٘ ،بلُ ِٔٛىِٛی (سغٕٔ ٝب٘ٙود) ثوبوشٛدزَٛ٘ٚ
٘بٔیدٔ ٜیؽٛد (] [C55ایشٚدز٘ٛئید ،نٖ دوبدز٘ .)َٛدیؼعبسٞبی اِٚی٘ ٝیش ثبیغشی ثب دی٘ٛدٞبی دزا٘زصی (ٔظوُ فغوفبرٞوب) یوب دیٍوز
ٚاوٙؼٞبی اسقبِی در حبَ ا٘جبْ در خبرع عّ َٛثبوشزی ،فنبَ ؽ٘ٛد .در ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی ،اجوشای غؾوبی خوبرجی اس ٔیوبٖ
ٔىبٖٞبی چغجٙدٌی ٔٙشمُ ٔیؽ٘ٛد.
پپتیذٍگلیکاى (هَکَپپتیذ ،هَرسیي)

دذشیدٌّٚیىبٖ ؽجى ٝع شی اس س٘جیوز ٜدّوی عوبوبریدی خطوی ٔشقوُ ثو ٝدذشیودٞب اعوز .دّویعوبوبرید اس ٚاحودٞبی سىزارؽو٘ٛدٜ
دیعبوبریدی ،اٖ اعشیُ ٌّٛوشنٔیٗ ( ٚ )GlcNAc, NAG, Gاٖ اعشیُ ٔٛرأیه اعید ( )MurNAc, NAM, Mعبخش ٝؽودٜ
اعز .یه سشزادذشید ث ٝاٖاعشیُ ٔٛرأیه اعید ٔشقُ ٔیؽٛد .ایٗ دذشید غیزٔنٕ َٛحبٚی ٞوز د٘ ٚو ٛاعوید نٔیٙو D ٚ L ٝاعوز
(اعیدٞبی نٔی D ٛ٘ ٝٙث ٝطٛر ٔنٕ َٛدر طجینز اعشفبد٘ ٜؾد ٚ ٜث ٝطٛر ن٘شیٕبسیه سِٛید ٔیؽٛد) .د ٚاعید نٔیٙو ٝأ َٚشقوُ ثوٝ
ٕٔ MurNAcىٗ اعز در ارٌب٘یغٓٞبی ٔ شّ( ٔشفبٚر ثبؽٙد.
اعیدٞبی نٔی ٝٙدینٔی ٛٙدر ٔٛلنیز عٔٛیٗ اعید نٔی ٝٙس٘جیز ٜسشزادذشیدی عجبرسٙد اسِ :یشیٗ ،دینٔیٙو ٛدبیٕیّیوه اعوید  ٚدینٔیٙوٛ
ثٛسیزیه اعید .دُدذشیدی ثیٗ نٔیٗ س٘جیز ٜسشزادذشیدی -D ٚنال٘ویٗ ینٙوی اعوید نٔیٙو ٝچٟوبرْ س٘جیوز ٜدیٍوز ؽوىُ ٔویٌیوزد.
اعشبفیّٛوٛوٛط اٚرئٛط  ٚدیٍز ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجز دارای یه دُ دٙشبٌالیغیٗ ثیٗ اعیدٞبی نٔیٞ ٝٙغوشٙد .ؽوىُ دویؼعوبس
دذشید (سشزادذشید) یه -Dنال٘یٗ امبفی دارد و ٝدر طی ٔزحّ ٝاسقبَ عزمی نساد ٔیٌزدد..
دذشیدٌّٚیىبٖ در ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجز چٙدالیٝای اعز ،ثٙبثزایٗ دیٛار ٜعفز ٔ ٚحىٕی ایجبد ٔیوٙد .در ٔمبثُ دذشیدٌّٚیىبٖ در
دیٛار ٜعِّٛی ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔٙفی ٔنٕٛالً فمط یه الی ٝاعز .ع شی ؽجى ٝدذشیودٌّٚیىبٖ ثوٚ ٝعویّ ٝسنوداد اسقوبالر  ٚطوَٛ
اسقبالر سنییٗ ٔیٌزدد .ن٘شیٓ ِیشٚسیٓ ثبعض ؽىغش ٝؽدٖ اسقبَ د ٚلٙود اٖ اعوشیُ ٌّوٛوش نٔویٗ  ٚاٖ اعوشیُ ٔٛرأیوه اعوید
ٔیؽٛد.
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ظٌتس پپتیذٍگلیکاى
عٙشش دذشیدٌّٚیىبٖ در چٟبر ٔزحّ ٝا٘جبْ ٔیؽٛد (ؽىُ  )1.)1-9در داخُ عٌّّٛ َٛوش نٔیٗ ثو ٝفوٛرر ن٘شیٕوی ثوMurNAc ٝ

سجدیُ ٔیؽٛد ،عذظ ثٚ ٝعیّ ٝسزویجبر دزا٘زصی  ٚث ٝوٕه یٛریدیٗ سزیفغفبر ( )UTPفنبَ ٔیؽٛد سب یٛریدیٗ دیفغوفبر اٖ
اعشیُ ٔٛرأیه اعید ( )UDP-MurNAcسِٛید ٌزدد )2 .دٙشبدذشید  UDP-MurNAcدر غؾبی عیشٛدالعٕی سٛعط یوه دی٘ٛود
دیزٚفغفبسی ث ٝثبوشٛدز٘( َٛسغٕ ٝاسقبَ) ٔشقُ ؽد ٚ ٜیٛریدیٗ ٔٛٙفغفبر ( )UMPنساد ٔیؽٛد Glc NAc .ثو ٙٔ ٝوٛر عوبخشٗ
ثّٛن (لبِت) عبخشٕبٖ دیعبوبرید دذشیدٌّٚیىبٖ امبفٔ ٝیٌزدد .در ثنضی ثبوشزیٞوب (ثو ٝطوٛر ٔظوبَ اعوشبفیّٛوٛوٛط اٚرئوٛط)
س٘جیز ٜدٙشبٌّیغیٗ یب س٘جیز ٜدیٍزی ث ٝعٔٛیٗ ٔٛلنیوز س٘جیوز ٜدذشیودی اموبفٔ ٝویؽوٛدِٛٔ )3 .ىو َٛثوبوشٛدز٘ ،َٛدویؼعوبس

دیعبوبریدی را ث ٝخبرع اس عّٙٔ َٛشمُ ٔی وٙد .عذظ  UDP-MurNAcثب اعشفبد ٜاس دی٘ٛد دیزٚفغفبسی  ٚن٘وشیٓٞوبی سوزا٘ظ
ٌّیىٛسیالس ث ٝس٘جیز ٜدذشیدٌّٚیىبٖ ٔشقُ ٔیؽٛد .دیزٚفغفٛثبوشٛدز٘ َٛث ٝفغفٛثبوشٛدز٘ َٛسجدیُ ؽد ٚ ٜحّمٛی ٔیٌزدد )4 .خبرع
اس عِّٚ َٛی ٘شدیه ث ٝعطح غؾبا ،ثٚ ٝعیّ ٝسزا٘ظ دذشیداعی ٖٛس٘جیزٞ ٜبی دذشیدی ث ٝیىدیٍز ٔشقُ ٔی ؽو٘ٛد ایوٗ اسقوبالر
ثیٗ نٔیٗ نساد اعید نٔی ٝٙع ْٛدٙشبدذشید (ٔب٘ٙد ِیشیٗ) ثب  -Dنال٘یٗ اعید نٔی ٝٙچٟبرْ س٘جیز ٜدذشیدی ثندی ثزلوزار ٔویٌوزدد .ایوٗ

ٔزحّ٘ ٝیبس ث ٝا٘زصی ٘دارد .دی٘ٛد عزمی ثٚ ٝعیّ ٝسزا٘ظ دذشیداسٞبی ٔشقُ ث ٝغؾبا وبسبِیش ٔویؽو٘ٛد .ن٘شیٕٟوبی  -Dوزثٛوغوی
دذشیداس - D ،نال٘یٗ ا٘شٟبیی امبفی را ثزٔیدار٘د .ن٘شیٓٞب دزٚسئیٗٞبی ٔشقُ ؽ٘ٛد ٜث ٝدٙیعیّیٗ یب ٘ PBPsبٔیدٔ ٜیؽو٘ٛد .سیوزا
ایٗ ن٘شیٓٞب ٞدف حّٕ ٝدٙیعیّیٗ  ٚدیٍز ن٘شیثیٛسیهٞبی ثشبالوشبْ ٞغشٙد .دٙیعیّیٗ  ٚعبیز ن٘شیثیٛسیهٞبی ثشبالوشبْ ٚلشی ثوٝ
ایٗ ن٘شیٓٞب ٔشقُ ؽو٘ٛد ،نرایوؼ فضوبیی ؽوجی -Dٝنال٘ویٗ–  -Dنال٘ویٗ ایجوبد ٔوی وٙٙود PBPs .ی ٔ شّفوی ثوزای ایجوبد
دذشیدٌّٚیىبٖ ٚجٛد دارد.
دذشیدٌّٚیىبٖ ث ٝطٛر طبثز عٙشش  ٚس زیت ٔیؽٛد .اسِٛیشیٗٞبیی ٘ یز ِیشٚسیٓ ثزای سنییٗ ؽىُ ثبوشزی ٔٞ ٟٓغشٙد ِٚی ث ٝسجشیٝ
دذشیدٌّٚیىبٖ ادأٔ ٝیدٙٞد ،حشی اٌز عٙشش دذشیدٌّٚیىبٖ ٟٔبر ؽٛدٕٔ .ب٘نز اس عٙشش یب ایجبد اسقبَ دذشیودٌّٚیىبٖ ،اسوِٛیشیٗٞوب را
ٔشٛل( ٕ٘یوٙد  ٚعُٕ ا٘دٚن٘شیٓٞب ،ؽجى ٝدذشیدٌّٚیىبٖ  ٚعبخشبر ثبوشزیبیی را سضنی( ووزدٟ٘ ٚ ٜبیشوبً ِیوش ٔ ٚوزي عوِّٛی حوبدص
ٔیؽٛد .عٙشش دذشیدٌّٚیىبٖ جدید در طٔ َٛدر ٌزعٍٙی (فمز غذایی) فٛرر ٕ٘یٌیزد و ٝایٗ ٔغئّ ٝث ٝعغوشی دذشیودٌّٚیىبٖ ٚ
عدْ رً٘دذیزی رً٘ ٌزْ ٔٙجز ٔیؽٛد .ف ٟٓدلیك ثیٛعوٙشش دذشیودٌّٚیىبٖ در دشؽوىی موزٚری اعوز سیوزا ایوٗ ٚاووٙؼٞوبی
ثیٛعٙششی ٔٙحقز ث ٝعَّٞٛبی ثبوشزیبیی اعزِٚ .ی ثب ایٗ ٚجٛد ثبید اطزار جب٘جی  ٚغیزٔضز ن٘شیثیٛسیهٞب ثوز رٚی عوَّٞٛوبی
ٔیشثبٖ (ا٘غبٖ) ٘یش ٟٔبر ؽ٘ٛد .یىغزی اس ن٘شیثیٛسیهٞب ٔیسٛا٘ٙد ثز رٚی یه یب چٙد ٔزحّ ٝاس ٔغیز ثیٛعٙشش دذشیدٌّٚیىبٖ اطزٌوذار
ثبؽٙد.
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شکل  1-9ظٌتس پپتیذٍگلیکاى
 :Aظٌتس پپتیذٍگلیکاى در ظکِ هرحلکِ رٍی هکیدّکذ)1( .
پپتیذٍگلیکاى از ٍاحذّای پیشظاختِ تَلیذ هیشَد ٍ ترای
هًَتاش ٍ اًتقال تِ درٍى ظلَل فعال هیگردد )2( .در غشکاء
ٍاحذّا تر رٍی کورتٌذ فعفاتی آًذکاپرًَل هًَتاش هی شًَذ
ٍ تکویل هیگردًذ )3( .ایي ٍاحذ تِ خارج ظلَل اًتقال دادُ
هی شَد ٍ در آىجا تِ زًجیرُ پلیظاکاریذی ٍصکل شکذُ ٍ
در خاتوِ پیًَذ عرضی پپتیذی تشکیل هیگرددٍ :B .اکٌش
پیًَذ عرضی یک تراًط پپتیذاظکیَى اظکت .یکک پیًَکذ
پپتیککذی تککا آزادی  -Dآالًککیي اًتْککایی شکککل هککیگیککرد.
آًسین ّایی کِ ایي ٍاکٌش را کاتالیس هیکٌٌکذ تکِ ًکام -D
آالًیي -D ،آالًکیي تکراًط پپتیکذاز – کرتَکعکی پپتیکذاز
ًاهیذُ هی شًَذ .ایي آًسینّا ّذف حولِ آًتیتیَتیککّکای
تتاالکتام ّعتٌذ ٍ تِ ًام پرٍتایيّکای هتیکل شکًَذُ تکِ
پٌیظیلیي ًیس هعرٍفٌذ

تیکَسیک اظیذ

سیىٛئیه اعید ِ ٚیذٛسیىٛئیه اعید دّیٕزٞبی ریجٛس یب ٌّیغز َٚسغییزیبفشٞ ٝغشٙد و ٝثٚ ٝعیّ ٝفغفبر ث ٝیىدیٍز ٔشقُ ٔیؽو٘ٛد
(ؽىُ  .)1-10لٙدٞب ،وِٛیٗ یب  -Dنال٘یٗ ٕٔىٗ اعز ثٞ ٝیدرٚوغویُٞوبی ریجوٛس یوب ٌّیغوزٔ َٚشقوُ ؽو٘ٛد  ٚؽوبخـٞوبی
ن٘شیص٘یه ایجبد ٕ٘بیٙد .ایٗ عبخشبرٞب را ٔیسٛاٖ ثٚ ٝعیّ ٝن٘شیثبدی ؽٙبعبیی ٕ٘ٛد ٕٔ ٚىٗ اعز حشی در عزٚسیخثٙدی ثبوشزی ثٝ
وبر ٌزفش ٝؽ٘ٛدِ .یذٛسیىٛئیه اعیدٛ٘ ،عی اعید چزة دارد وو ٝدر غؾوبا لوزار ٔوی ٌیوزد .سیىٛئیوه اعوید ثو ٝطوٛر ووٚٛاالٖ ثوٝ
دذشیدٌّٚیىبٖ ٔیچغجد .عٙشش سیىٛئیه اعید ثب ٕٞوبٖ رٚػ عوٙشش دذشیودٌّٚیىبٖ فوٛرر ٔویٌیوزد .سیىٛئیوه اعوید  ٚثزخوی اس
دزٚسئیٗٞبی عطحی (ٔب٘ٙد دزٚسئیٗ  Aاعشبفیّٛوٛوٛط اٚرئٛط) دظ اس سزؽح اس عّ َٛثٚ ٝاعط ٝسزویجبر ن٘شیٕی ثو ٝلغوٕز -N
سزٔیٙبَ دذشیدی در عبخشٕبٖ دذشیدٌّٚیىبٖ ٔشقُ ٔیؽ٘ٛد.
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شکل 1-10تیکَسیک اظیذ،
تیکَسیک اظیذ پلیوری از ریثیتَل ( )Aیا گلیعرٍل فعفات ( )Bاظت کِ از لحاظ شیویایی تغییر یافتِاًذ .هاّیت ایکي تغییکر
در رٍتیپتٌذی تاکتری هَرد اظتفادُ ترار هیگیرد .تیکَسیک اظیذ هوکي اظت تِ فکَر ککٍَاالًط تکِ پپتیکذٍگلیکاى هتیکل
شَد .لیپَتیکَسیک اظیذ ٍ غشای ظیتَپالظوی از فریو پیًَذ کٍَاالًعی تا اظیذ چرب لٌگر هیاًذازد.

پلی ظاکاریذ

( LPSا٘دٚوغیٗ) ؽبُٔ ع ٝث ؼ عبخشٕب٘ی اعزِ :یذید  ، Aدّی عبوبرید ٔزوشی (ٔزوش خؾٗ)  ٚن٘شیصٖ ( Oؽىُ ِ .)1-11یذید
 Aجشا مزٚری  ٚ LPSثزای س٘دٔ ٜب٘دٖ ثبوشزی مزٚری اعزِ .یذید ٔ Aغئ َٛفنبِیز ا٘دٚسٛوغیٗ ٔ LPSیثبؽدِ .یذید ٌّٛ Aوش
نٔیٗ فغفزیّ ٝاعز و ٝث ٝاعیدٞبی چزة ٔشقُ ٔیؽٛد سب عبخشٕبٖ را در غؾبی خبرجی ٔحىٓ وٙد .فغفبرٞبٚ ،احدٞبی  LPSرا
ث ٝداخُ ٔجشٕعٞب ٔشقُ ٔیوٙٙد .یه س٘جیز ٜوزثٞٛیدراسی ث ٝعش ٖٛفمزار دیعبوبریدی ٔیچغجد  ٚسب خوبرع اس ثوبوشزی أشوداد
ٔییبثد .دّیعبوبرید ٔزوشی یه دّیعبوبرید ٔٙؾنت حبٚی  9سب  12لٙد اعز .لغٕز اع ٓ ٔٙطمٔ ٝزووشی ٘یوش ثوزای عوبخشٕبٖ
 ٚ LPSس٘دٔ ٜب٘دٖ ثبوشزی مزٚری ٔیثبؽدٙٔ .طمٔ ٝزوشی دارای یه لٙد غیزٔنٕ-1( َٛوش -3 – ٛداوغی اوشب٘ٛنر یوب )KDO
 ٚفغفزیّ ٝاعز .ن٘شیصٖ  Oیه دّیعبوبرید خطی طٛیُ ؽبُٔ  50سب ٚ 100احد لٙدی سىزارؽ٘ٛد ٜاعز و ٝدر ٞز ٚاحد  4-7لٙود
ٚجٛد داردِ .یذٛاِیٍٛعبوبرید و ٝدر ٌٞٝ٘ٛبی ٘یغزیب ٚجٛد دار٘د ،فبلد ن٘شیصٖ ٔ Oیثبؽٙد  ٚث ٝراحشی اس ثبوشزی خبرع ٔیؽ٘ٛد.

شکل  1-11لیپَپلیظاکاریذ پَشش تاکتری گرم هٌفی.
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اس عبخشٕبٖٞبی  LPSثزای طجم ٝثٙدی ثبوشزیٞب اعشفبدٔ ٜیؽٛد .عبخشٕبٖ ِیذید  Aجٟز سؾ یـ ثبوشزیٞب ی ٔزسجط ث ٓٞ ٝثٝ
وبر رفش ٚ ٝدر  ٕٝٞا٘شزٚثبوشزیبعیٞٝب (ٌزْ ٔٙفی) ایٗ عبخشٕبٖ ٔؾبث ٝاعز٘ .بحیٔ ٝزوشی در سٕبْ ٌٞٝ٘ٛبی یه ثبوشزی یىغوبٖ ٚ
ؽجیٕٞ ٝدیٍز اعزِٚ .ی ن٘شیثبدی مدن٘شیصٖ ٔ Oؾ ـ وٙٙد ٜعزٚسیخٞبی ثبوشزی اعز .ث ٝطٛر ٔظوبَ عوزٚسیخ O157:H7

٘ؾبٖ دٙٞد E.Coli ٜعبُٔ ِٔٛد عٙدر ْٚاٚرٔی ِٕٛٞیشیه اعز.
ِیذید  ٚ Aلغٕزٞبی ٔزوشی ثطٛر ن٘شیٕی درعطح داخّی غؾبی عیشٛدالعٕی عٙشش ٔیؽ٘ٛدٚ .احودٞبی سىوزاری ن٘شویصٖ  Oدر
ِٔٛى َٛثبوشٛدز٘ َٛسجٕع یبفش ٚ ٝعذظ ث ٝس٘جیز ٜن٘شیصٖ  Oدر حبَ طٛیُ ؽدٖ ٔٙشمُ ٔیؽ٘ٛد .س٘جیوز ٜیوب ن٘شویصٖ  Oوبٔوُ
ؽد ٜث ٝعبخشٕبٖ ِیذید ٔ Aزوشی ا٘شمبَ ٔییبثدِٛٔ .ى LPS َٛاس ٔیبٖ ٔىبٖٞبی چغجٙدٌی ثو ٝخوبرع اس غؾوبی خوبرجی ٔٙشموُ
ٔیؽٛد.
تقعین ظلَلی
٘غ ٝثزداری اس وزٛٔٚس ْٚثبوشزی عزنغبس ؽز ٚسمغیٓ عِّٛی اعز (ؽىُ  .)1-12سِٛید د ٚعّ َٛدخشز ثوبوشزی ثو ٝرؽود اجوشای
دیٛار ٜعِّٛی ٔ ٚشنبلت نٖ سِٛید دیٛار ٜعزمی ثزای سمغیٓ ث ٝد ٚعّ َٛدخشز ٘یبس دارد .دیٛار ٜعزمی اس د ٚغؾبی جدا ؽد ٜسٛعوط
د ٚالی ٝدذشیدٌّٚیىبٖ سؾىیُ ؽد ٜاعز .ؽىٌُیزی دیٛار ٜعزمی در غؾبی عِّٛی نغبس ٔیؽٛد  ٚثو ٝطوزف ٔ وبِ( عوّ َٛثوٝ
عٕز ٔزوش عّ َٛرؽد ٔیوٙد ٛٔ ٚجت جدا ؽدٖ د ٚعّ َٛدخشز ٔیٌزدد .ایٗ ددید ٜث ٝسزا٘ظ دذشیداسٞبی اخشقبفی  ٚن٘شیٓٞبی
دیٍز ٘یبس دارد .دذشیدٌّٚیىبٖ جدید در ٘بحی ٝی ٔؾ ـ رؽد ،عٙشش ٔیؽٛد .در اعشزدشٛوٛنٞب ٘بحی ٝرؽد در فبفوّ 180 ٝدرجو ٝاس
یىدیٍز در حبَ سِٛید س٘جیز ٜخطی ثبوشزی اعز .در ٔمبثُ٘ ،بحی ٝرؽد اعشبفیّٛوٛنٞب در حودٚد  90درجو ٝاعوز .ؽوىبف ٘وبلـ
دیٛار ٜعزمی ٔی سٛا٘د عجت ؽٛد و ٝثبوشزی ثو ٝفوٛرر ٔشقوُ ثوبلی ثٕب٘ود  ٚاؽوىبَ س٘جیوزٜای (اعوشزدشٛوٛن) یوب خٛؽوٝای
(اعشبفیّٛوٛن) ایجبد ؽ٘ٛد.

شکل  1-12تقعین ظلَلی تاکتری گرم هثثت.

اظپَرّا
ثنضی اس ثبوشزیٞبی ٌزْ ٔظجز ٘ یز اعضبی جٙظ ثبعیّٛط (ثبعیّٛط ن٘شزاعیظ) وّغشزیدی( ْٛوّغشزیدی ْٛسشب٘ی یوب ثٛسِٛیٙو)ْٛ
اعذٛر سِٛید ٔیوٙٙدِٚ .ی ٞی یه اس ثبوشزی ٞبی ٌزْ ٔٙفی لبدر ث ٝسِٛید اعذٛر ٘یغشٙد .در ؽزایط ٘بٔغبعد ٔحیطوی ٘ یوز وٕجوٛد
ٔٛاد غذایی ،ایٗ ثبوشزیٞب ٔیسٛا٘ٙد اس یه حبِز رٚیؾی ث ٝیه حبِز غیزفنبَٟ٘ ،فش ٝیب اعذٛر سجدیُ ؽ٘ٛد .جبیٍب ٜاعذٛر در یوه
عّ َٛاس ؽبخـٞبی ثبوشزیبیی ثٛدٔ ٚ ٜیسٛا٘د در ؽٙبعبیی ثبوشزی ٔؤطز ثبؽد.
اعذٛر یه عبخشٕبٖ چٙدالی ٚ ٝدٞیدراس ٝاعز و ٝعّ َٛثبوشزی را ٔحبف ز وزد ٚ ٜاجوبسٔ ٜویدٞود وو ٝثوبوشزی در حبِوز خفشوٝ

س٘دٌی وٙد (ؽىُ  .)1-13اعذٛر حبٚی وذی وبّٔی اس وزٛٔٚس ،ْٚغّ زٞبی حدالُ اس دزٚسئیٗٞبی موزٚری  ٚریجوٛس ٚ ْٚغّ وز
ثبالیی اس وّغیٓ ٔشقُ ث ٝدی دیىِٛیٙیه اعید اعز .اعذٛر یه غؾبی داخّی ،د ٚالی ٝدذشیدٌّٚیىبٖ  ٚیه دٛؽؼ دزٚسئیٙی ؽوجٝ
وزاسیٙی خبرجی دارد.
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عبخشٕبٖ اعذٛر DNA ،ص٘ٔٛی را اس خؾىیٌ ،زٔبی ؽدید ،اؽن ٚ ٝسٟبجٓ ثغیبری اس ن٘شیٓٞب  ٚعٛأُ ؽیٕیبیی ٔحبف ز ٔیوٙد .در
حمیمز اعذٛرٞبی ثبوشزی نٖلدر ث ٝفبوشٛرٞبی ٔحیطی ٔمبٞ ْٚغشٙد ؤ ٝیسٛا٘ٙد لزٖٞب س٘د ٜثٕب٘ٙد .اعذٛرٞب ث ٝعٛٙاٖ ٔؾىّی در
عز را ٜنِٛدٌیسدایی ثب مدعف٘ٛی وٙٙدٜٞبی اعشب٘دارد ٔحغٛة ٔیؽ٘ٛد.
سٟی ؽدٖ ٔٛاد غذایی خبؿ (ٔب٘ٙد نال٘یٗ) ٔٛجت راٜا٘داسی نثؾبری اس ٚلبیع ص٘شیىی ٔیؽٛد وٙٔ ٝجز ث ٝسِٛیود اعوذٛر ٔویٌوزدد.
دظ اس ٔضبع( ؽدٖ وزٛٔٚس ،ْٚیه وذی اس ٔ ٚ DNAحشٛیبر عیشٛدالعٕی ( )coreثٚ ٝعویّ ٝدذشیودٌّٚیىبٖ  ٚغؾوبی دیوٛارٜ
عزمی احبطٔ ٝیؽٛد .ایٗ أز ٔٛجت ٔیؽٛد و DNA ٝدر د ٚالی ٝاس غؾبا دذشیدٌّٚیىبٖ دٟٙبٖ ؽوٛد  ٚعوّ َٛثو ٝطوٛر طجینوی
سمغیٓ ٔیٌزددٔ .زوش اعذٛر ثٚ ٝعیّ ٝوٛرسىظ احبطٔ ٝیؽٛد .وٛرسىظ اس یه الی ٝداخّی ٘بسن اس جٙظ دذشیدٌّٚیىبٖ ؤ ٝحىٓ
ث ٝغؾبی عیشٛدالعٕی اطزافؼ ٔشقُ ؽد ٚ ٜیه الی ٝعغز دذشیدٌّٚیىبٖ خبرجی سؾىیُ ؽد ٜاعز .وٛرسىظ ثٚ ٝعیّ ٝدٛؽؼ
دزٚسئیٙی ؽج ٝوزاسیٙی احبطٔ ٝیٌزدد و ٝاعذٛر را ٔحبف ز ٔیٕ٘بید .ایٗ فزنیٙد  6سب  8عبعز ث ٝطٔ َٛیا٘جبٔد.
سجدیُ اعذٛرٞب ث ٝحبِز رٚیؾی ثب اس ٌ ٓٞغی شٗ دٛؽؼ خبرجی در اطز فؾبر ٔىب٘یىیٌ ،pH، ،زٔب  ٚدیٍز عٛأُ سحزیه ٔیؽٛد.
نة  ٚیه ٔبد ٜغذایی ٔحزن (ٔب٘ٙد نال٘یٗ) ٔٛرد ٘یبس اعز .ایٗ فزنیٙد حدٚد  90دلیم ٝطٔ َٛیوؾدٕٞ .ویٗ وؤ ٝزحّو ٝرٚیؾوی
ؽز ٚؽد ،اعذٛر نة جذة وزدٔ ٚ ٜشٛرْ ٔیٌزدد .دٛؽؼٞبی خٛد را اس دعز داد ٚ ٜیوه عوّ َٛرٚیؾوی جدیود ٕٞب٘ٙود عوَّٛ
رٚیؾی افّی سِٛید ٔیوٙد .ثٔ ٝحض ؽزٔ ٚزحّ ٝرٚیؾی دٛؽؼ اعذٛر ،اعذٛر سضنی( ؽدٔ ٚ ٜویسٛا٘ود ٔب٘ٙود عوبیز ثوبوشزیٞوب
غیزفنبَ ؽٛد.

A:

شکل  1-13اًذٍظپَرّا.
 :Aظاختار اظپَر،
 :Bاظپَرزایی یا فرآیٌذ تشکیل اظپَر
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فصل دٍم
هتابَلیسن ٍ رشذ باکتزیّا ،صًتیک باکتزی ّا

اّذاف فصل
داًشجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ بَد:
-

هؼیشّبی هتبثَلیکی هَسد اػتفبدُ ثبکتشیْب سا ؿشح دٌّذ.

-

سٍؽ ّبی ثیَػٌتضی ثبکتشیبیی سا رکش ًوبیٌذ.

-

هفَْم سؿذ ثبکتشیبیی ٍ سٍؽ ّبی ػٌجؾ آًشا تَضیح دٌّذ.

-

چگًَگی ػٌتض ،اًَاع آػیت ّب ٍ سٍؿْبی تشهین  DNAثبکتشی سا ؿشح دٌّذ.

-

سٍؿْبی تجبدل طًی دس ثبکتشیْب سا ثطَس کبهل تَضیح دٌّذ.

-

ثِ کلیبت هٌْذػی طًتیک اؿبسُ کٌٌذ.

ًیاسهٌذیْای هتابَلیک
ثبکتشی ثشای سؿذ ثِ هٌجغ اًشطی ،هَاد خبم ثشای ػبختي پشٍتئیيّب ،اًذاهکّب ٍ غـبیی کِ ػبختبس ٍ هبؿییي ثیَػیٌتضی ػیلَل سا
ؿکل هیدّذ ًیبصهٌذ اػت .ثبکتشی ّب هی ثبیؼت اػیذّبی آهیٌِ ،کشثَّیذساتّب ٍ لیپیذّب سا کِ ثِ ػٌَاى ثلیَ ّیبی ػیبختوبًی
ػلَل ّؼتٌذ سا ثِ دػت آٍسدُ ٍ یب آىّب سا ثؼبصًذ .حذاقل هَاسد هَسد ًیبص ثشای سؿذ ؿبهل یک هٌجغ کشثي،یک هٌجغ ًیتشٍطى ،هٌجغ
اًشطی ،آة ٍ یَىّبی هختلف هیثبؿٌذ .اجضای ضشٍسی ٍ ًقؾ آىّب دس جذٍل  7-1فْشػت ؿذُ اػت .آّي ػٌلش هْویی اػیت
ثطَسیکِ ثؼیبسی اص ثبکتشیّب پشٍتئیيّبی هخلَكی (ػیذسٍفَس) ثشای جزة آّي اص هحلَلّبی سقیی تشؿیح هییکٌٌیذ .ارشچیِ
اکؼیظى ثشای هیضثبى اًؼبًی ضشٍسی اػت؛ ٍلی ثشای ثؼیبسی اص ثبکتشیّب ػن هحؼَة هیؿیَد .ثشخیی اص اسربًیؼینّیب اص جولیِ

کلؼتشیذیَم پشفشًجٌغ (ػبهل ربًگشى ربصی) دس حضَس اکؼیظى قبدس ثِ سؿذ ًویثبؿٌذ .ایيرًَِ ثبکتشیّب سا ثِ ػٌَاى ثییّیَاصی
اججبسی هی ؿٌبػٌذ .دیگش اسربًیؼنّب هبًٌذ هبیکَثبکتشیَم تَثشکلَصیغ (ػبهل ػل) ثِ اکؼیظى هَلکَلی ثیشای سؿیذ ًییبص داؿیتِ ٍ
ثٌبثشایي َّاصی اججبسی ًبهیذُ هیؿًَذ .ثؼضی اص ثبکتشیّب ًیض ّن دس حضیَس اکؼییظى ٍ ّین دس فقیذاى آى سؿیذ هییکٌٌیذ ،اییي
ثبکتشیّب ثِ ػٌَاى ثبکتشیّبی ثیَّاصی اختیبسی ؿٌبختِ ؿذُاًذ .ثشخی اص ثبکتشیّیب (کویَتشٍ ّیب) اًیشطی خیَد سا هؼیتقیوب اص
اکؼیذاػیَى یَىّبی فلضی هبًٌذ آّي ثِ دػت هیآٍسًذ .ثؼضیی دیگیش هبًٌیذ جلجیکّیبی ػیجض ی آثیی تَاًیبیی فتَػیٌتض داسًیذ.
ثبکتشیّبی پبتَطى اًشطی خَد سا ثِ ٍػیلِ هتبثَلیؼن قٌذّب ،چشثیّب ٍ پشٍتئیيّب ثِ دػت هیآٍسًذ.
ثشخی ثبکتشیّب هبًٌذ ػَیِّبی هـخلی اص اؿشؿیبکلی قبدسًذ توبم اػیذّبی آهیًٌَِ ،کلئَتیذّب ،لیپیذّب ٍ کشثَّیذساتّیبی زصم
ثشای سؿذ ٍ تقؼین خَد سا ثؼبصًذ ثِ ؿشطی کِ هَاد غزایی غیشآلی ّویشاُ ثیب هٌجیغ کیشثي هبًٌیذ رلیَکض ثیشای آًْیب هْییب ثبؿیذ
(جذٍل  .)7 -1اص طش دیگش ثبکتشیّبیی هبًٌذ ػبهل هَلذ ػیفیلیغ( تشپًَوبپبلیذٍم) احتیبجیبت سؿیذی ثؼییبس پیهییذُای داسًیذ.
احتیبجبت سؿذ ٍ هحلَزت فشػی هتبثَلیک ،هوکي اػت ثِ ػٌَاى یک ؿبخق دس طجقِثٌذی ثبکتشیّبی هختلف اػتفبدُ ؿیًَذ.
آى ّبیی کِ جْت کؼت اًشطی ٍ هٌجغ کشثي خَد ،ثِ هَاد ؿیویبیی غیشآلی هتکی ّؼتٌذ ثِ ػٌَاى اتَتشٍ ییب لیتیَتشٍ ؿیٌبختِ
هیؿًَذ .دس حبلی کِ ثؼیبسی اص ثبکتشیّب ٍ ػلَل ّبی حیَاًی کِ ثِ هٌجغ کشثي آلی ًیبص داسًذ ثِ ػٌَاى ّتشٍتشٍ یب اسریبًَتشٍ
ؿٌبختِ هیؿًَذ.
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هتابَلیسن ٍ تبذیل اًزصی
ّوِ ػلَلّب ثِ رخیشُ ثبثت اًشطی ثشای صًذُ هبًذى ًیبص داسًذ .ایي اًشطی کِ ػوَهب ثِ ؿکل  ATPاػت اص ؿکؼتي کٌتیشل ؿیذُ
تشکیجبت آلی هختلف (کشثَّیذسات ،لیپیذ ٍپشٍتئیي)ثِ دػت هیآیذ .ایي فشآیٌذ ؿکؼتي ٍ تجذیل ػَثؼتشا ثِ اًیشطی قبثیل اػیتفبدُ،
کبتبثَلیؼن ًبم داسد .اًشطی تَلیذ ؿذُ هوکي اػت ثؼذ دس ػٌتض اجضای ػلَلی (دیَاسُ ػلَلی ،پشٍتئیيّیب ،اػییذّبی چیشة ٍ اػییذ
ًَکلئیک) اػتفبدُ ؿَد .ایي فشآیٌذ آًبثَلیؼن ًبم داسد .ایي دٍ فشآیٌذ ثِ ّن ٍاثؼتِثیَدُ ٍ ثیِ ػٌیَاى هتبثَلیؼین حذٍاػی ؿیٌبختِ
هیؿًَذ .فشآیٌذّبی هتبثَلیک ػوَهب ثب ّیذسٍلیض هبکشٍهَلکَلّب ثِ ٍػیلِ آًضینّبی هخلیَف ییب ارضٍآًضیوْیب دس هحیی خیبس
ػلَلی آغبص هیؿًَذ (ؿکل  .)7-1هَلکَلّبی صیشٍاحذی کَچک (هًََػبکبسیذّب ،پپتیذّبی کَتیبُ ٍ اػییذّبی چیشة) اص طشیی
هکبًیؼنّبی اًتقبل فؼبل یب غیشفؼبل ،اص هیبى غـبّبی ػلَلی ثِ داخل ػیتَپالػن اًتقبل هییبثٌذ.
هوکي اػت ثشای کوک ثِ تغلیظ هتبثَلیتّبی هحی اص حبهلّبی هخلَف یب پشٍتئیيّبی اًتقبلدٌّذُ غـبیی اػیتفبدُ ؿیَد.
هتبثَلیتّب ثیـتش ثِ یک هبدُ ٍاػ ػوَهی یؼٌی اػیذپیشٍٍیک تجذیل هیؿیًَذ .ثیشای تَلییذ اًیشطی ییب ػیٌتض کشثَّییذساتّیب،
اػیذّبی آهیٌِ ،لیپیذّب ٍ اػیذّبی ًَکلئیک جذیذ ،هوکي اػت کشثيّب اص اػیذ پیشٍٍیک جذا ؿًَذ.
جذٍل 2-1عٌاصز ضزٍری ،هٌابع ٍ عولکزد آًْا در پزٍکاریَتّا
عٌصز

عولکزد در هتابَلیسن

هٌبع

عٌاصز ضزٍری اصلی

کشثي

تشکیجبت آلیCO2 ،

اکؼیظى

 ، H2O ، O2تشکیجبت آلی

ّیذسٍطى

 ، H2O ، H2تشکیجبت آلی

ًیتشٍطى

+

تشکیجبت اكلی هَاد ػلَلی

-

 ، N2 ، NO3 ، NH4تشکیجبت آلی
اص اجضای اػیذّبی آهیٌِ رَرشدداس هبًٌذ ػیؼتئیي ،هتیًَیي،

رَرشد

 ، S، HS- ، SO42-تشکیجبت آلی رَرشد

فؼفش

HPO42-

اص اجضای اػیذّبی ًَکلئیک ،فؼفَلیپیذّبًَ ،کلئَتیذّب

پتبػین

+

کَفبکتَس (پیشٍٍات کیٌبص)،کبتیَى غیشآلی اكلی

هٌیضین

2+

کلؼین

Ca2+

آّي

Fe3+ ، Fe2+

ػذین

Na+

اًتقبل

کلش

-

آًیَى غیشآلی

K
Mg

تیبهیي پیشٍفؼفبت ،کَآًضین  ،Aثیَتیي ٍ آلفبلیپَئیک اػیذ

کَفبکتَس ثؼیبسی اص آًضینّب (کیٌبص) ،اص اجضای دیَاسُ ػلَلی،
غـبء ٍ سیجَصٍم
اص اجضای ارضٍآًضینّب (آهیالصّب ،پشٍتئبصّب) ٍ دیَاسُ ػلَلی ،جضء
اكلی اًذٍػپَس ثِ كَست کلؼین دی پی کَلیٌبت
هَجَد دس ػیتَکشٍمّب ،فشٍدٍکؼیيّب ٍ ػبیش پشٍتئیيّبی آّي
ی ػَلفَس ،کَفبکتَس (دّیذساتبصّب)

Cl

عٌاصز ضزٍری فزعی

سٍی

2+

هٌگٌض

Mn2+

اص اجضای آًضینّبی الکل دّیذسٍطًبص ،آلکبلي فؼفبتبص ،آلذٍزص،

Zn

 DNA ٍ RNAپلیوشاص
هَجَد دس ػَپشاکؼیذدیؼوَتبص ،کَفبکتَس آًضین  PEPکشثَکؼی
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شکل  2-1کاتابَلیسمن پمزٍتنیي ّما ،پلمی سماکاریذّا
ٍ لیپیذّا کِ هٌجز بِ تَلیذ گلمَکش ،پیمزٍٍات ،یما همَاد
حذٍاسمممر هزخمممِ تمممزی کزبَکسمممیلیک )TCA
هممیشممَد ٍ سممزاًجام اًممزصی بممِ صممَرت  ATPیمما
شکل احیاء شمذُ ًیکمَتیي آهیمذ آدًمیي دی ًَکلنَتیمذ
 )NADHتشکیل هیگزدد.

کیٌبص ،ایضٍػیتشات ػٌتتبص
هَلیجذى

MoO42-

ػلٌیَم

SeO32-

کجبلت

CO2+

هغ

Cu2+

هَجَد دس ػیتَکشٍم اکؼیذاص ٍ ًیتشیت سدٍکتبص

ًیکل

Ni2+

هَجَد دس اٍسُآصّ ،یذسٍطًبص ٍ فبکتَس F430

تٌگؼتي

WO42-

هَجَد دس ثشخی فَسهبت دّیذسٍطًبصّب

هَجَد دس ًیتشات سدٍکتبصً ،یتشٍطًبص ،رضاًتیي دّیذسٍطًبص ٍ
فَسهبت دّیذسٍطًبص
یکی اص اجضای رلیؼیي سدٍکتبص ٍ فَسهبت دّیذسٍطًبص
ػٌلش هَسد ًیبص دس کَآًضین آًضیوْبی حبٍی ( B12رلَتبهبص
هَتبص ،هتیل هبلًَیل کَآًضین  Aهَتبص)

هتابَلیسن گلَکش
ایي ثخؾ دس ٍاقغ هشٍسی ثش هؼیشّبی هتبثَلیضُ کشدى کشثَّیذساتْبیی هبًٌذ رلَکض ثیشای تَلییذ اًیشطی ییب دیگیش تشکیجیبت قبثیل
اػتفبدُ اػت .ثِ جبی آصاد کشدى توبم اًشطی هَلکَل ثِ كَست رشهب ،ثبکتشیّب رلَکض سا دس هشاحل هجضا هیؿکٌٌذ تیب اًیشطی ثیِ
ؿکل قبثل اػتفبدُ ثِ دػت آیذ .ثبکتشیّب هیتَاًٌذ اص طشی تخویش یب تٌفغ ثیَّاصی (ّش دٍ دس غیبة اکؼیظى كَست هیرییشد)
ٍ یب تٌفغ َّاصی اص رلَکض اًشطی تَلیذ کٌٌذ .ثشای ثحث ثش سٍی هتبثَلیؼن دیگش تشکیجیبت آلیی ؿیبهل پیشٍتئیيّیب ٍ لیپییذّب ثیِ
کتبةّبی هشجغ ثیَؿیوی هشاجؼِ ًوبییذ.
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هسیز اهبذى هیزَّف پارًاس
ثبکتشیّب اص رلَکض دس ػِ هؼیش کبتبثَلیؼن اػتفبدُ هیکٌٌذ .اص هیبى ایي ػِ ساُ ،هتذاٍلتشیي هؼیش ،رلیکیَلیض ییب اهجیذى هیشّیَ
پبسًبع(  )EMP-Embden Meyerhof Parnasاػت (ؿکل  .)7-7ایي ساُ ،اٍلیي اًتخبة ثبکتشی ٍ ػلَلّبی یَکیبسیَت
دس تجذیل رلَکض ثِ پیشٍٍات ثَدُ ٍ هشکض ػبیش هؼیشّبی هتبثَلیک ػلَل اػت .ایي ٍاکٌؾ کِ دس ؿشای ّیَاصی ٍ ثییّیَاصی سخ
هیدّذ ثب فؼبلػبصی رلَکض ثِ فشم رلَکض  -6فؼفبت آغبص هیؿَد .ایي ٍاکٌؾ ٍ ٍاکٌؾ تجذیل فشٍکتَص  -6فؼفبت ثِ فشٍکتیَص 1
ٍ  6دیفؼفبت ،ثِ اصای ّش هَل رلَکض ثِ  1هَل ً ATPیبص داسد .اًشطی دس طی رلیکَلیض ثِ دٍ ؿکل ؿیویبیی ٍ الکتشٍؿییویبیی
تَلیذ هیؿَد.
دس فشم ؿیویبیی ثِ کوک آًضین هٌبػت (کیٌبص) اص رشٍُ فؼفبت پشاًشطی ثشای تَلییذ  ATPاص  ADPاػیتفبدُ هییؿیَد .اییي ًیَع
ٍاکٌؾ ثِ اكطالح فؼفشیالػیَى دس ػطح ػَثؼتشا ًبم داسد کِ دس دٍ ًقطِ هتفبٍت اص هؼیش رلیکَلیض سٍی هیدّذ (دس تجیذیل -0
فؼفَرلیؼشٍل فؼفبت ثِ  -0فؼفَرلیؼشات ٍ  7فؼفَاًَل پیشٍٍیک اػیذ ثِ پیشٍات) .دس ایي سٍؽ چْیبس هَلکیَل  ATPثیِ اصای
ّش هَلکَل رلَکض تَلیذ هیؿَد.
دٍ هَلکَل  ATPدس ٍاکٌـْبی اٍلیِ هلش هیؿَد ٍ اص تجذیل رلیکَلیتیک رلیَکض ثیِ دٍ هَلکیَل اػییذ پیشٍٍییک ،دس کیل دٍ
هَلکَل  ATPثذػت هی آیذ .فشم احیب ؿذُ ًیکَتیٌبهیذ آدًیي دیًَکلئَتیذ (ًَ( )NADHع دٍم اًشطی) هوکي اػت ثؼذا دس حضَس
اکؼیظى ثِ ٍػیلِ یک ػشی ٍاکٌؾّبی اکؼیذاػیَى ثِ  ATPتجذیل ؿَد .دس غیبة اکؼیظى ،فؼفشیالػییَى دس ػیطح ػَثؼیتشا
ًقؾ اٍلیِ سا دس تَلیذ اًشطی ایفب هیکٌذ .ثؼتِ ثِ ًَع ٍ رًَِ ثبکتشی اػیذ پیشٍٍیک تَلیذ ؿیذُ دس رلیکیَلیض ثؼیذا ثیِ هحلیَزت
ًْبیی هختلفی تجذیل هی ؿَد کِ ایي سًٍذ ثِ ػٌَاى تخویش ؿٌبختِ هیؿًَذ .ثؼیبسی اص ثبکتشیّب ثشاػبع هحلَل ًْبیی تخوییش
ثِ ٍػیلِ کشٍهبتَرشافی ربصی تـخیق دادُ هیؿًَذ(ؿکل  .)7-0ثِ جبی اکؼیظى ،هَلکَلّبی آلی(حبكل اص هؼیش رلیکَلیض) ثیِ
ػٌَاى ریشًذُ ًْبیی هَسد اػتفبدُ قشاس هیریشًذ .دس هخوشّب دس ًتیجِ تخویش ،پیشٍٍات ثِ اتبًل تجذیل هییؿیَد .تخوییش الکلیی دس
ثبکتشیّب هؼوَل ًیؼت .ػبیش ثبکتشیّب ساُّبی تخویشی پیهیذُتشی ثشای تَلیذ اػیذّبی هختلف ،الکیلّیب ٍ اغلیت ربصّیب (کیِ
ثؼیبسی اص آىّب ثَی ثؼیبس ثذی داسًذ) اػتفبدُ هیکٌٌذ.
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شکل  2-2هسیز گلیکَلیتیک اهبذى هیزَّف پارًاس )EMP
هٌجز بِ تبذیل گلَکش بِ پیزٍٍات هیشَد.
گلَکش  2NAD+2Pi+2ADP +
2+2H++2NADH+4ATPپیزٍٍات
فلشّای دٍجْتی ًشاى دٌّذُ ایي هسنلِ است کِ  2هَل بِ
اسای ّز هَلکَل گلمَکش تَلیمذ همی گزدًمذ ;ADP .آدًمَسیي
دیفسماات ;ipO4 ،فسماات ییزآلمی ;Pi ،فسمماات;ATP ،
آدًممَسیي تممزیفسممااتً ;NAD ،یکَتیٌاهیممذ آدًممیي دی
ًَکلنَتیذ ;NADH ،شکل احیاء شذُ .NAD

شکل  2-3تخویمز پیمزٍٍات اس رزیمم هیکزٍارگاًیسمنّمای
هختلممم هٌجممز بممِ تَلیممذ فممزآٍردُّممای ًْممایی هختلاممی
هی شَد .آسهایشگاُ بمالیٌی اس ایمي هسمیزّا ٍ فمزآٍردُ ّمای

ًْایی آىّا بزای شٌاسایی باکتزیّا استاادُ هیکٌذ.

هزخِ تزیکزبَکسیلیک اسیذ )TCA
دس حضَس اکؼیظى ،اػیذ پیشٍٍیک حبكل اص رلیکَلیض ثِ ػالٍُ هتبثَلیؼن ػیبیش ػَثؼیتشاّب ،ثیِ طیَس کبهیل ثیب اػیتفبدُ اص چشخیِ
تشیکشثَکؼییلیک اػییذ ( )TCAثیِ آة ٍ  CO2اکؼییذ ؿیذُ کیِ تَلییذ اًیشطی هیبصاد هییکٌیذ (ؿیکل  .)7-4اییي چشخیِ ثیب
دکشثَکؼیالػیَى اکؼیذاتیَ (آصاد کشدى  )CO2پیشٍٍات ٍ تجذیل آى ثِ تشکیت حذٍاػ پشاًشطی ثٌیبم اػیتیل کیَآًضین ( Aاػیتیل
 )CoAآغبص هیؿَد .ایي ٍاکٌؾ ّوهٌیي هٌجش ثِ تَلیذ  NADHهی ؿَد .دٍ کشثي ثبقی هبًذُ حبكل اص پیشٍٍات ثِ ؿکل اػتیل
ٍ CoAاسد چشخِ  TCAؿذُ ٍ دس تشکیت ثب ارضالَاػتبت ،ػیتشات سا ثٍِجَد هیآٍسد .ثب اتلیبل یکؼیشی ٍاکیٌؾّیبی اکؼییذاتیَ
آثـبسی ،ػیتشات دٍثبسُ ثِ ارضالَاػتبت تجذیل هیؿَد کِ ثب تَلیذ فشآٍسدُّبی صیش ّوشاُ اػت 7 :هیَل  0 ، CO2هیَل ، NADH
 1هَل فالٍیي آدًیي دیًَکلئَتیذ ( 1 ٍ )FADH2هَل رَاًَصیي تشیفؼفبت ( GTP .)GTPاص طشیی فؼفشیالػییَى دس ػیطح
ػَثؼتشا دس یک ٍاکٌؾ تجذیل ػَکؼیٌیل  CoAثِ ػَکؼیٌبت حبكل هیؿَد.
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چشخِ  TCAثِ اسربًیؼن ایي اجبصُ سا هیدّذ کِ اًشطی ثیـتشی سا ثِ اصای ّش هَلکَل رلَکض تَلیذ کٌیذ .ػیالٍُ ثیش  GTPتَلییذ
ؿذُ ثِ ٍػیلِ فؼفشیالػیَى دس ػطح ػَثؼتشاً FADH2 ٍ NADH ،یض هوکي اػت ٍاسد صًجیشُ اًتقبل الکتشٍى ؿیًَذ .دس اییي
صًجیشُ اًتقبل الکتشٍىّب ثِ ٍػیلِ  NADHیب  FADH2دس یکػشی ٍاکٌؾّبی پیدسپی ٍ اص هیبى جفتّبی دٌّیذُ ی پزیشًیذُ
اًتقبل هییبثٌذ ٍ ػشاًجبم ثِ اکؼیظى هیسػٌذ .دس ًتیجِ ایي سًٍذ کِ ثِ ػٌَاى تٌفغ َّاصی ؿٌبختِ هیؿَد  0هَل  ATPثِ اصای
ّش هَل  7 ٍ NADHهَل  ATPثِ اصای ّش هَل  FADH2تَلیذ هیؿَد .ثشخی ثبکتشیّب هییتَاًٌیذ اص ػیبیش تشکیجیبت غییش اص
اکؼیظى (هبًٌذ  )CO2 ٍ SO4-2 ، NO3-ثِ ػٌَاى ریشًذُ ًْبیی الکتشٍى دس طی تٌفغ ثیّیَاصی اػیتفبدُ کٌٌیذ .ارشچیِ اییي ساُ
(تٌفغ ثی َّاصی) ًؼجت ثِ تخویش کِ دس آى اص هَلکَلّبی الکتشٍى اػتفبدُ هیؿَد کبسآهذتش اػت ٍلی ًؼجت ثِ تیٌفغ ّیَاصی
کبسایی کوتشی داسد ،چشا کِ  ATPکوتشی تَلیذ هیؿَد.

شمممممکل  2-4هزخمممممِ
تممزیکزبَکسممیلیک اسممیذ در
شزایر َّاسی رٍی هی دّذ ٍ
یک هزخِ آهای بَلیک است.
پیش ساسّای سٌتش اسیذّای
آهیٌمممِ ٍ ًَکلنَتیمممذّا ًیمممش
ًوایش دادُ شذُ اًمذ;CoA .
کَآًشین  ;GTP ، Aگَاًَسیي
تمممزیفسممماات;FADH2 ،
فالٍیي آدًیي دیًَکلنَتیذ

اسربًیؼنّبی ثیَّاصی ،هؼیشاًتقبل َّاصی الکتشٍى ٍ چشخِ  TCAسا ًذاسًذ ،ثٌبثشایي کبسآیی آىّب دس تَلیذ اًشطی اص اسربًیؼنّبی
َّاصی کوتش اػت .دس تخویش  7هَلکَل  ATPثِ اصای رلیکَلیض ّش هَلکَل رلَکض تَلیذ هیؿَد دس حبلی کِ دس هتبثَلیؼن ّیَاصی
19ثشاثش ثیـتش اًشطی اص ّویي هَاد اٍلیِ تَلیذ هیؿَد ( 08هَلکَل  ٍ )ATPثَی حبكل اص آى ًیض کوتش اػت (ؿکل .)7-5
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شکل  2-5هتبثَلیؼن َّاصی رلَکض

ػالٍُ ثش ایجبد  ATPاص رلَکض ٍ ػبیش کشثَّیذساتّب ،چشخِ  TCAثِ ػٌَاى ساّی ثشای خبس کشدى کشثي اص لیپیذّب (ثیِ كیَست
اػتیل ً )CoAقؾ داسد .ایي چشخِ ؿبهل چٌذیي ًقطِ اػت کِ اػیذّبی آهیٌِ دآهیٌِ ؿذُ هوکیي اػیت اص آى ًقیبا ٍاسد ؿیًَذ
(ؿکل  .)7-4ثشای هثیبل دآهیٌبػییَى اػییذرلَتبهیک ،آلفبکتَرلَتیبسات هییدّیذ دس حیبلی کیِ اص دآهیٌبػییَى آػیپبستیک اػییذ،
ارضالَاػتبت ثِ ٍجَد هیآیذ کِ ّش دٍی آىّب اص هَاد حذٍاػ ّ TCAؼتٌذ .ثٌبثشایي ً TCAقؾّبی صیش سا ایفب هیکٌذ:
 .1هکبًیؼن اكلی تَلیذ  ATPاػت.
 .7ثِ ػٌَاى ساُ ًْبیی ثشای اکؼیذاػیَى کبهل اػیذّبی آهیٌِ ،اػیذّبی چشة ٍ کشثَّیذساتّب ًقؾ ایفب هیکٌذ.
 .0هَاد ٍاػطِ کلیذی (هبًٌذ -αکتَرلَتبسات ،پیشٍات ،ارضالَاػتبت) ثشای ػٌتض ًْبیی اػیذّبی آهیٌیِ ،لیپییذّب ،پیَسیيّیب ٍ
پیشیویذیيّب تَلیذ هیؿَد (ؿکل .)4-6
ثِ دلیل دٍ ًقؾ اخیش ثِ  ،TCAچشخِ آهفی ثَلیک رَیٌذ(صیشا ّن ًقؾ آًبثَلیک ٍ ّن ًقؾ کبتبثَلیک داسد).
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شکل  2-6هثال ّایی اس اسمیذّای آهیٌمِ هشمتم شمذُ اس
ٍاسطِّای هزخِ تزیکزبَکسیلیک اسیذ

شممکل  2-7هزخممِ پٌتَسفسمماات یمما ّگشٍسهٌَفسمماات.
آًشین ّای تزاًس کتَالس ٍ تزاًس آلذٍالس در هزکش فعالیمت
هزخِ قزار دارًذ.

هسیز پٌتَس فساات
هؼیش ًْبیی هتبثَلیؼن رلَکض ثِ ًبم هؼیش پٌتَصفؼفبت یب ؿٌت ّگضٍصهًََفؼفبت ؿٌبختِ هی ؿَد (ؿکل ً .)7-7قیؾ اییي هؼییش
فشاّن کشدى پیؾػبصّب ٍ قذست احیبء کٌٌذری ثِ ؿکل ًیکَتیٌبهیذ آدًیي دیًَکلئَتییذ فؼیفبت ( )NADPHاػیت کیِ دس طیی
ثیَػٌتض اػتفبدُ هیؿَد .سیجَلَص  -5فؼفبت هوکي اػت ثِ سیجَص  -5فؼفبت (پیؾػبص دس ثیَػٌتض ًَکلئَتیذّب) تجذیل ؿَد ٍ ییب اص
ػَی دیگش ثِ رضیلَلَص  -5فؼفبت تجذیل رشدد .دس ٍاکٌؾّبی ثبقیوبًذُ هؼیش ثیب اػیتفبدُ اص آًیضینّیبیی کیِ ثیِ ػٌیَاى تیشاًغ
کتَزصّب ٍ تشاًغ آلذٍزصّب ؿٌبختِ هیؿًَذ ،قٌذّبیی تَلیذ هیرشدد کِ هوکي اػت ثِػٌَاى پیؾػبصّبی ثیَػٌتضی ایفبی ًقؾ
کٌٌذ ٍ یب ثشای اػتفبدُ دس تَلیذ اًشطی ،ثِ هؼیش رلیکَلیض تغییش جْت دٌّذ.
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بیَسٌتش

ثِ ایي تشتیت هب دسثبسُ ساُّبی کبتبثَلییک اٍلییِ ػیلَل ثیبکتشی ثحیث کیشدین ،ساُّیبیی کیِ دس ًتیجیِ آىّیب ،NADH ،ATP
 ٍ NADPHهَاد ٍاػطِ ؿیویبیی هختلف تَلیذ هیؿًَذ .ایي تَلیذات هوکي اػت ثشای ػٌتض اجضای تـکیل دٌّذُ ػلَل (هبًٌیذ
پپتیذٍرلیکبى ،لیپَپلیػبکبسیذ ،پشٍتئیيّب ٍ اػیذّبی ًَکلئییک) اػیتفبدُ ؿیًَذ .ثخیؾّیبی ثؼیذی ػیٌتض هیبکشٍهَلکَلّیب سا اص
صیشٍاحذّبی تشکیجی تَضیح هیدٌّذ.
سٌتش اسیذًَکلنیک
ّوبًگًَِ کِ قجال رفتِ ؿذ ًَکلئَتیذّب ًِ تٌْیب ثیِ ػٌیَاى اجیضای تـیکیلدٌّیذُ ً RNA ٍ DNAقیؾ داسًیذ ،ثلکیِ قطؼیب دس
ٍاکٌؾّبی ثیَؿیویبیی ػلَل دس حبل سؿذ ثِ ػٌَاى فؼبل کٌٌذُ پیؾػبصّب دس ػیٌتض پلییػیبکبسیذّبیی چیَى لیپیَپلیػیبکبسیذ ٍ
پپتیذٍرلیکبى دخبلت هیکٌٌذ .ثِ ػالٍُ ًَکلئَتیذّب ثِ ػٌَاى یک ؿکل قبثل اػتفبدُ اًشطی هتبثَلیکی ایفبی ًقؾ هیکٌٌیذ .ػیٌتض
ًَکلئَتیذّبی پَسیي (آدًَصیي هٌَفؼفبت ٍ رَاًَصیي هٌَفؼفبت) ثب تَلیذ سیجَص  -5فؼفبت یک هحلَل ؿٌت پٌتَصهٌَفؼفبت آغیبص
هیرشدد .ػپغ حلقِ پَسیي طی دٍ چشخِ ،هشحلِ ثِ هشحلِ ثش سٍی ثخؾ قٌذ فؼفبتِ ػبختِ هیؿَد .فشآٍسدُّبی حبكیل اص اییي
ٍاکٌؾّبًَ ،کلئَتیذ پَسیي ٍ ایٌَصیي هٌَفؼفبت اػت کِ ثؼذا ثیِ رَاًیَصیي ییب آدًیَصیي هٌَفؼیفبت تجیذیل هییؿیَد .دس ػیَم
ًَکلئَتیذّبی پیشیویذیي اص طشی ػٌتض پیشیویذیي ،اٍسٍتبت ٍ ثب اتلبل سیجَصفؼفبت ثِ آى ٍ تـکیل اٍسٍتییذیي هٌَفؼیفبت ایجیبد
هی ؿًَذ .داکؼی ًَکلئَتیذّبی هتٌبػیت کیِ دس  DNAاػیتفبدُ هییؿیًَذ اص طشیی احییبی هؼیتقین اتین کیشثي ؿیوبسُ  7قٌیذ
سیجًََکلئَتیذ ػٌتض هی ؿًَذ .تَلیذ تیویي کِ ًَکلئَتیذ هٌحلشثِ فشد  DNAاػت ًیبصهٌذ ساُ تتشاّیذسٍفَزت اػت کِ ثیِ ػٌیَاى
ّذ آًتیثیَتیکی هطشح اػت.
رًٍَیسی
اطالػبت هَجَد دس حبفظِ طًتیکی  ،DNAثِ ؿکل  RNAپیبهجش ثشای تشجوِ پیشٍتئیي سًٍَیؼیی هییؿیَد .ػیٌتض  RNAهـیبثِ
ّوبًٌذػبصی  DNAثب کوک  RNAپلیوشاص ٍاثؼتِ ثِ  DNAسٍی هیدّذ .ایي سًٍذ ٌّگبهی آغبص هیؿَد کِ فبکتَس ػیگوب تیَالی
خبكی اص ًَکلئَتیذّب سا سٍی ( DNAپشٍهَتَس) ؿٌبػبیی ًوَدُ ٍ هحکن ثِ ایي هکبى ٍكل ؿَد .فبکتَسّبی ػییگوب ثیشای آهیبدُ
کشدى هحل اتلبل ثشای  RNAپلیوشاصّب ثِ ایي پشٍهَتَسّب اتلبل هییبثٌذ .ثبکتشیّب فبکتَسّبی ػیگوبی هتؼذدی ثیشای ؿیشای
خبكی هبًٌذ ؿَ

حشاستی ،رشػٌگی ،هتبثَلیؼن هخلَف ًیتشٍطى یب اػپَسػبصی داسًذّ .ویي کِ پلیوشاص ثِ هحل هٌبػیت ثیشای

 DNAاتلبل یبفت ،ػٌتض  RNAثب اضبفِ ؿذى سیجًََکلئَتیذّبی هکول سدیف  DNAثِ طَس پیدسپی اًجبم هیؿَدٍ .قتیی ییک
طى یب رشٍّی اص طىّب ( اٍپشٍى) سًٍَیؼی ؿذًذ RNA ،پلیوشاص ثب دخبلیت ػالیین داخلیی  DNAاص  DNAجیذا هییؿیَدRNA .

پلیوشاص ٍاثؼتِ ثِ  DNAی ثبکتشیبیی ثِ ٍػیلِ سیفبهپیي کِ یک آًتیثیَتیک هؤثش دس دسهبى ػل اػت هْبس هیؿَدً RNA .بقل یب
 tRNAکِ دس ػٌتض پشٍتئیي اػتفبدُ هیؿَد ٍ  RNAیسیجَصٍهی ییب  tRNAکیِ سیجیَصٍم تـیکیل هییدّیذ ًییض اص سٍی DNA

سًٍَیؼی هیؿًَذ.
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تزجوِ
تشجوِ سًٍذی اػت کِ ثِ ٍػیلِ آى کذ طًتیکی ثِ ؿکل  mRNAثِ تَالی اػیذّبی آهیٌِ تجذیل ؿذُ ٍ پشٍتئیي ثِ ٍجَد هیآییذ.
ثِ هٌظَس تشجوِ ثِ تَالی ًَکلئَتیذی mRNA ،ثِ رشٍُّبی ًَکلئَتیذی پیدسپی ػِتبیی تقؼین هیؿًَذّ .ش ػشی ًَکلئَتیذّبی
ػِ تبیی ثِ ًبم کذٍى هؼشٍفٌذ کِ اػیذآهیٌِ خبكی سا سهضرزاسی هیکٌٌذ .اص آًجب کِ چْبس ًَکلئَتیذ هختلیف ٍجیَد داسد ایجیبد 43
هؼبدل  64حبلت اص تشکیجبت ػِتبیی هوکي هیثبؿذ کِ ّش کذام فق یک ػالهت اػیذآهیٌِ (یب یک ػالهیت پبییبًی) سا سهضریزاسی
هیکٌٌذ .ثِ ّشحبل ثِ ػلت ایٌکِ تٌْب ًَ 73ع اػیذآهیٌِ ٍجَد داسد ایي اػت کِ ّش کذام اص آىّب هوکي اػیت ثیِ ٍػییلِ چٌیذیي
کذٍىػِتبیی سهضرزاسی ؿًَذ .ایي حبلت تٌَع کذ طًتیکی ؿٌبختِ هیؿَدّ .ش  tRNAؿبهل یک تَالی ًَکلئَتیذ ػِتیبیی هکویل
یکی اص تَالیّبی کذٍى اػت .ایي تَالی  tRNAثِ ًبم آًتیکذٍى هؼشٍ اػت کِ ثِ کذٍى  mRNAاتلبل یبفتِ ٍ اجیبصُ جفیت
ؿذى سا هیدّذ .دسػت ًضدیک اًتْبی دیگش  ،tRNAیک اػیذآهیٌِ قشاس داسد .سًٍذ ػٌتض پشٍتئیي ثب اتلبل صیشٍاحذ 03Sسیجیَصٍهی
ٍ یک  tRNAآغبص کٌٌذُ ؿشٍع هیؿَد کِ ثِ آى کوپلکغ آغبصی ًیض رفتِ هیؿَد .صیشٍاحذ 53Sسیجَصٍهی ثِ کوپلکغ آغبصی ثش
سٍی  mRNAاتلبل هییبثذ .سیجَصٍم ؿبهل دٍ هحل اتلبل ثشای  tRNAاػت یکی هکبى ( Aآهیٌیَ آػییل) ٍ دیگیشی هکیبى P

(پپتیذیل) .رشٍُ آهیي اػیذ آهیٌِ دس هکبى  Aیک اتلبل پپتیذی ثب رشٍُ کشثَکؼیل اػیذ آهیٌِ ٍاقغ دس هکبى  Pسا ایجبد هیکٌذ کِ
ثِ ایي ٍاکٌؾ تشاًغ پپتیذاػیَى رَیٌذ .ایي سًٍذ ثِ  tRNAی هَجَد دس هکبى  Pکِ فبقذ اػیذ آهیٌِ اػیت اجیبصُ سّیب ؿیذى اص
سیجَصٍم سا هیدّذ .سیجَصٍم ،دقیقب ػِ ًَکلئَتیذ دس طَل  mRNAجلَ هیسٍد .ثِ ایي ٍػیلِ ّ tRNAویشاُ ثیب پپتییذ دس هکیبى P

جبثِجب هیؿَد ٍ کذٍى ثؼذی ثِ هکبى  Aهیآیذ tRNA .ؿبسط ؿذُ (ٍاجذ اػیذ آهیٌِ هٌبػت) ثِ هکبى  Aهیسٍد ٍ ػپغ ایي سًٍذ
تکشاس هیؿَد .تشجوِ تب صهبًی اداهِ هییبثذ کِ ثِ کذٍى پبیبًی ثشػذ(ؿکل  .)7-8ایي ػِ کیذٍى ثیب ّیی  tRNAییی ػیبصربسی
ًذاسًذ .دس ایي صهبى پشٍتئیي دس ػیتَپالػن آصاد هیؿَد ٍ کوپلکغ تشجوِ هوکي اػت اص ّوِ پبؿیذُ ؿَد ٍ یب سیجَصٍم ثیِ کیذٍى
آغبصی دیگش حشکت کٌذ ٍ ػبخت یک پشٍتئیي جذیذ سا آغبص ًوبیذ .سیجَصٍم  83Sیَکبسیَتی ًویتَاًذ ػیبخت پیشٍتئیي جذییذ سا تیب
صهبًی کِ ٌَّص ثِ  mRNAچؼجیذُ آغبص ًوبیذ .سًٍذ پشٍتئیيػبصی تَػ سیجَصٍم  73Sثِ ػٌَاى ّذ هْن دس ػول ضیذهیکشٍثی
اػت .آهیٌَرلیکَصیذّب (هبًٌذ اػتشپتَهبیؼیي ٍ جٌتبهبیؼیي) ٍ تتشاػیکلیيّب ثب اتلبل ثِ صیشٍاحیذ کَچیک سیجیَصٍم ػویل کیشدُ ٍ
ًقؾ طجیؼی سیجَصٍم سا هْبس هیکٌٌذ .رشٍُ هبکشٍلیذ ٍ لیٌکَصاهیذ (هبًٌذ اسیتشٍهبیؼیي ٍ کلیٌذاهبیؼیي) ثب اتلبل ثِ صیشٍاحذ ثیضس
ػول هیکٌٌذ.

شکل  2-8سٌتش پزٍتنیي باکتزیایی.
 )1اتصال سیزٍاحذ 33 Sبِ ّ mRNAوزاُ بما tRNA
فزهیل هتیًَیي در کذٍى شزٍع  AUGهَجم

هًَتماص

ریبَسٍم 73Sهیشَد tRNA .بعذی بمِ ّومزاُ فزهیمل
هتیممًَیي  )fmet-tRNAبممِ هکمماى پپتیممذیل هتصممل
هیشَد.
 tRNA )2بعذی بِ کمذٍى خمَد در هکماى  Aهتصمل
هیشَد ٍ سًجیزُ پپتیذی در حال رشذ را هیپذیزد.
 )4 ٍ )3قبل اس تزاًس لَکاسیَى بِ هکاى پپتیذیل.
 )5فزآیٌذ تا رسیذى بِ کذٍى ختن تکزار شذُ ٍ ًْایتما
پزٍتنیي آساد هیشَد.

06

فصل دوم :متابولیسم و رشد باکتریها ،ژنتیک باکتری ها

رشذ باکتزیایی
دس طی تکثیش ثبکتشی دٍ ػلَل دختش تَلیذ هیؿَد .ثشای ایٌکِ سؿذ كَست ریشد ثبیذ هتبثَلیتّیبی کیبفی ثیشای حوبییت اص ػیٌتض
اجضای ثبکتشیبیی ٍ خلَكب ًَکلئَتیذّب ثشای ػٌتض ٍ DNAجَد داؿتِ ثبؿذ .آثـبسی اص ٍقبیغ هٌظن (ػٌتض پیشٍتئیيّیبی کلییذی ٍ
 )RNAدس چشخِ تکثیش سٍی هیدّذ .دس كَست آغبص تکثیش ،ػٌتض  DNAثبیذ کبهل رشدد حتی ارش ّوِ هَاد غزایی هحیی حیز
ؿَد .تکثیش کشٍهَصٍهی دس غـبء آغبص ؿذُ ٍ ّش کشٍهَصٍم دختش ثِ یک پشٍتئیي هتفبٍت اص غـبء هتلل هیهبًذ .دس ثشخی ػلَلّیب
 DNAثِ هضٍصٍم هتلل اػتٌّ .گبهی کِ غـبی ثبکتشی سؿذ هیکٌذ ،کشٍهَصٍمّبی دختشی کٌبس کـیذُ هییؿیًَذ .ثیب ؿیشٍع
ّوبًٌذػبصی کشٍهَصٍم ،سًٍذ تقؼین ػلَل ًیض آغبص هیؿَد کِ هیتَاًذ ثب ؿشٍع ؿکلریشی دیَاسُ ثیي دٍ ػلَل دختش خبتویِ یبثیذ
(ؿکل  .)7-9ؿشٍع سًٍذ تکثیش جذیذ هوکي اػت قجیل اص تکوییل تکثییش کشٍهیَصٍم ٍ تقؼیین ػیلَلی قجلیی سٍی دّیذ .کیبّؾ
هتبثَلیتّب ثب ػبخت هحلَزت ػوی (هبًٌذ اتبًل) ٍ ّـذاسدٌّذُّبی ؿیویبیی کِ هَجت تَقف ػٌتض هیؿًَذ ،آغبص هیرشدد .اهیب
ثشٍص تخشیت ّوهٌبى اداهِ هییبثذ .ثب ٍجَد اثش صیبىآٍس ثش سٍی ػلَل ،ثشخی سیجَصٍمّب ثیِ پییؾػیبصّبی داکؼیی سیجًََکلئَتییذ
تجضیِ هی ؿًَذ .پشٍتئیيّب ٍ پپتیذٍرلیکبى ثِ هتبثَلیت تجذیل رـتِ ٍ ػلَل چشٍکیذُ هیؿَد .هوکي اػت ؿکلریشی دیَاسُ آغبص
ؿَد ٍلی تقؼین ػلَلی سٍی ًذّذ .ثشخی ػلَلّب هیهیشًذ .ػالئن هـبثْی هوکي اػت اػپَسػبصی سا آغبص کٌٌذ.

شکل  2-9تقسمین سملَل بماکتزیّ .واًٌذسماسی ًیاسهٌمذ
پیشزفت دیَارُ سلَلیّ ،واًٌذساسی کزٍهمَسٍم ٍ تشمکیل
تیغِ هیاًی است .اتصال یشایی ّ ، DNAز رشتِ دختزی را
بِ سلَل جذیذ هیکشاًذ.

دیٌاهیک جوعیت
ٌّگبهی کِ ثبکتشیّب ثِ هحیطی اضبفِ هیؿًَذ ،قجل اص آى کِ ؿشٍع ثِ تقؼین ًوبیٌذ هذتی صهبى زصم اػت تب ثیِ هحیی جذییذ
ػبدت کٌٌذ( ،ؿکل  .)7-13ایي فبكلِ صهبًی ثِ ًبم  Lag phaseیب فبص تأخیشی سؿذ هؼشٍ اػت .ثبکتشیّیب دس صهیبى دٍ ثشاثیش
ؿذى ( ثشای ّش رًَِ اختلبكی اػت) سؿذ هیکٌٌذ ٍ تقؼین هیؿًَذ .ثب تَجِ ثِ ؿشایطی کِ دس طی فیبص سؿیذ لگیبسیتوی ٍجیَد
داسد ،دس طی فبص سؿذ لگبسیتوی تؼذاد ثبکتشیّب ثِ  7nافضایؾ هییبثذ n .تؼذاد تقؼینّبػتٍ .قتی هحی کـت اص هتبثَلیتّب خبلی
هیؿَد ٍ یب تشکیجبت ػوی ػبختِ هیؿًَذ ،سؿذ ثبکتشیّب هتَقف ؿذُ ٍ ٍاسد فبص ػکَى هیرشدًذ.

شکل  2-13هزاحل رشذ باکتزی با تلقیح سلَلّا در فاس رکَد یا تاخیزی
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 : DNAهادُ ضًتیکی
ٔبؼ ٜش٘تیىی ثبوتریٞب ٔدٕٛفٝای از شٖٞبظت و ٝیب ثر رٚی ورٛٔٚز ْٚلرار ؼار٘ؽ  ٚیب ثٝـٛرت فٙبـر غبرج ورٛٔٚزٔٚی ٞعتتٙؽ
ورٛٔٚز ْٚثبوتری ٞب از زٙؽ خٟت ثب ورٛٔٚز ْٚا٘عبٖ فرق ؼارؼ ث ٝعٛر ٔثبَ ورٛٔٚز ْٚیه ثبوتری ٔب٘ٙؽ اؼرؼتیبوّی ثت ٝـتٛرت
ٔٙفرؼ ،ؼٚرؼتٝای  ٚضّمٛی اظت و ٝتمریجبً ضبٚی ٔ 5یّی ٖٛخفت ثبز (5555ویّٛثبز) ثٛؼ ٚ ٜعِٛی ثراثر ثب ٔ 1/3یّیٔتر (یقٙی ضتؽٚؼ
1555ثراثر ع َٛظّ َٛثبوتری) ؼارؼ ورٛٔٚز ْٚوٛزىتریٗ ثبوتری (ٔب٘ٙؽ ٔبیىٛپالظٕب) یه زٟبرْ ایٗ ا٘ؽاز ٜاظتت ؼر ٔمبیعت ٝثتب
ثبوتریٞب ،ا٘عبٖ ؼارای ٘ 2عػ ٝاز  23خفت ورٛٔٚز ْٚاظت و ٝؼر ضؽٚؼ  2/9×159خفت ثبز ث ٝعٔ 995 َٛیّیٔتر ؼارؼ ش٘ ْٛؼارای
اٚپرٖٞبیی اظت و ٝاز شٖ ظبغت ٝؼؽٜا٘ؽ ثبوتریٞب ٔقٕٛالً فمظ ؼارای یه ٘عػ ٝاز ٞر ورٛٔٚزٞ ْٚعتٙؽ(ثٙبثرایٗ ٞبپّٛئیؽ ٘بٔیتؽٜ
ٔیؼ٘ٛؽ) ث ٝفّت ایٗو ٝثبوتریٞب یه ٘عػ ٝاز ورٛٔٚز ْٚؼار٘ؽ اثرات خٟػ ؼر آٖٞب ؼؽیؽتر اظت ضٕٙبً ظبغتٕبٖ ورٔٚتٛزٔٚی
ؼر ثبوتریٞب تٛظظ ظبغتبرٞبی پّیآٔیٙی ٔب٘ٙؽ اظپرٔیٗ  ٚاظپرٔیؽیٗ ضفؼ ٔیؼ٘ٛؽ و ٝایٗ اخساء ٘مػ ٞیعتٞ ٖٛب ؼر یٛوبریٛتٞب
را ثبزی ٔیوٙٙؽ ثبوتریٞب ؼارای فٙبـر ش٘تیىی غبرج ورٛٔٚزٔٚی ٔب٘ٙؽ پالظٕیؽ  ٚثبوتریٛفبش ٞعتٙؽ و ٝایٗ اختساء ؼر اوثتر ٔتٛارؼ
ٔعتمُ از ورٛٔٚز ْٚثبوتری فُٕ ٕ٘ٛؼٔ ٚ ٜی تٛا٘ٙؽ از ظِّٛی ث ٝظّ َٛؼیٍر ٔٙتمُ ؼ٘ٛؽ شٖٞب ترویجی از ٘ٛوّئٛتیؽٞب ٞعتتٙؽ وتٝ
فُٕ ثیِٛٛشیه غبـی ؼار٘ؽ ،ث ٝعٛر ٔثبَ شٖٞبی ظبغتٕب٘ی ٚاثعت ٝث ٝپرٚتئیٗ (ظیعترٖٞٚب وت ٝشٖٞتبی وؽوٙٙتؽ ٜیتب رٔسٌت ار
ٞعتٙؽ) ،شٖٞبی  RNAی ریجٛزٔٚیٔ ،ىبٖٞبی ؼٙبظبیی  ٚاتفبَ ثرای ظتبیر ِٔٛىتَٞٛتب (پرٛٔٚترٞتب  ٚاپراتٛرٞتب) پرٛٔٚترٞتب ٚ
اپراتٛرٞب تٛاِیٞبی ٘ٛوّئٛتیؽی ٞعتٙؽ و ٝوٙترَ ثیبٖ شٖ را ث ٝفٟؽ ٜؼار٘ؽ
اٚپراٖٞب ٌرٞٚی از یه یب زٙؽ شٖ ظبغتٕب٘ی ٔی ثبؼٙؽ و ٝاز عریك یه پرٛٔٚتر غبؾ ثیبٖ ؼؽ ٚ ٜث ٝیه ترٔیٙبتٛر (پبیبٖ ؼٙٞتؽٜ
رٛ٘ٚیعی) غتٓ ٔیؼ٘ٛؽ ثٙبثرایٗ تٕبْ شٖٞبیی و ٝآ٘سیٓٞبی یه ٔعیر غبؾ را وؽ ٔیوٙٙؽٔ ،یتٛا٘ٙؽ ثتٝعتٛر ٕٞبٙٞتً تٙؾتیٓ
ؼ٘ٛؽ اٚپرٖٞٚبی ضبٚی زٙؽیٗ شٖ ظبغتٕب٘ی ث٘ ٝبْ اٚپرٖٞٚبی پّیظیعترٔ ٖٚقرٚف ٞعتٙؽ ث ٝعٛر ٔثبَ اٚپتر ٖٚالوتتٛز تٕتبْ
شٖٞبی الزْ خٟت ٔتبثِٛیعٓ الوتٛز ٔ ٚىب٘یعٓٞبی الزْ ثرای ثیبٖ شٖ ؼر ضضٛر ٌبالوتٛز (ث ٝفٛٙاٖ ٔطرن)  ٚفؽْ ثیتبٖ آٖ ؼر
ضضٛر ٌّٛوس را ؼارا ٞعتٙؽ اٚپر ٖٚالوتٛز ضبٚی یه تٛاِی ثبزؼار٘ؽ ،ٜیه تتٛاِی پرٔٚتٛتر ،شٖٞتبی ظتبغتٕب٘ی ٔتٛرؼ ٘یتبز ثترای
آ٘سیٓٞبی ثتبٌبالوتٛزیؽاز ،پرٔئأز ٕٞ ٚسٙیٗ اظتیالز اظت (ؼىُ )2-11
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ؾککک  :A 2-11اٍپککسٍى توتککَش وککِ ککَز
یکک

 mRNAپلککیغیػککتسٍى اش پسٍهککَ س )P

زًٍَیػی هکیؾکَد ٍ وکِ غکِ پکسٍ تیي س وکِ
هککیگککسدد :وتاگاتوتَشیکک(اش  ،)Zپسهتککاش ٍ )Y
اغککتی ش  .)Aضى  LacIپککسٍ تیي زپسغکککَز زا
زهصگککرازم هککیوٌکک( :B .اٍپککسٍى توتککَش دز
فنککک(اى اءنکککاه وٌٌککک(ُ رءَتوتکککَش زًٍَیػکککی
ًوی ؾکَد وکَى زپسغکَز وکا  RNAپلیوکساش وکس
غککس هکککاى اٍپسا ککَز زماو ک

هککیوٌکک( :C .)O

زپسغککَز وککا اءنککاه وٌٌکک(ُ ووکک لکع ؿکککی
هیدٌّ( وِ وکِ خکارس یییکس رزایکؽ فیکایی دز
زپسغککَز ،اٍپسا ککَز زا ًوککیؾٌاغکک( .اٍپککسٍى
 Lacدز غکح پکاییٌی زًٍَیػککی هکیؾککَد:D .
اؾسؾیاولی دز هحکی فنیکس ٍ دز حیکَز توتکَش
وِ عٌکَاى هٌعکک وکسوي) زؾک( هکی وٌک( .اءنکاه
وٌٌککک(ُ ٍ ووککک لکع ّ CAP-cAMPکککس دٍ
هی َاًٌ( وِ پسٍهکَ س ٍ ک ؾکًَ( وکِ دز ایکي
کَز

وػککیاز ف ککا ؾکک(ُ ٍ هنککادیس وککاتیی اش

 Lac mRNAزًٍَیػککی ٍ س وککِ هککیؾککَد.
 :Eزؾکک(  E.coliدز هحککی فنیککس وکک(ٍى توتککَش
هٌجککس وککِ ا کککا وو ک لکع  CAP-cAMPوککِ
ایگککاُ پسٍهککَ س ٍ ا کککا زپسغککَز ف ککا وککِ
َاءی اٍپکساٍز هکی گکسدد وکَى اءنکاه وٌٌک(ُ دز
دغککتسظ ًوککیواؾکک(ً .تیجککِ رى وککِ اٍپککسٍى
 Lacزًٍَیػی ًویؾَد.
 ;CAPپککسٍ تیي ف ککا وٌٌکک(ُ ضى وا اوَءیکک ،
 ;cAMPردًکککَشیي هًََفػکککقا

حلنکککَم،

 ;ATPردًَشیي سمفػقا .

ّواًٌ(غاشم DNA

ورٛٔٚز ْٚثبوتری ٔٙجـ ٔ ٚروس اعالفبت آٖ اظت ثٙبثرایٗ ٔضبفف ؼؽٖ ایٗ ِٔٛى َٛثبیؽ ثؽ ٖٚاؼتجب ٜـٛرت ٌیرؼ ٘مغت ٝؼترٚؿ
ٕٞب٘ٙؽظبزی ؼر ثبوتریٞب تراؼف غبـی از ورٛٔٚز ْٚث٘ ٝبْ  OriCاظت تىثیر ش٘ ْٛثبوتری ثٚ ٝظیّ ٝیه ظّعّ ٝاز ضٛاؼثی و ٝثتب
ظرفت رؼؽ ظّٔ َٛرتجظ اظت ،ـٛرت ٔیٌیرؼ پرٚظٕٞ ٝب٘ٙؽظبزی ٘یبزٔٙؽ آ٘سیٓ غبـی ث٘ ٝبْ ّٞیىبز اظت و ٝایٗ آ٘تسیٓ رؼتتٝ
ٞبی  DNAرا ثبز ٔیوٙؽ  ٚظپط آ٘سیٓ پریٕبز و٘ ٝمػ ظٙتس پرایٕر را ث ٝفٟتؽ ٜؼارؼ ٚارؼ فٕتُ ٔیؽتٛؼ ؼر ٟ٘بیتت آ٘تسیٓ DNA

پّیٕراز ٚاثعت ٝثٕٞ ،DNA ٝب٘ٙؽظبزی را ؼر خٟت

'5'  3

ا٘دبْ ٔیؼٞؽ

ظٙتس  DNAث ٝرٚغ ٘یٕٝضفبؽتی  ٚثب اظتفبؼ ٜاز ؼ ٚرؼتٔ DNA ٝبؼری ث ٝفٛٙاٖ اٍِ ٛا٘دبْ ٔیٌیترؼ ظتٙتس  DNAی خؽیتؽ ؼر
زٍٙبَٞبی پیؽر٘ٚؽٕٞ ٜب٘ٙؽظبزی  ٚث ٝـٛرت ؼٚعرف ٝا٘دبْ ٔیؼٛؼ رؼت ٝپیؽر ٚثت ٝـتٛرت ٔتؽا ٚ ْٚؼر خٟتت
ٔیؼٛؼ رؼت ٝؼیٍر (رؼت ٝپیر )ٚؼر

'5'  3

'5'  3

وپتی

ظٙتس ٔیٌرؼؼ ایٗ رؼت ٝث ٝـٛرت لغقتبت ٔتقتؽؼ ( DNAلغقتبت اٚوتبزاوی)  ٚثتب

اظتفبؼ ٜاز پرایٕرٞبی  RNAظٙتس ؼؽ ٚ ٜظپط ایٗ لغقبت ثب اظتفبؼ ٜاز آ٘سیٓ ِ DNAیٍبز ث ٝیىؽیٍر ٔتفُ ٔیؼ٘ٛؽ ثرای ضفتؼ
ؼرظتی ٕٞب٘ٙؽظبزی ،آ٘سیٓ  DNAپّیٕراز ؼارای ٔىب٘یعٓ تفطیص ٔ ٓٞیثبؼؽ
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ؼر عی ٔرضٍِّ ٝبریتٕی رؼؽ  ٚؼر یه ٔطیظ غٙیوٙٙؽٕٞ ،ٜب٘ٙؽظبزی  ٚؼرٚؿ آٖ ؼر زٙؽیٗ ٘مغ ٝاز ورٛٔٚز ْٚآغبز ٔیؼٛؼ ثؽیٗ
ٔقٙی وٕٞ ٝب٘ٙؽظبزی از زٙؽیٗ ٘مغ ٚ ٝث ٝعٛر ٔعتمُ ـٛرت ٔیٌیرؼ (ؼىُ  )2-12ؼر عی ایتٗ فرآیٙتؽ یىعتری ضجتبةٞتبی
ٕٞب٘ٙؽ ظبزی از ورٛٔٚزْٞٚبی ؼغتری تِٛیؽ ٔیؼٛؼ ٞر خفت از زٍٙبَٞبی ؼر ضبَ رؼؽ از ظٙتس  DNAخؽیتؽ ٚارؼ یته ظتَّٛ
ؼغتر ٔیؼٛؼ  ٚپّیٕراز ث ٝظٕت پبییٗ رؼت DNA ٝضروت ٔیوٙؽ ث ٝایٗ ترتیت ٕٞب٘ٙؽظبزی اؼأٔ ٝییبثؽ ایٗ وبر ٚلتتی وت ٝؼٚ
زٍٙبَ ٕٞب٘ٙؽظبزی یىؽیٍر را ؼر  185ؼرخ ٝاز ٔجؽؤ ٔاللبت ٔیوٙٙؽ ،وبُٔ ٔیؼٛؼ تىثیر ٙٔ DNAدتر ثت ٝپتیرغتٛرؼٌی رؼتتٝ
 DNAضّمٛی ٔیؼٛؼ و ٝایٗ ٔعئّ ٝثٚ ٝظیّ ٝآ٘سیٓ تٛپرایسٔٚراز ( DNAشیراز) ثرعرف ٔیٌرؼؼ ایٗ آ٘تسیٓ ختسء ضترٚری ثترای
ثبوتری ٔ ٚطُ اثر آ٘تیثیٛتیهٞبی ٌر ٜٚوی ِٖٛٛٙاظت

ؾککک ّ 2-12واًٌ(غککاشم  DNAم وککاوتسم .غککٌتص
DNAم (ی( دز هح وٌگا ّواًٌ(غکاشم ٍ دٍرسفکِ
اغ  .پیؿسف
وکَز
اغ  .ی

غٌتص  DNAاش ' 5وِ ' 3دز زؾتِ پیؿکسٍ

ه(اٍم ٍ دز زؾتِ پیسٍ وکِ کَز

مح کِ مح کِ

دٍز ّواًٌ(غکاشم واهک دز حک(ٍد  44دمینکِ

رَ هی وؿ( ٍ ّواًٌ(غاشم (ی( ّس  24دمینکِ ا قکاك
هی افت( .رغاش غٌتص  DNAوا نػین غلَءی ّوساُ اغک .
وٌگا ّواًٌ(غاشم دز حا زؾ( هوککي اغک

دز یک

غلَ مع اش ؿکی دیَازُ واه ٍ نػین غلَءی َز
گیسد .غلَ ّام دختس رهادُ وسام نػین ّػتٌ(.

ْؽ ،سهین ٍ ًَ سویعی
ِٔٛى ،DNA َٛاعالفبت ش٘تیىی یه ارٌب٘یعٓ را ضُٕ ٔیوٙؽ ثٙبثرایٗ ظَّٞٛب ثبیؽ ثتٛا٘ٙؽ ث ٝعٛر ـطیص  DNAرا ٕٞب٘ٙؽظبزی
وٙٙؽ ثیؽتر ٔٛالـ آظیت تفبؼفی  DNAاز عریك فّٕىرؼ ظیعتٓٞبی ترٔیٕی ث ٝضؽالُ ٔی رظؽ ایٗ ظیعتٓٞبی ترٔیٓ ٕٔىتٗ
اظت ؼرـؽ زیبؼی از ش٘ ْٛرا اؼغبَ ٕ٘بیٙؽ  ٚثرای فّٕىرؼ غٛؼ ٘یبزٔٙؽ آ٘سیٓٞبی اغتفبـی ٞعتٙؽ
ْؽّام أثیسگراز DNA

ثٞ ٝر تغییری ؼر تٛاِی ثبزٞبی  DNAاـغالضبً خٟػ یب ٔٛتبظیٌٛ ٖٛیٙتؽ تغییتر ؼر یته ثتبز ٔتیتٛا٘تؽ ثت ٝـتٛرت ختبیٍسیٙی
(( )transitionیه ثبز پٛریٗ خبیٍسیٗ ثبز پٛریٗ ؼیٍر یب یه ثبزپیریٕیؽیٗ خبیٍسیٗ ثبز پیریٕیؽیٗ ؼیٍر) رٚی ؼٞؽ أب ؼر خٟػ
ٔتمبعـ ( )transversionثبزپٛریٗ خبیٍسیٗ ثبزپیریٕیؽیٗ ٔیؼٛؼ یب ثبِقىط خٟػ غبٔٛغ ( )silent mutationفّیرغٓ تغییر
ثبز ٞیر تغییری ؼر اظیؽ آٔیٛٔ ٝٙخٛؼ ؼر پرٚتئیٗ ایدبؼ ٕ٘یٌرؼؼ ایٗ ٘ٛؿ خٟػ ؼر ـٛرتی اتفبق ٔتیافتتؽ وت ٝیته اظتیؽ آٔیٙتٝ
ثٛظیّ ٝزٙؽیٗ وؽ ٖٚوؽ ؼٛؼ
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ؼر خٟػ اؼتجب )missense mutation( ٜؼر اثر تغییر وؽ ،ٖٚاظیؽ آٔیٝٙای خبیٍسیٗ اظیؽ آٔی ٝٙؼیٍر ؼؽ ٚ ٜتغییراتی ؼر پرٚتئیٗ
ایدبؼ ٔیؼٛؼ خٟػ ٔطبفؾتی ( )conservative mutationضبِتی اظت و ٝیه اظیؽ آٔیٔ ٝٙتفبٚت أب ثتب غفٛـتیبت وتبٔالً
ٔؽبث ٝخبیٍسیٗ ؼٛؼ (ٔب٘ٙؽ خبیٍسیٙی ٚاِیٗ ث ٝخبی آال٘یٗ) خٟػ ثیٔقٙی (ٙٔ )nonsenseدر ث ٝایدبؼ وؽ ٖٚغتتٓ ٔتیؼتٛؼ ٚ
ظٙتس پرٚتئیٗ غبتٕٔ ٝییبثؽ ؼر ٘تید ٝپرٚتئیٙی ث ٝؼظت ٔیآیؽ و ٝؼر ٔطُ ثرٚز خٟػ لغـ ؼؽ ٜاظت (ٔتثالً ] TAGتیٕیتؽیٗ ت
آؼ٘یٗ ت ٌٛا٘یٗ[) و ٝثبفث رٞب ؼؽٖ ریجٛز ْٚاز  mRNAؼؽ ٚ ٜؼر ٘تید ٝتىٕیُ پرٚتئیٗ ٘بتٕبْ ٔیٔب٘ؽ ٞرٌب ٜزٙؽ ثتبز ؼر فرایٙتؽ

خٟػ ؼغیُ ثبؼٙؽ ،تغییرات ؼؽیؽتری رظ ٔیؼٞؽ ث ٝعٛر ٔثبَ ض ف یب خبثٝخبیی ؤ ٝضرثی از ٘ 3جبؼؽ و ٝؼر ایٗ ضبِت خٟتػ
را تغییر ؼر زٟبرزٛة (ٔ )frame shiftی٘بٔٙؽ ٘تید ٝآٖ ایدبؼ یه پپتیؽ ثیٔقٙی اظت خٟػ غٙثی ( )null mutationزٔتب٘ی
اتفبق ٔیافتؽ و ٝض ف یب خبثٝخبیی زیبؼی ؼر ورٛٔٚز ْٚرٚی ؼٞؽ  ٚفّٕىرؼ شٖ ث ٝعٛر وبُٔ ٔػتُ ؼٛؼ
ثعیبری از خٟػٞب ؼر عجیقت غٛؼثٝغٛؼی رٚی ؼاؼ( ٜاؼتجبٞبت پّیٕرازی)  ٚیب تٛظظ فٛأُ فیسیىی  ٚؼیٕیبیی ایدبؼ ٔیؼ٘ٛؽ از
ثیٗ فٛأُ فیسیىی ٔی تٛاٖ ضرارت را ٘بْ ثرؼ وٙٔ ٝدر ث ٝؼآٔی ٝٙؼؽٖ ٘ٛوّئٛتیؽٞب ٔیؼٛؼ اؼق UV ٝوٙٔ ٝدر ث ٝتؽتىیُ ؼیٕتر
پیریٕیؽیٗ  ٚاؼق ٝی٘ٛیساٖ ٔب٘ٙؽ اؼق x ٝو ٝثبفث ثبز ؼؽٖ یب ایدبؼ ؼىبف ؼر ته رؼت ٝیب ؼ ٚرؼتٔ DNA ٝیؼتٛؼٍٕٞ ،تی ختسء
فٛأُ فیسیىی اظت فٛأُ خٟػزا ؼیٕیبیی ث ٝظٌ ٝر ٜٚتمعیٓ ٔی ؼ٘ٛؽ وت ٝفجبرتٙتؽ از :آ٘تبِٛي ثتبز ٘ٛوّئٛتیتؽی وت ٝؼر عتی
ٕٞب٘ٙؽظبزی ٚارؼ ظبغتٕبٖ  DNAؼؽٙٔ ٚ ٜدر ث ٝایدبؼ اؼتجب ٜؼر ضیٗ ٕٞب٘ٙؽظتبزی ٔتیٌرؼ٘تؽ ؼتجبٞت  -5ثرٛٔٚاٚراظتیُ ثتٝ
تیٕیؽٖ ٔٙدر ث ٝتؽاغُ آٖ ؼر تىثیر ٔ DNAیؼٛؼ ؼر اثر ثبزآرایی ٔدؽؼ ظبغتٕب٘ی  -5ثرٛٔٚاٚراظیُ ث ٝخبی آؼ٘تیٗ ثتٌ ٝتٛا٘یٗ
زعجیؽ ٚ ٜخفت ثبز  T-Aخبیٍسیٗ ٔ C-Gیؼٛؼ
ِٔٛىَٞٛبی ؼرؼت زٙؽ ضّم ٝای ٔب٘ٙؽ اتیؽی ْٛثرٔٚبیؽ یب ترویجبت آوریؽیٗ ٔٛخت ثرٚز خٟػ از ٘ٛؿ تغییر ؼر زتبرزٛة ٔتیؼت٘ٛؽ
ٔٛاؼ فٛق اِ ور غٛؼ را ؼر ثیٗ ثبزٞب ؼر ٔبرپیر ؼٚتبیی خب زؼٛٔ ٚ ٜخت اضبف ٝیب ض ف یه ثبز ٔیٌرؼ٘ؽ ایٗ فٛأتُ ٔؽاغّت ٝوٙٙتؽٜ
فضبی ثیٗ خفت ثبزٞبی ٔتٛاِی را افسایػ ٔیؼٙٞؽ  ٚظت ٖٛاـّی لٙؽ فعفبت را تػریت ٔیوٙٙؽ ؼر ٘تیدتٔ ٝیتساٖ پتیرغتٛرؼٌی
ٔبرپیر وبٞػ ٔییبثؽ ایٗ تغییرات ٔٙدر ث ٝاؼتجبٞبت ٔىرر ؼر زٔبٖ ٕٞب٘ٙؽظبزی ٔ DNAیؼ٘ٛؽ
ٔٛاؼ ؼیٕیبیی ٚاوٙػ ؼٙٞؽ ٜثب ٔ DNAعتمیٕبً رٚی  DNAاثر ٔیوٙٙؽ  ٚثبفث ٔیؼ٘ٛؽ و ٝظبغتٕبٖ ؼیٕیبیی ثبزٞب تغییر ٕ٘بیتؽ
ثبزٞبی تغییریبفت ٝث ٝـٛرت غیرفبؼی خفت ؼؽ ٜیب اـالً خفت ٕ٘یؼ٘ٛؽ آظیت ضبـّٕٔ ٝىٗ اظت ٔٛخت ض ف ثتبز از ظتبغتٕبٖ
 DNAؼٛؼ ایٗ ٔٛاؼ ؼبُٔ اظیؽ٘یتر ،)HNO2( ٚفٛأُ آِىیّ ٝوٙٙؽٔ ٜب٘ٙتؽ ٘یترٚزٌٛا٘یتؽیٗ  ٚاتیتُ ٔتیتُ ظتِٛف٘ٛبت اظتت وتٝ
ٌرٜٞٚبی اتیُ ٔ ٚتیُ را ث ٝضّم ٝثبزٞبی  DNAاضبفٔ ٝیوٙٙؽ
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هکاًیػنّام سهین DNA

ٔىب٘یعٓٞبی ترٔیٓ  DNAؤ ٝیساٖ آظیت  DNAرا ث ٝضؽالُ ٔیرظب٘ٙؽ ،ث ٝپٙح ٌر ٜٚتمعیٓثٙؽی ٔیؼ٘ٛؽ )1( :تترٔیٓ ٔعتتمیٓ
 : DNAض ف آ٘سیٕبتیه ـؽٔبت ٚارؼٔ ٜب٘ٙؽ ؼیٕرٞبی پیریٕیؽیٗ  ٚثبزٞبی آِىیّ )2( ٝترٔیٓ ثرؼی یب ض فی :خٟتػ لغقتٝای از
 DNAآظیت ؼیؽ ٚ ٜث ٝؼ٘جبَ آٖ ظٙتس رؼت DNA ٝخؽیؽ و ٝغٛؼ ؼبُٔ ؼٛ٘ ٚؿ فٕتٔٛی  ٚاغتفبـتی اظتت (ؼتىُ )3( )2-13
ترٔیٓ ٘ٛترویجی یب پط از تىثیر :ؼر ایٗ ؼىُ از ترٔیٍٓٙٞ ،بٔی وٞ ٝر ؼ ٚرؼت DNA ٝؼزبر آظیت ؼؽ ٜثبؼؽ ،اعالفتبت از ؼظتت
رفت ٝث ٝوٕه ٘ٛترویجی ش٘تیىی اـالش ٔیٌرؼؼ ( )4پبظعٞبی  :SOSاِمبی یىعری از شٖٞب (ضؽالُ  15شٖ) پتط از ـتؽٔ ٝثتٝ
 DNAیب ٚلف ٝتىثیر  )5( DNAترٔیٓ ٔعتقؽ غغب :آغریٗ را ٜزبر ٜثبوتریٞب لجُ از ٘بثٛؼی اظت ٚ ٚلتی اظتتفبؼٔ ٜتیؼتٛؼ وتٝ
اٍِٛی  DNAثرای ترٔیٓ ؼلیك ٔ ٚعتمیٓ ؼر ؼظترض ٘جبؼؽ و ٝؼر ایٗ ـٛرت فبـّٞٝبی ٔٛخٛؼ تٛظظ غتٛؼ ثتبوتری  ٚثت ٝعتٛر
تفبؼفی پر ٔیؼٛؼ

ؾککک  :A 2-13هکاًیػککن
سهین وسؼ عوَهی.
 :Bهکاًیػ کن ککسهین وککسؼ
اختکا ی.
 ;APرپَزیٌی

اً(ًٍَولتاش)

عاد ضًی دز غلَ ّام پسٍوازیَ ی
ثعیبری از ثبوتریٞب ثٚ ٝیصٌٞٝ٘ٛ ٜبی پبتٛشٖ ،ؼارای ٔجبؼالت ٞ DNAعتٙؽ تجبؼَ  DNAثیٗ ظَّٞٛب ٔٛخت تجتبؼَ شٖ  ٚثترٚز
ٚیصٌیٞبی خؽیؽی ؼر ظَّٞٛب ٔیؼٛؼ  ٚؼر ٘تید ٝظٛیٞٝبی خؽیؽ تِٛیؽ ٔیؼ٘ٛؽ ایٗ تجبؼَ ٕٔىٗ اظت ثرای ٌیر٘ؽٔ ٜفیؽ ثبؼتؽ،
ثٚ ٝیص ٜاٌر  DNAؼاؼ ٜؼؽٔ ٜمبٔٚت آ٘تیثیٛتیىی را وؽ ٕ٘بیؽ  DNAی ا٘تمبَ یبفتٔ ٝیتٛا٘ؽ ؼر ورٛٔٚزٌ ْٚیر٘ؽ ٜاؼغبْ ؼؽ ٚ ٜیتب
ث ٝـٛرت فبُٔ غبرج ورٛٔٚزٔٚی ثبلی ثٕب٘ؽ (ٔب٘ٙؽ پالظٕیؽ یب ثبوتریٛفبش) ٕٞسٙیٗ ٔیتٛا٘ؽ ث ٝفٛٙاٖ یته ٚاضتؽ ٕٞب٘ٙؽظتبزی ٚ
تىثیرؼ٘ٛؽ ٜث٘ ٝعُ ثقؽی ٔٙتمُ ؼٛؼ
پالظٕیؽٞب اخسای ش٘تیىی وٛزىی ٞعتٙؽ ؤ ٝعتمُ از ورٛٔٚز ْٚثبوتری تىثیر ٔییبثٙؽ ثیؽتر پالظتٕیؽٞب ثت ٝـتٛرت DNAی

ضّمٛی  ٚؼٚرؼتٝای ثب  1555تب  45555خفت ثبز ٞعتٙؽ ثٛرِیبثٛرٌؽٚرفری فبُٔ ثیٕبر الیٓ  ٚثٛرِیب ٞرٔعی ؼر ٔیبٖ ثتبوتریٞتبی
ضمیمی ؼارای پالظٕیؽ ثعیبر ٔٙطفر ث ٝفرؼ ٞعتٙؽ زرا و ٝپالظٕیؽ آٟ٘ب غغی اظت ٕٞب٘ٙؽ  DNAورٛٔٚزٔٚی ثبوتری ،پالظٕیؽ
ث ٝعٛر ٔعتمُ تىثیر ٔییبثؽ ٔ ٚی تٛا٘ؽ ث ٝفٛٙاٖ ٚاضؽ ٕٞب٘ٙؽظبزی فُٕ ٕ٘بیؽ ثرغی از پالظٕیؽٞب ٔب٘ٙؽ پالظٕیؽ اؼرؼیبوّی ثتٝ
ـٛرت اپیسٞ ْٚعتٙؽ یقٙی ٔیتٛا٘ٙؽ ث ٝورٛٔٚزٔ ْٚیسثبٖ ّٔطك ؼ٘ٛؽ
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پالظٕیؽٞب اغّت اعالفبت ضرٚری ثبوتریٞب را رٔسٌ اری ٕ٘ی وٙٙؽ ثٙبثرایٗ ضضٛر آٟ٘ب ثرای رؼتؽ ضترٚری ٘یعتت پالظتٕیؽٞب
اعالفبت ش٘تیىی اضبفی را وؽ ٔیوٙٙؽ ؤٕ ٝىٗ اظت ٔسیتٞبیی را ثرای ثبوتری ایدبؼ ٕ٘بیؽ ٔب٘ٙؽ ٔمبٔٚت ؼر ثراثر آ٘تیثیٛیتهٞب
 ٚتِٛیؽ ثبوتریٛظیٗ یب تٛوعیٗ پالظٕیؽٞب ٕٔىٗ اظت ضبٚی شٖٞبیی ثبؼٙؽ و ٝؼر ٔتبثِٛیس ٜوترؼٖ ظٛثعتتراٞبی غتبؾ ؼغبِتت
ٕ٘بیٙؽ (ؼىُ )2-14

ؾککک  2-14پ غککوی(ّا .پ غککوی(  PBR322یکککی اش
پ غوی(ّام هَزد اغتقادُ دز ولَى وکسدى  DNAاغک .
ایککي پ غککوی( ضى هناٍهکک

وککِ ره ککیغککیلیي ،)Amp

تساغیکلیي ٍ )Tetهع(أ ّواًٌ(غاشم  )Oriزا وا خَد وکِ
ّوساُ دازد ٍ .کَد وٌک(یي هککاى ولًَیٌکگ دز پ غکوی(
ً ،pGEMناط هت (دم زا ْ

ٍزٍد ّ DNAوساُ وکا ضى

وتا گاتوتَشی(اش  )lacZوسام رًکصین ّکام هحک(ٍد وٌٌک(ُ
فساّن هی وٌ( .فْسغتی اش پسٍهَ َزّام واوتسیَفاضم وکِ
دز هیاى هػتنین  mRNAهسوَط وکِ کَاءی ولکَى ؾک(ُ
ًنؽ دازً( دز ؾک هؿاّ(ُ هیؾَد.

تقؽاؼ وپیٞبی پالظٕیؽ ؼر ؼر ٖٚظّٔ ،َٛػتؿ آٖ پالظٕیؽ اظت تقؽاؼ وپی فجبرت اظت از ٘عجت وپیٞبی پالظتٕیؽ ثت ٝتقتؽاؼ
وپیٞبی ورٛٔٚز ْٚایٗ فؽؼ ؼر ٔٛرؼ پالظٕیؽٞبی ثسري ثراثر ثب یه  ٚؼر ٔٛرؼ پالظٕیؽٞبی وٛزه تب ٔ 55یتٛا٘ؽ ثبؼؽ
پالظٕیؽٞبی ثسري ( 25تب  125ویّٛخفت ثبز) ٔب٘ٙؽ فبوتٛر ( Fفبُٔ ثبرٚری) ؼر  E.coliیب فبوتٛر ا٘تمبَؼٙٞؽٔ ٜمبٔٚتت ( )85kbاز
عریك فُٕ وٙصٌٚبظی ٖٛاز یه ظّ َٛث ٝظّ َٛؼیٍر ٔٙتمُ ٔیؼ٘ٛؽ ایٗ پالظٕیؽٞبی وٙص ٌٝٚتٕبْ اعالفتبت الزْ ثترای ا٘تمتبَ
غٛؼ را وؽ ٔیٕ٘بیٙؽ ا٘تمبَ ظبیر پالظٕیؽٞب ث ٝظَّٞٛبی ؼیٍر غیر از رٚغ وٙصٌٚبظیٔ ٖٛب٘ٙؽ ترا٘عفٛرٔبظی ٚ ٖٛترا٘ط ؼٚوعیٖٛ
ـٛرت ٔیٌیرؼ
ثبوتریٛفبشٞب ٚیرٚضٞبی ثبوتری ٞعتٙؽ و ٝخسء فٙبـر ش٘تیىی غبرخی ورٛٔٚزٔٚی ٔطعٛة ٔیؼ٘ٛؽ ٔ ٚیتٛا٘ٙؽ ؼر غبرج از ظَّٛ
ٔیسثبٖ ز٘ؽ ٜثٕب٘ٙؽ زرا و ٝش٘ ْٛاظیؽ٘ٛوّئیه ( DNAیب  )RNAآٟ٘ب تٛظظ پٛؼػ پرٚتئیٙتی ٔطبفؾتت ٔتیؼتٛؼ (ؼتىُ )2-15
ثبوتریٛفبشٞبیی و ٝظّ َٛثبوتری را آِٛؼٔ ٜیوٙٙؽ ؼر اثر تىثیر زیبؼ ٔٙدر ثِ ٝیس ظّٔ َٛیؼ٘ٛؽ (فتبز ِیتیته) یتب ایتٗ وت ٝؼر ش٘تْٛ
ٔیسثبٖ اؼغبْ ؼؽ ٚ ٜثؽ ٖٚایٗ و ٝآٖ را ثىؽٙؽ ؼر ٖٚش٘ ْٛثبلی ٔیٔب٘ٙؽ (فبز ِیسٚش٘یه)ٔ ،ب٘ٙؽ ثبوتریٛفبش الٔجؽا ؼر ( E.coliؼتىُ
)2-16
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ؾک  2-15واوتسیَفاض تهع(ا.

ءیصٍضًی

ؾک  2-16عقًَ

وکاوتسم وکا واوتسیَفکاض

ه ت(  :A .فاض ،وکاوتسم حػکاظ زا رءکَدُ هکیوٌک( ٍ
 DNAم فاض صزیل هیؾَد DNA :B .م فاض وِ داخ
وسٍهَشٍم واوتسم هلحل هیگکسدد :C .وکاوتسم کییکس
هی یاو( ٍ ظاّساً ح
دز ایي حاء

أثیس عقًَ

مساز ًگسفتِ اغک .

فاض دز هسحلِ ءیکصٍضى اغک  :D .گکاّی

 DNAفاض اش وسٍهَشٍم واوتسم خازج هی ؾَد ٍ وٌتس
غلَ زا وِ دغ
سویعا

گسفتِ ٍ کییکس هکییاوک( :E .غکلَ

فاضم زا َءی( هیوٌ( :F .ا صام فاض غ ع وِ

دزٍى ذزُ فاضم هًَتاض هی ؾَد :G .غساًجام غلَ ءیص
هیؾَد ٍ ذزا

فاضم واءغ زّا هیگسدً(.

ثرغی از ثبوتریٛفبشٞبی ِیسٚشٖ شٖٞبی تِٛیؽ تٛوعیٗ را ضُٕ ٔیوٙٙؽ (ٔب٘ٙؽ وٛری ٝٙفتبش ثتتب وت ٝشٖ تٛوعتیٗ ؼیفتتری را ضٕتُ
ٔیوٙؽ) ثبوتریٛفبش الٔجؽا تب زٔب٘ی ث ٝـٛرت ِیسٚشٖ ثبلی ٔیٔب٘ؽ و ٝیه پرٚتئیٗ ٟٔبروٙٙؽ ٜظٙتس ؼٛؼ ایٗ پرٚتئیٗ ٔتب٘ـ از ختؽا
ؼؽٖ فبش از ورٛٔٚز ْٚثبوتری  ٚتمعیٓ ٔعتمُ آٖ ٔیٌرؼؼ اٌر  DNAظّٔ َٛیسثبٖ ثٚ ٝظیّ ٝپرت ٛیب رٚغ ؼیٍری آظیت ثجیٙتؽ ٚ
یب اٌر ظّ٘ َٛتٛا٘ؽ پرٚتئیٗ ٟٔبروٙٙؽ ٜرا ظٙتس ٕ٘بیؽ ،فالٔتی ارظبَ ٔیؼٛؼ ٔجٙی ثر ایٗو ٝظّٔ َٛیسثبٖ ظبِٓ ٘یعت ٕ٘ ٚتیتٛا٘تؽ
ٔىبٖ غٛثی ثرای ثبوتریٛفبش ثبؼؽ؛ ؼر ٘تید ٝزرغِ ٝیسٚش٘ی غبتٕٔ ٝییبثؽ
ترا٘عپٛزٖٞٚب فٙبـر ش٘تیىی ٔتطروی ٞعتٙؽ (ؼىُ  )2-17ؤ ٝیتٛا٘ٙؽ از یه ٔطُ ثٔ ٝطتُ ؼیٍتر ؼر  DNAضروتت ٕ٘بیٙتؽ
ترا٘عپٛزٖٞٚب ؼر پرٚوبریٛت  ٚیٛوبریٛتٞب ٚخٛؼ ؼار٘ؽ ترا٘عپٛزٖٞٚبی ظبؼ ٜث٘ ٝبْ تٛاِیٞبی ٚرٚؼی غٛا٘ؽٔ ٜیؼٛؼ ع َٛآٖٞب از
 155تب  1555خفت ثبز ٔتغیر اظت  ٚؼارای تٛاِی تىراری ٔقىٛض  15تب  45خفت ثبزی ؼر ا٘تٟب ٞعتتٙؽ  ٚثترای ا٘تمبِؽتبٖ ضتؽالُ
اعالفبت ش٘تیىی الزْ اظت ترا٘عپٛزٖٞٚبی پیسیؽ ،ٜظبیر شٖٞب را ضُٕ ٔیوٙٙؽ ٔب٘ٙؽ شٖٞبی ٔمبٔٚت ث ٝآ٘تیثیٛتیهٞتبٌ ،تبٞی
ترا٘عپٛزٖٞٚب ٚارؼ شٖ ؼؽ ٜآٖٞب را غیرفقبَ ٔیوٙٙؽ اٌر ایٗ اتفبق ؼر شٖ ٕٟٔی و ٝپرٚتئیٗ ضرٚری را وؽ ٔیوٙؽ رظ ؼٞؽ ،ثبفث
ٔري ظّٔ َٛیؼٛؼ
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ؾک  2-17ساًػ َشٍى ّاَ :A .اءی ٍزٍدم ٌْکا
ساًع پَشٍى  )tnpزا زهصگکرازم هکی وٌک( ٍ

ی

َاءی ّام ه کَظ کسازم زا دز ّس اًتْکا  15کا
 44ق

واش) عسضِ هیدازد :B .ساًػک َشٍىّکام

هسوب ٍا ک( یک
هناٍه

ًاحیکِ زهصگکراز هسوکصم وکسام

وِ رًتیویَ ی

یکا َوػکیيّکا اغک

وکِ

َغ دٍ َاءی ٍزٍدم  )ISدزوسگسفتِ هی ؾَدّ .س
اش ایي َاءیّا هی َاًٌ( ه ککَظ یکا ککسازم

ی

واؾٌ( ،Tn3 :C .اش اعیکام خکاًَادُ ساًػک َشٍى
 )tnpAاغ ً .احیِ هسوصم غکِ ضى زا زهصگکرازم
هی وٌ( وِ ععاز ٌ( اش :ی

هکاى قکی

یکا  Resدز

رککی فسریٌکک( ساًػ َشیؿککي کییککس یاوٌکک(ُ هککَزد
اغتقادُ مساز هی گیسد .ایي ًاحیِ هسوصم وَغیلِ 38
دز دٍ رکککسح احارکککِ ؾککک(ُ اغک ک :D .

قکک

ساًػ َشٍى هس ع وا فاض اش رسیکل واوتسیَفکاض mu
ماو

کییس اغ .

ثرغی از ثبوتریٞبی پبتٛشٖ از ٔىب٘یعٓٞبی ٔؽبثٟی خٟت ثیبٖ فبوتٛرٞبی ٚیرٚال٘ط  ٚثیٕبریزایی اظتتفبؼٔ ٜتیوٙٙتؽ شٖٞتبی
ٔػفٛؾ یه فقبِیت ٕٔىٗ اظت ؼر ٌرٜٞٚبیی ٔب٘ٙؽ خسایر ٚیرٚال٘ط یب پبتٛش٘یعیت ٝؼر وٙبر یىؽیٍر لرار ٌیر٘ؽ ایٗ شٖٞب ٕٔىٗ
اظت ثٚ ٝظیّ ٝفٙبـر ٔتطرن ؼجی ٝترا٘عپٛز ٖٚاضبع ٝؼؽ ٚ ٜثب ورٛٔٚز ْٚثبوتری ضروت ٕ٘ٛؼ ٚ ٜث ٝثبوتریٞبی ؼیٍر ٚارؼ ؼ٘ٛؽ
ٚرٚؼ ایٗ ٚاضؽٞبی ش٘تیىی تطت تإثیر ٔطرنٞبی ٔطیغی (ٔب٘ٙؽ  ،pHضرارت ،تٕبض ثب ظغص ظّٔ َٛیسثتبٖ) اظتت ثترای ٔثتبَ
 SpI-1ث ٝـٛرت ٔدٕٛفٝای ش٘ی ؼر ظبِٕ٘ٛال ؼرثرٌیر٘ؽ25 ٜشٖ اظت و ٝثبفث ٚرٚؼ ثبوتری ث ٝظَّٞٛبی غیرفبٌٛظیتی ٔیؼٛؼ
هکاًیػنّام اًتنا ضى ویي غلَ ّا
تجبؼَ ٔٛاؼ ش٘تیىی ظَّٞٛبی ثبوتریبیی ثب ظٔ ٝىب٘یعٓ رٚی ٔیؼٞؽ (ؼىُ  )1( :)2-18وٙصٌٚبظی :ٖٛفجبرت اظتت از آٔیتسغ یتب
تجبؼَ خٙعی اعالفبت ش٘ٔٛی یه ثبوتری (ؼٙٞؽ )ٜث ٝثبوتری ؼیٍر (ٌیر٘ؽ )2( )ٜترا٘عفٛرٔبظی :ٖٛؼریبفت ؼبغفٟبی ش٘تیىی خؽیؽ
ثب اِطبق DNAغبرخی یب ثیٍب٘ )3( ٝترا٘ط ؼٚوعی :ٖٛا٘تمبَ اعالفبت ش٘تیىی از یه ثبوتری ث ٝثبوتری ؼیٍر تٛظتظ ثبوتریٛفتبش
ؼر ٖٚظّ َٛترا٘عپٛزٔ ٖٚیتٛا٘ؽ ثیٗ ِٔٛىَٞٛبی  DNAخبثٝخبیی ؼاؼت ٝثبؼتؽ (ٔب٘ٙتؽ پالظتٕیؽ ثت ٝپالظتٕیؽ یتب پالظتٕیؽ ثتٝ
ورٛٔٚز)ْٚ
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ؾک  2-18هکاًیػن اًتنا ضى دز واوتسمّا

ترا٘عفٛرٔبظیٔ ٖٛىب٘یعٕی اظت و ٝعی آٖ ثبوتریٞب ،لغقبت  DNAی ثرٙٞت ٝرا ؼریبفتت ٕ٘تٛؼ ٚ ٜآٖ را ؼر ش٘ت ْٛغتٛؼ اؼغتبْ
ٔیوٙٙؽ ایٗ اِٚیٗ ٔىب٘یعٓ ا٘تمبَ ش٘تیىی وؽف ؼؽ ٜؼر ثبوتریٞب اظت ؼر ظبَ ٌ 1928ریفیث ؼریبفت وٚ ٝیرٚال٘ط پٛٔٛٙوٛن
ؼر اثر ٚخٛؼ وپع َٛپّیظبوبریؽی اعراف ثبوتری ٔیثبؼؽ ا ٚؼریبفت و ٝففبر ٜثبوتریٞبی وپعَٛؼار وت ٝوّٙتیٞتبی ـتبفی را
ایدبؼ ٕ٘ٛؼ٘ؽ ٔیتٛا٘ؽ ـفت ثیٕبریزایی را ث ٝثبوتریٞبی فبلؽ وپع َٛا٘تمبَ ؼٞؽ ثبوتریٞبی فبلؽ وپع َٛؼارای وّٙیٞبی غؽٗ
ِ ٚجٞٝبی ٘بٔٙؾٓ ثٛؼ٘ؽ ٔغبِقبت ٌریفیث را ٜرا ثرای آٚریٔ ،هِٛؼٔ ،هوبرتی ٕٛٞار ظبغت ث ٝعٛری و ٝآٟ٘ب  DNAرا ث ٝفٛٙاٖ
فبُٔ ا٘تمبَ ـفبت ٔقرفی ورؼ٘ؽ
ثبوتریٞبی ٌرْ ٔٙفی ٌ ٚرْ ٔثجت ٔیتٛا٘ٙؽ  DNAی غبرخی را ؼریبفت ٍٟ٘ ٚؽاری ٕ٘بیٙؽ ٌٞٝ٘ٛبیی از ثبوتری ث ٝعتٛر عجیقتی
لبؼر ث ٝثرؼاؼت  DNAغبرخی ٞعتٙؽ و ٝث ٝآٟ٘ب ٌٞٝ٘ٛبی ـالضیتؼار ٔ ٚعتقؽ ٔیٌٛیٙؽ از ایٗ ٌرٔ ٜٚتیتتٛاٖ ثتٕٛٞ ٝفیّتٛض
آ٘فّٛا٘سا ،اظترپتٛوٛوٛض پ٘ٛٔٛٙیٌٞٝ٘ٛ ،ٝبی ثبظیّٛض  ٚثرغی از ٌٞٝ٘ٛبی ٘یعریب اؼبر ٜورؼ ـالضیتؼار ؼؽٖ ثبوتری ؼر ا٘تٟتبی
فبز ٍِبریتٕی رؼؽ  ٚثقضی اٚلبت لجُ از ایٗ و ٝثبوتریٞبی ٚارؼ فبز روٛؼ ؼ٘ٛؽ ایدبؼ ٔی ٌرؼؼ اوثر ثتبوتریٞتب تٛا٘تبیی عجیقتی
خ ة  DNAرا ٘ؽار٘ؽ ،ثٕٞ ٝیٗ فّت از رٚغٞبی ؼیٕیبیی اِىترٚپٛریؽٗ (اظتفبؼ ٜاز ِٚتبشٞبی ثبال) ثرای ٚارؼ وترؼٖ پالظتٕیؽ ٚ
 DNAث ٚ E.coli ٝظبیر ثبوتریٞب اظتفبؼٔ ٜیؼٛؼ
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وٌطٍگاغیَى Conjugation

وٙصٌٚبظی ٖٛؼر ثیؽتر یٛثبوترٞب (ِٚی ٘ ٝؼر تٕبْ آٟ٘ب) رظ ٔیؼٞؽ ایٗ فُٕ اغّت ؼر ثیٗ افضبی یه ٌ ٝ٘ٛاتفبق ٔتیافتتؽ أتب ؼر
ثیٗ پرٚوبریٛتٞب ،ظَّٞٛبی ٌیبٞبٖ ،ضیٛا٘بت  ٚلبرذٞب ٘یس ؼیؽ ٜؼؽ ٜاظت ا٘تمبَ ٔ ٚجبؼِ ٝش٘تیىتی ؼر  E.coliاِٚتیٗ ثتبر تٛظتظ
ِیؽرثري  ٚتبت ْٛؼر ظبَ ٍٙٞ 1946بٔی و ٝتجبؼَ ؼج ٝخٙعی را ؼر ثتیٗ ظتٛیٞٝتبی خٟتػ یبفتت E.coli ٝؼیؽ٘تؽٔ ،قرفتی ؼتؽ
وٙصٌٚبظی ٖٛفرآیٙؽی اظت و ٝؼر آٖ ٔ DNAعتمیٕبً از عریك تٕتبض یتب آٔیتسغ از ظتِّٛی ثت ٝظتّ َٛؼیٍتر ٔٙتمتُ ٔتیؼتٛؼ
وٙصٌٚبظی ٖٛاز عریك پیّی خٙعی DNA ،را از ثبوتری ؼٙٞؽ ٜیب ٘ر ث ٝظٌّ َٛیر٘ؽ ٜیب ٔبؼٙٔ ٜتمُ ٔی وٙؽ ٘ر یب ٔبؼ ٜثٛؼٖ E.coli

ثٚ ٝخٛؼپالظٕیؽ و٘ٛصٔ ٌٝٚثُ پالظٕیؽ  Fثعتٍی ؼارؼ
پالظٕیؽ وٙص ٌٝٚضبٚی شٖٞبیی اظت و ٝغفٛـیبت ظّ َٛؼٙٞؽ ٜرا ضُٕ ٔیوٙؽ ٔب٘ٙؽ تٛا٘بیی ظبغتٗ پیّی خٙعی  ٚؼرٚؿ ظتٙتس
 DNAؼر ٔجتتؽؤ ا٘تمتتبَ پالظتتٕیؽ ( )OriTفتتال ٜٚثتتر  E.coliایتتٗ رٚغ ؼر ثبوتریٛئیتتؽٞب ،اظتتترپتٛوٛوٛض ،اظترپتٔٛبیعتتط ٚ
وّعتریؽی ْٛؼیؽٔ ٜی ؼٛؼ ثعیبری از پالظٕیؽٞبی ثسري و٘ٛص ٌٝٚثرای وّیعیٗ یب ٔمبٔٚتٞبی آ٘تیثیٛتیىی اغتفبؾ یبفتٝا٘ؽ
پالظٕیؽ ٕٞ Fب٘ٙؽ یه پالظٕیؽ ٔعتمُ ٔٙتمُ ؼؽ ٚ ٜظٌّ َٛیر٘ؽ ٜرا ث ٝظّ٘( F+ َٛر) تجؽیُ ٔیوٙؽ (ؼىُ  )2-19اٌر لعتٕتی
از  DNAی ورٛٔٚزٔٚی ٚارؼ پالظٕیؽ ؼٛؼ آٖ را پالظٕیؽ 'ٔ Fیٌٛیٙؽ ٍٙٞبٔی و ٝایٗ پالظٕیؽ ث ٝظٌّ َٛیر٘ؽٙٔ ٜتمُ ؼٛؼ ،آٖ
لغق ٝرا ثب غٛؼ ٔیثرؼ ٌ ٚیر٘ؽ ٜث ٝظّ F' َٛتجؽیُ ٔیؼٛؼ اٌر تٛاِی پالظٕیؽ  Fث ٝورٔٚتٛز ْٚثتبوتری ٚارؼ ؼتٛؼ ،اـتغالضبً آٖ
ظّ َٛرا ٌٛ HFrیٙؽ یه  HFrفروب٘ط ثبالیی از ٘ٛترویجی ؼارؼ

ؾک ٔ 2-19ىب٘یعٓ تغییر تؽریدی اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئٛض ٔمب ْٚث٘ٚ ٝىٔٛبیعیٗ ٔ ٚتیظتیّیٗ ا٘ترٚوٛوتٛض ٔمتب ْٚثت٘ٚ ٝىٔٛبیعتیٗ ()VER
(لرٔس) ضبٚی پالظٕیؽ ٔمبٔٚت زٙؽؼارٚیی  ٚفبوتٛرٞبی ٚیرٚال٘ط ؼر عی فف٘ٛت ٓٞزٔبٖ اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئٛض ٔمب ْٚثٔ ٝتیظیّیٗ ()MRSA
پالظٕیؽ ٔمبٔٚت ا٘ترٚوٛوٛض ( )e-plasmidرا ثٚ ٝظیّ ٝترا٘عفٛرٔبظی ٖٛوعت ٔی وٙؽ (ثقؽ از ِیس ظَّٞٛبی ا٘ترٚوٛوٛض  ٚآزاؼؼتؽٖ DNAی

آٟ٘ب) یب ث ٝاضتٕبَ ثیؽتر ثٚ ٝظیّ ٝو٘ٛصٌٚبظی ٖٛترا٘عپٛزٖٞٚب ( )TNؼر پالظٕیؽ ضبٚی شٖ ٔمبٔٚت ث٘ٚ ٝىٔٛبیعیٗ اظتت  ٚثت ٝپالظتٕیؽ ٔمبٔٚتت
زٙؽؼارٚیی ؼر ٚ MRSAارؼ ٔیؼ٘ٛؽ ایٗ پالظٕیؽ خؽیؽ ث ٝظرفت تٛظظ و٘ٛصٌٚبظی ٖٛث ٝظبیر ظٛیٞ ٝبی اظتتبفیّٛوٛوٛضٞتبی اٚرئتٛض ٔٙتمتُ
ٔیؼٛؼ
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 DNAو ٝاز عریك وٙصٌٚبظی ٖٛا٘تمبَ ٔییبثؽ ؼٚرؼتٝای ٘یعت؛ ثّى ٝته رؼتٝای ٔیثبؼؽ پرٚتئیٗ وتؽ ؼتؽ ٜتٛظتظ پالظتٕیؽ،
ؼىبفی را ؼر ٔىبٖ غبـی از یه رؼت DNAٝؼر خبیٍب oriT ٜایدبؼ ٔی ٕ٘بیؽ  ٚؼر ٘تید ٝفرآیٙؽ آغبز ٔی ٌترؼؼ از ایتٗ لعتٕت
زرغٕٞ ٝب٘ٙؽظبزی ؼرٚؿ ٔیؼٛؼ  ٚته رؼت ٝغغی و ٝاضتٕبالً ظبغتبر ضؽٚاظتظ ؼارؼ ٚارؼ ظتٌّ َٛیر٘تؽٔ ٜتیؼتٛؼ  DNAتته
رؼتٝای ؼٚثبر ٜضّمٛی ؼؽ ٚ ٜرؼتٔ ٝىُٕ ظٙتس ٔیٌرؼؼ
ـفت ٔ ٟٓپالظٕیؽ  Fلبثّیت اِطبق آٖ ث ٝؼر ٖٚورٛٔٚز ْٚثبوتری  ٚتِٛیؽ ظّ HFr َٛاظت زٙیٗ اؼغبٔی ٘یبزٔٙؽ ؼىعت ٝؼؽٖ
 ٚاتفبَ ٔدؽؼ ٞر ؼِٛٔ ٚى DNA َٛاظت ؼر ظَّٞٛبی  HFrشٖٞبیی ؤ ٝرثٛط ث ٝا٘تمبَ  ٚخبثٝخبیی ٞعتٙؽ ث ٝثیبٖ غٛؼ اؼأٝ
ٔیؼٙٞؽ ثٞ ٝرضبَ و٘ٛصٌٚبظیٔ ٖٛیتٛا٘ؽ ثب ثرغ ؼر ٔىبٖ  OriTآغبز ؼٛؼ ؼر ضٕٗ ،تٟٙب لعٕتی از تٛاِی پالظٕیؽ  Fاؼغبْ ؼؽٜ
ؼر ورٛٔٚزٙٔ ْٚتمُ ٔیؼٛؼ  ٚث٘ ٝؽرت پالظٕیؽ ٘ Fیس ٔٙتمُ ٔیٌرؼؼ ؼر ؼٔبی 37ؼرخ ٝظب٘تیٍراؼ ،ـؽ ؼلیم ٝعٔ َٛیوؽؽ تب وُ
ش٘ ْٛؼٙٞؽ ٜثٌ ٝیر٘ؽٙٔ ٜتمُ ؼٛؼ ثٞ ٝرضبَ اتفبَ ظعت ثیٗ ؼ ٚظّ َٛؼٙٞؽٌ ٚ ٜیر٘ؽ ٜاغّت ؼىٙٙؽ ٜثٛؼ ٚ ٜا٘تمبَ لجُ از ایٗ وٝ
ث ٝعٛر وبُٔ ـٛرت ٌیرؼ لغـ ٔیؼٛؼ ثٙبثرایٗ فمظ تٛاِیٞبی ورٛٔٚزٔٚی اؼغبْ ؼؽ ٜؼر ٔدبٚر پالظٕیؽ ٙٔ ، Fتمتُ ٔتیؼت٘ٛؽ
ارتجبط ٔفٛٙفی ثیٗ زٚج  F' ٚ HFrؼر ترظیٓ ٘مؽ ٝپیٛظتٍی  DNAیورٛٔٚزٔٚی ٔ E.coliفیؽ ثٛؼ ٜاظت ؼر زٙتیٗ ٘مؽتٝای
ٔىبٖ ٞر شٖ ؼر ؼلیم ٝثرضعت زٔبٖ ٚ ٚرٚؼ آٖ ث ٝظٌّ َٛیر٘ؽٔ ٜتٙبظت ثب یه ٘مغ ٝؼرٚؿ ٔؽػؿ تقییٗ ٔیؼٛؼ
پالظٕیؽ  Rوٙصٔ( ٌٝٚمبٔٚت آ٘تیثیٛتیىی) ؼر ثبوتریٞبی ٌرْ ٔثجت ٔب٘ٙؽ اظترپتٛوٛوٛض ،اظترپتٔٛبیعیٗ  ٚوّعتریؽیْٞٛب یبفتت
ؼؽ ٜاظت
ساًػ(ٍوػیَى Transduction

ث ٝا٘تمبَ ش٘تیىی تٛظظ ٚیرٚضٞبی ثبوتریبیی (ثبوتریٛفبش) ٌفتٔ ٝیؼٛؼ لغقتبت  DNAوت ٝؼر لعتٕتٞتبیی از ثبوتریٛفتبش لترار
ٔیٌیر٘ؽ ث ٝظّ َٛآِٛؼ ٜا٘تمبَ ؼاؼ ٜؼؽ ٚ ٜث ٝایٗ ترتیت ٚارؼ ش٘ ْٛثبوتری ٔتیؼتٛؼ فٕتُ ترا٘عؽٚوعتی ٖٛثت ٝؼ ٚـتٛرت ا٘دتبْ
ٔی ٌیرؼ :یب اغتفبـی اظت ،یقٙی فبشٞب ،شٖٞبی غبـی را (ٔقٕٛالً آٖٞبیی و ٝؼر ٔدبٚرت ٔىتبٖٞتبی اِطتبق ؼر ش٘تٞ ْٛعتتٙؽ)
ٔٙتمُ ٔیوٙٙؽ  ٚیب فٕٔٛی اظت یقٙی ا٘تػبة تراؼفٟب اتفبلی  ٚتفبؼفی ثٛؼ ٚ ٜثعتٝثٙتؽی  DNAی ٔیسثتبٖ ؼر ٖٚوپعتیؽٞب ثتٝ
ـٛرت اتفبلی ـٛرت ٔیٌیرؼ
اخسایی و ٝث ٝـٛرت فٕٔٛی ترا٘عؽٚوعیٔ ٖٛیؼ٘ٛؽ ،ثبیؽ ؼارای  DNAی ثبوتریبیی  ٚث ٝتقؽاؼ وٓ  DNAی فبشی  ٚیب ضتی فبلؽ
 DNAی فبش ثبؼؽ ث ٝفٙتٛاٖ ٔثتبَ فتبش  P1ؼر ٛ٘ E.coliوّئتبزی را رٔسٌت اری ٔتیوٙتؽ وت DNA ٝیورٔٚتٛزٔٚی  E.coliرا
ٔی ؼىٙؽ ؼرـؽ وٕی از اخسای فبشی لغقبت  DNAراؼر وپعیؽ غٛؼ ثعتٝثٙؽی ٔتیوٙٙتؽ  DNAیثعتتٝثٙتؽی ؼتؽ ٜثت ٝختبی
DNAی فبش ثٔ ٝیسثبٖ خؽیؽ تسریك ٔیؼٛؼ اخسای ترا٘عؽٚوعی ٖٛفٕٔٛی ؼر ترظیٓ ٘مؽ ٝش٘تیىتی ورٔٚتٛز ْٚثتبوتری ثتب ارزغ
اظت
ًَ سویعی

٘ٛترویجی ٚرٚؼ  DNAؼر ؼاغُ ورٛٔٚز ْٚاظت و ٝؼ٘ ٚتٛؿ ٘تٛترویجی ٚختٛؼ ؼارؼ٘ :تٛترویجی ٕٞعتبٖ (ِٕٛٞتٛي) ٚ ،غیرٕٞعتبٖ
(غیرِٕٛٛٞي) ٘ٛترویجی ٕٞعبٖ خبثٝخبیی ثیٗ تٛاِیٞبی  DNAی تمریجبً غٛیؽب٘ٚؽ ـٛرت ٔیٌیرؼ  ٚاغّت یه تٛاِی ختبیٍسیٗ
ؼیٍری ٔی ؼٛؼ ایٗ ٔراضُ ٘یبزٔٙؽ یه ظری آ٘سیٓ اظت ٔثالً ؼر  E.coliتٛظظ شٖ  recتِٛیؽ ٔیؼ٘ٛؽ ٘ٛترویجی غیرِٕٛٞتٛي
ثیٗ تٛاِیٞبی  DNAی ٔتفبٚت اتفبق ٔیافتؽ  ٚاغّت ٔٙدر ث ٝض ف  ،اضبف ٝؼؽٖ یب ٞر ؼٔ ٚیؼٛؼ ایٗ فُٕ اغّت ث ٝآ٘سیٓٞبی
٘ٛترویجی غبـی ٘یبزٔٙؽ اظت؛ ٔب٘ٙؽ آٟ٘بیی و ٝتٛظظ تقؽاؼی از ترا٘عپٛزٖٞٚب  ٚثبوتریٛفبشٞبی ِیسٚش٘ی تِٛیؽ ٔیؼ٘ٛؽ
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َءی( اغتافیلَوَوَظ اٍزئَظ هناٍم وِ ًٍکَهایػیي َغ دغتکازم ضًتیکی
تب ایٗ اٚاغر ٘ٚىٔٛبیعیٗ آغریٗ ؼار ٚثرای اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئٛض ٔمب ْٚث ٝثتبالوتبْ (پٙیظیّیٗ) (یقٙی اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئتٛض
ٔمب ْٚثٔ ٝتیظتیّیٗ ] )[MRSAثتٛؼ اظتتبفیّٛوٛوٛض اٚرئتٛض شٖ ٔمبٔٚتت ثت٘ٚ ٝىٔٛبیعتیٗ را ؼر عتی فف٘ٛتت ٔػّتٛط ثتب
ا٘ترٚوٛوٛض فىبِیط وعت ٔیوٙتؽ (ؼتىُ  )2-25شٖ ٔمبٔٚتت ثت٘ٚ ٝىٔٛبیعتیٗ ؼر ؼاغتُ ترا٘عتپٛز )TN1546( ٖٚثتر رٚی
پالظٕیؽ وٙص ٌٝٚزٙؽٔمبٔٚتی ٚخٛؼ ؼارؼ ایٗ پالظٕیؽ اضتٕبالً از عریك وٙصٌٚبظی ٖٛثیٗ ا٘ترٚوٛوٛض فىبِیط  ٚاظتتبفیّٛوٛوٛض
اٚرئٛض ٔٙتمُ ؼؽ ٜاظت ثقؽ از ِیس ا٘ترٚوٛوٛض فىبِیط ،اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئٛض  DNAرا تٛظظ ترا٘عؽٚوعی ٖٛوعت ٔیوٙؽ
 ٚثب  DNAی خؽیؽ ترا٘عفٛرْ ٔیؼٛؼ ترا٘عپٛزٖٞٚب از پالظٕیؽ ا٘ترٚوٛوتٛض فىتبِیط ٔتیپترؼ  ٚؼر پالظتٕیؽ زٙتؽ ٔمتبٔٚتی
اظتبفیّٛوٛن اٚرئتٛض ایٙتٍترٔ ٜتیؼتٛؼ ٛٔ DNA ٚختٛؼ ؼر ا٘ترٚوٛوتٛض فىتبِیط تىت ٝتىتٔ ٝتیؼتٛؼ ؼر ٟ٘بیتت پالظتٕیؽ
اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئٛض ٔمبٔٚت ث ٝثتبالوتبْ٘ٚ ،ىٔٛبیعیٗ ،تریٔتٛپریٓ  ٚخٙتبٔبیعیٗ /وب٘بٔبیعیٗ /تٛثرأبیعیٗ  ٚترویجتبت زٟتبر

ؽرفیتی آٔ٘ٛی ْٛرا وؽ ٔیوٙؽ ٔ ٚیتٛا٘ؽ ث ٝظبیر ظٛیٞٝبی اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئٛض تٛظظ و٘ٛصٌٚبظیٙٔ ٖٛتمُ وٙؽ

ؾک 2-24ولًَیٌگ  DNAخاز ی دز ًاملیيً .امک
ٍ DNAخاز ی دز اوت(ا َغ رًکصین هح(ٍدوٌٌک(ُ
وسؼ دادُ هی ؾًَ(ٍ .زٍد DNAم ویگاًِ وِ داخک
ضى  lacZهَ ب غیسف ا ؾ(ى ضى وتاگاتوتَشیک(اش
هیگسددً .امک غک ع وکِ داخک  DNAم ویگاًکِ
هلحککل ؾکک(ُ وککِ وککا اغککتقادُ اش  DNAءیگککاش T4
واوتسیَفاض ایي واز َز

هیگیسدً .املیي ًَ سویکب

وِ داخک غکلَ ّکام هػکت ( اؾسؾکیاولی هٌتنک
هی ؾًَ( .غلَ ّام ًَ سویب  E.coliوس زٍم رگکاز
حاٍم رًتیویَ ی  ،ی
غَوػتسام زًگ شا وؿ

اءنکاه وٌٌک(ُ اٍپکسٍى ٍ lac
دادُ هی ؾًَ( .غلَ ّکام

دازام پ غوی( ،ولٌی روی هیدّ( اها غلَ ّایی وکِ
دازام پ غوی( حاٍم َاءی ٍزٍد هکیواؾکٌ( ،ولٌکی
غقی( هیدٌّ(.
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هٌْ(غی ضًتی
ٟٔٙؽظی ش٘تیه ٕٞبٖ تىِٛٛٙشی ٘ٛترویجی  DNAاظت و ٝثب وٕته ٚظتبیُ  ٚرٚغٞتبی پیؽترفت ٝتٛظتظ ٔتػففتیٗ ش٘تیته
ثبوتری ٞب خٟت غّٛؾ ،تىثیر  ٚتغییر ٕٞ ٚسٙیٗ ثیبٖ تٛاِیٞبی غبؾ ش٘ی ـٛرت ٔیٌیرؼ ٚظتبیُ  ٚاثتسار اـتّی ؼر ٟٔٙؽظتی
ش٘تیه فجبرتٙؽ از٘ )1( :بلُ وّ٘ٛی٘ ٚ ًٙبلُ ٘ؽبٍ٘ر و ٝتٛاِیٞبی  DNAرا ضُٕ ورؼ ٚ ٜث ٝؼر ٖٚثبوتری ٌیر٘ؽ ٜا٘تمبَ ٔیؼٙٞؽ ٚ
ؼر ٘تید ٝایٗ تٛاِیٞب تىثیر ٔییبثٙؽ ( )2تٛاِیٞبی  :DNAو ٝتىثیر  ٚظتپط ثیتبٖ ٔتیؼت٘ٛؽ ( )3آ٘تسیٓٞتب ٔب٘ٙتؽ :آ٘تسیٓٞتبی

ٔطؽٚؼوٙٙؽ ٜو ٝثرای ؼىعتٗ  ٚلغـ ورؼٖ  DNAؼر تٛاِیٞب ٔ ٚطُٞبی غبـی ث ٝوبر ٔتیر٘ٚتؽ (ختؽِ DNA )2-2 َٚیٍتبز
آ٘سیٕی اظت و ٝاخساء  ٚلغقبت را ث٘ ٝبلُ وّ٘ٛیٔ ًٙتفُ ٔیوٙؽ ٘بلُ وّ٘ٛی٘ ٚ ًٙبلُ ٘ؽبٍ٘ر ث DNA ٝغبرخی اخبزٚ ٜرٚؼ ؼاؼٜ
 ٚؼر ٔیسثبٖ یٛوبریٛتیه یب ثبوتری تىثیر ٔی ؼ٘ٛؽ تقؽاؼی از ا٘ٛاؿ ٘بلّیٗ و ٝأرٚز ٜاظتفبؼٔ ٜیؼ٘ٛؽ فجبرتٙؽ از٘ :بلّیٗ پالظٕیؽی
ٔب٘ٙؽ ( pGEM ،pBR322 ،pUCؼىُ  )2-25از ایٗٞب ثرای لغقبت  DNAثیؽتر از 25ویّ ٛخفت ثتبز اظتتفبؼٔ ٜتیٕ٘بیٙتؽ از
ثبوتریٛفبشٞب ٔب٘ٙؽ فبش الٔجؽا ثرای لغقبت ثسريتر  ٚثیؽتر از  25ویّ ٛخفت ثبز اظتفبؼٔ ٜتیؼتٛؼ خؽیتؽاً از ٘تبلّیٗ وبظتٕیؽی وتٝ
ترویجی از پالظٕیؽ  ٚفبش ٞعتٙؽ ثرای لغقبت ثیؽتر از  45ویّ ٛخفت ثبز اظتفبؼٔ ٜیوٙٙؽ
(ٍ 2-2رًصینّام هح(ٍد وٌٌ(ُ هَزد اغتقادُ دز ویَءَضم هَءکَءی
هکاى ؾٌاغایی

هیکسٍازگاًیصم

رًصین

اظیٙت ٛثبوتر وبِىٛاظتیىٛض

AccI

 A G 
5' GT | 
C 
 
 
 AC
  T 
T  C 
CA 
 
 
 
| TG

G   A

ثبظیّٛض آٔیّٛوٛیی فبظیٙط H

BamHI

5' G | G A T C C
C C T A G|G

اؼریؽیبوّی RY13

EcoRI

5' G | A A T T C
C T T A A| G

ٕٛٞفیّٛض آ٘فّٛا٘سا Rd

HindIII

5' A | A G C T T
T T C G A| A

ٕٛٞفیّٛض آ٘فّٛا٘سا ظرٚتیپC،1160

HincII

C  G 
 T   A  A C
  
A G  C  T G
   
 A  T 

پرٚٚیؽ٘عیب اظتٛارتی 164

PstI

5' C T G C A G
G AC G TC

ظراؼیبٔبرظعٙط

SmaI

5' C C C G G G

اظتبفیّٛوٛوٛض اٚرئٛض 3A

Sau3AI

5' | G A T C
|C T A G

ٌسا٘ت٘ٛٔٛبض ٔبِٛاظیبرْٚ

XmaI

5' C | C C G G G
G G G C C|C

5' G T
C

G G GC C C
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اغّت ٘بلّیٗ وّ٘ٛی ًٙاز ِطبػ ٟٔٙؽظی ؼظتىبری ؼؽٜا٘ؽ تب ٔىبٖٞبی غبـی ثترای  DNAی غتبرخی ؼاؼتت ٝثبؼتٙؽ  ٚثت ٝعتٛر
ا٘تػبثی ث ٝوبر ر٘ٚؽ(ٔب٘ٙؽ ٔمبٔٚت آ٘تیثیٛتیىی) ٘بلّیٗ ٘ؽبٍ٘ر ؼارای تٛاِیٞبی  DNAیی ٞعتٙؽ و ٝثبفث تعتٟیُ ٕٞب٘ٙؽظتبزی
آٖٞب ؼر ظَّٞٛبی یٛوبریٛتی  ٚثبوتری ٔیؼٛؼ ٙٔ ٚدر ث ٝترخٕ ٝشٖ ثٔ mRNA ٝیؼٛؼ ثرغی از ٘بلُٞتبی پالظتٕیؽی ضتبٚی
تٛاِیٞبی اغتفبـی ٞعتٙؽ وٛٔ ٝخت افسایػ ثیبٖ شٖ یب شٖٞبی ضبٚی  DNAی وّ ٖٛؼؽٔ ٜیٌرؼ٘ؽ
ثٙٔ ٝؾٛر وّ ٖٛورؼٖ لغق ٝغبرخی ٘ ٓٞ ،DNAبلُ  DNA ٓٞ ٚثبیؽ ثب آ٘سیٓٞبی ٔطؽٚؼوٙٙؽ ٜؼىعت ٚ ٝلغـ ؼ٘ٛؽ (ؼىُ -25
 )2ایٗ آ٘سیٓٞبی ٔطؽٚؼ وٙٙؽ ٜتٛاِیٞبی پبِیٙؽٔٚی غبـی را ؼٙبظبیی ورؼ ٚ ٜآٖ را ثرغ ٔیؼٙٞؽ ؼر اثر ثرغ ،ا٘تٟبی زعتجٙؽٜ
ثٚ ٝخٛؼ ٔیآیؽ ٌبٞی اٚلبت یه ا٘تٟبی ـبف ضبـُ ٔیؼٛؼ (خؽ )5-1 َٚاوثر ٘بلّیٗ وّ٘ٛی ًٙؼارای تتٛاِیٞتبیی ٞعتتٙؽ وتٝ
تٛظظ ثعیبری از آ٘سیٓٞبی ٔطؽٚؼوٙٙؽ ٜلبثُ ؼىعتٗ ٞعتٙؽ ایٗ ٔٙبعك را ٔٙبعك وّ٘ٛی ًٙزٙؽٌب٘ٔ ٝیٌٛیٙؽ اتفتبَ ٘بلتُ ثتٝ
لغقبت  DNAی خؽیؽ  ٚتِٛیؽ ِٔٛىِٛی ثب لؽرت تىثیر را  DNAی ٘ٛترویت ٔیٌٛیٙؽ (ؼىُ  )2-25وتبثػب٘ ٝش٘ٔٛی ؼر ضمیمتت
ٔدٕٛفٝای از ٘بلّیٗ ٘ٛترویت اظت و ٝاز وّ ٖٛورؼٖ  DNAی ورٛٔٚزٔٚی ث ٝؼظت آٔؽ ٜاظت ،ثٕٞ ٝیٗ فّت ثبیؽ ضتؽالُ یته
ؼبغؿ از ٞر شٖ ؼر وتبثػب٘ ٝش٘ٔٛی ٚخٛؼ ؼاؼت ٝثبؼؽ یه را ٜؼیٍر ثرای وّ ٖٛورؼٖ شٖ ثرای تٟی ٝپرٚتئیٗ ،ا٘تمبَ  mRNAثتٝ
ؼر ٚ DNA ٖٚاظتفبؼ ٜاز آ٘سیٓ رترٚٚیرٚض ث٘ ٝبْ ترا٘ط وریپتبز ٔقىتٛض ( DNAپّیٕتراز ٚاثعتت ٝثت ٚ )RNA ٝتِٛیتؽ cDNA

(ٔ DNAىُٕ) اظت یه وتبثػب٘ cDNA ٝؼر ٚالـ ٕٞبٖ ٔ DNAىُٕ اظت یه ٘ cDNAؽبٖؼٙٞتؽ ٜشٖٞتبیی اظتت وت ٝؼر
یه ظّ َٛثیبٖ ٔیؼ٘ٛؽ از وتبثػب٘ ٝش٘ی ثرای پیؽا ورؼٖ وّ ٖٛثبوتری فرض ٝوٙٙؽ ٜاظتتفبؼٔ ٜتیؼتٛؼ رٚغٞتبی غرثتبٌَتری
ٔتقؽؼی ثرای ؼٙبظبیی ثبوتری ضبٚی  DNAی ٘ٛترویت غتبؾ ثت ٝوتبر ٔتیرٚؼ ثػؽتی از شٖ  lac Zاز اٚپتر ،lac ٖٚخبیٍتبٜ
وّ٘ٛی ًٙزٙؽٌب٘ ٝثرای ٚرٚؼ DNAی غبرخی اظت ٚرٚؼ  DNAی غبرخی ،شٖ  lac Zرا غیرفقبَ ٔیوٙؽ (تمریجب ث ٝـٛرت یته
ترا٘عپٛز ٖٚفُٕ ٔیوٙؽ) ٔ ٚب٘ـ از ظٙتس ثتب ٌبالوتٛزیؽاز تٛظظ پالظٕیؽ ؼر ظٌّ َٛیر٘ؽٔ ٜیؼٛؼ  ٚؼر ٘تید ٝثتبوتریٞتبی ضتبٚی
پالظٕیؽ ٘ٛترویت ظٛثعترای رٍ٘ی را تدسی٘ ٝىرؼ ٚ ٜث ٝخبی وّٙی ٞبی آثی ،وّٙیٞبی ظفیؽرً٘ تِٛیؽ ٔیوٙٙؽ
ٟٔٙؽظی ش٘تیه ثرای تِٛیؽ پرٚتئیٗٞبی ٔفیؽی ٔب٘ٙؽ ا٘عِٛیٗ ،ایٙترفرٛٞ ،ٖٚرٔ ٖٛرؼؽ ،ایٙترِٛویٗ ؼر خٟتت ٔفتبرف پسؼتىی ٚ
ؼرٔب٘ی وبرثرؼ ؼارؼ ٕٞسٙیٗ ثب رٚغٞبی ٟٔٙؽظی ش٘تیه ٔی تٛاٖ ٔمؽار زیبؼی از ایٕٛ٘ٛشٖ غبِؿ ثٙٔ ٝؾٛر ظبغتٗ ٚاوعٗ ثؽٖٚ
٘یبز ث ٝارٌب٘یعٓٞبی ثیٕبریزای ٟٔبخٓ تِٛیؽ ٕ٘ٛؼ
ظبغت  ٚتِٛیؽ ٚاوعٗ فّیٞ ٝپبتیت  ،Bاِٚیٗ ٚاوعٗ ٔٛفمیتآٔیس DNAی ٘ٛترویت ؼر ا٘عبٖ اظت و ٝاِٚیٗ ثبر ؼر ا٘دٕتٗ ؼارٚ ٚ
غ ای آٔریىب ا٘دبْ  ٚتبئیؽ ؼؽ ٜاظت آ٘تیشٖ ظغطی ٞپبتیت  Bتٛظظ ٔػٕر ظبوبرٔٚعیط ظترٚیسی ٝتِٛیتؽ ٔتیؼتٛؼ ؼر آیٙتؽٜ
ٕٔىٗ اظت و ٝثب تسریك  DNAی پالظٕیؽی ث ٝظَّٞٛبی ٔیسثبٖ اخبز ٜثیبٖ ایٕ٘ٛتٛشٖ را ؼاؼ ٚ ٜپبظتع ایٕٙتی ٕٞب٘ٙتؽ ٚاوعتٗ
تٛظظ ظَّٞٛبی ٔیسثبٖ تِٛیؽ ؼٛؼ( تِٛیؽ ٚاوعٗ  )DNAاز فٗآٚری  DNAی ٘ٛترویت ثرای تؽػیؿ آزٔبیؽٍبٞی ،وؽتبٚرزی،
پسؼىی لب٘٘ٛی  ٚثعیبری ؼیٍر از فّ ْٛاظتفبؼٔ ٜیؼٛؼ
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فصل سَم
استریلساسیَى ،عَاهل ضد باکتریایی

اّداف فصل
داًشجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّد بَد:
-

سٍؿْبٕ هختلف اصث٘ي ثشدى ٗب کن کشدى تؼذاد ثبکتشٕ ّب سا ثب هثبل ؿشح دٌّذ.

-

سٍؿْبٕ ف٘ضٗکٖ ٍ ؿ٘و٘بٖٗ ٍ ًحَُ ػولکشد ػَاهل اػتشٗل کٌٌذُ ،ضذػفًَٖ کٌٌذُ ٍ گٌذصدا سا تَض٘ح دٌّذ.

-

دػتِ ثٌذٕ آًتٖ ثَ٘ت٘ک ّب سا ًبم ثجشًذ.

-

هکبً٘ؼن ػول آًتٖ ثَ٘تک ّب ٍ سٍؿْبٕ هقبٍهت آًتٖ ثَ٘ت٘کٖ ثبکتشْٗب سا ؿشح دٌّذ.

استریلیساسیَى ()Sterilization
اص ث٘ي ثشدى کلِ٘ ه٘کشٍةّب حتٖ ؿکلْبٕ ثؼ٘بس هقبٍم ًظ٘ش اػپَس ثبکتشّٕب ،هبٗکَثبکتشَٗمّبٍٗ ،شٍعّبٕ ثذٍى پَؿؾ ٍ قبسچّب
سا اػتشٗل٘ضاػَ٘ى گٌَٗذ .جْت اًجبم اٗي ػول اص سٍؽّبٕ ف٘ضٗکٖ ٍ ؿ٘و٘بٖٗ اػتفبدُ هٖؿَد (جذٍل .)3-1
حشاست خـک ٍ هشطَة اص سٍؽّبٕ ف٘ضٗکٖ اػتشٗل٘ضاػَ٘ى ّؼتٌذ کِ هؼوَالً دس ث٘وبسػتبى ،جْت اػتشٗل کشدى ثِ کبس هٖسًٍذ.
اٗي سٍؽ ف٘ضٗکٖ الجتِ ث٘ـتش جْت هَادٕ اػتفبدُ هٖؿَد کِ ثِ حشاست حؼبع ً٘ؼتٌذ.
جْت جذا کشدى ثبکتشّٕب ٍ قبسچّب اص َّإ اطشاف اص سٍؽ ف٘لتشاػَ٘ى اػتفبدُ هٖؿَد (  HEPAاٗي ًَع ف٘لتش هبًغ اص ػجوَس
سٗض توشٗي رسات هَجوَد دس ّوَا هوٖ ؿوَد ) .پشتَّوبٕ گبهوب ( X ،پشتَّوبٕ ٗوًَ٘ضاى) ٍ هوبٍسان ثوٌفؾ اص پشتَّوبٕ هتوذاٍل دس
اػتشٗل٘ضاػَ٘ى هٖثبؿٌذ .
دس هَسد سٍؽ ّبٕ ؿ٘و٘بٖٗ اػتشٗل٘ضاػَ٘ى هٖ تَاى اص گبص ّبٖٗ هبًٌذ ات٘ل اکؼبٗذ ًبم ثشدکوِ هتوذاٍلتشٗي گوبص هوَسد اػوتفبدُ دس
اػتشٗل٘ضاػَ٘ى اػت .اٗي تشک٘ت ثؼ٘بس هؤثش ٍ هف٘ذ ثَدُ ٍلٖ ثِ ػلت ػو٘ت اػتفبدُ اص آى هحذٍد ؿذُ اػت.
گبص فشهبلذئ٘ذ ً٘ض ثِ ػلت داؿتي خَاف ػشطبىصاٖٗ ثِ ًذست اػوتفبدُ هوٖؿوَد .اص فشهوبل٘ي (فشهبلذئ٘وذ  37دسصوذ  +اة) جْوت
ًگْذاسٕ ثبفتّب اػتفبدُ هٖؿَد .اص فشهبلذئ٘ذ ػبلّبػت کِ جْت ضذػفًَٖ ًوَدى اتوب ّوب ،هحووَالت پبس وِ إٍ ،ػوبٗل ٍ
دػتگبُّب اػتفبدُ هٖؿَد.
ثخبس پشاکؼ٘ذّ٘ذسٍطى جْت اػتشٗل ًوَدى اثوضاس ٍ ٍػوبٗل آلوَدُ اػوتفبدُ هوٖؿوَد .دس سٍؽ گوبص پسػووب ثوب اػوتفبدُ اص ثخوبس
پشاکؼ٘ذّ٘ذسٍطى ٍ اًشطٕ حبصل اص فشکبًغّبٕ هبٗکشٍٍَٗ ٍ فشکبًغّبٕ سادَٖٗٗ ،سادٗکبلّبٕ آصاد اکؼ٘ظى تَل٘وذ هوٖؿوَد .دس
اٗي سٍؽ هحوَالت تَکؼ٘ک تَل٘ذ ًوٖؿَد ،ثٌبثشاٗي ثِ ػٌَاى ٗک سٍؽ ثٖخطش دس اػتشٗل٘ضاػَ٘ى ثِ جبٕ ات٘لي اکؼ٘ذ ثِ کوبس
هٖسٍد .دٍ هحلَل اػتشٗلکٌٌذُ ؿ٘و٘بٖٗ کِ ثِ طَس هؼوَل اػتفبدُ هٖؿًَذ ،ػجبستٌذ اص :پشاػت٘ک اػ٘ذ ٍ گلَتبسآلذئ٘ذ.
پشاػت٘ک اػ٘ذ ٗک ػبهل اکؼ٘ذکٌٌذُ اػت کِ داسإ فؼبل٘ت ثؼ٘بس هٌبػت ثوَدُ ٍ هحووَالت ًْوبٖٗ ٍاکوٌؾ آى اػ٘ذاػوت٘ک ٍ
اکؼ٘ظى غ٘شتَکؼ٘ک ّؼتٌذ .گلَتبسآلذئ٘ذ ً٘ض کبسثشد خَثٖ داسد ٍلٖ ٌّگبم کبس ثب اٗي هبدُ ثبٗذ اص تووبع ٍ ثشخوَسد ثوب آى اجتٌوبة
ًوَد.
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ضدعفًَی ()disinfection
ٗکٖ اص سٍؽّبٕ اص ث٘ي ثشدى ه٘کشٍةّب ،ضذػفًَٖ ًوَدى اػت ،اهب دس اٗي سٍؽ اؿکبل هقبٍم ه٘کشٍة ّب صًذُ هٖهبًٌذ .گبّٖ
ثِ اؿتجبُ ٍاطٓ اػتشٗل٘ضاػَ٘ى ٍ ضذػفًَٖ ثِ جبٕ ّن ثِ کبس هٖسًٍذ .ثِ ّو٘ي جْت هشاحل ضذػفًَٖ ثِ  3ػطح ثبال ،هتَػو ٍ
پبٗ٘ي تقؼ٘نثٌذٕ ؿذُاًذ (جذٍل  .)3-2ضذػفًَٖ ثب ػطح ثبال اص لحبظ کبساٖٗ ٍ تأث٘ش هؼبدل اػتشٗل٘ضاػَ٘ى اػت .دس حبل٘کِ اػپَس
ثبکتشٕ دس ثشاثش ضذػفًَٖکٌٌذُّبٖٗ ثب ػطح هتَػ صًذُ هٖهبًوذ ٍ ثؼو٘بسٕ اص ثوبکتشّٕوب پوغ اص دس هؼوش

قوشاس گوشفتي ثوب

ضذػفًَٖ کٌٌذُّبٕ ػطح پبئ٘ي صًذُ ثبقٖ هٖهبًٌذ .اص ضذػفًَٖ کٌٌذُّبٕ ثب ػطح ثوبال جْوت هوَاسدٕ کوِ اهکوبى اػوتفبدُ اص
اػتشٗل٘ضاػَ٘ى ً٘ؼت ،اػتفبدُ هٖؿَد .هثل اًَاع خبصٖ اص اًذٍػکَحّب ٍ لَاصم ٍ ٍػبٗل جشاحٖ پسػت٘ک ٍ ٗب ػوبٗش هوَادٕ کوِ
قبثل اتَکسٍ کشدى ً٘ؼتٌذ.

ضذػفًَٖ کٌٌذُّبٕ ػطح ثبال هثل گلَتبسآلذئ٘ذ ،پشاکؼ٘ذ ّ٘ذسٍطى ،پشاػت٘ک اػ٘ذ ،کلشدٕاکؼبٗذ ٍ دٗگش تشک٘جبت کلشداس ّؼوتٌذ.
ضذػفًَٖ کٌٌذُ ثب ػطح هتَػ (الکلّب ،تشک٘جبت ٗذٍفَس ٍ تشک٘جبت فٌَل٘ک) جْت پبک کشدى ػطَح ٗب ٍػبٗلٖ کِ آلَدگٖ آًْوب
ثب اػپَس ثبکتشّٕب ٍ دٗگش اسگبً٘ؼنّبٕ هقبٍم غ٘شهحتول اػت ثِ کبس هٖسًٍذ ،صٗشا اػپَس ثبکتشّٕب تَػو اٗوي تشک٘جوبت اص ثو٘ي
ًوٖسًٍذ.
ضذػفًَٖ کٌٌذُ ّب ثب ػطح پبٗ٘ي (تشک٘جبت آهًََ٘م ْبسظشف٘تٖ) دس هَسد اثضاس ٍ ٍػبٗل غ٘شثحشاًٖ هبًٌذ دػتِ دػتگبُ فـبس خوَى،
الکتشٍکبسدَٗگشام ٍ اػتتَػکَح کبسثشد داسد .الصم ثِ رکش اػت کِ ػل٘شغن توبع هؼتق٘ن اٗي تشک٘جبت ثب ثوذى ث٘ووبس ،ثبٗوذ اص ٍسٍد
آًْب ثِ ثبفت ٍ ػطَح هَکَػٖ جلَگ٘شٕ ؿَد.
ارزیابی ضدعفًَیکٌٌدُّا
دس آصهَى کسػ٘ک ثبثت فٌلٖ ،اص فٌل ثِ ػٌَاى هبدٓ ؿ٘و٘بٖٗ اػتبًذاسد هشجغ اػتفبدُ هٖکٌٌذ .دس اٗي سٍؽ ثوبالتشٗي سقوت ٗوک
هبدٓ ؿ٘و٘بٖٗ هجَْل کِ اسگبً٘ؼن هَسد آصهبٗؾ سا دس ٗک صهبى هؼ٘ي هٖکـذ ثِ ثبالتشٗي سقت فٌل کوِ ّووبى ًت٘جوِ سا داؿوتِ
ثبؿذ تؼ٘٘ي هٖ ؿَد .دس سٍؽ تأئ٘ذ ؿذُ ،آصهَى هَاد ؿو٘و٘بٖٗ ثوش سٍٕ ػوَؽّوبٕ ػوبلوًَست٘فٖ ،اػوتبف٘لَکَکَع اٍسئوَع ٍ
ػَدٍهًَبع آئشٍطٌَٗصا اًجبم هٖؿَد .ضشٗت فٌلٖ کوتش اص ً 1ـبىدٌّذٓ اٗي اػت کِ قذست ضذػفًَٖ کٌٌوذگٖ هوبدُ هوَسد ًظوش
کوتش اص فٌل ٍ ضشٗت فٌلٖ ث٘ـتش اص ً 1ـبى دٌّذٓ قذست ث٘ـتش آى هبدُ ًؼجت ثِ فٌل اػت.
* ًکتِ هْن دس هَسد تشک٘جبت فٌلٖ اٗي اػت کِ اٗي تشک٘جبت ػلِ٘ هبٗکَثبکتشَٗم هقبٍم ،هؤثش ّؼوتٌذ .دس اثوش هجوبٍست تشک٘جوبت
فٌلٖ ثب تشک٘جبت قل٘بٖٗ اص فؼبل٘ت آًْب کبػتِ هٖؿَد .دس صَستٖ کِ تشک٘ت ثب ّوبلَطىّوب فؼبل٘وت آًْوب سا افوضاٗؾ هوٖدّوذٍ .سٍد
گشٍُّبٕ آسٍهبت٘ک ٍ آل٘فبت٘ک ثِ قؼوت هشکضٕ فٌلّبٕ ّبلَطًٖ ثبػث افضاٗؾ فؼبل٘وت اٗوي تشک٘جوبت هوٖؿوَد .فؼبل٘وت اٗوي
تشک٘جبت ثِ ٍاػطِ ّبلَطًِ کشدى افضاٗؾ هٖٗبثذ .هثبل هؼوشٍف آى ّگضاکلو شٍفي اػوت کوِ ٗوک هوبدٓ گٌوذصدا ثوب فؼبل٘وت ػل٘وِ
ثبکتشّٕبٕ گشم هثجت اػت.
پبػتَسٗضاػَ٘ى  کـتِ ؿذى اغلت ثبکتشّٕب دس توبعّبٕ ًؼجتبً کَتبُ دس دهبٕ  60تب  65دسجِ سا گٌَٗذ .اٗي سٍؽ اغلت جْت
پبػتَسٗضُ کشدى ؿ٘ش ٍ فشآٍسٕ ٍاکؼيّبٕ ثبکتشٗبل اػتفبدُ هٖؿَد.
گٌدزدایی ()Antisepsis
آًتٖ ػپت٘ک ّب ٗب ػَاهل گٌذصدا (جذٍل  ) 3-3ثوِ هٌظوَس کوبّؾ تؼوذاد ه٘کشٍثْوب ثوش سٍٕ ػوطَح پَػوتٖ ثوِ کوبس هوٖسًٍوذ.
اٗووي تشک٘جووبت ثشاػووبع کووبساٖٗ ٍ ثووٖخطووش ثووَدى ،اًتخووبة ٍ هووَسد اػووتفبدُ قووشاس هووٖگ٘شًووذ .خسصووِإ اص خوَصوو٘بت
ضذه٘کشٍثٖ آًْب دس جذٍل 3-4آٍسدُ ؿذُ اػت.

53

فصل سوم :استریلیزاسیون،عوامل ضد باکتریایی

الکلّب فؼبل٘ت خَثٖ ػلِ٘ ّؤ گشٍّْبٕ ه٘کشٍثٖ ثِ اػتثٌبٕ ثبکتشْٗبٕ اػپَسداس سا داسا هٖ ثبؿٌذ .هؼووَالً اص غلظوت  70دسصوذ
الکلّب جْت گٌذصداٖٗ اػتفبدُ هٖکٌٌذ .اٗي تشک٘جبت غ٘شػوٖ ثَدُ ٍ اثش ات جبًجٖ سٍٕ هَضغ ًذاسًذ .ضوٌبً ػوطح پَػوت سا ثوِ
ػلت حزف شثّٖب خـک هٖکٌٌذ .اٗي تشک٘جبت تَػ هَاد آلٖ غ٘شفؼبل هٖؿًَذ .ثٌبثشاٗي قجل اص ثوِ کوبس ثوشدى ثبٗؼوتٖ ػوطح
پَػت سا تو٘ض ًوَد.
ٗذٍفَسّب اص ػَاهل گٌذصدإ پَػت ّؼتٌذ .اٗي تشک٘جبت ثب هحذٍدُ فؼبل٘تٖ هـبثِ الکلّب جْت ضوذػفًَٖ پَػوت کوبسثشد داسًوذ.
ٗذٍفَسّب ثِ ه٘ضاى جضئٖ ثشإ پَػت ػوٖ ثَدُ ٍ ثِ ٍػ٘لٔ هَاد آلٖ غ٘شفؼوبل هوٖؿوًَذٗ .وذٍفَسّب ٍ هـوتقبت ٗوذ غبلجوبً ثوشإ
ضذػفًَٖ کشدى ػطح پَػت ّوشاُ ثب الکلّب اػتفبدُ هٖؿًَذ.

اگش ِ اثش کلشّگضٗذٗي ثش سٍٕ ه٘کشٍاسگبً٘ؼنّب کٌذتش اص الکل هٖ ثبؿذ ٍلٖ فؼبل٘ت ضذه٘کشٍثٖ ٍػ٘ؼٖ داسد .دس حضَس هَاد آلوٖ
ٍ تغ٘٘ش  pHهقذاسٕ اص کبساٖٗ آى کبػتِ هٖؿَد .پبساکلشٍهتبگضٗلٌَل ( )PCMXفؼبل٘تؾ هحذٍد ثِ ثبکتشْٗبٕ گشم هثجت اػوت .اص
آى جبٖٗ کِ اٗي هبدُ غ٘شػوٖ ثب اثش طَالًٖ هذت اػت ،دس هحلَلّبٕ ؿؼتـَٕ دػت هَسد اػتفبدُ قشاس هوٖگ٘وشد .تشٗکلوَصاى
فق ثش سٍٕ ثبکتشّٕب هؤثش ثَدُ ٍلٖ ثش دٗگش اسگبً٘ؼنّوب توأث٘شٕ ًوذاسد .تشٗکلوَصاى ػبهول گٌوذصداٖٗ هتوذاٍل دس صوبثَىّوبٕ
دئَدٍساًت ٍ اًَاع خو٘شدًذاىّب اػت.
هکاًیسن عول
دس اٗي قؼوت ثِ طَس اجوبلٖ ثِ ثشسػٖ هکبً٘ؼن اثش هْنتشٗي ػَاهل اػتشٗل کٌٌذُ ،ضذػفًَٖ کٌٌذُ ٍ گٌذصدا هٖپشداصٗن.
حرارت هرطَب
اػتشٗل کشدى هَاد ٍ ٍػبٗل ثب آة جَؽ خ٘لٖ هؤثش ً٘ؼت صٗشا دهبٕ ًؼجتبً پبٌٖٗ٘ ( 100دسجِ ػبًت٘گشاد) تَل٘ذ هٖؿَد کِ قبدس ثوِ
اص ث٘ي ثشدى اػپَس ثبکتشّٕب ًوٖثبؿذ .ثب اٌٗحبل سؿذ ثبکتشْٗب دس اثش جَؿبًذى هتَقف هٖ ؿَد .فشهْوبٕ سٍٗـوٖ ثبکتشْٗوب دس اثوش
جَؿبًذى اص ث٘ي سفتِ ٍلٖ اػپَسّب ثبقٖ هٖهبًٌذ .اگش اسگبً٘ؼن دس کـت هجذد اص هحلَل جَؿبًذُ قبدس ثِ سؿذ ثبؿذ اٗي اهش ًـوبى
دٌّذُ تَل٘ذ اػپَس دس ثبکتشٕ هٖثبؿذ .ثخبس تحت فـبس ( اتَکسٍ) ػبهل اػتشٗل کٌٌذُ ثؼ٘بس هؤثشٕ اػت .حشاستْبٕ ثوبالتش ثبػوث
دًبتَسُ ؿذى پشٍتئ٘يّبٕ ه٘کشٍثٖ هٖؿَد .دس حشاست اتَکسٍ ه٘کشٍة ػشٗؼبً کـتِ ؿذُ ٍ اص ث٘ي هٖسٍد .ػول اتَکسٍ تحت تأث٘ش
ػَاهل ٍ ؿشاٗ هختلفٖ اص جولِ دهب ،صهبى اتَکسٍ ،اًذاصُ ٍ حجن اتَکسٍ ،ه٘ضاى جشٗبى ثخبس ،داًؼ٘تِ ٍػبٗل دسٍى اتَکسٍ ٍ طشص
قشاس گشفتي ٍػبٗل دس دسٍى اتَکسٍ قشاس داسد .ثبٗذ دقت ًوَد تب َّإ اتَکسٍ کبهسً تخلِ٘ گشدد تب ثخوبس ثتَاًوذ ثوِ داخول ٍػوبٗل
هَجَد دس اتَکسٍ ًفَر ًوبٗذ .اکثش اتَکسٍّب دس هحذٍدُ حشاستٖ  121دسجِ ػبًت٘گشاد ٍ دس فـبس  15پًَذ ثش اٌٗچ هشثغ ،ثِ هذت 15
دق٘قِ ػول هٖکٌٌذ .ثِ کووک ؼوتّوبٕ تجوبسٕ ٗوب آهپوَلّوبٕ ثبػو٘لَع اػوتئبسٍتشهَف٘لَع ،هوٖتوَاى اص دسػوتٖ ػوول
اػتشٗل٘ضاػَ٘ى اطوٌ٘بى حبصل ًوَد .آهپَل حبٍٕ اػپَسّبٕ ثبػ٘ل هزکَس سا دس هشکض ٍػبٗل داخل اتَکسٍ قشاس دادُ ٍ پغ اص اتوبم
هشاحل اتَکسٍ اٗي آهپَل سا خبسج کشدُ ٍ ػپغ آى سا دس  37دسجِ اًکَثِ هٖکٌ٘ن .اگش اػتشٗل٘ضاػَ٘ى ثوِ طوَس اصوَلٖ ٍ صوح٘ح
اًجبم ؿذُ ثبؿذ دٗگش اسگبً٘ؼن ًوٖتَاًذ اػپَس تَل٘ذ کٌذ ٍ دس هح٘ کـت هجذد سؿذ ًوبٗذ.
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حرارت خشک
دهبٕ ثبال هٖتَاًذ جْت اػتشٗل کشدى ٍػبٗل ؿ٘ـِإ ثِ کبس سٍد .الجتِ کبساٖٗ آى ثِ اًذاصُ دهبٕ هشطوَة ً٘ؼوت صٗوشا اًتـوبس ٍ
ًفَر حشاست خـک کٌذتش اص َّإ هشطَة هٖ ثبؿذ .ثِ ّو٘ي دل٘ل ،هذت صهبى اػتشٗل٘ضاػَ٘ى ،طَالًٖ ٍ دهبّبٕ ثبالتشٕ هَسدً٘بص
اػت .هکبً٘ؼن ػول حشاست خـک ،اکؼ٘ذاػَ٘ى هَاد اػت .ثشإ اػتشٗل کشدى دس حشاست خـک هٖتَاى اص ؿشاٗ صٗوش اػوتفبدُ
کشد 1 :ػبػت دس  171دسجِ 2 ،ػبػت دس  160دسجِ ٍ ٗب  16ػبػت دس  121دسجوِ ػوبًت٘گشاد .ضووٌبً ثوشإ حووَل اطوٌ٘وبى اص
اػتشٗل ؿذى ثب ٍاػطِ حشاست خـک اص اػپَس ثبػ٘لَع ػَثت٘ل٘غ اػتفبدُ هٖؿَد .اػوپَس ثبػو٘لَع ػوَثت٘ل٘غ دس ثشاثوش دهوبٕ
خـک ًؼجتبً هقبٍم اػت (ثشخسف ثبػ٘لَع اػتئبسٍتشهَف٘لَع).
اتیلي اکسید
ات٘لي اکؼ٘ذ گبص ثٖسًگ ،هحلَل دس آة ٍ اص حسلّبٕ آلٖ اػت کِ ثشإ اػتشٗل کشدى ٍػبٗل ٍ هَاد حؼبع ثِ حوشاست ثوِ کوبس
هٖ سٍد .ػشػت اػتشٗل کشدى ثب اٗي تشک٘ت ،آّؼتِ ثَدُ ٍ ثؼتگٖ ثِ ػَاهلٖ اص قج٘ل غلظت گوبص ،دسصوذ سطَثوت جؼون اػوتشٗل
ؿًَذُ ،هذت صهبى هجبٍست جؼن ثب گبص ٍ ّوچٌ٘ي دسجِ حشاست داسد .ثِ اصإ افضاٗؾ دٍثشاثوش غلظوت اتو٘لي اکؼو٘ذ هوذت صهوبى
اػتشٗل٘ضاػَ٘ى  50دسصذ کبّؾ هٖٗبثذ .ضوٌبً افضاٗؾ دهب ثِ اصإ ّش  10دسجِ ػبًت٘گشاد فؼبل٘ت ات٘لي اکؼ٘ذ سا دٍ ثشاثش هٖکٌذ.
اثش ات٘لي اکؼ٘ذ دس سطَثت ًؼجٖ تقشٗجبً  30دسصذ ثْتش هٖ ؿَد ٍ ثب افضاٗؾ ٗب کبّؾ سطَثت ًؼجٖ ه٘وضاى فؼبل٘وت اتو٘لي اکؼو٘ذ
کبّؾ هٖٗبثذ .اسصٗبثٖ دق٘قٖ اص ات٘لي اکؼ٘ذ ثش سٍٕ اسگبً٘ؼنّبٕ خـک ؿذُ ثش سٍٕ ػطَح ٗب اسگبً٘ؼونّوبٕ ل٘وَف٘ل٘ضُ ٍجوَد
ًذاسد .فؼبل٘ت اػپَسکـٖ اٗي تشک٘ت ثِ ٍاػطِ آلک٘لِ کشدى گشٍّْبٕ ّ٘ذسٍکؼ٘ل اًتْبٖٗ ،کشثَکؼو٘ل ٍ آهٌَ٘ػوَلف٘ذسٗل اػوت.
ػبٗش تشک٘جبت گبصٕ کِ ثِ ػٌَاى اػتشٗل کٌٌذُ ثِ کبس هٖسًٍذ ػجبستٌذ اص :فشهبلذئ٘ذ ٍ ثتب و پشٍپَ٘الکتَى .اص آًجبٖٗ کِ ات٘لي اکؼ٘ذ
هٖتَاًذ ثِ ثبفتّبٕ صًذُ آػ٘ت ثشػبًذ ،ثٌبثشاٗي ثبٗؼتٖ قجل اص اػتفبدُ اص ٍػبٗل اػتشٗل ؿذُ ثب اٗوي تشک٘وت ٍػو٘لِ هوَسدًظش سا
پبک ًوَدُ ٍ ػپغ اػتفبدُ کشد .هذت گبصدّٖ ثب ات٘لي اکؼ٘ذ هؼوَالً  16ػبػت ٗب ث٘ـتش طَل هوٖکـوذ .کوبساٖٗ اػتشٗل٘ضاػوَ٘ى
تَػ اػپَس ثبػ٘لَع ػَثت٘ل٘غ اسصٗبثٖ هٖؿَد.
آلدئید
تأث٘ش اٗي تشک٘ت هبًٌذ ات٘لي اکؼ٘ذ اص طشٗق آلک٘سػَ٘ى اػت .دٍ آلذئ٘ذ ؿٌبختِ ؿذُ کِ هٖتَاًٌذ ّن ثِ ػٌوَاى اػوتشٗل کٌٌوذُ ٍ
ّن ثِ ػٌَاى ضذػفًَٖ کٌٌذُ ػطح ثبال هَسد اػتفبدُ قشاس گ٘شًذ ،ؿبهل فشهبلذئ٘ذ ٍ گلَتبسآلذئ٘ذ ّؼوتٌذ .فشهبلذئ٘وذ ثوب غلظوت 37
دسصذ دس آة حل ؿذُ ٍ ثِ صَست فشهبل٘ي هوشف هٖؿَد .فشهبل٘ي دس غلظتّبٕ پبٗ٘ي ثِ صَست ثبکتشَٗاػتبت٘ک (ٗؼٌوٖ ثبػوث
تَقف سؿذ ثبکتشٕ هٖؿَد ٍلٖ هٌجش ثِ هشگ ًوٖؿَد) ٍ ،دس غلظتّوبٕ ثوبالتش (هوثسً  20دسصوذ) هوٖتَاًوذ ثبکتشَٗػو٘ذ ثبؿوذ
(اسگبً٘ؼنّب سا ثکـذ) .دس صَست اضبفِ کشدى الکل ثِ فشهبل٘ي (هثسً  20دسصذ فشهبل٘ي دس الکل  70دسصذ) فؼبل٘ت ه٘کوشٍةکـوٖ
آى افضاٗؾ هٖٗبثذ .هجبٍست پَػت ٗب غـبّبٕ هخبطٖ ثب فشهبلذئ٘ذ خطشًبک اػت .ػو٘ت گلَتبسآلذئ٘ذ ثشإ ثبفتّبٕ صًذُ کوتوش
اػت ٍلٖ ثبػث ػَختگٖ پَػت ٗب غـبّبٕ هخبطٖ هٖؿَد .گلَتبسآلذئ٘ذ دس  pHقل٘بٖٗ فؼوبلتوش ثوَدُ (فؼوبل ؿوذى ثوِ ٍػو٘لٔ
ّ٘ذسٍکؼ٘ذ ػذٗن) ٍلٖ پبٗذاسٕ آى دس اٗي ؿشاٗ کوتش اػتّ .وچٌ٘ي ،گلَتبسآلذئ٘ذ ثِ ٍػ٘لٔ هَاد آلٖ غ٘شفؼبل هٖؿوَد .ثٌوبثشاٗي
قجل اص اػتفبدُ اص آى ثبٗذ ٍػبٗل سا پبک ًوَد.
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عَاهل اکسیدکٌٌدُ
اکؼ٘ذاىّبٖٗ کِ ثِ طَس هؼوَل اػتفبدُ هٖؿًَذ ؿبهل اصٍى ،پشاػت٘ک اػ٘ذ ٍ پشاکؼ٘ذ ّ٘ذسٍطى ّؼوتٌذ .پشاکؼو٘ذ ّ٘وذسٍطى ثوب
غلظتٖ ثشاثش  3تب  6دسصذ اغلت ثبکتشْٗب سا اص ث٘ي هٖثشد .غلظتّبٕ ثبالتش ( 10-25دسصذ) ّوِ اسگبً٘ؼنّب اص جولِ اػپَس ثبکتشْٗب
سا ّن اص ث٘ي هٖثشد .سادٗکبلّبٕ آصاد ّ٘ذسٍکؼ٘ل تَل٘ذ ؿذُ دس اثش تجضِٗ پشاکؼ٘ذ ّ٘ذسٍطى فشم هؤثش ٍ اکؼو٘ذکٌٌذُ آى ّؼوتٌذ.
پشاکؼ٘ذ ّ٘ذسٍطى ثِ ػٌَاى ضذػفًَٖ کٌٌذُ ٍػبٗل پسػت٘کٖ لٌضّبٕ توبػٖ ٍ پشٍتضّبٕ جشاحٖ ثِ کبس هٖسٍد.
ترکیبات آهًَیَم چْارظرفیتی
اٗي تشک٘جبت داسإ ْبس گشٍُ آلٖ ثَدُ کِ ثِ طَس کٍَاالى ثِ ً٘تشٍطى هتولاًذ ٍ فؼبل٘ت ه٘کشٍةکـٖ اٗي تشک٘جبت کوبتًَٖ٘ ثوِ
ٍاػطِ هبّ٘ت گشٍُّبٕ طَٗل  8-18کشثٌِ اػت .ثٌضآلکًََ٘م کلشاٗذ ٍ ػت٘ل پشٗذٌَٗ٘م کلشاٗذ ًوًَِ إ اص اٗي تشک٘جبت ّؼتٌذ کِ
ثبػث اص ث٘ي سفتي غـبّبٕ ػلَلٖ ؿذُ ٍ دس ًت٘جِ هٌجش ثِ آصاد ؿذى اجضإ داخل ػلَلٖ هٖؿًَذ .اٗي تشک٘جبت دس غلظوتّوبٕ
پبٗ٘ي ثبکتشَٗاػتبت٘ک ٍ دس غلظتّبٕ ثبال ثبکتشٗؼ٘ذال ّؼتٌذ.
ثِ ّش حبل اسگبً٘ؼنّبٖٗ هبًٌذ ػَدٍهًَبع ٍ هبٗکَثبکتشَٗم ٍ قبسچّبٕ تشٗکَف٘تَى ًؼجت ثِ ػبٗش اسگبً٘ؼنّب ثوِ اٗوي تشک٘جوبت
هقبٍم تش ّؼتٌذ .ثؼضٖ اص گًَِّبٕ ػَدٍهًَبع دس تشک٘جبت ْبسظشف٘تٖ آهًََ٘م ثِ ساحتٖ سؿذ هٖکٌٌذ .اکثش ٍٗوشٍعّوب ٍ ّووِ
ثبکتشّٕبٕ اػپَسداس ً٘ض ثِ اٗي تشک٘جبت هقبٍم ّؼتٌذ .اثش آًْب ثِ ٍػ٘لٔ دتشجٌتّبٕ ًَٖٗ ،هَاد آلٖ ٍ سق٘ق ؿذى کبّؾ هٖٗبثذ.
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جدٍل  3-1رٍشّای استریلیساسیَى(فیسیکی ٍ شیویایی)
رٍش

غلظت یا سطح

اػتشٗلکٌٌذُّبٕ ف٘ضٗکٖ
ثخبس تحت فـبس

 121تب  132دسجِ ػبًت٘گشاد ثب فبصلِ صهبًٖ هتغ٘ش

حشاست خـک

 1ػبػت دس  171دسجوِ 2 ،ػوبػت دس  160دسجوِ ٍ  16ػوبػت دس 121
دسجِ ػبًت٘گشاد

ف٘لتشاػَ٘ى

قطش هٌفز  0/22تب  0/45ه٘کشٍهتش؛ ف٘لتشّبٕ HEPA

پشتَّب
پشتَ هبٍسان ثٌفؾ

طَل هَج ً 254بًَهتش

پشتَتبثٖ ثب اؿؼِ ًَٗ٘ضاى

پشتَهبٗکشٍٍَٗ ٗب اؿؼِ گبهب

اػتشٗلکٌٌذُّبٕ ؿ٘و٘بٖٗ
اػتشٗلکٌٌذُّبٕ گبصٕ
ات٘لي اکؼ٘ذ
ثخبس فشهبلذئ٘ذ
پشاکؼ٘ذ ّ٘ذسٍطى
گبص پسػوب
اػتشٗلکٌٌذُّبٕ هحلَل
پشاػت٘ک اػ٘ذ
گلَتبسالذئ٘ذ

 450تب  1200ه٘لٖگشم دس ّش ل٘تش دس  29دسجِ تب  65دسجِ ػبًت٘گشاد ثِ
هذت  2تب  5ػبػت
 2تب  5دسصذ دس  60تب  80دسجِ ػبًت٘گشاد
 30دسصذ دس  55تب  60دسجِ ػبًت٘گشاد
گبص ّ٘ذسٍطى پشاکؼ٘ذ ثب قذست ًَٗ٘ضُ کٌٌذگٖ ثبال
 0/2دسصذ
 2دسصذ

جدٍل  3-2رٍشّای ضدعفًَی کردى(فیسیکی ٍ شیویایی)
رٍش فیسیکی

حرارت
حشاست هشطَة

غلظت (سطح فعالیت)

 75-100دسجِ ػبًت٘گشاد ثِ هذت  30دق٘قِ (ثبال)

رٍش شیویایی

هایع
گلَتبسآلذئ٘ذ
پشاکؼ٘ذ ّ٘ذسٍطى
فشهبلذئ٘ذ
کلشدٕاکؼ٘ذ
پشاػت٘ک اػ٘ذ
تشک٘جبت کلش
الکل ( ات٘ل ،اٗضٍپشٍپ٘ل)
تشک٘جبت فٌلٖ

 2دسصذ (ثبال)
 3تب  25دسصذ (ثبال)
 3تب  8دسصذ (ثبال /هتَػ )
هتغ٘ش (ثبال)
هتغ٘ش (ثبال)
 1000-100 ppmاص کلش آصاد دس ّش ل٘تش (ثبال)
 70تب  95دسصذ (هتَػ )
 0/4تب  5دسصذ (هتَػ /پبٗ٘ي)
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تشک٘جبت ٗذٍفَس

 3 ppmتب  50اص ٗذ آصاد دس ّش ل٘تش (هتَػ )

ترکیبات آهًَیَم چْارظرفیتی

 0/4تا  1/6درصد (پاییي)

جدٍل  3-3عَاهل گٌدزدا (آًتی سپتیک)
عَاهل گٌدزدا

غلظت

الکل (ات٘ل ،اٗضٍپشٍپ٘ل)
ٗذٍفَس
کلشّگضٗذٗي
پبساکلشٍ هتبگضٗلٌَل
تشٗکلَصاى

 70-90دسصذ
 1-2ه٘لٖگشم ٗذ آصاد دس ّش ل٘تش 1-2 ،دسصذ ٗذ دس دػتشع
 0/5-4دسصذ
 0/5-3/75دسصذ
 0/3-2دسصذ

جدٍل  3-4صفات هیکرٍبکشی ضدعفًَیکٌٌدُّا ٍ عَاهل گٌدزدا
عاهل

باکتری

هایکَباکتریَم

اسپَر باکتری

قارچ

ٍیرٍس

ضدعفًَیکٌٌدُ
الکل
پشاکؼ٘ذ ّ٘ذسٍطى
فشهبلذئ٘ذ
فٌل
کلش
ٗذٍفَس
گلَتبسالذئ٘ذ
تشک٘جبت ْبسظشف٘تٖ آهًََ٘م
عَاهل گٌدزدا
الکل
ٗذٍفَس
کلشّگضٗذٗي
پبساکلشٍ هتبگضٗلٌَل
تشٗکلَصاى

+

+

-

+

+/-

+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+/+
-

+/+
+/+
-

+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
+/+
+
+
+/-

+

+

-

+

+

+
+
+/+

+
+
+/+/-

-

+
+
+
+/-

+
+
+/+
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آًتی بیَتیکّب
دس ایٗ ثخؾ ثٔ ٝىب٘یؼٓ ػُٕ  ٚطیف ضذثبوتشیبیی آ٘تیثیٛتیهٞب ٘ ٚیزض ٔؼشفزی آ٘تزیثیٛتیزهٞزب سایزو ٔ ٚىب٘یؼزٓ ٔمبٔٚز
ٔیىشٚثی دس ثشاثش آ٘تیثیٛتیهٞب خٛاٞیٓ پشداخ  .دس جذ3-5 َٚث ٝطٛس اختلبس ثشخی اص تؼبسیف ضشٚس آٚسد ٜؿذ ٜاػ .
ػبَ  1935اص ِحبظ ؿیٕیدسٔب٘ی ػفٞ ٘ٛب ػیؼتٕیه ثبوتشیبیی ػبَ پشثبس ثٛد .چشا و ٝدس ایٗ ػزبَ ٔزٛاد ضزذػف٘ٛی وٙٙزذٜ
ثشا جٌّٛیش اص سؿذ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب تٟی ٝؿذ٘ذ .تب آٖ صٔبٖ ٞیچ ػبُٔ حیزبتی  ٚص٘زذٜا وز ٝس ٚػف٘ٛز ٞزب ػیؼزتٕیه
ثبوتشیبیی وبٔالً ٔؤثش ثبؿذ ،ػبخت٘ ٝـذ ٜثٛد .دس ایزٗ ػزبَ ثزٛد وز ٝتشویجزی ثز٘ ٝزبْ لشٔزض آص ٚثزشا جّزٌٛیش اص ػف٘ٛز ٞزب
اػتشپتٛوٛوی دس ٔٛؽ ٞب ؿٙبخت ٝؿذ .ایٗ تشویت ػّی ٝػف ٘ٛدس ثیٕبساٖ ث ٝوبس سف و ٝتب حذٚد ٔ ٓٞؤثش ٚالغ ٌشدیذ .ث ٝصٚد
ث ٝایٗ ٘تیج ٝسػیذ٘ذ و ٝایٗ تشویت دس ثذٖ ث ٝپبساآٔیٛٙثٙضٖ ػِٛف٘ٛبٔیذ یب ػِٛفب٘یالٔیذ تجذیُ ٔزیؿزٛد وز ٝایزٗ تشویجزبر داسا
خلٛكیبر ضذثبوتشیبیی ٞؼتٙذ .ایٗ تجشثیبر ٔٙجش ث ٝوـف داسٞٚب اِٚی« ٝػِٛفب» دس پضؿىی ٘ٛیٗ ؿذ.
ػپغ ثب ٌزؿ صٔبٖ دا٘ـٕٙذاٖ دسیبفتٙذ و ٝیىؼش تشویجبر (آ٘تیثیٛتیهٞب) تٛػط ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓٞب تِٛیذ ٔیؿ٘ٛذ وزٔ ٝزب٘غ اص
سؿذ ثبوتش ٞب  ٚػبیش ٔیىشٚةٞب ٔیٌشد٘ذ .فّٕی ًٙثشا اِٚیٗ ثبس ثبث وشد و ٝوپزه پٙزیػزیّی ْٛاص تىثیزش اػزتبفیّٛوٛنٞزب
ثیٕبس صا جٌّٛیش ٔی وٙذ .غّظ ٔـخلی اص ٔحیط وـ ایٗ وپه تٟی ٝؿذ ث ٝطٛس و ٝداسا فؼبِی ضذٔیىشٚثی ثٛد ٚ ٜدس
ضٕٗ خبكی ػٕی آٖ ٘یض حزز ؿزذ .ایزٗ وزبس ٔٙجزش ثز ٝتِٛیزذ اِٚزیٗ تشویزت پٙزیػزیّیٗ ؿزذ .دس ػزبِٟب 1950 ٚ 1940
اػتشپتٔٛبیؼیٗ  ٚتتشاػبیىّیٗ ػبخت ٝؿذ  ٚث ٝد٘جبَ آٖ ػبیش آٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب ،پٙزیػزیّیٗٞزب ٘یٕز ٝػزٙتض  ،ػفبِٛػزپٛسیٗٞزب،
ویِٖٞٛٛٙب ث ٝدػ آٔذ .ثش اثش ٔلش ایٗ تشویجبر اص ٔیضاٖ ثیٕبس ٞب ػف٘ٛی ث ٝؿذر وبػت ٝؿزذ  ٚتؼزذاد افزشاد وز ٝاص ایزٗ
ثیٕبس ٞب جبٖ ػبِٓ ث ٝدس ثشد٘ذ افضایؾ یبف  .ػّی سغٓ تِٛیذ ٔ ٚؼشفی تشویجبر ضذٔیىشٚثی  ٚػٛأُ ؿیٕیدسٔب٘ی ،ثبوتش ٞب ٘یزض
٘ؼج ث ٝآٟ٘ب ٔمب ٔٚپیذا وشد٘ذ .ثٙبثشایٗ اػتفبد ٜاص آ٘تیثیٛتیهٞب ٕ٘یتٛا٘ذ ث ٝتٟٙبیی ػبُٔ ٔؤثش دس دسٔبٖ ثبؿذ ،ثّى ٝث ٝػٛٙاٖ
یىی اص ػٛأُ دسٔب٘ی ػّیٔ ٝیىشٚةٞب ٔحؼٛة ٔیؿٛد .ث ٝدِیُ پیذایؾ ٔمب ٔٚػّیز ٝآ٘تزیثیٛتیزهٞزب ،دا٘ـزٕٙذاٖ آصٔبیـزبر
جذیذتش سا ثشا دسٔبٖ ثیٕبس ٞب ػف٘ٛی آغبص وشد٘ذ.
دس ٘تیج ٝسٚؽ ٞب تؼییٗ حؼبػی ٔیىشٚثی اص آصٔبیـٍب ٜاثذاع ؿذ  ٚدس اثش آٖ ػٛأزُ  ٚتشویجزبر ؿزیٕیدسٔزب٘ی ٔزؤثش ػّیزٝ
ثیٕبس ٞب ػف٘ٛی پیـٟٙبد ٌشدیذ .ا٘تخبة آ٘تی ثیٛتیه ثشا ٞش ثیٕزبس ثز ٝػٛأزُ ٔتؼزذد اص لجیزُ خلٛكزیبر فبسٔبوِٛٛطیزه
آ٘تی ثیٛتیه ،ػٕی داسٚ ،ٚضؼی  ٚػالئٓ ثبِیٙی ثیٕبس ثؼتٍی داسد .دس ؿىُ ٔ 3-1حُ اكّی فؼبِی  ٚاثشٌزاس آ٘تیثیٛتیزهٞزب
ث ٝطٛس خالك ٝآٚسد ٜؿذ ٜاػ .

جدٍل ٍ 3-5اشُشٌبسی
طیف ضدببکتریبییٔ :حذٚد ٜفؼبِی یه آ٘تیثیٛتیه دس ثشاثش ثبوتش ٞبػ  .داسٚیی ثب طیفف ضفدببکتریبیی ٍسفی لزبدس ثز ٝػزشوٛة
ٔحذٚدٚ ٜػیؼی اص ثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج ٌ ٚشْ ٔٙفی ٔیثبؿذ .دس كٛستی و ٝداسٚیی ثب طیف هحدٍد تٟٙب ػّی ٝتؼذاد ٔحذٚد اص ثبوتش ٞزب
ٔؤثش اػ .
فعبلیت ببکتریَاستبتیکٔ :یضاٖ فؼبِی ضذٔیىشٚثی و ٝسؿذ اسٌب٘یؼٓ سا هتَقف ٔی وٙذ .ایٗ فؼبِیز دس ؿزشایط آصٔبیـزٍبٞی ثزب آصٔزبیؾ
غّظ اػتب٘ذاسد اص اسٌب٘یؼٓ دس ثشاثش یىؼش سل ٞب ضذٔیىشٚثی لبثُ تؼییٗ اػ  .حذالُ غّظتی ؤ ٝب٘غ اص سؿذ اسٌب٘یؼزٓ ٔزیؿزٛد سا
حداقل غلظت ببزدارًدُ (ٌٛ )MICیٙذ.
فعبلیت ببکتریسیدالٔ :یضاٖ فؼبِی ضذٔیىشٚثی وٛٔ ٝجت هرگ اسٌب٘یؼٓ ٔیؿٛد .ایٗ فؼبِی دس ؿشایط آصٔبیـٍبٞی ثب لزشاس دادٖ غّظز
اػتب٘ذاسد اص اسٌب٘یؼٓ دس ثشاثش یه ػش اص سل ٞب ضذٔیىشٚثی لبثُ تؼییٗ اػ  .حذالُ غّظتی وٛٔ ٝجت ٔشي  99/9دسكذ اص جٕؼیز
ٔیىشٚثی ٔیؿٛد ث ٝػٛٙاٖ حداقل غلظت ببکتریکشی ( )MBCدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد.
ترکیب چٌد آًتیبیَتیک :تشویت آ٘تیثیٛتیه ٕٔىٗ اػ ث ٝدالیُ صیش ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیزشد )1( :افزضایؾ ٔحزذٚد ٜضزذثبوتشیبیی ثزشا
دسٔبٖ تجشثی یب دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب چٙذ ٔیىشٚثی (ٕٔ )2ب٘ؼ اص ظٟٛس اسٌب٘یؼٓٞب ٔمب ْٚدس طی دسٔبٖ ( )3سػیذٖ ثز ٝیزه اثزش وـزٙذٌی
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ٔضبػف
سیٌرشیسن آًتیبیَتیکی :تشویجی اص  2آ٘تیثیٛتیه و ٝفؼبِی ضذٔیىشٚثی آٟ٘ب ثیـتش اص حبِتی ٔیؿٛد وٞ ٝش وذاْ ث ٝتٟٙبیی ٔٛسد اػزتفبدٜ
لشاس ٌیش٘ذ.
آًتبگًَیسن آًتیبیَتیکی :تشویجی اص آ٘تیثیٛتیهٞب و ٝفؼبِی یه آ٘تیثیٛتیه ثب فؼبِی آ٘تیثیٛتیه دیٍش تذاخُ ایجبد ٔیوٙذ (ث ٝػجزبستی
ٔجٕٛع فؼبِی آٟ٘ب وٕتش اص حبِتی اػ وٞ ٝش وذاْ ث ٝتٟٙبیی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ).
بتبالکتبهبز :آ٘ضیٕی حّم ٝثتبالوتبْ سا دس آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ٞیذسِٚیض ٔیوٙذ .ثٙبثشایٗ آ٘تیثیٛتیه سا غیشفؼبَ ٔیوٙذ.
آ٘ضیٓ اختلبكی ثشا پٙیػیّیٗٞب ،ػفبِٛػپٛسیٗٞب ٚوبسثبپ ٓٙث ٝتشتیت ث٘ ٝبْ پٙیػیّیٙبص ،ػفبِٛػپٛسیٙبص  ٚوبسثبپٕٙبص ٔؼشٚفٙذ.

شکل  3-1هکبىّبی اصلی فعبلیت آًتیبیَتیک

هوبًعت از سٌتس دیَارُ سلَلی

دس ٌزؿتٟٓٔ ٝتشیٗ ٔىب٘یؼٓ فؼبِی آ٘تی ثیٛتیىیٚ ،اوٙؾ ثب ػٛأُ ػٙتض دیٛاس ٜػِّٛی ثٛد ٜاػ  .اغّت آ٘تیثیٛتیهٞب ٔؤثش ثزش
دیٛاس ٜػِّٛی ثبوتش ٞب دس دػتٝا ث٘ ٝبْ آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ (پٙیػیّیٗ ،ػفبِٛػزپٛسیٗ ،ػفبٔبیؼزیٗ ،وبسثزبپٛٙٔ ،ٓٙثبوتزبْ،
ٕٔب٘ؼ وٙٙذٜٞب ثتبالوتبٔبص) لشاس ٔیٌیش٘ذ  .چشا و ٝتٕزبْ آٟ٘زب داسا ػزبختٕبٖ ٔـزبثٟی ثز٘ ٝزبْ حّمز ٝثتبالوتزبْ ٞؼزتٙذ .ػزبیش
آ٘تیثیٛتیهٞب ٔؤثش ثش دیٛاس ٜػِّٛی ؿبُٔ ٘ٚىٔٛبیؼیٗ ،ثبػیتشاػیٗ  ٚػٛأُ ضزذ ٔبیىٛثزبوتشیٔ ْٛب٘ٙزذ ایض٘ٚیبصیزذ ،اتزبٔجٛت،َٛ
ػیىّٛػشیٗ  ٚاتی٘ٛبٔیذ ٞؼتٙذ.
آًتیبیَتیکّبی بتبالکتبم

تشویت اكّی ػبختٕبٖ دیٛاس ٜػِّٛی ثبوتش ٞب الی ٝپپتیذٌّٚیىبٖ اػ  .اػبع ایٗ ػبختٕبٖ ص٘جیشٜٞب  10تب  65د ػزبوبسیذ
ٔتـىُ اص ٚاحذٞب یه دس ٔیبٖ  -Nاػتیُ ٌّٛوض آٔیٗ  -N ٚاػتیُ ٔٛسأیه اػیذ اػ  .ایٗ ص٘جیشٜٞب ػپغ ثب پُٞب پپتیذ
ث ٝكٛسر ػشضی ٔتلُ ؿذ ٚ ٜدس اثش ایٗ اتلبَ ؿجىٝا ػخ اطشا ثبوتش ثٚ ٝجٛد ٔیآیذ .ػبخت ٝؿذٖ ایٗ پُٞب پٙتبپپتیذ
 ٚپٙتبٌالیؼیٗ ثٚ ٝػیّ ٝآ٘ضیٓٞبیی (ٔب٘ٙذ تشا٘غ پپتیذاص ،تشا٘غ ٌّیىٛصیالص ،وشثٛوؼی پپتیذاص) كٛسر ٔیٌیشد.
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ایٗ آ٘ضیٓٞب تٙظیٓ وٙٙذ ،ٜپشٚتئیٗٞب ٔتلُ ؿ٘ٛذ ٜث ٝپٙیػزیّیٗ (٘ )PBPSبٔیزذٔ ٜزیؿز٘ٛذ .چزشا وز ٝلزبدس ثز ٝاتلزبَ ثزٝ
آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ٞؼتٙذٍٙٞ .بٔی و ٝثبوتش دس حبَ سؿذ ،دس ٔؼشم ایٗ آ٘تیثیٛتیزهٞزب لزشاس ٌیزشد ،آ٘تزیثیٛتیزه ثزٝ
ٛٔ PBPSجٛد دس غـب ػیتٛپالػٕی ثبوتش ٔتلُ ؿذ ٚ ٜثب ٟٔبس ػٙتض الیز ٝپپتیزذٌّٚیىبٖ ػزجت آصاد آ٘زضیٓٞزب اتِٛیتیزه
ٔیٌشدد  ٚثب تجضی ٝپیؾػبصٞب دیٛاس ٜػِّٛی ثبوتش اص ثیٗ ٔیسٚد .پغ ٔیتٛاٖ ٌف آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ػٕٔٛبً ث ٝػٛٙاٖ
ػٛأُ ثبوتش وؾ ػُٕ ٔیوٙٙذ.
ٔمب ٔٚثبوتش ٞب دس ثشاثش آ٘تیثیٛتیهٞب خب٘ٛاد ٜثتبالوتبْ ثٚ ٝاػط ٝػٔ ٝىب٘یؼٓ صیش كٛسر ٔیٌیشد )1( :جّزٌٛیش اص ٚاوزٙؾ
ثیٗ آ٘تیثیٛتیه  ٚپشٚتئیٗٞب ٞ PBPذ (٘ )2بتٛا٘ی آ٘تیثیٛتیه دس اتلبَ ثزٞ )3( PBPS ٝیزذسِٚیض آ٘تزیثیٛتیزه ثزٚ ٝػزیّٝ
آ٘ضیٓٞب ثتبالوتبٔبص .اِٚیٗ ٔىب٘یؼٓ ٔمب ٔٚدس ثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی دس ػٛیٞٝب ػٛد٘ٛٔٚبع دیذ ٜؿذ .صیشا آٟ٘ب داسا غـزب
خبسجی ٞؼتٙذ و ٝآ٘تیثیٛتیه ثبیذ اص ٔٙبفز غـب خبسجی ػجٛس ٕ٘بیذ .اٌش تغییشاتزی دس پزشٚتئیٗٞزب تـزىیُ دٙٞزذ ٜایزٗ ٔٙبفزز
(پٛسیٗ) پیؾ آیذ ٔثالً تغییش دس ا٘ذاص ٚ ٜیب ؿىُ آٟ٘ب ایجبد ؿٛد ،آ٘تیثیٛتیه ٕ٘یتٛا٘ذ ٚاسد دیٛاس ٜػِّٛی ثبوتش ؿٛد.
ٕٞچٙیٗ ثبوتش ٞب ثب تغییش دس  ، PBPث ٝآ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ٔمبٔ ْٚیؿ٘ٛذ .ایٗ ٔىب٘یؼزٓ ؿزبُٔ )1( :تِٛیزذ ثزیؾ اص حزذ
( PBPفشآیٙذ ٘بدس) )2( ،وؼت  PBPجذیذ (اػتبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ٔمب ْٚثزٔ ٝتزیػزیّیٗ) )3( ،تغییزش دس ٛٔ PBPجزٛد تٛػزط
٘ٛتشویجی (اػتشپتٛوٛوٛع پ٘ٛٔٛٙیٔ ٝمب ْٚث ٝپٙیػیّیٗ) یب ٔٛتبػیٖٞٛب ٘مطٝا (ا٘تشٚوٛوٛع فبػیٔ ْٛمب ْٚث ٝپٙیػیّیٗ).
ثبالخش ٜثبوتش ٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثب تِٛیذ آ٘ضیٓ ثتبالوتبٔبص آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ سا غیشفؼبَ وٙٙذ .ثیؾ اص  200ثتبالوتبٔبص تب ثزٝحزبَ
ؿٙبػبیی ؿذ ٜاػ  .ثشخی اص آٟ٘ب اختلبف ث ٝپٙیػیّیٗ داؿت( ٝپٙیػیّیٙبص)  ٚثؼضزی ٔخزتق ػفبِٛػزپٛسیٗٞزب (ػفبِٛػزپٛسیٙبص)
ٞؼتٙذ ،یىؼش  ٓٞاص ِحبظ فؼبِی طیف ٚػیؼی داؿت ٚ ٝلبدس ث ٝغیشفؼبَ وشدٖ ثیـتش آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ٞؼتٙذ .دس یزه
طجمزٝثٙزذ  ،ثتبالوتبٔبصٞزب دس ٌ 6زش A ٜٚتزب  Dطجمزٝثٙزذ ؿزذٜا٘زذ .ثتبالوتبٔزبص وزالع  ،TEM-1 ٚ SHV-1 :Aؿزبیؼتشیٗ
پٙیػیّیٙبصٞب یبف ؿذ ٜدس ثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی (اؿشیـیبوّی  ٚوّجؼیال) ٞؼتٙذ و ٝحذالُ فؼبِی سا ثش ضزذ ػفبِٛػزپٛسیٗٞزب
داسدٛٔ .تبػی٘ ٖٛمطٝا دس طٖ وذوٙٙذ ٜایٗ آ٘ضیٓ ٔٙجش ث ٝایجبد ثتبالوتبٔبص ثش ضذ  ٕٝٞپٙیػزیّیٗٞزب ٔزیؿزٛد .ایزٗ ٌزش ٜٚاص
ثتبالوتبٔبصٞب ث٘ ٝبْ ثتبالوتبٔبصٞب ٚػیغاِطیف یب (ٔ )ESBLSؼشٞ ٚؼتٙذ .ایٗ ػٛأُ ثؼیبس ٔـىُػبص ٞؼزتٙذ ،چزشا وز ٝتٛػزط
پالػٕیذٞب وذ ؿذٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙذ ث ٝساحتی اص اسٌب٘یؼٕی ث ٝاسٌب٘یؼٓ دیٍش ٔٙتمُ ؿ٘ٛذ.
ایٗ ػٛأُ ٔٛجت ٔحذٚد ؿذٖ اػتفبد ٜاص آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ دس ثشخی اص ثیٕبسػتبٖٞب ؿذ ٜاػز  .ثتبالوتبٔزبص وزالع : B
ٔتبِٛآ٘ضیٓٞب ٚاثؼت ٝث ٝس) Zn( ٚاػ و ٝفؼبِی ٌؼتشدٜا ثشضذ تٕبْ آ٘تیثیٛتیهٞزب ثتبالوتزبْ (ٔب٘ٙزذ ػفبٔبیؼزیٗ ٞزب ٚ
وبسثبپٞ ٓٙب ) داسد .ثتبالوتبٔبص والع : Cػفبِٛػپٛسیٙبصٞب اِٚیٞ ٝؼتٙذ و ٝتٛػط وشٛٔٚص ْٚثبوتش وذ ٔیؿ٘ٛذ .ثیبٖ ایٗ آ٘ضیٓٞب
ٔؼٕٛالً ػشوٛة ٔیؿٛد .ثیبٖ ایٗ دػت ٝاص ثتبالوتبٔبصٞب ثؼیبس ٔـىُػبص اػ  ،چشا و ٝثشػّی ٝاوثش ػفبِٛػپٛسیٗٞب ٚػزیغاِطیزف
فؼبَ ٞؼتٙذ .والع Dثتبالوتبٔبصٞب :پٙیػیّیٙبصٞب یبف ؿذ ٜدس ثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ٞؼتٙذ.
پٌیسیلیيّب

آ٘تیثیٛتیهٞب خب٘ٛاد ٜپٙیػیّیٗ (جذ )3-6 َٚتشویجبتی ثب تأثیش صیبد  ٚثب ػٕی ا٘ذن ٞؼتٙذ .تشویت اكّی آٟ٘ب ٘ٛػی اػیذ آِزی
داسا حّم ٝثتبالوتبْ تٟی ٝؿذ ٜاص وـ لبسچ پٙیػیّیٌ ْٛشیضٚط٘ ْٛاػ  .دس طی ٔشحّز ٝسؿزذ وپزه  ٚدس فشآیٙزذ تخٕیزش ٔمزبدیش
صیبد اص ٚاػطٞٝب وّیذ ٔب٘ٙذ  -6آٔی ٛٙپٙی ػیال٘یه اػیذ (حّم ٝثتبالوتبْ تشویت ؿذ ٜثب حّم ٝتیبصِٚیذیٗ) تِٛیذ ٔیؿٛد .ایجبد
تشویجبر جبیٍضیٗ دس ػبختٕبٖ اكّی پٙیػیّیٗ ثبػث ایجبد تشویجبتی ثب ٔمب٘ ٔٚؼج ث ٝاػزیذ ٔؼزذ ٚ ٜافزضایؾ جززة اص طشیزك
دػتٍبٌٛ ٜاسؽ ٘ ٚیض ٔمب٘ ٔٚؼج ث ٝاثشار ٔخشة آ٘ضیٓ ثتبالوتبٔزبص (پٙزیػزیّیٙبص)  ٚیزب ایجزبد طیزف ٚػزیغ فؼبِیز ثزش ػّیزٝ
ثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی خٛاٞذ ؿذ.
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پٙیػیّیٗ ٘ Gؼج ث ٝاػیذ ٔؼذ ٜحؼبع ثٛد ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ ػّ تجٛیض آٖ ث ٝكٛسر دسٖٚسٌی  ٚتضسیمی ثشا دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛزب
ایجبد ؿذ ٜثٚ ٝػیّ ٝتؼذاد ٔحذٚد اص ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓٞب ٔیثبؿذ .پٙیػیّیٗ ٘ Vؼج ث ٝاػیذ ٔؼذٔ ٜمب ْٚثٛد ٚ ٜثز ٝػٙزٛاٖ داسٚ
خٛساوی ج ٟدسٔبٖ اػتفبدٔ ٜیؿٛد .پٙیػیّیٗٞب ٔمب ْٚث ٝپٙیػیّیٙبص ٘ظیش ٔتیػیّیٗ  ٚاٌضاػیّیٗ ثشا دسٔزبٖ ػف٘ٛز ٞزب
٘بؿی اص اػتبفیّٛوٛنٞب حؼبع ث ٝوبس ٔیسٚد .آٔپیػیّیٗ اِٚیٗ پٙیػیّیٗ ٚػیغاِطیف ثٛد ٜو ٝػّی ٝثؼیبس اص ثبػیُٞب ٌشْ
ٔٙفی خلٛكبً اؿشؿیبوّی ،پشٚتئٛع ٕٛٞ ٚفیّٛع ٔؤثش ثٛد ٜاػ ٕٞ .چٙیٗ پٙیػیّیٗٞب دیٍش (وزبسثٙیػزیّیٗ ،تیىبسػزیّیٗ،
پیپشاػیّیٗ) ػّی ٝطیف ٚػیؼی اص ثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی ؿبُٔ وّجؼیال ،ا٘تشٚثبوتش  ٚػٛیٞٝب ػٛد٘ٛٔٚبع ٔؤثش ٞؼتٙذ.
دػت ٝجذیذ اص پٙیػیّیٗٞب دس اثش تشویت ثب ثبصداس٘ذٜٞب ثتبالوتبٔبص تِٛیذ ؿذ ٜا٘ذ .ایزٗ ٕٔب٘ؼز وٙٙزذٜٞزب ثتبالوتبٔزبص (ٔب٘ٙزذ
والٚٚال٘یه اػیذ ،ػِٛجبوتبْ ،تبصٚثبوتبْ) ثٝطٛس ٘ؼجی ثطٛس خٛدثخٛد غیشفؼبَ ٔیؿ٘ٛذ ،أب ٍٙٞبٔی و ٝثب پٙیػیّیٗٞب (آٔپیػیّیٗ،
آٔٛوؼیػیّیٗ ،تیىبسػیّیٗ  ٚپیپشاػیّیٗ) تشویت ٔیٌشدد ،دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ٘بؿی اص ثبوتش ٞب تِٛیذوٙٙذ ٜثتبالوتبٔزبص ٔزؤثش
ٚالغ ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ ٕٔب٘ؼ وٙٙذٜٞب ث ٝطٛس غیشلبثُ ثشٌـ ث ٝثتبالوتبٔبص ثبوتشیبیی ٔتلُ ؿذ ٚ ٜآٟ٘ب سا غیشفؼزبَ ٔزیوٙٙزذ (اِجتزٝ
 ٕٝٞآ٘ضیٕٟب ث ٝایٗ ٕٔب٘ؼ وٙٙذٜٞب ٔتلُ ٕ٘یؿ٘ٛذ) پغ اص ایٗ اتلبَ ،تشویت داسٚیی ٔٙجش ث ٝتخشیت دیزٛاس ٜػزِّٛی ثزبوتش
ٔیٍشدد.
جدٍل  3-6پٌیسیلیي
هحدٍدُ فعبلیت

آًتیبیَتیکّب

پٙیػیّیٗٞب طجیؼی ،ثٙضیزُ پٙزیػزیّیٗ  ٚفٛٙوؼزی ٔتیزُ پٙزیػزیّیٗ ٔؤثش ػّی ٝتٕبْ اػتشپتٛوٛنٞب ثتبِٕٛٞیتیه  ٚاوثش آٟ٘ب فؼبِی ٔحذٚد
ػّی ٝاػتبفیّٛوٛنٞب داس٘ذ ،فؼبَ ػّیٍٛٙٙٔ ٝوٛنٞب  ٚاوثش ثیٛٞاص ٞب
(پٙیػیّیٗ )V
ٌشْ ٔثج  ،فؼبِی ضؼیف ػّی ٝثبػیُٞب ٛٞاص  ٚثیٛٞاص ٌشْ ٔٙفی
پٙیػیّیٗٞب ٔمب ْٚث ٝپٙزیػزیّیٙبص (٘فؼزیّیٗٔ ،تزیػزیّیٗ ،اٌضاػزیّیٗٔ ،ـبث ٝپٙیػیّیٗٞب طجیؼی داسا فؼبِی ػّی ٝاػتبفیّٛوٛنٞب
وّٛاٌضاػیّیٗ ،د وٌّٛضاػیّیٗ)
پٙززیػززیّیٗٞززب ثززب طیززف ٌؼززتشد ٜآٔیٙزز ٛپٙززیػززیّیٗ (آٔپززیػززیّیٗ ،فؼبِی ػّی ٝوٛوٛػیٞب ٌشْ ٔثج ٔؼبدَ پٙیػیّیٗٞب طجیؼی ،فؼبَ
آٔٛوؼیػیّیٗ) ،وبسثٙی ػیّیٗ ،تیىبسػیّیٗ ،یٛسیذٚپٙیػیّیٗ (پیپشاػیّیٗ) ػّی ٝثشخی اص ثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی
ثتبالوتبْ ٕٞشا ٜثبصداس٘ذ ٜثتبالوتبٔبص (آٔٛوؼی ػزیّیٗ /والٚٚال٘یزه اػزیذ ،فؼبِیزز ٔـززبث ٝثززب ثتبالوتززبْ ثزز ٝاضززبف ٝفؼبِیزز ثٟجٛدیبفتزز ٝػّیززٝ
اػتبفیّٛوٛن ٞب ِٔٛذ ثتبالوتبٔبص  ٚثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ا٘تخبثیٔ ،زب٘غ
پیپشاػیّیٗ /تبصٚثبوتبْ ،آٔپیػیّیٗ /ػِٛجبوتبْ)
ػُٕ تٕبْ ثتبالوتبٔبصٞب ٕ٘یؿٛد ،پیپشاػیّیٗ /تبصٚثبوتزبْ ثیـزتش اص ٕٞزٝ
ٔؤثش ٞؼتٙذ.
سفبلَسپَریيّب ٍ سفبهبیسیيّب

ػفبِٛػپٛسیٗٞب آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ٞؼتٙذ وز ٝاص  -7آٔیٛٙػفب ِٛػزپٛسا٘یه اػزیذ (حّمز ٝثتبالوتزبْ تشویزت ؿزذ ٜثزب حّمزٝ
د ٞیذسٚتیبصیٗ) اص لبسچ ػفبِٛػپٛسی ْٛث ٝدػ آٔذٜا٘ذ (جذ .)3-7 َٚػفبٔبیؼیٗٞب ؿجی ٝػفبِٛػپٛسیٗٞب ثٛد ٜث ٝاػزتثٙب ایٙىزٝ
آٟ٘ب داسا یه اوؼیظٖ دس ٔىبٖ ػِٛفٛس دس حّم ٝد ٞیذسٚتیبصیٗ ثٛد٘ ٚ ٜؼج ثٞ ٝیزذسِٚیض تٛػزط ثتبالوتبٔزبص پبیزذاس ثیـزتش
داس٘ذ .ػفبِٛػپٛسیٗٞب  ٚػفبٔبیؼیٗٞب ٔىب٘یؼٕی ٔـبث ٝثب پٙیػیّیٗ داس٘ذ .أب ٘ؼج ث ٝپٙیػیّیٗٞب طیف ضذثبوتشیبیی ٚػیغتزش
داس٘ذ .ضٕٗ ایٙى٘ ٝؼج ث ٝتؼذاد صیبد اص ثتبالوتبٔبصٞب ٔمب ٔٚداس٘ذ  ٚخلٛكیبر فبسٔبوِٛٛطیه آٟ٘ب ثٟجزٛد یبفتز ٝاػز (ٔب٘ٙزذ
افضایؾ ٘یٕ ٝػٕش).
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جدٍل  3-7هثبلّبیی از سفبلَسپَریيّب ٍ سفبهبیسیيّب
آًتیبیَتیکّب

هحدٍدُ فعبلیت

طیف ٔحزذٚد (ػفبِىؼزیٗ ،ػزفبِٛتیٗ ،ػزفبصِٚیٗ،
ػفبپیشیٗ ،ػفشادیٗ)
طیف ٌؼتشد( ٜػفبوّٛس ،ػفٛسٚوؼیٓ)

فؼبِیتی ثشاثش ثب اٌضاػیّیٗ ػّی ٝثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج  ،ثشخی ٌشْ ٔٙفیٞب (ٔب٘ٙذ
اؿشؿیبوّی ،وّجؼیال ،پشٚتئٛع ٔیشاثیّیغ)
فؼبِیتی ثشاثش ثب اٌضاػیّیٗ ػّی ٝثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج  ،فؼبِی ٔزؤثش ػّیزٌ ٝزشْ
ٔٙفیٞب ؿبُٔ ا٘تشٚثبوتش ،ػیتشٚثبوتش ٌٞٝ٘ٛ ٚب پشٚتئٛع
فؼبِیتی ؿجی ٝث ٝػفبِٛػپٛسیٗٞب ٚػیغاِطیف داسد أزب ثز ٝثتبالوتبٔبصٞزب وٕتزش
حؼبع ٞؼتٙذ.
فؼبِیتی ثشاثش ثب اٌضاػیّیٗ ػّی ٝثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج  ،فؼبِی ٔزؤثش ػّیزٌ ٝزشْ
ٔٙفیٞب ؿبُٔ ػٛد٘ٛٔٚبع
فؼبِیتی ثشاثش ثب اٌضاػیّیٗ ػّی ٝثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج  ،فؼبِی تزب حزذ ثٟجزٛد
یبفت ٝثش سٌ ٚشْ ٔٙفیٞب

طیف ٌؼتشد( ٜػفٛتتبٖ ،ػفٛوؼیتیٗ)
طیف ٚػیغ (ػفىؼیٓ ،ػفٛتبوؼزیٓ ،ػفتشیبوؼز،ٖٛ
ػفتبصیذیٓ)
طیف افضایؾ یبفت( ٝػفپیٓ ،ػفپیش)ْٚ

تغییشار ثیٛؿیٕیبیی دس ِٔٛى َٛاكّی ایٗ آ٘تیثیٛتیه ثبػث ایجبد آ٘تیثیٛتیهٞبیی ثب خلٛكیبر داسٚیزی ثٟتزش  ٚفؼزبَتزش ؿزذٜ
اػ  .آ٘تیثیٛتیهٞب ٘ؼُ ا َٚثب طیف فؼبِی ٔحذٚد ٔٙحلزش ثز ٝػزٛیٞٝزب اؿشؿزیبوّی ،وّجؼزیال ،پشٚتئزٛع ٔیزشاثیّیغ ٚ
وٛوؼیٞب ٌشْ ٔثج حؼبع ث ٝاٌضاػیّیٗ ٔیثبؿٙذ .ثیـتش آ٘تیثیٛتیهٞب ٚػیغاِطیف ٘ؼزُ د ْٚػّیزٕٛٞ ٝفیّزٛع آ٘فّزٛا٘ضا،
ٌٞٝ٘ٛزب ا٘تشٚثزبوتش ،ػزیتشٚثبوتش ٌ٘ٛ ٚزٞٝزب ػشاؿزیب ،ثشخزی اص ثزیٞزٛاص ٞزب ٔب٘ٙزذ ثبوتشٚئیزذع فزشاطیّیغ ٔزؤثش ٞؼزتٙذ.
آ٘تیثیٛتیهٞب ٘ؼُ ػ ْٛثب طیف ٌؼتشد ٚ ٜآ٘تیثیٛتیهٞب ٘ؼُ چٟبسْ ثب طیف ٌؼزتشدٜتزش ثزش ػّیز ٝثیـزتش اػضزب خزب٘ٛادٜ
ا٘تشٚثبوتشیبػ ٚ ٝػٛد٘ٛٔٚبع آئشٚطیٛٙصا اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ .آ٘تیثیٛتیهٞب ثب طیف اثشثخـی ٌؼتشدٜتش ػّی ٝثتبالوتبٔبصٞزب پبیزذاس
اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذٔ .تأػفب٘ ٝثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی ث ٝػشػ دس ثشاثش ػفبِٛػپٛسیٗٞب  ٚػفبٔبیؼیٗٞب ٔمب٘ ٔٚـبٖ ٔیدٙٞزذ .ایزٗ
ٔمب ٔٚدس اثتذا ث ٝكٛسر تِٛیذ ثتبالوتبٔبص ثٛد ٚ ٜدس ٘تیج ٝاػتفبد ٜاص ایٗ ػٛأُ سا دس ثؼیبس ٔٛاسد ٔحذٚد وشد ٜاػ .
سبیر آًتیبیَتیکّبی بتبالکتبم

ا٘ٛاع دیٍش اص آ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ؿبُٔ وبسثبپٔ( ٓٙب٘ٙذ ایٕیپ ،ٓٙاستبپٔ ٚ ٓٙشٚپٛ٘ٛٔ ٚ )ٓٙثبوتبْٞب (آصتش٘ٚبْ) ٞؼتٙذ (جزذَٚ
 .)3-8وبسثبپٞٓٙب آ٘تیثیٛتیهٞب ٚػیغاِطیف ٔیثبؿٙذ و ٝػّی ٝاسٌب٘یؼٓٞب ٌشٜٞٚب ٔختّف ثز ٝاػزتثٙب یزه ٌزش( ٜٚؿزبُٔ
اػتبفیّٛوٛنٞب ٔمب ْٚث ٝاٌضاػیّیٗ ،ا٘تشٚوٛن فؼی ٚ ْٛػٛیٞٝب ػٛد٘ٛٔٚبع  ٚثشخی ثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی) ٔزؤثش ٞؼزتٙذ .دس
ػٛم ٔٛٙثبوتبْٞب ،آ٘تیثیٛتیهٞبیی ثب طیف ٔحذٚد ٞؼتٙذ و ٝتٟٙزب دس ٔمبثزُ ثزبوتش ٞزب ٌزشْ ٔٙفزی ٞزٛاص وزبسثشد داس٘زذ.
ثبوتش ٞب ثیٛٞاص ٌ ٚشْ ٔثج ٘ؼج ث ٝآٟ٘ب ٔمبٞ ْٚؼتٙذ .آ٘تیثیٛتیهٞب ثب طیف ضذٔیىشٚثی وٓ دس دسٔزبٖ ػف٘ٛز ٞزب
خبف ،ثذ ٖٚایجبد ػبسض ٝدس ثیٕبساٖ ٘ ٚیض اثش ػٛء ثش س ٚثبوتش ٞب فّٛس طجیؼی ثذٖ وبسثشد داسد.
جدٍل 3-8سبیر آًتیبیَتیکّبی بتبالکتبم
آًتیبیَتیکّب

هحدٍدُ فعبلیت

وبسثبپ( ٓٙایٕیپٔ ،ٓٙشٚپ ،ٓٙاستبپ)ٓٙ

آ٘تیثیٛتیه ثب طیف ٌؼتشد ٜو ٝػّی ٝاوثزش ثزبوتش ٞزب ٌزشْ ٔثجز ٌ ٚزشْ ٔٙفزی ٞزٛاص ٚ
ثیٛٞاص ث ٝاػتثٙب اػتبفیّٛوٛنٞب ٔمزب ْٚثز ٝاٌضاػزیّیٗ ،اوثزش ا٘تشٚوزٛنٞزب فؼزیٚ ْٛ
ثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی (ٔب٘ٙذ ثٛسخِٛذسیب ،اػتٛٙتشٚف٘ٛٔٛبع  ٚثشخی اص ػٛد٘ٛٔٚبعٞب) ٔؤثش اػ .
فؼبَ ػّی ٝثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ٛٞاص أب غیشفؼبَ دس ثشاثش وٛوؼیٞب ٌشْ ٔثج یب ثیٛٞاص

ٔٛٙثبوتبْ (آصتش٘ٚبْ)
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گلیکَپپتیدّب

٘ٚىٔٛبیؼیٗ ٌّیىٛپپتیذ ٔؤثش ثش دیٛاس ٜػِّٛی ثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج اػ و ٝاص اػتشپتٔٛبیؼزغ اٚسیٙتزبِیغ ٌشفتز ٝؿزذ ٜاػز .
٘ٚىٔٛبیؼیغ ضٕٗ ٚاوٙؾ ثب  -Dآال٘یٗ –  -Dآال٘یٗ ا٘تٟبیی ص٘جیشٜٞب پٙتبپپتیذ ،تـىیُ پُ ثیٗ ص٘جیشٜٞب پپتیذٌّٚیىبٖ سا
ٔختُ ٔیوٙذ .ایٗ آ٘تیثیٛتیه ثشا دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ٘بؿی اص اػتبفیّٛوٛنٞب ٔمب ْٚث ٝاٌضاػیّیٗ  ٚػزبیش ثزبوتش ٞزب ٌزشْ
ٔثج ٔمب ْٚث ٝآ٘تیثیٛتیهٞب ثتبالوتبْ ث ٝوبس ٔیسٚد.
٘ٚىٔٛبیؼیٗ ثش س ٚثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی ٔؤثش ٘یؼ  .چشا وِٛٔ ٝى َٛثضسٌی ثٛد ٚ ٜلبدس ث ٝػجٛس اص غـب خبسجی  ٚسػیذٖ ثزٝ
ٔىبٖ ٞذ دس پپتیذٌّٚیىبٖ ٕ٘یثبؿذ .ػال ٜٚثش ایٗ ثؼضی اص اسٌب٘یؼٓٞب ث ٝطٛس راتی ٘ؼج ث٘ٚ ٝىٔٛبیؼیٗ ٔمبٞ ْٚؼزتٙذ (ٔب٘ٙزذ
ِٛوٛ٘ٛػتٛن ،الوتٛثبػیّٛع پذیىٛوٛع ٌٞٝ٘ٛ ٚب اسیضیپّٛتشیىغ) چشا و ٝپٙتبپپتیذ دس ایزٗ ثزبوتش ٞزب ثز -D ٝآال٘زیٗ – -D
الوتبر ختٓ ؿذ ٜدس ٘تیج٘ٚ ٝىٔٛبیؼیٗ ث ٝآٟ٘ب ٔتلُ ٕ٘یؿٛد .ایٗ ٔمب ٔٚدس ثشخی اص ٌٞٝ٘ٛب ا٘تشٚوٛن وز ٝثز ٝا٘تٟزب -D
آال٘یٗ –  -Dػشیٗ ختٓ ٔیؿ٘ٛذ ٔ ٓٞـبٞذٔ ٜیٌشدد (٘ظیش ا٘تشٚوٛوٛع ٌبِیٙبس ٚ ْٚا٘تشٚوٛوٛع وبصئی فالٚٚع).
ثشخی اص ػٛیٞٝب ا٘تشٚوٛوٛع (ثٚ ٝیظ ٜا٘تشٚوٛوٛع فؼی ٚ ْٛا٘تشٚوٛوٛع فىبِیغ) ٘ٛػی ٔمب )VanB , VanA( ٔٚاوتؼبثی
٘ؼج ث٘ٚ ٝىٔٛبیؼیٗ پیذا ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ث ٝایٗ تشتیت و ٝطٖٞب ػبُٔ ایٗ ٔمب ٔٚثش س ٚپالػٕیذ ثٛد ٚ ٜثزٕٞ ٝزیٗ جٟز ػزجت
ایجبد ٔـىُ دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ا٘تشٚوٛوٛػی ؿذ ٜاػ  .دس ضٕٗ ؿٛاٞذ ٚجٛد داسد و ٝایٗ طٖٞب ث ٝاػتبفیّٛوٛنٞب ٔٙتمزُ
ٔی ؿ٘ٛذ (ثشٔجٙب تجشثیبر آصٔبیـٍبٞی)  ٚدس ٘تیج ٝیه اسٌب٘یؼٓ ثب ٔمب ٔٚثبال  ٚثیٕبس صایی ثیـتش حبكُ ٔیؿٛد .طٖ ٔمبٔٚ

ث٘ٚ ٝىٔٛبیؼیٗ ثش س ٚتشا٘ؼپٛص ٖٚس ٚپالػٕیذ و٘ٛظٌٚبتی ٛچٙذ ٔمبٔٚتی ،حُٕ ٔیؿزٛد .تشا٘ؼزپٛص ٖٚاص ا٘تشٚوٛوزٛع فىزبِیغ
ٚاسد پالػٕیذ ٔمب ٔٚدس اػتبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ٔزیؿزٛد .دس ٘تیجز ٝایزٗ ا٘تمزبَ ،اػزتبفیّٛوٛوٛع اٚسئزٛع ثز٘ٚ ٝىٔٛبیؼزیٗ،
آٔیٌّٛٙیىٛصیذ  ٚػبیش آ٘تیثیٛتیهٞب ٔمب ٔٚپیذا ٔیوٙذ .ایٗ پالػٕیذ تٛػط و٘ٛظٌٚبػیٔ ٖٛیتٛا٘ذ ث ٝػبیش اػتبفیّٛوٛنٞب ٔٙتمُ
ؿٛد.
پلیپپتیدّب

ثبػیتشاػیٗ اص ثبػیّٛع ِیىٙی فشٔیغ ثٝدػ آٔذ ٚ ٜیه پّیپپتیذ اػ و ٝث ٝكٛسر تشویجبر جّذ ٛٔ ٚضؼی اػتفبدٔ ٜیؿزٛد
(ٔثالً دس وشْ ،پٕبد  ٚاػپش ٞب) .ثٕٞ ٝیٗ ج ٟاص آٖ ثیـتش دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب پٛػتی ٘بؿی اص ثبوتش ٞب ٌشْ ٔثجز اػزتفبدٜ
ٔیؿٛد (ٔخلٛكبً ػّی ٝاػتبفیّٛوٛوٛع  ٚاػتشپتٛوٛوٛع ٌش .)A ٜٚثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی ٘ؼج ث ٝداسٔ ٚمب ٔٚداس٘ذ .ایزٗ داسٚ
ثبػث ٟٔبس ػٙتض دیٛاس ٜػِّٛی ثب ٔذاخّ ٝدس دفؼفشیالػی ٚ ٖٛػّٕىشد حبُٔٞب پپتیذ (ٔؼئ َٛا٘تمبَ پیؾػبصٞب پپتیذٌّٚیىبٖ
اص ٔیبٖ غـب ػیتٛپالػٕی ث ٝدیٛاس ٜػِّٛی) ٔیؿ٘ٛذ .ثبػیتشاػزیٗ ٕٔىزٗ اػز ثبػزث تخشیزت غـزب ػیتٛپالػزٕی ٟٔ ٚزبس
٘ؼخٝثشداس  RNAؿٛدٔ .مب٘ ٔٚؼج ث ٝآٖ ث ٝاحتٕبَ صیبد دس اثش ٘مق دس ٚسٚد ٘ ٚفٛر آ٘تیثیٛتیه ث ٝداخزُ اسٌب٘یؼزٓ ایجزبد
ٔیؿٛد.

پّیٔیىؼیٗ جضء ٌش ٜٚپّیپپتیذٞب حّمٔ ٛـتك اص ثبػیّٛع پّی ٔیىؼب اػ  .اثشٌززاس ایزٗ آ٘تزیثیٛتیزه ثزش س ٚغـزبٞب
ثبوتش ث ٝدِیُ ٚاوٙؾ ثب ِیپٛپّی ػبوبسیذٞب  ٚفؼفِٛیپیذٞب غـب خبسجی ثٛد ٚ ٜدس ٘تیجٛٔ ٝجزت افزضایؾ ٘فٛرپززیش غـزب ٚ
ٔشي ػّٔ َٛیؿٛد .پّیٔیىؼیٗ ( E ٚ Bوّیؼتیٗ) ثبػث ایجبد ػٛاسم ؿزذیذ وّیزٔ ٛزیٌشد٘زذ (٘فشٚتٛوؼیؼزیتی)  ٚثٙزبثشایٗ
اػتفبد ٜاص آٖ ٔحذٚد ث ٝدسٔبٖ خبسجی ػفٞ ٘ٛب ٔٛضؼی ٔب٘ٙذ اٚتی ثیش٘ٚی ،ػف ٘ٛچـٓ  ٚػفٞ ٘ٛب پٛػ ٔزیؿزٛد .ایزٗ
آ٘تیثیٛتیهٞب تٟٙب ػّی ٝثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ٔؤثش ٞؼتٙذ .چشا و ٝثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج غـب خبسجی ٘ذاس٘ذ.
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ایسًٍیبزید ،اتیًَبهید ،اتبهبَتَل ٍ سیکلَسریي

تٕبْ ایٗ آ٘تیثیٛتیهٞب ثش دیٛاس ٜػِّٛی ثبوتش ٔؤثش ثٛد ٚ ٜدس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ٘بؿی اص ٔبیىٛثبوتشیْٞٛب وبسثشد داس٘ذ .ایض٘ٚیبصیذ
(ایض٘ٚیىٛتیٙیه اػیذ ٞیذساصیذ ] )[INHثٝكٛسر ثبوتشیؼیذاَ ثش س ٚتمؼیٓ ٔبیىٛثبوتشیْٞٛب ػُٕ ٔیوٙذ .أزب ٔىب٘یؼزٓ دلیزك
ػّٕىشد آٖ ث ٝخٛثی ؿٙبػبیی ٘ـذ ٜاػ ٕٔ .ىٗ اػ و ٝثش ػٙتض ٔبیىِٛیه اػیذ (ٔب٘غ اص اؿجبع ص٘جیزشٜٞزب ثّٙزذ اػزیذچشة ٚ
طٛیُ ؿذٖ اػیذٞب چشة ٔی ؿٛد) ٔؤثش ثبؿذ .اتی٘ٛبٔیذ ٔـتمی اص ایض٘ٚیبصیذ ثزٛد ٚ ٜػزٙتض ٔبیىِٛیزه اػزیذ سا ثّٛوزٔ ٝزیوٙزذ.
اتبٔجٛت َٛدس ػٙتض آساثیٌٛٙبالوتبٖ دیٛاس ٜػِّٛی اختالَ ایجبد ٔیوٙذ .ػیىّٛػشیٗ ٔٛجت ٟٔبس دس آ٘ضیٓ  -Dآال٘یٗ –  -Dآال٘زیٗ
ػٙتتبص  ٚآال٘یٗ ساػٕبص و ٝػٙتض دیٛاس ٜػِّٛی سا وبتبِیض ٔیوٙذٔ ،یؿٛدٔ .مب ٔٚثٞ ٝش آ٘تیثیٛتیه دس ٘تیج ٝوبٞؾ جزة داس ٚثٝ
داخُ ػّ َٛثبوتش  ٚیب تغییش ٔىبٖٞب ٞذ ثٚ ٝجٛد ٔیآیذ.
هوبًعت از سٌتس پرٍتئیيّب

آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٕٔب٘ؼ وٙٙذ ٜاص ػٙتض پشٚتئیٗ ثب اثش ثش س ٚصیش ٚاحذٞب وٛچه  ٚثضسي سیجٛص ْٚث ٝد ٚدػت ٝاكّی تمؼیٓ ٔی
ؿ٘ٛذ.
 -1آ٘تی ثیٛتیه ٞبیی و ٝثب اثش ثش س ٚصیش ٚاحذ  30Sسیجٛص ْٚاص پشٚتئیٗ ػبص ٕٔب٘ؼ ٔی ٕ٘بیٙذٔ .ثُ آٔیٌّٛٙیىٛصیزذٞب
 ٚتتشاػبیىّیٗ
 -2آ٘تی ثیٛتیه ٞبیی و ٝثب اثش ثش س ٚصیش ٚاحذ  50Sسیجٛص ْٚاص پشٚتئیٗ ػبص ٕٔب٘ؼ ٔی ٕ٘بیٙذٔ .ثُ اٌضاصِٚیذیٞ ٖٛٙب،
وّشأفٙیىُٔ ،بوشِٚیذ ،وّیٙذأبیؼیٗ  ٚاػتشپتٌٛشأیٗ
آهیٌَگلیکَزیدّب

آ٘تیثیٛتیهٞب آٔیٌّٛٙیىٛصیذ اص لٙذٞب آٔیٙی تـىیُ ؿذ ٜا٘ذ و ٝثٚ ٝاػط ٝپی٘ٛذٞب ٌّیىٛصیذ ث ٝیه حّم ٝآٔیٛٙػیىّیتَٛ
ٔتلُ ٔیؿ٘ٛذ (جذ .)3-9 َٚاػتشپتٔٛبیؼیٗ٘ ،ئٔٛبیؼیٗ ،وب٘بٔبیؼیٗ  ٚتٛثشأبیؼیٗ اص ٌٞٝ٘ٛزب اػتشپتٔٛبیؼزغ حبكزُ ؿزذٚ ٜ
جٙتبٔبیؼیٗ  ٚػیضٔٚبیؼیٗ اص ٌٞٝ٘ٛب ٔیىشٛٙٔٚػپٛسا ث ٝدػ آٔذ ٜاػ  .آٔیىبػیٗ ٘ ٚتیُ ٔبیؼیٗ ث ٝتشتیزت ٔـزتمبر ػزٙتض
وب٘بٔبیؼیٗ  ٚػیضٔٚبیؼیٗ ٞؼتٙذ .ایٗ آ٘تیثیٛتیهٞب اص طشیك غـبٞب خبسجی (دس ثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی) دیٛاس ٜػِّٛی  ٚغـب
ػیتٛپالػٕی ث ٝػیتٛپالػٓ ػّ َٛثبوتش ٚاسد ؿذ ٚ ٜاص طشیك اتلبَ غیشلبثُ ثشٌـز ثز ٝپزشٚتئیٗٞزب سیجزٛصٔٚی  ،30Sػزٙتض
پشٚتئیٗ سا ٟٔبس ٔیوٙٙذ .ایٗ اتلبَ ث ٝسیجٛص ْٚد ٚاثش داسد :ا َٚتِٛیذ پشٚتئیٗٞب غیشػبد دس ٘تیج ٝاؿتجب ٜدس خٛا٘ذٖ ٚ mRNA
د ْٚثبػث لطغ پشٚتئیٗػبص ث ٝػّ آصاد پیؾ اص ٔٛػذ سیجٛص ْٚاص .mRNA
آٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب دس ٘تیج ٝتٛا٘بیی اتلبَ غیشلبثُ ثشٌـ ث ٝسیجٛص ،ْٚثبوتشیؼیذاَ ٞؼتٙذ  ٚث ٝطٛس ٔؼٕ َٛدس دسٔبٖ ػف٘ٛز ٞزب
ثذخیٓ ٘بؿی اص ثبػیُ ٞب ٌشْ ٔٙفی (ٔثُ ا٘تشٚثبوتشیبػی ،ٝػٛد٘ٛٔٚبع  ٚاػیٙتٛثبوتش)  ٚثشخی اص ثبوتش ٞب ٌشْ ٔثجز ثز ٝوزبس
ٔیس٘ٚذ٘ .فٛر آٟ٘ب ث ٝغـب ػیتٛپالػٕی دس ؿشایط ٛٞاص  ٚثب ٔىب٘یؼٓ ٚاثؼت ٝث ٝا٘شط كٛسر ٔیٌیشد.
پغ ثیٛٞاص ٞب ٘ؼج ث ٝآٟ٘ب ٔمبٞ ْٚؼتٙذ ،اػتشپتٛوٛوٛع  ٚا٘تشٚوٛوٛع ٘ؼج ثز ٝآٔیٌّٛٙیىٛصیزذٞب ٔمزبٞ ْٚؼزتٙذ ،چزشا وزٝ
آ٘تیثیٛتیه ث ٝػختی ٔیتٛا٘ذ ث ٝدیٛاس ٜػِّٛی ایٗ ثبوتش ٞب ٘فٛر ٕ٘بیذ .ثٕٞ ٝیٗ ػّ ج ٟدسٔبٖ ایزٗ ٔیىشٚاسٌب٘یؼزٓٞزب ثزٝ
اػتفبدٓٞ ٜصٔبٖ اص یه آٔیٌّٛٙیىٛصیذ  ٚیه ٕٔب٘ؼ وٙٙذ ٜاص ػٙتض دیٛاس ٜػِّٛی (ٔب٘ٙذ پٙیػیّیٗ ،آٔپیػیّیٗ ٘ٚ ٚىٔٛبیؼیٗ) ٘یبص
ٔیثبؿذ.
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آ٘تیثیٛتیهٞب جٙتبٔبیؼیٗ  ٚتٛثشأبیؼیٗ  ٚآٔیىبػیٗ ػٕٔٛبً ثیـتش اص ثمی ٝاػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ ،ضزٕٗ ایزٗوز ٝداسا طیزف ٚػزیغ
فؼبِی ضذٔیىشٚثی ٞؼتٙذٞ .ش ػ ٝآ٘تی ثیٛتیه ٔزوٛس ثشا دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ػیؼتٕیه ٘بؿی اص ثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفزی ٔب٘ٙزذ
خب٘ٛاد ٜآ٘تشٚثبوتشیبػی ٚ ٝػٛد٘ٛٔٚبع اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ .آٔیىبػیٗ غبِجبً ثشا دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ایجبد ؿذ ٜثٚ ٝػیّ ٝثزبوتش ٞزب
ٌشْ ٔٙفی ٔمب ْٚث ٝجٙتبٔبیؼیٗ  ٚاػتشپتٔٛبیؼیٗ ثشا دسٔبٖ تٛثشوّٛصیغ ،تٛالسٔی  ٚدسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب اػتبفیّٛوٛوی ٔمب ْٚثزٝ
جٙتبٔبیؼیٗ یب ػفٞ ٘ٛب ا٘تشٚوٛوی (ث ٝكٛسر تشویت ثب یه پٙیػیّیٗ) اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ.
ٔمب٘ ٔٚؼج ث ٝآٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب ث ٝػ ٝكٛسر سٔ ٚزیدٞزذٛٔ )1( :تبػزی ٖٛدس ٔحزُ اتلزبَ ثز ٝسیجزٛص )2( ،ْٚوزبٞؾ ٚسٚد
آ٘تیثیٛتیه ث ٝداخُ ثبوتش  )3( ،تغییش آ٘ضیٕبتیزه آ٘تزیثیٛتیزه ( )6افزضایؾ خزشٚآ آ٘تزیثیٛتیزه اص ػزّ .َٛثز ٝغیزش اص جزٙغ
ا٘تشٚوٛوٛع ،ایجبد ٔمب ٔٚدس اثش تغییش سیجٛص ْٚثبوتش ٘ؼجتبً غیشٔؼٕ َٛاػ  .دس ٘تیج ٝوٛوؼیٞب ٌزشْ ٔثجز ٟٔزٓ فمزط دس
كٛسر اػتفبد ٜاص یه آٔیٌّٛٙیىٛصیذ ثب یه آ٘تیثیٛتیه ٔؤثش ثش دیٛاس ٜػِّٛی اص ثیٗ ٔیس٘ٚذ و ٝایٗ ٔمب ٔٚاص ٘ظزش وّیٙیىزی ثزب
إٞی اػ ٔ .مب ٔٚایجبد ؿذ ٜدس اثش ٟٔبس ا٘تمبَ آ٘تیثیٛتیه ث ٝداخُ ػّ َٛثبوتش دس ثشخزی ٔٛالزغ دس ػزٛد٘ٛٔٚبع ٔـزبٞذٜ
ؿذ ٜاػ ِٚ .ی ایٗ حبِ ثیـتش دس ثبوتش ٞب ثیٛٞاص دیذٔ ٜیؿٛد .تغییزشار آ٘ضیٕبتیزه آٔیٌّٛٙیىٛصیزذٞب ثزب فؼفشیالػزی،ٖٛ
آد٘یالػی ٚ ٖٛاػتیالػیٌ ٖٛشٜٞٚب آٔیٗ ٞ ٚیذسٚوؼیُ ایجبد ٔی ؿٛد و ٝثبػث ایجبد ٔمب ٔٚثز ٝآٔیٌّٛٙیىٛصیزذٞب ٔزی ٌزشدد.
تفبٚر دس فؼبِی ضذثبوتشیبیی آٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب ٔختّف ،ثٚ ٝاوٙؾ ٔتمبثُ ثیٗ ایٗ آ٘تی ثیٛتیىٟب  ٚآ٘ضیٓٞب فٛق ثؼتٍی داسد.
جدٍل  3-9آهیٌَگلیکَزیدّب ٍ آهیٌَسیکلیتَلّب
آًتیبیَتیکّب

هحدٍدُ فعبلیت

آٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب (اػتشپتٔٛبیؼیٗ ،وب٘بٔبیؼزیٗ،
جٙتبٔبیؼیٗ ،تٛثشأبیؼیٗ  ٚآٔیىبػیٗ)

دس اثتذا ثشا دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ٘بؿی اص ثبوتش ٞزب ٌزشْ ٔٙفزی ثز ٝوزبس ٔزیسفز ،
وب٘بٔبیؼیٗ فؼبِی ٔحذٚد داسد ،تٛثشأبیؼیٗ ٘ؼج ث ٝجٙتبٔبیؼیٗ ثشا دسٔبٖ ػف٘ٛز
ٞززب ٘بؿززی اص ػززٛد٘ٛٔٚبع ٔززؤثشتش اػ ز  .آٔیىبػززیٗ ثیـززتش اص ٕٞززٔ ٝززؤثش اػ ز .
اػتشپتٔٛبیؼیٗ  ٚجٙتبٔبیؼیٗ ثب دیٛاس ٜػِّٛی تشویت ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛزب
ا٘تشٚوٛوی ث ٝوبس ٔیس٘ٚذ .اػتشپتٔٛبیؼیٗ ػّیٔ ٝبیىٛثبوتشی ٚ ْٛثشخزی اص ثبػزیُٞزب
ٌشْ ٔٙفی ث ٝوبس ٔیسٚد.
فؼبَ ػّی٘ ٝیؼشیب ٌٛ٘ٛسٜآ

آٔیٛٙػیىّیت( َٛاػپىتیٔٛٙبیؼیٗ)
تتراسبیکلیي

تتشاػبیىّیٗٞب (جذ )3-9 َٚآ٘تیثیٛتیهٞب ٚػیغاِطیف  ٚثبوتشیٛاػتبتیه ٞؼتٙذ و ٝػٙتض پشٚتئیٗ دس ثبوتش سا ثزب جّزٌٛیش اص

اتلبَ آٔی ٛٙآػیُ ز  tRNAث ٝوٕپّىغ سیجٛصٟٔ ،) mRNA + 30S(ْٚبس ٔیوٙٙذ .تتشاػبیىّیٗٞزب (ؿزبُٔ تتشاػزبیىّیٗ ،داوؼزی
ػبیىّیٗ ٔ ٚیٛٙػبیىّیٗ) دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ٘بؿی اص والٔیذیبٔ ،بیىٛپالػٕب ،سیىتضیبٞب  ٚدیٍش ثبوتش ٞب ٌزشْ ٔثجز ٌ ٚزشْ
ٔٙفی ا٘تخبثی ٔؤثش ٞؼتٙذ ٕٝٞ .تتشاػبیىّیٗٞب داسا طیف فؼبِی ٔـبثٟی ثٛدِٚ ٜی اص ٘ظش خلٛكیبر فبسٔبوٛویٙتیزه ٔتفبٚتٙزذ.
ٔمب ٔٚث ٝتتشاػبیىّیٗٞب ٔیتٛا٘ذ ٘بؿی اص وبٞؾ ٘فٛر آ٘تیثیٛتیه ث ٝداخُ ػّ َٛثبوتش  ،خشٚآ فؼبَ آ٘تیثیٛتیزه ثز ٝخزبسآ اص
ػّ َٛثبوتش ( (effluxیب تغییش دس ٔحُ اثش آ٘تیثیٛتیه دس سیجٛص ٚ ْٚیب تغییشار آ٘ضیٕبتیه ثبؿذ.
جٟؾ دس طٖ وشٛٔٚصٔٚی وذوٙٙزذ ٜپزشٚتئیٗ پزٛسیٗ غـزب خزبسجی (ٔ )ompFزیتٛا٘زذ ثزٔ ٝمبٔٚز ػزط پزبییٗ ٘ؼزج ثزٝ
تتشاػبیىّیٗٞب  ٚدیٍش آ٘تیثیٛتیهٞب (ٔب٘ٙذ ثتبالوتبْٞب ،وٛییِٖٞٛٛٙب  ٚوّشأفٙیىُ) ٔٙجش ؿٛد.
ٔحممیٗ ٘ٛػی اص طٖٞب سا و ٝخشٚآ فؼبَ تتشاػبیىّیٗٞزب سا اص ػزّ َٛثزبوتش وٙتزشَ ٔزیوٙٙزذٔ ،ـزبٞذ ٜوزشدٜا٘زذ .ایزٗ حبِز
ٔتذا َٚتشیٗ ػّ ٔمب ٔٚث ٝتتشاػبیىّیٗٞبػ ٕٞ .چٙیٗ ٔمب ٔٚث ٝتتشاػبیىّیٗٞب ٔیتٛا٘ذ دس ٘تیج ٝتِٛیذ پشٚتئیٗٞبیی ٔـبث ٝثب
فبوتٛس طٛیُ وٙٙذ ٜثبؿذ و ٝسیجٛص 30S ْٚسا ٔحبفظ ٔیوٙذ ،دس ٘تیج ٝآ٘تیثیٛتیه ث ٝسیجٛصٔ ْٚتلزُ ؿزذ ٜأزب ػزٙتض پزشٚتئیٗ
ٔختُ ٕ٘یٌشدد.
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جدٍل  3-11هبکرٍلیدّب ،تتراسبیکلیيّب ٍ لیٌکَزاهید
آًتیبیَتیکّب

هحدٍدُ فعبلیت

ٔبوشِٚیذٞب (اسیتشٔٚبیؼیٗ ،والسیتشٔٚبیؼیٗ،
آصیتشٔٚبیؼیٗ)

آ٘تیثیٛتیهٞبیی ثب طیف ٚػیغ  ٚفؼبَ ػّی ٝثزبوتش ٞزب ٌزشْ ٔثجز  ٚثشخزی اص ٌزشْ
ٔٙفزیٞزب٘ ،یؼزشیبِ ،ظیز٘ٛالٔ ،بیىٛپالػززٕب ،والٔیزذیب ،والٔیزذٚفیال ،تشپٕ٘ٛزب  ٚسیىتضیززب.
والسیتشٔٚبیؼیٗ  ٚآصیتشٔٚبیؼیٗ ػّی ٝثشخی اص ٔبیىٛثبوتشیْٞٛب فؼبَ ٞؼتٙذ.
آ٘تیثیٛتیهٞبیی ثب طیف ٚػیغ  ٚفؼبَ ٔـبث ٝثب ٔبوشِٚیذٞب

تتشاػززبیىّیٗٞززب (تتشاػززبیىّیٗ ،داوؼززی
ػبیىّیٗٔ ،یٛٙػبیىّیٗ)
ِیٙىٛصأیذ (وّیٙذأبیؼیٗ)
اگسازٍلیدیٌَى ّب

فؼبِی ٚػیغ ثش ضذ وٛوؼی ٌشْ ٔثج  ٚثیٛٞاص ٞب

1

ایٗ آ٘تی ثیٛتیه طیف ضذٔیىشٚثی وٕی داؿت ٚ ٝثٚ ٝػیّٚ ٝاوٙؾ ٔتمبثُ ثب وٕپّىغ آغبصٌش ؿبُٔ  ٚ mRNA ،tRNAسیجٛص ْٚاص
ؿشٚع ػٙتض پشٚتئیٗٞب جٌّٛیش ث ٝػُٕ ٔیآٚسد .داس ٚث ٝصیشٚاحذ  50Sسیجٛص ، ْٚجبیی ؤ ٝحُ لشاسٌیش  tRNAاػز ٔ ،تلزُ
ؿذٔ ٚ ٜب٘غ اص تـىیُ وٕپّىغ آغبصٌش ٔ 70Sیؿٛد .ث ٝػّ اثش ٔٙحلش ث ٝفشد ایٗ آ٘تیثیٛتیزهٞ ،زیچ ٌ٘ٛزٔ ٝمزبٔٚتی ثز ٝایزٗ
آ٘تی ثیٛتیه ٔـبٞذ٘ ٜـذ ٜاػ ٕ٘ .بیٙذ ٜایٗ ٌشِ ،ٜٚیٙضٚالیذ 2اػ و ٝػّی ٕٝٞ ٝاػتبفیّٛوٛنٞزب ،اػزتشپتٛوٛنٞزب  ٚا٘تشٚوٛوٟزب
(ؿبُٔ ٌٞٝ٘ٛب ٔمب ْٚث ٝپٙیػیّیٗ٘ٚ ،ىٔٛبیؼیٗ  ٚآٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب) فؼبَ اػ ٔ .مب ٔٚچٙزذ داسٚیزی دس ا٘تشٚوزٛنٞزب یىزی اص
ٔـىالر اػبػی دسٔبٖ ایٗ اسٌب٘یؼٓٞبػ  ،ثٙبثشایٗ اػتفبد ٜاص ِیٙضٚالیذ ثشا دسٔبٖ ایٗ ػفٞ ٘ٛب پیـٟٙبد ٔیؿٛد.
کلراهفٌیکل

وّشأفٙیىُ ٔب٘ٙذ تتشاػبیىّیٗٞب طیف ضذٔیىشٚثی ٚػیؼی داسد  ٚداس ٚا٘تخبثی ثشا دسٔزبٖ تزت تیفٛئیزذ اػز  .دِیزُ اػزتفبدٜ
ٔحذٚد وّشأفٙیىُ ایٗ اػ و ٝػال ٜٚثش ٕٔب٘ؼ اص ػٙتض پشٚتئیٗٞب ثبوتشیبیی ،ػٙتض پشٚتئیٗ دس ػَّٞٛب ٔغض اػتخٛاٖ ا٘ؼبٖ
سا ٘یض ٔختُ ٔیوٙذ ٔ ٚیتٛا٘ذ ثبػث ایجبد إٓ٘ی آپالػتیه ؿٛد (ٛٔ 1سد ث ٝاصا ٞش  26000ثیٕبس ٔؼبِج ٝؿذ .)ٜوّشأفٙیىُ تزأثیش
ثبوتشیٛاػتبتیه خٛد سا تٛػط اتلبَ ث ٝجضء پپتیذیُ تشا٘ؼفشاص صیشٚاحذ  50Sسیجٛصٔٚی اػٕبَ ٔیوٙذ  ٚطٛیُ ؿذٖ پپتیذ سا ٔتٛلف
ٔی ػبصدٔ .مب ٔٚث ٝوّشأفٙیىُ دس ثبوتش ٞب داسا پالػٕیذ وذوٙٙذ ٜآ٘ضیٓ وّشأفٙیىُ اػتیُ تشا٘ؼفشاص ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .ایزٗ
آ٘ضیٓ ،اػتیالػیٌ ٖٛشٞ -3 ٜٚیذسٚوؼی وّشأفٙیىُ سا وبتبِیض ٔیوٙذ و ٝدس ٘تیج ٝوّشأفٙیىُ اػزتیّ ٝؿزذ ٜلزبدس ثز ٝاتلزبَ ثزٝ
صیشٚاحذ  50Sسیجٛص٘ ْٚخٛاٞذ ثٛد .ث٘ ٝؼج وٕتش ٛٔ ،تبػی ٖٛوشٛٔٚصٔٚی ثش س ٚپشٚتئیٗٞب پٛسیٗ غـب خبسجی تأثیش ٌزاؿتٝ
 ٚثبػث ٔیؿ٘ٛذ و ٝثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ث ٝوّشأفٙیىُ وٕتش ٘فٛرپزیش ثبؿٙذ.
هبکرٍلیدّب

اسیتشٔٚبیؼیٗ و ٝاص اػتشپتٔٛبیؼغ اسیتشئٛع ٔـتك ؿذ ٜاػ ث ٝػٛٙاٖ اٍِ ٛآ٘تیثیٛتیه ٔبوشِٚیذ ٔطشح ٔیثبؿذ (جذ.)7-6 َٚ
ػبختٕبٖ پبی ٝایٗ آ٘تیثیٛتیهٞب یه حّم ٝالوتٔ ٖٛبوشٚػزبیىّیه ٔتلزُ ثز ٝد ٚلٙزذ دصٚصأزیٗ ٚ 3والدیٙزٛص 4اػز  .تغییزش دس
ػبختٕبٖ ٔبوشِٚیذ ٔٙجش ث ٝظٟٛس ػٛأُ یزب آ٘تزیثیٛتیزهٞزب جذیزذتش ٔب٘ٙزذ آصیتشٔٚبیؼزیٗ  ٚوالسیتشٔٚبیؼزیٗ ٔزیؿزٛد.
ٔبوشِٚیذٞب آ٘تیثیٛتیهٞب ثبوتشیٛاػتبتیه ثب طیف ٚػیغ ٞؼتٙذ .ایٗ آ٘تیثیٛتیهٞب دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب سی ٛایجزبد ؿزذ ٜثزٝ
ٚػیّٔ ٝبیىٛپالػٕبِ ،ظی٘ٛال  ٚوالٔیذیب ٘ ٚیض دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ایجبد ؿذ ٜثٚ ٝػیّ ٌٝ٘ٛ ٝوٕپیّٛثبوتش  ٚثبوتش ٞب ٌشْ ٔثجز
دس ثیٕبسا٘ی و ٝث ٝپٙیػیّیٗ حؼبػی داس٘ذ ث ٝوبس ٔیسٚد.

1

Oxazolidionones
Llinezolid
3
Desosamine
4
Cladinose
2
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آصیتشٔٚبیؼیٗ  ٚوالسیتشٔٚبیؼیٗ ٘یض دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ایجبد ؿذ ٜثزٚ ٝػزیّٔ ٝبیىٛثزبوتشیْٞٛزب (ثز ٝػٙزٛاٖ ٔثزبَ وٕزپّىغ
ٔبیىٛثبوتشی - ْٛآٚی )ْٛاػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذٔ .بوشِٚیذٞب ثب اتلبَ لبثُ ثشٌـ ث ٝسیجٛص 50S ْٚاثش خٛد سا اػٕبَ ٔیوٙٙذ و ٝدس ٘تیجٝ
ػُٕ طٛیُ ؿذٖ پپتیذ ٔتٛلف ٔیؿٛدٔ .مب ٔٚثٔ ٝبوشِٚیذٞب ثؼّ ٔتیالػی ٖٛجضء  23S rRNAاػ و ٝثٚ ٝاػط ٝایٗ ػٕزُ اص
اتلبَ آ٘تیثیٛتیه جٌّٛیش ٔیؿٛد .ػبیش ٔىب٘یؼٓٞب ٔمب ْٚػجبستٙذ اص :غیشفؼزبَ وزشدٖ آ٘ضیٕزی ٔبوشِٚیزذٞب (ٔب٘ٙزذ اػزتشاصٞب،
فؼفٛسیالصٞبٌّ ،یىٛصیذاصٞب) یب ٔٛتبػی ٖٛدس  ٚ 23S rRNAپشٚتئیٗٞب سیجٛصٔٚی اػ .
کلیٌداهبیسیي

وّیٙذأبیؼیٗ (دس خب٘ٛاد ٜآ٘تیثیٛتیهٞب ِیٙىٛصآٔیذ لشاس داسد) ٔـتمی اص ِیٙىٔٛبیؼیٗ ثٛد ٜو ٝاص اػتشپتٔٛیؼغ ِیٙىِٙٛؼزیغ ثزٝ
دػ ٔیآیذٔ .ب٘ٙذ وّشأفٙیىُ ٔ ٚبوشِٚیذٞب ،وّیٙذأبیؼیٗ اص طٛیُ ؿذٖ پشٚتئیٗ ثب اتلبَ ث ٝسیجزٛص 50S ْٚجّزٌٛیش ثز ٝػٕزُ
ٔیآٚسد .ایٗ آ٘تیثیٛتیه پپتیذیُ تشا٘ؼفشاص سا ثٚ ٝػیّٕٔ ٝب٘ؼ دس اتلبَ وٕپّىغ آٔیٛٙاػزیذ ز آػزیُ ز ٟٔ tRNAزبس ٔزیوٙزذ.
وّیٙذأبیؼیٗ ػّی ٝاػتبفیّٛوٛنٞب  ٚثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ثیٛٞاص فؼبَ ثزٛد ٚ ٜػٕٔٛزبً ػّیز ٝثبػزیُٞزب ٌزشْ ٔٙفزی ٞزٛاص
غیشفؼبَ اػ ٔ .تیالػیٙٔ 23S rRNA ٖٛجغ ٔمب ٔٚثبوتشیبیی ػّی ٝوّیٙذأبیؼیٗ اػ  .اص آ٘جبیی وزٞ ٝزٓ اسیتشٔٚبیؼزیٗ ٞ ٚزٓ
وّیٙذأبیؼیٗ ٔی تٛا٘ٙذ ایٗ ٘ٛع ٔمب ٔٚآ٘ضیٕبتیزه (ثزٚ ٝاػزط ٝپالػزٕیذ) سا اِمزبء وٙٙزذٔ ،مبٔٚز ٔتمزبطغ ثزیٗ ایزٗ د ٚسد ٜاص
آ٘تیثیٛتیه ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػ .
استرپتَگراهیيّب

ایٗ دػت ٝاص آ٘تیثیٛتیهٞب جضء پپتیذٞب حّم ٛو ٝتٛػط ٌٞٝ٘ٛب اػتشپتٔٛبیؼغ تِٛیذ ٔیؿٛد ،لشاس داس٘ذ .ایٗ آ٘تیثیٛتیهٞزب
ث ٝكٛسر تشویجی اص اػتشپتٌٛشأیٗٞب ٌشٌ ٚ A ٜٚش B ٜٚآٖ  ٓٞث ٝكٛسر ػیٙشطیؼٓ ثبػث ٕٔب٘ؼ اص ػٙتض پشٚتئیٗٞب ٔیؿ٘ٛذ.
آ٘تیثیٛتیه پش ٔلش ایٗ ٌش ٜٚوٛئیٛٙپشیؼتیٗ ز داِفٛپشیؼتیٗ 1ثب ٘بْ تجبس ػیٙشػیذ ٔیثبؿذ.
داِفٛپشیؼتیٗ ثب اتلبَ ث ٝصیشٚاحذ  50Sسیجٛصٔٚی  ٚدس ٘تیج ٝتغییش ػبختٕبٖ آٖ ثبػث تؼزٟیُ اتلزبَ وٛئیٛٙپشیؼزتیٗ ٔزیؿزٛد.
داِفٛپشیؼتیٗ ٔب٘غ اصطٛیُ ؿذٖ ص٘جیش ٜپپتیذ ٔیؿٛد  ٚوٛئیٛٙپشیؼتیٗ ٔٛجت جذا ؿذٖ ص٘جیزش ٜپپتیزذ ثز ٝكزٛسر ٘زبلق اص
سیجٛصٔ ْٚیٌشدد .ایٗ داسٞٚب تشویجی ػّی ٝاػتبفیّٛوٛنٞب ،اػتشپتٛوٛنٞب  ٚا٘تشٚوٛوٛع فؼی( ْٛاِجت ٝ٘ ٝا٘تشٚوٛوٛع فىبِیغ)
ث ٝوبس ٔیس٘ٚذ .اػتفبد ٜاص ایٗ آ٘تیثیٛتیهٞب دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ٘بؿی اص ا٘تشٚوٛوٛع فؼی ْٛپیـٟٙبد ٔیؿٛد.
هوبًعت از سٌتس اسید ًَکلئیک
کیٌَلَىّب
ویِٖٞٛٛٙب (جذ )3 -11 َٚػٛأُ ؿیٕیبیی ٔلٛٙػی (ػزٙتض ) ٞؼزتٙذ وز DNA ٝطیزشاص (تزٛپشایضٔٚشاص  )IIیزب تزٛپشایضٔٚشاص IV

ثبوتشیبیی (ٔٛسد ٘یبص ثشا ٕٞب٘ٙذػبص ٛ٘ ٚتشویجی ) DNAسا ٟٔبس ٔیوٙٙذ٘ .بِیذیىؼیه اػیذ ج ٟدسٔبٖ ػف٘ٛز ٞزب دػزتٍبٜ
ادساس ٘بؿی اص ثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی اػتفبدٔ ٜیؿٛد ،أب ثٞ ٝش حبَ ٔمب٘ ٔٚؼج ث ٝایٗ داس٘( ٚبِیذیىؼیه اػیذ) ث ٝػشػ سٚ
ث ٝافضایؾ اػ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػتفبد ٜاص آٖ ٔحذٚد ؿذ ٜاػ  .ایٗ داس ٚأشٚص ٜتٛػط ویِٛٙزٖٞٛزب جذیزذتش  ٚفؼزبَتزش ٘ظیزش
ػپیشٚفّٛوؼبػیِٗٚٛ ،فّٛوؼبػیٗ ٌ ٚبتی فّٛوؼبػیٗ ٛٔ ٚوؼیفّٛوؼبػیٗ جبیٍضیٗ ؿذ ٜاػز  .ویِٛٙزٖٞٛزب جذیزذتش (وز ٝثزٝ
ػٛٙاٖ فّٛسٚویِٖٞٛٛٙب ٔؼشفی ؿذٜا٘ذ) اص تغییش دس ػبختٕبٖ حّمٔ ٝشوض ویِ٘ٛٛٙی ایجبد ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ آ٘تیثیٛتیهٞب فؼبِی ثؼزیبس
خٛثی ػّی ٝثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج ٌ ٚشْ ٔٙفی داس٘ذ.

Quinupristin - dalfopristin
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اِجتٔ ٝمب ٔٚث ٝایزٗ آ٘تزیثیٛتیزهٞزب ثز ٝػزشػ دس ػزٛد٘ٛٔٚبع  ٚاػزتبفیّٛوٛنٞزب ٔمزب ْٚثز ٝاٌضاػزیّیٗ  ٚا٘تشٚوٛوزٛع
ٌؼتشؽ یبفت ٝاػ .
ٔمب ٔٚز ثزز ٝویِٛٙزز ٖٛثؼّ ز جٟززؾ وشٔٚززٛصٔٚی دس طٖٞززب ػززبختٕب٘ی وذوٙٙززذ DNA ٜطیززشاص یززب تٛپززٛایضٔٚشاص  IVاػ ز .
تغییش ایٗ صیشٚاحذ ٔىب٘یؼٓ اكزّی ٔمبٔٚز ثزبوتش ثز ٝایزٗ دػزت ٝاص آ٘تزیثیٛتیزهٞبػز  .اٌشچز ٝوزبٞؾ ٚسٚد آ٘تزیثیٛتیزه
ث ٝداخزُ ػزّ َٛثزبوتش ٔىب٘یؼزٓ دیٍزش ٔمبٔٚز اػز  .وزبٞؾ ٚسٚد آ٘تزیثیٛتیزه اص تغییزش دس پزشٚتئیٗٞزب پزٛسیٗ ػزط
ثبوتش ٘بؿی ٔیؿٛدٞ .ش دٔ ٚىب٘یؼٓ ٔمب ٔٚدس اثش جٟؾ وشٛٔٚصٔٚی اتفبق ٔیافتذ.
جدٍل  3-11کیٌَلَىّب
آًتیبیَتیکّب

هحدٍدُ فعبلیت

طیف ٔحذٚد (٘بِیذیىؼیه اػیذ)

فؼبِی ا٘تخبثی ثش ضذ ثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ،سٌ ٚشْ ٔثج ٞب ثیاثش

طیزززف ٌؼزززتشد( ٜػیپشٚفّٛوؼبػزززیٗ،

آ٘تیثیٛتیه ٚػیغاِطیف ثب فؼبِی ثش ضذ ثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج ٌ ٚشْ ٔٙفی

ِٚٛفّٛوؼبػیٗ ،افّٛوؼبػیٗ)
طیف ٚػیغ (ٌبتی فّٛوؼبػیٗٛٔ ،وؼی

آ٘تیثیٛتیه ٚػیغ اِطیف ثب فؼبِی افضایؾ یبفت ٝثش ضذ ثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج (ث ٝخلزٛف

فّٛوؼبػیٗ ،وّیٙبفّٛوؼبػیٗ)

اػزتبفیّٛوٛوٛع  ٚاػزتشپتٛوٛوٛع) دس ٔمبیؼزز ٝثزب ویِٛٙززٖٞٛزب اِٚیز ،ٝفؼبِیز ثزش ضززذ
ثبػیُٞب ٌشْ ٔٙفی ؿجی ٝػیپشٚفّٛوؼبػیٗ  ٚػبیش ویِٖٞٛٛٙب ٔشثٛط ٝاػ .

ریفبهپیي ٍ ریفببَتیي
سیفبٔپیٗ ٔـتك ٘یٕ ٝػٙتض سیفبٔبیؼیٗ  Bاػ و ٝثٚ ٝػیّ ٝاػتشپتٔٛبیؼغ ٔذیتشا٘ٝا تِٛیزذ ٔزیؿزٛد  ٚثزب اتلزبَ ثزRNA ٝ

پّیٕشاص ٚاثؼت ٝثٔ DNA ٝب٘غ اص ػٙتض ٔ RNAیؿٛد .سیفبٔپیٗ ثشا ٔبیىٛثبوتشی ْٛتٛثشوّٛصیغ ثبوتشیؼیذاَ  ٚثشػّی ٝوٛوؼیٞب
ٌشْ ٔثج ٛٞاص ؿبُٔ اػتبفیّٛوٛنٞب  ٚاػتشپتٛوٛنٞب ثؼیبس فؼبَ اػ  .اص آ٘جبیی ؤ ٝمب ٔٚث ٝایٗ آ٘تیثیٛتیه ٔیتٛا٘زذ ثزٝ
ػشػ ایجبد ؿٛد ،سیفبٔپیٗ ٔؼٕٛالً ث ٝكٛسر تشویت ثب یه یب چٙذ آ٘تیثیٛتیه ٔؤثش ثز ٝوزبس ٔزیسٚدٔ .مبٔٚز ثز ٝسیفزبٔپیٗ دس
ثبوتش ٞب ٌشْ ٔثج ثؼّ جٟؾ وشٛٔٚصٔٚی اػ  .ثبوتش ٞب ٌشْ ٔٙفی ث ٝطٛس راتی ٘ؼج ث ٝسیفبٔپیٗ ٔمب ٔٚداس٘زذ ،چزشا
و ٝایٗ ثبوتش ٞب ٔٛجت وبٞؾ ٚسٚد آ٘تیثیٛتیهٞب ٞیذسٚفٛة ٔیؿ٘ٛذ .سیفبثٛتیٗٔ ،ـتك سیفبٔبیؼیٗ ثزٛد ٜوز٘ ٝحز ٜٛاثزش آٖ
ٔب٘ٙذ سیفبٔپیٗ اػ  ٚث ٝطٛس اختلبكی ػّیٔ ٝبیىٛثبوتشی ْٛآٚیٔ ْٛؤثش اػ .
هترًٍیدازٍل

ٔتش٘ٚیذاص َٚدس اثتذا ث ٝػٛٙاٖ داس  ٚخٛساوی ثشا دسٔزبٖ ٚاطیٙیز تشیى٘ٛٔٛبػزی ٔؼشفزی ؿزذِٚ ،زی ثؼزذٞب دس ٔؼبِجز ٝآٔیجیزبص،
طیبسدیبصیغ  ٚػفٞ ٘ٛب خطش٘بن ٘بؿی اص ثبوتش ٞب ثیٛٞاص (ثبوتشٚئیذع فشاطیّیغ) ٔؤثش ٚالغ ؿذٔ .تش٘ٚیذاص َٚفؼبِی لبثُ
تٛجٟی ػّی ٝثبوتش ٞب ٛٞاص یب ثی ٛٞاص اختیبس ٘ذاسد .خبكزی ضزذ ٔیىشٚثزی ٔتش٘ٚیزذاص َٚاص احیزب ٌزش٘ ٜٚیتزش ٚتٛػزط
٘یتشٚسدٚوتبص ثبوتشیبیی ٘بؿی ٔیؿٛد .دس ٘تیج ٝایٗ ػُٕ تشویجبر ػیتٛتٛوؼیه ایجبد ٔیؿٛد وزDNA ٝ

ثزبوتش سا تخشیزت

ٔیوٙذٔ .مب ٔٚثٔ ٝتش٘ٚیذاص َٚیب دس ٘تیج ٝوبٞؾ ٚسٚد آ٘تی ثیٛتیه ث ٝداخُ ثبوتش  ٚیب دس ٘تیج ٝحز تشویجبر ػیتٛتٛوؼزیه
اػ .
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آًتیهتببَلیت
ػِٛف٘ٛبٔیذٞب آ٘تیٔتبثِٛی ٞبیی ٞؼتٙذ و ٝثب پبساآٔیٛٙثٙضٚئیه اػیذ سلبث ٔیوٙٙذ٘ .تیج ٝایٗ سلبث ٟٔبس ػٙتض یب ٕٔب٘ؼ اص ػزٙتض
اػیذفِٛیه (تشویت ٔٛسد ٘یبص ثشخی اسٌب٘یؼٓٞب) اػ  .اص آ٘جبیی و ٝپؼزتب٘ذاساٖ اػزیذفِٛیه سا ٕ٘زیتٛا٘ٙزذ ػزٙتض وٙٙزذ ،ثٙزبثشایٗ
ػِٛف٘ٛبٔیذٞب دس ٔتبثِٛیؼٓ ػَّٞٛب پؼتب٘ذاساٖ اختالَ ایجبد ٕ٘یوٙٙذ .تش ٔتٛپشیٓ یىی دیٍزش اص آ٘تزیٔتبثِٛیز ٞبػز وز ٝثزب
ٕٔب٘ؼ اص ػُٕ آ٘ضیٓ د ٞیذسٚفٛالر سدٚوتبص ٔب٘غ اص ٔتبثِٛیؼٓ اػیذ فِٛیه ٔی ؿزٛد ،دس ٘تیجز ٝاص تجزذیُ د ٞیزذسٚفٛالر ثزٝ
تتشاٞیذسٚفٛالر جٌّٛیش ٔیؿٛد ٟ٘ ٚبیتبً ػذْ تـىیُ ٞیذٚسفٛالر ٔٙجش ث ٝتٛلف ػٙتض تیٕیزذیٗ ،ثؼضزی پزٛسیٗٞزبٔ ،تیز٘ٛیٗ ٚ
ٌّیؼیٗ ٔی ؿٛد .تش ٔتٛپشیٓ ث ٝطٛس ٔؼٕ َٛثب ػِٛفبٔتٛوؼبص َٚتشویت ؿذ ٚ ٜیه تشویت ػیٙشطیؼتیه فؼزبَ ایجزبد ؿزٛد وزٝ
ٔیتٛا٘ذ دس دٔ ٚشحّ ٝػٙتض اػیذفِٛیه سا ٔختُ ٕ٘بیذ .داپؼ ٚ ٖٛپبساآٔیٛٙػبِیؼیّیه اػیذ ٘یض آ٘تیفٛالر ٞؼتٙذ و ٝثزشا ٔؼبِجزٝ
ػفٞ ٘ٛب ٔبیىٛثبوتشیٔٛی ثىبس ٔی س٘ٚذ .ػِٛف٘ٛبٔیذٞب ػّی ٝطیف ٚػیؼی اص اسٌب٘یؼٓٞب ٌشْ ٔٙفی ٌ ٚشْ ٔثج ٔب٘ٙذ ٘ٛوبسدیزب،
والٔیذیب  ٚثشخی پشٚتٛصٚآٞب ٔؤثش ٞؼتٙذ .ػِٛف٘ٛبٔیذٞبیی ثب صٔبٖ فؼبِی وٛتبٔ( ٜب٘ٙذ ػزِٛفیػٛوؼزبص ،)َٚداس ٚا٘تخزبثی ثزشا
دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب حبد دػتٍب ٜادساس ٘بؿزی اص ثزبوتش ٞزبیی ٘ظیزش اؿشؿزیبوّی اػز  .تزش ٔتزٛپشیٓ ز ػِٛفبٔتٛوؼزبص َٚػّیزٝ
ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓٞب ٌشْ ٔثج ٙٔ ٚفی ٔؤثش اػ ٕٞ .چٙیٗ داس ٚا٘تخبثی ثشا ٔؼبِج ٝػفٞ ٘ٛب حبد ٔ ٚضٔٗ دػتٍب ٜاداس ٘یض
ث ٝحؼبة ٔیآیذ .اص ایٗ تشویت داسٚیی دس دسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ٘بؿی اص پٛٔٛٙػیؼتیغ وبسیٙی ،ػفٞ ٘ٛب ثبوتشیبیی دػتٍب ٜتٙفؼی
تحتب٘ی ،ػفٌٛ ٘ٛؽ ٔیب٘ی ٌٛ٘ٛ ٚسٜآ ثذ ٖٚػبسض ٝاػتفبدٔ ٜی ؿٛد.
ٔمب ٔٚدس ثشاثش ایٗ آ٘تیثیٛتیهٞب ٔیتٛا٘ذ دس اثش ٔىب٘یؼٓٞب ٔختّفی ایجبد ؿٛد .ثبوتش ٞبیی ٔب٘ٙذ ػٛد٘ٛٔٚبع ٞزب دس ٘تیجزٝ
ػذٞب ٘فٛرپزیش ٔمبٞ ْٚؼتٙذ .وبٞؾ ٔیُ تشویجی د ٞیذسٚفٛالر سدٚوتبص ٔیتٛا٘ذ ػبُٔ ٔمب ٔٚدس ثشاثش تش ٔتزٛپشیٓ ثبؿزذ.
ػال ٜٚثش آٖ ثبوتش ٞبیی و ٝاص تیٕیذیٗ اٌضٚطٖ اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ (ٔب٘ٙذ ا٘تشٚوٛوٛعٞب) ث ٝطٛس راتی دس ثشاثش آ٘تیٔتبثِٛی ٞب ٔمبْٚ
ٞؼتٙذ.
سبیر آًتیبیَتیکّب
وّٛفبصیٕیٗ ٘ٛػی آ٘تیثیٛتیه ِیپٛفیُ(چشثی دٚػ ) اػ و ٝثٔ DNA ٝبیىٛثبوتشیْٞٛب ٔتلُ ٔیؿزٛد .ایزٗ آ٘تزیثیٛتیزه دس
ثشاثش ٔبیىٛثبوتشی ْٛتٛثشوّٛصیغ ثؼیبس فؼبَ اػ  ٚداس ٚخط ا َٚدسٔبٖ ػّیز ٝػف٘ٛز ٔبیىٛثزبوتشیِ ْٛپزش ٜاػز  ٚثز ٝػٙزٛاٖ
آ٘تیثیٛتیه ثب٘ٛی ٝج ٟدسٔبٖ ػفٞ ٘ٛب ایجبد ؿذ ٜتٛػط ػبیش ٌٞٝ٘ٛب ٔبیىٛثبوتشی ْٛپیـٟٙبد ؿذ ٜاػ .
پیشاصیٙبٔیذ ( )PZAػّیٔ ٝبیىٛثبوتشی ْٛتٛثشوّٛصیغ دس  pHپبییٗ فؼبَ اػ ( pHفبٌِٛیضٚص ْٚاػیذ اػ )ٚ ، .لتی پیشاصیٙبٔیذ دس
وجذ ٞیذسِٚیض ٔیؿٛد فشْ فؼبَ آٖ یؼٙی پیشاصیٛٙئیه اػیذ ث ٝدػ ٔیآیذ و ٝایٗ ٔىب٘یؼٓ دسػتی ؿٙبخت٘ ٝـذ ٜاػ .
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خالصِ:
هکبًیسن عول آًتیبیَتیک ّب
ػّٕىشد

آ٘تیثیٛتیه
شکستي دیَارُ سلَلی
پٙیػیّیٗ
ػفبِٛػپٛسیٗ
ػفبٔبیؼیٗ
وبسثبپٓٙ
ٔٛ٘ٛثبوتبْ
ثتبالوتبْ /ثبصداس٘ذ ٜثتبالوتبٔبص
٘ٚىٔٛبیؼیٗ
ایض٘ٚیبصیذ
اتی٘ٛبٔیذ
اتبٔجٛتَٛ
ػیىّٛػشیٗ
پّیٔیىؼیٗ
ثبػیتشاػیٗ

اتلبَ ث ٚ PBPS ٝآ٘ضیٓٞب ٔؼئ َٛػٙتض پپتیذٌّٚیىبٖ

اتلبَ ث ٝثتبالوتبٔبصٞب ٕٔ ٚب٘ؼ اص غیشفؼبَ ؿذٖ ثتبالوتبْ
ٕٔب٘ؼ اص تـىیُ پی٘ٛذ ػشضی الیٞٝب پپتیذٌّٚیىبٖ
ٕٔب٘ؼ اص ػٙتض ٔبیىِٛیه اػیذ
ٕٔب٘ؼ اص ػٙتض آساثیٌٛٙبالوتبٖ
ٕٔب٘ؼ اص تـىیُ پی٘ٛذ ػشضی الیٞٝب پپتیذٌّٚیىبٖ
تأثیش ثش غـبٞب ثبوتشیبیی
تأثیش ثش غـب ػیتٛپالػٕی  ٚحشو پیؾػبصٞب پپتیذٌّٚیىبٖ

هوبًعت از سٌتس پرٍتئیي
آٔیٌّٛٙیىٛصیذ

سٞبیی ص٘جیشٜٞب پپتیذ ٘بلق اص سیجٛص30S ْٚ

تتشاػیىّیٗ
اٌضاصِٚیذیٖٛٙ
ٔبوشِٚیذ
وّیٙذأبیؼیٗ
اػتشپتٌٛشأیٗ ٞب

ٕٔب٘ؼ اص طٛیُ ؿذٖ پّیپپتیذ دس سیجٛص30S ْٚ
ٕٔب٘ؼ اص آغبص ػٙتض پشٚتئیٗ دس سیجٛص50S ْٚ
ٕٔب٘ؼ اص طٛیُ ؿذٖ پّیپپتیذ دس سیجٛص50S ْٚ

هوبًعت از سٌتس
اتلبَ ث ٝصیشٚاحذ آِفب  DNAطیشاص

اسیدًَکلئیک
ویِٖٛٛٙ
سیفبٔپیٗ
سیفبثٛتیٗ
ٔتش٘ٚیذاصَٚ

ٕٔب٘ؼ اص سٛ٘ٚیؼی ثٚٝػیّ ٝاتلبَ ث RNA ٝپّیٕشاص ٚاثؼت ٝثDNA ٝ
ٔتالؿی وشدٖ ( DNAصیشا یه تشویت ػیتٛتٛوؼیه اػ )

آًتیهتببَلیت
ػِٛف٘ٛبٔیذٞب
داپؼٖٛ
تش ٔتٛپشیٓ

ٕٔب٘ؼ اص د ٞیذسٚپتشٚآر ػٙتبص  ٚثش ٓٞصدٖ ػٙتض اػیذفِٛیه
ٕٔب٘ؼ اص د ٞیذسٚفٛالر ػٙتبص
ٕٔب٘ؼ اص د ٞیذسٚفٛالر سدٚوتبص  ٚثش ٓٞصدٖ ػٙتض اػیذفِٛیه
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فصل چْارم
هکاًیسم ّای تیواری زایی تاکتری ّا

اّذاف فصل
داًشجَیاى تا هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ تَد:
-

ساّْبی ٍسٍد ثبوتشیْب ثِ ثذى سا ثب هثبل ؿشح دٌّذ.

-

هشاحل ولی ثیوبسیضایی ثبوتشیْب سا تَهیح دٌّذ.

-

َٓاهل ٍیشٍالًغ ثبوتشیْب سا ًبم ثجشًذ.

-

هىبًیضمّبی فشاس ثبوتشیْب اص دفبّّبی هیضثبى سا ؿشح دٌّذ.

هکاًیسمّای تیواریزایی تاکتریّا
ثشای ّش ثبوتشی ،ثذى اًؼبى هدوَِٓای اص فوبّبی هحیٌی اػت وِ گشهب ،سًَثت ٍ غزای هشٍسی سا خْت سؿذ اسگبًیضم فشاّن
هیوٌذ .ثبوتشیّب هوىي اػت كفبت طًتیىی سا وؼت ًوبیٌذ وِ آًْب سا لبدس هیػبصد ٍاسد هحییي ؿیًَذ هتْیبخن ییب حولیِد ییب دس
ؿىبف هحیٌی ثبلی ثوبًٌذ هاتلبل ٍ ولًَیضُ ؿذىد ،ثتَاًٌذ اص هٌبثْ غزایی اػتفبدُ ًوبیٌذ هثب ووه آًضینّبی تدضیِ وٌٌذُد ٍ ییب اص
دفبّّبی ایوٌی هیضثبى ٍ پبػخّبی هحبفِتی غیشایوٌی ههبًٌذ وپؼَلد ثگشیضًذ .هتأػفبًِ ثؼیبسی اص هىبًیضمّبیی ویِ ثیبوتشیّیب
ثشای ثمبی خَد دس ؿىبفّبی هحیٌی اػتفبدُ هیوٌٌذ ٍ یب فشآٍسدُّبی حبكل اص سؿذ آًْب ثب ػیؼتن هیضثیبًی اًؼیبًی ًبػیبصگبسی
داسد .ثؼیبسی اص ایي كفبت طًتیىی فبوتَسّبی ٍیشٍالًغ یب َٓاهل ثیوبسیصایی ّؼتٌذ وِ ثبوتشی سا لبدس ثِ ایدبد ثیوبسی هیوٌٌذ.
اوثش ثبوتشیّبی هَلذ ثیوبسی هؼتمیوبً ثبفت سا تحشیه هیوٌٌذ یب ثشخی اص آًْب ػوَهی سا تَلیذ هیوٌٌذ وِ اص ًشیك خشیبى خیَى
هٌتـش گشدیذُ ٍ ثبٓث ایدبد ثیوبسیصایی دس حذ ٍػیْ هیؿًَذ هوبدس 4-1د .ػبختوبى ػٌحی ثبوتشیّب هحیشن لذستوٌیذی ثیشای
پبػخّبی هیضثبى هفبص حبد :ایٌتشلَویي [IL-1] 1-ایٌتشلَویي ،[IL-8] 8-فبوتَس ًىشٍص دٌّذُ تَهَسی ][TNFد اػت وِ هیتَاًیذ
هٌدش ثِ حفبُت ؿَد ،اهب غبلجبً ٓبهل هْوی دس ثشٍص ٓالین ثیوبسی ههبًٌذ ػپؼیغد هیثبؿذ.
ّوِ ثبوتشیّب ثیوبسی صا ًیؼتٌذ اهب ثشخی اص آًْب ّویـِ پیغ اص ایدیبد ٓفًَیت ثیویبسی سا ثیِ ٍخیَد هییآٍسًیذ .ثیذى اًؼیبى ثیب
هیىشٍةّبی هتٔذدی ولًَیضُ ؿذُ اػت هفلَس ًجیٔید .ثؼیبسی اص آًْب ٓولىشد هْوی سا ثشای هیضثبى ایفب هیوٌٌذ هبًٌیذ وویه ثیِ
ّون غزا ٍ تَلیذ ٍیتبهیيّبیی هبًٌذ ٍیتبهیي  ٍ Kاص ًشفی هیضثبى سا اص اػتمشاس هیىشٍةّبی ثیوبسیصا هلَى هییداسًیذ .اگیش چیِ
ثؼیبسی اص ایي ثبوتشیّبی دسًٍی لبدس ثِ ایدبد ثیوبسی ّؼتٌذ ٍلی آًْب ثِ ًَس ًجیٔیی دس هٌیبًمی ًِییش هدیشای هٔیذُ سٍدُای،
پَػت ،هدشای فَلبًی تٌفؼی هؼتمش هیثبؿٌذ هؿىل 4-1د ثبوتشیّبی فلَس ًجیٔی دس كَستی وِ ٍاسد هٌبًك اػتشیل ثذى ؿیًَذ
هَخت ایدبد ثیوبسی هیگشدًذ .ثبوتشیّبی ثیوبسیصا هىبًیضمّبی هختلفی داسًذ وِ سؿذ آًْب سا ثب ّضیٌیِ ٓولىیشد ثبفیت ییب اًیذام
هیضثبى افضایؾ هی دّذٓ .الین ثیوبسی ًبؿی اص آػیت یب فمذاى ٓولىشد ثبفت یب اًذام ثب پیـشفت پبػخّبی التْبثی هیضثبى هیثبؿیذ.
ثبوتشیّبی فشكتًلت تٌْب دس افشادی وِ ثیوبسی صهیٌِای داسًذ یب دس ؿشایٌی ثِ ػش هیثشًذ وِ حؼبػییتؿیبى افیضایؾ یبفتیِ
اػت تَلیذ ثیوبسی هیوٌٌذ .ثِ ٌَٓاى هثبل پؼَدٍهًَبع آئشٍخیٌَصا دس ثیوبساى دچبس ػَختگی ٍ سیِ هجتالیبى ثِ فیجشٍص ػیؼتیه ٍ
ًیض دس ثیوبساى هجتال ثِ ػٌذسٍم ًمق ایوٌی اوتؼبثی هایذصد وِ ثِ ٓفًَتّبی ثبوتشیّبی داخیل ػیلَلی هبًٌیذ هبیىَثیبوتشیَمّیب
فَقالٔبدُ حؼبع ّؼتٌذ دیذُ هیؿَد.
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کادر  4-1هکاًیسمّای ٍیرٍالًس تاکتری

اتلبل
تْبخن
فشآٍسدُّبی حبكل اص سؿذ هگبص ،اػیذد
تَوؼیي
آًضینّبی هخشة
پشٍتئیيّبی ػیتَتَوؼیه
اًذٍتَوؼیي
ػَپش آًتیطى
المبی التْبة حبد
گشیض اص فبگَػیتَص ٍ پبالیؾ ایوٌی
وپؼَل
همبٍهت دس ثشاثش آًتیثیَتیه ٍ سؿذ داخل ػلَلی
ٓالین ثیوبسی ثب ٓولىشد ثبفت هتأثش تَكیف هیؿَد .پبػخّبی ػیؼتویه دس اثش ػن ایدبد هیؿَد ٍ ػیبیتَوبیيّیب دس پبػیخ ثیِ
ٓفًَت تَلیذ هیؿًَذ .خذی ثَدى ٓالین ثیوبسی ٍاثؼتِ ثِ اّویت ثبفت هتأثش ٍ حدن خؼبست ًبؿی اص ٓفًَت اػتٓ .فًَیتّیبی
ّ CNSویـِ خذی ّؼتٌذ .ػَیِ ثبوتشی یب هیضاى تلمیح ًیض ٓبهل اكلی دس تٔییي ثشٍص ثیوبسی اػت وِ ثؼیبس هتغییش اػیت .هیثالً
 722ثبوتشی ؿیگال ثشای ثیوبسی ؿیگلَصیغ وبفی اػت یب گبّی همبدیش صیبد تلمییح الصم اػیت ه 128ثیبوتشی ثیشای ٍیجشییَولشا ٍ
ووپیلَثبوتش ثشای ٓفًَتّبی هدشای هٔذُ ی سٍدُاید دس حذٍد  128ثبوتشی اػت .فبوتَسّبی هیضثیبى دس تٔیییي پتبًؼییل ثیویبسی
ایدبد ؿذُ ًمؾ داسًذ .ثٌَِٓاى هثبل اگش چِ دس حذٍد یه هیلیَى یب ثیـتش اسگبًیضم ػبلوًَال ثشای التْبة هٔذُ ی سٍدُای الصم اػت
ٍ ایي تٔذاد ثشای یه فشد ػبلن دس ًِش گشفتِ ؿذُ اػت تٌْب  1222اسگبًیضم دس فشدی وِ  pHهٔذُاؽ خٌثی هیثبؿذ ثشای ایدیبد
ثیوبسی وبفی اػتً .مقّبی هبدسصادی ،حبلتّبی ًمق ایوٌی ٍ ػبیش ثیوبسیّبی ٍاثؼتِ ثِ ؿشایي خبف هوىي اػت حؼبػیت
فشد سا دس ثشاثش ٓفًَتّب وبّؾ دٌّذ.

شکل  4-1سطَح تذى تِ عٌَاى هکاىّایی ترای عفًَت
هیکرٍتی ٍ اًتشار آى.
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ٍرٍد تِ تذى اًساى
ثشای اػتمشاس یه ٓفًَت ،ثبوتشیّب اثتذا ثبیذ ثتَاًٌذ ٍاسد ثذى ؿیًَذ هؿیىل  ٍ 4-1خیذٍل 4-1د .هىیبًیضمّیبی ًجیٔیی دفیبّ ٍ
ػذّبیی ًِیش پَػت ،هخبى ،اپیتلیَم هظُداس ٍ تشؿحبت حبٍی هَاد هذثبوتشیبیی ههبًٌذ لیضٍصیند ساُ ٍسٍد ثیبوتشیّیب سا ثیِ دسٍى
ثذى ػذ هیوٌٌذ .ثب ایي ٍخَد چٌیي هَأًی گبّی اٍلبت دس ّن ؿىؼتِ هیؿَد ههبًٌذ ثشیذُ ؿذى پَػتٍ ،خَد تَهَس ییب صخین دس
سٍدُد ٍ ساّی خْت ٍسٍد ثبوتشیّب ثبص هی ؿَد یب هوىي اػت ثبوتشی ثش ایي ػذ چیشُ ؿذُ ٍ ثِ ثذى حولِ ًوبیذ .دس حبلت تْیبخن،
ثبوتشیّب لبدس ثِ حشوت دس خشیبى خَى ثِ ػبیش ًمبى ثذى هیثبؿٌذ.
پَػت حبٍی الیِ هخین ٍ ؿبخی اص ػلَلّبی هشدُ اػت وِ ثذى سا دس ثشاثش ٓفًَت هلَى هیداسد .ثب اییي ٍخیَد دس اثیش ثشییذُ
ؿذى پَػت ثًَِس تلبدفی یب ثب خشاحی یب ثبص ؿذى آى تَػي وبتتش یب ػبیش اثضاس خشاحی ٍ ثبوتشیّب ساّی سا ثیشای ًفیَر ثیِ ثیذى
هییبثٌذ .ث ِ ٌَٓاى هثبل اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ٍ اػتبفیلَوَوَع اپیذسهیذیغ وِ ثخـی اص فلَس ًجیٔی پَػت ّؼتٌذ اص ًشییك
ؿىؼتي ػذ دفبٓی پَػت ٍاسد ثذى هی ؿًَذ ٍ هَخت ثشٍص هـىل حبد دس افشادی وِ وبتتش یب اثیضاس دسٍىسگیی اػیتفبدُ هییوٌٌیذ
هیؿًَذ.

دّبى ،ثیٌی ،هدشای تٌفؼی ،گَؽ ،چـن ،هدشای ادساسی ی تٌبػلی ٍ همٔذ هىبىّبیی ّؼتٌذ وِ ثیبوتشی هییتَاًیذ اص آى ساُ ٍاسد
ثذى ؿًَذ .ایي هٌبًك ثبص ًجیٔی دس پَػت ٍ حفشات ثذى ثب اػتفبدُ اص هَاًْ ًجیٔی هبًٌذ هخبى ٍ اپییتلییَم هیظُداس ویِ هدیشای
فَلبًی تٌفؼی سا هفشٍؽ وشدُ اػتّ .وچٌیي لیضٍصین ٍ ػبیش تشؿحبت هذثبوتشیبیی دس اؿه ،هخیبى ،اػییذ ٍ كیفشا دس هدیشای
هٔذُ ی سٍدُای هحبفِت هیؿًَذ .اهب ثؼیبسی اص ثبوتشیّب اص ایي هَاًْ هیگشیضًذ ٍ ایي ػذّب ّیچ اثشی ثش آًْب ًذاسًذ .هثالً غـبی
خبسخی ثبوتشیّبی گشم هٌفی آًْب سا دس ثشاثش لیضٍصین ،اػیذ ٍ كفشا هلَى هیداسد .ثِ ّویي دلیل آًْب هیتَاًٌذ دس هدشای هٔذُ ی
سٍدُای ولًَیضُ ؿًَذ .ثشخی اص ایي اًتشٍثبوتشیّب داسای ٓولىشد هفیذی هبًٌذ تَلیذ ٍیتبهیي ّ Kؼتٌذ .ایي ثبوتشیّبی دسٍىصاد ثِ
ًَس ًجیٔی خَؽخین ثَدُ ٍ حفشات ثذى سا ثب اػتمشاسؿبى حفبُت هیوٌٌذ .ثب ایي ٍخَد ثِ هحن ٍسٍد دس ًمبى اػتشیل ثذى هبًٌذ
پشیتَاى ٍ خشیبى خَى اص ػذ ًجیٔی ثذى هیگزسًذ .ثْتشیي هثبل دس ایي هَسد ثیوبساى هجتال ثیِ تَهیَس وَلیَى ّؼیتٌذ ویِ دس اثیش
ثبوتشیّبی سٍدُای دچبس ػپتویػوی هٓفًَت خَىصادد هیؿًَذ.
جذٍل  4-1راُّای ٍرٍد تاکتری
رٍش

هثال

ثلٔیذى

گًَِّبی ػبلوًَال ،گًَِّبی ؿیگال ،پشػیٌیب اًتشٍوَلیتیىب ،اؿشیـیبولی اًتشٍتَوؼیٌَطى ،گًَِّبی ٍیجشیَ ،گًَِّبی
ووپیلَثبوتش ،ولؼتشیذیَم ثَتَلیٌَم ،ثبػیلَع ػشئَع ،گًَِّبی لیؼتشیب ،گًَِّبی ثشٍهجال
گًَِّبی هبیىَثبوتشیَم ،گًَِّبی ًَوبسدیب ،هبیىَپالػوب پٌَهًَیِ ،گًَِّبی لظیًَال ،ثَسدتال ،والهیذیبپؼیی تبػیی،
والهیذیب پٌَهًَیِ ،گًَِّبی اػتشپتَوَوَع
ولؼتشیذیَم تتبًی
اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ،گًَِّبی پؼَدٍهًَبع
گًَِّبی سیىتضیب ،گًَِّبی اسلیـیب ،گًَِّبی وَوؼیال ،گًَِّبی فشاًؼیؼال ،گًَِّبی ثَسلیب ،یشػیٌیبپؼتیغ
ًیؼشیبگًََسُآ ،والهیذیب تشاوَهبتیغ ،تشپًَوبپبلیذٍم

اػتٌـبق
تشٍهب
فشٍسفتي ػَصى
ًیؾ ثٌذپبیبى
اًتمبل خٌؼی
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کلًَیساسیَى ،اتصال ٍ تْاجن
هدشای دػتگبُ هٔذُ ی سٍدُای ثًَِس ًجیٔی ثب ثبوتشیّبی هفیذ ٍ خَؽخین ٍ ثیآصاس ولًَیضُ ؿذُ اػت .دس ثشخی هیَاسد ؿیشایي
هحیٌی تٔییي هی وٌٌذ وِ آیب ثبوتشی هؼتمش خَاّذ ؿذ یب ًِ .هثالً ثبوتشی لظیًَال دس سیِ سؿذ هیوٌذ اهیب ًوییتَاًیذ ثیِ ػیشٓت
هٌتـش ؿَد چَى لبدس ثِ تحول دهبّبی ثبالی ً 77Cویثبؿذ .ولًَیضاػیَى هىبىّبی اػتشیل ًجیٔی هبًٌذ سیِ ثؼتگی ثِ ًمیق
دس هىبًیضمّبی دفبٓی یب ثٍِخَد آهذى دسٍاصُای خْت ٍسٍد ثبوتشی داسد .ثیوبساى هجتال ثِ فیجیشٍص ػیؼیتیه داسای چٌییي ًملیی
ّؼتٌذ چَى ٓولىشد هَلىَلی اپیتلیبل هظُای وبّؾ یبفتِ ٍ تشؿحبت هخبًی ًیض تغییش وشدُ اػت .اییي ثیویبساى اص ولًَیضاػییَى
اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ٍ پؼَدٍهًَبع آسٍطیٌَصا دس سًدٌذ .ثبوتشیّب هوىي اػت ثِ هىبًیضمّبی خبكی ًیبص داؿتِ ثبؿٌذ وِ آًْب
سا لبدس ثِ اتلبل ٍ ولًَیضاػیَى دس ػٌَح هختلف ثذى هیػبصًذ هخذٍل 4-7د.
چٌبىچِ ثبوتشی ثتَاًذ ثِ ػٌح ػلَل اپی تلیبل یب اًذٍتلیبل هثبًِ ،سٍدُ ٍ ٓشٍق خًَی ثچؼجذ ،ثب ؿؼتـَ پبن ًویؿَد ٍ اییي اهیش
اهىبى ولًَیضاػیَى ثبوتشی دس ثبفت سا فشاّن هی ػبصد .ثِ ٌَٓاى هثبل ٓولىشد ًجیٔی هثبًِ دس اثیش اػیتمشاس ثیبوتشی دس دییَاسُ آى
هختل هیؿَد .اؿشیـیبولی ٍ ػبیش ثبوتشیّب داسای هَلىَلّبی چؼجٌذگی ّؼتٌذ وِ ثِ گیشًذُّبی اختلبكیی هَخیَد ثیش سٍی
ػٌح ثبفت هیچؼجٌذ ٍ ایي اهش آًْب سا اص وٌذُ ؿذى هلَى هیداسد .ثؼیبسی اص ایي پشٍتئیيّبی چؼجٌذگی دس ًَن فیوجشیِ هپیلید
لشاس داسًذ ٍ ثِ ًَس هحىن ثِ لٌذّبی اختلبكی هَخَد ثش سٍی ثبفت ّیذف هتلیل هییؿیًَذ هاییي فٔبلییت اتلیبل ثیِ لٌیذ دس
پشٍتئیيّبی الوتیي دیذُ هیؿَدد .ثِ ٌَٓاى هثبل اؿشیـیبولی خلَكبً اوثش ػیَیِّیبی ٓبهیل هَلیذ پیلًَفشییت ٓبهیل چؼیجٌذُ
فیوجشیِای سا ثِ ًبم فیوجشیِ  Pتَلیذ هیوٌٌذ .ایي چؼجٌذُ هادّؼیيد هیتَاًذ ثِ گیشًذُّبی آلفب ی  Dیی گبالوتَصییل ی ثتیب ی  Dیی
گبالوتَصیذ هGal-Galد هتلل ؿَد .ایي هبدُ ثخـی اص ػبختبس آًتیطى گشٍُ خًَی  Pثش سٍی گلجَلّبی لشهض اًؼبى ٍ ػلَلّبی
اٍسٍاپیتلیبل اػت .پیلیّبی ًیؼشیبگًََسُآ ًیض ٓبهل ٍیشٍالًغ هْوی ثِ حؼبة هیآیذ .آًْب لبدسًذ ثِ ایي ٍػیلِ ثیِ گیشًیذُّیبی
اٍلیگَػبوبسیذی هَخَد ثش سٍی ػلَلّبی اپیتلیبل ثچؼجٌذ .اسگبًیضمّبیی هبًٌذ یشػیٌیب ،ثَسدتال پشتَصیغ ٍ هبیىَپالػوب پٌَهًَییِ
پشٍتئیيّبی چؼجٌذگی سا ثشٍص هیدٌّذ وِ ثش سٍی فیوجشیِ لشاس ًذاسًذ .اػتشپتَوَوَع پبیَطًض اص لیپَتیىَئیه اػییذ ٍ پیشٍتئیي F

هثِ فیجشًٍىتیي هیچؼجذد خْت اتلبل ثِ ػلَلّبی اپیتلیبل اػتفبدُ هیوٌذ.
ًَٓی ػبصگبسی دس ثبوتشیّب ثِ ٍاػٌِ تَلیذ ثیَفیلن دس اتلبل ثِ اثضاس خبسخی خشاحی ًِیش دسیچِّبی هلٌَٓی یب وبتتشّیبی ویبس
گزاؿتِ ؿذُ دیذُ هیؿَد .ثبوتشیّبی هَخَد دس ثیَفیلن دس داخل ؿجىِ چؼجٌبن پلیػبوبسیذی وِ ػیلَلّیب سا دس وٌیبس یىیذیگش
ًگِ هیداسد ثِ ػٌَح هیچؼجٌذ .پالن دًذاًی هثبلی اص یه ثیَفیلن اػت .هبتشیىغ ثیَفیلن هیتَاًیذ ثیبوتشیّیب سا اص دفیبّّیبی
هیضثبًی ٍ آًتیثیَتیه هلَى داسد.
ثب ٍخَد ایيوِ ثشخی ثبوتشیّب فبلذ هىبًیضمّبیی ّؼتٌذ وِ ثتَاًٌذ اص ٓشم پَػت ٓجَس ًوبیٌذ .ثشخی اص آًْب لبدس ثِ ٓجَس اص ٓشم
غـبّبی هخبًی ٍ ػبیش هَاًْ ثَدُ ٍ خَد سا ثِ هىبىّبی اػتشیل ًجیٔی ٍ ثبفتّبی ثؼییبس حؼیبع سػیبًٌذ .اییي ثیبوتشیّیبی
هْبخن ّن لبدس ثِ تخشیت ایي غـبّب ثَدُ ٍ ّن ایيوِ هیتَاًٌذ اص ًشیك ایي غـبّب ثِ ػلَلّب ًفَر پیذا وٌٌذ.
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جذٍل 4-2هثالّایی از هکاًیسمّای اتصال تاکتریایی
هیکرٍب

ادّسیي

گیرًذُ

اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع
گًَِّبی اػتبفیلَوَوَع
اػتشپتَوَوَع گشٍُ A
اػتشپتَوَوَع پٌَهًَیِ
اؿشیـیبولی

لیپَتیىَئیه اػیذ
الیِ لٔبثی
ووپلىغ پشٍتئیٌی LTA-M
پشٍتئیي
فیوشیِ ًَّ 1
فبوتَس ولًَیضاػیَى فیوجشیِ
فیوجشیِ P
فیوجشیِ ًَّ 1
فیوجشیِ
P3 ٍ P2 ، P1
لىتیي ػٌح ػلَل

ًبؿٌبختِ
ًبؿٌبختِ
فیجشًٍىتیي
 -Nاػتیل ّگضٍص آهیي ی گبالوتَص
 Dی هبًَص
گبًگلیَصیذ GM
گلیىَلیپیذ گشٍُ خًَی P
 - Dهبًَص
گبًگلیَصیذ GD1
فیجشًٍىتیي

ػبیش آوبی خبًَادُ اًتشٍثبوتشیبػیِ
ًیؼشیب گًََسُآ
تشپًَوب پبلیذٍم
گًَِّبی والهیذیب
هبیىَپالػوب پٌَهًَیِ
ٍیجشیَولشا

پشٍتئیي P1
پیلی ًَّ 4

 Nی اػتیل گلَوض آهیي
ػیبلیه اػیذ
فَوَص ٍ هبًَص

ػبلوًَال ،ؿیگال ٍ یشػیٌیب ثبوتشیّبی سٍدُای ّؼتٌذ وِ ثب تَلیذ پشٍتئیيّبی تْبخوی ثِ كَست ًبگْبًی ثِ ػلَلّبی  Mوَلَى
هتلل ؿذُ ٍ ثب ایي ٓول ثبٓث تحشیه ػلَلّب ٍ دس ًتیدِ دخَل ثبوتشی ثِ ػلَلّب هیؿًَذ .ؿیگال هیتَاًیذ ٍاسد ػیلَلّیبی
هدبٍس ؿذُ ٍ آًْب سا آلَدُ ًوبیذ .ػبلوًَال ًیض ثب ٓجَس اص هیبى ػلَلّب ثبٓث ایدبد ٓفًَت ػیؼتویه هیؿَد .گًَِّبی ػبلوًَال ٍ
گًَِّبی اؿشیـیبولی اًتشٍپبتَطى ًَٓی ػیؼتن پشٍتئیٌی سا سهضگزاسی هیوٌٌذ ویِ ثبٓیث تْیبخن ثیِ خضاییش پبتَطًیؼیتی DNA

هیؿًَذ .ایي هٌبًك یب خضایش پبتَطًیؼتی هٌبًك ثضسگی ثش سٍی وشٍهَصٍم ثَدُ ٍ یىؼشی طىّبی ٓبهل ٍیشٍالًغ ٍ ثیوبسیصاییی
ّؼتٌذ .ثِ ّویي دلیل ّش پشٍػِ ثیوبسیصایی هٍیشٍالًغد ًیبص ثِ ثیبى ّنصهبى چٌذیي طى وذ ؿذُ دس هٌبًك فَق داسد .ایي طىّیب
هوىي اػت ثِ ٍػیلِ ٓالین تحشیىی ههبًٌذ دهبی سٍدُد فٔبل ؿذُ ٍ هَخت اًتمبل یه ٍاحذ هؼتمل یب هٌیبًك هختلیف ثیِ ییه
وشٍهَصٍم یب ثبوتشی دیگش ؿَد .ایي هٌبًك ٍ خضایش دس ػبیش ثبوتشیّبیی وِ طىّبی ثیوبسیصا سا وذ هیوٌٌذ ّن یبفت هیؿًَذ.
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عولکردّای پاتَشًیک تاکتریّا
تخریة تافتی

هحلَالت ًبؿی اص سؿذ ثبوتشیّب ثِ ٍیظُ پذیذُ تخویش وِ هٌدش ثِ تَلیذ اػیذ ٍ گبص ٍ ػبیش فشآٍسدُّبی خبًجی هیؿَد ثشای ثبفت
ػوی اػتٓ .الٍُ ثش آى ثؼیبسی اص ثبوتشیّب ،آًضینّبی تخشیتوٌٌذُای سا تَلیذ هیوٌٌذ وِ خْت تأهیي ًیبصّبی غزایی اسگیبًیضم

ثبفت سا تدضیِ وشدُ ٍ اًتـبس ثبوتشی سا افضایؾ هی دّذ ،ثِ ٍیظُ چٌبًچِ ٓشٍق خًَی دسگیش ؿیًَذ .ثیِ ٌٓیَاى هثیبل ولؼیتشیذیَم
پشفشیٌدٌغ وِ ثخـی اص فلَس ًجیٔی هدشای هٔذی ی سٍدُای اػت ثِ ٌَٓاى پبتَطى فشكتًلت دس ثبفتی وِ فبلذ اوؼیظى اػیت
هؼتمش ؿذُ ٍ هَخت ایدبد گبًگشى گبصی هیؿَد .ایي ثبوتشیّیبی ثییّیَاصی آًیضینّیب هًِییش فؼیفَلیپبص  ،Cوالطًیبص ،پشٍتئیبص،
ّیبلَسًٍیذاصد ،ػوَم هختلف ،اػیذ ٍ گبص ًبؿی اص هتبثَلیؼن ثبوتشی تَلیذ هیوٌٌذ وِ ثِ تخشیت ثبفت ختن هیؿَد .اػتبفیلَوَنّب
آًضینّبی هختلفی سا تَلیذ هیوٌٌذ وِ هحیي ثبفتی سا تغییش هیدٌّذ .ایي آًضینّب ٓجبستٌذ اص ّیبلَسًٍیذاص ،DNAse ،فیجشیٌَلیضیي ٍ
لیپبص .اػتشپتَوَنّب ًیض آًضینّبیی سا تَلیذ هیوٌٌذ ویِ ؿیبهل اػیتشپتَلیضیي ّ ،O ،Sیبلَسًٍییذاص ٍ اػیتشپتَویٌبصّب ّؼیتٌذ .اییي
آًضینّب پیـشفت ٓفًَت سا تؼْیل وشدُ ٍ آى سا اًتـبس هیدٌّذ.
تَکسیي

تَوؼیي ّبی ثبوتشیبیی تشویجبتی ّؼتٌذ وِ هؼتمیو ًب ثِ ثبفت آػیت سػیبًذُ ییب هَخیت فٔیبل ؿیذى فٔبلییت ثیَلَطییه تخشیجیی
هیگشدًذ .ػوَم ٍ فٔبلیتّبی ؿجِ ػوی آًضینّبی هخشثی ّؼتٌذ وِ هَخت لیض ػلَل هیگشدًذ ،پشٍتئیيّبی اتلیبل یبثٌیذُ ثیِ
گیشًذُ اختلبكی ثَدُ وِ ٍاوٌؾّبی ػوی سا دس ثبفت ّذف اختلبكیی آغیبص هییوٌٌیذ .تشویجیبت دییَاسُ ػیلَلی ًیَٓی پبػیخ
ػیؼتویه ههبًٌذ تتد سا ؿشٍّ هیػبصًذ وِ دس اثش افضایؾ سّبػبصی ػبیتَوبیيّب هیثبؿذ .دس ثؼیبسی اص هَاسد ػن ثیًِیَس وبهیل

ٓبهل ایدبد ٓالین ٍیظُ ثیوبسی اػت هبًٌذ ػن تَلیذ ؿذُ دس غزا دس هؼوَهیت غزایی ًبؿی اص اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ،ثبػییلَع
ػشئَع ٍ ثَتَلیؼن ًبؿی اص ولؼتشیذیَم ثَتَلیٌَم .هؼوَهیت غزایی ًبؿی اص تَلیذ ػن صٍدتش اص ػبیش اؿىبل گبػیتشٍاًتشیت ُیبّش
هیگشدد .ثب ایي ٍخَد چَى ثبوتشیّب ثشای ایدبد ٓالین ثیوبسی ًیبصی ثِ تىثیش ًذاسًذ ػن هیتَاًذ ثًَِس ٓوَدی دس خشییبى خیَى
هٌتـش ؿَد وِ ٓالین ثیوبسی دس هىبًی دٍستش اص هىبى ٓفًَت ُبّش هیگشدد هثل وضاص وِ دس اثش ولؼتشیذیَم تتبًی ثِ ٍخَد هیآیذ
ٍ یب ػن هی تَاًذ دس ػشاػش ثذى هٌتـش ؿَد هبًٌذ ػٌذسٍم پَػتِ پَػتِ ؿًَذُ ًبؿی اص اػتبفیلَوَوَع.
اًذٍتَکسیي ٍ سایر ترکیثات دیَارُ سلَلی

ٍخَد دیَاسُ ػلَلی ثبوتشی ثِ ٌَٓاى ّـذاس دٌّذُ چٌذ هٌَِسُ ثشای ٓالین ٓفًَت ٍ ًیض فٔبلیت ػیؼتنّبی هحبفِتوٌٌیذُ ثیذى
ٓول هیوٌٌذ .دس ثشخی هَاسد پبػخ هیضثبى هوىي اػت ثیؾ اص حذ تلَس ٍ یب حتی هخبًشُآهیض ثبؿذ .هَلىیَلّیبی الگیَ دس اییي
ػبختبس هالگَی هَلىَلی هشتجي ثب پبتَطى ] [PAMPSثِ سػپتَسّبی ؿجِ تَل هTRLد سٍی ػلَلّبی هیلَئیذ هتلل هیؿیًَذ ٍ
تَلیذ ػبیتَوبیيّب سا تحشیه هیوٌٌذ .دس ثٔوی هَاسد ایي پبػخّبی ایوٌی گؼتشؽ پیذا هیوٌذ ٍ حتی هوىي اػیت ثیشای ثیویبس

تْذیذوٌٌذُ ثبؿذ .دس ًی ٓفًَت ًبؿی اص ثبوتشیّبی گشم هثجت ،پپتیذٍگلیىبى ٍ فشآٍسدُّبی حبكل اص ؿىؼتي آى ًِیش تیىَئیه
اػیذ ٍ لیپَتیىَئیه اػیذ هَخت ایدبد پبػخّبی ؿجِ ػوی تتصا تحت ٌَٓاى پبػخّبی فبص حبد تتصا هیگشدًذ .لیپیَپلیػیبوبسیذ
هLPSد ًبؿی اص ثبوتشیّبی گشم هٌفی هیتَاًٌذ ثٌَِٓاى یه فٔبل وٌٌذُ لذستوٌذ ٍاوٌؾّبی التْیبثی ٍ پیشٍتئیيّیبی فیبص حیبد

ثبؿٌذ .ثخؾ لیپیذ  Aلیپَپلیػبوبسیذ هؼیئَل فٔبلییت اًذٍتَوؼییي اػیت .اًذٍتَوؼییي صییبد ؿیجیِ اگضٍتَوؼییي ًیؼیت ٍ تٌْیب
ثبوتشیّبی گشم هٌفی اًذٍتَوؼیي هیػبصًذ.
ثبوتشی ّبی گشم هٌفی اًذٍتَوؼیي سا دس ًی ٓفًَت سّب هییػیبصًذ .اًذٍتَوؼییي ثیِ گیشًیذُّیبی اختلبكیی هَخیَد ثیش سٍی
هبوشٍفبطّب ،ػلَلّبی  ٍ Bػبیش ػلَلّب هتلل ؿذُ ٍ هَخت ثشاًگیختي ٍ تَلیذ ٍ سّبػبصی ػبیتَوبیيّبی فبص حبد هبًٌذ ، IL-1
 ٍ IL-8 ، TNF-αپشٍػتبگالًذیيّب هیؿَد هؿىل 4-7د.
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شکل  4-2فعالی ّای هتٌتَ لیوتَپلی ستاکاریذ .)LPS
اًذٍتَکسیي ترعلیِ ّوِ هکاًیسنّای ایوٌی فعالیت

دارد.

هاًٌذ هسیر اًعقتاد ختَى کتِ  LPSیکتی از قتَی تتریي
هحرکّای ایوٌی شٌاختِ شذُ اس  =DIC .اًعقتاد درٍى
عرٍقتتتی هٌتشتتتر  = INF-ایٌترفتتترٍى گاهتتتا=IgE ،
ایوًََگلَتتتتَلیي =IL-1 ،ایٌترلتتتَکیي یتتتک=PMN ،
سلَل ّای چٌذّستِ ای ًَترٍفیل) =TNF ،فاکتَر ًکترٍز
دٌّذُ هَتَر

اًذٍتَوؼیي ّوچٌیي هَخت ثشاًگیختي سؿذ ػلَلّبی  Bهثِ كیَست هیتیَطىد هییؿیَد .دس غلِیتّیبی پیبییي ،اًذٍتَوؼییي
پبػخّبی حفبُتی ًِیش تت ،گـبد ؿذى ٓشٍق ٍ فٔبل ؿذى پبػخّیبی ایوٌیی ٍ التْیبثی سا ثشهییاًگییضد .ثیب اییي ٍخیَد هییضاى
اًذٍتَوؼیي دس خَى ثیوبساى هجتال ثِ ػپؼیغ ثبوتشیبیی ًبؿی اص گشم هٌفیّب .هٍخَد ثبوتشی دس خَىد هیتَاًذ ثؼیبس ثیبال ثبؿیذ ٍ
پبػخ ٓلیِ آى ًیض صیبد ثَدُ ثِ ًحَی وِ هٌدش ثِ ؿَن ٍ احتوبالً هشي هیؿَد هوبدس 4-7د .غلِتّبی ثبالی اًذٍتَوؼیي هَخت
فٔبل وشدى هؼیش تٌبٍثی یب آلتشًبتیَ ووپلوبى ،تت ثبال ،وبّؾ فـبس خَى ،ؿَن دس اثش گـیبدی ٍ ػیَساش ؿیذى هیَیشي ٍ أًمیبد
دس ٍى سگی هٌتـش دس اثش فٔبل ؿذى هؼیش أًمبدی خَى گشدد .تت ثبال ،پتـی ههیبیٔبت پَػیتی ًبؿیی اص ػیَساش ؿیذى ییب ًـیت
هَیشگید ٍ ٓالین ؿَن هًبؿی اص افضایؾ لبثلیت ًفَرپزیشی ٓشٍقد هشتجي ثب ٓفًَت ًیؼشیب هٌٌظیتییذیغ هییتَاًیذ دس استجیبى ثیب
سّبػبصی همبدیش صیبد اًذٍتَوؼیي دس ًی ٓفًَت ثبؿذ.
ًاشی از اًذٍتَکسیي

کادر  4-2سوی
تت
لَوَپٌی ٍ هتٔبلجبً لَوَػیتَص
فٔبلػبصی ووپلوبى
تشٍهجَػبیتَپٌی
أًمبد دسٍىسگی هٌتـش
وبّؾ خشیبى خَى هحیٌی ٍ پشفَصیَى ثِ اًذامّبی اكلی
ؿَن
هشي
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اگسٍتَکسیي

اگضٍتَوؼیيّب پشٍتئیيّبیی ّؼتٌذ وِ تَػي ثبوتشی ّبی گشم هثجت یب ثبوتشیّبی گشم هٌفی تَلیذ هیؿًَذ ٍ ؿبهل آًضینّیبی
ػیتَلیتیه ٍ پشٍتئیي ّبی هتلل ؿًَذُ ثِ گیشًذُ وِ یب ثبٓث تغییش ٓولىشد ػلَل یب هَخت هشي آًْیب هییؿیًَذ .دس ثؼییبسی اص
هَاسد طى تَوؼیي ثش سٍی ییه پالػیویذ لیشاس داسد هتَوؼییي ویضاص دس ثیبوتشی ولؼیتشیذیَم تتیبًی ST ٍ LT ،دس اؿشیـییبولی
اًتشٍتَوؼیٌَطىد یب سٍی یه فبص لیضٍطى هوَسیٌِ ثبوتشیَم دیتفشیِ ٍ ولؼتشیذیَم ثَتَلیٌَمد اػت .هثبلی اص یه تَوؼیي ػیتَلیتیه
ػن آلفب هفؼفَلیپبص Cد ًبؿی اص ولؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ اػت وِ ثِ ًَس آًضیوبتیه ثِ اػفٌگَهیلیي ٍ ػیبیش فؼیفَلیپیذّبی غـیب
حولِ وشدُ ٍ هَخت لیض ػلَل هیؿَد.
ثیـتش تَوؼیي ّب داسای ػبختوبى دایوشی ٍ ثِ كَست صیشٍاحذّبی ّ B ٍ Aؼیتٌذ .لؼیوت  Bاص تَوؼییي دٍ لؼیوتی  A-Bثیِ
گیشًذُ اختلبكی ػٌح ػلَل هتلل ؿذُ ٍ ػپغ صیشٍاحذ  Aثِ دسٍى ثخؾ داخلی ػلَل هٌتمل ؿیذُ ٍ دس آًدیب آػییت ػیلَلی
ایدبد هیوٌذ .ثبفتّبی ّذف ایي تَوؼیي ّب هـخق ٍ هحذٍد ّؼتٌذ هؿىل  ٍ 4-7خذٍل 4-7د.
اّذاف ثیَؿیویبیی تَوؼیي  A-Bؿبهل سیجَصٍم ،هىبًیضمّبی اًتمبلی ،پیبمّبی داخل ػلَلی ههبًٌذ آدًیَصیي هًََفؼیفبت حلمیَی
] ،[cAMPآوبل پشٍتئیي Gد ثَدُ وِ هٌدش ثِ اثشاتی هبًٌذ اػْبل ،اص دػت سفتي آوبل ٓلجی ٍ دس ًْبیت هشي هیـَد.
ػَپش آًتیطىّب ًیض گشٍُ ٍیظُای اص تَوؼیي ّب ّؼتٌذ هؿىل 4-4د وِ هَلىَلّبی ؿجِ ػوی هیثبؿٌذ .ایيّب ػلَلّیبی  Tسا اص

ًشیك اتلبل ثِ گیشًذُ ػلَل  ٍ Tهَلىَلّبی  MHCIIسٍی ػلَلّبی دیگش ثذٍى ًیبص ثِ آًتیطى فٔبل هیػبصًذ ٍ ایي ٓولىشد
هَخت فٔبل ؿذى غیشاختلبكی ػلَلّبی  Tؿذُ هی تَاًذ هَخت ثشٍص پبػخّبی ؿیجِ اتیَایوٌی خٌشآفیشیي دس اثیش ثیشاًگیختي
همبدیش ِٓیوی اص ایٌتشلَویيّب هبًٌذ  IL-2 ٍ IL-1ؿًَذ .ایي ػَپشآًتیطىّب ،ػلَلّبی  Tسا ثشهیاًگیضًذ ٍ ًیض هیتَاًٌذ هٌدش ثِ
هشي ػلَلّبی  Tثیبىوٌٌذُ گیشًذُ اختلبكی ػلَل  Tؿَد ٍ دس ًتیدیِ پبػیخ ایوٌیی سٍی ًوییدّیذ .ػیَپشآًتیطىّیب ؿیبهل
تَوؼیي ػٌذسٍم ؿیَن ػیوی اػیتبفیلَوٍَوَع اٍسئیَع ،اًتشٍتَوؼییيّیبی اػیتبفیلَوَوَع ،تَوؼییي اسیتیشٍطى  ٍ Aییب C

اػتشپتَوَوَع پبیَطًض ّؼتٌذ.
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جذٍل ٍ 4-3یصگیّای سوَم تاکتریایی ًَ A-B
سن

ارگاًیسم

تَوؼیییییي ّییییبی ثبػیلَل آًتشاػیغ

جایگاُ شًی

پالصهیذی

ػیبُصخن

ساختار زیرٍاحذی

ػِ لؼوت خذاگبًِ

گیرًذُ سلَل ّذف

اثرات تیَلَشیک

ًبؿٌبختِ ،احتوبالً گلیىَپشٍتئیٌی

 :EF+PAافضایؾ هیضاى  cAMPػیلَل ّیذف ٍ ادم
هَهٔی  :LF+PAهشي ػلَلّبی ّیذف ٍ حیَاًیبت

پشٍتئیٌی هPA ٍ LF،EFد

آصهبیـگبّی
تَوؼیي آدًیالت

گًَِّبی ثَسدتال

وشٍهَصٍهی

A-B

ًبؿٌبختِ ،احتوبالً گلیىَلیپیذی

ػیىالص ثَسدتال

افضایؾ ػیٌح  cAMPػیلَل ّیذف ،تغیییش ٓولىیشد
ػلَلی یب هشي آى

تَوؼیي ثَتَلیٌَم

ولؼتشیذیَم ثَتَلیٌَم

فبطی

A-B

تَوؼیي ولشا

ٍیجشیَولشا

وشٍهَصٍهی

A-5B

تَوؼیي دیفتشی
اًتشٍتَوؼیيّبی

وَسیٌِ ثبوتشیَم دیفتشیِ
اؿشیـیبولی

فبطی
پالصهیذی

A-B

احتوب ً
ال
گبًگلیَصیذی هGD1bد
گبًگلیَصیذ هGM1د

وبّؾ سّبػبصی اػتیل وَلیي پیؾػیٌبپؼی ،فلح ؿل
فٔبل ػبصی آدًیالت ػیىالص ،افیضایؾ ػیٌح ،cAMP
اػْبل تشؿحی

حؼبع ثِ حشاست
اگضٍتَوؼیي A

سػپتَسّبی فبوتَسّبی سؿذ
هـبثِ یب دلیمبً ّوبًٌذ ػن ولشا

هـبثِ یب دلیمبً هبًٌذ

هوبًٔت اص ػٌتض پشٍتئیي هشي ػلَلی
--

ػن ولشا
پؼَدٍهًَبع آئشٍطیٌَصا

وشٍهَصٍهی

A-B

ًبؿٌبختِ اهب هتفبٍت اص ػن

پؼَدٍهًَبع

هـبثِ یب دلیمبً ّوبًٌذ ػن دیفتشی

دیفتشی

تَوؼیي ؿیگب

ؿیگال دیؼبًتشی

وشٍهَصٍهی

A-5B

گلیىَپشٍتئیي یب گلیىَلیپیذ

هوبًٔت اص ػٌتض پشٍتئیي ،هشي ػلَل

تَوؼیي ؿجِ ؿیگب

گًَِّبی ؿیگال،

فبطی

هـبثِ یب دلیمبً

هـبثِ یب دلیمبً ّوبًٌذ ػن ؿیگب

--

E.Coli

ّوبًٌذ تَوؼیي ؿیگب

تَوؼیي وضاص

ولؼتشیذیَم تتبًی

پالصهیذی

A-B

گبًگلیَصیذ هGT1د

تَوؼیي پشتَػیغ

ثَسدتال پشتَػیغ

وشٍهَصٍهی

A-5B

ًبؿٌبختِ ،احتوبالً گلیىَپشٍتئیي

وبّؾ سّبػیبصی ٍاػیٌِ ّیبی ٓلیجی اص ًیشٍىّیبی
هْبسوٌٌذُ ،اػپبػن
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شکل ً 4-3حَُ عولکرد اگسٍتَکسیيّای دایوری .A-B
ستتوَم  A-Bتاکتریتتایی ابلتتة دارای یتتک هَلکتتَل دٍ
زًجیرُای ّستٌذ .زًجیرُ  Bهَجة ٍرٍد تاکتری تتِ داختل
سلَل ٍ زًجیترُ  Aدارای فعالیت

هْتاری علیتِ ترختی از

اعوال حیاتی هیتاشٌذ.
 =cAMPآدًَزیي هًََفسفات حلقَی،
 =ACHاستیل کَلیي

ایوًََپاتَشًس
دس ثؼیبسی اص هَاسد ٓالین ٓفًَتّبی ثبوتشیبیی ثِ ٓلت پبػخّبی التْبثی ٍ یب پبػخّبی ؿذیذ ایوٌی دس اثش ٓفًَت ایدبد هیؿَد.
ثشٍص پبػخّبی فبص حبد ًؼجت ثِ تشویجبت دیَاسُ ػلَلی ،هخلَكبً اًذٍتَوؼیي ،وِ اٍلیي هشحلِ اص پبػخّبی هذثبوتشیبیی حفبُت
ؿًَذُ اػت ،ایدبد هیؿَد .دس هوي هیتَاًٌذ ثبٓث ثشٍص ٓالین تْذیذوٌٌذُای دس استجبى ثب ػپؼیغ ٍ هٌٌظیت ثبؿٌذ هؿىل 4-7د.
آػیتّبی ثبفتی ًبؿی اص ًَتشٍفیل ّب ،هبوشٍفبطّب ٍ ووپلوبى دس ًبحیِ ٓفًَت ٍ تـىیل گشاًَلَم ایدبد ؿذُ ثِ ٍػییلِ ػیلَلّیبی
 ٍ TCD4هبوشٍفبطّییب دس ٓفًَییت هبیىَثییبوتشیَم تَثشولییَصیغ دس ًْبیییت هٌدییش ثییِ تخشیییت ثبفییتّییب هیییؿییَد .پییشٍتئیي M

اػتشپتَوَوَع پبیَطًض ًَٓی لشاثت آًتیطًی ثب ثبفتّبی لجلی داؿتِ ٍ دس ًتیدِ آًتیثبدی هذپشٍتئیي  Mایدبد ؿذُ ٓلیِ پشٍتئیي
 Mوِ ثب ثبفتّبی للجی ٍاوٌؾ هتمبًْ داؿتِ اػت ایدبد آػیت للجی ٍ دس ًتیدِ تت سٍهبتیؼوی هیوٌذ .تـىیل وویپلىغّیبی
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ایوٌی دس گلَهشٍل ّبی ولیِ ثِ ٓلت َٓاسم گلَهشٍلًَفشیتی پغ اص ٓفًَت اػتشپتَوَوی اػتّ .وچٌییي دس ویالهییذیب ،تشپًَویب
هػیفلیغد ٍ ثَسلیب هٓبهل ثیوبسی الیند ٍ دیگش ثبوتشیّب پبػخ ایوٌی هیضثبى هٌدش ثِ ایدبد ٓالین ثیوبسی دس ثیوبساى هیؿَد.

شکل  4-4اتصتال ستَپرآًتیشى تتِ ًتَاحی تیرًٍتی
گیرًذُ سلَل  ٍ Tهَلکَلّای MHCII

هکاًیسمّای فرار از دفا ّای هیستاى
ثِ ًَس هٌٌمی هیتَاى گفت ثبوتشیّبیی وِ هذت ًَالًیتشی دس هیضثبى ثبلی هیهبًٌذ آػییت ثیـیتشی ثیِ آى ٍاسد هییػیبصًذ.
ثٌبثشایي ثبوتشی ّبیی وِ ثتَاًٌذ ثگشیضًذ لبدس ثِ ایدبد ثیوبسی خَاٌّذ ثَد .ثبوتشیّب ساُّبیی سا ثشای گشیض اص ؿٌبػبیی ٍ اختٌیبة اص
هشي دس ثشاثش ػلَلّبی ثیگبًِخَاس پیؾ هیگیشًذ تب ثِ ایي ًحَ اص ػیؼتن ووپلوبى ٍ آًتیثبدی ثگشیضًذ یب آى سا غیشفٔیبل ػیبصًذ.
ثشخی اص آًْب خَد سا ثِ ٍاػٌِ سؿذ دسٍى ػلَلی اص دػتشع پبػیخّیبی ایوٌیی هخفیی هییػیبصًذ هویبدس 4-7د .وپؼیَل یىیی اص
هْن تشیي َٓاهل ٍیشٍالًغ اػت هوبدس 4-4د .ایي الیِ لٔبثی ثب احبًِ وشدى ثبوتشی آى سا اص پبػخّبی ایوٌی ٍ ثیگبًِخَاسی حفَ
هیوٌذ .وپؼَل هٔوَالً پلیػبوبسیذی ثَدُ ٍ ایوًََطى هٔیفی اػت .خٌغ وپؼَل اػتشپتَوَوَع پیبیَطًض اص خیٌغ ّیبلَسًٍییه
اػیذ هبدُ ای هـبثِ ثب ثبفت ّوجٌذ اًؼبى ثَدُ ٍ ثبوتشی سا اص ؿٌبػبیی ػیؼتن ایوٌی هلَى هیداسد .وپؼیَل دسػیت هبًٌیذ تیَح
فَتجبل لٔبثی ٓول هیوٌذ وِ دس ثشگشفتي ٍ ّون آى ثشای ػلَل ثیگبًِخَاس دؿَاس اػت .وپؼَل ثبوتشی سا اص هحییي فیبگَلیضٍصین
داخل هبوشٍفبط یب لَوَػیت هلَى هیداسد .خْؾ یبفتِّبی ثبوتشیبیی وپؼَلداس وِ لبثلیت تَلیذ وپؼَل سا اص دػت دادُاًیذ غییش
ثیوبسیصا هیؿًَذ ،هبًٌذ ثبوتشیّبی اػتشپتَوَوَع پٌَهًَیِ ٍ ًیؼشیب هٌٌظیتیذیغ.
ثبوتشیّب اص ًشیك سؿذ داخل ػلَلی یب تغییش آًتیطًی ٍ غیشفٔبل وشدى آًتیثبدی یب ووپلوبى اص دػتشع پبػخّبی آًتیثبدی پٌْبى
هبًذُ ٍ یب هیگشیضًذ .ثبوتشیّبیی وِ سؿذ دسٍى ػلَلی داسًذ هبًٌذ هبیىَثبوتشیَمّب ،فشاًؼیؼال ،ثشٍػال ،والهیذیب سیىتضیب ّؼیتٌذ.
ثِ ّش حبل خْت وٌتشل ٓفًَتّبی ثبوتشیبیی پبػخّبی ایوٌی ػلَلّبی  TH1هَخت فٔبل ؿذى هبوشٍفبطّب ٍ دس ًتیدِ التْیبة
هیؿًَذ ههبیىَثبوتشیَم تَثشولَصیغدً .یؼشیبگًََسُآ ثب تغییش دادى آًتیطى ّبی ػٌحی خَد اص لحبٍ ػبختوبًی ٍ ػبختبسی لبدس ثِ
فشاس اص پبػخّبی آًتیثبدی هیگشدد ٍ تَلیذ پشٍتئبصی هیوٌذ وِ هٌدش ثِ تدضیِ ایوًََگلَثَلیي  AهIgAد هیؿَد .ثب تدضییِ C5a

ووپلوبى اػتشپتَوَوَع پیَطى هیتَاًذ ثبٓث هحذٍد وشدى ووَتبوؼی لَوَػیتّب ثِ هحل ٓفًَت ؿَد.
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کادر  4-3دفبّّبی هیىشٍثی ٓلیِ پبالیؾ ایوٌی هیضثبى
وپؼَلداس ؿذى
تملیذ آًتیطًی
اختفبء آًتیطًی
تغییش آًتیطًی
تَلیذ پشٍتئبصّبی هذ ایوًََگلَثَلیي
تخشیت فبگَػیتی
هوبًٔت اص فبگَػیتَص
هوبًٔت اص فیَطى هاهتضاجد فبگَلیضٍصٍم
همبٍهت ثِ آًضینّبی لیضٍصٍهی
تىثیش داخل ػلَلی
کادر  4-4هثبلّبیی اص هیىشٍاسگبًیضمّبی وپؼَلداس

اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع
اػتشپتَوَوَع پٌَهًَیِ
اػتشپتَوَوَع پبتَطًض هگشٍُ Aد
اػتشپتَوَوَع آگبالوتیِ هگشٍُ Bد
ثبػیلَع آًتشاػیغ
ثبػیلَع ػَثتیلیغ
ًیؼشیب گًََسُآ
ّوَفیلَع آًفلَاًضا
اؿشیـیبولی
ولجؼیال پٌَهًَیِ
پشػیٌیبپؼتیغ
ووپیلَثبوتشفیتَع
ثبوتشٍئیذع فشاطیلیغ
وشیپتَوَوَع ًئَفشهٌغ ههخوشد
ػلَلّبی فبگَػیتیه هًَتشٍفیل ٍ هبوشٍفبطد هْنتشیي دفبّ هذثبوتشیبیی ّؼتٌذ اهب ثٔوی اص ثیبوتشیّیب ثیشای اییي هـیىل ثیِ
ٍاػٌِ فشاس اص ساُّبی هختلفی غلجِ پیذا هیوٌٌذ .آًْب ثب تَلیذ آًضینّبی لیضوٌٌذُ ػلَلّبی ثیگبًِخَاس ههبًٌذ اػتشپتَلیضیي ًبؿی اص
اػتشپتَوَوَع پبیَطًض ٍ یب آلفبتَوؼیي حبكل اص ولؼتشیذیَم پشفشیٌدغد اص دػت ایي ػلَلّیب فیشاس هییوٌٌیذ ییب هییتَاًٌیذ اص
فبگَػیتَص خلَگیشی ًوبیٌذ هوپؼَل ٍ پشٍتئیي  Mحبكل اص اػتشپتَوَوَع پبیَطًضد ٍ یب اص اثشات وـٌذُ داخیل ػیلَلی خلیَگیشی
هیوٌٌذ .هىبًیضمّبیی وِ ثبوتشیّب ثشای حفبُت ٍ هحفٍَ هبًذى اص هشي داخل ػلَلی ثِ وبس هیثشًذ ؿیبهل خلیَگیشی اص ادغیبم
فبگَلیضٍصٍم خْت حفبُت اص اثشات ثبوتشیوـی آى هگًَِّبی هبیىَثبوتشیَمد یب ٍخَد وپؼَل یب همبٍهتّبی آًضیوبتییه اص خولیِ
َٓاهل دیگش ّؼتٌذ .ثِ ایي تشتیت لذست ٍ تَاًبیی صًذگی دس داخل ػیتَپالػن ػلَل هیضثبى سا پیذا هیوٌٌیذ هخیذٍل  ٍ4-4ؿیىل
4-4د .هثالً اػتبفیلَوَن ثب تَلیذ آًضینّبیی اص لجیل وبتبالص اص اثشات ػیؼتن هیلَپشاوؼیذاص هیوبّذ .تٔذادی اص ثبوتشیّیبی داخیل
ػلَلی ٓالٍُ ثش ایيوِ داخل ػلَلّبی فبگَػیتَصی ثبلی هیهبًٌذ هیتَاًٌذ اص آًدب ثِ ٌَٓاى هىبًی ثشای سؿذ ٍ پٌْیبى هبًیذى اص
پبػخّبی ایوٌی اػتفبدُ ًوبیٌذ .یٌٔی اص ایي ًشیك ٍ ثب ػَاس ؿذى ثش ػلَلّبی فبگَػیتی دس ػشاػش ثذى پخؾ هیؿًَذ.
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جذٍل 4-4رٍشّایی کِ تِ ٍاسطِ آى از هرگ فاگَسیتَزی هیگریسًذ
رٍش

هثال

هوبًٔت اص هوضٍج ؿذى فبگَلیضٍصٍم
همبٍهت ثِ آًضینّبی لیضٍصٍهی

گًَِّبی لظیًَال ،هبیىَثبوتشیَم تَثشولَصیغ ،گًَِّبی والهیذیب
ػبلوًَال تیفی هَسیَم ،گًَِّبی وَوؼییال ،گًَیِّیبی اسلیـییب ،هبیىَثیبوتشیَم لپیشُ،
گًَِّبی لیـوبًیب
گًَِّبی ًیؼشیب ،گًَِّبی فشاًؼیؼال ،گًَِّبی سیىتضیب

ػبصؽ ثب تىثیش دس ػیتَپالػن

شکل  4-5راّْای هقاٍه

تِ فاگَسیتَز

اص هْنتشیي دفبّّبی هیضثبًی وِ تَػي ثبوتشیّبی ػشوَة هیؿَد هؼیش تٌبٍثی ووپلوبى ٍ آًتیثبدی اػت .ثبوتشیّب ثِ ٍاػیٌِ
اختفبء اص ٓولىشد ووپلوبى هی گشیضًذ ٍ یب هبًْ اص ٓول آى هیؿًَذ .آًتیطى ًَیل  Oلیپیَپلیػیبوبسیذ هیبًْ اص دػتشػیی غـیبی
ثبوتشی ّبی گشم هٌفی دس ثشاثش ووپلوبى هی ؿًَذ .اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع ًَٓی پشٍتئیي هتلل ؿًَذُ ثِ  IgGثِ ًبم پشٍتئیي A

تَلیذ هیوٌذ وِ ثبوتشی سا اص ٓولىشد آًتیثبدی هلَى هیداسد.
اػتبفیلَوَوَع اٍسئَع لبدس ثِ گشیختي اص دفبّّبی هیضثبًی ثب ایدبد دیَاسُ دس هىبى ٓفًَت اػت .ثب تَلیذ آًضیوی ثِ ًبم وَاگَالص

هَخت تجذیل فیجشیي ثِ فیجشیٌَطى ٍ تَلیذ ػیذ لختیِای هییؿیَد .اییي كیفت ،اػیتبفیلَوَوَع اٍسئیَع سا اص اػیتبفیلَوَوَع
اپیذسهیذیغ ثبص هیؿٌبػذ .هبیىَثبوتشیَم تَثشولَصیغ ثب ایدبد گشاًَلَهب هیضاى ثمبی خَد سا دس هیضثبى افیضایؾ هییدّیذ .چٌبًچیِ
ػیؼتن ایوٌی فشدی هٔیف ؿَد سؿذ ثبوتشی افضایؾ هییبثذ.
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فصل پٌجن
تشخیص آزهایشگاّی رایج

اّذاف فصل
داًشجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ بَد:
-

اًَاع ًوًَِ ّبی هَسد اػتفبدُ ثشای ؿٌبػبیی ثبوتشیْب دس آصهبیـگبُ سا ًبم ثجشًذ.

-

سٍؿْبی هٌبػت خوغ آٍسی ٍ اًتمبل ًوًَِ ّب ثِ آصهبیـگبُ سا تَهیص دٌّذ.

-

ًوًَِ ّبی هٌبػت ثشای ؿٌبػبیی ثبوتشیْبی هختلف سا ًبم ثجشًذ.

-

ًطَُ وـت ًوًَِ ّب دس آصهبیـگبُ سا هختلشا تَهیص دٌّذ.

هقذهِ:
ایي فلل اص وتبة ساٌّوبیی الصم ثشای خوغآٍسی هٌبػت ٍ اًتمبل ًوًَِّبی هتفبٍت سا اسائِ هی دّذ ٍ تَػطي آى ثطب سٍؽ ًوًَطِ
گیشی ،اسػبل ثِ آصهبیـگبُ ٍ اًدبم تؼت ّبی هشتجي دس آصهبیـگبُ آؿٌب هی ؿَین .الصم اػت اص لجل هـخق ؿَد وِ ًوًَطِ ثطِ
زِ هٌظَس ثبیذ هَسد ثشسػی لشاس گیشد ٍ ثِ زِ ػئَالی ثبیذ دس آصهبیـگبُ پبػخ دادُ ؿَد.
خَى
وـت خَى یىی اص سایح تشیي سٍؽّبیی اػت وِ دس آصهبیـگبُّبی ثبلیٌی اًدبم هطیؿطَد .یىطی اص هْطنتطشیي فبوتَسّطبیی وطِ
هَفمیت یه وـت خَى سا توویي هیوٌذ هیضاى خًَی اػت وِ ثشداؿت هیؿَد .صهبًی وِ  20 mlخَى ثطِ خطبی 10 mlخطَى
وـت دادُ هی ؿَد هیضاى هَاسد وـت هثجت 40دسكذ افضایؾ پیذا هیوٌذ .ثیؾ اص ًیوی اص ثیوبساى آلَدُ ووتش اص یه اسگبًیؼطن دس
ّش هیلیلیتش خَى داسًذ .ثٌبثشایي تمشیجبً  20mlاص خَى یه فشد ثبلغ ثشای تْیِ وـت خَى ثبیذ گشفتِ ؿَد .دس ّش ػی ػی اص خَى
ثبلغیي هجتال ثِ ثبوتشیوی ثِ ًَس ولی  1تب  10اسگبًیؼن ٍخَد داسد .دس وَدوبى دس ؿشایي ثبوتشیوی غلظت ثیـتشی اص اسگبًیؼن ّطب
دس خَى هَخَد اػت ( 10تب  100اسگبًیؼن دس ّطش ػطی ػطی  ،لطزا گطشفتي همطبدیش ووتطشی اص خطَى خْطت وـطت وفبیطت هطی
ًوبیذ.دسوَدوبى ووتشاص  6ػبل  1تب  3ػی ػی خَى خْت وـت وبفی اػت دس ضبلیىِ دس ًَصاد ایي همذاس  0/5تب  1ػی ػی اػت.
ثٌَس ولی ٍلتی ضدن خَى گشفتِ ؿذُ  2ػی ػی یب ووتش اػت ،ثشای داؿتي هٌبػت تشیي ضدن خَى ًؼجت ثِ هبیغ هطیي وـت
ضتوب ثبیذ اص ثٌشی ّبی وـت خَى وَدوبى اػتفبدُ وشد .تشخیطب ثبیذ وـت خَى لجل اص ؿشٍع آًتی ثیَتیه اًدبم گشدد .ثِ ػلت
ٍخَد ثؼوی اص هیىشٍ اسگبًیؼنّبی پَػت ،هذػفًَی وشدى پَػت لجل اص خَى گیشی هشٍسی اػت .اص ثتبدیي خْت ایطي هٌظطَس
هیتَاى اػتفبدُ وشد ٍلی ایي هبدُ ثبیذ ثشای ضذاوثش اثش سٍی پَػت وبهال خـه ؿَد ٍ ثشای خلَگیشی اص ٍاوٌـْبی پَػتی ًؼجت
ثِ یذ هَخَد دس آى ،ثب الىل اص سٍی پَػت پبن گشدد .خَد الىل ًیض یه ثبوتشیؼیذال ػطشیغ ثطَدُ ٍ هطی تَاًطذ ثطِ تٌْطبیی ثطشای
هذػفًَی پَػت لجل اص خًَگیشی ثىبس سٍد .ثشای سػیذى ثِ ثْتشیي ًتیدِ ثْتشاػت اثتذاء پَػت ثب الىل  %70پبن ؿذُ ٍ ػطسغ
ثب هطلَل یذ ( 1دلیمِ ٍ یب ثتبدیي ( 2دلیمِ تویض گشدد ٍ دس كَست اػتفبدُ اص ثتبدیي ًْبیتب ثبیه پٌجِ الىطل اص سٍی پَػطت پطبن
ؿَد.ػٌص سٍی ثٌشی وـت فمي ثبیذ ثب الىل  %70پبن ؿَد ٍ ػسغ ثالفبكلِ ٍ ثذٍى ًیبص ثِ تؼَین ػشػَصى ( needleخطَى
دسٍى ػشًگ ثِ داخل ثٌشی تضسیك ؿَد.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثؼیبسی اص ثیوبساى داسای وبتتش ّبی دسٍى ٍسیذی هیجبؿٌذ گشفتي ًوًَِ خَى اص دسٍى ایي وبتتشّب ثِ دلیل ػَْلت
ًوًَِ گیشی هشػَم گشدیذُ اػت .اصًشف دیگش ثؼیبسی اص ایي وبتتشّب هیتَاًٌذ تَػي اػتبف وَاگَالص هٌفی ،وَسیٌِ ثبوتشی ّب،
ثبػیلَع  ،هخوشّب ٍ ضتی ثشخی ثبوتشی ّبی گشم هٌفی ًبؿبیغ ٍلی فشكت ًلت وَلًَیضُ ؿًَذ ٍ ػالٍُ ثش هثجت وشدى وـت
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خَى هَخت ػش دس گوی تـخیلی ٍ دسهبًی گشدًذ .ثِ ّویي دلیل اخز ًوًَِ وـت خَى اص وبتتشّبی دسٍى ٍسیذی تَكیِ ًویـَد
ٍ ثبیذ هؼتمیوب اص ٍسیذّبی هطیٌی كَست گیشد.
ثبوتشیوی ٍ فًَگوی ثِ هؼٌبی ضوَس ثبوتشی ٍ لبسذ دس خَى اػت ٍ ایي ػفًَتّب هی تَاًٌذ هٌدش ثِ ػستیػوی ؿطًَذ .هٌبلؼطبت
ثبلیٌی ًـبى دادُ اًذ وِ ػستی ػوی هیتَاًذ هذاٍم یب هتٌبٍة ثبؿذ.
ػستیػوی هذاٍم دس ثیوبساى ثب ػفًَتّبی دسٍى ػشٍلی هثل اًذٍوبسدیت ،تشٍهجَفلجیت ،ػفًَتّبی وبتتشّبی دسٍى ػشٍلی دیطذُ
هیؿَد .ػستیػوی هتٌبٍة دس ثیوبساًی وِ دسػبیش اسگبًْب یب ثبفتْب ػفًَت داسًذ (هبًٌذ ػفًَت دس هدبسی ادساسی ٍ ثبفت ًشم سیِ
دیذُ هیؿَد.
صهبى خوغآٍسی ًوًَِ خَى ثشای ثیوبساى هجتال ثِ ػستیػوی دائن هْن ًیؼت ،اهب ثشای ثیوبساى هجتال ثِ ػستیػوی هتٌطبٍة هْطن
اػت .اص آًدبیی وِ ػالئن ثبلیٌی ػسؼیغ هثل تت ،لشص ،وبّؾ فـبس دس اثش سّب ؿذى اًذٍتَوؼیي ٍ اگضٍتَوؼیي اسگبًیؼطن اػطت،
ایي ًـبًِّب یه ػبػت ثؼذ اص ایيوِ اسگبًیؼن دس خَى داخطل هطیؿطَد ظطبّش هطیؿطَدٌّ .گطبهی وطِ ثیوطبس تطت داسد تؼطذادی
هیىشٍاسگبًیؼن دس خَى دیذُ هیؿًَذ .ثٌبثشایي ثْتشیي صهبى ثشای خَى گیشی صهبًی اػت وِ ثیوبس تت وشدُ اػت .دٍ تب ػِ ًوًَطِ
خَى دس صهبىّبی هتفبٍت دس ًی یه دٍسُ  24ػبػتِ ثبیذ گشفتِ ؿَد.
اغلت ًوًَِّبی خَى دس ثٌشیّبیی وِ ضبٍی آثگَؿت هغزی ّؼتٌذ تلمیص هی ؿَدّ .ش ًوًَِ ثبیذ دس دٍ ثٌشی وـت تلمیص ؿطَد
ٍ ػسغ صهبًی وِ ثِ آصهبیـگبُ اسػبل ؿذًذ دس  37دسخِ لشاس ثگیشًذ .دس فبكلِّبی صهبًی ثبیذ سؿذ هیىشٍثی ثشسػی ؿَد ٍ صهطبًی
وِ سؿذ ثبوتشی هـبّذُ ؿذ دس هطیي آثگَؿت ػبة وبلسش دادُ هیؿًَذ تب وـت خبلق ثشای تؼییي َّیت (اصًشیك سًگ آهیضی
گشم ٍاًدبم تؼت ّبی ثیَؿیویبیی ٍ ضؼبػیت آًتیثیَتیىی اًدبم ؿَد .اغلت ایضٍلِّطب ثؼطذ اص  1تطب  2سٍص اًىَثبػطیَى هـطبّذُ
هیؿًَذثب ایٌطبل وـتْب ثبیذ ثشای ضذالل  5تب  7سٍص اًىَثِ ؿًَذ گش زِ ثشای اسگبًیؼنّب هـىلپؼٌذ ثطِ صهطبى ثیـطتشی ثطشای
اًىَثبػیَى ًیبص اػت .اص آًدبیی وِ اسگبًیؼن ّبی ووی ثِ كَست تیسیه دس خَى ثیوبس آلَدُ ٍخَد داسد لضٍهطی ًطذاسد ًوًَطِّطبی
خَى اص ًظش هیىشٍػىَپی سًگآهیضی ؿًَذ .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثبوتشیوی ثیَْاصی دس وَدوبى ًبدس اػتً ،یبصی ثِ وـت خَى سٍتیي
دس لَلِ ّبی ثیَْاصی ًوی ثبؿذ .الجتِ دس وَدوبى ثب هؼف ایوٌی ،یب ػفًَت دس ًمبى خبكی وِ اضتوبل ػفًَت ثطی ّطَاصی تَػطي
پضؿه ثب هشیت ثبالیی هٌشش هی گشدد ،وـت ثیَْاصی ًیض ثبیذ اًدبم ؿَد.
وـت ثِ سٍؽ  BACTECهی تَاًذ ػشیغ تش ٍخَد هیىشٍاسگبًیؼن دس خَى سا ًـبى دّذ.
ػیؼتن BACTECؿبهل یه اًىَثبتَس ضؼبع و یه وبهسیَتش هتلل ثِ اًىَثبتَس اػت .دس ایي اًىَثبتَس هی تَاى تؼذاد صیبدی
ٍیبل یب ثٌشی هطیي وـت سا دس یه صهبى ًگْذاسی ٍ ثشسػی ًوَد.
دس صهبًی وِ دسة اًىَثبتَس ثؼتِ ثبؿذ،ثٌشی هطیي وـت ثِ ًَس خَدوبس داسای ضشوت گَْاسُ ای اػت.ثذیي تشتیطت ّوطَاسُ
هطتَیبت هطیي وـت ثِ ًَس هٌلَة ثب ّن هخلَى ؿذُ ٍ هَاد هَسد ًیبص هیىشٍاسگبًیؼن ثشاضتی دس اختیبس آى لشاس گیشد.
دهبی داخل ثٌشی ّوَاسُ سٍی  37دسخِ ػبًتیگشاد تٌظین ؿذُ اػت .دس اًتْبی ّش ثٌشی دس دػتگبُ ضغ گشّبیی ًلت ؿذُاًذ
وِ ٍخَد هیىشٍاسگبًیؼن تَػي آى ّب اػالم هی گشدد.
هضیت ّبی ایي ػیؼتن:
 -1وَتبُ وشدى صهبى پبػخ دّی ثِ ثیوبس.
 -2دلت فشاٍاى ٍ ضؼبػیت فَق الؼبدُ دس تـخیق سؿذ هیىشٍ اسگبًیؼوْب.
 -3ثبثت ًگِ داؿتي دهبی سؿذ هیىشٍاسگبًیؼوْب ٌّگبم سؿذ.
 -4داسا ثَدى هَاد غزایی خبف ثشای سؿذ هیىشٍ اسگبًیؼوْب وِ دس هطیٌْبی هؼوَلی ٍخَد ًذاسًذ.
 -5ضشوت گَْاسُ ای ّش  10ثبًیِ یه ثبس ٍیبلْب دس اًىَثبتَس.
 -6سؿذ هیىشٍ اسگبًیؼوْبی ثی َّاصی ثذٍى اػتفبدُ اص  gas packیب ػیؼتن ّبی ثی َّاصی دیگش.
 -7لبثلیت ًگْذاسی ٍیبلْب دس دهبی اتبق لجل اص تلمیص (ًیبص ثِ یخسبل خْت ًگْذاسی ٍیبل یب هطیي وـت ًیؼت .
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ًوًَِّای هجاری تٌفس فَقاًی
اوثش ػفًَتّبی ثبوتشیبل ضلمی ًبؿی اص اػتشپتَوَنّبی گشٍُ  Aاػت .ثبوتشیّبی ًظیش اػتبفیلَوَن اٍسئَع ،اػتشپتَوَن
پٌَهًَیِّ ،وَفیلَع اًفلَاًضا ،اًتشٍثبوتشیبػِ ٍ ػَدٍهًَبع ائشٍطیٌَصا دس ًبضیِ اٍسٍفبسًىغ ٍخَد داسًذٍ ،لی ًذستبً ثبػث فبسًظیت
هیؿًَذ .سٍؽ ًوًَِ گیشی اص دػتگبُ تٌفؼی فَلبًی ؿبهل گشفتي ػَاة اص گلَ ،ػَاة یب لشلشُ ًبصٍفبسًىغ ٍ آػسیشاػیَى اص
دّبًِ ػیٌَػْبی پبسا ًبصال یب تشاؿِ اػت دس ضبلت ًجیؼی ًیض ،غیشاػتشیل هطؼَة هی ؿًَذ ( ثشخالف ًوًَِ ّبی دػتگبُ تٌفؼی
تطتبًی وِ ًؼجتب اػتشیل هی ثبؿٌذ  .ایي ًىتِ ،یؼٌی هـخق وشدى ًوًَِ ّبی اػتشیل ٍ غیش اػتشیل خلَكب اص ًظش آصهبیـگبُ
هْن اػت،ثِ ایي دلیل وِ هیىشٍاسگبًیؼن ّبی هَخَددسایي ًوًَِ ّب سا ثتَاى اص ًظش ووٌؼبل یب پبتَطى ثَدى،دس آى ًوًَِ خبف
افتشاق داد.
اص ػَاة داوشٍى یب آلظیٌبت ولؼین ثشای خوغآٍسی ًوًَِّبی ضلمی اػتفبدُ هیؿَد .دس هَسد ثَسدتالپشتَػیغ ثبیذ اص ػَاح ّطبی
داوشٍى اػتفبدُ وشد .اص لَصُ  ،ضلك خلفی ٍ اگضٍدا یب هٌبًك اٍلؼشاتیَ ثبیذ ًوًَِ ثشداسی ؿَدً .وًَِ ًجبیذ ثب ثضاق آلطَدُ ؿطَد زطَى
سؿذ صیبد ثبوتشیّبی هَخَد دس ثضاق هوىي اػت هبًغ اص سؿذ اػتشحّبی گطشٍُ  Aگطشدد .خْطت ًوًَطِ گیطشی اص ًطَاضی لطَصُ ٍ
اٍسٍفبسًىغ،ثشای دسیبفت ًتیدِ ثْتش ،ػَاة ثبیذ هطىن ثِ ایي هٌبًك وـیذُ ؿَد .ثذیي تشتیت گشفتي ضتی یه ػطَاة هیتَاًٌطذ
 %90ػفًَت ّب سا سدیبثی وٌذ.

شکلً .5-1وًَِ برداری از لَزُ ّا

دس ػفًَت ّبیی هثل وَسیٌِ ثبوتشیَم دیفتشیِ وِ غـبی وبرة داسًذ ثبیذ الیِثشداسی ؿَد .اػتشپتَوَن گشٍُ  ٍ Aوَسیٌِ ثبوتشیَم
دیفتشیِ دس همبثل خـه ؿذى همبٍم ّؼتٌذ دس ًتیدِ اضتیبخبت صیبدی ثشای اًتمبل ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ الصم ًوطیثبؿطذ .دس همبثطل،
ًوًَِّبی خوغآٍسی ؿذُ ثِ هٌظَسخذا ًوَدى ثَسدتال پشتَػیغ ٍ ًیؼشیب گٌطَسُآ ثبیطذ ثالفبكطلِ دس هططیي وـطت تلمطیص ؿطًَذ.
ًوًَِّبی خوغآٍسی ؿذُ ثشای خذاػبصی والهیذیبٍ هبیىَپالػوب پٌَهًَیِ ثبیذ دس هطیيّبی هخلَف ثِ آصهبیـگبُ اسػبل ؿطًَذ.
اػططتشپتَوَنّططبی گططشٍُ  Aهططیتَاًٌططذ هؼططتمیوبً دس ًوًَططِّططبی ثططبلیٌی اص ًشیططك ایوًََاػططی ؿٌبػططبیی ؿططًَذ[Enzyme -
]) ، immunoassays(EIAsوِ هی تَاًذ دس ػشم ضذاوثش 10تب  15دلیمِ ًتیدِ سا ًـبى دّذ .دس كطَست هثجطت ثطَدى هطی
تَاى ثالفبكلِ دسهبى خْت اػتشپتَوَن  Aسا ؿشٍع وشد .ایي تؼت اگش زِ ثؼیبس اختلبكی اػت ٍلی اص ًظش ضؼبػطیت ،خلَكطب
دس هَاسدی وِ تؼذاد ثبوتشی دس گلَ ون ثبؿذً ،تبیح هختلف ٍ گبّی پبئیٌی ثشای آى گضاسؽ گشدیذُ اػت .ثٌَس ولی ػالٍُ ثش وـت
ٍ ایوًََاػی ػَاح ّبی گلَ یب اٍسٍفبسًىغ تَػي ً PCRیض هیتَاًٌذ هَسد ثشسػی لشاس گیشًذ .ػبیش ػفًَتّطبی هدطبسی تٌفؼطی
فَلبًی ؿبهل اپیگلَتیت ٍ ػیٌَصیت اػت .هؼذٍد ؿذى وبهل هدبسی َّایی هوىي اػطت ثطش اثطش تطالؽ ثطشای ًوًَطِ گیطشی اص
اپی گلَتیت ایدبد ؿَد .تـخیق ػفًَت ػیٌَػی ًیبص ثِ 1( :آػسیشاػیَى هؼتمین اص ػیٌَع 2( ،اًتمبل ًوًَِ دس ؿشایي ثیَّاصی
ثِ آصهبیـگبُ ( ثب اػتفبدُ اص یه ػیؼتن وطِ هطبًغ ٍسٍد اوؼطیظى ٍ خـطه ؿطذى ًوًَطِ هطیؿطَد  3( ،پطشداصؽ هشاضطل .وـطت
ًبصٍفبسًىغ یب اٍسٍفبسًىغ هفیذ ًیؼت ٍ ًجبیذ اًدبم ؿَد .اػتشپتَوَن پٌَهًَیِ ٍ ّوَفیلَع آًفلَاًضا ٍ هَساوؼطال وبتطبسالیغ اص
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هْنتشیي پبتَطىّبی ایدبد وٌٌذُ ػیٌَصیت ضبد هیثبؿٌذ .دسػیٌَصیت هضهي اػتبف اٍسئطَع ٍ ثیْطَاصی ّطبی ًیطض خطضء ػَاهطل
اتیَلَطیه ػیٌَصیت لشاس هی گیشًذ.

شکل ً .5-2وًَِ برداری از ًازٍفارًکس

عفًَتیّای هجاری تٌفسی تحتاًی
تىٌیهّبی هتٌَػی هیتَاًذ ثشای خوغ آٍسی ًوًَِ اص هدبسی تٌفؼی تطتبًی هَسد اػطتفبدُ لطشاس ثگیطشدً .وًَطِّطب ؿطبهل خلطي،
ؿؼتـَی ثشًٍؾ ،ثشًٍىَػىَپی ٍ آػسیشاػیَى ثشًٍؾ هیثبؿذ .اص آًدبیی وِ ثبوتشیّبی هدبسی تٌفؼی ثبال هوىي اػت خلي سا
آلَدُ وٌٌذ ًوًَِ خلي ثبیذ هیىشٍػىَپی ثشداؿت ؿَد تب اص آلَدگی خلي خلَگیشی ؿَدٍ .خَد ػلَلّبی اپیتلیبل ػٌگ فشؿی ًـبى
دٌّذُ آلَدگی ًوًَِ ثب ثضاق اػت .اص ایي ًَع آلَدگی هی تَاى ثب اػطتفبدُ اص یطه ثشًٍىَػطىَح یطب آػسیشاػطیَى هؼطتمین سیطِّطب
خلَگیشی وشد .دسكَست هـبّذُ تؼذاد صیبد ػلَلْبی ػٌگفشؿی ثبیذ ًوًَِ ػَدت دادُ ؿَدٍ .خَد لىَػیت ّبی پلی هَسفًَطَولئش
هؼوَال ًـبى دٌّذُ ویفیت خَة ًوًَِ گیشی اػت ٍلی ایي هبثٌِ دس هَسد ثیوبساى لَوَپٌیه ًجبیذ هَسد اػطتفبدُ لطشاس گیطشد .دس
یه ًوًَِ خليٍ ،خَد ًَتشٍفیل ّبی فشاٍاى ٍ یه ًوًَِ ثبوتشی غبلت ػٌذی هطىن دس اضتوبل ٍخَد پٌَهًَی ثبوتشیبل هی ثبؿطذ.
خلي ٍ آػسیشاػطیَى ّطبی تشاؿطِ سا هطی تطَاى سٍی هططیي ّطبی وـطت هختلطف هبًٌطذ آگطبس خطًَی ،آگطبس ؿطىالتی ٍ هططیي
 MacConkeyوـت داد .دس كَست اضتوبل پٌَهًَی آػسیشاػیَى ،دس وَدوبى ،هوىي اػت الصم ثبؿذ ایي ًوًَِ ّب سٍی هططیي
ّبی ثیَْاصی ًیض سؿذ دادُ ؿَد .اغلت پبتَطىّبی هَخَد دس هدبسی تٌفغ تطتبًی دس ػشم  2تب  3سٍص سؿذ هیوٌٌذ .اهب ثؼوی اص
ثبوتشیّبی وٌذ سؿذ هثل هبیىَثبوتشیَم یب ًَوبسدیب ًیبص ثطِ صهطبى ثیـطتشی داسًطذ .اًدطبم وـطت ّطبی ووطی هبیؼطبت ضبكطل اص
ثشًٍىَػىَپی تب ضذ صیبدی ثشای افتشاق آلَدگی ٍ وَلًَیضاػیَى اص ثیوبسی ٍالؼی ووه وٌٌذُ اػت.
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شکل  .5-3برًٍکَسکَپی

گَش ٍ چشن
تیوسبًَػٌتضیغ( 1آػسیشاػیَى هبیغ اص گَؽ هیبًی ثشای تـخیق اختلبكی ػفًَت گَؽ هیبًی الصم اػت .اص آًدبیی وطِ اغلطت
پبتَطىّبی ؿبیغ وِ ثبػث ػفًَت گَؽ هیؿًَذ (هثل اػتشپتَوَن پٌَهًَیِّ ،وَفیلَع اًفلَاًضا ،هَساوؼطال وبتطبسالیغ دسهطبى
هی ؿًَذً ،یبصی ثِ آػسیشاػیَى گَؽ ًوی ثبؿذ .ػفًَت گَؽ خبسخی ثِ كَست تیسیه تَػي ػطَدٍهًَبع ائشٍطیٌطَصا (دس گطَؽ
ؿٌبگشاى یب اػتبفیلَوَن اٍسئَع ایدبد هیؿَدً .وًَِ هٌبػت ثشای وـت تشاؿیذى ًَاضی دسگیشدس وبًبل گَؽ اػت.
خوغآٍسی ًوًَِ ثشای تـخیق ػفًَت ّبی زـن ،ػخت اػت صیشا ًوًَِ ثِ دػت آهذُ هؼوطَالً ثؼطیبس وطن اػطت ٍ تؼطذاد ووطی
اسگبًیؼن هوىي اػت ٍخَد داؿتِ ثبؿذً .وًَِّبی ػٌص زـن ثبیذ تَػي ػَاة لجل اص اػتفبدُ اص پوبدّبی ػٌطی خوغآٍسی ؿَد
ٍ اگش الصم ثبؿذ خشاؿیذى لشًیِ اًدبم هیؿَد .ثشای ًوًَِّبی داخل زـوی ،زـن ثبیذ هؼطتمیوبً آػطسیشُ ؿطَد .پطغ اص ثشداؿطت
ًوًَِ ّب ثبیذ لجل اص اسػبل ثِ آصهبیـگبُ دس هطیي وـت هٌبػت تلمیص ؿًَذ .اغلت پبتَطىّبی زـوی هثل اػتبفیلَوَن اٍسئطَع،
اػتشپتَوَن پٌَهًَیِّ ،وَفیلَع اًفلَاًضا ،ػَدٍهًَبع ائشٍطیٌَصا ،ثبػیلَع ػشئَع ػشیغالشؿذ ّؼتٌذٍ .لی ثؼوطی دیگطش (ًظیطش
اػتبفیلَوَنّبی وَاگَالص هٌفی وٌذسؿذ ّؼتٌذ ٍ یب ًیبص ثِ هطیيّبی وـت اختلبكطی داسًطذ هثطل ًیؼطشیب گٌطَسُآٍ والهیطذیب
تشاوَهبتیغ.
زخن ،آبسِ ،بافت
صخنّبی ثبص ٍ هٌفزداس هیتَاًٌذ ثِ ساضتی ثب اسگبًیؼنّبی هتؼذد ولًَیضُ ؿًَذ  .لزا وـت ػطَاة ّطبی صخوْطبی ػطٌطی ،هٌفطز
خبسخی یه ػیٌَع  ،یب آثؼِ ثبص ؿذُ ثِ ثیشٍى ،اغلت هٌدش ثِ سؿذ هخلًَی اص ثبوتشیْب ) (mixed bacterial floraهی ؿَد
وِ ػوَهب ًـبى دٌّذُ پبتَطى اكلی ًیؼتٌذٍ .خَد ػلَلْبی اپی تلیبل فشاٍاى دس سًگ آهیضی گشم ،دال ثطش آلطَدگی ًوًَطِ ٍ ٍخطَد
لىَػیت ّبی  PMNفشاٍاى ؿبّذی ثش ویفیت خَة آى اػتً .وًَِ سا ثبیذ اص ػوك صخن ثؼطذ اص ایطيوطِ ػطٌص صخطن تویطض ؿطذ
ثشداؿت ًوَد .اص ػَاة ًجبیذ اػتفبدُ ؿَد صیشا ثبیذ ًوًَِ سا ثذٍى آلَدُ ؿذى ثب اسگبًیؼنّبی ولًَیضُ وٌٌذُ ػٌص پَػطت ثشداؿطت
وشد .دس هَسد ًوًَِ اص صخوْبی پَػتی ،ثْتش اػت اص ضبؿیِ فؼبل صخن ًوًَِ ثشداسی ؿَد .خلَكب اگطش لبسزْطب ،هبیىَثطبوتشیَم یطب
لیـوبًیب خْت اػویش یب وـت هذًظش ثبؿذ .آػسیشاػیَى اص آثؼِّبی ثؼتِ ثبیذ اص هشوض ٍ دیَاسُ آثؼطِ خوطغآٍسی ؿطَد .خوطغآٍسی
ػبدُ زشن اص آثؼِ ّب هفیذ ًیؼت صیشا ثیـتش اسگبًیؼن دس لؼوت ػومی یطه آثؼطِ لطشاس داسًطذ تطب دس ثخطؾ هشوطضی آى .تخلیطِ
ػفًَتّبی ثبفت ًشم هی تَاًذ ثب آػسیشاػیَى اًدبم ؿَد .اگش همذاس ًوًَِ ون ثبؿذ ثبیذ ثِ آى ػشم فیضیَلَطی اهبفِ وشدُ ٍ ثؼذ آى
سا وـت داد  .اص ػشم فیضیَلَطی ضبٍی هطبفظت وٌٌذُّبی ثبوتشیؼیذال ًجبیذ اػطتفبدُ ؿطَد .اص ثخطؾّطبی ػفطًَی ثبفطت ثبیطذ
ًوًَِثشداسی ؿَد ٍ ضذاالهىبى زٌذ ًوًَِ گشفتِ ؿَدً .وًَِ ثبیذ دس یه لَلِ اػتشیل دسپیر داس ضبٍی ًگِداسًذُ ٍ ػشم فیضیَلطَطی
اػتشیل ثشای خلَگیشی اص خـه ؿذى ًوًَِ ّبی وَزه ،ثطِ آصهبیـطگبُ اسػطبل ؿطَد .یطه ًوًَطِ ثطبفتی ثبیطذ ثطشای هٌبلؼطبت
ّیؼتَلَطیه ثشداؿت ؿَد .اص آًدبیی وِ ًوًَِثشداسی اص ثبفت اضتیبج ثِ سٍؽّبی تْبخوی داسد ،اص هٌبػطتتطشیي لؼطوت ثطشای
ثشداؿت ًوًَِ ثبیذ اػتفبدُ ًوَد ٍ هٌوئي ثَد وِ ثشای اسگبًیؼنّبیی وِ هوىي اػت هؼئَل ػفًَت ثبؿٌذ وـت اًدبم هطیؿطَد
وِ ایي اهش ًیبص ثِ استجبى ًضدیه پضؿه ٍ هیىشٍثیَلَطیؼت داسد.
ًوًَِّای تٌاسلی ـ شًیتال
 ًوًَِ ّبی دػتگبُ طًیتبل ؿبهل ػَاح ّبی اٍستشال  ،ػشٍیىغ ٍ آًَسوتبل هی ؿَد .ػلطیسغطن تؼطذد ثطبوتشیّطبی دسگیطش دسثیوبسیّبی هٌتمل ؿًَذُ اص ساُ خٌؼی  ،اغلت آصهبیـگبُّب سٍی تـخیق ًیؼشیب گٌَسُآ ٍ والهیذیب تشاوَهبتیغ توشوض داسًذ .تلمیص
ًوًَِ سٍی هطیيّبی وـت اًتخبثی ایي اسگبًیؼنّب هتذاٍل هی ثبؿذ .ضذالل  2سٍص یب ثیـتش ًَل هیوـذ تب وـت هثجت ؿَد ٍ
صهبى ثیـتشی الصم اػت تب ثبوتشی خذا ؿذُ ٍ تـخیق لٌؼی دادُ ؿَد .وـت ثِ ًظش غیشضؼبع هیآیذ ،صیشا اسگبًیؼنّب ثِ همذاس
1

Tympanocentesis
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صیبدی ًبپبیذاسًذ ٍ تطت ؿشایي ًبهٌبػت اًتمبل اص ثیي هیشًٍذ .ثِ ًَس هثبل ًیؼشیب گًََسُ اسگبًیؼوی ثؼیبس ؿىٌٌذُ ٍضؼبع اػت ٍ
ثبیذ ثِ فَسیت ثؼذ اص اخز ًوًَِ دس هطیي  Thayer-Martinتبیش هبستیي وِ دس ضذ دهبی اتبق گشم ؿذُ ثبؿذ ،وـت دادُ ؿَد.
ثیـتشیي ًتیدِ صهبًی ضبكل خَاّذ ؿذ وِ ّوضهبى ثب وـت طًیتبل اص ًبضیِ آًَسوتطبل ًیطض ًوًَطِ گیطشی ثؼوطل آیذً.وًَطِ ّطبی
والهیذیب تشاوَهبتیغ ثبیذ تَػي ػَاة ّبی داوشٍى ٍدػتِ آلَهیٌیَهی اًدبم گشدد ٍثِ هطیي وـت ػلَلی هٌتمطل ؿطَد.ثِ دلیطل
ػذم ضؼبػیت وبفی وـت ،اخیشا سٍؽّبی غیشوـت اثذاع گشدیذُ .یىی اص ؿبیغتشیي ایي سٍؽّب وِ اهطشٍصُ اػطتفبدُ هطیؿطَد،
 PCRاػت .تـخیق ایي تَالیّبی تىثیشؿًَذُ ثب پشٍةّبی اختلبكی  ،ضؼبع ٍ همشٍى ثِ كشفِ هیجبؿذ.
ثبوتشی دیگشی وِ اص ًشیك خٌؼی هٌتمل هیؿَد تشپًَوب پبلیذٍم ػبهل ػیفلیغ اػت .ایي اسگبًیؼن لبثطل وـطت ًیؼطت ٍ ثطشای
تـخیق آى اص سٍؽّب ػشٍلَطی یب هیىشٍػىَپی اػتفبدُ هیؿَدً .وًَِ تْیِ ؿذُ اص صخن ثب اػتفبدُ اص هیىشٍػىَح صهیٌِ تبسیه
ثشسػی هی ؿَد صیشا اسگبًیؼن ثؼیبس ًبصن اػت ٍ ثب هیىشٍػىَح ًَسی لبثل هـبّذُ ًیؼت .ثِ ػالٍُ ایي اسگبًیؼن دس هؼشم َّا
خـه هیؿَد ٍ ػشیغ اص ثیي هی سٍد ٍ ثبیذ ثالفبكلِ پغ اص ًوًَِ ثشداسی ،ثِ سٍؽ هیىشٍػىَپی ثشسػی ؿَد.

شکل  .5-4رًگ آهیسی گرم ترشحات ٍاشیٌال

سایر هایعات استریل بذى
ایي هبیؼبت ؿبهل هبیغ دسٍى ؿىوی ،هفللی ،پشیوبسد ٍ هبیغ خٌت اػت .هبیغ خوغآٍسی ؿطذُ تَػطي آػسیشاػطیَى (هطبیغ دسٍى
ؿىوی  ،هبیغ سیِ دس هطیي وـت خَى ضبٍی هَاد هغزی تلمیص هیؿَد .همذاس ووی اص آى دس لَلِّبی اػتشیل ثشای سًطگآهیطضی
(گشم یب اػیذفؼت اسػبل هیؿَد .اسگبًیؼنّبی َّاصی ٍ ثیَّاصی هؼئَل ثشٍص ػفًَت دس ایي هٌبًك ّؼطتٌذ .اگطش همطذاس ووطی
هبیغ خوغ آٍسی ؿذُ ثبؿذ ًوًَِ ثبیذ ضتوبً سٍی هطیي وـت تلمیص ؿَد .اص آًدبیی وِ تمشیجبً همذاس ووی اسگبًیؼن دس ًوًَطِ ٍخطَد
داسد ثبیذ تب خبیی وِ هوىي اػت همذاس صیبدی اص هبیغ وـت دادُ ؿَد .زَى اضتوبل ضوَس ثطیّطَاصیّطب ّطن هٌطشش اػطت (ثطِ
خلَف دس ًوًَِّبی ؿىوی ٍ ػفًَتّبی سیَی ًوًَِ ًجبیذ دس هؼشم اوؼیظى لشاس گیشد ٍ ضتوب دس هطیي وـت ثیْطَاصی ثطِ
آصهبیـگبُ هٌتمل ٍ وـت دادُ ؿَد.
هی تَاى هٌبلت سا دس یه خذٍل ثلَست صیش خالكِ ًوَد.
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جوعآٍری ًوًَِّا برای باکتریّای پاتَشى
ًوًَِ خَى
وـططت سایططح
ثبوتشی

حجن ًوًَِ
هحیط اًتقالی
ثٌطططشی وـطططت ثبلغیي :وـت10-20 ml
خططططَى ضططططبٍی ًَصاداى :وـت 1-2 ml
هَادهغزی

ثططبوتشیّططبی
داخططل ػططلَلی
(ثشٍػطططططططال،
فشاًؼیؼطططال ٍ
ًیؼشیب
گًَطططِّطططبی
لستَػسشا

هـطططبثِ وـطططت هـبثِ وـت خَى سایح
خطططَى ،ػیؼطططتن
لیضیض ط ػبًتشیفَط

سایر شرایط
پَػت ثبیطذ ثطب الىطل  70دسكطذ ٍ یطذیي  2دسكطذ
هذػفًَی ؿطَد 2-3 ،وـطت دس  24ػطبػت اًدطبم
ؿَد ،هگش ایي وِ ثیوبس دس ؿطَن ػطستیه ثبؿطذ یطب
هلشف آًتی ثیَتیه سا ؿشٍع وشدُ ثبؿذً .وًَِّطبی
خوغ آٍسی ؿذُ ثبیذ دس ػشم  30تب  60دلیمطِ خطذا
ؿًَذ .خَى ثِ همذاس هؼبٍی ثِ داخل ّش دٍ هططیي
وـت تمؼین هیؿَد.
ؿشایي هـبثِ وـت خطَى سایطح اػطت ،گًَطِّطبی
ًیؼشیب تَػي ثؼوی اص هذ اًؼمبدّطب هْطبس هطیؿطَد
(ػذین پلی آًتَػَلفبًبت

لَلِ ّبی اػطتشیل 1-5 ml
ضبٍی ّسبسیي

ًوًَِ ثبیذ دس ّفتِ اٍل ثیوبسی تْیِ ؿَد ،ثؼطذاً ادساس
ثبیذ وـت داد ؿَد.

ًوًَِ  -هایع هغسی
ًخاعی
سًططگ آهیططضی-وـططت سایططح
ثبوتشی

هحیط اًتقالی

حجن ًوًَِ

سایر شرایط

لَلططِ اػططتشیل دس ثططشای وـططت ثططبوتشیً 1-5ml :وًَِ ثبیذ ثِ كَست اػتشیل خوغآٍسی ؿَد
ثطططشای وـطططت هبیىَثطططبوتشیَم ٍ ػشیغ ثِ آصهبیـگبُ اسػبل ؿَدً .جبیذ
پیرداس
ثیـتشیي ضدوی وِ هوىي اػت .ضشاست دادُ ؿَد یب دس یخسبل لشاس گیشد.
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ًوًَِ دستگاُ

هحیط اًتقالی

حجن ًوًَِ

سایر شرایط

تٌفسی
دػتگبُ تٌفؼی ط گلَ

ػططططَاة دس داخططططل
هطیي اًتمبلی اًذاختِ
هیؿَد.

دػططتگبُ تٌفؼططی ط
اپیگلَت
دػططتگبُ تٌفؼططی ط
ػیٌَعّب

ًوًَططِ خططَى ثططشای
وـت تْیِ هیؿَد.
لَلططِ یططب ٍیططبلّططبی
ثیَّاصی اػتشیل

دػططتگبُ تٌفؼططی ط
هدططططبسی تٌفؼططططی
تطتبًی

لَلططِّططبی دسپططیرداس 1-2 ml
اػططططتشیل ،لَلططططِ ٍ
ٍیططبلّططبی اػططتشیل
ثطططیّطططَاصی ثطططشای
ًوًَِّبی خوطغآٍسی
ؿطططذُ ًطططَسی وطططِ
آغـتِ ثِ فلَس ًشهطبل
ًـذُ ثبؿذ.

ًوًَِ گَش-

هحیط اًتقالی

ثب اػتفبدُ اص ػَاة اص ًبضیطِ هلتْطت ًوًَطِثطشداسی ؿطذُ دس
ًبهـخق
كَست ٍخَد اگضٍدا ،اص اگضٍدا ًوًَِگیشی هیؿَد .اص توطبع
ثب ثضاق اختٌبة ؿَد زشا وِ ثبػث هْبس اػتشپتَوَن گشٍُ A
هیؿَد.
هـطططبثِ وـطططت اػتفبدُ اص ػَاة ثبػث اًؼذاد هدبسی تٌفؼی هیؿَد .وـت
خَى ثشای تـخیق اختلبكی اًدبم هیؿَد.
خَى سایح
ًوًَِ ثب ػشًگ ٍ ػَصى تْیِ هیؿَد ،وـت ًبصٍفبسًىغ یطب
1-5 ml
اٍسٍفبسًىغ ثیاسصؽ اػتً .وًَِّب ثبیذ اص ًظش ثبوتشیّطبی
َّاصی ٍ ثیَّاصی وـت ؿًَذ.
خوغ آٍسی خلي :اگش هوىي ثطَد ثیوطبس لجطل اص ًوًَطِگیطشی
دّبًؾ سا ثب آة ؿؼتـَ دّذ .ثیوبس ثبیذ ػشفِ ػویك وٌطذ ٍ
تشؿطبت هدبسی تٌفؼی تطتبًی سا ضتوطبً دس ظطشف اػطتشیل
خوغ آٍسی وٌذ .ثبیذ اص آلَدُ ؿذى ثطب ثطضاق خلطَگیشی ؿطَد.
ًوًَِّبی ثشًٍىَػىَپی :هَاد ثیضغ وٌٌطذُ هوىطي اػطت
ثبػث هْبس سؿذ ثبوتشیّب ؿَد .ثٌطبثشایي ًوًَطِ ثبیطذ ػطشیغ
آهبدُ ؿَد .اگش ثشًٍىَػطىَح  protectاػطتفبدُ هطیؿطَد،
ثبوتشیّبی ثیَّاصی ّن ثشسػی هیؿًَذ .آػطسیشُ هؼطتمین
سیِّبً :وًَِ ثشای ثبوتشیّبی َّاصی ٍ ثیَّاصی هطیتَاًطذ
هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.

حجن ًوًَِ

سایر شرایط

چشن
گَؽ

زـن

لَلططِّططبی دسپططیرداس ّش همذاسی وِ
اػططتشیل ،ػططشًگّططبی خوغآٍسی ؿَد.
ثذٍى ػَصى دسپَؽداس
ػطشیغ دس پلیطت وـطت ّش همذاسی وِ
دادُ ؿطططَد (دس پلیطططت خوغآٍسی ؿَد.
ثؼتِ ؿَد ٍ ػطشیغ ثطِ
آصهبیـگبُ اسػبل ؿَد
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ًوًَِ ثبیذ ثب ػشًگ ٍ ػطَصى آػطسیشُ ؿطَد .وـطت اص
گَؽ خبسخی ثشای اٍتیت هیبًی اسصؿوٌذ ًیؼت.
ثشای ػفًَت ّبی ػٌص زـنً ،وًَطِ ثطب ػطَاة یطب ثطب
خشاؿیذى لشًیِ خوغآٍسی هی ؿَد .ثشای ػفًَطتّطبی
ػویك آػسیشُ تشؿطبت اػتفبدُ هیؿَد.
ّوِ ًوًَِّب ثبیذ سٍی هطیي وـت هٌبػت تلمیص ؿَد.
تأخیش هٌدش ثِ اص دػت دادى هیىشٍاسگبًیؼن هیؿَد.
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ًوًَِ  -ادرار
ادساس (ٍػي ادساس

حجن ًوًَِ
هحیط اًتقالی
دس ظشف اػطتشیل ثشای ثشسػی ثبوتشیبل:
ادساس
1ml
ثشای ثشسػی هبیىَثبوتشیَم:
10 ml 

ادساس ط وبتتش

دس ظشٍف اػتشیل ثشای ثشسػی ثبوتشیبل 1 ml :ثشای وـت اص ًوًَِّبی وبتتشی ًجبیذ اػتفبدُ ؿَد.
ثشای ثشسػی هبیىَثبوتشیَم( :ثِ دلیطل اضتوطبل آلطَدگی اٍلطیي ثخطؾ اص ًوًَطِ
ادساس
خوغآٍسی ؿذُ ثِ ثبوتشیّبی هدبسی ادساسی آلطَدُ
10 ml 
اػططت .ثٌططبثشایي ثبیططذ دٍس سیختططِ ؿططَد( .هـططبثِ
ًوًَِّبی تْیِ ؿذُ دس ادساس ٍػي ً .وًَِ ثبیذ ػشیغ
ثِ آصهبیـگبُ اسػبل ؿَد.

ادساس ط آػسیشُ ؿذى
ػَپشاپَثیه

لَلطططططِّطططططب ٍ ثشای ثشسػی ثبوتشیبل:
ٍیططططبلّططططبی 1ml
ثیَّاصی اػتشیل ثشای ثشسػی هبیىَثبوتشیَم:
10 ml 

ًوًَِ هایعات استریل
بذى
(هبیغ آػطیت ،هطبیغ پلطَس،
هططططططبیغ ػططططططیٌَیبل،
پشیوبسدیبل

وبتتش

هحیط اًتقالی
همططذاس ووططی دس لَلططِّططبی
اػتشیل دس پیرداس ،همذاس صیبد:
دس ثٌشی وـت خَى ضطبٍی
هطیي هغزی
لَلِ ّبی دسپیر داس اػتشیل یطب
ظشٍف خوغآٍسی ًوًَِ

سایر شرایط
اص آلَدُ ؿذى ًوًَِ تَػي ثطبوتشیّطبی هَخطَد دس
ٍاطى ٍ اٍستشا ثبیذ خلَگیشی ؿَد .اٍلیي ثخطؾ ادساس
ثبیذ دٍس سیختِ ؿَد .اسگبًیؼنّب ثِ ػشػت هیتَاًٌذ
دس ادساس سؿذ وٌٌذ ،ثٌطبثشایي ًوًَطِ ثبیطذ ػطشیغ ثطِ
آصهبیـطططگبُ اسػطططبل ؿطططَد .دس ًگْذاسًطططذُّطططبی
ثبوتشیَاػتبتیه یب دس یخسبل ًگْذاسی ؿَد.

یه سٍؽ ًوًَِ گیشی هْبخن اػت .اهطب تٌْطب سٍؽ
هؼتجش دس دػتشع ثشای خوغآٍسی ًوًَِ ثشای وـت

حجن ًوًَِ

سایر شرایط

ضططذاوثش ضدوططی ًوًَِ ثب ػَصى ٍ ػشًگ خوغآٍسی هیؿطَد،
وِ لبثل ثشداؿطت اص ػَاة اػتفبدُ ًوطیؿطَد زطشا وطِ همطذاس
ًوًَِ خوغ ؿذُ ًبوبفی اػتً ،وًَِ ًجبیذ دس
اػت.
هؼشم اوؼیظى ثبؿذ زشا وطِ هطبًغ اص سؿطذ
ثیَّاصیّب هیؿَد.
هَهغ ثبیذ ثب الىل هطذػفًَی ؿطَد ،وطبتتش
ًبهـخق
ثبیذ ثِ كطَست اػطتشیل اص هَهطغ ثشداؿطت
ؿَد.
وبتتش دس پلیت ثالد آگبس غلتبًطذُ هطیؿطَد ٍ
ػسغ دٍس اًذاختِ هیؿَد.
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ًوًَِ بافت
اگططضٍدا (تشاًؼططَدا ،اٍلؼططش،
دسًبط

هحیط اًتقالی
ػَاة دس داخل هططیي ّطبی
اًتمططبلی اًذاختططِ هططیؿططَد.
ًوًَططِّططبی آػططسیشُ دس لَلططِ
دسپیر داس اػطتشیل خوطغ آٍسی
هیؿَد.
ًوًَِّطبی آػطسیشُ دس داخطل
ظشف اػتشیل دسپیر داس یطب دس
ٍیططبل ٍ لَلططِّططبی اػططتشیل
ثیَّاصی

ثبفت

لَلِ ّبی اػتشیل دسپیر داس یطب ًوًَِ اص هشوض ٍ لجِّبی
ٍیططبل ٍ لَلططِّططبی اػططتشیل صخن تْیِ هیؿَد.
ثیَّاصی

صخن (آثؼِ زشن

ًوًَِ تٌاسلی
تشؿطبت تٌبػلی

ًوًَِ هذقَع
هذفَع

حجن ًوًَِ
ثشای ثشسػی ثبوتشیبیی:
1-5 ml
ثشای ثشسػی
هبیىَثبوتشیَم:
3-5ml
 1-5 mlاص زشن

حجن ًوًَِ
هحیط اًتقالی
ػَاة ّبی هخلَكی ثطشای ًبهـخق
ًیؼططشیب گٌططَسُآ ٍ والهیططذیب
ٍخَد داسد

حجن ًوًَِ
ًبهـخق

هحیط اًتقالی
ظشٍف دسپیرداس اػتشیل
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سایر شرایط
ثبیذ اص آلَدگی ثب ػٌَش خلطَگیشی
ؿَدً .وًَِّب هؼوَالً ثطشای وـطت
ثیَّاصی ًبهٌبػت ّؼتٌذ.

ًوًَِ ثبیذ تَػي ػطَصى ٍ ػطشًگ
اػطتشیل خوطغآٍسی ؿطَد .اص سٍؽ
تشاؿیذى ثشای خوغ آٍسی ًوًَطِ اص
لبػذُ صخطن اػطتفبدُ هطی ؿطَد .اص
ػَاة ثشای خوغ آٍسی ًوًَِ ًجبیطذ
اػتفبدُ ؿَد.
ًوًَِ ثبیذ ثطِ كطَست اػطتشیل دس
ظشٍف هٌبػت اػتشیل لطشاس گیطشد.
همذاس هٌبػجی ًوًَِ ثشای ثبصیطبفتي
همذاس ون ثبوتشی ثبیذ تْیِ ؿَد.

سایر شرایط
اص ًبضیططِ التْططبثی یططب اگططضٍدا ثبیططذ
ًوًَِثشداسی ؿَد.
اًذٍػشٍیىغ (ًِ ٍاطى ٍ اٍستشا ثشای
وـت اػتفبدُ هیؿَد.

سایر شرایط
اًتمبل ػشیغ ثِ آصهبیـگبُ ثشای خلَگیشی
اص تَلیذ اػیذ (ثشای ثشخی اص پبتَطىّطبی
سٍدُای ثبوتشیَػطططیذ اػطططت تَػطططي
ثبوتشیّبی ًشهبل هذفَع الصم اػت.
اص آًدبیی وِ ًوًَطِ دس تؼطذاد صیطبدی اص
هطیي ّبی وـت ثبیذ تلمیص ؿَد ،ػَاة
ثشای خوغآٍسی ًوًَِ هٌبػت ًیؼت.
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فصل ششن
استبفیلَکَک هب ٍ ارگبًیسن هبی ٍابسته

اهذاف فصل
داًشجَیبى بب هطبلعه ایي فصل قبدر خَاهٌذ بَد:
-

زض ٤ٝضز ذه٤نیات ؾاذتاضی ّ ٣كت اؾتاىی٧ ُ٤ّ٤ٚا ت٤ضیح ز٢٧س.

-

افضای ج٢ؽ اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚضا ١ا ٛتثط١س.

-

ف٤ا ٘ٝتیٞاضیعایی اؾتاىی٧ ُ٤ّ٤ٚا ضا قطح ز٢٧س.

-

تیٞاضی٨ای ١اقی اظ اؾتاىی٧ ُ٤ّ٤ٚای ٝرتٚو ضا قطح ز٢٧س.

-

ض٣ق٨ای تكریم ،زضٝا ٣ ٟپیكٖیطی في١٤ت٨ای اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی ضا ت٤ضیح ز٢٧س.

استبفیلَکَکَس ))Staphylococcus
ّّ٤ؿی٧ای ٕطٝ ٛثثت ٝج٤ٞف٦ای ٧تط٣غ ،ٟت ٦قْ٘ ّط٣ی  ٣تس ٟ٣ا١س٣ؾپ٤ض ٝیتاق٢س١ .ا ٛاؾتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ تت ٦زٙیت٘ چٖتٖ١٤ی
تَؿی ٜتاّتطی  ٣ایجاز آضایكی قثی ٦ذ٤ق ٦ا٤ٖ١ض ا١تراب قس ٥اؾت .تاّتطی تكْ٘ ٢ٝيطز ،ذ٤ق٦ای ،ظ١جیط٤ّ٥تا ٥زیتسٝ ٥تی قت٤ز
(قْ٘  .)1-1اؾتاىی٨ّ٤ّ٤ٚا تیحطّتّ،اتاالظ ٝثثت٤٧ ،اظی-تی٤٧اظی اذتیاضی ٧ؿت٢س  ٣ت٤ا١ایی ضقس زض ٝحتیظ ٞ١تِ ( (NaClتتا
مٚؾت ٣ %10زٝای 18-40 Cضا زاض١س .ای ٠تاّتطی ى٤ٚض ١طٝاٗ پ٤ؾت ٝ ٣راط ا١ؿا ،ٟپط١سٕا ٣ ٟپؿتا١ساضا ٟاؾت  ٣قا٦١٤ٕ 45 ٘ٝ
 24 ٣ظیطٕ ٦١٤اؾت .اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ قایقتطی ٠پات٤غ ٟا١ؿا١ی اؾت ٍّ ٦ازض ت ٦ایجاز تیٞاضی٧ای ؾیؿتٞیِ ت٨سیس ّ٢٢تس ٥ظ١تسٕی،
في١٤ت٨ای پ٤ؾتی  ٣ىطنتعٚة ٝیتاقس.
قتتایـتتتطی١٤ٕ ٠تت ٦زض اضتثتتاط تتتا تیٞتتاضی ا١ؿتتا ٟاؾتتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئتت٤ؼ ) ، (S.aureusاؾتتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ اپیسضٝیتتسیؽ
) ،(S.epidermidisاؾتتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ؾتتاپط٣ىیتیْ٤ؼ ) ،(S.saprophyticusاؾتتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ّتتاپیتیؽ )٣ (S.capitis
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ٙ٤ٞ٧یتیْ٤ؼ )ٝ (S.haemolyticusیتاقس ٦١٤ٕ .اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ٍازض ت ٦ایجاز پیٖٞا ٟعالیتی تت٤ز٥
٤ّ٣إ٤الظ ٝثثت اؾت ّ ٦تسی ٠ن٤ضت اظ تَی٧٦١٤ٕ ٦ا تٞایع ٝیق٤ز(جس.)6-1 ٗ٣
ج٢ؽ ٝیْط٤ّ٤ّ٣ؼ ) ،(Micrococcusتٞ٧ ٦طا 6 ٥ج٢ؽ زیٖط ّ ٦اظ ٙحاػ ٤ٝضىٙ٤ت٤غی ٝكتات ٦اؾتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ اٝتا ٧ت٤اظی
اجثاضی ٧ؿت٢س زض پ٤ؾت ّ٢ٚیع ٥قسٝ ٣ ٥ق٤ٞالً زض تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٦في١٤ت٨ای ىطنتعٚة یاىت ٝیق١٤س.
آ٤ٙئیسی٤ّ٤ّ٤ؼ ا٣تیتیسیؽ ) (Alloiococcus otitidisت٨٢ا ٕ ٦١٤ای ٠ج٢ؽ اؾت ّ ٦فا ٘ٝفي١٤ت ٕ٤ـ ٝیا١ی ّ٤زّا ٟت٤ز٥
 ٣ضقس آ٧ؿت ٦ای زاضز.

شکل 6-1رًگ آهیشی گزم استبفیلَکَکَس

54

فصل ششم :استافیلوکوکها و ارگانیسمهای وابسته

جذٍل  6-1بعضي اس گًَه هبی استبفیلَکَکَس ٍبیوبریهبی ًبشي اس آًهب
تیٞاضی

اضٕا١یؿٜ
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ

تا ٣اؾغ ٦ؾٝ( ٜؿٝ٤ٞیت مصایی ،ؾ٢سض ٛ٣ىٚؿی قس ٟپ٤ؾت ،ؾ٢سض ٛقتُ٤
ؾٞی)؛ تیٞاضی٨ای پ٤ؾتی( ج٤ـّ ،ت٤ضُّ،يٖیطُ ،ظضز ظذت ٣ ٜفي١٤ت٨تای
ظذتت)ٜ؛ ؾتتایطی( ٠تتتاّتطیٞی ،اٝپتتی ،ٜا١تتسّ٣اضزیت ،اؾتتت ٝ٤یٚیت ،پٝ٤٢تت١٤ی ٣
آضتطیت ؾپتیِ)

اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ اپیسض ٝیسیؽ

تاّتطیٞی،ا١سّ٣اضزیت ،في١٤ت ظذ٨ٞتای جطاحتی ،في١٤تت زؾتتٖا ٥ازضاضی،
في١٤ت ىطنت عٚة ّاتتط٧ا ،ق٢ت ،پط٣تع٧ا  ٣زیاٙیعّ٢٢س ٥پطیت٤ئ٠

اؾتتتتتتتتتتتتتتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ في١٤ت زؾتٖا ٥ازضاضی  ٣في١٤ت ىطنت عٚة
ؾاپط٣ىیتیْ٤ؼ
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ٕ٤ٙس٢١٣ؿیؽ آضتطیت ،تاّتطیٞی ،ا١سّ٣اضزیت ،في١٤ت٨ای ىطنت عٚة ٣في١٤ت٨ای زؾتتٖا٥
ازضاضی
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ٙ٤ٞ٧یتیْ٤ؼ تاّتطیٞی ،في١٤ت اؾتر٤اٝ ٣ ٟيان٘ ،ا١سّ٣اضزیت ،في١٤ت زؾتتٖا ٥ازضاضی،
في١٤ت ظذ ٣ ٜفي١٤ت ىطنت عٚة

فیشیَلَصی ٍ سبختبر
ّپؿٙ ٗ٤قاتی :الی ٦پٚیؾاّاضیسی تا ٣ظٙ٤ْٙ٤ٝ ٟی ّ ٦ّ ٜزض قطایظ  in vivoزیسٝ ٥یق٤ز 11 .ؾط٣تیپ ّپؿتٙ٤ی ٣جت٤ز زاضز ّت٦
ؾط٣تیپ  7 ٣ 5تیكتطیَ١ ٠ف ضا زض في١٤تظایی زاضز .ؾط٣تیپ  2 ٣ 1تا زاقتّ ٠پؿ ٗ٤ضری٢ّٚ ٜی ٧ای ٤ّ٤ٝئیسی تٙ٤یس ٝیّ٢٢س.
ّپؿ ٗ٤فال ٥٣تط حياؽت تاّتطی زض تطاتط ىإ٤ؾیت٤ظ ،ؾثة اتهاٗ تاّتطی ت ٦تاىت٨ا ،اجؿا ٛذاضجی ٝ ٣ت٤از ٝهت٤٢فی ٝا٢١تس ّتاتتط،
ق٢ت ،زضیچٝ ٦ه٤٢فی  ٣پط٣تع٧ا ٝیق٤ز ّ ٦ای ٠ذانیت زض پایساضی ؾ٤ی ٦میط ٣یط٣ال٤ّ ٟإ٤الظ ٢ٝيی اٞ٧یت زاضز.
پپتیذٍگلیکبى
١یٞی اظ ٣ظ ٟزی٤اض ٥ؾٙ٤ٚی ضا تكْی٘ زاز ٦ّ ٥قا ٘ٝالی٧٦ایی ظ١جیط٧٥ای ٕٚیْا ٦ّ ٟاظ  10-12ظیط٣احس یِ زضٝیتا -N ٟاؾتتی٘
٤ٝضاٝیِ اؾیس  -N ٣اؾتی٘ ّٕ٤ٚع آٝی ٠ؾاذت ٦قس٥؛ ظ١جیط٢ّ ٥اضی تتطاپپتیس ت N ٦اؾتی٘ ٤ٝضاٝیِ اؾیس ٝته٘  ٣پ٘٧ای پپتیتسی
ت ٦ع٤ض ٝتَاعـ ت ٦یْسیٖط ٝته٘ ٝیق١٤س ّ ٦زض اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ت ٦ن٤ضت اتهاٗ  Dت آال١ی ٠تا  Lت ٙیعی ٠اؾت .ای ٠اتهاالت زض
ٕطٝ ٛثثت٧ا تیكتط اظ ٕط٢ٝ ٛيی اؾت .ای ٠ترف فْٚٞطزی قثی ٦ا١س٣تّ٤ؿی ٠زاقت ٣ ٦ؾثة تٙ٤یس فاٝت٘ تتة ظای زض١٣تی ،ىقتاٗ
قسّٞ ٟپٞٚا ٣ ٟتٙ٤یس ای٢تطّ٤ٙی 1-٠اظ ٤٢ٝؾیت ٧ا  ٣پٚی ٤ٝضى ّٚ٤١٤ط٧ا ٝیق٤ز.
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اسیذ تیکَئیک
٣ %30-50ظ ٟذكِ تاّتطی ضا قاٝ ٘ٝیق٤ز .اؾیس تیْ٤ئیِ پٚیٞط٧ای ىؿيات ت٤ز ٦ّ ٥تت ٦عت٤ض ّ٣٤اال١ؿتی تت ٦پپتیتسٕٚ٣یْاٟ
اتهاٗ یاىت ٦یا ت٣ ٦ؾی ٦ٚاتهاٗ ٙیپ٤ىیٚیِ ت ٦مكای ؾیت٤پالؾٞی ٝته٘ ٝیق٤زٙ .یپ٤تیْ٤ئیِ اؾتیس زض اؾتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئت٤ؼ
ضیثیت ٗ٤تیْ٤ئیِ اؾیس - N ٣اؾتی٘ ّٕ٤ٚع آٝی( ٠پٚی ؾاّاضیس  ٣ )Aزض اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ اپیسضٝیسیؽ ٕٚیؿتط ٗ٣تیْ٤ئیتِ اؾتیس ٣
ظیط٣احس٧ای ٕٚیْ٤ظی٘ (پٚی ؾاّاضیس  )Bاؾت .ای ٠ترف تافث تؿ٨ی٘ اتهاٗ تاّتطی ت ٦ىیثطْ١٣تی ٠ؾتغ٤ح ٝرتاعی ٝتی قت٤ز،
ای٤٢ٞغ ٟضقیيی ت٤ز ٣ ٥زض ٖ٢٧ا ٛاتهاٗ ت ٦پپتیسٕٚ٣یْا ٟآ١تی تازی اذتهانی تط ضس آ ٟایجاز ٝیق٤ز ّ ٦اضظـ تكریهتی ّٞتی
زاضز.
پزٍتئیي A
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ت٣ ٦ؾی ٦ٚپط٣ت ی A ٠پ٤قیس ٥قس ،٥ایت ٠پتط٣ت ی ٠تت ٦پپتیتسٕٚ٣یْاٝ ٟتهت٘ اؾتت  ٣تت ٦اتهتاٗ تتFC ٦

ای٤ٕٚ٤٢ٞتی IgG1,2,4 ٠تٞای٘ زاضز .ت٢اتطایٍ ٠ازض ت ٦حصه اضٕا١یؿ ٜتا٣اؾغ ٦آ١تی تازی اؾت .پط٣ت ی A ٠تا تكْی٘ ایّٞ٤٢ٞپْٚؽ٧ا
تا ٣اؾغّٞ ٦پٞٚا ٟت ٦آ١تی تازی ٝته٘ ٝیٕطزز .ق٢اؾایی پط٣ت ی A ٠تؿت تكریهی اذتهانی اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ اؾت.
کَاگَالس ٍ سبیز پزٍتئیيهبی سطحي
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ حا٣ی ىاّت٤ض جٞـ ّ٢٢س٤ّ( ٥إ٤الظ ٝته٘) اؾت ّ ٦ت ٦ىیثطی٢ت٤غ١ ٟتاٝحٝ ٗ٤ٚتهت٘  ٣آ ٟضا تت ٦ىیثتطی٠
تثسی٘ ٝیّ٢س ّ ٦ای ٠تؿت اٙ٣ی ٦تكریم اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ اؾت .ؾایط پتط٣ت ی٧٠تا ج٨تت اتهتاٗ تتٝ ٦یعتتا ٟفثاضت٢تس اظ:
پط٣ت یٝ ٠ته٘ ق١٤س ٥تّ ٦الغ ،ٟپط٣ت یٝ ٠ته٘ ق١٤س ٥ت ٦االؾتی ٣ ٠پط٣ت یٝ ٠ته٘ ق١٤س ٥ت ٦ىیثطْ١٣تی .٠ای ٠پط٣ت ی٧٠ا ت ٦ف٤٢اٟ
از٧عی ٠فٝ ٘ٞی ّ٢٢س.
غشبی سیتَپالسوي
حا٣ی پط٣ت یٙ ،٠یپیس َٝ ٣ساض ّٞی ّطت٧٤یسضات اؾت ّ ٦ت ٦ف٤٢ا ٟؾس اؾ٤ٞتیْی تطای ؾٖ٢ٙ ٣ ٗ٤ٚطٕا ٥آ١تعی٧ٜتای تی٤ؾت٢تتیِ ٣
ت٢يؿی اؾت.
پبتَصًش ٍ ایوٌي
پات٤غ١ع ت ٦تٙ٤یس پط٣ت ی ٠ؾغحی ّ٢ٝ ٦جط ت ٦اتهاٗ تاّتطی ت ٦تاىت ٝیق٤ز  ٣تطقتح پتط٣ت ی٧ ٠تای ذتاضجی ؾتٙ٤ٚی (تّ٤ؿتی٣ ٠
آ١عی٧ٜای ٧یسضٙ٣یتیْی) تؿتٖی زاضز .تیا ٟپط٣ت ی ٠ؾغحی ت ٦ت٤ؾظ غ٢ّ agr ٟتطٗ ٝیق٤ز ّ ٦ت ٦قطایظ ٝحیغی چٖاٙی ؾ٣ ٗ٤ٚ
٢ٝاتـ ا١طغی ٍات٘ زؾتطؼ تؿتٖی زاضز.
تَکسیي استبفیلَکَکي
قا ٘ٝپ٢ج تطّیة ؾیت٤تّ٤ؿیِ یا ٨٢ٝس٢٢ّ ٛس  ،  ، β ، α( ٥ت ٤ّ٤ٙؾتیسی ٠پ٢تت٣ ٟ٤ا٢ٙتتی ٠یتا  ،)Pvز ٣تّ٤ؿتی ٠اّؿتيٙ٤یاتی٤
(٧ ،)A.Bكت ا١تط٣تّ٤ؿی I( ٠ت  ٣ )AE- ٣ Gتّ٤ؿی I ٠ؾ٢سض ٛق ُ٤تّ٤ؿیِ ٝ TSST-1ی تاقتس .ت ٦ؾیت٤تّ٤ؿی٧٠ا ٙ٤ٞ٧یعی٠
ٕ ٜ٧يتٝ ٦یق٤ز  .تّ٤ؿیٕٚ  ،  ، β ، α ٠ث٨ٙ٤ای ٍطٝع  ٣ؾایط ؾ٨ٙ٤ٚا ضا ٨٢ٝسّ ٛطزٙ٣ ٥ی  Pvتط  RBCاثط ١تساضز (٤ْٙؾتیسی٠
 Pvتا في١٤ت پ٤ؾتی  ٣ضی ٦زض اضتثاط اؾت) .ؾیت٤تّ٤ؿی٧٠ا ٤١تط٣ىی٘ ضا ٙیع ّطز٢ٝ ،٥جط ت ٦آظاز قسٙ ٟیع٣ظ٧ٛ٣ا قتس ٣ ٥زض ٨١ایتت
ترطیة تاىت اتياً ٝیاىتس .ؾ ٜاّؿيٙ٤یاتی A ٤ا١تط٣تّ٤ؿی TSST-1 ٠ؾ٤پط آ١تی غ ٟت٤ز ٣ ٥تا اتهتاٗ تت٢ٝ MHC -II ٦جتط تت٦
ىقاٗ قس ٟؾ٧ٗ٤ٚای  ، Tتْثیط میطاذتهانی ؾ٨ٙ٤ٚای  ٣ Tزض ٨١ایت آظازؾاظی ؾیتّ٤ایٝ ٠یق٤ز.
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تّ٤ؿی ٠آٙيا (تط ض٣ی پالؾٞیس ّ٣ط٤ٝ٣ظ ٛ٣تاّتطی ّس ٝیق٤ز) ٢ٝجط ت ٦ترطیة ٝا٧یچ ٦نتاه فتط ً٣قتس ٣ ٥تتطای اضیتط٣ؾتیت،
٧ ، WBCپات٤ؾیت ،پالّت ؾٞی اؾت ّ ٦تا اتهاٗ ت٤١ ٦احی ٧یسض٣ى٤تیِ ٢ٝجتط تت ٦ایجتاز ؾت٤ضاخ  ٣ذتط٣ ،K+ ٣ض٣ز ٣ Na+
 Ca2+قس ،٥زض ١تیج ٦ت٤ض ٛاؾ٤ٞتیِ  ٣زض ٨١ایت ٙیع اتياً ٝیاىتس .تّ٤ؿی ٠آٙيا فا ٜ٨ٝ ٘ٝترطیة تاىت اؾت.
تّ٤ؿی ٠تتتا (اؾتيٝ٤ٖ٢یٚی٢اظ ٝ )Cرتتم اؾتيٝ٤ٖ٢یٚیٙ ٣ ٠یع٣ىؿتياتیسی٘ ّتٙ٤ی ٠تت٤ز ٣ ٥تتطای اضیتط٣ؾتیتٝ ،WBC ،اّط٣ىتاغ ٣
ىیثطتالؾت٧ا ؾٞی اؾت .ای ٠آ١عی ٜمكای ىؿيٙ٤یپیسی ضا ٙیع ٝیّ٢س ّٙ ٦یع ای ٠ؾ٧ٗ٤ٚا تٝ ٦یعا ٟاؾيٝ٤ٖ٢یٚی ٠تؿتٖی زاضز.
تّ٤ؿی ٠زٙتا ت٤ؾظ ؾایط ٕ٧٦١٤ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ قا ٘ٝاپیسضٝیسیؽ ٙ٤ٞ٧ ٣یتیْ٤ؼ تٙ٤یس ٝیق٤ز٢ٝ .جط ت ٦آؾتیة ؾتاذتاض٧ای
زاذٚی مكا قس ٣ ٥ت ٦ف٤٢ا ٟؾ٤ضىْتا١ت فٝ ٘ٞیّ٢س ،عیو ٣ؾیقی زاقت ٣ ٦تط اضیتط٣ؾیت  ٣ؾایط ؾ٨ٙ٤ٚا اثط ٝیّ٢س.
تّ٤ؿیٕ ٠اٝا ٤ْٙ ٣ؾیسی : PV ٠ؾٕ ٜاٝا ت٤ؾظ ٧٦١٤ٕ ٦ٞ٧ای ا٣ضئ٤ؼ تٙ٤یس قسٙ٣ ٥تی  PVزض  %5ؾت٤ی٧٦تای ا٣ضئت٤ؼ تٙ٤یتس
ٝی ق٤ز .تّ٤ؿی PV ٠ز ٣جعئی اؾت :ترف  ٦ّ Sپط٣ت ی ٠تجعی ٦ق١٤س ٥آ٧ؿت ٣ ٦ترف  ٦ّ Fپط٣ت ی ٠تجعی ٦ق١٤س ٥ؾطیـ اؾت.
ؾ ٦پط٣ت ی ٣ S ٠ز ٣پط٣ت ی F ٠ق٢اذت ٦قس ٥اؾتٖٞ٧ .ی ٍازض تٙ ٦یع ٤١تط٣ىی٘ ٝ ٣اّط٣ىاغ٧ا ت٤زٙ ٦ّ ٥یع اظ عطیٌ تكْی٘ حيطاتتی
زض مكاء ؾ ،ٗ٤ٚاىعایف ١ي٤شپصیطی تّ ٦اتی١ ٣ ٟ٤اپایساضی اؾ٤ٞتیِ ایجاز ٝیق٤ز.

تَکسیي اکسفَلیبتیَ
ؾ٢سض ٛپ٤ؾت٦ضیعی اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی ( )SSSSعیيی اظ تیٞاضی٧اؾت ّٝ ٦كره ٦آ ٟزضٝاتیت اّؿيٙ٤یاتی ٤اؾت .غ ٟآّ ٟط٤ٝ٣ظٝ٣ی ٣
پالؾٞیسی اؾت٤١ .ؿ َٝ ET-Aا ٛ٣ت ٦حطاضت  ٣غ ٟآ ٟتط ض٣ی ّطٝ٣ت٤ظ١ ،ٛ٣ت٤ؿ  ET-Bحؿتاؼ تت ٦حتطاضت  ٣غ ٟآ ٟتتط ض٣ی
پالؾٞیس اؾت .ؾ٨ٞا ؾثة جساقس ٟزؾ٤ٞظ٧ٛ٣ا قس ٣ ٥تا ؾیتٙ٤یع  ٣اٙت٨اب ٞ٧طا١ ٥یؿت .آ١تیتازی ٝحاىؾتّ٢٢س ٥ایجاز ٝی ّ٢تس.
تیكتط زض تچ٧٦ا ٤١ ٣ظازا ٟزیسٝ ٥یق٤ز ظیطا تٕٚ ٦یْٙ٤یپیس٧ای قث GM4 ٦اپیسض٤١ ٛظاز تٞای٘ زاضز ّ ٦زض تعضٕؿاال٣ ٟج٤ز ١ساضز.
اًتزٍتَکسیي
٧كت ٤١ؿ ا١تط٣تّ٤ؿی٣ ٠ج٤ز زاضز .ای ٠تّ٤ؿی ٠زض  100 Cتٞست  30زٍیَ ٦پایساض اؾت  ٣زض َٝات٘ ٧یسضٙ٣یع آ١عی٨ٞای ٕ٤اضقی ٣
ز٣اظزَٝ ٦٧اٛ٣ا١س %30-50 .اظ ؾ٤ی٧ ٦ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ آ ٟضا تٙ٤یس ٝی ّ٢٢س .ا١تط٣تّ٤ؿی A ٠قایقتطی ٠آ٨١تا زض اضتثتاط
تا تیٞاضی اؾت٤١ .ؿ  C-Dزض قیط آ٤ٙز ٥یاىت قس ٣ ٥ا١تط٣تّ٤ؿی B ٠فا ٘ٝا١تطٙ٤ّ٣یت اؾت .ت ٦ن٤ضت ؾ٤پطآ١تی غ٧ ٟؿت٢س٢ٝ .جط
ت ٦تطقح ١یتطیِ اّؿیس ت ٦زاذ٘ اپیتٚی ٣ ٛ٤الی ٦الٝی٢ا پط٣پطیا قس٣ ٣ ٥اؾغ٧٦ای اٙت٨اتی اظ ٝاؾتؾ٘٧تا آظاز ٝتیقت٤ز  ٣زض ١تیجت٦
اؾتيطاك ض٣ی ٝی ز٧س ّٝ ٦كره ٦انٚی ٝؿٝ٤ٞیت تا اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ٝیتاقس.
تَکسیي 1 -سٌذرٍم شَک سوي
ت٢ا ٛإع٣تّ٤ؿی ٠تةظا یا ا١تط٣تّ٤ؿی١ F ٠یع ق٢اذتٝ ٦ی ق٤زَٝ ،ا ٛ٣ت ٦حطاضت  ٣پط٣ت تٙ٤یع اؾتت .غ ٟآ ٟتتط ض٣ی ّطٝ٣ت٤ظ%90 ٛ٣
ؾ٤ی٧٦ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ٣ج٤ز زاضز  ٣فا ٘ٝؾ٢سض ٛق ُ٤تّ٤ؿیِ زض ظٝاٍ ٟافسٕی اؾت .تیتا ٟآ ٟتت ٦اّؿتیػ ٟظیتاز ٣
 pHذ٢ثی ١یاظ زاضز ّ ٦زض  %15ؾ٤ی٧٦ای ا٣ضئ٤ؼ یاىت ٝیق٤ز.
تق٤٢ا ٟؾ٤پطآ١تی غ ،ٟزض مٚؾت ّ٢ٝ ٜجط ت ٦جساقس ٟؾ ٗ٤ٚا١س٣تٚیاٗ قس ٣ ٥زض مٚؾت ظیاز ذانیت ؾیت٤تّ٤ؿیِ زاضز .زض في١٤تت
٤ٝضقی ٣اغ١ ٣ ٟاحی ٦ظذ ٜت ٦ؾس٧ای ٝراعی ١ي٤ش ٝیّ٢س ّ٢ٝ ٦جط ت ٦ایجاز اثطات ؾیؿتٞیِ  ٣ق٧ ُ٤یپٞٙ٣٤یِ ٝیق٤ز.
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آًشینهبی استبفیلَککي
ّ٤إ٤الظ :ؾ٤ی٧٦ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ز٤١ ٣ؿ ّ٤إ٤الظ زاض١سٝ :ته٘  ٣آظاز٤ّ .إ٤الظ ٝته٘ ت ٦زی٤اض ٥ؾت ٗ٤ٚت٤ا١تایی تثتسی٘
ٝؿتَی ٜىیثطی٤٢غ ٟت ٦ىیثطی١ ٠اٝح ٗ٤ٚضا زاضز  ٣تافث تجٞـ اؾتاىیٝ ُ٤ّ٤ٚیق٤ز٤ّ .إ٤الظ آظاز  ٜ٧تا ىاّت٤ض ٕ٤ٚتٙ٤ی ٠پالؾتٞا تت٦
١ا ٛىاّت٤ض ىقاٗ ّ٢٢س٤ّ ٥إ٤الظ ٣اّ٢ف زاز ٣ ٥اؾتاىی٤ٚتطٝ٣ثی( ٠ىاّت٤ض قث ٦تطٝ٣ثی ٦ّ )٠اثطی ٝكات٤ّ ٦إ٤الظ ٝته٘ ت ٦مكتا زاضز،
تٙ٤یس ٝی ّ٢س٤ّ .إ٤الظ تافث تكْی٘ الی٧٦ای ىیثطی٢ی ت ٦ز٣ضآتؿ ٦قس ٣ ٥زض ١تیج ٦في١٤ت ٤ٝضقی قس ٣ ٥اظ ىإ٤ؾتیت٤ظ زض اٝتاٟ
ٝی ٝا١س.
ّاتاالظ :تٞا ٛاؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا ّاتاالظ تٙ٤یس ٝیّ٢٢س ّ ٦ؾثة تثسی٘ پطاّؿیس ٧یسض٣غ ٟؾٞی ت ٦آب  ٣اّؿیػٝ ٟیق٤ز.
٧یا٤ٙض١٣یساظ :اؾیس ٧یا٤ٙض١٣یِ ّ ٤ّ٤ٝ ٦پٚیؾاّاضیس٧ای اؾیسی ٝاتطیْؽ تاىت ٞ٧ث٢س ٝی تاقس ضا ٧یسضٙ٣یع ٝتیّ٢تس .ایت ٠آ١تعیٜ
تؿ٨ی٘ ّ٢٢س١ ٥ي٤ش اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ زض تاىت٧ا اؾت .تیف اظ  %90ؾ٤ی٧٦ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ٍازض تت ٦تٙ٤یتس ایت٠
آ١عیٝ ٜیتاق٢س.
ىیثطیٙ٤٢یعی :٠اؾتاىیّ٤ٚی٢اظ  ٜ٧ذ٤ا١سٝ ٥ی ق٤ز .ت٣ ٦ؾی ٦ٚتٞا ٛؾ٤ی٧٦ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ تٙ٤یس ٝیق٤ز ّتٍ ٦تازض تت ٦حت٘
ّطزٙ ٟرت٧٦ای ىیثطی ٠اؾت .ای ٠آ١عی ٜتا آ١عی٧ٜای ىیثطیٙ٤٢یتیِ اؾتطپتّ٤ّ٤ی ٝتيا٣ت اؾت.
ٙیپاظ٧ا :تٞا ٛؾ٤ی٧٦ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ٧٦١٤ٕ %30 ٣ای ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی ،ا٤١افی اظ ٙیپاظ٧ا ضا تٙ٤یس ٝیّ٢٢تس ّت٧ ٦یتسضٙ٣یع
ّ٢٢سٙ ٥یپیس٧ا ٝی تاق٢س .ای ٠فْٚٞطز آ١عی ٜتطای حيؼ حیات اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ زض ١احی ٦چطتی ظیطپ٤ؾت تس ٟاؾاؾی اؾت٣ .ج٤ز ای٠
آ١عی ٜتطای ت٨اج ٜاؾتاىی ُ٤ّ٤ٚت ٦تاىت٨ای پ٤ؾتی زض تطضؾی  ٣پیكطىت في١٤ت ؾغحی پ٤ؾت ٝا٢١س (ى٤ضّ ،ْ٘١اضتا )ْ٘١ضتط٣ضی
اؾت.
 ّٚ٤١اظٝ :كره ٦زیٖط اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ تٙ٤یس  ّٚ٤١اظ َٝا ٛ٣ت ٦حطاضت اؾت َّ١ ٦ف آ ٟزض پات٤غ١ع في١٤ت ١اقت٢اذتٝ ٦ا١تس٥
اؾت.
پ٢یؾٚی٢اظ :زض  1941آ١تیتی٤تیِ ٧ا تطای اٙ٣ی ٠تاض ٤ٝضز اؾتياز ٥تاٙی٢ی ٍطاض ٕطىت٢س ،اٝا % 90ایع٧٦ٙ٣ای اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی ت ٦ؾطفت ت٦
آَٝ ٟاٝ٣ت قس١سٕ .ؿتطـ ؾطیـ ای ٠آ١عی ٜتی ٠تاّتطی٨ا تقٚت ٣ج٤ز غَٝ ٟاٝ٣ت تط ض٣ی پالؾٞیس ٍات٘ ا١تَاٗ اؾتَٝ .اٝ٣تت تت٦
پ٢یؾیٚی ٠ض ٣ت ٦اىعایف اؾت ّ ٦تراعط ت٤ا١ایی تاّتطی زض تٙ٤یس پ٢یؾٚی٢اظ ( βالّتاٝاظ) اؾت.
اپیذهیَلَصی
اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا زض  ٦ٞ٧جا یاىت ٝیق١٤س .تٞتا ٛاىتطاز ،حاٝت٘ اؾتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ّ٤إت٤الظ ٢ٝيتی تتط ض٣ی پ٤ؾتت ذت٤ز ٧ؿتت٢س ٣
ّ٢ٚیعاؾی٤١ ٟ٤احی ٝطع٤ب پ٤ؾت ت٣ ٦ؾی ٦ٚاؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ قایـ اؾتٞ٧ .چ٢ی٢ّٚ ٠یعاؾی ٟ٤زض ضیك١ ،٤ٝ ٦اه ،پ٤ؾتت ت
١احی ٦پطی٤١ ٦٢ظازا١ ٟیع قایـ ٝیتاقس .اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ  ٣ا٤١اؿ ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی زض ا٣ض٣ىاضْ١ؽٝ ،جتاضی ٕ٤اضقتی ٝ ٣جتاضی
ا٣ضغ١یتاٗ یاىت ٝیق٤ز٤ّ .زّا ٟتعضٕتط یا تاٙنی ٦ّ ٠ت ٦ع٤ض ٍ٤ٝت یا زائ١ ٜاٍ٘ اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ٧ؿت٢س تیكتط تاّتطی ضا زض
١احی١ ٦اظ٣ىاضْ١ؽ حٝ ٘ٞیّ٢٢س %15 ،تاٙنی١ ٠اٍ٘ ا٣ضئت٤ؼ زض ىتاضْ١ؽ ذت٤ز ٧ؿتتس١ .تاٍٚی ٠انتٚی ،تیٞتاضا ٟتؿتتطی قتس ٥زض
تیٞاضؾتا ،ٟپطؾ ٘٢پعقْی ،اىطاز ٝثتال ت ٦إعٝای پ٤ؾتیٝ ،قتازا ٟتعضیَی  ٣اىطازی ّ١ ٦یاظ ت ٦تعضیٌ زائ ٜزاض١س (ٝا٢١س ٝثتالیا ٟتت٦
زیاتت ،آٙطغی٤ٞ٧ ،زیاٙیعی) ٝی تاق٢س .اتهاٗ اضٕا١یؿ ٜت ٦اپیتٚیتٝ ٛ٤رتاعی تت٣ ٦ؾتی ٦ٚاتهتاٗ اؾتیس تیْ٤ئیتِ تت ٦ضؾتپت٤ض٧ای
ىیثطْ١٣تی ٠ا١جاٝ ٛیٕیطز.
ت ٦زٙی٘ ٣ج٤ز تاّتطی زض پ٤ؾت ١ ٣اظ٣ىاضْ١ؽ ا١تكاض تاّتطی قایـ ت٤ز ٣ ٥فا ٘ٝفي١٤ت٧ای تیٞاضؾتا١ی اؾت .اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚتا تت٦
زٝای تاال ،زظا١يْتا١ت٧ا ٝ ٣ح٨ٙ٤ٚای آ١تیؾپتیِ حؿاؼ ت٤زٙ٣ ٥ی ٍازض ت ٦ظ١سٕی تط ض٣ی ؾغح ذكِ ٝیتاقت٢س .اضٕا١یؿت٧ٜتا اظ
عطیٌ تٞاؼ ٝؿتَی ٜیا تٞاؼ تا ٣ؾای٘ قرهی ت ٦اىطاز ٢ٝتَ٘ ٝی ق١٤س .پطؾ ٘٢پعقْی تایس ج٨ت جٕ٤ٚیطی اظ ا١تَاٗ تتاّتطی اظ
ذ٤ز ت ٦تیٞاض  ٣تاٙقْؽ اظ تْ٢یِ٧ای ٢ٝاؾة قؿتك٤ی زؾت٧ا اؾتياز٢٢ّ ٥س.
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بیوبریهبی کلیٌیکي
اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚا٣ضئ٤ؼ :اظ عطیٌ تٙ٤یس تّ٤ؿی ٠یا ت٨اجٝ ٜؿتَی ٣ ٜترطیة تاىتی ٝیت٤ا١س في١٤ت ایجتاز ّ٢تس .تؾتا٧طات ّٚی٢یْتی
تقضی تیٞاضی٧ای اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی زض ١تیج ٦ىقاٙیت تّ٤ؿی٧٠ا اؾت (ٝا٢١س ٝ ، SSSؿٝ٤ٞیت مصایی اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی  .)TSS ٣اٝا ؾایط
تیٞاضی٧ا زض ١تیج ٦تْثیط اضٕا١یؿ ،ٜتكْی٘ آتؿ ٣ ٦ترطیة تاىتی ضخ ٝی ز٧س (ٝا٢١س في١٤ت پ٤ؾتی ا١سّ٣اضزیت ،پٝ٤٢ت١٤ی ،اٝپیتی،ٜ
اؾت ٝ٤یٚیت ،آضتطیت ؾپتیِ) .اجؿا ٛذاضجی (اؾپٚی٢تطّ ،اتتط ،ق٢ت ،زضیچٝ ٦ه٤٢فی یا پط٣تع٧ا) ٝی ت٤ا٢١س ؾتثة تؿت٨ی٘ في١٤تت
ظایی تاّتطی ق١٤س .تقساز ّٞی اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚتطای ایجاز تیٞاضی الظ ٛاؾت .تیٞاضا١ی ّ ٦زچاض َ١م ٝتازضظازی یتا َ١تم زض پاؾتد
ّ٤ٞتاّتیِ یا َ١م ىإ٤ؾیتی (ٝا٢١س ٣یؿْ٤ت آٙسضیچ ،1جاب تاّٚی ،2تیٞاضی ٕطاٝ٤ٙ٤١ات٤ظ ٝع٧ )٠ٝؿتت٢س ،حؿاؾتیت تیكتتطی تت٦
في١٤ت اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی زاض١س.
سٌذرٍم فلسي شذى
زض ؾاٗ  ، 1878ضایتط  ٣قای٤١ 297 ٠ظاز ّٞتط اظ یِ ٝا ٥ضا ٝقطىی ّطز١س ّ ٦زاضای زضٝاتیت اّؿيٙ٤یاتی ٤تاٙ٣ی ت٤ز١س .ایت ٠تیٞتاضی
اٝط٣ظ ٥ؾ٢سض ٛضایتط یا ١ SSSSاٝیسٝ ٥ی ق٤ز ّٝ ٦كره ٦آ ٟؽ٤٨ض ١إ٨ا١ی اضیت ٜاٙ٣ی٤ٝ ٦ضتقی (ٍطٝتع ض١تٔ تتا اٙت٨تاب زض ١احیت٦
ز٧ا )ٟاؾت ّ ٦زض ٝست  2ض٣ظ تٞا ٛتس ٟضا زضٕیط ٝیّ٢س .ىكاض ّ ٜت ٦ای١ ٠ت٤احی تافتث ّ٢تس ٥قتس ٟپ٤ؾتت ٝتیقت٤ز (فالٝتت
١یْٙ٤ؿْی ٝثثت)  ٣ت ٦ظ٣زی اضیت ٜتثسی٘ ت ٦تا ٗ٣پ٤ؾتی قس ٣ ٥پ٤ؾت ٦پ٤ؾت ٦قس ٟاپیتٚی ٛ٤قط٣ؿ ٝتیق٤ز(قتْ٘  .)6-2تتا٧ٗ٣تا
حا٣ی ٝایـ قياه اؾتطی٘  ٣تس٤ْٙ ٟ٣ؾیت ٧ؿت٢س .ت ٦ایٝ ٠ق٢ی ّ ٦ای ٠تیٞاضی تا تّ٤ؿی ٠تاّتطی ایجاز قس ٥اؾتت .تقتس اظ7-10
ض٣ظ آ١تی تازیٝحاىؾت ّ٢٢س ٥ایجاز  ٣اپیتٚی ٛ٤ز٣تاض ٥تطٝیٝ ٜیق٤ز  ٣چ ٟ٤ت٨٢ا الی ٦ذاضجی آؾیةزیس ٥اؾت ،ت٢اتطای ٠اؾْاض تط جای
ٞ١یٝا١س ،ای ٠تیٞاضی اؾاؾاً زض ٤١ظازا٤ّ ٣ ٟزّا ّٜ ٟؾ ٠زیسٝ ٥یق٤ز ٝ ٣طٓ ٝ ٣یط آ ّٜ ٟاؾتٝ .طٓ ٝیت٤ا١س زض ١تیج ٦في١٤تت
ثا٤١ی ٦تاّتطیایی زض ١احی ٦آؾیةزیس ٥تاقس.

شکل6-2سٌذرم پَسته پَسته شذى

سخن سرد تبٍلي
قْ٘ ٤ٝضقی  SSSSاؾت .ؾ٤ی٧٦ای ذال اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ تّ٤ؿیٝ ٠ثثت (زاضای ىاغ تیپ  )VIتا فث تكْی٘ تا٨ٙ٣تای پ٤ؾتتی
ؾغحی ٝی ق١٤س(قْ٘  .)6-3تطذاله تیٞاضا١ی ّ ٦ىط٢ٝ ٛتكط تیٞاضی ضا زاض١س ،تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٦ظضز ظذ ٜتاٙ٣ی ،تا٨ٙ٣ای ٤ٝضقی
زاقتّ ٣ ٦كت آ٨١ا ٝثثت اؾت .اضیت ٜاظ حاقی ٦تا ٗ٣ىطاتط ٞ١یض٣ز  ٣فالٝت ١یْٙ٤ؿتْی ٢ٝيتی اؾتت .ایت ٠تیٞتاضی زض ١ت٤ظازا٣ ٟ
ّ٤زّا ّٜ ٟؾ٣٠ؾاٗ زیس ٥قس ٣ ٥تؿیاض پایساض اؾت.

Wiskott-Aldrich syndrome.
Job-Buckley syndrome.
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شکل6-3سرد سخن تبٍلي

هسوَهیت غذایي استبفیلَکَکي
ٝؿٝ٤ٞیت مصایی یْی اظ قایقتطی ٠تیٞاضی٧ا تا ٢ٝكاء مصایی اؾت .تیٞاضی ت ٦زٙی٘ ٣ج٤ز تّ٤ؿتی ٠زض متصای آٙت٤ز ٥ض٣ی ٝیس٧تس.
ضایجتطی ٠مصا٧ایی ّ ٦آ٤ٙزٝ ٥یق١٤س٤ٕ ،قت  ِٞ١ؾ٤ز قس ،٥ىط١ی ،ؾاالز ؾیةظٝی٢ی  ٣تؿت٢ی اؾتٝ .ؿٝ٤ٞیت اؾتتاىیّ٤ّ٤ٚی زض
١تیج ٦آ٤ٙزٕی مصا ت٣ ٦ؾی ٦ٚا١ؿا١ ٟاٍ٘ ،ایجاز ٝی ق٤ز .ت٢اتطای ٠تا جٕ٤ٚیطی اظ ىقاٙیت اىتطازی ّت ٦زاضای ؾتاتَ ٦في١٤تت پ٤ؾتتی
اؾتاىیّ٤ّ٤ٚیٝ ،ی ت٤ا ٟاظ تط٣ظ تیٞاضی جٕ٤ٚیطی ّطز .ظیطا ١یٞی اظ ١اٍٚی ٠زاضای ّ٢ٚیعاؾی ٟ٤تاّتطی تس ٟ٣فالٝت زض ١اظ٣ىتاضْ١ؽ
٧ؿت٢س .تطای ایجاز ٝؿٝ٤ٞیت ،مصا تایس زض زٝای اتاً تٞا١س تا اضٕا١یؿ ٜؾطیقاً ضقس ّ٢س  ٣تّ٤ؿی ٠ضا آظاز ّ٢س .مصای آ٤ٙز٧ ٥یچٕ٦١٤
ؽا٧ط یا عق ٜمیطفازی ١ساضز .حطاضت ٢ٝجط ت ٦اظ تی ٠تطز ٟتاّتطی ٝیق٤ز ٙ٣ی تط تّ٤ؿی ٠آ ٟتیاثط اؾت.
پؽ اظ ذ٤ضز ٟمصای آ٤ٙز ٥فالئ ٜؾطیـ ١ ٣إ٨ا١ی تط٣ظ ٝیّ٢س .ز٣ض ٟ٤ّٞ ٥آ 4 ٟؾافت اؾت  ٣فالئ ٜتاٙی٢ی زض ّٞتط اظ  24ؾافت
ؽا٧ط ٝیق٤زٝ .كرهٝ ٦ؿٝ٤ٞیت اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی اؾتيطاك قسیس ،اؾ٨اٗ ،زضز٧ای قْٞی  ٣ت٤٨ؿ اؾتٙ .طظ  ٣ؾطزضز ١یع  ٠ْٞٝاؾت
اتياً تیيتس ٙ٣ی تة ٣ج٤ز ١ساضز .اؾ٨اٗ آتْی  ٣تس ٟ٣ذ ٟ٤ت٤ز ٣ ٥ز٧یسضاتاؾی ٟ٤ت ٦زٙی٘ اظ زؾتت زازٝ ٟایقتات ؽتا٧ط ٝتیقت٤ز.
اضٕا١یؿ ٜتّ٤ؿیٝ ٠ثثت ضا ٝی ت٤ا ٟاظ مصای آ٤ٙز ٥جتسا ّتطز ّ ٣كتت زاز (زض نت٤ضتیْ ٦حتی ٠پرتتّ ٠كتت١ ٦كتس ٥تاقت٢س) ٙ٣تی
ا١تط٣تّ٤ؿیَٝ ٠ا ٛ٣ت ٦حطاضت اؾت  ٣تطای تطضؾی ٣ج٤ز آ ٟاظ مصا اؾتيازٝ ٥یّ٢٢س.
زضٝا ٟت٨٢ا تطای اظ تی ٠تطز ٟزضز٧ای قْٞی  ٣اؾ٨اٗ  ٣تطٕطزا١س ٟآب  ٣اْٙتطٙ٣یت٨ا تْاض ٝیض٣ز  ٣زضٝتا ٟآ١تتیتیت٤تیْی ت٤نتی٦
ٞ١یق٤ز .ظیطا ای ٠تیٞاضی ت٤ؾی ٦ٚتّ٤ؿی ٠ایجاز ٝیق٤ز  ٦١ذ٤ز تاّتطی .آ١تی تازی ذ٢ثی ّ٢٢س ٥تّ٤ؿتی ٠زاضای ذانتیت حيتاؽتی
ت٤ز ٣ ٥ای٢ٞی ٝتَاعـ زض تی ٠ا١تط٣تّ٤ؿی٧٠ای ٝتيا٣ت ٝحس٣ز ٝتیتاقتس .تت٧ ٦طحتاٗ ای٢ٞتی ّ٤تتاٝ ٥تست تت٤زٝ ٣ ٥ؿتٝ٤ٞیت تتا
ا١تط٣تّ٤ؿی٧٠ای زیٖط ٝیت٤ا١س اتياً تیيتس.
ٞ٧چ٢ی ٠ؾ٤ی٧٦ای ذانی اظ اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ا١تطٙ٤ّ٣یت ایجاز ٝیّ٢٢س ّ ٦فالئ ٜآ ٟاؾ٨اٗ آتْی ،زضز٧ای قْٞی  ٣تة
اؾت .ا١تطٙ٤ّ٣یت زض تیٞاضا١ی ّ ٦اظ آ١تیتی٤تیِ٧ای ٣ؾیـاٙغیو اؾتيازٝ ٥یّ٢٢س ،زیسٝ ٥یق٤ز ،چطا ّٝ ٦هطه ظیتاز زاض ٣تافتث اظ
تی ٠ضىت ٠ى٤ٚض عثیقی ض٣زٝ ٥یق٤ز  ٣ظٝی ٦٢ضا تطای ضقس اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚىطاٝ ٜ٧یّ٢س .تكریم ا١تطٙ٤ّ٣یت ظٝا١ی اثثات ٝیق٤ز ّ٦
اْٝا٣ ٟج٤ز ؾایط ف٤ا ٘ٝفي١٤ی ضز ق٤ز  ٣اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚت ٦ىطا٣ا١ی زض ١٤ٞ١تٝ ٦تسى٤ؿ زیتس ٥قت٤زٕٚ .ث٨ٙ٤تای ؾتيیس  ٣پتالُ٧تای
ؾيیسض١ ٔ١یع ٞ٧طا ٥تا ظذ ٜزض ٝراط ض٣زٍ ٥ات٘ ٝكا٧س٧ ٥ؿت٢س.
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سٌذرم شَک تَکسیک
اٙ٣ی٤ٝ ٠ضز اظ  TSSزض ؾاٗ  1928زض اؾتطاٙیا اتياً اىتاز ّ ٦اظ ٝیا 21 ٟتیٞاض ّ٤زُ٤ٝ 12 ،ضز تقس اظ تعضیٌ ٣اّؿ٧٠تای آٙت٤ز ٥تت٦
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ٝطز١س .پ٢جا ٥ؾاٗ تقس  Toddتیٞاضی ضا ّ ٦ا ٣ؾ٢سض ٛق ُ٤ؾٞی ٝی١اٝیس زض ٧يتت ّت٤زُ تتا تیٞتاضی
ؾیؿتٞیِ ٝكا٧سّ ٥طز  ٣اٙ٣یٕ ٠عاضقات زض ٤ٝضز ؾ٢سض ٛ٣ق ُ٤ؾٞی زض ظ١ا ٟتاٙل زض تاتؿتا٢ٝ 1980 ٟتكط قس .فٚت ای ٠تیٞاضی
تٙ٤یس تّ٤ؿی TSST-1 ٠ت٤ؾظ ؾ٤ی٧٦ای اؾتاىی ٣ ُ٤ّ٤ٚضقس زض تاٝپ٧ٟ٤ای تا جصب ظیاز ت٤ز ٙ٣ی ت٨٢ا ای ٠تیٞتاضی ٢ٝحهتط تت٦
اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚا٣ضئ٤ؼ اؾت.
ای ٠تیٞاضی تا ّ٢ٚیع ٥قس ٟؾ٤ی٧٦ای تّ٤ؿیٝ ٠ثثت اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ زض ٣اغ ٟیا ظذ ٜقط٣ؿ ٝیق٤ز .زض ازا ٦ٝتّ٤ؿی٣ ٠اضز
جطیا ٟذ ٟ٤قس ٣ ٥تؾا٧طات تاٙی٢ی قا ٘ٝتة  ،اىعایف ىكاض ذ ،ٟ٤ضاـ٧ای ٝتاّ٤الض اضیتٞتات٤ظ تتط٣ظ ٝتیّ٢تس .ؾیؿتت ٜزؾتتٖا٥
ٕ٤اضـ  ٣افهاب ٝطّعی  ٜ٧زضٕیط ٝیق١٤س .تقس اظ ق٢اؾایی فٚت  ٣ای٤ٙ٤١٤ٞغی آ ،ٟزضٝا ٟتا آ١تیتی٤تیتِ ٝترثط ٣اٍتـ قتس%90 .
اىطاز زاضای آ١تی تازی ضس ٧ TSST-1ؿت٢س .ای ٠آ١تی تازی حياؽت ّ٢٢س ٥ت٤ز اٝا آ١تی تازی ٝحاىؾتی زض %50اظ اىطاز ٝثتال تقس
اظ ت٨ث٤زی ّا٧ف ٝی یاتس.
عفًَتهبی پَستي
في١٤ت٨ای چطُ ظای اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی :ت ٦ن٤ضت ٤ٝضقی قا ٘ٝظضزظذت ،ٜىٙ٤یْٙ٤یتت ،ى٤ضْ١تّ٘ ،اضتاْ١ت٘ اؾتت .ظضزظذت ٜفي١٤تت
ؾغحی اؾت ّ ٦اّثطاً زض ّ٤زّا ّٜ ٟؾ ٣ ٠ؾاٗ زیسٝ ٥یقت٤ز  ٣زض نت٤ضت  ٣ا١تسا٧ٛتا ؽتا٧ط ٝتیقت٤ز٣ .ظیْ٨ٙ٤تای ٝتقتسز زض
ٍؿٞت٧ای ٝرتٚو قایـ ٧ؿت٢س ٢ٝ ٣جط تٕ ٦ؿتطـ في١٤تت تت١ ٦ت٤احی ٝجتا٣ض پ٤ؾتت ٝتیقت١٤س .ظضزضذتٝ ٜقٞت٤الً تت٣ ٦ؾتی٦ٚ
اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚا٣ضئ٤ؼ ایجاز ٝیق٤ز اٝا اؾتطپتٕ ُ٤ّ٤ط١ A ٥٣یع ٝیت٤ا١س ت ٦ت٨٢ایی یا ٞ٧طا ٥اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئت٤ؼ فاٝت٘ %20
٤ٝاضز ظضزظذ ٜتاقس.
ىٙ٤یْٙ٤یت :في١٤ت پی٤غ ٟىٙ٤یْ ٤ٝ ٗ٤اؾت .پای ٦ىٙ٤یْ ،٤ٝ ٗ٤تاالی اتطٍ ٣طٝع ضٝ ٔ١یق٤ز  ٣تجٞـ ّت٤چْی اظ چتطُ زض ؾتغح
اپیسض ٛؽا٧ط ٝیق٤ز .إط ای ٠ىٙ٤یْٙ٤یت زض پایٝ ٦ػ٧٥ا ؽا٧ط ق٤ز ت ٦إٓٝ٘ ٟػ٤ٕ ٥ی٢س .ى٤ض٤ّ( ْ٘١ضُ) زض اثط ا١تكاض ىٙ٤یْٙ٤یت ت٦
٣ج٤ز ٝیآیس  ٣تعضٓ ،زضز١اُ ٞ٧ ٣طا ٥تا ١س٨ٙ٣ای تطجؿت ٦ت٤ز ٣ ٥زض ظیط آ٨١ا تجٞقی اظ تاىت ٝطزْ١ ٣ ٥ط٣ظ زیسٝ ٥یق٤ز ّ ٦ذ٤ز ت٦
ذ٤ز یا تقس اظ ایجاز قْاه ت ٦ت٤ؾظ جطاحی ترٚیٝ ٦یق١٤س.
ّاضتا٧ْ٘١ا زض اثط اتهاٗ ى٤ض٧ ْ٘١ا ت١ ٣ ٜ٧ ٦ي٤ش آ٨١ا ت ٦تاىت ظیطپ٤ؾتی ؽا٧ط ٝیق٤زٝ .ق٤ٞالً ٝجتاضی ؾی٤٢ؾتی ٝتقتسزی زیتس٥
ٝی ق٤ز  ٣تطذاله ٝثتالیا ٟت ٦ىٙ٤یْٙ٤یت  ٣ى٤ض ،ْ٘١ای ٠تیٞاضا ٟتة ٙ ٣طظ زاض١س ّ١ ٦كا ٟز٢٧تسٕ ٩ؿتتطـ ؾیؿتتٞیِ في١٤تت
اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚاظ عطیٌ ذ ٟ٤اؾت.
فال ٥٣تط ای ٠في١٤ت ظذ ٜاؾتاىیّ٤ّ٤ٚی تا ا١تَاٗ اضٕا١یؿ٧ٜای ّ٢ٚیع ٥زض پ٤ؾت ،تقس اظ ف ٘ٞجطاحی یا ؾایط ضطت٧٦ا ایجاز ٝیق٤ز.
اؾتاىیٝ ُ٤ّ٤ٚق٤ٞالً ٍازض ت ٦ایجاز في١٤ت پایساض زض اىطاز ّاٝالً ؾا١ ٜٙیؿتٖٝ ،ط ای ٦ْ٢اجؿتا ٛذتاضجی زض ظذت ٜایت ٠اىتطاز تاقتس.
في١٤ت تا از ٛت اضیت ،ٜزضز  ٣ت٤ز ٥چطُ ٝكرم ٝیق٤ز ،زض ن٤ضتیْ ٦ظذ ٜتاظ ق٤ز ت ٦ضاحتی ٍات٘ زضٝا ٟاؾت .إط فالئٞی ٝا٢١تس
تة  ٣زضز فضال١ی زیس ٥ق٤ز اظ آ١تیتی٤تیِ اؾتيازٝ ٥یق٤ز.
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ببکتزیوي ٍ اًذٍکبردیت
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ فا ٘ٝقایـ تاّتطیٞی اؾت .اٙثت ٦تاّتطیٞی ت٤ؾظ ؾایط اضٕا١یؿ٧ٜا ١یع ن٤ضت ٝیٕیطز ّ ٦تطای تكتریم
تایس تٝ ٦ح٘ تٙ٤یس في١٤ت ت٤ج٢ّ ٦یْٝ .ٜا ٟاٙ٣ی ٦في١٤ت زض یِ ؾ ٛ٤تیٞاضاٝ ٟثتال تت ٦تتاّتطیٞی ا٣ضئت٤ؼ ١اقت٢اذت ٦اؾتت .اٝتا
ٕؿتطـ في١٤ت ت ٦جطیا ٟذٝ ٟ٤یت٤ا١س تقٚت في١٤ت پ٤ؾت تاقس .تیف اظ ٤ٝ %50اضز في١٤ت ٧ای تیٞاضؾتا١ی ،تقس اظ ف ٘ٞجطاحی
یا زض ١تیج ٦اؾتياز ٥اظ ّاتتط٧ای زاذ٘ فطٍ٣ی آ٤ٙزّ ٥ؿة ٝیق٤ز .تاّتطیٞی اؾتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئت٤ؼ ذه٤نتاً ا١ت٤اؿ پایتساض آٟ
ٝیت٤ا١س ٝطتثظ تا آ٤ٙز ٥قس٤١ ٟاحی زیٖط تسٝ ٟث٘ ٍٚة تاقس .ا١سّ٣اضزیت حان٘ اظ ا٣ضئ٤ؼ تیٞاضی ٣ذیٞی اؾت ّٝ ٦یعاٝ ٟطٓ ٣
ٝیط آ %50 ٟاؾت .فالئ ٜآ ٟزض اتتسا ٝكات ٦ا١ي٤ٚا١عا اؾت اٝا ٣ضقیت ٣ذی ٜقسٞ٧ ٣ ٥طا ٥تا ترطیة ٍٚة  ٣آٝثٙ٤ی ؾپتیِ اؾت .زض
ن٤ضت فس ٛزضٝا ٟتٍ٤ٝ ٦ـ ،پیف إٓ٨ی تیٞاضا ٟتؿیاض ضقیو ذ٤ا٧س ت٤ز .زض اىطازی ّ ٦ت ٦ع٤ض ّا ٘ٝزضٝا ٟقس٥ا١تس ،ا١تسّ٣اضزیت
زضیچ ٦ؾٙ٦رتی عطه ضاؾت ضا زضٕیط ٝیّ٢س .فالئ ٜاٙ٣ی ٦ذيیو اؾت اٝا تةٙ ،طظ  ٣زضز ٍيؿ ٦ؾیٞ٧ ٦٢طا ٥تا آٝثتٙ٤ی ضیت٤ی زیتس٥
ٝیق٤زٕ .طىتاضی ؾایط اضٕا٨١ا زض اثط ٕؿتطـ في١٤ت ثا٤١ی ٦قایـ اؾت.
پٌَهًَي ٍ اهپین
تیٞاضی ت٢يؿی ا٣ضئ٤ؼ تقس اظ آؾپیطاؾی ٟ٤تطقحات ز٧ا١ی یتا اظ عطیتٌ ٕؿتتطـ ذت١٤ی اضٕا١یؿت ٜتت٣ ٦جت٤ز ٝتیآیتس .پٝ٤٢ت١٤ی
آؾپیطاؾی ٟ٤فٞستاً زض ج٤ا١ا ٣ ٟتیٞاضا١ی ّ ٦زاضای ؾیؿتیِ ىیثط٣ظیؽ ،ا١ي٤ٚا١عا ،في١٤تت ٝتع ٠ٝضیت٤ی  ٣تط١٣كتیت ٧ؿتت٢س زیتس٥
ٝیق٤ز .آظٝایكات ضازیٕ٤طاىی تطقحات تْ٦تْٝ ،٦ایـ یا آتؿ ٦ضا ١كاٝ ٟیز٧س ّ ٦ت ٦ت٤ا١ایی اضٕا١یؿ٤ٝ ٜج٤ز زض آتؿ ،٦تطای تطقتح
ؾ ٛ٤ٞؾیت٤تّ٤ؿیِ  ٣آ١عی٧ ٜا تؿتٖی زاضز .پ١٤ٝ٤٢ی ٞ٧ات٤غ ٟزض تیٞاضا١ی ّ ٦تا تاّتطیٞی یا ا١سّ٣اضزیت زاض١س ،قایـ اؾتت .قتْ٘
قسیسی اظ پ١٤ٝ٤٢ی ْ١ط٣ظز٢٧س ٥اّتؿاتی تا اؾتيطاك ذ١٤ی ،ق ُ٤ؾپتیِ  ٣زضنس تاالیی اظ ٝطٓٝ٣یط ٞ٧طا ٥اؾت٤ّ٤ٙ .ؾیسیPV ٠

فا ٘ٝای ٠تیٞاضی اؾت .إطچ ٦زض تاٙنی ٠ج٤ا٤ّ ٣ ٟزّا ٟزیسٝ ٥یق٤ز ،اٝا ٝحس٣ز ت ٦ای ٠ؾ٢یٞ١ ٠یتاقس.
اٝپی ٜزض  %10تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٦پ١٤ٝ٤٢ی زیسٝ ٥یق٤ز ّ ٦فا ٘ٝتیف اظ  ٪30اظ ٤ٝاضز اٝپتی ٜاؾتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئت٤ؼ اؾتت ،تت٦
زٙی٘ تجٞـ ای ٠اضٕا١یؿ ٜزض حيطات ٤٧ایی ،ترٚی٤ٝ ٦از چطّی زض تطذی ٤ٝاضز ٝكْ٘ اؾت.
استئَهیلیت ٍ آرتزیت چزکي
اؾت ٝ٤یٚیت اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ زض ١تیج ٦ا١تكاض تاّتطی اظ عطیٌ ذ ٟ٤ت ٦اؾتر٤ا ٟیا في١٤ت ثا٤١ی١ ٦اقی اظ تطٝ٣ا یا ٕؿتتطـ
اظ ٤١احی آ٤ٙزٝ ٥جا٣ض ت ٦اؾتر٤ا ٟاؾتٕ .ؿتطـ ٞ٧ات٤غ ٟزض ّ٤زّاٝ ٟقٞت٤الً زض ١تیجت ٦في١٤تت پ٤ؾتتی اؾتتاىیّ٤ّ٤ٚی حانت٘
ٝیق٤ز  ٣امٚة قا١ ٘ٝاحیٝ ٦تاىیع اؾتر٤ا٨١ای زضاظ اؾت .ای ٠في١٤ت تا زضز ١إ٨ا١ی ٤ٝضقی زض ١احی ٦اؾتر٤اٝ ٟثتتال  ٣تتة تتاال
ٝكرم ٝیق٤زّ .كت ذ ٟ٤زض ٤ٝ %50اضز ٝثثت اؾتت .اؾتت ٝ٤یٚیت ٞ٧تات٤غ ٟزض تتاٙنی ٠زیتسٝ ٥تیقت٤ز ٝ ٣قٞت٤الً تت ٦قتْ٘
اؾت ٝ٤یٚیت ٨ٝط٧٥ا اؾت ١ ٣سضتاً اؾتر٤ا٨١ای زضاظ ضا زضٕیط ٝی ّ٢تس .فالٝتت اٙ٣یت ٦آ ٟزضز قتسیس ٞ٧تطا ٥تتا تتة اؾتت .ضتایقات
ضازیٕ٤طاىی زض تچ٧٦ا  ٣تعضٕؿاال 2-3 ٟض٣ظ تقس اظ قط٣ؿ فالئ ٜاٙ٣یتٍ ٦اتت٘ ٝكتا٧س ٥اؾتت .آتؿت٧٦تای تتط٣زی ١ت٤ؿ ٝجعایتی اظ
اؾت ٝ٤یٚیت اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی اؾت ّ ٦زض ١احیٝ ٦تاىیع اؾتر٤ا٨١ای زضاظ  ٣ت٨٢ا زض تعضٕؿاال ٟزیسٝ ٥یق٤ز .اؾت ٝ٤یٚیت اؾتتاىیّ٤ّ٤ٚی
ّ ٦ز١ثاٗ تطٝ٣ا یا ف ٘ٞجطاحی ؽا٧ط ٝیق٤ز ٝق٤ٞالً تا اٙت٨اب  ٣ترٚی ٦چطُ اظ ظذ ٜیا ٝجطای ؾی٤٢ؾی ظیطاؾتر٤اٞ٧ ٟطا ٥اؾتت.
تسٙی٘ ٝحس٣ز ت٤ز ٟفي١٤ت اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی ت ٦ظذ ،ٜایعّ ٦ٙ٣طز ٟاضٕا١یؿ ٜاظ ای١ ٠احیٞ١ ٦یت٤ا١س پیفتی٢تی ّ٢٢تسٍ٣ ٥ت٤ؿ ٕطىتتاضی
اؾتر٤ا ٟتاقس .تا اؾتياز ٥اظ آ١تیتی٤تیِ زضٝا١ی ٢ٝاؾة  ٣جطاحی ٝیت٤ا ٟت ٦ؾطفت اؾت ٝ٤یٚیت اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی ضا زضٝاّ ٟطز.
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ فا ٘ٝاٙ٣ی ٦آضتطیت ؾپتیِ زض ّ٤زّا ٣ ٟتاٙنی ٦ّ ٠تعضیَات ا١جا ٛزاز ٥ا١س یا ٝيه٘ ٝه٤٢فی زاض١س زیتس٥
ال ا٣ضئت٤ؼ تتا ١یؿتطیإ٤١٤ض٥آ
ٝیق٤ز ٕ .طىتاضی ثا٤١ی چ٢س ٝيه٘ ت ٦زٙی٘ ٕؿتطـ ٞ٧ات٤غ ٟاظ یِ ١احیت٤ٝ ٦ضتقی اؾتتٝ .قٞتً ٤
) ٦ّ (Neisseria gonorrheaفا ٘ٝقایـ اؾت ٝ٤یٚیت اؾت ،اقتثاٝ ٥یق٤ز .آضتطیت اؾتتاىیّ٤ّ٤ٚی تتا زضز ٝيانت٘ ،اضیتٞتات٤ظ،
ٞ٧طا ٥تا آؾپیطاؾی٤ٝ ٟ٤از چطّی ٝكرم ٝیق٤ز .في١٤ت ٝق٤ٞالً زض ٝيه٨ٚای ت٢ٚس زیسٝ ٥یق٤ز .پیفإٓ٨تی تیٞتاضی زضّ٤زّتاٟ
تؿیاض ذ٤ب اؾت اٝا زض تاٙنی ٠تؿتٖی ت ٦عثیقت ،تیٞاضی ؾثة تط٣ظ تؾا٧طات ثا٤١یٝ ٦ی ق٤ز.
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استبفیلَکَکَس اپیذرهیذیس ٍ سبیز استبفیلَکَکَسهبی کَاگَالس هٌفي
اًذٍکبردیت
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ اپیسضٝیسیؽٕ٤ٙ ،س٢١٣ؿیؽ ) ٣ (lugedunensisؾایط ا٤١اؿ ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی ٝیت٤ا٢١تس زضیچت٧٦تای پط٣ؾتتتیِ ٣
عثیقی ٍٚة ضا في١٤ی ّ٢س .في١٤ت زضیچ٧٦ای عثیقی زض ١تیج ٦تَٚیح اضٕا١یؿ٧ٜا ت ٦زاذ٘ زضیچ ٦ترطیة قسٍٚ ٥ة حان٘ ٝیق٤ز
(ترطیة ١اقی اظ تیٞاضی ضٝ٣اتیؿٍٚ ٜثی) .ای ٠ىط ٛاظ ا١سّ٣اضزیت ١ازض ت٤ز ٣ ٥ماٙثاً ت٣ ٦ؾی ٦ٚاؾتطپت٧ُ٤ّ٤ا ایجاز ٝیق٤ز .زض َٝات٘
اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا فا ٘ٝفٞس ٥ا١سّ٣اضزیت زضیچ٧٦ای ٝه٤٢فی ٧ؿت٢س .اضٕا١یؿ ٜزض ظٝاّ ٟاض ٕصاقت ٠زضیچ٣ ٦اضز ٝیق٤ز  ٣في١٤تت
ت ٦ع٤ض ٝريی تاٍی ٝیٝا١س  ٣فالئ ٜتاٙی٢ی تا یِ ؾاٗ تقس اظ جطاحی تؾا٧ط ٞ١یّ٢س .في١٤ت زض ٝح٘ اتهاٗ زضیچ ٦ت ٦تاىت ٍٚتة
زیسٝ ٥یق٤ز .ت٢اتطای ٠تا تكْی٘ آتؿٞ٧ ٦طا ٥ت٤ز٢ٝ ٣ ٥جط ت ٦جسا قس ٟزضیچ ٦اظ ١احیٝ ٦يهٚی قس ٣ ٥فْٚٞطز ْٝا١یْی ٍٚة ضقیو
ٝیق٤ز .ت ٦زٙی٘ ٝا٧یت ١احی ٦في١٤ی ،آ ٝثٙ٤ی ؾپتیِ  ٣تاّتطیٞی زائ ٜزض تیٞتاضاٝ ٟثتتال قتی٤ؿ ّٞتتطی زاضز اٝتا زض ؾتایط ٝت٤اضز
ا١سّ٣اضزیت قایـ اؾت .پیفإٓ٨ی تیٞاضا ٟتس اؾت  ٣تایس جطاحی  ٣زضٝا ٟتاٙی٢ی ى٤ضاً ا١جا ٛق٤ز.
عفًَت کبتتزٍ شٌت
 %50في١٤ت٧ای ّاتتط  ٣ق٢ت ت٣ ٦ؾی ٦ٚاؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی ایجاز ٝیق٤ز .ا١ت٤اؿ ّ٤إت٤الظ ٢ٝيتی٧تا ٍتازض تت ٦تٙ٤یتس
پٚی ؾاّاضیس چؿث٢اّی ٧ؿت٢س ّ ٦ت٣ ٦ؾی ٦ٚآ٨١ا تّ ٦اتتط  ٣ق٢ت٧ا ٝته٘ ٝیق١٤س  ٣اظ زؾتطؼ آ١تیتی٤تیِ  ٣ؾ٨ٙ٤ٚای اٙت٨اتی ز٣ض
ٝی ٝا٢١س .تاّتطیٞی ٝق٤ٞالً زیسٝ ٥یق٤زٝ٤ٕٚ .ط١٤ٙ٣يطیت ت٣ ٦اؾغّٞ ٦پْٚؽ ای٢ٞی زض تیٞتاضاٝ ٟثتتال تت ٦في١٤تت پایتساض ،ایجتاز
ٝیق٤ز.
عفًَت هفصل هصٌَعي
في١٤ت ٝيه٘ ٝه٤٢فی ت ٦ذه٤ل زض ٝيه٘ ضا ٟایجاز ٝیق٤ز .تیٞاض ٝقٞت٤الً زضز ٤ٝضتقی  ٣ضتقو ْٝتا١یْی زض ٝيهت٘ زاضز.
فالئ ٜؾیؿتٞیِ ٝا٢١س تة ٤ْٙ ٣ؾیت٤ظ تط٣ظ ٞ١یّ٢س ّ ٣كت ذٝ ٟ٤ق٤ٞالً ٢ٝيی اؾت .زضٝا ٟقا ٘ٝتقت٤ی

ٝيهت٘  ٣زضٝتا ٟتتا

آ١تیتی٤تیِ اؾت .ذغط في١٤ت ز٣تاض ٥زض ٝيه٘ جسیس ١یع زض ای ٠اىطاز ظیاز اؾت.
عفًَتهبی هجبری ادراری
اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ؾاپط٣ىیتیْ٤ؼ فا ٘ٝفي١٤ت ٝجاضی ازضاضی زض ظ١ا ٟىقاٗ اظ ١ؾط ج٢ؿی اؾت ١ ٣سضتاً ٝیت٤ا١س زض ٝجاضی ازضاض ١یع
ّ٢ٚیع ٥ق٤ز .ظ١اٝ ٟثتال ٝق٤ٞالً زاضای اذتتالٗ ازضاضی (زضز ٖ٢٧تا ٛازضاض) پی٤ضیتا (چتطُ زض ازضاض)  ٣اضٕا١یؿت٧ٜتای ىتطا٣ا ٟزض ازضاض
٧ؿت٢س .تیٞاضا ٟؾطیقاً ت ٦آ١تیتی٤تیِ پاؾد ٝیز٢٧س  ٣في١٤ت تطٕكت پصیط ١یؿت.
تشخیص آسهبیشگبهي
هیکزٍسکَپي
اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا ّّ٤ؿی٧ای ٕطٝ ٛثثتی ٧ؿت٢س ّ ٦تط ض٣ی ٝحیظ إٓاضزاض ضقس ٝیّ٢٢س ،آضایف ٝیْط٣ؾْ٤پی ذ٤ق ٦ا٤ٖ١ضی زاض١تس.
اٝا زض ٧٦١٤ٞ١ای تاٙی٢ی ٝق٤ٞالً ت ٦قْ٘ ٢ٝيطز یا ٕط٤ّ ٥٣چْی اظ اضٕا١یؿ٧ٜا ٧ؿت٢س .آقْاضؾاظی اضٕا١یؿ ٜزض  ٦١٤ٞ١تاٙی٢ی ت١ ٦ت٤ؿ
في١٤ت ّ ٣یيیت ٤ٝازی ّ ٦تطای آ١اٙیع تْاض ٝیض١٣س ،تؿتٖی زاضز .چطُ  ٣آؾپیط ٥حا٣ی ٤ٝاز ْ١ط٣تیِ ،تقساز ّٞی اضٕا١یؿ ٜزاضز ٣
٢ٝ ٦١٤ٞ١اؾثی ١یؿت٢سٝ .ق٤ٞالً تقساز ّٞی اضٕا١یؿ ٜزض ذ ٟ٤تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٦تاّتطیٞی زیسٝ ٥یق٤ز (ٝت٤ؾظ ّٞتط اظ  1اضٕا١یؿ ٜزض
٧ط ٝیٚی ٙیتط ذ .)ٟ٤ت٢اتطای٧٦١٤ٞ١ ،٠ای ذ١٤ی ضا تایس ّكت تس٧ی١ ٣ ٜیاظ ت ٦ض١تٔآٝیتعی ١تساضز .اؾتتاىی٧ُ٤ّ٤ٚتا زض ١اظ٣ىتاضْ١ؽ
تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٣ SSSS ٦زض ٣اغٝ ٟثتالیا ٟت TSS ٦زیسٝ ٥یق٤ز ٍّ ٦ات٘ اىتطاً اظ ؾایط اضٕا١یؿ٧ٜتای ىٚت٤ض عثیقتی ایت١ ٠احیت٦
١یؿت٢س .تكریم تط اؾاؼ تؾا٧طات ّٚی٢یْی ٞ٧طا ٥تا جساؾتاظی اؾتتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئت٤ؼ زض ّكتت تیئیتسی ا١جتاٝ ٛتیٕیتطز.
تؾا٧طات تاٙی٢ی قا ٘ٝاؾتيطاك ،زضز قْٞی  ٣ؾاتَ ٦ذ٤ضز ٟمصای ذال (ٕ٤قت ِٞ١ؾ٤ز) ٝیت٤ا١س زض تكریم ٝؿٝ٤ٞیت مصایی
ٝرثط تاقس .ضٔ١آٝیعی ٕط ٦١٤ٞ١ ٛمصا یا تیٞاض ّاضتطزی ١ساضز.
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کشت
٧٦١٤ٞ١ای تاٙی٢ی تایس زض ٝحیظ م٢ی قس ٥إٓاض تا ذ٤ٕ ٟ٤ؾي٢س ا٤ْ١ت ٦ق٤ز .إط ٝر٤ٚعی اظ اضٕا١یؿ٧ٜا زض  ٦١٤ٞ١زیس ٥قت٤ز (١٤ٞ١ت٦
ظذ ، ٜت٢يؿی) اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ ت ٦ع٤ض ا١تراتی تط ض٣ی ٝحیظ إٓاض حا٣ی  NaCl %7/5ضقس ٝیّ٢س .ظیتطا ٞ١تِ اظ ضقتس
ؾایط اضٕا١یؿ٧ٜا جٕ٤ٚیطی ٝیّ٢سٞ٧ .چ٢یٝ ٠یت٤ا ٟاظ ٝا١یت ٗ٤اؾتيازّ ٥طز چطا ّ ٦ایت٢ٍ ٠تس ت٤ؾتظ ا٣ضئت٤ؼ ترٞیتط ٝتیقت٤ز.
اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا زض قطایظ ٤٧اظی  ٣تی٤٧اظی زض ٝحیظ٧ای م٢یقس ٥میطاذتهانی ضقس ٝیّ٢٢س  ٣تقس اظ  24ؾافت ّ٢ٚی تعضٓ ٣
ناه ؽا٧ط ٝیق٤ز٢ّٚ .ی اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ عالئی ض ٔ١اؾت .تره٤ل إط ّكت زض زٝتای اتتاً ا٤ْ١تت ٦قت٤ز .تٞتاٝی
ایع٧٦ٙ٣ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ  ٣تطذی اظ ؾ٤ی٧٦ای ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی تط ض٣ی إٓاض ذٟ٤زاض حا٣ی ذ٤ٕ ٟ٤ؾتي٢س ٞ٧تٙ٤یع ایجتاز
ٝیّ٢٢سٙ٤ٞ٧ .یع ت٣ ٦ؾی ٦ٚؾیت٤تّ٤ؿی٧٠ا ذه٤ناً آٙيا تّ٤ؿی ٠ایجاز ٝیق٤ز.
سزٍلَصی
تالـ تطای آقْاضؾاظی آ١تی غ٧ٟای اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی زض ٧٦١٤ٞ١ای ذ ٟ٤یا ؾایط ٧٦١٤ٞ١ا ٝقٞت٤الً ٤ٝىَیتتآٝیتع ١یؿتت .آ١تتیتتازی
ضساؾیس تیْ٤ئیِ زی٤اض ٥ؾٙ٤ٚی زض تؿیاضی اظ تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٦في١٤ت پایساض اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی زیسٝ ٥یق٤ز .آ١تیتازی٨ا زض عی ٧ 2يت٦
تقس اظ اؾتَطاض تیٞاضی اىعایف ٝییات٢س  ٣زض اّثط تیٞاضا١ی ّ ٦ا١سّ٣اضزیت اؾتتاىیّ٤ّ٤ٚی زاض١تسٍ ،اتت٘ ضزیتاتی اؾتت .آقْاضؾتاظی
آ١تیتازی٧ا زض تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٦اؾت ٝ٤یٚیت اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی یا في١٤ت ظذ ٜت ٦فٚت تٞطّع في١٤تت زض ایت١ ٠ت٤احی  ٣فتس ٛتحطیتِ
ؾیؿت ٜای٢ٞی ٤ٝ٤٧ضاٗ ٍات٘ افتٞاز ١یؿت .تیتط تاالی آ١تیتازی زض تیٞاضاٝ ٟثتال ت ٦تاّتطیٞی ١كاٟز٢٧س١ ٥یاظ تت ٦زضٝتا ٟعت٤ال١ی
ٝست تا آ١تیتی٤تیِ اؾت .ج٤اب ٢ٝيی ؾط٤ٙ٣غی ١یع تایس اضظیاتی ق٤ز ،ظیطا ٍات٘ افتٞاز ١یؿت.
تشخیص
تؿت٧ای تی٤قیٞیایی ؾاز٣( ٥اّ٢ف ٝثثت ّ٤إ٤الظ ّٚ٤١ ،اظ َٝا ٛ٣ت ٦حطاضت ،آْٙتاٙی ٠ىؿتياتاظ  ٣ترٞیتط ٝتا١یت )ٗ٤ج٨تت اىتتطاً
ا٣ضئ٤ؼ اظ ؾایط اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا ّاضتطز زاض١س .اىتطاً ا٤١اؿ ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی ؾرتتط اؾت  ٣زض آظٝایكٖا٧٥ا ا١جاٞ١ ٛی ق٤ز ٖٝطای٦ْ٢
اظ ٙحاػ تاٙی٢ی حائع اٞ٧یت تاقس.
تطای تكریم ىطإ٦١٤ای ایع٧٦ٙ٣ا ٝیت٤ا ٟاظ ض٣ق٨ای ،حؿاؾیت آ١تیتی٤تیْی (آ١تیتیٕ٤طا ،) ٛتی٤تایپی٢تٔ  ٣ىاغتایپی٢تٔ اؾتتياز٥
ّطز .آ١تی تیٕ٤طا ٣ ٛتی٤تایپی ٔ٢ت ٦ف٤٢ا ٟتركی اظ ٝطاح٘ تكریم ٝق ٗ٤ٞایع٧٦ٙ٣ا تْاض ٝیض٣ز .ای ٠تؿتت ،حؿاؾتیت تكریهتی
تاالیی ١ساضز اٝا زض ٤ٝاضزی ّ ٦ز ٣ایع ٦ٙ٣زاضای حؿاؾیت آ١تیتیت٤تیْی ٝتيتا٣ت یتا ذانتیت تی٤قتیٞیایی ٝتيتا٣ت تاقتس ٢ٝاؾتة
ٝیتاق٢س .اظ ىاغتایپی ٔ٢زض اىتطاً ؾ٤ی٧٦ای اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی ٝی ت٤ا ٟاؾتيازّ ٥طز ّ ٦تطاؾاؼ حؿاؾیت تاّتطی تٙ ٦یع ت٤ؾتظ ىاغ٧تا
اؾت .آ١اٙیع پالؾٞیس  DNA ٣ی غٝ٤١ی ٝیت٤ا١س زض ؾغح ٕ ٣ ٦١٤ظیطٕ ٦١٤ایع٧٦ٙ٣ای اؾتاىیّ٤ّ٤ٚی ضا ق٢اؾایی ٞ١ایس.
درهبى ،پیشگیزی ٍ کٌتزل
اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا تقس اظ تج٤یع پ٢یؾیٚی ٠ت ٦ؾطفت ١ؿثت ت ٦زاض٧٣ا َٝا ٛ٣قس١س .اٝط٣ظّٞ ٥تط اظ  %10ؾ٤ی٧٦ا تت ٦ایت ٠زاض ٣حؿتاؼ
٧ؿت٢س .ایَٝ ٠اٝ٣ت ت ٦پ٢یؾیٚی ٠ت٣ ٦ؾی ٦ٚپ٢یؾیٚی٢اظ ( βالّتاٝاظ ذال پ٢یؾیٚی )٠ایجاز قس ّت ٦حَٚت ٦تتاالّتتا ٛپ٢تیؾتیٚی ٠ضا
٧یسضٙ٣یع ٝیّ٢س .غ ٟآ ٟت٣ ٦ؾی ٦ٚپالؾٞیس٧ای ٍات٘ ا١تَاٗ حٝ ٘ٞیق٤ز ّ ٦تافث تؿ٨ی٘ ا١تَاٗ َٝاٝ٣ت زض تی ٠ؾ٤ی٧٦ا ٝیٕطزز.
ت ٦فٚت ٝكْالتی ّ ٦اؾتاىیَٝ ُ٤ّ٤ٚا ٛ٣ت ٦پ٢یؾیٚی ٠ایجاز ٝیّطز١س .پ٢یؾیٚی٧٠ای ١ی ٦ٞؾ٢تتیِ ّ ٦ت٧ ٦یتسضٙ٣یع  βالّتاٝتاظ
َٝا ٛ٣ت٤ز١س (ٝا٢١س ٝتیؾیٚی١ ،٠يؿٚی ،٠إعاؾیٚی ،٠زیّٕ٤ٚعاؾیٚی )٠ؾاذت ٦قس١س .اٝا اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚت٤ا١ؿتت تت ٦آ٨١تا ١یتع َٝاٝ٣تت
١كا ٟتس٧س %30-50 .ؾ٤ی٧ ٦ای اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ  %50 ٣ا٤١اؿ ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی ت ٦پ٢تیؾتیٚی٧٠تای میطؾت٢تتیِ َٝتاٛ٣
٧ؿت٢س.
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َٝاٝ٣ت زض ١تیج ٦غ mecA ٟایجاز ٝیق٤ز ّّ ٦سّ٢٢س٤١ ٥ؿ جسیسی اظ پط٣ت یٝ ٠ته٘ قت١٤س ٥تت ٦پ٢تیؾتیٚیٝ PBP2 ٠تیتاقتس.
 PBP2ت ٦پ٢یؾیٚی٧٠ا ٝته٘ ٝیق٤ز اٝا فْٚٞطز آ١عیٞاتیِ ذ٤ز ضا حيؼ ٝی ّ٢س ٦ٞ٧ .تاّتطی٧ایی ّت ٦زض جٞقیتت َٝتاٍ ٛ٣تطاض
زاض١س  ٠ْٞٝاؾت پط٣ت ی PBP2 ٠ضا تیا٢٢ْ١ ٟس ،پؽ ض٣ق٨ای َٝاٝ٣ت زیٖطی ٣ج٤ز زاضز .تیا ٟغ PBP2 ٟتافث َٝاٝ٣ت تتاّتطی
ت ٦تٞا ٛآ١تیتی٤تیْ٨ای  βالّتاٝ ٛیق٤ز (ٝا٢١س ؾيا٤ٙؾپ٤ضیّ ٣ ٠اضتاپ٧ٜ٢ا) (َٝاٝ٣تت ١تا .)ٟ٤ٖٞ٧اؾتتاىی٧ُ٤ّ٤ٚتا ت٤ا١تایی ٍاتت٘
ٝالحؾ٦ای ج٨ت ایجاز َٝاٝ٣ت ت ٦اّثط آ١تیتی٤تیِ٧ا ضا زاض١س.
اذیطاً ت٨٢ا آ١تتی تیت٤تیْی ّت ٦تتط ضتس اؾتتاىی ُ٤ّ٤ٚىقتاٗ تاٍیٞا١تسٝ٤ْ١٣ ٥ایؿتی ٠اؾتت .اٝتط٣ظَٝ ٥اٝ٣تت تتٝ٤ْ١٣ ٦ایؿتی ٠زض
اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚای ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی زیس ٥قس ٥اٝا ْٝا١یؿَٝ ٜاٝ٣ت ٝكرم ١یؿت ٙ٣ی  ٠ْٞٝاؾت ت ٦فٚت تنییط زضزی٤اض ٥ؾتٙ٤ٚی ٣
فس ٛت٤ا١ایی ٝ٤ْ١٣ایؿی ٠زض اتهاٗ  ٣زض ٨١ایت فس ٛتٍ٤و ؾ٢تع پپتیسٕٚ٣یْا ٟتاقس .غٝ ٟؿ َٝ ٗ٤اٝ٣ت تٝ٤ْ١٣ ٦ایؿتی ٠تت ٦عت٤ض
ٝه٤٢فی اظ ا١تط٧ُ٤ّ٣ا ت ٦اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا ٍات٘ ا١تَاٗ اؾت .إط ای ٠ىطای٢س زض عثیقت ن٤ضت ٕیتطز ،اؾتتاىی٧ُ٤ّ٤ٚتا ٝتیت٤ا٢١تس
َٝاٝ٣ت تاالیی تٝ٤ْ١٣ ٦ایؿیّ ٠ؿة ّ٢٢س  ٣ای ٠ىطای٢س تافث ت٤ج٤ز آٝس ٟتاّتطی تا ٣یط٣ال١ؽ تاال ٝیق٤ز ّ ٦اؾاؾاً ٍات٘ زضٝتاٟ
ٞ١ی تاقس.
اؾتاىی٧ُ٤ّ٤ٚا اضٕا١یؿ٧ٜایی ٧ؿت٢س ّ ٦زض  ٦ٞ٧جا ٣ج٤ز زاض١س  ٣زض ض٣ی پ٤ؾت  ٣مكای ٝراعی زیسٝ ٥یقت١٤س .حضت٤ض آ٨١تا زض
ض٣ی پ٤ؾت زائٞی اؾت .اٝا تقساز اضٕا١یؿ٧ٜایی ایجاز ّ٢٢س ٥في١٤ت ٝق٤ٞالً تاال اؾت ٖٝط ای ٦ْ٢یِ ٝاز ٥ذاضجی (ذاُ ،اؾپٚی٢تط،
١د تری )٦زض ظذ٣ ٜج٤ز زاقت ٦تاقس .تٞیع ّطز ٟظذ ٣ ٜاؾتيازّ ٥طز ٟاظ یِ ٝاز ٥ضسفي١٤ی ّ٢٢س٢ٝ ٥اؾة (ٝا٢١س نتاتٝ ،ٟ٤حٚتٗ٤
یسٖ٧ ،عاّٚط٣ىٝ )٠یت٤ا١س اظ ٤ٍ٣ؿ في١٤ت٧ا زض اىطاز ؾا ٜٙجٕ٤ٚیطی ّ٢س.
ا١تَاٗ اؾتاىی ُ٤ّ٤ٚاظ ىطزی ت ٦ىطز زیٖط ت ٦ؾرتی ٍات٘ پیكٖیطی اؾت .في١٤ت٧ای ظذ ٜجطاحی ّ ٦ت٣ ٦ؾی ٦ٚتقساز ّ ٜاضٕا١یؿٜ
ت٤ج٤ز ٝیآی٢س ت ٦فٚت ٣ج٤ز اجؿا ٛذاضجی  ٣تاىت ٝطز١ ٥یع ت٤ج٤ز ٝی آیس .ت٧ ٦ط حاٗ اؾتطی٘ ّطز ٟپطؾ ٘٢اتتاً فٞت٘ ٝ ٣حتیظ
٣اٍـ تی٢ا١ ٦١یؿت اٝا ذغط آ٤ٙز ٥قس ٟزض حی ٠جطاحی ضا ٝیت٤ا ٟتا قؿتك٤ی ٢ٝاؾة زؾت ١اٍٚی١ ٠اظ٣ىاضْ١ؽ ّتٝ ٦رتع ٟزائٞتی
اضٕا١یؿ٧ٜا ٧ؿت٢س ّا٧ف زاز .زض ٧ط ن٤ضت ٝیت٤ا ٟتا اؾتياز ٥اظ ّ٤ٞپط٣ىیالّؿی تتا ٝ٤ْ١٣ایؿتی٣ ٠ضیيتاٝپی ٠زض ایت ٠ظٝی٢ت ٦تت٦
٤ٝىَیت٧ایی زؾت یاىت.

خالصه:
خالصه عَاهل ٍیزٍالًس استبفیلَکَکَس اٍرئَس
ف٤ا٣ ٘ٝیط٣ال١ؽ

اثطات تی٤ٙ٤غیِ

تزکیببت سبختوبًي:
ّپؿٗ٤

ٝا١ـ اظ ىإ٤ؾیت٤ظٝ ،ا١ـ اظ تْثیط ؾ٨ٙ٤ٚای  ّٚ٤١٤٢ٝط ،تؿ٨ی٘ ّ٢٢س ٥اتهاٗ ت ٦ؾ٨ٙ٤ٚای ٝیعتاٟ

پپتیسٕٚ٣یْاٟ

فا ٘ٝپایساضی اؾ٤ٞتیِٝ ،حطُ تٙ٤یتس فاٝت٘ تتة ظای زض١٣ی(قتثی ٦ا١س٣تّ٤ؿتی ،)٠جتاشب قتیٞیایی
٤ّ٤ٙؾیت(فا ٘ٝتكْی٘ آتؿٝ ٣ )٦ا١ـ اظ ىإ٤ؾیت٤ظ

تیْ٤ئیِ اؾیس

ت٢ؾی٢٢ّ ٜس ٥مٚؾت ّاتی٨١٤ای مكا ؾ ٣ ٗ٤ٚاتهاٗ ت ٦ىیثطْ١٣تی٠

پط٣ت یA٠

ٝا١ـ اظ پاّؿاظی ت٤ؾظ آ١تی تازی٨ای  ،IgG 1,2,4جاشب ٤ّ٤ٙؾیت٨ا  ٣ضس ّٞپٞٚاٟ

مكای ؾیت٤پالؾٞی

ؾس اؾ٤ٞتیِ ،ت٢ؾی٢٢ّ ٜس٣ ٥ض٣ز  ٣ذط٤ٝ ٣از ٝ ٣ح٘ آ١عی٨ٞای ت٢يؿی

تَکسیٌهب:
ؾیت٤تّ٤ؿی٠

ؾٞی تطای تؿیاضی اظ ؾ٨ٙ٤ٚا اظ ج٤ّ٤ٙ ٦ٚٞؾیت٨ا ،ىیثط٣تالؾتٝ ،اّط٣ىاغ ،اضیتط٣ؾیت ٣پالّت
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ؾ ٜاّؿيٙ٤یاتی٤

ؾطی ٠پط٣ت اظی اؾت ّ ٦پ٨ٚای تی ٠ؾٙ٤ٚی ضا ٝی قْ٢س

ا١تط٣تّ٤ؿی٠

ؾ٤پط آ١تی غٝ (ٟحطُ تْثیط ؾ٨ٙ٤ٚای  ٣ Tتطقح ای٢تطّ٤ٙیٝ ،)٠حطُ ض٧ا قس٣ ٟاؾغ٧ ٦ای اٙت٨اتی اظ
ٝاؾت ؾ٘ ٧ا ،اىعای٢س ٥حطّات ض٣ز ٣ ٥اظ زؾت زاز ،ٟآب ت٤٨ؿ ٣اؾتيطاك

تّ٤ؿی ٠ؾ٢سض ٛق ُ٤ؾ٤پط آ١تی غٝ (ٟحطُ تْثیط ؾ٨ٙ٤ٚای  ٣ Tتطقح ای٢تطّ٤ٙی ٣ )٠فا ٘ٝترطیة ؾ٨ٙ٤ٚای ا١س٣تٚیاٗ
ؾٞی1-
آًشیوهب:
ّ٤إ٤الظ

تثسی٘ ّ٢٢س ٥ىیثطی٤٢غ ٟت ٦ىیثطْ١٣تی٠

ّاتاالظ

قْؿت ٠پطاّؿیس ٧یسض٣غٟ

٧یا٤ٙض١٣یساظ

٧یسضٙ٣یع اؾیس ٧یا٤ٙض١٣یِ تاىت ٞ٧ث٢س  ٣فا ٘ٝا١تكاض تاّتطی زض تاىت

ىیثطیٙ٤٢یعی٠

٧یسضٙ٣یع ٙرت٧ ٦ای ىیثطی٢ی

ٙیپاظ

٧یسضٙ٣یع ٙیپیس

 ّٚ٤١اظ

٧یسضٙ٣یع اؾیس  ّٚ٤١یِ

پ٢ی ؾیٚی٢اظ

٧یسضٙ٣یع پ٢ی ؾیٚی٠

خالصهی استبفیلَکَکَس اٍرئَس
فیشیَلَصی ٍ سبختبر
ّّ٤ؿی ٕطٝ ٛثثتت ذ٤قت ٦ایّ ،اتتاالظ ٝثثتت ٣تی٨ت٤اظی
اذتیاضی
زاضای ّپؿ ٣ ٗ٤الیٙ ٦ع
زاضای ّ٤إ٤الظ  ٣ؾایط پط٣ت ی٨٢ای ؾغحی
زاضای ضیثیت ٗ٤تایْ٤ئیِ اؾیس  ٣پط٣ت ی ٠اذتهانی A
عَاهل ٍیزٍالًس
ت ٦جس ٗ٣ىٝ ً٤طاجق ٦ق٤ز
اپیذهیَلَصی
ى٤ٚض عثیقی پ٤ؾت  ٣مكای ٝراعی اؾت  ٣اضٕا١یؿ ٜض٣ی
ؾغ٤ح ذكِ تٞست ع٤ال١ی تاٍی ٝی ٝا١س.
ا١تَاٗ اظ عطیٌ قرم ت ٦قرم یا تٞاؼ تا ؾغ٤ح آ٤ٙز٥
ف٤ا ٘ٝذغط ؾاظ فثاضت٢س اظ٣ :ج٤ز جؿ ٜذاضجی زض ضتایق،٦
جطاحی  ٣اؾتياز ٥اظ آ١تی تی٤تیْ٨ای ؾتطّ٤ب ّ٢٢تس ٥ىٚت٤ض
عثیقی.
ؾایط ف٤ا ٘ٝذغط ؾاظ٤ّ :زّا٤١ ٣ ٟظازا ٟتا ىَط ت٨ساقتتی،
ز٣ضٍ ٥افسٕی ظ١ا٣ ،ٟج٤ز ّاتتط٧ای زض ٟ٣ضٕتیَ١ ،تم زض
فْٚٞطز ضی٦
في١٤ت زض ؾطاؾط ز١یا ٣ج٤ز زاضز .قی٤ؿ ىهٚی ١تساضز ٖٝتط
زض ٝؿٝ٤ٞیت مصایی ّ ٦تیكتط زض تاتؿتا ٟزیسٝ ٥ی ق٤ز.

بیوبری
تا ٣اؾغ ٦ؾٝ( ٜؿٝ٤ٞیت متصایی ،ؾت٢سض ٛ٣ىٚؿتی قتس ٟپ٤ؾتت،
ؾ٢سض ٛق ُ٤ؾٞی)؛ تیٞاضی٨ای پ٤ؾتی( جت٤ـّ ،ت٤ضُّ،يٖیطُ،
ظضز ظذ ٣ ٜفي١٤ت٨ای ظذ)ٜ؛ ؾایطی( ٠تاّتطیٞی ،اٝپی ،ٜا١سّ٣اضزیت،
اؾت ٝ٤یٚیت ،پ١٤ٝ٤٢ی  ٣آضتطیت ؾپتیِ)
تشخیص
ض٣ـ ٝیْط٣ؾْ٤پی ،ض ٔ١آٝیعی ٕطّ ٣ ٛكت تط ض٣ی ٝحیغ٨تای
میط اذتهانی
اؾتياز ٥اظ آ١تی تازی٨ا زض تكریم اضظـ ّٞی زاضز
درهبى ،پیشگیزی ٍ کٌتزل
آ١تی تی٤تیِ ا١تراتی إعاؾیٚی (٠ؾایطپ٢ی ؾیٚی٧ ٠تای َٝتا ٛ٣تت٦
پ٢ی ؾیٚی٢اظ)
ترٚی ٦في١٤ت٨ای تؿتٝ ٦ا٢١س آتؿ٧ ٦ا
زضٝا ٟفالٝتی تیٞاضاٝ ٟثتال تٝ ٦ؿٝ٤ٞیت مصایی
تٞیع ٨ٖ١ساقت ٠پ٤ؾت  ٣اؾتياز ٥اظ ضس في١٤ی ّ٢٢س٧ ٥ا
قؿتك٤ی زؾت٨ا
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خالصه کلیٌیکي استبفیلَکَکَس اٍرئَس
بیوبریهبی ٍابسته به تَکسیي:
ؾ٢سض ٛىٚؿی قس ٟپ٤ؾت-پ٤ؾت ٦پ٤ؾت ٦قس ٟاپیتٚی ٛ٤زض ٤١ظازا ،ٟتا ٗ٣تتس ٟ٣اضٕا١یؿت ٜیتا
٤ّ٤ٙؾیت
ٝؿٝ٤ٞیت مصایی-پؽ اظ ذ٤ضز ٟمصای آ٤ٙز ٥ت ٦ا١تط٣تّ٤ؿی ٠حؿاؼ تٕ ٦طٝا ،حٚٞت ٦ؾتطیـ
اؾتيطاك ،اؾ٨اٗ ّ ٣طاٝپ٨ای قْٞی ّ ٦پؽ اظ  24ؾافت ت٨ث٤ز ٝی یاتس
ق ُ٤ؾٞی-زضٕیطی چ٢س اضٕا ٟتس ٟ٣تط٣ظ تةّ ،ا٧ف ىكاض ذ ٟ٤ضاق٨ای ٢ٝتكط اضیتٞات٤ظ.
ٝطٓ ٝ٣یط تقٚت فس ٛزضٝا ٟؾطیـ  ٣حصه ّا ٟ٤١في١٤ت تاال اؾت.
عفًَتهبی چزکي:
ظضز ظذ-ٜفي١٤ت ٤ٝضقی پ٤ؾت ٞ٧طا ٥تا٣ظیْ٨ٙ٤ای چطّی
ىٙ٤یْٙ٤یت -ظضز ظذٞ٧ ٜطا ٥تا زضٕیطی ىٙ٤یْ٨ٙ٤ای ٤ٝ
ىط ٣ ْ٘١٣ج٤ـ١-س٨ٙ٣ای چطّی ،زضز١اُ  ٣تعضٓ
ّاضتا-ْ٘١ىط٨ْٚ١٣ای فَٞی زض تاىت ٞ٧طا ٥تا فالی ٜؾیؿتٞیِ (تةٙ ،طظ  ٣تاّتطیٞی)
تتتاّتطیٞی  ٣ا١تتسّ٣اضزیت-تتتاّتطیٞی ا١تكتتاض تتتاّتطی اظ یتتِ ّتتا ٟ٤١فيتت١٤ی تتت ٦ذتت٣ ٟ٤
ا١سّ٣اضزیت آؾیة ت ٦الی ٦ا١س٣تٚیاٗ ٍٚة اؾت
پ١٤ٝ٤٢ی  ٣اٝپی– ٜتكْی٘ ت٤ز٧ ٥ای جاٝس ٣آتؿ ٦زض ضی ٦اىطاز تؿیاض ج٤ا ٣ ٟتؿتیاض ٝؿت٣ ٠
تیٞاضا ٝ ٟثتال ت ٦في١٤ت ضی٤ی .پ١٤ٝ٤٢ی ایجاز قس ٥تؿیاض قسیسْ١ ،ط٣ظ ز٢٧سٞ٧ ٥طا ٥تا قُ٤
ؾٞی ٝ ٣طٓ ٝ ٣یط تاال
اؾت ٝ٤یٚیت –ترطیة اؾتر٤ا٨١ا تره٤ل ٝتاىیع اؾتر٤ا٨١ای ت٢ٚس
آضتطیت چطّیٝ-يان٘ اضیتٞات٤ض  ٣زضز١اُ تٞ٨طا ٥تجٞـ چطُ زض ىضای ٝيهٚی
گًَه هبی استبفیلَکَکَس:
في١٤ت ظذ-ٜتا اضیت ٣ ٜچطُ زض ٝح٘ آؾیة زیس ٥یتا جطاحتی قتسٞ٧ ٥تطا ٥اؾتت .في١٤تت
 ٠ْٞٝاؾت ت٤ؾی ٦ٚاؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ا٣ضئ٤ؼ یا ؾایط اؾتاىی٨ّ٤ّ٤ٚای ّ٤إت٤الظ ٢ٝيتی ض٣ی
ز٧س
في١٤تتتت زؾتتتتٖا ٥ازضاضی-تْتتتطض ازضاض  ٣چتتتطُ زض ازضاض زض ظ١تتتا ٟجتتت٤ا ٟتتتتا ىقاٙیتتتت
ج٢ؿی(اؾتاىی٤ّ٤ّ٤ٚؼ ؾاپط٣ىیتیْ٤ؼ) ،زض اىطاز زاضای ّاتتط(ؾایط اؾتاىی٨ّ٤ّ٤ٚای ّ٤إ٤الظ
٢ٝيی) یا تس١ثاٗ تاّتطیٞی ض٣ی ٝی ز٧س
في١٤ت ّاتتط  ٣ق٢ت-پاؾد اٙت٨اتی ٝع ٠ٝت ٦تاّتطی٨ای ض٣ی ق٢ت یتا ّتاتتط( تیكتتط تقٚتت
اؾتاىی٨ّ٤ّ٤ٚای ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی)
في١٤ت اتعاض ٝه٤٢فی -في١٤ت ٝتع ٠ٝتقٚتت آٙت٤زٕی اتتعاض ایجتاز ٝتی ق٤ز(تیكتتط ت٤ؾتی٦ٚ
اؾتاىی٨ّ٤ّ٤ٚای ّ٤إ٤الظ ٢ٝيی)
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فصل ّفتن
اظترپتَکَکّب

اّذاف فصل
داًشجَیبى ثب هطبلعِ ایي فصل قبدر خَاٌّذ ثَد:
-

زض ٔٛضز ذهٛنیبر ؾبذشبضی  ٚوكز اؾشطدشٛوٛن ٞب سٛضیح زٙٞس.

-

اػضبی ػٙؽ اؾشطدشٛوٛن ضا ٘بْ ثجط٘س.

-

ػٛأُ ثیٕبضیعایی اؾشطدشٛوٛن ٞب ضا قطح زٙٞس.

-

دبسٛغ٘ع  ٚثیٕبضیٟبی ٘بقی اظ اؾشطدشٛوٛن ٞبی ٔرشّف ضا قطح زٙٞس.

-

ضٚقٟبی سكریم ،زضٔبٖ  ٚدیكٍیطی ػف٘ٛشٟبی اؾشطدشٛوٛوی ضا سٛضیح زٙٞس.

اظترپتَکَکّب
ػٙؽ اؾشطدشٛوٛوٛؼ ٔؼٕٛػٌ٘ٛ ٝبٌ٘ٛی اظ وٛوؿیٞبی ٌطْ ٔظجز ٞؿشٙس ؤ ٝؼٕٛال" ث ٝنٛضر ػفز یب ظ٘ؼیط ٜلطاض ٌطفشٝا٘دس.
ثیكشط ٌٞٝ٘ٛب ثیٛٞاظی اذشیبضی ٞؿشٙس  ٚثؼضی فمظ زض اسٕؿفطی حبٚی زیاوؿیسوطثٗ ضقس ٔیوٙٙس (وبدٛٙفیُ)٘ .یبظٞبی غدصایی
آٟ٘ب دیچیس ٜثٛز ٚ ٜػساؾبظی آٟ٘ب ٔؿشّعْ اؾشفبز ٜاظ ٔحیظٞبی غٙی قدس ٜثدب ذد ٖٛیدب ؾدطْ اؾدز .ایدٗ ثدبوشطیٞدب اظ سرٕیدط
وطثٞٛیسضارٞب اؾیسالوشیه سِٛیس ٔیوٙٙس  ٚثطذالف ٌٞٝ٘ٛبی اؾشبفیّٛوٛن ،اؾشطدشٛوٛنٞب وبسبالظ ٔٙفی ٞؿشٙس.
اؾشطدشٛوٛوٟب دبسٛغٟ٘بی ا٘ؿب٘ی ٕٟٔی ٞؿشٙسٔ .شأؾفب٘ ٝسفبٚر ٌٞٝ٘ٛب زض ایٗ ػٙؽ دیچیس ٜاؾز ،ثٕٞ ٝیٗ ػّز ؾ ٝضٚـ ٔرشّف
ثطای عجم ٝثٙسی ایٗ اضٌب٘یؿٓٞب اؾشفبزٔ ٜیقٛز و ٝث ٝسطسیت ظیط اؾز:
.1

نفبر ؾطِٛٚغیىیٌ :ط ٜٚثٙسی ال٘ؿفیّس  Aسب W

 .2اٍِٞٛبی ِٕٛٞیعِٕٛٞ :یع وبُٔ (ِٕٛٞ ،)βیع ٘بلم ( ٚ )αػسْ ِٕٛٞیع ()
 .3نفبر ثیٛقیٕیبیی (فیعیِٛٛغیىی)
ثیكشط ٌٞٝ٘ٛبی ِٕٛٞ βیشیه  ٚثؼضی ٌٞٝ٘ٛبی ِٕٛٞ αیشیه  ٚغیط ِٕٛٞیشیه زاضای آ٘شیغٖٞبی اذشهبندی ٌدطٞ ٜٚؿدشٙس ودٝ
ثیكشط آٟ٘ب وطثٞٛیسضارٞبی زیٛاض ٜؾِّٛی ٔیثبقٙس .ایٗ آ٘شیغٟ٘ب ٔی سٛا٘ٙس ث ٝآؾب٘ی ثٚ ٝؾیّ ٝضٚقدٟبی ایِٕٛ٘ٛدٛغیىی سكدریم
زاز ٜق٘ٛس  ٚثطای سكریم ؾطیغ ثؼضی اؾشطدشٛوٛوٟبی دبسٛغٖ ٔیسٛا٘ٙس ٔفیس ثبقٙس.
اغّت اؾشطدشٛوٛوٟبی ِٕٛٞ αیشیه  ٚغیط ِٕٛٞیشیه آ٘شیغٟ٘بی اذشهبنی ٌط ٜٚزیٛاض ٜؾِّٛی ضا ٘ساض٘س .ایٗ اضٌب٘یؿٓٞب ثیكشط ثدط
اؾبؼ نفبر فیعیِٛٛغیىی سكریم زازٔ ٜیق٘ٛس .ثؼضی ٌٞ ٝ٘ٛب ٔب٘ٙس ٌ ٝ٘ٛاؾشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾٛؼ ٕٔىدٗ اؾدز غیطلبثدُ
سیخ ثٙسی ثبقس (ٌطٚ ٜٚیطیسا٘ؽ)  ٚیب ٕٔىٗ اؾز ثب آ٘شی ؾطْٞبی ٌط F ،C ،B ،A ٜٚیب ٚ Gاوٙف زٞس.
اظترپتَکَکّبی چرکسا ()Streptococcus pyogenes
ز ٌٝ٘ٛ ٚاؾشطدشٛوٛن زض ٌط A ٜٚعجم ٝثٙسی ٔیق٘ٛس :اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع  ٚاؾشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾدٛؼ (،)S.angionsus
اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع ،ثیكشط ٔشسا َٚاؾز  ٚیىی اظ ػٛأُ ٔ ٟٓثیٕبضیٟبی چطوی  ٚغیطچطوی ٔیثبقس .اٌطچ ٝآٟ٘ب ػبٔدُ ثؿدیبض
قبیغ فبض٘ػیز ثبوشطیبیی ٞؿشٙس ،أب ٌعاضـٞبیی اظ ایٗ ثبوشطیٞبی سحز ػٛٙاٖ «ٌٛقزذٛاض»  ٓٞزض ٔمبالر ػّٕی ٚػٛز زاضز.
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فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع وٛوؿیٞبی وطٚی ٞ1-2 mmؿشٙس و ٝزض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وّیٙیىی ظ٘ؼیطٜٞبی وٛچه سكىیُ ٔیزٙٞس  ٚزض
ٔحیظ ٔبیغ ث ٝنٛضر ظ٘ؼیطٜٞبی ثّٙسسط ضقس ٔیوٙٙس (قىُ  .)7-1ضقس آٟ٘ب زض ٔحیظ ثالز آٌبض غٙی قس ٜایسٜآَ اؾز ِٚدی اٌدط
ٔحیظ حبٚی غّظز ثبالی ٌّٛوع ثبقس ،ضقسقدبٖ ٔحدسٚز ٔدیقدٛز .ثؼدس اظ  24ؾدبػز ا٘ىٛثبؾدی ٖٛوّٙدیٞدبی ؾدفیس ثدب لغدط
 1-2 mmثب ٘بحیٚ ٝؾیغ ِٕٛٞیع ثشب لبثُ ٔكبٞس ٜاؾز .ؾٛیٞٝبی وذؿَٛزاض ٕٔىٗ اؾدز ضٚی ٔحدیظ سدبظ ٜسٟید ٝقدس ٜهدبٞط
ٔٛوٛئیسی زاقش ٝثبقٙسِٚ ،ی ضٚی ٔحیظ ذكه چطٚویسٔ ٜیق٘ٛس .وّٙیٞبی ثس ٖٚوذؿ َٛوٛچىشط  ٚثطاق ٞؿشٙس (قىُ .)7-2
ثط ضٚی ؾبذشبض آ٘شیغ٘ی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ٔغبِؼبر ظیبزی ا٘ؼبْ قس ٜاؾدز .اٍِدٛی اندّی ؾدبذشٕبٖ زیدٛاض ٜؾدِّٛی الیدٝ
دذشیسٌّٚیىبٖ اؾز و ٝقجیٕٞ ٝبٖ چیعی اؾز و ٝزض ؾبیط ثبوشطیٟبی ٌطْ ٔظجز زیسٔ ٜیقٛز .زض زاذُ زیٛاض ٜؾِّٛی آ٘شیغٟ٘دبی
اذشهبنی ٌط ٚ ٜٚاذشهبنی سیخ ٚػٛز زاض٘س.

شکل  7-2کلٌي اظترپتَکَکَض پبیَشًس ثر رٍی ثالد آگبر

شکل  7-1رًگ آهیسی گرم اظترپتَکَکَض پبیَشًس

کرثَّیذراتْبی اختصبصي گرٍُ
وطثٞٛیسضاسٟبی اذشهبنی ٌط ٜٚو ٝسمطیجبً ٚ %10ظٖ ذكه ؾّ َٛضا سكىیُ ٔیزٙٞس زیٕطی اظ  Nاؾشیُ ٌّدٛوع آٔدیٗ  ٚضأٙدٛظ
ٞؿشٙس .ایٗ آ٘شیغٖ ثطای زؾش ٝثٙسی اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط ٚ A ٜٚسكریم آٟ٘ب اظ ؾبیط ٌطٟٞٚبی اؾشطدشٛوٛن اؾشفبزٔ ٜیقٛز.
پرٍتئیيّبی اختصبصي تیپ
دطٚسئیٗ  Mدطٚسئیٗ انّی اذشهبنی سیخ اؾز و ٝزض اؾشطدشٛوٛوٟبی ثیٕبضیعا (ٚیطٚال٘ؽ) زیسٔ ٜیقٛز .ایٗ ددطٚسئیٗ قدبُٔ زٚ
ظ٘ؼیط ٜدّی دذشیسی ٔبضدیچ اؾز .ا٘شٟبی وطثٛوؿیّی زض غكبی ؾیشٛدالؾٕی لطاض زاضز  ٚزض  ٕٝٞاؾشطدشٛوٛوٟبی ٌدط A ٜٚیىؿدبٖ
اؾز .ا٘شٟبی آٔیٙی و ٝاظ ٔیبٖ زیٛاض ٜؾِّٛی ث ٝؾغح ؾّ َٛوكیس ٜقس ٜاؾزٔ .ؿئ َٛسغییطدصیطی آ٘شیغ٘یه ٔیثبقس .دطٚسئیٗ M

ث ٝضزٞ ٜبی ِٔٛىِٛی  II ٚ Iسمؿیٓ ٔیقٛز.
والؼ  Iدطٚسئیٗ  Mزاضای ٘بحی ٝطبثز ( )Cاؾز  ٚآ٘شی ثبزی ػّی ٝآٖ سِٛیس ٔی قٛز زض نٛضسی ود ٝآ٘شدیثدبزی ػّید٘ ٝبحیدC ٝ

دطٚسئیٗ  Mوالؼ  IIثرٛثی سكىیُ ٕ٘ی قٛز .ایٗ ٔؿئّ ٝهبٞطاً زض ثیٕبضا٘ی و ٝث ٝست ضٔٚبسیؿٕی ٔجشال ٞؿشٙس ٔ ٟٓاؾز ظیدطا
ثیٕبضی آٟ٘ب ٘بقی اظ ؾٛیٞٝبی زاضای والؼ  1دطٚسئیٗ ٔ Mی ثبقس.
دطٚسئیٗ اذشهبنی سیخ زیٍطی و ٝقبذم ادیسٔیِٛٛغیىی ٔفیسی ثطای ؾٛیٞٝبی ثبوشطی اؾز ،دطٚسئیٗ ٔ( Tمب ْٚثد ٝسطیذؿدیٗ)
اؾز٘ .مف ؾبذشٕب٘ی ایٗ دطٚسئیٗ ٘بقٙبذش ٝاؾز .زؾشٝثٙسی ادیسٔیِٛٛغیىی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ثط اؾبؼ سكریم سیخٞبی T

 M ٚاذشهبنی ٔیثبقس.
دیگر ترکیجبت ظطح ظلَل
زیٍط سطویجبر ٔ ٟٓزیٛاض ٜؾِّٛی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع قبُٔ دطٚسئیٗٞبی قجِ ، M ٝیذ ٛسبیىٛئیه اؾیس  ٚدطٚسئیٗ ٞ Fؿشٙسِ .یذٛ
سبیىٛئیه اؾیس  ٚدطٚسئیٗ ، Fاسهبَ ثبوشطی ث ٝفیجط٘ٚىشیٗ ٔٛػٛز زض ؾغح ؾّٔ َٛیعثبٖ سؿٟیُ ٔیوٙٙس.
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کپعَل
ذبضػیسطیٗ الی ٝؾّ َٛوذؿ َٛاؾز و ٝاظ اؾیس ٞیبِٛض٘ٚیه حبٚی ِٔٛىِٟٛبی سىطاضی ٌّٛوٛض٘ٚیه اؾدیس  N ٚد اؾدشیُ ٌّدٛوع
آٔیٗ سكىیُ قس ٜاؾز .وذؿ َٛاظ فبٌٛؾیز قسٖ ثبوشطی ػٌّٛیطی ٔی وٙدس ود ٝایدٗ ػٕدُ ثدب ایؼدبز یده ؾدس فیعیىدی ثدیٗ
دطٚسئیٗٞبی وٕذّٕبٖ ادؿ٘ٛیه چؿجیس ٜث ٝؾغح ثبوشطی  ٚؾِّٟٛبی فبٌٛؾیز وٙٙسٔ ٜیقٛز.
پبتَشًس ٍ ایوٌي
ٚیطٚال٘ؽ اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط A ٜٚثٚ ٝؾیّ ٝسٛا٘بیی ثبوشطیٟب ثطای اسهبَ ث ٝؾغح ؾدّٔ َٛیعثدبٖ ،حّٕد ٝثد ٝؾدِّٟٛبی ادیشّیدبَ،
ػٌّٛیطی اظ ادؿ٘ٛیعاؾی ٚ ٖٛفبٌٛؾیز قسٖ  ٚسِٛیس آ٘عیٓٞب  ٚؾٕٔ ْٛرشّف سؼییٗ ٔدیقدٛز (ػدس .)7-1 َٚاظ ثدیٗ آ٘شدیغٟ٘دبی
ثبوشطیبیی اؾیس ِیذ ٛسبیىٛئیه ،دطٚسئیٗ  ٚ Mدطٚسئیٗ ٕٟٔ Fشدطیٗ ٞؿدشٙس .اسهدبَ اِٚید ٝضدؼیف ثدیٗ اؾدیس ِیذد ٛسبیىٛئیده ٚ
فیجط٘ٚىشیٗ  ٚؾِّٟٛبی ادیشّیبَ سكىیُ ٔی قٛز .چؿجیسٖ ثؼسی ثدٚ ٝاؾدغ ٝددطٚسئیٗ  ٚ F ، Mزیٍدط ازٞؿدیٗٞدب اؾدز ود ٝثدب
ضؾذشٛضٞبی ذبل ؾّٔ َٛیعثبٖ ٚاوٙف ٔی زٙٞسٔ .غبِؼبر اذیط طبثز ٔی وٙس و ٝاؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ٔدیسٛا٘دس ثد ٝؾدِّٟٛبی
ادیشّیبَ ثٚ ٝاؾغ ٝدطٚسئیٗ  ٚ F ٚ Mؾبیط آ٘شیغٟ٘بی ثبوشطی ،حّٕ ٝوٙس  .ثبٚض ثط ایٗ اؾز و ٝایٗ ضٚـ ٚضٚز ث ٝؾّ َٛثطای ایؼبز
ػف٘ٛشٟبی ٔعٔٗ (ٔب٘ٙس فبض٘ػیز اؾشطدشٛوٛوی ػٛز وٙٙسٕٞ ٚ )ٜچٙیٗ ٞؼ ْٛث ٝثبفشٟبی ػٕمی ٔ ٟٓاؾز.
ٕٞچٙیٗ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع چٙسیٗ ضٚـ ثطای ػٌّٛیطی اظ ادؿ٘ٛیعاؾی ٚ ٖٛفبٌٛؾیش ٝقسٖ زاضز٘ .بحیٔ ٝحبفظز قس ٜدطٚسئیٗ
ٔ Mیسٛا٘س ثٌّٛ β ٝثِٛیٗ ؾطْ ،فبوشٛض  ،Hو ٝیه دطٚسئیٗ سٙظیٓ وٙٙس ٜثطای ٔؿیط آِشط٘بسی ٛوٕذّٕبٖ اؾز ٔشهُ قدٛز .سطویدت
 C3bوٕذّٕبٖ ٚاؾظ ٔ ٟٓفبٌٛؾیز وٙٙس ٜاؾز و ٝثٚ ٝؾیّ ٝفبوشٛض ٟٔ Hبض ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ٚلشی  C3bث ٝؾغح ؾّ َٛزض ٘بحیٝ
دطٚسئیٗ ٔ Mشهُ ٔیقٛز ثٚ ٝؾیّ ٝفبوشٛض  Hسرطیت ٔیٌطزز  ٚاظ فبٌٛؾیز قسٖ ثبوشطی ػٌّٛیطی ٔیٌطزز .ایٗ اطط فمظ ٚلشی
و ٝثیٕبض آ٘شی ثبزی ضس سیخ ذبل دطٚسئیٗ  Mسِٛیس وٙس اظ ثیٗ ٔیضٚز .اسهبَ فیجطیٛٙغٖ ث ٝدطٚسئیٗ ٘ Mیع فؼبِیز وٕذّٕبٖ ضا اظ
عطیك ٔؿیط آِشط٘بسی ٛثّٛن ٔیوٙس ٔ ٚمساض  c3bآٔبز ٜثطای اسهبَ ضا وبٞف ٔیزٞس.
جذٍل  7-1عَاهل ٍیرٍالًط اظترپتَکَکَض پبیَشًس
عَاهل ٍیرٍالًط

اثرات ثیَلَشیک

وذؿَٛ

ضس فبٌٛؾیشٛظ

ِیذٛسبیىٛئیه اؾیس

ػبُٔ اسهبَ ث ٝؾِّٟٛبی ادیشّیبَ

دطٚسئیٗ M

ازٞعیٗٚ ،اؾغٚ ٝضٚز ث ٝؾّٔ َٛیعثبٖ ،ضس فبٌٛؾیشٛظ  ٚسرطیت وٙٙس ٜلغؼ C3b ٝوٕذّٕبٖ

دطٚسئیٗ قجM ٝ
دطٚسئیٗ F

ث ٝایٌّٕٛٙجِٛیٟٙبی ٚ G، Mآِفبٔ-2-یىطٌّٚجِٛیٗ ٔشهُ ٔی قٛز(ٔشٛلف وٙٙس ٜدطٚسئبظ) ،ضس
فبٌٛؾیشٛظ
ٚاؾغ ٝاسهبَ ٚ ٚضٚز ث ٝؾّ َٛادیشّیبَ
ػبُٔ چطوعا ،افعایف زٙٞس ٜاظزیبز حؿبؾیز سأذیطی  ٚحؿبؾیز ث ٝا٘سٚسٛوؿیٗ ،ؾیشٛسٛوؿیه

اٌعٚسٛوؿیٟٙبی چطوعا

ٔیشٛغٖ غیط اذشهبنی ثطای ؾِّٟٛبی  ،Tؾطوٛة وٙٙسِٙ ٜفٛؾیز ٚ Bایؼبز ضاـ ٞبیی ٔكبثٝ
ٔرّٕه

اؾشطدشِٛیعیٗ S

سرطیتِ ،ىٛؾیشٟب ،اضیشطٚؾیشٟب  ٚدالوشٟبٔ ،حطن آظاز قسٖ آ٘عیٕٟبی ِیعٚظٔٚی  ٚغیط ایٕٛٙغٖ

اؾشطدشِٛیعیٗ O

سرطیتِ ،ىٛؾیشٟب ،اضیشطٚؾیشٟب  ٚدالوشٟبٔ ،حطن آظاز قسٖ آ٘عیٕٟبی ِیعٚظٔٚی  ٚایٕٛٙغٖ

اؾشطدشٛویٙبظ

سرطیت ِرشٞ ٝبی ذ ٚ ٖٛسؿٟیُ ا٘شكبض زض ثبفشٟب

DNase
 C5aدذشیساظ

سرطیت  DNAی آظاز زض چطن
سرطیت لغؼ C5a ٝوٕذّٕبٖ
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اگسٍتَکعیيّبی چرکسا
اٌعٚسٛوؿیٗٞبی چطوعا اؾشطدشٛوٛوی ( )Spesو ٝثغٛض وّی سٛوؿیٟٙبی اضیشطٚغ٘یه ٘بٔیسٔ ٜیق٘ٛس ثٚ ٝؾیٌّٞٝ٘ٛ ٝبی ِیعٚغ٘یه
اؾشطدشٛوٛوی سِٛیس ٔیق٘ٛس  ٚقجی ٝسٛوؿیٗ وٛضی ٝٙثبوشطی ْٛزیفشطیٔ ٝیثبقٙس .چٟبض سٛوؿیٗ اظ عطیك ضٚقدٟبی ایِٕٛ٘ٛدٛغیىی ٚ
٘بدبیساضی زض ثطاثط ٌطٔب (قبُٔ  )SpeF ، SpeC ، SpeB ، SpeAػسا قس ٜاؾز ود ٝزض اؾدشطدشٛوٛوٛؼ دیدٛغ٘ع  ٚؾدٛیٞٝدبی
ٔؼسٚزی اظ ٌط G ، C ٜٚاؾشطدشٛوٛوٟب قطح زاز ٜقسٜا٘س .سٛوؿیٗٞب ث ٝػٛٙاٖ ؾٛدط آ٘شیغٖ فؼبِیز ٔیوٙٙس  ٓٞ ٚثب ٔبوطٚفبغٞب ٚ
 ٓٞؾِّٟٛبی  Tوٕهوٙٙسٚ ٜاوٙف ٔیزٙٞس  ٚایٗ ػُٕ ٕٞدطا ٜثدب آظازؾدبظی IFN ٚ TNFβ ،TNFα ، IL6 ، IL2 ، IL1

اؾز .ایٗ ؾیشٛوبیٟ ٙب سأطیطار ٕٟٔی قبُٔ قٛن ٘ ٚبضؾبیی اضٌبٟ٘ب ود ٝثغدٛض قدبذم زض ثیٕدبضاٖ ثدب ؾدٙسضْ قدٛن سٛوؿدیه
اؾشطدشٛوٛوی زیسٔ ٜیقٛز ،ضا ثٛػٛز ٔی آٚض٘س .سٛوؿیٗٞدب ٕٞچٙدیٗ ٔؿدئ َٛایؼدبز ضاـ زض ثیٕدبضاٖ ٔجدشال ثد ٝسدت اؾدىبضِز
(ٔرّٕه) ٞؿشٙس .اٌطچٔ ٝكرم ٘یؿز و ٝآیب ضاـ اظ سأطیط ٔؿشمیٓ ؾٓ ضٚی ثؿشط ٔٛیطٌی ایؼبز ٔیقٛز  ٚیب ث ٝاحشٕدبَ ثیكدشط
یه ٚاوٙف افعایف حؿبؾیز اؾز.
اظترپتَلیسیيّبی O ٍ S

اؾشطدشِٛیعیٗ ِٕٛٞ Sیعیٗ ٚاثؿش ٝث ٝؾّ ،َٛغیطایٕٛ٘ٛغٖ ٔ ٚمب ْٚث ٝاوؿیػٖ اؾز ؤ ٝیسٛا٘س اضیشطٚؾیزٞبِ ،ىٛؾیزٞب  ٚدالوشٟب
ضا ِیع وٙس .اؾشطدشِٛیعیٗ ٕٞ Sچٙیٗ ٔی سٛا٘س آظازؾبظی سطویجبر ِیعٚظٔٚی ضا ثؼس اظ ٔطي ؾِّٟٛبی فبٌٛؾیز وٙٙس ٜسحطیده وٙدس.
اؾشطدشِٛیعیٗ  Sزض حضٛض ؾطْ (ٔ Sطثٛط ث ٝؾطْ اؾز) سِٛیس ٔیقٛز ٔ ٚؿئ َٛایؼبز نفز ِٕٛٞیع ثشب زض ٔحیظ ثالز آٌدبض اؾدز.
اؾشطدشِٛیعیٗ ِٕٛٞ Oیعیٗ حؿبؼ ث ٝاوؿیػٖ اؾز و ٝسٛا٘بیی ِیع اضیشطٚؾیزٞبِ ،ىٛؾیزٞب ،دالوشٟب  ٚؾِّٟٛبی وكز ضا زاضاؾز.
آ٘شیثبزی ضس اؾشطدشِٛیعیٗ  Oث ٝضاحشی قىُ ٔیٌیطز و ٝایٗ ذهٛنیز ٔشفبٚر ثب اؾشطدشِٛیعیٗ  Sاؾز  ٚایٗ آ٘شیثبزیٞب ثطای
اطجبر ػف٘ٛز اؾشطدشٛوٛن ٌطٔ A ٜٚفیس ٞؿشٙس (سؿز  .)ASOث ٝػّز ایٙى ٝاؾشطدشِٛیعیٗ  Oثغٛض غیط لبثُ ثطٌكدز ثدٚ ٝؾدیّٝ
وّؿشطٛٔ َٚػٛز زض ِیذیسٞبی دٛؾز ٟٔبض ٔیقٛز ِیىٗ ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝػف٘ٛشٟبی دٛؾشی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع آ٘شیثدبزیٞدبی
ضساؾشطدشِٛیعیٗ  )ASO( Oضا سِٛیس ٕ٘یوٙٙس .ایٗ ِٕٛٞیعیٗ اظ ٘ظط آ٘شی غ٘یه ٔكبث ٝسٛوؿیٗٞبی حؿبؼ ث ٝاوؿیػٖ سِٛیس قسٜ
ثٚ ٝؾیّ ٝاؾشطدشٛوٛوٛؼ د٘ٛٔٛٙیٌٞٝ٘ٛ ٚ ٝبی وّؿشطیسی ْٛسشب٘ی وّؿشطیسی ْٛدطفط٘ػ٘ؽ ،ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼ ِ ٚیؿشطیب ٔٛ٘ٛؾدیشٛغٖ
اؾز.
اظترپتَکیٌبز
حسالُ ز ٚقىُ اؾشطدشٛویٙبظ ( )B ٚ Aسٛنیف قسٜا٘س .ایٗ آ٘عیٕٟب ٔیسٛا٘ٙس ِرشٞٝبی ذ ٖٛضا حُ وٙٙس ٕٔ ٚىدٗ اؾدز ٔؿدئَٛ
ا٘شكبض ؾطیغ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع زض ػف٘ٛشٟبی ثبفز ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ آ٘شیثبزیٞدبی ضدس اؾدشطدشٛویٙبظ قدبذم ٔفیدسی ثدطای
ػف٘ٛز ٞؿشٙس.
دزٍکعي ریجًََکلئبز
چٟبض قىُ ایِٕٛٛ٘ٛغیه زظٚوؿی ضیجٛ٘ٛوّئبظ ( )DNases A-Dقٙبؾبیی قسٜا٘س .ایٗ آ٘عیٕٟب ؾیشِٛیشیه ٘یؿشٙس ِٚی ٔدیسٛا٘ٙدس
 DNAآظاز ٔٛػٛز زض چطن ضا زدّیٕط ٜوٙس .ایٗ ػُٕ ثبػض وبٞف ٚیؿىٛظیشٛٔ ٝاز ٔیقٛز  ٚا٘شكبض اضٌب٘یؿٓ ضا سؿٟیُ ٔدیوٙدس.
آ٘شیثبزیٟبی سِٛیس قس ٜضس  DNase Bقبذم ٕٟٔی ثطای ػف٘ٛشٟبی ػّسی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع ٞؿشٙس.
 C5aپپتیذاز
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سطویت  C5aوٕذّٕبٖ ثب فؼبَ ؾبظی  ٚث ٝوبض ا٘ساظی ؾّ َٛفبٌٛؾیز وٙٙس ٜثبػض اِشٟبة ٔی قٛز C5a .دذشیدساظ ایدٗ ض٘ٚدس ضا ثدٝ
ٚؾیّ ٝسرطیت ٔ C5aشٛلف ٔیوٙس.
ظبیر آًسیوْب
ؾبیط آ٘عیٕٟب قبُٔ ٞیبِٛض٘ٚیساظ (فبوشٛض ا٘شكبض)  ٚزی فؿفٛدیطیسیٗ ٘ٛوّئٛسیساظ (ٞ )DPNaseؿشٙس ود ٝثدطای اؾدشطدشٛوٛنٞدبی
ٌط A ٜٚسٛنیف قسٜا٘س٘ .مف ایٗ آ٘عیٓٞب زض دبسٛغ٘یؿیش ٝثبوشطی ٘بقٙبذش ٝاؾز.
اپیذهیَلَشی
اؾشطدشٛوٛنٞبی ٌط A ٜٚثغٛض قبیغ اٚضٚفبض٘ىؽ (٘بحی ٝحّمی د زٞب٘ی) وٛزوبٖ ؾبِٓ  ٚثعضٌؿدبالٖ ػدٛاٖ ضا وّٙیدعٔ ٜدیوٙٙدس.
أطٚظٔ ٜكرم قس ٜاؾز و ٝاٌطچ ٝاؾشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾٛؼ ٘یع ٔیسٛا٘س آ٘شیغٖ اذشهبنی ٌط A ٜٚضا حُٕ وٙدس ِٚدی ایدٗ
ٌ ٝ٘ٛػبُٔ فبض٘ػیز ٕ٘یثبقس .وّٙیعاؾی ٖٛثٚ ٝؾیّ ٝاؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ظٚزٌصض اؾز  ٚثب افعایف لسضر ایٕٙی اذشهبندی ضدس
دطٚسئیٗ  Mؾٛی ٝوّٙیع ٜقس ٚ ٜحضٛض اضٌب٘یؿٓٞبی ضلیت زض اٚضٚفبض٘ىؽ سؼسیُ ٔیقٛز.
ثیٕبضاٖ زضٔبٖ ٘كس ،ٜآ٘شیثبزی ضس دطٚسئیٗ  Mسِٛیس ٔیوٙٙس ؤ ٝیسٛا٘س ایٕٙدی عدٛال٘ی ٔدسر ایؼدبز وٙدسِ .دیىٗ ایدٗ دبؾدد
آ٘شی ثبزی زض ثیٕبضاٖ زضٔبٖ قس ٜوٓ سِٛیس ٔی قٛز .ثبوشطیٟبیی ٔب٘ٙس اؾشطدشٛوٛوٟبی غیطِٕٛٞیشیه ٚآِفب ِٕٛٞیشیه ایٗ سٛا٘بیی ضا
زاض٘سوٛٔ ٝازی قجی ٝآ٘شیثیٛسیه و ٝثبوشطیٛؾیٗ ٘بٔیسٔ ٜیق٘ٛس سِٛیس وٙٙس؛ ایٗ ٔٛاز ضقدس اؾدشطدشٛوٛوٟبی ٌدط A ٜٚضا ؾدطوٛة
ٔیوٙٙس.
زض وُ ،ثیٕبضی ٘بقی اظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ثٚ ٝؾیّ ٝؾٛیٞٝبیی زض اٚضٚفبض٘ىؽ یب دٛؾز لجُ اظ سِٛیس آ٘شیثبزیٞبی اذشهبنی
 ٚیب ؾطوٛة آٟ٘ب سٛؾظ اضٌب٘یؿٓٞبی ضلیتٔ ،یسٛا٘ٙس ػف٘ٛز ایؼبز وٙٙس .فبض٘ػیز ایؼبز قس ٜثدٚ ٝؾدیّ ٝاؾدشطدشٛوٛوٛؼ دیدٛغ٘ع
ثیٕبضی اعفبَ ثیٗ  5-15ؾبِ ٝاؾز ِٚی ٘ٛظازاٖ  ٚثعضٌؿبالٖ ٘یع ٔؿشؼس اثشالء ث ٝآٖ ٞؿشٙس.
ػبُٔ ثیٕبضی اظ عطیك لغطار سٙفؿی ،اظ قرهی ث ٝقرم زیٍط ٔٙشكط ٔیقٛز .اػشٕبع زض والؼ زضؼ یدب ٟٔدسوٛزن فطندز
ا٘شكبض اضٌب٘یؿٓ ضا ذهٛنبً زض عی ٔبٟٞبی ظٔؿشبٖ افعایف ٔیزٞس .ػف٘ٛز ثبفز ٘طْ (ٔب٘ٙس دیٛزضْ ،ثبز ؾطخ ،ؾدِّٛیز  ٚفبؾدیز)
ثغٛض سیذیه اثشسا ثٚ ٝؾیّ ٝوّٙیعاؾی ٖٛدٛؾز ثب اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط ٚ A ٜٚؾذؽ ٚضٚز اضٌب٘یؿٓ ثد ٝزاذدُ ثبفشٟدبی ؾدغحی یدب
ثبفشٟبی ػٕمی اظ عطیك ثطیسٌی زض دٛؾز ایؼبز ٔیقٛز.
ثیوبریْبی کلیٌیکي
ثیوبریْبی چرکي اظترپتَکَکي
فبرًصیت
ثغٛض وّی  7-4ضٚظ ثؼس اظ ثطذٛضز ثب دبسٛغٖ آغبظ ٔیقٛز ٕٞ ٚطا ٜثب حّٕ٘ ٝبٌٟب٘ی ٌّٛزضز ،ست  ٚؾطزضز ٔیثبقس٘ .بحی ٝدكز حّدك
ٔیسٛا٘س هبٞطی اضیشٕبسٛظ ٕٞطا ٜثب اٌعٚزا زاقش ٝثبقس ِٙ ٚفبز٘ٛدبسی ٌطز٘ی ٘یع ٔیسٛا٘س ػالٔز ٕٟٔی ثبقس .ثدب ٚػدٛز ایدٗ ػالئدٓ
وّیٙیىی ٘ ٚكب٘ٞٝب ،افشطاق فبض٘ػیز اؾشطدشٛوٛوی اظ فبض٘ػیز ٚیطٚؾی ٔكىُ اؾز .ثطای ٔظبَ فمظ حسٚز  %50ثیٕبضاٖ ٔجدشال ثدٝ
ٌّٛزضز اؾشطدشٛوٛوی اٌعٚزای حّمی یب ِٛظ ٜزاض٘سٕٞ .یٗعٛض ثؿیبضی اظ وٛزوبٖ ٔجشال ث ٝفبض٘ػیز اٌعٚزاسی ٛثیٕبضی ٚیطٚؾی زاض٘دس.
سكریم اذشهبنی فمظ ٔیسٛا٘س اظ عطیك سؿشٟبی ثبوشطیِٛٛغیه  ٚؾطِٛٚغیه نٛضر ٌیطز.
هخولک
ایٗ ثیٕبضی ٘ٛػی فبض٘ػیز اؾشطدشٛوٛوی اؾز ٍٙٞ ٚبٔی ضخ ٔیزٞس و ٝؾٛی ٝػف٘ٛی وٙٙس ٜثٛؾیّ ٝثبوشطیٛفبغ ٔؼشسَ ِیعٚغٖ آِٛزٜ
قٛز  ٚثشٛا٘س اٌعٚسٛوؿیٗ دیطٚغ٘یه سِٛیس وٙس .عی  1-2ضٚظ ثؼس اظ ٘كب٘ٞٝبی وّیٙیىی اِٚی ٝفبض٘ػیز ،یىؿطی ضاـٞبی اضیشٕبسٛظ
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ٔٙشكط اثشسا ثط ضٚی لؿٕز فٛلب٘ی لفؿ ٝؾی ٝٙهبٞط ٔیقٛز و ٝؾذؽ ث ٝؾٕز ا٘شٟدب ی ثدسٖ دردف ٔدیقدٛز٘ .دٛاحی اعدطاف
زٞبٖ،وف زؾز ٞب  ٚدبٞب ٘یع ذبِی اظ ضاـ ٞؿشٙس .دٛقف ؾفیس ٔبیُ ث ٝظضز اثشسا ظثبٖ ضا ٔیدٛقب٘س  ٚثؼساً ٔیضیعز  ٚؾدذؽ ظثدبٖ
هبٞطی قجی ٝث ٝسٛر فطٍ٘ی ث ٝذٛز ٔی ٌیطزٚ .لشی ضاـٞب فكبض زازٔ ٜیق٘ٛس ؾفیس ٔیٌطز٘س  ٚایٗ حبِز ضٚی قدىٓ ٘ ٚدٛاحی
چیٗزاض دٛؾز ثٟشط زیسٔ ٜیقٛز (ذغٛط دبؾشیب) .ضاـٞب ثؼس اظ  5-7ضٚظ ٘بدسیس قس ٚ ٜثب دٛؾشٝضیعی ز٘جدبَ ٔدی قد٘ٛس .فبض٘ػیدز
اؾشطدشٛوٛوی اظ ظٔب٘ی و ٝزضٔبٖ آ٘شیثیٛسیىی نٛضر ٌطفش٘ ٝبزض  ٚوٕیبة قس ٜاؾز.
پیَدرم (پیَدرهب)
دیٛزضْ یب ظضز ظذٓ ػف٘ٛز اذشهبنی ٔ ٚحسٚز ث ٝدٛؾز اؾز و ٝزض اثشسا ضٚی ٘ٛاحی نٛضر ،آض٘غ  ٚدبٞب سدأطیط زیدسٔ ٜدی قدٛز.
ػف٘ٛز ٍٙٞبٔی آغبظ ٔی قٛز و ٝدٛؾز ثؼس اظ ثطذٛضز ٔؿشمیٓ ثب قرم ػف٘ٛی یب اقیبء آِٛز ٜثدٚ ٝؾدیّ ٝاؾدشطدشٛوٛوٛؼ دیدٛغ٘ع
وّٙیع ٜقٛز  ٚاضٌب٘یؿٓ اظ عطیك ثطیسٌی دٛؾز (ٔظُ ذطاـ٘ ،یف حكط )ٜزاذُ ثبفز ظیطػّسی قٛز .زض اثشدسا ٚظیىِٟٛدبیی ایؼدبز
ٔیق٘ٛس و ٝث ٝدٛؾش َٛسجسیُ ٔیق٘ٛس ،ؾذؽ ایٗ دٛؾشَٞٛب دبض ٜقس ٚ ٜدٛؾش ٝدٛؾشٔ ٝیق٘ٛس .غسز ِٙفبٚی ٘بحیدٝای ٔدیسٛا٘ٙدس
ثعضي ق٘ٛس ِٚی ػالٔز ؾیؿشٕیه ػف٘ٛز (ٔب٘ٙس ست ،ؾذؿیؽ ٌ ٚطفشبضی ؾبیط اضٌبٟ٘ب) قبیغ ٘یؿز .ا٘شكدبض طب٘ٛید ٝػف٘ٛدز ثدٝ
ٚؾیّ ٝذبضا٘سٖ سیذیه اؾز.
دیٛزضْ زض ثچٞٝبی  2-5ؾبِ ٝثب ثٟساقز فطزی ضؼیف  ٚاغّت زض عدی ٔبٟٞدبی ٌدطْ ٔ ٚطعدٛة سبثؿدشبٖ ضخ ٔدیزٞدس .اٌطچدٝ
اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ٔؿئ َٛثیكشط ػف٘ٛشٟبی دٛؾشی اؾشطدشٛوٛوی اؾز ِٚی ٌطٟٞٚبی  G ٚ Cاؾشطدشٛوٛوٟب ٘یع زض ایٗ ثیٕبضی
زذبِز زاض٘س .اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ٘یع اغّت زض ضبیؼبر ٚػٛز زاضز .ؾٛیٞٝبی اؾشطدشٛوٛن ؤ ٝیسٛا٘ٙس ػف٘ٛز دٛؾشی ایؼدبز
وٙٙس ثب ػٛأُ ایؼبز وٙٙس ٜفبض٘ػیز ٔشفبٚر ٔیثبقٙسٞ ،طچٙس ؾطٚسیخٞبی دیٛزضْ ٔیسٛا٘ٙس زض فبض٘ىؽ وّٙیع ٜقس ٚ ٜحبُٔ ٔعٔٗ
ایؼبز وٙس.
اریسپیالض
اضیعدیالؼ یب ثبز ؾطخ( :اضیشطٚظ ; لطٔع ؛ دال ; دٛؾز) ػف٘ٛز حبز دٛؾشی اؾز .ثیٕبضاٖ زضز ٔٛضؼی ،اِشٟبة غسز ِٙفبٚی  ٚػالئٓ
ؾیؿشٕیه (ست ِ ٚطظِ ،ىٛؾیشٛظ) ضا سؼطثٔ ٝیوٙٙس (قىُ ٘ .)7-3بحی ٝدٛؾز ٔجشال ّٔشٟت  ٚثغٛض ٚاضح اظ ٘بحی ٝغیطٔجشال ٔشفبٚر
اؾز .ایٗ ثیٕبضی ثغٛض قبیغسط ضٚی دبٞب ٔ ٚؼٕٛالً ثٚ ٝؾیّ ٝػف٘ٛز زؾشٍب ٜسٙفؽ  ٚدٛؾز و ٝثٚ ٝؾدیّ ٝاؾدشطدشٛوٛوٛؼ دیدٛغ٘ع
(وٕشط ثٚ ٝؾیّ G ٝاؾشطدشٛوٛن) ایؼبز قس ،ٜدیف ٔیآیس.

شکل  7-3هرحلِ حبد اریسیپالض

ظلَلیت
ثطذالف ثبز ؾطخ ؾِّٛیز ثغٛض سیذیه دٛؾز  ٚثبفشٟبی ظیطػّسی ػٕمیسط ضا ٌطفشبض ٔیوٙس  ٚسكریم دٛؾز ػف٘ٛی اظ غیطػف٘ٛی
ٚاضح ٘یؿزٔ .ب٘ٙس ثبز ؾطخ اِشٟبة ٔٙغمٝای  ٚػالئٓ ؾیؿشٕیه زیدسٔ ٜدیقدٛز  ٚسكدریم ؾدطیغ اضٌب٘یؿدٓ الظْ اؾدز ،ظیدطا
ٔیىطٚثٟبی ظیبزی ٔیسٛا٘ٙس ثبػض ؾِّٛیز ق٘ٛس.
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فبظیت ًکرٍزاى
فبؾیز ٘ىطٚظاٖ ػف٘ٛشی اؾز و ٝزض ػٕك ثبفشٟبی ظیطػّسی زض ع َٛنفحبر ػضال٘ی ٔٙشكط ٔیقٛز  ٚثٚ ٝؾیّ ٝسرطیت ٚؾدیغ
ٔبٞیچ ٚ ٝچطثی سكریم زازٔ ٜیقٛز (قىُ  .)7-4دٛؾز آؾیتزیس( ٜزض اطط سطٔٚب یب ثطیسٌی وٛچه ،ػف٘ٛز ٚظیىِٛی ٚیطٚؾی،
ؾٛذشٍی ،ػطاحی) ٔحُ ٚضٚز اضٌب٘یؿٓ اؾشطدشٛوٛن ٌط A ٜٚث ٝثبفز ٔیثبقس .فطٟٔبی سبِٚیٌ ،بٍ٘طٖ  ٚػالئٓ ؾیؿشٕیه زاَ ثط
ؾِّٛیز ٞؿشٙسٔ .ؿٕٔٛیز ؾیؿشٕیه  ،اظ وبض افشبزٖ چٙس اضٌبٖ ٔ ٚطي (ٔشؼبٚظ اظ ٘ )%50كب٘ٞٝبی ایٗ ثیٕبضی ٞؿدشٙس .ثٙدبثطایٗ
ثطای ػٌّٛیطی اظ دیف آٌٟی ضؼیفٔ ،ساذّ ٝدعقىی فٛضی الظْ اؾز .ثدطذالف ؾدِّٛیز ودٔ ٝدیسٛا٘دس ثد ٝسٟٙدبیی ثدب زضٔدبٖ
آ٘شیثیٛسیىی زضٔبٖ قٛز ،فبؾیز ثبیس ثب ثطزاقز ثبفز ٔطز ٜسٛؾظ ػطاحی (زثطیسیٕبٖ) زضٔبٖ قٛز.

شکل 7-4فبظیت ًکرٍزاى

ظٌذرم شَک ظوي اظترپتَکَکي
اٌطچ ٝثطٚظ ثیٕبضی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ثؼس اظ آغبظ زضٔبٖ آ٘شیثیٛسیىی ثكسر وبٞف یبفش ٝثٛز ،أب ٔشأؾفب٘ ٝایٗ ض٘ٚس سغییط وطزٜ
 ٚثیكشط ثیٕبضاٖ اِشٟبة ثبفز ٘طْ زض ٔحُ ػف٘ٛز ،زضز  ٚػالئٓ غیطؾذشیه ٔب٘ٙس ستِ ،طظ ،سٟٛع ،اؾشفطاؽ ،اؾٟبَ ضا سؼطثٔ ٝیوٙٙس.
زضز ٕٞبٖ عٛض و ٝثیٕبضی ث ٝؾٕز قٛن ٘ ٚبضؾبیی اضٌبٖٞب (وّیٞٝب ،ضیٞٝب ،وجس  ٚلّت) دیف ٔیضٚز افعایف ٔدییبثدس  ٚؾدٙسضْ
قجی ٝقٛن سٛوؿیه اؾشبفیّٛوٛوی زیسٔ ٜیقٛزِ .یىٗ اغّت ثیٕبضاٖ ثبوشطیٕی اؾشطدشٛوٛوی  ٚفبؾیز ٘ىطٚظاٖ زاض٘س.
اٌطچ ٝافطاز زض سٕبْ ٌطٟٞٚبی ؾٙی ٔؿشؼس اثشال ث ٝؾٙسضْ قٛن ؾٕی اؾشطدشٛوٛوی ٞؿشٙس؛ ِٚی ثیٕبضاٖ ثب قطایظ ذدبل (ٔب٘ٙدس
آٟ٘بیی و ٝػف٘ٛز  ، HIVؾطعبٖ ،زیبثز ّٔیشٛؼ ،ثیٕبضی لّجی ػطٚلی  ٚػف٘ٛدز ٚیطٚؾدی ٚاضیؿدال ظٚؾدشط ٕٞچٙدیٗ ٔؼشدبزاٖ
سعضیمی  ٚآٟ٘بیی و ٝاِىُ ٔهطف ٔیوٙٙس) ،ثیكشطزض ٔؼطو ذغط لطاض زاض٘س .ؾٛیٞٝبی ٔؿئ َٛایؼبز ایٗ ؾٙسضْ اظ ؾٛیٞٝبیی وٝ
ایؼبز فبض٘ػیز ٔیوٙٙس ٔشفبٚر ٞؿشٙس .ثیكشط آٟ٘بیی ؤ ٝؿئ َٛایؼبز ؾٙسضْ قٛن ؾدٕی ٞؿدشٙس ؾدطٚسیخ  3 ٚ 1 Mضا زاض٘دس ٚ
اغّت آٟ٘ب وذؿ َٛاؾیس ٞیبِٛض٘ٚیىی ٔكرهی زاض٘س (ؾٛیٞٝبی ٔٛوٛئیسی) .سِٛیس اٌعٚسٛوؿیٗٞبی دیٛغ٘یه ذهٛنبً ٘ SpeAیدع
ٔكره ٟٓٔ ٝایٗ اضٌب٘یؿٓٞبؾز.
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دیگر ثیوبریْبی چرکي
اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ثب ػف٘ٛشٟبی چطوی ٔشٛٙع زیٍطی ٕٞطا ٜاؾز .قبُٔ ؾذؿیؽ ثؼدس اظ ظایٕدبِٖٙ ،فب٘ػیدز  ٚدٔٛٙد٘ٛی .ایدٗ
ػف٘ٛشٟب قیٛع وٕی زاض٘س.
ثبکتریوي
اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع زٔٚیٗ اؾشطدشٛوٛن ِٕٛٞ βیشیه قبیغ ػسا قس ٜاظ وكز ذٔ ٖٛیثبقس .ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝػف٘ٛشٟبی ٔٛضؼی
ٔظُ فبض٘ػیز ،دیٛزضْ  ٚثبز ؾطخ ثٙسضر ثبوشطیٕی زاض٘س .وكزٞبی ذ ٖٛزض ثیكشط ثیٕبضاٖ ثدب فبؾدیز ٘ىدطٚظاٖ یدب ؾدٙسضْ قدٛن
سٛوؿیه ٔظجز ٞؿشٙسٔ .یعاٖ ٔطي ٔ ٚیط زض ػٕؼیز ثیٕبضاٖ ثیف اظ  %40اؾز.
ثیوبریْبی اظترپتَکَکي غیرچرکي
تت رهبتیعوي
ست ضٔبسیؿٕی ػبضض ٝغیطچطوی ثیٕبضی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع اؾز .ایٗ ثیٕبضی ثٛؾیّ ٝسغییطار اِشٟدبثی لّدتٔ ،فبندُ ،ػدطٚق
ذ٘ٛی  ٚثبفشٟبی ظیطػّسی سكدریم زازٔ ٜدیقدٛز ،زضٌیدطی لّجدی ٚاضدح اؾدز ٔب٘ٙدس دطیىبضزیدز (ا٘دسٚوبضزیز ،دطیىبضزیدز،
ٔیٛوبضزیز)  ٚثٙسضر ثب ٘سِٟٚبی ظیطػّسی ٕٞطا ٜاؾز .آؾیت دیكط٘ٚس ٜػطٚلی ث ٝزضیچدٞٝدبی لّدت ٕٔىدٗ اؾدز ایؼدبز قدٛز.
سظبٞطار ٔفهّی ٔیسٛا٘س اظ زضزٞبی ٔفهّی سب آضسطیز ٚاضح زض چٙس ٔفهُ ثب اٍِٛی ٟٔبػط (ٔظُ ٌطفشبضی ٔشغیدط اظ ٔفهدّی ثدٝ
ٔفهُ زیٍط) ثطٚظ ٕ٘بیس.
ایٗ ثیٕبضی ثٚ ٝؾیّ ٝسیخٞبی ذبل ٔ( Mب٘ٙدس سیدخٞدبی  )18 ٚ 6 ، 5 ، 3 ، 1ایؼدبز ٔدیقدٛز .سدت ضٔٚبسیؿدٕی ثدب فبض٘ػیدز
اؾشطدشٛوٛوی ٕٞطا ٜاؾز  ٚثب ػف٘ٛشٟبی ػّسی اؾشطدشٛوٛوی زیسٕ٘ ٜیقٛزٕٞ .ب٘غٛض و ٝا٘شظبض ٔیضٚز ٔكرهبر ادیدسٔیِٛٛغیىی
ثیٕبضی ٘یع قجی ٝفبض٘ػیز اؾشطدشٛوٛوی اؾز .ایٗ ثیٕبضی زض ثچٞ ٝبی ؾٗ ٔسضؾ ٚ ٝثسٚ ٖٚاثؿشٍی ث ٝػٙؽ قبیغ اؾز  ٚزض عی
دبییع  ٚظٔؿشبٖ اسفبق ٔیافشسٞ .ط چٙس ایٗ ثیٕبضی ثیكشط زض ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝفبض٘ػیز اؾشطدشٛوٛوی قسیس اسفبق ٔیافشس ِٚی ثیكدشط
اظ  ٪30ثیٕبضاٖ ػف٘ٛز غیطآقىبض یب ٔشٛؾظ زاض٘س .ست ضٔٚبسیؿٕی ٔی سٛا٘دس ثدب ػف٘ٛدز اؾدشطدشٛوٛوی ثؼدسی ٕٞدطا ٜقدٛز .اٌدط
آ٘شیثیٛسیه ٔهطف ٘كٛز ،ػٛز ثیٕبضی ٕٔىٗ اؾز زض ظٔبٖ وٛسبٞشطی ثطٚظ وٙس.
ث ٝػّز ایٙىٞ ٝیچ سؿز سكریهی اذشهبنی ٕ٘یسٛا٘س ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝست ضٔٚبسیؿٕی ضا ٔكرم وٙسِ .صا ثطاؾبؼ یبفشدٞٝدبی
ثبِیٙی  ٚقٛاٞسی زاَ ثط ػف٘ٛز اذیط اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ٔب٘ٙس ٘ :شیؼ ٝوكز ،آقىبضؾبظی آ٘شیغٖ ٌدط ٚ A ٜٚافدعایف سیشدط
آ٘شیثبزیٟبی آ٘شی  DNase Bیب آ٘شیٞیبِٛض٘ٚیساظ ،ثیٕبضی ٔكرم ٔیٌطزز.
گلَهرٍلًَفریت حبد
ػبضض ٝغیطچطوی ز ْٚاؾشطدشٛوٛویٌّٔٛ ،طِ٘ٛٚفطیز حبز اؾز و ٝثٚ ٝؾیّ ٝاِشٟبة حبز ٌّٔٛطِٟٚبی وّیدٕٞ ٝدطا ٜثدب ازْ ،افدعایف
فكبض ذٕٞ ،ٖٛبچٛضی  ٚدطٚسئیٙدٛضی ٔكدرم ٔدیقدٛز .ؾدٛیٞٝدبی دیدٛزضٔی  ٚفدبض٘ػی ثدب ٞدٓ ٔشفدبٚر ٞؿدشٙسٔ .كرهدبر
ادیسٔیِٛٛغیىی ثیٕبضی قجی ٝػف٘ٛز اؾشطدشٛوٛوی اِٚی ٝاؾز .سكریم ثیٕبضی ثطاؾبؼ سظبٞطار ثبِیٙی  ٚیبفشٗ ٔدساضوی زاَ ثدط
ػف٘ٛز اذیط اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع اؾز .ثغٛض وّی ثیٕبضاٖ ػٛاٖ ثیٕبضی ػسی ٘ساض٘س ِٚی زض ثعضٌؿبالٖ ددیفآٌٟدی ٘بٔكدرم
اؾز .وبٞف ػّٕىطز وّی ٝزض ثبِغیٗ ٔكٟٛز اؾز.
تشخیص آزهبیشگبّي
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی الظْ ثب سٛػ ٝثٔ ٝبٞیز ػف٘ٛز اؾشطدشٛوٛوی سٟیٔ ٝی ق٘ٛس .ثطای وكز اظ ٕ٘ ٝ٘ٛحّك ،چطن یب ذ ٖٛاؾشفبزٔ ٜدیقدٛز.
ؾطْ ثطای سؼییٗ آ٘شیثبزیٟب ثىبض ٔیضٚز .زض ٌؿشطـٞبی سٟی ٝقس ٜاظ چطن ،اغّت ث ٝػبی ظ٘ؼیطٜٞبی ٔكدرم ،وٛوؿدیٞدبی
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سه یب ػفشی زیسٔ ٜیقٛزٌ .بٞی وٛوؿیٞب ،ذٛز ضا ثهٛضر ٌطْ ٔٙفی ٘كبٖ ٔیزٙٞس ،چطا و ٝاضٌب٘یؿٓٞب ثب زٚاْ ٘جٛز ٚ ٜسٛا٘دبیی
ٍٟ٘ساضی ضً٘ وطیؿشبَ ٚی ِٝٛضا ٘ساضز  ٚذهٛنیبر ٌطْ ٔظجز ثٛزٖ ضا اظ زؾز ٔیزٙٞس .اٌدط زض ٌؿدشطـ چدطن ،اؾدشطدشٛوٛن
زیس ٜقس ،أب وكز ٔٙفی ثٛز ،ثبیس ثٚ ٝػٛز اضٌب٘یؿٓٞبی ثیٛٞاظی قه وطزٌ .ؿشطـ ٞبی سٟید ٝقدس ٜاظ ٕ٘٘ٛد ٝحّدك ،ثٙدسضر
وٕه وٙٙسٞ ٜؿشٙس ،چطا و ٝاؾشطدشٛوٛوٟب ٚیطیسا٘ؽ ٕٞیكٚ ٝػٛز زاض٘س  ٚزض اؾٕیطٞبی ضً٘ قسٕ٘ ،ٜبیی قدجی ٝاؾدشطدشٛوٛوٟبی
ٌط A ٜٚضا ٘كبٖ ٔی زٙٞس.
کشت
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔكىٛن ث ٝزاقشٗ اؾشطدشٛوٛن زض ٔحیظ آٌبض ذ ٖٛزاض ،وكز زازٔ ٜیق٘ٛس .اٌط ثٚ ٝػٛز ثیٞدٛاظیٞدب قده ودطزیٓ
ٔحیظ وكز ٔٙبؾت ثیٛٞاظیٞب ٘یع ثبیس اؾشفبز ٜقٛز .وكز زض ٔحیظ زاضای  CO2 %10اغّت ؾدطػز ٕٞدِٛیع ضا ثدبال ٔدیثدطز.
وكز ٕ٘ ٝ٘ٛزض لؿٕشٟبی ػٕمی آٌبض ذ٘ٛی ،اطط ٔكبثٟی زاضز چطا و ٝاوؿیػٖ ث ٝؾِٟٛز ث ٝلؿٕشٟبی ػٕمدی ٔحدیظ وكدز ودٝ
اضٌب٘یؿٓ لطاض زاز ٜقسٕ٘ ٜیضؾس .ظیطا اوؿیػٖ اؾشطدشِٛیعیٗ  Oضا غیطفؼبَ ٔیوٙس.
زض وكشٟبی سٟی ٝقس ٜاظ ذٔ ٖٛظالً زض (ؾذؿیؽ) ،اؾشطدشٛوٛوٟبی ِٕٛٞیشیه ٌط A ٜٚعی چٙسیٗ ؾبػز یب چٙس ضٚظ ضقس ٔیوٙٙس.
ثؼضی اظ ا٘ٛاع اؾشطدشٛوٛوٟبی آِفب ِٕٛٞیشیه  ٚا٘شطٚوٛوٟب ،ث ٝآٞؿشٍی ضقس ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ زض ٔٛاضز ٔكىٛن ثد ٝا٘دسٚوبضزیز،
ٌبٞی ٔظجز قسٖ وكز ذٞ 1 ،ٖٛفش ٝیب ثیكشط عٔ َٛیوكس .ثب وٕه آظٔبیكبر ظیط ٔیسٛاٖ ث ٝؾطػز اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌطA ٜٚ
ضا اظ اؾشطح آ٘ػیٛٙؾٛؼ  ٚثمی ٝاؾشطح ٞبی ثشب ِٕٛٞیشیه ػسا ٕ٘ٛز قٙبؾبیی وطز:
سؿشٟبی آ٘شیثبزی فّٛئٛضؾبٖ ٚ PYR ،سكریم ؾطیغ اذشهبنی ثطای آ٘شیغٖ ذبل ٌط . A ٜٚاؾشطدشٛوٛوٟبی ٌدطٕٔ A ٜٚىدٗ
اؾز ثب ٟٔبض ضقس سٛؾظ ثب ؾیشطاؾیٗ قٙبؾبیی ق٘ٛس ،أب ایٗ ضا ٜسٟٙب زض نٛضر ػسْ زؾشطؾی ث ٝآظٟٔ٘ٛبی لغؼی زیٍط ثبیس اؾشفبزٜ
قٛز.
آزهًَْبی ظرٍلَشیک
افعایف سیشط آ٘شیثبزیٟبیی و ٝػّی ٝثؿیبضی اظ آ٘شیغٟ٘بی اؾشطدشٛوٛوی ٌط A ٜٚایؼبز ٔیق٘ٛس ،لبثُ ا٘ساظٌٜیطی اؾدز .ایدٗ لجیدُ
آ٘شیثبزیٟب ػجبضسٙس اظ :آ٘شی اؾشطدشِٛیعیٗ  )ASO( Oد ثٚ ٝیػ ٜزض ثیٕبضیٟبی سٙفؿی د  ٚ anti DNaseآ٘شیٞیبِٛض٘ٚیساظ د ثٚ ٝیدػٜ
زض ػف٘ٛشٟبی دٛؾشی د آ٘شی اؾشطدشٛویٙبظ ،آ٘شیثبزیٟبی اذشهبنی ػّی ٝا٘ٛاع دطٚسئیٗ  ٚ Mغیط .ٜآ٘شی اؾدشطدشِٛیعیٗ  )ASO( Oاظ
 ٕٝٞثیكشط وبضثطز زاضز  ٚسیشطٞبی ثبالسط اظ ٚ 250احس ٘كبٖ زٙٞس ٜػف٘ٛز ػسیس یب ػٛز وٙٙسٞ ٜؿشٙس  ٚزض افطاز زچبض ضٔبسیؿٓ ٘ؿجز
ث ٝوؿب٘ی و ٝزچبض ػف٘ٛشٟبی اؾشطدشٛوٛوی ثس ٖٚػبضض ٝقسٜا٘س ،ثب قیٛع ثیكشطی یبفز ٔیق٘ٛس.
درهبى ،پیشگیری ٍ کٌترل
اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ث ٝدٙیؾیّیٗ حؿبؼ ثؿیبض اؾز .اضیشطٔٚبیؿیٗ یب ؾفبِٛؾذٛضیٗ ذٛضاوی ٔیسٛا٘دس ثدطای ثیٕدبضاٖ ثدب ؾدبثمٝ
آِطغی ث ٝدٙیؾیّیٗ اؾشفبز ٜقٛزِ .یىٗ ایٗ زضٔبٖ زض ثیٕبضا٘ی و ٝػف٘ٛشٟبی ٔرّٛط ثب اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اضئٛؼ زاض٘س ٔدثطط ٘یؿدز.
زضٔبٖ زض ایٗ ٔٛاضز ثبیس قبُٔ اٌعاؾیّیٗ یب ٘ٚىٔٛبیؿیٗ ثبقس.
ٞیچٌبٔ ٜبوطِٚیسٞب (ٔب٘ٙس آظیشطٔٚبیؿیٗ  ٚوالضیشطٔٚبیؿیٗ) ثیكشط اظ اضیشطٔٚبیؿیٗ ٔثطط ٘یؿشٙسٔ .مبٔٚز یب دبؾد وّیٙیىدی ضدؼیفی
زض ٔٛضز سشطاؾیىّیٗٞب  ٚؾِٛفب٘بٔیسٞب ٚػٛز زاضز .زض٘بغ  ٚزثطیسٔبٖ ثبیس زض ٔٛضز ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝػف٘ٛشٟبی قسیس ثبفز ٘طْ ثىبض ضٚز.
دؽ اظ یه زٚض ٜزضٔبٖ وبُٕٔٔ ،ىٗ اؾز ثیٕبض ث ٝحبُٔ ٔعٔٗ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع زض ٘بحی ٝاضٚفبض٘ىؽ سجسیُ قٛز .ایٗ حبِدز
ٔی سٛا٘س ٘بقی اظ ػسْ ضػبیز زؾشٛضار ٔهطف زاض ،ٚػف٘ٛز ٔؼسز ثب ؾٛی ٝػسیس یب ٘بلُ ٔعٔٗ ثبقس .ث ٝػّز ایٗ ؤ ٝمبٔٚدز ثدٝ
دٙی ؾیّیٗ زض ثیٕبضاٖ حبُٔ زض فبض٘ىؽ ٔكبٞس ٜقس ٜاؾز ،ایٗ ثیٕبضاٖ ٔیسٛا٘ٙدس یده زٚض ٜزضٔدبٖ اضدبفی زضیبفدز وٙٙدس .اٌدط
ٕٞچٙبٖ ثیٕبض حبُٔ ثٛز زضٔبٖ زٚثبض ٜػبیع ٘یؿز؛ ظیطا زضٔبٖ عٛال٘ی ٔسر آ٘شیثیٛسیىی ٔیسٛا٘س ثبػض اظ ثیٗ ضفشٗ فّدٛض عجیؼدی
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ثبوشطیبیی قٛز .زضٔبٖ آ٘شیثیٛسیىی زض ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝفبض٘ػیز سؿىیٗ ػالئٓ ضا سؿطیغ ٔیوٙس  ٚاٌط زض  10ضٚظ ا َٚثیٕبضی ػالیٓ
وّیٙیىی آغبظ قٛز اظ ثطٚظ ست ضٔٚبسیؿٕی ػٌّٛیطی ٔیٕ٘بیس.
زضٔبٖ آ٘شی ثیٛسیىی سأطیطی زض دیكطٚی ٌّٔٛطِ٘ٛٚفطیز حبز ٘ساضز .ثیٕبضا٘ی و ٝؾبثم ٝست ضٔٚبسیؿٕی زاض٘س ٘یبظٔٙس اؾشفبز ٜعدٛال٘ی
ٔسر آ٘شی ثیٛسیه ٞؿشٙس سب اظ ثبظٌكز ثیٕبضی ػٌّٛیطی قٛز .ث ٝػّز آؾیت ث ٝزضیچد ٝلّدت ،ایدٗ ثیٕدبضاٖ ٔؿدشؼس ا٘دسٚوبضزیز
ٔیثبقٙس  ٚلجُ اظ ا٘ؼبْ اػٕبِی و ٝثبوشطیٕی ٌصضا ایؼبز ٔیوٙس (ٔب٘ٙس اػٕبَ ز٘سا٘ذعقىی) ،ثبیس آ٘شیثیٛسیه زضیبفز وٙٙس .زضٔدبٖ
آ٘شیثیٛسیىی اذشهبنی ض٘ٚس ٌّٔٛطِ٘ٛٚفطیز حبز ضا سغییط ٕ٘یزٞس.
اظترپتَکَکَض اگبالکتیِ (گرٍُ S.agalactiae )B
اؾشطدشٛوٛوٛؼ اٌبالوشی ٝسٟٙب ٌٝ٘ٛای اؾز و ٝآ٘شیغٖ ٌط B ٜٚضا حُٕ ٔیوٙس .ایٗ اضٌب٘یؿٓ زض اثشسا ث ٝػٙدٛاٖ ػبٔدُ ؾذؿدیؽ
دؽ اظ ظایٕبٖ قٙبذشٔ ٝی قس .اٌطچ ٝثبوشطی ٛٙٞظ ثب ایٗ ثیٕبضی ٕٞطا ٜاؾز ِٚی ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ ٟٔدٓ ؾدذشی ؾدٕی ،دٔٛٙد٘ٛی ٚ
ٔٙٙػیز زض ثچٞٝبی سبظٔ ٜشِٛس قس ٚ ٜػبُٔ ثیٕبضیٟبی ػسی زض ثعضٌؿبالٖ قٙبذش ٝقس ٜاؾز.
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط B ٜٚوٛوؿیٞبی ٌطْ ٔظجز ٞؿشٙس .زض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وّیٙیىی ظ٘ؼیطٞ ٜبی وٛسب ٚ ٜزض وكدز ظ٘ؼیدطٜٞدبی ثّٙدس
سكىیُ ٔیزٙٞس و ٝآٟ٘ب ضا زض ضً٘آٔیعی ٌطْ اظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع غیطلبثُ سكریم ٔیؾبظز .آٟ٘ب ث ٝذٛثی زض ٔحیظ وكدز
غٙی قسٔ ٜغصی ضقس ٔیوٙٙس  ٚزض ٔمبیؿ ٝثب وّٙیٞدبی اؾدشطدشٛوٛوٛؼ دیدٛغ٘ع زاضای ٕٞدِٛیع ثشدبی ثبضیده ٔدیثبقدٙس .ثؼضدی
ؾٛیٞٝبی آٟ٘ب ( )%1-2غیطِٕٛٞیشیه ٞؿشٙس .قیٛع آٟ٘دب ٕٔىدٗ اؾدز وٕشدط اظ ٔیدعاٖ سرٕدیٗ قدس ٜثبقدس ظیدطا اظ ؾدٛیٞٝدبی
غیطِٕٛٞیشیه ثغٛض قبیغ آ٘شیغٖ ٌط B ٜٚػسا ٘كس ٜاؾدز .ؾدٛیٞٝدبی اؾدشطدشٛوٛوٛؼ اٌبالویشدٔ ٝدیسٛا٘ٙدس ثطاؾدبؼ قدبذم
ؾطِٛٚغیىی سمؿیٓ ق٘ٛس:
 .1آ٘شیغٖ  Bیب آ٘شیغٖ دّی ؾبوبضیسی زیٛاض ٜؾِّٛی یب آ٘شیغٖ اذشهبنی ٌط( ٜٚسكىیُ قس ٜاظ ضأٙدٛظ  -Nاؾدشیُ ٌّدٛوع
آٔیٗ ٌ ٚبالوشٛظ)
 .2دّی ؾبوبضیسٞبی وذؿِٛی اذشهبنی سیخ ( VIII ٚ VI ، VII ، IV ، III ، IIc ، II ، Ib/c ، Ia/c ، Iaایٗ ؾدطٚسیخٞدب
ٔبضوطٞبی ٔ ٟٓادیسٔیِٛٛغیه ٞؿشٙس) .ؾطٚسیخٞبی  V ٚ III ، Iaثغدٛض قدبیؼشطی زض اضسجدبط ثدب وّٙیعاؾدی ٚ ٖٛثیٕدبضی
ٔیثبقٙس.
 .3دطٚسئیٗ ؾغحی ،یب دطٚسئیٗ C

پبتَشًس ٍ ایوٌي
وّٙیعاؾی ٖٛسٙبؾّی ثب اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط B ٜٚزض  10-30زضنس ثب٘ٛاٖ ثب ذغط ثبالی ظایٕبٖ ظٚزضؼ ٕٞطا ٜاؾدز٘ .دٛظازاٖ ٘دبضؼ
ذغط ثؿیبض ثبالسطی ثطای ثیٕبضی زاض٘س ظیطا آٟ٘ب زاضای ٔیعاٖ وٕشطی آ٘شیثبزیٟبی اذشهبنی سیخ ٔبزضی ٞؿشٙس .ث ٝػال ٜٚضاٟٞدبی
آِشط٘بسی ٚ ٛوالؾیه وٕذّٕبٖ ثطای وكشٗ اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط B ٜٚذهٛنبً سیذٟبی ٛٔ V ٚ III ، Iaضز ٘یبظ ٔیثبقس .احشٕبَ ا٘شكدبض
ؾیؿشٕیه اضٌب٘یؿٓ زض ٘ٛظازاٖ ٘بضؼ ثب ٔیعاٖ وٓ وٕذّٕبٖ  ٚیب زض ٘ٛظازا٘ی و ٝضؾذشٛضٞبی وٕذّٕبٖ یدب لغؼد FC ٝآ٘شدیثبزیٟدبی
 IgGزض ؾغح ٘ٛسطٚفیُ آٟ٘ب اضائ٘ ٝكس ،ٜثیكشط ٔیثبقس .دّیؾبوبضیسٞبی اذشهبنی وذؿِٛی سیخٞبی  II ٚ Ib ، Iαاؾدشطدشٛوٛوٟب
زاضای ظیطٚاحس ا٘شٟبیی اؾیسؾیبِیه ٔیثبقٙس .اؾیسؾیبِیه ٔیسٛا٘س فؼبِیز ضا ٜآِشط٘بسی ٛوٕذّٕبٖ ضا ٟٔبض وٙس .ثٙبثطایٗ زض فبٌٛؾدیشٛظ
ایٗ ؾٛیٞٝبی اؾشطدشٛوٛن ٌطٔ B ٜٚعاحٕز ایؼبز ٔیوٙس.
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اؾشطدشٛوٛن ٌط B ٜٚچٙسیٗ آ٘عیٓ سِٛیس ٔیوٙس و ٝػجبضسٙس اظٞ ، DNase :یبِٛض٘ٚیساظٛ٘ ،ضآٔیٙیساظ ،دطٚسئبظٞ ،یذٛضاظ ِٕٛٞ ٚیعیٗٞب.
اٌطچ ٝایٗ آ٘عیٕٟب ثطای سكریم اضٌب٘یؿٓ ٔفیس ٞؿشٙس ِٚی ٘مف آٟ٘ب زض فبٌٛؾیشٛظ  ٚػف٘ٛز ٘بقٙبذش ٝاؾز.
اپیذهیَلَشی
اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط B ٜٚزض لؿٕز سحشب٘ی ٔؼطای ٌٛاضـ ٔ ٚؼطای سٙبؾدّی -ازضاضی وّٙیدعٔ ٜدی قد٘ٛس %10-30 .ظ٘دبٖ ثدبضزاض
حبّٔیٗ ٚاغیٙبَ ٞؿشٙس؛ اٌطچٔ ٝیعاٖ حبُٔ ثٛزٖ ثؿشٍی ث ٝظٔبٖ ٌٕ٘ٝ٘ٛیدطی زض عدی زٚض ٜثدبضزاضی  ٚسىٙیدهٞدبی وكدز زاضز.
فطاٚا٘ی ٔكبثٟی زض ظ٘بٖ غیطثبضزاض ٘یع ٔكبٞس ٜقس ٜاؾز.
سمطیجبً ٛ٘ %60ظازاٖ ٔشِٛس قس ٜاظ ٔبزضاٖ آِٛز ،ٜثب اضٌب٘یؿٓٞبی ٔبزض ذٛز وّٙیعٔ ٜیق٘ٛس .احشٕبَ وّٙیعاؾی ٖٛزض ٍٙٞدبْ سِٛدس اٌدط
ٔبزض قسیساً وّٙیع ٜقس ٜثبقس ،ثبالسط ٔیثبقس .زیٍط فبوشٛضٞبی ذغط ثطای وّٙیعاؾیٛ٘ ٖٛظازاٖ ،ظایٕبٖ ظٚزٍٙٞبْ ،ددبض ٜقدسٖ ویؿدٝ
آة  ٚست ظایٕب٘ی ٔیثبقٙس .ؾطٚسیخٞبیی و ٝغبِجبً ثب ثیٕبضیٟبی ٘ٛظازاٖ ٕٞطأ ٜیثبقٙس ػجبضسٙس اظV ٚ )%30( III ،)%35-40( Ia :

( .)%15ؾطٚسیخٞبی  V ٚ Iaزض ثعضٌؿبالٖ ثیكشط قبیغ  ٚؾطٚسیخ  IIIوٕشط قبیغ ٔدیثبقدس .وّٙیعاؾدیٕٞ ٖٛدطا ٜثدب ثیٕدبضی زض
٘ٛظازاٖ ٔیسٛا٘س زض ضحٍٓٙٞ ،بْ سِٛس  ٚیب زض عی اِٚیٗ ٔبٟٞبی ظ٘سٌی ضخ زٞس .ثیٕبضی زض ٘ٛظازاٖ وٛچىشط اظ  7ضٚظ ،ظٚضزؼ ٘بٔیسٜ
ٔیقٛز  ٚث ٝثیٕبضی و ٝثیٗ ٞفش ٝأ ٚ َٚب ٜؾ ْٛظ٘سٌی هبٞط ٔیٌطزز زیطضؼ ٌٛیٙس.
ػف٘ٛشٟبی اؾشطدشٛوٛوی ٌط B ٜٚزض ثعضٌؿبالٖ ثیكشط اظ ٘ٛظازاٖ ٔیثبقس ِٚی ضٚی  ٓٞضفشد ٝثدطٚظ زض ٘دٛظازاٖ ثدبالسط اؾدز .ذغدط
ثیٕبضی زض ظ٘بٖ ثبضزاض ثؿیبض ثیكشط اظ ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ غیطثبضزاض ٔیثبقس .ػف٘ٛشٟبی ٔؼطای ازضاضی ،آٔٙیٛسیز ،ا٘سٔٚشطیز  ٚػف٘ٛشٟدبی
ظذٓ زض ظ٘بٖ حبّٔ ٝثغٛض قبیؼشطی زیسٔ ٜی قٛز  .ػف٘ٛشٟب زض ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ غیطثبضزاض اغّت ػف٘ٛشٟبی دٛؾشی  ٚثبفز ٘طْ ،ثبوشطیٕی،
ػف٘ٛز ٔؼطای ازضاضی ٕٞطا ٜثب ثبوشطیٕی  ٚد٘ٛٔٛٙی ٔیثبقٙس .اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط B ٜٚقبیؼشطیٗ اؾشطدشٛوٛوٟبی ِٕٛٞیشیده ػدسا
قس ٜاظ وكشٟبی ذٔ ٖٛیثبقٙس .قطایظ ٔؿشؼس ٌؿشطـ ثیٕبضی زض ثعضٌؿبالٖ قبُٔ زیبثز ّٔیشٛؼ ،ؾطعبٖ  ٚاِىّیؿٓ ٔیثبقس.
ثیوبریْبی کلیٌیکي
ثیوبری زٍدرض ًَزاداى
ػالئٓ ثبِیٙی ثیٕبضی اؾشطدشٛوٛوی ٌط B ٜٚو ٝزض ضحٓ یب ظٔبٖ سِٛس ایؼبز قس ٜزض عی ٞفش ٝا َٚظ٘دسٌی ثدطٚظ ٔدیوٙدس .ثیٕدبضی
ظٚزضؼ و ٝثب ثبوشطیٕی ،د٘ٛٔٛٙی یب ٔٙٙػیدز ٔكدرم ٔدی قدٛز غیطلبثدُ سكدریم اظ ؾذؿدیؽ ایؼدبز قدس ٜثدٚ ٝؾدیّ ٝزیٍدط
اضٌب٘یؿٓٞبؾز .زضٌیطی ضیٛی زض اغّت ٘ٛظزاٖ ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ٌ ٚطفشبضی ٔٙٙػ ٕٔىٗ اؾدز زض اثشدسا غیطآقدىبض ثبقدس .ثٙدبثطایٗ
آظٔبیف ٔبیغ ٔغعی د ٘ربػی ثطای  ٕٝٞثچٞٝبی ػف٘ٛی الظْ اؾزٔ .یعاٖ ٔطي ٔ ٚیط زض ٘شیؼ ٝسكریم ؾدطیغ ٔ ٚطالجدز ثٟشدط
وبٞف یبفش ٝاؾزٛ٘ %15-30 .ظازاٖ ٘ؼبر یبفش ٝاظ ٔٙٙػیز زاضای ػٛاضو ػهجی قبُٔ وٛضی ،وطی  ٚػمتٔب٘سٌیٞدبی شٙٞدی
ٔیثبقٙس.
ثیوبری دیررض ًَزاداى
ثیٕبضی زض ٘ٛظازاٖ ثعضٌشط ،اظ ٔٙجغ ذبضػی ٔٙكأ ٔیٌیطز (ٔب٘ٙس ٔبزض یب زیٍط ٘ٛظازاٖ) .زضٌیطی غبِجبً ثبوشطیٕی ٕٞطا ٜثب ٔٙٙػیز اؾز
و ٝقجی ٝثیٕبضی ایؼبز قس ٜسٛؾظ ؾبیط ثبوشطیٟب اؾز .اٌطچٔ ٝیعاٖ ثمب ثبال اؾز ِٚی ػٛاضو ػهجی زض وٛزوبٖ ٔجشال ثٙٙٔ ٝػیز
قبیغ اؾز.
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عفًَت در زًبى ثبردار
ػف٘ٛشٟبی ٔؼطای ازضاضی ثغٛض قبیغ زض ظ٘بٖ ،ثالفبنّ ٝدؽ اظ ثبضزاضی یب زض عی آٖ ضخ ٔیزٞس .ث ٝػّز ایٙى ٝظ٘بٖ ثدبضزاض ثغدٛض
وّی اظ ؾالٔز ذٛثی ثطذٛضزا٘س ،دیفآٌٟی زض وؿب٘ی و ٝزضٔبٖ ٔٙبؾت زضیبفدز ودطزٜا٘دس ثؿدیبض ذدٛة اؾدز .ػدٛاضو طب٘ٛیدٝ
ثبوشطیٕی ٔب٘ٙس ،ا٘سٚوبضزیزٙٙٔ ،ػیز  ٚاؾشئٔٛیّیز ث٘ ٝسضر ٚػٛز زاض٘س.
عفًَت در هرداى ٍ زًبى غیرثبردار
زض ٔمبیؿ ٝثب ظ٘بٖ ثبضزاضٔ ،طزاٖ  ٚظ٘بٖ غیطثبضزاض ٔجشال ث ٝػف٘ٛز اؾشطدشٛوٛوی ٌط B ٜٚثغٛض وّی ٔؿٗسط ٞؿدشٙس  ٚزاضای قدطایظ
ظٔیٝٙای ٔیثبقٙس .قبیؼشطیٗ سظبٞطار ،ثبوشطیٕی یب د٘ٛٔٛٙی ،ػف٘ٛز ٔفبنُ  ٚاؾشرٛاٟ٘ب  ٚػف٘ٛز ثبفز ٘طْ  ٚدٛؾز ٔدیثبقدٙس؛
ظیطا اغّت ایٗ ثیٕبضاٖ زاضای ؾیؿشٓ ایٕٙی ضؼیفی ٞؿشٙسٔ .یعاٖ ٔطي ٔ ٚیط زض ایٗ ػٕؼیز ثبال اؾز (ثیٗ .)%15-32

تشخیص آزهبیشگبّي

آشکبرظبزی آًتي شى
آقىبضؾبظی ٔؿشمیٓ اضٌب٘یؿٓ ثٚ ٝؾیّ ٝآ٘شی ثبزی ضسوطثٞٛیسضار اذشهبنی ٌط ٜٚثطای سكدریم ؾدطیغ ثیٕدبضی اؾدشطدشٛوٛوی
ٌط B ٜٚزض ٘ٛظازاٖ ٔفیس اؾز.
کشت
اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌط B ٜٚث ٝؾطػز زض ٔحیظ وكز غٙی قس ٜضقس وطز ٚ ٜوّٙیٞبی ثعضي ثؼدس اظ  24ؾدبػز ا٘ىٛثبؾدی ٖٛسِٛیدس
ٔیوٙٙسِٕٛٞ .یع ٕٔ βىٗ اؾز ث ٝؾرشی ٔكبٞس ٚ ٜسكریم زاز ٜقٛز ،ایٗ ٔكىُ ٍٙٞبٔی و ٝزیٍط اضٌب٘یؿٕٟب زض وكز ٚػدٛز
زاض٘س ٔكبٞسٔ ٜیٌطزز (ٔب٘ٙس وكز ٚاغیٙبَ) .ثٙبثطایٗ ثبیس ثطای سكریم حبّٔیٗ اؾشطدشٛوٛن ٌط B ٜٚزض ظ٘دبٖ حبّٔد ٝاظ ٔحدیظ
ا٘شربثی ٔبیغ و ٝزاضای آ٘شیثیٛسیىٟبیی ثٙٔ ٝظدٛض ؾدطوٛة ضقدس زیٍدط اضٌب٘یؿدٓٞبؾدز (ٔب٘ٙدس آثٍٛقدز  LIMثدب وّؿدشیٗ ٚ
٘بِیسیىؿیه اؾیس) اؾشفبز ٜقٛز.
تعتْبی ثب هجٌبی اظیذ ًَکلئیک
 PCRثطای غطثبٍِطی ظ٘بٖ ثبضزاض اؾشفبزٔ ٜیٌطزز .چ ٖٛایٗ سؿز ٘ؿجز ث ٝوكز اظ حؿبؾیز  ٚاذشهبندیز ذدٛثی ثطذدٛضزاض
اؾزٕٔ ،ىٗ اؾز ػبیٍعیٗ وكز اؾشب٘ساضز ثطای اؾشطدشٛوٛوٛؼ ٌطٌ B ٜٚطزز ،ثب ایٗ ٚػٛز سؿشٟبی زیٍطی ثدطای سأییدس ٘شدبیغ
اِٚی ٝحبنُ اظ سؿشٟبی فٛقاِصوط الظْ اؾز.
شٌبظبیي
قٙبؾبیی اِٚیٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝیسٛا٘س ثٚ ٝؾیّ ٝسؿز ٔ CAMPظجز  ٚیب ثٚ ٝؾیّٞ ٝیسضِٚیع ٞیذٛضار ا٘ؼبْ قٛز.
درهبى ،پیشگیری ٍ کٌترل
اؾشطدشٛوٛنٞبی ٌط B ٜٚثغٛض وّی ث ٝدٙیؾیّیٗ  Gو ٝزاضٚی ا٘شربثی اؾز حؿبؼ ٔیثبقٙسٞ .طچٙس وٕشطیٗ غّظز ٟٔبضوٙٙدسٜ
(ٛٔ )MICضز ٘یبظ ثطای ؾطوٛة ثبوشطی سمطیجبً  10ثطاثط ثیكشط اظ ٔمساض الظْ ثطای ٟٔبض اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع ٔیثبقدس .ثد ٝػدالٜٚ
ٔمبٔٚز زض ثطاثط دٙیؾیّیٗ (سٛا٘بیی آ٘شیثیٛسیه ثطای ٟٔبض  ٝ٘ ٚوكشٗ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ) ٌعاضـ قس ٜاؾز .زض ٘شیؼ ٝسطویجی اظ یه
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دٙی ؾیّیٗ  ٚیه آٔیٌّٛٙیىٛظیس اغّت زض زضٔبٖ ػف٘ٛز ػسی اؾشفبزٔ ٜیٌطزز٘ٚ .ىٔٛبیؿیٗ زضٔبٖ ػبیٍعیٗ ثطای ثیٕبضاٖ آِطغیه
ث ٝدٙیؾیّیٗ ٔیثبقسٔ .مبٔٚز آ٘شیثیٛسیىی ث ٝاضیشطٔٚبیؿیٗ  ٚسشطاؾبیىّیٗ ٘یع ٔكبٞس ٜقس ٜاؾز.
دیكٟٙبز ٔیقٛز ثٙٔ ٝظٛض سالـ ثطای ػٌّٛیطی اظ ثیٕبضی زض ٘ٛظازاٖ ،سٕبٔی ظ٘بٖ ثبضزاض اظ ٘ظدط وّٙیعاؾدی ٖٛثدب اؾدشطدشٛوٛوٟبی
ٌط B ٜٚزض ٞفشٞٝبی  35سب  37زٚض ٜثبضزاضی وٙشطَ ق٘ٛس .دیكٍیطی ثبیس ثطای وؿب٘ی و ٝوّٙیع ٜقسٜا٘س  ٚیب ضیؿه ثدبالیی زاض٘دس
اؾشفبز ٜقٛز .ایٗ فبوشٛضٞبی ذغط ػجبضسٙس اظ :زضػ ٝحطاضر دؽ اظ ظایٕبٖ حسالُ  ،38 cدبضٌی ویؿ ٝآة حسالُ  18ؾبػز لجدُ
اظ ظایٕبٖ  ٚوكز ٔظجز ٚاغیٙبَ یب ضوشبَ زض ٞفشٞٝبی  35-37زٚض ٜثبضزاضی .سؼٛیع دٙیؾیّیٗ  Gزاذُ ضٌی حسالُ  4ؾبػز لجُ
اظ ظایٕبٖ وٕه وٙٙسٔ ٜیثبقس .وّیٙسأبیؿیٗ یب ؾفبِٛؾذٛضیٗ ثطای ظ٘بٖ آِطغیه ث ٝدٙیؾیّیٗ اؾشفبزٔ ٜیق٘ٛس .ایٗ الدساْ ؾدغح
آ٘شیثیٛسیىی ٔحبفظشی ثبالیی زض ٌطزـ ذٛ٘ ٖٛظاز زض ظٔبٖ سِٛس سأٔیٗ ٔیوٙس.
ث ٝػّز ایٙى ٝثیٕبضیٟبی ٘ٛظازاٖ ثب وبٞف آ٘شیثبزیٟب زض ػطیبٖ ذٔ ٖٛبزضاٖ ٕٞطا ٜاؾز ،وٛقدفٞدبیی زض ػٟدز سِٛیدس ٚاوؿدٗ
دّیٚاالٖ ػّی ٝؾطٚسیخٞبی  V ، III ,II، Ib ، Iaنٛضر ٌطفش ٝاؾز .دّیؾبوبضیسٞبی وذؿِٛی ایٕٛ٘ٛغٖ ضؼیفی ٞؿدشٙس ِدیىٗ
سطویت آٟ٘ب ثب سٛوؿٛئیس وعاظ ،ایٕٛ٘ٛغ٘ع ضا ثطای ٚاوؿٗ ٟٔیب ٔیوٙس .أشحبٖ ثبِیٙی ایٗ ٚاوؿٗ دّیٚاالٖ زض ػطیبٖ اؾز.

دیگر اظترپتَکَکّبی  Bـ ّوَلیتیک
اظ ٔیبٖ ؾبیط اؾشطدشٛوٛنٞبی ِٕٛٞ βیشیه ٌطٟٞٚبی  G ٚ F ، Cثغٛض قبیؼشطی زض ػف٘ٛز ا٘ؿبٖ زیسٔ ٜدیقد٘ٛس .ذهٛندبً زٚ
ٌٞ ٟٓٔ ٝ٘ٛؿشٙسٌ :ط ٜٚاؾشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾٛؼ( ٚ )S.angionsusاؾشطدشٛوٛوٛؼ زیؽ ٌبالوشید.)S.dysgalactiae( ٝ
ٌط ٜٚاؾشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾٛؼ قدبُٔ (اؾدشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾدٛؼ ،اؾدشطدشٛوٛوٛؼ وب٘ؿدشالسٛؼ (ٚ )S.constellatus
اؾددشطدشٛوٛوٛؼ ایٙشطٔددسیٛؼ ( )S.intermediusودد ٝدّددیؾددبوبضیس وذؿدد G ، C ، A َٛیددب  Fضا زاض٘ددس .اؾددشطدشٛوٛوٛؼ
زیؽٌبالوشیٔ ٝیسٛا٘س زاضای آ٘شیغٖ ٌط C ٜٚیب  Gثبقس .اؾشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾٛؼ وّٙیٞبی وٛچه (ث 2 ٝضٚظ ا٘ىٛثبؾی٘ ٖٛیبظ
زاضز) ٕٞطا ٜثب ٘بحی ٝثبضیه ِٕٛٞ βیع سِٛیس ٔیوٙٙس (قىُ .)7-5 Aایٗ ؾٛیٞ ٝب اغّدت ثدب سكدىیُ آثؿدٕٞ ٝدطاٞ ٜؿدشٙس  ٚسِٛیدس
فبض٘ػیز ٕ٘یوٙٙس  ٚثطذالف اؾشطدشٛوٛوٛؼ دیٛغ٘ع اؾشطدشٛوٛوٛؼ زیؽ آٌبالوشی ٝوّٙیٞبی ثعضي ثدب یده ٔٙغمدٚ ٝؾدیغ  βدد
ِٕٛٞیع ضٚی ٔحدیظ ثالزآٌدبض سِٛیدس ٔدیوٙدس ٔكدبث ٝاؾدشطدشٛوٛوٛؼ دیدٛغ٘ع (قدىُٔ .)7-5 Bب٘ٙدس اؾدشطدشٛوٛوٛؼ دیدٛغ٘ع،
اؾشطدشٛوٛوٛؼ زیؽ ٌبالوشی ٝثبػض ایؼبز فبض٘ػیز ٔیقٛز و ٝثؼضی ٚلشٟب ثب ٌّٔٛطِ٘ٛٚفطیز حبز ٕٞطأ ٜیٌطزز ِٚی ٞیچٍب ٜثدب
ست ضٔٚبسیؿٕی ٕٞطا٘ ٜیؿز.
اؾشطدشٛوٛن زیٍط لبثُ ٌطٜٚثٙسی ،اؾشطدشٛوٛوٛؼ ثٛیؽ اؾز .اٌطچ ٌٝ٘ٛ ٝانّی ثشب ِٕٛٞیشیه ثٛؾیّ ٝال٘ؿفیّس ث ٝػٛٙاٖ ٌدطٜٚ
 Dعجم ٝثٙسی قس ٜثٛز ِٚی اغّت  αد ِٕٛٞیشیه ٞؿشٙس  ٚأطٚظٔ ٜؼسزاً زض اؾشطدشٛوٛوٟبی ٚیطیدسا٘ؽ زؾدشٝثٙدسی قدس ٜاؾدز.
اؾشطدشٛوٛوٛؼ ثٚٛیؽ ( )S.bovisاظ ٘ظط وّیٙیىی ٔ ٟٓاؾز ظیطا ؾٛیٞٝبیی و ٝثبػض ایؼبز ثبوشطیٕی ٞؿشٙس اضسجبط ٘عزیىی ثدب
ؾطعبٖ و ِٖٛٛزاض٘س.
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اظترپتَکَکَض ٍیریذاًط )(Streptococcus viridans
ٌطٚ ٜٚیطیسا٘ؽ اؾشطدشٛوٛوٟب ٔؼٕٛػ٘ ٝبٍٕ٘ٛٞی اظ اؾشطدشٛوٛوٟبی  αد ِٕٛٞیشیه  ٚغیطِٕٛٞیشیه ٔیثبقٙس٘ .دبْ ایدٗ ٌدط ٜٚاظ
ٚیطیسا٘ؽ (زض ظثبٖ السیٗ ثٔ ٝؼٙبی ؾجع) ٔكشك قس ٜاؾز ظیطا ثؿیبضی اظ ایٗ ثبوشطیٟب ضٚی ٔحیظ ثالزآٌدبض دیٍٕدبٖ ؾدجع سِٛیدس
ٔیوٙٙس.
اٌطچ ٝاغّت اؾشطدشٛوٛوٟبی ٚیطیسا٘ؽ زاضای وطثٞٛیسضار اذشهبنی ٌط٘ ٜٚیؿشٙسِٚ ،ی ایدٗ ثدبوشطی ٞدب ٚاثؿدشٍی ٘عزیىدی ثدٝ
ٌٞٝ٘ٛبی اؾشطدشٛوٛوی زض ٌطٚ ٜٚیطیسا٘ؽ زاضز .اغّت اؾشطدشٛوٛوٟبی ٌٞٝ٘ٛبی ٚیطیسا٘ؽ اظ ٘ظط غدصایی ٔكدىُدؿدٙس ٞؿدشٙس ٚ
٘یبظٔٙس ٔحیظ غٙی قس ٜثب فطآٚضزٜٞبی ذ٘ٛی  ٚاغّت اسٕؿفطی ثب  %5-10زیاوؿیسوطثٗ ٔیثبقٙس .ثؼضی ٌٞٝ٘ٛب اظ ٘ظدط غدصایی
ؾرزٌیط ٞؿشٙس  ٚسٟٙب زض ٔحیظ حبٚی دیطیسٚوؿبَ -فطْ فؼبَ ٚیشبٔیٗ ٔ - B6یسٛا٘ٙس ضقس وٙٙس .ایدٗ اضٌب٘یؿدٓٞدب ٔدیسٛا٘ٙدس
ثهٛضر اثشسایی زض وكز ذ ٖٛضقس وٙٙس أب ٍٙٞبٔی و ٝدبؾبغ زازٔ ٜیق٘ٛس ضقس ٕ٘یوٙٙسٍٔ ،طایٙى ٝاظ ٔحیظ زاضای دیطٚیسٚوؿبَ
اؾشفبز ٜقٛز .ایٗ ٌٞٝ٘ٛب ٔؼسزاً زض ػٙؽ ػسیسی ثٙبْ آثیٛسطٚفیب ( )Abiotrophiaعجمٝثٙسی قس٘س ٞطچٙس اغّت ٔحممیٗ ٙٞدٛظ
آٟ٘ب ضا ث ٝػٛٙاٖ «اؾشطدشٛوٛوٟبی ؾرزٌیط» ٔیقٙبؾٙس.
اؾشطدشٛوٛوٟبی ٚیطیسا٘ؽ زض اٚضٚفبض٘ىؽٔ ،ؼطای ٌٛاضقی ٔ ٚؼطای سٙبؾّی د ازضاضی ضا وّٙیعٔ ٜی ق٘ٛس .آٟ٘ب ثٙسضر ضٚی ؾغح
دٛؾز یبفز قس ٜا٘س ظیطا اؾیسٞبی چطة ؾغح دٛؾز ثطای آٟ٘ب ؾٕی ٔیثبقس .اٌطچ ٝایٗ اضٌب٘یؿٕٟب ٔیسٛا٘ٙس ػف٘ٛشٟبی ٔشٛٙػی
ایؼبز وٙٙس ،أب اغّت ثب دٛؾیسٌی ز٘ساٖ ،ا٘سٚوبضزیز سحز حبز  ٚػف٘ٛشٟبی زاذُ قىٕی چطوی ٕٞطأ ٜیثبقٙس .اؾدشطدشٛوٛوٛؼ
ٔٛسب٘ؽ  ٚاؾشطدشٛوٛوٛؼ ؾبٍ٘یؽ ثٔ ٝیٙبی ز٘ساٖ  ٚیب زضیچٞٝبی لّت و ٝلجالً آؾیتزیسٔ ،ٜیچؿجٙس .احشٕبالً ث ٝػّز زوؿشطاٖ
٘بٔحِّٛی اؾز و ٝاظٌّٛوع سِٛیس ٔیوٙٙس .اؾشطدشٛوٛوٛؼ آ٘ػیٛٙؾٛؼ ٔؿئ َٛایؼبز ػف٘ٛشٟبی دیٛغ٘یه اؾز.
زض ٌصقش ٝاغّت ٌٞٝ٘ٛدبی اؾدشطدشٛوٛن ٚیطیدسا٘ؽ قدسیساً ثد ٝدٙدیؾدیّیٗ ثدب  MICوٕشدط اظ  0/1 g/mlحؿدبؼ ثٛز٘دس .أدب
اؾشطدشٛوٛوٟبی ٘یٕٔ ٝمب MIC( ْٚدٙیؾیّیٗ  ٚ )0.2-2 g/mlثب ٔمبٔٚز ثبال ( )MIC>2 g/mlقبیغ قسٜا٘سٔ .مبٔٚز ذهٛندبً
زض ٌط ٜٚاؾشطدشٛوٛوٛؼ ٔیشیؽ قبیغ ٔیثبقس .ػف٘ٛشٟبی ٔمبٔ ْٚیسٛا٘ٙس ثب سطویجی اظ دٙدیؾدیّیٗ  ٚیده آٔیٌّٛٙیىٛظیدس زضٔدبٖ
ق٘ٛس .اٌطچ ٝآ٘شیثیٛسیىٟبی ػبیٍعیٗ ٔب٘ٙس ؾفبِٛؾذٛضیٗٞبی ٚؾیغاِغیف یب ٘ٚىٔٛبیؿیٗ ثبیس ثطای زضٔبٖ ػف٘ٛشٟبی ػسی ٘بقدی
اظ ؾٛیٞٝبی ٔمب ْٚث ٝدٙیؾیّیٗ اؾشفبز ٜق٘ٛس.
اظترپتَکَک پٌَهًَیِ (پٌَهَکَک) S.pneumoniae
دٛٔٛٙوٛوٟب زیذّٛوٛوٟبی ٌطْ ٔظجشی ٞؿشٙس و ٝاغّت قىُ ال٘ؿز ( )lancetزاض٘س یدب ظ٘ؼیدطٜای لدطاض ٔدیٌیط٘دس .دٛٔٛٙوٛوٟدب
وذؿ َٛدّیؾبوبضیسی زاض٘س و ٝسؼییٗ ٘ٛع آٖ ثب آ٘شیثبزیٟبی اذشهبنی نٛضر ٔی ٌیطز.
هرفَلَشی ٍ هشخصبت

اِف د اضٌب٘یؿٕٟبی سیذیه:
زیذّٛوٛوٟبی سیذیه ٌطْ ٔظجز و ٝزاضای قىّی ٔب٘ٙس ال٘ؿز ٞؿشٙس ،اغّت زض ٕ٘ ٝ٘ٛثسؾز آٔس ٜاظ وكشٟبی سبظ ٜزیسٔ ٜدیقد٘ٛس.
زض ذّظ یب چطن ،وٛوؿیٟبی سه یب ظ٘ؼیطٜای  ٓٞزیسٔ ٜیق٘ٛس .ثب ٌصقز ظٔدبٖ ،اضٌب٘یؿدٓٞدب ؾدطیؼبً ٌدطْ ٔٙفدی ٔدیقد٘ٛس ٚ
ذٛزثرٛز سرطیت ٔیٌطز٘س (قىُ .)7-6
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اسِٛیع دٛٔٛٙوٛوٟب ث ٝقسر سٛؾظ ػٛأُ فؼبَ ؾغحی افعایف ٔییبثس .ثب اضبف ٝوطزٖ نفطای ٌدبٚی ( )%10یدب زظوؿدی ودٛالر
( )%2ثٔ ٝحیظ وكز ٔبیغ حبٚی ؾٛؾذب٘ؿی ٖٛاضٌب٘یؿٕٟب زض  pHذٙظی ،سرطیت دٛٔٛٙوٛوٟب عی چٙس زلیم ٝا٘ؼبْ ٔیقٛز ،ثب ایٗ
ضٚـ اؾشطدشٛوٛوٟبی ٚیطیسا٘ؽ سرطیت ٕ٘یق٘ٛس  ٚث ٝایٗ سطسیت ث ٝؾِٟٛز اظ دٛٔٛٙوٛوٟب افشطاق زازٔ ٜیق٘ٛس .زض ٔحیظ وكز
ػبٔس ،ضقس دٛٔٛٙوٛوٟب زض اعطاف یه زیؿه ادشٛچیٗ ٟٔبض ٔیقٛز ،أب اؾشطدشٛوٛوٟبی ٚیطیسا٘ؽ سٛؾظ ادشٛچیٗ ٟٔبض ٕ٘یٌطز٘س.
ؾبیط ٘ىبر سكریهی ػجبضسٙس اظ :لسضر سٟبػٓ سمطیجبً یىؿبٖ ٚلشی ثهٛضر زاذُ نفبلی ثٛٔ ٝـ سعضیك ٔیقدٛز  ٚآظٔد ٖٛسدٛضْ
وذؿِٛی یب ٚاوٙف .quellung

ة د وكز :
دٛٔٛٙوٛوٟب وّٙی وٛچه ٌ ٚطز ایؼبز ٔیوٙٙس و ٝزض اثشسا حبِز ٌٙجسی زاضز  ٚثؼساً اظ لؿٕز ٔطوعی ٔؿدغح ثدب حبقدی ٝثطػؿدشٝ
ٔیق٘ٛس .دٛٔٛٙوٛوٟب زض آٌبض ذ٘ٛی ،آِفب ِٕٛٞیشیه ٞؿشٙس .ضقس آٟ٘ب ثب اضبف ٝوطزٖ  CO2 %5-10افعایف ٔییبثس.

ع د ذهٛنیبر ضقس :
ثیكشط ایٗ ثبوشطیٟب ٌّٛوع ضا سرٕیط وطز ٚ ٜاؾیسالوشیه سِٛیس ٔیوٙٙس و ٝضقس ضا ٔحسٚز ٔیوٙس .ذٙظیؾدبظی ٔحدیظ وكدز ثدب
ٔٛاز لّیبیی زض فٛانُ ٔؼیٗٛٔ ،ػت افعایف ضقس ثبوشطی ٔیٌطزز.
ظبختبر آًتيشًي

اِف د اػعای سكىیُزٙٞس: ٜ
الی ٝدذشیسٌّٚیىبٖ زیٛاض ٜؾِّٛی دٛٔٛٙوٛن ٕٞب٘ٙس وٛوؿیٟبی ٌطْ ٔظجز اؾز و ٝظیطٚاحسٞبی فطػی  Nد اؾشیُ ٌّدٛوع آٔدیٗ ٚ
 Nد اؾشیُ ٔٛضأیه اؾیس ث ٝظ٘ؼیطٜٞبی اِٚیٍٛدذشیس چؿجیس ٜا٘س  ٚثٛؾیّ ٝدّٟبی دٙشبٌّیؿیٗ ثٔ ٓٞ ٝشهُ قسٜا٘س .سطویدت اندّی
زیٍط زیٛاض ٜؾّ َٛاؾیس سبیىٛئیه اؾز و ٝحبٚی فؿفبر  ٚوِٛیٗ ٌ ٚدبالوشٛظ آٔدیٗ ٔدیثبقدس .ودِٛیٗ ٔردشم زیدٛاض ٜؾدِّٛی
اؾشطدشٛوٛوٛؼ د٘ٛٔٛٙیٔ ٝیثبقس  ٚزض ٞیسضِٚیع زیٛاض ٜؾِّٛی ٘مف سٙظیٓ وٙٙسٌی زاضز.
وِٛیٗ ثبیس ثطای فؼبِیز اسِٛیعیٗ دٛٔٛٙوٛوی (آٔیساظ) زض عی سمؿیٓ ؾِّٛی حضٛض زاقش ٝثبقدس .ز٘ ٚدٛع اؾدیسسبیىٛئیه اظ زیدٛاضٜ
ؾِّٛی دٛٔٛٙوٛن ذبضع ٔیقٛز .یىی ضٚی ؾغح ؾّ َٛلطاض ٔیٌیطز  ٚثغٛض وٚٛاالٖ ثِ ٝیذیسٞبی غكبء دالؾٕبیی ٔشهُ ٔیقٛز
 ٚاظ عطف زیٍط ث ٝالی ٝدذشیسٌّٚیىبٖ ٔشهُ اؾز  ٚسب الی ٝضٚیی وذؿ َٛأشساز زاضز .ایٗ ؾبذشبض و ٝاذشهبنی ؾدٛیٔ ٝدی ثبقدس،
دّیؾبوبضیس ٘ Cبٔیسٔ ٜیقٛز .دّیؾبوبضیس ٌّٛ ،Cثِٛیٗ ؾطْ (دطٚسئیٗ فؼبَ وٙٙس C ٜیب  )CRPضا زض حضٛض وّؿیٓ ضؾٛة ٔیزٞس.
 CRPزض افطاز ؾبِٓ ثٔ ٝیعاٖ وٕی ٚػٛز زاضز ِٚی زض ثیٕبضاٖ ٔجشال ث ٝثیٕبضی اِشٟدبثی حدبز ،ؾدغح ثدبالیی ضا ٘كدبٖ ٔدیزٞدس.
اؾیسسبیىٛئیه ثب٘س قس ٜثِ ٝیذیس غكبء ؾیشٛدالؾٕی ثبوشطیبیی آ٘شیغٖ ٘ Fبٔیسٔ ٜیقٛز .ظیطا ایٗ ٔبزٔ ٜیسٛا٘س ثب آ٘شیغٖ ؾدغحی
فٛضؾٕٗ ضٚی ؾّ َٛدؿشب٘ساضاٖ ٚاوٙف ٔشمبعغ زاقش ٝثبقس.

ة ـ ٍاکٌش : Quellung
ٍٙٞبٔیى ٝدٛٔٛٙوٛن ٘ٛع ذبنی ضا ثب آ٘شیثبزیٟبی ؾطٔی ضس دّیؾبوبضیس ٕٞبٖ ٘ٛع یب ثب آ٘شیثبزیٟبی ؾطٔی چٙسهطفیشی ثدط ضٚی
یه الْ ٔرّٛط ٔیوٙیٓ ،وذؿ َٛآٖ ثٚ ٝضٛح ٔشٛضْ ٔیقٛز .ایٗ ٚاوٙف ثطای سكریم ؾطیغ اضٌب٘یؿٓ  ٚسؼیدیٗ ٘دٛع آٖ ٔفیدس
اؾز.
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پبتَشًس (جذٍل)7-2

اِف د ایؼبز ثیٕبضی :
دٛٔٛٙوٛوٟب ثٚ ٝاؾغ ٝسٛا٘بیی سىظیط زض ثبفشٟب ،ثیٕبضی ایؼبز ٔیوٙٙس .آٟ٘ب ٞیچ ؾدٓ ثدب إٞیشدی سِٛیدس ٕ٘دیوٙٙدس .لدسضر سٟدبػٓ
اضٌب٘یؿٓ ٘شیؼ ٝػُٕ وذؿٔ َٛیثبقس و ٝاظ ثّؼیس ٜقسٖ ثبوشطی سٛؾظ ؾِّٟٛبی فبٌٛؾیز وٙٙس ٜػٌّٛیطی ٔدیوٙدس یدب آٖ ضا ثدٝ
سأذیط ٔیا٘ساظز .ؾطٔی و ٝحبٚی آ٘شیثبزی ضسدّیؾبوبضیس ذبل ٞط ٌطٔ ٜٚیثبقسٔ ،یسٛا٘س فطز ضا زض ٔمبثُ ػف٘ٛز حفظ وٙس .اٌط
ایٗ ؾطْ سٛؾظ دّیؾبوبضیس ذبل ٞط ٌط ٜٚػصة قٛز ،لسضر ٔحبفظشی ذٛز ضا اظ زؾز ٔیزٞس .حیٛا٘بر یب ا٘ؿبٟ٘بیی و٘ ٝؿجشبً ثٝ
٘ٛع ذبنی دّیؾبوبضیس دٛٔٛٙوٛوی ایٕٗ قس ٜثبقٙس٘ ،ؿجز ث ٝآٖ ٘ٛع دٛٔٛٙوٛن ٔه ٖٛثٛز ٚ ٜزاضای آ٘شیثبزیٟبی ضؾٛة زٙٞدسٜ
 ٚادؿ٘ٛیع ٜوٙٙس ٜثط ضس آٖ ٘ٛع دّیؾبوبضیس ٞؿشٙس.

ة د اظ زؾز زازٖ ٔمبٔٚز عجیؼی :
اظ آ٘ؼبیی و 40 ٝسب  %70افطاز ٘بلُ دٛٔٛٙوٛوٟبی ثیٕبضیعا ٞؿشٙسٔ ،ربط سٙفؿی ؾبِٓ ثبیس ٘ؿجز ث ٝدٛٔٛٙوٛوٟبٔ ،مبٔٚدز عجیؼدی
ظیبزی زاقش ٝثبقس .ػٛأّی و ٝاحشٕبالً ایٗ ٔمبٔٚز ضا وبٞف ٔیزٙٞس  ٚزض ٘شیؼ ٝقرم ضا ٔؿشؼس ػف٘ٛز دٛٔٛٙوٛوی ٔدیوٙٙدس،
ػجبضسٙس اظ:
 -1اذشالالر زؾشٍب ٜسٙفؿی  :ػف٘ٛشٟبی ٚیطٚؾی  ٚؾبیط ػف٘ٛشٟب و ٝث ٝؾِّٟٛبی ؾغحی آؾیت ٔیضؾدب٘ٙس ،سؼٕدغ غیطعجیؼدی
سطقحبر ٔربعی (ٔب٘ٙس آِطغی) و ٝدٛٔٛٙوٛوٟب ضا اظ ػُٕ فبٌٛؾیشٛظ ٔحبفظز ٔیوٙس ،ا٘ؿدساز ثط٘ٚكدٟب (ٔب٘ٙدس آسّىشدبظی) ٚ
آؾیت زؾشٍب ٜسٙفؿی ث ٝػّز ٔٛاز ٔحطوی و ٝػُٕ ٔربط ٔ ٚػوٟب ضا ٔرشُ ٔیوٙس.
ٔ -2ؿٕٔٛیز ثب اِىُ یب زاض : ٚو ٝػُٕ فبٌٛؾیشٛظ ضا وبٞف ٔیزٞس ،ضفّىؽ ؾطف ٝضا ضؼیف ٔیوٙس  ٚآؾذیطاؾیٛٔ ٖٛاز ذبضػی ضا
سؿٟیُ ٔیٕ٘بیس.
 -3اذشالالر ػطیبٖ ذٔ : ٖٛب٘ٙس احشمبٖ ضیٛی ٘ ٚبضؾبیی لّجی.
 -4ؾبیط ٔىب٘یؿٓ ٞب  :ؾٛءسغصی٘ ،ٝبسٛا٘ی ػٕٔٛی ،وٓذ٘ٛی ؾّ َٛزاؾیقىُ ،وٓوبضی عحبَ٘ ،فطٚظ یب وٕجٛز وٕذّٕبٖ.

ع د ا٘ٛاع دٛٔٛٙوٛوٟب :
زض ثعضٌؿبالٖ ا٘ٛاع  1سب ٔ 8ؿئ َٛحسٚز ٛٔ %75اضز د٘ٛٔٛٙی  ٚثیف اظ ٘هدف ٔدٛاضز ٔدطي ٔ ٚیدط زض اطدط ثدبوشطیٕی دٛٔٛٙودٛوی
ٔیثبقٙس .زض اعفبَ ا٘ٛاع سیخ  23 ، 19 ، 14 ، 6زض اغّت ٔٛاضز ٔؿئِٙٛس.
جذٍل  7-2عَاهل ٍیرٍالًط اظترپتَکَکَض پٌَهًَیِ
ػٛأُ ٚیطٚال٘ؽ

اططار ثیِٛٛغیه

وّٙیعاؾیٟٔ ٚ ٖٛبػطر :
ازٞعیٟٙبی دطٚسئیٙی
ؾغحی

اسهبَ ث ٝؾِّٟٛبی ادیشّیبَ

 IgAدطٚسئبظ سطقحی

سرطیت  IgAسطقحی وٚ ٝاؾغ ٝی دبوؿبظی اؾز

دِٛٔٛٙیعیٗ
سرطیت ثبفز :
اؾیس سبیىٛئیه

سرطیت ؾِّٟٛبی ادیشّیبَ ٔػ ٜزاض
فؼبَ ؾبظی ٔؿیط آِشط٘بسی ٛوٕذّٕبٖ

لغؼبر دذشیسٌّٚیىبٖ

فؼبَ ؾبظی ٔؿیط آِشط٘بسی ٛوٕذّٕبٖ

دِٛٔٛٙیعیٗ

فؼبَ ؾبظی ٔؿیط والؾیه وٕذّٕبٖ

دطاوؿیس ٞیسضٚغٖ

سِٛیس ٚاؾغٞ ٝبی فؼبَ اوؿیػٖ  ٚایؼبز آؾیت ثبفشی

فؿفٛضیُ وِٛیٗ

فبوشٛض فؼبَ وٙٙس ٜثب٘سٞبی فؿف ٛزی اؾشطاظ  ٚزض ٘شیؼٚ ٝضٚز ثبوشطی ث ٝؾِّٟٛبی
ٔیعثبٖ
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ثمب زض فبٌٛؾیز وٙٙسٞ ٜب :
وذؿَٛ
دِٛٔٛٙیعیٗ

ضس فبٌٛؾیشٛظ
ؾطوٛة فبٌٛؾیشٛظ  ٚا٘فؼبض سٙفؿی

هکبًیعن ثیوبریسایي
ٔىب٘یؿٓ ثیٕبضیعایی زض ؾٔ ٝطحّ ٝضٚی ٔیزٞس:
اِف) وّٙیعاؾیٟٔٚ ٖٛبػطر  -ایٗ ثبوشطی ث ٝوٕه ازٞعیٟٙبی دطٚسئیٙی ؾغحی ثط ضٚی ؾِّٟٛبی ادیشّیبَ اٚضٚفبض٘ىؽ وّٙیعٜ
قس ٚ ٜاظ ٟٔبػطر آٖ ث٘ ٝمبط زیٍط ػٌّٛیطی ٔی قٛز .أب زض قطایغی ٚیػ ٜث ٝضیٞ ٝبٌٛ ،ـ ٔیب٘ی  ٚؾیٛٙؾٟبی دبضا٘بظاَ ا٘شكبض
ٔی یبثسٕٞ .چٙیٗ اظ عطیك ٌطزـ ذ ٖٛثٔ ٝغع ٔٙشمُ ٔی قٛز .ایٗ ثبوشطی ثب سطقح دطٚسئبظ IgA ،سطقحی ضا سرطیت ٔیوٙس زض
ضٕٗ ثب سِٛیس دِٛٔٛٙیعیٗ غكبی ؾِّٛی ٔیعثبٖ (ؾِّٟٛبی ادیشّیبَ ٔػ ٜزاض  ٚفبٌٛؾیز وٙٙسٜٞب) ضا ؾٛضاخ وطز ٚ ٜاظ ثیٗ ٔی ثطز.

ة) سرطیت ثبفز -ثب سحطیه اؾیس سبیىٛئیه ،لغؼبر دذشیسٌّٚیىبٖ  ٚدِٛٔٛٙیعیٗ ،ؾِّٟٛبی اِشٟبثی ثٙٔ ٝغم ٝػف٘ٛی فطاذٛا٘سٜ
ٔی ق٘ٛس .اؾیس سبیىٛئیه  ٚلغؼبر دذشیسٌّٚیىبٖ ضا ٜآِشط٘بسی ٚ ٛدِٛٔٛٙیعیٗ ٔؿیط والؾیه وٕذّٕبٖ ضا فؼبَ ٔیوٙٙس .سحطیه سِٛیس
ؾبیشٛوبیٟٙبی  TNF-α ٚ IL-1ػال ٜٚثط فطاذٛا٘ی ؾِّٟٛبی اِشٟبثی  ٚستٕٞ ،ب٘ٙس دطاوؿیس ٞیسضٚغٖ ٔٛػت آؾیت ثبفشی ٘یع
ٔی ق٘ٛس .فؿفٛضیُ وِٛیٗ ٘یع ثب اسهبَ ثٌ ٝیط٘سٞ ٜبی ؾغحی ؾِّٟٛبی ا٘سٚسّیبَِ ،ىٛؾیشٟب ،دالوشٟب  ٚؾِّٟٛبی ثبفشی ٔب٘ٙس ٔغع اظ
ادؿ٘ٛیعاؾی ٚ ٖٛفبٌٛؾیشٛظ زض أبٖ ٔیٔب٘ٙس.
ع) فطاض اظ فبٌٛؾیشٛظ -ثبوشطی ثٚ ٝاؾغ ٝوذؿ SSS( َٛیب ٔٛاز ٔحّ َٛاذشهبنی) اظ دسیس ٜفبٌٛؾیشٛظ زضأبٖ ٔب٘س ٚ ٜثب وٕه
دِٛٔٛٙیعیٗ ا٘فؼبض سٙفؿی  ٚسِٛیس ٔشبثِٛیشٟبی ؾٕی ؾطوٛة ٔیٌطزز.

یبفتِّبی ثبلیٌي
هٟٛض ػالئٓ ثبِیٙی د٘ٛٔٛٙی دٛٔٛٙوٛوی ٔؼٕٛالً ٘بٌٟب٘ی اؾز ٕٞ ٚطا ٜستِ ،طظ  ٚزضز دّٛض سیطوكٙسٔ ٜیثبقس .ػف٘ٛدز دٛٔٛٙودٛوی
ٔٛػت ٘كز ٔبیغ فیجطیٙی ث ٝزاذُ آِٛئٔ ٚ َٛشؼبلجبً ٚضٚز ٌّجِٟٛبی لطٔع ِٚىٛؾیشٟب ث ٝآٖ ٔیٌطزز .ذّظ قجی ٝاٌعٚزای آِٛئدِٛی ٚ
ذ٘ٛی یب ضٍ٘ی قجی ٝظً٘ آ ٗٞزاضز.
دٛٔٛٙوٛوٟبی ظیبزی زض ایٗ اٌعٚزا یبفز ٔیق٘ٛس ؤ ٝیسٛا٘ٙس اظ عطیك سرّی ٝغسز ِٙفبٚی ضی ٝث ٝػطیبٖ ذ ٖٛثطؾٙس.
زضٔطاحُ اِٚی ٝثیٕبضی و ٝست ثبالٔیثبقس ،ثبوشطیٕی زض  10سب  20زضنس ٔٛاضز ٚػٛز زاضز .ثب اؾشفبز ٜاظ زضٔبٖ ضسٔیىطٚثیٔ ،ؼٕٛالً
ثیٕبضی ث ٝؾطػز ذبسٕٔ ٝییبثس .اٌط زاضٞٚب زض ٔطاحُ اِٚید ٝسؼدٛیع قدٛز ،دیدسایف سدطاوٓ ( )Consolidationزض ضیدٔ ٝشٛلدف
ٔیٌطزز .ثٔ ٝطٚض ؾِّٟٛبی سهٞؿشٝای فؼبال٘ ٝثمبیدبی ؾدِّٛی ضا فبٌٛؾدیز ٔدیوٙٙدس  ٚایدٗ ٔدبیغ ثشدسضیغ ثبظػدصة ٔدیقدٛز.
دٛٔٛٙوٛوٟبیی و ٝسٛؾظ فبٌٛؾیزوٙٙسٜٞب ثطزاقش ٝقسٜا٘س ثهٛضر زاذُ ؾِّٛی ٞضٓ ٔیق٘ٛس.
د٘ٛٔٛٙی دٛٔٛٙوی ثبیس اظ ا٘فبضوشٛؼ ضیٛی ،آسّىشبظی٘ ،ئٛدالؾٓ٘ ،بضؾبیی احشمب٘ی لّجی  ٚد٘ٛٔٛٙی ایؼبز قس ٜسٛؾظ ؾدبیط ثبوشطیٟدب
افشطاق زاز ٜقٛز .أذیٓ (ٚػٛز چطن زض فضبی دّٛض) یه ػبضضٔ ٟٓٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز ٘ ٚیبظ ث ٝآؾذیطاؾی ٚ ٖٛسرّی ٝزاضز.
زض غیط ایٙهٛضر ،دٛٔٛٙوٛوٟب ٔیسٛا٘ٙس اظ زؾشٍب ٜسٙفؿی ث ٝؾبیط ٘مبط ثطؾٙس .ؾیٛٙؼٞب ٌٛ ٚـ ٔیدب٘ی زض اغّدت ٔدٛاضز زضٌیدط
ٔی ق٘ٛسٌ .بٞی ػف٘ٛز اظ ٔبؾشٛئیس ث ٝالیٞٝبی ٔٙٙػ ا٘شكبض ٔییبثس .ثبوشطیٕی ایؼبز قدسٔ ٜشؼبلدت دٔٛٙد٘ٛیٔ ،دی سٛا٘دس ػدٛاضو
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ذغط٘بن ثس٘جبَ زاقش ٝثبقس و ٝقبُٔٙٙٔ :ػیز ،ا٘سٚوبضزیز  ٚآضسطیز ؾذشیه ٔیثبقس .ثب اؾدشفبز ٠ظٚزضؼ اظ زاضٞٚدب ،ا٘دسٚوبضزیز
حبز دٛٔٛٙوٛوی  ٚآضسطیز ثٙسضر زیسٔ ٜیق٘ٛس.
آزهًَْبی تشخیص آزهبیشگبّي
ذ ٖٛثطای ا٘ؼبْ وكز ٌطفشٔ ٝیقٛز  ٚذّظ ٘یع ػٟز ٘كبٖ زازٖ دٛٔٛٙوٛوٟب زض ٌؿشطـ  ٚوكز ػٕغآٚضی ٔیٌطزز .آظٟٔ٘ٛبی
ٔطثٛط ث ٝآ٘شیثبزیٟبیی ؾطٔی غیطػّٕی اؾز .چٙسیٗ ضا ٜثطای آظٔبیف ذّظ ٚػٛز زاضز:

اِفٌ .ؿشطـٞبی ضً٘ قس: ٜ
زض ذّظ لطٔع ضٍ٘ی و ٝثب ٌطْ ضً٘آٔیعی قس ،ٜاضٌب٘یؿٓٞبی سیذیه ،چٙس ٘ٛسطٚفیُ  ٚسؼساز ظیبزی ٌّج َٛلطٔع زیسٔ ٜیقٛز (قىُ

.)7-6

ة .آظٔبیكٟبی سٛضْ وذؿِٛی :
اٌط ذّظ سبظ ٠یىٛٙاذز قس ٜضا ثب آ٘شیثبزیٟبی ؾطٔی ٔرّٛط وٙیٓ ،وذؿ َٛثبوشطی زچبض سٛضْ ٔیقدٛز (ٚاودٙف  )quellungودٝ
ایٗ أط قٙبؾبیی  ٚسؼییٗ ٘ٛع دٛٔٛٙوٛوٟب ضا ٕٔىٗ ٔیؾبظز .اظ اٌعٚزای نفبلی ٘یع ٔیسٛاٖ ثطای ایٗ وبض اؾشفبز ٜوطز.

ح  .وكز :
ذّظ زض آٌبض ذ ٖٛزاض وكز زازٔ ٜیقٛز  ٚثطای ٍٟ٘ساضی  ٚضقس اظ  CO2یب ( candle jarػبض قٕؼی) اؾشفبزٔ ٜیقٛز .ذ٘ ٖٛیدع
وكز زازٔ ٜیقٛز.

ر .سعضیك زاذُ نفبلی ذّظ ثٛٔ ٝـ :
ٔٛقٟب عی  18سب  48ؾبػز ٔیٔیط٘س .وكز سٟی ٝقس ٜاظ ذ ٖٛلّت ،وّٙیٞبی ذبِم دٛٔٛٙوٛن ایؼبز ٔیوٙس .ایدٗ ٘دٛع وكدز
ثطای دٛٔٛٙوٛن ثؿیبض حؿبؼ اؾز ،أب ثٙسضر اؾشفبزٔ ٜیقٛز ،چطا و٘ ٝیبظ ثٍٟ٘ ٝساضی سؼساز ظیبزی ٔٛـ زاضز.

صٙٙٔ .ػیز دٛٔٛٙوٛوی :
ثطضؾی  ٚوكز ؾطیغ ٔبیغ ٔغعی ٘ربػی ،ایٗ سكریم ضا أىب٘ذصیط ٔیؾبظز.
ایوٌي
ٔه٘ٛیز ث ٝػف٘ٛز دٛٔٛٙوٛوی٘ ،ؿجز ثٞ ٝط ٘ٛع ،اذشهبنی اؾز  ٚثٚ ٝػٛز آ٘شیثبزیٟبی ضس دّیؾبوبضیس وذؿِٛی  ٚػُٕ عجیؼی
فبٌٛؾیشٛظ ثؿشٍی زاضزٚ .اوؿٟٙب ٔیسٛا٘ٙس سِٛیس آ٘شیثبزی ػّی ٝدّیؾبوبضیس وذؿِٛی ضا سحطیه وٙٙس.

درهبى
اظ آ٘ؼب و ٝدٛٔٛٙوٛوٟب ث ٝثؿیبضی اظ زاضٞٚبی ضسٔیىطٚثی حؿبؼا٘س .زضٔبٖ ثٛٔ ٝلغ ٔؼٕٛالً ٔٙؼط ث ٝثٟجٛزی ؾدطیغ ٔدیٌدطزز ٚ
ثٙظط ٔیضؾس دبؾد آ٘شی ثبزی ٘مف وٕشطی زض ایٗ ظٔی ٝٙزاقش ٝثبقس .زاضٚی ا٘شربثی دٙیؾیّیٗ ٔ Gیثبقس .أب زض زضٔدبٖ ٔٙٙػیدز
ایؼبز قس ٜسٛؾظ ٕٞبٖ ؾٛیٔ ٝثطط ٘رٛاٞس ثٛز .یؼٙی ؾٛیٞٝبی ٔمب ْٚث ٝدٙیؾیّیٗ٘ ،ؿدجز ثد ٝؾدفشی ظٚوؿدیٓ ٔمدبٞ ْٚؿدشٙس.
ٕٞچٙیٗ ٔمبٔٚز ٘ؿجز ث ٝسشطاؾبیىّیٗ  ٚاضیشطٔٚبیؿیٗ زیس ٜقس ٜاؾز .اِجش ٝدٛٔٛٙوٛوٟب ٘ؿدجز ثد٘ٚ ٝىٔٛبیؿدیٗ حؿدبؼ ثدبلی
ٔب٘سٜا٘س.
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اپیذهیَلَشی ،پیشگیری ٍ کٌترل
د٘ٛٔٛٙی دٛٔٛٙوٛوی حسٚز  % 60د٘ٛٔٛٙیٞبی ثبوشطیٟبیی ضا سكىیُ ٔیزٞس .ایٗ ثیٕدبضی یده ثیٕدبضی ا٘دسٔیه اؾدز ٘ ٚدبلّیٗ
ظیبزی ایؼبز ٔیوٙس .زض ایؼبز ثیٕبضی ،ػٛأُ ٔؿشؼسوٙٙس ،ٜاظ سٕبؼ ثب ػبُٔ ػف٘ٛی ٟٔدٓسدط ٔدیثبقدٙس ٘ ٚبلدُ ؾدبِٓ زض ا٘شكدبض
دٛٔٛٙوٛوٟب ،اظ قرم ثیٕبض ،إٞیز ثیكشطی زاضز.
ایؼبز ٔه٘ٛیز زض افطاز ثب اؾشفبز ٜاظ دّیؾبوبضیسٞبی اذشهبنی ٞط ٘ٛع أىب٘ذصیط اؾز .ایٌٗٚ ٝ٘ٛاوؿٟٙب احشٕبالً ٔیسٛا٘ٙس افطاز ضا
سب %90زض ٔمبثُ د٘ٛٔٛٙی ثبوشطیبیی حفبهز ٔی وٙٙس .زض ثیٕبضا٘ی و ٝوٓذ٘ٛی زاؾیقىُ زاقشٙس یب ػُٕ ثطزاقدشٗ عحدبَ ا٘ؼدبْ
زاز ٜثٛز٘س سؼٛیع ٚاوؿٙی و ٝحبٚی ٛ٘ 14ع دّی ؾبوبضیس دٛٔٛٙوٛوی ثٛز ٘شدبیغ ذدٛثی زضثطزاقدز .زض ؾدبَ  ،1983یده ٚاوؿدٗ
دّیؾبوبضیسی ٚؾیغاِغیف و ٝحبٚی ٛ٘ 23ع دّیؾبوبضیس ثٛز ،ؾبذش ٝقس .ایٗ لجیُ ٚاوؿٟٙب ثطای اعفبَ ،افطاز ؾبِٕٙس ،افطاز ٘دبسٛاٖ
یب افطاز زچبض ؾطوٛة ایٕٙیٙٔ ،بؾت ٞؿشٙس.
یه ٚاوؿٗ دٛٔٛٙوٛوی وٙػ( ٌٝٚسطویجی) ؾبذش ٝقس ٜو ٝزاضای دّدی ؾدبوبضیسٞبی وذؿدِٛی اؾدز ود ٝضٚی ددطٚسئیٗ CRM197

زیفشطی ؾٛاض قسٜا٘س .ایٗ ٚاوؿٗ ٞفز هطفیشی ثطای سٕبْ وٛزوبٖ ٔ 2-23ب ٚ ٝٞثطذی وٛزوبٖ ٔ 24-59بٞد ٝسٛندیٔ ٝدیقدٛز.
ثؼال ،ٜٚثبیس اظ ػٛأُ ٔؿشؼس وٙٙس ٜاػشٙبة قٛز ،سكریم ضا ٞطچ ٝؾطیغسط لغؼی ٕ٘ٛز  ٚزضٔبٖ زاضٚیی ضا ثٛٔ ٝلغ قطٚع وطز.

اًترٍکَکْب ٍ
ظبیر کَکعيّبی گرم هثجت
اًترٍکَکَض Enterococcus
ا٘شطٚوٛوٛؼٞب (وٛوؿیٞبی ضٚزٜای) لجالً ث ٝػٛٙاٖ اؾشطدشٛوٛنٞبی ٌط D ٜٚعجمٝثٙسی ٔدیقدس٘س ظیدطا زاضای آ٘شدیغٖ زیدٛاضٜ
ؾِّٛی ٌط ٚ D ٜٚیه ٌّیؿط َٚسبیىٛئیه اؾیس ٕٞطا ٜثب غكبء ؾیشٛدالؾٕی ٔیثبقٙس (ػس .)7-3 َٚثب ٚػٛز ایدٗ ٔكدرم قدسٜ
اؾز و ٝایٗ اضٌب٘یؿٓٞب اظ ؾبیط اؾدشطدشٛوٛنٞدبی ٌدطٔ D ٜٚؼدعا ٞؿدشٙس .اؾدشطدشٛوٛنٞدبی ٌدط D ٜٚغیطا٘شطٚودٛن (ٔب٘ٙدس
اؾشطدشٛوٛوٛؼ ثٚٛیؽ)ٌ ،طٜٞٚبی ا٘شطٚوٛوی  ٚغیطا٘شطٚوٛوی ثط اؾدبؼ ذهٛندیبر فیعیِٛدٛغیىی  ٚثدب آ٘دبِیع اؾدیس٘ٛوّئیه اظ
یىسیٍط ٔشٕبیع ٔیق٘ٛس (ػس .)7-4 َٚزض ؾبَ  1984ا٘شطٚوٛنٞب ٔؼسزاً ث ٝیه ػٙؽ ػسیس ث٘ ٝبْ ا٘شطٚوٛوٛؼ عجمٝثٙسی قس٘س.
ٌٞٝ٘ٛبی ٔ ٟٓوّیٙیىی ا٘شطٚوٛوٛؼ فىبِیؽ  ٚا٘شطٚوٛوٛؼ فؿیٔ ْٛیثبقٙس.

جذٍل 7-3اًترٍکٍَظْبی هْن
ارگبًیعن

اًشقبق تبریخي

ا٘شطٚوٛوٛؼ )(Enterococcus

ا٘شط ٖٚیؼٙی ضٚز ،ٜوٛوٛؼ یؼٙی ٌطز (وٛوؿی ضٚزٜای)
فىبِیؽ یؼٙی ٔطثٛط ثٔ ٝسفٛع

ا٘شطٚوٛوٛؼ فىبِیؽ )(E.faecalis
ا٘شطٚوٛوٛؼ فؿی(E.faecium) ْٛ
ا٘شطٚوٛوٛؼ ٌبِیٙبض(E.gallinarum) ْٚ
ا٘شطٚوٛوٛؼ وبظِیفالٚٚؼ )(E.casseliflavus

فؿی ْٛیؼٙی اظ ٔسفٛع
ٌبِیٙبض ْٚیؼٙی اظ ٔطؽ (ٔٙجغ آٖ ضٚزٔ ٜبویبٖ اّٞی اؾز)
وبظِی ٔٙؿٛة ث ٝوبظَ ،فالٚٚؼ یؼٙی ظضز (ظضز وبظَ)

جذٍل 7-4کلٌیساظیَى اًعبًي ٍ ثیوبری ًبشي از کَکعيّبی گرم هثجت کبتبالز هٌفي
ارگبًیعن

ثیوبری

آثیٛسطٚفیب )(Abiotrophia

ثبوشطیٕی ،ا٘سٚوبضزیز ،ػف٘ٛزٞبی چكٓ ،ػف٘ٛشیٞبی زٞب٘ی
ثبوشطیٕی ،ا٘سٚوبضزیز ،ػف٘ٛزٞبی ٔؼطای ازضاضی
ػف٘ٛزٞبی ٌٛـ ٔیب٘ی ٔعٔٗ
911

آئطٚوٛوٛؼ )(Aerococcus
آِٛئیٛوٛوٛؼ )(Alloiococcus
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ا٘شطٚوٛوٛؼ )(Enterococcus

ثبوشطیٕی ،ا٘سٚوبضزیز ،ػف٘ٛزٞبی ٔؼطای ازضاضی ،ػف٘ٛزٞبی ظذٓ

فبوالٔیب )(Facklamia

ثبوشطیٕی ،ػف٘ٛزٞبی ٔؼطای ازضاضی د سٙبؾّی ،ػف٘ٛزٞبی ظذٓ

غٔال )(Gemella
ٌطاِ٘ٛی وبسال )(Granulicatella

ثبوشطیٕی ،ا٘سٚوبضزیزٙٙٔ ،ػیز ،ػف٘ٛزٞبی ظذٓ ،اؾشئٔٛیّیز ،أذیٓ ،آثؿ ٝضیٛی
ثبوشطیٕی ،ػف٘ٛزٞبی ٔؼطای ازضاضیٙٙٔ ،ػیز
ثبوشطیٕی ،ا٘سٚوبضزیز ،ػف٘ٛزٞبی زٞب٘ی
ػف٘ٛزٞبی دٛؾز ،آثؿ ٝدؿشبٖ
ػف٘ٛزٞبی ظذٓ ،آثؿٞٝبی ٌٛـ

الوشٛوٛوٛؼ )(Lactococcus

ثبوشطیٕی ،ا٘سٚوبضزیز ،ػف٘ٛز ٔؼطای ازضاضی ،ػف٘ٛز چكٓ ،اؾشئٔٛیّیز

دسیٛوٛوٛؼ )(Pediococcus

ػف٘ٛزٞبی فطنزعّت

ٌّٛثی وبسال )(Globicatella
ّٞىٛوٛوٛؼ )(Helcococcus
ایٍٙبٚیٍطا٘(Ignavigranun) ْٛ

اؾشطدشٛوٛوٛؼ) (Streptococcusد٘ٛٔٛٙیٙٙٔ ،ػیز ،أذیٓ
ٚاٌٛوٛوٛؼ )(Vagococcus

ثبوشطیٕی ،دطیش٘ٛیز ،ػف٘ٛزٞبی ظذٓ

فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
ا٘شطٚوٛنٞب وٛوؿیٞبی ٌطْ ٔظجشی ٞؿشٙس و ٝث ٝنٛضر ػفشی  ٚظ٘ؼیطٜٞبی وٛسب ٜلطاض ٔیٌیط٘س (قىُ .)7-7
زض ٔٛضفِٛٛغی ٔیىطٚؾىٛدی غبِجبً ٕ٘ی سٛاٖ آٟ٘ب ضا اظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ د٘ٛٔٛٙی ٝثبظقٙبذز .ایٗ وٛوؿیٞب ثیٛٞاظی اذشیبضی ٞؿشٙس
 ٚزٔبی ادشیٕٓ ضقس  35Cاؾز ،اٌطچ ٝثیكشط ایعِٞٝٚب ٔیسٛا٘ٙس زض ٔحسٚز ٜزٔبی  10-45Cضقس وٙٙس .آٟ٘دب ثد ٝؾدِٟٛز ضٚی
ٔحیظ ثالز آٌبض ضقس وطز ٚ ٜثؼس اظ  24ؾبػز ا٘ىٛثبؾی ٖٛوّٙیٞبی ثعضي ؾفیس ضً٘ ایؼبز ٔیوٙٙدس .وّٙدیٞدب ثد ٝعدٛض سیذیده
غیطِٕٛٞیشیه ٞؿشٙس ،أب ٔیسٛا٘ٙس ِٕٛٞ -αیشیه یب ِٕٛٞ -یشیه ثبقٙس .ا٘شطٚوٛن زض حضٛض  NaCl %6/5ضقس ٔدیوٙدس%40 ،
ٕ٘ه نفطاٚی ضا سحُٕ ٔیوٙس ٔ ٚیسٛا٘س اؾىِٛیٗ ضا ٞیدسضِٚیع ٕ٘بیدس .ایدٗ ذهٛندیبر دبید ٝای ٔدی سٛا٘ٙدس ثدطای سكدریم
ا٘شطٚوٛوٛؼ اظ ؾبیط وٛوؿیٞبی ٌطْ ٔظجز وبسبالظ ٔٙفی ٔفیس ثبقس .سؿزٞبی فٛٙسیذی ا٘شربثی (ٔب٘ٙدس ٚاودٙفٞدبی سرٕیدطی،
ٞیسضِٚیع دیطِٚیس٘ٚیُ ٘ -فشیُ آٔیس ] ،[PYRسحطن ،سِٛیس دیٍٕبٖ) ثطای سٕبیع ثیكشط ٌٞٝ٘ٛبی ا٘شطٚوٛوٛؼ ٔٛضز ٘یبظ ٔیثبقٙس.

شکل ً 7-7وًَِ رًگآهیسی گرم از اًترٍکَکَض فکبلیط
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پبتَشًس ٍ ایوٌي
ا٘شطٚوٛنٞب اضٌب٘یؿٓٞبی وٙٔٛؿبَ ٞؿشٙس و ٝهطفیز ٔحسٚزی ثطای ایؼبز ثیٕبضی زاض٘س .ایٗ ثبوشطیٞب سٛوؿیٗ لٛی ٘ساض٘س اٌط
چ ٝدطٚسئیٗٞبی ٞیسضِٚیع وٙٙس ٜای (ٔب٘ٙس ؾیشِٛیعیٗٞب ،غالسیٙبظ) قٙبذش ٝقسٜا٘سِٚ ،ی ٘مف آٟ٘ب زض ثیٕبضی ٔكرم ٘یؿدز .ثدٝ
عٛض وّی ایٗ ثبوشطیٞب ٕ٘یسٛا٘ٙس اظ ثّؼیس ٚ ٜوكش ٝقسٖ سٛؾظ ؾَّٞٛبی فبٌٛؾیز وٙٙس ٜفطاض وٙٙس .ثب ٚػٛز فمدساٖ فبوشٛضٞدبی
ٚیطٚال٘ؽ ٔ ،ٟٓا٘شطٚوٛنٞب ػبُٔ ثیٕبضیٞبی ػسی ٞؿشٙس .ثب قٙبؾبیی سؼسازی اظ ػٛأُ ٚیطٚال٘ؽ ا٘شطٚوٛوٛؾدٟب سدب ا٘دساظٜای
٘مف آٟ٘ب زض ثیٕبضیٞب ٔكرم قس ٜاؾز ،ثطای ٔظبَ فبوشٛضٞبی چؿجٙس ٜدطٚسئیٙی  ٚوطثٞٛیدسضاسی ،چؿدجٙسٌی ثد ٝؾدَّٞٛدبی
دٛقب٘ٙس ٜضٚزٚ ٚ ٜاغٖ ا٘ؿبٖ ضا سٙظیٓ ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ا٘شطٚوٛنٞب ٔیسٛا٘ٙس ثبوشطیٛؾیٗ سِٛیس وٙٙس و ٝثدبوشطیٞدبی ضلیدت ضا
ٟٔبض ٔیوٙٙس .قبیس ثعضيسطیٗ ذهٛنیز ا٘شطٚوٛنٞب ایٗ اؾز و ٝث ٝعٛض شاسی ث ٝثؿیبضی اظ آ٘شیثیٛسیدهٞدب ٔمدبٔ ْٚدیثبقدٙس
(ٔب٘ٙس اٌعاؾیّیٗ ،ؾفبِٛؾذٛضیٗٞب) یب غٖٞبی ٔمبٔٚز ضا ث ٝزؾز ٔیآٚض٘س (ٔب٘ٙس آٔیٌّٛٙیىٛظیدسٞب ٚ ٚا٘ىٔٛبیؿدیٗ) (ػدس.)7-5َٚ
ثٙبثطایٗ ثب ٔهطف آ٘شیثیٛسیهٞبی ٚؾیغاِغیف ا٘شطٚوٛنٞب و ٝلؿٕشی اظ فّٛض عجیؼی ثیٕبضاٖ ٞؿدشٙسٔ ،دیسٛا٘ٙدس سىظیدط یبثٙدس ٚ
ثیٕبضی ایؼبز وٙٙس.
جذٍل  7-5فبکتَرّبی ٍیرٍالًط اًترٍکَکَض
فبکتَرّبی ٍیرٍالًط

اثرات ثیَلَشیک

ادّعیيّبی ظطح

ٔبز ٜسؼٕغوٙٙسٜ
دطٚسئیٗ ؾغحی ا٘شطٚوٛوی
ازٞؿیٗٞبی وطثٞٛیسضاسی
فبکتَرّبی ترشحي

ؾیشِٛیعیٗ
فطٖٔٛ
غالسیٙبظ

دطٚسئیٗ قجی ٛٔ ٝو ٝزض غكبی ؾیشٛدالؾٕی فطٚضفشٛٔ ٚ ٝػت سؿدٟیُ ا٘شمدبَ دالؾدٕیس ٚ
اسهبَ ث ٝؾَّٞٛبی ادیشّیبَ ٔیقٛز.
ازٞؿیٗ ػبُٔ اسهبَ ث ٝوالغٖ و ٝزض ا٘شطٚوٛوٛؼ فىبِیؽ ٔكبٞسٔ ٜیقٛز.
زض ثبوشطی ث ٝنٛضر ٔرشّف یبفز ٔیقٛزٚ ،اؾغ ٝاسهبَ ث ٝؾَّٞٛبی ٔیعثبٖ اؾز.
ثبوشطیٛؾیٗ دطٚسئیٙی ؤ ٝب٘غ اظ ضقس ثبوشطیٞبی ٌطْ ٔظجز ٔیقٛز (سؿٟیُ وّٙیعاؾی،)ٖٛ
اِمبی آؾیت ٔٛضؼی ثبفز
ػبشة قیٕیبیی ثطای ٘ٛسطٚفیُٞب ؤٕ ٝىٗ اؾز ٚاوٙف اِشٟبثی ضا سٙظیٓ ٕ٘بیس.
ٞیسضِٚیع غالسیٗ ،والغٌّٖٕٛٛٞ ،ثیٗ  ٚؾبیط دذشیسٞبی وٛچه

هقبٍهت آًتيثیَتیکي

دالؾٕیس ٔشؼسز  ٚغٖ وطٛٔٚظٔٚی ٔمبٔٚز ث ٝآٔیٌّٛٙیىٛظیسٞب ،ثشبالوشبْٞب ٘ٚ ٚىٔٛبیؿیٗ

اپیذهیَلَشی
ٕٞبٖعٛض و ٝاظ ٘بْ آٟ٘ب دیساؾز ا٘شطٚوٛنٞب ثبوشطیٞبی ضٚزٜای ٞؿشٙس و ٝثد ٝعدٛض قدبیغ زض ٔدسفٛع ا٘ؿدبٖ  ٚحیٛا٘دبر یبفدز
ٔیق٘ٛس .ثؿیبضی اظ ؾٛیٞ ٝبی ا٘شطٚوٛوٛؼ فىبِیؽ زض ضٚز ٜثعضي ( 107اضٌب٘یؿٓ زض ٞدط ٌدطْ ٔدسفٛع) ٕٞ ٚچٙدیٗ زض ٔؼدطای
ازضاضی د سٙبؾّی ٚػٛز زاض٘س .سٛظیغ ا٘شطٚوٛوٛؼ فؿی ْٛقجی ٝا٘شطٚوٛوٛؼ فىبِیؽ اؾز أب ایٗ اضٌب٘یؿٓٞب وٕشط قبیغ ٔیثبقدٙس.
ا٘شطٚوٛوٛؼٞب ث ٝعٛض قبیغ اظ ٔؼطای سٙفؿی یب اظ دٛؾز ػسا ٕ٘یق٘ٛس .ثیكشط ػف٘ٛزٞبی ا٘ؿب٘ی ثدب ا٘شطٚوٛودٛؼ اظ فّدٛض ضٚزٜ
ثیٕبضاٖ ؾطچكٕٔ ٝیٌیطزٞ .طچٙس اضٌب٘یؿٓٞب ٔی سٛا٘ٙس اظ ثیٕبضی ث ٝثیٕبض زیٍط یب اظ عطیك ٔهطف آة یب غصای آِٛزٙٔ ٜشمُ ق٘ٛس.
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ثیوبریّبی کلیٌیکي
ثب ٚػٛز سؼساز وٓ فبوشٛضٞبی ثیٕبضیظا ،ا٘شطٚوٛنٞب سٛا٘بیی ثبالیی ثطای ایؼبز ثیٕبضیٞبی سٟسیسوٙٙس ٜظ٘سٌی زاضا ٞؿشٙس .ثؿیبضی
اظ ٌٞٝ٘ٛب ث ٝعٛض وبُٔ ث ٕٝٞ ٝآ٘شیثیٛسیهٞبی زض زؾشطؼ ٔمبٞ ْٚؿشٙس .ا٘شطٚوٛنٞب ٔؿئ %10 َٛاظ ػف٘ٛدزٞدبی ثیٕبضؾدشب٘ی
ٞؿشٙس ٔ .ؼطای ازضاضی ٌ ٚطزـ ذ ٖٛقبیغسطیٗ ٔىبٖٞبیی ٞؿشٙس و ٝزضٌیط ٔیق٘ٛس.
ػف٘ٛزٞبی ا٘شطٚوٛوی ذهٛنبً زض ثیٕبضا٘ی و ٝوبسشطٞبی ازضاضی یب زاذُ ضٌی زاض٘دس  ٚزض ثیٕدبضا٘ی ود ٝثدطای ٔدسر عدٛال٘ی زض
ثیٕبضؾشبٖ ثؿشطی ثٛزٜا٘س  ٚآ٘شیثیٛسیهٞبی ٚؾیغاِغیف زضیبفدز ودطزٜا٘دس قدبیغ ٔدیثبقدٙس .اظ ػدٛاضو ػدسی ا٘شطٚوٛودٛؼ،
ا٘سٚوبضزیز اؾز و ٝثیٕبضی ثب ٔیعاٖ ٔطي ٔ ٚیط ثؿیبض ثبالٕٞطا ٜاؾز .ا٘شطٚوٛنٞب غبِجبً ثب آثؿٞٝبی زاذُ قىٕی ٕٞطاٞ ٜؿدشٙس
(ظیطا آٟ٘ب زض ضٚز ٜوّٙیعٔ ٜیق٘ٛس)ٕٞ .چٙیٗ ػف٘ٛزٞبی ظذٓ ایؼبز ٔیوٙٙس (ػس.)7-6َٚ

جذٍل  7-6خالصِ ثبلیٌي ثیوبریّبی اًترٍکَکي
عفًَت هجرای ادراری :زیؿٛضی  ٚدیٛضی اوظطاً زض ثیٕبضاٖ ثؿشطی زض ثیٕبضؾدشبٖ ثدب ودبض
ٌصاقشٗ وبسشط ازضاضی  ٚزضیبفز ؾفبِٛؾذٛضیٗ ٞبی ٚؾیغاِغیف ،قبیغ اؾز.
پریتًَیت :سٛضْ قىٓ  ٚحؿبؼ ثِٕ ٝؽ دؽ اظ سطٔٚبی قىٕی یب ػطاحدی؛ ثیٕدبضاٖ اغّدت
زاضای ست  ٚاحؿبؼ ٘بذٛقی ثٛز ٚ ٜوكز ذٔ ٖٛظجز ٔیقٛز.
اًذٍکبردیت :ػف٘ٛز ا٘سٚسّی ْٛیب زضیچٞٝبی لّت ٔیسٛا٘س ث ٝعٛض ٔعٔٗ یب حبز زض اضسجبط ثدب
ثبوشطیٕی دبیساض ،ثطٚظ ٕ٘بیس.

تشخیص آزهبیشگبّي
ا٘شطٚوٛنٞب ث ٝؾِٟٛز ضٚی ٔحیظٞبی غیطا٘شربثی ٔب٘ٙس ثالزآٌبض  ٚقىالر آٌبض ضقس ٔدیوٙٙدس .ا٘شطٚودٛنٞدب ٕٔىدٗ اؾدز زض
ضً٘آٔیعی ٌطْ قجی ٝاؾشطدشٛوٛوٛؼ د٘ٛٔٛٙی ٝثبقٙسِٚ ،ی ٔیسٛا٘ٙس ث ٝؾبزٌی ثب ٚاوٙفٞبی ثیٛقیٕیبیی ؾبزٜای (ا٘شطٚوٛنٞب ثٝ
ادشٛچیٗ ٔمبٞ ْٚؿشٙس ،زض نفطا حُ ٕ٘یق٘ٛس ٔ ٚیسٛا٘ٙس  PYRضا ٞیسضِٚیع وٙٙس) سكریم زاز ٜق٘ٛس .سؿزٞبی فٛٙسیذیه (ٔب٘ٙس
سِٛیس دیٍٕبٖ  ٚسحطن)  ٚضٚـ ٞبی ثیٛقیٕیبیی ثطای ٔشٕبیع وطزٖ ا٘شطٚوٛوٛؼ فىبِیؽ اظ ا٘شطٚوٛوٛؼ فؿی ٚ ْٛؾبیط ٌٞٝ٘ٛبی
ا٘شطٚوٛن ضطٚضی ٞؿشٙس.

درهبى ،پیشگیری ٍ کٌترل
زضٔبٖ ضس ٔیىطٚثی ػف٘ٛزٞبی ا٘شطٚوٛوی دیچیس ٜاؾز ظیطا اغّدت آ٘شدیثیٛسیدهٞدب زض غّظدزٞدبی ٔٙبؾدت اظ ٘ظدط وّیٙیىدی
ثبوشطی وف ٘یؿشٙس .زضٔبٖ قبُٔ سطویت ؾیٙطغیؿٓ یه آٔیٌّٛٙیىٛظیس  ٚیده آ٘شدیثیٛسیده فؼدبَ ضدس زیدٛاض ٜؾدِّٛی (ٔب٘ٙدس
آٔذیؾیّیٗ٘ٚ ،ىٔٛبیؿیٗ) ٔی ثبقسِ .یىٗ ٔمبٔٚز ث ٝآٔیٌّٛٙیىٛظیسٞب ،آٔذیؾیّیٗ ،دٙیؾیّیٗ ٘ٚ ٚىٔٛبیؿیٗ یده ٔكدىُ ػٕدسٜ
ٔی ثبقس .ث ٝعٛض سیذیه ثیكشط اظ  %25ا٘شطٚوٛن ٞب ث٘ٚ ٝىٔٛبیؿیٗ ٔمب ْٚقس ٜا٘س.
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خالصِ:
خالصِی اظترپتَکَکَض پیَشًس
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
وٛوؿیٟبی ٌطْ ٔظجز ثب آضایف ػفز یب ظ٘ؼیطٞ ٜبی ثّٙس
ثشب ِٕٛٞیشیه ؾٛیٞ ٝبی ثیٕبضیعا سط وذؿ َٛزاض٘س،
ٛٞاظی-ثیٟٛاظی اذشیبضی
وبسبالظ ٔٙفیٔ PYR ،ظجز ،حؿبؼ ث ٝثبؾیشطاؾیٗ ( سؿز ٔ)ٟٓ
زاضای وطثٞٛیسضار ٔرشم ٌط( ٜٚآ٘شی غٖ  ،)Aآ٘شی غٟ٘بی ٔرشم
سیخ زض زیٛاض ٜؾّ( َٛآ٘شی غٖ ) M
سِٛیس اؾشطدشِٛیعیٗ  DNase B ٚ Oو ٝآ٘شدی ثدبزی ثطػّید ٝآٟ٘دب
ثؿیبض ٔ ٟٓاؾز.
عَاهل ٍیرٍالًط
ث ٝػسٔ 7-1 َٚطاػؼ ٝقٛز
اپیذهیَلَشی
وّٙیعاؾددی ٖٛثددس ٖٚػالٔددز زض ثرددف فٛلددب٘ی زؾددشٍب ٜسددٙفؽ ٚ
وّٙیعاؾیٌ ٖٛصضا ضٚی دٛؾز
ٔسر وٛسبٞی ثط ضٚی ؾغٛح ذكه ثبلی ٔی ٔب٘سا٘شمبَ قرم ثدٝ
قرم اظ عطیك شضار سطقحی زؾشٍب ٜسٙفؽ(فبض٘ػیز) ،یب اظ عطیدك
قىؿشٗ ؾس دٛؾشی  ٚسٕبؼ ٔؿشمیٓ ثب فطز آِدٛز٘ ،ٜدیف حكدطار ٚ
زؾشٕبَ ٞبی آِٛزٜ
ثیكشط وٛزوبٖ  5-15ؾبِ ٝزض ٔؼطو ذغط ٞؿشٙس(فبض٘ػیز) ،ثیٕبضاٖ
ٔجددشال ثدد ٝػف٘ٛددز ثبفددز ٘ددطْ  ٚثبوشطیٕی(ؾددٙسضْ قددٛن ؾددٕی
اؾشطدشٛوٛوی) ،وٛزوبٖ  2-5ؾبِ ٝثب فمط ثٟساقشی (دیٛزضْ) ،افطاز وٓ
ؾٗ یب افطاز ٔؿدٗ ود ٝثیٕدبضی سٙفؿدی یدب دٛؾدشی لجّدی ٘بقدی اظ
اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع زاقش ٝا٘س(اضیعیذالؼ  ٚؾِّٛیز) ،وٛزوب٘ی ثدب
ثیٕبضیٟبی قسیس اؾشطدشٛوٛوی( ست ضٔبسیؿٕی ٌّٔٛ ٚطِ٘ٛٚفطیز)ػّی
ضغٓ فطاٌیط ثدٛزٖ ،ثیٕدبضی ثیكدشط فهدّی اؾدز .فبض٘ػیدز ثدب سدت
ضٔبسیؿٕی ٌّٔٛ ٚطِ٘ٛٚفطیز زض اضسجدبط اؾز(ثیكدشط زض فهد َٛؾدطز
ؾبَ).

دیٛزضْ ثب ٌّٔٛطِ٘ٛٚفطیز ٔطسجظ اؾز(ثیكشط زض فهٌ َٛطْ ؾبَ).
ثیوبری
فبض٘ػیز ،ست ٔرّٕىی ،دیٛزضْ ،اضیعیذالؼ ،ؾِّٛیز ،فبؾئیز ٘ىطٚظ زٙٞس،ٜ
ؾٙسضْ قٛن ؾٕی اؾشطدشٛوٛوی،
ِٙفب٘ػیز ،ؾذؿیؽ ،د٘ٛٔٛٙی ،ست ضٔبسیؿٕی ٌّٔٛ ٚطِ٘ٛٚفطیز
تشخیص
ضٚـ ٔیىطٚؾىٛدی  ٚضً٘ آٔیعی ٌطْ زض دٛؾز  ٚثبفز
سؿز آ٘شی غ٘ی ٔؿدشمیٓ (ٔفیدس زض سكدریم فبض٘ػیدز اؾدشطدشٛوٛوی) زض
نٛضر ٔٙفی قسٖ ثبیس وكز ا٘ؼبْ قٛز
وكز حؿبؾیز ثبالیی زاضز
سؿز وبسبالظ ٔٙفیٔ PYR ،ظجز ،حؿبؼ ث ٝثبؾیشطاؾیٗٚ ،ػدٛز آ٘شدی غٖ
اذشهبنی ٌط(ٜٚآ٘شی غٖ )A
سؿز  ASOو ٝثطای سكریم ست ضٔبسیؿٕی ٌّٔٛ ٚطِ٘ٛٚفطیز حبز ٔفیس
اؾز .سؿز آ٘شی  DNase Bثطای سكریم ٌّٔٛطِ٘ٛٚفطیز.
درهبى ،کٌترل ٍ پیشگیری
دٙی ؾیّیٗ زاضٚی ا٘شربثی،اضیشطٔٚبیؿیٗ ٚؾفبِٛؾذٛضیٗ ذٛضاوی ثطای افطاز
حؿبؼ ث ٝدٙی ؾیّیٗ .آ٘شی ثبزیٟبی ضدس اؾدشطدشٛوٛوی ثدطای ػف٘ٛشٟدبی
ٔرّٛط.
حبّٔیٗ اضٚفبض٘ىؽ ٔی سٛا٘ٙس زٚثبض ٜزضٔبٖ ق٘ٛس و٘ ٝجبیدس عدٛال٘ی ٔدسر
ثبقس ظیطا فّٛض عجیؼی ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز.
زضٔبٖ ثب آ٘شی ثیٛسیه ثٔ ٝسر  10ضٚظ اظ قطٚع ثیٕبضی ٔدب٘غ اظ ثدطٚظ سدت
ضٔبسیؿٕی ٔی قٛز.
افطاز ٔجشال ث ٝست ضٔبسیؿٕی ثطای دیكٍیطی اظ ثبوشطیٕی  ٚا٘سٚوبضزیز لجُ
اظ قطٚع ٞط ٌ ٝ٘ٛزضٔدبٖ سٟدبػٕی ٔب٘ٙدس اػٕدبَ ز٘سا٘ذعقدىی ثبیدس آ٘شدی
ثیٛسیه زضیبفز وٙٙس.
ثطای ٌّٔٛطِ٘ٛٚفطیز ث ٝزضٔبٖ آ٘شی ثیٛسیىی یب دطٚفیالوؿی ٘یبظی ٘یؿز.
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خالصِی اظترپتَکَکَض اگبالکتیِ
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
وٛوؿیٟبی ٌطْ ٔظجز ثب آضایف ظ٘ؼیطٞ ٜبی ثّٙس
ثشب ِٕٛٞیشیه یب غیط ِٕٛٞیشیه،
ٛٞاظی-ثیٟٛاظی اذشیبضی
وبسبالظ ٔٙفی ،سؿز ٞیذٛضار ٔظجز ،سؿدز ٔ CAMPظجدز
ثیوبری
(سؿز ٔ)ٟٓ
زاضای وطثٞٛیسضار ٔرشم ٌط ٜٚزض زیٛاض ٜؾّ( َٛآ٘شی غٖ  ،)Bثیٕبضی ظٚزضؼ ٘ٛظاز (د٘ٛٔٛٙیٙٙٔ ،ػیدز  ٚؾذؿدیؽ  7ضٚظ ددؽ اظ
آ٘شی غٟ٘بی ٔرشم سیخ زض وذؿ َٛدّی ؾدبوبضیسی  ٚددطٚسئیٗ سِٛس) ،ثیٕبضی زیطضؼ ٘ٛظاز (ثبوشطیٕی ٙٔٚػیز ثیف اظ یىٟفش ٝددؽ
اظ سِٛس) ،ػف٘ٛز زض ظ٘بٖ ثبضزاض ،ػف٘ٛز زض ثبِغیٗ (ػف٘ٛز اؾدشرٛاٖ،
ؾغحی (دطٚسئیٗ )C
ٔفبنُ ،دٛؾز  ٚثبفز ٘طْ)
ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ غیط ثبضزاض ٔجشال ث ٝزیبثز ؾطعبٖ  ٚاِىّیؿٓ زض ذغط
ثیٕبضی ٞؿشٙس.
ثطٚظ فهّی ٘ساضز.

عَاهل ٍیرٍالًط
دذشیسٌّٚیىبٖ ضریٓ زض زیٛاض ٜؾِّٛی و ٝاػبظٔ ٜی زٞس ثبوشطی
زض ؾغٛح ذكه ظ٘س ٜثٕب٘س.
دّی ؾبوبضیس وذؿِٛی ؤ ٝب٘غ اظ فبٌٛؾیشٛظ ثٚ ٝاؾغ ٝوٕذّٕدبٖ
ٔی قٛز.
آ٘عیٕٟبی ٞیسضِٚیع وٙٙس ٜود ٝثبفدز ضا سرطیدت ودطز ٚ ٜثبػدض
ا٘شكبض ثبوشطی زض ثبفشٟبی ػٕمی سط ٔی قٛز.
اپیذهیَلَشی
وّٙیعاؾی ٖٛثس ٖٚػالٔز زض ثردف فٛلدب٘ی زؾدشٍب ٜسدٙفؽ ٚ
زؾشٍب ٜازضاضی -سٙبؾّی
ثیكشط ٘ٛظازاٖ ػف٘ٛشٟب ضا زض ٍٙٞبْ ثبضزاضی یب ظایٕدبٖ عجیؼدی اظ
ٔبزضاٖ وؿت ٔی وٙٙس.
٘ٛظازا٘ی ثیكشط زض ذغط ٞؿشٙس ود)1(:ٝددبضٌی ویؿد ٝآة ظٚزسدط اظ
ٔٛػس ،سِٛس ظٚزضؼ ،عدٛال٘ی قدسٖ ٔدسر ظایٕدبٖ (ٔ )2دبزضاٖ
ثس ٖٚآ٘شی ثبزی اذشهبنی سیخ ٔ ٚیعاٖ ودٓ وٕذّٕدبٖ زاقدشٝ
ثبقٙس
وّٙیعاؾی ٖٛزض ٘بحی ٝزؾشٍب ٜسٙبؾّی ،ظ٘بٖ ضا ٔؿشؼس ؾذؽ دؽ
اظ ظایٕبٖ ٔیوٙس.

تشخیص
سؿز آ٘شی غ٘ی ٔؿشمیٓ حؿبؼ اؾز
وكز زض ٔحیظ ا٘شربثی
سؿز  PCRثطای غطثبٍِطی ظ٘بٖ ثبضزاض
افشطاق ثط اؾدبؼ سؿدز ودبسالظ ٔٙفدی ٔ CAMPظجدز ٞیدسضِٚیع
ٞیذٛضار ٔظجز وطثٞٛیسضار اذشهبنی ٌط( ٜٚآ٘شی غٖ ٌ Bط( ٜٚ
درهبى ،کٌترل ٍ پیشگیری
دٙدددی ؾدددیّیٗ  Gزاضٚی ا٘شردددبثی ،سطویجدددی اظ دٙدددی ؾدددیّیٗ ٚ
آٔیٌّٛٙیىٛظیس زض زضٔبٖ ثیٕبضاٖ ثب ػف٘ٛشٟدبی ػدسی٘ٚ ،ىٔٛبیؿدیٗ
ثطای ثیٕبضاٖ حؿبؼ ث ٝدٙی ؾیّیٗ
ثطای ٘ٛظازاٖ زض ذغط ،سؼٛیع دٙی ؾیّیٗ ثدٔ ٝدبزض ثدبضزاض حدسالُ 4
ؾبػز لجُ اظ ظایٕبٖ
اؾشفبز ٜاظ ٚاوؿٗ ٞدبی و٘ٛػٌٚد ٝدّدی ٚاالٖ ثدطای افدعایف آ٘شدی
ثبزیٟبی ٔبزضی سحز ثطضؾی اؾز.
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خالصِی اظترپتَکَکَض پٌَهًَیِ
وٛزوبٖ  ٚافطاز ٔؿٗ زض ذغط ٔٙٙػیز ٞؿشٙس.
افطا ٔجشال ث ٝاذشالالر ٕٞبسِٛٛغیه( ٔب٘ٙس :ثسذیٕی  ٚوٓ ذ٘ٛی
زاؾی قىُ) یب فبلس عحبَ زض ذغط ٞؿشٙس.
اٌطچ ٝاضٌب٘یؿٓ زض  ٕٝٞػب دطاوٙس ٜاؾز ،أب ثیكشط زض فهَٛ
ؾطز ؾبَ قبیغ ٞؿشٙس.

فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
وٛوؿیٟبی ٌطْ ٔظجز ثب آضایف ػفز (زیذّٛوٛن ) یب ظ٘ؼیطٜ
ٞبی وٛسب ٜو ٝثهٛضر ال٘ؿز وكیس ٜزیسٔ ٜی قٛز.
ٛٞاظی-ثیٟٛاظی اذشیبضی ،دط٘یبظ ٞؿشٙس
ثیكشط ؾٛیٞ ٝب زاضای وذؿٞ َٛؿشٙس
اؾیس سبیىٛئیه (دّی ؾبوبضیس  )Cزض زیٛاض ٜؾِّٛی غٙی اظ وِٛیٗ
اؾز ؤ ٝیشٛا٘س ثب یه دطٚسئیٗ ؾطْ (ٚ )CRPاوٙف زٞس .ایٗ ثیوبری
د٘ٛٔٛٙیٙٙٔ ،ػیز  ٚثبوشطیٕی
سؿز سكریهی ٔٙبؾجی ثطای ثیٕبضیٟبی اِشٟبثی اؾز.
ٚػٛز آ٘عیٓ اسِٛیشیه (آٔیساظ) زض زیٛاض ٜؾِّٛی ،ؾِّٟٛبی وٟٝٙ
ٔشحُٕ اسِٛیع ٔی ق٘ٛس ،وّٙی ٞبی ثب ٔطوع فطٚضفش ٝسِٛیس تشخیص
ضٚـ ٔیىطٚؾىٛدی ٕٞب٘ٙس وكز حؿبؼ اؾزٍٔ ،ط ایٙى ٝثیٕبض ثب
ٔیوٙٙس ،وّٙی ٞب آِفب ِٕٛٞیشیه ٞؿشٙس.
آ٘شی ثیٛسیه سحز زضٔبٖ ثبقس.
ثبوشطی ثٔ ٝحیظ وكز غٙی قس٘ ٜیبظ زاضز ( ثالز اٌبض)
عَاهل ٍیرٍالًط
دطٚسئیٟٙبی اسهبِی ؾغحی IgA ،دطٚسئبظ ،دِٛٔٛٙیعیٗ ،ثبوشطی ث ٝثؿیبضی اظ آ٘شی ثیٛسیىٟب حؿبؼ اؾز ثٙبثطایٗ وكز زض
سبیىٛئیه اؾیس ،لغؼبر دذشیسٌّٚیىبٖ  ٚفؿفطیُ وِٛیٗ وذؿ .َٛافطازی و ٝحشی ػعئی زضٔبٖ قس ٜثبقٙس ٔٙفی ٔیقٛز.
وبسبالظ ٔٙفی ،حؿبؼ ث ٝادشٛقیٗ  ٚحؿبؼ ث ٝنفطا
اپیذهیَلَشی
ثیكشط ػف٘ٛشٟب ا٘سٚغٖ  ٚثؼّز ا٘شكبض اظ ثبوشطیٟبی وّٙیع ٜزض
٘بظٚفبض٘ىؽ  ٚاضٚفبض٘ىؽ ثٔ ٝىبٟ٘بی زٚضسط(ٔب٘ٙس :ضیٞ ٝب ،ذ،ٖٛ
ٌٛـ  ٚؾیٛٙؼ)
وّٙیعاؾی ٖٛزض وٛزوبٖ ػٛاٖ ثیكشط زیسٔ ٜی قٛز.
ا٘شمبَ اظ عطیك لغطار ػف٘ٛی ٘بزض اؾز.
افطاز ٔجشال ث ٝػف٘ٛز ٚیطٚؾی لسیٕی زؾشٍب ٜسٙفؽ یب
اذشالالر ؾیؿشٓ دبوؿبظی ثبوشطیٟب ،زض ٔؼطو ذغط ٞؿشٙس.

درهبى ،کٌترل ٍ پیشگیری
دٙیؾیّیٗ زاضٚی ا٘شربثیٞ ،طچٙس و ٝؾٛیٞ ٝبی ٔمب ْٚزیس ٜقسٜ
اؾز.
ؾفبِٛؾذٛضیٟٙب وّطأفٙیىُ اضیشطٔٚبیؿیٗ ٘ٚىٔٛبیؿیٗ ثطای ثیٕبضاٖ
حؿبؼ یب زضٔبٖ ؾٛیٞ ٝبی ٔمب ْٚث ٝدٙی ؾیّیٗ ثىبض ٔیض٘ٚس.
اؾشفبز ٜاظ ٚاوؿٗ ٞبی و٘ٛػ 7 ٌٝٚهطفیشی ثطای وٛزوبٖ ظیط زٚ
ؾبَ ٚ ٚاوؿٗ ٞبی و٘ٛػ 23 ٌٝٚهطفیشی ثطای ثبِغیٗ زض ٔؼطو
ذغط سٛنیٔ ٝیقٛز.
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خالصِی اًترٍکَکَض
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر

وٛوؿیٞبی ٌطْ ٔظجز ػفز ػفز  ٚظ٘ؼیطٜٞبی وٛسبٔ( ٜكبث ٝاؾشطدشٛوٛوٛؼ د٘ٛٔٛٙی)ٝ
ثیٛٞاظی اذشیبضی
زیٛاض ٜؾِّٛی ثب آ٘شیغٖ اذشهبنی ٌطٌ( ٜٚطٌّ D ٜٚیؿط َٚسبیىٛئیه اؾیس)
فبکتَرّبی ٍیرٍالًط

ٔطاػؼ ٝث ٝػس7-4 َٚ
اپیذهیَلَشی

زض ٔؼطای ٔؼس ٜد ضٚزٜای ا٘ؿبٖ  ٚحیٛا٘بر وّٙیعٔ ٜیقٛز.
ؾبذشبض زیٛاض ٜؾِّٛی ثبوشطیٞبی ٌطْ ٔظجز لبزض ث ٝظیؿز ثط ضٚی ؾغٛح ٔحیغی ثطای زٚضٜٞبی عٛال٘ی ٔدی
ثبقٙس .اوظط ػف٘ٛزٞب اظ فّٛض ثبوشطیبیی ثیٕبض ٔٙكبء ٔیٌیطز .ا٘شكبض اظ فطزی ث ٝفطز زیٍط نٛضر ٔیٌیطز.
ثیٕبضاٖ زض ٔؼطو ذغط قبُٔ آٟ٘بیی و ٝثٔ ٝسر عٛال٘ی ثؿشطی قسٜا٘س  ٚسحز زضٔبٖ ثب آ٘شدیثیٛسیدهٞدبی
ٚؾیغاِغیف ٞؿشٙس (ثٚ ٝیػ ٜؾفبِٛؾذٛضیٗٞب ،اِجشٔ ٝمبٔٚز ا٘شطٚوٛنٞب شاسی اؾز).
ثیوبریّب

ػف٘ٛزٞبی ٔؼطای ازضاضی
ػف٘ٛزٞبی ظذٓ (ثٚ ٝیػ ٜػف٘ٛزٞبی زاذُ قىٕی  ٚچٙس ٔیىطٚثی)
ثبوشطیٕی  ٚا٘سٚوبضزیز
تشخیص

ضقس زض ٔحیظٞبی غیطا٘شربثی :افشطاق اظ اضٌب٘یؿٓٞبی ٚاثؿش ٝثٚ ٝؾیّ ٝسؿزٞبی ؾبز( ٜوبسدبالظ ٔٙفدیPYR ،

ٔظجزٔ ،مبٔٚز ث ٝنفطا  ٚادشٛقیٗ)
درهبى ،کٌترل ٍ پیشگیری

زضٔبٖ ثطای ػف٘ٛزٞبی ػسی ٘یبظٔٙس سطویت آٔیٌّٛٙیىٛظیسٞب ثدب آ٘شدیثیٛسیدهٞدبی ٔدثطط ثدط زیدٛاض ٜؾدِّٛی
(دٙیؾیّیٗ ،آٔذی ؾیّیٗ یب ٘ٚىٔٛبیؿیٗ) ػٛأدُ ػسیدسسط قدبُٔ ِدیٗظِٚیدس ،ویٙد ٛدطیؿدشیٗ /زاِفٛدطیؿدشیٗ ٚ
فّٛضٚوٛییِٖٞٛٛٙبی ا٘شربثی اؾز.
ٔمبٔٚز آ٘شی ثیٛسیىی زض حبَ افعایف اؾز  ٚػف٘ٛز ثب ثؿیبضی اظ ایعِٞٝٚب (ثٚ ٝیػ ٜا٘شطٚوٛوٛؼ فؿی )ْٛثب ٞیچ
آ٘شیثیٛسیىی لبثُ زضٔبٖ ٘یؿز.
دیكٍیطی  ٚوٙشطَ ػف٘ٛزٞب  :اؾشفبزٔ ٜحسٚز اظ آ٘شیثیٛسیه  ٚاؾشفبزٙٔ ٜبؾت اظ اثعاض وٙشطَ ػف٘ٛز
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فصل هشتم  :نیسریا

فصل ّشتن
ًیسریا

اّذاف فصل
داًشجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ بَد:
-

زض ١ٚضز ذه١نیبر ؾبذشبضی َ ٠كز ٞیؿطیب٤ب س١ضیح زٟ٤س.

-

اؾضبی جٟؽ ٞیؿطیب ضا ٞب٘ ثجطٞس.

-

ؾ١ا ٕٚثیٛبضیعایی ٞیؿطیب٤ب ضا قطح زٟ٤س.

-

دبس١غٞع  ٠ثیٛبضی٥بی ٞبقی اظ ٞیؿطیب٤ب ٚرشٗم ضا قطح زٟ٤س.

-

ض٠ق٥بی سكریم ،زضٚب ٠ ٜدیكٓیطی ؾهٞ١ش٥بی ٞیؿطیبیی ضا س١ضیح زٟ٤س.

ًیسریا

جٟؽ ٞیؿطیب ث ٣انشربض دعقٍ آٖٛبٞی (ٞیؿط) ٞبْ٘صاضی قس ٢اؾز .ای ٝجٟؽ قبٚ ٣ٞ١ْ 10 ٕٚیثبقس َه ٣زٞ١ْ ٠ه ٣یؿٟهی ٞیؿهطیب
ْ١ٞ١ض٢آ ٞ ٠یؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ ثطای اٞؿب ٜثیٛبضیظا ٚی ثبقٟس .ثًی٤٣ٞ١ْ ٣ب ٚؿ١ٛالً ض٠ی ؾط١ح ١َ١ٚؾی ا٠ض٠نبضُٞؽٞ ،بظ٠نبضُٞؽ
 ٠قكب٤بی زؾشٓب ٢ازضاضی  -سٟبؾٗی ؾبَ٤ ٝؿشٟس (جس٤٣ٞ١ْ .)8-1ٔ٠بی ای ٝجٟؽ ث ٣ن١ضر ََ١ؿی ْط٘ ٟٚهی ١٤اظی ث١ز٣َ ٢
ث ٣ن١ضر ز٠سبیی  ٠قجی ٣زا٤٣ٞبی ي ٢١٥زض َٟبض  ٙ٤يطاض ْطنش٣اٞس .ای ٝثبَشطی٤ب قیطٚشحطٌ  ٠نبيس اؾذ١ض ٤ؿهشٟس .سٛهب٘ ْٞ١ه٤٣هب
اَؿیساظ ٚثجز ث١ز ٠ ٢آٞعیَ ٙبسبالظ سٖ١یس ٚیَٟٟس .سٖ١یس اؾیس اظ َطث٤١یسضار ث ٣ططیى اَؿیساؾی ٜ١اؾز  ٣ٞسرٛیهط .س٥ٟهب زٞ١ْ ٠ه٣
ْ١ٞ١ض٢آ ٟٟٚ ٠ػیشیسیؽ ثطای اٞؿب ٜثیٛبضیظا ٤ؿشٟس  ٠ثًی٤٣ٞ١ْ ٣ب ٠یهط٠الٞؽ َٛشهطی زاقهش ٠ ٣ؾٚ١ٛهبً زض ثیٛهبضا ٜزاضای ضهؿم
ؾیؿش ٙایٟٛی َ ٠ؿبٞی َ ٣زاضای ٚكُالر جؿٛی ٤ؿشٟس ثیٛبضیظا ٚیثبقٟس .ایُٟال َ١ض٠زٞؽ َ ٠یهٟٓال َیٟٓهب زض ا٠ض٠نهبضُٞؽ
اٞؿبَٟٗ ٜیع ٢قس ٠ ٢دبس١غ ٜنطنزطٗت ٚی ثبقٟس.
جذٍل ً 8-1یسریا ّاي هْن
ارگاًیسن

تاریخچِ پیذایش

ٞیؿطیب

ث ٣انشربض دعقٍ آٖٛبٞی آٖجهطر ٞیؿهطَ ،ه ٣اضسجهبن ایهٝ
ثبَشطی ضا ثب ثیٛبضی ْ١ٟض٢آ س١نیم ١ٛٞز.
اقبض ٢ث ٣ثیٛبضی ْ١ٟض( ٢ؾ١ظاٌ)
ؾب ٕٚاٖش٥بة ٟٟٚػ
ث ٣انشربض َبقم آ .٘ ٜایُٝ
َٟٗی٤بی ای ٝثبَشطی آْبض ضا اظ ثیٚ ٝی ثطٞس.
ث ٣انشربض ثبَشطی١ٖ١غیؿز اٚطیُبیی اٖیعاثز َیّٟ

ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ
ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ
ایُٟال
ایُٟال َ١ض٠زٞؽ
َیٟٓال
ًیسریا گًََرُآ ٍ ًیسریا هٌٌصیتیذیس

ثیٛبضی ٞبقی اظ ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض ٢آ زض اقٗت َك١ض٤بی ج٥ب ٜقٟبذش ٣قس ٢اؾز  ٠ؾٗی ضقه ٙزض ٚهب ٜآٞشهی ثیه١سیُی ٟ٤ه١ظ یُهی اظ
ٛ٥ٚشطی ٝثیٛبضی٥بیی اؾز َ ٣اظ ططیى سٛبؼ جٟؿی ٟٚشًٕ ٚی ق١ز.
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الی ٣ای اططال ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ ضا د١قبٞیس ٢اؾز َٛ٤ ٣بَ ٜذؿ ٔ١دٗی ؾبَبضیسی اؾز .ثهبَشطی٤هب ثه ٣نه١ضر ْهط٘ ٟٚههی،
زیذٗ ٠ ٌ١َ١زاضای َذؿ ٔ١دٗیؾبَبضیسی ٤ؿشٟس َ ٣ؾٚ١ٛبً زض ٞبحیٞ ٣بظ٠نبضُٞؽ انطاز ؾبَٖٟٗ ٙیعٚ ٢یقٞ١س .ایه ٝثهبَشطی زٚ٠هیٝ
ؾبٖ١ٚ ٕٚس ٟٟٚػیز زض انطاز ثبٖف ٚیثبقس .دیكطنز ؾطیؽ ثیٛبضی زض ٚجشالیب ٜثٟٟٚ ٣ػیز١ٚ ،جهت سهطؼ ٠ ٠حكهز ظیهبزی زض آ٥ٞهب
ٚیق١ز َ ٣اظ ایٖ ٝحبظ يبثٕ ًٚبیؿ ٣ثب ؾبیط ثیٛبضی٤ب ٞیؿشس.

فیسیَلَشي ٍ ساختار
ْ٤٣ٞ١بی ٞیؿطیب ََ١ؿی ْط٘ ٟٚهی ١٤ ٠اظی ٚیثبقٟس  ٠زیذٗ٤ ٌ١َ١ب ث ٣قُٕ زا٤٣ٞبی ي ٢١٥زض َٟبض  ٙ٤يطاض ٚهیْیطٞهس (قهُٕ
 .)8-1ای ٝثبَشطی ٤ب نبيس سحطٌ  ٠اٞس٠ؾذ١ض ٚیثبقٟس .اَؿیساظ َ ٠بسبالظ ٚثجز ٤ؿشٟس .اظ اَؿیساؾی ٜ١يٟهس٤ب (ٞه ٣سرٛیهط) اؾهیس
ایجبز ٚیٛٞبیٟسٞ .یؿطیب ْ١ٞ١ض ٢آ اظ اَؿیساؾیَ١ْٗ ٜ١ع اؾیس ایجبز ٚی ٛٞبیس ٖ٠ی ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ ثبؾث اَؿیساؾهیْٗ ٜ١هَ١ع ٠
ٚبٖش١ظ ٚیْطزز .اَؿیساؾی ٜ١يٟس٤ب ٠یػْی ٛ٥ٚی ثطای سهُیٍ ْ٤٣ٞ١بی ثیٛبضیظا ٚیثبقس.

شکل ً 8-1یسریا گٌَرُآ در ترشح هجراي ادراري .باکتري بِ صَرت دیپلَکَک است.

ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ اضْبٞیؿٛی ؾرز ضقس ٚ ٠كُٕدؿٟس اؾز َ ٣ج٥ز ضقس ٚحیط٤بی قٟی قسٞ ٢یبظ زاضز .ذكهُی ٚحهیط ٠ ٠جه١ز
اؾیس٤بی چطة ،ثط ض٠ی ضقس آ٥ٞب اثط ٟٚهی زاضز .ثطای ضنؽ ایٚ ٝؿضٕ  ٠ثطای ذٟثی َطز ٜاثط اؾیس٤بی چطة ،اظ ٚحٗهٞ ٔ١كبؾهش٣
زض ٚحیط َكز اؾشهبزٚ ٢یَٟٟس .زٚبی ٚطٗ١ة ضقس اضْبٞیؿ 35 ٙسب  37زضج ٣ث١ز ٠ ٢زض زٚب٤بی دبیی ٝيهبزض ثه ٣ضقهس ٛٞهیثبقهس.
ضط١ثز ٞؿجی ٛ٤طا ٢ثب ْبظ  CO2اظ زیٓط ٞیبظٟٚسی٤بی ضقس ای ٝثبَشطی اؾز .ای ٝذه١نیبر یؿٟی زیط ضقس ث١زٚ ٠ ٜكُٕدؿٟس
ث١ز ٜآ ٜثبؾث ؾرشی زض جساؾبظی اضْبٞیؿ ٙاظ ٤٣ٞ١ٛٞبی َٗیٟیُی قس ٢اؾز .اظ ای ٝض ٠ث ٣زٖیٕ ؾس٘ قٟبذز ث١ٚ ٣يهؽ اضْبٞیؿه،ٙ
ثبَشطی ث ٣آؾبٞی اظ نطزی ث ٣نطز زیٓط ٟٚشًٕ ٚیق١ز.
اظ ٞػط ؾبذشٛبٞی ثبَشطی قجیْ ٣ط٘ ٟٚهی٤بؾز  ٠زاضای یٍ الیٞ ٣بظٌ دذشیسْٗ٠یُب ٜاؾز َ ٣ثی ٝالیه ٣ؾیش١دالؾهٛی زاذٗهی ٠
قكبی ثیطٞ٠ی ٠ايؽ قس ٢اؾز .زض ؾطح ذبضجی آ ٜثطذالل ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ َذؿَ ٔ١طث٤١یسضاسی ٠ج١ز ٞهساضز .ؾهطح ذهبضجی
ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ زاضای یٍ قبضغ ٟٚهی قجیَ ٣ذؿ ٔ١اؾز .ثبَشطی٥بیی َ ٣اظ ٤ ٣ٞ١ٛٞبی َٗیٟیُی سهبظ ٢جهسا ٚهی قهٞ١س زاضای دیٗهی

٤ؿشٟس َ ٣اظ قكبی ؾیش١دالؾٛی ٟٚكبء ْطنش ٠ ٣اظ ٚیب ٜقكبی ذبضجی ؾج١ض ٚی َٟس .سطَیت انٗی دیٗی ،دط٠سئیٟی ثهٞ ٣هب٘ دهیٗٝ
اؾز .ثیب ٜدیٗی زض اضسجبن ثب ثیٛبضیعایی اؾز ظیطا اظ یٍ ططل ثبؾث اسهبٔ ث ٣ؾٗ٥ٖ١بی ادیشٗیبٔ قیط ٚػَساض ٚهی قه١ز  ٠اظ طهطل
زیٓط ثبؾث ًٚبٚ٠ز ثَ ٣كش ٣قس ٜس١ؾط ١ٞسط٠نیٗ٥ب ٚی ْطزز.
ٙ٥ٚسطی ٝؾٗز ؾس٘ ایجبز ایٟٛی زائٛی  ٠ثط٠ظ ؾهٞ١ز٤بی ٚجسز زض ٚجشالیب ٜثٞ ٣یؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ زض ٞشیج ٣ؾُٗٛطز ١ٞاحی آٞشیغٞیٍ
َبٚالً ٚشكیط زض دط٠سئی ٝدیٗی ٝاؾز َ١ٚ ٣جت سكییطار نبظی زض ثیب ٜدط٠سئی ٝدیٗیٚ ٝی ْطزز َٛ٤ ٣ی ٝذبنیز س٥ی٠ ٣اَؿٚ ٝه١ثط
ضا ثب زق١اضی ١ٚاجٚ ٣ی َٟس .اظ دط٠سئی ٙ٥ٚ ٝقكبی ذبضجی اضْبٞیؿٚ ٙیس١ا ٜث ٣دط٠سئی por ٝاقهبضَ ٢هطز .ایه ٝدهط٠سئی ٝاظ ٞه١ؼ
دط٠سئی٥ٟبی د١ضی ٝث١ز ٠ ٢ثبؾث ایجبز ؾ١ضاخ یب َبٞبٔ زض قكبی ذبضجی ٚیقٞ١س .ز ٠زؾش ٣اظ دط٠سئی٤ٝهبی  porثهٞ ٣هب٘ ٠ por A
٠ por Bج١ز زاضز َ٤ ٣ط َسا٘ اظ آ٥ٞب زاضای ذبنیز آٞشیغٞی ٚشكیهط ٚهیثبقهس .ؾه١ـ٤هبی زاضای ٞ por Aؿهجز ثه ٣ذبنهیز
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َكٟسْی ؾط٘ ًٚبٚ٠ز زاقش ٠ ٣ثٟبثطای ٝای ٝؾ١ـ٤ب ثیكشط زض اضسجهبن ثهب ثیٛهبضی٤هبی ٟٚشكهط ٤ؿهشٟس .اظ سكییهطار آٞشهی غٞیهٍ
دط٠سئی٥ٟبی  porثطای ؾط٠سبیخ َطز ٜثبَشطی اؾشهبزٚ ٢یَٟٟس .زؾش ٣زیٓط دط٠سئی٤ٝبی قكبیی ثهٞ ٣هب٘ دهط٠سئی( opa ٝدهط٠سئیٝ
ؾبٚ ٕٚبر قس ٜیب دط٠سئی٠ )II ٝاؾط ٣اسهبٔ ٚیُط٠ة ث ٣ؾٗ ٔ١ادیشٗیبٔ ٤ؿشٟس .ثیب ٜای ٝدط٠سئی٤ٝب ثبؾث ایجبز َٟٗی٤بی َسض زض
ٚحیط َكز ٚیق١ز .ثٟبثطایًٞ ٝف انٗی ای ٝدط٠سئی٤ٝب زض اسهبٔ ث ٣ؾٗ٥ٖ١بی ٚرشٗم ٚیثبقس.

ْط ٢٠ؾ ٘١اظ دط٠سئی٤ٝب ٞ 1Rmpب٘ زاضٞس َ ٣ث ٣آ ٜدط٠سئیٞ III ٝیع ٚیْ١یٟس .ای ٝدط٠سئی ٝزض اثط احیبء سكییط ٚیَٟس .دهط٠سئی٤ٝهبی
ٚصَ١ض ٚحطٌ سٖ١یس آٞشیثبزی٥بی اؾز َ ٣ذبنیز ثبَشطیَكی ؾط٘ ؾٗیٞ ٣یؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ ضا ٥ٚبض ٚیَٟٟس.
آ ٝ٤اظ سطَیجبر الظ٘ ج٥ز ضقس ٚ ٠شبثٖ١یؿٞ ٙیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ ٞ ٠یؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ اؾز .ؾْ ٣ط ٢٠اظ دط٠سئی٤ٝهبی قكهبء ذهبضجی
قٟبذش ٣قس ٢اٞهس َه١ٚ ٣جهت َؿهت آ٤ه ٝاظ سطاٞؿههطی ،ٝالَشه١نطیْٗ١ٛ٤ ٠ ٝه١ثیٚ ٝهیقهٞ١س .دهط٠سئی ٝزیٓهط قكهبی ذهبضجی
ٖیذ١اٖیٓ١ؾبَبضیس ٞب٘ زاضزَ ٣زاضای ذبنیز اٞس٠سَ١ؿیٟی اؾز؛ ٖ٠ی ٖیذ١اٖیٓ١ؾبَبضیس ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ ثطذالل آٞشیغ١ٚ O ٜجه١ز زض
ٖیذ١دٗیؾبَبضیس ثبَشطی٤بی ْط٘ ٟٚهی ث ٣ؾٗز نًسا ٜظٞجیط٤٢بی جبٞجی ثٟٗس آٞشیغ ،Oٜنؿبٖیز  ٠س١ٟؼ آٞشیغٞهی ظیهبزی ٞهساضز .اظ
زیٓط دط٠سئی٤ٝبی ایٚ ٝیُط٠اضْبٞیؿ IgA1 ٙدط٠سئبظ اؾز َ IgA1 ٣ضا سجعی ٠ ٣قیطنؿبٔ ٚیَٟس  ٠ثبالذط ٢ثشبالَشبٚبظ٤ب َه ٣ثبؾهث
سجعی ٣حًٗ ٣ثشبالَشب٘ دٟیؾیٗی٤ٝب ٚیقٞ١س ( جس.)8-2 ٔ٠
ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ اَؿیساظ ٚثجز ث١ز ٠ ٢ث ٣ؾٗز ایجبز اؾیس اظ َْٗ١ع ٚ ٠بٖش١ظ ثب زیٓط ٞیؿطیب٤ب اذشالل زاضز .اٚب ٛٞیس١اٞس ؾَ١ط٠ظ
یب الَش١ظ ضا سرٛیط ٛٞبیسٞ .یؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ ث ٣ؾطْ٠ط٠د٥ب  ٠ؾط٠سبیذ٥بیی سًؿی ٙثٟسی ٚی ق١زْ13 .ط ٢٠ؾطٚی ثطاؾبؼ اذشالل
آٞشیغٞی زض ؾبذشٛبٞی َذؿ ٔ١دٗیؾبَبضیسی قٟبؾبیی قس٢اٞسْ .ط٤٢٠هبی ؾهطٚی  Y ،X ،W135 ،C ،B ،Aاقٗهت زض اضسجهبن ثهب
ثیٛبضی٥بی َُ١ٟٟٓٚی ٤ؿشٟس.
سًؿیٙثٟسی زض ؾطح ؾط٠سبیخ ثطاؾبؼ اذهشالل زض دهط٠سئی٤ٝهبی قكهبی ثیطٞ٠هی  ٠سطَیجهبر اٖیٓ١ؾهبَبضیسی زض  LOSاؾهز.
ؾط٠سبیذی ّٟثهبَشطی زض سًؿهی ٙثٟهسی٥بی ادیهسٚی١ٖ١غیٍ  ٠قٟبؾهبیی ٞػاز٤هبی ثیٛهبضیعا َهبضثطز زاضز٤ .طچٟهس اٚهط٠ظ ٢زض ١ٚايهؽ
ادیسٚی١ٖ١غی اظ ض٠ـ٤بی ٖ١ُٖ١ٚی ٚبٟٞس اُٖشط٠ن١ضظ آٞعیٛی چٟسَبٞ١ٞی ،آٞكزٓٞبضی  DNAثجبی ض٠قه٥بی ؾهط١ٖ٠غیٍ اؾهشهبز٢
ٚیَٟٟس .سٛب٘ ٥َُ١ٟٟٓٚبی ْط A ٢٠زاضای یٍ دط٠سئی ٝقكبی ذبضجی ٚكشطٌ ٤ؿشٟس  ٠س٥ٟب یٍ ؾط٠سبیخ زاضٞس ٖ٠ی ٞیؿهطیب٤بی
ْط C ٠ B ٢٠قب ٕٚچٟسی ٝؾط٠سبیخ ٤ؿشٟس.
جذٍل  8-2فاکتَرّاي ٍیرٍالًس ًیسریا گًََرُآ
فاکتَرّاي ٍیرٍالًس

اثرات بیَلَشیک

دیٗیٝ

دط٠سئیٟی َ٠ ٣اؾط ٣اسهبٔ اٖ٠ی ٣ث ٣ؾٗ٤ٔ١بی ثسٚ ٜ٠ػ ٢اٞؿهبٞی (ٚبٟٞهس ادیشٗیه٠ ٘١اغ،ٜ
ٖ ٣ٖ١نبٖ١ح ،حهط ٢ز٤بٞی) اؾز ،سساذٕ ثب َكشبض ١ٞسط٠نیٗی
دط٠سئی ٝد١ضی١ٚ ٣َ ٝجت انهعایف ثًهبء زاذهٕ ؾهٖٗ١ی ثهبَشطی ثهب ٛٚبٞؿهز اظ نیه١غٜ
(سطَیت) نبْٖ١یع٠ظٚ ٘٠یق١ز.
دط٠سئی ٝؾبَ ٕٚس٠ضر ٠ ٠اؾط ٣اسهبٔ ٚحُ ٙث ٣ؾٗ٤ٔ١بی یَ١بضی١سی
دط٠سئی ٝيبثٕ سكییط ،حهبغز ؾبیط آٞشیغ٤ٜبی ؾطحی (ٚبٟٞس دط٠سئی )LOS ٠ por ٝزض
ثطاثط آٞشیثبزی٤بی ثبَشطیَف
٠اؾطَ ٣ؿت آ ٝ٤ثطای ٚشبثٖ١یؿ ٙثبَشطی
٠اؾطَ ٣ؿت آ ٝ٤ثطای ٚشبثٖ١یؿ ٙثبَشطی
٠اؾطَ ٣ؿت آ ٝ٤ثطای ٚشبثٖ١یؿ ٙثبَشطی

دط٠سئی( Por ٝدط٠سئی)I ٝ
دط٠سئی( Opa ٝدط٠سئی)II ٝ
دط٠سئی( Rmp ٝدط٠سئی)III ٝ
دط٠سئی٤ٝبی ٚشهٕ قٞ١س ٢ث ٣سطاٞؿهطیٝ
دط٠سئی٤ٝبی ٚشهٕ قٞ١س ٢ث ٣الَش١نطیٝ
دط٠سئی٤ٝبی ٚشهٕ قٞ١س ٢ث١ْٗ١ٛ٤ ٣ثیٝ
Reduction Modifiable protein - 5
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LOS

 IgA1دط٠سئبظ
ثشبالَشبٚبظ

ٖیذ١اٖیٓ١ؾبَبضیس زاضای ذبنیز اٞس٠سَ١ؿیٝ
سرطیت ای١ْٗ١ٞ١ٛثی( IgA1 ٜ١ثب ًٞف ٞبٚؿٗ٠ ٘١یط٠الٞؽ)
٤یسضٖ٠یع حًٗ ٣ثشبالَشب٘ زض دٟیؾیٗیٝ

پاتَشًس ٍ ایوٌی
ْ ٌ١َ١ٟث ٣ؾٗ٤ٔ١بی ٚربطی ٚشهٕ قس ٠ ٢دؽ اظ ٠ض٠ز قط٠ؼ ث ٣سُثیط ٚیٛٞبیس .دؽ اظ ایٚ ٝطحٗ ٣ثب ؾج١ض اظ ؾٗ٤ٔ١بی ٚهصَ١ض
ث ٣نضبی ظیط ادیشٗیبٔ ٠اضز قس ٠ ٢ث ٣ای ٝسطسیت ثبؾث اؾشًطاض ؾهٞ١ز ٚیق١ز .دیٗی ٙ٥ٚسطی ٝؾب ٕٚقط٠ؼ اسهبٔ ث ٣ؾٗٚ ٔ١یعثهبٜ
اؾز .ؾٗ٤ٔ١بی نبيس دیٗی قیط ثیٛبضیعا ٤ؿشٟس .دؽ اظ اسهبٔ ثب َ ٍٛدیٗی ،دط٠سئی opa ٝثب یٍ اسهبٔ ٚحُ ٙثه ٣ؾهطح ؾهٗٔ١
ٚیعثب ٜثبؾث ٥ٚبجطر  ٠حطَز ثبَشطی ث ٣زاذٕ ؾٗ ٔ١ادیشٗیبٔ ٚیق١ز .ثطذی اظ ٚحًًیٚ ٝؿشًسٞهس َه ٣دهط٠سئی por ٝاظ ثهبَشطی
نبْ١ؾیز قس ٢حٛبیز ٚیَٟس ظیطا ٚبٞؽ اظ سطَیت نبْ١ظ ٘٠ثب ٖیع٠ظٚ ٘٠یق١زٖ .یذ١اٖیٓ١ؾبَبضیس  Losزض ْ١ٚ ٌ١َ١ٟجهت سحطیهٍ
دبؾد٤بی اٖش٥بثی قس ٠ ٢زض ٞشیج١ٚ ٣جت ض٤بیی ٚ TNF-αیْطزز َ ٣ای ٝؾب ٕٚثبؾث ثط٠ظ اَثط ؾالی ٙؾ١ظاٌ اؾز.
 IgG3آٞشی ثبزی قبٖت زض ؾهٞ١ز َْ١َ١ٟی اؾز .دبؾد آٞشیثبزی زض ثطاثط  porثؿیبض دبیی ٝاؾز ٖ٠ی آٞشیثبزی سٖ١یهس قهس ٢ؾٗیه٣
 ،Losدیٗی  opa ٠ثطاحشی يبثٕ قٟبؾبیی اؾز .آٞشیثبزی ؾٗی١ٚ LOS ٣جت نؿبٔ قسَٛ ٜذٗٛب ٠ ٜض٤بیی ٚ C5aیْطزز َ ٣ایهٝ
ؾب ٕٚذ١ز ١ٚجت ثط٠ظ اثطار َ١ٛسبَؿی  ٠جٗت ١ٞسط٠نیٕ٤ب ثٚ ٣حٕ ؾهٞ١ز ٚیقه١ز .آٞشهیثبزی٥هبی  IgA ٠ IgGثطؾٗیهRmp ٣

سٖ١یس ٚی ق١ز .انطازی َ ٣زاضای ًٞم َ ٠ب٤ف اجعای ؾیؿشَٛ ٙذٗٛب٤ ٜؿشٟس زض ثطاثط ثیٛبضی٤بی ؾیؿشٛیٍ ٞبقی اظ َْ١ٟهٌ١
حؿبؼ ٤ؿشٟس.
اؾشًطاض ثبَشطی ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ زض انطاز زض ٚؿطو سٛبؼ ثب ثبَشطی ث ٣ؾ١اٚهٕ ظیهط ثؿهشٓی زاضز -1 :س١اٞهبیی ثهبَشطی ج٥هز
َٟٗیعاؾی ٜ١زض ٞبظ٠نبضُٞؽ (ث٠ ٣اؾط ٣دیٗی)٠ -2 ،ج١ز آٞشیثبزی اذشهبنی ؾٗی ٣ؾط٠سبیخ ْ٠ط ٢٠ؾطٚی -3 ،اٞشكبض ؾیؿشٛیٍ ث٣
٠اؾطَ ٣ذؿ -4،ٔ١اثطار ؾٛی (ث٠ ٣اؾط LOS ٣اٞس٠سَ١ؿی.)ٝ
آظٚبیكبر ثبنز قٟبؾی ٞبحیٞ ٣بظ٠نبضُٞؽ ٞكب ٜزٟ٤س ٢ای١ٚ ٝض١ؼ اؾز َْ ٣یطٞس٤٢بی َبٚالً اذشهبنی ثطای اسهبٔ دیٗی ثبَشطی
ث ٣ؾٗ٤ٔ١بی اؾش١ا٣ٞای ثسٚ ٜ٠ػٞ ٢بظ٠نبضُٞؽ ٠ج١ز زاضزٟٟٚ .ػیز ٞبقی اظ ٞیؿطیب٤ب زض قیبة آٞشیثبزی٤بی ٚإثط ؾٗی ٣دٗیؾبَبضیس
َذؿ ٠ ٔ١زیٓط آٞشیغ٤ٜبی ثبَشطیبیی ثط٠ظ ٚیَٟس١ٞ .ظازا ٜزض اثشسای ظٞسْی ث ٣ؾٗز ٠ج١ز آٞشیثبزی٤بی ٚبزضی ٞؿجز ث ٣ثیٛبضی
ٚهٞ١یز زاضٞسٖ٠ ،ی دؽ اظ ْصقز ٚ 6ب ٢ای ٝآٞشیثبزی٤ب َب٤ف ٚییبثٟس .ثٛ٥ی ٝزٖیٕ قی١ؼ ثیٛهبضی زض َ١زَهب ٜثهبالی  2ؾهبٔ
ثیكشط اؾز .ؾیؿش ٙایٟٛی زض اثط سٛبؼ ثب ثبَشطی٤بی ٚكبث ٣َ ٣زاضای ٠اَٟف ٚشًبطؽ ثب آٞشیثبزی٤بی ٞیؿهطیب ٤ؿهشٟس ،سحطیهٍ
ٚیق١ز (ٙ٥ٚسطی ٝآ٥ٞب آٞشیغ K1 ٜاقطیكیبَٗی اؾز َ ٣ثب َذؿ ٔ١دٗیؾبَبضیسی ْط٠ B ٢٠اَٟف ٚشًبطؽ ٞكبٚ ٜیز٤س) .نؿبٖیهز
ثبَشطی َكی ٟٚبؾت زض حض١ض َٛذٗٛب ٠ ٜاجعای آ ٜانعایف ٚییبثس .ثٛ٤ ٣ی ٝزٖیٕ ثیٛبضاٞی َه ٣زاضای ًٞهم ؾیؿهشَٛ ٙذٗٛهبٜ
ذه١نبً ٤ C8 ٠ C7 ،C6 ،C5ؿشٟس  6000ثبض ثیكشط زض ٚؿطو ذطط اثشال ثٟٟٚ ٣ػیز ٞیؿطیبیی يطاض زاضٞس .زض ض ٝٛایٟٛی اٖ٠یه٣
ثب ٠اؾط ٣دبؾد ایٟٛی ١ٛ٤ضأ  ٠دبؾد ٖٟه١ؾیشی ث ٣آٞشیغ٤ٜبی ٟٟٚػیز ثبَشطیبیی ،زض ثیٛبضاٚ ٜجشال ث ٣نهط٘ حهبز ثیٛهبضی َهب٤ف
چكٓٛیطی زاضز.
ٛ٤ ٌ١َ١ٟٟٓٚبٟٞس ْ ٌ١َ١ٟيبزض ث ٣ضقس زاذٕ ؾٖٗ١ی  ٠زاذٕ نبْ١ؾیشی اؾز ٚ ٠یس١اٞس ث ٣نضب٤بی ظیط ادیشٗیبٔ ٥ٚبجطر ٛٞبیهس.
ذ١ال آٞشی نبْ١ؾیشی َذؿ ٔ١دٗی ؾبَبضیسی ثبَشطی ضا اظ سرطیت س١ؾط نبْ١ؾیش٥ب ٚحبنػز ٚی َٟس .ؾ١اضو ١ٚ LOSجه١ز زض
قكبی ثیطٞ٠ی ٟٚجط ث ٣اٞشكبض ؾط٠يی ؾهٞ١ز٤بی َ١َ١ٟٟٓٚی ٚیق١ز (نس ٣ٚث ٣ؾٗ ٔ١اٞس٠سٗیبٔ ،س١ض٘ زی١اض ٢ؾط٠و ،سطٚ٠ج١ؾیش١ظ،
اٞؿًبز زض ٜ٠ضْی ٟٚشكط) .ضٟٛبً ثبَشطی ؾٟبنط  ٠سطَیجبر قكبیی نطا٠اٞی ضا سٖ١یس ٚیَٟس َٚ ٣یس١اٟٞس ٠اضز نضبی ثی ٝؾٖٗ١ی قس٢
 ٠ثٛ٤ ٣طا ٢اٞس٠سَ١ؿی ٝحبنٕ اظ ثبَشطی ١ٚجت ٠اَٟف٤بی قسیس اٞس٠سَ١ؿیٍ زض ثیٛبضاٚ ٜجشال ثٟٟٚ ٣ػیز ْطزز.
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اپیذهیَلَشي
ؾ١ظاٌ ثیٛبضی ذبل اٞؿب٤ ٜبؾز َٚ ٣رع ٜقیطاٞؿبٞی ثطای آ ٜقٟبذشٞ ٣كس ٢اؾزٞ .ؿجز ٚ ٠یهعا ٜؾهٞ١هز زض ظٞهبٚ ٠ ٜهطزاٜ
ثطاثط اؾزٙ٥ٚ .سطی ٝضا ٢اٞشًبٔ ثیٛبضی اظ ضا ٢سٛبؼ جٟؿی اؾز .ذطط اثشال ث ٣ؾهٞ١ز زض ظٞب ٜثب یٍ ثبض سٛبؼ ثهب ٚهطز آٖه١ز50 ٢
زضنس اؾز  ٠ای ٝذطط زض ٚطزا ٜثطای یٍ ثبض سٛبؼ ثب ظ ٜآٖ١ز ٢زض حس٠ز  20زضنس ٚیثبقس .ذطط اثشال ث ٣ؾهٞ١هز زض اقربنهی
َ ٣ثب انطاز ْٞ١بْ ٜ١سٛبؼ جٟؿی زاضٞس ثیكشط ٚیق١ز.
ٙ٥ٚسطیٚ ٝرع ٜثیٛبضی انطاز غب٤طاً ؾبٖ ٠ ٙثس ٜ٠ؾالٚز ٤ؿشٟسٞ .بيٗی ٝثس ٜ٠ؾالٚز زض ظٞب ٜثیكشط اظ ٚهطزا٤ ٜؿهشٟس .ثیكهشط اظ
ٞیٛی اظ ظٞب ٜآٖ١ز ٢نبيس ؾالی ٙثبٖیٟی ث١ز ٢یب ؾالی ٙذهیهی زاضٞس .زض ن١ضسی َ ٣ثیكشط ٚطزاٚ ٜجشال ؾالیه ٙاٖ٠یه ٣ثیٛهبضی ضا ثهط٠ظ
ٚیزٟ٤س .ؾالی ٙثیٛبضی دؽ اظ چٟس ٤هش ٣زض ثیٛبضا ٜزضٚبٞ ٜكس ٢غب٤ط ٚیق١ز  ٠ثٛ٤ ٣ی ٝزٖیٕ زض طی ایٚ ٝهسر ٞهبيٗی ٝثهسٜ٠
ؾالی ٙثیٛبضی ،سؿسازقب ٜانعایف ٚییبثس.
ثیٛبضی ٟٟٚػیز ذبل اٞؿب ٜاؾز  ٠ث ٣ن١ضر اٞسٚیٍ زض ًٞبن ٚرشٗهی ثط٠ظ ٚیَٟس  ٠ث ٣ط١ض ادیهسٚی زض َكه١ض٤بی دیكهطنش٠ ٣
س١ؾؿ ٣یبنش ٙ٤ ٣غب٤ط ٚیق١ز .قی١ؼ ادیسٚیٍ ثیٛبضی زض جٛؿیز٤بی ثب ایٟٛی طجیؿی  ٠زؾز ٞر١ضز ٠ ٢جٛؿیز٤بیی ََٛ ٣شط زض
ٚؿطو ثیٛبضی ث١ز٢اٞس زض اثط ثط٠ظ ْ٤٣ٞ١بی ٠یط٠ال ٜجسیس دیف ٚیآیس .دبٞسٚی زض طی ج ّٟج٥بٞی زض َك١ض٤بی نًیهط ٚكهب٤س٢
قس ٢اؾز .اظ ٚیبْ 23 ٜط ٢٠ؾطٚیْ ،ط٤٢٠بی ؾطٚی  W135 ٠ Y ،C ،B ،Aؾب ٕٚاَثط ؾهٞ١ز٤ب ٤ؿشٟس .زض اض٠دب  ٠آٚطیُبْ ،هط٢٠
ؾطٚی  ٠ Y ٠ C ،Bزض َك١ض٤بی زض حبٔ س١ؾؿْ ٣ط ٢٠ؾطٚی  W135 ٠ Aقبٖجبً ؾبٟٟٚ ٕٚػیز یب َ١َ١ٟٟٓٚؿٛی اؾز .
ْط ٢٠ؾطٚی  W135 ٠ Yزض اضسجبن ثب دٞ١ٚ١ٟی َُ١ٟٟٓٚی ٤ؿشٟس .اٞشًبٔ ثیٛبضی اظ ططیهى يطهطار سٟهؿهی  ٠ثیكهشط زض نضهب٤بی
ٚؿس٠ز  ٠جب٤بیی َٚ ٣طز٘ زض سٛبؼ ثیكشطی ثب ٤ ٙ٤ؿشٟس ن١ضر ٚیْیطز .ذهب١ٞاز٤٢هبی دطجٛؿیهز َه ٣زض یهٍ ٚحهٕ ظٞهسْی
ٚیَٟٟس ،ؾطثبظاٞی َ ٣زض آؾبیكٓب٤٢بی ٞػبٚی ث ٣ؾط ٚیثطٞس ،ثچ٤٣بی ٚسضؾ٣ضَ ٠ ٠بضٟٚسا ٜثیٛبضؾشب ٜاظ ج ٣ٗٛانطازی ٤ؿشٟس َ٣
زض ٚحیط٤بی ثؿش ٣يطاض زاقش ٠ ٣زض سٛبؼ ٚؿشًی ٙثب سطقحبر سٟهؿی انطاز آٖ١ز ٢يطاض زاضٞس  ٠ثٛ٤ ٣ی ٝزٖیٕ ذطط اثشال ث ٣ثیٛهبضی
زض ای ٝانطاز ثیكشط اؾزٚ .طبٖؿ ٣ثط ض٠ی ٞبيٗی ٝثس ٜ٠ؾالٚزٞ ،كب ٜزٟ٤س ٢طیم ٠ؾیؿی اظ قی١ؼ ثیٛبضی (َٛشط اظ  1زضنهس سهب 40
زضنس) ٚیثبقسٞ .بيٗی ٝز٤بٞی ٞ ٠بظ٠نبضُٞؽ زض ثی ٝثچ٤٣بی زثؿشبٞی ١ٞ ٠ج١اٞهب ٜزضنهس ثیكهشطی زاضز .سكییهطار نههٗی اضسجهبن
چٟساٞی ثب قی١ؼ ثیٛبضی ٞساضز ،حشی اْط زض ٚب٤ ٢بی ؾطز  ٠ذكٍ ؾبٔ ،ثیٛبضی قبیؽ ق١ز اضسجبطی ٚیهب ٜنههٕ  ٠سكییهطار آ ٜثهب
ثیٛبضی  ٠قی١ؼ آٚ ٜكب٤سٞ ٢كس ٢اؾز .قی١ؼ اٞسٚی ثیٛبضی زض ثچ٤٣بی َٛشط اظ  5ؾبٔ ث٠ ٣یػ١ٞ ٢ظازا ٜثیكشط اؾز .انطاز ٚؿه،ٝ
ؾطثبظا ٠ ٜظٞساٞیب ٜزض ط ٔ١ادیسٚی ٞؿجز ث ٣ؾهٞ١ز ٚؿشؿسسط ٤ؿشٟس.

ًیسریا گًََرُآ
بیواريّاي بالیٌی
سَزاک
ا٠ضسطیز اٖ٠ی ٝؾالٚز ثبٖیٟی ثبضظ زض ٚطزا ٜاؾز .سطقحبر چطَی زض ٚجطای ازضاضی  ٠ؾ١ظـ ٟٓ٤ب٘ زنؽ ازضاض  2سب  5ض٠ظ دهؽ اظ
اثشال ث ٣ثیٛبضی ثط٠ظ ٚیَٟس (قُٕ  .)8-2ز٠ض 2 ٜ١َٛ ٢سب  5ض٠ظ ٚیثبقس .دؽ اظ طی ز٠ض ٜ١َٛ ٢زض  95زضنهس اظ ٚهطزاٚ ٜجهشال،
ؾالی ٙحبز ثیٛبضی ثط٠ظ ٚیَٟس .ؾالی ٙزیٓط زض ٚطزا ٜقب ٕٚادیسیسیٛیز ،دط٠ؾشبسیز ،آثؿ ٠ ٣ظذ ٙاططال ٚجطای ازضاضی ٚیثبقس.
ؾط٠یُؽ زض ظٞب ٜاٖ٠یٞ ٝبحی٣ای اؾز َ ٣زچبض ؾهٞ١ز ٞبقی اظ ْٚ ٌ١َ١ٞ١یق١ز .ثبَشطی س٥ٟب يبزض ث ٣آٖه١زَ ٢هطز ٜؾهٗ٤ٔ١هبی
ادیشٗیبٔ اؾش١ا٣ٞای اٞسٚ٠شط اؾز  ٠يبزض ث ٣آٖ١زَ ٢طز ٜؾٗ٤ٔ١بی ادیشٗیبٔ ؾٟٓهطـ ؾطح ٠اغٛٞ ٜیثبقس .ؾالی ٙثبٖیٟی ؾه١ظاٌ زض
ظٞب ٜث ٣ن١ضر سطقحبر ٠اغ ،ٜؾ١ظـ ازضاض  ٠زضز٤بی قُٛی اؾز .ؾهٞ١ز  ٠اٖش٥بة ٖ٤٣ٖ١بی نبٖ١ح ،نیجهط٠ظ ،اٞؿهساز ٖٖ١ه٤٣هبی
ضحٛی  ٠اٖش٥بة ٖٓ ٝزض  10سب  20زضنس اظ ظٞبٚ ٜجشال ثط٠ظ ٚیٛٞبیس.
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شکل  8-2ترشحات چرکی در بیوار هبتال بِ اٍرتریت

گٌَکَکسوی
ؾهٞ١ز٤بی ٟٚشكط قب ٕٚؾذشیؾٛی ،ؾهٞ١ز د١ؾز ٚ ٠ههٕ زض  1سب  3زضنس اظ ظٞبٚ ٜجشال غب٤ط ٚیق١ز .ای ٝؾالی ٙزض ٚطزا ٜثهب
زضنس َٛشطی ثط٠ظ ٚی ٛٞبیسٞ .ؿجز ثبالی ؾهٞ١ز ٟٚشكط زض ظٞب ٜث ٣ؾٗز ؾهٞ١ز٤بی ثس ٜ٠ؾالٚهز  ٠زضٚهبٞ ٜكهس ٢آ٥ٞهب اؾهز.
ؾالی ٙثبٖیٟی ؾهٞ١ز ٤بی ٟٚشكط قب ٕٚست ،آضسطیز ٥ٚبجط ،آضسطیز چطَی زض ٚچ زؾز ،ظا٤١ٞب ٚ ٠چ دب ،ثب ضاـ٤بی د١ؾهچٖ١ی زض
ظٚی ٣ٟاضیشٛبس١ظ زض يؿٛز٤بی اٞش٥بیی ثس ،ٜآسطیز چطَی زض ثبٖكی ٠ ٝؾس٘ ثط٠ظ ضاـ زض يؿٛز٤بی ن١يبٞی ثسٚ ٜبٟٞس س ٠ ٣ٟؾط زض
ثیٛبضا( ٜقُٕ .)8-3

شکل  8-3ضایعِ پَستی در عفًَت گًََرّآ هٌتشر

سایر بیواريّاي هربَط بِ ًیسریا گًََرُآ
ؾبیط ثیٛبضی٤بی ٚطسجط ثب ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ ؾجبضسٟس اظ :دطی٤ذبسیز (ؾٟسض ٘٠نیشع ه  ِ١٤ه َطسیؽ ،)1اٖش٥بة چطَی ٗٚشح( ٣ٛقهُٕ
 )8-4ذه١نبً زض ١ٞظازآٟ٤ ٜب٘ ؾج١ض اظ َبٞبٔ ظایٛب ٜیب انشبٖٛیبی ١ٞظازا ،2ٜؾه١ظاٌ ضَشه ٘١زض ٚهطزا٤ ٜهٙجهٟؽثهبظ  ٠نبضٞػیهز
ٚیثبقس.

شکل 8-4افتالویا ًَزادي ًاشی از گًََکَک

 Fitz-Hugh-curtis Syndromeـ 1
 Ophthalmia meonatorumـ 2
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ًیسریا هٌٌصیتیذیس
بیواريّاي بالیٌی

ٟٟٚػیز
ثیٛبضی ث ٣ط١ض ٞبْ٥بٞی  ٠ثب ؾالیٛی اظ يجیٕ ؾطزضز ،ست  ٠ؾالیٟٟٚ ٙػیز غب٤ط ٚیق١ز .زض ثچ٤٣بی َه ٙؾه ٠ ٝؾهبٔ زض ثطذهی
١ٚايؽ ؾالیٛی ث ٣ن١ضر قیطاذشهبنی ٚ ٠ؿ١ٛالً ٛ٤طا ٢ثب ست  ٠اؾشهطاـ ثط٠ظ ٚیَٟس .زض انطاز زضٚبٞ ٜكسٚ ،٢طِ ٚ ٠یهط زض حهس٠ز
 100زضنس ث١ز ٠ ٢زض انطازی َ ٣زض ظٚبٟٚ ٜبؾت  ٠ثب آٞشیثی١سیٍ ٟٚبؾت زضٚب ٜقٞ١س ایٚ ٝیعا ٜثه 10 ٣زضنهس ٚهیضؾهس٠ .يه١ؼ
ؾ١اضو ؾهجی ٞبزض اؾز ٖ٠ی ث٤ ٣ط حبٔ زض ثطذی ١ٚايؽ َب٤ف ق١ٟایی  ٠آضسطیز ٞبقی اظ ثبَشطی ْعاضـ ْطزیس ٢اؾز.
هٌٌگَکَکسی
ؾذشیؾٛی ثب ٟٟٚػیز  ٠یب ثسٟٟٚ ٜ٠ػیز س٥سیسی جسی  ٠ذططٞبٌ اؾز .سطٚ٠ج١ظ ضِ٤بی َ١چٍ ذٞ١ی  ٠زضْیطی ؾبیط اٞسا٘٤ب اظ
ذه١نیز ثبٖیٟی ثیٛبضی اؾز .ظذ٤ٙبی د١ؾشی ث ٣ن١ضر دشكیبی َ١چٍ اقٗت زض س ٠ ٣ٟاٞسا٘٤بی سحشبٞی ثط٠ظ ٚهیَٟهس َه ٣زض
ثطذی ١ٚايؽ ث ٙ٤ ٣دی١ؾش ٠ ٣ایجبز ظذ٤ٙبی ١ٛ٤ضاغیٍ ٠ؾیؽ ٚیٛٞبیس (قُٕ  .)8-5اٞؿًبز زضٜ٠ضْی ٟٚشكهط ٛ٤هطا ٢ثهب قه٠ ٌ١
سرطیت ز٠ططن ٣قسز آزضٞبٔ (ؾٟسض٠ ٘٠اسط ١٤ؼ نطزضیكٞ )1ٝیع ٚكب٤سٚ ٢یق١ز .ؾذشیؾٛی زض ثطذی ١ٚايؽ ض٠ظ٤ب ٤ ٠هش٤٣ب ازاٚه٣
یبنش ٠ ٣زض ایٚ ٝسر ؾالی ٙؾهٞ١ز ث ٣ن١ضر ست ثب زضج ٣حطاضر َ ،ٙآضسطیز  ٠ظذ٤ٙبی د١ؾشی ث ٣ن١ضر دشكی ثط٠ظ ٚیَٟهس .زض
ای ٝحبٖز دبؾد ث ٣آٞشیثی١سیٍ٤ب ٟٚبؾت اؾز.

شکل  8-5ضایعات پَستی در بیواراى هبتال بِ هٌٌگَکَکسوی،ضایعات پتیشیال بِ ّن پیَستِ بَدُ ٍ تاٍل ّوَراشیک را تشکیل
هیدٌّذ.

سایر سٌذرٍمّاي ًیسریا هٌٌصیتیذیس
اظ ؾبیط ؾهٞ١ز٤بی ایجبز قسٚ ٢ی س١ا ٜث ٣دٞ١ٚ١ٟی ،آضسطیز  ٠ا٠ضسطیز اقبضَ ٢طز .ؾالی ٙدٞ١ٚ١ٟی ٞبقهی اظ ؾهٞ١هز٤هبی زؾهشٓب٢
سٟهؿی ظ٠زسط اظ ؾبیط ؾالی ٙثط٠ظ ٚی َٟس .ؾالئٛی اظ يجیٕ ؾطن ،٣زضز يهؿ ٣ؾی ،٣ٟست  ٠احؿبؼ ؾطزی ٞیع ٚكهب٤سٚ ٢هیقه١ز .زض
ثیٛبضاٚ ٜؿشؿس ،نبضٞػیز ْ ٙ٤عاضـ قس ٢اؾز .ضٟٛبً دیفآْ٥ی زض ثیٛبضاٚ ٜجشال ث ٣دٚ١ٚ١ٟی َ١َ١ٟٟٓٚی ذ١ة اؾز.

 Waterhouse friderichsen syndromeـ 1
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تشخیص آزهایشگاّی
هیکرٍسکَپی
زض سكریم ؾ١ظاٌ زض ٚطزا ،ٜضّٞآٚیعی ْط٘ زض حهس٠ز 90زضنهس حؿبؾهیز 98 ٠زضنهس اذشهبنهیز زاضز (قهُٕ  .)8-1ایهٝ
حؿبؾیز زض ٚطزا ٜثس ٜ٠ؾالٚز ثبٖیٟی زض حس٠ز  60زضنس یب َٛشط اظ ایًٚ ٝساض اؾز .اٚب زض سؿیی ٝاٖش٥هبة ْهطز ٜضحه ٙزض ظٞهبٜ
ثس ٜ٠ؾالٚز یب زاضای ؾالٚز ثبٖیٟی ،ض ّٞآٚیعی ْهط٘ اضسجهبن نسزضنهس ثهب ؾه١ظاٌ ٞهساضز  ٠ثبیهس ٞشهبیی ٚثجهز ٚیُط٠ؾهُ١دی
(زیذٗ٤ٌ١َ١بی ْط٘ ٟٚهی) ثب ض٠ـ٤بی زیٓط ٚبٟٞس َكز سأییس ق١ز .ثٟبثطایٞ ٝشیجه ٣ضٞهّآٚیهعی ْهط٘ زض ظٞهبٚ ٠ ٜهطزا ٜزاضای
سطقحبر ٚجطای ازاضی يبثٕ يج ٔ١اؾز ٖ٠ی زض ظٞبٚ ٠ ٜطزا ٜثس ٜ٠ؾالٚز اْط ٞشیج ٣ضّٞآٚیعی ْط٘ ٟٚهی ثبقس ثبیس ٞشبیی َبض ثب
اٞجب٘ َكز اظ سطقحبر سأییس ق١ز .اظ ضّٞآٚیعی ْط٘ زض سكریم ؾطیؽ آضسطیز چطَی  ٙ٤اؾشهبزٚ ٢یق١ز اٚب زض سؿیی ٝثیٛهبضاٜ
ٚجشال ث ٣ؾ١ظاٌ اظ سطقحبر  ٠ظذ٤ٙبی د١ؾشی ،ؾهٞ١ز٤بی ًٚؿسی یب نبضٞػیز ضّٞآٚیعی ْط٘ حؿبؾیز ظیبزی ٞساضزٞ .یؿطیب٤بی
قیطثیٛبضیظا زض ا٠ض٠نبضُٞؽ  ٠ثبَشطی٤بی ٚكبث ٣آ٥ٞب زض زؾشٓب١ْ ٢اضـ زض ثطذی ١ٚايؽ ثب ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ اقشجبٚ ٢یقٞ١س.
ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ زضٚبیؽ ٚكعی ٞربؾی ( )CSFزض ثیٛبض ٚجشال ثٟٟٚ ٣ػیز ث ٣ضاحشی زیسٚ ٢یق١ز (قهُٕٓٚ )8-6هط ایُٟه ٣نهطز
زضٚب ٜآٞشی ثی١سیُی ضا قط٠ؼ َطز ٢ثبقس .زض اَثط ثیٛبضا ٜثب ثبَشطیٛی ٞبقی اظ ؾبیط اضْبٞیؿ٤ٙب ٚیعا ٜاضْبٞیؿ ٙزض ذ ٜ١ثؿهیبض َهٙ
اؾز  ٠ضّٞآٚیعی ْط٘ اضظقی ٞساضز .زض ثیٛبضاٚ ٜجشال ثٚ ٌ١ٟٟٓٚ ٣یعا ٜاضْبٞیؿ ٙزض ذ ٜ١ثؿیبض ظیبز اؾهز  ٠ثهب ضٞهّآٚیهعی اظ
ذٚ ٜ١حیطی اضْبٞیؿ٤ٙب يبثٕ ضؤیز ٚیثبقٟس.

شکل  8-6رًگآهیسي گرم هایع هغسي ـ ًخاعی کِ ًیسریا هٌٌصیتیذیس را ًشاى هیدّذ.

کشت
زض ٟٓ٤ب٘ ْ٣ٞ١ٛٞیطی ٚ ٠طاحٕ آ ٜاظ ج ٣ٗٛجٛؽآ٠ضی  ٣ٞ١ٛٞثبیس زيز َبنی َطزٞ .یؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ ث ٣ضاحشهی اظ ٞ١ٛٞه٤٣هبی زؾهشٓب٢
سٟبؾٗی يبثٕ جساؾبظی اؾز .اظ آٞجبیی َ ٣اضْبٞیؿ٤ٙبی قیطثیٛبضیظا ث ٣ط١ض طجیؿی زض ؾط١ح ٚربطی زؾهشٓب ٢سٟبؾهٗیًٚ ،ؿهس ٠
حٗى ظٞسْی ٚیَٟٟس؛ ثٛ٥ی ٝؾٗز ثبیس ج٥ز جساؾبظی اضْبٞیؿ ٙاظ ١ٞاحی ٚصَ١ض اظ ٚحیط٤بی اٞشربثی  ٠قیطاٞشربثی اؾشهبز ٢ق١ز.
ٙ٥ٚسطیٚ ٝحیط َكز اٞشربثی ج٥ز جساؾبظی اضْبٞیؿٚ ٙحیط سكییطیبنش ٣سبیطٚبضسیٚ ٠ ٝحیط قُالر آْبض ٚیثبقس.
ٚحیط اٞشربثی اظ ضقس ثؿیبضی اظ اضْبٞیؿ٤ٙبی نٗ١ض طجیؿی جْٗ١یطی ٚیَٟس .ث ٣ؾٗز حؿبؾیز ثطذی ْ٤٣ٞ١بی ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ ث٣
ٚ١ُٞ٠بیؿی١ٚ ٝج١ز زض ٚحیط اٞشربثی ثبیس اظ ٚحیط قیطاٞشربثی قُالر آْبض  ٙ٤اؾشهبز ٢ق١ز .ثه ٣ؾٗهز ٠جه١ز اؾهیس٤بی چهطة،
ی٤ٜ١بی نٗعی ٞ ٠یع دذش١ٚ ٜ١ج١ز زض ٚحیط٤بی ٚشسا ٔ٠آظٚبیكٓب٤ی (١ٞسطی ٝآْبض ،ثالزآْبض) َ ٣ثبؾث ؾس٘ ضقس ثطذی ْٞ١ه٤٣هبی
ٞیؿطیب ٚیق١ز اؾشهبز ٢اظ ایٚ ٝحیط٤ب ج٥ز قٟبؾبیی اضْبٞیؿٟٚ ٙبؾت ٞیؿز.
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الظ٘ ث ٣شَط اؾز َ ٌ١َ١ْٟ ٣زض ٚحیط٤بی ذكٍ  ٠ثس ٜ٠ضط١ثز ٞ ٠یع زض قطایط زٚبی دبیی ٝاظ ثی ٝذ١ا٤هس ضنهز .ثهٛ٤ ٣هیٝ
ؾٗز زض ٟٓ٤ب٘ ا١ُٞثبؾی ٜ١ثبیس ٚحیط ٥ٓٞساضی َكز ثبَشطی زاضای ضط١ثز ٞؿجی ث١زٞ ٠ ٢یع ثبیس زض ٟٓ٤ب٘ جٛؽآ٠ضی یهب اٞشًهبٔ
آظٚبیكٓب ٢اظ ؾطز قسٚ ٜحیط ذ١ززاضی ١ٛٞز .ث ٣ؾٗز ای ٣َ ٝز٤بْ ٣ٞطز ٜضح ٙؾٛس٢سطیٞ ٝبحی ٣ایجبز ؾهٞ١ز زض ظٞبٚ ٜهیثبقهس،
ثطای س٥ی ٣ٞ١ٛٞ ٣اظ ٞبحیٚ ٣صَ١ض ثبیس زيز ١ٛٞز.
٤٣ٞ١ٛٞبی ؾ١اة ًٚؿسی زض ظٞب ٜثب قطَبی جٟؿی ٚشؿسز  ٠ظٞبٛ٤ ٜجٟؽثبظ َ ٣نبيس ؾالیه ٙثهبٖیٟی ٤ؿهشٟس زاضای اضظـ اؾهز.
َكز ذ ٜ١نًط زض ٤هش ٣ا ٔ٠ؾهٞ١ز زض ٚجشالیب ٜث ٣ثیٛبضی ٟٚشكطٞ ،بقی اظ ْٚ ٌ١َ١ٟثجز ذ١ا٤س قس .زض  ٣ٞ١ٛٞحبنٕ اظ ٚههٕ
ٚجشال ث ٣آضسطیز دیكطنشٞ ٣شیجَ ٣كز ث ٣احشٛبٔ ظیبز ٚثجز ذ١ا٤س قسٞ .شبیی َكز ٤٣ٞ١ٛٞبی د١ؾشی ؾٚ١ٛبً اٛ٤یز ٞساضٞس.
اْطچٞ ٣یؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ ثًٚ ٣ساض ظیبز زض ذ ٠ CSF ،ٜ١ذٗط ٠ج١ز زاضز ٖ٠ی ث ٣زٖیٕ ٠جه١ز نبَش١ض٤هبی ؾهٛی زض ٚحهیط٤هبی
َكز  ٠ضساٞؿًبز ١ٚج١ز زض َكز ذ ٜ١ثبَشطی ٥ٚبض ٚیق١ز .زض ٟٓ٤ب٘ َبض ثب  ٣ٞ١ٛٞذ CSF ٠ ٜ١ثبیس زيز َطز ظیطا ثبَشطی٤بی
جساقس ٢زض ثیٛبضی٤بی ٟٚشكط ثؿیبض ثیٛبضیظا ٤ؿشٟس ٚ ٠یس١اٟٞس ثطای دطؾ ٕٟآظٚبیكٓب ٢ذططؾبظ ثبقٟس.
سایر رٍشْا
دط٠ة٤بی سجبضی ٚره١نی ثطای اؾیسَٗ١ٞئیٍ ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ ؾبذش ٣قس ٢اؾز َ ٣ثه٠ ٣ؾهیٗ ٣آ٥ٞهب ٚهیسه١اٚ ٜؿهشًیٛبً ج٥هز
قٟبؾبیی اضْبٞیؿ ٙاظ ٤٣ٞ١ٛٞبی َٗیٟیُی اؾشهبزَ ٢طز .ای ٝسؿز٤ب ؾال ٢٠ثط حؿبؾیز  ٠اذشهبنیز َبنی اظ ؾهطؾز ثهبالیی ٤هٙ
ثطذ١ضزاض ٤ؿشٟس (زض ثؿضی ١ٚاضز زض ؾطو  4ؾبؾز قٟبؾبیی ن١ضر ٚیْیطز) .زض ثطذی آظٚبیكٓب٤٢هب ثه ٣جهبی اٞجهب٘ َكهز اظ
ض٠ـ٤بی غٞشیُی ٖ١ُٖ١ٚ ٠ی ثطای قٟبؾبیی اؾشهبزٚ ٢یَٟٟس .ای ٝض٠ـ٤ب  ٙ٤اَ ٜ١ٟثطای ٞیؿطیب ْ١ٞ١ض٢آ َ ٠الٚیسیب٤ب يبثٕ اٞجب٘
اؾزٚ .كُٕ انٗی ای ٝض٠ـ آ ٜاؾز َ ٣اظ آٛٞ ٜیس١ا ٜثطای ثطضؾی ًٚبٚ٠ز آٞشیثی١سیُی دبس١غ٤ٜبی قٟبذش ٣قس ٢اؾشهبزَ ٢طز.
ض٠ـ ٤بی سجبضسی ثطای قٟبؾبیی ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ قب ٕٚقٟبؾبیی آٞشیغ٤ٜبی َذؿهٖ١ی زض  ٠ CSFذه ٠ ٜ١ازضاض (زض نه١ضر
سطقح آٞشیغ٤ٜب) اؾز َ ٣زض ْصقش ٣ثؿیبض ١ٚضز اؾشهبز ٢يطاض ٚیْطنز ٖ٠ی ث ٣زٖیٕ ای ٣َ ٝای ٝسؿز اظ ضّٞآٚیعی ْط٘ حؿبؾیز
َٛشطی زاضٞس ٞ ٠شبیی ٚثجز َبشة ظیبزی ٚره١نبً زض  ٣ٞ١ٛٞازضاض زاضٞس ،اٚط٠ظَٛ ٢شط اؾشهبزٚ ٢یق١ز .سؿش٥بی ثی١قهیٛیبیی ٞیهع زض
انشطاو ا١ٞاؼ ْ٤ ٣ٞ١بی ای ٝجٟؽ َبضثطز زاضٞس.
درهاى ،پیشگیري ٍ کٌترل
دٟیؾیٗیٚ ٝسر٤بؾز َ ٣زیٓط اٞشربة ا ٔ٠زض زضٚب ٜؾ١ظاٌ ٚحؿ١ة ٛٞیق١ز .سٖ١یس آٞهعی ٙثشبالَشبٚهبظ زض ثهبَشطی ثه ٣نه١ضر
ْؿشطز ٢زض سٛب٘ ًٞبن زٞیب ْعاضـ قس ٢اؾز .ؾٗز انٗی ًٚبٚ٠ز ٠ج١ز غ٤ٜبی ًٚبٚ٠ز زاض٠یهی اؾهز َه ٣س١ؾهط دالؾهٛیس َهس
ٚیقٞ١س .ؾب ٙ٥ٚ ٕٚزیٓط ًٚبٚ٠ز َ ٣سحز َٟشطٔ غ٤ٜبی َط١ٚ٠ظٚ٠ی اؾز ٚحهس٠ز ثه ٣دٟهیؾهیٗیٞ ٝجه١ز ٢ثُٗه ٣سشطاؾهبیُٗی،ٝ
اضیشطٚ٠بیؿی ٠ ٝآٚیْٗ١ٟیُ١ظیس٤ب ضا قبٚ ٕٚی ق١زًٚ .بٚ٠ز ٚصَ١ض زض اثط ثط٠ظ سكییطاسی زض قكبء  ٠ؾطح ذبضجی ثبَشطی ٚیثبقس َ٣
زض ٞشیج ٣اظ ٠ض٠ز ٞ ٠ه١ش آٞشیثی١سیهٍ ثه ٣زاذهٕ ثهبَشطی جٗهْ١یطی ٚهی قه١ز .ثه ٣سهبظْی ٚه١اضزی اظ ًٚبٚ٠هز زاض٠یهی زض ثطاثهط
نٗ١ضَ٠ی٤ٜ١ٖ١ٟب (ٚبٟٞس ؾیذط٠نَٗ١ؿبؾی )ٝاظ آنطیًب ،ج١ٟة قطيی آؾیب ،اؾشطاٖیب  ٠ثطذی ٟٚبطى آٚطیُب ْعاضـ قس ٢اؾز.
طجى دیك٥ٟبز  CDCج٥ز زضٚب ٜاٖ٠ی ٣زض ْ١ٞ١ض٢آی قیطٟٚشكط اظ ؾهشطیبَؿ ،ٜ١ؾهیَؿی ،ٙؾیذط٠نَٗ١ؿبؾی ٝیهب ٖ٠١نَٗ١ؿبؾهیٝ
اؾشهبزٚ ٢ی ق١ز .زض ن١ضر ؾهٞ١ز ٙ٤ظٚب ٜثب َالٚیسیب ٚی س١ا ٜاظ ؾبیط ؾ١اٚ ٕٚبٟٞس زاَؿی ؾیُٗی ،ٝآظیشطٚ٠بیؿی ٙ٤ ٝث ٣ن١ضر
 ُٕٛٚزاض٠یی اؾشهبز١ٛٞ ٢ز.
سب ث ٣حبٔ ٠اَؿَ ٝبٚالً ٚإثط ؾٗی ٣آ ٜقٟبذشٞ ٣كس ٢اؾزْ .هشٚ ٣یق١ز آٞشیثبزی ؾٗی ٣دیٗی LOS ٠ por ،سب حس٠زی ٚإثط اؾهز.
اظ ٚكُالر زض ؾس٘ ١ٚنًیز ضا٤٢بی دیكٓیطی ٚجشالیب ٜث ٣ؾ١ظاٌ ،انعایف ؾهٞ١ز٤بی دیچیس ٢زض ثی ٝانطاز ثیثٟهس  ٠ثهبض اؾهز.
اٖجشٞ ٣جبیس س١ٟؼ آٞشیغٞی زض ؾطح قكبی ذبضجی ٞیؿطیب ٤٣ٞ١ْ ٠بی ٚرشٗم آ ٜضا اظ ٞػط ز٠ض زاقز.
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دط٠سئی٤ٝبی دیٗی یُی اظ ؾ١اٚ ٕٚإثط زض ٚهٞ١یز اؾز .ای ٝدط٠سئی ٝثیكشط زض ١ٚضز ١ٞظازاٚ ٜجشال ث ٣ؾ١ظاٌ چكٛی اٛ٤یهز زاضز.
اٚط٠ظٚ ،٢حٗ 1 ٔ١زضنس ٞیشطار ًٞط ،٢سشطاؾبیُٗی 1 ٝزضنس  ٠اضیشطٚ٠بیؿی 0/5 ٝزضنس زض چك١ٞ ٙظازا ٜثه ٣نه١ضر ضایهی اؾهشهبز٢
ٚیق١ز .اؾشهبز ٢اظ دٟیؾیٗی ٝج٥ز حهبغز زض ثطاثط ثیٛبضی٤بی جٟؿی  ٠ث ٣ؾ١ٟا ٜدیكٓیطی یٍ ض٠ـ قیطٚإثط اؾز.
ٛ٥ٚشطی ٝؾ١اٚ ٕٚإثط زض جْٗ١یطی  ٠دیكٓیطی اظ ادیسٚی ٞبقی اظ ای ٝاضْبٞیؿ ٙث ٣ایه ٝقهطح اؾهز :انهعایف ؾهطح ٚؿٗٚ١هبر ٠
اطالؾبر انطاز جبٚؿ ،٣قٟبؾبیی انطاز ثیثٟس  ٠ثبض جٟؿی  ٠زضٚب ٜآ٥ٞب ،اؾشهبز ٢اظ ٠ؾبیٕ ٚحبنع جٟؿی زض ٟٓ٤هب٘ سٛهبؼ جٟؿهی،
دیٓیطی جسی ثیٛبضا ٜؾ١ظاَی  ٠اٞجب٘ آ١ٚظـ٤بی ؾٚ١ٛی .الظ٘ ث ٣شَط اؾز َه ٣ؾهٞ١هز٤هبی ٚهعٞ ٝٚبقهی اظ ایه ٝاضْبٞیؿهٙ
ٚیس١اٞس ٟٚجط ث ٣ؾهٞ١ز ٤بی ثس ٜ٠ؾالٚز  ٠دبیساض ْكش ٣َ ٣زض ای ٝن١ضر نطز ثٚ ٣رع ٜثیٛبضی سجسیٕ قسٛ٤ ٠ ٢ی ٝاٚط ١ٚجهت
انعایف قی١ؼ ثیٛبضی ٚیْطزز.
زضٚبٟٚ ٜبؾت زاض٠یی  ٠سساثیط ٚحبنػشی ثطای ثیٛبضاٚ ٜجشال ثٟٟٚ ٣ػیز ؾال ٢٠ثط َب٤ف ؾالی ٙثیٛبضی اظ ٚیعاٚ ٜطِ ٚ ٠یط ٞبقهی
اظ آ ٙ٤ ٜذ١ا٤س َبؾز .ؾٖ١هٞ١بٚیس٤ب ث ٣ؾ١ٟا ٜذط ا ٔ٠زضٚب ٜثیٛبضی ٤ؿشٟس ٖ٠ی اٚط٠ظ ٢ث ٣ؾٗز انهعایف ًٚبٚ٠هز ٚیُط٠ثهی اظ
اثطار آَ ٜبؾش ٣قس ٢اؾز .ؾٛس٢سطی ٝاٞشربة زاض٠یی دٟی ؾیٗی ٝاؾز ًَٚ ٣بٚ٠ز زض ثطاثط آ ٜض ٠ث ٣انعایف ٚیثبقهس .ثه ٣سهبظْی
ًٚبٚ٠ز زض ثطاثط َٗطاٚهٟیُٕ  ٠ضیهبٚذیْ ٙ٤ ٝعاضـ قس ٢اؾز .ثٛ٤ ٣ی ٝزٖیٕ ٤٣ٞ١ٛٞبی جسا قس ٢اظ ثیٛبضاٞی َٞ ٣ؿجز ث ٣زضٚهبٜ
سجطثی دبؾد ٟٚبؾجی ٛٞیزٟ٤س ثبیس اظ ٞػط اؾشهبز ٢اظ آٞشیثی١سیٍ ٚإثط  ٠ج٥ز ثطضؾی ًٚبٚ٠ز زاض٠یی ٚه١ضز اضظیهبثی زيیهى يهطاض
ْیطٞس.
ضیكَٟ٣ی َبٞ ٕٚبيٗی ٝؾبٖ ٙزض ٞیؿطیب ٟٟٚػیشیسیؽ ثؿیس ثٞ ٣ػط ٚیضؾس ثٛ٤ ٣ی ٝزٖیٕ َ١قف ٚیق١ز َ ٣زضٚب ٜزاض٠یهی ٟٚبؾهت
زض انطازی َ ٣زض ٚؿطو سٛبؼ ثب ثیٛبضا ٜيطاض زاضٞس ن١ضر ْطنشٞ ٠ ٣یع ایٟٛی ای ٝانطاز ٞؿجز ثْ ٣ط٥٤٠بی ؾطٚی  ٠ ٙ٥ٚثیٛبضیظا
انعایف زاز ٢ق١ز ٙ٤ .اَ ٜ١ٟاظ ؾٖ١هٞ١بٚیس٤ب ثطای زضٚب ٜاؾشهبزٛٞ ٢یق١ز .اظ دٟیؾیٗی ٝثطای حصل ٞبيٗی ٝؾبٖ ٙاؾشهبزٚ ٢یْطزز.
ٚی١ٟؾبیُٗی ٠ ٝضیهبٚذی ٝز ٠زاض٠ی ٚإثط ثطای زضٚب٤ ٜؿشٟس ظیطا يبزض ث٠ ٣ض٠ز ث ٣ؾٗ٤ٔ١بی ٚربطی ث١ز ٠ ٢زض طهی زضٚهب ٜاثهطار
ؾٛی ذ١ز ضا ثٚ ٣ط٠ض ؾٗی ٣ثبَشطی غب٤ط ٚیؾبظٞس .اظ ؾٖ١هٞ١بٚیس٤ب ثطای زضٚب ٜانطازی َ ٣زض ٚؿطو ؾ١ی٤٣بی حؿبؼ يطاض زاضٞهس
اؾشهبزٚ ٢یق١ز .ضیهبٚذی ٝزض ١ٚايؽ ًٚبٚ٠ز ث ٣ؾٖ١هٞ١بٚیس٤ب َبضثطز زاضز .اظ ٠اَؿ٤ٝبی دٗی٠االٚ ٜإثط ؾٗیْ ٣ط٤٢٠هبی ؾهطٚی ،A
 W135 ،Y ،Cزض ثچ٤٣بی ثیكشط اظ  2ؾبٔ اؾشهبزٚ ٢یق١ز  ٠زض ثچ٤٣بی َٛشط اظ  2ؾبٔ ث ٣ؾٗز ای ٣َ ٝدبؾهد ایٟٛهی ٟٚبؾهجی
ؾٗی ٣آٞشیغ٤ٜبی دٗیؾبَبضیسی َذؿ ٔ١ایجبز ٛٞیق١ز َبضثطز ٞساضزٚ .شأؾهب ٣ٞدٗیؾبَبضیس ْ LOSط ٢٠ؾطٚی  Bقیطای١ٞ١ٛغ ٜاؾز
ٛٞ ٠یس١اٞس ثبؾث ثط٠ظ دبؾد ایٟٛی ٟٚبؾت ٚ ٠هٞ١یز زض انطاز ق١ز .ثطای ایٟٛیظایی ؾٗیْ ٣ط ٢٠ؾطٚی  ،Bثطذ١ضز ثب آٞشهیغ٤ٜهبی
ٚكبث٠ ٠ ٣اَٟف ٚشًبطؽ ٚیس١اٞس ٚإثط ثبقس٠ .اَؿیٟبؾی ٜ١ثب ٠اَؿْ ٝط ٢٠ؾطٚی  Aزض انطازی َ ٣يهس ٚؿبنطر ثٟٚ ٣بطى اٞسٚیٍ
ضا زاضٞس ٞ ٠یع ثیٛبضاٚ ٜجشال ثًٞ ٣م ؾیؿشَٛ ٙذٗٛب ٜث ٣ؾ١ٟا ٜدیكٓیطی ٚشسا ٔ٠اؾز.
سایر گًَِّاي ًیسریا
ْ٤٣ٞ١بی ٞیؿطیب ٚثٕ ٞیؿطیب ؾیُبٞ ٠ 1یؿطیب ١َ١ٚظا 2ث ٣ن١ضر َبٟٚؿبٔ زض ا٠ض٠نبضُٞؽ يطاض زاضٞس .ایه ٝاضْبٞیؿه٤ٙهب اظ ٟٟٚػیهز،
اؾشئٚ١یٗیز ،اٞسَ٠بضزیز ،ثط١ُٞ٠دٞ١ٖٛ١طی ،ا٠سیز حبز  ٠ؾی١ٟظیز حبز جسا قس٢اٞسٚ .یعا٠ ٜايؿی ؾهٞ١ز٤بی سٟهؿهی ٞبقهی اظ ایهٝ
اضْبٞیؿ٤ٙب ٞبٚكرم اؾز چطا َ ٣اقٗت ٤٣ٞ١ٛٞب ثب سطقحبر ز٤بٞی آٖ١زٚ ٢یقٞ١سٞ .یؿطیب ؾیُب ٞ ٠یؿطیب َ١ٚه١ظا ثه ٣دٟهیؾهیٗیٝ
حؿبؼ ٤ؿشٟسٖ٠ .ی ًٚبٚ٠ز َٛی ث ٣زٖیٕ سكییط زض دط٠سئی٤ٝبی اسهبٖی ث ٣دٟیؾیٗی )PBP2( ٝزض ای ٝاضْبٞیؿ٤ٙب ٚكهب٤س ٢قهس٢
اؾز.

 5ـ Neisseriasicca
 1ـ Neisseia Musosa
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ایکٌال کَرٍدًس
زض ا٠ایٕ ز 1960 ٣٤ثبؾیٕ٤بی ْط٘ ٟٚهیٚ ،كُٕدؿٟس ١َ ٠چٍ س١ؾط َبضٟٚسا CDC ٜث ٣ؾٟه١ا ٜاؾضهبی ْهط( HB ٢٠ثهٞ ٣هب٘
ثیٛبضی َ ٣اٖ٠ی ٝثبض اضْبٞیؿ ٙاظ آ ٜجسا قس )٢طجً٣ثٟسی قس .ای ٝاضْبٞیؿ٤ٙب ث ٣ظیطْطَ( HB-1 ٢٠ه ٣اٚهط٠ظ ٢ایُهٟال َه١ض٠زٞؽ
ٞبٚیسٚ ٢ی ق١ز)  ٠ظیطْط١ٛ٤( HB-2 ٢٠نیٗ١ؼ آنط٠نیٗ١ؼ)  ٠ظیطْط( HB-4 ٠ HB-3 ٢٠اَشی١ٟثبؾیٗ١ؼ اَشیٚ١ٟبیؿشٚ١َ ٙیشبٞؽ)
سًؿی ٙقسٞس .ای ٝاضْبٞیؿ٤ٙب زض ا٠ض٠نبضُٞؽ اٞؿبَٟٗ ٜیعٚ ٢یقٞ١س ٚ ٠یس١اٟٞس ثبؾث اٞسَ٠بضزیز سحز حبز ثبَشطیبیی قٞ١س.
ایْ ٝط ٢٠اظ ثبؾیٕ٤بی ْط٘ ٟٚهی ٚكُٕدؿٟس َ ٣زض اضسجبن ثب اٞسَ٠بضزیز سحز حبز ٤ؿشٟس ثهٞ ٣هب٘  HACEKقهٟبذش ٣قهس٢اٞهس
(١ٛ٤نیٗ١ؼ آنط٠نیٗ١ؼ ،اَشی١ٟثبؾیٗ١ؼ اَشیٚ١ٟبیؿشَ ،ٙبضزی١ثبَشطیٚ١٤ ٘١یٟیؽ ،ایُٟال َ١ض٠زٞؽ َ ٠یٟٓال َیٟٓب).
ایُٟال َ١ض٠زٞؽ ثبؾیٕ ْط٘ ٟٚهی ،ثی١٤اظی اذشیبضی ،ثس ٜ٠اؾذ١ض ،قیطٚشحطٌ اؾهز .س١اٞهبیی اضْبٞیؿه ٙزض ایجهبز نط٠ضنشٓهی ٠
ذ١ضز ٜآْبض (ث ٣زٖیٕ س١اٞبیی زض سٖ١یس دٗی ْبالَش١ضٞ٠یٍ اؾیس) س١ؾط ایَُ( ٝؿی َ ٣اٖ٠ی ٝثبض ثبَشطی ضا ٚكب٤سَ ٢طز) ٞكب ٜزاز٢
قس .ثبَشطی ث ٣ط١ض طجیؿی زض زؾشٓب ٢سٟهؿی ن١يبٞی اؾز اٚب ث ٣زٖیٕ ٚكُٕدؿٟس ث١ز ،ٜجساؾبظی ثبَشطی زق١اض اؾز ٞ ٠یهبظ ثه٣
ٚحیط٤بی اٞشربثی زاضز.
ث ٣ؾ١ٟا ٜدبس١غ ٜنطنز طٗت زض انطازی ًَٞ ٣م ایٟٛی  ٠یب سطٚ٠ب زاضٞس ٚططح اؾز .ث ٣ط١ض قبیؽ اظ ظذٞ ٙبقهی اظ ْهبظ ْطنشٓهی
اٞؿب ٜیب جطاحبر ٞبقی اظ ضطث ٣جسا ٚیق١ز .ؾبیط ثیٛبضی٤بی ٚطسجط ثب آ ٜقب :ٕٚاٞسَ٠بضزیز ،ؾی١ٟظیز ،آثؿٚ ٣كعیٟٟٚ ،ػیهز ٠
آثؿ ٣ضی١ی اؾز .اظ آٞجبیی َ ٣زض ؾهٞ١ز٤بی ا٠ض٠نبضُٞؽ ٚرٗ١طی اظ ثبَشطی٤بی ١٤اظی  ٠ثی١٤اظی ٠ج١ز زاضٞس ،ایٚ ٝج١ٛؾه٣
زض َكز  ٙ٤زیسٚ ٢یقٞ١س .ثبَشطی ٚكُٕدؿٟسَٟ ،سضقس اؾزٞ ٠ ،یبظ ث 5 ٣سب  10زضنس  CO2ثطای ضقس زاضزَٟٗ .ی٤بی َ١چهٍ
 0/5سبٚ 1یٗیٚشطی ثؿس اظ  48ؾبؾز ا١ُٞثبؾی ٜ١ض٠ی ثالزآْبض یب قُالر آْبض زیسٚ ٢یق١ز .ذبنیز ذ١ضٞسْی آْبض اظ ٠یػْی٤بی
سكریم ثبَشطی اؾز .اٚب َٛشط اظ ٞهم ایع٤٣ٖ٠ب ای ٝذه١نیز ضا ٞكبٚ ٜیزٟ٤س .ثبَشطی ث١یی قجی ٣ؾهیسَٟٟس٤٢ب زاضز.
ایُٟال َ١ض٠زٞؽ ث ٣دٟیؾیٗی ،ٝآٚذیؾیٗی ،ٝؾهبٖ١ؾذ١ضی٤ٝبی ٠ؾیؽاٖطیم ،سشطاؾبیُٗی ٠ ٝنٗ١ضَ٠ی٤ٜ١ٖ١ٟب حؿهبؼ اؾهز .اٚهب ثه٣
اْعاؾیٗی ،ٝؾهبٖ١ؾذ١ضیٞ ٝؿٕ اَٗ ،ٔ٠یٟساٚبیؿی ،ٝاضیشطٚ٠بیؿهی ٠ ٝآٚیْٗ١ٟیُ ١ظیهس ًٚهب ٘٠اؾهز .ثٟهبثطای ٝایُهٟال َه١ض٠زٞؽ ثه٣
آٞشیثی١سیٍ٤بیی َ ٣ثطای زضٚب ٜؾهٞ١ز٤بی ٞبقی اظ ْبظ ْطنشٓی ثُبض ٚی ض٠ز ًٚبٚ ٘٠ی ثبقس.
کیٌگال کیٌگا
َیٟٓال َیٟٓب َ١َ١ثبؾیٕ٤بی ْط٘ ٟٚهی َ١چُی ٤ؿشٟس َ ٣قجیٞ ٣یؿطیب ٚیثبقٟس  ٠زض ا٠ض٠نبضُٞؽ اٞؿبَٟٗ ٜیع ٢قس٢اٞس .ثبَشطی
ثی١٤اظی اذشیبضی  ٠سرٛیطَٟٟس ٢يٟس اؾز  ٠ث١ٚ ٣ازی ثطای ضقس ٞیبظ زاضزَ .یٟٓال َیٟٓب ؾب ٕٚآضسطیز زض َ١زَهب ٠ ٜاٞهسَ٠بضزیز
زض ثعضْؿبال ٜزض سٛب٘ ؾٟی ٝاؾز .اظ آٞجبیی َ ٣ثبَشطی َٟسضقس اؾز ٞیهبظ ثه ٣ز٠ض ٢ا١ُٞثبؾهی ٜ١طه١الٞی  3ض٠ظ یهب ثیكهشط زاضز.
ثؿیبضی اظ ْٞ١ه٤٣هب ثه ٣آٞشهیثی١سیهٍ٤هبی ثشبالَشهب٘ َه ٣قهب ٕٚدٟهیؾهیٗی ،ٝسشطاؾهبیُٗی ،ٝاضیشطٚ٠بیؿهی ،ٝنٗ١ضَ٠یٖ١ٟه٤ٜ١هب ٠
آٚیْٗ١ٟیُ١ظیس٤ب حؿبؼ ٤ؿشٟس.
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خالصِ:
خالصِ ي ًیسریا گًََرُآ
فیسیَلَشي ٍ ساختار

زیذٗ٤ ٌ١َ١بی ْط٘ ٟٚهی ثب ٞیبظ٤بی دیچیهس ٢ث٥شهطی ٝضقهس زض افتالیواي ًَزاداى :ؾهٞ١ز چطَی چكَ ٙه ٣زض ٟٓ٤هب٘ سٖ١هس
زٚههبی  35سههب  36زضجهه ،٣زض اسٛؿهههط ٚططهه١ة ،قٟههی اظ ١ٞ ،CO2ظاز ضا ٚجشال َطز ٢اؾز.
اَؿههیساظ َ ٠بسههبالظ ٚثجههز ،سٖ١یههس اؾههیس اظ ْٗههَ١ع ثهه ٣ض٠ـ
تشخیص
اَؿیساؾی.ٜ١
ؾههطح ذههبضجی زاضای آٞشههیغ٤ٜههبی ٚشؿههسز ،دههط٠سئی ٝدیٗههی ،ضّٞآٚیعی اظ  ٣ٞ١ٛٞدیكبثطا ٢ثهطای ٚهطزا ٜض٠ـ سكریههی
دط٠سئی٤ ٝبی ْ ،Rmp ،Opa ،Porیطٞس٤ ٢بی دط٠سئیْ ٝیطٞهسٟٚ ٢بؾجی اؾز ،اٚب ثطای ذب٥ٛٞب َكز ٞیع ضط٠ضی اؾز.
سطاٞؿههههطی ،ٝالَشههه١نطیْٗ١ٛ٤ ٠ ٝههه١ثیٖ ،ٝیذ١اٖیٓ١ؾهههبَبضیسَ ،كز حؿبؼ  ٠اذشهبنهی اؾهز اٚهب اٚهط٠ظ ٢اظ ض٠ـ٤هبی
ٖ١ُٖ١ٚی زض ثؿیبضی اظ آظٚبیكٓب٤٢ب اؾشهبزٚ ٢یق١ز.
ای١ْٗ١ٞ١ٛثٖ١ی ٝدط٠سئبظ  ،ثشبالَشبٚبظ
درهاى ،کٌترل ٍ پیشگیري

ٍیرٍالًس

ؾهشطیبَؿههه ،ٜ١ؾههههیَؿهههی ،ٙؾیذط٠نَٗ١ؿبؾهههی ٝیهههب
ٖ٠١نَٗ١ؿبؾی ٝزض ١ٚاضز زضٚبٞ ٜكهس ٢اؾهشهبزٚ ٢هی قه١ز .زض
ن١ضر ؾس٘ دبؾرٓ١یی ثه ٣زضٚهب ٜثبیهس اظ سؿهز ؾهٟجف
حؿبؾههیز زض آظٚبیكههٓب ٢اؾههشهبزَ ٢ههطز چههًٚ ٜ١بٚ٠ههز
آٞشیثی١سیُی زض حبٔ ْؿشطـ اؾز .دٟیؾیٗیٞ ٝجبیس ٚههطل
ق١ز ،چ ٜ١ثبَشطی زض ثطاثط آًٚ ٜب ٘٠قس ٢اؾز.
زاَؿی ؾیُٗی ٝیب آظیشطٚ٠بیؿی ٝثبیس ثطای ؾهٞ١هز سه ٘ ١ثهب
َالٚیسیب سج١یع ْطزز.
ثطای ١ٞظازا ،ٜدیكٓیطی ٛ٤طا ٢ثب ٞیشطار ًٞط 1 ٢زضنس ،ثهطای
انشبٖٛیبی ١ٞظازا ٜزضٚب ٜثب ؾهشطیبَؿ ٜ١ن١ضر ٚیْیطز.
دیكههٓیطی قههب ٕٚآٚهه١ظـ ثیٛههبضا ،ٜاؾههشهبز ٢اظ َبٞههس ٘٠یههب
اؾذط٘ َف ثب ٞبَ١ٞؿهیٞه( 9 ٔ١س٥ٟهب اٞهسَی ٚهإثط اؾهز) ٠
دیٓیطی قطَبی جٟؿی انطاز آٖ١زٚ ٢یثبقس.
٠اَؿٚ ٝإثط زض زؾشطؼ ٛٞیثبقس.

ث ٣جسٚ 8-2 ٔ٠طاجؿٛٞ ٣بییس.
اپیذهیَلَشي

اٞؿب ٜس٥ٟب ٚیعثب ٜطجیؿی ثبَشطی اؾز.
حبٗٚی ٝثس ٜ٠ؾالٚز انٗیسطیٚ ٝرع ٜثیٛبضی ٤ؿشٟس.
اٞشًبٔ ؾٛسسبً اظ ططیى سٛبؼ جٟؿی ن١ضر ٚیْیطز.
ثبالسطیٚ ٝیعا ٜذطط زض ٚجشالیهب ٜثهًٞ ٣هم اجهعای َٛذٗٛهبٜ
اؾز.
بیواري

سَزاک :ثب سطقحبر چطَی ٚحٕ زضْیط (ٚثالً دیكهبثطاْ ،٢هطزٜ
ضح ،ٙادیسیسی ،ٙدط٠ؾشبرًٚ ،ؿس) ثؿس اظ ز٠ض ٢سًٗهیح  2سهب  5ض٠ظ٢
ٚكرم ٚیق١ز.
عفًَتّاي هٌتشرُ :اٞشكبض ؾهٞ١ز اظ ٚجطای ازضاضی ه سٟبؾهٗی
ث ٣زاذٕ ذ ،ٜ١د١ؾز یب ٚهبنٕ :ثب ثث١ضار د١ؾچ١الض ثهب يبؾهس٢
يطٚع  ٠آضسطیز چطَی زض ٚهبنٕ زضْیط.

خالصِي ًیسریا هٌٌصیتیذیس
فیسیَلَشي ٍ ساختار
زیذٗ٤ٌ١َ١بی ْط٘ ٟٚهی ثب ٞیبظٟٚسی٤بی ضقسی ؾرز
ضقس زض زٚبی  35سب  36زضج ٣زض اسٛؿهط ٚطط١ة
اَؿیساظ َ ٠بسبالظ ٚثجز ،سٖ١یس اؾیس اظ ْٗهَ١ع ٚ ٠هبٖش١ظ ثه ٣ططیًه٣
اَؿیساؾیٜ١
آٞشیغ٤ٜبی ؾطحی ذبضجی قبَ ٕٚذؿ ٔ١دٗیؾهبَبضیسی ،دیٗهی ٠
ٖیذ١اٖیٓ١ؾبَبضیس ()LOS
ٍیرٍالًس
َذؿ ٔ١ثبَشطی ضا اظ نبْ١ؾیش١ظ ٠اثؿش ٣ث ٣آٞشیثبیس ٚهٚ ٜ١یزاضز.

ٚیط ثبالیی زاضز ٓٚط ای ٣َ ٝؾهطیؿبً ثهب آٞشهیثی١سیهٍ ٚهإثط سحهز
زضٚب ٜيطاض ْیطز
هٌٌگَکَکسی :ؾهٞ١ز ٟٟٚػ َه ٣ثهب سطٚ٠جه١ظ ؾهط٠و َ١چهٍ ٠
زضْیطی چٟس اضْهبٚ ٜكهرم ٚیكه١ز؛ ضهبیؿبر َ١چهٍ دشكهی
د١ؾشی ثٚ ٙ٤ ٣ی دیٞ١سٞس  ٠ضبیؿبر ذٞ١طیعی زٟ٤س ٢ثعضِسطی ث٣
٠ج١ز ٚیآ٠ضٞس.
پٌَهــًَی :قههُٕ ذهیههمسههط ثیٛههبضی َ١َ١ٟٟٓٚههبٔ َهه ٣ثههب
ثط١ُٞ٠دٞ١ٚ١ٟی زض ثیٛبضا ٜضی١ی ظٚی٣ٟای ٚكرم ٚیق١ز
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ْیطٞس٤ ٢بی اذشهبنی ثطای دیٗی ١ٚ ٌ١َ١ٟٟٓٚجهت َٟٗیعاؾهی ٜ١تشخیص
ثبَشطی زض ٞبظ٠نبضُٞؽ ٚیق١ز.
ضّٞآٚیعی ْط٘ اظ ٚبیؽ ٚكعی ٞربؾی حؿبؼ  ٠اذشهبنهی اؾهز
ثبَشطی زض ٞج١ز ایٟٛی ١ٚ١٤ضأ يبزض ث ٣ظٞسٚ ٢بٞس ٜزض ثطاثهط َكهشبض اٚب ثطای ٤٣ٞ١ٛٞبی ذ ٜ١چٟسا ٜاضظقی ٞساضز.
زض ٜ٠ؾٖٗ١ی اؾز
َكز يطؿی اؾز ٖ٠ی اضْبٞیؿ ٙؾرز ضقس اؾز  ٠زض ن١ضسی َ٣
اٞس٠سَ١ؿی ٝؾب ٕٚثط٠ظ اَثط سػب٤طار ثبٖیٟی اؾز.
زض ٚؿطو ذكُی یب ؾطٚب يطاض ْیطز اظ ثیٚ ٝیض٠ز.
اپیذهیَلَشي
اٞؿب ٜس٥ٟب ٚیعثب ٜطجیؿی ثبَشطی اؾز.
اٞشكبض اظ نطزی ث ٣نهطز زیٓهط اظ ططیهى اؾشٟكهبو شضار حبنهٕ اظ
سطقحبر ٚجطای سٟهؿی ن١ضر ٚیْیطز.
ثبالسطیٚ ٝیعا ٜثط٠ظ ثیٛبضی زض اطهبٔ َٛشط اظ  5ؾبٔ ،ؾهبٖٟٛسا٠ ٜ
ٚجشالیب ٜثًٞ ٣م َٛذٗٛب ٜاؾز.
ٟٟٚػیز َ١َ١ٟٟٓٚ ٠ؿٛی اَثطاً زض اثط ؾطْ٠ط٤٢٠بی  C ٠ Bایجهبز
ٚیق١ز.
دٞ١ٚ١ٟی ثیكشط زض اثط ؾطْ٠ط٤٢٠بی  W135 ٠ Yث١زْ ٠ ٢هط٢٠
ؾطٚی  Aزض اضسجبن ثب ثیٛبضی زض َك١ض٤بی ؾًتٚبٞسٚ ٢یثبقس.
ثیٛبضی زض ؾطاؾط ج٥ب ٜث٠ ٣یػ ٢زض ٚب٤٢هبی ؾهطز  ٠ذكهٍ ؾهبٔ
دطاَٟس ٢اؾز.
بیواري
هٌٌصیت :ؾهٞ١ز ٟٟٚػ ثٛ٤ ٣طا ٢ؾطزضز ،ؾالئٟٟٚ ٙػ ٠ستٚ ،طِ ٠

سؿههز٤ههبی قٟبؾههبیی آٞشههیغ٤ٜههبی َ١ٟٟٓٚههَ١ی قیطحؿههبؼ ٠
قیطاذشهبنی اؾز.
درهاى ،کٌترل ٍ پیشگیري
١ٞظازا ٜقیطذ١اض زاضای ایٟٛی قیطنؿبٔ (زض ٚ 6ب ٢ا٤ )ٔ٠ؿشٟس.
زضٚب ٜثب دٟی ؾیٗی( ٝزاض٠ی اٞشربثی) َٗطاٟٚهیُٕ ،ؾهشطیبَؿه٠ ٜ١
ؾه١سبَؿی ٙاٞجب٘ ٚیق١ز.
دط٠نیالَؿی زض ١ٚاضز سٛبؼ ثب انطاز ثیٛبض ثب اؾشهبز ٢اظ ضیهبٚذی ٝیب
ؾذیط٠نَٗ١ؿبؾی ،ٝؾهشطیبَؿ ٜ١اٞجب٘ ٚی ْهطزز (ثه ٣قهططی َه٣
اضْبٞیؿ ٙحؿبؼ ثبقس).
٠اَؿیٟبؾیٚ ٜ١ؿبزٔ دط٠نیالَؿهی قهیٛیبیی اؾهز  ٠س٥ٟهب ثهطای
ْط٤٢٠بی ؾطٚی  W135 ٠ Y ،C ،Aاٞجب٘ ٚیق١ز٤ .یچ ٠اَؿٝ
ٚإثطی ثطای ْط ٢٠ؾهطٚی  Bزض زؾهشطؼ ٞیؿهز ٠ ٠اَؿه٤ٝهبی
دٗی ؾبَبضیسی َٞ١ػ ٣ْ٠ثطای حهبغز اطهبٔ َٛشط اظ  2ؾبٔ َبضثطز
زاضز.

خالصِي بیواریْاي ًاشی از ایکٌال ٍ کیٌگال
ایکٌال کَرٍدًس

زخن ّاي گازگرفتگی اًساى :ؾهٞ١ز ٛ٤طا ٢ثب سطٚ٠ب (ٚثالً ْبظْطنشٓی یب آؾیت ٞبقی اظ ضطثٚ ٣كز) ٠ ٠ض٠ز اضْبٞیؿ ٙثه ٣ثبنهز٤هبی
ؾًٛی
اًذکاردیت تحت حاد :ؾهٞ١ز اٞسَ٠بضزی ٣َ ٘١ثب زضْیطی سسضیجی ثب ست٤بی ثب زضج ٣دبیی ،ٝسؿطیى قجبٖ ٠ ٣ٞطظ ٚكرم ٚیق١ز.
کیٌگال کیٌگا

اًذٍکاردیت تحت حادٚ :كبث ٣ایُٟال َ١ض٠زٞؽ
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فصل ًْن
باسیلَس

اّذاف فصل
داًشجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ بَد:
-

دس ٔٛسد خصٛصیبت ػبختبسی  ٚوـت ثبػیّٛع ٞب تٛظیح دٙٞذ.

-

اػعبی خٙغ ثبػیّٛع سا ٘بْ ثجش٘ذ.

-

ػٛأُ ثیٕبسیضایی ثبػیّٛع ٞب سا ؿشح دٙٞذ.

-

پبتٛط٘ض  ٚثیٕبسیٟبی ٘بؿی اص ثبػیّٛع ٞبی ٔختّف سا ؿشح دٙٞذ.

-

سٚؿٟبی تـخیص ،دسٔبٖ  ٚپیـٍیشی ػف٘ٛتٟبی ثبػیّٛػی سا تٛظیح دٙٞذ.

باسیلَس
د ٚخٙغ ٔ ٟٓاص خب٘ٛاد ٜثبػیالػی( ٝؿىُ )9-1ث٘ ٝبٟٔبی ثبػیّٛع (ٛٞاصی ـ ثیٛٞاصی ،خذ ٚ )9-1َٚوّؼتشیذی( ْٛثـیٞـٛاصی
ٔؽّك) ٔیثبؿٙذ9 .خٙغ خذیذ دس ثبػیّٛع تؼشیف ؿذ ٜاػت و ٝدس ٔ 16s rRNAتفبٚت ٔیثبؿٙذ .ثیـتش ٌٞٝ٘ٛـبی ثیٕـبسیضای
ٛٞاصی دس خٙغ ثبػیّٛع لشاس داس٘ذ.
جذٍل ٌٞٝ٘ٛ 9-1بی ٔ ٟٓثبػیّٛع  ٚثیٕبسیٟبی آٟ٘ب
ًام ارگاًیسن

ریشِیابی ًام آى

ثبػیّٛع
ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ

یه ثبػیُ وٛچه
آ٘تشاوغ ،صخٓ ٘ىشٚص ؿ٘ٛذ ٜػیبٜسً٘( صغبَ)

ة .ػشئٛع
ةٔ .یىٛئیذ
ة .اػتئبس ٚتشٔٛفیّٛع
ة .ػٛثتیّیغ
ة .تٛس٘ظیٙؼیغ

ٔٔٛی٘ ،شْ ،ثب سً٘ تیشٜ
ؿجی ٝلبسذ ،ث ٝؿىُ وّ٘ٛیٞبی لبسچی ،دس ٌش ٜٚػش ٜئٛع لشاس داسد.
تشٔٛع ،چبقٌ ،شٔبدٚػت (خٟت اػتب٘ذاسد ٕ٘ٛدٖ اتٛوال)ٚ
ثبسیه ،ػؼت (یه ثبػیُ ظشیف و ٝدس ٔحیػ ؿبیغ ٔیثبؿذ)
یه وّٕ ٝإِٓب٘ی اػت  ٚدس ٌش ٜٚػشئٛع لشاس داسد.
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شکل  9-1اسپَرّای رًگآهیشی شذُ باسیلَس سزئَس با هاالشیت گزیي

ثیؾ اص  ٌٝ٘ٛ 77دس ثبػیّٛعٞب لشاس داس٘ذ .خٛؿجختب٘ ٝتؼذاد وٕی اص آٟ٘ب اص ٘ظش ثیٕبسیضایی إٞیت داس٘ذ (خـذ .)9-2 َٚثبػـیّٛع
آ٘تشاػیغ ػبُٔ آ٘تشاوغ ثٛد ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ػالح ثیِٛٛطیىی ٔؽشح ٔیثبؿذ.

جذٍل  9-2گًَِّای هْن باسیلَس ٍ بیواریْای آًْا
ارگاًیسن

بیواری

آ٘تشاوغ (خّذیٌٛ ،اسؿی ،اػتٙـبلی)
ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ
ٌبػتشٚا٘تشیت (اػتفشاغی ،اػـٟبِی) ،ػف٘ٛـت ٞـبی چــٕی ،ػیؼـیغ،
ثبػیّٛع ػشئٛع
ٔشتجػ ثب وبتتش ،ػف٘ٛتٞبی فشصتؼّت
ثبػیّٛع ٔبیىٛئیذع ػع ٛثبػیّٛع ػشئٛع ٌبػتشٚا٘تشیت ،ػف٘ٛتٞبی فشصتؼّت
ٌبػتشٚا٘تشیت ،ػف٘ٛتٞبی فشصتؼّت
ثبػیّٛع تٛس٘ظیٙؼیغ
ػف٘ٛتٞبی فشصتؼّت
ػبیش ٌٞٝ٘ٛبی ثبػیّٛع
باسیلَس آًتزاسیس
فیشیَلَصی ٍ ساختواى

ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ثبػیُ ثضسٌی اػت و ٝدس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی ث ٝصـٛست تـه یـب ثبػـیُٞـبی خفـت  ٚدس وــت ثـ ٝصـٛست
اسٌب٘یؼٓٞبی ثصٛست ص٘دیشٜٞبی ثّٙذ دیذٔ ٜیؿٛد (ؿىُ  .)9-2اٌشچ ٝاػیٛسٞب دس وـتٞبی و 2-3 ٟٝٙسٚص ٜثـ ٝػـبدٌی دیـذٜ
ٔیؿ٘ٛذ ِٚی دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی  ٚوـت تبص ٜلبثُ سؤیت ٘یؼتٙذ.
ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ٚیشٚالٖ داسای طٖٞبیی ثش سٚی یه پالػٕیذ ثضسي ثٙبْٔ PX01یثبؿـٙذ وـٔ ٝؼـئ َٛتِٛیـذ ػـ ٝتٛوؼـیٗ
پشٚتئیٙی اػت .آ٘تیطٖ ٍٟ٘ذاس٘ذ ،)PA( ٜفبوتٛس ادْ ( ،)EFفبوتٛس وـٙذ )LF( ٜو ٝث ٝتٟٙبیی تٛوؼیه ٘جٛد ٚ ٜدس وٙـبس یىـذیٍش
تٛوؼیٗ وـٙذ )LeTx( ٜسا تـىیُ ٔیدٞذ .آ٘تیطٖ ٔحبفظت وٙٙذ ٜثٕٞ ٝشا ٜفبوتٛس ادْ  ٚآ٘تیطٖ ٔحبفظـت وٙٙـذ ٜثـٕٞ ٝـشاٜ
فبوتٛس وـٙذ ٜث ٝسػیتٛسٞبی ػؽح ػّٔ َٛیضثبٖ ٔتصُ ٔیؿ٘ٛذ .د ٚسػیتٛس ٚخٛد داس٘ذ :یىی ؿبخص ا٘ـذٚتّیبَ تٔٛـٛس ()TEM8
و ٝث٘ ٝبْ سػیتٛس تٛوؼیٗ آ٘تشاوغ ٘ ATRیض خٛا٘ذٔ ٜیؿٛد  ٚدیٍشی پشٚتئیٗ ٔٛسفٛط٘ض وـبپیالسی ( .)CMG2ایـٗ سػـیتٛسٞب دس
ػؽح ػِّٛی ثؼیبسی اص ثبفت ٞبی ثذٖ (ٔغض ،لّت ،سٚد ،ٜسی ،ٝػعّ ٝاػىّتی ،پب٘ىشاعٔ ،بوشٚفبطٞب) ٚخٛد داسد .ثؼذ اص آ٘ى ٝآ٘تیطٖ
ٍٟ٘ذاس٘ذ PA ٜث ٝػّٔ َٛیضثبٖ ٔتصُ ؿذ ،آ٘ضیٓ پشٚتئبص ٔیضثبٖ آٖ سا ٔی ؿىٙذ PA .دس ػؽح ػّ َٛیه وٕیّىغ حّمٝای ٞفت
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لؽؼٝای و ٝث٘ ٝبْ «پیؾٔٙفز یب  »Preporeایدبد ٔیٕ٘بیذ .ایٗ وٕیّىغ ثِٛٔ ٝىِٟٛبی فبوتٛس وــٙذ ٚ ٜیـب فـبوتٛس ادْ ٔتصـُ
ٌشدد .تـىیُ ایٗ وٕیّىغ ثبػث تحشیه ا٘ذٚػیتٛص ٔی ؿٛد .دس ایٗ ٔٛلغ پیؾ ٔٙفز لبدس اػت پـشٚتئیٗ فؼـبَ ؿـذٔ ٜیتـٛطٖ سا
ؿىؼت ٚ ٝث ٝایٗ تشتیت ثبػث ٔشي ػِّٛی ؿٛد .فبوتٛس ادْ یه آد٘یالت ػیىالص اػت ؤ ٝیضاٖ ٔٛٙفؼفبت حّمٛی (  )cAMPسا
افضایؾ داد ٚ ٜثبػث ادْ ٔیؿٛد.
ویؼ َٛپّیپیتیذی ٔـخص (پّیدیٌّٛتبٔیه اػیذ) دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ِٚی ایٗ ویؼ َٛدس ؿشایػ آصٔبیـٍبٞی
تـىیُ ٕ٘یؿٛد ٍٔش ایٗ و ٝؿشایػ خبصی ثشای سؿذ اسٌب٘یضْ ٟٔیب ؿٛد .طٖ ویؼ َٛثـش سٚی دٔٚـیٗ پالػـٕیذ ( )pXO2حٕـُ
ٔیؿٛد .تٟٙب یه ٘ٛع اص ویؼ َٛؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت  ٚاحتٕبالً ث ٝدِیُ آٖ اػت و ٝتٟٙب اص ٌّٛتبٔیه اػیذ ػبخت ٝؿذ ٜاػت.

شکل  9-2باسیلَس آًتزاسیس در خَى بیوار هبتال بِ آًتزاکس تٌفسی

پاتَصًش ٍ ایوٌی
د ٚفبوتٛس اصّی ٔؼئٚ َٛیشٚال٘غ ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ػجبستٙذ اص :ویؼ ٚ َٛتِٛیذ تٛوؼیٗ .ویؼ َٛداسای ٚیظٌی ظذثیٍب٘ٝخٛاسی
اػت .تٛوؼیٗ ادْ ثب فؼبِیت آد٘یالت ػیىالصی خٛد ثبػث تدٕغ ٔبیغ (ادْ) دس ثیٕبسی آ٘تشاوغ ٔیؿٛد .فؼبِیت ٔتبِٛپشٚتئـبص سٚی
تٛوؼیٗ وـٙذٛٔ ٜخت فؼبَ وشدٖ ٔبوشٚفبطٞب  ٚسٞبیی فبوتٛس ٘ىشٚص دٙٞذ ٜتٛٔٛسی  ٚایٙتشِٛویٗ ـ 1ـ ثتب  ٚػبیش ػبیتٛوبیٗٞـبی
پیؾاِتٟبثی ٔیؿٛد .اص پشٚتئیٗٞبی ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ،آ٘تیطٖ ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜثیـتشیٗ فؼبِیت ایٕٗصایی سا داسد .فبوتٛس وـٙذ ٚ ٜادْ
ػیؼتٓ ایٕٙی راتی ٔیضثبٖ سا ٟٔبس ٔیوٙٙذ.
اپیذهیَلَصی
آ ٘تشاوغ (ؿبسثٗ) ث ٝؼٛس اِٚی ٝثیٕبسی ػّفخٛاساٖ اػت .ا٘ؼبٖ اص ؼشیك تٕبع ثب حیٛا٘بت آِـٛد ٜیـب ٔحصـٛالت یـب فـشآٚسدٜٞـبی
حیٛا٘ی ػف٘ٛی ٔی ؿ٘ٛذ .ثیٕبسی دس وـٛسٞبیی وٚ ٝاوؼیٙبػی ٖٛا٘دبْ ٕ٘ی ؿٛد یب ا٘دبْ آٖ غیشػّٕی اػت یه ٔـىُ خـذی ثـٝ
ؿٕبس ٔیسٚد .اص اػیٛس ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ث ٝػٛٙاٖ یه ػالح اػتفبدٔ ٜیـٛد.
3

ثیٕبسی تٛػػ یىی اص ػ ٝسا ٜصیش ث ٝا٘ؼبٖ ٔٙتمُ ٔیؿٛد :تّمیح ،1اػتٙـبق ٚ 2ثّؼیذٖ  .تّمیح ٔؼَٕٛتشیٗ سا ٜا٘تمبَ ثیٕـبسی ثـٝ
ا٘ؼبٖ اػت  ٚتمشیجبً  95دسصذ اص ػف٘ٛتٞبی آ٘تشاوغ اص تّمیح اػیٛسٞبی ثبػیّٛع ث ٝپٛػت دس ٔؼشض خبن یب فشآٚسدٜٞبی آِٛدٜ
ٔب٘ٙذ پٛػت یب چشْٛٔ ،ی ثض  ٚپـٓ ایدبد ٔیؿ٘ٛذ.
آ٘تشاوغ ٌٛاسؿی دس ا٘ؼبٖٞب ثؼیبس ٘بدس اػت ِٚی خٛسدٖ یه سأ ٜؼٕ َٛػف٘ٛت دس ػّفخٛاساٖ (داْٞب) اػت .آ٘تشاوغ اػتٙــبلی
و ٝث ٝثیٕبسی پـٓسیؼبٖ ٔؼشٚف اػت اص اػتٙـبق اػیٛسٞبی ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ دس ؼی ػُٕآٚسی ٔٛی ثض (پـٓ یب چشْ) ایدـبد
ٔیؿٛدٌ .شچ ٝسا ٜاػتٙـبلی ٔؼٕ٘ َٛیؼت ،أب ا٘تمبَ اػیٛسٞب اص ایٗ سا ٜدس خٞ ًٙبی ثیِٛٛطیه سایح ٔیثبؿذ

Inoculation . 8
Inhalation . 2
Ingestion . 3

851

فصل نهم :باسیلوس

بیواریّای بالیٌی
آ٘تشاوغ (ؿبسثٗ) خّذی ث ٝؼٛس ٔتذا َٚثب ایدبد پبپ َٛثذ ٖٚدسد دس ٔحُ تّمیح ؿشٚع ٔیؿٛد و ٝث ٝػـشػت ثـ ٝیـه صخـٓ وـٝ
تٛػػ ٚصیىَٞٛبیی احبؼ ٝؿذ ٜتجذیُ ٔیٌشدد .ػیغ دس آٖ ٔحُ یه اػىبس ٘ىشٚصدٙٞذ ٜتـىیُ ٔیؿٛد (ؿـىُ  .)9-3ػالئـٓ
ػیؼتٕیهِٙ ،فبد٘ٛپبتی دسد٘بن  ٚادْ حدیٓ ٘بؿی اص تٛوؼیٗ آ٘تشاوغ ظبٞش ٔی ؿـٛد ٔ ٚیـضاٖ ٔـشي ٔ ٚیـش ثیٕـبساٖ ٔجـتال ثـٝ
آ٘تشاوغ خّذی دسٔبٖ ٘ـذ ٜدس حذٚد 27دسصذ اػت.
آ٘تشاوغ ٌٛاسؿی ثؼت ٝثٔ ٝحُ ػف٘ٛت ،ثب ػالیٓ ثبِیٙی ٔتٛٙع ظبٞش ٔیؿٛد .دس لؼٕت فٛلب٘ی ٌٛاسؽ ،ثب صخٓ دٞبٖٔ ،شی ،تـٛسْ
غذد ِٙفی ٘بحی ،ٝادْ  ٚػیؼیغ ظبٞش ٔیؿٛد .چٙب٘چ ٝثبوتشی ث ٝػى ٚ ْٛایّئ ْٛتٟبخٓ داؿت ٝثبؿذ ،ثب تٟٛع  ٚاػتفشاؽ ٕٞشا ٜثٛدٚ ٜ
ػشیؼبً ثیٕبسی ػیؼتٕیه ٔیؿٛدٔ .شي ٔ ٚیش آ٘تشاوغ ٌٛاسؿی 177دسصذ ٔیثبؿذ.

شکل  9-3آًتزاکس پَستی کِ با اریتن بارس ،ادم ٍ پارگی ٍسیکَل ّوزاُ است.

آ٘تشاوغ تٙفؼی ثشخالف دٛٔ ٚسد لجّی ،دٚسٟ٘ ٠فت ٝؼٛال٘ی (ٔ 2ب ٜیب ثیـتش) داسد .دس ایٗ ٔذت ثیٕبس ،ػالیٕی سا ٘ـبٖ ٕ٘یدٞذ .دس
ایٗ ٔذت اػیٛسٞب دس ثیٙی  ٚیب دس ساٜٞبی ٛٞایی پبییٗ سی ٝخبیی ؤ ٝبوشٚفبطٞبی آِٛئِٛش ،اػیٛسٞب سا دسیبفت وشد ٚ ٜث ٝغـذد ِٙفـی
ٔذیبػتیٗ ٔٙتمُ ٔی وٙٙذ .ػالیٓ اِٚی ٝاختصبصی ٘جٛد ٚ ٜثب تت ،ػشف ،ٝػشدسدِ ،شص ،تٟٛع ،تٙفغ وٛتـب ٚ ٜدسدٞـبی ػـی ٚ ٝٙؿـىٓ
ٕٞشا ٜاػتٔ .شحّ ٝد ْٚثیٕبسی ثب تت ثبال  ٚثضسي ؿذٖ غذد ٔذیبػتیٗ (ؿىُ  )9-4ظبٞش ٔیؿٛدٙٙٔ .ظیت دس ٘یٕی اص ٔجتالیبٖ ثٝ
آ٘تشاوغ تٙفؼی اتفبق ٔیافتذ .اٌش دسٔبٖ ٘ـٛد ٔٙتٟی ث ٝؿٛن ٔ ٚشي ٔیؿٛد.

شکل  9-4آًتزاکس تٌفسی ّوزاُ با بشرگ شذى گزُ ّای لٌفی هذیاستي

تشخیص آسهایشگاّی
ػف٘ٛت ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ،ثب خذاػبصی ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ اص صخٓ ،غذد ِٙفی دسٌیش  ٚخ ٖٛتـخیص دادٔ ٜیؿٛد .ثٙبثشایٗ ٔــخص
ٕ٘ٛدٖ ثبوتشی ث ٝسٚؽ ٔیىشٚػىٛپی  ٚوـت ٔـىُ ٘یؼت .فمػ ثبیذ ثبػـیّٛع آ٘تشاػـیغ سا اص ػـبیش ثبػـیّٛعٞـب (ثبػـیّٛع
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ػشئٛع) تـخیص داد .تـخیص اِٚی ٝثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ثشاػبع سً٘آٔیضی  ٚؿىُ وّٙی ٔیثبؿذ .ثبوتشیٞب ثبػیُٞبی ؼٛیُ،
ٌشْ ٔثجت و ٝخذا خذا یب ث ٝؿىُ ص٘دیش لشاس ٌشفتٝا٘ذ .اػیٛسٞب دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی دیذٕ٘ ٜیؿ٘ٛذ أب اٌش تحت ؿشایػ وـٓ CO2

وـت داد ٜؿ٘ٛذ ٔیتٛاٖ اػیٛسٞب سا ثب سً٘آٔیضی اختصبصی ٔبالؿیت ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد (ؿىُ  .)9-1ویؼ َٛدس ثبفت ص٘ذٚ ٜخٛد داسد
ِٚی دس وـت دیذٕ٘ ٜیؿٛدٔ .ـبٞذ ٜویؼ َٛثب اػتفبد ٜاص ٔشوت چیٗ ،سً٘آٔیضی ٔه فبدیٗ ٔتـیّٗ ثّـ ٚ ٛآ٘تـیثـبدی فّٛسػـٙت
 DFAػّی ٝویؼ َٛصٛست ٔیٌیشد.

ٔـخصبت وّٙی ثش سٚی ٔحیػ وـت ثالدآٌبس (خٌٛ ٖٛػفٙذی)  :ثضسي ،ثذ ٖٚسً٘ ثـب ظـبٞش ؿیــ ٝخـٛسد ٜدس ػـؽح وّٙـیٚ 1
حبؿی ٝثی٘ظٓ ٔیثبؿذ .وّٙیٞب غیشِٕٛٞیتیه ٞؼتٙذ  ٚتٕبیُ ث ٝچؼجیذٖ ث ٝػؽح آٌـبس ٔحـیػ وــت داس٘ـذ .ثـذ ٖٚتحشوـت ٚ
غیشِٕٛٞیتیه ثٛدٖ آٖ سا اص ثبػیّٛع ػشئٛع ٔدضا ٔیوٙذ .ثب سٚؽ ِ ٚ PCRیض ؿذٖ تٛػػ فـبط ٌبٔـب ٘یـض ٔـیتـٛاٖ ثبػـیّٛع
آ٘تشاػیغ سا تـخیص داد.
درهاى ،پیشگیزی ٍ کٌتزل
ثشخالف ثؼیبسی اص ٌٞٝ٘ٛبی دیٍش ثبػیّٛع ،ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ث ٝپٙیػیّیٗ و ٝاص ٘ظش تبسیخی ثشای دسٔبٖ ا٘تخبثی یه ػف٘ٛت
ٔـىٛن دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت حؼبع اػتٕٞ .چٙیٗ ایضِٞٝٚب ث ٝداوؼی ػیىّیٗ ،ػییشٚفّٛوؼبیٗ حؼبع اػـت .اص آ٘دـب وـٝ
طٖٞبی ٔمبٔٚت ث ٝپٙیػیّیٗ  ٚداوؼیػیىّیٗ ث ٝثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ٔٙتمُ ؿـذِ ،ٜـزا أـشٚص ٜػییشٚفّٛوؼبػـیٗ ثـشای دسٔـبٖ
تدشثی تٛصیٔ ٝیؿٛد .ػٛیٞٝبی آ٘تشاػیغ ث ٝػِٛف٘ٛبٔیذٞب  ٚػفبِٛػیٛسیٗٞبی ٚػیغاِؽیف ٔمبٞ ْٚؼتٙذ.
وٙتشَ ثیٕبسی ا٘ؼب٘ی ٘یبصٔٙذ وٙتشَ ثیٕبسی حیٛا٘ی اػت و ٝؿبُٔ ٚاوؼیٙبػیٞ ٌّٝ ٖٛبی حیٛا٘ی دس ٔٙبؼك ا٘ذٔیه  ٚػٛصا٘ذٖ یب
دفٗ حیٛا٘بتی اػت و ٝاص آ٘تشاوغ ٔشدٜا٘ذ .سیـٝوٙی وبُٔ ػیب ٜصخٓ ثؼیذ اػت چشا و ٝاسٌب٘یؼٓ ٔیتٛا٘ذ ثشای ػـبَٞـب دس خـبن
ص٘ذ ٜثٕب٘ذ.
ٚاوؼیٙبػی ٖٛحیٛا٘بت یه الذاْ وٙتشِی ٔإثش اػتٚ .اوؼیٙبػی ٖٛثشای ٔحبفظت افشاد صیش ث ٝوبس ٔیسٚد )1( :ثشای افـشادی وـ ٝدس
٘ٛاحی ا٘ذٔیه ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ )2( .آٟ٘بیی و ٝثب پٛػت  ٚپـٓ حیٛا٘بت ،پٛدس اػتخٛاٖ ٛٔ ٚی ٚاسداتی اص ٘ٛاحی ا٘ـذٔیه آ٘تـشاوغ
ػشٚوبس داس٘ذ )3( .پشػ ُٙاستؾ.
ٌشچ ٝث٘ ٝظش ٔیسػذ وٚ ٝاوؼٗٞبی سایح ٔإثش ثبؿٙذ ِٚی الصْ اػت ػؼی ثیـتشی دس تِٛیذ ٚاوؼٗٞبی ثب ػٕیت وٕتش ؿٛد.
باسیلَس سزئَس ٍ سایز باسیلَسّا
ثبػیّٛعٞب غیش اص ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ پبتٛطٖٞبی فشصتؼّجی ٞؼتٙذ و ٝظشفیت پبییٙی اص ٘ظش ٚیشٚال٘غ داس٘ذٌ .شچ ٝثؼیبسی اص
آٟ٘ب ِٔٛذ ثیٕبسی ٞؼتٙذ ِٚی ثبػیّٛع ػـشئٛع ٟٔـٓتـشیٗ پـبتٛطٖ دس ثـیٗ آٟ٘بػـت وـ ٝثیٕـبسیٞـبی صیـش سا ایدـبد ٔـیوٙـذ:
ٌبػتشٚا٘تشیت ،ػف٘ٛتٞبی چـٕی  ٚػیؼیغ ٚاثؼت ٝث ٝوبتتش دس ٖٚسٌی.
پاتَصًش
ٌبػتشٚا٘تشیت ٘بؿی اص ثبػیّٛع ػشئٛع تٛػػ یىی اص د ٚا٘تشٚتٛوؼیٗ ایٗ ثبػیُ ایدبد ٔیؿٛد (خذ .)9-3 َٚا٘تشٚتٛوؼیٗ پبیذاس
دس ثشاثش حشاست فشْ اػتفشاغی  ٚا٘تشٚتٛوؼیٗ حؼبع ث ٝحشاست فشْ اػٟبِی ثیٕبسی سا ایدبد ٔـیوٙـذ .ا٘تشٚتٛوؼـیٗ حؼـبع ثـٝ
حشاست ؿجی ٝا٘تشٚتٛوؼیٗ ٘بؿی اص اؿشیـیبوّی ٚ ٚیجشیٛوّشا اػتٞ .ش وذاْ اص ایٗٞب ٔحشن ػیؼتٓ آد٘ٛصیٗ ٔٛ٘ٛفؼفبت حّمـٛی ـ
آد٘یالت ػیىالص ػَّٞٛبی اپیتّیبَ سٚدٜای سا تحشیه ٔیوٙٙذ ٔىب٘یؼٓ ػُٕ ا٘تشٚتٛوؼیٗ ٔمب ْٚدس ثشاثش حشاست ٘بؿٙبخت ٝاػت.

Medusa head . 8
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پبتٛط٘ض ػف٘ٛت ٞبی چـٕی ثبػیّٛع ػشئٛع ث ٝؼٛس ٚاظح ؿٙبخت٘ ٝـذ ٜاػت .حذالُ ػٛ٘ ٝع تٛوؼیٗ دس ایدـبد ػف٘ٛـت دخیـُ
ٞؼتٙذ :تٛوؼیٗ ٘ىشٚص دٙٞذ( ٜا٘تشٚتٛوؼیٗ حؼبع ث ٝحشاست) ،ػشئِٛیضیٗ (ِٕٛٞیضیٗ لـٛی وـ ٝثـ٘ ٝـبْ ٌ٘ٛـ ٝتِٛیـذ وٙٙـذ ٜاؽ
٘بٍٔزاسی ؿذ ٜاػت)  ٚفؼفِٛییبص ِ( Cؼتیٙبص لٛی) .تخشیت ػشیغ چـٓ و ٝاص ٔـخص ٝػف٘ٛـتٞـبی چــٕی ثبػـیّٛع ػـشئٛع
اػت ٌٝ٘ٛ .ثبػیّٛع ث ٝؼٛس ٔٛلت پٛػت سا وّٙیضٔ ٜیوٙذ ٔ ٚیتٛا٘ذ ثبػث آِٛدٌی وـتٞبی خ ٖٛؿـٛد .دس حعـٛس یـه خؼـٓ
خبسخی داخُ ػشٚلی ،ایٗ اسٌب٘یؼٓٞب ٔی تٛا٘ٙذ ٔؼئ َٛایدبد ثبوتشیٕی ٔذا ٚ ْٚػالیٓ ػیؼیغ (ٔب٘ٙذ تتِ ،شص ،وبٞؾ فـبسخٚ ٖٛ
ؿٛن) ثبؿٙذ.
جذٍل  9-3هسوَهیت غذایی ًاشی اس باسیلَس سزئَس
٘ٛع غزا
دٚس ٜوٕ( ٖٛػبػت)
ػالیٓ
دٚس ٜوٕ( ٖٛػبػت)
ا٘تشٚتٛوؼیٗ

شکل استفزاغی

شکل اسْالی

ثش٘ح

ٌٛؿت ،ػجضیدبت

(  6ث ٝؼٛس ٔتٛػػ  2ػبػت)
اػتفشاؽ ،تٟٛع،وشأپٞبی ؿىٕی
ٔ( 8-17تٛػػ )9
ٔمب ْٚث ٝحشاست

( 6ث ٝؼٛس ٔتٛػػ  9ػبػت)
اػٟبَ ،تٟٛع،وشأپٞبی ؿىٕی
ٔ( 27-36تٛػػ )24
حؼبع ث ٝحشاست

اپیذهیَلَصی
ثبػیّٛع ػشئٛع ٚ ،ػبیش ٌٞٝ٘ٛبی ثبػیّٛع اسٌب٘یؼٓٞبی فشاٌیشی ٞؼتٙذ و ٝػٕالً دس ٔ ٕٝٞحیػٞب یبفت ٔیؿ٘ٛذ.
خذاػبصی ثبوتشی اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی ثذٚ ٖٚخٛد ثیٕبسی ٔـخط دِیُ ثش آِٛدٌی اػت.
بیواریّای بالیٌی
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝلجالً ٌفت ٝؿذ ثبػیّٛع ػشئٛع ػبُٔ د ٚؿىُ ٔتفبٚت اص ٔؼٕٔٛیت غزایی یؼٙی اػتفشاغی  ٚاػـٟبِی اػـت .فـشْ
اػتفشاغی دس ٘تیدٔ ٝصشف ثش٘ح آِٛد ٜایدبد ٔیؿٛد .اوثش ثبػیُٞب دس ؼی ٔشاحُ اِٚی ٝپختٗ وـتٔ ٝیؿ٘ٛذ ِٚی اػیٛسٞبی ٔمـبْٚ
ث ٝحشاست ثبلی ٔی ٔب٘ٙذ .چٙب٘چ ٝثش٘ح پخت ٝدس یخچبَ ٍٟ٘ذاسی ٘ـٛد اػیٛسٞب ث ٝفشْ سٚیـی تجذیُ ؿذ ٚ ٜثبػیُٞب ٔیتٛا٘ٙـذ ثـٝ
ػشػت تىثیش یبثٙذ .ا٘تشٚتٛوؼیٗ ٔمب ْٚث ٝحشاست و ٝدس ثش٘ح آصاد ٔیؿٛد دس ؼی ٌشْ وشدٖ ٔدذد ثش٘ح اص ثـیٗ ٕ٘ـیسٚد .پـغ اص
خٛسدٖ ا٘تشٚتٛوؼیٗ ٌ ٚزؿت یه دٚس 1-6 ٜػبػت ،ٝثیٕبسی ثب دٚس ٜوٛتب( ٜوٕتش اص  24ػبػت) ظبٞش ٔیؿٛد .ػالیٓ ؿبُٔ تٟٛع ،
اػتفشاؽ  ٚوشأپٞبی ؿىٕی اػت .تت  ٚاػٟبَ ػٕٔٛبً ٚخٛد ٘ذاس٘ذ .اختالالت وجـذی دس استجـبغ ثـب ٚسٚد ٔمـذاس صیـبدی تٛوؼـیٗ
اػتفشاؽآٚس ایدبد ٔیؿٛد ؤ ٝتبثِٛیؼٓ اػیذچشة ٔیتٛوٙذسیبیی سا ٔختُ ٔیوٙذ.
فشْ اػٟبِی ٔؼٕٔٛیت غزایی ٘بؿی اص ثبػیّٛع ػشئٛع دس ٘بؿی اص ٔصشف ٌٛؿت ،ػـجضیدبت یـب ػـغٞـبی آِـٛد ٜاػـت .دٚسٜ
ا٘ىٛثبػی ٖٛؼٛال٘ی تش ثبػث تىثیش ثبوتشی  ٚتِٛیذ ا٘تشٚتٛوؼیٗ حؼبع ث ٝحشاست ٔیٌشدد  ٚػیغ اػـٟبَ ،تٟـٛع  ٚوشأـپٞـبی
ؿىٕی ظبٞش ٔیؿٛد .ایٗ فشْ اص ثیٕبسی ث ٝؼٛس ٔؼٕ َٛیه سٚص یب ثیـتش ؼٔ َٛیوـذ.
ػف٘ٛتٞبی چـٕی ثبػیّٛع ػشئٛع ٔؼٕٛالً پغ اص صذٔبت ٚاسد ٚ ٜآػیتٞبی فیضیىـی سٚی ٔـیدٙٞـذٙٔ .ــب اسٌب٘یؼـٓٞـب دس
ثیٕبساٖ ثب تشٔٚبٔ ،یتٛا٘ذ ثؼّت خبن آِٛدٜای ثبؿذ و ٝثش سٚی ؿیئ فش ٚسفت ٝث ٝچـٓ لشاس داسد یب اسٌب٘یؼٓٞب ٕٔىٗ اػت ٔؼـتمیٕبً
ٚاسد چـٓ ؿٛد .پبٖ افتبِٕیبی ثبػیّٛػیٛ٘ ،ػی ثیٕبسی پیـش٘ٚذ ٚ ٜػشیغ اػت و ٝتمشیجبً ٔٙدش ث ٝاص دػت سفتٗ وبٔـُ ادسان ٘ـٛس
دس ػشض  48ػبػت پغ اص آػیت چـٕی ٔیؿٛد .ایٗ ػف٘ٛتٞب دس ٔؼتبدیٗ تضسیمی ٘یض ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.
ػبیش ػف٘ٛتٞبی ٘بؿی اص ثبػیّٛع ػشئٛع ٌٞٝ٘ٛ ٚبی دیٍش ثبػیّٛع ػجبستٙذ اص :ػف٘ٛتٞبی ٘بؿی اص وـبتتش دس ٖٚسٌـی  ٚؿـٙت
ػیؼتٓ ػصجی ٔشوضی  ٚا٘ذٚوبسدیت ( ثیـتش دس ٔؼتبداٖ تضسیمی ٔؼٕـ َٛاػـت) .ػـال ٜٚثـش آٖ پٔٛٙـ٘ٛی ،ثـبوتشیٕی ٙٙٔ ٚظیـت دس
ثیٕبسا٘ی و ٝث ٝؿذت ػیؼتٓ ایٕٙیؿبٖ ٟٔبس ؿذ ٜاػت ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.
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تشخیص آسهایشگاّی
ٕٞب٘ٙذ ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ،ػبیش ٌٞٝ٘ٛبی ثبػیّٛع دس آصٔبیـٍب ٜلبثُ وـت ٞؼتٙذ .ثشای تأییـذ ثیٕـبسی ٘بؿـی اص غـزا ،غـزای
ٔـىٛن (ٔب٘ٙذ ثش٘حٌٛ ،ؿت ،ػجضیدبت) ثبیؼتی وـت داد ٜؿٛد .ثشای خذاػبصی اسٌب٘یؼٓ وـت ظشٚستی ٘ذاسد .چ ٖٛوّٙیضاػیٖٛ
ٔذفٛػی ٔتذا َٚاػت .تـخیص ا٘تشٚتٛوؼیٗ ٔمب ٚ ْٚیب حؼبع ث ٝحشاست دس آصٔبیـٍبٔ ٜتذا٘ َٚیؼت .اسٌب٘یؼٓٞبی ثبػیّٛع ثٝ
آػب٘ی ثب سً٘آٔیضی ٌشْ سً٘ ٔی ؿ٘ٛذ ٔ ٚیتٛاٖ ثب وـت ٕ٘ٞٝ٘ٛبی خٕغآٚسی ؿذ ٜاص چـٓ آِٛد ،ٜاثضاس دس ٖٚسٌی  ٚػبیش ٘ٛاحی
ثبوتشی سا خذا ٕ٘ٛد.
درهاى ،پیشگیزی ٍ کٌتزل
ثٚ ٝاػؽ ٝدٚس ٜوٛتبٌ ٜبػتشٚا٘تشیت ٘بؿی اص ثبػیّٛع ػشئٛع ،دسٔبٖ ػالٔتی وفبیت ٔیوٙذٔ .ؼعُ دسٔبٖ ػف٘ٛتٞبی ثبػیّٛػی
ایٗ اػت و ٝایٗ ػف٘ٛتٞب ػشیغ  ٚپیـش٘ٚذ ٜا٘ذ  ٚثشٚص ثبالیی اص ٔمبٔٚت چٙذ داسٚیی دس آٟ٘ب ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد (ثبػـیّٛع ػـشئٛع
ث ٝپٙی ػیّیٗ  ٚػفبِٛػیٛسیٗ ٞب ٔمب ْٚاػت)٘ٚ .ىٔٛبیؼیٗ ،وّیٙذأبیؼیٗ ػییشٚفّٛوبػیٗ  ٚخٙتبٔبیؼیٗ ٔیتٛا٘ٙـذ ٔفیـذ ثبؿـٙذ .ثـب
ٍٟ٘ذاسی ٔٙبػت غزا ٔ ٚصشف ثالفبصّ ٝآٖ پغ اص پختٗ ٔی تٛاٖ اص ٔؼٕٔٛیت غزایی پیـٍیشی وشد.
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خالصِ
خالصِ ی باسیلَس آًتزاسیس
فیشیَلَصی ٍ ساختار

ثبػیُٞبی ٌشْ ٔثجت اػیٛسداس
ثیٛٞاصی اختیبسی ،ثذ ٖٚحشوت
وّٙیٞبی غیشِٕٛٞیتیه وـ ٝثـ ٝؼـٛس ٔحىـٓ ثـٝ
ػؽح آٌبس ٔیچؼجٙذ.
ویؼ َٛپّی پیتیذی حبٚی پّی ٌّٛ -Dتبٔیه اػیذ
اػت و ٝدس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.
ٍیزٍالًس

ویؼ َٛدس ػٛیٞٝبی ٚیشٚالٖ ٚخٛد داسد.
ػٛیٞٝبی ٚیـشٚالٖ ػـ٘ ٝـٛع اٌضٚتٛوؼـیٗ تِٛیـذ
ٔی وٙٙذ :آ٘تی طٖ ٔحبفظت وٙٙذ ،ٜػبُٔ ادْدٙٞذٜ
 ٚتٛوؼیٗ وـٙذٜ
اػیٛسٞب ػبَٞب دس خبن ص٘ذٔ ٜیٔب٘ٙذ.
اپیذهیَلَصی

ثبػیّٛع آ٘تشاػیغ ػٕذتبً ػّفخٛاساٖ سا آِٛدٜ
ٔیوٙذ  ٚا٘ؼبٖ ٔیضثبٖ تصبدفی اػت .دس
وـٛسٞبی تٛػؼ ٝیبفت ٝث٘ ٝذست ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد
أب دس ٘ٛاحی فمیش وٚ ٝاوؼیٙبػی ٖٛحیٛا٘بت ا٘دبْ
ٕ٘یؿٛد ؿبیغ اػت.
افشاد دس ٔؼشض خؽش ؿبُٔ آٟ٘بیی اػت و ٝدس
٘ٛاحی ا٘ذٔیه دس تٕبع ٘ضدیه ثب حیٛا٘بت یب
خبنآِٛدٞ ٜؼتٙذ  ٚآٟ٘بیی و ٝثب فشآٚسدٜٞبی
حیٛا٘ی حبصُ اص ٘ٛاحی ا٘ذٔیه
ػش ٚوبس داس٘ذ ،پشػ ُٙاستؾ  ٚغیش استؾ و ٝدس
ٔؼشض آئشٚػُٞبی آِٛد ٜلشاس داس٘ذٔ ،یثبؿذ.
اص اػیٛسٞبی ایٗ ثبػیُ دس ثیٛتشٚسیؼٓ اػتفبدٜ
ٔیوٙٙذ.
بیواریّا

سیاُ سخن جلذی :پـبپ َٛثـذ ٖٚدسد پیــش٘ٚذ ٜثـٝ
ػٕت اِٚؼش
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و ٝاؼشاف آٖ سا ٚصیىَٞٛب احبؼ ٝوشدٜا٘ذ  ٚػیغ
ِٙفبد٘ٛپــبتی دسد٘ــبن ،ادْ  ٚػالیــٓ ػیؼــتٕبتیه
ظبٞش ٔی ؿ٘ٛذ.
سیاُ سخن گَارشی :تـىیُ اِٚؼش دس ٔحُ تٟبخٓ
(دٞبٖٔ ،شی ،سٚدٙٔ )ٜتح ثِٙ ٝفبد٘ٛپبتی ٔٛظؼی،
ادْ  ٚػیؼیغ ٔیؿٛد.
سیاُسخن تٌفسی :ؿشٚع ػالیٓ غیشاختصبصی ثٝ
د٘جبَ ػیؼیغ ثب تت ،ادْ ِٙ ٚفبد٘ٛپبتی (غذد
ِٙفبٚی ٔذیبػتٗ) ػالیٓ ٔٙٙظیت دس ثؼعی اص
ثیٕبساٖ دیذ ٜؿذ ،ٜاوثش ثیٕبساٖ ثب ػیبٜصخٓ تٙفؼی
دس صٛست ػذْ دسٔبٖ ٔیٔیش٘ذ.
تشخیص

خذاػبصی اسٌب٘یؼٓ اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی (ٔب٘ٙذ
پبپ َٛیب صخٓ ،خ .)ٖٛتـخیص ثشاػبع ٔـخصبت
ٔیىشٚػىٛپیٌ ،شْ ٔثجت  ٚثذ ٖٚتحشن  ٚظبٞش
وّٙی (غیشِٕٛٞیتیه  ٚچؼجٙذ)ٜ
تـخیص ثب ِیض فبط ٌبٔب ٔ ٚـبٞذ ٜدیٛاسٜ
پّیػبوبسیذی ثب تؼت فّٛسػٙت آ٘تیثبدی تأییذ
ٔیؿٛد.
درهاى ،کٌتزل ٍ پیشگیزی

ػییشٚفّٛوؼبػیٗ داسٚی ا٘تخبثی اػت .پٙیػیّیٗ،
داوؼی ػیىّیٗ ،اسیتشٔٚبیؼیٗ یب وّشأفٙیىـُ ٘یـض
ٔــیتٛا٘ــذ اػــتفبد ٜؿــٛد (چٙب٘چــ ٝحؼبػــیت ثــٝ
پٙــیػــیّیٗ ٔـــبٞذ ٜؿــذ) أــب ثــبوتشی دس ثشاثــش
ػِٛف٘ٛبٔیذٞب  ٚػفبِٛػـیٛسیٗ ٞـبی ٚػـیغ اِؽیـف
ٔمب ْٚاػت.
ٚاوؼیٙبػی ٖٛحیٛا٘بت ػّفخـٛاس  ٚافـشادی وـ ٝدس
٘ٛاحی ا٘ذٔیه ٞؼتٙذ دس وٙتشَ ثیٕبسی ٔ ٟٓاػت
أب اػیٛسٞب سا ٕ٘یتـٛاٖ ثـ ٝساحتـی اص خـبنٞـبی
آِٛد ٜحزف وشد.
ٚاوؼیٙبػی ٖٛحیٛاٖ ٔإثش اػت أب ٚاوؼٗ ا٘ؼـب٘ی
ٔحذٚد ؿذ ٜاػت.

خالصِ ی باسیلَس سزئَس
فیشیَلَصی ٍ ساختار
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ثبػیُٞبی ٌشْ ٔثجت اػیٛسداسٔ ،تحشن
ثیٛٞاصی اختیبسی
وـت دس ٔحیػ خ٘ٛذاس (ثالد آٌبس)  ٚایدبد وّٙی ثتبِٕٛٞیتیه
ٍیزٍالًس

ا٘تشٚتٛوؼیٗ ٔمب ْٚث ٝحشاست
ا٘تشٚتٛوؼیٗ حؼبع ث ٝحشاست
اػیٛسٞب ٔیتٛا٘ٙذ دس خبن ص٘ذ ٜثٕب٘ٙذ
تخشیت ثبفت تٛػػ آ٘ضیٓٞبی ػیتٛتٛوؼیه ؿبُٔ ػشئِٛیضیٗ  ٚفؼفِٛییبص  Cا٘دبْ ٔیؿٛد.
اپیذهیَلَصی

دس خبن  ٚدس ػشاػش خٟبٖ یبفت ٔیؿٛد.
افشادی و ٝغزای آِٛد ٜث ٝثبوتشی (ثش٘ح ،ػجضیدبتٌٛ ،ؿت ،ػغ) ٔصشف ٕ٘بیٙذ ٔجتال ثٔ ٝؼٕٔٛیت غزایی ٔیؿ٘ٛذ.
افشادی و ٝدچبس صذٔ ٝچـٕی (٘فٛر اؿیب دس داخُ چـٓ) ؿ٘ٛذ ٔ ٚؼتبداٖ تضسیمی ثبؿٙذ ٔؼتؼذ اثتال ث ٝػف٘ٛت ثبػیّٛع ػشئٛع
ٞؼتٙذ.
بیواریّا

ٌبػتشٚا٘تشیت :فشْ اػتفشاغی ثب ؿشٚع ػشیغ اػتفشاؽ ،دسد ؿىٕی ،دٚس ٜوٛتب ٚ ٜفشْ اػٟبِی ثب ؿشٚع ؼٛال٘ی ،اػٟبَ  ٚوشأپٞبی
ؿىٕی ٔـخص ٔیؿٛد.
ػف٘ٛت چـٕی :ػشیغ ،تخشیت پیـش٘ٚذ ٜچـٓ ثؼذ اص تّمیح ثبوتشی ث ٝداخُ چـٓ
تشخیص

خذاػبصی ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓٞب اص ٔٛاد غزایی ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی صخٓ ،چـٓ ...ٚ
درهاى ،کٌتزل ٍ پیشگیزی

ػف٘ٛتٞبی ٌٛاسؿـی ،ثـب دسٔـبٖٞـبی ػالٔتـی ٔؼبِدـٔ ٝـیؿـ٘ٛذ .ثـشای دسٔـبٖ ػف٘ٛـتٞـبی چــٕی  ٚػـبیش ثیٕـبسیٞـبی
تٟبخٕی احتیبج ثـ ٝخـبسج ٕ٘ـٛدٖ اؿـیب خـبسخی اػـت  ٚثـب ٚا٘ىٔٛبیؼـیٗ ،وّیٙذأبیؼـیٗ ،ػییشٚفّٛوؼبػـیٗ یـب خٙتبٔبیؼـیٗ
دسٔبٖ ٔیؿٛد .ثشای وٙتشَ ػف٘ٛتٞبی ٌٛاسؿی ثٟتش اػت غزا ثؼذ اص ؼجخ دس یخچبَ ٍٟ٘ذاسی ٌشدد.
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فلل دّن
تاػیل ّای گشم هثثت ،اػپَسداس ٍ تی َّاصی
تاوتشیْای گشم هثثت ،تذٍى اػپَس ٍ تی َّاصی
تاوتشی ّای گشم هٌفی تی َّاصی

اّذاف فلل
داًـجَیاى تا هطالعِ ایي فلل لادس خَاٌّذ تَد:
-

دس هَسد خلَكیات ػاختاسی ٍ کـت اًَاؿ تاکتشیْای تیَْاصی تَضیح دٌّذ.

-

اًَاؿ هختلف تاکتشیْای تیَْاصی سا ًام تثشًذ.

-

پاتَطًض ٍ تیواسیْای ًاؿی اص تاکتشیْای تیَْاصی هْن سا ؿشح دٌّذ.

-

سٍؿْای تـخیق ،دسهاى ٍ پیـگیشی ففًَتْای ًاؿی اص تاکتشیْای تیَْاصی هْن سا تَضیح دٌّذ.

تاػیل ّای گشم هثثت ،اػپَسداس ٍ تی َّاصی
خٌغ کلؼتشیذیَم ) (Clostridiumؿاهل ّوِ تاػیل ّای گشم هثثت تی َّاصیی اػت کِ قادسًذ اًذٍػپوَس تَییپذ کٌٌپذ .ایپي
خٌغ تا ٍ 4یظگی تقشیف هی ؿَد )1( :داؿتي اًذٍػوَس )2( ،هتاتَییؼن تی َّاصیً )3( ،اتَاًی دس تثذیل ػَیفات تِ ػَیفیت)4( ،
گشم هثثت تَدى دیَاسُ ػلَیی .اگش چِ اکثش افضاء ایي خٌغ تی َّاصی هغلق ّؼتٌذ ،اها تقضی اص آًْا آئشٍتَیشاًت هپی تاؿپٌذ
(هاًٌذ کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ ٍ کلؼتشیذیَم ّیؼتَییتیکَم) .اػپوَس هوکپي اػپت دس تقضپی گًَپِ ّپا هـپاّذُ ًـپَد (هثپل
کلؼتشیذیَم ساهَصٍم  ،کلؼتشیذیَم کلؼتشیذیَفَسم ٍ کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ) .تٌاتشایي یپ ایضٍیپِ دس خپٌغ کلؼپتشیذیَم تپش
اػاع تشکیثی اص تؼت ّای تـخیلی عثقِ تٌذی هی ؿَد :اثثات ٍخَد اػوَس ،کوولکغ فقاییت ّپای تیَؿپیویایی ٍ یکؼپشی
یافتِ ّای حاكل اص تدضیِ هتاتَییکی .خَؿثختاًِ ،اکثش ایضٍیِ ّای هْن اص ًؾش کلیٌیکی ؿاهل چٌپذ گًَپِ هوپذٍد هپی تاؿپٌذ
(خذٍل.)11-1
ایي اسگاًیؼن ّا دس ّوِ خا اص خولِ دس خاک ،آب ٍ فاضالب ٍ تِ فٌَاى قؼوتی اص فلَس هیکشٍتپی ًشهپال دس دػپتگاُ گَاسؿپی
حیَاًات ٍ اًؼاى ّا ٍخَد داسًذ .تؼیاسی اص کلؼتشیذیَم ّا ػاپشٍفیت ّؼتٌذ ٍیی تقضی اص آًْا تِ فٌَاى پپاتَطى ّپای اًؼپاًی
فاهل تیواسی ّپایی ّؼپتٌذ ،اص خولپِ :تتپاًَع (کلؼپتشیذیَم تتپاًی) تَتَییؼپن (کلؼپتشیذیَم تاساتی،کلؼپتشیذیَم تَتَییٌپَم،
کلؼتشیذیَم تَتیشیکَم) ٍ گاًگشى گاصی یا هیًَکشٍص (کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ ،کلؼپتشیذیَم ًپَی آی ،کلؼپتشیذیَم ػپوتیکَم،
کلؼتشیذیَم ّیؼتَییتیکَم ،کلؼتشیذیَم ػَسدیی) ٍ اػْال هشتثظ تا هلشف آًتی تیَتی ٍ کَییت (کلؼتشیذیَم دیفیؼیل).
جذٍل 11-1ولؼتشیذیَم ّای پاتَطى ٍ تیواسی ّای اًؼاًی هشتثط تا آًْا
گًَِ ّا
کلؼتشیذیَم دیفیؼیل C.difficile
کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ C.perfringens

تیواسی ّای اًؼاًی
اػْال هشتثظ تا آًتی تیَتی ،کَییت غـای کارب
ففًَتّای تافت ًشم هاًٌذ ػپلَییت ،هیَصیپت چشکپی،
هیپپًَکشٍصیغ یپپا گپپاًگشى گپپاصی ،هؼپپوَهیت غپپزایی،
اًتشیت ًکشٍتی  ،ػوتی ػوی
751

ٍلَع
ؿایـ
ؿایـ

فصل دهم :باسیلهای گرم مثبت ،اسپوردار و بیهوازی،باکتریهای گرم مثبت ،بدون اسپور و بی هوازی،باکتری های گرم منفی بی هوازی

کلؼتشیذیَم ػوتیکَم C.septicum
کلؼتشیذیَم تشتیَم C.tertium
کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم C.botulinum
کلؼتشیذیَم تتاًی C.tetani
کلؼتشیذیَم تاساتی C.baratti
کلؼتشیذیَم تَتیشیکَم C.butyricum
کلؼتشیذیَم ّیؼتَییتیکَم C.histolyticum
کلؼتشیذیَم ًَی آی C.novyi
کلؼتشیذیَم ػَسدیی C.sordelli

کلؼتشیذیَفشى ایٌَکیَم Clostridioforneinnocuum
کلؼتشیذیَم ایٌَکیَم C.innocuum
کلؼتشیذیَم اػوَسٍخٌغC.sporogenes

گاًگشى گاصی ،ػوتی ػوی
ففًَت ّای فشكت علة
تَتَییؼن
تتاًَع (کضاص)
تَتَییؼن
تَتَییؼن
گاًگشى گاصی
گاًگشى گاصی
گاًگشى گاصی
ففًَت فشكت علة
ففًَت فشكت علة
ففًَت فشكت علة

غیشؿایـ
غیشؿایـ
غیشؿایـ
غیشؿایـ
ًادس
ًادس
ًادس
ًادس
ًادس
ًادس
ًادس
ًادس

ؽشفیت قاتل تَخِ ایي اسگاًیؼن ّا دس ایداد تیواسی ّا هشتَط اػت تِ )1( :تَاًایی تقاء ایي اسگاًیؼپن ّپا دس ؿپشایظ ًاهؼپافذ
هویغی کِ ایي اهش هشتَط تِ تـکیل اػوَس اػت ( .)2سؿذ ػشیـ ایي تاکتشی ّا دس هویظ ّای غٌی ؿذُ ٍ هویظ ّای تپذٍى
اکؼیظى اهکاى پزیش اػت ( .)3تَییذ اًَاؿ هتقذدی اص تَکؼیي ّا ؿاهل تَکؼیي ّیؼتَییتی  ،اًتشٍتَکؼپیي ّپا ٍ ًَسٍتَکؼپیي
ّا 6 .پاتَطى ؿایـ ٍ هْن دس ایي خٌغ دس ایي فلل تشسػی هی ؿًَذ (خذٍل .)11-2
جذٍل 11-2ولؼتشیذیَمّای هْن
اسگاًیؼن
کلؼتشیذیَم Clostridium
کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم C.botulinum
کلؼتشیذیَم دیفیؼیل C.difficile
کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ C.perfringens
کلؼتشیذیَم ػوتیکَم C.septicum
کلؼتشیذیَم تشتیَم C.tertium

تاسیخچِ پیذایؾ
کلؼتش یقٌی دٍک ،هیلِ
تَتَیَع یقٌی ػَػیغ (اٍل ؿیَؿ آى دس استثاط تا ػَػیغ ّای تَد کپِ
خَب دٍدی ًـذُ تَدًذ)
دیفیؼیل یقٌی هـکل ٍ ػخت (ػخت سؿذ هیکٌٌذ ٍ خذاػاصی هیؿپًَذ،
تِ حؼاػیت تاالی ایي اسگاًیؼن تِ اکؼیظى اؿاسُ داسد)
پشفشیٌدٌغ (دس استثاط تا حایت تْاخوی دس تافت ّای ًکشٍصُ)
ػوتیکَم یقٌی اًتـاس ػشیـ (دس استثاط تا ػوؼیغ ٍ هشگ ٍ هیش تاال)
تشتیَم یقٌی ػَهیي (اص ًؾش تاسیخی ػَهیي ایضٍیِ تی َّاصی خپذا ؿپذُ اص
صخنّای ًاؿی اص خٌگ تَد)

ولؼتشیذیَم پشفشیٌجٌغ
فیضیَلَطی ٍ ػاختاس
کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ کِ اص ًوًَِ ّای کلیٌیکی خذا هی ؿَد ،هی تَاًذ تا کلٌیضاػیَى ػادُ دس استثاط تاؿپذ ٍ یپا هپی تَاًپذ
تیواسی ؿذیذی ایداد کٌذ .کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تاػیل تضسگ گشم هثثت ،ساػت گَؿِ ٍ اػوَسداس اػت کِ اػپوَسّا تٌپذست
دس ؿشایظ تذى یا تقذ اص کـت دس هویظ هـاّذُ هپی ؿپًَذ (ؿپکل .)11-1ایپي اسگاًیؼپن یکپی اص چٌپذ گًَپِ غیپش هتوپشک
کلؼتشیذیَم ّاػت .اسگاًیؼن تِ ػشفت دس هویظ کـت ٍ تافت سؿذ کشدُّ ،وَییتی ٍ اص ًؾش هتاتَییکی فقال هی تاؿذ کِ ایي
هـخلات ؿٌاػایی ػشیـ اسگاًیؼن سا دس آصهایـگاُ اهکاى پزیش هی ػپاصد .چْپاس تَکؼپیي کـپٌذُ اكپلی آیفپا ( ،)αتتپا (،) β
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اپؼیلَى( ٍ )εیَتا () ιتَییذ هی کٌذ .ایضٍیِ ّای کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تِ پٌح تیپ ( تیپ  Aتا  ، Eخذٍل )5-3عثقِ تٌپذی
هی ؿًَذ.

ؿىل  11-1سًگآهیضی گشم اص ولؼتشیذیَم پشفشیٌجٌغ

جدذٍل  11-3تَصید تَوؼدیي هشگثدداس دستاید

ّدای  Aتدا  Eولؼددتشیذیَم

پشفشیٌجٌغ
اًَاؿ
A
B
C
D
E

آیفا
+
+
+
+
+

تتا
+
+
-

تَکؼیي ّای کـٌذُ
اپؼیلَى
+
+
-

یَتا
+

پاتَطًض ٍ ایوٌی
کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ هی تَاًذ عیفی اص تیواسی ّا سا ایداد کٌذ ،اص گاػتشٍاًتشیت خَد هوذٍد ؿًَذُ تا تخشیة ؿپذیذ تافپت
تا هشگ ٍ هیش تؼیاستاال( هثل هیًَکشٍصیغ کلؼتشیذیایی) .پتاًؼیل تاالی پاتَطًی تِ ًَ 12ؿ تَکؼیي ٍ آًضین تَییذ ؿپذُ تَػپظ
ایي اسگاًیؼن ًؼثت دادُ هی ؿَد (خذٍل .)5-4تَکؼیي آیفا هْن تشیي تَکؼیي ٍ یکی اص تَکؼیي ّای تَییذ ؿذُ تَػپظ پپٌح
تیپ کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ یؼیتیٌاصی (فؼفَییواصی) اػت کِ اسیتشٍػیت ،پالکت ،یکَػیت ٍ ػلَل ّای اًذٍتلیال سا ییض هپی
کٌذ (ؿکل .)5-2ایي تَکؼیي تا افضایؾ ًفَرپزیشی فشٍقیّ ،وَییض ٍػپیـ ٍ خپًَشیضی (تپا تخشیپة پالکپت) ،تخشیپة تافپت
(هـاّذُ ؿذُ دس هیًَکشٍصیغ) ،تَکؼیؼتی کثذ ٍ اختالل فول هیَکاسد (کاّؾ فـاس خَى ،کپاّؾ ضپشتاى قلپة) دس استثپاط
اػت .تیـتشیي هقذاس تَکؼیي آیفا تَػظ کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تیپ  Aتَییذ هی ؿَد .تتا تَکؼپیي هؼپلَل ایدپاد ضپایقات
ًکشٍتی ٍ اص دػت دادى هَکَع تا ؿکل گیشی ضایقات ًکشٍتی ٍ پیـشفت تِ ػوت اًتشیت ًکشٍصاى ( تیوپاسی پیپگ تپل،
اًتشیت ًکشٍتیکاًغ) هی تاؿذ .تَکؼیي اپؼیلَى ی پیؾ تَکؼیي اػت کِ تَػظ تشیوؼیي فقال ؿذُ ٍ ًفَر پپزیشی فشٍقپی
دیَاسُ هقذی – سٍدُ ای سا افضایؾ هی دّذ .یَتا تَکؼیي چْاسهیي تَکؼیي اكلی اػت کپِ تَػپظ کلؼپتشیذیَم پشفپشیٌدٌغ
تیپ  Eتَییذ هی ؿَد کِ فقاییت ًکشٍتی داسد ٍ ًفَر پزیشی فشٍقی سا افضایؾ هی دّذ.
اًتشٍتَکؼپپپیي کلؼپپپتشیذیَم پشفپپپشیٌدٌغ یپپپ پپپپشٍتلیي
حؼپپاع تپپِ حپپشاست اػپپت کپپِ دس کَیپپَى تَییپپذ هپپی ؿپپَد.
تشیوؼپپیي فقاییپپت تَکؼپپیي سا ػپپِ تشاتپپش افپپضایؾ هپپی دّپپذ.
تَکؼپیي تیـپتش تَػپپظ ػپَیِ ّپپای تیپپ  Aتَییپپذ هپی ؿپپَد.
اًتشٍتَکؼپپپیي دس هشحلپپپِ تـپپپکیل اػپپپوَس (اػوَسٍالػپپپیَى)
تشؿپپپح هپپپی ؿپپپَد .هوپپپیظ قلیپپپایی سٍدُ تپپپضسگ هوپپپشک
751

فصل دهم :باسیلهای گرم مثبت ،اسپوردار و بیهوازی،باکتریهای گرم مثبت ،بدون اسپور و بی هوازی،باکتری های گرم منفی بی هوازی

اػوَسٍالػپپپیَى اػپپپت .اًتشٍتَکؼپپپیي تپپپِ سػپپپوتَسّای سٍی
پشصّپپای غـپپایی اص اپیتلیپپَم سٍدُ کَچپپ دس ایللپپَم (اتتپپذای
سٍدُ) ٍ طٍطًَم هتلپل ؿپذُ ٍیپی ٍاسد دئَدًپَم ًوپی ؿپَدٍ .سٍد
ایي تَکؼیي تِ غـای ػپلَل ّپا هٌدپش تپِ ت ییپش ًفپَر پپزیشی
ٍ اص دػپپت سفپپتي یپپَى ٍ هایقپپات هپپی ؿپپَد .آًتپپی تپپادی فلیپپِ
اًتشٍتَکؼپپیي ًـپپاى دٌّپپذُ توپپاع قثلپپی اػپپت ٍیپپی حفپپاؽتی
ًیؼپپت .فقاییپپت ػپپایش تَکؼپپیي ّپپا ٍ آًپپضین ّپپای کلؼپپتشیذیَم
پشفشیٌدٌغ دس خذٍل 5-4خالكِ ؿذُ اػت.

ؿىل 11-2سؿذ ولؼتشیذیَم پشفشیٌجٌغ تش سٍی تالد آگاس خَى گَػفٌذی .تِ ولٌی ّای هٌتـش ٍ پْي تا فعالیت ّوَلیض تَجِ
وٌیذ .ولؼتشیذیَم پشفشیٌجٌغ سا اص سٍی هٌطمِ ّوَلیض واهل وِ تِ ٍػیلِ تَوؼیي تتا تَلیذ هدی ؿدَد ٍ یده ّودَلیض جضیدی
ٍػی تش وِ تَػط تَوؼیي آلفا ایجاد هی گشدد تـخیق هی دٌّذ.

ؿىل 11-3سؿذ ولؼتشیذیَم پشفشیٌجٌغ تش سٍی هحیط حاٍی تخن هشغ ،تَوؼیي آلفا (لؼدیتیٌاص) فؼدفَلیپیذّای هَجدَد دس
ػشم ٍ صسدُ تخن هشغ سا ّیذسٍلیض هی وٌذ ٍ سػَب وذسی سا ایجاد هیًوایذ (ػوت ساػت) ٍ سػَب ٌّگاهی ودِ اسگاًیؼدن دس
حضَس آًتی تادی ّای ضذ تَوؼیي ( ػوت چ ) سؿذ ًوایذ تِ ٍجَد ًودی آیدذٍ .اودٌؾ ًداگلش اص ٍیظگدی ّدای ولؼدتشیذیَم
پشفشیٌجٌغ اػت.

جذٍل 11-4فاوتَسّای ٍیشٍالًغ هشتثط تا ولؼتشیذیَم پشفشیٌجٌغ
فاوتَسّای ٍیشٍالًغ
تَکؼیي آیفا
تَکؼیي تتا
تَکؼیي اپؼیلَى
تَکؼیي یَتا
تَکؼیي دیتا
تَکؼیي تتا
تَکؼیي گاها
تَکؼیي الهثذا
تَکؼیي هَ
تَکؼیي ًَ
اًتشٍتَکؼیي
ًَسآهیٌیذاص

فعالیت تیَلَطیه
تَکؼیي کـٌذُ ،فؼفَییواص  ( Cیؼیتیٌاص) ،افضایؾ قاتلیت ًفپَر پپزیشی فپشٍهّ ،وپَییضیي تَییپذ
فقاییت ًکشٍصی ،هیًَکشٍصیغ
تَکؼیي کـٌذُ ،فقاییت ًکشٍصی
تَکؼیي کـٌذُ ،پشهلِ آص
تَکؼیي دٍگاًِ کـٌذُ ،فقاییت ًکشٍصی ،سیثَصیلِ کشدى آدًَصیي دی فؼفات )(ADP
ّوَییضیي
ّوَییضیي حؼاع تِ حشاست ٍ اکؼیظى ،ػیتَییتی
کالطًاص ،طالتیٌاص ،فقاییت ًکشٍصی
پشٍتلاص
ّیایَسًٍیذاص
داکؼی سیثًََکللاصّ ،وَییضیي ،فقاییت ًکشٍصی
ت ییش قاتلیت ًفَر پزیشی غـایی دس ایللَم ( ػیتَتَکؼی  ،اًتشٍتَکؼی ٍ ػَپش آًتی طى)
ت ییش گیشًذُ ّای گاًگلیَصیذی ػغح ػلَل ،افضایؾ تشٍهثَص هَیشگی

اپیذهیَلَطی
کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تیپ  Aهقوَالً دس دػتگاُ سٍدُ ای اًؼاى ّا ٍ حیَاًات ػاکي اػت ٍ تِ عَس گؼپتشدُ ای دس عثیقپت
تِ خلَف دس خاک ٍ آب آیَدُ تا هذفَؿ پشاکٌذُ اػت .ایي اسگاًیؼن توت ؿشایظ ًاهؼافذ اػپوَس تـپکیل هپی دّپذ ٍ تپشای
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هذتْای عَالًی پایذاس هی هاًذ .ػَیِ ّای تیپ  Bتا  Eتیـتش سٍدُ حیَاًات ٍ گاّی اًؼاى کلٌیضُ هی ؿَد ٍیی ًوی تَاًٌپذ دس
خاک تاقی تواًٌذ .کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تیپ  Aاًؼاًی ،ففًَت تافت ّای ًشم ٍ هؼوَهیت غزایی ٍ ػوتی ػوی اٍییِ ایداد
هی کٌذ ،دس حایی کِ تیپ  Cاًتشیت ًکشٍصاى ایداد هی ًوایذ.
ػٌذسٍمّای تالیٌی
عفًَت تافت ًشم
ففًَت تافت ًشم تِ دییل کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تِ كَست )1( :ػلَییت )2( ،فاػیت یا هیَصیت چشکی )3( ،گاص گاًگشى اػپت.
تؼیاسی اص ایضٍیِ ّای کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ ٍ دیگش گًَِ ّای کلؼتشیذیایی اص کـت ّای صخن تذٍى ّیچ اّویپت کلیٌیکپی
خذا هی ؿًَذ .ایي اسگاًیؼن ّوچٌیي هی تَاًذ ػلَییت سا تا تَییذ گاص دس تافت ًشم ؿشٍؿ کٌذ (ؿکل  .)11-4ایي پشٍػِ هیتَاًذ
تِ ػوت هیَصیت چشکی پیـشفت کٌذ ٍیی ًکشٍص فضالًی ٍ فالئن ػیؼتوی دیذُ ًوی ؿَد.
هیًَکشٍصیغ کلؼتشیذیَهی (گاصگاًگشى) تیواسی تْذیذ کٌٌذُ صًذگی اػت .تیواسی تا دسد ؿذیذ هـخق هی ؿَد کِ فوَهاً دس
فشم ی ّفتِ پغ اص ٍسٍد کلؼتشیذیَم تِ داخل تافت دس اثش تشٍها یا خشاحی ایداد هیؿَد ،هتقاقپة آى تپِ ػپشفت ًکپشٍص
فضالًی ٍػیـ ،ؿَکً ،قق کلیَی ٍ هشگ دس فشم دٍ سٍص پغ اص ؿشٍؿ فالیپن اتفپاه هپی افتپذ .آصهایـپات هاکشٍػپکَپی
فضلِ ،تافت ًکشٍصُ ٍ گاص ایداد ؿذُ دس تافت سا آؿکاس هیػاصد کِ ایي گاص دس اثش فقاییت هتاتَییکی تاکتشی تَییذ هی ؿَد.

ؿددىل  11-4ػددلَلیت ولؼددتشیذیایی .ولؼددتشیذیَم ّددا دس ددی جشاحددی
اص شیك آػدیة فیضیىدی ٍاسد تافدت هدی ؿدًَذ ٍ دس ایدي تلدَیش تیوداس
دچاس ؿىؼتگی اػتخَاى ػاق پدا ؿدذُ اػدت .پدٌز سٍص پدغ اص آػدیة
پَػت تی سًگ ؿدذُ ٍ تداٍل ٍ ًىدشٍص سٍ تدِ گؼدتشؽ سفدت .اگدضٍدای
ػشٍصی ٍ گاص صیش جلذی تِ ٍجَد آ هدذ اهدا ّدید هدذسوی هثٌدی تدش ًىدشٍص
عضلِ ٍجَد ًذاؿت .تیواس پیؾ آگْی خَتی ًذاسد.

هؼوَهیت غزایی
هؼوَهیت غزایی کلؼتشیذیاییً ،ؼثتاً هقوَل اػت ٍ کوتش تِ آى تَخِ هی ؿَد .ایي تیواسی )1( :تَػظ یپ دٍسُ اًکَتاػپیَى
کَتاُ) 8-24ػافت( هـخق هی ؿَد؛ ( )2تؾاّشات کلیٌیکی ؿاهل کشاهپ ّای ؿکوی ٍ اػْال آتکی اػت ٍیی تة ،تَْؿ یا
اػتفشاك ٍخَد ًذاسد؛ ( )3دٍسُ کلیٌیکی آى کوتش اص  24تا  48ػافت اػت .تیواسی اص خَسدى هولَالت گَؿتی آیَدُ (گاٍ ،هشك،
تَقلوَى) تا تقذاد صیادی ( 118-119اسگاًیؼن) اص کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تیپ ً Aاؿی هیؿَدً .گْذاسی غزا دس یخچال تقذ اص
آهادُ کشدى آى اص تَییذ اًتشٍتَکؼیي ّا خلَگیشی هی کٌذ .حشاست دادى هدذد غزا هی تَاًذ اًتشٍتَکؼیي حؼاع تِ حپشاست سا
تخشیة کٌذ.
اًتشیت ًىشٍصاى
اًتشیت ًکشٍص دٌّذُ ( غایثاً اًتشیت ًکشٍصاى یا پیگ تل ًام داسد) ی تیواسی ًادس ًکشٍصاى حاد دس ططًٍَم اػپت کپِ تَػپظ دسد
ؿکوی ،اػْال خًَی ،ؿَک ٍ پشیتًَیت هـخق هیؿَد .هشگ ٍهیش دس تیواساى تا ففًَت ب  51دسكذ هیسػذ .کلؼپتشیذیَم
پشفشیٌدٌغ تیپ  Cتَییذکٌٌذُ تتا تَکؼیي هؼلَل ایداد ایي تیواسی اػت .اًتشیت ًکشٍصاى دس استثاط تا هلشف غزاّای ًوختپِ
ٍ اػتفادُ گَؿت خَک تا ػیة صهیٌی اػت کِ تافث هوافؾت تَکؼیي  Bاص غیش فقال ؿذى تَػظ تشیوؼپیي هپیؿپَد .ػپایش
سیؼ فاکتَسّا تشای اتتال تِ تیواسی تا هقادیش تاالی اسگاًیؼن ٍ ػَءت زیِ ّوشاُ اػت.
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ػپتی ػوی
خذاػاصی کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ ٍ دیگش گًَِ ّای کلؼتشیذیایی اص کـت ّای خَى هی تَاًذ صًگ خغش تاؿذٍ .یپی تپیؾ اص
ًیوی اص هَاسد اص ًؾش کلیٌیکی تی اّویت ّؼتٌذ ٍ ًـاى دٌّذُ تپاکتشیوی صٍدگپزس یپا تپِ عپَس هوتوپل تپش ًاؿپی اص آیپَدگی
کـتّای خَى تا کلؼتشیذیَم ّای کلٌیضُ کٌٌذُ دس پَػت ّؼتٌذ .ػایش یافتِّای کلیٌیکی ًیض تایذ دس ًؾش گشفتِ ؿپَد .صهپاًی
کِ کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ اص خَى تیواس تا ففًَتّای هْن خذا هیؿَد (هثل هیًَکشٍصیغ ،اًتشیت ًکشٍصاى) تغَس تیوی ایي
اسگاًیؼن دس استثاط تا ّوَییض ٍ ػیـ هی تاؿذ.

تـخیق آصهایـگاّی
آصهایـگاُ فقظ ًقؾ تأییذی دس تـخیق تیواسی کلؼتشیذیَهی تافت ًشم ایفا هی کٌذ ،صیشا دسهاى تایؼتی تالفاكلِ دس تیوپاساى
ؿشٍؿ ؿَد .تـخیق هیکشٍػکوی تاػیل ّای گشم هثثت دس ًوًَِ ّای کلیٌیکی ،هقوَالً دس فذم حضَس یکَػیت ّا هی تَاًپذ
یافتِ هفیذی تاؿذ صیشا ایي اسگاًیؼن ّا هَسفَیَطی هـخلی داسًذ .کـت ایي اسگاًیؼن ًؼثتاً ػادُ اػت ٍ تش سٍی هویظ ّپای
ػادُ تقذ اص ا ًکَتاػیَى ی سٍصُ یا کوتش هی تَاى کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ سا ؿٌاػایی کشد .توت ؿشایظ هٌاػة ،کلؼپتشیذیَم
پشفشیٌدٌغ هی تَاًذ ّش  8-11دقیقِ ی تاس تقؼین ؿَد ،تٌاتشایي سؿذ ایي اسگاًیؼن تش سٍی آگپاس یپا دس هوپیظ ّپای هپایـ
کـت خَى هی تَاًذ تقذ اص اًکَتاػیَى چٌذ ػافتِ تـخیق دادُ ؿَدً .قؾ کلؼپتشیذیَم پشفپشیٌدٌغ دس هؼپوَهیت غپزایی
تاخذا ًوَدى تیـتش اص  115اسگاًیؼن دس ّش گشم اص غزا یا  116تاکتشی دس ّش گشم اص هذفَؿ تأییذ هی ؿَد.
دسهاى ،پیـگیشی ٍ وٌتشل
ففًَت ّای ػیؼتوی کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ ًؾیش هیَصیت ٍ هیکًَکشٍصیغ تایؼتی تِ عَس تْاخوی تا تشعشف کشدى توپام
هَاد خاسخی ،ضذ ففًَی کشدى ٍ تشداؿت توام تافت ّای آیَدُ ٍ ًکشٍصُ دسهاى ؿًَذ .اص پٌی ػیلیي تپا دزص تپاال ٍ فـپاس تپاالی
اکؼیظى تشای کٌتشل ففًَت ّا اػتفادُ هی ؿَد .اػتفادُ اص آًتی ػشم هٌٍَاالى آیفاتَکؼیي هَفقیت آهیض ًیؼت .فلی سغن ّوپِ
کَؿؾ ّای دسهاًی ،پیؾ آگْی دس تیواساى تؼیاس ضقیف اػت ٍ هشگ ٍهیش اص  41دسكذ تقشیثا ًتپا  111دسكپذ گپضاسؽ ؿپذُ
تیواس یْای هَضقی کلؼتشیذیَهی تا ٍخاهت کوتش ،هی تَاًٌذ تِ عَس هَفقیت آهیضی تا پٌی ػیلیي دسهاى ؿًَذ.
اػت.
آًتی تیَتی تشاپی تشای هؼوَهیت غزایی کلؼتشیذیَهی الصم ًیؼت صیشا تیواسی خَد هوذٍد ؿًَذُ اػت (صیپشا اػپْال تافپث
ؿؼتي ٍ حزف تاکتشی اص سٍدُ هی ؿَد ٍ تاکتشی ّای فلَس ًشهال هدذداً فقال هی ؿًَذ).
پیـگیشی ٍ کٌتشل ففًَت ّای کلؼتشیذیَم پشفشیٌدٌغ تِ ٍاػغِ گؼتشدگی ایپي اسگاًیؼپن ّپا هـپکل اػپت .الصهپِ ایدپاد
تیواسیٍ ،سٍد اسگاًیؼن تِ داخل تافت ّای هشدُ ٍ اتقاء ی هویظ تی َّاصی هغلَب تشای سؿذ تاکتشی اػت .تٌاتشایي هشاقثپت
كویح اص صخن ّا ٍ اػتفادُ هٌاػة اص آًتی تیَتی هی تَاًذ تؼیاسی اص ففًَت ّای کلؼتشیذیَهی سا سا کٌتشل ًوایذ.
ولؼتشیذیَم تتاًی
فیضیَلَطی ٍ ػاختاس
کلؼتشیذیَم تتاًی تاػیل تضسگ  ،هتوشک ٍ اػوَسداس اػت .اسگاًیؼن ّا اػوَسّای گشد ٍ اًتْایی تَییذ هی کٌٌذ کپِ تپِ تپاکتشی
ؽاّشی ؿثیِ تِ چَب عثل یا ساکت تٌیغ هی دٌّذ (ؿکل .)11-5تشخالف ػایش کلؼتشیذیَم ّا ،تاػپیل تتپاًی ػپخت سؿپذ
اػت ٍ ؿٌاػایی آى هـکل هی تاؿذ صیشا ایي اسگاًیؼن تِ اکؼیظى تپی ًْایپت حؼپاع اػپت (تپی ّپَاصی هغلپق) .تپاکتشی
پشٍتلَییتی اػت ٍیی قادس تِ تخویش کشتَّیذسات ًیؼت.
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ؿىل  11-5سًگ آهیضی گشم اص ولؼتشیذیَم تتاًی .تِ اػپَس اًتْایی تَجِ وٌیذ.

پاتَطًض ٍ ایوٌی
اػوَس تاکتشی ٍاسد تافت ؿذُ ،دس ؿشایظ تیَْاصی تِ فشم سٍیـی تثذیل هی ؿَد .تاکتشی دس ٌّگام تکثیپش ،تَییپذ تَکؼپیي هپی
ًوایذ .کلؼتشیذیَم تتاًی دٍ ًَؿ تَکؼیي تَییذ هیکٌذ؛ ی ّوَییضیي حؼاع تِ اکؼیظى (تتاًَییضیي) ٍ ًَسٍتَکؼپیي حؼپاع تپِ
حشاست (تتاًَاػواػویي) .پالػویذ حاهل طى تتاًَاػواهیي غیش کٌظٍگاتیَ اػت .تٌاتشایي ػَیِ تذٍى تَکؼیي ًوی تَاًذ تپِ ػپَیِ
تَکؼیي داس تثذیل ؿًَذ .تتاًَییضیي تَػظ اکؼیظى ٍ کلؼتشٍل ػشهی هْاس هی ؿَد .تتاًَاػواػویي دس عی فاص سکَد سؿذ تَییپذ
ؿذُ ٍ ٍقتی کِ ػلَل ییض ؿَد آصاد هی گشدد .ایي تَکؼیي هؼلَل ایداد تؾاّشات کلیٌیکی کضاص اػت .تتاًَ اػواػویي (تَکؼیي
 A-Bدس صهاى آصادػاصی تَػظ ػلَل تاکتشی تِ دٍ صیش ٍاحذ ػث (صًدیشُ  ٍ )Aػٌگیي (صًدیشُ  )Bؿکؼتِ هیؿَد (تَػظ
ی پشٍتلاص اًذٍطى) ،دٍ صًدیشُ تَػظ ی تاًذ دی ػَیفیذی ٍ پیًَذّای غیشکٍَاالى تِ ّن هتلل ّؼتٌذ .تخپؾ کشتَکؼپی
اًتْایی صًدیشُ ػٌگیي تِ گیشًذُ اػیذػیایی (پلی ػیایَگاًگلیَصیذ) ًَسًٍی تاًذ هی ؿَد ٍ صًدیشُ ػث تَکؼیي تِ ػپیتَصٍل
ػلَل هی ؿَد .صًدیشُ ػث اص اًتْای افلاب هویغی (ػغوی) تَػظ هکاًیؼن اًتقال اکؼًَی تشگـپتی تپِ ػپوت ػیؼپتن
فلثی هشکضی حشکت هی کٌذ .ػوغ اص دًذسیت ّای پغ ػیٌاپؼی آصاد ؿذُ ٍ اص ؿکاف ّای ػیٌاپؼپی فثپَس هپی کٌپذ ٍ دس
داخل ٍصیکَل ّای اًتْای فلثی پیؾ ػیٌاپؼی تدوـ هی یاتذ .دس ًتیدِ تتاًَاػواػپویي هپاًـ اص آصادػپاصی ًَسٍتشاًؼپویتشّا
(گاها آهیٌَتَتیشی اػیذ  ٍ GABAگلیؼیي) ؿذُ ٍ تٌاتشایي اػواػن فضالًی ایداد هی ؿَد (فلح اػواػتی ) .ایي تَکؼیي
ًوی تَاًذ تش آصادػاصی اػتیل کَییي تأثیش تگزاسد (تشخالف کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم) .اتلال تَکؼپیي غیپش قاتپل تشگـپت اػپت،
تٌاتشایي تشگـت ففًَت تِ تـیکل اًتْای خذیذ آکؼَى تؼتگی داسد.
اپیذهیَلَطی
کلؼتشیذیَم تتاًی دس ّوِ خا پشاکٌذُ اػت .اسگاًیؼن دس خاک حاكلخیض هـاّذُ ؿذُ ٍ دػتگاُ گَاسؿی تؼپیاسی اص حیَاًپات ٍ
اًؼاى (صٍد گزس یا هَقتی) سا کلٌیضُ هیکٌذ .اؿکال فقال کلؼتشیذیَم تتاًی تِ ؿذت ًؼثت تپِ اکؼپیظى حؼپاع ّؼپتٌذ ٍیپی
اسگاًیؼن ّا تِ ػَْیت اػوَسصایی هیکٌٌذ ٍ هی تَاًٌذ تشای صهاى عَالًی دس عثیقت تاقی تواًٌذ .تتاًَع (کضاص) ٌّپَص هؼپلَل
هَاسد هشگ ٍ هیش دس تؼیاسی اص کـَسّای تَػقِ ًیافتِ اػت دس ایي کـَسّا ٍاکؼیٌاػپیَى دس دػپتشع ًیؼپت ٍ یپا اقپذاهات
پضؿکی ضقیف اػت .تخویي صدُ هی ؿَد کِ تیـتش اص ی هیلیَى هَسد کضاص ػاییاًِ دس دًیا سخ هی دّذ کِ هیضاى هشگ ٍ هیپش
آى  %31 -51اػت .حذاقل ًیوی اص هشگ ٍ هیشّا دس ًَصاداى سخ هیدّذ.
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ػٌذسٍمّای تالیٌی
دٍسُ کوَى تتاًَع اص چٌذ سٍص تا ّفتِ ّا هت یش اػت .عَل دٍسُ کوَى هؼتقیواً تِ فاكلِ ففًَت صخن اٍییِ اص ػیؼپتن فلپثی
هشکضی تؼتگی داسد.
وضاص طًشالیضُ یا عوَهی :هقوَل تشیي فشم اػت .دسگیشی فضالت آسٍاسُای (قفل ؿذى ف ) فوذُ تپشیي فالهپت دس ّوپِ
تیواساى اػت .یثخٌذ هؼخشُ آهیض یا یثخٌذ ؿیغاًی اص اًقثام عَالًی هذت فضالت كَست ًاؿی هی ؿَد (ؿکل .)11-6فالین
اٍییِ دیگش ؿاهل تقشیق ،توشی پزیشی ٍ اػواػن کوشی هذاٍم اػت (اپیؼتَتًََع) (ؿکل .)11-7ػیؼتن فلپثی اتًََهیپ
(غیش اسادی) دس فشم ؿذیذتش تیواسی دسگیش هی ؿَد؛ دس ایي حایت فالین ٍ ًـاًِ ّا ؿاهل آسیتوی ّای قلثیًَ ،ػاى فـاس خَى،
تقشیق صیاد ٍ دّیذساتاػیَى اػت.
فشم دیگش اص تیواسی کلؼتشیذیَم تتاًی ،کضاص هَضقی اػت کِ دس ایي ًَؿ ،تیواسی تِ ػیؼتن فضالًی هول ففًَت اٍییِ هوذٍد
تاقی هیهاًذ .فشم دیگش تیواسی کضاص ه ضی (ػفایی ) اػت کِ دس ایي ؿکل هکاى اٍییِ ففًَت ػپش اػپت .تپش خپالف تیوپاساى
هثتال تِ کضاص هَضقی ،پیؾآگْی تیواساى تا کضاص ػفایی تؼیاس تذ اػت.

ؿىل 11-6لثخٌذ توؼخشآهیض دس اثش اػپاػن فاػیال تیواس هثتال تِ وضاص

وضاص ًَصاداى :تِ عَس تیوی تا ففًَت تٌذ ًاف دس استثاط اػت کِ تِ فشم طًشاییضُ پیـشفت هی کٌذ .هشگ ٍ هیش دس کَدکاى اص
 %91تداٍص هی کٌذ ٍ ًقائق تکاهلی دس کَدکاى تاصهاًذُ ،دیذُ هی ؿَد .ایي تیواسی تقشیثاً دس کـَسّای دس حال تَػپقِ دیپذُ
هی ؿَد.

ؿىل 11-7وَدن هثتال تِ وضاص ٍ اپیؼتَتًََع تِ دًثال اػپاػن ّای هذاٍم عضالت پـتی
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تـخیق آصهایـگاّی
تـخیق تتاًَع هاًٌذ ػایش تیواسی ّای کلؼتشیذیَهی تش اػاع تؾاّشات کلیٌیکی اػت .تـخیق هیکشٍػکَپی یا خذاػپاصی
کلؼتشیذیَم تتاًی هفیذ اػت ٍیی غایثاً هَفقیت آهیض ًیؼت .فقظ حذٍد  %31اص تیواساى هثتال تِ تتاًَع کـت ّای هثثت داسًذ؛
صیشا تیواسی هی تَ اًذ تَػظ اسگاًیؼن ّای ًؼثتاً کوی ایداد ؿَد ٍ ایي اسگاًیؼن ّای کٌذ سؿذ ٍقتی کِ دس هقپشم ّپَا قپشاس
گیشًذ تِ ػشفت کـتِ هی ؿًَذ .تَییذ تَکؼیي تَػظ ایضٍیِ ّا سا هیتَاى تا تؼت خٌثی ػاصی آًتپی تَکؼپیي دس هپَؽ تأییپذ
ًوَد (سٍؽ تـخیلی کِ فقظ دس آصهایـگاُ ّای سفشاًغ تْذاؿت فوَهی اًدام هیؿَد).
دسهاى ،پیـگیشی ٍ وٌتشل
هشگ ٍهیش تتاًَع دس عی قشى گزؿتِ تِ عَس پیَػتِ ای کاّؾ ًـاى دادُ اػت .تپاالتشیي هیپضاى هپشگ ٍهیپش دس ًپَصاداى ٍ
تیواساًی اػت کِ دٍسُ کوَى دس آًْا کوتش اص ی ّفتِ تَدُ اػت .دسهاى تتاًَع تویض کشدى صخن اٍییِ ،اػتفادُ اص هتشًٍیذاصٍل،
ایوي ػاصی غیش فقال تا ایوٌَگلَتَییي اًؼاًی تتاًَع ٍ ٍاکؼیٌاػیَى تا تَکؼَئیذ تتاًَع اهکاى پزیش اػت .هشاقثپت اص صخپن ٍ
تدَیض هتشًٍیذاصٍل  ،تاکتشی ّای تَییذ کٌٌذُ تَکؼیي سا اص تیي تشدُ ٍ آًتی تادی ّای آًتی تَکؼیي سا خٌثی هیکٌذ.
هتشًٍیذاصٍل ٍ پٌی ػیلیي اثش هـاتْی داسًذ اها تقلت ایٌکِ پٌی ػیلیي اص فقاییت  GABAهواًقت هی کٌذ ،تْتش اػت اػپتفادُ
ًـَد .تَکؼیي هتلل تِ اًتْای فلثی ،اص دػتشع آًتی تادی ّا هوفَػ هی هاًذ .تٌاتشایي تأثیشات فالهتی ػن تا صهپاًی کپِ
ٍضقیت اًتقال ػیٌاپتی تِ حایت اٍییِ تشگشدد ،تایؼتی کٌتشل ؿَدٍ .اکؼیٌاػیَى ؿپاهل ػپِ دٍص تَکؼپَئیذ کپضاص ٍ یپ دٍص
یادآٍس ّش دُ ػال ی تاس ،دس پیـگیشی اص کضاص فَه ایقادُ هؤثش اػت.
ولؼتشیذیَم تَتَلیٌَم
فیضیَلَطی ٍ ػاختاس
کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم فاهل اتیَیَطی تَتَییؼن ،ی گشٍُ ّتشٍطى اص تاػیل ّای تی َّاصی ،ػخت سؿذ ٍ تَییذ کٌٌذُ اػپوَس
اػت .اسگاًیؼن ّا تش اػاع خلَكیات فٌَتیوی ٍ طًتیکی تِ چْاس گشٍُ تقؼین تٌذی هی ؿًَذ .اص ًؾش آًتی طًتی ّفپت ًپَؿ
تَکؼیي ( Aتا  )Gداسًذ کِ تیواسی اًؼاًی تا تیپ ّپای  F ٍ E، B، Aدس استثپاط اػپت (خپذٍل  .)11-5ػپایش گًَپِ ّپای
کلؼتشیذیایی کِ تَکؼیي تَتَییٌَم تَییذ هی کٌٌذ فثاستٌذ اص :کلؼپتشیذیَم تَتیشیکپَم ( تیپپ Eتَکؼپیي) کلؼپتشیذیَم تپاساتی
( تیپ Fتَکؼیي) ٍ کلؼتشیذیَم آسطاًتیٌض (تیپ  Gتَکؼیي).
جذٍل  11-5ثمِ تٌذی ولؼتشیذیَم تَتَلیٌن
گشٍُ

ًَع ًَسٍتَوؼیي

خَاف فٌَتیپی

I

A,B,F

پشٍتلَییتی  ،ػاکاسٍییتی

II

B,E,F

غیش پشٍتلَییتی  ،ػاکاسٍییتی

III

C,D

پشٍتلَییتی

ضقیف ،ػاکاسٍییتی

IV

G

پشٍتلَییتی

ضقیف ،غیش ػاکاسٍییتی
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پاتَطًض ٍ ایوٌی
ؿثیِ تَکؼیي تتاًَع ،تَکؼیي کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم ی ػن  A-Bهـتول تشی صیپش ٍاحپذ تپضسگ ًَسٍتَکؼپیي (صًدیپشُ
ػث یا صًدیشُ  )Aتا فقاییت اًذٍپوتیذاص ٍ ی صیش ٍاحذ غیش تَکؼی (صًدیشُ ػٌگیي یا صًدیشُ  )Bاػت .تَکؼیي تَتَییٌپَم،
تشخالف ًَسٍتَکؼیي تتاًی ،تَػظ پشٍتلیي غیش تَکؼی کِ ًَسٍتَکؼیي سا اص غیشفقال ؿذى تَػظ اػیذّای هقپذُ هوافؾپت
هی کٌذ ،احاعِ ؿذُ اػت .تَکؼیي تَتَییٌَم دس ػاختواى ٍ فول تِ تَکؼیي تتاًَع ؿثیِ اػت ،فقظ دس ػلَل فلثی ّذف تا
ّن فشه داسًذ .کشتَکؼیل اًتْایی پشٍتلیي صًدیشُ ػٌگیي تِ گیشًذُ اػیذػیایی ٍ گلیکَپشٍتلیي ًَسًٍْای حشکتی هتلل هپی
ؿَد ٍ تافث توشی آًذٍػیتَص هَیکَل تَکؼیي هی ؿَد .تش خالف تتاًَاػواػویي ًَسٍتَکؼیي تَتَییٌپَم سٍی هوپل اتلپال
فلثی -فضالًی تاقی هاًذُ ،اػیذی ؿذى اًذٍصٍم تافث توشی صًدیشُ ػٌگیي ٍ سّا ؿپذى صًدیپشُ ػپث هپی ؿپَد .ایپي
تَکؼیي تشای افلاب کَییٌشطی تؼیاس اختلاكی اػت .ایي تَکؼیي تا خلَگیشی اص آصاد ؿپذى ًَسٍتشاًؼپویتش اػپتیل کپَییي،
اًتقال فلثی دس ػیٌاپغ ّای کَییٌشطی ػغوی سا تلَکِ هیکٌذ .اص آًدایی کِ اػتیل کپَییي تپشای توشیپ فضپالت الصم
اػت ،فالئن تاییٌی تِ كَست فلح ؿل اػت.
اپیذهیَلَطی
کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم هقوَالً اص ًوًَِ ّای آب ٍ خاک ػشاػش دًیا خذا هی ؿَد .چْاس فشم اص تَتَییؼپن ؿٌاػپایی ؿپذُ اػپت:
( )1فشم کالػی یا فشم هٌتقلِ اص ساُ غزا )2( ،تَتَییؼن ًَصاداى )3( ،تَتَییؼن صخن )4( ،تَتَییؼن تٌفؼی .اکثش هپَاسد تَتَییؼپن
هٌتقلِ اص ساُ غزا تا هلشف غزاّای کٌؼشٍ ؿذُ خاًگی (تَکؼیي تیپپ  ٍ )B ٍ Aگاّگپاّی تپا هلپشف هپاّی کٌؼپشٍ ؿپذُ
(تَکؼیي تیپ ) Eدس استثاط ّؼتٌذ .غزا هوکي اػت فاػذ تِ ًؾش ًشػذ ٍیی حتی چـیذى خیلی کن هی تَاًذ تیوپاسی کلیٌیکپی
ؿذیذی سا ایداد کٌذ.
تَتَییؼن دس کَدکاى تا هلشف غزاّای آیَدُ ؿذُ تا اػوَسّای کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم ( تپِ خلپَف فؼپل) دس استثپاط اػپت.
هیضاى تشٍص تَتَییؼن صخن ًاهـخق ٍیی یقیٌاً ًادس اػت .تَتَییؼن تٌفؼی هشتَط تِ تیَتشٍسیؼپن اػپت .تَکؼپیي کلؼپتشیذیَم
تَتَییٌَم تِ كَست رسات اػوشی ٍ آئشٍػل ت لیؼ هی ؿَد ٍ دس ػالح ّای تیَیَطی اػتفادُ هی گشدد .تیواسی تٌفؼپی ػپشیـ
ایداد ؿذُ ٍ قاتلیت ایداد هشگ ٍ هیش تاالیی داسد.
ػٌذسٍم ّای تالیٌی
تَتَلیؼن غزایی (هٌتملِ اص ساُ غزا)
تیواساى هثتال تِ تَتَییؼن غزایی تِ عَس تیوی  1تا  2سٍص تقذ اص خَسدى غزای آیَدُ ضقیف ٍ گیح هی ؿًَذ .فالین اٍییِ ؿاهل
تاسی دیذ تا هشده هتؼـ ثاتت ،دّاى خـ (کِ تِ اثش کَییٌشطی تَکؼیي دالیپت داسد) ،یثَػپت ٍ دسد ؿپکوی اػپت .تپة
ٍخَد ًذاسد .ػؼتی دٍ عشفِ پاییي سًٍذُ فضالت هویغی دس تیواساى تا تیواسی پیـشفتِ ایداد هی ؿَد (فلح ؿل) کِ هشگ اکثشاً
تِ عَس هقوَل تِ فلح فضالت تٌفؼی ًؼثت دادُ هی ؿَد ٍ تیواساى دس ػشاػش تیواسی اص ًؾش َّؿیاسی ٍ آگاّی سٍاًیَّ ،ؿیاس
تاقی هی هاًٌذ .دس ًتیدِ اتلال غیش قاتل تشگـت تَکؼیي ٍ تأثیش عَالًی هپذت هواًقپت کٌٌپذُ تپش آصادی ًَسٍتشاًؼپویتشّای
توشیکی ،هوکي اػت تیواسی پیـشفت کٌذ .تْثَدی کاهل دس تیواساًی کِ دس دٍسُ اٍییِ تاقی هی هاًٌذ تِ چٌذ هاُ تا یپ ػپال
صهاى احتیاج داسد ،تا اًتْای فلثی آػیة دیذُ هدذداً تشهین ؿَد .هشگ ٍ هیش دس تیواساى تا تَتَییؼپن غپزایی کپِ صهپاًی تپِ 7
دسكذسػیذُ تَد ،اهشٍصُ دس ًتیدِ هشاقثت ّای ٍیظُ ،تِ  11دسكذ کاّؾ یافتِ اػت.
تَتَییؼن کَدکاى اٍییي تاس دس ػال  1976تـخیق دادُ ؿذ .تش خالف تَتَییؼن غزایی ،ایي تیواسی تَػظ ًَسٍتَکؼیٌی کِ تِ
ٍػیلِ کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم کلٌیضُ ؿذُ دس دػتگاُ گَاسؽ ًَصاداى تَییذ هیگشدد ،ایداد هی ؿَد .دس فذم حضَس هیکشٍب ّای
سقاتت کٌٌذُ سٍدُ ای ،اسگاًیؼن هی تَاًذ دس دػتگاُ گَاسؿی ًَصاداى هؼتقش ؿَد .تیواسی تِ عپَس تیویپ دس ًپَصاداى کوتپش اص
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ی ػال (تیـتش  1-6هاِّ) دیذُ هی ؿَد ٍ ًـاًِ ّا تِ عَس اٍییِ غیش اختلاكی ّؼتٌذ (هثل یثَػت ،گشیِ ٍ ًخَسدى ؿپیش).
تیواسی پیـشًٍذُ تا فلح ؿل ٍ ایؼت تٌفؼی ایداد ؿَد؛ تا ایي حال هشگ ٍ هیش دس هَاسد ثاتپت ؿپذُ تَتَییؼپن ًپَصاداى تؼپیاس
پاییي اػت(  1-2دسكذ ) .تقضی اص هَاسد هشگ ٍ هیش ًَصاداى کِ تِ دیگش ٍضقیت ّا ًؼثت دادُ هی ؿًَذ (هاًٌذ ػٌذسٍم هپشگ
ًاگْاًی ًَصاداى) هوکي اػت ٍاققاً دس اثش تَتَییؼن تاؿذ.
تَتَلیؼن صخن
ّواى عَس کِ اص اػوؾ پیذاػت تَتَییؼن صخن دس اثش تَییذ تَکؼیي تَػظ کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم دس صخن ّای آیَدُ ایداد هپی
ؿَد .اگش چِ ًـاًِ ّای تیواسی ؿثیِ تِ آى چیضی اػت کِ دس تیواسی تَتَییؼن غزایی گفتِ ؿذ ،اها دٍسُ اًکَتاػیَى ایي ًپَؿ
فوَهاً عَالًی تش اػت ( 4سٍص یا تیـتش) ٍ ًـاًِ ّای دػتگاُ گَاسؿی کوتش تاسص ّؼتٌذ.
تـخیق آصهایـگاّی
تـخیق کلیٌیکی تَتَییؼن ٍقتی تأییذ هی ؿَد کِ یا اسگاًیؼن ایضٍیپِ گپشدد یپا فقاییپت تَکؼپیي ًـپاى دادُ ؿپَد .تایؼپتی
کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم اص هذفَؿ تیواساى هثتال تِ تَتَییؼن غزایی ٍ اص غزاّای خَسدُ ؿپذُ خپذا کپشد .تؼپتی ٍخپَد ًپذاسد کپِ
تَتَییؼن غزایی سا تغَس دقیق هـخق کٌذ ٍ اگش تاؿذ حؼاػیت آى تیـتش اص  61دسكذ ًوی سػذ .تشفکغٍ ،خپَد تَکؼپیي دس
ػشم هثتالیاى تِ تَتَییؼن ًَصادی تیؾ اص  91دسكذ ،تقییي کٌٌذُ اػت.
تشای خذاػاصی کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم اص ػایش اسگاًیؼن ّا ،هی تَاى ًوًَِ ّپا ساتپِ هپذت  11دقیقپِ دس  81°Cحپشاست دادُ ٍ
ػوغ تش سٍی هویظ ّای تی َّاصی غٌی ؿذُ کـت داد.کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم ییواص تَییذ هی کٌذ ،کپِ ایپي ٍیظگپی هٌؾپشُ
قَع قضح تش سٍی آگاس حاٍی صسدُ تخن هشك سا ؽاّش هی ػاصدّ .وچٌیي تَاًایی تخویش گلَکض ٍ ّیذسٍییض طالتیي سا داسد .اثثپات
تَییذ تَکؼیي تا اًدام آصهایـات دس هَؽ اًدام هی ؿَد.

ًوًَِ ّای هذفَؿ ،غزا ٍ ػشم تیواساى ًیض تایؼتی خْت فقاییت تَکؼیي آصهایؾ ؿًَذ .تِ عَس تیوی  ،ایي کاس دس دس آصهایـگاُ
سفشاًغ تْذاؿت فوَهی ٍ تا اػتفادُ اص هَؽ آصهایـگاّی اًدام هی گیشدً .وًَِ تِ دٍ قؼوت تقؼین هی ؿَد ٍ ی قؼوت تا
آًتی تَکؼیي هخلَط هی ؿَدّ .ش دٍ قؼوت ػوغ تِ كَست داخل كفاتی تِ هَؽ ّا تلقپیح هپی ؿپًَذ .اگپش کپاستشد آًتپی
تَکؼیي هَؽ ّا سا هوافؾت کشد ،فقاییت تَکؼیي تأییذ هی ؿَد.
دسهاى ،پیـگیشی ٍ وٌتشل
تیواساى تَتَییؼوی تِ )1( :تَْیِ هٌاػة )2( ،حزف اسگاًیؼن تا هتشًٍیذاصٍل یا پٌی ػیلیي )3( ،اػتفادُ اص آًتپی تَکؼپیي تپشی
ٍاالى تَتَییٌَم (تشضذ تَکؼیي ّای  )Aٍ B ،Eاحتیاج داسًذ ،کِ ایي آًتی تَکؼیي تِ تَکؼیي دس حال گشدؽ دس خَى هتلل
هی ؿَدً .قؾ تَْیِ دس کاّؾ قاتل هالحؾِ هشگ ٍ هیش هؼلن اػت .آًتی تادی حفپاؽتی تقپذ اص تیوپاسی ایدپاد ًوپی ؿپَد،
تٌاتشایي افشاد تِ ففًَت ّای ثاًَیِ حؼاع ّؼتٌذ.
تیواسی تَػظ تخشیة اػوَسّای هَخَد دس غزا ( فوالً غیشهوکي اػت صیشا حشاست کافی ًیؼت) ،هواًقت اص طسهیٌاػیَى اػوَسّا
(تا ًگْذاسی غزا دس pHاػیذی یا ًگْذاسی دس  4°Cیا دهای پاییي تش) ،تخشیة تَکؼیي ایداد ؿپذُ (تَػپظ حپشاست دادى تپِ
هذت  11دقیقِ دس  )111-61°Cکٌتشل هی ؿَد .تَتَییؼن کَدکاى تا هلشف فؼل آیَدُ تا اػوَسّای کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم دس
استثاط اػت ،تٌاتشایي کَدکاى تا ػي کوتش اص ی ػال ًثایؼتی فؼل تخَسًذ.
ولؼتشیذیَم دیفیؼیل
تا اٍاػظ ػال ّای دِّ  1971اّویت کلیٌیکی کلؼپتشیذیَم دیفیؼپیل هپَسد تَخپِ قپشاس ًگشفتپِ تپَد ٍیپی اهپشٍصُ هغایقپات
ػیؼتوی تِ ٍضَح ًـاى دادُ اػت کِ کلؼتشیذیَم دیفیؼیل تَییذکٌٌذُ تَکؼیي هؼلَل ایداد تیواسی ّای گَاسؿی هشتثظ تا
761

فصل دهم :باسیلهای گرم مثبت ،اسپوردار و بیهوازی،باکتریهای گرم مثبت ،بدون اسپور و بی هوازی،باکتری های گرم منفی بی هوازی

آًتی تیَتی اػت .ایي تیواسیْا داسای عیف ٍػیقی اص ی اػْال خَد هوذٍد ؿًَذُ ًؼثتاً خَؽ خین تا کَییت تا غـاء کپارب
تْذیذکٌٌذُ صًذگی ٍ ؿذیذ هی تاؿٌذ (ؿکل ٍ11-8ؿکل .)11-9
کلؼتشیذیَم دیفیؼیل دٍ ًَؿ تَکؼیي تَییذ هی کٌذ (خذٍل )5-6؛ ی اًتشٍتَوؼیي (تَکؼیي  ٍ )Aی ػایتَ تَوؼیي
(تَکؼیي .) Bاًتشٍتَکؼیي تشای ًَتشٍفیل ّا کوَتاکتی اػت ٍ تافث ایٌفیلتشاػیَى یکَػیت ّای پلی هَسفًََکللش تِ داخپل
ایللَم هی ؿَد کِ دس ًتیدِ تافث آصادػاصی ػایتَکایي ّا هی گشدد .تَکؼیي  Aاثشات ػایتَپاتی تشٍی اتلاالت ػپلَیی داسد
کِ تافث افضایؾ ًفَرپزیشی دیَاسُ سٍدُ ٍ دس ًتیدِ اػْال هی ؿَد .ػایتَتَکؼیي تافث دِپلیوشیضاػیَى اکتیي هی ؿپَد ،کپِ
ایي اهش تخشیة اػکلت ػلَیی سا ّن دس تذى ٍ ّن دس ؿشایظ اصهایـگاّی ػثة هیـَد .تِ ًؾش ًوی سػذ تَییذ یپ یپا ّپش دٍ
تَکؼیي تشای ایداد تیواسی کافی تاؿٌذ .پشٍتلیي الیِ ػغوی ( )SLPدس اتلال تاکتشی تِ اپیتلیَم سٍدُ ای ًقؾ هْوپی داسد
کِ هٌدش تِ تَییذ تَکؼیي ٍ ًْایتاً آػیة تافتی هی ؿَد .ػایش فاکتَسّپای ٍیپشٍالًغ کلؼپتشیذیَم دیفیؼپیل دس خپذٍل11-6
خالكِ ؿذُ اػت.
کلؼتشیذیَم دیفیؼیل دس خاک ،آب ٍ فاضالب ٍخَد داسد .ایي اسگاًیؼن قؼوتی اص فلَس عثیقی سٍدُ اؿپخاف ػپاین(دس هقپادیش
کن) ٍ تیواسا ى تؼتشی دس تیواسػتاى سا تـکیل هی دّذ .تیواسی دس افشادی کِ آًتی تیَتی دسیافت هی کٌٌپذ ایدپاد هپی ؿپَد
صیشا ایي فَاهل فلَس ًشهال سٍدُ سا ت ییش هی دٌّذ ٍ دس ًتیدِ ػثة سؿذ فشاٍاى کلؼتشیذیَم دیفیؼیل دس سٍدُ ؿذُ یا تیواساى تِ
اکتؼاب کلؼتشیذیَم دیفیؼیل اگضٍطى حؼاع تش هی ؿًَذ .اگش اسگاًیؼن ّا دس کَیَى تکثیش یاتٌذ ٍ تَکؼیي ّایـاى سا دس آًدپا
تَییذ کٌٌذ تیواسی ایداد هی گشدد.
ؿىل 11-8وَلیت هشتثط تا آًتی تیَتیه .تشؽ عشضدی
اص لَهي وَلَى .پالن ّای ػفیذی اص فیثشیي یا هَوَع ٍ
ػلَل ّای التْاتی وِ سٍی ػطح هخدا

ثیعدی سٍدُ سا

پَؿاًذُ اًذ هـاّذُ هی ؿَد.

ؿىل 11-9وَلیت هشتثط تا آًتی تیَتیه ًاؿی اص ولؼتشیذیَم دیفیؼیل تشؽ تافت ؿٌاػی اص وَلدَى ًدَعی پاػدل التْداتی
ؿذیذ تا ظاّش پالن هاًٌذ (فلؾ ػیاُ) سا سٍی هخا سٍدُ (فلؾ ػفیذ) ًـاى هی دّذ .سًگ آهیضی ّواتَوؼیلیي -ائَصیي

پغ افشاد دس هقشم خغش؛ کؼاًی ّؼتٌذ کِ توت دسهاى تا آًتی تیَتی (تِ خلَف تتاالکتام ّا ٍ کلیٌذاهایؼیي) ّؼپتٌذ کپِ
ػثة سؿذ تیؾ اص حذ کلؼتشیذیَم دیفیؼیل هی ؿَد .ففًَت ّای اگضٍطى اص عشیق فشد تِ فشد دس تیواسػتاى گؼتشؽ هی یاتٌذ.
ففًَت ّای اًذٍطى تا سؿذ فشاٍاى ػَیِ ّای تَییذکٌٌذُ تَکؼیي تقذ اص دسهاى آًتی تیَتیکی ففًَت ّای دیگش سٍی هی دّپذ.
ففًَت دیفیؼیل دس ّوِ خای دًیا گؼتشدُ اػت ٍ تشٍص فللی ًذاسًذ.
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جذٍل  11-6فاوتَسّای ٍیشٍالًغ هشتثط تا ولؼتشیذیَم دیفیؼیل

ػایتَتَکؼیي (تَکؼیي )B

فعالیت تیَلَطیه
ایداد کوَتاکؼی ،ایقای تَییذ ػایتَکایي تا افضایؾ تشؿوات
هایقات ،تَییذ ًکشٍص ّوَساطی
ایقای دپلیوشیضاػیَى اکتیي تا اص تیي سفتي اػکلت ػلَیی

فاوتَسّای ٍیشٍالًغ
اًتشٍتَکؼیي (تَکؼیي )A

فاکتَس اتلال

ٍاػغِ اتلال تِ ػلَل ّای کَیَى اًؼاًی

ّیایَسًٍیذاص

ایداد فقاییت ّیذسٍییتی

تـکیل اػوَس

اهکاى تقای اسگاًیؼن تا هاّْا دس هویظ تیواسػتاى

اختلاكی تشیي تؼت تشای تیواسی کلؼتشیذیَم دیفیؼیل ،ػٌدؾ فقاییت تَکؼیي اػت .تشکیثی اص تؼت ّپای تـخیلپی تپِ
هٌؾَس ایداد حذاکثش حؼاػیت تشای تـخیق کلٌیضاػیَى کلؼتشیذیَم دیفیؼیل تِ کاس گشفتِ هپی ؿپَد .خذاػپاصی تپاکتشی اص
کـت هذفَؿ ًوی تَاًذ فلت تیواسی تاؿذ ،تـخیق اًتشٍتَکؼیي ٍ ػیتَتَکؼیي تا سٍؽ ّای هختلف ایوٌَیَطی سا خایگضیي
سٍؽ کـت ػلَل کشدُ اًذ.
قغـ هلشف آًتی تیَتی (هثل آهوی ػیلیي ،کلیٌذاهایؼیي) فوَهاً تشای تؼکیي تیواسی خفیف کفایت هپی کٌپذ .دس حپایی کپِ
تشای کٌتشل تیواسی ٍخین دسهاى اختلاكی تا هتشًٍیذاصٍل یا ٍاًکَهایؼیي ضشٍسی اػت .فَد تیواسی هوکي اػپت دس تپیؾ اص
 21 -31دسكذ اص تیواساى تقذ اص تکویل دسهاى سخ دّذ ،صیشا اػوَسّای کلؼتشیذیَم دیفیؼیل تپِ دسهپاى آًتپی تیپَتیکی هقپاٍم
ّؼتٌذ .دسهاى هدذد تا ّواى آًتی تیَتی غایثاً هَفقیت آهیض اػت .پیـگیشی اص تیواسی هـکل اػت صیپشا اسگاًیؼپن فوَهپاً دس
تیواسػتاىّا تِ خلَف دس ًَاحی ًضدی تیواساى (تخت ٍ حوام) ٍخَد داسد .اػوَس اسگاًیؼن هی تَاًذ هویظ سا تشای هاُ ّپای
تؼیاسی آیَدُ کٌذ ٍ هٌثـ اكلی ؿیَؿ تیواسػتاًی تیواسی ًاؿی اص کلؼتشیذیَم دیفیؼیل تاؿذ .تویض کپشدى دقیپق ٍ کاهپل اتپاه
ّای تیواسػتاى تایؼتی تقذ اص تشخیق تیواساى ففًَی تا کلؼتشیذیَم دیفیؼیل اًدام گیشد.
ػایشگًَِّای ولؼتشیذیایی
تؼیاسی اص کلؼتشیذیَم ّای دیگش تا تیواسی ّای هْن کلیٌیکی دس استثاط ّؼتٌذٍ .یشٍالًغ ایي گًَِ ّا تِ ٍاػغِ فَاهپل صیپش
اػت :تَاًایی صًذُ هاًذى دس هداٍست اکؼیظى تِ ٍػیلِ تَییذ اػوَس ،تَییذ تَکؼیي ٍ آًضین ّای هختلف .فاکتَسّای ٍیپشٍالًغ
تَییذ ؿذُ دس گًَِ ّای هْن کلؼتشیذیَم دس خذٍل 5-7خالكِ ؿذُ اػت .کلؼتشیذیَم ػوتیکَم (ؿپکل )11-11پپاتَطى هْپن
هٌولش تِ فشدی اػت ،صیشا فاهل ایداد هیًَکشٍص غیش تشٍهایی اػت ٍ غایثاً دس تیواساى هثتال تِ ػشعاى کَیَى هخفی ٍ یَػوی
حاد ٍ دس تیواساى دیاتتی ٍخَد داسد .اگش اػتوکام غـاء هَکَػی سٍدُ هختل ؿَد ٍ ًیض اگش تذى تیواساى قادس تِ تشٍص پاػخ هپؤثش
تِ اسگاًیؼن ًثاؿذ ،کلؼتشیذیَم ػوتیکَم هی تَاًذ تِ دسٍى تافت اًتـاس یافتِ ٍ تِ ػشفت دس آًدا تکثیش ًوایذ .اکثش تیواساى ی
دٍسُ تشه آػا داسًذ ٍ دسفشم ی تا دٍ سٍص تقذ اص تشٍص تؾاّشات اٍییِ هی هیشًذ .کلؼتشیذیَم تشتیَم یکی دیگش اص کلؼپتشیذیَم
ّای هْن اػت کِ دس خاک ٍخَد داسد .دس استثاط تا صخن ّای تشٍهایی آیَدُ (صخن ّای ًاؿی اص خٌگ ٍ آیپَدُ ؿپذى صخپن تپِ
خاک) اػت .تاکتشی هی تَاًذ سٍی هویظ ّای کـت دس ؿشایظ َّاصی سؿذ کٌذ.
جذٍل  11-7فاوتَسّای ٍیشٍالًغ هشتثط تا ػایش گًَِ ّای ولؼتشیذیَهی
گًَددِ ّددا ٍ ػددایش فاوتَسّددای فعالیت تیَلَطیه
ٍیشٍالًغ
ػپتیىَم

تَکؼیي آیفا
تَکؼیي تتا

ًکشٍص ٍ تَکؼیي ّوَییتی
داکؼی سیثًََکللاص هقاٍم تِ حشاست
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تَکؼیي گاها
تَکؼیي دیتا
ًَسآهیٌذاص
ػَسدلی
یؼیتیٌاص
ّوَییضیي
فیثشیٌَییضیي
تَکؼیي هشگثاس تتا
ّوَساطی
ّیؼتَلیتیىَم
تَکؼیي آیفا
تَکؼیي تتا
تَکؼیي گاها
تَکؼیي دیتا
تَکؼیي اپؼیلي
ًَی آی
تَکؼیي آیفا
تَکؼیي تتا
تَکؼیي گاها
تَکؼیي دیتا
تَکؼیي اپؼیلي
تَکؼیي صتا
تَکؼیي اتا
تَکؼیي تتا
تاساتی
تَکؼیي تَتَییٌَم
تَتیشیىَم
تَکؼیي تَتَییٌَم

ّیایَسًٍیذاص
ّوَییضیي حؼاع تِ اکؼیظى
ت ییش گلیکَپشٍتلیي ّای غـای ػلَل
فؼفَییواص C
فقاییت ّوَییتی حؼاع تِ اکؼیظى
تخشیة تافتی
فقاییت ًکشٍتی اًتشٍتَکؼیي
فقاییت ّوَساطی ػایتَتَکؼیي
تَکؼیي ًکشٍص دٌّذُ ٍ غیش ّوَییتی
کالطًاص
پشٍتلاص
االػتاص
ّوَییضیي حؼاع تِ اکؼیظى
تَکؼیي ًکشٍص دٌّذُ
یؼتیٌاصً ،کشٍص دٌّذُّ ،وَییتی
یؼتیٌاصً ،کشٍص دٌّذُّ ،وَییتی
ّوَییضیي حؼاع تِ اکؼیظى
ییواص
ّوَییضیي
تشٍپَهیَصیٌپپپپاص (تخشیپپپپة پپپپپشٍتلیيّپپپپای هیپپپپَصیي ٍ
تشٍپَهیَصیي فضلِ)
یؼیتیٌاص
ًَسٍتَکؼیي
ًَسٍتَکؼیي

ؿىل  11-11و لؼتشیذیَم ػپتیىَم .تِ اػپَسّا (فلؾ) یا تاػیل تَجِ وٌیذ
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خالكِ
خالكِی ولؼتشیذیَم تتاًی
فیضیَلَطی ٍ ػاختاس
تاػیل ّای گشم هثثت تا اػوَسّای اًتْایی
(ؽاّش چَب عثل)
تیَّاصی هغلق (ػلَل ّای سٍیـی تِ اکؼیظى تؼپیاس حؼپاع
ّؼتٌذ) اص ًوًَِ ّای تاییٌی تِ ػختی خذا هیؿَد
ٍیشٍالًغ
تـکیل اػوَس
تتاًَاػواػویي (ًَسٍتَکؼیي حؼپاع تپِ حپشاست ،هْپاس سّپایی
ٍاػغِّای فلثی هاًٌذ گاها آهیٌَتَتیشی اػیذ ،گلیؼیي) تشای
ػیٌاپغّای هْاسی
تتاًَییضیي (ّوَییضیي هقاٍم تِ حشاست تا فولکشد ًاؿٌاختِ)
اپیذهیَلَطی
فشاگیش ،اػوَسّا دس اکثش خاک ّا هـاّذُ هی ؿًَذ ٍ هی تَاًٌپذ
دس هدشای هقذی -سٍدُای اًؼاى ٍ حیَاًات کلٌیضُ ؿًَذ .تواع
تا اػوَسّا صیاد اػت اها تیوپاسی تپِ اػپتثٌای کـپَسّای فقپة
هاًذُ ٍ خاّایی کِ اًدام ٍاکؼیٌاػیَى تِ
دسػتی كَست ًویگیشد ٍ هشاقثت پضؿکی اًپذک اػپت ،غیپش
ؿایـ هی تاؿذ.
افشادی کِ اص ایوٌی هٌاػثی تشخَسداس ًیؼپتٌذ تیـپتش اص ّوپِ دس
هقشم خغش قشاس داسًذ.

تیواسی ّا
ولؼتشیذیَم تتاًی

وضاصهَضعی :اػواػن فضالًی هوذٍد تِ ًَاحی ففًَت اٍییِ
وضاص ًَصاداى :دس اثش ففًَت تِ دییل تشیذى تٌذ ًاف ،تا هشگ ٍ هیپش
تاال
وضاص ػفالیه
وضاص عوَهی

تـخیق
تـخیق تش اػاع یافتِ ای تاییٌی كَست هی گیشد.
اػویش ٍ کـت اص حؼاػیت کوتشی تشخَسداس اػت.
ػن کضاص ٍ آًتی تادی ضذ آى سا ًویتَاى ؿٌاػایی کشد.
دسهاى ،پیـگیشی ٍ وٌتشل
دسهاى ًیاصهٌذ تویض کشدى صخنّا ،دسهاى آًتی تیَتیکی (هتشًٍیذاصٍل)
ایوًَیضاػیَى غیش فقال تا گلَتَییي ضذ ػن ٍ ٍاکؼیٌاػپیَى تپا ػپن
ضقیف ؿذُ کضاص هی تاؿذ.
پیـگیشی اص عشیق ٍاکؼیٌاػیَى ؿاهل ػِ دٍص اص تَکؼپَئیذ کپضاص ٍ
یادآٍسی ّش  11ػال یکثاس

خالكِی ولؼتشیذیَم تَتَلیٌَم
فیضیَلَطی ٍ ػاختاس
تاػیل ّای اػوَسداس گشم هثثت
تی َّاصی هغلق (ػلَلّای سٍیـی تؼیاس تپِ اکؼپیظى
حؼاع ّؼتٌذ).
ًیاصهٌذی ّای سؿذی تاال قادس تپِ تَییپذ یکپی اص ّفپت
تَکؼیي تَتَییؼن اػت )(A- G
ػَیِ ّای هشتثظ تا تیواسی اًؼاى تَییذ ییواص هپی کٌٌپذ،
پشٍتلیي ّای ؿیش سا ّضن ،طالتیي سا ّیپذسٍییض ٍ گلپَکض
سا تخویش هی کٌٌذ.
ٍیشٍالًغ
تـکیل اػوَس

تیواسیّا
تَتَلیؼن غزایی :فالئن تِ كَست دیذ تپاس تپا هشدهپ هتؼپـ
ثاتت ،دّاى خـ  ،یثَػت ،دسد ؿکوی ٍ پیـشفت تِ ػوت ػؼتی
دٍ عشفِ ٍ پاییي سًٍذُ فضالت هویغی ٍ فلح ؿذى
تَتَلیؼن ًَصاداى :ؿشٍؿ تا فالئن غیش اختلاكی ( هثل یثَػت
ٍ گشیِ ضقیف ٍ ًقق دس سؿذ) ٍ تِ ػوت فلح ؿل ٍ ایؼت تٌفؼی
تَتَلیؼن صخن :فالئن ؿپثِ تَتَییؼپن غپزایی اػپت ٍیپی دٍسُ
اًکَتاػیَى دس ایي ًَؿ عَالًی تش ٍ فالئن گَاسؿی کوتش
تَتَلیؼن تٌفؼی :دس هقشم قشاس گشفتي تا تَکؼپیي تَتَییٌپَم
تافث تشٍص فالئن ؿلی ( فلح ؿل ،هـکل سیَی) هی ؿپَد ٍ هپشگ
ٍهیش تاالیی داسد.
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تَکؼیي تَتَییؼن (هاًـ اص سّایی ٍاػپغِ ّپای فلپثی
اػتیل کَییي)
تـخیق
تَکؼیي () C3,C2
تَتَییؼن تا خذاکشدى اسگاًیؼن یپا ؿٌاػپایی تَکؼپیي دس فپشآٍسدُ
ّای غزایی یا هذفَؿ ٍ ػشم تیواس تـخیق دادُ هی ؿَد.
اپیذهیَلَطی
فشاگیش ،اػوَسّای کلؼتشیذیَم تَتَییٌَم دس ػشاػش خپاک دسهاى ،پیـگیشی ٍ وٌتشل
ّای خْاى ٍخَد داسد.
اػتفادُ اص هتشًٍیذاصٍل یا پٌی ػیلیي ،آًتی تَکؼیي تَتَییؼپن ػپِ
تیواسی ّای اًؼاًی هپشتثظ تپا ػپوَم  F ٍ E ، B ، Aؽشفیتی ٍ تَْیِ تٌفؼی.
ّؼتٌذ.
خلَگیشی اص تـکیل اػوَس دس غزا تا ًگْپذاسی آى دس pHاػپیذی،
تَتَییؼن ًَصاداى تیـتش اص ػایش هَاسد سٍی هی دّذ.
افضٍدى قٌذ ( هاًٌذ ًگْذاسًذُ) یا ًگْپذاسی دسػپشهای  4دسخپِ یپا
پاییي تش
تَکؼیي حؼاع تِ حشاست دس اثش حپشاست دادى غپزا تپِ هپذت 11
دقیقِ دس  61تا  111دسخِ اص تیي هی سٍد.
تَتَییؼن ًَصاداى دس استثاط تا هلشف غزاّای آیَدُ ( تِ ٍیظُ فؼل)
سٍی هی دّذ .اعفال کوتش اص ی ػال ًثایذ فؼل ٍ غزاّای حاٍی
فؼل سا هلشف ًوایٌذ.
خالكِی ولؼتشیذیَم دیفیؼیل
پٌی ػیلیي ٍ ػفایَػوَسیي) ؿشٍؿ هی ؿَد ،هوکپي اػپت خپَد
فیضیَلَطی ٍ ػاختاس
هوذٍد ؿًَذُ یا تؼیاس عَالًی تاؿذ.
تاػیل ّای اػوَسداس گشم هثثت
تی َّاصی هغلق (ػلَل ّای سٍیـپی تؼپیاس تپِ اکؼپیظى وَلیت تا غـای وارب :فشم ؿذیذی اص کلؼتشیذیَم دیفیؼیل
تا اػْال ؿذیذ ٍ کشاهپ ّای ؿکوی ٍ تة ٍ پالک ّای ػپفیذ
حؼاع ّؼتٌذ).
(غـاء کارب) دس کَیًََػکَپی سٍی تافت کَیَى دیذُ هی ؿپَد.
ٍیشٍالًغ
کپپِ دس ٍاقپپـ صیپپش هدوَفپپِ ای اص اػپپْال هپپشتثظ تپپا هلپپشف
هشاخقِ تِ (خذٍل)11-6
آًتی تیَتی اػت.
اپیذهیَلَطی
اسگاًیؼن فشاگیش اػت.
دس افشاد ػاین تا ًؼپثت اًپذکی دس سٍدُ کلٌیپضُ هپی ؿپَد.
(کوتش اص  5دسكذ)
دس كَست هلشف صیاد آًتی تیَتی سؿذ آى ػشیـ هی ؿَد
ٍ هتقاقثاً تیواسی آغاص هی ؿَد( .ففًَت دسٍى صاد)
اػپپوَسّا دس اتپپاه تیوپپاساى ففپپًَی (تپپِ ٍیپپظُ دس اعپپشاف
تختخَاب ٍ حوام) قاتل ؿٌاػایی اػت.
ایي ٍضقیت هٌثـ ایداد ففًَت تیشٍى صا سا فشاّن هی آٍسد.

تـخیق
تیواسی کلؼتشیذیَم دیفیؼیل تا خذاػاصی اسگاًیؼن یپا ؿٌاػپایی
ػایتَتَکؼیي یا اًتشٍتَکؼیي دس هپذفَؿ تیوپاس ،قاتپل ؿٌاػپایی
اػت.
دسهاى ،پیـگیشی ٍ وٌتشل
آًتی تیَتی تایذ قغـ ؿَد.
دسهاى تا هتشًٍیذاصٍل یا ًٍکَهایؼپیي دس هَاقپـ ؿپذیذ تیوپاسی
اًدام هی ؿَد.
اػوَسّا توت تأثیش آًتی تیَتی قشاس ًوی گیشًذ
تیواسی ّا
اػْال هشتثط تا آًتی تیَتیه :اػْال ؿپذیذ  5تپا  11اتاه تیواسػتاى تایذ تِ دقت (پغ اص آى کِ تیواس ففًَی هپشخق
سٍص پغ اص هلشف آًتی تیَتی ( هخلَكاً کلیٌذاهایؼیي ،ؿذ) ضذ ففًَی گشدد.
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خالكِی تالیٌی ولؼتشیذیَم پشفشیٌجٌغ
عفًَت تافت ًشم
ػلَلیت :ادم هَضقی ٍ اسیتوا هَضقی تا تَییذ گاص دس تافت ًشم؛ فوَهاً تذٍى دسد
هیَصیت چشوی :تدوـ چشک دس هاّیچِ ّای ػغوی تذٍى ًکشٍص یا فالئن ػیؼتوی
گاػتشٍاًتشیت
هؼوَهیت غزایی :دسدّای ؿکوی ٍ اػْال آتکی تذٍى تة ٍ تَْؿ ٍ اػتفشاك ،کَتاُ ٍ خَد هوذٍد ؿًَذُ
اًتشیت ًىشٍصاى :حاد ،دسد ؿکوی ّوشاُ تا ًکشٍص تخشیة کٌٌذُ طٍطًَم
گاًگشى گاصی(لاًماسیا)
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َایگرممثبت،بذيناسپًريبیًَازی 


باکتری
ثبعیُ ٞبی ثس ٖٚاعپٛر  ٚوٛوغیٞبی ٌزْ ٔثجت ثیٛٞاسیٌ ،ز٘ ٜٚبٍٕ٘ٛٞی ٞغتٙس و ٝث ٝعٛر ٔؾرـ پٛعت  ٚعغٛح ٔربعی
را وّٙیشٔ ٜی وٙٙس(جس .)41-8 َٚایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب پبتٛصٖ ٞبی فزفت عّت ٔ ٚغئ َٛػف٘ٛت ٞبی زر ٖٚسا ٞغتٙس ؤ ٝؼٕٛالً زر
ٔرّٛعی اس ثبوتزی ٞبی ٛٞاسی  ٚثی ٛٞاسی ث ٝزعت ٔی آیٙس .اوثز ایٗ ثی ٛٞاسی ٞب ٘یبسٞبی غذایی ذبفی زار٘س  ٚث ٝآرأی
رٚی ٔحیظ ٞبی آسٔبیؾٍبٞی رؽس ٔی وٙٙس .ثٙبثزایٗ جساعبسی  ٚتؾریـ اذتقبفی عٛػ ٞب ٔؾىُ ٔی ثبؽس.
جذيل01-7باکتریَایگرممثبتبیًَازیمُم 
تاریخچٍپیذایش

ارگاویسم
کًکسیبیًَازی 



آ٘بئزٚوٛوٛط
فبیٗ ٌّسیب
ٔیىز٘ٛٔٚبط
پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط
چّی فزال 

وٛوغی ثی ٛٞاسی
ث٘ ٝبْ ٔیىزٚثیِٛٛصیغت آٔزیىبیی اط -فبیٗ ٌّس
ٔیىز ٚیؼٙی ثغیبر وٛچه٘ٛٔ ،بط یؼٙی عّ ( َٛعّ َٛثغیبر وٛچه)
پپتٞ ،ٛضٓ ( ٞضٓ اعتزپتٛوٛوٛط)
ث٘ ٝبْ ٔیىزٚثیِٛٛصیغت إِٓب٘ی وی ،اچ ،چّی فز 

باسیلَایبیًَازی 



اوتیٔٛٙبیغظ

اوتی ٛٙیؼٙی رؽتٔ ،ٝبیغظ یؼٙی لبرچ ( رؽتٞ ٝبی حبٚی ؽبذ ٝتجٕغ یبفت  ٝزر
ٌزا٘ٞ َٛب)
ثیفیسٚط یؼٙی ؽىبف ،ثبوتزی ٖٛیؼٙی ثبع یُ وٛچ ه (٘بؽ ی اس ذ ٛرز ؽ سٖ
ؽبذٞ ٝب)
ی ٛیؼٙی ٔفیس یب عٛزٔٙس (ثبعیُ و ٝث ٝعٛر ٘زٔبَ حضٛر زارز)

ثیفیسٚثبوتزیْٛ
یٛثبوتزیْٛ
الوتٛثبعیّٛط

الوت ٛیؼٙی ؽیز (ارٌب٘یغٓ ٔٛجٛز زر ؽیز و  ٝتِٛیسو ٙٙس ٜاع یسالوتیه زر ا ز
ترٕیز اعت)ٕٞ .چٙیٗ اعیس الوتیه ٔحق َٛافّی ترٕیز زر ایٗ ثبوتزی  ٞب
اعت

ٔٛثیّ٘ٛىٛط

ٔٛثیّیظ یؼٙی لبزر ث ٝحزوتٔ ،تحزن ،ا٘ىٛط یب ل بة (ثبع یُ ٔتح زن ٚ
ذٕیس)ٜ
اعیس پزٚپی٘ٛیه (اعیس پزٚپی٘ٛیه اِٚیٗ ٔتبثِٛیت تِٛیسی زر ترٕیز)

پزٚپی٘ٛی ثبوتزی ْٛپزٚپی٘ٛیىْٛ

کًکسیَایگرممثبتبیًَازی 
عبثمبً تٕبْ وٛوغی ٞبی ثی ٛٞاسی ٔزثٛط ث ٝجٙظ پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط ثٛز٘س(جس .)41-9 َٚایٗ تمغیٓ ثٙسی ثز اعبط
ٔٛرفِٛٛصی ،رً٘ آٔیشی ٌزْ ٘ ٚبتٛا٘ی رؽس زر حضٛر اوغیضٖ ثٛز .ایٗ وٛوغی ٞبی ٌزْ ٔثجت ٔؼٕٛالً حفز ٜزٞب٘یٔ ،جزای
ٔؼسی -رٚز ٜایٔ ،جزای ازاری تٙبعّی  ٚپٛعت را وّٙیشٔ ٜی وٙٙس .آٟ٘ب سٔب٘ی ػف٘ٛت ایجبز ٔی وٙٙس و ٝاس ٔىبٖ ذٛز ثٛ٘ ٝاحی
اعتزیُ ثسٖ ٔٙتمُ ؽ٘ٛس .ثزای ٔثبَ ،ثبوتزی ٞبیی و ٝراٞ ٜبی ٛٞایی فٛلب٘ی را وّٙیشٔ ٜی وٙسٔ ،ی تٛا٘ٙس عیٛٙسیت ٚ
پّٛرٚپ٘ٛٔٛٙی ،ثبوتز ی ٞبی ٔٛجٛززر رٚزٔ ٜی تٛا٘ٙس ػف٘ٛت زاذُ ؽىٕی ،ثبوتزی ٞبی ٔٛجٛز زر ٔجزای ازراری تٙبعّی ٔی
تٛا٘ٙس ا٘سٔٚتزیت ،آثغٞ ٝبی ٍِٙی  ٚعبِپٙضیت ،ثبوتزی ٞبی ٔٛجٛز زر پٛعت ٔی تٛا٘ٙس عِّٛیت  ٚػف٘ٛت ٘زْ  ٚ ،ثبوتزی ٞبیی وٝ
ث ٝجزیبٖ ذٚ ٖٛارز ٔی ؽ٘ٛس ٔی تٛا٘ٙس ػف٘ٛت ٞبیی زر اعترٛاٖ  ٚارٌبٖ ٞبی تٛپز ایجبز وٙٙس(ؽىُ .)41-41
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تأییذآزمایشگاَیعفًوتپپتًاسترپتًکًکًستًسطسٍعاملتعییهمیشًد 9
( )4ثبیس اس آِٛزٌی ٕ٘ ٝ٘ٛثبِیٙی ثب پپتٛاعتزپتٛوٛن ٞبی فّٛرعجیؼی عغٛح ٔربعی جٌّٛیزی وزز.
( ٕٝ٘ٛ٘ )2ثبیس ثزای جٌّٛیزی اس ٘بثٛزی ارٌب٘یغٓ ٞب ،زر یه ظزف ػبری اس اوغیضٖ جٕغ آٚری  ٚا٘تمبَ زاز ٜؽٛز.
(ٞ ٕٝ٘ٛ٘ )3ب ثز رٚی ٔحیظ ٞبی غٙی (ٔحیظ ٞبی ٔغذی) .ثزای ٔست عٛال٘ی ( 5تب  7رٚس) وؾت زاز ٜؽٛز.
ثزذی ٌٞ ٝ٘ٛبی اعتبفیّٛوٛوٛط  ٚاعتزپتٛوٛوٛط زر اثتسا فمظ زر ٔحیظ ثی ٛٞاسی رؽس ٔی وٙٙس .ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب ث  ٝذ ٛثی زر
ٔحیظ زارای  CO2%41رؽس ٔی وٙٙس ،ثب ٚجٛز ایٗ ث ٝػٛٙاٖ ثی ٛٞاسی عجم ٝثٙسی ؽ ٘ٛسٔ .ؾ ىّی و  ٝث ب ای ٗ ارٌب٘یغ ٓ  ٞب
ٔؾبٞسٔ ٜی ؽٛز ایٗ اعت و ٝآٟ٘ب زر ٔمبیغ ٝثب پپتٛاعتزپتٛوٛن ٞب ٔمبٔٚت آ٘تی ثیٛتیىی ثیؾتزی ٘ؾبٖ ٔی زٙٞس.
اػضبی جٙظ پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط یب وٛوغی ٞبی ثیٟٛاسی ٔؼٕٛالً ث ٝپٙی عیّیٗٔ ،تز٘ٚیساس ،َٚایٕی پ  ٚ ٓٙوّزأفٙیى ُ حغ بط
ٞغتٙس .آٟ٘ب ث ٝعفبِٛعپٛریٗ ٞبی ٚعیغ اِغیف ،وّیٙسأبیغیٗ ،اریتزٔٚبیغ یٗ  ٚتتزاع یىّیٗ  ٞب حغبع یت ٔتٛع غی زار٘ س  ٚث ٝ
آٔیٌّٛٙیىٛسیسٞب ٔمبٔ ْٚی ثبؽٙس .ثؼّت ایٙى ٝاوثز ػف٘ٛت ٞب ثب ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب ،چٙس ٔیىزٚثی ٞغتٙس ،زرٔبٖ چ ٙس آ٘ت ی ثی ٛتیىی
ػّی ٝثبوتزی ٞبی ٛٞاسی  ٚثی ٛٞاسی ٔؼٕٛالً ا٘جبْ ٔی ؽٛز.
جذيل 01-8طبقٍبىذیجذیذکًکسیَایبیًَازیکهٍبهب ددرجهىپپپتًاسهترپتًکًکًس
بًدوذ .
طبقٍبىذیبذیمطبقٍبىذیجذیذ 
پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط آٖ آئزٚثیٛط

تغییز ٘ىزز ٜاعت

پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط آعبوبرِٚیتیه

چّ ٝفزال اعىبرِٚیتیىب

پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط ٔبٌٛٙط

فبیٗ ٌِٛسیبٔبٌٙب

پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط ٔیىزٚط

ٔیىز٘ٛٔٚبط ٔیىزٚط

پپتٛاعتزپتٛوٛوٛط پزٚتی

آ٘بایزٚوٛوٛط پزٚتی

شه ل01-01بیمههاریَههایمههرتبطبههاپپتًاسههترپتًپتًکًکًس.اکتیىًمیسههپ،پريپیههًویبههاکتريمًبی ًو ههًسکههٍَمگههی
باکتریُایگرممثبت،بذيناسپًريبیًُازیَستىذ .
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باسیلَایگرممثبت،بذيناسپًريبیًَازی 
ثبعیُ ٞبی ٌزْ ٔثجت ثس ٖٚاعپٛر ٔجٕٛػ ٝای اس ثب وتزی ٞبی ثی ٛٞاسی اذتیبری ٞغتٙس و ٝپٛعت  ٚعغٛح ٔر بعی را وّٙی شٜ
ٔی وٙٙس(جس .)41-41َٚاوتیٔٛٙبیغظٛٔ ،ثیّ٘ٛىٛط ،الوتٛثبعیّٛط  ٚپزٚپی٘ٛی ثبوتزی ْٛاس پبتٛصٖ ٞبی فزف ت عّ ت ٞغ تٙس زر
حبِی و ٝاػضبی جٙظ ثیفیسٚثبوتزی ٚ ْٛیٛثبوتزی ْٛاس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی وّیٙیىی جسا ٔی ؽ٘ٛس أب ثٙسرت زر ا٘غ بٖ ثیٕ بری ایج بز ٔ ی
وٙٙس.
جذيل01-01باسیلَایگرممثبتبذيناسپًربیًَازی 
ٌٞ ٝ٘ٛبی اوتیٔٛٙبیغظ

اوتیٔٛٙبیىٛسیظ (عزٚیىٛفبعیبَ ،تٛراعیه ،ؽىٕیٍِٙ ،ی ،عیغتٓ ػقجی ٔزوشی)

ٌٞ ٝ٘ٛبی پزٚپی٘ٛی ثبوتزیْٛ

آو ،ٝٙوب٘بِیىِٛیت الوزیٕبَ (اِتٟبة ٔجزای اؽىی) ،ػف٘ٛت ٞبی فزفت عّت

ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔٛثیّ٘ٛىٛط

ٚاصیٛٙس ثبوتزیبیی ،ػف٘ٛت ٞبی فزفت عّت

ٌٞ ٝ٘ٛبی الوتٛثبعیّٛط

ا٘سٚوبرزیت ،ػف٘ٛت ٞبی فزفت عّت

ٌٞ ٝ٘ٛبی یٛثبوتزیْٛ

ػف٘ٛت ٞبی فزفت عّت

ٌٞ ٝ٘ٛبی ثیفیسٚثبوتزیْٛ

ػف٘ٛت ٞبی فزفت عّت


اکتیىًمایسپ 
فیسیًلًشیيساختار 
اوتیٔٛٙبیغظ ٞب ثبعیُ ٞبی ٌزْ ٔثجت ثی ٛٞاسی اذتیبری یب ؽسیساً ثی ٛٞاسی ٔغّك  ٚغیز اعیس فغت ٞغتٙس ( زر ٔمبثُ اس ٘ظ ز
ٔٛرفِٛٛصیىی ؽجیٞ ٌٝ٘ٛ ٝبی ٘ٛوبرزیب ٞغتٙس) ،ث ٝآرأی زر ٔحیظ وؾت رؽس ٔی وٙٙس ٚ ،تٕبیُ ث ٝایجبز ػف٘ٛت ٔشٔٗ  ٚپیؾز٘ٚسٜ
زار٘س .ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب سٔب٘ی و ٝاس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی وّیٙیىی یب وؾت جسا ٔی ؽ٘ٛس ث ٝعٛر تیپیه اؽىبَ رؽت ٝای ثبریه یب ٞیف زار٘س
(ؽجی ٝلبرچ ٞب)(ؽىُ .)41-44ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب ثبوتزی ٞبی ٚالؼی ٞغتٙس سیزا فبلس ٔیتٛوٙسری  ٚغؾبء ٞغتٔ ٝی ثبؽٙس  ٚاس عزیك
تمغیٓ زٚتبیی تِٛیس ٔثُ ٔی وٙٙس .تٛعظ پٙی عیّیٗ ٟٔبر ؽسِٚ ٜی تٛعظ آ٘تی ثیٛتیه ٞبی ضس لبرچی ٔ ٟبر ٕ٘ ی ؽ ٘ٛسٝ ٌ٘ٛ .
ٞبی ٔتؼسزی اس آٖ ؽزح زاز ٜؽس ٜا٘س :اوتیٔٛٙبیغظ اع زائیّی ،اوتیٔٛٙبیغ ظ ٔ بیزی ،اوتیٔٛٙبیغ ظ ٘یٛسیّ ٙسی ،اوتیٔٛٙبیغ ظ
اٚز٘ٚتِٛیتیىٛط  ٚاوتیٔٛٙبیغظ ٚیغىِٛٛط ٔغئ َٛاوثز ػف٘ٛت ٞبی ا٘غب٘ی ٔی ثبؽٙس .فمظ ٔبیزی ؽسیساً ثی ٛٞاسی اعتٝ ٌ٘ٛ .
ٞبی زیٍز ٔی تٛا٘ٙس ث ٝعٛر ٛٞاسی رؽس وٙٙس أب زر ؽزایظ ثی ٛٞاسی ثٟتز رؽس ٔی وٙٙس.

ش ل01-00ک ىیَایاکتیىًمایسپ-ماکريس ًپی(ش لچپ)يروگآمیسیگرم(ش لراست) 
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پاتًشوسيایمىی 
اوتیٔٛٙبیغظ ٞب زر ٔجزای تٙفغی فٛلب٘یٔ ،جزای ٔؼسی -رٚز ٜای ٔ ٚجزای تٙبعّی س٘بٖ وّٙیشٔ ٜیؾ٘ٛس .ایٗ ثبوتزی ٞب ث ٝع ٛر
عجیؼی ثز رٚی عغح پٛعت ٚجٛز ٘سار٘س .ارٌب٘یغٓ ٞب ثیٕبریشائی وٕی زار٘س  ٚفمظ سٔب٘ی ثبػث ثیٕ بری ٔ ی ؽ ٘ٛس و  ٝع سٞبی
ٔربعی عجیؼی ثٚ ٝاعغ ٝتزٔٚب ،جزاحی یب ػف٘ٛت ترزیت ؽس ٜثبؽٙس .ثیٕبری ایجبز ؽس ٜتٛعظ اوتیٔٛٙبیغظ ،اکتیىًمای ًزیپ
٘بٔیسٔ ٜی ؽٛز .اوتیٔٛٙبیىٛسیظ ثٚ ٝاعغ ٝپیؾزفت ضبیؼبت ٌزاِ٘ٔٛٛبتٛس ٔشٔٗ چزوی  ٚآثغٞ ٝبیی و ٝثٚ ٝعیّٔ ٝجبری عیٛٙعی
ثٔ ٓٞ ٝتقّٙس ؽٙبعبیی ٔی ؽٛز .ظبٞز ٔیىزٚعىٛپی وّٙی ٞبی ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب و ٝؽجی ٝزا٘ٞ ٝبی ؽٗ اعت  ٚغبِجبً زر آثغٞ ٝب ٚ
ٔجبری عیٛٙعی زیس ٜؽ٘ٛس.ایٗ وّٙی ٞب ،گراوًلَایسًلفًر ٘بٔیسٔ ٜی ؽ٘ٛس( ؽىُ  .)41-42آٟ٘ب سرز یب ٘بر٘جی ث٘ ٝظز ٔ ی
رعٙس  ٚزر ٚالغ تٛز ٜای اس رؽتٞ ٝبی ارٌب٘یغٓ ٞغتٙس و ٝتٛعظ وّغیٓ فغفبت ث ٓٞ ٝزیٍز ٔتقُ ؽس ٜا٘سٙٔ .بعك چزوی تٛع ظ
ثبفت ٌزا٘ ٚ ِٝٛفیجزٚس ٜاحبع ٝؽس ٜو ٝث ٝعغح ثبفت زرٌیز لٛاْ عرت  ٚذؾىی ٔی زٞس.

ش ل01-01داوٍسًلفًرحاصلازمجرایسیىًسیدربیمارمبت بٍاکتیىًمای ًزیپ-بهٍباسهیلَهایرشهتٍایباریه در
اطرافداوٍلٍشذٌتًجٍوماییذ .

اپیذمیًلًشی 
ػف٘ٛت اوتیٔٛٙبیىٛسیظ ا٘سٚصٖ ثٛز ٚ ٜاس عزیك ؽرـ ث ٝؽرـ یب یه ٔٙجغ ذبرجی ٔب٘ٙس ذبن یب آة ٔٙتمُ ٕ٘ی ؽٛز .ثیٕ بری
ثز ٔجٙبی اػضبی زرٌیز زعت ٝثٙسی ؽس ٜا٘س .ػف٘ٛت عزٚیىٛفبعیبَ زر ثیٕبرا٘ی و ٝثٟساؽت زٞب٘ی ضؼیف زار٘س یب وغب٘ی و ٝتحت
پزٚع ٝعرت ز٘سا٘پشؽىی یب تزٔٚبی زٞب٘ی لزار ٌزفت ٝا٘س زیسٔ ٜی ؽٛز .زر ایٗ ثیٕبراٖ ،اوتیٔٛٙبیغظ ٞبی زٞب٘ی ث ٝثبفت ثیٕ بر
حّٕ ٝوززٔ ٚ ٜزاحُ ػف٘ٛی ؽزٚع ٔی ؽٛز.
ثیٕبراٖ ٔجتب ث ٝػف٘ٛت تٛراعیه ػٕٔٛبً عبثم ٝای اس آعپیزاعی ٖٛزار٘س ،ثیٕبری اس ریٞ ٝب ؽزٚع ؽس ٚ ٜعپظ ث ٝثبفت ٞبی ٔج بٚر
ٔٙتؾز ٔی ؽٛز .ػف٘ٛت ٞبی ؽىٕی ٔؼٕ َٛتزیٗ ٘ٛع زر ثیٕبرا٘ی ٔی ثبؽس و ٝتحت جزاحی ٔؼسی -رٚز ٜای  ٚتزٔٚبی ؽىٓ لزار
ٌزفت ٝا٘س .ػف٘ٛت ٞبی ٍِٙی ٔی تٛا٘س تظبٞز ب٘ٛی ٝاوتیٔٛٙبیىٛسیظ ؽىٕی ثبؽس یب ٕٔىٗ اعت ػف٘ٛت اِٚی ٝزر ذ بٕ٘ی ث ب اث شار
زاذُ رحٕی ثبؽس (ؽىُ  .)41-43ػف٘ٛت ٞبی عیغتٓ ػقجی ٔزوشی )ٔ (CNSؼٕٛالً ثٚ ٝاعغ ٝا٘تؾبر ذ٘ٛی اس ثبف ت آِ ٛز ٜاس
لجیُ ریٞ ٝب ایجبز ٔی ؽٛز.

ش ه ل 01-02گًوههٍَههایاکتیىًمههای ًزمههیتًاوىههذريیسههجیاجسههامخههارجیماوىههذابههساردرينرحمههیمسههتقرشههًوذي
مىجربٍایجاداکتیىًمای ًزیپلگىیکردوذ .
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بیماریَایبالیىی
اوثز ٔٛارز اوتیٔٛٙبیىٛسیظ ٘ٛع سريی ًفاسیال ٞغتٙس (ؽىُ  .) 41-44ثیٕبری ٕٔىٗ اعت ث ٝفٛرت ػف٘ٛت چزوشای حبز یب
٘غجتبً ثس ٖٚزرز ث ٝآرأی پیؾزفت وٙس .ثبفت ٔتٛرْ ثب فیجزٚس  ٚاعىبر ثٕٞ ٝزا ٜترّیٔ ٝجبری عیٛٙعی زر ٘بحی ٝو ٙبر ف ه  ٌٚززٖ
احتٕبَ ٚجٛز اوتیٔٛٙبیىٛسیظ ذٛاٞس ثٛز .ػبیٓ اکتیىًمای ًزیپتًراسی

غیز اذتقبفی ٞغتٙس .آثغٞ ٝب ٕٔى ٗ اع ت زر

اٚایُ ثیٕبری زر ری ٝتؾىیُ ؽ٘ٛس  ٚعپظ ث ٝثبفت ٞبی ٔجبٚر پیؾزفت وٙٙس.اکتیىًمای ًزیپش می ٔی تٛا٘س زر عز تبع ز
ؽىٓ ٔٙتؾز ؽٛز ٞ ٚز عیغتٓ یب ارٌب٘ی را زرٌیز وٙس .اکتیىًمای ًزیپلگىی ٔی تٛا٘س ث ٝفٛرت ٚاصیٙیت ،آثغٞ ٝبی ِٞ ِٝٛبی
فبِٛح یب ا٘غساز رحٕی ثبؽسٔ .تسا َٚتزیٗ تظبٞز اوتیٔٛٙبیىٛسیظ عیغتٓ ػقجی ٔزوشی تؾ ىیُ آثغ ٙٔ ٝف زز ٔغ شی اع ت .أ ب
ٔٙٙضیت ،أیٕبی عبة زٚراَ  ٚآثغٞ ٝبی اپی زٚراَ ٘یش زیسٔ ٜی ؽ٘ٛس.





ش ل01-03بیمارمبت بٍاکتیىًمای ًزسريی ًفاسیال.بٍمجرایتخ یٍشًوذٌتًجٍوماییذ .

تشخیصآزمایشگاَی 
تأییس آسٔبیؾٍبٞی اوتیٔٛٙبیىٛسیظ غبِجبً ٔؾىُ ٔی ثبؽسٍٙٞ .بْ جٕغ آٚری ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی وّیٙیىی ثبیس ٔزالت ثٛز و ٞ ٝ ٕ٘ٛ٘ ٝب ث ب
اوتیٔٛٙبیغظ ٞبیی و ٝثرؾی اس فّٛر ٘زٔبَ عغٛح ٔربعی ٞغتٙس آِٛز٘ ٜؾٛز .اس آ٘جب و ٝارٌب٘یغٓ ٞب زر ٌزا٘ ٞ َٛبی ع ِٛفٛر ٚ
ثبفت ٞبی زرٌیز پزاوٙس ٜؽس ٜا٘س ثبیس ٍٙٞبْ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ٔمساری سیبزی اس ثبفت  ٚچزن جٕغ آٚری ؽٛز .اٌز ٌزا٘ٞ َٛبی عِٛفٛر
زر ٔجزای عیٛٙعی یب زر ثبفت ٔٛجٛز ثبؽٙس ،ثبیس ثیٗ ز ٚالْ ؽیؾ ٝای ِ ٝؽس ٚ ٜرً٘ آٔیشی  ٚزر سیز ٔیىزٚعىٛح ثزرعی ؽ٘ٛس.
ثبعیُ ٞبی ؽبذ ٝزار ٚ ،ظزیف ٕٞزاٌ ٜزا٘ٞ َٛبی حبؽیٝای زیسٔ ٜی ؽ٘ٛس.
اوتیٔٛٙبیغظ ٞب ٔؾىُ پغٙس ٞغتٙس  ٚث ٝآٞغتٍی تحت ؽزایظ ثی ٛٞاسی رؽس ٔی وٙٙس ،رؽس ارٌب٘یغٓ ٞب ٞ 2فت ٝیب ثیؾتز عَٛ
ٔی وؾس(وّٙی ٞب عفیس ثب عغح ٌٙجسی)ٔ .ست ا٘ىٛثبعی ٖٛیه ٞفت ٝیب ثیؾتز ٔ ٚ ،ؾبث ٝز٘ساٖ آعیب ٔی ثبؽس (ؽىُ ٌٝ٘ٛ .)41-45
ٞبی ذبؿ اوتیٔٛٙبیغظ ٔی تٛا٘ٙس تٛعظ تغت ٞبی ثیٛؽیٕیبیی افتزاق زاز ٜؽ٘ٛس .تؼییٗ ایٗ و ٝثبوتزی ایش ِٝٚؽ س ٜػض ٛی اس
جٙظ اوتیٔٛٙبیغظ اعت ،ضزٚری ٔی ثبؽس.

ش ل 01-04تظاَرشبیٍدوذانآسیادرک ىیَایاکتیىًمایسپاسرائی یپپازی َفتٍاو ًباسیًنمرفًلًشیشاخصیبرای
ک ىیباکتریمحسًبمیشًد .
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درمان،پیشگیریيکىترل 
زرٔبٖ اوتیٔٛٙبیىٛسیظ تزویجی اس جزاحی ػٕمی ثبفت زرٌیز  ٚاعتفبز ٜعٛال٘ی ٔ ست ( 4ت ب  ٔ 42ب )ٜاس آ٘ت ی ثیٛتی ه  ٞب اع ت.
اوتیٔٛٙبیغظ ٞب ث ٝپٙی عیّیٗ (آ٘تی ثیٛتیه ا٘تربثی) اریتزٔٚبیغیٗ  ٚوّیٙسأبیغیٗ حغبط ٞغتٙس .اوثز ٌٞ ٝ٘ٛب ث ٔ ٝتز٘ٚی ساسَٚ
ٔمبٞ ْٚغتٙس  ٚزر ثزاثز تتزاعیىّیٗ ٞب فؼبِیت ٔتفبٚتی زار٘س .حتی زر ثیٕبرا٘ی و ٝترزیت ثبفتی ٚعیغ زار٘س پبعد ثبِیٙی ث ٝزرٔ بٖ
ذٛة اعتٚ .ضؼیت ذٛة ثٟساؽتی زٞبٖ  ٚپیؾٍیزی ثب آ٘تی ثیٛتیه ،سٔب٘ی و ٝزٞبٖ یب ٔج زای ٔؼ سی – رٚز ٜای ض زث ٝزی سٜ
ثبؽٙس ،ذغز ایٗ ػف٘ٛت ٞب را وٕتز وٙس.
پريپیًویباکتریًم
پزٚپی٘ٛی ثبوتزیٞ ْٛب ،ثبعیُ ٞبی ٌزْ ٔثجت وٛچىی ٞغتٙس و ٝغبِجبً ث ٝفٛرت رؽت ٝوٛتب ٜیب تٛز ٜلزار ٔی ٌیز٘س (ؽىُ .)41-46
آٟ٘ب ٔؼٕٛالً ثز رٚی پٛعت (ثزذبف اوتیٔٛٙبیغظ)ّٔ ،تحٌٕٛ ،ٝػ ذبرجی ،اٚرٚفبر٘ىظ ٔ ٚجزای تٙبعّی س٘بٖ یبف ت ٔ ی ؽ ٘ٛس.
ارٌب٘یغٓ ٞبی ثی ٛٞاسی یب تحُٕ وٙٙسٛٞ ٜا ،غیزٔتحزن  ٚوبتبالس ٔثجت ٞغتٙس  ٚلبزر٘س وزثٞٛی سرات  ٞب را ترٕی ز و زز ٚ ٜث ٝ
ػٛٙاٖ ٔحق َٛافّی ،پزٚپی٘ٛیه اعیس تِٛیس وٙٙس (اس ایٗ ر ٚث ٝایٗ ٘بْ ٘بٔیسٔ ٜی ؽ٘ٛس)ٔ .تسا َٚتزیٗ ٌٞ ٝ٘ٛبی جساؽس ٜپزٚپی٘ٛی
ثبوتزٞب ،پزٚپی٘ٛی ثبوتزی ْٛاوٙظ  ٚپزٚپی٘ٛی ثبوتزی ْٛپزٚپی٘ٛیىٛط ٞغتٙس.
پزٚپی٘ٛی آوٙظ ػبُٔ ٛ٘ 2ع ػف٘ٛت ٔی ثبؽس:
( )4آو ٝٙزر ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚثبِغیٗ جٛاٖ
( )2ػف٘ٛت فزفت عّت زر ثیٕبراٖ زارای پزٚتشٞبی ٔقٛٙػی (ٔثبً زریچٞ ٝبی ٔقٛٙػی لّت ی ب ٔفبف ُ) ی ب ِ ٞ ٝ ِٛبی
زاذُ رٌی (ٔثبً وبتتزٞب ،ؽب٘ت ٞبی ٔغشی ٘ربػی).
پزٚپی٘ٛی ثبوتزٞب ٔؼٕٛالً اس وؾت ذ٘ ٖٛیش جسا ٔی ؽ٘ٛس ،و٘ ٝؾب٘ ٝآِٛزٌی ثب ثبوتزی ٞبی پٛعت ٍٙٞبْ ذٍ٘ٛیزی ٔی ثبؽس.

ش ل01-05روگآمیسیگرمازپريپیًویباکتریًمازکشتخًن 

٘مؼ افّی پزٚپی٘ٛی ثبوتزی ْٛزر آو ٝٙتحزیه پبعد اِتٟبثی ٔی ثبؽس .تِٛیس پپتیسی ثب ٚسٖ ِٔٛىِٛی پبییٗ تٛعظ ثبعیُ ٞبی
عبوٗ زر فِٛیىٞ َٛبی چزثی ،ثبػث جذة ِىٛعیت ٞب ٔی ؽٛز .عپظ فبٌٛعیت ٝؽس ٜثبعیُ ٞب  ٚث ٝز٘جبَ آسازی آ٘شیٓ ٞبی
ٞیسرِٚیتیه ثبوتزیبیی (ِیپبسٞب ،پزٚتئبسٞبٛ٘ ،رآٔیٙیساسٞب ٞ ٚیبِٛر٘ٚیساس) ثبػث تغزیغ زر پبعد اِتٟبثی ٔی ؽٛز  ٚثٌ ٝغ یرتٍی
فِٛیىٔ َٛی ا٘جبٔس .سٔب٘ی و ٝپزٚپی٘ٛی ثبوتزی ْٛپزٚپی٘ٛیىٛط ث ٝحیٛاٖ آسٔبیؾٍبٞی تشریك ؽٛز ،ثیٕبری  ٚاِتٟبة ٔج زای
اؽىی  ٚآثغ ٝایجبز ٔی وٙس.
پزٚپی٘ٛی ثبوتزی ٞب ٔی تٛا٘ٙس رٚی اوثز ٔحیظ ٞبی ٔؼِٕٛی رؽس وٙٙس .اٌزچٕٔ ٝىٗ اعت  2-5رٚس ثزای ٕ٘بیبٖ ؽسٖ وّٙی
ٚلت السْ اعت .ثبیس ٔزالت ثٛز ٕ٘ ٝ٘ٛثب ارٌب٘یغٓ ٞبیی و ٝث ٝعٛر عجیؼی ثز رٚی پٛعت یبفت ٔی ؽ٘ٛس ،آِٛز٘ ٜؾٛز .وبتتز یب
عبیز اثشار ذبرجی ثسٖ ٔی تٛا٘ٙس وب٘٘ٛی ثزای ایٗ پبتٛصٖ ٞبی فزفت عّت ثبؽس.
آو ٝٙث ٝتٕیش وززٖ پٛعت ثغتٍی ٘سارز ،سیزا ضبیؼ ٝزر زاذُ فِٛیىٞ َٛبی چزثی اعت .ث ٝایٗ زِیُ آو ٝٙافٛالً ث ب اع تؼٕبَ
ٔٛضؼی ثٙشیُ پزاوغیس  ٚآ٘تی ثیٛتیه ٞب وٙتزَ ٔی ؽٛز .تأ یز اریتزٔٚبیغیٗ  ٚوّیٙسأبیغیٗ بثت ؽس ٜاعت.
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مًبی ًو ًس 
اػضبی ایٗ جٙظ ثبعیُ ٞبی ٌزْ ٔٙفی اججبری یب ٌزْ ٔتغیز ذٕیس ٜثب ا٘ت ٟبی ثبری ه ٞغ تٙس (ؽ ىُ  )41-47ث ز ذ بف
ظبٞزؽبٖ زر ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی رً٘ ؽس ٜث ٝفٛرت ثبعیُ ٞبی ٌزْ ٔثجت زعت ٝثٙسی ٔی ؽ٘ٛس سیزا )4( :زیٛار ٜعِّٛی ٌزْ ٔثجت
را زار٘س )2( .فبلس ا٘سٚتٛوغیٗ ٞغتٙس )3( .ثٚ ٝا٘ىٔٛبیغ یٗ ،وّیٙسأبیغ یٗ ،اریتزٔٚبیغ یٗ  ٚآٔپ ی ع یّیٗ حغ بط ،أ ب ث ٝ
وّیغتیٗ ٔمبٞ ْٚغتٙس .ارٌب٘یغٓ ٞبیی ٔؾىُ پغٙس ٔی ثبؽٙس  ٚحتّی ثز رٚی ٔحیظ ٞبی غٙی ؽس ٜثب عزْ اعت یب ذزٌ ٛػ
ث ٝآرأی رؽس ٔی وٙٙس .زٛٔ ٌٝ٘ٛ ٚثیّ٘ٛىٛط وٛرتیشی ٛٔ ٚثیّ٘ٛىٛط ِٔٛیزیظ زر ا٘غبٖ ؽٙبعبیی ؽس ٜا٘س .ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب
ث ٝتؼساز وٓ زر ٔجزای تٙبعّی وّٙیشٔ ٜی ؽٛزِٚ ،ی زر س٘بٖ ٔجتب ث ٝياشیىًزباکتریایی ( ٚاصیٙیت) ث ٝتؼساز ف زاٚاٖ ٚج ٛز
زار٘س .ظبٞز ٔیىزٚعىٛپی آٟ٘ب ؽبذـ ٔفیسی ثزای تؾریـ ثیٕبری اعت ،أب ٘مؼ زلیك ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب زر ثیٕبری سای ی
ٚاصیٛٙس ثبوتزیبیی ٔؾرـ ٘یغت.

ش ل01-06روگآمیسیگرمازمًبی ًو ًس ،
باکتریَاخمیذٌيدارایاوتُایوقجٍای 


الکتًباسی ًس 
ٌٞ ٝ٘ٛبی الوتٛثبعیّٛط ،ثبعیُ ٞبی ثی ٛٞاسی اذتیبری یب ؽسیساً ثی ٛٞاسی ٞغتٙس .آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ لغ ٕتی اس فّ ٛر عجیؼ ی
زٞبٖٔ ،ؼس ،ٜرٚزٔ ٚ ٜجزای ازراری – تٙبعّی یبفت ٔی ؽ٘ٛسٔ .تسا َٚتزیٗ ارٌب٘یغٓ ٞبی ج سا ؽ س ٜزر ٕ٘ ٞ ٝ ٘ٛبی ازرار ٚ
وؾت ٞبی ذٔ ٖٛی ثبؽٙس .ث ٝػّت ایٗ و ٝالوتٛثبعیُ ٞب ٔؼٕ َٛتزیٗ ارٌب٘یغٓ ٔٛجٛز زر ٔجزای پیؾ بثزاٞ ٜغ تٙس ٚج ٛز
آٟ٘ب زر وؾت ٞبی ازرار ،زِیُ آِٛزٌی ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی ثبؽس .حتی سٔب٘ی و ٝتؼساز سیبزی اس ارٌب٘یغٓ ٞب حضٛر زاؽ ت ٝثبؽ ٙس .زِی ُ
ایٗ و ٝالوتٛثبعیُ ٞب ث٘ ٝسرت ثبػث ػف٘ٛت ٔجزای ازرار ٔی ؽ٘ٛس ایٗ اعت و ٝآٟ٘ب لبزر ث ٝرؽس زر ازرار ٘یغتٙس .تٟبجٓ ث ٝ
زاذُ جزیبٖ ذ ٖٛزر یىی اس  3حبِت سیز رخ ٔی زٞس )4( :ثبوتزیٕی سٚزٌذر اس ٔٙجغ ازراری تٙبعّی (ٔثبً ثؼس اس تِٛس ٘ٛساز یب
رٚػ ص٘یىِٛٛصیىی) ( )2ا٘سٚوبرزیت ( )3ثبوتزیٕی فزفت عّت زر ثیٕبر تضؼیف ؽس ٜایٕٙی.
زرٔبٖ ا٘سٚوبرزیت  ٚػف٘ٛت ٞبی فزفت عّت ٔؾىُ اعت ،سیزا الوتٛثبعیُ ٞب ث٘ٚ ٝىٔٛبیغیٗ ٔمبٞ ْٚغتٙس (آ٘تی ثیٛتی ه
فؼبَ ػّیٌ ٝزْ ٔثجت ٞب) ،تٛعظ عبیز آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٟٔبر ٔ ی ؽ ٘ٛس  ِٚی ٕ٘ ی ٔیز٘ س .تزویج ی اس پ ٙی ع یّیٗ ث ب ی ه
آٔیٌّٛٙیىٛسیس ثزای فؼبِیت ثبوتزیغیسی تٛفی ٝؽس ٜاعت .

بیفیذيباکتریًميیًباکتریًم 
ٌ ٞ ٝ ٘ٛبی ثیفی سٚثبوتزی ٚ ْٛیٛث بوتزیٔ ْٛؼٕ ٛالً زر ارٚف ب٘ىظ ،رٚز ٜث شري ٚ ٚاصٖ یبف ت ٔ ی ؽ ٘ٛس .ای ٗ ث بوتزی  ٞب
ٔ ی تٛا٘ ٙس اس ٕ٘ ٞ ٝ ٘ٛبی وّیٙیى ی ج سا ؽ ٘ٛس  ِٚی پتب٘غ یُ ثیٕ بریشایی ثغ یبر پ بییٙی زار٘ س ٔ ٚؼٕ ٛالً اس ٘ظ ز ث بِیٙی
آِٛزٌی  ٞبی ث ی إٞیت ی ایج بز ٔ ی و ٙٙس .تأیی س ٘م ؼ اتیِٛٛصی ه آ٘ ٟب زر ػف ٘ٛت ٘یبسٔ ٙس ای ٗ اع ت و  ٝجساع بسی
ارٌب٘یغٓ ٞب ث ٝتؼساز سیبز اس چٙسیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛزر غیبة عبیز ارٌب٘یغٓ ٞبی پبتٛصٖ تىزار ٌززز.
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ثبکتری ّبی گرم هٌفی ثی َّازی
باظیل ها و وووعی های گرم منفی بی هوازی ؼاامل نانط هاای مدیامیی مای باؼام وا وا بعایا ی از ا ان نانط هاا
مجمی َا یظد بنمی ؼام ادامم م ار نار ن بای هاوازی هاای گارم منفای وا مجارای ننفعای یولاادیی مجارای گوا ؼای و
مجاارای ای ا ی نناظاانی ادعااال ا ونااودیس ماای ونناام باظاایل هااای ناانط باودرو یاام طی یوزوباااودر ومی او ییروموداااضی
ارونال و وووعی های ننط و نودال می باؼانم واای )11 -1م بای هاوازی هاا ی هار وامام از ا ان منااعك ا ا باوی و
 11-111براباار باااودری هااای هااوازی ماای باؼاانمم گود ا هااای باای هااوازی دیااس باای ؼااتا هعاادنم و باایػ از  011گود ا
مخدنف از بی هوازی های گرم منفی ی ا ان منااعك آدانومیاه حضاو یا دامم ینای ار یراوادای و نناوب ا ان بااودری هاا
ا ن یفودت ب وظاین نیامای وتای از گودا هاا ا جاای مای ؼاودم نامو ) 11-11م از باین ا ان ااانوشل هاا م ار نار ن
آد ا باودرو یمض یراش نیط دتود ؼاخص اانوشلهای بی هوازی ادموشل می باؼمم
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
زمادی ننط باودرو یمض ؼامل نمر باا  01گودا باوی و ای بعایا ی از ا ان گودا هاا اماروز با نانط هاای نم ام اددماا
اید ادمم و صگی ؼا ع ی گود ها ی وا ی نانط باودرو یامض لارا یا دام نرر اه ؼام نوظاظ  %01صافرا اظاتم گودا
هااای حعاااض ب ا صاافرا مجاامیا عبم ا بناامی ؼاام اداامی مثاال او ییروموداااض باظاایل ای تادد ا و یاار ظاااوا و یدیه ) و
ارونال باظیل ای تادد و بمول ای تال و ظاوا و یدیه)م
باودرو یاامض یااراش نیط م اار ناار ن یضااو ا اان ناانطی از دظاار ادااماز و ؼااىل انرومااو اظاات ؼااىل ) 11-11م ظااا ر
باظیل های گرم من فی می نوادنام بعایا وو اه مادنام گودا هاای اارونال ) و اا عو ال باؼانم مادنام یوزوبااودر وم )
ؼىل ) 11-11م ا ن بی هوازی های گرم منفای ی دا آمیاسی گارم با عاو اییف دا مایگیردامم بناابرا ن دتودا
های د آمیسی ؼام با ام با عاو یلیاك بر ظای ؼاودمم اگار ا گودا هاای باودرو یامض ی وؽات ظار ع ؼام مای
وننم اما ظا ر باظیل های گرم منفی بی هاوازی ظاخت گیار باوی و وؽات هاا با ام بارای مامر ظا وز اا بیؽادر ادىوبا
ؼودم نا باودری ها لابل نؽخیص گریدمم
باودرو یمض ها یا ای ظاخدا ی وا ظانو ی نیییاه گارم منفای هعادنم وا مای نوادام با وظاین ویعاو انای ظااوا می
احاعا ؼااویم نروی ا اصاانی ی ااوا ظاانو ی ییااوانی ظاااوا م ظااغری ) (LPSماای باؼاامم ی مما عا بااا مو ىااو هااای
 LPSیوزوباااودر وم و باظاایل هااای گاارم منفاای هااوازیی گنیىو یییاام باودرو یاامض یا ای ییا یاات ادمونووعااینی وتداار بااوی
و ااا یالاام ییا یاات ادمونووعااینی ماای باؼاامم از آدجااا وا نرویا یییاام  Aی  LPSیالاام گاارو هااای یعاافار وی بااالی
مادم گنووسامین اظات و نیامای اظایمهای ارص مدهال با لنامهای آمینای وااهػ ایدا اظات وا هار یو یااودو بارای
واهػ ییا یت ایروشدیه الزم و منسوم هر هعدنمم
وووعی های بی هوازی با دام ر از دتودا هاای ونینیىای ناما مای ؼاودم م ار ماوالیی وا با یناوال آ اویگی حضاو
یاؼااد باؼاانمم ایضاااج ناانط و نااودال باای هااوازی هااای ا ا ی داحی ا او ویااا دىط هعاادنم و اای معاارو وتداار از %1
نتامی بی هوازی های نما ؼم ی دتود های ونینیىی هعدنمم
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کبدر  11 -1ثی َّازی ّبی گرم هٌفی هْن
ارگبًیعن
باودرو یمض

تبریخچِ پیذایش
باودری مین ای ا تاقی ا مض باظیل ؼىل )

باودرو یمض یراش نیط

یراش نیط ینی دازن مربوط ب ونودی های ظر ف)
ودادی

باودرو یمض ندا ونااُمیىرول

اؼا ب حرو

باودرو یمض ی عداظودیط

ب دام واؼف باودر و وش عت ومادیا ی ی ط ناظو

باودرو یمض یوزوباودر وم

یوزو ینی یووی ؼاىلی بااودر ول ینای باظایل وو اه
باظیل وو ه یووی ؼىل)

باودرو یمض دوونرانوم

دوونرانوم ینی یا ای هعد ی اؼا ب ونودی های ؼفا

باودرو یمض دىرویو وم

ا جای وننم دىروز

او ییروموداض

اااو ییروض یناای باانفػی موداااض یناای نااه باظاایل
ای تال یا )

او ییروموداض آظاوا و یدىا

لای ب نختیر لنم دتی باؼم

او ییروموداض شدص وا یط

شدص وا یط ینی یهادی

او ییروموداض ارونال

ارونال ب دام میىروبیو وش عت یرادعوی اروور

او ییروموداض ا ندرمم ا

ا ندرمام وض یناای مدوظاظ مااثال با ینااوال ىای از ظا
ز اار گوداا باودرو یااامض مالدینوشدىااوض دتاااوی اظااات
ز رگودااا مالدینوشدیىاااوضی ز ااار گودااا ا ندرمااام وضی
آظاوا و یدیىوض

او ییروموداض مالدینوشدیىوض

مالضی ظیا ی و ش نىوض ینی نو یم وننم د

او ییروموداض بی و ا

بااااای و اااااوض ینااااای یا ای یو ا ی ظااااااوا و یدیه و
ارونو یدیه

او ییروموداض ی عنط

ی عنط ینی یا ای یو ا ی ارونو یدیه و ظاوا و یدیه
ب داام باودر و وش عات یرادعاوی و و اول وعای وا بارای
او ین با ا گادیعر ا نما وریی اا ووال بعیا

و نودال اا ووال
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جذٍل  11-11ثبکتری ّبی گرم هٌفی ثی َّازی شبیغ در ثیوبری ّبی اًعبًی
ػفًَت ّب
ظر و گریل

یاخل ؼىتی

نناظنی

اوظت و بایت درم
باودر تی

ثبکتری ّب
باودرو یم ط او و یدیىوض
یوزوباودر وم دوونرانوم
یوزوباودر وم دىرویو وم
او ییروموداض شدص وا یط
او ییروموداض آظاوا و یدیه
ارونال ا ندرمم ا
ارونال مالدینوننیىا
و نودال اا ووال
باودرو یم ط یراش نیط
باودرو یم ط ندا ونا ومیىرول
ارونال مالدینوننیىا
باودرو یم ط یراش نیط
ارونالی بی و ا
ارونال یی ظی نط
باودرو یم ط یراش نیط
باودرو یم ط یراش نیط باودرو یم ط
ندا ونا ومیىرول
گود های یوزوباودر وم

شکل  11-11ثبکترٍئیذض فراشیلیط .ارگبًیسم ّب دار ای ظبّر ثبظیل ّبی گرم هٌفی ،پلی هَرف ثب رًگ خفیف
شًَذ.
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شکل  11 -11فَزٍثبکتریَم ًَکلئبتَم .ارگبًیسم ّب دارای اًتْبی کایذُ ٍ ًَک تیس ّعتٌذ ( هبًٌذ دٍک ).

پبتَشًس ٍ ایوٌی
ینی ار نناوب گودا هاای بای هاوازی وا بامل ادعاال ا وناودیس واری ادام نیامای دعابدا وتای از آد اا معارو ا جاای
بیتااا ی هعاادنمم باارای مثااا باودرو یاامض ی عداظااودیط و باودرو یاامض ندا ونااا ومیىرول گودا هااای ا ا باودرو یاام ط
هعدنم و ی مجرای گاوا غ ایات مای ؼاودم ی حاا ی وا بیؽادر یفودات هاای یاخال ؼاىتی باودرو یامض یاراش نیط
ا گادیعتی و یضو یریای یناو یظاد ا گاوا غ اظات هتارا مای باؼانمم ایاسا ػ و اروالدط ا ان بااودری و ظاا ر بای
هااوازی هااای اانوشدیااه ی ا نباااط بااا یاودو هااای و ااروالدط مدنااویی ماای باؼاام و ا باات ا گادیعاار هااا ا ب ا بایاات
میسبالی یرا از ااظخ های ا تنی میسبال و نخر بایت ا نع یل می ونم نمو ) 11-11م
ادّعیي ّب
گ ود های باودرو یمض یراش نیط و ارونال مالدینوننیىاوض مای نوادنام با عاو ماسبری دعابت با ظاا ر بی اوازی هاا با
ظغوح ار دودرا مدهل ؼاودم ز ارا ظاغن آد اا باا ویعاو انای ظااوا می اوؼایم ؼام اظاتم باودرو یامض یاراش نیط و
ظا ر گود های باودرو یمض مادنام او ییرومودااض شدص اوا یط مای نوادنام با وظاین اینای و ییتبر ا با ظانو هاای ااای
ننیاا مدهاال ؼاودمم ییتبر ا او ییرومودااض شدص ااوا یط باارای ا مااج ظااا دووا ن هاای ا د ااابی مثاال TNF-αو IL-1β
م ر اظتم
جذٍل  11 -11فبکتَرّبی ٍیرٍالًط در ثبظیل ّبی گرم هٌفی ثی َّازی
فبکتَرّبی ٍیرٍالًط
ادّعیي
ویعو
ییتبر
هتاگنونینین
ىدین
هقبٍهت در ثراثر ظویت اکعیصى
ظواراوعیم ی عتوناز
واناالز

ثبکتری ّب
باودرو یم ط یراش نیطی ارونال مالدینوننیىا
باودرو یم ط یراش نیطی او ییروموداض شدص وا یط
او ییروموداض شدص وا یط
یوزوباودر وم دوونرانوم
بعیا ی از گود ها
بعیا ی از گود ها
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ضذ فبگَظیت
ویعو
ارونرازهای م  IgAی  IgMو IgG
ییوانی ظاوا م
ظووعینیه اظیم

باودرو یم ط یراش نیطی ارونالمال دینوننیىا
گود های او ییروموداضی گود های ارونال
گود های یوزوباودر وم
بعیا ی از گود ها

تخریت ثبفتی
یعفو ییاز C
هتو یس ن ها
ارونرازها
والشداز
ییبر نو یس ن
دو آمینماز
هیا ناز
ونم و دین ظو فار
گنووو ودیماز
ال اظدیل گنووس آمینماز
اظیمهای رص یرا

بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود
بعیا ی از گود

تَکعیي
ظر اددرونووعین

باودرو یم ط یراش نیط

یوزوباودر وم دىرویو وم
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها
ها

هحبفظت در ثراثر فبگَظیتَزیط
ویعااو اناای ظاااوا می ا اان ا گادیعاار هااا ؼاابی ظااا ر ویعااو هااای باودر ااا ی اام یاگوظاایت ماای باؼاامم ب ا یااالو
اظاایمهای ارص بااا زدجیاار وونااا مادناام ظووعااینیه اظاایم ) و ا ی عاای مدابو یعاار باای هااوازی نو یاام ماای ؼااودم
یاگوظاایدوز و وؽاادن یاخاال ظاانو ی ا م ااا ماای ونناامم د ا دااا ارونرازهااای نو یاام ؼاام ب ا وظااین بیضاای گوداا هااای
او ییروموداض و ارونال ا تودوگنوبو ین ها ا نخر می وننمم
هحبفظت ػلیِ ظویت اکعیصى
بی هوازی ها ی وا لاای با ا جاای بیتاا ی هعادنم یتوماا مای نوادنام اوعایصل ا نرتال وننامم وانااالز و ظاوار اوعایم
ی عااتوناز و ا ب ا نرنی ا اراوعاایم هیاام وشل و ای ىااا هااای آزای ظواراوعاایم  (O2-ا یاار ییااا ماای ونناامی یاار
ییا می وننمی ی بیضی گود های اانوشل حضو یا دمم
تخریت ثبفتی
آدس ر هاای ظیدونووعایه مدناویی از بای هاوازی هاای گارم منفای نرؼان مای ؼاویم بعایا ی از ا ان آداس ر هاا هار ی
ا سو های بیتاا ی زا و هار ی یربیتاا ی زا ایات مای ؼاودمم باا وناوی نواداا ی ا ان ا گادیعار هاا ی نخر ا باایدی و
یرییاا وااریل ا تودوگنوباو ین هااا با یااالو مماوماات ی برابار ظااتیت اوعایصل ظواراوعاایم ی عاتوناز) احدتاااال دمااػ
م تی ی اانوشدس یفودت های بی هوازی های بازی می ونمم
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تَلیذ تَکعیي
گودا هااای اددرونووعااینوشدیه باودرو یاامض یااراش نیط وا یاماال اظا ا هعاادنمی نووعااین مدا واروظاادازی وی حعاااض
ب ا حاارا ر یا داام نووعااین باودرو یاامض یااراش نیط }) {BFTم ا اان نووعااین بایاار نکییاار ؼااىل ی اایدنیااوم وی ای
از عر ك آ ا ػ نم م  –Fاودین ؼم و منجر ب نرر ه نرؼن ونر و از یظت یدن ما یار می گرییم
اپیذهیَلَشی
ب عو ی و گفدا ؼام وووعای هاا و باظایل هاای گارم منفای بای هاوازی با نیامای ز اای ی بامل ادعاال وناودیس مای
ؼااودمم دمااػ هااای م اار مدنااوب آد ااا ی ا اان مناااعك ؼااامل نثبیاات ینااو باودر ااا ظاااونی متادیاات از ونااودیس ؼاامل
ا گادیعر های اانوشل از منابع اگسوشل و وتاه ی هضار اما مای باؼامم ا ان ا گادیعار هاای مخااط عبییای هن اامی وا
از مىال های اداموشل خاوی با مىاا ل هاای اظادر ل حروات مای وننامی بیتاا ی هاای نامی ا جاای مای دتا نامم بناابرا ن
ا گادیعر های ؼناخد ؼم ب یناوال یناو مای نوادنام با وظاین ارب اا بیتاا ی از ظاغوح موووظای درماا با بایات
های اظدر ل ا ما یار اظدر ل اددؽا ابنمم
هتاد ود و اددظا می وی ا ن یفودت هاای اداموش ل با وظاین حضاو انای میىروبیاا ا گادیعار هاا نؽاخیص یای مای
ؼودمم ب هر حا م ر اظت وا بامادیر مخناوط ا گادیعار هاای حا ار بار وی ظاغوح موووظای ظاا ر باا آدبا ی بایات
های بیتا ی ام مای ؼاوی مدفااور اظاتم و اروالدط باا مو ا گادیعار هاای ااانوشل و نواداا ی آد اا ی ا جاای بیتاا ی با
آد ااا ی ظااغوح موووظاای مراال یفوداات مربااوط ماای باؼاامم باارای مثااا باودرو یاامض یااراش نیط و ا ا ن ا بااا انااو و
او تاودریی یفوداات هااای شدیدااا و یاخاال ؼاىتی هتاارا بااوی و با داام ر از او ویاا دىط و مجاارای شدیدااا ایاارای ظااا ر
نما می ؼویم
ثیوبری ّبی ثبلیٌی
ػفًَت ّبی دظتگبُ تٌفط
بیػ از دیتی از یفودت های مسمن ظاینوض هاا و گاوغ هاا و هتا یفودات هاای یدامادی ؼاامل مخناوعی از بای هاوازی
های گارم منفای هعادنم و اارونالی او ییرومودااضی یوزوبااودر وم و باودرو یامض هاای یار یاراش نیط با عاو ؼاا ع نار
نما می ؼودمم بای هاوازی هاا وتدار از یفودات هاای مجارای ننفعای نرداادی ناما مای ؼاودم م ار آل وا ظاابم ای از
آظییراظیول نرؼرار یهادی ونوی یاؼد باؼمم

آثعِ ّبی هغسی
یفودت های بی هوازی مکس با عاو نیییاه هتارا باا ظاابم ای از انیات اا ظاینوز ت ماسمن مای باؼانم وا با وظاین
مما ن ای و وش ه نهم ك می ؼویم بای هاوازی هاا ی وا بیؽادر ی ا ان یفودات هاای نام میىروبای ی ام مای ؼاودم
گود های ارونالی او ییروموداض و یوزوباودر وم ب یالو ایدواظدرادوووووض و وووعی های هوازی) می باؼنمم
ػفًَت ّبی داخل شکوی
از بین بااودری هاا ی وا از ا ان یفودات ناما مای ؼاودم ؼاىل  ) 7 -3باودرو یامض یاراش نیط ا گادیعار ؼاا ع اظاتم
ظا ر بای هاوازی هاای م ار ؼاامل باودرو یامض ندا وناا ومیىرول و اارونال مالدینوننیىاوض با یاالو ایدواظادرادووون
ها و باودری های هوازی می باؼنمم
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شکل  11 -01آثعِ کجذی ثِ دلیل ثبکترٍئیذض فراشیلیطم
ػفًَت ّبی تٌبظلی
باودری های بی هاوازی مدیامیی معارو ا جاای یفودات ی مجارای نناظانی زداال هعادنم یفودات هاا ی اول بیتاا ی
ها ی مثل بیتا ی های ا د ابی انی آبعا هاای ادامومدر تی یفودات هاای زخار هاای نراحای )م اارونال بای و اا و اارونال
یی ظینط ؼا ع هعدنمم باودرو یمض یراش نیط ب عو ؼا ع نر معرو نؽىیل آبع ها می باؼمم

ػفًَت ّبی پَظت ٍ ثبفت ًرم
اگر باودری های بای هاوازی ناس یناو درماا اوظات دیعادنم بار خاال ایدواظادرادووون هاا و اروایاودی بااودر وم )
و ی آد ا می نوادنم با گاازگرید ی اا از ارب وا ی ؼاودمم ی بیضای ماوا ی ا گادیعار هاا با ظاایگی زخار ا وناودیس مای
ونناام باامول ا اان و ا بیتااا ی ا جااای ونناامم ی ظااا ر مااوا ی ونودیساظاایول متىاان اظاات ظاار یا ب ا ظااتت بیتااا ی هااای
ن م مونناام مادناام میااودىروز ایؽااریت وناام ؼااىل ) 11-01م باودرو یاامض یااراش نیط ا ن ا بااا بیتااا ی هااای ؼاااخص
هترا اظتم

شکل 11-01ػفًَت پلی هیکرٍثیبل کِ شفبهل ثبکترٍئیفذض ففراشیلیط ٍ ظفبیر ثفی ّفَازی ّبظفت .ػفًَفت از ثی فِ ّفب
شرٍع ٍ ثِ ظرػت ثِ ظوت ثبالتٌِ ٍ پبییي راى پخش هی شَد ٍ هَجت هیًَکرٍز گعتردُ هی شَد.
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ثبکتریوی
زمادی بی هوازی ها معرو بیػ از  %01موا ی باودر تی ؼاخص از دظر ونینیىی بوی ادم و ی امروز وتدار از  1ناا  3ی صام
نین بیتا ی ها ی ا ا جای می وننمم واهػ ادعیمادط بیتا ی ب عو وامل ؼناخد دؽم اظات و ای احدتااال مای نوادام با
اظدفای وظیع و گعدری آددی بیونیه ها ی وظیع ا غیف مربوط باؼمم بی هوازی ها ی و ا ن از وؽت های خاول ناما مای
ؼودمی باودرو یمض یراش نیطی باودرو یمض ندا ونامیىرول و گود های یوزوباودر وم می باؼنمم
گبظترٍاًتریت
گود های نو یموننم اددرنووعین باودرو یم ط یراش نیط می نوادنم منجر ب اظ ا آبىی خوی مرموی ؼودم باؼنمم اوثر یفودت
ها ی وویوال وتدر از  0ظا ی م می ؼوی و ی از ابدالی با کین هر گسا ؼانی بوی اظتم
تاخیص آزهبیاگبّی
هیکرٍظکَپی
آزما ػ میىروظىوای دتود ها از بیتا ال مؽاىون با یفودات هاای بای هاوازی مای نوادام مفیام باؼامم اگار ا متىان
اظت باودری ها ب عو اییف و داامنظر دا آمیاسی ؼاودم و ای اایدن باظایل هاای گارم منفای انروماو مای نوادام
برای اعالیار او ی مفیم باؼمم
کات
دتود ها با م ی ظیعدر یالم اوعیصل نتع آو ی و ب آزما ؽ ا مندمل ؼودم و با م ظر یا ی مریظ اخدهاصی برای با یظات
آو یل بی هوازی های ننمین ؼم و ی مریغی بی هوازی ادىوب ؼودمم ب ینت ا ن و بیؽدر یفودت های بی هاوازی اداموشل
هعدنم نتع آو ی دتود ها م ر می باؼم و بنابرا ن ظا ر دتود ها با نتییت باودر ا ی درما حا ر بار وی ظاغوح موووظای
مجاو آ وی می ؼودمم هتبنین دتود ها با م ی مریغی مرعوص د ما ی ؼودم ز را خؽه ؼمل بایر از یظات یادن لابال
نون باودری می گرییم
ا ن باودرو یمض ها ظر ع ؼم می وننم و با م ی ممر  0وز نؽخیص یای ؼودم ی حا ی و ظا ر بی هوازی های گرم منفی
متىن اظت ممر زمال عوالدی نری ادىوب ؼودمم ب یالو ی بیضی موالع ب یظت آو یل هت باودری هاا از دظار ونینیىای
مؽىل اظت ز را ا گادیعر های مدفاونی ی یفودت های نممیىروبی حضو یا دمم اظدفای از مریظ هاای اددخاابی با یظات
آو یل ا ن بی هوازی های م ر ا آظال وری اظت ؼىل  ) 11 -00ب یالو مریظ نی ؼام باا خاول یاس ؼام بایار
نرر ه نو یم ای تال و ا گادیعر های دظیر او ییروموداض و ارونال می ؼوی ؼىل )11 -03م

شکل  11 -00رشذ ثبکترٍئیفذیط ففراشیلیط ثفر رٍی ثبکترٍئیفذیط ثبیفل اظفکَلیي آگفبر .اکرفر ثفبکتری ّفبی ّفَازی ٍ
ثی ّفَازی ثفِ ٍظفیلِ رففرا ٍ جٌتبهبیعفیي هَجفَد در هحفیع هوبًؼفت هفی شفًَذ .در رفَرتی کفِ گفرٍُ ثبکترٍئیفذیط
فففراشیلیط در ا ففر رفففرا تقَیففت شففذُ ٍ ثففِ جٌتبهبیعففیي هقففبٍم ّعففتٌذ ٍ هففی تَاًٌففذ اظففکَلیي را ّیففذرٍلیس ًوففَدُ ٍ
رظَة ظیبُ رًگی را تَلیذ ًوبیٌذ.
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شکل 11 -02رشذ پرٍتال رٍی هحیع آگبر خًَذار لیس شذُ ثِ پیگوبى ّبی ظیبُ کلًَی تَجِ کٌیذ.

شٌبظبیی ثیَشیویبیی
ؼناظااا ی گاارو باودرو یاامض یااراش نیط ماای نواداام باار اظاااض ؼاااخص هااای ز اار ادجااام ؼااوی  )1دا آمیااسی گاارم و
مو یو ااوشی ونااودی  )0مماااور باا واداما عااینی وادىوما عااین و ونیعاادین  )3نرر ااه ؼاام ی  %01صاافرای ؼناظااا ی
لغیی ا ن گرو و ظا ر بای هاوازی هاای گارم منفای بار اظااض اظادفای از ظیعادر هاای بیوؼایتیا ی آماای نجاا ی وا
ییا یت آدس ر های نؽاىیل ؼام ا اداماز گیاری مای وننامی مای باؼامم وروماانوگرایی گااز گااهی مفیام باوی وبار اظااض
نىنیه ظاای بارای نؽاخیص مرهاوالر یریای مداابو یىی ا ظایمهای ارص باا زدجیار ووناا ) مای نوادام با یناوال
نعت بیوؼیتیا ی مىتل اظدفای ؼویم
درهبى ،پیاگیری ٍ کٌترل
ی مال آددی بیونیىی هترا باا مماخنا نراحایی ا اصانی وندار یفودات هاای بای هاوازی مای باؼامم بداا – الودامااز با
وظااین هت ا ایضااا گاارو باودرو یاامض یااراش نیط بعاایا ی گود ا هااای ااارونالی او ییروموداااض و برخاای یوزوباااودر وم هااا
نو یاام ماای ؼااویم ا اان آدااس ر مماوماات باااودری ب ا اناای ظااینین و بعاایا ی از ظفا وظاایو ن هااا ا ا جااای ماای وناامم آدداای
بیونیىی و م ر نر ن ییا یات ا ی برابار باظایل هاای گارم منفای بای هاوازی یا ی مدرودیامازو ی واا باا اانر هاا مثال
ا تاای ااانر ) م ا ونناام بداالودامازهااا اییراظااینین -نازوباودااام )اظااتم مماوماات با ونینماما عااین ی باودرو یاامض هااا وا
با وظااین االظااتیم میااادجی گااری ماای ؼااوی امااروز مدااماو ؼاام اظااتم  01نااا  00ی صاام از ا سو ا هااای نماؼاام ی
آمر ىا امروز مماوم هعدنمم
ب ینت ا ن و گود های باودرو یمض لعاتت م تای از یناو میىروبای درماا ا نؽاىیل مای یهنام و با ینات ا ان وا
یفوداات هااا از اددؽااا ادااموشل ا گادیعاار هااا ا جااای ماای ؼااودمموندر بیتااا ی والیااا یاار متىاان اظااتم ب ا هاار حااا ی
نؽخیص نون ب ا ن معارن وا خاراغ ی ظانو هاای عبییای اعارا ظاغن موووظای با وظاین ایتاا نراحای مای
نوادم ا ن ا گادیعر ها ا با ظاتت مىاال هاای اظادر ل اهنتاا ی ونام م ار اظاتم اگار ظامها ماو ی ن اانر لارا گیردام
ایؽ یری با آددی بیونیه ها متىن اظت الزم ؼویم
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فصل یبزدّن
اًترٍببکتریبظِ

اّذاف فصل
داًؽجَیبى بب هطبلعِ ایي فصل قبدر خَاٌّذ بَد:
-

زض ٗٞضز ذهٞنیبت ؾبذتبضی ً ٝكت اٛتطٝثبًتطیبؾ١٠ب تٞضیح زٜ١س.

-

اػضبی ذبٞٛاز ٟاٛتطٝثبًتطیبؾ ٠ضا ٛبٕ ثجطٛس.

-

ػٞاْٗ ثی٘بضیعایی اػضبی ذبٞٛاز ٟاٛتطٝثبًتطیبؾ ٠ضا قطح زٜ١س.

-

پبتٞغٛع  ٝثی٘بضی٢بی ٛبقی اظ اػضبی ذبٞٛاز ٟاٛتطٝثبًتطیبؾ ٠ضا قطح زٜ١س.

-

ضٝق٢بی تكریم ،زضٗب ٝ ٙپیكِیطی ػلٛٞت٢بی ٛبقی اظ اٛتطٝثبًتطیبؾ ٠ضا تٞضیح زٜ١س.

اًترٍببکتریبظِ
ذبٞٛاز ٟاٛتطٝثبًتطیبؾ ٠ثعضُتطیٗ ٚج٘ٞػٛ ٠ب ِٙٞ٘١اظ ثبؾیْ١بی ُطٕ ٜٗلی زض پعقٌی ٗیثبقٜس .حسٝز  04جنٜؽ ُٛٞ 054 ٝن ٠اظ
آ٢ٛب قٜبؾبیی قس ٟاؾت .ای ٚجٜؽ ١ب ثطاؾبؼ ٗكرهبت ثیٞقی٘یبیی ،ؾبذت٘ب ٙآٛتیغٛیي١ ،یجطیساؾی ٙٞاؾیس ًٔٞٛئیني  ٝتؼینیٚ
تٞآی ضزٟثٜسی ٗیقٛٞس .ثب ٝجنٞز پییینسُی این ٚذنبٞٛازً٘ ،ٟتنط اظ  04جنٜؽ ػبٗنْ ثنیف اظ  55زضننس ػلٛٞنت١نب ٗنیثبقنٜس
(جس.)00-0 ّٝ
جذٍل11- 1اًترٍببکتریبظیِ ّبی هْن از ًظر پسؼکی
ؾیتطٝثبًتط كطٛٝسی ،ؾیتطٝثبًتط ًٞظضی
اٛتطٝثبًتط آئطٝغٛع ،اٛتطٝثبًتط ًٔٞآً٠
اقطیكیبًٔی
ًٔجؿیال پٜٛٞٗٞیًٔ ،٠جؿیال اًؿی تًٞب
ٗٞضُبٛال ٗٞضُبٛی
پطٝتئٞؼ ٗیطاثیٔیؽ ،پطٝتئٞؼ ِٓٝبضیؽ
ؾبٓ٘ٛٞال اٛتطیٌب
ؾطاقیب ٗبضؾؿٜؽ
قیِال ؾٛٞئی ،قیِال كٌٔؿٜطی
یطؾیٜیب پؿتیؽ ،یطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌب ،یطؾیٜیب پؿٞزٝتٞثطًٔٞظیؽ

اٛتطٝثبًتطیبؾ١٠ب اضُبٛیؿٖ١بی كطاُیطی ١ؿتٜس ً ٠زض ذبى ،آة  ٝؾجعیجبت پیسا ٗیقٛٞس  ٝهؿ٘تی اظ كٔنٞض ٛطٗنبّ ضٝزٟی ثیكنتط
حیٞاٛبت ٛ ٝیع اٛؿب١ٙبضا تكٌیْ ٗی زٜ١س .ای ٚثبًتطی١ب ثی٘بضی١بی ٗرتٔلی زض اٛؿب ٙقبْٗ  04تب  05زضنس ًْ ؾپتیؾن٘ی١نب،
ثیكتط اظ  04زضنس ػلٛٞت١بی ٗجطای ازضاضی  ٝثؿیبضی اظ ػلٛٞت١بی ضٝزٟای ضا ایجبز ٗیًٜٜس.
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ثطذی اظ اضُبٛیؿٖ١ب ٗبٜٛس ؾبٓ٘ٛٞال تیلی )١٠ُٛٞ ،(Salmonella typhiبی قیِال ) ٝ (Shigella spp.یطؾیٜیب پؿتیؽ
)٘١ (Yersinia pestisیك ٠ثی٘بضیعا ١ؿتٜس .زض حبٓی ً ٠جٜؽ١بی زیِط ٗبٜٛس اقطیكیب ًٔی(ًٔ ،(Escherichia coliجؿیال
پٜٛٞٗٞی ،(Klebsiella pneumoniae) ٠پطٝتئٞؼ ٗیطاثیٔیؽ ) ،(Proteus mirabilisث ٠ػٜٞا ٙػضٞی اظ كٔٞض ٛطٗبّ
ٗیثبقٜس .ػلٛٞت١بی ٛبقی اظ اٛتطٝثبًتطیبؾ ،٠یب اظ ٗربظ ٙحیٞاٛی ٜٗكأ ٗیُیطٛس یب اظ حبٗال ٙاٛؿبٛی  ٝیب اظ ططین ُؿتطـ زضٛٝی
اضُبٛیؿٖ زض ثی٘بضا ٙحؿبؼ ٗ ٝیتٞاٜٛس توطیجبً ٘١ة هؿ٘ت١بی ثس ٙضا ُطكتبض ًٜٜس (قٌْ.)00- 0

ؼکل 11-1ؼبیعتریي هکبى ّبی عفًَت بب اعضبی هتذاٍل اًترٍببکتریبظیِ

فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
اػضبی ای ٚذبٞٛاز ٟاٛساظٟای ٗتٞؾط زاضٛس ث ٠نٞضت ثبؾیْ ُطٕ ٜٗلی ،ؿیطٗتحطى (قٌْ ٝ )00-0یب ٗتحطى تٞؾط كنالغّ پنطی
تطیف ثٞز٘ٛ ٝ ٟیتٞاٜٛس اؾپٞض تكٌیْ زٜ١س (قٌْ٘١ .)00-0ة اػضبی ُط ٟٝث ٠آؾبٛی ٗیتٞاٜٛنس زض قنطایط ١نٞاظی  ٝثنی١نٞاظی
ثطٝی ٗحیط١بی ؿیطاٛتربثی ُٛٞبُٗ ٙٞثْ آُبض ذٙٞزاض ٗ ٝحیط١بی اٛتربثی ٗبٜٛس ٗي ًبٌٛی آُبض ضقس ًٜٜس.
اٛتطٝثبًتطیبؾ١٠ب زاضای ٛیبظ١بی ؿصایی ؾبز١ ٟؿتٜسًُٞٔ .ع ضا تر٘یط ٛ ٝیتطات ضا احیبء ٗنیًٜٜنسً .بتنب ظ ٗثجنت  ٝاًؿنیساظ ٜٗلنی
١ؿتٜس .ثب اؾتلبز ٟاظ ٗكرهبت ًٜٔی١بی ایجبز قس ٟتٞؾط اػضبء ُط ٟٝاٛتطٝثبًتطیبؾ ٠ضٝی ٗحیط١بی اكتطاهی ٗیتٞا ٙؾٞی١٠نبی
تخویرکٌٌددذُ تکتددَز ٗبٜٛننس اقطیكننیبًٔ ،جؿننیال ،اٛتطٝثننبًتط ) ،(Enterobacterؾننیتطٝثبًتط ) ٝ (Citrobacterؾطاقننیب
) (Serratiaضا اظ ؾٞی١٠بی كبهس تر٘یط ًتٞظ ٗبٜٛس پطٝتئٞؼ ،ؾبٓ٘ٛٞال ،قیِال  ٝیطؾنیٜیب اكتنطام زاز .اظ ذبننیت ٗوبٗٝنت زض
ثطاثط ٘ٛي١بی نلطاٝی زض ثؼضی ٗحیط١بی اٛتربثیٗ ،یتٞا ٙپبتٞغ١ٙبی ضٝزٟای ضا اظ اضُبٛیؿٖ١بی ًٜ٘ؿبّ ( تٞؾط ٘ٛي١نبی
نلطاٝی ٗ٢بض ٗیقٛٞس) تكریم زاز .ثطذی اظ اٛتطٝثبًتطیبؾ١٠ب زاضای ًپؿٗ ّٞكرهی ثٞزٗ( ٟبٜٛس ًٔجؿیال ،اٛتطٝثنبًتط ،اقطیكنیب)
زض حبٓی ً ٠ؾٞی١٠بی زیِط تٞؾط یٓ ٠ؼبثی قٌْ احبطٗ ٠یقٛٞس.
ضز ٟثٜسی ؾطٞٓٝغیي اٛتطٝثبًتطیبؾ ٠ثط پبی ٠ؾُ ٠ط ٟٝآٛتیغٛی ثعضٍ اؾت :پٔیؾبًبضیس  Oؾٗٞبتیي ،آٛتنیغ١ٙنبی ً Kپؿنٓٞی ٝ
پطٝتئی١ٚبی  Hكالغٓی .زض ١ط جٜؽ آٛتیغ ٙاذتهبنی ٝجٞز زاضز اُطچٝ ٠اًٜف ٗتوبطغ ثی ٚجٜؽ١بی ٛؿنجتبً ٛعزیني ثن١ ٠نٖ
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ٝجٞز زاضز ٗثْ ؾبٓ٘ٛٞال ثب ؾیتطٝثبًتط  ٝاقطیكیب ًٔی ثب قیِال .آٛتیغ١ٙب ثٝ ٠ؾیٔ ٠ایجبز آُٔٞتیٜبؾی ٙٞثب آٛتیثبزی١بی اذتهبنی
ٗكرم ٗیقٛٞس .آٛتیغ١ٙبی  Kحؿبؼ ثُ ٠طٗب ٌٗ٘ ٚاؾت زض قٜبؾبیی آٛتیغ١ٙبی  Oایجبز تنساذْ ٘ٛبیٜنس .اینٗ ٚؿنئٔ ٠ثن٠
ٝؾیٔ ٠جٞقبٛس ٙاضُبٛیؿٖ١ب ثطای اظ ثی ٚثطز ٙآٛتیغ١ٙبی  Kهبثْ حْ اؾت.
آٛتنننیغ K1 ٙاقطیكنننیب ًٔنننی ًننن ٠زض ٛیؿنننطیب ٜٜٗػیتین نسیؽ )ٞ٘١ ، (Neisseria meningitidisكیٔنننٞؼ آٛلٔن نٞاٛعا
)ًٔ ٝ (Haemophilus influenzaeجؿیال پٜٛٞٗٞیٛ ٠یع یبكت ٗی قٞز ثب اؾنتطپتًًٞٞٞؼ پٜٛٞٗٞینٝ ٠اًنٜف ٗتونبطغ زاضز.
اؿٔت اػضبی اٛتطٝثبًتطیبؾیٗ ٠تحطى ١ؿتٜس ،ث ٠جع ًٔجؿیال ،قیِال  ٝیطؾیٜیب.
ثؿیبضی اظ اٛتطٝثبًتطیبؾی ٠كی٘جطی ٠زاضٛس ً ٠ث 0 ٠ضز ٟطجو٠ثٜسی ٗیقٛٞس .كی٘جطینٗ ٠ؼ٘نٓٞی  ٝپیٔنی جٜؿنی .كی٘جطینٗ ٠ؼ٘نٓٞی زض
تٞاٛبیی ثبًتطی زض اتهبّ ث ٠ضؾپتٞض١بی ذبل زض ؾٔٛ ّٞوف زاضٛس زض حبٓی ً ٠پیٔی جٜؿی یب پیٔی ًٜػُٝبتی ٞتؿ٢یْ ًٜٜس ٟاٛتوبّ
غ ٙثی ٚثبًتطی١بؾت.

ؼکل11- 2رًگ آهیسی گرم ظبلوًَالتیفی از ًوًَِ کؽت خَى هثبت.
بِ ؼذت رًگ در دٍ اًتْبی ببکتری تَجِ کٌیذ .ایي رًگ آهیسی دٍ قطبی
از ٍیصگی اًترٍببکتریبظِ اظت.

ؼکل 11- 3فالشل پری تریػ E.coli

پبتَشًس ٍ ایوٌی
كبًتٞض١بی ٝیطٛ ٝؽ ٗتؼسزی زض ذبٞٛاز ٟاٛتطٝثبًتطیبؾیٗ ٠كرم قس ٟاؾت .ثؼضی اظ آ٢ٛب ثی٘١ ٚنة جنٜؽ١نب ٗكنتطى ثنٞزٝ ٟ
ثؼضی زض ؾٞی١٠بی ذبنی ٝجٞز زاضٛس(جس.)00-0 ّٝ
جذٍل 11-2عَاهل ٍیرٍتًط هَجَد در اًترٍببکتریبظِ
اٛسٝتًٞؿیٚ
ًپؿّٞ
كبظ آٛتی غٛیي ٗتـیط
ًؿت كبًتٞض١بی ضقس
ٗوبٗٝت زض ثطاثط ًكٜسُی ؾطٕ
ٗوبٗٝت ث ٠ػٞاْٗ ضس ٗیٌطٝثی
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اًذٍتَکعیي
اٛسٝتًٞؿی ٚیي كبًتٞض ٝیطٛ ٝؽ ٗكتطى ثی٘١ ٚة ثبًتطی١بی ُطٕ ٜٗلی ٞ١اظی  ٝثؼضی ثنی ١نٞاظی ١نب اؾنت .كؼبٓینت اینٚ
تًٞؿیٝ ٚاثؿت ٠ثٓ ٠یپیس ٓ Aیپٞپٔی ؾبًبضیس اؾت ًِٜ١ ٠بٕ ٓیع ؾٔٓٞی آظاز ٗیُطزز .ثؿیبضی اظ تظب١طات ؾیؿت٘یي ػلٛٞنت١نبی
ٛبقی اظ ثبًتطی١بی ُطٕ ٜٗلی ً ٠تٞؾط اٛسٝتًٞؿی ٚایجبز ٗیقٞز ػجبتٜس اظ  :كؼنبّؾنبظی ً٘پٔ٘نب ،ٙآظازؾنبظی ؾنبیتًٞبی١ٚنب،
ٌٓٞؾیتٞظ ،تطٗٝجٞؾبیتٞپٜی ،اٛؼوبز ٜٗتكط ٟزض ٙٝػطٝهی ،تتً ،ب١ف ُطزـ ذٗ ٙٞحیطی ،قٞى ٗ ٝطٍ.
کپعَل
اػضبی ًپؿّٞزاض اٛتطٝثبًتطیبؾی ٠ثٝ ٠ؾیٔ ٠آٛتیغً ٙپؿٓٞی اظ كبُٞؾیتٞظ زض اٗبٗ ٙیٗبٜٛس .ای ٚآٛتیغ١ٙب ثب ذبنیت ایٜ٘یظایی ًٖ
اظ اتهبّ آٛتیثبزی ث ٠ثبًتطی جُٔٞیطی ًطز ٝ ٟكؼبّ ًٜٜس ٟضؼیق ً٘پٔ٘ب١ ٙؿتٜس .ثی٘بضا ٙآٛتیثبزی اذتهبنی ضسًپؿٓٞی ایجبز
ٗیًٜٜس ثٜبثطایً ٚپؿٛ ّٞوف حلبظتی زاضز.
تغییر فبز آًتیشًی
ثیب ٙآٛتیغ H ٙكالغٓی ً K ٝپؿٓٞی تحت ًٜتطّ غٛتیي اضُبٛیؿٖ ٗیثبقس١ .ط ًسإ اظ ای ٚآٛتیغ١ٙب ٗیتٞاٜٛس ٗتٜبٝثبً ثیب ٙقس ٟیب
ثیبٛ ٙكٛٞس .ای ٚقی ،ٟٞثبًتطی ضا اظ ٗطٍ ؾٔٓٞی ٝاثؿت ٠ث ٠آٛتیثبزی ٗحبكظت ٗیًٜس.
ظیعتن ترؼحی تیپ III

اٞٛاع ثبًتطی١ب زاضای ؾیؿتٖ ٗكتطًی ثطای تحٞیْ غ١ٙبی ٝیطٛ ٝؽ ث ٠ؾٔ١ّٞبی یًٞبضیٞت ٗنیثبقنٜس .این ٚؾیؿنتٖ ًن ٠ثن٠
ؾیؿتٖ تطقحی تیپ ٛ IIIؿجت زازٗ ٟیقٞز ً ٠تطقح كبًتٞض١بی ٝیطٛ ٝؽ ثبًتطینبیی ضا ثن ٠زض ٙٝؾنٔ١ّٞنبی ٗیعثنب ٙتؿن٢یْ
ٗیًٜسُ .طچ ٠كبًتٞض١بی ٝیطٛ ٝؽ  ٝاثط آ٢ٛب زض ثی ٚثبؾیْ١بی ُطٕ ٜٗلی ٗرتٔق ٗتلبٝت اؾت اٗب ٌٗبٛیؿٖ ًٔی قنجی ٠ثن١ ٠نٖ
اؾت .زض زض نٞضت كوسا ٙؾیؿتٖ تطقحی تیپ  IIIثبًتطی ٝیطٛ ٝؽ ذٞز ضا اظ زؾت ٗیز١س.
بِ دام اًذاختي فبکتَرّبی رؼذ
آ ٚ١كبًتٞض ٗ٘٢ی ثطای ضقس ثبًتطی اؾت ً ٠ث ٠پطٝتئی١ٚبیی ٗثْ ُٞٔٞ٘١ثیٗ ،ٚیُٞٔٞثی ٚیب ث ٠پطٝتئی١ٚبی جنصة ًٜٜنس ٟآ١نٚ
ٗثْ تطاٛؿلطیٗ ٚتهْ اؾت .ثبًتطی ١ب ای ٚاتهب ت ضا ثٝ ٠ؾیٔ ٠تٓٞیس تطًیجبت ضهنبثتی جنصة ًٜٜنس ٟآ١نٗ ٚبٜٛنس ؾنیسضٝكٞض١بی
آئطٝثبًتی ٝ ٚاٛتطٝثبًتیٗ ٚی قٌٜٜس .آ٘١ ٚ١یٜی ٚزض ٛتیجٓٞ٘١ ٠یعیٛ ٚبقی اظ ثبًتطی اظ ؾٔ ّٞآظاز ٗیقٞز.
هقبٍهت در برابر کؽٌذگی ظرم
اظ آٛجبیی ً ٠ثؿیبضی اظ ثبًتطی١ب ث ٠ؾطػت اظ ذ ٙٞحصف ٗیقنٛٞس ،اضُبٛیؿنٖ١نبیی ًن ٠ثی٘نبضیعا تٞاٛنبیی ایجنبز ػلٛٞنت١نبی
ؾیؿت٘یي ضا زاضٛس ث ٠ذبنیت ًكٜسُی ؾطٕ ٗوب١ ٕٝؿتٜس .اُطچً ،٠پؿ ّٞثبًتطی ٗیتٞاٛس اضُبٛیؿٖ ضا اظ ًكٜسُی ؾطٕ ٗحبكظت
ًٜس ،كبًتٞض١بی زیِطی ٗبٛغ اظ اتهبّ تطًیجبت ً٘پٔ٘ب ٙث ٠ثبًتطی قس ٝ ٟزض ٛتیجٗ ٠بٛغ اظ حصف تٞؾط ً٘پٔ٘بٗ ٙیُطزٛس.

هقبٍهت بِ عَاهل ضذ هیکرٍبی
٘١یٜب ٠ً ٙآٛتیثیٞتیي١بی جسیس ث ٠ؾطػت تٓٞیس ٗیقٛٞس اضُبٛیؿٖ١ب ٗیتٞاٛس ث ٠آ٢ٛب ٗوبٗٝت پیسا ًٜسٗ .وبٗٝت ٗنیتٞاٛنس ضٝی
پالؾ٘یس١بی هبثْ اٛتوبّ ًس قٞز ٗ ٝیب١٠ُٛٞ ٙب ،جٜؽ١ب  ٝحتی ذبٞٛاز١ٟبی ثبًتطیبیی اٛتوبّ پیسا ًٜس.
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اؼریؽیب کلی
جٜؽ اقطیكیب ًٔی زاضای  ٠ُٛٞ 5اؾت ً E.coli ٠اظ  ٠٘١قبیغتط  ٝاظ ٛظط ًٔیٜیٌی ٖٗ٢تنط اؾنت .این ٚاضُبٛیؿنٖ زض اضتجنب ثنب
ثؿیبضی اظ ثی٘بضی١ب اؾت اظ ج٘ٔ :٠ؾپؿیؽ ،ػلٛٞت زؾتِب ٟازضاضی(ٜٜٗ ، )UTIػینت ُ ٝبؾنتطٝاٛتطیت٘١ .یٜنی ٚاٛتظنبض ٗنیضٝز
ج٘ؼیت ؾٞی١٠بی ایجبز ًٜٜس ٟثی٘بضی تٞاٛبیی تـییط آٛتیغٛتیٌی ضا زاقت ٠ثبقٜس.
آٛتیغ K ،H ،O ٙزض ای ٚثبًتطی قطح زاز ٟقس ٟاؾت  ٝاظ ای ٚآٛتیغ١ٙب ثنطای ًنالؼثٜنسی ؾنٞی١٠نبی جنسا قنس ٟزض ا١نساف
اپیسٗیٞٓٞغیي اؾتلبزٗ ٟیقٞز.
پبتَشًس ٍ ایوٌی
 E.coliزاضای طیق ٝؾیؼی اظ كبًتٞض١نبی ثی٘نبضیعا اؾنت .ػنال ٟٝثنط این ٚكبًتٞض١نبی ًٔنی ًن ٠تٞؾنط ٘١ن ٠اػضنبء ذنبٞٛازٟ
اٛتطٝثبًتطیبؾی ٠تٓٞیس ٗیقٞز ؾٞی١٠بی اقطیكیب ثطای ایجنبز ثؼضنی ثی٘نبضی١نب ٗبٜٛنس ُ ٝ UTIبؾنتطٝاٛتطٝیت زاضای كبًتٞض١نبی
ٝیطٛ ٝؽ اذتهبنی قبْٗ اُعٝتًٞؿی ٝ ٚاز١ؿی١ٚب ٗیثبقٜس.
ادّعیيّب
 E.coliتٞاٛبیی چؿجیس ٝ ٙثبهی ٗبٛس ٙزض ٗجطای ازضاضی یب ٗؼسی ن ضٝزٟای ضا زاضز .ظیطا زض ای ٚجبیِب٢١ب ث ٠ؾٔٗ ّٞتهْ قنسٝ ٟ
ٗبٛغ ػْ٘ پبىًٜٜسُی ٛ ٝیع حطًت ٗجطای ازضاضی  ٝیب ضٝزٟای ٗیقٞز .ؾنٞی١٠نبی  E.coliزاضای از١ؿنی١ٚنبی ٗتؼنسز ثؿنیبض
اذتهبنی ١ؿتٜس ً ٠ػجبضتٜس اظ  :آٛتیغ١ٙنبی كنبًتٞض ًٜٔیعاؾنی ،)CFA/III, CFA/II, CFA/I( ٙٞكی٘جطین ٠چؿنجٜس٢ٗ ٟنبجٖ
( ،)AAF/III, AAF/Iپیٔی تكٌیْزٜ١س ٟزؾت ،)Bfp( ٠ایٜتی٘ی ،ٚپیٔی  ٠ً( pث ٠آٛتیغ١ٙبی ُ pط ٟٝذٛٞی ٗ pتهنْ ٗنیقنٞز)،
پطٝتئی ) Ipa ٚآٛتیغ ٙپالؾ٘یسی ٗ٢بجٖ)  ٝكی٘جطی ٠ً( Dr ٠ث ٠آٛتیغ١ٙبی ُط ٟٝذٛٞی ٗ Drتهْ ٗیُطزز) ٗیثبقٜس.

اگسٍتَکعیيّب
 E.coliطیق ٝؾیؼی اظ اُعٝتًٞؿی١ ٚب ضا تٓٞیس ٗیًٜس ً ٠قبْٗ قیِب تًٞؿی ، )Stx-2-Stx-1( ٚتًٞؿیٗ ٚوب ٕٝثُ ٠طٗب (STb-

 ٝ )STaتًٞؿی١ٚبی حؿبؼ ثُ ٠طٗب (١ )LT-II, LT-Iؿتٜس .ػال ٟٝثط ایٓٞ٘١ ٚیعی١ٚب ( )HLYAزض پبتٞغٛع ثی٘بضی١بی ٗجطای
ازضاضی ٛبقی اظ ٛ E.coliوف زاضٛس.
اپیذهیَلَشی
تؼساز ظیبزی  E.coliزض ٗجطای ٗؼسی ن ضٝزٟای ٝجٞز زاضٛس  ٝای ٚثبًتطی١ب ػبْٗ ؾنپتیؾن٘یٜٜٗ ،ػینت ٛنٞظازا ،ٙػلٛٞنت١نبی
ٗجطای ازضاضی ُ ٝبؾتطٝاٛتطیت ١ؿتٜس .ثطای ٗثبّ E.coli ،قبیغ تطی ٚثبؾیْ ُطٕ ٜٗلی اؾت ً ٠اظ ثی٘نبضا ٙزاضای ؾپؿنیؽ جنسا
قس ٟاؾتٗ E.coli .ؿئ ّٞایجبز ثیكتط اظ  04زضنس ػلٛٞت١بی ٗجطای ازضاضی اًتؿبثی ٗ ٝؿئ ّٞثیكتط ػلٛٞت١نبی ثی٘بضؾنتبٛی
اؾت E.coli .ػبْٗ انٔی ُبؾتطٝاٛتطیت زض ًكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼٗ ٠یثبقنس .ثیكنتط ػلٛٞنت١نب ثن ٠اؾنتثٜبی ُبؾنتطٝاٛتطیت ٝ
ٜٜٗػیت ٞٛظازا ٙثهٞضت زٝضٙظاز ( اٛسٝغ١ )ٙؿتٜس .ثب ٝجٞز ای E.coli ٠ٌٜث ٠ػٜٞا ٙهؿ٘تی اظ كٔٞض ٛطٗبّ ٗیٌطٝثی ٗیثبقس اٗنب زض
ِٜ١بٕ ٛوم ایٜ٘ی ثی٘بض ایجبز ٗی ًٜس.
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بیوبریّبی کلیٌیکی
ظپتیظوی
ثطٞض تیپیي ؾپتیؾ٘ی تٞؾط ثبؾیْ ُطٕ ٜٗلی اظ ج٘ٔ E.coli ٠ایجبز ٗیقٞز ٜٗ ٝكبء آ ٙػلٛٞت١بی ٗجنطای ازضاضی  ٝزؾنتِبٟ
ُٞاضـ ٗیثبقسٗ .طٍٗٝیط ٛبقی اظ ؾپتیؾ٘ی  E.coliثطای ثی٘بضا ٙثب ضؼق ایٜ٘ی یب ػلٛٞت آٝی ٠زض قنٌٖ ینب ؾیؿنتٖ ػهنجی
ٗطًعی ثب اؾت.

عفًَت دظتگبُ ادراری
ثیكتط ثبؾیْ١بی ُطٕ ٜٗلی ً ٠ایجبز ػلٛٞت١بی ٗجطای ازضاضی ٗیًٜٜس اظ ًٜٗ ٙٞٓٞكبء ٗیُیطٛس  ٝپیكبثطا ٟضا آٓنٞزً ٟنطز ٝ ٟثن٠
ٗثب ٠ٛنؼٞز ًطز ٝ ٟحتی ٌٗ٘ ٚاؾت ثًٔ ٠ی ٝ ٠پطٝؾتبت ٗ٢بجطت ًٜٜس .ػلٛٞت ٗجنطای ازضاضی ػلٛٞنت ثب ضٛٝنس، ٟاُطچن ٠ثیكنتط
ؾٞی١٠بی ٗ E.coliی تٞاٜٛس ػلٛٞت ٗجطای ازضاضی ایجبز ًٜٜس اّٗب ثیكتط ٗطث ٞثنُ ٠ط٢١ٝنبی ؾنطٞٓٝغی ذبننی ٗنیثبقنس .اینٚ
ثبًتطی١ب ٝیط١ ٙ ٝؿتٜس ظیطا تٞاٛبیی تٓٞیس از١ؿی١ٚب ضا زاضٛس ً ٠ث ٠ؾٔ١ّٞبی ٗثبٗ ٝ ٠ٛجطای ازضاضی كٞهنبٛی ٗتهنْ ٗنیقنٛٞس
(ٗبٛغ اظ حصف ثبًتطی زض طی زكغ ازضاض ٗیُطزز) ٓٞ٘١ ٝیعی ٠ً HlyA ٚاضیتطٝؾیت١ب  ٝؾبیط ؾٔ٢ٓٞب ضا ٓیع ٗیًٜس (ٜٗجط ث ٠آظازی
ؾبیتًٞبی١ٚب  ٝتحطیي پبؾد١بی آت٢بثی ٗیُطزز).
هٌٌصیت ًَزاداى
 ٝ E.coliاؾتطپتًٞٞى١بی ُط Group B streptococci)( B ٟٝاًثط اٝهبت ؾجت ػلٛٞت١نبی ؾیؿنتٖ ػهنجی ٗطًنعی زض
ًٞزًب ٙثیكتط اظ یي ٗبٗ ٟیُطزٛس .توطیجبً  05زضنس اظ ؾٞی١٠بی  E.coliزاضای آٛتیغً ٙپؿٓٞی ٗ K1یثبقٜس .ایُ ٚنط ٟٝؾنطٗی
ثطٞض ٗتسا ّٝزض ٗجطای ٗؼسای ن ضٝزٟای ظٛب ٙثبضزاض ٞٛ ٝظازا ٙتبظٗ ٟتٓٞس قسٝ ٟجٞز زاضز .ثب ای ٚحبّ زٓیْ ت٘بیْ ایُ ٚنط ٟٝؾنطٗی
ثطای ایجبز ثی٘بضی زض ٞٛظازاٗ ٙكرم ٛیؿت.
گبظترٍاًتریت
ؾٞی١٠بی  ٠ً E.coliایجبز ُبؾتطٝاٛتطیت ٗیًٜٜس ث ٠قف ُنط ٟٝتوؿنیٖ قنسٟاٛنس .اٛتطٝتًٞؿنیػٛیي ( ،)ETECاٛتطٝپبتٞغٛیني
( ،)EPECاٛتطٝایٜٞاظی ،)EIEC( ٞاٛتطٞ٘١ٝضاغیي ( ،)EHECاٛتطٝاُطیِیتی.( EAEC (ٞ

EPEC
 E.coliاٛتطٝپبتٞغٛیي ،ػٔت انٔی اؾ٢بّ ٞٛظازا ٙزض ًكٞض١بی كویط اؾت .ثی٘بضی زض ثی١٠بی ٗؿٚتط  ٝثبٓـی ٚاٛسى اؾت ً ٠ثن٠
زٓیْ زاقت ٚایٜ٘ی هٞی ٗیثبقس .اُطچُ ٠ط٢١ٝبی ؾطٗی  Oی ذبل زض اضتجب ثب قیٞع اؾن٢بّ  EPECزض پطؾنتبضاٗ ٙنیثبقنس
ؾطٝتبیپی E.coli َٜجسا قس ٟثطٞض اتلبهی یب زض طی ثی٘بضی آٛسٗیي اٛجبٕ ٘ٛیقٞز .ای ٚثی٘بضی ثٝ ٠ؾنیٔ ٠اتهنبّ ثبًتطینبیی ثن٠
ؾٔ١ّٞبی اپیتٔیبّ ضٝزًٞ ٟچي  ٝؾپؽ اظ ثی ٚثطزٗ ٙیٌطٝٝیٔی١ب ٗكرم ٗیقٞز .ایٗ ٚیٌطٝ ٝیٔی ١ب ضٝی ؾطح ؾٔ ّٞاپیتٔیبّ
ثب اتهبّ ثبًتطی ث ٠ؾٔٗ ّٞیعثب ٙثٝ ٠ؾیٔ ٠پسؾتبّ كٜجبٛی قٌْ پبی١٠ب ایجبز ٗیقٞز .زض آؿبظ اتهبّ ؾؿتی ثٝ ٠اؾط ٠پیٔی زؾنت٠
ایجبز قس ٝ ٟث ٠زٛجبّ آ ٙتطقح كؼبّ پطٝتئی١ٚب تٞؾط ؾیؿتٖ تطقحی تیپ  IIIثبًتطیبیی زض ٙٝؾٔ ّٞاپیتٔیبّ ضٝی ٗیس١س .اؾ٢بّ
آثٌی اظ ٗكرهبت ای ٚثی٘بضی اؾت ً ٠ث ٠زٓیْ ؾٞء جصة ٛبقی اظ ترطیت ٗیٌطٝٝیٔی١بؾت.
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ETEC
 E.coliاٛتطٝتًٞؿیػٛیي ،ثی٘بضی ایجبز قٛٞس ٟتٞؾط  ETECثطٞض قبیغ زض ًكٞض١بی زض حبّ پیكطكت زیسٗ ٟیقٞز .ػلٛٞنت زض
ثی١ ٠بی جٞاً ٙكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ ٠یب آ٢ٛبیی ً ٠ث ٠ایٞٛ ٚاحی ؾلط ٗیًٜٜس ٗكب١سٗ ٟیقٞز .ػلٛٞت١ب ثهٞضت آٝی ٠اظ ططین
ٗهطف ؿصا یب آة آٓٞز ٟثب ٗسكٞع ًؿت ٗیقٞز .اٛتوبّ كطز ث ٠كطز اتلبم ٘ٛیاكتس.
 E.coliاٛتطٝتًٞؿیػٛیي ز ٝضز ٟاظ اٛتطٝتًٞؿی١ٚب ضا ایجبز ٗیًٜٜس :تًٞؿی١ٚبی حؿبؼ ثُ ٠طٗب ( ٝ )LT-II, LT-Iتًٞؿی١ٚبی
ٗوب ٕٝث ٠حطاضت ( LT-II ٠ً )STb , STaثب ثی٘بضی اٛؿب ٙاضتجبطی ٛساضز.

 LT-Iاظ ٛظط ػْ٘  ٝؾبذت٘ب ٙقجی ٠تًٞؿیًٔ ٚطا اؾت .ای ٚتًٞؿی ٚاظ یي ظیطٝاحس  5 ٝ Aظیطٝاحس  Bیٌؿب ٙتكٌیْ قس ٟاؾت.
ظیطٝاحس١بی  Bثُٔ ٠یٌٞپطٝتئی١ٚبی ؾطح ؾٔ١ّٞبی اپیتٔیبّ ضٝزًٞ ٟچي ٗتهْ ٗیُنطزز ًن ٠زض ازاٗن ٠اٛسٝؾنیتٞظ ظیطٝاحنس A

تًٞؿی LT1 ٚاظ ٗیب ٙؿكبء ٝاًٞئْ اٛجبٕ ٗی قٞز .ظیطٝاحس  Aزاضای كؼبٓیت  ADPضیجٞظیْ تطاٛؿلطاظ ثٞز ٝ ٟثب پنطٝتئی ٚؿكنبیی
( ٠ً )GSآزٛیالت ؾیٌالظ ضا تٜظیٖ ٗیًٜٜس ٝاًٜف ٗیز١س.
زض ٛتیج ٠ایٝ ٚاًٜف ٗیعا ٙآزٞٛظیٜٞٗ ٚكؿلبت حٔوٞی  ٝتطقح ًٔط اكعایف پیسا ًطز ٝ ٟجصة ؾسیٖ ًٔ ٝط ًب١ف پیسا ٗیًٜس .ایٚ
تـییطات ؾجت ایجبز اؾ٢بّ آثٌی ٗیقٞز٘١ .یٜی ٚتًٞؿی ،ٚتطقح پطٝؾتبُالٛسی ٚضا تحطیي ًطز ٝ ٟؾبیتًٞبی١ٚبی آت٢بثی تٓٞیس
ٗیُطزز STa .ثُٞ ٠اٛیالت ؾیٌالظ ثبٛس قس ٝ ٟؾجت ثب ضكنتٗ ٚینعاُٞ ٙاٛنٞظیٜٞٗ ٚكؿنلبت حٔونٞی  ٝاكنعایف تطقنح ٗبیؼنبت
ٗیُطزز .غ١ٙبی  STa ٝ LT-1ضٝی پالؾ٘یس هبثْ اٛتوبّ هطاض زاضٛس ً٘١ ٠یٜی ٚتٞاٛبیی حْ٘ غ١ٙبی از١ؿی ٚضا زاضز.
ُیطٛس١ٟبی كبًتٞض١بی ًٜٔیعاؾیُٔ ،ٙٞیٌٞپطٝتئی١ٚب ١ؿتٜس .پؽ اظ  0تب  0ضٝظ زٝض ًٙٞ٘ ٟتطقح اؾ٢بّ تٞؾط  ETECقطٝع قسٟ
 ٝثطٞض ٗتٞؾط  0تب  0ضٝظ ازاٗ ٠زاضزٛ .كب١٠ٛبیی اظ هجیْ ًطاٗپ ،اؾتلطاؽ ،تٞ٢ع  ٝاؾ٢بّ آثٌی قجیًٔ ٠طا ٛكبٗ ٙی ز١س .اٗب قنست
آ٢ٛب ً٘تط ٗیثبقس .تـییطات ١یؿتٞٓٞغیي ًٗٞٞؼ ضٝزٟای  ٝآت٢بة ٗكب١س٘ٛ ٟیقٞز.

EHEC
 E.coliاٛتطٞ٘١ٝضاغیي ،ای ٚؾٞی١٠ب قبیغتطی ٚؾٞی١٠بیی ١ؿتٜس ً ٠زض ًكٞض١بی تٞؾؼ ٠یبكت ٠ثی٘بضی ایجبز ٗنیًٜٜنسً٘ .تنط اظ
 044ثبؾیْ ٗیتٞاٛس ثی٘بضی ایجبز ًٜس .قست ثی٘بضی ایجبز قس ٟتٞؾط ُط EHEC ٟٝاظ قٌْ ٗالینٖ ثی٘نبضی  ٝكبهنس اؾن٢بّ تنب
ًٓٞیت ٞ٘١ضاغیي قسیس ثب زضز قٌ٘ی ،اؾ٢بّ ذٛٞی  ٝتت ٗرتهط ٗتـیط اؾت .ثیكتط اظ  54ؾطُٝط EHEC ٟٝجسا قس ٟاؾنت .ثنب
ای ٚحبّ ثیكتطی ٚؾطٝتیپی ً ٠ؾجت ثی٘بضی اٛؿب ٙزض ایب ت ٗتحسٗ ٟیُطزز ،ؾطٝتیپ ٗ O157:H7یثبقس.
ؾٜسض ٕٝاٝضٗی ٓٞ٘١یتیي ثب ٛوم ًٔیٞی حبز ،تطٗٝجٞؾیتٞپٜی  ٝآ٘ٛی ٓٞ٘١یتیي ٗیٌطٝآٛػیٞپبتیي ٘١طا ٟاؾنت .این ٚػبضضن ٠زض 5
تب 04زضنس اظ ثی١٠بی ٗجتالی ثب ی  04ؾبّ ٗكب١سٗ ٟیقٞز .ثی٘بضی ٛبقی اظ  EHECثیكتط زض ٗب٢١بی ُطٕ ؾبّ قبیغ اؾت ٝ
ثب تطیٗ ٚیعا ٙقیٞع آ ٙزض ثی١٠بی ثعضُتط اظ  5ؾبّ ٗیثبقس .زض ثیكتط ٗٞاضز ثی٘بضا ٙاظ ُٞقت پرتُ ٠ب ٝیب تٓٞیسات ُٞقتی زیِط،
آة ،قیط ؿیطپبؾتٞضیع ٟیب آة ٗی ،ٟٞؾجعیجبت ذبٕ ٗ ٝی١ٟٞب اؾتلبزً ٟطزٟاٛس.
زض آؿبظ ،زض اكطاز ثی٘بض اؾ٢بّ ؿیطذٛٞی ٘١طا ٟثب زضز قٌ٘ی ٗكب١سٗ ٟیُطزز .اؾتلطاؽ زض ثؼضی اظ اكطاز زیس ٟقنس ٝ ٟطنی  0ضٝظ اظ
آؿبظ ثی٘بضی زض  04تب  55زضنس ثی٘بضا ٙث ٠ططف اؾ٢بّ ذٛٞی ٘١طا ٟثب زضز قنٌ٘ی پنیف ٗنیضٝز .زض ثیكنتط اكنطاز زضٗنبٛ ٙكنسٟ
ٛكب١٠ٛبی ػ٘س ٟثطٞض تیپیي پؽ اظ  0آی  04ضٝظ اتلبم ٗیاكتس .اظ ای ٚض ٝؾٜسض ٕٝاٝضٗی ٓٞ٘١یتیي ثرهٞل زض ثی١٠بی جنٞاٙ
یي ُطكتبضی جسی اؾتٗ .طٍ زض  0آی  5زضنس اظ ثی٘بضاٗ ٙجتال ث HUS ٠اتلبم ٗیاكتس ٛ ٝیع ػنٞاضو ٝذی٘نی زض ثیكنتط اظ 04
زضنس ثی٘بضا ٙضخ ٗی ز١س.
ؾٞی١٠بی  EHECزاضای قیِبتًٞؿی١ ٚؿتٜس ً ٠ایجبز ظذ٘٢بی  A/Eضٝی ؾٔ١ّٞبی اپیتٔیبّ ٗیًٜس  ٝزاضای پالؾ٘یسی ١ؿتٜس
ً ٠غ١ٙبی زیِط كبًتٞض١بی ٝیطٛ ٝؽ ضا حْ٘ ٗیًٜسٗ stx1 .كبث ٠تًٞؿی ٚقیِب اؾت ً ٠تٞؾط قنیِال زیؿنبٛتطی تٓٞینس ٗنی
قٞز stx2 .زاضای  54زضنس ٞٓٞٗٞ١غی ثب  stx1اؾت١ .ط ز ٝای ٚتًٞؿی١ٚب تٞؾط ثبًتطیٞكبغ١بی ٓیعٝغٛیي ًس ٗیقٛٞس.
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١ط ز ٝتًٞؿی ٚزاضای یي ظیطٝاحس  5 ٝ Aظیطٝاحس ١ Bؿتٜس .ظیطٝاحس  Bثُٔ ٠یٌٓٞیپیس ذبنی ضٝی ؾنطح ؾنٔٗ ّٞیعثنبً ٙن ٠ثن٠
ٗیعا ٙظیبزی زض پطظ١بی ضٝزٟای  ٝؾٔ١ّٞبی اٛسٝتٔیبّ ًٔیٞی ٝجٞز زاضزٗ ،تهْ ٗیُطزز .ظیطٝاحس  Aث ٠ضیجٞظٗ ٕٝتهنْ ُكنتٝ ٠
ؾٜتع پطٝتئی ٚضا ٗرتْ ٗیًٜس .زض ٛتیج ٠ترطیت پطظ١بی ضٝزٟای ٗیعا ٙجصة ًب١ف یبكت ٝ ٠تطقح ٗبیؼبت ٛؿجتبً اكعایف ٗییبثس.
ؾٜسض ٕٝاٝضٗی ٓٞ٘١یتیي زض اضتجب ثب تٓٞیس تًٞؿیٗ stx2 ٚیثبقس ً ٠ؾٔ١ّٞبی اٛسٝتٔیبّ ُٔٗٞطٓٝی ضا ترطیت ٗیًٜس .زض ٛتیج٠
ترطیت ًب١ف كیٔتطاؾیُٗٞٔ ٙٞطٓٝی ٛ ٝوم ًٔیٞی حبز ضخ ٗیز١س .تًٞؿی١ٚبی  stxظٞ٢ض ؾبیتًٞبی١ٚنبی آت٢نبثی ضا تحطیني
ٗیًٜٜس ً ٠زض ایٗ ٚیب ٙثیبُٔ ٙیٌٓٞیپیس  Gb3اكعایف ٗییبثس.

EIEC
ؾٞی١ ٠بی پبتٞغ ٙزض اضتجب ثب ؾطٝتیپ١بی ١ O164 ٝ O143 , O124, Oؿتٜس .ای ٚؾٞی١٠ب اظ ٛظط ٗكرهبت كٜٞتیپی  ٝپبتٞغٛی ث٠
قیِال قجی١ ٠ؿتٜس .ثبًتطی تٞاٛبیی ح٘ٔ ٝ ٠ترطیت اپیتٔی ًٙٞٓٞ ٕٞضا زاضز  ٝثی٘بضی ٛبقی اظ آ ٙثب اؾ٢بّ آثٌی ٘١طاٗ ٟیثبقنس .زض
تؼساز اٛسًی ،ثی٘بضی ث ٠ططف كطٕ ؿیطضٝزٟای پیف ٗیضٝز ً ٠ثب تتً ،طاٗپ١بی قٌ٘ی ٗ ٝكنب١س ٟذنٌٞٓ ٝ ٙٞؾنیت زض ٛٞ٘ٛن٠
ٗسكٞػی ٘١طاٗ ٟیثبقس .یي ؾطی اظ غ١ٙبی ثبًتطیبیی ً ٠زض ضٝی پالؾ٘یس حْ٘ ٗیقٛٞس ٗؿنئ ّٞت٢نبجٖ ثنبًتطی ثن ٠اپیتٔینٕٞ
ًٗ ٙٞٓٞیثبقس  .ؾپؽ ثبًتطی ٝاًٞئْ كبُٞؾیتی ضا ٓیع ًطز ٝ ٟزض ؾیتٞپالؾٖ ؾٔ ّٞقطٝع ث٘١ ٠بٜٛسؾنبظی ٗنیًٜنس .ثنبًتطی ثن٠
ٝاؾطة تكٌیْ زٕ١بی اًتیٜی ثی ٚؾیتٞپالؾٖ  ٝزض ٙٝؾٔ١ّٞبی اپیتٔیبّ ٗجبٝض حطًت ٗیًٜس (قنجی ٠آٛین ٠زض ٓیؿنتطیب ٗكنب١سٟ
ٗیقٞز) .ای ٚپطٝؾ ٠ترطیت ؾٔ١ّٞبی اپیتٔیبّ ٘١طا ٟثب كیٔتطاؾی ٙٞآت٢بثی ٗیتٞاٛس ث ٠ؾ٘ت ایجبز ظذٖ ً ٙٞٓٞپیف ضٝز.

EAEC
 E.coliاٛتطٝاُطیِیتی ،ٞؾجت اؾ٢بّ آثٌی ٘١طا ٟثب ز١یسضاتبؾی ٙٞزض ًٞزًبً ٙكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼٗ ٠یقٞز .ثبًتطی ثٝ ٠ؾنیٔ٠
اتٞآُٔٞتیٜبؾی٘١ ٙٞبٜٛس آجط ضٝی  ٖ١اٛجبقتٗ ٠یقٛٞس .ای ٚپطٝؾ ٠تٞؾط پیٔی زؾت ٠ً ٠ضٝی پالؾ٘یس حْ٘ ٗنیقنٞز ننٞضت ٗنی
ُیطز .ؾٞی١٠بی  EAECتطقح ًٗٞٞؼ ضا تحطیي ًطز ٟزض ٛتیجن ٠ثنبًتطی١نب زض ثینٞكیٔ٘ی ضٝی اپیتٔین ٕٞضٝزًٞ ٟچني ثن ٠زإ
ٗیاكتٜسًٞ .تب ٟقسٗ ٙیٌطٝٝیٔی١ب ،كیٔتطاؾی ٙٞتي١ؿت٠ای  ٝذٙٞضیعی ٗكب١سٗ ٟیُطزز.

ظبلوًَال
ضز ٟثٜسی جٜؽ ؾبٓ٘ٛٞال ٛبٗؼٔ ٕٞاؾت .آٛبٓیع زهین ٞٓٞ٘١غی ٛ DNAكب ٙزازً ٟن ٠این ٚجنٜؽ اظ ُٛٞ 0ن ٠تكنٌیْ قنس ٟاؾنت.
ؾبٓ٘ٛٞال اٛتطیٌب ) ٝ (Salmonella entericaقیِال ثِٜٞضی )ُٛٞ ، (Shigella bongoriة ؾبٓ٘ٛٞال اٛتطیٌب ث ٠قف ظیط
ُ ٠ٛٞتوؿیٖ ٗیقٞز ًٖ٢ٗ ٠تطی ٚػبْٗ پبتٞغ١ٙبی اٛؿبٛی زض آٝی ٚظیط ُ ٠ٛٞیؼٜی ؾبٓ٘ٛٞال ایٜتطیٌب هطاض زاضز.
پبتَشًس ٍ ایوٌی
پؽ اظ ذٞضز ٙؿصا  ٝػجٞض آ ٙاظ ٗؼس ٟؾبٓ٘ٛٞال١ب ٗیتٞاٜٛس ث ٠ؾٔ١ّٞبی  Mزض پالى١بی پیط هؿ٘ت اٛت٢نبیی ضٝزًٞ ٟچني ح٘ٔن٠
ًطز٘١ ٝ ٟبٜٛسؾبظی ای ٚؾٔ١ّٞب ثطٞض تیپیي آٛتیغ١ٙبی ثیِب ٠ٛضا ثٗ ٠بًطٝكبغ١بی ٗٞجٞز زض ظیط ی ،٠ثنطای پبًؿنبظی  ٝحنصف
اضائٗ ٠یزٜ١س .اتهبّ ث ٠ؾٔ١ّٞبی  Mثٝ ٠اؾطة كی٘جطی ٠اذتهبنی ُ ٠ٛٞنٞضت ُطكت ٝ ٠ؾپؽ ؾیؿنتٖ تطقنحی  SpI.1ثبػن
آوبء تطقح پطٝتئی١ٚبی ؾبٓ٘ٛٞال ث ٠ؾٔ١ّٞبی ٗ Mیقٞز .زض ٛتیج ٠ثیٛظ٘ی زض اًتی ٚؾٔٗ ّٞیعثب ٝ ٙث ٖ٢ذٞضز ٙؿكبء ،اتلنبم
ٗیاكتس .ث ٠زٛجبّ ٛبٞ٘١اضی زض ؿكبء ،ؾٔٗ ّٞیعثب ٙؾبٓ٘ٛٞال ضا زض ثطٗیُیطز  ٝؾبٓ٘ٛٞال زض ؾٔ ّٞكبُٞظ٘١ ٕٝبٜٛسؾبظی ٗیًٜنس .زض
ٛتیجٗ ٠طٍ ؾٔ ّٞث ٠ؾٔ١ّٞبی اپیتٔیبّ ٗجبٝض  ٝثبكت ٜٓلبٝی اٛتوبّ پیسا ٗیًٜس .پبؾند آت٢نبثی ػلٛٞنت ضا ثنٗ ٠جنطای ٗؼنسی ن
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ضٝزٟای ٗحسٝز ٗیًٜس  ٝؾجت آظازؾبظی پطٝؾتبُالٛسی ٝ ٚتطقح ٗ ٝ cAMPبیؼبت ٗیقٞز١٠ُٛٞ .نبی ؾنبٓ٘ٛٞال اظ اؾنیس ٗؼنسٝ ٟ
 pHاؾیسی كبُٞظ ٕٝثٝ ٠ؾیٔة غ ٙپبؾد تحْ٘ اؾیس ٗحبكظت ٗیقٛٞسً .بتب ظ  ٝؾٞپطاًؿیس زیؿ٘ٞتبظ كبًتٞض١بی زیِطی ١ؿنتٜس
ً ٠ثبًتطی ضا اظ ٗطٍ زض ٙٝؾٔٓٞی ٛجبت ٗیزٜ١س.
اپیذهیَلَشی
ؾبٓ٘ٛٞال ٗی تٞاٛس زض  ٠٘١حیٞاٛبت اظ ج٘ٔٗ ٠بًینب ،ٙذعٛنسُب ،ٙحیٞاٛنبت أ١نی ،جٛٞنسُب ،ٙپطٛنسُب ٝ ٙاٛؿنب١ٙنب ًٔنٛٞیع ٟقنٞز.
اٛتكبضحیٞا ٙث ٠حیٞا ٝ ٙاؾتلبز ٟاظ ؿصا١بی آٓٞز ٟث ٠ؾبٓ٘ٛٞال حیٞا ٙضا ثهٞضت ٗرع ٙثبًتطی زض ٗی آٝضز.
ُط٢١ٝبی ؾطٗی ٗبٜٛس :ؾبٓ٘ٛٞال تیلی  ٝؾنبٓ٘ٛٞال پنبضاتیلی ) (Salmonella paratyphiزض اٛؿنب ٙثی٘نبضیعا ١ؿنتٜس اٗنب زض
ٗیعثب١ٙبی ؿیطاٛؿبٛی ثی٘بضی ایجبز ٘ٛیًٜٜس .زیِط ؾٞی١٠بی ؾبٓ٘ٛٞال ؾبظُبض ثب حیٞاٛبت ِٜ١بٗی ً ٠اٛؿنب ٙضا آٓنٞزٗ ٟنیًٜٜنس
ؾجت ثی٘بضی قسیسی ٗیُطزٛس.
ثؿیبضی اظ ؾٞی١ ٠ب ثٗ ٠یعثب ٙذبنی اذتهبل ٛساقت ٝ ٠ؾجت ثی٘بضی زض ٗیعثب ٙاٛؿبٛی  ٝؿیطاٛؿبٛی ٗیُطزٛس .ثیكتط ػلٛٞنت١نب اظ
ٗهطف تٓٞیسات ؿصایی آٓٞز ٝ ٟزض ثی١٠ب اظ ططین ٗؿتویٖ ٗسكٞػی ن ز١بٛی حبنْ ٗنیقنٞزُ .ؿنتطـ ثی٘نبضی ثیكنتط زض ٗینبٙ
ثی١٠بی ثعضُتط اظ  5ؾبّ  ٝاكطاز ثبٓؾ ثیكتط اظ  54ؾبّ ضخ زاز ٝ ٟای ٚاكطاز ثیكتط زض طی ٗب٢١نبی تبثؿنتب ٝ ٙپنبییع ِٜ١نبٗی ًن٠
ؿصای آٓٞز ٟزض ثیط ٙٝاظ ذبٗ ٠ٛهطف ٗیقٞز ،آٓٞزٗ ٟیُطزٛسٜٗ .بثغ ٗتسا ّٝػلٛٞت١بی اٛؿبٛیٗ ،بًیب ،ٙترنٖٗنطؽ ،كنطآٝضز١ٟنبی
ذكي ٝ ،ؿصا١بیی ً ٠ضٝی ؾطٞح آٓٞز ٟت٢یٗ ٠یقٞزٗ ،یثبقس .ؾبٓ٘ٛٞالتیلی كبهس ٗرع ٙحیٞاٛی اؾت .تر٘ی ٚظزٗ ٟیقٞز ً١ ٠ط
ؾبٓٗ 00 ٠یٔیٞٗ ٙٞضز ػلٛٞت زض ج٢ب ٙاتلبم ٗیاكتسٗ 044444 .طٍ زض ١ط ؾبّ ضخ ٗیز١س .ضیؿي اثتال ث ٠ثی٘بضی زض ثین١٠نبیی
ً ٠زض ًكٞض١بی كویط  ٝزض حبّ تٞؾؼ١ ٠ؿتٜس ،ثیكتط اؾت .زٝظ ػلٛٞی زض ػلٛٞت١بی ؾبٓ٘ٛٞالتیلی پبیی ٚاؾت  ٝثٜبثطایُ ٚؿتطـ
كطز ث ٠كطز قبیغ اؾت .ثطػٌؽ زٝظ ظیبز ثبًتطی ثطای ایجبز ٛكب١٠ٛبی ثی٘بضی ظٕ اؾت .زٝظ ػلٛٞی ثطای اكطاز زض ٗؼنطو ذطنط
ًب١ف ٗییبثس.
ظٌذرٍمّبی ببلیٌی
ٞٛ 0ع ػلٛٞت ؾبٓ٘ٛٞالیی ٝجٞز زاضزُ :بؾتطٝاٛتطیت ،ؾپتیؾ٘ی ،تت ضٝزٟای ًٜٔ ٝیعاؾی ٙٞكبهس ػالٗت.
گبظترٍاًتریت
قبیغتطی ٚكطٕ ،ؾبٓ٘ٞٔٛٞظ ٗیثبقسٛ .كب١٠ٛب ثطٞض ػ٘ٗٞی  5تب  00ؾبػت پؽ اظ ٗهطف ؿصا یب آة آٓٞز ٟظب١ط قس ٝ ٟقنبْٗ ت٢نٞع،
اؾتلطاؽ  ٝاؾ٢بّ ؿیطذٛٞی ٗیثبقس .تتً ،طاٗپ١بی قٌ٘ی ،اؾتلطاؽ ،اؾ٢بّ ٗ ٝیبٓػی  ٝؾطزضز ٛیع قبیغ ٗیثبقسُ .طكتنبضی١نبی
ًٛٞٓٞی زض قٌْ حبز ثی٘بضی ضخ ٗی ز١س.
ظپتیظوی
٘١ة ُ١٠ٛٞبی ؾبٓ٘ٛٞال ٗیتٞاٛس ؾجت ایجبز ثبًتطی٘ی قٛٞس .ذطط ثبًتطی٘ی ؾبٓ٘ٛٞالیی زض ثی٘بضا ٙؾبٓرٞضزًٞ ٝ ٟزًب٘١ ٝ ٙیٜیٚ
ثی٘بضا ٙزاضای ؾٜسضٕ ٛوم ایٜ٘ی اًتؿبثی ثیكتط اؾت .تظنب١طات ًٔیٜیٌنی ثنبًتطی٘ی ؾنبٓ٘ٛٞالیی قنجی ٠ثنبًتطی٘ی ؾنبیط ُنطٕ
ٜٗلی١بؾت .ػلٛٞت١بی چطًی ٗٞضؼی زض ثیكتط اظ  04زضنس ثی٘بضا ٙضخ ٗیز١س.
تب رٍدُای
ؾبٓ٘ٛٞال ایجبز ثی٘بضی تتزاضی ثٜبٕ تت تیلٞئیس ٗیًٜس .قٌْ ٗالیٖ ای ٚثی٘بضی ثٜبٕ تت پبضاتیلٞئیس ذٞاٛسٗ ٟیقٞز ً ٠ثنٝ ٠ؾنیٔة
ؾبٓ٘ٛٞال پبضاتیلی  ، Aؾنبٓ٘ٛٞال قنٞت ٗنٓٞطی ) ،(S. schottmuelleriؾنبٓ٘ٛٞال ١یطقنلٔسی(  (S. hirschfeldiiایجنبز
ٗیقٞز .ثطذالف زیِط ػلٛٞت١بی ؾبٓ٘ٛٞالیی ،ثبًتطی ٗؿئ ّٞتت ضٝزٟای اظ ٗیب ٙؾنٔ١ّٞنبی ضٝزٟای ػجنٞض ًنطز ٟثنٝ ٠ؾنیٔة
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ٗبًطٝكبغ١ب زض ثطُطكتٗ ٠یقٞز .ای ٚثبًتطی١ب پؽ اظ اٛتوبّ ثً ٠جس  ٝطحبّ ٗ ٝـع اؾترٞا ٙتٌثیط پیسا ٗیًٜٜس 04 .تب  00ضٝظ پنؽ
اظ تٔویح ثبؾیْ ،كطز زچبض تت  ٝػالٗت ؿیطاذتهبنی ٗثْ ؾطزضز  ٝثیحبٓی ،آٞٛضًؿی ٗ ٝیبٓػی ٗیقٞز.
ای ٚػالئٖ ثطای ٗست ١ 0لت ٠یب ثیكتط ٝجٞز زاقت ٝ ٠ث ٠زٛجبّ آٛ ٙكب١٠ٛبی ٗؼسی ن ضٝزٟای ظب١ط ٗیقٞز .ای ٚؾیٌْ ثب یي كنبظ
ثبًتطی٘ی قطٝع قس ٝ ٟث ٠زٛجبّ آًٜٔ ٙیعاؾی ٙٞزض ًیؿ ٠نلطا ضخ ٗی ز١س  ٝؾپؽ ضٝز ٟضا زٝثبض ٟػلٛٞی ٗیًٜس.
کلٌیساظیَى بذٍى عالهت
ُ١٠ٛٞبی ؾبٓ٘ٛٞال ٗؿئ ّٞتت١بی تیلٞئیسی  ٝپبضاتیلٞئیسی اٛؿبٛی اؾتًٜٔ .یعاؾیٗ ٙٞعٗ 0 ٚؾبّ پؽ اظ ثی٘بضی ػالٗتزاض زض 0
تب  5زضنس ثی٘بضا ٙاتلبم ٗیاكتسً .یؿة نلطا زض ثیكتط ثی٘بضا ٙث ٠ػٜٞاٗ ٙحْ شذیط ٟثبًتطی ٗیثبقسًٜٔ .یعاؾنیٗ ٙٞنعٗ ٚتٞؾنط
زیِط ُ١٠ٛٞبی ؾبٓ٘ٛٞال زض ً٘تط  0زضنس ثی٘بضا ٙاتلبم اكتبز ٝ ٟث ٠ػٜٞاٜٗ ٙجغ ٗ ٖ٢ػلٛٞت اٛؿبٛی ٗحؿٞة ٘ٛیقٛٞس.
ؼیگال
ضز ٟثٜسی قیِال ثؿیبض ؾبز ٟاؾت .قیِال زیؿبٛتطی ) ،(Shigella dysenteriaeقیِال كٌٔؿٜطی) ، (S.flexneriقنیِال
ثٞئیسی ( ، (S.boydiiقیِال ؾ٠ٛٞئی ).(S.sonnei
قیِال ؾٛٞئی ٗ٘٢تطی ٚػبْٗ ایجبز ًٜٜس ٟقیِٔٞظ زض ج٢ب ٙنٜؼتی  ٝقیِال كٌٔؿنٜطی ٗ٘٢تنطی ٚػبٗنْ زض ًكنٞض١بی زض حنبّ
تٞؾؼٗ ٠یثبقس.
پبتَشًس ٍ ایوٌی
قیِال ثٝ ٠ؾیٔة ت٢بجٖ  ٝتٌثیط زض ؾٔ١ّٞبی پبیٗ ٠رب ً ٙٞٓٞثی٘بضی ایجبز ٗیًٜس .پطٝتئی١ٚنبی غ ٙؾنبذت٘بٛی ػبٗنْ اتهنبّ
اضُبٛیؿٖ ث ٠ؾٔ ،ّٞت٢بجٖ آ٘١ ٝ ٙبٜٛسؾبظی زض ٙٝؾٔٓٞی  ٝاٛتكبض ؾٔ ّٞث ٠ؾٔ ّٞاؾت .ای ٚغ١ٙب ضٝی یي پالؾن٘یس ٝینطٛ ٝؽ
ثعضٍ حْ٘ ٗیقٛٞس اٗب تٞؾط غ١ٙبی ًطٞٗٝظٗٝی تٜظیٖ ٗیقٛٞس .اظ ای ٚضٝ ٝجٞز پالؾ٘یس ثن ٠ت٢ٜنبیی ثنطای كؼبٓینت غً ٙنبكی
ٛیؿت١٠ُٛٞ .بی قیِال اثتسا ث ٠ؾٔ١ّٞبی ٗٞجٞز زض پالى١بی پیط ح٘ٔٗ ٠یًٜٜس .ؾیؿتٖ تطقحی تیپ  IIIتطقح چ٢بض پطٝتئی ٚث٠
زض ٙٝؾٔ ّٞاپیتٔیبّ ٗ ٝبًطٝكبغ١ب ضا ًٜتطّ ٗی ًٜس .پطٝتئی١ٚب ؾجت ٛبٞ٘١اضی١بی ؿكبیی زض ؾطح ؾٔ١ ّٞسف قس ٝ ٟزض ٛتیجن٠
ثبًتطی ثٔؼیسٗ ٟیقٞز .قیِال تٞاٛبیی ٓیع ٝاًٞئْ كبُٞؾیتی ٘١ ٝبٜٛسؾبظی زض ؾیتٞپالؾٖ ؾٔٗ ّٞیعثب ٙضا زاضٛس.
ثب آضایف زٝثبض ٟكیالٗب١ٙبی اًتی ٚزض ؾٔٗ ّٞیعثب ،ٙثبًتطی اظ ٗیب ٙؾیتٞپالؾٖ ث ٠ططف ؾٔ١ّٞبی ٗجبٝض پیف ضكت ٝ ٠زض ایٜجنب
اٛتوبّ ؾٔ ّٞث ٠ؾٔ ّٞاتلبم ٗیاكتس زض ٛتیج ٠قیِال اظ حصف ثٝ ٠اؾط ٠ایٜ٘ی ٗحبكظت ٗیقٛٞس .قیِال ثنٝ ٠اؾنطة ایجنبز ٗنطٍ
ؾٔٓٞی ثطٛبٗ٠ضیعی قس ٟزض ٛتیج ٠كبُٞؾیتٞظ ظٛسٗ ٟیٗبٜٛس .ای ٚپطٝؾ٘١ ٠یٜیٜٗ ٚجط ث ٠آظازی ایٜتطًٓٞی ٚیي ثتنب  ٝزض ٛتیجن ٠آٙ
جصة ٌٓٞؾیت١بی چٜس١ؿت٠ای ث ٠ؾٞی ثبكت ػلٛٞی قٞز .زض ای ٚتـییطات ثجبت زیٞاض ٟضٝز ٟث ٖ٢ذٞضز ٝ ٟث ٠ثبًتطی اجبظٗ ٟیز١س
ث ٠ؾٔ١ّٞبی اپیتٔیبّ ػ٘ینتطی زؾتطؾی پیسا ًٜس.
قیِال زیؿبٛتطی اُعٝتًٞؿیٜی ثٜبٕ قیِبتًٞؿی ٚتٓٞیس ٗیًٜس٘١ .بٜٛس تًٞؿی ،EHEC ٚتًٞؿی ٚقیِال زاضای یي ظیطٝاحس ٝ A
پٜج ظیطٝاحس ٗ Bیثبقس .ظیطٝاحس١بی  Bثُٔ ٠یٌٓٞیپیس ؾٔٗ ّٞیعثبٗ ٙتهْ قس ٝ ٟاٛتونبّ ظیطٝاحنس  Aثن ٠زض ٙٝؾنٔ ّٞضا تؿن٢یْ
ٗیًٜس .ظیطٝاحس  Aؾٜتع پطٝتئی ٚضا ٗرتْ ٗیًٜس .تظب١طات آٝی ٠كؼبٓیت تًٞؿی ٚنسٗ ٠ث ٠اپیتٔی ٕٞضٝز ٟاؾنت .ثنب این ٚحنبّ زض
تؼساز اٛسًی اظ ثی٘بضا ٙتًٞؿی ٚقیِال ٗیتٞاٛس ؾجت آؾیت ث ٠ؾٔ١ّٞبی اٛسٝتٔیبّ ُٔٗٞطٓٝی  ٝزض ٛتیجٛ ٠وم ًٔیٞی قٞز.
اپیذهیَلَشی
قیِٔٞظ زض انْ ثی٘بضی ًٞزًب ٙاؾت 04 .زضنس اظ ػلٛٞت ١ب زض ثی١٠بی ثعضُتط اظ  05ؾبّ اتلبم ٗنیاكتنس .ثی٘نبضی اٛنسٗیي زض
ٗطزاٖ١ ٙجٜؽثبظ  ٝزض قیطذٞاضُب٢١ب ٝجٞز زاضز .قیٞع اپیسٗیي ثی٘بضی زض ٗطاًع ٗطاهجت ضٝظا ،٠ٛپطؾتبضا ٝ ٙؿیط ٟاتلبم ٗیاكتس.
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قیِٔٞظیؽ اٛتوبّ ٗسكٞػی ن ز١بٛی زاضز .زض ٗطاحْ آٝی ٠ثٝ ٠ؾیٔ ٠زؾت آٓٞز ٟاكطاز ً٘ ٝتط تٞؾنط آة  ٝؿنصا ٜٗتونْ ٗنیقنٞز .اظ
آٛجبیی ًً٘ ٠تط اظ  044ثبؾیْ ٗیتٞاٛس ایجبز ثی٘بضی ًٜس ،قیِٔٞظ زض جٞاٗؼی ً ٠اؾتبٛساضز١بی ث٢ساقتی زض ؾطح ث٢ساقت كنطزی
پبیی ٚاؾت ،ؾطیؼبً اٛتكبض ٗییبثس.
ظٌذرمّبی ببلیٌی
قیِٔٞظیؽ ثٝ ٠ؾیًٔ ٠طاٗپ قٌ٘ی ،اؾ٢بّ ،تت ٗ ٝسكٞع ذٛٞی ٗكرم ٗیقٞزٛ .كب١٠ٛبی ًٔیٜیٌی ٛ ٝكب١٠ٛبی ثی٘بضی  0تنب 0
ضٝظ پؽ اظ ذٞضز ٙثبؾیْ اتلبم ٗیاكتس .ثبؾیْ اثتسا زض ضٝزًٞ ٟچي ًٔٛٞیع ٟقس ٝ ٟزض طی  00ؾبػت ا ّٝقطٝع ث ٠تٌثیط ٗیًٜنس.
آٝیٛ ٚكب ٠ٛػلٛٞت اؾ٢بّ آثٌی كطاٝا ٙثسٛ ٙٝكب١٠ٛبی ١یؿتٞٓٞغیي ٛبقی اظ ت٢نبجٖ ٗنیثبقنس ًن ٠تٞؾنط اٛتطٝتًٞؿنی ٚایجنبز
ٗیُطززٗ .یعا ٙظیبزی ٞٛتطٝكیُْٔ ،ج ّٞهطٗع ٗ ٝرب زض ٗسكٞع ٗكب١سٗ ٟیقٞز .ثطٞض ًٔی ػلٛٞت ذٞز ٗحسٝز قٛٞس ٟاؾت اُطچ٠
زضٗب ٙآٛتیثیٞتیٌی ثطای ًب١ف ذطط اٛتكبض ثبٞٛی ٠ث ٠اػضبی ذبٞٛاز ٝ ٟزیِطا ٙتٞنیٗ ٠یقٞزًٜٔ .یعاؾی ٙٞكبهس ػالٗت ،زض ًٙٞٓٞ
تؼساز اٛسًی ثی٘بضا ٙنٞضت ُطكت ٝ ٠ث ٠ػٜٞا ٙیي ٗرع ٙػلٛٞت ٗحؿٞة ٗی قٞز.
یرظیٌیب
جٜؽ یطؾیٜیب اظ  ٠ُٛٞ 00تكٌیْ قس ٟاؾت .یطؾیٜیب پؿتیؽ ،یطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌنب ) ٝ (Yersinia entrocoliticaیطؾنیٜیب
ؾٞزٝتٞثطًٔٞظیؽ ) (Y. pseudotuberculosisپبتٞغ١ٙبی اٛؿبٛی ًبٗالً قٜبذت ٠قسٟای ١ؿتٜس.
پبتَشًس ٍ ایوٌی
یطؾیٜیب پؿتیؽ پبتٞغ ٙثؿیبض حبزی اؾت ً ٠ؾجت ثی٘بضی ؾیؿت٘یي ٘١طا ٟثب ٗطٍ ٗ ٝیط كطاٝاٗ ٙیقٞز .یطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌنب ٝ
یطؾیٜیب ؾٞزٝتٞثطًٔٞظیؽ پبتٞغ١ٙبی ضٝزٟایاٛس ًً٘ ٠تط اظ ُطزـ ذ ٙٞجسا ٗی قٛٞس١ .ط ؾ ٠ُٛٞ ٠یطؾنیٜیب پالؾن٘یس١بی زاضای
غ١ٙبی ٝیطٛ ٝؽ ضا حْ٘ ٗیًٜٜسٗ .كره١٠ُٛٞ ٖ٢ٗ ٠بی پبتٞغٛیي یطؾیٜیبٗ ،وبٗٝت زض ثطاثط ٗطٍ كبُٞؾیتیي ٗنیثبقنس .اینٚ
ٗكره ٠تٞؾط ؾیؿتٖ تطقحی تیپ  IIIایجبز ٗیقٞز .زض ت٘بؼ آٝی ٠ثنب ؾنٔ ّٞكبُٞؾنیت ،ثنبًتطی پنطٝتئی١ٚنبیی ضا ثن ٠زضٙٝ
كبُٞؾیت تطقح ٗیًٜس ً ٠چٜسی ٚپطٝتئیٞٗ ٚضز ٛیبظ ثطای كبُٞؾیتٞظ ضا زكؿلطیٔٗ ٠یًٜس  ٝثٝ ٠ؾیٔ ٠ترطیت كیالٗب١ٙنبی اًتنیٚ
ؾجت آؿبظ آپپتٞظیؽ زض ٗبًطٝكبغ١ب ٗیُطزز .ؾیؿتٖ تطقحی تیپ  IIIتطقح ؾبیتًٞبی ٚضا ٛیع ٗ٢بض ٗیًٜس  ٝپبؾد ایٜ٘ی آت٢بثی ث٠
ػلٛٞت ضا ًب١ف ٗیز١س .یطؾیٜیب پؿتیؽ زاضای ز ٝپالؾ٘یس اضبكی اؾت ً ٠غ١ٙبی ٝیطٛ ٝؽ ضا ًس ٗنیًٜنس -0 :غ ٙكطاًكنٚ
یي (ً ٠ً )F1پؿ ّٞپطٝتئیٜی ضس كبُٞؾیتی ضا ًس ٗی ًٜس -0 .غ ٙپطٝتئبظ كؼبّ ًٜٜس ٟپالؾ٘یٜٞغً ٙن ٠تطًیجنبت  C3b ٝ C5aضا
ًب١ف زاز ٝ ٟاظ اپؿٛٞیعاؾی٢ٗ ٝ ٙٞبجطت كبُٞؾیت١ب جُٔٞیطی ٗیًٜس.
غٛ pla ٙیع ٓرت١٠بی كیجطی ٚضا ًب١ف زاز ٝ ٟؾجت اٛتكبض ؾطیغ یطؾیٜیب پؿتیؽ ٗیقٞز .ؾبیط كبًتٞض١نبی ٝینطٛ ٝؽ ٘١نطا ٟثنب
یطؾیٜیب پؿتیؽ ػجبتٜس اظٗ :وبٗٝت ؾطٗی  ٝتٞاٛبیی اضُبٛیؿٖ زض جصة آ ٚ١آٓی ثب ٌٗبٛیؿٖ ؿیطٝاثؿت ٠ث ٠ؾیسضٝكٞض ٗیثبقس.
اپیذهیَلَشی
٘١ة ػلٛٞت١بی یطؾیٜیب ظئٞٛٞظ ١ؿتٜس  ٝاٛؿبٗ ٙیعثب ٙتهبزكی اؾت .ز ٝقٌْ ػلٛٞت یطؾیٜیبیی ٝجٞز زاضز :طنبػ ٙٞقن٢طی ًن٠
ضت ١ب ث ٠ػٜٞاٗ ٙرع ٙطجیؼی ٗحؿٞة ٗیقٛٞس  ٝطبػ ٙٞجِٜٔی ً ٠ؾجت ػلٛٞت زض ؾٜجبة ،ذطُٞـ ،ضت ٗعضػُ ٝ ٠طث١٠نبی
أ١ی ٗیقٞز .حیٞاٛبت ٝحكی  ٝپطٛسُب ٙقٌبضچی ٗربظ ٙطجیؼی ثطای یطؾیٜیب ؾٞزٝتٞثطًٔٞظیؽ ٗحؿٞة ٗیقٛٞس.
طبػ ٙٞزض ًتت هسی٘ی ثجت قس ٟاؾت .آٝی ٚپبٛسٗی طبػ ٙٞزض ٗهط زض  500هجْ اظ ٗیالز ٗؿنیح قنطٝع قنس ٝ ٟزض ت٘نبٕ قن٘بّ
اكطیوب ،اضٝپب ،آؾیبی ٗطًعی  ٝجٜٞثی  ٝػطثؿتبُ ٙؿطتف یبكت .زض ٗست ظٗب ٙپبیب ٙیبكت ٚطبػ ٙٞزض ایً ٚكٞض١ب تؼنساز ظینبزی اظ
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اكطاز جبٗؼ ٠اظ ثی ٚضكتٜس .زٗٝی ٚپبٛسٗی طبػ ٠ً ٙٞزض ؾبّ  0004قطٝع قس ،ثیف اظ  5ؾبّ ثنب تط اظ ٗ 05یٔینٗ ٙٞنطٍ ،ت٢ٜنب زض
اضٝپب ضخ زاز .پبٛسٗی ؾ ٕٞطبػ ٙٞزض چی ٚزض ؾبّ  0054قطٝع قس  ٝتب اكطیوب ،اضٝپب  ٝاٗطیٌب ُؿتطـ یبكت.
طبػ ٙٞق٢طی زض ٗٞـ نحطایی ٗكب١س ٝ ٟزض ٗیب ٙضت١ب یب ثی ٚضت١ب  ٝاٛؿب ٙثٝ ٠ؾیًٔ ٠ي ُؿتطـ ٗییبثسً .ني زض ِٜ١نبٕ
تـصی ٠اظ ذ ٙٞضت ٗجتال ،آٓٞزٗ ٟیقٞز .پؽ اظ تٌثیط ثبًتطی زض ٗؼسً ٟي ،اضُبٛیؿٖ ٗیتٞاٛس ث ٠زیِط جٛٞسُب ٙیب اٛؿب١ٙنب ٜٗتونْ
قٞز .طبػ ٙٞق٢طی ثب ًٜتطّ ٗؤثط ضت١ب  ٝث٢ساقت نحیح اظ ثؿیبضی جٞاٗغ حصف قس ٟاؾت.
یطؾیٜیب پؿتیؽ ػلٛٞت ًكٜس ٟای زض ٗربظ ٙحیٞاٛی ایجبز ٗیًٜس .اظ ای ٚض ٝثی٘بضی اٛؿبٛی ثهٞضت كطنتطٔت زض ٛتیج ٠ت٘بؼ ثب
ج٘ؼیت ٗربظ ٙثی٘بضی ضٝی ٗی ز١س .ػلٛٞت ١ب زض ٛتیجٗ ٠هطف حیٞاٛبت آٓٞز ٝ ٟیب زؾت ظز ٙث ٠ثبكت حینٞاٛی آٓنٞزٛ ٟینع ایجنبز
ٗی قٞز .اُطچ ٠اضُبٛیؿٖ ثؿیبض ػلٛٞی اؾت اٗب اٛتوبّ اٛؿب ٙث ٠اٛؿب ٙؿیطقبیغ اؾتِٗ .ط ای ٠ً ٚثی٘بض زاضای ثی٘بضی تٜلؿی ثبقس.
ثیكتط ٗطبٓؼبت ٛكبٗ ٙیز١س ً ٠ػلٛٞت١ب ثیكتط زض طی ٗب٢١بی ؾطز قبیغ ١ؿتٜس.
ظٌذرمّبی ببلیٌی
ز ٝقٌْ ػلٛٞت ًٔیٜیٌی یطؾیٜیب پؿتیؽ ،طبػ ٙٞذیبضًی  ٝطبػ ٙٞتٜلؿی ١ؿتٜس .طبػ ٙٞذیبضًی پؽ اظ ً٘ ٙٞثنیف اظ  0ضٝظ
پؽ اظ ُعیس ٟقس ٙقرم تٞؾط ًي ػلٛٞی ٗكرم ٗیقٞز .ثی٘بضا ٙتت ثب یی زاقت ٝ ٠زضز ذینبضى زض ٛبحینً ٠كنبٓ ٠ضا ٙینب
ظیطثـْ ٝجٞز زاضز .اُط كطز زضٗبٛ ٙكٞز ،ثبًتطی٘ی ایجبز قس ٝ ٟثبػ ٗطٍ زض  05زضنس ٗنٞاضز ٗنیقنٞز .زٝضً٘ ٟن ٙٞزض ثی٘نبضاٙ
ٗجتال ث ٠طبػ ٙٞتٜلؿی ًٞتب١تط اؾت.
زض آؿبظ ثی٘بض ثی حبٓی  ٝتت ضا اظ ذٞز ٛكب ٙزاز ٝ ٟػالئٖ تٜلؿی زض طی یي ضٝظ پیكطكت ٗی ًٜس .ثی٘بضا ٙثؿیبض ػلنٛٞی ١ؿنتٜس ٝ
اٛتوبّ كطز ث ٠كطز تٞؾط آئطٝؾْ١ب ضخ ٗیز١سٗ .یعاٗ ٙطٍٗٝیط زض ثی٘بضا ٙزضٗب ٙقسٗ ٟجتال ث ٠طبػ ٙٞتٜلؿی ثیكتط اظ  54زضننس
اؾت .توطیجبً  2اظ  ٠٘١ػلٛٞت١بی یطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌب اٛتطًٓٞٝیت ١ؿتٜس.
3

ُبؾتطٝاٛتطیت ثطٞض تیپیي زض ٛتیجٗ ٠هطف تٓٞیسات ؿصایی آٓٞز ٟیب آة آٓٞز ٟثٞجٞز ٗیآیس .ثؼس اظ یني زٝضً٘ ٟن 0 ٙٞتنب  04ضٝظٟ
تظب١طات ثی٘بضی ثهٞضت اؾ٢بّ ،تت  ٝزضز قٌ٘ی ً ٠ثٗ ٠ست  0تب ١ 0لت ٠طٗ ّٞیًكس ،ظب١ط ٗنیقنٞز .كنطٕ ٗنعٗ ٚثی٘نبضی
ٗیتٞاٛس ثطای ٗب٢١ب ازاٗ ٠یبثس .ثی٘بضی اٛت٢بی ایٔئ ٕٞضا زضُیط ًطز ٝ ٟاُط ؿسز ٜٓلبٝی ٗعاٛتطیي ثعضٍ قس ٟثبقنسٗ ،نیتٞاٛنس ؾنجت
آپبٛسیؿیت حبز ُطزز .یطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌب ثیكتط زض ثی١ ٠ب قبیغ اؾت  ٝتظب١ط آپبٛسیؿیت ًبشة یٌی اظ ٗكٌالت ایُ ٚط ٟٝؾنٜی
اؾت .یطؾیٜیب ؾٞزٝتٞثطًٔٞظیؽ ٗیتٞاٛس ثی٘بضی ضٝز ٟای ثب تظب١طات ًٔیٜیٌی ٗكبث ٠ایجبز ًٜس .زیِط تظب١طاتی ً ٠زض ثبٓـی ٚزینسٟ
ٗیقٞز ؾپتیؾ٘ی ،آضتطیت ،آثؿ١٠بی زض ٙٝقٌ٘ی١ ،پبتیت  ٝاؾتئٗٞیٔیت ٗیثبقس.
زض ؾبّ  0500آٝی ٚثبض یطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌب ث ٠ػٜٞا ٙػبْٗ ثبًتطی٘ی ٝاثؿت ٠ث ٠اٛتوبّ ذ ٝ ٙٞقنٞى اٛسٝتًٞؿنیي ُنعاضـ زازٟ
قس .اظ آٛجبیی ً ٠اضُبٛیؿٖ١بی یطؾیٜیب ٗیتٞاٜٛس زض  0زضج ٠ؾبٛتیِطاز ضقس ًٜٜس ،ای ٚاضُبٛیؿٖ ٗیتٞاٛس زض كطآٝضز١ٟنبی تـصین٠ای
ؿٜی اظ ذ ٠ً ٙٞآٓٞز١ ٟؿتٜس  ٝثطای حساهْ ١ 0لت ٠ذٜي  ٠ِٛزاقتٗ ٠یقٛٞس ،ث ٠ؿٔظت تًٞؿیي ثطؾس .اؾتلبز ٟاظ كطآٝضز١ٟنبیی
ً ٠ثطای ٗست ً٘تطی شذیط ٟقسٟاٛس ٗیتٞاٛس ٗكٌْ ضا حْ ًٜس .ظیطا اضُبٛیؿٖ١ب ٘ٛی تٞاٜٛس زض حس تًٞؿیي تٌثیط پیسا ًٜٜس .ثب ایٚ
حبّ ای ٚضٝـ زض ً٘جٞز ٗتسا ّٝكطآٝضز١ٟبی ذٛٞی ػ٘ٔی ٛیؿت.
ظبیر اعضبی خبًَادُ اًترٍببکتریبظیِ
کلبعیال
اػضبی جٜؽ ًٔجؿیال زاضای ًپؿٓٞی ضریٖ ٗیثبقٜس ًٗ ٠ؿئ ّٞایجنبز ظنب١ط ًٗٞٞئینسی زض ًٜٔنی١نبی  ٝاكنعایف ٝینطٛ ٝؽ
اضُبٛیؿٖ زض ٗحیط ظٛسٗ ٟیثبقس .قبیغتطی ٚػض ٞای ٚجٜؽ ًٔجؿیال پٜٛٞٗٞی ٠اؾت ً ٠ؾجت پٜٛٞٗٞی ٓٞثبض اًتؿبثی ٗیُطزز .اكنطاز
آٌٔی  ٝاكطازی ً ٠ػٌ٘ٔطز ضیٞی ضؼیق زاضٛس زض ٗؼطو ذطط ثب یی اظ پٜٛٞٗٞی ١ؿتٜس ،ظیطا تٞاٛبیی آؾپیطاؾی ٙٞز١بٛی تطقنحبت
اظ ٗجطای تٜلؿی تحتبٛی ضا ٛساضٛس.
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پٜٛٞٗٞی ایجبز قس ٟتٞؾط ُ١٠ٛٞبی ًٔجؿیال ث ٠كطاٝاٛی ؾجت ترطیت ٌٛطٝتیي كضب١بی آٓٞئٓٞی تكٌیْ حلط ٝ ٟتٓٞیس ذٔط ٘١نطاٟ
ثب ذٗ ٙٞیُطزز .ای ٚثبًتطی ٘١یٜی ٚثبكت ٛطٕ ٗ ٝجطای ازضاضی ضا زضُیط ٗیًٜس.

ای ٚاضُبٛیؿٖ هجالً زٝٞٛاٛیب ُطاٗٞٓٞٛبتیؽ )ٛ (Donovania gronulomatisبٕ زاقت  ٝؾپؽ ًبٓی٘بتٞثبًتطیُ ٕٞطاٗٞٓٞٛبتیؽ
)ٛ (Calymmatobacterium gronulomatisنبٕ ُطكنت  ٝثؼنس ثن ٠ػٜنٞأً ٙجؿنیال ُطاٗٞٓٞٛنبتیؽ (Klebsiella
)ٛ gronulomatisبٗیس ٟقس .ثطاؾبؼ ٗؼیبض١بی غٗٞٛی  ٝای ٠ً ٚاضُبٛیؿٖ اظ ٛظط اثؼبز ًٔیٜیٌی  ٝتـییطات پبتٞٓٞغیي قجی ٠ثن٠
ُٛٞ 0نن ٠زیِننط ًٔجؿننیال١ب ن ًٔجؿننیال ضیٜٞاؾننٌٔطٗٝبتیؽ( ًٔ ٝ (Klebsiella rhinoscleromatisجؿننیال اٝظٛٝنن٠
) (Klebsiella ozaenaeاؾت ،طجو ٠ثٜسی قسًٔ .جؿیال ُطاٗٞٓٞٛبتیؽ ػبْٗ اتیٞٓٞغیي ُطاٗٞٓٞٛبی ایِٜٞئیٜنبّ اؾنت .یني
ثی٘بضی ُطاٗٞٓٞٛبتٞظ ً ٠ضٝی ٛبحی ٠غیٜتبّ  ٝایِٜٞئیٜبّ اثط ٗیُصاضزٗ ،تأؾلب ٠ٛای ٚثی٘بضی ثطحؿت ٛنبٕ هنسی٘ی آٜ١ ٙنٞظ ثنٛ ٠نبٕ
زٝٞٛٝاٞٛظیؽ ذٞاٛسٗ ٟی قٞز.
ًٔجؿیال ُطاٗٞٓٞٛبتیؽ زض ًكت ؾٔٓٞی زض ٜٗٞؾیت١ب ضقس ٗیًٜس ٓٝی زض ًكت ثس ٙٝؾٔ ّٞضقنس ٛنساضز .تكنریم آظٗبیكنِب١ی
ثطاؾبؼ ض َٛآٗیعی ثبكت آٓٞز ٟثنب ُیؿن٘ب ینب ضاینت اؾنت .اضُبٛیؿنٖ ًٞچني  ٝثبؾنیٔی قنٌْ زض ؾیتٞپالؾنٖ ١یؿتٞؾنیت١نب،
پالؾ٘بؾْ١ب  ٝؾٔ١ّٞبی ٌٓٞؾیت چٜس١ؿت٠ای زیسٗ ٟی قٞز .اظ  0تب  05ثبًتطی ًپؿ ّٞزاض زض ١ط ؾٔ ّٞكبُٞؾیت ًٜٜنس ٟزینسٟ
ٗیقٞزُ .طاٗٞٓٞٛب ایِٜٞئیٜبّ ثهٞضت جٜؿی  ٝؿیطجٜؿی ٜٗتوْ ٗیقٞز .ثؼس اظ اٌٞٛثبؾی ٙٞطٛ ٞی ٗست ثطای ١لتن١٠نب تنب ٗب٢١نب
ٛس ّٝظیطجٔسی ضٝی ٛبحیة غٛیتبّ یب ایِٜٞئیٜبّ ظب١ط قسٛ ،ٟس ّٝثالكبنٔ ٠پبض ٟقس ٝ ٟیي یب چٜس ضنبیؼُ ٠طاٗٞٓٞٛنبتٞظ ثنس ٙٝزضز
زیسٗ ٟیقٞز ًٗ ٠یتٞاٛس ُؿتطـ پیسا ًٜٜس  ٝثٗ ٖ٢تهْ قٛٞس .تأئیس آظٗبیكِب١ی ُطاٗٞٓٞٛب ایِٜٞئیٜبّ ثطاؾبؼ تطاقیسٓ ٙجن١٠نبی
ضبیؼبت اؾت .ؾپؽ  ٠ٛٞ٘ٛج٘غآٝضی قس ٟضا ضٝی ٕ هطاض زاز ٝ ٟثب ضایت یب ُیؿ٘ب ضً َٛطز ٝ ٟزٝٞٛٝا ٙثبزی زض كبُٞؾنیت تني
١ؿت٠ای زیسٗ ٟیقٞز .تتطاؾبیٌٔی ،ٚاضیتطٗٝبیؿی ٝ ٚتطیٗتٞپطیٖ -ؾٓٞلبٗتًٞؿبظ ّٝثطٞض ٗٞكویتآٗیع ثطای زضٗب ٙاؾتلبزٗ ٟیقٞز.
پطٝكیالًؿی آٛتیثیٞتیي ثطای جُٔٞیطی ًٜ ٝتطّ ػلٛٞت ٜٞ١ظ ثبثت ٛكس ٟاؾت.
پرٍتئَض
ػلٛٞت ٗجطای ازضاضی تٞؾط پطٝتئٞؼ ٗیطاثیٔیؽ قبیغ تطی ٚثی٘بضی اؾت ً ٠تٞؾط ای ٚجٜؽ ایجبز ٗیقٞز .پطٝتئٞؼ ٗیطاثیٔیؽ
ٗیعا ٙظیبزی اٝضٟآظ تٓٞیس ٗیًٜس ً ٠اٝض ٟضا ث ٠زیاًؿیسًطث ٝ ٚآٗٛٞیبى تجسیْ ٗیًٜس .ایٝ ٚاًٜف ثبػ ثب ضكت pH ٚازضاض قسٟ
 ٝتكٌیْ ؾ١َٜبی ًٔیٞی ضا تؿ٢یْ ٗیًٜس .اكعایف  pHازضاض ثطای اپیتٔیٗ ٕٞجطای ازضاضی ؾن٘ی اؾنت .ػٔنیضؿنٖ ُٛٞنبُٛٞی
ؾطٞٓٝغیي ای ٚاضُبٛیؿٖ١ب ،ػلٛٞت زض اضتجب ثب ُط ٟٝؾطٗی ذبنی ٘ٛیثبقس .ػال ٟٝثط ای ٚثطذالف  E.coliپیٔی ٗٞجٞز ثط ضٝی
پطٝتئٞؼ ٗیطاثیٔیؽ ٌٗ٘ ٚاؾت ثب اكعایف كبُٞؾیتٞظ ثبؾیْ١ب ٝیطٛ ٝؽ ای ٚثبًتطی ضا ًب١ف ز١س.
اًترٍببکتر ،ظیترٍببکتر ،هَرگبًال ٍ ظراؼیب
ػلٛٞت١بی ایجبز قس ٟتٞؾط اٛتطٝثبًتط ،ؾیتطٝثبًتطٞٗ ،ضُبٛال ) ٝ (Morganellaؾطاقیب زض ثی٘نبضا ٙزاضای ایٜ٘نی ًبٗنْٛ ،نبزض
اؾت .آ٢ٛب ثیكتط ؾنجت ایجنبز ػلٛٞنت اًتؿنبثی ثی٘بضؾنتبٛی زض ٛنٞظازا ٝ ٙثی٘نبضا ٙزاضای ٛونم ایٜ٘نی ٗنیقنٛٞس .ثنطای ٗثنبّ
ؾیتطٝثبًتطًٞظضی ) (Citrobacter koseriت٘بیْ ث ٠ایجبز ٜٜٗػیت  ٝآثؿ١٠بی ٗـعی زض ٞٛظازا ٙزاضز.
اضُبٛیؿٖ ٛؿجت ث ٠آٛتیثیٞتیي١بی ٗرتٔق ٗوبٗ ٕٝیثبقسٗ .وبٗٝت آٛتی ثیٞتیٌی ٗكٌْ جسی زض ٗٞضز ُ١٠ٛٞبی اٛتطٝثبًتط اؾت.
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تؽخیص آزهبیؽگبّی
کؽت
اػضبی ذبٞٛاز ٟاٛتطٝثبًتطیبؾی ٠ث ٠آؾبٛی ضٝی ٗحیط ًكت ضقس ٗیًٜٜس١٠ٛٞ٘ٛ .بیی ً ٠ثطٞض طجیؼی اؾتطیْ ١ؿتٜس اظ هجیْ ٗنبیغ
ٛربػی  ٝثبكت١بی ج٘غآٝضی قس ٟزض طی جطاحی ضا ٗیتٞاٜٛس ضٝی ٗحیط ًكت آُبض ذٛٞساض ًكت زاز ٟقٛٞس .اظ ٗحنیط اٛترنبثی
ٗبٜٛس ٗي ًبٌٛی آُبض ،ائٞظیٗ ٚتیٔ ٚثٔ ٞآُبض ثطای ًكت ١٠ٛٞ٘ٛبیی ً ٠ثطٞض طجیؼی ثب زیِط اضُبٛیؿٖ١ب آٓٞز ٟاٛس ،اؾتلبزٗ ٟیقٞز.
ثب اؾتلبز ٟاظٗحیط ١بی اكتطاهی-اٛتربثی ٗیتٞا ٙؾٞی١٠بی تر٘یطًٜٜسً ٟتنٞظ ذنبٞٛاز ٟاٛتطٝثبًتطیبؾنی ٠ضا اظ ؿیطتر٘یطًٜٜنس١ٟنب
اكتطام زاز.
ثسؾت آٝضز ٙیطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌب ٗكٌْ اؾت ظیطا ای ٚاضُبٛیؿٖ ث ٠آ١ؿتِی زض زٗب١بی اٌٞٛثبؾیٗ ٙٞؼ٘ٓٞی ضقس ٗیًٜس  ٝزٗبی
پبییٚتط ضا تطجیح ٗیز١س ً ٠زض ای ٚزٗب اظ ٛظط ٗتبثٓٞیٌی كؼنبّتنط ٗنیثبقنس .آظٗبیكنِب٢١بی ًٔیٜیٌنی اظ این ٚذهٞننیت ث٢نطٟ
ٗیُیطٛس .اظ ای ٚضٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٝسكٞػی ضا ثب ؾبٓیٗ ٚرًٔ ٞطز ٝ ٟؾپؽ  ٠ٛٞ٘ٛضا زض  0زضج ٠ؾبٛتیِطاز ثٗ ٠ست ١ 0لت ٠یب ثیكتط هجْ اظ
اٛجبٕ ًكت ضٝی ٗحیط آُبض ٢ِٛساضی ٗیًٜٜس .ؿٜیؾبظی زض ؾطٗب ضقس یطؾیٜیب ضا توٞیت ٗیًٜس اٗب زیِط اضُبٛیؿٖ١ب ضا زض ٛٞ٘ٛن٠
ٗ٢بض ًطز ٟیب اظ ثیٗ ٚیثطز
تؽخیص بیَؼیویبیی
ؾیؿتٖ١بی تؿت ثیٞقی٘یبیی زض حبّ اكعایف ٗی ثبقس  ٝاً ٠٘١ ٜٙٞاػضبی ای ٚذبٞٛاز ٟزض ً٘تط اظ  00ؾبػت ثب یني ینب چٜنسیٚ
ؾیؿتٖ تكریهی ٗٞجٞز تجبضی هبثْ قٜبؾبیی ١ؿتٜس.
رٍغ ّبی ظرٍلَشیک
تؿت ١بی ؾطٞٓٝغیي ثطای تؼییٗ ٚكرهبت ًٔیٜیٌی  ٝثطای ضز ٟثٜسی زض ا١ساف اپیسٗیٞٓٞغیي ثؿیبض ٗلیس ٗیثبقنسٗ .عینت اینٚ
ضٝـ ١ب ٗحسٝز اؾت چطا ًٝ ٠اًٜف ٗتوبطغ ثب زیِط اٛتطٝثبًتطیبؾ١٠ب  ٝؾبیط اضُبٛیؿٖ١ب ٝجٞز زاضز.

درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
تجٞیع آٛتیثیٞتیي ثطای زضٗب ٙػلٛٞت١بی ٛبقی اظ اٛتطٝثبًتطیبؾی ٠ثبیس ثب تؿت١بی ؾٜجف حؿبؾیت زض آظٗبیكِب ٟاٛجبٕ قٞز .زض
حبٓی ً ٠ثؼضی اضُبٛیؿٖ١ب ٗبٜٛس  ٝ E.coliپطٝتئٞؼ ٗیطاثیٔیؽ ث ٠ثؿیبضی اظ آٛتیثیٞتیي١نب حؿنبؼ ١ؿنتٜس ،زیِنط ثنبًتطی١نب
ٗی تٞاٜٛس ثؿیبض ٗوب ٕٝثبقٜس .ػال ٟٝثط ای ٚاضُبٛیؿٖ١بی حؿبؼ ً ٠زض ٗؼطو ؿٔظتی ً٘تط اظ ؿٔظنت زضٗنبٛی آٛتنیثیٞتیني هنطاض
ٗیُیطٛس ث ٠ؾطػت ٗوبُ ٕٝطزٛس ،ثطٞض ًٔی ٗوبٗٝت آٛتیثیٞتیٌی ثیكتط زض ػلٛٞت١بی اًتؿبثی ثی٘بضؾتبٛی قٌْ ٗیُیطز.
زضٗب ٙآٛتیثیٞتیٌی ثطای ثؼضی ػلٛٞت١ب پیك٢ٜبز ٘ٛیقٞز ثطای ٗثبّ زض ثی٘بضاٗ ٙجتال ثُ ٠بؾنتطٝاٛتطیت ؾنبٓ٘ٛٞالیی ینب E.coli

ثیكتط زضٗب ٙػالٗتی اٛجبٕ ٗیقٞز ،ظیطا ٗهطف آٛتیثیٞتیي ٗی تٞاٛس ؾجت طٛ ٞی قس ٙحبٗالٗ ٙسكٞػی این ٚاضُبٛیؿنٖ١نب ینب
اكعایف ُطكتبضی١بی ثبٞٛی ٠قٛٞس.
جُٔٞیطی اظ ػلٛٞت١بی ٛبقی اظ اٛتطٝثبًتطیبؾیٗ ٠كٌْ اؾت .ظیطا ای ٚاضُبٛؿیٖ١نب هؿن٘ت ثعضُنی اظ ج٘ؼینت ٗیٌطٝثنی زضٙٝظاز
ٗی ثبقٜس .ثطذی اظ كبًتٞض١بی ذطط ً ٠ثبیس زض ػلٛٞت١ب اظ آ٢ٛب ذٞززاضی ًطز ػجبضتٜس اظ :اؾتلبز ٟآظاز اظ آٛتیثیٞتیي١بیی ً ٠ثنطای
ثبًتطی١بی ٗوبٗ ٕٝیتٞاٛس اٛتربثی ثبقس ،اٛجبٕ ضٝـ١بیی ً ٠ث ٠ؾس١بی ٗربطی آؾیت ثطؾبٛس  ٝاؾنتلبز ٟاظ ًبتتط١نبی ازضاضی ٝ
ؿیط.ٟ

112

فصل یازدهم :انتروباکتریاسه

ًٜتطّ ػلٛٞت اُعٝغٛ ٙبقی اظ اٛتطٝثبًتطیبؾی ٠اظ ٛظط تئٞضی آؾبٙتط اؾت .ثطای ٗثبّٜٗ :بثغ آٓٞز ٟث ٠اضُبٛیؿٖ١ب اظ ج٘ٔ ٠ؾنبٓ٘ٛٞال
ث ٠ذٞثی ٗكرم اؾت .ای ٚثبًتطی١ب زض ٗبًیب ٝ ٙترٖٗطؽ كطاٝا١ ٙؿتٜس .ثب زهت زض چِِٛٞی ت٢ی ٝ ٠ذكي ٠ِٛزاقت ٚای ٚهجیْ
ؿصا١ب ٗیتٞا ٙای ٚػلٛٞت١ب ضا اٛسًی ًٜتطّ ًطز .اضُبٛیؿٖ قیِال ً ٠ثطٞض ػ٘س ٟزض ثی١٠ب زیسٗ ٟی قٞز .اٗب اٛتوبّ زؾت ن ز١بٛی
ٗ ٝسكٞػی ًٗ ٠ؿئُ ّٞؿتطـ ػلٛٞت زض ایُ ٚط ٟٝاؾت ضا ٘ٛیتٞا ٙاظ ثی ٚثطزًٜ .تطّ ای ٚػلٛٞت١ب ثطنٞض ٗنؤثط كونط اظ ططینن
آٗٞظـ  ٝضٝـ١بی ٜٗبؾت ًٜتطّ ػلٛٞت اٌٗبٙپصیط اؾت.
ٝاًؿیٜبؾی ٙٞاكطاز زض ٗؼطو ذطط ثٝ ٠ؾیٔة ٝاًٜف ًكت ٠قس ٟیطؾیٜیب پؿتیؽ ٗؤثط ٗنیثبقنسًٞ٘ .پطٝكیالًؿنی اكنطازی ًن ٠زض
ت٘بؼ ٛعزیي ثب اكطاز ٗجتال ث ٠طبػ ٙٞضیٞی ١ؿتٜس ثب تتطاؾبیٌٔیٗ ٚیتٞاٛس ٗلیس ثبقس .اظ این ٚثنبًتطی ٗنیتنٞا ٙزض ثیٞتطٝضیؿنت
اؾتلبزً ٟطزٝ .اًؿ ٚظٛس ٟذٞضاًی ؿیطكؼبّ ٛ ٝیع ٝاًؿیٜبؾی ٙٞثب آٛتیغ vi ٙذبٓم ٛیع ٗحبكظنت ًٜٜنس١ ٟؿنتٜس١ .نط زٝ ٝاًؿنٚ
حسٝز  54تب  04زضنس ٗؤثطٛسٝ .اًؿیٜبؾی ٙٞزض چٜس زٝظ اٛجبٕ ٗیقٞز ٛ ٝیبظ ث ٠یبزآٝض زاضز چ ٙٞایٜ٘یظایی ًٞتبٗ ٟست اؾت.

خالصِ
خالصِ ی اؼرؼیبکلی
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
ثبؾیٔ٢بی ُطٕ ٜٗلی ثیٞ٢اظی اذتیبضی
تر٘یط ًٜٜس ،ٟاًؿیساظ ٜٗلی
ٓیپٞپٔی ؾبًبضیس قبْٗ آٛتی غ ٙؾٗٞبتیي  ٝاٛسٝتًٞؿی ٚاؾت
ٍیرٍتًط
اٛسٝتًٞؿی ،ٚؾس١بی ٛلٞش پصیطؿكبی ذبضجی
از١عی١ ٚب
اُعٝتًٞؿی١ ٚب
ػٞاْٗ ت٢بجٖ

حساهْ پٜج ُط ٟٝػبْٗ ُبؾتطٝاٛتطیت زاضز:
((EAECٝ EIEC ،EHEC،ETEC،EPEC
 EHECثطٞض ٗؼ٘ ّٞػبْٗ ًٓٞیت ذٛٞطیعی زٜ١س ٝ ٟؾٜسضٕ اٝضٗی
ٓٞ٘١یتیي ٗی ثبقس
ٜٜٗػیت ٞٛظازا(ٙتٞؾط )E.coli K1
ػلٛٞت ١بی زاذْ قٌ٘ی

تؽخیص
ضقس ؾطیغ ضٝی ٗحیط٢بی ًكت ػ٘ٗٞی  ٝاذتهبنی

اپیذهیَلَشی
ثیكتطی ٚثبؾیْ ُطٕ ٜٗلی ٞ١اظی زض ضٝز ٟاؾت
ثیكتطی ٚػبْٗ ػلٛٞت٢بی اٛسٝغٗ ٙی ثبقس
ؾٞی١ ٠بی ػْ٘ ُبؾتطٝاٛتطیت اؿٔت اُعٝغ١ ٙؿتٜس

بیوبری

درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
ثطٞض ٗؼ٘ ّٞزضٗب ٙػالٗتی اؾت ِٗط ای ٠ٌٜثی٘بضی ٜٗتكط ثبقس
آٛتی ثیٞتیي زضٗبٛی پؽ اظ اٛجبٕ تؿت حؿبؾیت آٛتی ثیٞتیٌی
ضٝق٢بی ًٜتطّ ػلٛٞت ثطای پیكِیطی اظ ػلٛٞت٢بی ثی٘بضؾتبٛی
پرت ًبْٗ ٗٞاز ؿصایی ثرهٞل ُٞقت ١ب

ثبًتطی٘ی
ػلٛٞت زؾتِب ٟازضاضی ًٗ ٠ی تٞاٛس ثًٔ ٠ی ٠یب پطٝؾتبت
ُؿتطـ یبثس
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خالصِ ی ظبلوًَال
بیوبری
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
ًٜٔیعاؾی ٙٞثبًتطی ثس ٙٝػالٗت
ثبؾیٔ٢بی ُطٕ ٜٗلی ثیٞ٢اظی اذتیبضی
تت ضٝز ٟای
تر٘یط ًٜٜس ،ٟاًؿیساظ ٜٗلی
اٛتطیت ٘١نطا ٟثنب تنت ،ت٢نٞع ،اؾنتلطاؽ ،اؾن٢بّ ذنٛٞی ینب ؿینط ذنٛٞی
ٓیپٞپٔی ؾبًبضیس قبْٗ آٛتی غ ٙؾٗٞبتیي  ٝاٛسٝتًٞؿی ٚاؾت
ًٝطاٗپ٢بی قٌ٘ی
ثیف اظ  0544ؾطٝتیپ زاضز
ثبًتطی٘ی
ٍیرٍتًط
تؽخیص
هبزض ث ٠تحْ٘ اؾیس ٝظیٌ١ ّٞبی كبُٞؾیتیي اؾت
ًكت ٗسكٞع ثط ضٝی ٗحیط٢بی اٛتربثی  ٝاكتطاهی
ٗی تٞاٛس اظ ضٝز ٟث ٠ؾبیط ثرك٢بی ثس ٙاٛتكبض یبثس
اٛسٝتًٞؿیٚ
درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
اپیذهیَلَشی
زضٗب ٙآٛتی ثیٞتیٌی ثنطای اٛتطینت ثؼٔنت طنٛ ٞی قنس ٙزٝض ٟثی٘نبضی
ثیكتطی ٚػلٛٞت٢ب ثؼٔت ذٞضزٗ ٙحه ٞت ؿصایی آٓٞز( ٟترٖ ٗنطؽ ،تٞنی٘ٛ ٠ی قٞز
ػلٛٞت ثب ؾبٓ٘ٛٞال تیلی ،پنبضا تیلنی ٝؾنبیط ػلٛٞت٢نبی ٜٗتكنط ثنب آٛتنی
ُٞقت ٗبًیبٗ ٝ ٙحه ٞت ٓجٜی) ایجبز ٗی قٞز
ثیٞتیٌ٢ننبی ٜٗبؾننت (كٔٞضًٞٝیی٢ٜٛٞٓٞبًٔ،طاٗلٜیٌننْ ،تننطی ٗتننٞپطیٖ-
اٛتوبّ ٗؿتویٖ ٗسكٞػی -ز١بٛی زض ًٞزًب ٙزیس ٟقس ٟاؾت
ؾبٓ٘ٛ ٞال تیلی  ٝؾبٓ٘ٛٞال پبضا تیلی اظ ػٞاْٗ ٗ ٖ٢ثی٘بضی زض اٛؿب ٙؾٓٞلبٗتًٞؿبظ ٝ ّٝؾلبٓٞؾپٞضی٢ٜبی ثب طیق ٝؾیغ)
ثؿیبضی اظ ػلٛٞت٢ب ثٞؾیٔ ٠پرت ًبْٗ ؿصا ًٜتطّ ٗی قٞز
ٗحؿٞة ٗی قٛٞس
ثی٘بضی زض اكطاز زض ٗؼطو ذطط ثب ذٞضز ؿصای ٛیٖ پرت ٠ایجبز ٗنی حبٗٔی ٚؾبٓ٘ٛٞال تیلی  ٝپبضا تیلی ثبیس قٜبؾبیی  ٝزضٗب ٙقٛٞس
ٝاًؿیٜبؾی ٙٞثطػٔی ٠ؾبٓ٘ٛٞال تیلی زض ٗؿبكطی ٚثٜٗ ٠بطن اٛسٗیي ذطنط
قٞز
ثی٘بضی ضا ًب١ف ٗی ز١س
ػلٛٞت زض ؾطاؾط زٛیب  ٝثیكتط زض كهُ ّٞطٕ ؾبّ ضٝی ٗی ز١س
خالصِ ی ؼیگال
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
ثبؾیٔ٢بی ُطٕ ٜٗلی ثیٞ٢اظی اذتیبضی
تر٘یط ًٜٜس ،ٟاًؿیساظ ٜٗلی
چ٢بض ُ ٠ٛٞاظ آ ٙقٜبذت ٠قس :ٟقیِال ؾ ٠ٛٞئی ػبْٗ ثیكتط ػلٛٞت٢نب زض
ًكٞض١بی پیكطكت ،٠قیِالكٌٔؿٜطی زض ًكنٞض١بی زض حنبّ پیكنطكت،
قیِال زیؿبٛتطی ػبْٗ قسیستطی ٚػٛٞت٢ب  ٝقنیِال ثٞینسی ًن ٠ثطنٞض
ٗؼ٘ ّٞجسا ٘ٛی قٞز
ٍیرٍتًط
اٛسٝتًٞؿی ،ٚػٞاْٗ چؿجٜسُی  ٝت٢بجٖ  ٝهسضت تٌثیط زض ٙٝؾٔٓٞی
اُعٝتًٞؿننی ٚقننیِال زیؿننبٛتطی ٗننبٛغ ؾننٜتع پننطٝتئی ٚقننس ٝ ٟؾننّٔٞ
اٛسٝتٔیبّ ضا ترطیت ٗی ًٜس
ػبْٗ ًٓٞیت ٓٞ٘١یتیي  ٝؾٜسضٕ اٝضٗی ٓٞ٘١یتیي ١ؿتٜس
اپیذهیَلَشی
اٛؿب ٙت٢ٜب ٗرع ٙثبًتطی اؾت
اٛتوبّ كطز ث ٠كطز ٗ ٝسكٞػی-ز١بٛی اؾت
ثی٘بضا ٙزض ذطط ػجبضتٜس اظًٞ :زًب ًٖ ٙؾ ٚزض ٗطاًع ٢ِٛساضی،
اػضبی ذبٞٛاز ٟایًٞ ٚزًب ،ٙپطؾتبضاٗ ٝ ٙطزا٘١ ٙجٜؽ ثبظ
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تؼساز اضُبٛیؿ٘ی ً ٠ثی٘بضی ایجبز ٗی ًٜس ًٖ اؾت
ثی٘بضی زض ؾطاؾط زٛیب ضٝی ٗی ز١س اٗب كهٔی ٛیؿت
بیوبری
ُبؾتطٝاٛتطیت (قیِٔٞظ)
ٗؼ٘نن ّٞتننطی ٚقننٌْ ثی٘ننبضی اؾنن٢بّ آثٌننی ًنن ٠پننؽ اظ  0-0ضٝظ
ًطاٗپ٢بی قٌ٘ی  ٝتٜؿٖ ظب١ط ٗی قٞز
تؼساز ً٘ی اظ اكطاز ٛبهٔی ٚثس ٙٝػالٗت ١ؿتٜس
قٌْ قسیس ثی٘بضی تٞؾط قیِال زیؿبٛتطی ایجبز ٗی قٞز
تؽخیص
ًكت ٗسكٞع ثط ضٝی ٗحیط٢بی اٛتربثی  ٝاكتطاهی
درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
زضٗب ٙآٛتی ثیٞتیٌی زض ٟٝثی٘بضی ٝضیعـ ثبًتطی ضا ًٞتبٗ ٟی ًٜس
زضٗب ٙآٛتی ثیٞتیٌی ٜٗبؾت پؽ اظ اٛجبٕ تؿت آٛتی ثیُٞطإ
زضٗب ٙتجطثی ثب كٔٞضًٞٝیی٢ٜٛٞٓٞب  ٝتطی ٗتٞپطیٖ-ؾٓٞلبٗتًٞؿبظّٝ
ثؿیبضی اظ ػلٛٞت٢ب ثٞؾیٔ ٠پرت ًبْٗ ؿصا ًٜتطّ ٗی قٞز
ًٜتطّ ثی٘بضی ثب ثٌبض ُیطی ان ّٞآٝی ٠ث٢ساقتی ٗبٜٛس قؿت ٚزؾت٢ب
اٌٗب ٙپصیط اؾت

فصل یازدهم :انتروباکتریاسه

خالصِ ی یرظیٌیب
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
ثبؾیٔ٢بی ُطٕ ٜٗلی ثیٞ٢اظی اذتیبضی
تر٘یط ًٜٜس ،ٟاًؿیساظ ٜٗلی
ؿكبی ذبضجی ثبًتطی ضا ث ٠ذكٌی حؿبؼ ٗی ًٜس
یطؾیٜیب پؿتیؽ ثب ًپؿ ّٞپٞقیس ٟقس ٟاؾت
ثؼضی اظ یطؾیٜیب١ب (یطؾیٜیب اٛتطًٓٞٝیتیٌب) زض ؾطٗب ضقس
ٗی ًٜٜس

ؾبیط ػلٛٞت٢بی یطؾیٜیب اظ ططین ؿصا یب ذ ٙٞآٓٞزٜٗ ٟتوْ ٗی قٞز
بیوبری
یطؾیٜیب پؿتیؽ ػبْٗ طبػ ٙٞذیبضًی  ٝطبػ ٙٞضیٞی ثب ٗیعاٙ
ثب ی ٗطٍ ٗٝیط
ؾبیط یطؾیٜیب ١ب ػبْٗ ُبؾتطٝاٛتطیت ١ؿتٜس
ثی٘بضی ضٝز١بی زض ًٞزًب ٙثب ثعضٍ قس ٙؿسز ٜٓلبٝی ٗعاٛتطیي ٝ
ػالی٘ی ٗكبث ٠آپبٛسیؿیت ٘١طا ٟاؾت

ٍیرٍتًط
تؽخیص
ًپؿ ّٞیطؾیٜیب پؿتیؽ ضس كبُٞؾیتٞظ اؾت
ثبًتطی ضٝی ثؿیبضی اظ ٗحیط٢ب ضقس ٗی ًٜس .اٌٞٛثبؾی ٙٞطٛ ٞی
ٗوب ٕٝث ٠اثط ًكٜسُی ؾطٕ
زاضای اٛسٝتًٞؿی ،ٚػٞاْٗ چؿجٜسُی ،كؼبٓیت ؾًٔ ّٞكی ،زض ؾطٗب ( 0زضج ) ٠ثطای جساؾبظی اٛتربثی
ٗبٛغ اظ ٗ٢بجطت كبُٞؾیت ًٜٜس١ ٟب ،ثٔؼیس ٟقس ٝ ٙتج٘غ
درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
پالًت٢ب ٗی قٞز
ػلٛٞت٢ننبی یطؾننیٜیب پؿننتیؽ ثننب اؾتطپتٗٞبیؿننی ،ٚتتطاؾننیٌٔی،ٚ
اپیذهیَلَشی
ًٔطاٗلٜیٌْ یب تطی ٗتٞپطیٖ -ؾٓٞلبٗتًٞؿبظ ّٝزضٗبٗ ٙی قٛٞس
یطؾیٜیب پؿتیؽ ػبْٗ ثی٘بضی ظئٞٛٞظ  ٝاٛؿبٗ ٙیعثبٙ
ػلٛٞت٢بی ُٞاضقی ٛبقی اظ ؾبیط ُ١ ٠ٛٞبی یطؾنیٜیب ذنٞز ٗحنسٝز
اتلبهی اؾتٗ .یعثب ٙطجیؼی :ضت ،ؾٜجبة ،ذطُٞـ ٝ
قننٛٞس١ ٟؿننتٜس .اُننط زضٗنننب ٙآٛتننی ثیننٞتیٌی ظٕ ثبقنننس اظ
حیٞاٛبت أ١ی ١ؿتٜس
ؾلبٓٞؾپٞضی٢ٜبی ثب طیق ٝؾیغًٔ ،طاٗلٜیٌْ ،تتطاؾیٌٔی١ ٚب  ٝتطی
ثی٘بضی اظ ططین ُبظ ُطكت ٝ ٚت٘بؼ ٗؿتویٖ ثب ثبكت آٓٞزٟ
ٗتٞپطیٖ-ؾٓٞلبٗتًٞؿبظ ّٝاؾتلبزٗ ٟی قٞز.
ٜٗتوْ ٗی قٞز .اٛتوبّ قرم ث ٠قرم زض ثی٘بضاٗ ٙجتال
طبػ ٙٞثب ًٜتطّ ج٘ؼیت جٛٞسُبٝ ٙاؾتلبز ٟاظ ٝاًؿن ٚزض اكنطاز زض
ث ٠ػلٛٞت٢بی تٜلؿی اظ ططین آئطٝؾْ اٛجبٕ ٗی قٞز.
ذطط ًب١ف یبكت ٠اؾت
ؾبیط یطؾیٜیب١ب ثب ت٢یٜٗ ٠بؾت ٗٞاز ؿصایی ًٜتطّ ٗی قٛٞس
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فصل دٍازدّن
ثبسیل ّبی گرم هٌفی ٍ غیر تخویری
سَدٍهًَبس ،ثَرخَلذریب ،استٌَترٍفَهًَبس هبلتَفیلیب ،اسیٌتَثبکتر

اّذاف فصل
داًطجَیبى ثب هطبلعِ ایي فصل قبدر خَاٌّذ ثَد:
-

زض ٔٛضز ذصٛصیبت ؾبذتبضی  ٚثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفی  ٚغیط ترٕیطی تٛضیح زٙٞس.

-

ثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفی  ٚغیط ترٕیطی ٔ ٟٓضا ٘بْ ثجط٘س.

-

ػٛأُ ثیٕبضیعایی ثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفی  ٚغیط ترٕیطی ضا قطح زٙٞس.

-

پبتٛغ٘ع  ٚثیٕبضیٟبی ٘بقی اظ ثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفی  ٚغیط ترٕیطی ضا قطح زٙٞس.

-

ضٚقٟبی تكریص ،زضٔبٖ  ٚپیكٍیطی ػف٘ٛتٟبی ثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفی  ٚغیط ترٕیطی ضا تٛضیح زٙٞس.

سَدٍهًَبس ٍ ارگبًیسن ّبی خَیطبًٍذ آى
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ  ٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ٚاثؿتٌ ،ٝطٞٚی اظ پبتٛغٖ ٞبی فطصت طّت ٌیبٞی ،خب٘ٛضی  ٚا٘ؿب٘ی ضا تكىیُ ٔی زٙٞس .ثب ٚخٛز
ٌٞ ٝ٘ٛبی ظیبز زض ایٗ زؾت ٝفمط تؼساز ا٘سوی اظ آٟ٘ب ث ٝطٛض ٔؼٕ َٛخسا ٔی ق٘ٛس .ثیف اظ  %57اظ ایعٞ ِٝٚابی غیاط ترٕیاطی
خسا قس ٜاظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثبِیٙی قبُٔ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ،ثٛضذِٛسضیب ؾپبؾیب ،اؾتٛٙتطٚف٘ٛٔٛبؼ ٔبِتٛفیّیب ،اؾیٙتٛثبوتط ِاٛفی ٚ
ٔٛضاوؿالوبتبضاِیؽ اؾت (خس .)11-1َٚایٗ اضٌب٘یؿٓ ٞب زض ایٗ فصُ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیط٘س.
سَدٍهًَبس ()Pseudomonas
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ (ؾٛز٘ٛٔٚبز) اضٌب٘یؿٕی ثب ا٘تكبض ٚؾیغ اؾت و ٝزض ذبنٛٔ ،ازٔؼس٘یٌ ،یبٞبٖ  ٚآة یبفت ٔی قاٛزٕٞ .نٙایٗ ایاٗ
ثبوتطی زض ٔحیط ثیٕبضؾتب٘ی زض ٔٙبطك ٔططٛة ٔثُ غصاٞب ،ؾیٙه ٞب ،تٛاِت ٞبٚ ،ؾبیُ زیبِیع  ٚحتی زض ٔٛاز ضس ػف٘ٛی وٙٙسٜ
یبفت ٔی قٛز .ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٔؼٕٛالً خعء فّٛض ٘طٔبَ ٔحؿٛة ٕ٘ی قٛز ٍٔط زضافطاز ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ  ٚیب افطاز زاضای ٘ماص
ؾیؿتٓ ایٕٙی .زِیُ ا٘تكبض ٌؿتطز ٜؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب ٘یبظ ٞبی غصایی ٔحسٚز  ٚؾبز ٜآٟ٘ب ٔی ثبقس .ثؿیبضی اظ تطویجبت ٔؼس٘ی ٔی
تٛا٘ٙس ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ وطثٗ ٘ ٚیتطٚغٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘سٌ .طٞٚی حتی ٔی تٛا٘ٙس زض آة ٔمطط ظ٘س ٜثٕب٘ٙس .ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞاب
ٕٞنٙیٗ فبوتٛضٞبی ؾبذتٕب٘ی ،آ٘عیٓ ٞب  ٚتٛوؿیٗ ٞبی ثؿیبضی ثٙٔ ٝظٛض افعایف ٚیطٚال٘ؽ ٔ ٚمبٔٚت ث ٝآ٘تی ثیٛتیه ٞابی
ٔؼٕ َٛتِٛیس ٔیوٙٙس.
ثب ٚخٛز ٌؿتطزٌی ٚؾیغٚ ،یطٚال٘ؽ فبوتٛضٞبی ٔرتّف  ٚتٛا٘بیی ضقس  ٚظ٘سٔ ٜب٘سٖ ثبالی ایٗ اضٌب٘یؿٓ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ث ٝػٙاٛاٖ
پبتٛغٖ ٔؼٕٔ َٛحؿٛة ٕ٘ی قٛز .ػف٘ٛت ٞبی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ث ٝطٛض فطصت طّت ضخ ٔی زٙٞس (یؼٙی ٔحسٚز ث ٝثیٕبضاٖ ثب ٘مص
زض ٔىب٘یؿٓ ٞبی زفبػی اؾت) اظ ایٗ ض ٚتٛا٘بیی ٔیعثبٖ زض خٌّٛیطی اظ وّ٘ٛیع ٜقسٖ ایٗ ثبوتطی زض ٕٔب٘ؼت اظ ثطٚظ ػف٘ٛت ٞبی
ؾٛز٘ٛٔٚبؾی ٘مف ٕٟٔی ایفب ٔیوٙس.
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جذٍل 11-1ثبسیلّبی گرم هٌفی غیر تخویری هْن
ارگبًیسن
اؾیٙتٛثبوتط ثٔٛب٘ی Acinetobater baumannii
اؾیٙتٛثبوتط ِٛفی A.lwoffii
ثٛضذِٛسضیب ؾپبؾیب Burkholderia cepacia

تبریخچِ پیذایص
ث٘ ٝبْ ٔیىطٚثیِٛٛغیؿت وبقف آٖ ثٔٛبٖ
ث٘ ٝبْ ٔیىطٚثیِٛٛغیؿت وبقف آٖ ِٛفی
ث٘ ٝبْ ٔیىطٚثیِٛٛغیؿت وبقف آٖ ثٛضذِٛسض
ؾپبؾیب ،قج ٝپیبظ(ؾٛیٞ ٝبی اِٚی ٝاظ پیبظ فبؾس خسا قس٘س)

ثٛضذِٛسضیب ٔبِئی B.mallei
ثٛضذِٛسضیب ؾٛزٔٚبِئی B.pseudomallei
ٔٛضاوؿال وبتبضاِیؽ Moraxella catarrhalis

ػبُٔ ثیٕبض ٌال٘سض
ثؿیبض قجی ٝث ٌٝ٘ٛ ٝثٛضذِٛسضیب ٔبِئی
ث٘ ٝبْ چكٓ پعقه وبقف آٖ ٔٛضاوؽ
(Catarrhusضیعـ یب ظوبْ) -ث ٝاِتٟبة زؾاتٍب ٜتاٙفؽ
اطالق ٔیكٛز.
اقبض ٜث ٝضً٘ ؾجع تِٛیس قس ٜتٛؾط ثبوتطی
اقبض ٜث٘ ٝیبظ ثبوتطی ث ٝؾٛثؿتطا ثطای ضقس

ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا Pseudomonas aeruginosa
اؾتٛٙتطٚف٘ٛٔٛبؼ Stenotrophomonas

فیسیَلَشی ٍ سبختوبى
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب ثبؾیُ ٔؿتمیٓ یب وٕی ذٕیسٌ ٚ ٜطْ ٔٙفیٔ ،تحطن ثب فالغَ ٞبی لطجی ٔی ثبقٙس(قىُ .)11-1اضٌب٘یؿٓ غیاط
ترٕیطی ثٛز ٚ ٜوطثٞٛیسضات ٞبی وٕی ضا زض طی ٔتبثِٛیؿٓ ٞبی اوؿیساتیٛٔ ٛضز ٔصطف لطاض ٔی زٙٞاس ٔثاُ ٌّاٛوع ،ضیجاٛظ ٚ
ٌّٛو٘ٛبت .اوؿیػٖ پصیط٘سٟ٘ ٜبیی اِىتط ٖٚثٛزٚ ٚ ٜخاٛز ؾایتٛوط ْٚاوؿایساظ زض ؾاٛز٘ٛٔٚبؼ ٞاب ثبػاا افتاطاق آٟ٘اب اظ ٌاطٜٚ
ا٘تطٚثبوتطیبؾٔ ٝی قٛزٌ .طچ ٝایٗ اضٌب٘یؿٓ ٞب ٛٞاظی اخجبضی ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛسِٚ ،ی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘یتطات ث ٝػٛٙاٖ پصیط٘اسٜ
ٟ٘بیی اِىتط ٖٚث ٝخبی اوؿیػٖ ٔی تٛا٘ٙس ث ٝصٛضت ثی ٛٞاظی ٘یع ضقس وٙٙسٌ .طٞٚی اظ آٟ٘اب حبِات ٔٛوٛئیاسی زاض٘اس ٚ ٚاخاس
وپؿ َٛپّی ؾبوبضیسی ٔیثبقٙس.
ایٗ ؾٛیٞ ٝب ث ٝطٛض ػٕس ٜزض ثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝؾیؿتیه فیجطٚظیؽ زیسٔ ٜی ق٘ٛس .ثطذی اظ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب پیٍٕبٖ ٞبی ٔٙتكط
ق٘ٛسٔ ٜثُ پیٛؾیب٘یٗ (آثی) ،فّٛضؾیٗ (ظضز -ؾجع)  ٚپیٛضٚثیٗ (لطٔع ل ٜٟٛای) تِٛیس ٔیوٙٙس.
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ٔؼٕ َٛتطیٗ  ٟٓٔ ٚتطیٗ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٔحؿٛة ٔی قٛز .أطٚظ ٜایٗ خٙؽ قبُٔ  ٌٝ٘ٛ 11اؾات وا ٝاظ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثبِیٙی خسا قس ٜاؾت.

ضکل 11-1رًگ آهیسی گرم سَدٍهًَبس آئرٍشیٌَزا ،ثب آرایص تک ٍ جفت
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پبتَشًس ٍ ایوٌی
ؾااٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙااٛظا فبوتٛضٞاابی ٚیااطٚال٘ؽ ٔتؼااسزی زاضز واا ٝقاابُٔ تطویجاابت ؾاابذتٕب٘ی ،تٛوؿاایٗ  ٚآ٘ااعیٓٞاابی
ٔرتّف اؾت (خاس .)11-1َٚثطضؾای ٘ماف ٞاط واساْ اظ فبوتٛضٞاب زض ثیٕابضیعایی ٔكاىُ اؾات  ٚقاٛاٞس ٘كابٖ ٔای زٙٞاس
وٚ ٝیطٚال٘ؽ ایٗ ثبوتطی چٙس ػبّٔی ٔی ثبقس.

جذٍل  11-1فبکتَرّبی ٍیرٍالًس هرتجط ثب سَدٍهًَبس آئرٍشیٌَزا
فبکتَرّبی ٍیرٍالًس
اخعای ؾبذتبضی

وپؿَٛ
پیّی
ِیپٛپّی ؾبوبضیس ()Lps
پیٛؾیب٘یٗ

ؾٕ ٚ ْٛآ٘عیٓ ٞب
اٌعٚتٛوؿیٗ A
اٌعٚتٛوؿیٗ S
ؾبیتٛتٛوؿیٗ (ِٛوٛؾیسیٗ)
االؾتبظ
اِىبِیٗ پطٚتئبظ
فؿفِٛیپبظ C
ضأِٛٙیپیس
ٔمبٔٚت آ٘تی ثیٛتیىی

عولکرد
پّی ؾبوبضیس ٔٛوٛئیسی ،ازٞؿیٕٗٔ ،ب٘ؼت اظ اثطوكٙسٌی آ٘تای ثیٛتیاه (ٔب٘ٙاس
آٔیٌّٛٙیىٛظیس )ٟٔ ،بض فؼبِیت ٘ٛتطٚفیُ ِٙ ٚفٛؾیت
ازٞؿیٗ
فؼبِیت ا٘سٚتٛوؿیٙی
تحطیه ػّٕىطز ٔػ ،ٜتحطیه پبؾد اِتٟبثیٚ ،اؾط ٝترطیت ثبفتی اظ ططیك تِٛیس
ضازیىبَ ٞبی اوؿیػٖ ؾٕی (ٔب٘ٙس ٞیسضٚغٖ پطاوؿابیس ،ؾاٛپط اوؿابیس ،ضازیىابَ
ٞبی ٞیسضٚوؿیُ)  ٚافعایف تطقح ایٙتطِٛویٗ 8
ٕٔب٘ؼت اظ ؾٙتع پطٚتئیٗ ،تِٛیس آؾیت ثبفتی (ٔب٘ٙس پٛؾت ،لط٘ی )ٝؾاطوٛة وٙٙاسٜ
ایٕٙی
ٔب٘غ اظ ؾٙتع پطٚتئیٗ ،ؾطوٛة وٙٙس ٜایٕٙی
ؾبیتٛتٛوؿیه ثطای غكبٞبی یٛوبضیٛت (ٔب٘ٙس ترطیت ػّٕىطز ِٛوٛؾیت ،ایدابز
آؾیت ٔٛیطي ضیٛی)
ترطیت ثبفت ٞبی حبٚی االؾتیٗ ( ٔب٘ٙس ضي ٞبی ذا٘ٛی ،ثبفات ضیا ،ٝپٛؾات)
والغٖ ،ایٌّٕٛٛ٘ٛثِٛیٗ ٞب  ٚفبوتٛضٞبی وٕپّٕبٖ
ترطیت ثبفتی ،غیط فؼبَ وطزٖ ایٙتطفط ٚ ٖٚفبوتٛض ٘ىطٚظ زٙٞس ٜتٛٔٛضی آِفب
ِٕٛٞیعیٗ حؿبؼ ث ٝحطاضتٚ ،اؾط ٝترطیت ثبفتی ،تحطیه پبؾد اِتٟبثی
ِٕٛٞیعیٗ ٔمب ْٚث ٝحطاضت ،ترطیت ثبفت ٞبی حبٚی ِؿیتیٕٗٔ ،ب٘ؼت اظ فؼبِیات
ٔػٞ ٜبی ضیٛی
ایدبز اذتالَ زض زضٔبٖ ضس ٔیىطٚثی

ادّسیي
چؿجیسٖ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ث ٝؾّٞ َٛبی ٔیعثبٖ تٛؾط پیّی  ٚػٛأُ غیط اظ پیّی صٛضت ٔای ٌیاطز .پیّای زض اتصابَ ثاٝ
ؾّٞ َٛبی اپیتّیبَ ٔ ٟٓثٛز ٚ ٜزاضای ؾبذتبضی ٔكبث ٝثاب پیّای ٘یؿاطیبٌٛ٘ٛض ٜآ ٔای ثبقاسٕٞ .نٙایٗ ؾاٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙاٛظا
٘ٛضآٔیٙیساظ تِٛیس ٔی وٙس و ٝثبلی ٔب٘سٞ ٜبی ؾیبِیه اؾیس ضا اظ ٌیط٘سٞ ٜبی پیّی حصف ٔی وٙس  ٚثبػا افعایف اتصبَ ثابوتطی
ث ٝؾّٞ َٛبی اپیتّیبَ ٔی قٛز.
ػٛأُ غیط پیّی ٘یع زض ؾطح ثبوتطی زض اتصبَ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ث ٝؾّٔ َٛیعثب٘ی ٔٞ ٟٓؿتٙس أب ٔكرصبت آٟ٘اب ٙٞاٛظ ثا ٝذاٛثی
ثطضؾی ٘كس ٜاؾت.
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کپسَل پلی سبکبریذی
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا وپؿ َٛپّی ؾبوبضیسی تِٛیس ٔی وٙس (غبِجبً ثا ٝػٙاٛاٖ اٌعٚپّای ؾابوبضیس ٔٛوٛئیاسی ،الیا ٝآِػیٙابت یاب
ٌّیىٛوبِیىؽ قٙبذت ٝقس )ٜو ٝچٙسیٗ ٘مف زاضز (قىُ  .)11-1ایٗ الی ٝپّی ؾبوبضیسی ث ٝػٛٙاٖ ٍِٙاط ثابوتطی ضا ثا ٝؾاَّٛ
ٞبی اپیتّیبَ ٛٔ ٚؾیٗ تطاوئٛثط٘ٚكیبَ ٔتصُ ٔی وٙس .وپؿ َٛثبػا حفبظت ثبوتطی زض ثطاثط فبٌٛؾایتٛظ قاس ٚ ٜذبصایت ضاس
آ٘تی ثیٛتیىی ٔثُ آٔیٌّٛٙیىٛظیس زاضز .تِٛیس پّی ؾبوبضیس ٔٛوٛئیسی تحت ٔىب٘یؿٓ ٞبی غ٘ی ٔرتّفی اؾت  ٚغٖ وٙتطَ وٙٙاسٜ
تِٛیس پّی ؾبوبضیس آِػیٙبت ٔی تٛا٘س زض ثیٕبضا٘ی ٔثُ ثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝؾیؿتیه فیجطٚظیؽ ،یب ثیٕبضاٖ ٔجتال ثا ٝػف٘ٛات تٙفؿای
ٔعٔٗ و ٝثٔ ٝست طٛال٘ی زض ٔؼطض وّٙیعاؾی ٖٛثب ؾٛیٞ ٝبی ٔٛوٛئیسی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ لطاض ٌطفت ٝا٘س زیسٔ ٜی قٛز .زض قاطایط
آظٔبیكٍبٞی ؾٛیٞ ٝبی ٔٛوٛئیسی ٔی تٛا٘ٙس ث ٝفٛٙتیپ غیط ٔٛوٛئیسی تجسیُ قٛز.

ضکل  11-1رًگ آهیسی گرم سَدٍهًَبس آئرٍشیٌَزا
کِ ثب کپسَل هَکَئیذی (در ًوًَِای از ثیوبر هجتال
ثِ سیستیک فیجرٍزیس) احبطِ ضذُ است.

اًذٍتَکسیي
ا٘سٚتٛوؿیٗ ِیپٛپّی ؾبوبضیس زض ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٕٞب٘ٙس ؾبیط ثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفی آ٘تی غٖ اصّی زیٛاض ٜؾِّٛی ٔی ثبقسِ .یپیس A
ثبػا ثطٚظ اثطات ثیِٛٛغیه ٔتؼسزی زض ؾٙسضْ ؾپؿیؽ ٔی قٛز.
پیَسیبًیي
پیٛؾیب٘یٗ تٛوؿایٗ آثای ضٍ٘ای اؾات وا ٝتٛؾاط ؾاٛز٘ٛٔ ٚبؼ ٞاب تِٛیاس قاس ٚ ٜایدابز ٔحصاٛالت ؾإی اوؿایػٖ ٔثاُ
ؾٛپطاوؿاابیس ٞ ٚیااسضٚغٖ پطاوؿاابیس ضا وبتاابِیع ٔاای وٙااس .زض حوااٛض پیااٛچّیٗ (آٞااٗ ٔتصااُ ثاا ٝؾاایسضٚفٛض) ضازیىاابَ ٞاابی
ٞیسضٚوؿیُ ثیكتطی تِٛیس ٔی قٛز وا ٝثبػاا آؾایت ثابفتی ٔای قاٛز .ایاٗ پیٍٕابٖ ٔحاطن تطقاح ایٙتطِاٛویٗ  8اؾات
ٙٔ ٚدط ث ٝافعایف خصة ٘ٛتطٚفیُ ٞب قس ٜاؾت.
اگسٍتَکسیي A
اگسٍتَکسیي  Aیىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ فبوتٛضٞبی ٚیطٚال٘ؽ تِٛیس قس ٜتٛؾط ؾٛیٞ ٝبی پبتٛغٖ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙاٛظا اؾات.
ایٗ تٛوؿیٗ ثب ضٚقی ٔكبث ٝثب تٛوؿیٗ زیفتطی ؾٙتع پطٚتئیٗ ضا زض ؾّٞ َٛابی یٛوبضیٛتیاه ٔرتاُ ٔای وٙاس .اِجتا ٝایاٗ زٚ
تٛوؿیٗ اظ ٘ظط ؾبذتٕب٘ی  ٚایِٕٛٛ٘ٛغیىی ثب ٞآ تفابٚت زاقات ٚ ٝاٌعٚتٛوؿایٗ  Aاظ پتب٘ؿایُ وٕتاطی ٘ؿاجت ثا ٝتٛوؿایٗ
وٛضیٛٙثبوتطی ْٛزیفتطی ثطذٛضزاض اؾت .ایٗ تٛوؿیٗ زض ػف٘ٛت ٞبی ظذٕی  ٚػف٘ٛت ٞبی ٔعٔٗ تٙفؿی اظ ػٛأُ ػٕاس ٜایدابز
ترطیت ثبفتی ٔحؿٛة ٔی قٛز.
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اگسٍآًسین S
اٌعٚآ٘عیٓ  T ٚ Sتٛوؿیٗ ذبضج ؾِّٛی ٞؿتٙس و ٝتٛؾط یه ؾ ْٛاظ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظاٞبی ایع ِٝٚقس ٜتِٛیاس ٔایقاٛز ٚ
ٔب٘غ اظ ؾٙتع پطٚتئیٗ ٔی ٌطزز.
اٌعٚتٛوؿیٗ  ٚ Tاٌعٚآ٘عیٓ ٞ Sط ز ٚآز٘ٛظیٗ زی فؿفبت ضیجٛظیُ تطا٘ؿفطاظ (ٞ )ADPؿتٙس .ظٔب٘ی و ٝؾیؿتٓ تطقاحی تیاپ
 IIIپطٚتئیٗ  ٞب ضا ث ٝزاذُ ؾّٞ َٛبی ٞسف یٛوبضیٛتیه ٚاضز ٔی وٙسٙٔ ،دط ث ٝآؾیت ؾاّٞ َٛابی اپیتّیابَ  ٚتؿاٟیُ ا٘تكابض
ثبوتطی ،تٟبخٓ ثبفتی ٘ ٚىطٚظ ٔی قٛز.
االستبز
ز ٚآ٘ااعیٓ ثاا٘ ٝاابْ ٞاابی ( Las Aؾااطیٗ پطٚتئاابظ) ٔ( Las B ٚتبِٛپطٚتئاابظ حاابٚی ضٚی) فؼبِیاات ؾیٙطغیؿاآ زاض٘ااس وااٝ
ٔٛخت تدعی ٝاالؾتیٗ  ٚترطیت ثبفات پبضا٘كایٕبَ ضیا ٚ ٝثاطٚظ ضابیؼبت ٕٛٞضاغیاه (اوتیٕاب ٌابٍ٘طٛ٘ٚظٔ )ْٚایقا٘ٛس .ایاٗ
آ٘عیٓ ٞاب ٕٞنٙایٗ ٔٛخات ترطیات اخاعاء وٕپّٕابٖ ٕٔ ٚب٘ؼات اظ فؼبِیات ػّٕىاطز  ٚوٕٛتبوؿای ٘ٛتطٚفیاُٞاب قاس ٜوا ٝزض
ػف٘ٛتٞابی حابز ثبػاا پیكاطفت آؾایتٞابی ثابفتی ٔای ٌاطزز .ػف٘ٛات ٞابی ٔاعٔٗ ؾاٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙاٛظا ثاب ؾابذتٝ
قسٖ آ٘تی ثبزی ػّی ٚ Las B ٚ Las A ٝضؾٛة وٕپّىؽٞبی ایٕٙی زض ثبفت ٞبی ػف٘ٛی ٔكرص ٔی ق٘ٛس.
آلکبلیي پرٍتئبز
ٔكبث ٝاالؾتبظ ،آ ِىبِیٗ پطٚتئبظ ٔٙدط ث ٝاذتالَ ثابفتی  ٚا٘تكابض ؾاٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙاٛظا ٔای قاٛز .ایاٗ آ٘اعیٓ غبِجا ًب ثاط ٞآ
ظ٘ٙس ٜپبؾد ٞبی ایٕٙی ٔیعثبٖ اؾت.

فسفَلیپبز C
فؿفِٛیپبظ ِٕٛٞ Cیعیٗ حؿبؼ ث ٝحاطاضت اؾات  ٚثاب قىؿاتٗ ِیپیاسٞب ِ ٚؿاتیٗ اٟ٘اساْ ثابفتی ضا تؿاٟیُ ٔای وٙاس٘ .ماف
ایٗ آ٘عیٓ زض ػف٘ٛات ٞابی تٙفؿای  ٚازضاضی ٘بٔكارص اؾات ثاب ایاٗ حابَ اضتجاب ٕٟٔای ثایٗ ٔحصاٛالت ٕٞاِٛیعیٙی ٚ
ثیٕبضی قٙبؾبیی قس ٜاؾت.
راهٌَلیپیذ
راهٌَلیپیذ یه ِٕٛٞیعیٗ ٔمب ْٚث ٝحطاضت اؾت و ٝثبػا اظ ثیٗ ضفتٗ ِىتیٗ ٔٛخٛز زض ؾطح ثبفت ٞبی ثاسٖ ٔایقاٛز .ایاٗ
ِٕٛٞیعیٗ ٔٙدط ثٟٔ ٝبض فؼبِیت ٔػٞ ٜبی زؾتٍب ٜتٙفؿی ٔیقٛز.
هقبٍهت آًتی ثیَتیکی
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ث ٝصٛضت غ٘تیىی ث ٝثؿایبضی اظ آ٘تای ثیٛتیاهٞاب ٔماب ْٚثاٛزٔ ٚ ٜای تٛا٘اس زض طای زضٔابٖ ثاب ؾابیط
آ٘تی ثیٛتیه ٞبٛٔ ،تب٘ت ٞبی ٔمب ْٚزیٍطی ٘یاع تِٛیاس وٙاس .اٌاط چأ ٝىب٘یؿآ ٞابی ظیابزی ثاطای ثاطٚظ ٔمبٔٚات قاٙبذتٝ
قس ٜأب ٔٛتبؾی ٖٛزض پطٚتئیٗ ٞبی پٛضیٗ ٔىب٘یؿٓ اصّی ٔمبٔٚت ٔی ثبقس.
٘فااٛش آ٘تاای ثیٛتیااه ٞااب ثاا ٝزض ٖٚؾااّٞ َٛاابی ؾٛز٘ٛٔٚبؾاای اظ ططیااك ٔٙبفااص غكاابء ذاابضخی صااٛضت ٔاای ٌیااطز .اٌااط زض
پطٚتئیٗ ٞبی ؾابظ٘س ٜایاٗ ٔٙبفاص ٔٛتبؾای ٖٛضخ زٞاس خطیابٖ ػجاٛض ٔاٛاز اظ ایاٗ وب٘ابَ ٞاب زچابض تاییاط قاس ٚ ٜثابوتطی ثاٝ
ثؿیبضی اظ آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔمبٔ ْٚای قاٛز .ؾاٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙاٛظا ٔمابزیط ٔتفابٚتی ثتبالوتبٔابظ تِٛیاس ٔای وٙاس واٙٔ ٝداط
ث ٝغیط فؼبَ قسٖ ثؿیبضی اظ آ٘تی ثیٛتیهٞبی ثتبالوتبْ (ٔثُ پٙی ؾیّیٗ ،ؾفبِٛؾپٛضیٗ  ٚوبضثبپٔ ٓٙیقٛز).
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اپیذهیَلَشی
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب پبتٛغٖ ٞبی فطصت طّجی ٞؿتٙس و ٝزض ٔحیط ٞبی ٔرتّفی یبفت ٔیق٘ٛس .ؾٛز٘ٛٔٚبؼٞاب احتیبخابت غاصایی
ؾبز ٜای زاقت ٚ ٝطیف ٚؾیؼی اظ زٔب ضا تحُٕ ٔیوٙٙس ( ٚ )2-21 ° Cث ٝآ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔ ٚاٛاز زظا٘فىتب٘ات ٔمبٔٚات ٘كابٖ
ٔیزٙٞس .خساؾبظی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ اظ ثیٕبضاٖ ثؿتطی ٍ٘طاٖ وٙٙس٘ ٜیؿت أب فمط زض ٔاٛالؼی وا٘ ٝكاب٘ٞ ٝابیی اظ ٚخاٛز ثیٕابضی
ٔكبٞس ٜقٛز زضٔبٖ ا٘دبْ ٔی ٌیطز .خساؾبظی ؾٛز٘ٛٔٚبؼٞب ذصٛصبً ٌٞ ٝ٘ٛبی غیط اظ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا اظ ٕ٘٘ٛاٞ ٝابی
وّیٙیىی ٕٔىٗ اؾت زض اثط آِٛز ٜقسٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب زض ط َٛخٕغ آٚضی  ٚا٘دبْ ٔطاحُ آظٔبیكٍبٞی صٛضت ٌطفت ٝثبقس .اظ آ٘دابیی
و ٝایٗ اضٌب٘یؿٓ ٞب پبتٛغٖ ٞبی فطصت طّت ٞؿتٙس إٞیت ٕ٘ ٝ٘ٛایع ِٝٚثبیس ثب ثطضؾی تظبٞطات ثبِیٙی ثیٕبض ؾٙدیس ٜقٛز.

سٌذرمّبی کلیٌیکی
عفًَتّبی ریَی
ػف٘ٛاات ٞاابی ؾااٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙااٛظا زض زؾااتٍب ٜتااٙفؽ تحتااب٘ی ٔاای تٛا٘ااس اظ وّٙیعاؾاای ٖٛثااس ٖٚػالٔاات یااب
تطاوئٛثط٘ٚكیت ذٛـ ذیٓ تب ثط٘ٚىٛپ٘ٛٔٛٙی ٘ىطٚظ زٙٞس ٜقسیس ضا زض ثطٌیطز.
وّٙیااع ٜقااسٖ ثاابوتطی زض ٔجتالیاابٖ ثاا ٝؾیؿ اتیه فیجااطٚظیؽ ،ثیٕاابضی ٞاابی ٔااعٔٗ ضیااٛی یااب ٘ااٛتطٚپٙی زیااسٔ ٜاای قااٛز.
ػف٘ٛااتٞاابی ضیااٛی ؾااٛز٘ٛٔٚبؼ زض ٔجتالیاابٖ ثاا ٝؾیؿااتیه فیجااطٚظیؽ ثااب ثیٕاابضی ٞاابی ظٔیٙاا ٝای ٔثااُ ثیٕاابضی ٞاابی
تٟبخٕی پبضا٘كیٓ ضیٕٞ ٝطا ٜاؾت .ؾٛیٞ ٝابی ٔٛوٛئیاسی وأ ٝؼٕاٛالً اظ ٕ٘٘ٛاٞ ٝابی ثیٕابضاٖ شواط قاس ٜخاسا ٔایقاٛز زض
آ٘تاای ثیٛتیااه تطاپاای ثاا ٝؾاارتی لبثااُ وٙتااطَ ٞؿااتٙس .قااطایطی واا ٝثیٕاابضاٖ زاضای ٘مااص ایٕٙاای ضا ٔؿااتؼس ػف٘ٛاات ثااب
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٔی وٙس ) 1( :زضٔبٖ لجّای ثاب آ٘تای ثیٛتیاه ٞابی ٚؾایغ اِطیاف وا ٝثبػاا اذاتالَ زض خٕؼیات ثابوتطی ٞابی
طجیؼی ٔای قاٛز ) 1( .اؾاتفبز ٜاظ تدٟیاعات زضٔاب٘ی تٙفؿای وإٔ ٝىاٗ اؾات ثبػاا ػطضا ٝثابوتطی ثأ ٝدابضی تٙفؿای
تحتب٘ی قاٛز .ثیٕابضی تٟابخٕی زض ایاٗ ٌاط ٜٚثاب ثط٘ٚىٛپٔٛٙا٘ٛی ز ٚططفاٙٔ ٝتكاط ٕٞاطا ٜثاب آثؿاٞ ٝابی وٛچاه ٘ ٚىاطٚظ
ثبفتی ٔكرص ٔی قٛزٔ .یعاٖ ٔطي ٔٚیط ثیف اظ  51زضصس اؾت.
عفًَتّبی اٍلیِ پَستی
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ٔی تٛا٘س ػف٘ٛت ٞبی پٛؾتی ٔرتّفی ضا ؾجت قٛز .ػف٘ٛت ظذٓ ٞبی حبصُ اظ ؾٛذتٍی ثیكتطیٗ ٔٛضز
ٔكبٞس ٜقسٔ ٜحؿٛة ٔی قٛز (قىُ .)11- 3وّٙیع ٜقسٖ آئطٚغیٛٙظا زض ظذٓ ٞبی ؾٛذتٍی ثب آؾیت ٔٛضؼی ػاطٚق ٘ ،ىاطٚظ
ثبفتی  ٚثبوتطیٕی ز٘جبَ ٔی قٛز .ؾطح ٔططٛة ظذٓ ٞبی ؾٛذتٍی  ٚوٕجٛز پبؾد ٘ٛتطٚفیّیه اظ ػٛأُ ٔؿاتؼس وٙٙاس ٜضذاساز
ػف٘ٛت ٞبی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ اؾتٔ .صطف پٕبزٞابی ٔٛضاؼی زض زضٔابٖ ظذآ ٞاب ٔٛفمیات ٔحاسٚزی زض وٙتاطَ وّٙیاع ٜقاسٖ
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ زض ثیٕبضاٖ زاضز.
اظ ػف٘ٛت ٞبی قبیغ زیٍط و ٝتٛؾط ٌٞ ٝ٘ٛبی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ زض ٘تید ٝقٙبٚض قسٖ زض آة ٞبی آِٛز( ٜحٕبْ آة ٌاطْ ،قاٙبوطزٖ
زض اؾترط  ٚحٛضن )ٝضخ ٔیزٞس فِٛیىِٛیت ٔی ثبقس (قىُ.)11- 2
ػف٘ٛت ثب٘ٛی ٝؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا زض ٔجتالیبٖ ث ٝآو ٚ ٝٙوؿب٘ی وٛٔ ٝی پبی ذاٛز ضا ٔای وٙٙاس ضٚی ٔای زٞاسٕٞ .نٙایٗ
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغ٘ٛظا زض افطازی و ٝزؾت ٞبیكبٖ تٕبؼ ٔسا ْٚثب آة زاضز ٔٙدط ث ٝثطٚظ ػف٘ٛت ٞبی ٘بذٗ ٔی قٛز.
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ضکل 11-3عفًَت سَدٍهًَبسی یک زخن سَختگی

ضکل 11-4فَلیکَلیت سَدٍهًَبسی

عفًَت دستگبُ ادراری
ػف٘ٛت زؾتٍب ٜازضاضی ث ٝطٛض اِٚی ٝزض ثیٕبضا٘ی و ٝوبتتطٞبی ازضاضی زاض٘س زیسٔ ٜی قٛز ث ٝطاٛض ٔؼٕا َٛایاٗ ثیٕابضاٖ تحات
زضٔبٖ ،چٙس آ٘تی ثیٛتیىی ٞؿتٙس و ٝثبػا ٌعیٙف ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞبی ٔمب ْٚث ٝآ٘تی ثیٛتیه ٔی قٛز.
عفًَت گَش
ػف٘ٛاات ٌااٛـ ذاابضخی ثااٚ ٝفااٛض تٛؾااط ؾااٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٙااٛظا زض قااٙبٌطاٖ (ٌااٛـ قااٙبٌطاٖ) ثاا ٝػٙااٛاٖ یااه ضیؿااه
فابوتٛض ٟٔآ ضٚی ٔاای زٞاس .ایاٗ ػف٘ٛاات ثاب ٔصاطف آ٘تاای ثیٛتیاه ٞابی ٔٛضااؼی  ٚذكاه واطزٖ لبثااُ وٙتاطَ اؾاات.
ػف٘ٛت ثس ذیٓ ٌٛـ ذبضخی حبِت قسیس ثیٕبضی اؾات وا ٝزض افاطاز زیبثتیاه  ٚافاطاز ٔؿاٗ زیاسٔ ٜای قاٛز .ایاٗ ػف٘ٛات
ٔی تٛا٘س ثبفت ٞابی ظیاطیٗ ضا ٔاٛضز تٟابخٓ لاطاض زاز ٚ ٜثبػاا آؾایت اػصابة  ٚاؾاترٛاٖ خٕدٕا ٝقاس ٚ ٜحتای ٔٛخات
ٔطي ٌطزز .زضٔبٖ ٞابی تٟابخٕی ضاس ٔیىطٚثای  ٚا٘دابْ اػٕابَ خطاحای زض ٔاٛضز ثیٕابضاٖ ٔاٛضز ٘یابظ اؾات .ؾاٛز٘ٛٔٚبؼ
آئطٚغیٛٙظا ٕٞنٙیٗ ٔی تٛا٘س اظ ػٛأُ ػف٘ٛتٞبی ٔعٔٗ ٌٛـ ٔیب٘ی ثبقس.
عفًَت چطن
ػف٘ٛت ٞبی چكٕی زض پی تطٔٚبی اِٚی ٝزض لط٘ی ٝچكٓ ضخ ٔی زٙٞس (ذطاقیسٌی ٘بقی اظ ظذٓ ضٚی ؾطح چكٓ)  ٚؾپؽ ٘ؿجت
ثٚ ٝضٚز ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا اظ آة آِٛز ٜآؾیت پصیط ٔی قٛز .ظذٓ ٞبی لط٘ی ٝتٛؾؼ ٝیبفتٔ ٚ ٝی تٛا٘س ث ٝؾٛی ثیٕبضی ٞابی
ٚذیٓ تط چكٕی پیف ضٚز (زض صٛضت ػسْ زضٔبٖ).
ثبکتریوی ٍ اًذٍکبردیت
ثبوتطیٕی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا اظ ٘ظط وّیٙیىی ٘ؿجت ث ٝػف٘ٛت ؾبیط ثبوتطی ٞبی ٌطْ ٔٙفی غیط لبثُ تكریص اؾت اٌط چٝ
ٔیعاٖ ٔطي ٔ ٚیط زض ایٗ ثیٕبضاٖ ثبالتط اؾت .ایٗ ٔیعاٖ ثبالی ٔطي ٔٚیط ٔطث ٛاؾت ث )1( :ٝتٕبیُ ایٗ اضٌب٘یؿٓ ث ٝثیٕبضاٖ ثب
ضؼف ؾیؿتٓ ایٕٙی (ٚ )1یطٚال٘ؽ شاتی ثبوتطی .ثبوتطیٕی زض اغّت ٔٛاضز زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٛ٘ ٝتطٚپٙی ،زیبثت ،ؾٛذتٍی ٞابی
ٚؾیغ  ٚثسذیٕی ٞبی ٕٞبتِٛٛغیه ضخ ٔی زٞس .ثیكتط ٔٛاضز ثبوتطیٕی ؾٛز٘ٛٔٚبؾی اظ ػف٘ٛت زؾتٍب ٜتٙفؿی تحتاب٘ی ،زؾاتٍبٜ
ازضاضی ،پٛؾت  ٚثبفت ٞبی ٘طْ ذصٛص ًب ظذٓ ٞبی ؾٛذتٍی ٔٙكبء ٔای ٌیاطز .ظذآ ٞابی ٔكارص پٛؾاتی ثا٘ ٝابْ اوتیٕاب
ٌبٍ٘طٛ٘ٚظْ زض تؼساز وٕی اظ ثیٕبضاٖ زیاسٔ ٜای قاٛز  .ظذآ ٞاب ثا ٝصاٛضت ٕٛٞضاغیاه٘ ،ىطٚتیاه زض ٔای آیٙاس .آظٔبیكابت
ٔیىطٚؾىٛپی ،اضٌب٘یؿٓ ٞبی فطاٚاٖ ،ػطٚق ترطیت قس ٚ ٜثط طجك آ٘نا ٝزض ثیٕابضاٖ ٘اٛتطٚپٙی ا٘تظابض ٔای ضٚز ػاسْ حواٛض
٘ٛتطٚفیُ ٞب ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
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ا٘سٚوبضزیت ؾٛز٘ٛٔٚبؾی ثٚ ٝفٛض زض ٔٛاضز اؾتؼٕبَ ٘بزضؾت زاضٞٚبی زاذُ ٚضیسی ٔكبٞسٔ ٜی قٛزٚ .ؾابیُ تعضیاك آِاٛز ٜثاٝ
اضٌب٘یؿٓ (ثب ٔٙكبء آة آِٛز )ٜثبػا ا٘تمبَ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٔی قٛز .زضین ٝؾِ ٝرتی لّت اغّت زض ٌیط قس ٚ ٜثیٕبضی ؾایط ٔاعٔٗ
زاقت٘ ٚ ٝؿجت ث ٝػف٘ٛت زضینٞ ٝبی آئٛضتی ٔ ٚیتطاَ تكریص ثٟتطی زاضز.
سبیر عفًَتّب
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا اظ ػٛأُ ٔؤثط زض ثطٚظ ػف٘ٛت ٞبی ٔرتّفی اظ خّٕ ٝػف٘ٛات ٞابی ٌبؾتطٚایٙتؿاتیٙبَ ،زؾاتٍب ٜػصاجی
ٔطوعی  ٚؾیؿتٓ ػوال٘ی – اؾىّتی ٔی ثبقس .قطایط ظٔی ٝٙای الظْ ثطای اوثاط ػف٘ٛات ٞابی ؾٛز٘ٛٔٚبؾای ػجبضتٙاس اظ)1( :
حوٛض اضٌب٘یؿٓ زض ٔربظٖ ٔططٛة ( )1وبٞف یب حصف ؾیؿتٓ زفبػی ٔیعثابٖ (تطٔٚبٞابی خّاسی – حاصف فّٛض٘طٔابَ زض پای
ٔصطف آ٘تی ثیٛتیه ٛ٘ ٚتطٚپٙی).

تطخیص آزهبیطگبّی
کطت
اظ آ٘دب و ٝؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب ٘یبظٔٙسی ٞبی غصایی ؾبز ٜای زاض٘س ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا ضٚی ٔحیط ٞبی وكت ٔؼِٕٛی ٔثُ ثالزآٌبض یب
ٔه وب٘ىی آٌبض وكت زاز .زض ٔحیط ٔبیغ  ،ضقس ث ٝثرف ؾطحی ٔحیط وكت ٔحسٚز ٔی قٛز.
تطخیص
ٔٛضفِٛٛغی وّ٘ٛی (ا٘ساظِٕٛٞ -ٜیع -پیٍٕبٖ) (قىُ )11-7ثٕٞ ٝطا٘ ٜتبیح تؿت ٞبی ؾطیغ ثیٛقإیبیی (اوؿایساظ ٔثجات) ثاطای
تكریص اِٚی ٝث ٝوبض ٔی ض٘ٚس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ضقس ؾطیغ ِٕٛٞ ٚیع ثتب  ٚوّٙی ٞبی ٔؿطح ثب ِجاٞ ٝابی
ٔٙتكط ثٕٞ ٝطا ٜپیٍٕبٖ ؾجع ٘بقی اظ پیٛؾیب٘یٗ (آثی)  ٚفّٛئٛضؾیٗ (ظضز) زاقات ٚ ٝزاضای ثاٛیی قاجی ٝثا ٝاٍ٘اٛض اؾات .اٌطچاٝ
قٙبؾبیی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ٘ؿجتبً ؾبز ٜاؾت أاب تكاریص ؾابیط ؾاٛز٘ٛٔٚبؼ ٞاب ٕٔىاٗ اؾات ثا ٝا٘دابْ تؿات ٞابی
فیعیِٛٛغیىی ٌطاٖ لیٕتی ٘یابظ زاقاتٝ
ثبقس.

ضکککل 11-5هَرفَلککَشی کلٌککی سککَدٍهًَبس آئرٍشیٌککَزا ثککِ پیگوبًتبسککیَى سککجس رًککگ کککِ در انککر تَلیککذ رًککگ ّککبی
هحلَل در آة ( آثی پیَسیبًیي ٍ زرد فلَرسیي ) ثِ ٍجَد آهذُ تَجِ کٌیذ.

درهبى ،پیطگیری ،کٌترل
زضٔبٖ ٞبی ضس ٔیىطٚثی ػّی ٝؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب ثی ٘تید ٝاؾت ظیطا ( )1ثیٕبضاٖ ٔجتال ث٘ ٝمص ؾیؿتٓ ایٕٙای لابزض ثا ٝافاعایف
ػّٕىطز آ٘تی ثیٛتیىی ٘جٛز )1( ٜؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب ٘یع ث ٝطٛض تیپیه ث ٝثؿیبضی اظ آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔمبٙٔٚاس (خاس .)11-3َٚحتای
اضٌب٘یؿٓ ٞبی حؿبؼ ٘یع زض طی زضٔبٖ آ٘تی ثیٛتیىی ثب تِٛیس آ٘عیٓ ٞبی ذٙثی وٙٙس ٜفؼبِیت آ٘تی ثیٛتیه ( ثتبالوتبٔبظ )  ٚیب ثب
ا٘تمبَ پالؾٕیسٞبی ٔمبٔٚت اظ ؾٛیٞ ٝبی حؿبؼ  ٚیب ثب ٔٛتبؾی ٖٛزض غٖ وس وٙٙس ٜپٛضیٗ ٞبٔ ،مبٔ ْٚی ق٘ٛس .ث ٝػال ٜٚثطذای
اظ آ٘تی ثیٛتیه ٞب فبلس وبضایی ٔٙبؾت زض ٔحُ ػف٘ٛت ٞؿتٙس (ٔثُ فؼبِیت ضؼیف آٔیٌّٛٙیىٛظیسٞب زض ٔحایط اؾایسی آثؿا.)ٝ
ا٘تمبَ ایٌّٕٛٛ٘ٛثیٗ ٞب ٌ ٚطاِ٘ٛٛؾیت ٞب ثٙٔ ٝظٛض ثٟجٛز ؾیؿتٓ ایٕٙی ٔی تٛا٘س زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝػف٘ٛت ٞبی ؾٛز٘ٛٔٚبؾی ٚ
زاضای ٘مص ایٕٙی ٔفیس ٚالغ قٛز.
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وٛقف ثطای ضیك ٝوٙی ؾٛز٘ٛٔٚبؼ ٞب اظ ثیٕبضؾتبٖ ثی فبیس ٜاؾت .وٙتطَ ٔؤثط ػف٘ٛت ثبیس ثط پبی ٝپیكاٍیطی اظ آِاٛز ٜقاسٖ
ِٛاظْ اؾتطیُ ثیٕبضؾتب٘ی ٔثُ زؾتٍبٞ ٜبی زیبِیع  ٚتدٟیعات زضٔب٘ی ػف٘ٛت ٞبی تٙفؿی ثبقس .اؾتفبز ٜثی ضٚی ٝآ٘تی ثیٛتیه ٞب
٘یع ثبیس وٙتطَ قٛز تب ٔب٘غ اظ ثیٗ ضفتٗ فّٛض ٘طٔبَ  ٚایدبز ؾٛیٞ ٝبی ٔمب ْٚث ٝآ٘تی ثیٛتیه قٛز.
جذٍل 11-3هکبًیسن ّبی هقبٍهت آًتی ثیَتیکی در سَدٍهًَبس آئرٍشیٌَزا
آًتی ثیَتیک
ثتبالوتبْ
آٔیٌّٛٙیىٛظیس
وّطأفٙیىُ
فّٛضٚوٛییٞ ِٖٛٛٙب

هکبًیسن ّبی هقبٍهت
ٞیسضِٚیع ثتبالوتبْ ،وبٞف ٘فٛش پصیطی ،تاییط پطٚتئیٗ ٞبی اتصبِی
ٞیسضِٚیع آ٘عیٕی ثب اؾتیالؾی ،ٖٛآز٘یالؾی ٖٛیب فؿفٛضیالؾی ،ٖٛوبٞف ٘فٛشپصیطی ،تاییاط ٞاسف
ضیجٛظٔٚی
ٞیسضِٚیع آ٘عیٕی اظ ططیك اؾتیُ تطا٘ؿفطاظ ،وبٞف ٘فٛشپصیطی
تاییط ٞسف ( DNAخیطاظ) ،وبٞف ٘فٛشپصیطی

ثَرخَلذریب ()Burkholderia
چٟبضػوٛی و ٝلجالً ث ٝػٛٙاٖ ؾٛز٘ٛٔٚبؼ طجم ٝثٙسی ٔیقس٘س ایٙه ث ٝػٛٙاٖ اػوبی خٙؽ ثٛضذِٛسضیب ٔحؿٛة ٔایٌطز٘اس.
ثٛضذِٛسضیب ؾپبؾیب وٕپّىؿی اظ  ٌٝ٘ٛ 9اؾت و ٝایٗ ٌٞٝ٘ٛب تٛؾط تؿتٞبی فٛٙتیپیه قٙبؾبیی ٔیق٘ٛس  ٚایٗ ٔدٕٛػ ٝث٘ ٝبْ
وٕپّىؽ ثٛضذِٛسضیب ؾپبؾیب قٙبذتٔ ٝیقٛز .ثٛضذِٛسضیب ؾپبؾیب  ٚثٛضذِٛسضیب ؾٛزٔٚبِئی اظ پبتٛغٖ ٞابی ٟٔآ ا٘ؿاب٘ی ٞؿاتٙس.
ثٛضذِٛسضیب ٌالزیِٛیٔ ٚ 1بِئی ٘سضتبً ػف٘ٛتٞبی ا٘ؿب٘ی ایدبز ٔیوٙٙس.
ؾپبؾیب ٕٞب٘ٙس آئطٚغیٛٙظا ٔی تٛا٘س زض ؾطٛح ٔططٛة وّٙیع ٜقس ٚ ٜث ٝطٛض ٔؼٕ َٛزض ایدبز ػف٘ٛت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی زذبِت زاضز.
ػف٘ٛت ٞبی حبصُ اظ ایٗ اضٌب٘یؿٓ قبُٔ )1( :ػف٘ٛت ٞبی زؾتٍب ٜتٙفؿی زض ٔجتالیبٖ ث ٝؾیؿتیه فیجطٚظیؽ یب ثیٕبضی ٞبی
ٌطاِ٘ٔٛٛبتٛظ ٔعٔٗ )1( ،ػف٘ٛت زؾتٍب ٜازضاضی زض ثیٕبضاٖ اؾتفبز ٜوٙٙس ٜاظ وبتتط ( )3ؾاپتی ؾإی ذصٛصابً زض ثیٕابضا٘ی وا ٝاظ
وبتتطٞبی آِٛز ٜزض ٖٚضٌی اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس  )2( ٚؾبیط ػف٘ٛت ٞبی فطصت طّت ٔی ثبقس.
ٕٞب٘ٙس ؾبیط ػف٘ٛت ٞبی ضیٛی ػف٘ٛت ثٛضذِٛسضیب ؾپبؾیب ٚیطٚال٘ؽ وٕی زاقتٙٔ ٚ ٝدط ثٔ ٝطي ٕ٘ی قٛز .ایاٗ اضٌب٘یؿآ ثاٝ
تطی ٔتٛپطیٓ -ؾِٛفٔٛتٛوؿبظ َٚحؿبؼ ٔی ثبقس .اٌط چ ٝایٗ پبتٛغٖ زض قطایط آظٔبیكٍبٞی ث ٝپیپطاؾیّیٗ حؿبؾیت ٘كبٖ ٔی
زٞس أب اؾتفبزٚ ٜؾیغ اِطیف ؾفبِٛؾپٛضیٗ ٞب  ٚؾیپطٚفّٛوؿبؾیٗ ٞب ثبػا قس ٜو ٝپبؾد وّیٙیىی ثا ٝایاٗ آ٘تای ثیٛتیاه ٞاب
ضؼیف قٛز .ثٛضذِٛسضیب ؾٛزٔٚبِئی ؾبپطٚفیتی اؾت و ٝزض آة ،ذبن  ٚؾجعیدبت یبفت ٔی قٛز.
ایٗ اضٌب٘یؿٓ ا٘تكبض خٟب٘ی زاقت ٝأب ث ٝطٛض ػٕس ٜزض آؾیبی خٛٙثیٙٞ ،س ،آفطیمب  ٚاؾتطاِیب زیسٔ ٜی قٛز .اضٌب٘یؿٓ ثبػا ایدابز
ػف٘ٛت فطصت طّت ث٘ ٝبْ ّٔیٛئیسٚظ قٛز .زض افطاز ثب ؾیؿتٓ ایٕٙی ٔٙبؾت ٔی تٛا٘س ث ٝصٛضت ػف٘ٛت چطوی حابز یاب ػف٘ٛات
ضیٛی ٔعٔٗ ظبٞط قٛز .ثیٕبضی ٔی تٛا٘س اظ چٙس ضٚظ تب چٙس ؾبَ ث ٝط َٛا٘دبٔس
ٔیّ ٛئیسٚظیؽ تظبٞطات ٔتفبٚتی زاضز .اوثط افطازی و ٝثب ایٗ پبتٛغٖ تٕبؼ زاقت ٝا٘س ثس ٖٚػالٔات ٞؿاتٙس أاب ػف٘ٛات چطوای
پٛؾتی ٔٛضؼی زض ثطذی اظ افطاز ایدبز قس ٚ ٜثب ِٙفبز٘ٛپبتی ٔٛضؼی ،تت  ٚتٟٛع ز٘جبَ ٔی قٛز .ایٗ فطْ اظ ثیٕبضی یب ثس ٖٚثدب
ٌصاقتٗ ػبضض ٝای ثٟجٛز ٔی یبثس  ٚیب ث ٝؾطػت ث ٝؾٕت ؾپؿیؽ قسیس پیكطفت ٔی وٙس .ؾأٛیٗ فاطْ ثیٕابضی ثا ٝصاٛضت
ثیٕبضی ضیٛی اؾت اظ حبالت ذفیف تب حبالت (اظ ثط٘ٚكیت ذفیف تب پ٘ٛٔٛٙی ٘ىطٚظ زٙٞس ٚ )ٜزض صٛضت ػسْ زضٔبٖ ٔٙبؾت آ٘تی
ثیٛتیىی ایدبز حفط ٜضخ ٔی وٙس .أطٚظ ٜاظ ثٛضذِٛسضیب ؾٛزٔٚبِئی ث ٝػٛٙاٖ ؾالح ثیِٛٛغیه اؾتفبزٔ ٜی قٛز ،زض ٘تید ٝوبض ضٚی
ایٗ ثبوتطی ٔحسٚزیت ٞبیی زاضز  ٚزض آظٔبیكٍبٞ ٜبیی ؤ ٝدٛظ الظْ ضا زاض٘س تحمیمبت ا٘دبْ ٔی قاٛز .خساؾابظی ؾاٛزٔٚبِئی
ثطای تكریص ثبیس ثب زلت ا٘دبْ قٛز ظیطا اضٌب٘یؿٓ ث ٝقست ػف٘ٛت ظاؾت .تطویت تطی ٔتٛپطیٓ -ؾِٛفٔٛتٛوؿبظٔ ٚ َٚصاطف
ٌؿتطز ٜؾفبِٛؾپٛضیٗ ثطای زضٔبٖ ػف٘ٛت ؾیؿتٕیه تٛصیٔ ٝی قٛز.

1. Burkholderia gladioli
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استٌَترٍفَهًَبس هبلتَفیلیب ()Stenotrophomonas maltophilia
اؾتٛٙتطٚف٘ٛٔٛبؼ ٔبِتٛفیّیب اظ ثبؾیُ ٞبی غیط ترٕیطی ٌ ٚطْ ٔٙفی اؾت .ایٗ اضٌب٘یؿٓ لجالً زض ٌاط ٜٚؾاٛز٘ٛٔٚبؼ ٞاب طجماٝ
ثٙسی ٔی قس ؾپؽ زض خٙؽ ٌعا٘ت٘ٛٔٛبؼ لطاض ٌطفت ٟ٘ ٚبیتبً ث ٝخٙؽ اؾتٛٙتطٚف٘ٛٔٛبؼ ٔٙتماُ قاسٔ .بٞیات فطصات طّجای
قٙبذت ٝقس ٜاضٌب٘یؿٓ ثبػا ایدبز ػف٘ٛت زض افطاز ضؼیف  ٚآؾیت ٔىب٘یؿٓ ٞبی زفبػی ٔیقٛز  ٚاظ آ٘دابیی وا ٝایاٗ ثابوتطی
٘ؿجت ث ٝثؿیبضی اظ آ٘تی ثیٛتیه ٞبی  βالوتبْ  ٚآٔیٌّٛٙیىٛظیسی ٔمب ْٚاؾت ،ثیٕبضاٖ ثبیس تحت زضٔبٖ آ٘تی ثیٛتیىی طٛال٘ی
ٔست لطاض ٌیط٘س وٕٞ ٝیٗ ٔؿئّ ٝذطط ػف٘ ٛت ظایی ایٗ پبتٛغٖ ضا افعایف ٔی زٞس .طیف ػف٘ٛت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی حبصُ اظ ایٗ
اضٌب٘یؿٓ ٚؾیغ ثٛز ٚ ٜقبُٔ ثبوتطیٕی ،پ٘ٛٔٛٙیٙٙٔ ،ػیت ،ػف٘ٛت ٞابی ظذٕای  ٚػف٘ٛات ٞابی ٔدابضی ازضاضی ٔایثبقاس .زض
اپیسٔیٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ضزپبیی اظ ایٗ ثبوتطی زض ٔحّٞ َٛبی ضس ػفا٘ٛی وٙٙاس ،ٜزؾاتٍبٞ ٜابی زضٔاب٘ی تٙفؿای  ٚتدٟیاعات
ٕ٘بیكٍط ٔ ٚبقیٗٞبی ید ؾبظ زیس ٜقس ٜاؾت.
آ٘تی ثیٛتیه تطاپی ث ٝػّت ٔمبٔٚت ثبالی اضٌب٘یؿٓ پینیس ٜاؾات .تاطی ٔتاٛپطیٓ -ؾِٛفٔٛتٛوؿابظ َٚفؼابَ تاطیٗ زاض ٚػّیاٝ
اضٌب٘یؿٓ ثٛز ٓٞ ٜچٙیٗ فؼبِیت ذٛثی ٘یع زض ٔٛضز وّطأفٙیىُ  ٚؾفتبظیسیٓ زیس ٜقس ٜاؾت.
اسیٌتَثبکتر ()Acinetobacter
طجم ٝثٙسی اؾیٙت ٛثبوتط ؾط زض ٌٓ وٙٙس ٜاؾت .ایٗ خٙؽ ٔی تٛا٘س ث ٝزٌ ٚط ٜٚتمؿیٓ قٛز ٌٝ٘ٛ :ای وٌّٛ ٝوع اوؿایساتی ٛاؾات
(اؾیٙتٛثبوتط ثٔٛب٘ی 1و ٝقبیؼتطیٗ اؾت)  ٌٝ٘ٛ ٚای ٌّٛوع غیط اوؿیساتیٞ ٛؿتٙس (اؾیٙتٛثبوتط ِٛفی .)1اؾیٙتٛثبوتط ٞاٛاظی ٔطّاك
اؾت ،اوؿیساظ ٔٙفیٌ ،طْ ٔٙفی ،ثكىُ وٛوٛثبؾیُ (قىُٞ )11-6ؿتٙس .اؾایٙتٛثبوتطٞب زض طجیؼات  ٚزض ثیٕبضؾاتبٖ ٞاب یبفات
ٔیق٘ٛس .آٟ٘ب زض ؾطٛح ٔططٛة ٔثُ ٚؾبیُ زضٔب٘ی تٙفؿی  ٚزض ؾطٛح ذكه ٔثُ پٛؾت ا٘ؿبٖ ؤ ٝؼٕٛالً ٔحُ قبیؼی ثطای
ثبوتطی ٞبی ٌطْ ٔٙفی ٘یؿت زیسٔ ٜی ق٘ ٛس .ایٗ ثبوتطی ٞب ٘رؿتیٗ ثركی اظ فّٛض ٘طٔبَ اٚضٚفبض٘ىؽ زض تؼساز وٕی اظ افاطاز
ؾبِٓ ٞؿتٙس و ٝزض طی زٚضاٖ ثؿتطی قسٖ زض ثیٕبضؾتبٖ ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی تىثیط ٔی یبثٙس.
اؾیٙتٛثبوتطٞب اضٌب٘یؿٓ ٞبی فطصت طّجی ٞؿتٙس و ٝثبػا ایدبز ػف٘ٛت ٔدبضی تٙفؿیٔ ،دبضی ازضاضی  ٚظذٓٞب  ٚؾپتیؾإی
ٔی ٌطز٘س افطاز زض ٔؼطض ذطط ثطای ػف٘ٛتٞبی اؾیٙتٛثبوتط ،افطازی ٞؿتٙس و ٝآ٘تی ثیٛتیه ٞبی ٚؾیغ اِطیف ٔصاطف واطزٜ
ا٘س ،اذیطاً خطاحی زاقت ٝا٘س یب آٟ٘بیی و ٝاظ زؾتٍب ٜتٙفؿی ٔصٛٙػی اؾتفبز ٜوطز ٜا٘س .زضٔبٖ ػف٘ٛت ٞب ٔكىُ اؾات ظیاطا ایاٗ
اضٌب٘یؿٓ ٞب ذصٛصبً ثٔٛب٘ی اغّت ث ٝآ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔمبٞ ْٚؿتٙس .آ٘تی ثیٛتیه ثبیس ثاب ا٘دابْ تؿات ٞابی تؼیایٗ حؿبؾایت
ا٘تربة قٛز  ٚزض ٔٛاضز قسیس ػف٘ٛت ،زضٔبٖ ثبیس قبُٔ آ٘تی ثیٛتیهٞبی ثتبالوتابْ (ؾافتبظیسیٓ ،ایٕای پا )ٓٙثإٞ ٝاطا ٜیاه
آٔیٌّٛٙیىٛظیس ثبقس.

ضکل 11-6رًگ آهیسی گرم اسیٌتَثبکترثَهبًی

هَراکسال ))Moraxella
ایٗ ٌط٘ ٜٚیع ثط اؾبؼ آ٘بِیعٞبی اؾیس٘ٛوّئیه طجم ٝثٙسی قس ٜا٘سٛٔ .ضاوؿال وبتبضاِیؽ ٘یع ٔ ٟٓتاطیٗ پابتٛغٖ ایاٗ ٌاط ٜٚثاٝ
حؿبة ٔی آیسٛٔ .ضاوؿال ٛٞاظی ٔطّك ،اوؿیساظ ٔثجت  ٚزیپّٛوٛن ٌطْ ٔٙفی اؾت (قىُ ٛٔ .)11-5ضاوؿال وبتابضاِیؽ ػّات
قبیغ ثط٘ٚكیت  ٚثط٘ٚىٛپ٘ٛٔٛٙی ٔیثبقس (زض ثیٕبضاٖ ٔؿٗ ٔجتال ث ٝثیٕبضی ٞبی ضیٛی)ٕٞ .نٙیٗ ٔی تٛا٘س ٔٛخات ؾایٛٙظیت ٚ
اٚتیت قٛز  .ز ٚػف٘ٛت لجّی زض افطاز ؾبِٓ  ٓٞزیسٔ ٜی قٛز .ثؿیبضی اظ ایعٞ ِٝٚب لبزض ث ٝتِٛیس آ٘عیٓ ٞبی  βالوتبٔابظ ٞؿاتٙس ٚ
ث ٝپٙی ؾیّیٗ ٔمبٔ ْٚی ثبقٙس .أب ایٗ ثبوتطی ٞب ث ٝؾفبِٛؾپٛضیٗ ،اضیتطٔٚبیؿیٗ،
1- Acintobacter baumannii
2- Acintobacter lwoffii

216

فصل دوازدهم  :باسیل های گرم منفی و غیر تخمیری

تتطاؾبیىّیٗ ،تطی ٔتٛپطیٓ – ؾِٛفبٔتٛوؿبظ ٚ َٚتطویجی اظ پٙی ؾیّیٗ  ٚیه ٟٔبض وٙٙس ٜثتبالوتبٔبظ (والٚٚال٘یه اؾیس) حؿبؼ
ٞؿتٙس .زٛٔ ٌٝ٘ٛ ٚضاوؿال اُؾّٙؿیؽٛٔ ٚ 1ضاوؿال ٘بٖ ِیىٛفبؾٙؽ 1زض ؾطح پٛؾت  ٚاػوبی ٔربطی زٞبٖ  ٚزؾتٍب ٜازضاضی-
تٙبؾّی ٚخٛز زاض٘س .ایٗ ٌٞ ٝ٘ٛب ٘سضتبً ػف٘ٛت ٞبی فطصت طّت ایدبز ٔی وٙٙس.

ضکل 11-7رًگ آهیسی گرم هَراکسال کبتبرالیس

خالصِ
خالصِی سَدٍهًَبس آئرٍشیٌَزا
ثیوبریّب
فیسیَلَزی ٍ سبختبر
ثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفی وٛچهٛٞ ،اظی ٔطّك ،غیاط ترٕیاطی ،ضخٛع قٛز ث ٝوبزض ثؼسی
٘یبظٔٙسی ٞبی تاصی ٝای ؾبزٜ
وپؿ َٛاٌعٚپّی ؾبوبضیسی ٔٛوٛئیسی
تطخیص
ٍیرٍالًس
ٔطاخؼ ٝث ٝخس11-1 َٚ
اپیذهیَلَشی
زض ٔىبٖ ٞبی ٔططٛة زض ثیٕبضؾتبٖ (ٔب٘ٙس ٌّساٖ ٞاب ،ظاطف
قٛیی ،تٛاِت ،زؾتٍب ٜزیبِیع  ٚوٕه تٙفؿی)  ٚزض طجیؼت ثاٝ
ٚفٛض یبفت ٔی قٛز.
ضٚیساز فصّی ذبصی ثطای ثیٕبضی ٚخٛز ٘ساضز.
وّ٘ٛیعاؾیٌ ٖٛصضا زض ٔدطای تٙفؿی ٔ ٚؼس – ٜضٚزٜای ثیٕبضاٖ
ثؿتطی ثٚ ٝیػ ٜآٟ٘بیی و ٝثب آ٘تی ثیٛتیه ٞبی ٚؾایغ اِطیاف
زضٔبٖ ٔی ق٘ٛس یب زض ٔؼطض اثعاض وٕه تٙفؿی لطاض زاض٘س یاب
ثٔ ٝست طٛال٘ی زض ثیٕبضؾتبٖ ثؿتطی ٞؿتٙس.

ث ٝؾطػت ثط ضٚی ٔحایط ٞابی ٔتاسا َٚآظٔبیكاٍبٞی ضقاس
ٔی وٙس.
ؾٛز٘ٛٔٚبؼ آئطٚغیٛٙظا ثب صفبتی ٘ظیط ثتب ِٕٛٞیع ،پیٍٕبٖ ؾجع
 ٚثٛی اٍ٘ٛض ٚ ٚاوٙف ٞبی ثیٛقیٕیبیی ؾبزٔ( ٜب٘ٙاس ٚاواٙف
ٔثجت اوؿیساظ ٔ ٚصطف اوؿیساتی ٛلٙسٞب) قٙبؾبیی ٔی قٛز.
درهبى ،پیطگیری ٍ کٌترل
اؾتفبز ٜتٛأْ اظ آ٘تی ثیٛتیه ٞبی ٔؤثط (ٔب٘ٙس آٔیٌّٛٙیىٛظیس ٚ
آ٘تی ثیٛتیه ٞبی ثتبالوتبْ) غبِجبً ضطٚضی اؾت .زضٔابٖ تاه
زاضٚیی وبضایی ٘ساضز ٔ ٚی تٛا٘س ؾٛیٞ ٝبی ٔمب ْٚضا ثطٌعیٙس.
ػف٘ٛت ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ثبیس ثب ٘ظبضت ثط ٘ح ٜٛاؾتطیّیعاؾیٖٛ
اثعاضٞبی ٔٛخٛز زض ثیٕبضؾتبٖ تحت وٙتطَ زضآیس .اؾتفبز ٜغیط
ضااطٚضی اظ آ٘تاای ثیٛتیااه ٞاابی ٚؾاایغ اِطیااف ثبػااا ثااطٚظ
اضٌب٘یؿٓ ٞبی ٔمب ْٚث ٝزاضٔ ٚی قٛز.

1. Moraxella osloensis
2. Moraxella nonliquefaciens
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خالصِی عالین ثبلیٌی ًبضی از ثبسیل ّبی پبتَشى گرم هٌفی ٍ غیر تخویری
کوپلکس ثَرخَلذریب سپبسیب
سَدٍهًَبس آئرٍشیٌَزا P.aeruginosa
عفًَککت ریککَی :طیفاای اظ تحطیااه ذفیااف ثااط٘ٚف B.cepacia complex
(تطاوئٛثط٘ٚكاایت) تااب ٘ىااطٚظ پبضا٘كاایٓ ضیاا( ٝثط٘ٚىٛپٔٛٙاا٘ٛی عفًَت ّکبی ریکَی :طیفای اظ ثط٘ٚىٛپٔٛٙا٘ٛی اِٚیا ٝزض
ثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝؾیؿتیه فیجطٚظیؽ تب ثیٕابضی ٌطاِ٘ٔٛٛابتٛظ
٘ىطٚظاٖ)
ٔعٔٗ
عفًَت اٍلیِ پَست :ػف٘ٛت فطصت طّت ظذآٞاب (ٔاثالً
ؾٛذتٍی) تب ػف٘ٛت ٔٛضؼی فِٛیىَٞٛبی ٔٔ( ٛثالً ثا ٝزِیاُ عفًَت ّبی فرصت طلکت :ػف٘ٛات ٔدابضی ازضاضی زض
ثیٕبضا٘ی و ٝؾ٘ٛس ازضاضی زاض٘س :ثبوتطی زض ثیٕابضاٖ ٔجاتال ثاٝ
غٛطٚ ٝض قسٖ زض آة آِٛزٔ ٜب٘ٙس ٚاٖ زاؽ)
٘مص ایٕٙی ثب وبتتطٞبی زاذُ ػطٚلی آِٛز.ٜ
عفًَت هجبری ادراری :ػف٘ٛت فطصت طّت زض ثیٕابضا٘ی
و ٝاظ وبتتطٞبی ازضاضی اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس یاب تحات زضٔابٖ ثاب ثَرخَلذریب سَدٍهبلئیB.pseudomallei
عفًَت ّبی ریَی :طیفی اظ وّٙیعاؾی ٖٛثس ٖٚػالٔت تاب
آ٘تی ثیٛتیه ٞبی ٚؾیغ اِطیف ٞؿتٙس.
تكىیُ آثؿٝ
عفًَت گَش :ثاب طیفای اظ ٔكاىالت اظ تحطیاه ٌاٛـ
ذبضخی
(ٌٛـ قٙبٌطاٖ) تب ترطیت ٟٔبخٓ اؾترٛاٖ ٞابی خٕدٕا،ٝ
ػف٘ٛت ٌٛـ ٕٞطا ٜاؾت.

استٌَترٍفَهًَبس هبلتَفیلیب
S.maltophilia
عفًَت ّبی فرصت طلت :ػف٘ٛت ٞبی ٔرتّف ( ث ٝطٛض
قبیغ تط ،ضیٛی ٔ ٚدبضی ازضاضی ) زض ثیٕبضاٖ ٘مص ایٕٙی واٝ
لجالً تحت زضٔبٖ آ٘تی ثیٛتیه ٞبی ٚؾیغ اِطیف لاطاض ٌطفتاٝ
ا٘س.
گًَِ ّبی اسیٌتَثبکتر Acinetobacter species
ػف٘ٛت ٞبی ضیٛی :پبتٛغٖ ٞبی فطصت طّت زض ثیٕبضا٘ی واٝ
زضٔبٖ ٞبی تٙفؿی زضیبفت ٔی وٙٙس.
گًَِ ّبی هَراکسال Moraxella species

عفًَت چطن :ػف٘ٛت فطصت طّت لط٘ی ٝآؾیت زیس ٚ ٜلطاض
ٌطفت ٝزض ٔؼطض ػف٘ٛت
ثبکتریوی :ا٘تكبض ثبوتطی اظ ػف٘ٛت اِٚیأ( ٝاثالً ضیاٛی) تاب
ثبفت ٞبی زیٍطٔ ،ی تٛا٘س ثٚ ٝؾیّ ٝضبیؼبت ٘ىطٚتیه پٛؾت
ٔكرص قٛز (اوتیٕبٌبٍ٘طٚظْ) و ٝتٛؾط وٕپّىؽ ثٛضذِٛسضیب
عفًَت ّبی ریَی :تطاوئٛثط٘ٚكیت یاب ثط٘ٚىٛپٔٛٙا٘ٛی زض
ؾپبؾیب ایدبز ٔیقٛز.
ثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝثیٕبضی ضیٛی ٔعٔٗ (ث ٝطٛض قبیغ تاط تٛؾاط
عفًَت ّبی ریَی ٟٓٔ :تطیٗ ػف٘ٛت ٞبی ٍ٘اطاٖ وٙٙاسٛٔ ٜضاوؿال وبتبضاِیؽ ایدبز قس)ٜ
زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٌ ٝطاِ٘ٔٛٛبتٛظ ٔعٔٗ یب ؾیؿتیه فیجطٚظیؽ
اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ترطیت لبثُ تاٛخٟی زض ثبفات ضیا ٝایدابز
وٙس.
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فصل ظیسدّن
کَکَباظیل ّای گرم هٌفی ،برٍظال ،فراًعیعال،
لصیًَال،بَردتالّ،وَفیلَض ٍ باکتری ّای خَیؽاًٍذ آى

اّذاف فصل
داًؽجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ بَد:
-

دس ٔٛسد خلٛكیبر ػبخشبسی  ٚوـز وٛوٛثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی سٛضیح دٙٞذ.

-

وٛوٛثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٔ ٟٓسا ٘بْ ثجش٘ذ.

-

عٛأُ ثیٕبسیضایی وٛوٛثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٔ ٟٓسا ؿشح دٙٞذ.

-

دبسٛط٘ض  ٚثیٕبسیٟبی ٘بؿی اص وٛوٛثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٔ ٟٓسا ؿشح دٙٞذ.

-

سٚؿٟبی سـخیق ،دسٔبٖ  ٚدیـٍیشی عف٘ٛشٟبی وٛوٛثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی سا سٛضیح دٙٞذ.

برٍظال ٍ فراًعیعال
فشا٘ؼیؼال  ٚثشٚػال دبسٛطٖ ٞبی ٟٔمٓ ایامبد وٙٙمذ ٜثیٕبسیٟمبی ٔـمششن ثمیٗ ا٘ؼمبٖ  ٚسیمٛاٖ ٞؼمشٙذ .ایمٗ اسٌب٘یؼمٓ ٞمب
ث ٝعٛٙاٖ عبُٔ ثبِم ٜٛدس ثیٛسشٚسیؼٓ ،وٛوٛثبػیُ ثؼیبس وٛچه ،دیش سؿذ ٔ ٚـىُ دؼٙذ ٞؼشٙذ.
برٍظال
جٙغ ثشٚػال داسای ؿمؾ ٌ٘ٛم ٝاػمز ،چٟبسٌ٘ٛم ٝوم ٝػمجت ثشٚػمّٛص دس ا٘ؼمبٖ ٔمی ؿم٘ٛذ عجبسسٙمذ اص :ثشٚػمال بثٛسسمٛع،
ثشٚػممال ّٔممی سٙؼممیغ ،ثشٚػممال ػممٛالیغ  ٚثشٚػممال وٙممیغ وممبدس  .)11-1ثشخممی اػممبٔی ثممش دبیممٙٔ ٝج ممی وممٝ
ال  :ػمشدیٛیذ ثمشٚع
ٔیىشٚثیِٛٛطیؼز ٞب بٟ٘ب سا جذا ٕ٘ٛد ٜا٘مذ  ٚاسٌب٘یؼمٓ ٞمب سا ؿمشح داد ٜا٘مذ ٔـمخق ٔمی ٌمشددٔ ،می ی
ال :
{ ثشٚػّٛص} ثش٘بسدث { ًٙثیٕمبسی ثٙمً}  ٚیمب س ظمبٞش وّیٙیىمی سمت ٔمٛا )  ٚیمب ٘مٛاسی وم ٝؿمیٛر دیمذا ومشدٔ ٜمی ی
ست ٔبِز ،ست ٔشٙبٚة ٔذیششا٘ ٝای ،ست ومٞ ٜٛمبی ٌیمت ساِشمبس ،سمت سٚػمشبی وب٘ؼمشبٖ سیٛٙدمُ ،سمت ومشر) .ثمب ایمٗ سمبَ
ٔشذا َٚسشیٗ عجبسر ٔٛسد اػشفبد ٜثشٚػّٛص اػز.
فیسیَلَشی ٍ ظاختار
ٌٞ ٝ٘ٛب ثٚ ٝػمیّٔ ٝیضثمبٖٔ ،خم ضٖٔ ،ـخلمبر سؿمذ ،ف بِیمز ثیٛؿمیٕیبیی ٞ ٚمٓ چٙمیٗ سشویجمبر اػمیذٞبی چمشة ٔٛجمٛد
دس دیممٛاس ٜػممِّٛی ؿممبٖ سـممخیق دادٔ ٜممی ؿمم٘ٛذ .ثشٚػممال وٛوٛثبػممیُ ٞممبی ٌممشْ ٔٙفممی وٛچممه  1.5µmسممب
 ،) 0.5×0.6فبلذ سشوز ٘ ٚیض فبلمذ وذؼمٔ َٛمی ثبؿمذ .سٚی ٔکمیظ وـمز ثم ٝبٞؼمشٍی سؿمذ ٔمی وٙمذ .ؿمذیذ یا ٞمٛاصی
ثٛد ٚ ٜث ضی ػمٛیٞ ٝمب ثمشای سؿمذ ٘یمبص ثم CO2 ٝثم ٝكمٛسر ٔىٕمُ داس٘مذ  ٚوشثٞٛیمذسار سا ٕ٘می سٛا٘ٙمذ سخٕیمش وٙٙمذ.
ػممٛیٞ ٝممبی جممذا ؿممذ ٜاص ا٘ؼممبٖ وبسممب ص  ٚاوؼممیذاص ٔیجممز ٞؼممشٙذ .سٛا٘ممبیی اسیممبر ٘یشممشار سا داس٘ممذ  ٚداسای ف بِیممز اٚس ٜبص
ٔخشّممه ٞؼممشٙذ .ثشٚػممال بثٛسسممٛع  ٚثشٚػممالّٔی سٙؼممیغ داسای د ٚب٘شممی طٖ ػممغکی ٔـممششن ٔممی ثبؿممٙذ :ب٘شممی طٖ
ٞممبی  ، M ٚ Aثشٚػممال بثٛسسممٛع داسای ٔیممضاٖ صیممبدی اص ب٘شممی طٖ ٔ Aممی ثبؿممذ  ٚثشٚػممالّٔی سٙؼممیغ داسای ّظممز
ثب یی اص ب٘شمی طٖ ٔ Mمی ثبؿمذ .ثشٚػمال وٙمیغ اص ٘ظمش ب٘شمی ط٘شیىمی ٘بٔـمخق اػمز  ٚاص ایمٗ س ٚسٛػمظ سٚؽ ٞمبی
ػشِٛٚطیه و ٝثشای ؿٙبخشٗ دیٍم ش ٌ٘ٛمٞ ٝمبی دمبسٛطٖ اػمشفبدٔ ٜمی ؿمٛد ؿمٙبخشٕ٘ ٝمی ؿمٛد .وّم٘ٛی ثم ٝكمٛسر كمب
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ٕٛٞطٖ  ٚؿمفب ) یمب خـمٗ ٌشا٘م ٛس یمب چؼمجٙبن)  ٚثمٚ ٝػمیّ ٝب٘شمی طٖ ِ Oیذمٛدّی ػمبوبسیذ دیمٛاس ٜػمِّٛی ٔـمخق
ٔی ؿ٘ٛذ .ب٘شی ػشْ ٞب اص یمه فمشْ كمب ) ثمب فمشْ دیٍمش خـمٗ) ٚاومٙؾ ٔشممبع داس٘مذٌ٘ٛ .مٞ ٝمبی ثشٚػمال ٚاثؼمشٝ
ث ٝب٘شی طٖ ٞبی ٔ M ٚ Aی ثبؿٙذ و ٝدس ص٘ایش ٠دّی ػبوبسیذی  Lps Oكب لشاس داسد.

کادر 13-1ارگاًیعن ّای هْن
ارگاًیعن ّا
ثشٚػال Brucella

تاریخچِ پیذایػ
ث٘ ٝبْ وبؿه بٖ ػش دیٛیذ ثشٚع اِٚیٗ وؼی و ٝایٗ اسٌب٘یؼٓ سا ث ٝعٛٙاٖ
عبُٔ ست ٔٛا ؿٙبخز.

ثشٚػال بثٛسسٛع B.abortus

بثٛسسٛع ثٙ ٔ ٝبی ػمظ ایٗ اسٌب٘یؼٓ ٔؼئ َٛػمظ دس سیٛا٘بر بِٛدٜ
اػز).

ثشٚػال ّٔی سٙؼیغ B.melitensis
ّٔی سٙؼیغ ،ا٘شمبَ یبفش ٝاص جضیشٔ ٜبِز ف ّی و ٝاِٚیٗ ثبس سٛػظ ثشٚع
سـخیق داد ٜؿذ.
ثشٚػال ػٛالیغ B.suis

ػٛالیغ ،دس خٛن ٞب دبسٛطٖ خٛن)

ثشٚػال وب٘یغ B. canis

وب٘یغ ،دس ػً ٞب دبسٛطٖ ػً)

فشا٘ؼیؼال Francisella

ث٘ ٝبْ ٔیىشٚثیِٛٛطیؼز أشیىبیی ث٘ ٝبْ ادٚاسد فشا٘ؼیغ وؼی و ٝثشای اِٚیٗ
ثبس س ٛسٔی سا سٛكیه ٕ٘ٛد .س ٛس٘ؼیغ ی ٙی ا٘شمبَ یبفش ٝاص وـٛس س ٛس

فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ سیخ) A
)F.tularensis (typeA

اؿبس ٜثٔ ٝىبٖ اِٚیٗ جذاػبصی

فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ  ٛٞسوشیىب سیخ ) B
)F.tularensis holarctica (type B

جبیی و ٝثشای اِٚیٗ ثبس ثیٕبسی ؿشح داد ٜؿذ.

فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ صیشٌٔ ٝ٘ٛذیب بػیبسیىب
F.tularensis spp.media asiatica

جذا ؿذ ٜاص بػیبی ٔیب٘ٝ

فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ صیشٌٚٛ٘ ٝ٘ٛی ػی دا
F.tularensis spp. Novisida

٘ٚٛیغ ی ٙی جذیذ ،ػیذا ی ٙی وـٙذ ،ٜوـٙذ ٜجذیذ)

فشا٘ؼیؼال فیّٔٛیشاٌیب F.philomiragia

اؿبس ٜث ٝجذاؿذٖ اص بة ٞبی ساوذ سبٚی ِاٗ
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کادر 13-2خالصِ ای از عفًَت ّای برٍظال
بیواری ّا
فیسیَلَشی ٍ ظاختار
وٛوٛثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔیجز ٔٙفمی ثؼمیبس وٛچمه (0.5 ×0.6 ،ثشٚػّٛص
) 1.5 mیش سخٕیشی،
ٛٞاصی ٔغّك٘،یبص ثٔ ٝکمیظ ٞمبی اخشلبكمی  ٚدٚس ٜا٘ىٛثبػمی ٖٛتؽخیص
ع٘ ٛی ثشای سؿذ دس ٔکیظ وـز
ٔیىشٚػىٛح یش سؼبع اػز.
وـز خٔ ٚ ٖٛغض اػمشخٛاٖ  ٚثبفمز بِمٛد )ٜاخشلبكمی ٚ
ٍیرٍالًط
سؼبع اػز أب ٘یمبص ثم ٝا٘ىٛثبػمی ٖٛعم٘ ٛی ٔمذر داسد.
دبسٛطٖ داخُ ػِّٛی و ٝدس ثشاثش ٔمشي ػمشٔی  ٚفبٌٛػمیشی ٔممب ْٚسذالُ  1سٚص سب ٞ 1فش)ٝ
ػشِٛٚطی ثشای اثجبر سـخیق ثبِیٙی ث ٝوبس ٔی سٚد.
اػز.
افضایؾ چٟبس ثشاثشی دس سیشش یب ثیـشش ،ثشای ٔبٞ ٜب  ٚػبَ ٞب
وّ٘ٛی كب دس اسسجبط ثب ٚیش٘ ٚغ ثبوششی اػز.
سیشش ثب ٔب٘ذٚ ،ٜاوٙؾ ٔشمبع ثب ػبیش ثبوششی ٞب
اپیذهیَشی
ٔخبصٖ ا٘ؼمب٘ی ثمض ٌٛ ٚػمفٙذ ثشٚػمال ّٔمی سٙؼمیغ)ٌ ،مبٔٚیؾ درهاى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
ثشٚػال بثٛسسٛع) ،خٛنٌٛ ،صٖ أشیىبیی ٌٛ ٚصٖ ؿٕبِی ثشٚػال دسٔبٖ ثٔ ٝذر  1سب ٞ 6فش ٝثمب داوؼمی ػمیىّیٗ ٕٞمشا ٜثمب
سیفبٔیٗ ثشای ثبِغیٗ ثشای ػٛؽ ّٔمی سٙؼمیغ ٞ 11فشم) ٝ
ػٛالیغ) ،ػً ،سٚثب ٚ ٜوبیٛر ثشٚػال وٙیغ)
یش ثبسداس ،سشی ٔشٛدشیٓ -ػِٛفبٔشٛوؼبص ٚ َٚػفبِٛػمذٛسیٗ
ثبفز عف٘ٛی ٙی اص اسیششیش َٛػی ،ٝٙجفز ،ادیذیذیٓ ،سسٓ)
ا٘شـبس جٟب٘ی داسد ث ٝخلٛف دس بٔشیىمبی سمیٗ ،بفشیممب٘ ،مٛاسی ص٘بٖ ثبسداس ،ثشای اعفمبَ وٕشمش اص  8ػمبَ سمشی ٔشمٛدشیٓ-
ػِٛفبٔشٛوؼبص َٚثٕٞ ٝشا ٜسیفبٔذیٗ سٛكیٔ ٝی ؿٛد
ٔذیششا٘ ٚ ٝخبٚس
ٔیب٘ ٚ ٝؿشق بػیب ،اٌشچٚ ٝاوؼیٙبػمی ٖٛداْ ٞمب دس ایمب ر ٔشکمذ ٜثیٕبسی ا٘ؼبٖ اص عشیك سیـ ٝوٗ وشدٖ ثیٕمبسی دس ٔخمضٖ
سیٛاٖ یب اص عشیمك ٚاوؼیٙبػمی ٚ ٖٛثیٕبسیمبثی دس سیٛا٘مبر
سکز وٙششَ دس بٔذ ٜاػز.
اویش ثیٕبسی ٌضاسؽ ؿذ ٜدس ایب ر ٔشکذ ٜث ٝخلٛف دس وبِیفش٘یمب وٙششَ ٔی ؿٛد .دبػشٛسیضاػی ٖٛفشبٚسدٞ ٜبی ؿمیش ،اػمشفبدٜ
اص سٚؽ ٞبی ٔل ٖٛدس بصٔبیـٍبٞ ٜبی ثبِیٙی دس ٍٙٞبْ وبس
 ٚسٍضاع دیذٔ ٜی ؿٛد.
ثب ایٗ اسٌب٘یضْ ثیٕبسی سا وٙششَ ٔی وٙذ.
سٚیذاد فلّی خبكی ٘ذاسد.
افشاد دس ٔ شم خغش ثیٕبسی وؼب٘ی ٞؼشٙذ وم ٝدس سٕمبع فمشبٚسدٜ
ٞبی یشدبػشٛسیض ٚ ٜسیٛا٘بر بِٛد ٚ ٜوبسٌشاٖ بصٔبیـٍبٞ ٜؼشٙذ.
بیواری زایی ٍ ایوٌی
ثشٚػال ،سٛوؼیٗ لبثُ ؿٙبػبیی سِٛیذ ٕ٘ی وٙذ ٘ ٚؼمجز ثم ٝػمبیش سٛوؼمیٗ ٞمبی سِٛیمذی سٛػمظ ثبػمیُ ٞمبی ٌمشْ ٔٙفمی
ػٕیز وٕششی داسد .سغییمش اص اػمششیٗ ٞمبی كمب ثم ٝخـمٗ ثبعمو ومبٞؾ ٚیمش٘ ٚغ ٔمی ؿمٛد دس ٘شیام ٝص٘ایمش O ٜاص
 Lpsكب ٔبسوش ٕٟٔی دس ثیٕبسی صایی ٔی ثبؿذ.
ثشٚػال اٍ٘مُ دس ٖٚػمِّٛی ػیؼمشٓ سسیىّٛا٘مذٚسّیبَ ٔمی ثبؿمذ .دمغ اص سٕمبع ثمب ثمبوششی اسٌب٘یؼمٓ سٛػمظ ٔبوشٚفبطٞمب ٚ
ٔٛ٘ٛػممیز ٞممب فبٌٛػممیز ٔممی ؿممٛد .دس ؿممشایظ اػممیذی فممبٌِٛیضٚص ْٚطٖ ٞممبی ضممشٚسی ٚیممش٘ ٚغ دس ادممشvirB ٖٚ
سکشیه ؿمذ ٚ ٜثبعمو سٙظمیٓ ٕٞب٘ٙذػمبصی دس ٖٚػمِّٛی ؿمذ ٚ ٜػمذغ ثم ٝعکمبَ ،وجمذٔ ،غمض اػمشخٛاٖ ،مذد ِٙفمبٚی ٚ
وّی ٝسُٕ ٔی ؿم٘ٛذ .دس ایمٗ اسٌمبٖ ٞمب سـمىیُ ٌشاِ٘ٛم ْ ٛداد ٚ ٜسغییمشار ٔخمشة ثبفمز ٘ ٚیمض ثبفمز ٞمبی دیٍمش ثیٕمبساٖ
سخ ٔی دٞذ.
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اپیذهیَلَشی
عف٘ٛممز ٞممبی ثشٚػ مالالی دس سٕممبْ جٟممبٖ ٌؼممششؽ داسد ثمم ٝعممٛسی ومم ٝػممبِیب٘ ٝثیـممشش اص ٔ 055555ممٛسد ٌممضاسؽ ٔؼممشٙذ
ٚجممٛد داسد .ؿممیٛر ثشٚػممّٛص دس ایممشاٖ دس ػممبَ  1181ثیـممششیٗ ثممشٚص ایممٗ ثیٕممبسی دس اػممشبٖ ٞممبی وشدػممشبٖ  ٚبرسثبیاممبٖ
سذٚد  88سب  115دس كذ ٞمضاس ٔمٛسد ،ث مذ دس اػمشبٖ ٞمبی ٔشومضیٕٞ ،مذاٖ  ٚخشاػمبٖ سضمٛی  66سمب  155دس كمذ ٞمضاس ٚ
وشٔبٖ ،وشدػشبٖ ،فبسع ،وشٔب٘ـمب ،ٜبرسثبیامبٖ شثمی  ٚص٘امبٖ  11سمب  31دس كمذ ٞمضاس ٔمٛسد دیمذ ٜؿمذ ٜاػمز .ثم ٝعّمز
ایٗ ومٔ ٝخمبصٖ سیمٛا٘ی ثم ٝخمٛثی دس ایمب ر ٔشکمذ ٜوٙشمشَ ؿمذ ٜاػمز ثیٕمبسی دس ایمٗ وـمٛس ا٘مذن اػمز .اص ایمٗ سٚ
ؿیٛر ثیٕبسی دس ایبِز ٔشکذ ٜثؼیبس وٕشش  ٚسمشیجبی سذٚد یه ٔٛسد دس ٔ 1یّی٘ ٖٛفش ٔی ثبؿذ.
ثشٚػممال ػممجت ثیٕممبسی ٔالیممٓ یممب فبلممذ عالٔممز دس ٔیضثممبٖ عجی ممی ٔممی ٌممشدد :ثشٚػممال بثٛسسممٛع دس ٌممب ،ٚثشٚػممال ّٔممی
سٙؼمیغ دس ثضٞمب ٌٛ ٚػمفٙذاٖ ،ثشٚػمال ػمٛالیغ دس خمٛن ،ثشٚػمال وٙمیغ دس ػمً ،سٚثممب ٚ ٜوٛیمٛر ٞمب 1ایامبد عف٘ٛممز
ٔی وٙمذ ومبدس  .)....اسٌب٘یؼمٓ سٕبیمُ ثم ٝایامبد عف٘ٛمز دس اسٌمبٖ ٞمبی ٙمی اص اسیششیشم َٛداسد .اسیششیشم َٛلٙمذی اػمز
و ٝسٛػظ ثؼیبسی اص ػٛیٞ ٝمبی ثشٚػمال ثمٌّ ٝمٛوض سجمذیُ ٔمی ؿمٛد) .ثبفمز ٞمبی سیمٛا٘ی أمب ٘م ٝثبفمز ٞمبی ا٘ؼمب٘ی)
ؿبُٔ دؼمشبٖ ،سسمٓ ،جفمز  ٚادیذیمذیٓ ٙمی اص اسیششیشمٔ َٛمی ثبؿمٙذ اص ایمٗ س ٚاسٌب٘یؼمٓ ٞمب دس ایمٗ ثبفمز ٞمب جمبیٍضیٗ
ؿذ ٜدس ثبفز ٞبی ٔخمبصٖ یمش ا٘ؼمب٘ی) ٔ ٚمی سٛا٘مذ ػمجت ٘مبصایی ،ػممظ جٙمیٗ  ٚایامبد ٘مبلّیٗ ثمذ ٖٚعالٔمز ٌمشدد.
ثشٚػال ثٔ ٝمذاس صیبد دس ؿیش ،ادساس ،سشؿکبر صایٕبٖ ٚجٛد داسد.
ثیٕبسی ا٘ؼمب٘ی دس ایمب ر ٔشکمذ ٜدس ٘شیامٔ ٝلمش ؿمیش بِمٛد ٜیمش دبػمشٛسیض ٚ ٜدیٍمش فمشبٚسدٞ ٜمبی ِجٙمی سبكمُ ٔمی
ؿٛد .ثشٚػّٛصیغ دس ا٘ؼبٖ ٔی سٛا٘مذ ثمٚ ٝػمیّ ٝسٕمبع ٔؼمشمیٓ ثمب اسٌب٘یؼمٓ دس ٔ مشم لمشاس ٌمشفشٗ دس بصٔبیـمٍب )ٜیمب
خٛسدٖ ٔلش ٔٛاد مزایی بِمٛد )ٜیمب سمٙفغ وؼمت ؿمٛد .دس ػمالح ٞمبی ثیِٛمٛطیىی اص ثشٚػمال اػمشفبدٔ ٜمی ؿمٛد ومٝ
اسشٕبَ دس ٔ شم لشاس ٌشفشٗ ثب اسٌب٘یؼٓ اص عشیك سٙفغ ٚجٛد داسد.
بیواری بالیٌی
عیممه ثیٕممبسی ثشٚػممّٛص ثؼممشٍی ثمم ٝاسٌب٘یؼممٓ ایابدوٙٙممذ ٜعف٘ٛممز داسد .ثشٚػممال بثٛسسممٛع  ٚثشٚػممال وٙممیغ ثیٕممبسی
ٔالیٕی ثذٌ ٖٚشفشمبسی چشومی ایامبد ٔمی وٙٙمذ .ثمشعىغ ،ثشٚػمال ػمٛالیغ ػمجت سـمىیُ صخمٓ ٞمبی ٔخمشة ٌـمشٚ ٝ
دٚس ٜعمم٘ ٛی سا داسا ٔممی ثبؿممذ .ثشٚػممال ّٔممی سٙؼممیغ ٔشممذا َٚسممشیٗ عبٔممُ ایابدوٙٙممذ ٜثشٚػممّٛص ٔممی ثبؿممذٞ .ممٓ چٙممیٗ
ػجت ثیٕبسی ؿذیذ ثمب ؿمیٛر ثمب ٔمی ؿمٛد صیمشا اسٌب٘یؼمٓ ٞمب ٔمی سٛا٘ٙمذ دس ػمّٞ َٛمبی فبٌٛػمیشیه ص٘مذٔ ٜب٘مذ ٚ ٜثمٝ
ٔیضاٖ صیبدی سىییش دیذا ٕ٘بیٙذ.
سمشیج یب دس ٘یٕی اص ثیٕبساٖ عفم٘ٛی ثمب ثشٚػمال ثیٕمبسی ثم ٝؿمىُ سمبد ٌؼمششؽ ٔمی یبثمذ  ٚاِٚمیٗ ٘ـمب٘ٞ ٝمب دس ثیـمشش اص دٚ
ٔب ٜدغ اص ثشخمٛسد امبٞش ٔمی ٌشد٘مذ٘ .ـمب٘ٞ ٝمبی ب مبصیٗ ٔـمخ ق ٘جمٛدٕٞ ٚ ٜمشا ٜثمب ثمی سمبِیِ ،مشص ،عمشق ،خؼمشٍی،
ض هٔ ،یبِظی ،ومبٞؾ ٚصٖ ،دسد ٔفبكمُ  ٚػمشف ٝثمذ ٖٚخّمظ اػمز .سمشیجم یب ٕٞم ٝثیٕمبساٖ داسای سمت ثمٛد ٚ ٜایمٗ سمت دس
ثیٕبساٖ دسٔبٖ ٘ـذ ٜث ٝكٛسر ٔشٙبٚة ٔمی ثبؿمذ اص ایمٗ س ٚثم٘ ٝمبْ سمت ٘ٛثم ٝای ٘بٔیمذٔ ٜمی ؿمٛد .ثیٕمبساٖ داسای ثیٕمبسی
دیـممشفش ٝداسای عالالممٓ ٌٛاسؿممی  15دسكممذ ثیٕممبساٖ) ،ضممبی بر اػممشخٛا٘ی یممب سظممبٞشار ٔفلممّی  15سممب  65دسكممذ) ٚ
عالالممٓ دػممشٍب ٜسٙفؼممی  10دسكممذی)  ٚعالالممٓ جّممذی ،علممجی یممب سظممبٞشار لّجممی عشٚلممی وٕشممش ؿممبی ٔممی ثبؿممٙذ ٚ
عف٘ٛز ٞبی ٔضٔٗ  ٓٞچٙیٗ ٔی سٛا٘ذ دس ثیٕبساٖ وبُٔ دسٔبٖ ؿذٌ ٜؼششؽ دیذا وٙذ.

1- Coyotes
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کادر 13-3خالصِ ای از عالین بالیٌی
برٍظال
برٍظلَزیط :عالالٓ اِٚی ٝیش اخشلبكی ٔیُ خؼشٍیِ ،شص ،س شیك ،وؼبِز ،دسد عضال٘ی ،وبٞؾ ٚصٖ ،بسسشاِظی ٚ
ست ٔی سٛا٘ذ ٔشٙبٚة ثبؿذ ست ٔٛا )ٔ ،ی سٛا٘ذ ث ٝػٕز دسٌیشی ػیؼشٕیه دیـشفز وٙذٔ .ابسی ٌٛاسؿی ،اػشخٛاٖ
ٞب یب ٔفبكُٔ ،ابسی سٙفؼی ،اسٌبٖ ٞبی دیٍش)
برٍظال هلی تٌعیط :ثیٕبسی ؿذیذ ؿبی
برٍظال آبَرتَض :ثیٕبسی خفیه ؿبی
برٍظال ظَئیط :ثیٕبسی ٔضٔٗ ،چشوی ٔ ٚخشة
برٍظال کاًیط :ثیٕبسی خفیه ثب دسٌیشی ٞبی چشوی
فراًعیعال
اٍلعرٍگالًذٍالر تَالرهی :دبد َٛدسد٘بن دس ٔکُ سّمیح و ٝث ٝػٕز صخٕی ؿذٖ دیؾ ٔی سٚد؛ ِٙفبد٘ٛدبسی
ٔٛض ی
اکَلَگالًذٍالر تَالرهی :سّمیح ثب٘ٛی ٝث ٝداخُ چـٓ ٔبِیذٖ چـٓ ثب اٍ٘ـشبٖ بِٛد )ٜو٘ٛظ٘ىشیٛیز دسد٘بن وٝ
ٕٞشاِٙ ٜفبد٘ٛدبسی ٔٛض ی ٔی ثبؿذ.
پٌَهًَیک تَالرهی :د٘ٛٔٛٙی ثب عالالٓ ػذؼیغ و ٝثالفبكّ ٝث ذ اص سٕبع ثب بالشٚػُ ٞبی بِٛد ٜؿشٚر ٔی ؿٛد؛
ٔشي ٔ ٚیش ثب ٍٔش ایٗ و ٝػشی بی سـخیق داد ٜؿٛد  ٚدسٔبٖ ٌشدد.

تؽخیص آزهایؽگاّی
جوع آٍری ًوًَِ
ثشای ا٘امبْ سؼمز ٞمبی ػمشِٛٚطیه  ٚوـمز چٙمذیٗ ٕ٘٘ٛم ٝخم ٖٛثبیمذ جٕم بٚسی ؿمٛد .وـمز ٔغمض اػمشخٛاٖ  ٚثبفمز
عف٘ٛی ٔی سٛا٘ذ ٔفیذ ثبؿذ.
هیکرٍظکَپی
اسٌب٘یؼ ٓ ٞبی ثشٚػال دس ٍٙٞبْ اػشفبد ٜاص سىٙیه ٞبی ٔشذا َٚث ٝبػب٘ی سً٘ ٔی ٌیشد .أب ث ٝعّز دس ٖٚػِّٛی ثٛدٖ  ٚا٘ذاصٜ
وٛچه بٟ٘ب ؿٙبػبیی بٟ٘ب سا دس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی وّیٙیىی ٔـىُ ٔی ػبصد.
کؽت
اسٌب٘یؼٓ ٞبی ثشٚػال دس ٍٙٞمبْ جذاػمبصی اِٚیم ٝثم ٝبٞؼمشٍی سؿمذ ٔمی وٙٙمذ .بٟ٘مب سٚی ثیـمشش ٔکمیظ ٞمبی بٌمبس سؿمذ
ٔیٕ٘بیٙذ .اص ایٗ س٘ ٚیبص ثم ٝا٘ىٛثبػمی ٖٛثمٔ ٝمذر  1سٚص یمب ثیـمشش ٞ 1فشمٔ )ٝمی ثبؿمذ .وـمز ٞمبی خم ٖٛثمشای ٔمذر 1
ٞفش ٝلجُ اص ایٗ وٙٔ ٝفی دس ٘ظش ٌشفش ٝؿ٘ٛذ ٘یبص ث ٝا٘ىٛثبػی ٖٛداس٘ذ.
تؽخیص
سـخیق اِٚی ٝثشٚػال ثش دبیٔ ٝیىشٚػىٛدی ٛٔ ٚسفِٛٛطی وّ٘ٛی ٞبٚ ،اوٙؾ ٔیجز اوؼیذاص ٚ ٚاوٙؾ ثب ب٘شی ثبدی ٞبی ٘ـمب٘ذاس
ؿذ ٜعّی ٝثشٚػال بثٛسسٛع ،ثشٚػال ّٔی سٙؼیغ ٔی ثبؿذ .ثشٚػال ّٔی سٙؼیغ  ٚثشٚػال بثٛسسٛع  ٚثشٚػال ػمٛالیغ ثمب ب٘شمی
ػشْ ٞبی سٟی ٝؿذ ٜثش ضذ ثشٚػال بثٛسسٛع یب ّٔی سٙؼیغ ثیبٖ وٙٙذ ٜساثغ٘ ٝضدیه ٔیبٖ ٌٞ ٝ٘ٛبػز) ٚاوٙؾ ٔی دٙٞذ .دس
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ٔمبثُ ثشٚػالوٙیغ ثب ایٗ ب٘شی ػشْ ٞب ٚاوٙؾ ٕ٘ی دٙٞذ .ؿٙبػبیی دس ػغح ط٘ی ثمب اػمشفبد ٜاص ػمىب٘غ سیجمٛصٔٚی 16 s r
 RNAاػز.
ظرٍلَشی
ثشٚػّٛص سکز ثبِیٙی  ٚثؼیبسی اص ٔٛاسد ثیٕمبسی ٞمبی سمبد ٔ ٚمضٔٗ ثمٚ ٝػمیّ ٝدبػمب ب٘شمی ثمبدی خمبف دس ثیٕمبساٖ ٔجمشال
ٔـخق ٔمی ؿم٘ٛذ .ب٘ شمی ثمبدی سمشیجم یب دس ٕٞم ٝثیٕمبساٖ ٔـمخق ٔمی ؿم٘ٛذ .دس ب مبص دبػمب ٔ IgMـمبٞذٔ ٜمی ؿمٛد.
ػذغ ٞش د ٚب٘شی ثبدی  IgG ٚ IgAسِٛیذ ٔمی ؿم٘ٛذ .ب٘شمی ثمبدی ٞمب ثمشای ٔمبٞ ٜمب  ٚػمبَ ٞمب ٔب٘مذٌبس ٞؼمشٙذ .اص ایمٗ
س ٚثمشای سـمخیق ػمشِٛٚطیه ثیٕمبسی ٞمبی ؿمبی ٘یمبص ثم ٝافممضایؾ لبثمُ ٔالسظم ٝدس سیشمش ب٘شمی ثمبدی ٔمی ثبؿمذ .اٌممش
افمضایؾ چٟمبس ثشاثممش دس سیشمش ثیـممشش یمب ٔؼممبٚی ٔ 1:160ـمبٞذ ٜؿمٛد سـممخیق ثیٕمبسی ثممب لغ یمز كممٛسر ٔمی ٌیممشد.
سیششٞممبی ثممب ی ب٘شممی ثممبدی  1:160یممب ثیـممشش) دس  0سممب  15دسكممذ جٕ یشممی ومم ٝدس ٔٙممبعك ب٘ممذٔیه ص٘ممذٌی ٔممی وٙٙممذ
لبثُ سٛجٔ ٝمی ثبؿمذ .اص ایمٗ س ٚسؼمز ٞمبی ػمشِٛٚطیه ثبیمذ ثمشای سیجیمز سـمخیق وّیٙیىمی ثشٚػمّٛص اػمشفبد ٜؿمٛد ٚ
ٔجٙبی اكّی سـخیق ثیٕمبسی لمشاس ٍ٘یمشد .ب٘شمی ط٘می وم ٝدس سؼمز بٌّٛسیٙبػمی ٖٛثشٚػمال اػمشفبدٔ ٜمی ؿمٛد ) (SATاص
ثشٚػال بثٛسسٛع اػز .ب٘شی ثبدی عّیم ٝثشٚػمال ّٔمی سٙؼمیغ یمب ثشٚػمال ػمٛالیغ ثمب ایمٗ ب٘شمی طٖ ٚاومٙؾ ٔشممبع داسد.
دس سبِی وٞ ٝیچ ٌٚ ٝ٘ٛاومٙؾ ٔشممبع ی ثمب ثشٚػمال وٙمیغ ٘ـمبٖ ٕ٘می دٞمذ .اص ب٘شمی طٖ خمبف ثشٚػمال وٙمیغ ثبیمذ دس
سـخیق عف٘ٛز ٞبی ٘بؿی اص ایمٗ اسٌب٘یؼمٓ اػمشفبدٌ ٜمشدد .ب٘شمی ثمبدی عّیم ٝدیٍمش جمٙغ ٞمب ٘یمض ثمب ب٘شمی طٖ ثشٚػمال
بثٛسسٛع ٚاوٙؾ ٔشمبع داس٘ذ.
درهاى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
سششاػبیىّیٗ ثب داوؼی ػبیىّیٗ  ٚاػششدشٔٛبیؼیٗ عّی ٝثیـشش ػٛیٞ ٝبی ثشٚػال ف بَ ٞؼشٙذ ثب ایٗ سبَ ث ّمز ثبوششیٛاػمشبسیه
ثٛدٖ دغ اص دسٔبٖ ٔٛفمیز بٔیض عٛد ثیٕبسی ٚجٛد داسد .سشویجی اص داوؼی ػبیىّیٗ ثب سیفبٔذیٗ ٔؤثش ثٛدٔ ٚ ٜیضاٖ عٛد ثیٕمبسی
وٕشش اػز .اص ب٘ابیی و ٝسششاػبیىّیٗ ٞب ثشای ثچٞ ٝب ٛ٘ ٚصاداٖ سٛوؼیه ٞؼشٙذ ث ٝجبی سششاػبیىّیٗ ثبیذ اص سمشی ٔشمٛدشیٓ-
ػِٛفبٔشٛوؼبص ٚ َٚػفبِٛػذٛسیٗ دس ص٘بٖ ثبسداس  ٚسشی ٔشٛدشیٓ -ػِٛفبٔشٛوؼبص ٚ َٚسیفبٔذیٗ دس ثچٞ ٝبی وٛچه سش اص  8ػبَ
اػشفبدٕٛ٘ ٜد .دسٔبٖ ثبیذ ثشای ٔذر ٞ 6فش ٝیب ثیـشش ادأ ٝداؿش ٝثبؿذ سب ٔٛفمیز بٔیض ثبؿذ .عٛد ثیٕبسی ث ٝعّز دسٔبٖ ٘بوبفی ٚ
ٌؼششؽ ٔمبٔٚز ب٘شی ثیٛسیىی ٔی ثبؿذ .فّٛسٚویٞ ِٖٛٛٙبٔ ،بوشِٚیذٞب ،دٙی ػیّیٗ  ٚػفبِٛػذٛسیٗ ٞب یش ٔؤثش ثٛد ٜیمب ف بِیمز
یشلبثُ دیؾ ثیٙی داس٘ذ .وٙششَ ثشٚػّٛص ا٘ؼب٘ی دس ایب ر ٔشکذ ٜاص عشیك وٙششَ ثیٕبسی دس سیٛا٘بر اّٞی أىبٖ دزیش اػز وٝ
٘یبص ث ٝسـخیق ثٚ ٝػیّ ٝسؼز ػشِٛٚطیه ،سز ٌّٞ ٝبی بِٛد ٚ ٜا٘ابْ ٚاوؼیٙبػی ٖٛداسد اػششیٗ خـمٗ اص ػمٛیRB51 ٝ
ثشٚػال بثٛسسٛع) .خٛدداسی اص ٔلش فشبٚسدٞ ٜبی ؿیش یش دبػشٛسیض ،ٜاجمشای سٚؽ ٔٙبػمت دس بصٔبیـمٍبٞ ٜمبی وّیٙیىمی ٚ
دٛؿیذٖ ِجبع ٞبی ٔکبفظز وٙٙذ ٜسٛػظ وبسٌشاٖ اص سٚؽ ٞبی جٌّٛیشی اص ثشٚػّٛص ٔی ثبؿذ.
اص ٚاوؼٗ ص٘ذ ٜض یه ؿذ ٜثشٚػال بثٛسسٛع  ٚثشٚػال ّٔی سٙؼیغ ث ٝعٛس ٔٛفمیز بٔیض دس جٌّٛیشی اص عف٘ٛمز دس ٌّمٞ ٝمبی
سیٛا٘ی اػشفبدٔ ٜی ؿٛد .عّی ٝثشٚػال وٙیغ  ٚثشٚػال ػٛالیغ ٚاوؼٗ سٟی٘ ٝـذ ٜاػز  ٚاص ٚاوؼٗ ٞبی ٔٛجمٛد ثمشای ا٘ؼمبٖ
ٕ٘ی سٛاٖ اػشفبدٕٛ٘ ٜد صیشا ػجت ایابد ثیٕبسی عالٔز داس ٔی ٌشد٘ذ٘ .جٛد ٚاوؼٗ ا٘ؼب٘ی ٔؤثش خٛد ٔ ضّی ٔمی ثبؿمذ صیمشا اص
ثشٚػال  ٓٞچٙیٗ ثٛسدسال  ٚفشا٘ؼیؼال ) ث ٝعٛٙاٖ عبُٔ ثیٛسشٚسیؼٓ اػشفبدٔ ٜی ٌشدد.
فراًعیعال تَالرًعیط
جٙغ فشا٘ؼیؼال ؿبُٔ  ٌٝ٘ٛ 1اػز :فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ  ٚفشا٘ؼیؼال فیّٔٛیشاٌیب  .فشا٘ؼیؼمال س ٛس٘ؼمیغ عبٔمُ ایامبد
وٙٙذ ٜس ٛسٔی ست ٌال٘ذ ٚس ،ست خشٌٛؽ ،ست و ٝٙای  ٚست دـم ٝای ٌمٛصٖ) دس سیٛا٘مبر  ٚا٘ؼمبٖ ٞمب اػمز .فشا٘ؼیؼمال
س ٛس٘ؼیغ ث ٌٝ٘ٛ 3 ٝصیش سمؼیٓ ٔی ؿٛد جذ ،) 11-1َٚصیشٌ ٝ٘ٛسم ٛس سیمخ ) Aدس أشیىمب ثؼمیبس ٟٔمٓ اػمز  ٚصیشٌ٘ٛمٝ
 ٛٞسسیىب دس اسٚدب  ٚبػیب إٞیز داسد .فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ صیش ٌ ٝ٘ٛس ٛس٘ؼیغ اص اعضمبی ٚیش٘ ٚمز ٟٔمٓ دس ایمٗ جمٙغ
اػز .صیشٌٔ ٝ٘ٛذیب بػیبسیىب  ٚصیشٌٚٛ٘ ٝ٘ٛیؼیذا ٘ذسسبی دس ا٘ؼبٖ ثیٕبسی داد ٚ ٜفشا٘ؼیؼال فیّٔٛیشاٌیب ؿمبی ٘یؼمز  ٚثم ٝعٙمٛاٖ
1

2- Francisella philomiragia
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دبسٛطٖ فشكز عّت دس افشادی و ٝدس ٔ شم بة ؿٛس ٞؼشٙذ ٔغشح اػز  ٚسٕبیُ راسی ث ٝافشاد ثب ٘مق ایٕٙی ثیٕمبسی ٞمبی
ٌشاِ٘ٔٛٛبسٛص ٔضٔٗٔ ،یّٛدشِٚیفشاسی )ٛداسد.
بیواری زایی ٍ ایوٌی
فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ اٍُ٘ دس ٖٚػِّٛی اػز ؤ ٝی سٛا٘ذ ثشای ٔذر ع٘ ٛی دس ٔبوشٚفبطٞبی ػیؼشٓ سسیىّٛا٘مذٚسّیبَ ص٘مذٜ
ثٕب٘ذ صیشا اسٌب٘یؼٓ اد بْ فبٌٛص ْٚثب ِیضٚص ْٚسا ٟٔبس ٔی وٙذ .ػٛیٞ ٝبی دبسٛطٖ داسای وذؼ َٛدّی ػبوبسیذی ضمذ فبٌٛػمیشیه
ٞؼشٙذ  ٚعذْ ٚجٛد وذؼٕٞ َٛشا ٜثب وبٞؾ ٚیش٘ ٚغ ٔی ثبؿذ .وذؼ َٛثبعو ٔکبفظز ثبوششی اص ٔشي ثٚ ٝاػغ ٝوٕذّٕبٖ دس
عی فبص ثبوششیٕی دس ثیٕبسی ٔی ؿٛدٔ .ب٘ٙذ  ٕٝٞثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی ،ایٗ اسٌب٘یؼٓ داسای ا٘ذٚسٛوؼیٗ ٔی ثبؿذ أب ٘ؼمجز
ث ٝا٘ذٚسٛوؼیٗ دیٍش ثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی داسای لذسر ٘ؼجشبی وٕششی اػز.
دبػب ایٕٙی راسی ثب سِٛیذ ایٙششفشٌ ٖٚبٔب  ٚفبوشٛس ٘ىشٚص دٙٞذ ٜسٛٔٛس ) (TNFثشای وٙششَ سىییش ثبوششی دس ٔبوشٚفبط دس ٔشاسُ
اِٚی ٝثیٕبسی ٕٞشا ٜاػز .دبػب اخشلبكی ػّٞ َٛبی  Tثشای ف بَ ؿذٖ ٔبوشٚفبط ثشای ٔشي داخُ ػِّٛی دس ٔشاسمُ ا٘شٟمبیی
ثیٕبسی صْ اػز .ایٕٙی ٛٔٛٞساَ إٞیز وٕششی ثشای سز ایٗ دبسٛطٖ داخُ ػِّٛی داسد.
اپیذهیَلَشی
اٌشچ ٝفشا٘ؼیؼمال س ٛس٘ؼمیغ داسای ٌؼمششؽ جٟمب٘ی اػمز ٌمضاسؽ ٞمبی ثیٕمبسی ٌمبٞی اٚلمبر ٔکمذٚد ٔمی ثبؿمذ.
اسٌب٘یؼٓ دس ثؼیبسی اص دؼمشب٘ذاساٖ جٟمبٖ ،سیٛا٘مبر اّٞمی ،دش٘مذٌبٖٔ ،مبٞی ٞمب  ٚثٙمذ دبیمبٖ خ٘ٛخمٛاس ٞ ٚمٓ چٙمیٗ دس بة
ٞبی بِمٛد ٜدیمذا ٔمی ؿمٛد .سم ٛسٔی دس ا٘ؼمبٖ ثیـمشش دس ٘شیامٌ ٝمضؽ وٙم ٝبِمٛد ٜایٍمضٚدع ،دسٔبػمٙشٛس ،بٔییّٔٛمب)  ٚیمب
سٕبع ثب سیٛا٘مبر بِمٛدٔ ٜمیالی خشٌمٛؽ) ثمٚ ٝجمٛد ٔمی بیمذ .ثیٕمبسی ٞمٓ چٙمیٗ دس ٘شیامٔ ٝلمش ٌٛؿمز بِمٛد ٜیمب اص
عشیك سٙفغ بالشٚػُ ٞبی عف٘ٛی ثیـمشش دس بصٔبیـمٍبٞ ٜمب یمب دب٘ؼمٕبٖ سیٛا٘مبر بِمٛد )ٜوؼمت ٔمی ؿمٛد .ثمشای عف٘ٛمز
دس ٍٙٞبْ سٕبع یب ٌضؽ ثٙمذ دمب یمب بِمٛدٌی دٛػمز ثمٔ ٝیمضاٖ وٕمی سمذٚد  15اسٌب٘یؼمٓ  ،دس ٍٙٞمبْ سمٙفغ 05اسٌب٘یؼمٓ
 ٚاص عشیك ٌٛاسؽ  158اسٌب٘یؼٓ ٘یبص اػز.
ٌضاسؽ ؿیٛر ثیٕبسی ا٘ذن اػز .ثیـشش عف٘ٛز ٞمب دس عم َٛسبثؼمشبٖ ٚلشمی وم ٝسٕمبع ثمب وٙمٞ ٝمبی بِمٛد ٜدس ثمب سشیٗ
سذ اػز)  ٚدس صٔؼشبٖ ٍٙٞبٔی وم ٝؿمىبسچیبٖ ثمب خشٌمٛؽ ٞمبی بِمٛد ٜسٕمبع داس٘مذ ) اسفمبق ٔمی افشمذ .ؿمیٛر ثیٕمبسی
ٍٙٞبٔی و ٝصٔؼشبٖ ٘ؼجش یب ٌشْ ثم ٝد٘جمبَ سبثؼمشبٖ ٔشعمٛة ٔمی بیمذ  ٚجٕ یمز وٙمٞ ٝمب افمضایؾ ٔمی یبثمذ ،ثمب ٔمی سٚد.
افشاد دس ٔ شم خغش ؿمبُٔ ؿمىبسچیبٖ ،وؼمب٘ی وم ٝثمب وٙمٞ ٝمب سٕمبع داس٘مذ  ٚدشػم ُٙبصٔبیـمٍبٔ ٜمی ثبؿمٙذ .دس ٘مٛاسی
و ٝاسٌب٘یؼٓ ا ٘ذٔیه اػز ٌفشٔ ٝی ؿمٛد خشٌمٛؽ دس سمبَ سشومز وم ٝسٛػمظ ؿمىبسچی صخٕمی ٔمی ؿمٛد یمب ثمٚ ٝػمیّٝ
سیٛاٖ دیٍشی خشاؽ داد ٜؿٛد ٔی سٛا٘ذ بِٛد ٜوٙٙذ ٜثبؿذ.
بیواری ّای کلیٌیکی
٘ـب٘ٞ ٝبی س ٛسٔی ث ٝعٛس ٘بٌٟب٘ی دغ اص  1سب  0سٚص دٚس ٜوٕ ٖٛابٞش ٔی ؿٛد  ٚؿبُٔ ستِ ،شص ،ثمی سمبِی  ٚخؼمشٍی ٔمی
ثبؿذ ،ثیٕبسی ث ٝچٙذیٗ ؿىُ ٔخشّه ثش اػبع سظبٞش وّیٙیىی سمؼیٓ ثٙذی ٔی ؿٛد :اِٚؼشٌ ٚال٘ذ ٚس صخمٓ جّمذی  ٚسمٛسْ
ذد ِٙفبٚی)  ،اوٌ ِٛٛال٘ذ ٚس دسٌیشی چـٓ  ٚسٛسْ ذد ِٙفبٚی ػمش ٌ ٚمشدٖ) ،سیفٛالیمذی عالیمٓ ػیؼمشٕیه  ٚػذؼمیغ)،
اسٚفبس٘ظیبَ  ٔ ٚذی – سٚد ٜای و ٝث ذ اص خٛسدٖ فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ ایابد ٔی ؿٛد .د٘ٛٔٛٙی عالیٓ سیٛی) . ... ٚ
س ٛسٔی اِٚؼشٌٚال٘ذ ٚس ثیـشش سظبٞش دیذا ٔی وٙذ .یه صخٓ دٛػشی و ٝثب دبد َٛدسد٘بن دس ٘بسی ٝای اص ذد ِٙفٛالیمذی ثمضسي
ؿشٚر ؿذ ٚ ٜدس جبیٍبٌ ٜضؽ و ٚ ٝٙیب سّمیح ٔؼشمیٓ اسٌب٘یؼٓ ث ٝدٛػز ٔیُ ٚسٚد سلبدفی اسٌب٘یؼٓ دس بصٔبیـمٍب ٜثم ٝفمشد )
ٌؼششؽ ٔی یبثذ .دبد َٛػذغ ث ٝاِٚؼش سجذیُ ؿذ ٚ ٜداسای ٔشوض ٘ىشٚسیمه ِ ٚجم ٝثشبٔمذٔ ٜمی ثبؿمذِٙ .فبد٘ٛدمبسی ٔٛضم ی ٚ
ثبوششیٕی ٘یض ث ٝكٛسر سیذیه ٔـبٞذٔ ٜی ٌشدد.
س ٛسٔی اٚوٌِٛٛال٘ذ ٚس ؿىُ )11-1فشْ اخشلبكی ثیٕبسی اػز  ٚدس ٘شیا ٝبِٛدٌی ٔؼشمیٓ چـٓ ثٚ ٝػیّ ٝاٍ٘ـشبٖ بِمٛدٜ
یب اص عشیك سٕبع ثب بة یب بالشٚػُ ٞب) ایابد ٔی ؿٛد .ثیٕبساٖ ٔجشال داسای وٙظ٘ىشیٛیمز دسد٘مبن ِٙ ٚفبد٘ٛدمبسی ٘بسیم ٝای ٔمی
ثبؿذ .ثیٕبساٖ ٔجشال ث ٝفشْ ٌال٘ذ ٚس دس ب بص داسای بد٘ٛدبسی دسد٘بن ثذ ٖٚاِٚؼش یٞ ٝبی ثب یی ٔی ثبؿذ.
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س ٛسٔی سیفٛالیذی ثیٕبسی ػیؼشٕیه اػز و ٝثٚ ٝػیّ ٝػذؼیغ ٕٞشا ٜثب دسٌیشی چٙذ اسٌبٖ ٔـمخق ٔمی ؿمٛد .سـمخیق
ثیٕبسی ٔـىُ ٕٞ ٚشا ٜثب ٔشي ٔ ٚیش ثب یی ٔی ثبؿذ.
س ٛسٔی اٚسٚفبس٘ظیبَ  ٔ ٚذی  -سٚد ٜای دس ٘شیأ ٝلش بة یب ٌٛؿز بِٛد ٜسبكُ ٔی ؿٛد .س ٛسٔی د٘ٛٔٛٙی ؿمىُ)11-1
دس ٘شیا ٝسٙفغ بالشٚػُ ٞبی عف٘ٛی سبكُ ؿذٕٞ ٚ ٜشا ٜثب ٔشي ٔ ٚیش ثب یی اػز ٍٔش ایٗ و ٝاص وـز خ ٖٛػشی بی ث ٝدػمز
بیذ ث ٝعٛس ٔ ٕ َٛاص وـز سٙفؼی ث ٝدػز ٕ٘ی بیذ) .اص فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ ٔی سٛاٖ دس ػالح ٞمبی ثیِٛمٛطیىی اػمشفبدٜ
وشد.

ؼکل13-1بیوار با اکَلَگالًذٍالر تَالرهی

تؽخیص آزهایؽگاّی
جوع آٍری ًوًَِ
جٕمم بٚسی  ٚبٔممبد ٜػممبصی ٕ٘٘ٛممٞ ٝممب ثممشای جذاػممبصی فشا٘ؼیؼممال س ٛس٘ؼممیغ ثممشای دضؿممىبٖ  ٚوبسوٙممبٖ بصٔبیـممٍبٜ
ثؼیبس خغش٘بن اػز .اسٌب٘یؼمٓ ٔمی سٛا٘مذ اص دٛػمز ػمبِٓ  ٚـمبٞبی ٔخمبعی دس ٍٙٞمبْ جٕم بٚسی ٕ٘٘ٛم ٝعجمٛس وٙمذ یمب
اٌش بالشٚػُ ٚجٛد داؿش ٝثبؿمذ ٔمی سٛا٘ٙمذ اػشٙـمبق ؿم٘ٛذ .اٌمش چم ٝسم ٛسٔی ا٘مذن اػمز ِٚمی ثم ٝعمٛس ؿمبی اص عف٘ٛمز
ٞممبی اوشؼممبثی بصٔبیـممٍبٞی ٌممضاسؽ ٔممی ؿممٛدٍٙٞ .ممبْ جٕمم بٚسی ٕ٘٘ٛممٞ ٝممب ثبیممذ دػممشىؾ دٛؿممیذ ٜؿممٛد ٔممیالی
بػذیشاػی ٖٛاص یه اِٚؼش یب ذِٙ ٜفبٚی) ٔ ٕٝٞ ٚشاسُ بٔبد ٜػبصی ٕ٘ ٝ٘ٛثبیذ دس صیش ٛٞد ا٘ابْ ؿٛد.
هیکرٍظکَپی
ؿٙبخز فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ دس سً٘ بٔیمضی ٌمشْ ٕ٘٘ٛمٞ ٝمبی بػمذیش ٜؿمذ ٜاص مذد ِٙفمبٚی یمب اِٚؼمشٞب سمشیجمبی ٕٞیـمٝ
٘ممبٔٛفك اػممز صیممشا اسٌب٘یؼممٓ فممٛق اِ ممبد ٜوٛچممه  ٚوممٓ س٘ممً اػممز ؿممىُ .)11-1ؿممی ٜٛسؼممبع  ٚاخشلبكممی س٘ممً
بٔیضی ٔؼشمیٓ ٕ٘٘ٛم ٝوّیٙیىمی ثمب فّٛسػمٙز ب٘شمی ثمبدی ٔؼمشمیٓ اسٌب٘یؼمٓ ٔمی ثبؿمذ دس سمبِی وم ٝثیـمشش بصٔبیـمٍبٜ
ٞبی وّیٙیىی ٕ٘ی سٛا٘ٙذ ایٗ سؼز سا ا٘ابْ دٙٞذ.
رٍغ ّای هَلکَلی
 PCRدس سممبَ ٌؼممششؽ اػممز  ٚثممب سٛجمم ٝثمم ٝاػممشفبد ٜاص ایممٗ اسٌب٘یؼممٓ دس سٕممالر ثیٛسشٚسیؼممٕی سؼممز ٞممبی
سـخیلی ثشای ایٗ اسٌب٘یؼٓ ثبیذ وبُٔ ؿٛد.
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فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ سا سٚی ٔکمیظ ٞمبی بصٔبیـمٍبٞی ٔ ٕمِٛی ٕ٘می سمٛاٖ جمذا ػمبخز صیمشا اسٌب٘یؼمٓ ثمٔ ٝمٛاد داسای
ػممِٛفیذسیُ ٔب٘ٙذ ػیؼممشئیٗ) ٘یممبصداسد .فشا٘ؼیؼممال س ٛس٘ؼممیغ ٔممی سٛا٘ممذ سٚی دّیممز ٞممبی بٌممبس ؿممىالسی داسای علممبسٜ
ٔخٕممش -ثممبفش -ؿممبسو (BCYE) َٛومم ٝدس ثیـممشش بصٔبیـممٍبٞ ٜممب اػممشفبدٔ ٜممی ؿممٛد سؿممذ وٙممذ ػیؼممشئیٗ ثمم ٝعٙممٛاٖ
ٔىُٕ اضبفٔ ٝی ؿٛد) ٌ ٚبٞی اٚلبر ٔی سٛا٘مذ سٚی ٔکمیظ بٌمبس خ٘ٛمذاس ٘یمض سؿمذ وٙمذ .اٌمش ٔـمىٛن ثم ٝعف٘ٛمز ٘بؿمی
اص فشا٘ؼیؼال س ٛس٘ؼیغ ٞؼشیٓ بصٔبیـٍب ٜثبیمذ سٛجم ٝومبفی داؿمش ٝثبؿمذ ،چمشا وم ٝفشا٘ؼیؼمال س ٛس٘ؼمیغ ثم ٝبٞؼمشٍی
سؿذ ٔی وٙذ  ٚاٌش وـمز ثمٔ ٝمذر عم٘ ٛی ا٘ىٛثم٘ ٝـمٛد ٕٔىمٗ اػمز اص بٖ چـمٓ دٛؿمی ؿمٛد .وـمز ٞمبی خم ٖٛثمٝ
عممٛس عٕممٔٛی اص ٘ظممش اسٌب٘یؼممٓ ٔٙفممی ثممٛد ٍٔ ٜمش ایممٗ ومم ٝوـممز ٞممب ثممشای ٔممذر یممه ٞفشمم ٝیممب ثیـممشش ا٘ىٛثمم ٝؿمم٘ٛذ.
بػذیشاػی ٖٛذد ِٙفبٚی یب ػیٛٙع ٞب اٌش وـز ٞب ثشای ٔذر ثیـشش اص  1سٚص ا٘ىٛث ٝؿ٘ٛذ ٔ ٕ ٛی ٔیجز ٞؼشٙذ.
ؼٌاظایی
سـخیق اثشمذایی فشا٘ؼیؼمال س ٛس٘ؼمیغ ثمش دبیم ٝسؿمذ بٞؼمش ٝوٛوٛثبػمیُ ٞمبی ٌمشْ ٔٙفمی ثؼمیبس وٛچمه ٔمی ثبؿمذ.
ؿٙبػبیی ثب ٔـخق وشدٖ ٚاوٙؾ ثمبوششی ثمب ب٘شمی ػمشْ اخشلبكمی لغ می ٔمی ؿمٛد ی ٙمی بٌّٛسیٙبػمی ٖٛاسٌب٘یؼمٓ ثمب
ب٘شی ثبدی ٞبی ضذ فشا٘ؼیؼال) .سؼز ٞبی ثیٛؿٕیبیی ٔفیذ ٘یؼشٙذ.

ؼکل  13-2رًگ آهیسی گرم از فراًعیعال تَالرًعیط جذا ؼذُ از کؽت ،تَجِ کٌیذ کَکَباظیل ّا بعیار کَچک ّعتٌذ.

ؼکل 13 -3رادیَگرافی بیوار با تَالرهی ریِ
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ظرٍلَشی
س ٛسٔی دس ثیـشش ثیٕبساٖ ثب ٔـبٞذ ٜافضایؾ چٟبس ثشاثمش یمب ثیـمشش دس سیشمش ب٘شمی ثمبدی دس ٔمذر ثیٕمبسی ثمب سیشمش  1:165یمب
ثب سش سـمخیق دادٔ ٜمی ؿمٛد .ب٘شمی ثمبدی ٞمب ؿمبُٔ ٔ ) IgA ٚ IgM ، IgGمی سٛا٘ٙمذ ثمشای ػمبَ ٞمب دبیمذاس ثمبلی
ثٕب٘ٙذ  ٚافششاق ثیٗ ثیٕبسی ٌزؿش ٚ ٝسبَ سا ٔـىُ ٔمی ػمبص٘ذ .ب٘شمی ثمبدی ٞمبی ایامبد ؿمذ ٜعّیم ٝثشٚػمال ٔمی سٛا٘مذ ثمب
فشا٘ؼیؼال ٚاومٙؾ ٔشممبع داؿمش ٝثبؿمذ .ثٙمبثشایٗ سـمخیق سم ٛسٔی ٘جبیمذ سٟٙمب ثمش دبیم ٝسؼمز ٞمبی ػمشِٛٚطیه ا٘امبْ
ؿٛدٔ .کّٞ َٛبیی وم ٝاخیمشای دس دػمششع اػمز ثمب صیشٌ٘ٛم ٝس ٛس٘ؼمیغ ٞ ٚم ٛسوشیىمب ٚاومٙؾ ٔمی دٞمذ ِٚمی ثمب ػمبیش
صیش ٌٞ ٝ٘ٛب یب فشا٘ؼیؼال فیّٔٛیشاٌیب ٚاوٙؾ ٘ذاسد.
درهاى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
اػششدشٔٛبیؼممیٗ ب٘شممی ثیٛسیممه ا٘شخممبثی ثممشای ٕٞمم ٝاؿممىبَ سمم ٛسٔی ٔممی ثبؿممذِٚ ،ممی ایممٗ ب٘شممی ثیٛسیممه خبكممیز ػممٕی
ثممب یی داسد .جٙشبٔبیؼممیٗ داسٚی جممبیٍضیٗ لبثممُ لجممِٛی اػممز .فّٛسٚوٛییِٛٙممٞ ٖٛممب ٔیممُ ػیذشٚفّٛوؼبػممیٗ) ف بِیممز ضممذ
ثبوششیممبیی خممٛثی دس  ٚ invitroدس ٔممٛؽ بصٔبیـممٍبٞی داس٘ممذ .داوؼممی ػممبیىّیٗ اثممش ثبوششیٛػممیذی دس ٔممٛؽ داسد.
ػٛیٞ ٝبی فشا٘ؼیؼمال س ٛس٘ؼمیغ سِٛیمذ ثشب وشبٔمبص ٔمی وٙٙمذ وم ٝث ضمی اص ػفبِٛػمذٛسیٗ ٞمب  ٚدٙمی ػمیّیٗ ٞمب سا یمش
ف بَ ٔی ػبصد .اٌش ثیٕبساٖ وبُٔ دسٔبٖ ؿ٘ٛذ ٔیضاٖ ٔشي ٔ ٚیش وٕشش اص  1دسكذ اػز.
ثممشای جّممٌٛیشی اص ثیٕممبسی ،افممشاد ثبیممذ اص ٔخممبصٖ  ٚسممبٔالٖ عف٘ٛممز دٚس ثبؿممٙذ ٔممیالی خشٌممٛؽ ٞممب ،وٙممٞ ٝممب ٌ ٚممضؽ
سـشار) .سمذالُ ٔمشدْ ٘جبیمذ ثم ٝخشٌمٛؽ ٞمبی ثیٕمبس د ػمز ثض٘ٙمذ ٍٙٞ ٚمبْ سیٕمبس ومشدٖ سیٛا٘مبر اص دػمشىؾ اػمشفبدٜ
ٕ٘بیٙذ .ث ٝعّمز ایمٗ وم ٝاسٌب٘یؼمٓ دس ٔمذفٛر ثٙمذ دبیمبٖ ٘م ٝدس ثمضاق) ٚجمٛد داسد وٙم ٝثبیمذ ثمشای ٔمذر عم٘ ٛی لجمُ اص
ا٘شمبَ عف٘ٛز سغزی ٝوٙمذ دس ٘شیام ٝثشداؿمز ػمشی وٙمٔ ٝمی سٛا٘مذ ٔمب٘ اص عف٘ٛمز ؿمٛد .دٛؿمیذٖ ِجمبع ٞمبی ٔکمبف ٚ
اػممشفبد ٜاص سـممش ٜوممؾ ٞممب خغممش سٕممبع ثممب وٙمم ٝسا وممبٞؾ ٔممی دٞممذ .افممشادی ومم ٝدس ٔ ممشم خغممش ٞؼممشٙذ ی ٙممی دس
ٔ شم رسار االشٚػُ بِمٛدٞ ٜؼمشٙذ) ثبیمذ ثمب ب٘شمی ثیٛسیمه ٞمبی دشٚفیالوشیمه دسٔمبٖ ؿم٘ٛذٚ .اوؼمٗ ٞمبی ص٘مذ ٜضم یه
ال ٔمؤثش ٕ٘می ثبؿمٙذ أمب ٔمی سٛا٘ٙمذ خغمش ثیٕمبسی سا ومبٞؾ دٙٞمذ .اص ایمٗ ٚاوؼمٟٙب دس
ؿذ ٜد سجّمٌٛیشی اص ثیٕمبسی ومبٔ ی
افشاد دس ٔ مشم خغمش ثمب اػمشفبدٔ ٜمی ؿمٛد .دس ٚاوؼمٗ ٞمبی یمش ف مبَ ،سکشیمه ایٕٙمی ػمِّٛی ٔکبفظمز وٙٙمذ ٜای
ا٘ابْ ٕ٘ی ؿٛد.

خالصِ
خالصِ ی برٍظال

ثیٕبسی ٞب
فیسیَلَشی ٍ ظاختار
وٛوٛثبػممیُ ٞممبی ٌممشْ ٔیجممز ٔٙفممی ثؼممیبس وٛچممه ،یممش ثشٚػّٛص جذ)11-1 َٚ
سخٕیممشیٞ ،ممٛاصی ٔغّممك٘ ،یممبص ثممٔ ٝکممیظ ٞممبی اخشلبكممی ٚ
سـخیق
دٚس ٜا٘ىٛثبػی ٖٛع٘ ٛی ثشای سؿذ دس ٔکیظ وـز
ٔیىشٚػىٛح یش سؼبع اػز.
وـز خمٔ ٚ ٖٛغمض اػمشخٛاٖ  ٚثبفمز بِمٛد )ٜاخشلبكمی ٚ
ٚیش٘ ٚغ
دممبسٛطٖ داخممُ ػممِّٛی ومم ٝدس ثشاثممش ٔممشي ػممشٔی  ٚفبٌٛػممیشی سؼمبع اػمز أمب ٘یمبص ثم ٝا٘ىٛثبػمی ٖٛعم٘ ٛی ٔمذر داسد.
سذالُ  1سٚص سب ٞ 1فش)ٝ
ٔمب ْٚاػز.
ػشِٛٚطی ثشای اثجبر سـخیق ثبِیٙی ث ٝوبس ٔی سٚد.
وّ٘ٛی كب دس اسسجبط ثب ٚیش٘ ٚغ ثبوششی اػز.
افضایؾ چٟبس ثشاثشی دس سیشش یب ثیـمشش ،ثمشای ٔمبٞ ٜمب  ٚػمبَ
ادیذٔیٛطی
ٔخبصٖ ا٘ؼمب٘ی ثمض ٌٛ ٚػمفٙذ ثشٚػمال ّٔمی سٙؼمیغ)ٌ ،مبٔٚیؾ ٞب سیشش ثب ٔب٘ذٚ ،ٜاوٙؾ ٔشمبع ثب ػبیش ثبوششی ٞب
ثشٚػممال بثٛسسممٛع) ،خممٛنٌ ،ممٛصٖ أشیىممبیی ٌ ٚممٛصٖ ؿممٕبِی دسٔبٖ ،دیـٍیشی  ٚوٙششَ
دسٔبٖ ثٔ ٝذر  1سمب ٞ 6فشم ٝثمب داوؼمی ػمیىّیٗ ٕٞمشا ٜثمب
ثشٚػال ػٛالیغ) ،ػً ،سٚثب ٚ ٜوبیٛر ثشٚػال وٙیغ)
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سیفممبٔذیٗ ثممشای ثممبِغیٗ یممش ثممبسداس  ٚسممشی ٔشممٛدشیٓ-
ثبفز عف٘ٛی ٙی اص اسیششیش َٛػی ،ٝٙجفز ،ادیذیذیٓ ،سسٓ)
ا٘شـممبس جٟممب٘ی داسد ثمم ٝخلممٛف دس بٔشیىممبی سممیٗ ،بفشیمممب ،ػِٛفبٔشٛوؼممبص َٚثممشای اعفممبَ وٕشممش اص  8ػممبَ یممب ص٘ممبٖ
ثبسداس سٛكیٔ ٝی ؿٛد.
٘ٛاسی ٔذیششا٘ ٚ ٝخبٚسٔیب٘ ٚ ٝؿشق بػیب.
ثیٕممبسی ا٘ؼممبٖ اص عشیممك سیـمم ٝوممٗ وممشدٖ ثیٕممبسی دس
سٚیذاد فلّی خبكی ٘ذاسد.
افممشاد دس ٔ ممشم خغممش ثیٕممبسی وؼممب٘ی ٞؼممشٙذ ومم ٝدس سٕممبع ٔخمممضٖ سیمممٛاٖ یمممب اص عشیمممك ٚاوؼیٙبػمممی ٚ ٖٛدمممب یؾ
فمممشبٚسدٞ ٜمممبی یشدبػمممشٛسیض ٚ ٜسیٛا٘مممبر بِمممٛد ٚ ٜومممبسٌشاٖ ػممشِٛٚطیه سیٛا٘ممبر وٙشممشَ ٔممی ؿممٛد .دبػشٛسیضاػممیٖٛ
فممشبٚسدٞ ٜممبی ؿممیش ،اػممشفبد ٜاص سٚؽ ٞممبی ٔلمم ٖٛدس
بصٔبیـٍبٞ ٜؼشٙذ.
بصٔبیـممٍبٞ ٜممبی ثممبِیٙی دس ٍٙٞممبْ وممبس ثممب ایممٗ اسٌممب٘یضْ
ثیٕبسی سا وٙششَ ٔی وٙذ.
خالصِ ی فراًعیعال تَالرًعیط
تؽخیص
فیسیَلَشی ٍ ظاختار
وٛوٛثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی ثؼیبس وٛچمهٞ ،مٛاصی ٔغّمك ،یمش سٚؽ ٔیىشٚػىٛدی یش سؼبع اػز.
سخٕیشی
PCRثش اػبع اػیذ ٘ٛوّئیه سکز ثشسػی اػز.
٘یبص ثٔ ٝکیظ ٞبی اخشلبكی ثشای سؿذ دسٔکیظ وـز داسد.
وـز ثش سٚی ٔکیظ ٞبی ٙی ؿذٔ ٜب٘ٙذ ؿىالر بٌبس،
 BCYEبٌبس ٙی ؿذ ٜثب ػیؼشئیٗ) چٙب٘چٔ ٝذر ا٘ىٛثبػیٖٛ
ع٘ ٛی ثبؿذ ،سؼبع  ٚاخشلبكی اػز.
ٍیرٍالًط
ػشِٛٚطی ثشای اثجبر سـخیق ثبِیٙی ٔی سٛا٘ذ ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس
وذؼ َٛضذفبٌٛػیشٛص
دبسٛطٖ داخُ ػِّٛی و ٝدس ثشاثش وـٙذٌی ػشْ  ٚفبٌٛػیشٛص ٔمبٌ ْٚیشد.
افضایؾ  3ثشاثش یب ثیـشش دس سیشش ب٘شی ثبدی ،سیشش ثب ثشای ػبَ ٞب
اػز.
سب ٔبٞ ٜب ٔی ٔب٘ذٚ ،اوٙؾ ٔشمبع ثب ثشٚػال داسد.
اپیذهیَلَشی
دؼشب٘ذاساٖ ٚسـی ،سیٛا٘بر اّٞی ،دش٘ذٌبٖٔ ،مبٞی ٞمب ،ثٙمذدبیبٖ
خ٘ٛخٛاس ٔخضٖ ثیٕبسی ٞؼشٙذ .خشٌٛؽ ٞب ،وٞ ٝٙب اص ؿبی سشیٗ
ٔیضثبٖ ٞب ٞؼشٙذ .ا٘ؼبٖ ٔیضثبٖ سلمبدفی اػمز .ا٘شـمبس جٟمب٘ی
داسد.
دٚص عف٘ٛی ا٘ذن اػز خلٛكبی ٍٙٞبْ ٘یؾ صدٖ ثٙمذدب اص عشیمك
خشاؽ دٛػز ،اػشٙـبق  ٚاص عشیك ثّ ثبیذ س ذاد صیبدی اسٌب٘یؼٓ
ٚاسد ثذٖ ؿٛد سب عف٘ٛز صا ثبؿذ.
بیواری
س ییٗ عالیٓ ثبِیٙی  ٚدیؾ بٌٟی ،اص عشیك ثشسػی عف٘ٛز ٔیؼش
ٔی ٌشدد و ٝعجبسسٙذ اص :اِٚؼش ٌال٘ذ ٚس ،سیفٛالیذی ،اٚسٚفبس٘ظاَ،
ٔ ذی – سٚد ٜای  ٚد٘ٛٔٛٙی
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درهاى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
اػششدشٔٛبیؼیٗ ب٘شی ثیٛسیه ا٘شخبثی اػز وٕٞ ٝشا ٜجٙشبٔبیؼیٗ
اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.
دٙی ػیّیٗ ٞب  ٚثشخی ػفبِٛػذٛسیٗ ٞب وٕشش وبسایی داس٘ذ.
ثیٕبسی ثب اجشٙبة اص سٕبع ثب ٔخبصٖ ٘ ٚبلّیٗ عف٘ٛز لبثُ
دیـٍیشی اػز .دٛؿیذٖ ِجبع  ٚدػشىؾ ٔکبفظز وٙٙذ ٜاػز.
ٚاوؼٗ ص٘ذ ٜض یه ؿذ ٜدس دػششع اػز أب ث٘ ٝذسر دس ا٘ؼبٖ
اػشفبدٔ ٜی ؿٛد.
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لصیونال ()Legionella
در تابستاٖ 6791تٛجه ٝمٕهٔٛر رٚپ ؤٛٙه٘ٛر شهیدیپ ٔتٕروه شهی وه ٝمأهُ ٔهري  ٔ ٚهر در به ٗ ِ دهٖٞٛهاپ مٔردىهادر
در ف الدِف ههها بهههٛدز وههه

ٔهههاٜٞههها برر هههر ٌسهههترد ،ٜبا ههه ُ ٌهههرْ ٔٙفهههر ٘اشهههٙا ت ٝپ دافهههد شهههی وهههٝ

ِ د٘ٛالؤٛٙههٛف ال)٘ )Legionella pneumophilaههاْ ٌرفههدز ٚجهٛد رٌا٘ سههٓ لههةالش ٘اشههٙا ت ٝبههٛد اههر وهه ٝبهها ر٘ههًٞههاپ
ٔعٕ َٛب ٝطٛر ضع ف ر٘هً ٔهرٌرفهد  ٚلابهُ رشهی رٚپ ٔطه ا ٞهاپ م ٔادیهٍاٞر ٘ةهٛدز مّهررغهٓ ٔیهىالا  ِٚه ٝبهر پ
جی ا پ ،دٗ باوترپ و ٖٛٙب ٝم ٖ ٛٙده اورٚف د مب پ شٙا ت ٝشی ٜد ؤٕ ٝىٗ د در  ٕٝٞجا دافد شٛدز
لصیونالسیه ()Legionellaceae
ٔطاِعههاا تاوسهه ٔٛ٘ٛه ٘یههاٖ د د ٜههد وهه ٝهها٘ ٛد ِ ٜد٘ٛال ه  ٝشههأُ دههه جههٙ
رٌٚرٔ ٜٚرباشیز تمردةهاش ٘ ٕهر

ِ دهه٘ٛال بهها ٌ٘ٛ 84هه ٚ ٝب ه
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دهٗ ٌ٘ٛهٞٝها  ٚهرٌٚرٞ ٜٚها ٔٙجهر به ٝب ٕهارپٞهاپ ٘سها٘ر ٔهرٌرد٘هی  ٚبم ه ٝدر ٔٙهاب

ٔط طر دافد ٔهرشه٘ٛیز ِ ده٘ٛال ؤٛٙهٛف ال مأهُ به

 %48مف٘ٛهد ٞهاپ ٘اشهر

دهٗ ها٘ ٛد ٜبهٛد ٜوه ٝدر ٔ هاٖ مٟ٘ها

رٚت پ  1 ٚ 6ب یتر جی شی ٜد (شىُ )63-8ز

شکل :31-4گونههبی لصیونال مرتبط بب بیمبریهبی انسبنی

فیسیولوشی و سبختبر
مضاپ جٙ

ِ د٘ٛال باوترپٞاپ بارده وّهرٔٛرف هه ٌهرْ ٔٙفهر ٔهرباشهٙیز دهٗ رٌا٘ سهٓٞها به ٝرهٛرا وٛوٛبا ه ُٞهاپ

وٛتهها ٜدر بافههد بههٛدٔ ٜهها رٚپ ٔط ه اٞههاپ ٔوههٛٙمر بس ه ار وّههرٔههٛر ٔههرباشههٙی (شههىُ )63-8ز ِ دهه٘ٛال در ٕ٘٘ٛههٞٝههاپ
وّ  ٙىر با رٍٟ٘اپ ٔعِٕٛر لابُ ر٘هًمٔ ه پ ٘ سهدِٚ ،هر ٔهرته ٖ ٛمٖ ر بها ر٘هًمٔ ه پ ٘مهر ٜدپ تهرَ در بافهد ٔیهاٞیٜ
وردز دهه ٌ٘ٛه ٝبه٘ ٝهاْ ِ ده٘ٛال ٔ ىهی دپ ) )Legionella micdadeiر ٔهرته ٖ ٛبه ٚ ٝه ّ ٝر٘هًمٔ ه پ ه ی فسهد
ضع ف ٔیاٞی ٜورد ٔا دٗ ٌ ٝ٘ٛدر وید ار د فٛق ر

د د ٔردٞیز
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ِ د٘ٛال  ٛٞپ جةارپ هد ٘ ٚرهر تیهده ،ٝهتد رشهی ٔهر باشهٙیز مٟ٘ها بهر پ جی ها پ  ِٚه ٝبه ٝمٞهٗ  -L ٚسهتی ٗ
ب ٝم ٖ ٛٙغٙر وٙٙیٔ ٜط ا وید ٘ ا د ر٘یز

شکل  31-5رنگآمیسی گرم از لصیونال پنوموفیالی کشت داده شذه بر روی محیط
 BCYEبه اشکبل پلیمورفیک که از ویصگیهبی لصیونال است توجه نمبییذ.

دٗ رٌا٘ سٓ غ ر تتٕ رپ بٛد٘ ٚ ٜرژپ ٔٛرد ٘ ها هٛد ر ٔتاب ِٛسهٓ ه یٞاپ مٔ ٙه ٝبه ٝد هد ٔهرمٚر٘هیز ب یهتر ٌ٘ٛهٞٝها
ٔتطرن ،واتاال ( ، )+لهادر به ٝبٚژ ژالته ٗ بهٛدِٚ ٜهر لهادر به ٝا های ٘ تهر ا دها  ٞهیرٚ ِٚر ٘ ٜسهتٙیز بهاوترپ رٞ ٚهاپ
دههادپ بههر پ وسهها مٞههٗ ههَّٞٛههاپ ٔ بههاٖ دهها ٔطه ا ٞههاپ  in vitroد رد  ٚد ههد رفههتٗ دههٗ لابّ ههد بهها وههاٞ
ٚدرٚال٘ ٕٞر  ٜدز رٚپ ٔط ا ٞاپ غٙر شی ٜرشی د رد ِٚر رٚپ بالدمٌار رشی ٕ٘روٙیز
پبتوشنس و ایمنی
فر د اسا ر و ٝمئرُٞ ٚاپ مف٘ٛر ر تٙیهاق ٔهر وٙٙهی ٔسهتعی بهتالی به ٝب ٕهارپ ٔجهارپ تٙفسهر ت ٛها دهٗ رٌا٘ سهٓ
ٔرباشٙیز ِ د٘ٛالٞا ٍُ٘ٞاپ در ٖٚهّ َٛت هارپ بهٛد ٜوهٔ ٝهرتٙ٘ ٛهی درٔ ٖٚاورٚفاژٞها  ٛٙٔ ٚه دٞها تىی هر دابٙهیز ار ه
تىی ههر بهه ٚ ٝه ّ ٝتوههاَ وٕ ّٕههاٖ بهه ٝدههه وههرٚتی ٗ وههٛردٙر غیههادر  ٚههتمر ر  C3bوٕ ّٕههاٖ رٚپ ههطک بههاوترپ مغهها
ٔرشهٛدز دهٗ مٕهُ ٔٙجهر ٔهرشهٛد وه ٝبهاوترپ به ٝر ه تٛرٞاپ وٕ ّٕهاٖ ( )CR3وه ٝرٚپ فاٌ ٛه دٞهاپ تههٞسهت ٝپ
ٞسههتٙی با٘ههی شههی ٚ ٜطردههك ٘ی ٚه ت ٛبهه ٝدر ٖٚدههٗ ههَّٞٛهها  ٚرد شههٛدز در بر ههٛرد بهها ٛور وسههادی ههٕرٚ H2O2 ،
ر ددىهاَٞههاپ  ٞیرٚوسه ُ به ٗ ٕ٘ههررٚد دههر فر دٙههی تیهى ُ فههأٌٟ ْٚ ٚ ِٛههار ٔههرٌهرددز با ه ُ در در ٚ ٖٚوٛئههُٞههاپ
د ُ هِّٛر تىی هر دافته ٚ ٝم٘ه دٓٞهاپ ورٚتی ِٛهه ،فسهفاتا  ِ ،ها ٛ٘ ٚوّ یها ت ِٛهی وهردٙٔ ٚ ٜجهر بهٔ ٝهري هّ ٔ َٛبهاٖ
ٔرشٛدز ٔا٘ر و ٚ ٝوٛئُ وارٔ ِ ٚ ٜهرشهٛد دٕٙهر اارهّ ٝدر بر بهر ب ٕهارپ  ،دٕٙهر بها  ٚهط ٝهِّٛر بهٛد ٜه دٕٙهر
ٛٔٛٞر َ و٘ ٝم وٕترپ در دٗ ٔٛرد د رد ظهاٞر ٔهرشهٛدز بهاوترپ به ٗ ٕ٘هررٚد تها ٔها٘ر وه ٝهّٔ T َٛهثررٔ ،اورٚفهاژ
ااٚپ ٍُ٘ ر شٙا ادر وٙیز
اپیذمیولوشی
ال در ٔٙهاب مبهر طة عهر جّٕه ٝدردااهٞٝها ٟ٘ ٚرٞها دافهد شهیٜ
ب ٕارپ ِ دّ٘ٛه ٛد ر پ ٘تیهار جٟها٘ر هد ز بهاوترپ ٔعٕه ٛش
ٕٞچ ٗ ٙدر وِٛرٞها  ٚسهتٓٞهاپ مبهر (دٞ ٚها ِِٛ ٚهٞٝهاپ مژ د )) ٚجهٛد د ردز دهٗ رٌا٘ سهٓ ٔهرت٘ ٛهی در ٔطه ا ٞهاپ
ٔرطههٛژ ٕٞچٙه ٗ در دٔاٞههاپ بههاال  ٚدر ٔهه ٛد ضههیمف٘ٛر وٙٙههی ٜپ ٔا٘ٙههی وّههر بههر پ ٔههیاٞههاپ دههادپ ٘ههی ٜبٕا٘ٙههیز مّههد
ٔمأٚد دٗ د و ٝباوترپ ٔرت٘ ٛی در د ُ مٔ ا ٔٛجٛد در مژ تىی ر وٙی(ٕٞا٘ٙی تىی ر در ٔاورٚفاژٞاپ ٘سا٘ر)ز
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ٔ ه ٖ مف٘ٛههدٞههاپ ٘اشههر ٌ٘ٛههٞٝههاپ ِ دهه٘ٛال ٘اشههٙا ت ٝبهٛد ٜاههر وهه ٝرةههاا ب ٕههارپ ٔیههىُ ههدز بر ههام ٔطاِعههاا،
ِ د٘ٛالٞا اورٚف دٞهاپ مبهر ٞسهتٙی  ٚتمردةهاش ٕٞه ٝجها دافهد ٔهرشه٘ٛی ،وه تٕهام بها ٔ ىر ٚرٌا٘ سهٓ  ٚوتسهاژ دٕٙهر
ده مف٘ٛد بی ٖٚمالٔد) ٔعٕ َٛدز
(و
ٌرا ٝش ٛع ور وٙی ٜب ٕهارپ در طه َٛهاَ را د دٔ ،ٜها ب یهتر مف٘ٛهدٞهاپ و هیٔ ه در وهاد  ٚتابسهتاٖ را ٔهردٞهی دهر
و ٔ ٝىر ٚرٌا٘ سٓ در طهٔ َٛهاٜٞهاپ ٌهرْ در ٔتها ٖ مژ تىی هر ٔهردابهیز فهر د ٔسهٗ ب یهتردٗ در طهر بهتال ٞسهتٙی دهر
سههتٓ دٕٙههر ههِّٛر مٟ٘هها وهها ٞدافتهه ٚ ٝداههار ٘مهه در مّٕىههرد ردههٛپ ٞسههتٙیز تمردةههاش ٔ %08هه ٛرد ٌهه ر در
ب ٕار تاٖ ٞا بٛد ٜبه ٝدِ هُ دهٗ وه ٝفهر د در ٔعهرب طهر ب یهتر در م٘جها ٞسهتٙیز ٘تیهار فهرد به ٝفهرد  ٚدها ٚجهٛد ٔته ٖ
ا ٘ ٛر تا و ٖٛٙرابد ٘یی ٜدز
بیمبریهبی کلینیکی
مف٘ٛدٞاپ ِ د٘ٛالپ بی ٖٚمالٔد ٔعٕه َٛتهردٗ شهىُ مف٘ٛهد ٘اشهر دهٗ بهاوترپ هدز مف٘ٛهدٞهاپ مالٔهدد ر بها رهر
بر ردٞٝا ،ب ٝدىهر د ٚفهرْ دهر ظهاٞر ٔهرشه٘ٛی (جهی )6( :)63-6 َٚب ٕهارپ شهة ٝم٘فّه( ٘ ٛتها و٘ٛت هان) ( )0فهرْ شهیدی
و٘ٛٔٛٙر (ب ٕارپ ِ د٘ٛر)ز
تب پونتیبک ()Pontiac Fever
ِ دهه٘ٛال ؤٛٙههٛف ال در ههاَ ٙٔ 6714جههر بهه ٝب ٕههارپ تههاد ر ههٛد ٔطههیٚد شهه٘ٛی ٜدر فههر دپ وهه ٝدر و٘ٛت ههان ٔ یه ٍاٖ وههار
ٔرورد٘ی ،شهیز ب ٕهارپ ٕٞهر  ٜبها تهاِ ،هر  ،درد مضهال٘ر ،وسهاِد  ٚهردرد بهٛدز ِٚهر ٘یها٘ ٝپ ؤٛٙه٘ٛر ٚجهٛد ٘ی شهدز
هٛد به ٝهٛد به ٗ
ده دٚر 60 ٜامت ٝو یهرفد وهرد  ٚبهٔ ٝهیا  0-8ر ٚوادهی ر ٔهرٔا٘هی  ٚه
مالئٓ ب ٕارپ و
رفدز دٗ مالدٓ با ااِد ٘ا ٛشر ٕٞر  ٜبٛدِٚ ٜر ٔٙجر بٔ ٝري ٕ٘رش٘ٛی
جذول 31-3مقبیسه بیمبریهبی نبشی از لصیونال
بیمبری لصیونر
اپیذمیولوشی
رٚدی د
ٔ ٖ إّ( ٝدرری)
٘تیار فرد ب ٝفرد ددٍر
ب ٕارپ ردٛپ ٔ  ٝٙپ
ٔاٖ برٚ
تظبهرات ببلینی
دٚر٘ ٜىٛبا ٖٛ
و٘ٛٔٛٙر
ر٘ٚی ب ٕارپ
ٔ ٖ ٔري (درری)

و یٔ ه،

تب پونتیبک
و یٔ ه
< 72

ٛر دده

<8

+
ب ٕارپ و یٔر در  ٚر تابستاٖ  ٚواد  ،ب ٕارپ ٘یٔر در ر ر اَ

در ر ر اَ

0-62

6-0

+
٘ ا ب ٝدرٔاٖ م٘ترب ٛت ه
 ، 68-02باالتر اٙا٘چ ٝتیت

ٛد ٔطیٚد ش٘ٛیٜ
با تأ ر ٘جاْ شٛدز
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بیمبری لصیونر )(Legionellosis

دٗ ب ٕارپ تد بٛد ٚ ٜبا ااِد ٘ا ٛشر لابُ ٔالاره ٝپ ٕٞهر  ٜهد وهٕٔ ٝىهٗ هد ٔٙجهر بهٔ ٝهري ٌهرددٍٔ ،هر دهٗ
دٚر ٜوٕه 0-62 ٖٛر ٜ ٚمالدهٓ سهتٕ ه ٘اشهر ب ٕهارپ ٘اٌٟهاٖ ظهاٞر شهیٔ( ٜا٘ٙهی :تها،
و ٝفهٛر ش درٔهاٖ شهٛدز وه
ِههر  ،ههرف ٝیههه  ٚههردرد)ز اٙههیدٗ رٌههاٖ ٔیههُ سههتٓ ٌ ٛرشههر ،سههتٓ موههاژ ٔروهه پ  ٚوّ هه ٝدرٌ ههر ب ٕههارپ
ٔرش٘ٛیز ظٟٛر  ٝ ِٚب ٕارپ ب ٝرهٛرا ؤٛٙه٘ٛر ٕٞهر  ٜبها ِتٟهاژ  ٚمبسهٞٝهاپ وٛاهه در بافهد رده ٝبهٛد ٜوه ٝدر ٔطاِعهاا
 ٞسهتٛواتِٛٛژده لابهُ ٔیههاٞیٔ ٜهرباشهیز مّٕىههرد رده ٝدر ب ٕهار ٖ اسههام وه ٝدرٔهاٖ ٘یههی٘ ٜهی ٔتتهُ ٔهرٌهرددز ٔ ه ٖ
ٔري  ٔ ٚهر وّهر  68-02دررهی بهٛدِٚ ٜهر دهٗ ٔ ه ٖ در ب ٕهار ٖ داهار هروٛژ سهتٓ دٕٙهر (ٔیهُ وسها٘ر وه ٝو ٘ٛهی
لّا  ٚوّ ٌ ٝرفت٘ ٝی) ف د ٔردابیز
تشخیص آزمبیشگبهی
ههدز رٚ
ههتا٘ی رد بههر پ تیههت
ههام تیههت ویههد ٔ ىر ٚههىٛور  ٚههرِٛٚژپ ههدز ِٚههر ویههد ٙٞهه ٛرٚ
دٕ ٛ٘ٛههر بههر پ شٙا هادر م٘تههرژٖٞههاپ توارههر ِ دهه٘ٛال در در ر ،جههادٍ دٗ رٞ ٚههاپ ههرِٛٚژپ  ٔ ٚىر ٚههىٛور شههیٜ
دز ر ٚتىی ر ی ٘ٛوّی ه  ٓٞتفادٔ ٜرشٛدز
میکروسکوپی
ِ د٘ٛالٞهها در ر٘ههًمٔ هه پ ٕ٘٘ٛههٞٝههاپ وّ  ٙىههر بهها ر٘ههً ٌههرْ بهه ٝههتتر ر٘ههً ٔههرٌ ر٘ههیز رٞ ٚههاپ ر٘ههًمٔ هه پ
غ ر توارر ٕٞا٘ٙی ٘مهر ،ٜدپ تهرَ دها ٌ ٕسها ٔهرت٘ ٛهی هتفادٌ ٜهرددز اسهامتهردٗ ر ٚبهر پ تیهت ٔ ىر ٚهىٛور
ِ دهه٘ٛال در ٕ٘٘ٛههٞٝههاپ وّ  ٙىههر ههتفاد ٜتسههد  DFAدهها فّٛر ههٙد م٘تههربههادپ ٔسههتم ٓ ٔههرباشههی وهه ٝدر مٖ
م٘تربادپٞاپ ٔٛٙوّٙاَ  ٚوّر وّٙاَ ٘یهاٖد ر شهی ٜبها ٔه ٛرد فّٛر هٙد (فّٛر هی ٗ) هتفادٔ ٜهرشهٛدز دهٗ تسهد توارهر
بٛد ٚ ٚ ٜوٞ ٙاپ ٔیةهد وهابژ ٘هادر هدز بهٞ ٝراهاَ اسا ه د تسهد  08 ( DFAتها  98دررهی) وهاد ٗ هد دهر )6( :
م٘تهر بهادپ به ٝوهار رفتهٔ ٝتهت ٌ٘ٛه ٝهد  )0( ٚبادسهتر رٌا٘ سهٓٞهاپ دهادپ بهر پ تیهت ٔٛجهٛد باشهٙیز ٔیهىُ
 8ر ٚدرٔهاٖ ٔٙفهر ٔهرٌهرددز ٔ دهد
ددٍر ٘ی  ٜوٛاه باوترپ  ٚد ُ هِّٛر بهٛدٖ مٖ هدز ٘تهادب ٔیةهد تسهد وه
ر ٔ ٚىر ٚىٛور بر رٞ ٚاپ ددٍر دٗ د و٘ ٝتادب ٔیةد ردعاش ب ٝد د ٔرمدیز
کشت
ٌرا ٝدٗ باوترپ ب ٝتتر رشی ٔهروٙهی ِٚهر ٔطه ا ٞهاپ تجهارپ وٙه ٖٛرشهی مٖ ر م هاٖ وهرد ٜهد (اسا ه د تسهد
 42تهها )%72ز ِ دهه٘ٛال بههر پ رشههی ٘ هها بهه -L ٝسههتی ٗ د شههت ٚ ٝرشههی مٖ در اضههٛر مٞههٗ (ٌّٕٛٞههٛب ٗ دهها
بهه
ال بهر پ جی ها پ دهٗ بهاوترپ به ٝوهار ٔهررٚد ٔطه ا  BCYEمٌهار
و رٚفسفاا فرده) ف د ٔر دابیز ٔط طهر وهٔ ٝعٕه ٛش
بٛد ٕٝ٘ٛ٘ ،ٜدر هطک مٌهار شهارو - َٛموهارٔ ٜتٕهر ویهد ٔهرشهٛدز ٔطه اٞهاپ ٔىّٕهر ددٍهر ٞهٓ ٔهرته ٖ ٛهتفادٜ
وردز ٔر ت ٖ ٛم٘ترب ٛت هٞا بر پ جّه ٌٛرپ رشهی هرد بهاوترپٞهاپ مِهٛدٜوٙٙهی ٜهتفاد ٜوهردز ِ ده٘ٛال در اضهٛر ٞهٛ
 3-8ر ٚرشی ٔروٙیز وّٙرٞاپ وٛاه دٗ باوترپ (  )mm 6-3ظاٞرپ ش ی ٝپ د ر٘یز
دا  %3-8در  35◦Cو
تشخیص آنتیشنهبی ادراری
ر ELISA ٚبههر پ شٙا ههادر م٘تههرژٖ ِ ههٛوّر ههاواردی اتٕههاِر ِ دهه٘ٛال وهه ٝدر در ر فههرد مِههٛد ٚ ٜرد ٔههرشههٛد ،ههتفادٜ
ٔههرشههٛدز اسا ه د دههٗ ر ٚبههر پ ِ دهه٘ٛال ؤٛٙههٛف الٌر ٜٚههرٔر ٘ 6سههةتاش باال ههد ( 12دررههی تهها وٕتههر  72دررههی)
ٔتوٛر هاش در در رٔ ،هها بههر پ ههادر ههرٌٚرٜٞٚهها اسا هه د وٕههر د ردز ِ ههٛورٚتی ٗ توارههر جهه ٙدر در ر فههرد مِههٛدٜ
شٙا ادر ٔهرشهٛدز م٘تهرژٖٞها در در ر فهر دپ وه ٝدرٔهاٖ شهی٘ ٜهی هردعاش در ٔ %82ه ٛرد تها ٔ 6هأ %08 ٚ ٜه ٛرد تها ٔ 0هاٜ
ستٓ دٕٙر د ر٘ی ،م٘ترژٖٞا ٔرت٘ ٛی تا  6اَ  ٓٞبالر بٕا٘ٙیز
وادی ر ٔرٔا٘ی ،در فر دپ و٘ ٝم
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ارزیببی نوکلئیک اسیذ()NAA
( )NAAبسه ار توارهر ههد  ٚاسا ه د بهاالدر بههر پ شٙا هادر ٌ٘ٛههٞٝهاپ ِ ده٘ٛال در ترشههطاا تٙفسهر (ٕ٘٘ٛهه)BAL ٝ
د ردز ٘ترهار ٔهررٚد در مدٙهی ٜبه ٝمٙه ٖ ٛر ٚتیت وهر ٘تتهابر ِ دهه٘ٛال باشهیز ٚجهٛد ٟٔهار وٙٙهیٜٞها در ترشهطاا تٙفسههر
ٕٔىٗ د بامث ٔٙفهر وهابژ شهٛد ،بٙهابر دٗ تٕهاْ ٕ٘٘ٛهٞ ٝها بادهی ویهد شه٘ٛیز به ٝمهال ٜٚویهد ٙٞه ٛاسا ه د بهاالدر
٘سةد ب NAA ٝبر پ ٕ٘ٞٝ٘ٛاپ بافتر د ردز
سرولوشی
ِٛر هٙد م٘تهربهادپ غ رٔسهتم ٓ ( )IFAتیهت د دٔ ٜهرشهٛدز فه د ت تهر  8بر بهر (تها
ِ دٔ ّٛ٘ٛعٕٛالش ب ٚ ٝه ّ ٝرٚ
ههطک  6:604دهها ب یههتر) در ٘رههر ٌرفتههٔ ٝههرشههٛدز ف ه د لابههُ تٛجهه ٝت تههر در  08تهها  82دررههی ب ٕههار ٖ در ٞفتههَٚ ٝ
ب ٕارپ ددیٔ ٜر شٛد ،ت ترٞاباال ٔر تٙ٘ ٛی بر پ ٔیا ٔهاٖ طهٛال٘ر بهاال بهالر بٕا٘ٙهیز دهه ت تهر م٘تهربهادپ بهاال به ٝتٟٙهادر
ٕ٘ههرت٘ ٛههی فههرْ فعههاَ ب ٕههارپ ر تع هه ٗ وٙههیز ر ٚالدهه در د ههترم ههد ِٚههر ٘سههةد بهه ٝتسههد  IFAاسا هه د ٚ
توار د وٕترپ د ردز
شنبسبیی
با تفاد ٜدافتٞٝاپ ب ٝد د مٔهی ِ ٜده٘ٛال٘ ،هٛع ٔٛرفِٛهٛژپ  ٘ ٚا ٞهاپ رشهی ها ٔهرته ِ ٖ ٛده٘ٛال ر شٙا هادر وهردز
ِ د٘ٛال ضع ف رً٘ ٔرٌ رد ،وّهرٔٛرف ههٌ ،هرْ ٔٙفهر ٘ ٚها ن هدز رٚپ ٔطه ا  BCYEمٌهار رشهی ٔهر وٙهی ِٚهر رٚپ
ٔط اٞاپ بهی -L ٖٚسهتی ٗ رشهی ٘هی ردز بها هتفاد ٜر٘هًمٔ ه پ م٘تهربهادپ فّٛر هٙد ٔهرته ٖ ٛبهاوترپ ر شٙا هادر
وههردز بههر ال شٙا ههادر جهه ، ٙطةمههٝبٙههیپ ٌ٘ٛههٞٝهها بسه ار ٔیههىُ ههد  ٘ ٚهها بهه ٝم ٔادیههٍا ٜرفههر ٘ د ردز تسههدٞههاپ
ب ٛش ه ٕ ادر  ٚت٘ ٛههادر با ه ُ در دجههاد فّٛر ههٙد ٔ ٚهه ٛن ٔههاٚر ی بههٙف ٔههرتٙ٘ ٛههی بههر پ فتههر ق ٌ٘ٛههٞٝهها ههتفاد ٜشهه٘ٛیز
ٌٞٝ٘ٛا ٔرت٘ ٛی با تفاد ٜتج د ٝی ارژ شا ٝد ر در دد ٛرِٛٛٔٛٞ ٜژپ  DNAشٙا ادر ش٘ٛیز
درمبن ،پیشگیری و کنترل
تسدٞاپ اسا د ب ٝطٛر ٔعٕه َٛبهر پ ِ ده٘ٛال به ٝوهار ٕ٘هرر٘ٚهی اهر وه ٝرشهی دهٗ بهاوترپ رٚپ ٔطه ا ٞهادر وه ٝبهٝ
طٛر ٔعٕ َٛتفادٔ ٜرشٛد وٙهی هدز به ٝمهال ٜٚبعضهر م٘تهرب ٛت ههٞهاپ فعهاَ در  in vitroغ رٔثرر٘هی ،اهر وه ٝدهٗ
م٘تههر ب ٛت هههٞهها ٕ٘ههرتٙ٘ ٛههی در ٔاورٚفههاژ وههٔ ٝطههُ تىی ههر در ٘ههیٌر بههاوترپ ههد ٘فههٛب وٙٙههیز ٔطاِع هاا تجربههر ٘یههاٖ
ٔهردٞهی ٔاور ِٚهیٞا (ٔیهُ م دترٔٚادسه ٗ ،والردترٔٚادسه ٗ) بهر پ درٔهاٖ مف٘ٛهدٞهاپ ٘اشهر ِ ده٘ٛال هتفادٔ ٜهرشهه٘ٛیز
م٘ترب ٛت هٞاپ ٔاور ِٚی جیدهی جهادٍ دٗ م دترٔٚادسه ٗ شهی ٜهدز م٘تهر ب ٛت ههٞهاپ بتاالوتهاْ غ رٔثرر٘هی اه ٖٛبهاوترپ
بتاالوتأهها د رد  ٚدههٗ م٘تههر ب ٛت ههه ٕ٘ههرت٘ ٛههی در د ههُ ٔاورٚفههاژ ٘فههٛب وٙههیز درٔههاٖ توارههر بههر پ تهها و٘ٛت ههان ال ْ
ٕ٘رباشی ا ٖٛب ٕارپ ٛد ٔطیٚد ش٘ٛی ٜدز
و یٍ رپ ِ د ٘ ّٛ٘ٛا ٔٙی شٙا د ٔٙهاب ٔط طهر رٌا٘ سهٓ  ٚوها ٞبهار ٔ ىرٚبهر ٔهرباشهیز فه د دٔهاپ مژ تها اهیٚدپ
ٔٛفم دمٔ دز بٞ ٝهر اهاَ اهه وأهُ رٌا٘ سهٓ مژ غّها ٔیهىُ  ٚغ هرٕٔىٗ ٔهرباشهیز دهر رٌا٘ سهٓ وتا٘سه ُ ٚ
ت٘ ٛههادر وٕههر در دجههاد ب ٕههارپ د ردز وهها ٞتعههی د رٌا٘ سههٓٞهها در مژ دههه ر ٚوٙتههرَ ٔههرباشههیز ب ٕار ههتاٖٞههادر وههٝ
د ر پ ب ٕار ٖ در ٔعرب طر بر پ دهٗ ب ٕهارپ ٔهرباشهٙی بادسهتر ٘رهر ٚجهٛد ِ ده٘ٛال در مژ وٙتهرَ شه٘ٛیز ٌهر فه د
وّر دا درج ٝار را مژ در اه ب ٕارپ وار ا ٘ةاشی د ٜ ٘ٛوردٖ مژ ب٘ - ٔ ّٝ ٚ ٝمر ٜضرٚرپ دز
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خالصه
خالصهی لصیونال
بیمبری هب
ب ٕارپ ِ د٘ٛر  ٚتا و٘ٛت ان

فیسیولوشی و سبختبر
با ُٞاپ ٌرْ ٔٙفر بارده  ٚوّر ٔٛر
با رً٘ٞاپ ٔعِٕٛر ب ٝتتر رً٘ ٔروهدر٘یز
٘ ا ٔٙیپٞهاپ رشهیپ ارهر جّٕه -L ٝسهتی ٗ د ر٘هی  ٚبها تشخیص
ٕ٘هٞاپ م ٗٞرشی مٟ٘ا داد ٔرشٛدز
ر ٔ ٚىر ٚىٛور اسام ٘ سدز
غ رتتٕ رپ ٞستٙیز
وید بر رٚپ  BCYEمٌار ر تیت ور د ردز
تسدٞاپ م٘تر ژ٘ر بر پ ِ د٘ٛال وٛٔٛٙف ال ٌر ٜٚرٔر 6
ویروالنس
اسام د ٔا بر پ ادر ٌٞٝ٘ٛا ٌ ٚهرٜٞٚهاپ هرٔر
اسا د ضع ف د ردز
لادر ب ٝتىی ر در ٔاورٚفاژٞاپ مِٛئِٛر ( ٚمٔ اٞا در طة عد)
تی ر ا رٔر بادی رابد شٛد ،رِٛٚژپ ٔیةد تها ٔ 1هاٜ
ٔا٘ دغاْ فأٌٚ ٚ ِٛر ٔرشٛدز
وادی ر دز
 ،NAATاسا د  ٚتوار د ٘ دده ب ٝوید د ردز
اپیذمیولوشی
لادر ب ٝدجاد ب ٕارپ ٛر دده  ٚو یٔ ه دز
ٔعٕههٛالش در ٔطه اٞههاپ طة عههر ،مژٞهها ،بههرنٞههاپ ٙههه وٙٙههی ،ٜدرمبن ،کنترل و پیشگیری
وٙی ٘سٛرٞا  ٚسهتٓٞهاپ مبهر ( سهتٓٞهاپ ب ٕار هتا٘ر) دافهد ٔاور ِٚیٞاپ جیدی (م دترٔٚادس ٗ ،والردترٔٚادسه ٗ) دها
ٔرش٘ٛیز
فّٛرٚوٛد ِٛٙههٖٞٛهها ( رٚفّٛوسا ه ِٗٚٛ ،فّٛوسا ه ٗ)
ب ٕار ٖ در ٔعرب طر بر پ ب ٕهارپ مالٔهدد ر ،شهأُ ٔةتالدهاٖ د رٚپ ٘تتابر بر پ درٔاٖ ٞستٙیز
د ر پ ٘م مّٕىرد ردٛپ  ٚب ٕار ٖ با دٕٙر هِّٛر وها ٞدافته ٝوا ٞتٕهام ٔط طهر ٔهرتةا بها ب ٕهارپ ،درٔهاٖ بها
وّر ٘ر ،ار را د دٖ  ٚد ٖٛ ٘ٛبا ٘مر ٔ ٚ ٜتٛره ٝ
(بٚ ٝد  ٜب ٕار ٖ و ٘ٛیپ) ٞستٙیز
ٔرشٛدز
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بَردتال
ارگانیسم بممدرل ا فممد العممالک چد م  ،چدچدباسممیگ گممنف  ،م  ،هممدا م ،ق،ممی ،تیممن ندینچ م ک ،م باشم (جم

.)13-2

ه ت گدنم بم رمدر شمانا شم اده شم ک انم  .سم گدنم مس ،سماد انبمال بیدمارم لر انسماس ،م باشم  .بمدرل ا پن دسمیس
عا،گ پن د نس نا سنف حد،م ام ،م باشم  ،بمدرل ا پاراپن دسمیس ،سماد شم گ ،انم من سمیاک سمنف ،م باشم
بن نش سپهی ا ،ساد بیدمارم سم لر سم هما ،دمد هما ،حیدانماآ م ،انشمیاه

بمدرل ا

گماه عابم شمةی سمیاک سمنف لر

انساسها  ،باش .
جذٍل  31-2گًَِّبی هْن بَردتال
تبریخچِ پیذایص
ًبم
ب ناف چاشف مس ژ بدرلآ
بدرل ا Bordetella
بممممممدرل ا پن دسممممممیس ب ،ع ام عا،گ انبال چ ک سنف هام ش ن
B. pertussis

ب ،ع ام عا،گ انبال چ ک بیدارم شة پن دسیس

بمممدرل ا پاراپن دسممیس
B. parapertussi
بممدرل ا بن نشمم سممپهی ا لرگین چ ک رن ها
B. bronclliseptica

فیسیَلَشی ٍ سبختبر
گدن هام بدرل ا بنپانم ،شناماآ رشم  ،اچم

همام بیدشمیدیان

بدرل ا پن دسیس ند دان ر م ،حیط همام م ،انشمیاه ،هم ا
ددس ،نشاسه
اچسی  ،چ

،شناماآ منهم ژنیم

ا هم افهمنا لالک ،م شمدن .

رشم ندانم  .مناما نیما بم ،حمیط  ،دمگ ،ان م شمارچد ،

نا ملةد،ین بنام جمب ،مدال سمد ،دجمدل لر مگمار لارنم  .ارگانیسم هما تین،هحمن بمدلک اسمی م،ی م هما را
ا،ا دانان ندین چنبدهی راآ را ن ارن .

بیوبریزایی ٍ ایوٌی
ع دنت با بمدرل ا پن دسم یس گسمهن

سمیاک سمنف نیما بم دمار بما ارگانیسم  ،ا اما بماچهنم بم سم،د همام اپیه،یما
سمپه سمد لارل .ا اما بماچهنمهما بم سم،د همام اپیه،یما

،ژکلار ،بنام س  ،ثین باچهنم ،انبمال دم ، ،دیمع

 .)13-3پن مماچهین (تالةمما پممن این  P69نا،یم ک  ،م شممدل)

،ممژکلار دسممط پممن اینهممام ا اممال دممدرآ  ،م گیممنل (جم

هداگ،د ی ین رشه ام بم سمدل ا ی گ،ی دلیپیم هام تشمام سم،د همام سم ،مژکلار ،هامگ ،م شمدل .انمن عا،مگ سمة ک
ه

ین ب  CR3چ گیننم ک گ،ی مدپن ای

سمقح اسمت ،هامگ ،م شمدل انمن اچم

ب س ان بار اچسی ا ید  ،گنلل چم بمنام ب ما لر س سم،دل

سمةا متما فاگدسمیهد بماچهنم

ثیمن بماچهنم ،ام اسمت .انمن ر نم باعم ح ا مت بمدرل ا

پن دسیس ا منهم بمالمهمام هدمدرا ،م شمدل .پمن اینهمام ،شمابا لر بمدرل ا پاراپن دسمیس بمدرل ا بن نشم سمپهی ا
جدل لارن  .س پن دسمیس دچسمین  A-Bچاسمی

اسمت چم ا نم

احم سمد ( )S1پم

نن احم ،هامگ شمدن ک (S2

ا  ،S5چم ل نن احم  S4لر همن ،دل مد دچسمین جمدل لارل) شم یگ شم ک اسمت .نن احم  S2بم کچهد نمگ سمنا،ی چم
گ،ی دلیپیمم ،دجممدل لر سمم،د هممام سمم ،ممژکلار اسممت ،هاممگ ،مم گممنلل .نن احمم  S3بمم رسممپهدرهام سمم،د هممام
فاگدسممیهی

،هاممگ شمم ک باعمم افمم ان

 CR3سممقس سمم،د ،مم گممنلل .ب ممابنانن سممایگ ا امما باچهننممان دسممط

هدماگ،د ی ین رشمه ام بم لنةما مس فاگدسمیهد باچهننما ری ،م لهم  .عا،مگ سمة ک لنیمن فیدةننم (پی،م ) اسمت چم لر
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اسممق ا امما بمماچهنم ب م سمم،د هممام چشممت پسممهان اراس اسممت .ا،مما ن م

بممدرل ا ش اسممان ش م ک

منامما لر ا امما ب م

س،د هام ،ژکلار لر ،حیط ن ک ناش اده است .

بدرل ا پن دسیس
پممن این  S1سمم پن دسممیس لارام فعالیممت ملنممد نن لمفسمم اآ رنةممد ناآ بممنام پممن این  Gسممقس تشمما ،مم باشمم ،
نن دچسمین دلیم ،م چ م چم بم جمدل م رنم ک تماهناآ ،دیمع

سیسمهدی

بیدمارم ،م باشم .

(گداند نن نمفس اآ هی ر ک پن این است) چم فعالیمت ملنمیاآ سمی ا را چ همن ،م چ م  .انمن ا اما سمةا ،م شمدل
دلیم ،دچمدر افم ان

،ی اس ملند نن ،دندفس اآ ح ،دم نما ،ت شمدل ،لر نهیبم نشمحاآ سم

نافهم چم انمن حالمت

ا ،شنااآ ،نح ،پار گسیسدا است.
ملنممیاآ سممی ا هدممدلی نن دچسممی

بمما ل عد ،ممنل اسممت چ م دسممط چممالددل لین لر س سمم،دل فعمما ش م ک ة م نگ

ملند نن نم فسم اآ لر نم ( )ATPرا بم ملنمین ،دندفسم اآ ح ،مدم ( )cAMPلر سم،د همام ندچمارندآ چا مالی ،م چ م .
دچسین ملنیاآ سی ا ه

مین چدد اچسم لدچدسمیتهما ،فاگدسمیهد

است بنام ،حافتت باچهنم لر ،نح ،ا

دچسممین لر،دن ن یمم

چشم گ را ،امار ،م چ م  .انمن دچسمین ،د من

بیدارم ،ا باش .

حسممار بمم گن،مما اسممت .ل چمم مس سممةا ان ةمما

عن قمم لر عممن

 ،گنلل چ هدمناک بما انسم د ،دیمع  ،حنچمت لدچدسمیت هما بم فیمام دمارو عن قم
انممن دچسممین سممةا انبممال اچ م

هممام چشم ک لر ،ممد

دممدن ،حیقمم ،ممد

دمدننن م ،م باشم  .لر ل بماک

 ،م گممنلل ،دچسممین احهدمماک ،دجمما نننمما ،دیممع بافممت لر

ع دنتهام انسان  ،گنلل.
سانهد دچسممین ناچامما لارام س ،دل ممدل چمم اسممت ،دنممد،نم ا پپهی م گ،ی اس لنممدارک سمم،دل ،مم باشمم چمم دانممگ
دادمم بمم سمم،د هممام اپیه،یمما ،ممژکلار لارل .لر ت،تممت چمم سممةا سی،یاسممهد نس (،اممار حنچممت ،ممژک) ،مم گممنلل لر
ت،تمتهمام نممال سمةا نننمما سم،د هممام ،مژکلار ،م شمدل .ناچامما سانهد دچسمین بم رمدر ادهاادم بما سم ه DNA

ادگ چنلک ب ،دجا مس ثین ل بارک سم،د همام مسمیالنم ک ،نهمگ ،م گمنلل .انمن پن سم سمةا ا چارافهمالس  ،انیسم
حبف رةیع لر لردت س گشه
ه

 ،بمن بم سمنف همام ادهاادم هدمناک بما سمیاک شم س فمنل ،م گمنلل .انمن دچسمین

ین سةا أدین م الم ان هنلدچین ( 1-عا،گ ا)  ،شدل.

جذٍل  31-1فبکتَرّبی ٍیرٍالًس هرتبط بب بَردتال پرتَسیس
عَاهل ٍیرٍالًس

عولکرد

ادّسیيّب
هدمممممممممماگ،د ی ین ا اا بم گ،ی دلیپیم هام سمدل ا ،دجمدل بمن ر م تشماهام سم،د ،مژکلار ،ا اما بم  CR3ر م
سقس لدچدسیتهام پ، ،درفدندچ،ان متا فاگدسیهد
رشه ام
س پن دسیس
فیدةنن
پن اچهین ()P69

نن اح  S2ب گ،ی دلیپی ر م سقس سم،د همام ،مژکلار سم ،هامگ ،م شمدل .نن احم  S3بم
گانی،ید ن ر م سقس س،د هام فاگدسیت  ،سة .
ا اا ب س،د هام پسهان اراس ،با ن ناش اده لر بیدارم ان
شةی هداگ،د ی ین رشه ام

سوَم
س پن د نس

نن احمم  S1باعمم تینفعمما شمم س  ،G1aپممن این تشممام سممقح چمم باعمم چ هممن فعالیممت
النممیاآ سممی ا ش م ک  ،بممن ب م اف م ان سممقس  ، cAMPم شممدل .انممن س م ،ممانا ا چشممهار
فاگدسیه ،ااجنآ ،دندسیتها  ،گنلل.
ملنمممیاآ سمممی ا  /افمم ان سممقس لادممگ سمم،دل ملنممیاآ سممی ا ،دانعممت ا چشممهار فاگدسممیه ،امماجنآ
،دندسیه
س هددلی نن
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عا،گ انبال یانعاآ پدسه لر حیداناآ  ،م ،انشیاه با ن ناش اده لر بیدارم
س لر،دن ن ی
سانهد دچسمممممممممین ققع پپهی گ،ی ان چم ،دجما ،منل سم،د همام ،مژکلار سم شم ک رهمان ان هنلمدچین نم
را بن ،انیی ل انبال ا  ،چ .
ناچاا
ل ،دل ممد لیپممدپ ،سمماچارن بمما لیپیمم  Aنمما لیپیمم  ،Xفعمما چممنلس ،سممین ملهننمما ید چدپ،دمماس
لیپدپ ،ساچارن
حنن رهان سانهدچانن با ن ناش اده لر بیدارم
بدرل ا پن دسیس ل لیپدپ ،ساچارن ،شمن بم نمافهمام لیپیم  Aلیپیم  xدلیم ،م چ م ، .دل مد همام لیپمدپ ،سماچارن
سةا فعا ش س ،سین چدپ،داس ا راک ملهننا ید ش ک م الم سانهدچانن را حنن

 ،چ .

اپیذهیَلَشی
بدرل ا پن دسیس سةا بیدارم انسان  ،شدل چ فاق ،ن س حیدان نا ،حیق  ،باش  .اگن
،نل ،ین ناش ا مس بع ا ب چار بنلس اچسنهام ،ؤثن لر سا  1949چاه

شیدع پن دسیس هدناک با عدار

پی ا چنل ا،ا انن بیدارم بم رمدر منم ،ی

لر

داف جااس جدل لارل .ا نتن ارنن پن دسیس ب ع داس بیدارم بچ ها (چدلچاس) ش اده ش ک است ع دنت لر بچ هام ب رگهن
ا ن

سا نی لن ک  ،شدل (ش گ .)13-6لر سا هام ادین اف ان

ش ک است لر افنال لارام اند

قابگ دج بیدارم لر بچ هام ب رل ن افنال بمال ،شماه ک

یعیف لن ک ش ک است (حه لر افنال اچسی ش ک).

ضکل  31-6سي ضیَع پرتَسیس گسارش ضذُ در سبل ( 3988ستَى قرهس) ٍ ( 2002ستَى آبی)

بیوبریّبی کلیٌیکی (ج

)13-4

ه یا ،چ مبن سگهام ع مدن اسه شما ،م شمدن بماچهنم بم سم،د همام اپم ،یما ،مژکلار ا اما نافهم

ع دنمت متما

 ،گمنلل .بعم ا گبشمت ل رک چدمدس  7ما  10ر ک ،بیدمارم لر افمنال لر سم ،نح،م تماهن ،م نابم (شم گ ، .)13-7نح،م
ا

نا ،نح ،چا ارا شةی سن،اددرلگ است چ هدمناک بما سمنف  ،عقسم  ،بم حمال  ،بم اشمهاان

ما پمانین ،م باشم  .ا

منبان چ بیشهننن ع ال بماچهنم لر رم انمن ،نح،م دلیم ،م گمنلل لر انمن ،نح،م عا،مگ بیدمارم ه مد شم اده نشم ک
بیدمماراس لر ،نح ،م چا ممارا بیشممهننن دقممن را ا نتممن انهشممار بیدممارم لارن م  .پممس ا  1ال م  2ه ه م ، ،نح ،م پار چسیس مدا
شن ع  ،شدل .انن ،نح ،بم سمی ،سمنف همام حد،م ام چاسمی
چ ب سی،

س د الار الا ، ،ناب ).
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دلی م ،دچممدر لر ،بممنام سمم عممالم اسممت مما ح م لم سممةا ،س م ل ش م س ،بممنام سمم  ،م گممنلل، .نح،مم
پار چسممیدا هدممناک بمما اسممه نای دسممهی

نممال  ،م باش م  .لر رممد انممن ،نح ،م ل دسممیهد ،شممن

جممدل لارل .بیدمماراس

،ةممها ،لر ا و بیدممارم ،د ممن اسممت لارام  40مما  50حد ،م لر ر باش م  .پممس ا  2مما  4ه ه م  ،بیدممار ارل ،نح ،م ن اهممت
 ،گنلل .لر انن ،اس ع ال حد ،هما شم آ مناما چماه
تاهن چاسمی

پیم ا ،م چ م ا،ما ،د من اسمت گنفهمارم ثاندنم ا ما افهم  .انمن

پن دسمیس ،د من اسمت لر بیدماراس لارام اند م ج بم ،شماه ک نیمنلل .انمن قةیمگ بیدماراس ،د من اسمت

لارام ارننچ ام ا جدل سنف ، ،ن هدناک نا ب س اسه نای باش .
جذٍل  31-4بَردتالّبی هْن ،خالصِای از عالین ببلیٌی
بووَردتال پرتَسوویس :بعمم ا  7-10ر ل رک ان دباسممیدس بیدممارم بمما ،نح،مم چا ممارا ،شممن
 ،شدل (،شاب سن،اددرلگ ) ،چم بم سمدت ل رک پار چسمیدا پیشمنفت ،م چ م (سمنف همام  ،منر
لف د الار) ،سپس ل رک ن اهت (حداآ چدهن بن لرگینمهام ثاندن )
بَردتال پبراپرتَسیس :فنف د یف نم ا پن دسیس را انبال  ،چ .
بوَردتال برًٍطووی سوواتیکب :ابهم ا بم دمدرآ نم
باع بن ن دپ د،دن لر انساس شدل.

بیدممارم سم حیدانمماآ اسممت لم ،م دانم

ضکل  :31-7برٍز ببلیٌی بیوبری بَردتال پرتَسیس است.

تطخیص آزهبیطگبّی
جدام رم انه ا نددن
ارگانیس م هممام بممدرل ا پن دس میس فممد العممالک ب م دش م
جدممام رم نددن م

حسممار بممدلک ند م دان م ن م ک بدان م ،یممن مس چ م لر  ،م آ

انه مما منامما ب م م ،انشممیاک لقممت چمماف را لاشممت .نددن م شنیام  ،اسمما ،مسپیناسممیدس نا فمماننن س

 ،م باش م  .لقممت حادممگ ا نددنمم هممام ای م شمم ک ا رننممی سممدا هممام ار فممارن س چدهممن ا مسپیناسممیدس نا فممارن س
 ،باش

بان ا سدا هام فیةنم ،ام دع (،ثمگ ملژن ماآ چ،سمی نما لاچمن س) اسمه الک ندمدل .ا سمداتهمام پ ةم ام نةانم

اسه الک نددل ننا لارام اسمی هام من ،م باشم چم بمنام بمدرل ا پن دسمیس سمد اسمت .فاچهدرهمام ،مؤثن ،ام لر بم
لست م رلس بدرل ا پن دسیس سنعت چشت نددن

چی یت ،حیط چشت  ،باش .
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نددن بان ،سه یدا لر س ،حیط ج اسا م  ،اسما ما ک ایم شم ک (،مثا بمال مگمار حما م دمدس اسما شمارچد ، ،حمیط
بدرلآ – ژنید) نا لر ،مدرل بیدماراس بسمهنم بانم ا ،حمیط انه مال  ،اسما (،ثمگ ر گماس لمد ک) اسمه الک ندمدل .نددنم هما را
نةان لر ،حیط چا

حدنگ م ،انشمیاک لال نمنا ارگانیسم نم ک ننداهم ،انم ، .حمیط همان چم  ،میس نددنم لر مناما انبماف

ش ک را بان لر ،حیط ،نرد نیم لاشمت نمنا دشم

ارگانیسم را ،م چشم  ،ا نم

قسمدت ا نددنم هم ،م مداس بمنام

م ،انشاآ ،ی ن س دپ اسه الک نددل.
هیکرٍسکَپی
بنام م ،ان

نددنم هما ،م مداس ا ر

ر م اسان ،ی ن س دپ گسهن

ف،درسم ت منهم بمالم ،سمه ی اسمه الک ندمدل .لر انمن ر

ای شم ک سم پس اسمدین را دسمط همدا دشم

ا نددنم مسمپینک شم ک

چمنلک بم سمی ،گن،ما فمی س ندمدلک

سپس با منه بمالم ف،درسم ت ،سمه ی ع،یم بمدرل ا پن دسمیس رنم م،یم م ،م ندان م  .نهمان سمت ف،درسم ت منهم بمالم
،سممه ی لر بیش مهن ا ناممف بیدمماراس ،ةممها ب م پن دسمیس ،ثةممت  ،م باشم ا،مما نهممان ،ثةممت چمماه لر نهیب م اچ م

هممام

،ه ارا با لنین باچهنمها  ،دان ری له .
کطت
حساسیت چشمت حمت مأثین فاچهدرهمام بیدمار(نع
م ،انشیاک را بان لر ل،ام  35لرج سمانه گمنال لر نم

بیدمارم اسمه الک ا منهم بید یم ) اسمت، .حمیط همام  ،میس شم ک لر
ا ما ،نرمد ان دبم ندمدل بم ع،مت ان م چ ،م همام چد م

را

 ،داس پس ا  3ر نا بیشمهن ،شماه ک ندمدل نیما بم ان دباسمیدس رمدکن ،م آ (،مثا ه مت ر ) ،م باشم  .ا منبمان چم
چی یت ،حیط ب ردر ،ؤثنم ر م ،دف یمت چشمت اثمن لارل بانم افمنالم چم لر م ،انشمیاک نددنم هما را بمنام بمدرل ا چشمت
 ،له ا بنبم چماف بندمدرلار باشم  .ع،م رتم اسمه الک ا شمنانط چشمت  ،اسما چدهمن ا نامف بیدماراس ،ةمها نهمان
چشت ،ثةت را نشاس  ،له .
تکثیر اسیذ ًَکلئیک
اسممه الک ا ر
ر

هممام ثیممن اسممی ندچ،ای م

،ان م  PCRلر چ ممار چشممت ن م

ر

شنیا م  ،اسمما جممانی نن بممنام

،ی ن سمم دپ لر م ،انشممیاک اسممت .مم ،قالعمم حساسممیت  80مما  100لردمم را نشمماس لالک اسممت .اگممن مم انممن

ستها ب  ،اسهام داد ،حم ل شم ک اسمت پمی بی م ،م شمدل چم م ،انشماآ سمتهمام بمارم بم
شدل (بنام بدرل ا نا ف ط بنام ن

لم عنیم

گن ک ا پا دژسهام س ).

تطخیص
بممدرل ا پن دسممیس بمم سممی، ،شنامماآ ،ی ن سمم دپ
منه م سممنف ادهااد م (لر اچ م
،مم شممدل) شمم اده ،مم شممدن  .ا

،درفدلممدژم چ ،مم ر م ،حممیط انهنمماب

اچمم

منامما بمما

مگ،د ی اسممیدس نمما بمما ،عممنفهممان چ م لر سممت ف،درس م ت منه م بممالم ،سممه ی اسممه الک
اچمم

هممام ،دجممدل لر جمم

پاراپن دسیس بدرل ا بن نش سپهی ا اسه الک  ،شدل.

642

 13-5بممنام افهممنا بممدرل ا پن دسممیس ا بممدرل ا

فصل سیزدهن  :کوکوباسیل های گرم هنفی ،بروسال ،فرانسیسال،لژیونال،بوردتال،هووفیلوس و باکتری های خویشاوند آى

جذٍل ٍ 31-5یصگیّبی افتراقی گًَِّبی بَردتال
بَردتال

بَردتال

بَردتال

ٍیصگی

پرتَسیس

پبراپرتَسیس

برًٍطی ساتیکب

اچسی ا

+

ا رک م

-

+

+
+

حنچت

-

-

+

رش بن ر م:
مگار حا م ددس گدس
،

مگار

چان

-

+

+

-

+/-

+

سرٍلَشی
سین نهمان سمتهمام سمن لدژن

،شم گ اسمت نمنا

یم همام ،ی ن سم دپ

چشمت نسمةها تینحسمار ،م باشم .

اکنمم ا بممنام ش اسممان انددندگ،دبممدلینهممام  ( IgG IgA IgMع،یمم هدمماگ،د ی ین رشممه ام دچسممین پن دسممیس )
اسممه الک ،مم شممدل .ش اسممان منهمم بممالم بنیمم دچسممین پن دسممیس بممدرل ا پن دسممیس ادهاادمم اسممت .هدمماگ،د ی ین
رشه ام لر بدرل ا پن دسمیس ،بمدرل ا پمارا پن دسمیس جمدل لارل .افم ان

شمدیین لر یهمن منهم بمالم بمین ،نح،م حمال

ن اهت سنف نا لر نهیب ع دنت ادین ،شاه ک  ،گنلل.
درهبى ،پیطگیری ٍ کٌترل
لر،مماس پن دس میس لر ابه م ا حدممانه هدممناک بمما پنسممهارم ،ناقةممت لر رممد ،نح ،م هممام پن چسیس مدا

ن اهممت بیدممارم

اسممت .منهمم بید یمم همما ندمم دان م ،ناحممگ چ،ی ی مم را باةممدل بنشمم  .لرح ی ممت ن اهممت بسممهی بمم سممنعت ،یمم اس
جممانی ن

سمم،د هممام اپیه،یمما ،ممژکلار لارل، .اچن لیمم ها (ارنهن ،انسممین ،م نهن ،انسممین چارنهن ،انسممین) لر رنشمم چ مم

ارگانیس ها ،مؤثن بمدلک ،م دان م رمد ،م آ ع دنمت را چماه
ل شمانا نیسمه  .منم ،همدپنن – سدل ا،هدچسما
نیسه

له م  .گدنم همام  ،ما ف بم ارنهن ،انسمین گم ار

شم ک

نما ف،در چدنی دلمدس هما بمنام افمنالم چم قمالر بم حدمگ ،اچن لیم ها

ددی  ،شدن .

اچسنهام سم،دل ،مدله

اکس سمیاک سمنف ،هم ا

اسمت .لر انمن اچسمنهما ا نچیةماآ حننم

چ م ک اند م (ا قةیمگ

هداگ،د ی ین رشه ام ،پن اچهین ،فیدةنن ) اسمه الک ،م شمدل .م ،انشماآ چ،ی ی م ،هعم ل نشماس ،م له م چم اند م ناشم ا
انن اچسنها نسةت ب اند

،حمافته

اچسمنهمام تینفعما سم،دل چدهمن ،م باشم  .انمن اچسمنهما لارام اثمناآ جمانة

چدهممنم هسممه  .بنپان م انممن نهممان ،شممن

،م شممدل چم اچسممنهممام سمم،دل ،ممدله

اکس بانم جممانی نن اچسممنهممام

ق ند ن شدن  .ا ارنهن ،انسین بنام پیشیینم  ،داس اسه الک نددل .
سبیر گًَِّبی بَردتال
بدرل ا پاراپن دسیس ،ساد  10ا  20لرد ،مدارل سمیاک سمنف ،انم اسمت چم سماکن لر انماکآ ،هحم ک ا ما ،م افهم .
بدرل ا بن نش سپهی ا ب دمدرآ ا لیم سمةا بیدمارم سم لر حیدانماآ ،م گمنلل ا،ما بما چ ،ی اسمیدس لر ،بمنام سم
انسمماس باعمم بیدممارم بن ن دپدلدممدننم ،مم شممدل .هممن ل ارگانیسمم را ،مم ممداس بمم مسممان
م ،انشیاه ج ا نددل .
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خالصِ
خالصِی بَردتال پرتَسیس
سممیاک سممنف بمما س م ،نح ،م ،شممن  ،م شممدل :چا ممارا ،
فیسیَلَشی ٍ سبختبر
چدچدباسیگ همام بسمیار چد م گمنف  ،م  ،تین ندیمنم ،پار چسیسدا ن اهت .بیشهننن ،دارل بیدارم لر افمنال تیمن
هدا م ،ق،ی ،قالر ب اچسی اسیدس اسی م،ی ب ع داس  ،ةا اچسی است.
اننژم ،نیا ب ،حیط هام ادهااد ت شم ک بما شمارچد ،
نشاسه  ،ددس نا ملةد،ین ان دباسیدس ردکن بنام رشم لر تطخیص
شنی ،ی ن س دپ تینحسار تینادهااد است.
،حیط چشت نیا لارل
چشت ادهااد  ،ا،ا تینحسار است.
م ،دس هام ثین اسی ندچ،ای اگن ب مسان لر لسمهنر
ٍیرٍالًس
ند باش ل بسیار حسار ادهااد است.
،ناجع ب ج 13-3
ش اسان  ، IgG IgAدانم شمنی بمالی را اثةماآ
ندان .
اپیذهیَلَشی
انساس اا ،ن س است
انهشار جاان لارل.
ار ا چد ن ا ن سا لر ،عن دقن ع دنت هسه ا،ما
شیدع بیدارم لر چدلچاس ب رگهن بالغین ر ب اف ان است.
افنال تین اچسی بیشهن ا هد لر ،عن دقن هسه .
بیدارم ا فنلم ب فنل لنین ا رننی مبن سمگهمام ع مدن
 ،هشن  ،شدل.
بیوبریّب
رجدع شدل ب ج

درهبى ،پیطگیری ٍ کٌترل
لر،اس با ،اچن لی ها (،ان ارنهن ،انسمین ،چارنهن ،انسمین
م نهن ،انسین) ،ؤثن است باع چاه ،نح ،ع دنت ان
 ،شدل.
ارنهن ،انسین ب  ،تدر پن فیاچس ،انف  ،شدل .اچسن
ب س س،د حا م دچسین تینفعا پن دسمیس اسمت .لر 5
ل رک (لر س ین ، 18 15 ، 6 ، 4 ، 2اهی بین س ین 4
 6سالی ) رنی  ،شدل.
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هووفیلوض و تاکتری های خویشاوند آى
ذا٘ٛاز ٜخاؾسٛضالؾی ٝقأُ ؾ ٝجٙؽ ٕٛٞفیّٛؼ ،خاؾسٛضال  ٚاوسیٛٙتاؾیّٛؼ ٔی تاقسٕٛٞ .فیّٛؼ قایع زرطیٗ خرازٛغٖ ا٘ؿرا٘ی
اؾر .اعضا ذا٘ٛاز ٜخاؾسٛضالؾی ٝتاؾیُ ٞای وٛچه ( 2.0µmزا  0.3 0.1زا ٌ ) 0.2طْ ٔٙفی ،تس ٖٚاؾدٛض ،غیط ٔسحطن ٚ
ٛٞاظی یا تی ٛٞاظی اذسیاضی ٔی تاقٙس .اغّة احسیاجاذ غصایی خیچیس ٜزاض٘س  ٚتطای ایع ِٝٚوطزٖ آٟ٘را ٔحریظ غٙری قرس ٜالظْ
اؾر ( جس.)13-6 َٚ

جدول  13-6گونه های هووفیلوض هرتثط تا تیواری انعانی
تیواری های اولیه
گونه ها
خٔٛٙررررر٘ٛی ،ؾررررریٛٙظیر ،اٚزیرررررر،
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّ٘ٛعا H.influenzae
و٘ٛػ٘ىسیٛیرررٙٙٔ ،ػیررر ،اخرری ٌّٛزیررر،
ؾِّٛیر ،تاوسطیٕی
قا٘ىطٚئیس
ٕٛٞفیّٛؼ زٚوط ٜای H.ducreyi
ٕٛٞفیّرررررررررٛؼ آفطٚفیّرررررررررٛؼ ا٘سٚواضزیر ،عف٘ٛر ٞای فطصر عّة
H.aphrophilus
ترراوسطیٕی ،ا٘ررسٚواضزیر ،عف٘ٛررر ٞررای
ٕٛٞفیّٛؼ خاضاآ٘فّٛا٘عا
H.para influenzae
فطصر عّة
ٕٛٞفیّٛؼ اجیدسیٛؼ  H.aegyptiusو٘ٛػ٘ىسیٛیر
ٕٛٞفیّررررررررٛؼ ِٕٛٞیسیىررررررررٛؼ عف٘ٛر ٞای فطصر عّة
H.haemolyticus
عف٘ٛر ٞای فطصر عّة
ٕٛٞفیّٛؼ خاضا ِٕٛٞیسیىٛؼ
H.parahaemolyticus
عف٘ٛر ٞای فطصر عّة
ٕٛٞفیّٛؼ خاضاافطٚفیّٛؼ
H.paraphrophilus
عف٘ٛر ٞای فطصر عّة
ٕٛٞفیّٛؼ ؾٍٙیؽ H.segnis

کثرت وقوع
قایع

غیطقایع(زض آٔطیىا)
غیطقایع
٘ازض
غیطقایع
٘ازض
٘ازض
٘ازض
٘ازض

هووفیلوض
ٕٛٞفیّٛؼ ٞا تاؾیُ ٞایی وٛچه ٌطْ ٔٙفری ٞؿرسٙس ورٌ ٝراٞی خّری ٔٛضفیره تر٘ ٝسرط ٔری ضؾرٙس (قرىُ  ٚ 13-8ورازض
 .)13-4آٟ٘ا فّٛض ٘طٔاَ غكراٞای ٔرراعی ا٘ؿراٖ ٌ٘ٛ ٚرٞ ٝرای اصرّی حیٛا٘راذ ٔری تاقرٙسٕٛٞ .فیّرٛؼ آ٘فّرٛا٘عا ٌ٘ٛر ٝای
اؾر و ٝت ٝعٛض قایع زطی ٕٞطا ٜتا تیٕاضی ٔی تاقس.
ٕٛٞفیّررٛؼ اجیدسیررٛؼ عأررُ تیٕرراضی و٘ٛػ٘ىسیٛیررر حرراز چطورری  ٚترر ٝصررٛضذ ازیِٛٛغیرره عأررُ زررح خٛضخررٛضای تطظیّرری
اؾررٕٛٞ .فیّررٛؼ زٚوررط ٜای عأررُ قررا٘ىطٚئیس ٔری تاقررٙس ورر ٝترر ٝعطیمرر ٝزٕراؼ جٙؿرری ا٘سمرراَ ٔرری یاتررس  ٚزض اصررُ اظ
اعضای ذا٘ٛاز ٜخاؾسٛضالؾیٔ ٝی تاقس.
ٕٛٞفیّٛؼ آفطٚفیّرٛؼ اضٌا٘یؿرٓ غیطقرایای اؾرر ٔری زٛا٘رس عأرُ اصرّی ا٘رسٚواضزیر تاقرس .ؾرایط اعضرای ایرٗ جرٙؽ
و ٝاظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای وّیٙیىری جرسا ٔری قر٘ٛس ( ٕٛٞفیّرٛؼ خراضا ا٘فّرٛا٘عا او رط نا زض زٞراٖ ٚجرٛز زاضز) ٘رسضز نا خرازٛغٖ ٞؿرسٙس ٚ
عأُ عف٘ٛر ٞای فطصر عّة ٞؿسٙس.
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شکل 13-8رنگ آهیسی گرم از هووفیلووض آنللووانسا  . Aکوکوتاظویل کوکود ر نوونوه خلوط تیوواراى هثوتن توه وهوونی
 . Bاشکال لی هورفید نازک ر تیوار غیر واکعی ه ید ظاله آفریقایی که ته ه صیت هثتن تو ه اظت.

کا ر  13-4اظتورالظیه ههن
ارگانیعن
ٕٛٞفیّٛؼ Haemophilus
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا H.influenzae
ٕٛٞفیّٛؼ اجدسیٛؼ H. Aegyptius
ٕٛٞفیّٛؼ زٚوط ٜای H.ducreyi
ٕٛٞفیّٛؼ آفطٚفیّٛؼ H.aphrophilus
اوسیٛٙتاؾیّٛؼ Actinobacillus

اوسیٛٙتاؾرررررریّٛؼ اوسیٔٛٙایؿررررررس ْٛؤٛیسرررررراؼ
A.actinomycetemcomitans
خاؾسٛضال Pasteurella
خاؾسٛضال ِٔٛسٛؾیسا P.multocida
خاؾسٛضال وٙیؽ P.canis

تاریخچه یدایش
اقاض ٜت٘ ٝیاظ اضٌا٘یؿٓ ت ٝذٖٛ
اقاض ٜت ٝایجاز آ٘فّٛا٘عا
قٙاؾایی زٛؾظ ضاترطذ ورد زض ؾراَ  1883اظ و٘ٛػ٘ىسیٛیرر
زضٔصطی ٞا
ت٘ ٝاْ واقف آٖ زٚوط ٜای
اقاض ٜت ٝوف زٚؾر تٛزٖ اضٌا٘یؿٓ
اقاض ٜت ٝظاٞط ضقس ٝای قىُ اضٌا٘یؿٓ
غاِثان ایعٞ ِٝٚا زض اضزثاط تا اوسیٔٛٙایؿؽ ٞا اؾر.
ت٘ ٝاْ واقف آٖ ِٛیی خاؾسٛض
اقاض ٜت ٝذاصیر وكٙسٌی تاال زض اضٌا٘یؿٓ
اقاض ٜت ٝجساؾاظی اضٌا٘یؿٓ اظ زٞاٖ ؾً

فیسیولوشی و ظاختار ( وازض )13-4
اغّة ٌٞ ٝ٘ٛای ٕٛٞفیّٛؼ ( تطٌطفس ٝاظ وّٕر ٝی٘ٛرا٘ی ترٔ ٝاٙری زٚؾرسساض ذر٘ )ٖٛیاظٔٙرس ٔحریظ غٙری قرس ٜترا فاوسٛضٞرای
ٔحررطن ضقررس ظیررط ٔرری تاقررٙسٕٞ )1( :رریٗ (فرراوسٛض ٘ )2( ) Xیىررٛزیٗ آٔیررس از٘رریٗ زی ٘ٛوّ ٛزیررس ٔ( NADإررٛالن فرراوسٛض
٘ Vأیسٔ ٜی قٛز) (ٞ )3ط ز.ٚ
ٞطچٙس ز ٚفاوسٛض زض ٔحیظ غٙی قس ٜتا ذ ٖٛحضٛض زاض٘س تالزآٌاض ٌٛؾفٙسی تایس ت ٝآٞؿسٍی حرطاضذ زاز ٜقرٛز زرا ٟٔاضوٙٙرسٜ
ٞای فاوسٛض  Vزرطیة ق٘ٛس  ٚتطای ایٗ ٔٙسٛض تالزآٌراض حرطاضذ زیرس ( ٜقرىالذ) ترطای جساؾراظی زض قرطایظ آظٔایكرٍاٞی
ٕٛٞفیّٛؼ اؾسفازٔ ٜی ٌطزز.
ؾاذساض زیٛاض ٜؾِّٛی ٕٛٞفیّٛؼ ٕٞاٖ ؾاذساض زیدیه ؾایط تاؾیُ ٞرای ٌرطْ ٔٙفری ٔری تاقرسِ .یدرٛخّی ؾراواضیس ترا فااِیرر
ا٘سٚزٛوؿیٙی زض زیٛاض ٜؾِّٛی حضٛض زاضز  ٚخطٚز یٗ ٞای اذسصاصی ٌ ٚ ٝ٘ٛاذسصاصی ؾٛی ٝزض غكاء ذاضجی یافر ٔری قر٘ٛس.
آ٘اِیع ایٗ خطٚز یٗ ٞای اذسصاصی ؾٛی ٝزض تطؾی اخیسٔیِٛٛغیىی تا اضظـ ٔی تاقٙس.
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ؾغح تؿیاضی أا ٘ ٕٝٞ ٝؾٛیٞ ٝای ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا تا ودؿ َٛخّی ؾاواضیسی خٛقیس ٜقس ٜاؾر  6 ٚؾطٚزیح آ٘سی غ٘سیره
( aزا  ) fزكریص زاز ٜقس ٜا٘س .لثُ اظ ٔاطفی ٚاوؿٗ ٕٛٞفیّٛؼ ؾطٚزیح ٕٛٞ bفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا ٔؿ  َٛتریف اظ ٕٞ %95رٝ
عف٘ٛر ٞای زٟاجٕی ٕٛٞفیّٛؼ تٛز .تاس اظ اؾسفاز ٜاظ ٚاوؿٗ تط ضس آ٘سی غٖ ودؿِٛی زیح ، bتیكسط تیٕاضی ٞای ایجراز قرسٜ
تٚ ٝؾیّ ٝایٗ ؾطٚزیح ٘اخسیس قس٘س .اذیطان ؾطٚزیح ٞای ٕٛٞ ٚ f ٚ cفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای تس ٖٚودؿٔ َٛؿ  َٛتیكسط تیٕاضی ٞای
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا ٞؿسٙس.
عال ٜٚتط زفاٚذ ٞای ؾطِٛٚغیىی ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا ،ایٗ ٌ ٝ٘ٛضا ترٞ ٝكرر تیٛزیرح ( Iزرا  ) VIIIترط اؾراؼ ؾرٚ ٝاورٙف
تیٛقٕیایی ظیط زمؿیٓ ٔی وٙٙس :زِٛیس ایٙس ،َٚفااِیر اٚض ٜآظ  ٚفااِیر اٚض٘یسیٗ زوطتٛوؿریالظ .زفىیره ایرٗ تیٛزیرح ٞرا ترطای
اٞساف اخیسٔیِٛٛغیىی ٔفیس ٔی تاقٙس .زض ٟ٘ایر ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا ت ٝتیٌٛطٞ ٜٚایی زمؿیٓ قرس ٜاؾرر .ایرٗ زمؿریٕاذ ترطای
اٞساف تاِیٙی ٔفیس ٞؿسٙس .اٌط چ ٝتیٌٛط ٜٚاجیدسیىٛؼ ٕٛٞ ٚفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا تیٛزیح  IIIخطٚفایُ تیٛقیٕیایی یىؿا٘ی زاض٘س ِٚی
آٟ٘ا ضا ٔی زٛاٖ تط اؾاؼ ٔٛاضز ظیط زكریص زازٔ )1( :اٞیر عالیٓ تیٕاضی ( )2ذصٛصیاذ ضقس زض قطایظ آظٔایكٍاٞی آٟ٘ا ()3
ٔاٞیر خطٚز یٗ غكاء ذاضجی.
ت ٝعٛض ذالصٕٛٞ ٝفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا تا ضٚـ ٞای ظیط زمؿیٓ تٙسی ٔی قٛز )1( :ؾطٚزیح ٞای  aزا  fتط ٔثٙای حضٛض آ٘سری غٖ
ودؿِٛی ( زیح  ٟٓٔ bزط اؾر) )2( .تیٛزیح ٞای  Iزا  ( VIIIتط ٔثٙای ذصٛصیاذ تیٛقیٕیایی))3( .تیرٌٛطٞ ٜٚرا ( ترط ٔثٙرای
ذصٛصیاذ وّیٙیىی).

کا ر  13-4خنصه ای از هووفیلوض
فیسیولوشی و ظاختار
تاؾیُ ٞای ٌطْ ٔٙفی وٛچه ،خّی ٔٛضف (یا وٛوٛتاؾیُ وٛچه)
تی ٛٞاظی اذسیاضی ،زرٕیط وٙٙسٜ
او ط ٌٞ ٝ٘ٛا ت ٝفاوسٛض  / ٚ Xیا  Vتطای ضقس ٘یاظ زاض٘س.
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا اظ ِحاػ ؾطِٛٚغیىی ت ٝا٘ٛاع ( aزا ٚ ) fاظ ِحاػ
تیٛقیٕیایی ت( ٝتیٛزایح ٞای  Iزا  ٚ ) VIIIاظ ِحاػ وّیٙیىری تر( ٝ
تیٌٛط ٜٚاجدسیىٛؼ) زمؿیٓ ٔیكٛز.
ویروالنط
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا زیح  bاظ ِحاػ ٚیطٚال٘ؿیس ٝاظ ٕٞر ٝتیٕراضیعازط
اؾر و ٝت ٝزِیُ ودؿ PRP َٛیا خّی ضیثیس َٛفؿفاذ ٔی تاقس.
ٕٛٞفیّٛؼ ت ٝؾّٞ َٛای ٔیعتاٖ اظ عطیك خیّی  ٚؾراذساضٞای غیرط
خیّی ٔسصُ ٔی قٛز.
ا یدهیولوشی
ٕٛٞفیّٛؼ تس ٖٚودؿ َٛعٕٔٛان زضا٘ؿاٖ وّیٙعٔ ٜی قٛزٞ ٌٝ٘ٛ .ای
ودؿ َٛزاض ٕٛٞفیّٛؼ تٚ ٝیرػٕٛٞ ٜفیّرٛؼ آ٘فّرٛا٘عای زیرح  bاظ
اعضای غیط قایع فّٛض عثیای ٞؿسٙس.
تیٕرراضی ٘اقرری اظ ٕٛٞفیّررٛؼ آ٘فّررٛا٘عای زیررح  bعٕررسزان ٔكررىُ
قیطذٛضاٖ اؾر  ٚزض جٕایرر ٞرای ٔصر ٖٛتیٕراضی حرصف قرسٜ
اؾر.تیٕاضی ٕٛٞفیّٛؼ زٚوط ٜای زض ایاالذ ٔسحس ٜقرایع ٘یؿرر.
ت ٝاؾس ٙای ٕٛٞفیّٛؼ زٚوط ٜای و ٝاظ عطیك زٕاؼ جٙؿی ٔٙسكرط
ٔی قٛز او ط عف٘ٛر ٞای ٕٛٞفیّٛؼ تٚ ٝؾریّ ٝفّرٛض فرطز تیٕراض (
عف٘ٛر ٞای زض ٖٚظاز) ایجاز ٔی ٌطزز.
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تیٕاضاٖ زض ٔاطض ذغط آٟ٘ایی ٞؿسٙس ور ٝؾرغح آ٘سری
تازی ٞای ٔحافسسی ( ٔا٘ٙس ٘مص وٕدّٕاٖ) ت ٝحس وافی
٘یؿر  ٚآٟ٘ایی و ٝزحر اؾدّٙىسٔٛی ٚالع قس ٜا٘س.
تیواری ها
( ضجٛع قٛز ت ٝجس)13-6 َٚ
تشخیص
ٔیىطٚؾىٛج ضٚـ ٔٙاؾثی تطای قٙاؾرایی ٕٛٞفیّرٛؼ
آ٘فّٛا٘عا زض ٔ ، CSFایع ؾیٚٛٙیاَ ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚای زٙفؿری
زحسا٘ی اؾر .وكر تط ضٚی قرىالذ آٌراض ا٘جراْ ٔری
قٛز.
ضٚـ ٞررای قٙاؾررایی آ٘سرری غٖ تررطای ٕٛٞفیّررٛؼ
آ٘فّٛا٘عای زیح  bت ٝز٘ثاَ زِٛیس ٚاوؿرٗ ) (HIBعّیرٝ
ایٗ اضٌا٘یعْ وٕسط ٔؤثط اؾر.
رهاى ،یشگیری و ک ترل
عف٘ٛر ٞای ٕٛٞفیّٛؼ ترا ؾفاِٛؾردٛضیٗ ٞرای ٚؾریع
اِغیف ،آظیسطٔٚایؿیٗ یا فّٛضٚوٛییٞ ِٖٛٛٙرا زضٔراٖ ٔری
ق٘ٛس .تؿیاضی اظ ؾٛیٞ ٝا ت ٝآٔدی ؾیّیٗ ٔماٞ ْٚؿسٙس.
ایٕ٘ٛیعاؾی ٖٛفااَ تا ٚاوؿٗ ٞای و٘ٛػٔ PRP ٌٝٚرا٘ع
او ط عف٘ٛر ٞای ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیح ٔ bی قٛز.
خطٚفیالوؿی تا ضیفأدیٗ تطای حصف حأّیٗ ٕٛٞفیّرٛؼ
آ٘فّٛا٘عا زض اعفاَ زض ٔاطض ذغط تیٕراضی اؾرسفازٔ ٜری
قٛز.
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اتوشنس و ایو ی
ٌٞ ٝ٘ٛای ٕٛٞفیّٛؼ ذصٛصان ٕٛٞفیّٛؼ خاضا آ٘فّٛا٘عا ٕٛٞ ٚفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا تس ٖٚودؿٔ َٛجطای زٙفؿی فٛلا٘ی ٕٞر ٝافرطاز ضا
زض عی چٙس ٔا ٜا َٚظ٘سٌی وّٙیعٔ ٜی وٙٙس .ایٗ اضٌا٘یؿٓ ٞا ٔی زٛا٘ٙس ت ٝعٛض ٘احی ٝای ٔٙسكط ق٘ٛس  ٚعأُ تیٕاضی زض ٌرٛـ
ٞا ( اِسٟاب ٌٛـ ٔیا٘ی) ؾیٛٙؼ ٞا ( ؾیٛٙظیر) ٔ ٚجطای زٙفؿی زحسا٘ی (تط٘ٚكیر ،خ٘ٛٔٛٙی) تاقٙسِ .یىٗ عف٘ٛر ٔٙسكط ٘ؿثسان
٘اقایع اؾر .زض ٔمایؿٕٛٞ ،ٝفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای ودؿ َٛزاض (ٔرصٛصان ؾطٚزیح  ، bتیٛزیح  ،) Iزض ٔجطای زٙفؿی فٛلا٘ی ٘اقایع
ٔی تاقس  ٚیا ت ٝزاساز تؿیاض وٕی ٚجٛز زاضز ِٚی عأُ قایع تیٕاضی زض وٛزواٖ اؾر ( ٔ الن ٔٙٙػیرر ،اخری ٌّٛزیرر ،الض٘ػیرر
ٔؿسٚز وٙٙس ،ٜؾِّٛیر) .ازٞؿیٗ ٞای غیط خیّی  ٚخیّی وّٙیعاؾیٕٛٞ ٖٛفیّٛؼ آ٘فّرٛا٘عا ضا زض ٘اظٚفراض٘ىؽ ٔیرا٘جی ٌرطی ٔری
وٙٙس .زطویثاذ زیٛاض ٜؾِّٛی تاوسطی ( ٔا٘ٙس ِیدٛخّی ؾاواضیس ٌّ ٚیىٛخدسیس تا ٚظٖ ِٔٛىِٛی خاییٗ) عّٕىطز ٔػن ٞا ضا ٔرسُ ٔری
وٙٙس وٙٔ ٝجط ت ٝآؾیة اخی زّی ْٛزٙفؿی ٔی قٛز .تاوسطی ٞا ٔی زٛا٘ٙس خؽ اظ آٖ  ٓٞاظ ٔیاٖ ؾرّٞ َٛرای اخری زّیراَ ٞ ٚرٓ
ؾّٞ َٛای ا٘سٚزّیاَ عثٛض وطزٚ ٚ ٜاضز جطیاٖ ذ ٖٛق٘ٛس .زض غیاب آ٘سی تازی ٞای اخؿ٘ٛیه اذسصاصی ترط ضرس ودؿر َٛخّری
ؾاواضیسی .تاو سطیٕی تؿیاض قسیسی ٔی زٛا٘س ازفاق تیفسس وٕٞ ٝطا ٜتا ا٘سكاض تٙٙٔ ٝػ  ٚزیٍط ٔٙاعك زٚض تسٖ ٔی تاقس.
فاوسٛض ٚیطٚال٘ؽ اصّی زض ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیح  bودؿ َٛخّی ؾاواضیسی اؾر و ٝقأُ ضیثٛظ ،ضیثیس ٚ َٛفؿفاذ ( اغّة
ت ٝخّی ضیث ٛضیثیس َٛفؿفاذ [ٔ ] PRPاطٚف اؾر) ٔی تاقس .آ٘سی تازی ٞای ضس ودؿِٛی عٕٔٛان فاٌٛؾیر تراوسطی  ٚفااِیرر
تاوسطیؿیساَ وٕدّٕاٖ ضا زحطیه ٔی وٙٙس .ایٗ آ٘سی تازی ٞا زض ٘سیج ٝعف٘ٛر عثیایٚ ،اوؿیٙاؾی ٖٛتا  PRPذاِص یرا ا٘سمراَ
خاؾی ٛآ٘سی تازی زٛؾأ ٝی یاتٙس .قسذ تیٕاضی ٞای ؾیؿسٕیه ٚاتؿس ٝتٔ ٝیعاٖ خاوؿاظی تاوسطی اظ جطیراٖ ذرٔ ٖٛری تاقرس.
ضیؿه ٔٙٙػیر  ٚاخی ٌّٛزیر ت ٝعٛض چكٍٕیطی زض تیٕاضا٘ی و ٝتط ضس ٞ PRPیچ آ٘سی تازی ٘ساض٘س ،وؿا٘ی ؤ ٝثسال ت٘ ٝمص
وٕدّٕاٖ ٞؿسٙس  ٚوؿا٘ی و ٝزحر اؾدّٙىسٔٛی لطاض ٌطفس ٝا٘س تاالزط ٔی تاقس .زطویة ِیدیس ِ Aیدٛخّی ؾاواضیس اِسٟراب ٔٙٙرػ زض
حیٛاٖ ٔسَ آظٔایكٍاٞی ضا افعایف ٔی زٞس ٕٔ ٚىٗ اؾر ٔؿ  َٛآغاظ ایٗ خاؾد زض ا٘ؿراٖ تاقرس IgA1 .خطٚز راظ ترٚ ٝؾریّٝ
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا زِٛیس ٔی ٌطزز ( ٓٞؾٛیٞ ٝای ودؿ َٛزاض  ٓٞ ٚتس ٖٚودؿٕٔ ٚ )َٛىٗ اؾرر وّٙیعاؾری ٖٛاضٌا٘یؿرٓ ضٚی
ؾغٛح ٔراعی ضا تا ایجاز اذسالَ زض ایٕٙی ٛٔٛٞضاَ زؿٟیُ وٙس.
ا یدهیولوشی
ٌٞ ٝ٘ٛای ٕٛٞفیّٛؼ زمطیثان زض  ٕٝٞافطاز حضٛض زاض٘س .اغّة ایعٞ ِٝٚإٛٞ ،فیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای تس ٖٚودؿٞ َٛؿسٙس وٕٞ ٝطا ٜترا
ؾٛیٞ ٝای ودؿ َٛزاض ٔی تاقٙسٕٛٞ .فیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیح  bؾطٚزیح قایع زطی اؾر و ٝعأُ تیٕاضی ٞای ؾیؿسٕیه ٔری
تاقس ٞط چٙس ایٗ تاوسطی ت٘ ٝسضذ اظ تچٞ ٝای ؾآِ جسا ٔی قٛز (ایٗ حمیمر ٚیطٚال٘ؽ تاوسطی ضا زأییس ٔی وٙس) ،زض حاِی وٝ
ٕٛٞفیّٛؼ خاضاآ٘فّٛا٘عا  10%فّٛض تاوسطی تعاق ضا زكىیُ ٔری زٞرس  ٚؾرایط ٌ٘ٛرٞ ٝرا ٕٛٞفیّرٛؼ آفطٚفیّرٛؼٕٛٞ ،فیّرٛؼ
خاضافطٚفیّٛؼٕٛٞ ،فیّٛؼ ؾٍٙیؽ غاِث نا تا خالوٟای ز٘رسا٘ی  ٚتیٕراضی ٞرای زٞراٖ  ٚز٘رساٖ ٕٞرطأ ٜری تاقرٙسٌ٘ٛ .رٞ ٝرای
ٕٛٞفیّٛؼ ٕٞچٙیٗ ٔی زٛا٘ٙس اظ ٔجطای ٌٛاضقی ٔ ٚجطای زٙاؾّی -ازضاضی جسا ق٘ٛس ِٚی ت ٝعٛض زیدیه زاساز آٟ٘ا ٘ؿثسان ورٓ
اؾر.
اخیسٔیِٛٛغی تیٕاضی ٞای ٕٛٞفیّٛؾی ت ٝعٛض تطجؿس ٝای زغییط وطز ٜاؾر .لثُ اظ اضائٚ ٝاوؿٗ زیرح ٕٛٞ bفیّرٛؼ آ٘فّرٛا٘عای
و٘ٛػ ٌٝٚت ٝعٛض زرٕیٙی ٛٔ 20000ضز تیٕاضی ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیح  bزٟاجٕی ت ٝعٛض ؾاِیا٘ ٝزض وٛزواٖ وٕسط اظ  5ؾاَ
ضخ ٔی زاز .زض وكٛضی ٔا٘ٙس أطیىا اِٚیٗ ٚاوؿٗ خّی ؾاواضیسی عّیٕٛٞ ٝفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیح  bتطای وٛزوراٖ وٕسرط اظ 18
ٔا( ٜجٕایسی و ٝتاالزطیٗ ضیؿه ذغط تیٕاضی ضا زاض٘س) ایجاز ٔص٘ٛیر ٘ىطز ٜتاّر زأذیط عثیای زض تّٛغ خاؾد ٞرای ایٕٙری ترٝ
آ٘سی غٖ ٞای خّی ؾاواضیسی اؾرٚ .اوؿٗ ٞای حاٚی آ٘سی غٖ ٞای  PRPزرّیص قس ٜتا خطٚز یٗ ٞای حأُ و٘ٛػ ٌٝٚقس٘س
(ٔا٘ٙس زٛوؿٛئیس زیفسطی ،زٛوؿٛئیس وعاظ ،خطٚز یٗ غكا ذاضجی ٍٔٛٙٙوٛن) و ٝخاؾد آ٘سی تازی ٔحافسرر وٙٙرس ٜزض ٘رٛظازاٖ 2
ٔا ٝٞیا تاالزط ایجاز ٔی وٙس .ت ٝعال ٜٚتیٕاضی ٞای ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا زٟاجٕی ایجاز قس ٜزض اثط ؾایط ؾطٚزیح ٞرای تراوسطی
ودؿ َٛزاض  ٚؾٛیٞ ٝای تس ٖٚودؿ َٛأطٚظ ٜت٘ ٝؿثر ،قایع زرط اظ ؾرطٚزیح  bقرس ٜا٘رسٕٛٞ .فیّرٛؼ آ٘فّرٛا٘عای زیرح  bزض
تؿیاضی اظ وكٛضٞای ز٘یا اظ جّٕ ٝایطاٖ ٔ ٟٓزطیٗ خازٛغٖ وٛزواٖ تالی ٔا٘س ٜاؾر.
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عف٘ٛر ٞای ٌٛـ  ٚؾیٛٙؼ تٚ ٝؾیّٕٛٞ ٝفیّٛؼ ٞای زیٍط زض اعفاَ ایجاز ٔی قٛزِٚ ،ی ٔی زٛا٘ٙرس زض تعضٌؿراالٖ ٞرٓ ضخ
زٙٞس .تیٕاضی ٞای ضیٛی ت ٝعٛض قایع افطاز ٔؿٗ ضا زحر زأثیط لطاض ٔی زٙٞس ذصٛصان وؿا٘ی ور ٝؾراتم ٝتیٕراضی ضیرٛی غیرط
ٔكٟٛز زاض٘س  ٚیا قطایظ ایجازوٙٙس ٜآؾدیطاؾی ٖٛخیف تیایس (ٔا٘ٙس اِىّؿیٓ ،زغییطاذ ٛٞقیاضی ).
ٕٛٞفیّٛؼ زٚوط ٜای عأُ ٔ ٟٓاِٚؿطٞای زٙاؾّی (قا٘ىطٚئیس) زض آفطیما  ٚآؾیا اؾر ِٚی زض اضٚخا  ٚآٔطیىای قٕاِی وٕسط قایع
اؾر.
تیواری های کلی یکی
ؾٙسضٞ ْٚای وّیٙیىی زیس ٜقس ٜزض تیٕاضاٖ ٔثسال ت ٝعف٘ٛر ٞای ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا زض قىُ  13-9اضائ ٝقس ٜاؾرر .تیٕراضی
ٞای ایجاز قس ٜتٚ ٝؾیّ ٝزٕأی ٌٞ ٝ٘ٛای ٕٛٞفیّٛؼ زض ترف ظیط زٛضیح زازٔ ٜی ق٘ٛس.
ه صیت
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیح  bقایع زطیٗ عأُ ٔٙٙػیر وٛزواٖ تٛز ِٚی ایٗ ٚضایر ٍٙٞأی وٚ ٝاوؿٗ ٞای و٘ٛػ ٌٝٚت ٝعرٛض
ٚؾیع اؾسفاز ٜقس٘س ؾطیاان زغییط وطز .تیٕاضی زض افطاز غیط ایٕٗ ٘سیج ٝا٘سكاض اظ اضٌا٘یؿٓ اظ ٘اظٚفاض٘ىؽ ت ٝذٔ ٖٛی تاقس ٕ٘ ٚی
زٛاٖ آٖ ضا اظ ٘سط تاِیٙی اظ ؾایط ٔٛاضز ٔٙٙعیر تاوسطیاَ زٕیع زاز .اِٚیٗ عالٔر ؾاتم 1-3 ٝضٚظ ٜتیٕاضی زٙفؿری فٛلرا٘ی ٔالیرٓ
اؾر و ٝتاس اظ آٖ عالئٓ ٘ ٚكا٘ٞ ٝای ٔٙٙػیر ظاٞط ٔی ٌطززٔ .یعاٖ ٔطي ٔ ٚیط وٕسط اظ  %10زض افطازی ور ٝزضٔراٖ ٔٙاؾرة
زضیافر وطز ٜا٘س ٔی تاقس  ٚتط عثك ٔغاِااذ زلیك ا٘ؿیسا٘ؽ عٛاضض جا٘ثی عصثی جسی خاییٗ اؾر ( زض ٔماترُ زض ٔغاِاراذ
اِٚی ٝا٘ؿیسا٘ؽ  %50آؾیة ٞای جسی ٔا٘سٌاض زض وٛزواٖ غیط ایٕٗ زیس ٜقس ٜاؾر).
ا ی گلوتیت
ایٗ تیٕاضی تا ؾِّٛیر  ٚزٛضْ تافر تاالی ٌّٛذ ٔكرص ٔی قٛز .ت ٝعٛٙاٖ یه تیٕاضی زٟسیس وٙٙس ٜظ٘سٌی ٔكرص ٔی قٛز.
اٌط چ ٝاخی ٌّٛزیر تیٕاضی اعفاَ اؾر ،خیه ا٘ؿیسا٘ؽ ایٗ تیٕاضی زض عی ظٔاٖ لثُ اظ ٚاوؿیٙاؾری ٖٛزض وٛزوراٖ  2-4ؾراِٝ
تٛز ٜاؾر .زض حاِی و ٝخیه ا٘ؿیسا٘ؽ ٔٙٙػیر زض ؾٗ ٔ 3-18اٍٞی زیس ٜقس ٜتٛز .وٛزواٖ ٔثسال ت ٝاخی ٌّٛزیر فاض٘ػیر ،زة
ٔ ٚكىُ زٙفؿی زاض٘س ؤ ٝی زٛا٘س ؾطیاان ت ٝا٘ؿساز وأُ ضاٞ ٜرای ٞرٛایی ٔ ٚرطي ٔٙجرط ٔری قرٛز .اظ ظٔراٖ اضائرٚ ٝاوؿرٗ،
ا٘ؿیسا٘ؽ ایٗ تیٕاضی ٘یع ت ٝعٛض تط جؿس ٝای زض وٛزواٖ واٞف یافس٘ ٚ ٝؿثسان زض تاِغیٗ ٘ازض تالی ٔا٘س ٜاؾر.
کا ر  13-5اظتورالظیه :خنصه ای از عنین تالی ی
هووفیلوض آنللوانسا
ٔٙٙػیر :یه عف٘ٛر اِٚی ٝزض تچٞ ٝایی و ٝایٕی٘ٛیعاؾی ٖٛزضیافر ٘ىطز ٜا٘س و ٝترا زرة ،ؾرط زضز قرسیس  ٚعالئرٓ
ؾیؿسٕیه ٔكرص ٔی قٛز.
ا ی گلوتیت :عف٘ٛر اِٚی ٝزض تچٞ ٝایی و ٝایٕی٘ٛیعاؾی ٖٛزضیافر ٘ىطز ٜا٘س و ٝتا فاض٘ػیر اِٚی ،ٝزة ،اقرىاَ زض
زٙفؽ ٔكرص ٔی قٛز  ٚت ٝؾٕر ؾِّٛیر  ٚزٛضْ تافر ٞای فٛلا٘ی حّك خیكطفر ٔی وٙس ؤ ٝی زٛا٘س ٕٞطا ٜتا
ا٘ؿساز ضاٞ ٜای ٛٞایی تاقس.
وهونی :اِسٟاب  ٚوسٚضذ ضیٞ ٝا و ٝت ٝصٛضذ اِٚی ٝزض افطاز ٔؿٗ زط ترا تیٕراضی ضیرٛی ٔرعٔٗ ظٔیٙر ٝای ورٝ
ٔكرصان زٛؾظ ٌٞ ٝ٘ٛای عثم ٝتٙسی ٘كس ٜایجاز ٔی قٛز.
هووفیلوض اجیپتیکوض
کونصنکتیویت :یه و٘ٛػ٘ىسیٛیر حاز چطوی ( چكٓ صٛضزی).
هووفیلوض و کره ای
352

فصل سیزدهن  :کوکوباسیل های گرم هنفی ،بروسال ،فرانسیسال،لژیونال،بوردتال،هووفیلوس و باکتری های خویشاوند آى

شانکروئید :تیٕاضی ٔٙسمّ ٝاظ ضا ٜجٙؿی و ٝتا خاخٞ َٛای زضز٘ان تا خای ٝاضیسٕازٛظ و ٝت ٝؾٕر یه ظذٓ زضز٘ان
خیكطفر ٔی وٙس ٕٞ ٚطا ٜتا ِٙفاز٘ٛخازی اؾر.
هووفیلوض آفروفیلوض
اندوکار یتٔ :ؿ  َٛفطْ زحر حاز ا٘سٚواضزیر زض تیٕاضاٖ تا آؾیة ٞای ظٔی ٝٙای ت ٝزضیچٞ ٝای لّة.
اکتی وتاظیلوض اکتی وهایعتن کوهیتانط
اندوکار یتٔ :ا٘ٙس ٕٛٞفیّٛؼ آفطٚفیّٛؼ
اظتورال هولتوظیدا
زخن گاز گرفتگی :قایع زطیٗ زساٞط ظذٓ ٌاظٌطفسٍی ؾً ٌ ٚطتٞ ٝای آِٛزٔ ٜی تاقسٔ :رصٛصان تا ٌاظٌطفسٍی
ٌطتٕٞ ٝطا ٜاؾر ،چ ٖٛظذٓ ٞا عٕیك  ٚت ٝؾرسی زٕیع  ٚضس عف٘ٛی ٔی ق٘ٛس.

شکل . 13-9علونتهای ناشی از هووفیلوض انللوانسا.
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ظلولیت:
ٔا٘ٙس ٔٙٙػیر  ٚاخی ٌّٛزیر ،ؾِّٛیر تیٕاضی اعفاَ اؾر و ٝزض ٘سیجٕٛٞ ٝفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا و ٝت ٝعٛض ٚؾیای تٚ ٝؾیّٚ ٝاوؿرٗ
ٔحسٚز قس ٜایجاز ٔی ٌطززٍٙٞ .أی و ٝایٗ تیٕاضی زیسٔ ٜی قٛز تیٕاض زة زاضز  ٚؾِّٛیر تا زٛؾاٛ٘ ٝاحی آتی ٔایُ تر ٝلطٔرع
ضٚی ٌٙٔ ٚ ٝ٘ٛاعك خطی اٚضتیساَ ٔكرص ٔی قٛز .زكریص تٚ ٝؾیّ ٝزساٞطاذ تاِیٙی زیدیه ٘عزیه قسٖ ؾِّٛیر تٔ ٝرراط
زٞاٖ  ٚعسْ ٚجٛز ٔسضوی ٔثٙی تط ٚاوؿیٙاؾی ٖٛوٛزن ا٘جاْ ٔی قٛز.
آرتریت
لثُ اظ ظٟٛض ٚاوؿٗ ٞای و٘ٛػ ٌٝٚقایع زطیٗ قىُ آضزطیر زض وٛزواٖ وٕسط اظ  2ؾاَ ،عف٘ٛر ٔفصُ تعضي ثا٘ٛی ٝتر ٝا٘سكراض
تاوسطیٕیه ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیح  bتٛز .تیٕاضی زض وٛزواٖ تعضي زط  ٚتعضٌؿاالٖ ضخ ٔی زٞس ِٚی تؿیاض ٘اقرایع اؾرر ٚ
ت ٝعٛض وّی تیٕاضاٖ زاضای ٘مص ایٕٙی  ٚتیٕاضا٘ی و ٝؾاتم ٝآؾیة ٔفصّی زاض٘س ضا زحر زأثیط لطاض ٔی زٞس.
اوتیت ،ظی وزیت و تیواری های ظتگاه ت لعی تحتانی
ؾٛیٞ ٝای تس ٖٚودؿٕٛٞ َٛفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا تیٛزیح  III ٚ IIخازٛغٖ ٞای فطصر عّثی ٞؿسٙس ؤ ٝی زٛا٘ٙس تاعث عف٘ٛرر ضاٜ
ٞای ٛٞایی فٛلا٘ی  ٚزحسا٘ی ق٘ٛس .اغّة ٔغاِااذ ٘كاٖ ٔی زٞس وٕٛٞ ٝفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا  ٚاؾسطخسٛوٛوٛؼ خ٘ٛٔٛٙیر ٝز ٚعأرُ
قایع اٚزیر حاز ٔ ٚعٔٗ  ٚؾیٛٙظیر ٞؿسٙس .خ٘ٛٔٛٙی اِٚی ٝزض وٛزواٖ  ٚتعضٌؿاال٘ی و ٝعّٕىطز ضیٛی عثیای زاض٘س ٘اقایع اؾر.
ایٗ اضٌا٘یؿٓ ٞا ت ٝعٛض قایع تیٕاضا٘ی ضا و ٝتیٕاضی ٞای ضیٛی ٔعٔٗ (قأُ ؾیؿسیه فیثطٚظیؽ) زاض٘س وّٙیع ٜوطز ٚ ٜاغّة تا
خیكطفر تط٘ٚكیر  ٚخ٘ٛٔٛٙی ٚاضح ٕٞطأ ٜی تاقٙس.
کونصنکتیویت
ٕٛٞفیّٛؼ اجیدسیٛؼ و ٝغاِثان تاظیل کخ -ویکط ٘أیسٔ ٜی قٛز عأُ و٘ٛػ٘ىسیٛیر چطوی اؾرر .ایرٗ تراوسطی ٔؿرطی
اؾر  ٚزض اخیسٔی ٞا ٔرصٛصان ٔاٞ ٜای ٌطْ ؾاَ زیسٔ ٜی قٛز.
تة ور ورا ه ده ترزیلی
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا ،تیٌٛط ٜٚاجیدسیىٛؼ (اضٌا٘یؿٕی و ٝاظ ٕٛٞفیّٛؼ اجیدسیىٛؼ ٔسفاٚذ اؾرر ،عأرُ تیٕراضی زرة خٛضخرٛضا
زٙٞس ٜتطظیّی اؾر .ایٗ تیٕاضی ،تیٕاضی اعفاَ اؾر و ٝتٚ ٝؾیّ – ٝو٘ٛػ٘ىسیٛیر اِٚی -ٝتا زة ٘اٌٟا٘ی قسیس  ٚزض عی چٙس ضٚظ
تاس ،زٟٛع  ٚزضز قىٓ ٔكرص ٔی ٌطزز .زض تیٕاضاٖ زضٔاٖ ٘كس ٜخسكی ،خٛضخٛضا  ٚقٛن ؾطیاان ٔٙجط تٔ ٝطي ٔی ٌطزز .خازٛغ٘ع
ایٗ تیٕاضی  ٚذصٛصیاذ تیٕاضی ظایی اذسصاصی ٔیىطٚاضٌا٘یؿٓ ت ٝذٛتی قٙاؾایی ٘كس ٜاؾر.
شانکروئید
قا٘ىطٚئیس -تیٕاضی ٔماضتسی اؾر و ٝاغّة زض ٔطزاٖ زكریص زازٔ ٜی قٛز  ٚاحسٕاالن ت ٝایٗ عّر اؾر و ٝذا٘ٓ ٞا ٔی زٛا٘ٙرس
تیٕاضی ٔرفی یا تس ٖٚعالٔر زاقس ٝتاقٙس .زمطیثان  5زا  7ضٚظ تاس اظ زٕاؼ ،خاخ َٛحؿاؼ تا خای ٝاضیسٕازٛظ ضٚی ٘ٛاحی ٔماسی یا
زٙاؾّی ایجاز ٔی ٌطزز .ؾدؽ تاس اظ ز ٚضٚظ ضایا ٝظذٕی قس ٚ ٜزضز٘ان ٔی ٌطزز ِٙ ٚفاز٘ٛخازی وكراِ ٝضاٖ اغّرة ظراٞط ٔری
ٌطزز .زیٍط عٛأُ ایجازوٙٙس ٜظذٓ ٞای زٙاؾّی ٔا٘ٙس ؾیفّیؽ  ٚتیٕاضی ٞطخؽ ؾیٕدّىؽ تایس ضز ق٘ٛس.
ظایر علونت ها
زیٍط ٌٞ ٝ٘ٛای ٕٛٞفیّٛؼ ٔی زٛا٘ٙس عأُ عف٘ٛر ٞای فطصر عّثی ٔا٘ٙس اٚزیر ،و٘ٛػ٘ىسیٛیر ،ؾریٛٙظیرٙٙٔ ،ػیرر  ٚآتؿرٝ
ٞای ز٘سا٘ی تاقٙس .تاضی ٌٞ ٝ٘ٛا ٔا٘ٙس ٕٛٞفیّٛؼ آفطٚفیّٛؼ ٔی زٛا٘ٙس اظ زٞاٖ ت ٝجطیاٖ ذٙٔ ٖٛسكط قس ٚ ٜؾردؽ زضیچرٝ
ٞای آؾیة زیس ٜلّة ضا عف٘ٛی وطزٙٔ ٚ ٜجط ت ٝا٘سٚواضزیر زحر حاز ق٘ٛس زكرریص ا٘رسٚواضزیر زحرر حراز زض آظٔایكرٍاٜ
ٔكىُ اؾر.
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تشخیص آزهایشگاهی
جوع آوری نوونه و انتقال
تطای زكریص ٕٛٞفیّٛؼ عأُ ٔٙٙػیر الظْ اؾر ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ذٔ( CSF ٚ ٖٛایع ٔغعی٘ -راعی) جٕرع آٚضی قر٘ٛس .زمطیثران
 107تاوسطی زض ٞط ٔیّی ِیسط  CSFزض تیٕاضاٖ ٔثسال تٙٙٔ ٝػیر زضٔاٖ ٘كسٚ ٜجٛز زاضزٔ 1-2[ .یّی ِیسط ٔرایع تر ٝعرٛض وّری
تطای آظٔایف ٔیىطٚؾىٛخی وكر  ٚزؿر ٞای آقىاضؾاظی آ٘سی غٖ وافی ٔی تاقس ].وكر ٞای ذ٘ ٖٛیع تایس تطای زكرریص
اخی ٌّٛزیر ،ؾِّٛیر ،آضزطیر یا خ٘ٛٔٛٙی ا٘جاْ ق٘ٛس .وكر وٕسط ٔفیس اؾر ِیىٗ تطای زكریص تیٕاضی ٞای ٔجطای زٙفؿری
فٛلا٘ی ٔٛضای (ٔا٘ٙس ؾیٛٙظیر ،اٚزیر) وكر ٔرٛاز تر ٝزؾرر آٔرس ٜترا آؾدیطاؾریٔ ٖٛؿرسمیٓ ترا ؾرٛظٖ ترطای زأییرس لغاری
ٔیىطٚتیِٛٛغیىی ایٗ تیٕاضی ٞا ضطٚضی ٔی تاقسٞ ٕٝ٘ٛ٘ .ا ٘ثایس اظ فاض٘ىؽ جّٛیی زض تیٕاضاٖ ٔكىٛن ت ٝاخری ٌّٛزیرر جٕرع
آٚضی ق٘ٛس ظیطا ایٗ عُٕ ٕٔىٗ اؾر ؾطف ٝضا زحطیه وطز ٚ ٜتاعث ٔؿسٚز قسٖ ضاٞ ٜای ٛٞایی ٌطزز ٕٝ٘ٛ٘ .تطای زكرریص
ٕٛٞفیّٛؼ زٚوط ٜای تایس تٚ ٝؾیّ ٝؾٛآب ٔطعٛب اظ خای ٝیا حاقی ٝظذٓ جٕع آٚضی قٛز .تایس ت ٝآظٔایكٍا ٜاعالع زاز ٜقٛز وٝ
ٔكىٛن ت ٝایٗ اضٌا٘یؿٓ ٞؿسیٓ ظیطا زىٙیه ٞای وكر اذسصاصی تطای جساؾاظی ایٗ اضٌا٘یؿٓ تایس اؾسفاز ٜقٛز.
هیکروظکو ی
اٌطآظٔایف ٔیىطٚؾىٛخی ت ٝزلر ا٘جاْ قٛز زكریص ٌ ٝ٘ٛای ٕٛٞفیّٛؼ زض ٕ٘ ٝ٘ٛای تاِیٙی  ٓٞاذسصاصی  ٓٞ ٚحؿاؼ ٔی
تاقس .وٛوٛتاؾیُ ٞای ٌطْ ٔٙفی وٛچه ٔی زٛا٘س زض ٞ ٕٝ٘ٛ٘ %80ای  CSFاظ تیٕاضاٖ ٔثسال تٙٙٔ ٝػیر ٕٛٞفیّٛؾری زضٔراٖ
٘كس ٜزكریص زاز ٜقٛز (قىُ .)13-10آظٔایف ٔیىطٚؾىٛخی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ضً٘ آٔیعی قس ٜتاضً٘ ٌرطْ ٘یرع ترطای زكرریص
ؾطیع اضٌا٘یؿٓ زض آضزطیر  ٚتیٕاضی ٞای ٔجطای زٙفؿی زحسا٘ی ٔفیس ٔی تاقس.
کشت
جساؾاظی ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای وّیٙیىی زّمیح قس ٜتٔ ٝحیظ ٞای غٙی قس ٜتا فاوسٛضٞای ضقسی ٘ؿثسان ضاحر ٔری
تاقس .قىالذ آٌاض یا ِٛیٙساَ آٌاض زض او ط آظٔایكٍاٞ ٜا اؾسفازٔ ٜی ق٘ٛسِ .یىٗ اٌط قىالذ آٌاض زض حیٗ زٟی ،ٝظیاز حطاضذ تثیٙس
فاوسٛض  Vذطاب ٔی قٛز ٞ ٌٝ٘ٛ ٚای ٕٛٞفیّٛؼ (ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عإٛٞ ،فیّٛؼ خاضاآ٘فّٛا٘عا ٕٛٞ ٚفیّٛؼ اجیدسٛؼ) ور ٝترٝ
ایٗ فاوسٛض ضقسی ٘یاظ زاض٘س ضقس ٘رٛاٙٞس وطز .تٙاتطایٗ ٞط ٔحیظ زٟی ٝقس ٜتایس لثُ اظ اؾسفاز ٜزؿر قٛز .تاوسطی ٞا تاس اظ 24
ؾاعر ت ٝصٛضذ وّٙی ٞای ّٔ 1-2یٕسطی ٘ ،طْ ٔ ٚاذ ظاٞط ٔی ق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ آٟ٘ا ضا ٔی زٛاٖ ترا ضقرس اعرطاف وّٙری ٞرای
اؾسافیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ضٚی تالزآٌاض حرطاضذ ٘سیرس ٜزكرریص زاز ( دیوده اقوواری) (قرىُ  .)13-10اؾرسافیّٛوٛن ٞرا
فاوسٛضٞای ضقس ٔٛضز ٘یاظ ضا تٚ ٝؾیِّ ٝیع اضیسطٚؾیر ٞا زض ٔحیظ  ٚآظازؾاظی فاوسٛض  Vزاذُ ؾِّٛی ٟٔیا ٔی وٙس .وّٙی ٞرای
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا زض ایٗ وكر ٞا وٛچىسط اظ ضٚی قىالذ آٌاض اؾر ظیطا ٟٔاضوٙٙسٞ ٜای فاوسٛض  Vغیط فااَ قس ٜا٘س.

شکل 13-11دیده اقواری اظتاف اورئوض فاکتورهای  NADیا  Vرا ته اخل هحیط ترشح کر ه کوه فواکتور ه اظوثی تورای
هووفیلوض آنللوانسا هحعوب هی شو ( کلونی کوکد ر اطراف کلونی اظتاف اورئوض)
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ضقس ٕٛٞفیّٛؼ زض وكر ٞای ذ ٖٛت ٝعٛض وّی تا زأذیط صٛضذ ٔی ٌیطز ظیطا ٔحیظ ٞای ٔایع وكر ذ ٖٛزجاضی ترا غّسرر
اخسیٕٓ فاوسٛضٞای  V ٚ Xوأُ ٘كس ٜا٘س .ت ٝعال ٜٚفاوسٛضٞای ضقس فمظ ٍٙٞأی و ٝؾّٞ َٛای ذِ ٖٛیع ق٘ٛس آظاز ٔی ٌطز٘س
أا ٟٔاضوٙٙسٞ ٜای فاوسٛض  Vحاضط زض ٔحیظ ٔی زٛا٘س تاظیافر تاوسطی ضا ت ٝزأذیط ا٘ساظز .ایعٞ ِٝٚای ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا اغّرة
زض وكر ٞای ذ ٖٛزض قطایظ تی ٛٞاظی تٟسط ضقس ٔی وٙس ظیطا زحر ایٗ قطایظ اضٌا٘یؿٓ ٞا ترطای ضقرس تر ٝفراوسٛض ٘ Xیراظ
٘ساض٘س.
ٕٛٞفیّٛؼ اجیدسیٛؼ ٕٛٞ ٚفیّٛؼ زٚوط ٜای ٔكىُ خؿٙس ٞؿسٙس  ٚت ٝقطایظ ضقس اذسصاصی ٘یاظ زاض٘س .تٙٔ ٝسٛض جسا ٕ٘رٛزٖ
ٕٛٞفیّٛؼ اجیدسیٛؼ تٔ ٝحیظ قىالذ آٌاض تٕٞ ٝطا ٜایعٚ ٚیساِىؽ زض ٔسذ  2-4ضٚظ  ٚتطای زكریص ٕٛٞفیّٛؼ زٚوط ٜای
ت ٝوكر  7ضٚظ ٜزض ٔحیظ قىالذ آٌاض تٕٞ ٝطإٌّٛٛٞ ٜتیٗ ،ایعٚٚیساِىؽ ٚ ٚا٘ىٔٛایؿیٗ زض  33زضج ٝؾا٘سیٍطاز زیاظ اؾر .
آشکارظازی آنتی شى
آقىاضؾرراظی ایِٕٛ٘ٛررٛغیىی آ٘سرری غٖ ٕٛٞفیّررٛؼ آ٘فّررٛا٘عا ذصٛصران آ٘سرری غٖ ودؿررِٛی  PRPضا ٜؾررطیع  ٚحؿاؾرری تررطای
زكررریص تیٕرراضی ٞررای ٕٛٞفیّررٛؼ آ٘فّررٛا٘عای زیررح  bاؾرررٔ PRP .رری زٛا٘ررس تررا آٌّٛزیٙاؾرری ٖٛشض ٜای زكررریص زازٜ
قررٛز ورر ٝوٕسررط اظ  1 ng/ mlاظ  PRPضا ٔرری زٛا٘ررس آقررىاض وٙررس .زض ایررٗ زؿررر شضاذ الزىررؽ خٛقرریس ٜقررس ٜتررا آ٘سرری
تازی تا ٕ٘ ٝ٘ٛتاِیٙی ٔرّٛط ٔری ٌرطزز اٌرط ٚ PRPجرٛز زاقرس ٝتاقرس آٌّٛزیٙاؾری ٖٛضخ ٔری زٞرس .آ٘سری غٖ ٔری زٛا٘رس زض
 ٚ CSFازضاض آقررىاض قررٛز ( زض جررایی ورر ٝآ٘سرری غٖ زؾررر ٘رررٛضز ٜحررصف ٔرری ٌررطزز) .ایررٗ ضٚـ ورراضتطز ٔحررسٚزی زاضز
ظیطا فمظ ٔری زٛا٘رس ٕٛٞفیّرٛؼ آ٘فّرٛا٘عای زیرح  bضا ٔكررص وٙرس .ؾرایط ؾرطٚزیح ٞرای ودؿرِٛی  ٚؾرٛیٞ ٝرای ترسٖٚ
ودؿٚ َٛاوٙف ٔ ثر ٕ٘ی زٙٞس.
تشخیص
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا تا زٛج ٝت٘ ٝیاظ ت ٝفاوسٛضٞای  ٚ V ٚ Xیا ٞط ز ٚ ٚزؿر ٞای تیٛقیٕیایی(٘یاظ ت ٝزی اوؿیس وطتٗ ٚزرٕیط
لٙس ٞای ٔرسّف) جس 13-7 َٚقٙاؾایی ٔی قٛز .ؾاب ٌط ٜٚوطزٖ ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا ٔی زٛا٘رس ترا تیٛزیدیٙرً ،ذصٛصریاذ
اِىسطٚفٛضظی آ٘سی غٖ ٞای خطٚز یٙی غكا  ٚآ٘اِیع زٛاِی اؾیس٘ٛوّ یه اذسصاصی ؾٛی ٝا٘جاْ قٛز.
جدول  13-7ویصگی افتراقی انواع هووفیلوض
اضٌا٘یؿٓ
v
x
ٕٛٞفیّٛؼ
Haemophilus
+
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عا
H.influenzae
+
ٕٛٞفیّٛؼ اجیدسیىٛؼ
H.aegyptius
ٕٛٞفیّٛؼ ز ٚوط ٜای
H.ducreyi
+/ٕٛٞفیّٛؼ خاضاآ٘فّٛا٘عا
H.parainfluenzae
ٕٛٞفیّٛؼ آفطٚفیّٛؼ
H.aphrophilus

افعایف ضقس
ؾٛوطٚظ الوسٛظ

وازاالظ ٘یاظٔٙسی ت ٝفاوسٛض
ٌّٛوع
تا CO2

تخویر
ٌعیّٛظ

ٔا٘ٛظ

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-
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رهاى ،یشگیری و ک ترل
تیٕاضاٖ ٔثسال ت ٝعف٘ٛر ٞای ؾیؿرسٕیه ٕٛٞفیّرٛؼ آ٘فّرٛا٘عا تر ٝزضٔراٖ آ٘سری ٔیىطٚتیراَ ٔٙاؾرة ٘یراظ زاض٘رس ظیرطا ٔیرعاٖ
ٔررطي ٔٚیررط زض تیٕرراضاٖ ٔثررسال تررٙٙٔ ٝػیررر یررا اخرری ٌّٛزیررر زمطیثرران  %100اؾررر .عف٘ٛررر ٞررای جررسی  ٚؾرررر تررا
ؾفاِٛؾدٛضیٗ ٞرای ٚؾریع اِغیف(٘ؿرُ ؾر )ْٛزضٔراٖ ٔری ٌطز٘رس .عف٘ٛرر ٞرای ورٓ ذغرط ٔا٘ٙرس ؾریٛٙظیر  ٚاٚزیرر ٔری
زٛا٘ٙرس تررا آٔدرری ؾرریّیٗ ( اٌررط حؿرراؼ تاقررس – زمطیثران  %30ؾرٛیٞ ٝررا ٔمررا ْٚا٘ررس) ،ؾفاِٛؾرردٛضیٗ  ،اظیسطٔٚایؿرریٗ یررا یرره
فّٛضٚوی ِٖٛٛٙزضٔراٖ قر٘ٛس .او رط ایعِٚرٞ ٝرای ٕٛٞفیّرٛؼ زٚورط ٜای تر ٝاضیسطٔٚایؿریٗ حؿراؼ ٞؿرسٙس ترٕٞ ٝریٗ زِیرُ
زاضٚی خیكررٟٙازی تررطای زضٔرراٖ اؾررر .اِٚرریٗ الررساْ تررطای خیكررٍیطی اظ تیٕرراضی ٞررای ٕٛٞفیّررٛؼ آ٘فّررٛا٘عای زیررح  bاظ
عطیك ایٕٗ ؾاظی فااَ تا  PRPودؿِٛی زرّیص قسٔ ٜی تاقس.
ٕٞرراٖ عررٛض ورر ٝلررثالن تحررث قررس اؾررسفاز ٜاظ ٚاوؿررٗ ٞررای و٘ٛػٌٚرر ٝترر ٝعررٛض ترراضظ زض ورراٞف ا٘ؿرریسا٘ؽ تیٕرراضی ٞررای
ٕٛٞفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای زیرح  ٚ bوّ٘ٛیعاؾریٛٔ ٖٛفمیرر آٔیرع ترٛز ٜاؾرر .تر ٝعرٛض ضایرد خیكرٟٙاز ٔری ٌرطزز ور ٝتچرٞ ٝرا
لثُ اظ ٔ 6اٍٞی ؾ ٝزٚظ ٚاوؿٗ زضیافر وٙٙس  ٚتا زٚظٞای یازآٚض خیٍیطی ق٘ٛس.
خیكٍیطی آ٘سی تیرٛزیىی ترطای حرصف حرأّیٗ ٕٛٞفیّرٛؼ آ٘فّرٛا٘عای زیرح  bزض وٛزوراٖ زض ٔارطض ذغرط ترطای تیٕراضی
( ٔا٘ٙس وٛزواٖ وٕسط اظ  2ؾراَ زض ذرا٘ٛاز ٜیرا ٟٔرس ورٛزن ٞرایی ور ٝتیٕراضی ؾیؿرسٕیه اثثراذ قس)ٜاؾرسفازٔ ٜری ٌرطزز.
اظ ضیفأدیٗ زض ایٗ ٔٛاضز اؾسفازٔ ٜی ٌطزز.
اکتی وتاظیلوض
ٌٞ ٝ٘ٛای اوسیٛٙتاؾیّٛؼ تاؾیُ ٞای ٌطْ ٔٙفری تری ٞرٛاظی اذسیراضی ورٛچىی ٞؿرسٙس ور ٝتر ٝآٞؿرسٍی ضقرس ٔری وٙٙرس
( ت ٝعٛض وّی تر 2-3 ٝضٚظ ا٘ىٛتاؾری٘ ٖٛیراظ زاض٘رس) .اوسیٛٙتاؾریّٛؼ اوسیٔٛٙایؿرسٓ ؤٛیسرا٘ؽٟٔ 1رٓ زرطیٗ خرازٛغٖ ا٘ؿرا٘ی
اؾر  ٚتا ؾایط ٌٞ ٝ٘ٛرا تر٘ ٝرسضذ ٔٛاجرٔ ٝری قرٛیٓ ( جرس٘ .) 13-8 َٚراْ تراوسطی اظ ایرٗ ٔؿر ّٙٔ ٝكرأ ٌطفسر ٝاؾرر ورٝ
ایٗ اضٌا٘یؿٓ اغّة ترا اوسیٔٛٙایؿرؽ ٞرا ٕٞرطا ٜاؾرر .ؤٛیسرا٘ؽ اظ وّٕر ٝالزریٗ ترٔ ٝاٙری ٕٞطاٞری ورطزٖ ٌطفسر ٝقرسٜ
اؾر.
اعضرراء جررٙؽ اوسیٛٙتاؾرریّٛؼ اٚضٚفرراض٘ىؽ ا٘ؿرراٖ ٞررا  ٚحیٛا٘رراذ ضا وّرر٘ٛیعٔ ٜرری وٙٙررس ٔ ٚؿ ر  َٛاِسٟرراب زٞررا٘ی ِ رر،ٝ
ا٘ررسٚواضزیر ،عف٘ٛررر ٞررای ظذررٓ ٌرراظٌطفسٍی  ٚعف٘ٛررر ٞررای فطصررر عّررة ٔرری تاقررٙس .اوسیٛٙتاؾرریّٛؼ اوسیٔٛٙایؿررسٓ
ؤٛیسا٘ؽ عأُ ٘ؿرثس نا ٘اقرایع ا٘رسٚواضزیر تاوسطیرایی زحرر حراز اؾرر .ز ض افرطازی ور ٝایرٗ تیٕراضی ازفراق ٔری افسرس ترٝ
عٛض زیدیه تیٕاضی زضیچ ٝلّة اظ خیف تٚ ٝجٛز آٔرسٔ ٚ ٜرسضوی ٔثٙری ترط تیٕراضی زٞراٖ ( ٔا٘ٙرس اِسٟراب ِ ر ،ٝآتؿرٞ ٝرای
زٞررا٘ی ،تٟساقررر ضررایف زٞررا٘ی ) ٚجررٛز زاضز .اضٌا٘یؿررٓ اظ اٚضٚفرراض٘ىؽ اظ عطیررك جطیرراٖ ذررٙٔ ٖٛسكررط ٔرری قررٛز  ٚتررٝ
زضیچ ٝآؾیة زیس ٜلّة ٔی چؿرثسٔ .كرصر ٝجاِرة اوسیٛٙتاؾریّٛؼ ٞرا ایرٗ اؾرر ور ٝتراوسطی ٞرا چؿرثٙسٞ ٜؿرسٙس  ٚترٝ
ؾغح تغطی ٞای وكر ذر ٚ ٖٛخّیرر آٌراض ترا ٕٞراٖ ضٚقری ور ٝتر ٝزضیچر ٝلّرة آؾریة زیرسٔ ٜری چؿرثٙس ازصراَ ٔری
یاتٙررس .ؾررٛیٞ ٝررای تیٕرراضی ظای اوسیٛٙتاؾرریّٛؼ اوسیٔٛٙایؿررسٓ ؤٛیسررا٘ؽ ِىٛؾرریسیٗ زِٛیررس ٔرری وٙٙررس ورر ٝتاعررث ایجرراز
حفط ٜزض ٘ٛزطٚفیُ قس ٚ ٜتاعث زٌطا٘ٛالؾیِ ٖٛیعٚظٞ ْٚا قس ٚ ٜزض ٟ٘ایر ٔٙجط ت ٝاِسٟاب تافر ٔی قٛز.

1- Actinobacillus actinomycetemcomitans
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جدول  13-8گونه های اکتی وتاظیلوض هرتثط تا تیواری
تیواری های اولیه
گونه ها
اوسیٛٙتاؾیّٛؼ اوسیٔٛٙایؿسٓ ؤٛیسا٘ؽ خطیٛز٘ٚیررر ،ا٘ررسٚواضزیر ،عف٘ٛررر
ٞ A.actinomycetemcomitansای ٘اقی اظ ظذٓ ٌاظ ٌطفسٍی
عف٘ٛر ٞای ٌاظ ٌطفسٍی
اوسیٛٙتاؾیّٛؼ اوٛیِٛی A.equuli
اوسیٛٙتاؾرررررررریّٛؼ ٞررررررررٔٛیٙیؽ عف٘ٛر ٞای فطصر عّة
A.hominis
( تاوسطیٕی ،خ٘ٛٔٛٙی )
عف٘ٛر ٞای ٌاظ ٌطفسٍی
اوسیٛٙتاؾیّٛؼ ِیٍٙیطؾی A.lign
عف٘ٛر ٞای فطصر عّة
اوسیٛٙتاؾیّٛؼ اٚض ٜآ A.ureae
( تاوسطیٕیٙٙٔ ،ػیر ،خ٘ٛٔٛٙی )

کثرت وقوع رهاى
قایع
٘ازض
٘ازض
٘ازض
٘ازض

اظتورال
خاؾسٛضالٞا وٛوٛتاؾیُ ٞای زرٕیط وٙٙرس ٜتری ٞرٛاظی اذسیراضی ورٛچىی ٞؿرسٙس ور ٝتر ٝعرٛض قرایع تر ٝعٙرٛاٖ ٕٞعیؿرر
زض اٚضٚفاض٘ىؽ حیٛا٘اذ ؾآِ یافرر ٔری قر٘ٛس ( قرىُ  .) 13-11اغّرة عف٘ٛرر ٞرای ا٘ؿرا٘ی ٘اقری اظ تطذرٛضز ترا حیرٛاٖ
ٔی تاقرس ( ٔا٘ٙرس ٌراظٌطفسٍی حیرٛاٖ ،ذرطاـ یرا غرصای ٔكرسطن ) .خاؾرسٛضال ِٔٛسٛؾریسا ٚ 2خاؾرسٛضالوٙیؽ 3خرازٛغٖ ٞرای
ا٘ؿا٘ی ٔی تاقٙس .ؾایط ٌٞ ٝ٘ٛا ت٘ ٝسضذ ٔؿ  َٛعف٘ٛر زض ا٘ؿاٖ ٔی تاقٙس ( جس.) 13-9 َٚ
ؾ ٝقرىُ عٕرٔٛی تیٕراضی ٌرعاضـ قرس ٜاؾرر ) 1( :ؾرِّٛیر ٔٙغمر ٝای ِٙ ٚفاز٘ٛخرازی ور ٝتارس اظ ٌراظٌطفسٍی یرا ذرطاـ
حیٛاٖ ضخ ٔی زٞس ( خاؾرسٛضال ِٔٛسر ٛؾریسا اظ تطذرٛضز ترا ٌطتر ٝیرا ؾرً ،خاؾرسٛضالوٙیؽ اظ ؾرً ٞرا )٘ )2( .رٛعی تیٕراضی
ٔجطای زٙفؿی ٔعٔٗ زض تیٕراضاٖ ٔثرسال تر ٝاذرسالَ عّٕىرطز ضیرٛی ( احسٕراَ ٔری ضٚز وّٙیعاؾری ٖٛاٚضٚفراض٘ىؽ تیٕراض ترٝ
آؾدیطاؾی ٖٛزطقحاذ زٞاٖ ٚاتؿس ٝتاقرس) ) 3( .عف٘ٛرر ؾیؿرسٕیه زض افرطاز زچراض ٘مرص ایٕٙری ذصٛصر نا آٟ٘را ور ٝتیٕراضی
وثسی قسیس زاض٘س.
خاؾسٛضال ِٔٛسٛؾریسا تر ٝذرٛتی ضٚی تالزآٌراض  ٚقرىالذ آٌراض ضقرس ٔری وٙرس ِٚری ضٚی ٔره ورا٘ىی آٌراض  ٚؾرایط ٔحریظ
ٞای ا٘سراتی زیدیه تطای تاؾیُ ٞای ٌرطْ ٔٙفری تر ٝعرٛض ضرایف ضقرس ٔری وٙرس .تارس اظ ٌصقرر یره قرة ا٘ىٛتاؾریٖٛ
ضٚی تالزآٌاض وّٙی ٞای تعضي تا الرٛاْ ورط ٜای ترا ترٛی خٛؾریسٌی ور ٝترٚ ٝاؾرغ ٝزِٛیرس ایٙرس َٚایجراز ٔری ٌرطزز ظراٞط
ٔی قر٘ٛس .آٟ٘را ٔری زٛا٘ٙرس تر ٝضاحسری اظ ؾرایط خاؾسٛضالؾر یٞ ٝرا زكرریص زاز ٜقر٘ٛس ( ترط اؾراؼ ٔكرصراذ جرس-9 َٚ
 .) 13خاؾسٛضال ِٔٛسٛؾیسا تر ٝآ٘سری تیٛزیره ٞرای ٔسٙرٛعی حؿراؼ اؾرر .خٙری ؾریّیٗ زاضٚی ا٘سرراتی اؾرر ٔ ٚاوطِٚیرسٞا،
زسطاؾیىّیٗ ،ؾفاِٛؾدٛضیٗ ٞا یا فّٛضٚوٛییِٛٙرٔ ٖٛرٛاضز لاترُ اؾرسفاز ٜفطعری ٔری تاقرٙس .خٙری ؾریّیٗ ٞرای ٘یٕر ٝؾرٙسسیه
( اٌعاؾیّیٗ) ٘ ٚؿُ ا َٚؾفاِٛؾدٛضیٗ ٞا  ٚآٔیٌّٛٙیىٛظیسٞا فااِیر وٕی زاض٘س.
جدول  13-9گونه های اظتورال هرتثط تا تیواری انعانی
گونه ها
خاؾسٛضال ِٔٛسٛؾیسا
P.multocida

تیواری های اولیه
عف٘ٛر ٞای ظذرٓ ٘اقری اظ ٌراظٌطفسٍی،
تیٕاضی ضیٛی ٔعٔٗ ،تاوسطیٕی ٙٙٔ ٚػیر

کثرت وقوع رهاى
خٙی ؾیّیٗ
قایع
زسررط اؾرریىّیٗ -
ؾفاِٛؾرررردٛضیٗ
فّٛضٚویِٖٛٛٙ

خاؾسٛضال وا٘یؽ P.canis

عف٘ٛر ٞای ظذٓ ٘اقی اظ ٌاظٌطفسٍی

غیط قایع
1. Pasteurella multocida
2. Pasteurella canis
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عف٘ٛر ٞای فطصر عّة ( ،آتؿ ،ٝعف٘ٛر
خاؾسٛضال تسییا
P.bettyae
ٞای ظذٓ ٘اقری اظ ٌراظٌطفسٍی ،عف٘ٛرر
ٞای اٚضٚغ٘یساَ ،تاوسطیٕی )
خاؾررررررررسٛضال زإٌررررررررازیؽ عف٘ٛر ٞای ظذٓ ٘اقی اظ ٌاظٌطفسٍی
P.dagmatis
خاؾررررررررسٛضال اؾررررررررسٔٛازیؽ عف٘ٛر ٞای ظذٓ ٘اقی اظ ٌاظٌطفسٍی
P.stomatis

٘ازض

٘ازض
٘ازض

شکل  13-11اظتورال هولتوظیدا ر نوونه ت لعی حاصل از تیواری هثتن ته وهونی
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فصل چهاردهم
يیبریً ي آئريمًواس  ،کمپیلًباکتر ي هلیکًباکتر

اهذاف فصل
داوشجًیان با مطالعه ایه فصل قادر خًاهىذ بًد:
-

دس هَسد خلَكیات ػاختاسی ٍ کـت ٍیبشیَ ٍ آئشٍهًَاع ،کوپیلَباکتش ٍ ّلیکَباکتش تَضیح دٌّذ.

-

اعضای رٌؼْای ٍیبشیَ ٍ آئشٍهًَاع  ،کوپیلَباکتش ٍ ّلیکَباکتش سا ًام ببشًذ.

-

عَاهل بیواسیضایی ٍیبشیَ ٍ آئشٍهًَاع  ،کوپیلَباکتش ٍ ّلیکَباکتش سا ؿشح دٌّذ.

-

پاتَطًض ٍ بیواسیْای ًاؿی اص ٍیبشیَ ٍ آئشٍهًَاع  ،کوپیلَباکتش ٍ ّلیکَباکتش سا ؿشح دٌّذ.

-

سٍؿْای تـخیق ،دسهاى ٍ پیـگیشی عفًَتْای ٍیبشیَ ٍ آئشٍهًَاع  ،کوپیلَباکتش ٍ ّلیکَباکتش سا تَضیح دٌّذ.

يیبریً ي آئريمًواس
دٍهیي گشٍُ عوذُ اص باػییل ّیای گیشم هٌفیی ،بیی ّیَاصی اختییاسی ؿیاهل ریٌغ ّیای ٍیبشییَ ٍ آئشٍهًَیاع اػیت .اییي
اسگاًیؼن ّا سا با ّین دس خیاًَادُ ٍیبشیًَاػیِ دػیتِ بٌیذی کیشدُ اًیذ ٍ بیش اػیاع ٍاکیٌؾ هخبیت اکؼییذاص ٍ داؿیتي ی ط
قغبی اص اًتشٍباکتشیاػییِ هزیضا هیی باؿیٌذ .اییي اسگاًیؼین ّیا سا بیِ د ییل ایٌکیِ اػاػی با دس آ یا یت هیی ؿیًَذ ٍ عاهیل
بیواسی دػتگاُ گَاسؽ بِ ؿواس هیآیٌذ با ّن سدُ بٌیذی کیشدُ اًیذ .تکٌییی ّیای بیَ یَطی هَ کیَ ی حابیت کیشد ،کیِ اییي
ریٌغ ّیا ّییش کیذام هتهلیین بیِ خیاًَادٓ رذاگاًییِای هییباؿییٌذٍ .یبشییَ ٍ آئشٍهًَیاع اهییشٍصُ بیِ تشتیی دس خیاًَادُ ّییای
ٍیبشیًَاػیِ ٍ آئشٍهًَاػیِ سدُ بٌذی هیؿًَذ (رذٍ .)14-1
جذيل 14-1آئريمًواس ها ي يیبریًهاي مهم
ارگاویسم

تاریخچه ي پیذایش

ٍیبشیَ ()Vibrio

ٍیبشیییَ ،کشکییت ػییشیر یییا استهاؿییی (کشکییت ػییشیر بییِ د یییل
ٍرَد ط ّای قغبی)

ٍیبشیَ کلشا )(V.cholerae

عاهل ٍبا یا بیواسی سٍدُای اػت

ٍیبشیییییییییییَ پییییییییییاسا ّوَ یتیکییییییییییَع
V.parahaemolyticus
ٍیبشیَ ٍ ٌیفیکَع V.vulnificus
آئشٍهًَاع Aeromonas
آئشٍهًَاع کاٍیِ A.caviae
آئشٍهًَاع ّیذسٍ ی A.hydrophila
آئشٍهًَاع ٍسًٍی A.veronii

یض کٌٌذُ خَى
دس استباط با عفًَت ّای باسص دس صخن
باکتشی ّای تَ یذ کٌٌذُ گاص
اٍ یي رذاػاصی دس خَکچِ ٌّذی
آ دٍػت
بِ ًام باکتشیَ َطیؼت کاؿف آى ٍسٍى
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يیبریً )(Vibrio
رٌغ ٍیبشیَ ؿاهل بیؾ اص  60گًَِ اػیت کیِ بیِ ؿیکل باػییل هٌکٌیی ؿیکل هیی باؿیٌذ ٍ  10گًَیِ اص آًْیا بیِ عٌیَاى
عاهییل عفًَییت ّییای اًؼییاًی بییِ ؿییواس هییی آیٌییذ ( رییذٍ ٍ .)14-2یبشیییَ کلییشاٍ ،یبشیییَ پییاساّوَ یتیکَع ٍ ٍیبشیییَ
ٍ ٌیفیکَع ؿایر تشیي آًْا ّؼتٌذ.

جذيل 14-2گًوه هاي يیبریً مرتبط با بیماري اوساوی
گًَِ ّا
ٍیبشیَ کلشا V.cholerae
ٍیبشیَ پاساّوَ یتیکَع V.parahaemolyticus
ٍیبشیَ ٍ ٌیفیکَع V.vulnificus
ٍیبشیَ آ ظیٌَ یتیکَع V.alginolyticus
ٍیبشیَ ّاسٍی V.harveyi
ٍیبشیَ لٍَیا یغ V.fluvialis
ٍیبشیَ هیچٌیکَف V.metschnikovii
ٍیبشیَ هیویکَع V.mimicus
ٍیبشیَ َسًیؼی V.furnissii
ٍیبشیَ ػیيػیٌاتیٌؼیغ V.cincinnatiensis

هٌبر عفًَت
آ  ،غزا
كذف ،آ دسیا
كذف ،آ دسیا
آ دسیا
آ دسیا
غزای دسیایی
ًاؿٌاختِ
آ ؿیشیي
آ دسیا
ًاؿٌاختِ

بیواسی با یٌی
گاػتشٍاًتشیت
گاػتشٍاًتشیت ،عفًَت صخن ،باکتشیوی
باکتشیوی ،عفًَت صخن ،ػلَ یت
عفًَت صخن ،اٍتیت بیشًٍی
عفًَت صخن ،گاصگش تگی کَػِ
گاػتشٍاًتشیت ،عفًَت صخن ،باکتشیوی
باکتشیوی
گاػتشٍاًتشیت ،عفًَت صخن ،باکتشیوی
گاػتشٍاًتشیت
باکتشیوی ،هٌٌظیت

فیسیًلًشي ي ساختار
گًَییِ ّییای ٍیبشیییَ هییی تَاًٌییذ دس اًییَام هختلفییی اص هکیییظ ّییای ػییادُ دس هکییذٍدُ دهییای هتَػییظ ( )14-40 Cسؿییذ
کٌٌذٍ .یبشیَ کلشا دس غیا ًوی قادس بیِ سؿیذ اػیت اهیا اکخیش گًَیِ ّیایی کیِ بیشای اًؼیاى پیاتَطى ّؼیتٌذ بیِ ًویی ًییاص
داسًذ (هالًفیل)ٍ .یبشیَ عیف ٍػیهی اص  6/5( PHتیا  ) 9سا تکویل هیی کٌیذ اهیا بیِ اػییذ ههیذُ کؼیاع اػیت .اگیش اػییذ
ههذُ کن ؿَد یا خٌخی ؿَد ،بیواساى بِ عفًَت ّای ٍیبشیَ بؼیاسکؼاع هی ؿًَذ.
ٍیبشیَ داسای ییی ی ط قغبیی اػیت ٍ پیلیی ّیای آى بیشای ٍییشٍسًغ بیاکتشی هْین ّؼیتٌذ .بیشای هخیا گًَیِ ای اص
ٍیبشیییَکلشا ،داسای پیلییی ّیین تٌایوییی بییا تَکؼیییي  1سا داسدّ .وییِ گًَییِ ّییا داسای یپییَپلی ػییاکاسیذ کییاٍی یپیییذ A
(اًذٍکؼیییي)ّ ،ؼییتِ پلییی ػییاکاسیذی ٍ صًزیییشُ ّییای پلییی ػییاکاسیذی ّ Oؼییتٌذ .پلییی ػییاکاسیذ  Oبییشای تیؼییین بٌییذی
گًَییِ ّییای ٍیبشیییَ بییِ ػییشٍتید ّییا اػییتفادُ هییی ؿییًَذ :بیییؾ اص  140گییشٍُ ػییشهی اص ٍیبشیَکلشاؿٌاػییایی ؿییذُ اػییت.
ٍیبشیییَکلشا  O129 ٍ O12تَکؼیییي ٍبییا سا تَ یییذ کییشدُ ٍ دس استبییاط بییا اپیییذهی ٍبییا اػییت .بییشای ٍیبشیییَ کلییشا ی  O1ػییِ
ػشٍتید ؿٌاختِ ؿذُ اًذ :ایٌابا ،اٍگاٍاّ ،یکَریوا.
ّیکَریوا ّیش دٍ آًتیی طى هشبیَط بیِ اٍگیاٍا ٍ ایٌابیا سا بییاى هیی کٌیذ .دٍ بیَتیید ٍیبشییَ کلیشا ،ک ػییی ٍ ا تیَس اػیت.
ایي بیَتید ّا بش اػیاع ؿیباّت ٌیَتیپی ٍ ٍیظگیی ّیای هَسٍ َ یَطی تیؼیین بٌیذی ؿیذُ اًیذّ .فیت پاًیذهی اص ٌَتیید
ٍیبشیییَکلشا دس دًیییا حبییت ؿییذُ کییِ ٌَتییید ک ػیییی ٍیبشیییَکلشا هؼییلَ  6پاًییذهی اص ٍبییا بییَدُ دس کییا ی کییِ هؼییلَ
پاًذهی ّفتن بیَتید ا تَس بَدُ اػت.
ٍیبشیییَ ٍ ٌیفیکییَع ٍ ٍیبشیییَ کلییشا  non-O1کپؼییَ پلییی ػییاکاسیذی داسًییذ کییِ دس اًتـییاس عفًَییت ًیییؾ هْوییی داسد.
ٍیبشیَکلشا  O1کپؼَ ًذاسد دس ًتیزِ عفًَت ًاؿی اص آى سٍدُ پخؾ ًوی ؿَد.
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پاتًشوس ي ایمىی
باکتشیَ ییاط دٍ صیییش ٍاکییذ تَکؼیییي ٍبییا ( )Ctx A ٍ Ctx Bسا کییذ هیکٌییذ .ایییي باکتشیَ ییاط بییِ کوییی تَکؼیییي ّوییشاُ
پیلییی )ٍ (tcpاسد بییاکتشی ؿییذُ ٍ ػییپغ داخییل طًییَم آى هییی ؿییَد .باکتشیَ ییاط یییضٍطى ،کییاٍی ػییایش اکتَسّییای
ٍیییشٍسًغ ًیییض هییی باؿییذ (رییذٍ  .)14-3تَکؼیییي ٍبییا داسای کوییپلکغ  A-Bاػییت کییِ اص کییاػ ػییاختاس ٍ عولکییشد
ؿییبیِ اًتشٍتَکؼیییي کؼییاع بییِ کییشاست  E.coliهییی باؿییذ .صیییش ٍاکییذ  Bبییِ گیشًییذُ گاًگلیَصیییذی  GM1دس ػییغح
اپیتلیییا سٍدُ کَ ییی هتلییل ؿییذُ ٍ صیییش ٍاکییذ ٍ Aاسد ػییلَ هییی ؿییَد ٍ بییا پییشٍتلیي  Gکییِ کٌتییش کٌٌییذُ آدًییی ت
ػییک ص هیی باؿیذ ٍاکیٌؾ دادُ ٍ هٌزیش بیِ تبیذیل  ATPبیِ  c AMPهیی ؿیَد دس ًتیزیِ تشؿیکات آ ٍ ا کتشٍ ییت
ّا دییذُ هیی ؿیَد (ؿیکل .)14-1بیویاساى بییؾ اص ییی یتیش اص هایهیات بیذى خیَد سا دس ّیش ػیاعت اص دػیت هیی دٌّیذ.
ا بتِ اص دػت دادى هایهات بِ عَس ًشهیا هٌزیش بیِ د یر اسگاًیؼین اص هزیاسی گَاسؿیی هیی ؿیَدٍ .یبشییَ کلیشا قیادس اػیت
بییِ ٍػیییلِ پیلییی ّیین تٌایوییی بییا تَکؼیییي ( )co-regulated piliبییِ سیییِ ػییلَ ّییای هَکَػییی هتلییل ؿییَد.
بٌابشایي  regulated pilusاص دٍ ًاش هْن اػت کیِ ّین بیِ عٌیَاى گیشًیذُ بیشای یاط کویل کٌٌیذُ تَکؼییي ٍبیا ٍ ّین
بشای اتلا بِ ػغح ػلَ ّای سٍدُ اػت.
دس غییا تَکؼییي ٍبیاٍ ،یبشییَکلشا ٌّ O1یَص هیی تَاًیذ اػیْا ایزیاد کٌیذ کیِ ًاؿیی اص عولکیشد تَکؼییي Zonnula
 occludensاػییتّ .ویییي عییَس کییِ اص اػیین آى پیذاػییت تَکؼیییي  Zonnula occludensباعییج ؿییل ؿییذى
اتلاست هککن دس ػلَ ّا ؿذُ ٍ دس ًتیزِ هٌزش بِ ا ضایؾ ًفَرپزیشی ػلَ ّا هی ؿَد.
اص هیییاى ػییایش ػییشٍتید ّییای ٍ ، non O1یبشیییَکلشا  O139داسای ٍیییشٍسًغ هـییابْی بییا گًَییِ ّییای  O1اػییت.
بٌابشایي تَاًایی  O139دس اتلا بیِ هَکیَع سٍدُ ای ٍ تَ ییذ تَکؼییي ٍبیا هٌزیش بیِ تَ ییذ اػیْا آبکیی ؿیذیذ ٍبیا ییی
هی ؿَد.
جذيل 14-3فاکتًرهاي يیريالوس يیبریًکلراي  O139ي O1
فاکتًر يیريالوس
ػن کلشا
پیلی ّن تٌایوی با تَکؼیي

اثر بیًلًشي
اصدیاد خشٍد آ ٍ ا کتشٍ یت ّا
اتلا بِ ػلَ ّای هخاعی

ًَسآهیٌیذاص
اکتَس کلًَیضاػیَى
تَکؼیي Zonnula occludens
اًتشٍتَکؼیي کوکی ٍبا

تغییش ػغح ػلَ ٍ ا ضایؾ  GM1بشای تَکؼیي ٍبا
اکتَس اتلا
ا ضایؾ ًفَرپزیشی سٍدُ
ا ضایؾ تشؿح ههذُ
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شکل 14-1مکاویسم عملکرد سم کلرا
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اپیذمیًلًشي
دس ػشاػش رْاى گًَِ ّای ٍیبشیَ ( ؿاهل ٍیبشیَکلشا) بِ عیَس عبیهیی دس خلییذ ّیا ٍ دسییا ّیا سؿیذ هیی کٌٌیذ .تویام گًَیِ
ّای ٍیبشیَ قیادس بیِ صًیذگی ٍ تکخییش دس آ ّیای آ یَدُ ی داسای ًویی صییاد ٍ دهیای 10 °Cتیا ّ 30 °Cؼیتٌذٍ .یبشییَ
ّای پاتَطى هی تَاًٌذ بِ ٍػیلِ كیذفّیا هٌتییل ؿیًَذ بٌیابشایي استبیاط بییي عفًَیت ّیای ٍیبشییَ ٍ هلیشف كیذ ذاساى
ٍرَد داسدّ .وچٌیي ا شادآ َدُ بیذٍى ع هیت دس هٌیاعیی کیِ بیویاسی ٍیبشییَکلشا اًیذهیی اػیت ،ییی هخیضى هْین بیشای
ایییي اسگاًیؼیین بییِ ؿییواس هییی آیٌییذ 7 .پاًییذهی بییضسر کلییشا دس  1817اتفییاا ا تییاد کییِ دس ًتیزییِ آى ّییضاساى ًفییش  .عاهییل
پاًییذهی ّفییتنٍ ،یبشیییَکلشا  O1بیَتاییید ا تییَس بییَد کییِ دس ػییا  1961اص آػیییا ؿییشٍم ؿییذ ٍ دس اكییلِ  1970-1980بییِ
آ شییا ،اسٍپا ٍ اػتشا یا گؼتشؽ پییذا کیشدً .یظاد اپییذهیی رذییذی دس ػیا  1992دس ٌّیذ پییذا ؿیذ کیِ بیِ ػیشعت اص آػییا
بِ اسٍپا ٍ  USAگؼتشؽ پییذا کیشد .اییي ًیظاد ٍیبشییَ کلیشا  O139ػیَیِ بٌگیا بیَد کیِ تَکؼییي کلیشا ٍ ػیایش كیفات
هـخلییِ ٍیبشیییَ کلییشا  O1سا داؿییت .ایییي اٍ یییي ًییظاد  non-O1بییَد کییِ هییی تَاًؼییت بیوییاسی اپیییذهیی ایزییاد کٌییذ ٍ
ّویي عَس قادس بِ ایزاد بیواسی دس با غیٌی بَد کیِ قیب ب بیِ ٍػییلِ ًیظاد  O1عفیًَی ؿیذُ بَدًیذ (اییي ًـیاى دٌّیذُ عیذم
ٍرَد ایوٌیی کفاتیت ؿیذُ اػیت)  .بیاکتشی بیِ ٍػییلِ آ ٍ غیزای آ یَدُ اًتییا هیی یابیذ اهیا اًتییا اًؼیاى بیِ اًؼیاى
ههوییَ ًیؼییت صیییشا دٍص بییاسی اسگاًیؼیین ( بیییؾ اص 108اسگاًیؼیین) سصم اػییت تییا ییشدی بییا اػیییذیتِ ههییذُ ًشهییا  ،بیوییاس
ؿَد .دس ا شا دی کِ اقذ اػیذ ههذُ ّؼتٌذ ییا هییذاس اػییذ ههیذُ ؿیاى اًیذد اػیت دٍص عفیًَی هیی تَاًیذ بیِ کوتیش اص 103
تییا  105اسگاًیؼیین بشػییذ .عفًَییت ّییایی کییِ بییِ ٍػیییلِ ٍیبشیییَ پییاساّوَ یتیکَعٍ ،یبشیییَ ٍ ٌیفیکییَع ٍ ػییایش ٍیبشیَّییای
پاتَطى ای زاد هی ؿًَذ ،دس ًتیزِ غیزاّای دسییایی ًیویِ پختیِ خلَكی با كیذف ییا تویاع بیا آ آ یَدُ دسییا س هیی دّیذ.
گاػتشٍاًتشیت کاكیل اص ٍیبشیَّیا دس تویام لیَ ػیا دییذُ هیی ؿیَد دس هیابیل ػیپتی ػیوی ٍ عفًَیت ّیای پَػیتی
ًاؿی اص ٍیبشیَّا دس عَ هاّْای گیشم اتفیاا هیی ا تیذ ،یَى اسگاًیؼین ّیای هَریَد دس آ دسییا بیـیتشیي هییضاى تکخییش
سا داسًذ.
يیبریًکلرا )(Vibrio cholerae
عفًَت بِ ٍػییلِ ٍیبشییَکلشا  O1هیی تَاًیذ اص ییی کلًَیضاػییَى بیذٍى ع هیت ییا بیویاسی ّویشاُ بیا اػیْا خفییف تیا
اػیْا ؿییذیذ ٍ کـییٌذُ باؿیذ .تاییاّشات کلیٌیکییی  2تیا  3سٍص بهییذ اصخییَسدى بیاکتشی ،بییا اػییْا آبکیی ٍ اػییتفشار ؿییشٍم
هییی ؿییَد .هییذ َم بییی سًییب ٍ بییَ ،بییذٍى پییشٍتلیي ٍ داسای هخییاط ( هییذ َم آ بشًزییی) اػییت .د ییر ؿییذیذ هایهییات ٍ
ا کتشٍ یییت ّییا بزییض دّیذساتاػیییَى ،باعییج اػیییذٍص هتابَ یییی (کییاّؾ بیییکشبٌییات)ّ ،یپَکا وی(کییاّؾ پتاػییین) ،ؿییَد
ّیپٍَ ویی(کاّؾ کزن خَى) ّویشاُ بیا آسیتویی ق لبیی ٍ ضیهف کلییَی هیی ؿیَد .هییضاى هیشر دس ا یشادی کیِ دسهیاى
ًوی ؿًَذ  ٍ %60دس ا شادی اػت کِ دسهیاى هیی ؿیًَذ کوتیش اص % 1اػیت .بیا ربیشاى آ ٍ ا کتشٍ ییت بیِ عیَس خیَد بیِ
خَد بهذ اص گزؿت ٌذ سٍص بیواسی بْبَد هیی یابیذ .بیویاسی کیِ بیِ ٍػییلِ ٍیبشییَ کلیشا  O139ایزیاد هیی ؿیَد بیِ ؿیذت
بیواسی ًاؿی اص ٍیبشیَکلشا  O1هی باؿذ .گاػیتشٍاًتشیتی کیِ بیِ ٍػییلِ ػیایش ػیشٍتید ّیای ٍیبشییَ کلیشا ایزیاد هییؿیَد،
خفیف تش بَدُ ٍ با اپیذهی ّا استباط ًذاسد.
يیبریً پاراهمًلیتیکًس ()Vibrio parahaemolyticus
ؿییذت گاػییتشٍاًتشیت ًاؿییی اص ٍیبشیییَ پییاساّوَ یتیکَع ،هییی تَاًییذ اص یییی اػییْا خییَد هکییذٍد ؿییًَذُ تییا یییی بیوییاسی
خفیییف ؿییبِ ٍبییا باؿییذ .ههوییَسب تاییاّشات بیوییاسی بهییذ اص  6تییا  72ػییاعت (هتَػییظ  24ػییاعت) بییِ ؿییکل اػییْا آبکییی
ؿذیذ بشٍص هی کٌذ .دس ًوًَِ ّای هذ َعی ّیی خیَى ییا هَکَػیی دییذُ ًویی ؿیَد هگیش دس هیَاسد اػیتخٌایی کیِ بیویاسی
بؼیاس ؿذیذ باؿذ .ػیش دسد،دسدّیای ؿیکوی  ،تْیَم  ،اػیتفشار ٍ تی خفییف هوکیي اػیت بیِ هیذت  72ػیاعت ییا بیـیتش
س بیویاساى خیَد بیِ خیَد بْبیَد هیی یابٌیذ .عفًَیت ّیای پَػیتی کاكیل اص اییي اسگاًیؼین هیی تَاًیذ دس
دیذُ ؿًَذ .ههوَ ب
ا شادی کِ دس تواع با آ آ َدُ دسیا بَدُ اًذ دیذُ ؿَد.
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يیبریً يلىیفیکًس )(Vibrio vulnificus
ٍیبشیَ ٍ ٌیفیکیَع ؿیاخق تیشیي گًَیِ ٍییشٍسى ٍیبشییَ اػیت کیِ عاهیل عفًَیت ّیای ػیشیر ٍ پیـیشًٍذُ صخین بهیذ اص
تواع با آ آ َدُ دسیا ٍ ػیپتی ػیوی بهیذ اص هلیشف كیذف آ یَدُ هیی باؿیذ .هـخلیِ عفًَیت ّیای صخین ؿیاهل تیَسم
س تی ٍ یشص سا
اٍ یِ ،اسیتن ٍ دسد اػیت کیِ بیا تـیکیل ٍصیکیَ ییا تیاٍ ٍ ًکیشٍص بیا تی اداهیِ هیی یابیذ .بیویاساى ههویَ ب
ًـاى هی دٌّذ .هشر ٍ هیش دس هییاى بیویاساى هبیت بیِ ػیپتی ػیوی ٍیبشییَ ٍ ٌیفیکیَع دس كیَست عیذم هلیشف ػیشیر
آًتی بیَتیی بییؾ اص  %50اػیت .ؿیذیذتشیي ؿیکل عفًَیت دس بیویاساى هبیت بیِ ّپاتییت ،بیویاسی ّیای خیًَی ،ضیهف
کلیَی هضهي ٍ بیواساًی کِ داسٍّای ػشکَ کٌٌذُ ایوٌی هلشف هی کٌٌذ ،دیذُ هی ؿَد.
سایر گًوههاي يیبریً
ٍیبشیَ آ ظیٌَ یتیکَع هی تَاًذ عاهیل عفًَیت صخین ّیای ػیغکی دس احیش تویاع بیا آ آ یَدُ دسییا باؿیذ .عفًَیت گیَؽ،
ـیین ٍ هزییاسی ههییذی – گَاسؿییی ّیین ًییذستاب گییضاسؽ هییی ؿییَدٍ .یبشیییَ هیویکییَعٍ ،یبشیییَ لٍَیییا یغ ٍ ٍیبشیییَ
َسًیؼی ًیض عاهل ایزیاد گاػیتشٍاًتشیت ،عفًَیت صخین ٍ بیاکتشیوی هیی باؿیٌذ .عفًَیت ّیای ًاؿیی اص ٍیبشییَ هچٌیکیَف
باکتشیویٍ ،یبشیَ ػیي ػیٌاتیٌؼیغ هٌٌظیت هی باؿذ.
تشخیص آزمایشگاهی
میکريسکًپی
گًَِ ّای ٍیبشیَ باػییل ّیای گیشم هٌفی،کَ یی ٍ هٌکٌیی ؿیکل ّؼیتٌذ .اسگاًیؼین سا ًیذست با هیی تیَاى دس سًیب آهییضی
گشم ًوًَِ ّای هذ َعی یا صخین هـیاّذُ کیشد .بیِ ّیش کیا بیا اػیتفادُ اص هیکشٍػیکَ صهیٌیِ تاسییی هیی تیَاى باػییل
ّای هتکشد سا دس ًوًَِ ّای هذ َم دیذ.
کشت
اسگاًیؼن ّای ٍیبشیَ بِ ػیختی دس هکییظ اػییذی ییا خـیی صًیذگی هیی کٌٌیذً .وًَیِ ّیا باییذ دس اٍاییل بیویاسی گش تیِ
ؿًَذ ٍ دس هکیظ کـت اًکَبِ گشدًذ .اگش کـت بیِ تهَیین ا تیاد باییذ ًوًَیِ ّیا سا بیِ هکییظ اًتییا کیشی – بلییش هٌتییل
ٍ دس یخچا قشاس ًگْذاسی کشدٍ .یبشییَ بیِ عیَس ضیهیف دس بیا ش گلیؼیشٍ ً -ویی کیِ هکییظ اًتییا بیشای اکخیش پیاتَطى
ّیای اًتشیییی اػییت ،سؿییذ هییی کٌییذٍ .یبشیییَ دس اکخییش هکیییظ ّییایی کییِ دس آصهایـییگاُ ّییای کلیٌیکییی بییشای ًوًَیِ ّییای
هذ َعی بِ کاس هی سًٍذ ،هخل ب د آگاس ،هی کاًکی آگاس سؿذ هی کٌٌذ.
هکیییظ آگییاسداس اًتخییابی بییشای ٍیبشیییَ تیَػییَ فات ػیییتشات ،بایییل ػییا ت ػییَکشٍص آگییاس ) (TCBSاػییت ّ،وچٌیییي هییی
تییَاى اصهکیییظ پپتییَى بییشاث قلیییایی( )PH= 8/6اػییتفادُ ًوییَد .ایضٍ ییِ ّییا بییِ ٍػیییلِ آًتییی ػییشم ّییای پلییی ٍاسى
ػیشٍتایپیٌب هیییؿییًَذ .دس تؼییت ّییایی کییِ بییشای تـییخیق ٍیبشیَّیای ًوییی دٍػییت اػییتفادُ هییی ؿییًَذ ،بایییذ هکیییظ
داسای  %1 NaClباؿذ.
درمان ،پیشگیري ي کىترل
قبل اص ایي کِ بیواساى هبت بِ ٍبا بیِ علیت اص دػیت دادى کزین صییاد هایهیات د یاس ؿیَد ّیپٍَ وییی ؿیًَذ ،باییذ یَس با
بِ ٍػیلِ ربشاى آ ٍ ا کتشٍ ییت ّیا دسهیاى گشدًیذ  .آًتیی بیَتییی دسهیاًی ّین دس دسریِ دٍم اّوییت اػیت یشا کیِ هیی
تَاًذ تَ ییذ اًذٍتَکؼییي سا کیاّؾ دادُ ٍ بیِ ػیشعت اسگاًیؼی ن سا کیزف کٌیذ .داکؼیی ػییکلیي بیا تتشاػییکلیي داسٍّیای
اًتخابی دس با غیي ّؼتٌذَ .ساصٍ ییذٍى بیشای صًیاى بیاسداس ٍ تیشی هتیَپشین -ػَ فاهتَکؼیاصٍ بیشای کَدکیاى بیِ کیاس هیی
سًٍییذ .ا بتییِ گضاسؿییاتی کییاکی اص هیاٍهییت ٍیبشیییَکلشا بییِ تتشاػیییکلیي ٍ تییشی هتییَپشین -ػَ فاهتَکؼییاصٍ ٍرییَد داسد.
گاػییتشٍاًتشیت ٍیبشیییَ پییاساّوَ یتیکَع ههوییَسب بیوییاسی خییَد هکییذٍد ؿییًَذُ هییی باؿییذ ،اهییا آًتییی بیَتیییی دسهییاًی بییِ
ع ٍُ ربشاى آ ٍ ا کتشٍ یت ّیا دس بیویاساًی کیِ عفًَیت ؿیذیذ داسًیذ ،تزیَیض هیی گیشدد .عفًَیت ّیای پَػیتی ٍ ػیپتی
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ػیوی ٍیبشیییَ ٍ ٌیفیکییَع بایییذ ییَساب بیِ ٍػیییلِ آًتییی بیَتیییی هها زییِ ؿیًَذ .تشکیی هیٌَػییایکلیي ٍ لَسٍکَییٌَ ییَى یییا
ػفَتاکؼین دسهاى بؼییاس هیرحشی اػیت .ا یشادی کیِ بیِ ٍػییلِ ٍیبشییَ کلیشا آ یَدُ ؿیذُ اًیذ هیی تَاًٌیذ بیاکتشی ّیا سا دس
ابتذای بیواسی کاد پخؾ کٌٌیذ ٍ ّوچٌییي هٌیابر هْویی بیشای عفًَیت ّیای رذییذ باؿیٌذٍ .یبشیَّیا دس هخیاصى دسییایی ٍ
اقیاًَػی با صًذگی آصاد یا ت هی ؿًَذ .با اكی ح بْذاؿیت هیی تیَاى بیویاسی سا بغیَس هیرحش کٌتیش ًویَد .اییي اكی کات
ؿییاهل ػییاهاًذّی اضیی  ،کییاسبشد ػیؼییتن ّییای خییا ق ػییاصی بییشای رلییَگیشی اص آ ییَدگی رخییایش آ ٍ گییام ّییای
هٌاػی بییشای رلییَگیشی اص آ ییَدگی غییزا اػییتّ .وچٌیییي ٍاکؼییي بییشای ٍبییا هَرییَد اػییت کییِ دٍسُ کفاتییت ٍ ایوٌییی آى
کَتاُ هیی باؿیذٍ .اکؼیي خیَساکی رذییذ ػیاختِ ؿیذُ اػیت ٍ دس کـیَسّای كیٌهتی بیشای هؼیا شاًی کیِ بیِ کـیَسّای
اًذهیی ػفش هی کٌٌذ تزَیض هی ؿًَذ کیِ ٍاکؼیي کیاٍی ٍیبشییَکلشا کـیتِ ؿیذُ دس تشکیی بیا صییش ٍاکیذ  Bهیی باؿیٌذ.
بایذ ٌذیي دٍص بشای ایزاد ایوٌی تضسین ؿَد کِ هٌزیش بیِ ایوٌیی بیشای  2تیا  3ػیا هیی ؿیَد .ػیایش ٍاکؼیي ّیا ؿیاهل
ٍاکؼي صًذُ ٍ ٍاکؼي تخفییف کیذ یا تیِ ّؼیتٌذٍ .اکؼیٌی علییِ ًظادّیای ٍ O139ریَد ًیذاسد .اص پشٍ ی کؼیی بیِ ٍػییلِ
تتشاػیکلیي ًیض بشای کاّؾ سیؼی عفًَیت دس هؼیا شاًی کیِ بیِ هٌیاعن اًیذهیی ػیفش هیی کٌٌیذ اػیتفادُ هیی ؿیَد .اهیا
قادس بِ رلَگیشی اص اًتیا ٍبا ًیؼت .بیِ د ییل بیاس بیَدى دٍص عفیًَی ٍیبشییَ کلیشا ،پشٍ ی کؼیی بیِ ٍػییلِ آًتیی بیَتییی
ههوَسب دس ا شادی کِ بْذاؿت سا سعایت هی کٌٌذ ،سصم ًیؼت.
آئريمًواس )(Aeromonas
آئشٍهًَاع باػیل گشم هٌفی ،بیی ّیَاصی اختییاسی اػیت کیِ اص کیاػ هَس َ یَطیکی ؿیبیِ بیِ اًتشٍباکتشیاػییِ هیی باؿیذ.
اص ؿییاًضدُ گًَییِ آئشٍهًَییاع ْ ،ییاسدُ گًَییِ آى بییا بیوییاسی اًؼییاى دس استبییاط اػییت .هْیین تییشیي پییاتَطى ّییا آئشٍهًَییاع
ّیییذسٍ یلیا ،آئشٍهًَییاع کاٍیییِ ٍ آئشٍهًَییاع ٍسًٍییی .بیییٍَاس سػییَبشیا ّؼییتٌذ .دٍ بیوییاسی دس استبییاط بییا آئشٍهًَ یاع اػییت:
گاػییتشٍاًتشیت ٍ عفًَییت صخیین ( بییا یییا بییذٍى بییاکتشیوی)ً .ییاقلیي گاػییتشٍاًتشیت دس تیشیب یاب  %3ا ییشاد بییِ خلییَف دس هییاُ
ّای گشم ػیا دییذُ هیی ؿیًَذ .بیِ ّیش کیا  ،ریذا ػیاصی اییي اسگاًیؼین اص ًوًَیِ ّیای اًتشییی ًـیاى دٌّیذُ بیویاسی
ًیؼت بلکِ بِ ٍػیلِ تایاّشات کلیٌیکیی بیویاسی تهیییي هیی ؿیَد .گاػیتشٍاًتشیت بیِ عیَس عبیهیی ،بهیذ اص خیَسدى آ ییا
غییزای آ ییَدُ ٍ عفًَییت صخیین پییغ اص توییاع بییا آ آ ییَدُ ایزییاد هییی ؿییَدّ .وچٌیییي عَاهییل بیوییاسیضای شاٍاًییی ( هخییل
اًتشٍتَکؼیییيّ ،وییَ یضیي ،اًذٍتَکؼیییي ،پشٍتلییاص ،ػیییذسٍ َسّا ٍ اکتَسّییای ؼییبٌذگی ) بییشای آئشٍهًَییاع تـییخیق
دادُ ؿذُ اًذ کِ ًیؾ آًْیا کیاه ههلیَم ًیؼیت .گًَیِ ّیای آئشٍهًَیاع عاهیل )1( :بیویاسی ػیؼیتویی شكیت علی دس
بیواساى با ًیق ایوٌیی ( خلَكیاب آًْیایی کیِ داسای بیویاسی كیفشاٍی ییا بیواسیْیای بیذخین ّؼیتٌذ) ( )2بیویاسی اػیْا ی
دس ا شاد ػا ن ( )3عفًَت ّای صخن ّؼتٌذ.
س کاد ٍ ؿیذیذ اػیت اهیا دس بیا غیي اػیْا هیضهي هیی دّیذ ،گاػیتشٍاًتشیت ؿیذیذ کاكیل اص
گاػتشٍاًتشیت دس بچِ ّاههوَ ب
آئشٍهًَاع ؿبیِ ؿیگلَص اػت کیِ دس آى خیَى ٍ کَػییت دس هیذ َم بیویاساى یا یت هیی ؿیَد .بیویاسی اػیْا کیاد ،خیَد
هکذٍد ؿیًَذُ بیَدُ ٍ تٌْیا هشاقبیت ّیای کفیاتتی دس هیَسد بیویاساى اًزیام هیی ؿیَد .آًتیی بیَتییی دسهیاًی دس بیویاساى
هبییت بییِ بیوییاسی اػییْا هییضهي یییا عفًَییت ػیؼییتویی سصم اػییت .آئشٍهًَییاع بییِ پٌییی ػیییلیي ،اکخییش ػفا َػییپَسیٌْا ٍ
اسیتشٍهایؼیي هیاٍم اػت .اها رٌتاهایؼیي ٍ تشی هتَپشین ػَ فاهتَکؼاصٍ ٍ کلشاهفٌیکل سٍی آى هرحش اػت.

522

فصل چهاردهم:ویبریووآئروموناس،کمپیلوباکترو هلیکوباکتر

خالصه
خالصهي عفًوتهاي يیبریً کلرا
فیسیًلًشي ي ساختار
باػیل ّای گشم هٌفی ،بی َّاصی اختیاسی ،تخویشکٌٌذُ
ًیاصهٌذی ّای غزایی ػادًُ ،یاصی بِ ًوی بشای سؿذ ًذاسد ٍ ی هی تَاًذ آى سا تکول کٌذ.
ػَیِ ّا بش هبٌای آًتی طى ّای دیَاسُ ػلَ ی  Oتیؼین بٌذی هی ؿًَذ .بیؾ اص  140گشٍُ ػشهی داسد.
ػَیِ ّای ٍیبشیَ کلشا گیشٍُ ػیشهی  O1بیِ ٌیذ ػیشٍتید تیؼیین ؿیذُ (ایٌابیا ،اٍگیاٍاّ ،یکَریویا) ٍ بیَتیید (
ا تَس ٍ ک ػیی)
يیريالوس
هشارهِ بِ رذٍ 14-2
اپیذمیًلًشي
ػییشٍتید  O1عاهییل پاًییذهی ّییای بییضسر ( اپیییذهی دس ػشاػییش رْییاى ) بییا هیییضاى هییشر ٍ هیییش قابییل تَرییِ دس
کـَسّای عی هاً ذُ اػیت .تویام پاًیذهی ّیای کلیشا بیِ ٍػییلِ ػیشٍتاید  O1ایزیاد هیی ؿیَد اگش یِ O139
هی تَاًذ بیواسی هـابْی سا ایزاد ًوایذ ٍ باعج پاًذهی ؿَد.
اسگاًیؼن دس اقیاًَع ّا ٍ خلیذ ّای ػشاػش دًیا یا ت هی ؿَد ٍ دس استباط با كذف ّا اػت.
اسگاًیؼن هی تَاًذ بِ ساکتی دس آ تکخیش ًوایذ.
هیضاى آ َدگی آ با باکتشی دس عی هاُ ّای گشم ا ضایؾ هی یابذ.
هلشف غزا یا آ آ َدُ باعج ؿیَم هی ؿَد.
اًتـاس اص شدی بِ شد دیگش ًادس اػت صیشا دٍص عفًَی بؼیاس باسػت.
دٍص عفًَی باسػت َى اسگاًیؼن تَػظ اػیذ ههذُ کـتِ هی ؿَد.
تشخیص
آصهایؾ هاکشٍػکَپی هذ َم ًاهٌاػ اػت َى اسگاًیؼن دس کزن صیادی اص اػْا آبکی د ر هی ؿَد.
کـت بایذ دس اٍایل بیواسی ٍ با اػتفادُ اص هذ َم تاصُ اًزام ؿَد.
درمان ،پیشگیري ي کىترل
ربشاى آ ٍ ا کتشٍ یتّا ،کیاتی اػت.
دسهاى آًتی بیَتیکی هَر کیاّؾ بیاکتشی ٍ ػین کاكیل اص آى هیی ؿیَد .داکؼیی ػییکلیي (دس بیا غیي) ،تیشی
هتَپشین ػَ فاهتَکؼاصٍ (دس اعفا ) یا َساصٍ یذٍى (دس صًاى باسداس) اػتفادُ هی ؿَد.
ٍضهیت بْذاؿتی هٌاػ بشای کٌتش داسای اّویت اػت.
ٍاکؼي تضسییی کـتِ ؿذُ اسصؿی ًذاسد ٍ ی ٍاکؼي خَساکی دس بشخی هَاسد هکا ات کٌٌذُ اػت.
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خالصهي بیماريهاي کلیىیکی
يیبریً کلرا
يبا  :کولِ با اػْا آبکی ،اػتفشار ؿشٍم هی ؿَد کِ هی تَاًذ هٌزش بِ دّیذساتاػیَى ؿذیذ،
اػیذٍص هتابَ ییّ ،یپَکا وی ٍ ؿَد ّیپٍَ ویی ؿَد
گاسترياوتریت  :ؿکلْای خفیف اػْا بِ ٍػیلِ ػَیِ ّای ٍیبشیَ کلشایٍ o1ػشٍتیپْای
غیش  o1ایزاد هی ؿَد

يیبریً پاراهمًلیتیکًس
گاسترياوتریت  :بغَس ههوَ خَد هکذٍد ؿًَذُ با ع ین اػْا  ،تَْم ،اػتفشار،
کشاهپْای ؿکوی ،ػشدسد ٍ کوی ت
عفًوت زخم  :بهلت تواع با آ آ َدُ ایزاد هی ؿَد
يیبریً يلىیفیکًس
عفًوت زخم  :عفًَت ؿذیذ ٍکـٌذُ کِ با ع ین اسیتن ،دسد ،تـکیل تاٍ ً ،کشٍص با تی
ٍ ػپتی ػوی ؿٌاختِ هی ؿَد

خالصهي عفًوتهاي واشی از يیبریً پاراهمًلیتیکًس
فیسیًلًشي ي ساختار
باػیل ّای گشم هٌفی خویذُ ،بی َّاصی اختیاسی ،تخویش کٌٌذُ
ًیاصهٌذی ّای تغزیِ ای ػادُ ٍ ًیاص بِ ًوی بشای سؿذ
اپیذمیًلًشي
اسگاًیؼن دس اقیاًَع ٍ خلیذ دس ػشاػش دًیا یا ت هی ؿَد.
دس استباط با هلشف كذف آ َدُ هی باؿذ.
دس ایاست هتکذُ ریذا ًـیذُ اػیت ٍ یی پیاتَطى عویذُ دس کـیَسّایی کیِ اص هیاّی خیام اػیتفادُ
هی کٌٌذ ،هی باؿذ.
تشخیص
کـت بایذ بشای ٍیبشیَکلشا اًزام ؿَد.
درمان ،پیشگیري ي کىترل
بیواسی خَد بِ خَد هکذٍد ؿًَذُ اػت اگیش یِ آًتیی بیَتییی هیی تَاًیذ ع یین سا کَتیاُ ًواییذ
ٍ د ر هایهات سا هتَقف ػاصد.
بیواسی اص عشین پختي هٌاػ كذف قابل پیـگیشی اػت.
ّی ٍاکؼٌی دس دػتشع ًوی باؿذ.
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کمپیلًباکتر ي َلیکًباکتر
طجقِ ثٌذی کوذیلَثبکشش ٍ ّلیکَثبکشش هشحول سغییشار صیبدی ؿذُ اػز .ثب ایٌحبل سکٌیک ّبی ثیَلَطی هَلکَلی ( هبًٌذ آًبلیض
سَالی طى ّبی  )16s rRNAسـخیق لیذیذّب ٍ دشٍسئیي ّبی دیَاسُ ػلَلی ،سـخیق ػشٍلَطیکی ٍ خلَكیبر ثیَؿیویبیی
ثؼیبسی اص اؿشجبّبر طجقِ ثٌذی سا حل کشدًذ .ایي جٌغ ّب ثِ ثبػیل ّبی گشم هٌفی هبسدیچی ّوشاُ ثب خلَكیبر )1( :دسكذ
دبییي  G+Cدس  )2( DNAعذم سَاًبیی سخویش یب اکؼیذ کشدى کشثَّیذسار ّب ( )3سؿذ فقط دس حضَسهقبدیش کن اکؼیظى
(هیکشٍآئشٍفیل) سعلق داسًذ.
کمپیلًباکتر )(Campylobacter
جٌغ کوذیلَثبکشش ؿبهل ثبػیل ّبی گشم هٌفی ثـکل ٍیشگَل ٍکَچک اػز (ؿکل  ٍ )14-12ثِ ٍػیلِ فالطل قطجی حشکز
هی کٌٌذ .ثیـشش گًَِ ّب هیکشٍائشٍفیلیک ّؼشٌذ ٍ ثشای سؿذ ثِ اسوؼفشی ثب اکؼیظى کن ٍ هیضاى ثبالیی اص ّیذسٍطى ٍ دی
اکؼیذ کشثي ًیبص داسًذ .هجوَعِ ای اص  16گًَِ ٍ صیشگًَِ اهشٍصُ سـخیق دادُ ؿذُ اػز کِ ثیـشش آًْب عبهل ثیوبسی ّبی
اًؼبى هی ثبؿٌذ (جذٍل.)14-4
ثیوبسی ّبی ایجبد ؿذُ ثِ ٍػیلِ کوذیلَثبکششّب اغلت گبػششٍاًششیز ٍ ػذشی ػوی ّؼشٌذ .کوذیلَثبکشش ططًٍی ؿبیع سشیي عبهل
گبػششٍاًششیز ثبکششیبیی اػز .کوذیلَثبکشش کلی( ) C.coliدس کـَسّبی دس حبل سَػعِ ؿبیع سشیي عبهل گبػششٍاًششیز
هی ثبؿذ .کوذیلَثبکشش آدؼبلٌؼیغ ثِ احشوبل صیبد عبهل هْن گبػششٍاًششیز دس اًؼبى اػز اهب ثشٍص ٍاقعی ثیوبسی ایجبد ؿذُ کن
سخویي صدُ هی ؿَد (کوذیلَثبکشش آدؼبلٌؼیغ ثِ ٍػیلِ آًشی ثیَسیک ّبیی کِ دس هحیط جذاػبصی ثشای ػبیش کوذیلَثبکشش ّب
اػشفبدُ هی ؿَد هْبس هی گشدد) .ػبیش گًَِ ّب ثِ ًذسر عبهل گبػششٍاًششیز یب عفًَز ّبی ػیؼشویک ّؼشٌذ .ثشخالف ػبیش
گًَِ ّب ،کوذیلَثبکشش فشَع ثِ طَس ؿبیع هؼئَل ایجبد عفًَز ّبی ػیؼشویک هبًٌذ ثبکششیوی ،سشٍهجَفلجیز ػذشیک ،آسسشیز،
ػقط ّبی عفًَی ٍ هٌٌظیز هی ثبؿذ.
جذيل  14-4گًوٍ َای کمپیلًباکتر با بیماری اوعان
گًوٍ َا

میسبان ،مخسن

بیماری اوعاوی

کثرررر
يقًع

هبکیبى ،خَک ،ػگ ،،گشثگِ ،گبػگگششٍاًششیز ،ػگگذشی ػگگوی،
کوذیلَثبکشش ططًٍی صیشگًَِ ططًٍی
C.jejuni subsp.jejuni
دشًگگذگبى ،ساػگگَ ،خشگگگَؽ ،هٌٌضیز ،ػقط خگَد ثگِ خگَدی،
دشٍکشیز ،ػٌذسٍم گیلي ثبسُ
حـشار ،گبٍ
گبػگگگگگششٍاًششیز ،گبػگگگگگششیز،
اًؼبى
کوذیلَثبکشش ططًٍی صیشگًَِ دٍی لئی
C.jejunisubsp. doylei
ػذشی ػوی
خگگگگَک ،هبکیگگگگبى ،گگگگگبٍ ،گبػگگششٍاًششیز ،ػگگذشی ػگگوی،
کوذیلَثبکشش کلی صیش گًَِ فشَع
C.coli subsp.fetus
آثؼِ
گَػفٌذ ،دشًذگبى
ػگگذشی ػگگوی ،گبػگگششٍاًششیز،
کوذیلَثگگگگگگگگگگگبکشش آدؼبلیٌؼگگگگگگگگگگگیغ ػ ،،گشثِ
C.upsaliensis
ػقط خَد ثِ خَدی ،هٌٌظیز
ػذشی ػوی
گبٍ ،گَػفٌذ
کوذیلَثبکشش فشَع صیش گًَِ فشَع
C.fetus subsp.fetus
ػذشی ػوی
گبٍ
کوذیلَثبکشش فشَع صیش گًَِ ًٍشالیغ
C.fetus subsp.Venerealis
گبػششٍاًششیز
کوذیلَثگگگگگگگگگبکشش ّیَایٌشؼگگگگگگگگگشیٌبلیغ خَک ،گبٍّ ،بهؼشش ،گَصى
C.hyointestinals
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کوذیلَثبکشش کبًؼیؼَع C.concisus

اًؼبى

کوذیلَثگگبکشش اػگگذَسَسٍم صیشگًَگگت اػگگذَسَسٍم اًؼبى ،گبٍ ،خَک
C.sputorum
subsp.sputorum
اًؼبى
کوذیلَثبکشش کَسٍٍع C.curvus
کوذیلَثبکشش سکشَع C.rectus
کوذیلَثبکششالسی C.lari
کوذیلَثبکشش ؿَا C.showae

ثیوگگگگگگگبسی دٍس دًگگگگگگگذاًی،
گبػششٍاًششیز
آثؼِ ،گبػششٍاًششیز

ًبدس
ًبدس

ثیوگگگگگگگبسی دٍس دًگگگگگگگذاًی،
گبػششٍاًششیز
ثیوبسی دٍس دًذاًی
اًؼبى
ًبدس
گشثگگِ ،هیوگگَى ،اػگگت ،فگگک ،گبػششٍاًششیز ،ػذشی ػوی
ًبدس
دشًذگبى ،هبکیبى ،ػ،
ًبدس
ثیوبسی دٍس دًذاًی
اًؼبى
ًبدس

شکل  : 14-2کشت مخلًط باکتری َای مذفًع ،کمپیلًباکتر
باظیل َای گرم مىفی ،خمیذٌ ي وازک َعتىذ.

فیسیًلًشی ي ظاختار
کوذیلَثبکششّگگب داسای ػگگبخشبس سیذیگگک دیگگَاسُ ػگگلَلی گگگشم هٌفگگی ّ گب ّؼگگشٌذ .آًشگگی طى عوگگذُ یگگب اكگگلی جگگٌغ ،لیذگگَدلی
ػبکبسیذ غـبء خبسجی هی ثبؿگذ .ثگِ عگالٍُ ،آًشگی طى ّگبی دلگی ػگبکبسیذی  Oػگَهبسیک هشفگبٍر ٍ کذؼگَل حؼگبع ثگِ
حشاسر ٍ آًشی طى ّبی فالطلی ثشایشدُ ثٌذی ادیذهیَلَطیکی ًوًَِ ّبی کلیٌیکی اػشفبدُ هی گشدًذ.
سـخیق ٍجَد کوذیلَثبکششّب دس ثیوگبسی ّگبی گبػگششٍاًششیز ثگِ دلیگل ایٌکگِ اسگبًیؼگن ّگب دس اسوؼگفشی ثگب اکؼگیظى کگن
( %5-7هیکشٍآئشٍفیلیگگک) ٍ دی اکؼگگیذ کگگشثي صیگگبد ( (%5-10سؿگگذ ثْشگگشی داسًگگذ هـگگکل هگگی ثبؿگگذ  .ثگگِ عگگالٍُ
کوذیلَثگگبکشش ططًٍگگی دس حگگشاسر 42 °Cثْشگگش اص 37°Cسؿگگذ هگگی کٌگگذ .اص ایگگي خلَكگگیبر ثگگشای جذاػگگبصی اًشخگگبثی
کوذیلَثبکششّگگبی دگگبسَطى دس ًوًَگگِ ّگگبی هگگذفَ اػگگشفبدُ هگگی گگگشدد.کوذیلَثبکششّگگب اص هیگگبى فیلششّگگبی  µm0/45عجگگَس
هی کٌٌذ دس حبلی کِ ػبیش ثبکششی ّب سٍی فیلشش ثبقی هی هبًٌذ.
پاتًشوس ي ایمىی
سگگالؽ ثگگشای سعیگگیي ًقگگؾ فبکشَسّگگبی ٍیگگشٍالًغ اخشلبكگگی دس ثیوگگبسی ّگگبی کوذیلگگَ ثبکششیگگبیی ثگگِ خگگبطش عگگذم ٍجگگَد
هذل حیَاًی ثشای هطبلعِ ثیوگبسی ّگب ثگی ًشیجگِ هبًگذُ اػگز .کوذیلَثگبکشش طٍطًگی گًَگِ ای اػگز کگِ ثْشگش هطبلعگِ ؿگذُ
اػگگز .اگگگش چگگِ ادّؼگگیي ّگگب ،آًگگضین ّگگبی ػیشَسَکؼگگیک ٍ اًششٍسَکؼگگیي ّگگب دس ایگگي گًَگگِ سـگگخیق دادُ ؿگگذُ اًگگذ ٍلگگی
ال ثیوگبسی سحگز سگ یش دٍص
ًقؾ اخشلبكی آًْب دس ثیوگبسی ثگِ طگَس فگعی ؿگٌبخشِ ؿگذُ اػگزٍ .افگت اػگز کگِ احشوگب ی
عفًَ ی هی ثبؿذ .اسگبًیؼن ّگب دسؿگشایطی کگِ اػگیذ هعگذُ کگبّؾ یبفشگِ یگب اػگیذ هعگذُ خٌمگی ؿگَد ،ثیوگبسی ایجگبد هگی
کٌذّ .وچٌیي ٍفعیز ایوٌگی ثیوگبس سٍی ؿگذر ثیوگبسی سگ یش داسد .افگشاد دس هٌگبطق اًگذهیک هیگضاى قبثگل اًگذاصُ گیگشی اص
آًشی ثبدی ّبی اخشلبكگی ػگشهی ٍ سشؿگحی سا سَلیگذ هگی کٌٌگذ ٍ کوشگش دچگبس ثیوگبسی ؿگذیذ هگی ؿگًَذ .ثیوگبساى هجگشال
ثِ ّیذَگبهبگلجَلیٌوی دچبس ثیوبسی ؿذیذ ٍ طَالًی ثِ ٍػیلِ کوذیلَثبکشش طٍطًی هی گشدًذ.
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دس ثیوگگبسی ّگگبی هعگگذی -سٍدُ ای ًبؿگگی اص کوذیلَثگگبکشش ططًٍگگی ،آػگگیت ّیؼگگشَلَطیکی ثگگبسصی ثگگِ ػگگطَس هَکَػگگی
ططًگگَم ،ایلئگگَم ٍ کَلگگَى ٍاسد هگگی ؿگگَد .ػگگطت هَکگگَع یگگبّشی صخوگگی ،ادهگگبسَص ٍ خگگًَی داسد ٍ ّوگگشاُ ثگگب عگگذم ٍجگگَد
کشیذز دس غذد ادیشلیبلی ٍ ایٌفیلششاػیَى الهیٌگب دشٍدشیگب ثگب ًَسشٍفیگل ،ػگلَل ّگبی سگک ّؼگشِ ای ٍ ائَصیٌَفیگل هگی ثبؿگذ.
ایگگي سًٍگگذ الشْگگبة ثگگب ًفگگ َر اسگبًیؼگگن ثگگِ داخگگل ثبفگگز سٍدُ ای سطگگبثق داسد .لگگیکي ًقگگؾ دقیگگق سَکؼگگیي ّگگبی
ػیشَسَکؼگگیک ،اًششٍسَکؼگگیي ّگگب ٍ فعبلیگگز اًذٍسَکؼگگیک کگگِ دس کوذیلَثگگبکشش ططًٍگگی جگگذا ؿگگذُ ،هـگگخق ًـگگذُ اػگگز.
ثگگشای همگگبل ػگگَیِ ّگگبیی کگگِ فعبلیگگز اًششٍسَکؼگگیي ًذاسًگگذ ٌّگگَص کگگبهالی ثیوگگبسی صا هگگی ثبؿگگٌذ .ادّؼگگیي ٍاػ گطِ حولگگِ
اسگبًیؼن ثِ الیِ هخبطی سَكی ؿگذُ اػگز  .ثٌگبثشایي ،ػگَیِ ّگبی ثگذٍى ادّؼگیي ٍ ػگَیِ ّگبی غیگش هشحگشک ثیوگبسی
صا ّؼشٌذ.
کوذیلَثبکشش ططًٍگی ٍ کوذیلَثگبکشش آدؼبلٌؼگیغ دس ػگٌذسم گلگیي ثگبسُ ًقگؾ داسًگذ .ایگي ػگٌذسم اخگشالل اسَایویگَى ػیؼگشن
علجی هحیطی اػز کِ ثِ ٍػیلِ ػؼگشی قشی ٌگِ ثگیؾ اص چٌگذیي سٍص هـگخق هگی ؿگَد .اگشچگِ ایگي ػگٌذسم ثگب ثیوگبسی
ّبی کوذیلَثبکشش ططًٍی ّوشاُ اػگز ٍلگی ثگب ػگشٍسیخ ّگبی خبكگی دیگذُ هگیؿگذ (اغلگت ثگب ػگشٍسیخ  .)O19 :اعشقگبد ثگش
ایگگي اػگگز کگگِ دگگبسَطًض ایگگي ثیوگگبسی ٍاثؼگگشِ ثگگِ ٍاکگگٌؾ هشقگگبطع ثگگیي الیتَػگگبکبسیذّبی کوذیلَثگگبکشش ٍ گلیکَاػگگفٌتَ
لیذیذّبی ػطت ثبفز علجی هی ثبؿگذ .ثٌگبثشایي آًشگی ثگبدی ّگبی کوذیلَثگبکشش ثبعگب آػگیت ثگِ ثبفگز علگجی دس ػیؼگشن
اعلبة هشکضی هی ؿَد .یک اخشالل دیتگش ثگبکششی  ،آسسشیگز فعگبل ؿگذُ اػگز کگِ ثگب دسد ٍ سگَسم هفلگل ّوگشاُ اػگز ٍ
هی سَاًذ ثشای هبُ ّب ٍ ػبل ّب دبیذاس ثوبًذ.
اص آًجبیی کگِ ک وذیلَثگبکشش ططًٍگی ٍ کوذیلَثگبکشش کلگی ًگذسس یب ثگبکششیوی هگی دٌّگذ ( 1/5هگَسد دس ّگش  1000هگَسد عفًَگز
سٍدُای) ٍلگگی اص ٍیظگگگی ّگگبی کوذیلَثگگبکشش فشگگَع اًشـگگبس اص هجگگشای گَاسؿگگی ثگگِ جشیگگبى خگگَى ٍ هٌگگبطق دٍس آى اػگگز.
ایي اًشـبس ثِ طَس اخشلبكی دس ثیوگبساى فگعی ٍ دچگبس ًقگق ایوٌگی هبًٌگذ کؼگبًی کگِ ثیوگبسی کجگذی ،دیبثگز هلیشگَع،
الکلؼین حبد یب ػشطبى داسًذ ؿگبیع هگی ثبؿگذ .هطبلعگبر آصهبیـگتبّی ًـگبى هگی دّگذ کگِ کوذیلَثگبکششفشَع ثگِ کوذلوگبى
ٍ آًشی ثبدی ّگبی کـگٌذُ ػگشهی هقگبٍم اػگز ،دس حگبلی کگِ کوذیلَثگبکشش ططًٍگی ٍ ػگبیش کوذیلَثبکششّگب ػگشیع یب ثگِ ٍػگیلِ
ایي عَاهل کـٌذُ هگی ؿگًَذ .کوذیلَثگبکشش فشگَع ثگِ ٍػگیلِ دگشٍسئیي ؿگجِ کذؼگَلی (پرريتییه  )Sدَؿگیذُ ؿگذُ اػگز
کِ ایي هبدُ اص کـٌذگی کوذلوگبى ػگشم جلگَگیشی هگیکٌگذ (ثگب هْگبس اسلگبل  C3bثگِ ثگبکششی) .اگگش کوذیلَثگبکشش فشگَع
ایي الیِ دشٍسئیٌی سا اص دػز ثذّذ دیتش ثیوبسی صا ًیؼز.
اپیذمیًلًشی
عفًَگگز ّگگبی کوذیلَثگگبکششی صئًَگگَص ّؼگگشٌذ ٍ داسای هخگگبصى حیگگَاًی هشعگگذدی هگگی ثبؿگگٌذ (جگگذٍل  .)14-4اًؼگگبى ثعگگذ اص
هلشف غزا ،ؿگیش یگب آة آلگَدُ ثگب کوذیلَثگبکشش ططًٍگی ٍ کوذیلَثگبکشش کلگی ثگِ عفًَگز دچگبس هگی ؿگَد ٍ هگشب ٍ ثَقلوگَى
آلَدُ هؼگئَل ًیوگی اص عفًَگز ّگبی کوذیلگَ ثبکششیگبیی دس کـگَسّبی سَػگعِ یبفشگِ هگی ثبؿگٌذ .دس هقبثگل کوذیلَثگبکشش آح
ػبلٌؼیغ اغلت ثعذ اص ثشخَسد ثگب ػگّ ،گبی اّلگی ( چگِ آًْگب کگِ حگبهلیي ػگبلن اًگذ ٍ چگِ سَلگِ ّگبی هجگشال ثگِ ثیوگبسی
اػْبلی) هٌشقل هیگشدد .سَلیگذار غگزایی کگِ اػگیذ هعگذُ سا خٌمگی هگی کٌٌگذ (هبًٌگذ ؿگیش) ثگِ طگَس هگد شی دٍص عفگًَی سا
کبّؾ هی دٌّگذ .اًشقگبل هگذفَعی -دّگبًی اص ؿگخق ثگِ ؿگخق هوکگي اػگز سو دّگذ ٍلگی اًشقگبل ثیوگبسی اص کؼگبًی
کِ ثب غزا ػش ٍ کبس داسًذ ؿبیع ًیؼز.
هیگگضاى ثگگشٍص ٍاقعگگی عفًَگگز ّگگبی کوذیلگگَ ثبکششیگگبیی ًبؿگگٌبخشِ اػگگز صیگگشا ثیوگگبسی ثگگِ ػگگبصهبى ّگگبی ثْذاؿگگشی عوگگَهی
گضاسؽ ًـذُ اػز .کوذیلَثبکشش آدؼبلیٌؼگیغ هؼگئَل سقشیجگبی  %10عفًَگز ّگب اػگز ٍ ایگي گًَگِ ثگب سکٌیگک ّگبی هعوگَل
جذا ًویگشدد .ثیوبسی اغلت دس هبُ ّبی گگشم اسفگبم هگی افشگذ ٍلگی دسطگَل ػگبل ًیگض سو هگی دّگذ .حگذاکمش ثگشٍص ثیوگبسی
دس ثگبلغیي جگَاى دیگذُ هگگیؿگَد .دس کـگَسّبی دس حگگبل سَػگعِ ثیوگبسی داسای عالهگز ،دس ثچگگِ ّگبی کَچگک ٍ حگگبهلیي
ثگگذٍى عاله گز ٍ هگگضهي دس ثضسگؼگگبالى دیگگذُ هگگیؿگگَد .عفًَگگز ّگگبی کوذیلَثگگبکشش فشگگَع (ػگگبلیبًِ کوشگگش اص 250هگگَسد
گضاسؽ ؿذُ اػز) .ثش خالف کوذیلَثبکشش ططًٍی ،کوذیلَثبکشش فشَع اغلت افشاد دچبس ًقق ایوٌی سا هجشال هیکٌذ.
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بیماری َای کلیىیکی
عفًَز ّگبی هعگذی -سٍدُ ای ای جگبد ؿگذُ ثگِ ٍػگیلِ کوذیلَثگبکشش ططًٍگی ،کوذیلَثگبکشش کلگی ،کوذیلَثگبکشش آح ػبلیٌؼگیغ
ٍ ػبیش دبسَطى ّبی سٍدُ ای ثِ طگَس ؿگبیع ّوگشاُ ثگب اًششیگز حگبد اػگْبل ،سْگَ  ،سگت ٍ دسد ؿگکوی هگی ثبؿگٌذ .ثیوگبساى
دس اٍج ثیوبسی  10حشکگز سٍدُ دس سٍص یگب ثیـگشش داسًگذ ٍ هگذفَ هوکگي اػگز خگًَی ثبؿگذ .ثیوگبسی عوَهگبی خگَد هحگذٍد
ؿًَذُ اػز ّش چٌذ عالئن هوکي اػز یک ّفشگِ یگب ثیـگشش اداهگِ داؿگشِ ثبؿگذ .س گبّشار ثگبلیٌی ؿگبهل کَلیگز ،دسد حگبد
ؿگگکوی ،ثگگبکششیوی ٍ عفًَگگز ّگگبی هگگضهي اػگگز .دس اغلگگت عفًَگگز ّگگبی ًبؿگگی اص فشگگَع ثیوگگبس دس آغگگبص ثیوگگبسی
گبػششٍاًششیز سا سجشثِ هی کٌذکِ ثب ػذشی ػوی دًجبل هی ؿَد.
تشخیص آزمایشگاَی
میکريظکًپی
کوذیلَثبکششّب ًبصک ّؼشٌذ ٍ ثِ ساحشی دس ًوًَِ ّبی سً ،ؿذُ دیذُ ًوی ؿًَذ .اسگبًیؼن ثب خلَكیز حشکز دشؿی هی سَاًگذ
ثِ ٍػیلِ هیکشٍػکَح فبص کٌششاػز دس ًوًَِ هذفَ سبصُ دیذُ ؿَد ،لیکي ایي آصهبیؾ ثِ ًذسر اًجگبم هگی ؿگَد .ثگبکششی دس
ًوًَِ ّبی کـز ؿذُ ثِ كَسر ثبػیل ّبی کَچک خویذُ ثب آسایؾ سکی یب جفشی (یب ثِ كَسر ثبل دشًگذگبى دسیگبیی یگب ثگِ
ؿکل  )Sدیذُ هی ؿَد (ؿکل .)14-2
کشت
کوذیلَثبکشش ططًٍی ،کوذیلَثبکشش آدؼبلیٌؼگیغ ثگشای ػگبل ّگب ًبؿگٌبخشِ ثَدًگذ صیگشا جذاػگبصی آًْگب ًیبصهٌگذ سؿگذ دس اسوؼگفش
هیکشٍآئشٍفیلیک ( % 5-7اکؼیظى % 5-10 ،دی اکؼیذ کشثي ٍ هعبدل آى ًیششٍطى) ٍ دس دهگبی اًکَثبػگیَى ثگبال )(42°C
اػز .ثبکششی سٍی هحیط اًشخبثی حبٍی خَى یب کلؼششٍل( ثشای اص ثیي ثشدى سادیکبل ّبی ػوی اکؼیظى) ٍ آًشی ثیَسیک (ثگِ
هٌ َس هْبس سؿذ اسگبًیؼن ّبی آلَدُ کٌٌذُ) کـز دادُ ؿَد.
کوذیلَثبکششّب اسگبًیؼن ّبیی ثب سؿذ آّؼشِ ّؼشٌذ ٍ اغلت ثِ  48-72ػبعز یب ثیـشش اًکَثبػیَى ًیبص داسًگذ .کوذیلَثگبکششفشَع
سشهَفیل ًیؼز ٍ ًوی سَاًذ دس  42 °Cسؿذ کٌذ لیکي جذاػبصی آى ًیبص ثِ ؿشایط هیکشٍآئشٍفیل داسد.
شىاظایی
ؿٌبػگگبیی اثشگگذایی ٍ دبیگگِ سؿگگذ سحگگز ؿگگشایط اًشخگگبثی ٍ هَسفَلگگَطی هیکشٍػگگکَدی سیذیگگک اػگگز .ؿٌبػگگبیی قطعگگی اص
طشیق ٍاکٌؾ ّبی خالكِ ؿذُ دس جذٍل  14-5كَسر هی گیشد.
درمان ،پیشگیری ي کىترل
گبػششٍاًششیز کوذیلَثبکششیبیی ثِ طگَس سیذیگک عفًَگز خگَد هحگذٍد ؿگًَذُ اػگز کگِ ثگب ججگشاى آة ٍ الکششٍلیگز ّگبی اص
دػز سفشِ ثْجَد هی یبثذ .دسهبى آًشی ثیَسیکی هوکگي اػگز دس ثیوگبساى هجگشال ثگِ عفًَگز ؿگذیذ یگب ػگذشی ػگوی اػگشفبدُ
گگگشدد .کوذیلَثبکششّگگب ثگگِ آًشگگی ثیَسیگگک ّگگبی هشٌگگَ ٍ ٍػگگیع حؼگگبع اػگگز اص جولگگِ هبکشٍلیگگذّب (همگگل اسیششٍهبیؼگگیي،
آصیششٍهبیؼگگیي ،کالسیششٍهبیؼگگیي) ،سششاػگگیکلیي ّگگب ،آهیٌَگلیکَصیگگذّب ،کلشاهفٌیکگگل ،فلَسٍکَئیٌَلگگَى ّگگب ،کلیٌذاهبیؼگگیي،
آهَکؼی ػیلیي /کال ٍٍالًیک اػگیذ ٍ ایوگی دگٌن ّگب .اغلگت ثگِ دٌگی ػگیلیي ّگب ،ػفبلَػگذَسیي ّگب ٍ ػگَلفًَبهیذّب هقگبٍم
هی ثبؿگٌذ .اسیششٍهبیؼگیي داسٍی اًشخگبثی دس دسهگبى اًششیگز اػگز .سششاػگیکلیي یگب کَئیٌَلگَى ّگب دٍهگیي داسٍ هگی ثبؿگٌذ.
هقبٍهز ثِ کَئیٌَلَى ّگب دس حگبل افگضایؾ اػگز ثٌگبثشایي ایگي داسٍّگب هوکگي اػگز ا گش کوشگشی داؿگشِ ثبؿگٌذ .آهَکؼگی
ػیلیي /کالٍٍالًیک اػیذ هی سَاًگذ ثگِ جگبی سششاػگیکلیي دس ثچگِ ّگبی کَچگک اػگشفبدُ ؿگَد .عفًَگز ّگبی ػیؼگشویک
ثب یک آهیٌَگلیکَصیذ ،کلشاهفٌیکل ثب ایوی دٌن دسهبى هی ؿًَذ.
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جلگگَگیشی اص اثگگشال ثگگِ اًششیگگز کوذیلَثبکششیگگبیی ثگگب سْیگگِ كگگحیت غگگزا ( خلَك گبی هگگشب ٍ ثَقلوگگَى ) ،اجشٌگگبة اص هلگگشف
سَلیگذار غگگزایی دبػگگشَسیضُ ًـگگذُ ٍ سعجیگگِ حفگگبه ّگگبیی ثگگِ هٌ گگَس جلگگَگیشی اص آلگگَدگی هخگگبصى آثگگی كگگَسر هگگی گیگگشد.
احشوگگبل ایٌکگگِ حوگگل کوذیلَثگگبکشش دس هخگگبصى حیگگَاًی هبًٌگگذ هگگشب ٍ ثَقلوگگَى ثشطگگشف ؿگگَد ٍجگگَد ًگگذاسد ثٌگگبثشایي ،خطگگش
عفًَز اکشؼبثی اص ایي هخبصى ثبقی خَاّذ هبًذ.
جذيل  14-5صفا

فىًتیپی کمپیلًباکترَا ي َلیکًباکترَا
ک.

يیصگی

ک .ششيوی

ک .کلی

اکؼیذاص
کبسبالص
احیبی ًیششار
اٍسُ آص
ّیذسٍلیض
ّیذَسار
ایٌذٍکؼیل
اػشبر
سؿذ دس
 25دسجِ
 37دسجِ
 42دسجِ

+
+
+
-

+
+
+
-

-/w
+
-

سؿذ دس  %1گلیؼیي
حؼبػیز ثِ:
ًبلیذیکؼیک اػیذ ػفبلَسیي

اپعالىعیط
+

ک.فتًض

ھ .پیلًری

+
+
+
-

+
+
+

ھ.

ھ  .فىلیٍ

ظیىذایی
+
+
+
-

+
+
-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+
+

+
+

+
+

+
+
-

+
-

+
-

+
-

+

+

هشغیش

+

-

+

+

حؼبع
هقبٍم

حؼبع
هقبٍم

حؼبع
حؼبع

هشغیش
حؼبع

هقبٍم
حؼبع

حؼبع
حذٍاػط

حؼبع
حؼبع

َلیکًباکتر )(Helicobacter
دس ػبل  1983ثبػیل ّبی گشم هٌفگی ؿگجیِ کوذیلَثگبکشش دس ثیوگبساى هجگشال ثگِ گبػگششیز ًگَ  Bدیگذا ؿگذ .ایگي اسگبًیؼگن
ّب اثشذا ثِ عٌَاى کوذیلَثبکشش دػگشِ ثٌگذی ؿگذًذ ٍلگی ثعگذ یا دس جگٌغ جذیگذ ّلیکَثگبکشش قگشاس گشفشٌگذ .ثگبکششی ّلیکَثگبکشش
دیلگگَسی اهگگشٍصُ ثگگب گبػگگششیز ،صخگگن ّگگبی دذشیگگک ،آدًَکبسػگگیٌَهبی هعگگذُ ٍ لٌفگگَم ػگگلَل  Bهخگگبم هعگگذُ ()MALT
ّوشاُ هی ثبؿذ ( جذٍل.)14-6
ّلیکَثبکششّگگب اص هعگگذُ ثؼگگیبسی اص دؼگگشبًذاساى جگگذا ؿگگذُ اػگگز (هبًٌگگذ هیوگگَى ،ػگگ ،،گشثگگِ ،چیشگگب ،هگگَؽ ،سر ،ساػگگَ).
ّوچٌیي هجشای سٍدُ ثِ ٍػیلِ ّلیکَثگبکشش ػگیٌبدی ٍ ّلیکَثگبکشش فٌلیگب کگِ اص هگشداى ّگن جگٌغ ثگبص هجگشال ثگِ دشٍکشیگز
ٍ دشٍکشَکَلیز یب اًششیز جذا ؿذُ اًذ ،کلٌیضُ هی ؿَد.
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جذيل  14-6گًوٍَای َلیکًباکتر مرتبط با بیماری اوعاوی
گًوٍَا

مخسن

دیلَسی H.pylori

اًؼگگبى ،دشیوگگبر ّگگب ،گبػششٍاًششیز ،صخن هعگذُ ،آدًگَ کبسػگیٌَهبی
خَک

ػیٌذایی H.cinaedi

اًؼبىّ ،بهؼشش

بیماری اوعاوی
هعذُ
گبػگششٍاًششیز ،ػگگذشی ػگوی ،دشٍکشَکَلیگگز،
ػلَلیز

کثر

يقًع

ؿبیع
غیش ؿبیع

فٌلیب H.fennelliae

اًؼبى

گبػششٍاًششیز ،ػذشی ػوی ،دشٍکشَکَلیز

غیش ؿبیع

کبًیغ H.canis

ػ،

گبػششٍاًششیز

ًبدس

دَلَسٍم H.pullorum

هبکیبى

گبػششٍاًششیز

ًبدس

کبًبدًؼیغ  H.canadensisاًؼبى

گبػششٍاًششیز

ًبدس

فیسیًلًشی ي ظاختار
گًَِ ّبی ّلیکَثبکشش ثش اػبع آًبلیض طى ّبی  ،16s rRNAاػیذّبی چشة ػلَلی ٍ ٍجگَد فگالطل ّگبی قطجگی هـگخق
هیؿًَذّ .لیکَثبکشش دس کـز ّبی جَاى ؿکل هبسدیچی داسد ٍلی هی سَاًذ دس کـز ّبی کٌِْ ؿکل کَکؼی ثِ خگَد ثتیگشد
(ؿکل.)14-3
ّلیکَثبکشش دیلَسی ؿذیذای هشحشک اػز ٍ هقذاس صیبدی اٍسُ آص سَلیذ هی کٌذ .اٍسُ آص دس گًَِ ّبی ّلیکَثبکشش اًؼبًی اػگز کگِ
دس هعذُ سا کلٌیضُ هی ؿًَذ ،سَلیذ هی گشدد؛ ٍلی دس گًَگِ ّگبی یبفگز ؿگذُ دس سٍدُ ایگي آًگضین ؿگبیع ًیؼگزّ .یلکَثگبکشش
کشثَّیذسار ّب سا سخویش ٍ یب اکؼیذُ ًوی کٌٌذ اهب هی سَاًٌذ اػیذّبی آهیٌِ سا ثِ ٍػیلِ ساُ ّگبی سخویگشی هشگبثَلیضُ ًوبیٌگذ.
ّلیکَثبکشش دیلَسی ٍ ػبیش ّلیکَثبکششّب ثشای سؿذ ًیبص ثِ هحیط غٌی ؿذُ ثب خَى ،ػشم ،صغبلً ،ـبػشِ یگب صسدُ سخگن هگشب دس
ؿشایط هیکشٍآئشٍفیلیک ( اکؼیظى کن ٍ  CO2افضایؾ یبفشِ) داسد ٍ دس هحذٍدُ حشاسسی ثیي  30 °Cسب  37 °Cسؿذ هی کٌذ.

شکل 14-3میکريظرکً

الکتريوری از َیلکًبراکتر پیلرًری در یر

کشررت  7ريزٌ .باظرریل َررا ي اشررکال کًکعرری بررٍ داوررٍ َررای
مغىاطیعی اظرتفادٌ شرذٌ در طری پريظرٍ ایمًوًمغىراطیط مت رل
شذٌ اوذ.

پاتًشوس ي ایمىی
اکمگگش سحقیقگگبر ثگگش سٍی فبکشَسّگگبی ٍیگگشٍالًغ ّلیکَثگگبکشش دیلگگَسی هشوشکگگض ؿ گذُ اػگگز .فبکشَسّگگبی هشعگگذدی دس سگگَسم
هعذُ ،سغییگش سَلیگذ اػگیذ هعگذُ ٍ اص ثگیي ثگشدى ثبفگز کگِ هـخلگبر ثیوگبسی ًبؿگی اص ّلیکَثگبکشش دیلگَسی ّؼگشٌذ دخیگل
هی ثبؿٌذ (جذٍل .)14-7کلٌیضاػیَى اٍلیِ ثِ ٍػیلِ عَاهل صیش سؼْیل هی گشدد:
( )1هوبًعز اص سَلیذ اػگیذ ثگِ ٍػگیلِ دگشٍسئیي هْبسکٌٌگذُ اػگیذ ( ) 2خٌمگی ػگبصی اػگیذ هعگذُ ثگب سَلیگذ آهًَیگبک حبكگل اص
فعبلیز اٍسُ آص ثبکششی ثگِ ٍػگیلِ دگشٍسئیي ؿگَک حگشاسر کگِ سٍی ػگطت ثگبکششی ثگب اٍسُ آص ّگن صهگبى ثیگبى هگی گگشدد ٍ
ػذغ افضایؾ هی یبثذ.
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ّلیکَثبکشش ّبی هشحگشک ثگِ طگَس فعگبل هگی سَاًٌگذ اص هیگبى هخگبم هعگذُ عجگَس کگشدُ ٍ ثگِ ػگلَل ّگبی ادیشلیگبل حولگِ
کٌٌگگذ .آػگگیت ثگگبفشی ًبحیگگِ ای ثگگِ ٍػگگیلِ هحلگگَالر فشعگگی اٍسُ آص ،هَػگگیٌبص ،فؼگگفَلیذبصّب ٍ فعبلیگگز ػبیشَسَکؼگگیي
ٍاکَئَلِ کٌٌذُ کِ آػیت ػلَل ّبی ادی سلیگبل سا افگضایؾ هگی دّگذ ٍػگبطز هگی ؿگَد ٍ ایگي عَاهگل ثگِ ّوگشاُ اٍسُ آص ٍ
لیذَدلی ػبکبسیذ ثبکششی دبػگ الشْگب ثی سا سحشیگک هگی کٌٌگذّ .لیکَثگبکشش دیلگَسی ثگِ ٍػگیلِ سَلیگذ ػگَدش اکؼگیذ دػگوَسبص
ٍ کبسبالص اص فبگَػگیشَص ٍ کـگشِ ؿگذى دسٍى ػگلَلی هحبف گز هگی ؿگَدّ .لیکَثگبکشش دیلگَسی ّوچٌگیي سَلیگذ فبکشَسّگبی
صیش سا سحشیک هی کٌٌگذ )1( :سشؿگت  ) 2( IL-8سَلیگذ فگبکشَس فعگبل کٌٌگذُ دالکشگی کگِ ثبعگب افگضایؾ سشؿگت اػگیذ هعگذُ
هی گشدد ( )3هشگ ثشًبهِ سیضی ؿذُ ػلَل ّبی ادیشلیبل.

جذيل 14-7فاکتًرَای يیريالوط َلیکًباکتر پیلًری
فاکتًرَای يیريالوط
اٍسُ آص
دشٍسئیي ؿَک حشاسسی)(HspB
دشٍسئیي ثبصداسًذُ اػیذ
فالطل
ادّؼیي ّب
هَػیٌبص
فؼفَلیذبصّب
ػَدشاکؼیذدیؼوَسبص
کبسبالص
ػبیشَسَکؼیي ٍاکَئَلِ کٌٌذُ

فبکشَسّبی دیتش

عملکرد
خٌمی کگشدى اػگیذ هعگذُ ،سحشیگک کوَسبکؼگی هًََػگیز ّگب ٍ ًَسشٍفیگل ّگب،
سحشیک سَلیذ ػبیشَکبیي ّبی الشْبثی
افضایؾ ثیبى اٍسُ آص
القگگبی کگگبّؾ اػگگیذکلشیذسیک دسطگگی عفًَگگز حگگبد ثگگب هْگگبس سشؿگگت اػگگیذ اص
ػلَلّبی دبسؿیبل
ًفَر ثِ الیِ هخبطی هعذُ ٍ حفبیز دس ثشاثش هحیط اػیذی
ٍاػگگطِ اسلگگبل ثگگِ ػگگلَل ّگگبی هیضثگگبى ،همگگبل ّگگبیی اص ادّؼگگیي ّگگب ؿگگبهل
ّوبگلَسیٌیي ،ادّؼیي اسلبل ثِ اػیذ ػیبلیک ،ادّؼیي گشٍُ خًَی لَئیغ
دبسگی هخبم هعذُ
دبسگی هخبم هعذُ
هوبًعز اص کـشبس فبگَػیشی اص طشیق خٌمی کشدى هشبثَلیز ّبی اکؼیظى
هوبًعز اص کـشبس فبگَػیشی اص طشیق خٌمی کشدى دشاکؼیذّب
القگگبی ٍاکَئَالػگگیَى ػگگلَل ّگگبی ادیشلیگگبل ،سحشیگگک هْگگبجشر ًَسشٍفیگگل ثگگِ
داخل هخبم
سحشیک سشؿگت  IL-8اص طشیگق ػگلَل ّگبی ادیشلیگبل هعگذُ کگِ هَجگت فعگبل
کشدى ًَسشٍفیل ّب هی ؿَد.
سحشیک ػلَل ّبی هخگبم هعگذُ ثگشای سَلیگذ فگبکشَس فعگبل کٌٌگذُ دالکگز کگِ
هَجت سحشیک سشؿت اػیذ هعذُ هی ؿَد.
القگگبی ًیششیگگک اکؼگگبیذ ػگگٌششبص دس ػگگلَل ّگگبی ادگگی سلیگگبل هعگگذُ کگگِ هَجگگت
القبی آػیت ثبفشی هی ؿَد .القبی هشگ ػلَل ّبی ادی سلیبل هعذُ

اپیذمیًلًشی
اطالعبر صیگبدی دسثگبسُ ؿگیَ ّلیکَثگبکشش دیلگَسی اص ػگبل ٌّ 1984تگبهی کگِ اسگبًیؼگن ثگشای اٍلگیي ثگبس دس کـگز جگذا
گشدیذ جوع آٍسی ؿگذُ اػگز .ثگبالسشیي هیگضاى ثگشٍص ًگبقلیي دس کـگَسّبی دس حگبل سَػگعِ دیگذا هگی ؿگَد کگِ % 70-90
جوعیز اغلت قجل اص 10ػبلتی کلٌیضُ هی ؿًَذ.
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دس هقبثگگل کـگگَسّبی سَػگگعِ یبفشگگِ هبًٌگگذ آهشیکگگب هیگگضاى ثگگشٍص کلًَیضاػگگیَى ّلیکَثگگبکشش دیلگگَسی دس افگگشاد ػگگبلن دسطگگی
دٍساى کَدکی ثِ طگَس ًؼگجی دگبییي اػگز .سفگبٍر دس هیگضاى کل ٌیضاػگیَى ثگیي کـگَسّبی دس حگبل سَػگعِ ٍ سَػگعِ یبفشگِ
ثعلز ثْجَد اػشبًذاسدّبی ثْذاؿشی دس کـَسّبی سَػعِ یبفشِ هی ثبؿذ.
اًؼبى هخضى اكلی ایي ثگبکششی اػگز ثگِ احشوگبل صیگبد ثگِ ٍػگیلِ ساُ هگذفَعی -دّگبًی هٌشقگل ؿگَد .ایگي اسگبًیؼگن ثگِ
طگگَس ٍافگگحی ثگگب ثیوگگبسی ّگگبیی هبًٌگگذ گبػگگششیز ،صخگگن ّگگبی هعگگذُ ،آدًَکبسػگگیٌَهبی هعگگذُ ٍ لٌفَهگگبی  MALTهخگگبم
هعذُ ّوشاُ هی ثبؿذ .اًش بس هی سٍد کِ دسهبى افگشاد کلٌیگضُ ؿگذُ یگب عفگًَی ؿگذُ ثبعگب کگبّؾ ایگي ثیوگبسی ّگب ؿگَد .اص
ثگگیي ثگگشدى ّلیکَثگگبکشش دیلگگَسی دس ثیوگگبساى ثگگذٍى ثیوگگبسی عالهشگگذاس ثعلگگز ًقگگؾ حفگگبیشی ثگگبکششی دس ثشاثگگش ثیوگگبسی
سیفالکگگغ ثگگِ هگگشی ٍ آدًَکبسػگگیٌَهبی هگگشی سحشگگبًی ٍ کبسدیگگبی هعگگذُ ،عبقالًگگِ ًیؼگگز .هؼگگلوبی ساثطگگِ دیچیگگذُ ای ثگگیي
ّلیکَثبکشش دیلَسی ٍ هیضثبًؾ ٍجَد داسد کِ ًبؿٌبخشِ ثبقی هبًذُ اػز.
بیماری َای کلیىیکی
گًَِ ّلیکَثبکشش ثِ ّلیکَثبکششّبی گبػگششیز (ّلیکَثگبکشش دیلگَسی)ّ ،لیکَثگبکشش سٍدُ ای (ّلیکَثگبکشش دَلگَسٍمّ ،لیکَثگبکشش
کبًبدًؼیغّ ،لیکَثبکشش کبًیغّ ،لیکَثبکشش فٌلیبّ ،لیکَثبکشش ػیٌبدی) هی سَاًذ سقؼین ثٌذی ؿَد .ثیوبسی ًبؿگی اص ّلیکَثگبکشش
هؼشقیوبی دس اسسجبم ثب هکبى کلًَیضاػیَى اػز .ثشای همبل ّلیکَثبکشش دیلَسی دساسسجبم ثب گبػششیز اػز ٍ دس حبلیکِ گًَگِ ّگبی
سٍدُ ای عبهل گبػششٍاًششیز ّؼشٌذ.
اهشٍصُ هذاسک قَی ثبلیٌی ٍجَد داسد کِ ّلیکَثبکشش دیلَسی عبهل اسیَلَطیک ٍاقعی ّوِ هگَاسد گبػگششیز سیگخ  Bاػگز .ایگي
هذاسک ؿبهل هَاسد صیش ّؼشٌذ  )1( :اسسجبم 100دسكذی ثیي گبػششیز ٍ عفًَز ثب ثبکششی ( )2ایجبد عفًَز آصهبیـگی ّگن دس
حیَاًبر ٍ ّن دس اًؼبى ّب ( )3ثبصگـز ّیؼشَلَطیکی سغییشار دبسَلَطیکی ٌّتبهی کگِ دسهگبى اخشلبكگی ثگشای سیـگِ کٌگی
اسگبًیؼن اػشفبدُ هی گشددّ .لیکَثبکشش دیلَسی اهشٍصُ ثِ عٌَاى عبهگل 80دسكگذ گبػگششیز ٍ  90دسكگذ صخگن ّگبی دٍاصدّگِ
دزیشفشِ ؿذُ اػز ٍ ثب سفع اسگبًیؼن ،ثْجَد صخن ّب ٍ سغییش هعٌبداسی دس هیضاى عَد ثیوبسی حبكل هی گشدد.
گبػششیز هگضهي فگبکشَس خطگشی ثگشای کبسػگیٌَم هعگذُ اػگز ثٌگبثشایي ؿگتفز آٍس ًیؼگز کگِ ساثطگِ ای ثگیي عفًَگز ثگب
ّلیکَثبکششدیلَسی ٍ آدًَکبسػیٌَهب آًششٍم هعذُ ٍ ًِ ًبحیِ کبسدیب ( ًبحیِ ای اص هعذُ کِ ثِ ٍػگیلِ ثگبکششی ّلیکَثگبکشش دیلگَسی
عفًَی ًوی ؿَد) ٍجَد داؿشِ ثبؿذ .کلًَیضاػیَى دیلَسی ًیض ثب لٌفَم ػلَل  Bهخبم ّوشاُ اػزً .قؾ ّلیکَثگبکشش دیلگَسی دس
ایي ثذخیوی ّب هـبّذُ ؿذُ اػز .دسهبى ثش فذ ثبکششی ّوشاُ ثب ثبصگـز لٌفَم هی ثبؿذ .گًَِ ّبی ػیٌذایی ٍ فٌلیب هی سَاًٌذ
ثبعب گبػششٍاًششیز ٍ دشٍکشَکَلیز ّوشاُ ثب ػذشی ػوی دس هشداى ّوجٌغ ثبص ؿگًَذّ .لیکَثگبکشش ػگیٌذایی ّوچٌگیي ثبعگب
ػلَلیز عَدکٌٌذُ ّوشاُ ثب ست ٍ ثبکششیوی دس ثیوبساى ػشکَة ؿذُ ایوٌی هی گشدد.
تشخیص آزمایشگاَی
میکريظکًپی
گًَِ دیلَسی ثِ ٍػیلِ آصهبیؾ ّیؼشَلَطیکی ًوًَِ ّبی ثیَدؼی هعذُ سـخیق دادُ هی ؿَد .اگشچگِ اسگبًیؼگن هگی سَاًگذ دس
ًوًَِ ّبی سً ،آهیضی ؿذُ ثب ّوبسَکؼیلیي -ائَصیي یب سً ،گشم دیذُ ؿَد ٍلی سًً ،قشُ ٍاسسیي اػشبسی حؼبع سش هیثبؿگذ.
حؼبػیز ٍ اخشلبكیز آًبلیض ّیؼشَلَطیکی سقشیجبی  %100اػز ٍ ثِ عٌَاى اػشبًذاسد طالیگی اػگزٍ .لگی ثگب ایگي ٍجگَد سؼگز
سْبجوی اػز ٍ ثِ عٌَاى سؼز هعوَل دس آصهبیـتبُ اًجبم ًوی ؿَد.
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تعت ايرٌ آز
سؼز اٍسُ آص ساُ ػشیع سشی ثشای سـخیق گًَِ دیلَسی اػز .فعبلیز اٍسُ آص هی سَاًذ هؼشقیوبی دس ًوًَگِ ّگبی ثگبلیٌی اًگذاصُ
گیشی ؿَد .سَلیذ فشاٍاى اٍسُ آص سَػط اسگبًیؼن اجبصُ هی دّذ هحلَالر فشعگی قلیگبیی دس کوشگش اص  2ػگبعز سـگخیق دادُ
ؿًَذ .حؼبػیز سؼز هؼشقین ثب ًوًَِ ّبی ثیَدؼی اص  %75سب  % 95هشغیش اػز .ثٌبثشایيٍ ،اکٌؾ همجز دال ثگش عفًَگز فعگبل
اػز .هحذٍدیز ایي سٍؽ ایي اػز کِ ًیبص ثِ ًوًَِ ثیَدؼی داسد.
سؼز اٍسُ آص سٌفؼی غیش هْبجن اػز ٍ اص سٍی ثبصدم اًجبم هی گیشد ثِ طگَسی کگِ هحلگَل اٍسُ ایضٍسگَدی سا سَلیگذ کگشدُ ٍ
هـخق هی ؿَد .حؼبػیز ٍ اخشلبكیز آى عبلی اػز ٍلی هش ػفبًِ ًؼجشیب گشاى اػز .
کشت
ّلیکَثبکشش دیلَسی فقط هی سَاًذ دس اسوؼفش هیکشٍآئشٍفیلیک سٍی هحیط غٌی ؿذُ ثب خَىِّ ،ویي یب ؿبسکَل سؿگذ کٌگذ .غٌگی
کشدى هحیط ،ثبکششی سا اص سادیکبل ّبی آصاد اکؼیظى ،دشاکؼیذ ّیذسٍطى ٍ اػیذّبی چشة هحبف ز هی کٌذً .وًَِ ّب ًجبیگذ دس
هحیط هخلَف کـز کوذیلَثبکشش سلقیت ؿًَذ صیشا ایي هحیط ّب ؿذیذای هْبس کٌٌذُ ّؼشٌذ .کـز حؼبع ًیؼز هتش ایي کگِ
ًوًَِ ّبی ثیَدؼی هشعذدی اص هَکَع هعذُ سْیِ گشدد .ثِ عالٍُ هَفقیز کـز سحز س یش سجشثِ هیکشٍثیَلَطیؼز قشاس داسد.
ؿٌبػبیی اٍلیِ ثش اػبع خلَكیبر سؿذ دس ؿشایط اًشخبثی ،یبفشِ ّبی هَسفَلَطیکی هیکشٍػکَدی سیذیک ٍ سـخیق اکؼگیذاص،
کبسبالص ٍ فعبلیز اٍسُ آص هی ثبؿذ .ؿٌبػبیی قطعی ّلیکَثبکشش دیلَسی ٍ ثبکششی ّبی ٍاثؼشِ ثِ ٍػیلِ ٍاکٌؾ ّبی خالكِ ؿذُ
دس جذٍل  12-2اًجبم هیؿَد.
جذاظازی آوتی شوی
آًشی طى ّبی ّلیکَثبکشش دیلَسی دس هذفَ ٍاسد هی ؿَد ٍ هی سَاًذ ثب سٍؽ دلی کلًَگبل ایوًََاػگی آًضیوگی ؿٌبػگبیی ؿگَد.
حؼبػیز ٍ اخشلبكیز آى ثِ سشسیت سقشیجبی  90دسكذ ٍ  95دسكذ اػز .ایي سؼگز ساحگز اًجگبم ؿگذُ ٍ اسصاى هگی ثبؿگذ ،دس
ثیوبساًی کِ ثیوبسی هشَػط ٍ ؿذیذ داسًذ ًؼجشبی دسػز اػز.
ظريلًشی
ػشٍلَطی ثِ عٌَاى سؼز سـخیلی اًشخبثی اػز کِ ثِ سٌْبیی یب ّوشاُ ثب سؼز ّبی آًشی طًگی اًجگبم هگی ؿگَد .عفًَگز ثگب
ّلیکَثبکشش دیلَسی ٍاکٌؾ ایوٌی ّوَسال سا سحشیک هی کٌذ کِ دس كَسر اداهِ ثشخَسد ثب ثبکششی دبیذاس هگی هبًگذ IgM .دس
هشاحل اٍلیِ ثیوبسی یبّش ؿذُ ٍ ػذغ کبّؾ دیذا هی کٌذ IgG ٍ IgA ،ثعذ اص  IgMیبّش ؿذُ ٍ سب هبُ ّب ٍ ػبل ّب ثگبقی
هی هبًٌ ذ .ثِ علز ایي کِ سیششّبی آًشی ثبدی ثشای ػبل ّبی صیبدی ثبقی هی هبًذ ایي سؼز ًوگی سَاًگذ سفگبٍر ثگیي عفًَگز
گزؿشِ ٍ حبل سا هـخق ًوبیذ .عالٍُ ثش ایي سیششّبی آًشی ثبدی ثب ؿذر ثیوبسی یب دبػ ثِ دسهبى هگشسجط ًیؼگز ،اهگب ثگشای
ا جبر ثشخَسد ثب ثبکششی ثشای هطبلعبر ادیذهیَلَطیکی یب ثشای ثشسػی اٍلیِ ثیوبس داسای عالهز هفیذ هی ثبؿٌذ.
درمان ،پیشگیری ي کىترل
دػشَسار آًشی ثیَسیکی هشعذدی ثشای عفًَز ّبی ّلیکَثبکشش دیلَسی اسصیبثی ؿذُ اًذ ٍ اػشفبدُ اص آًشی ثیَسیگک یگب سشکیجگی اص
آًشی ثیَسیک ٍ ثیؼوَر ثی س یش اػز .ثیـششیي هَفقیز دس ثْجَد گبػششیز یب صخن دذشیک ثب سشکیت هْبس کٌٌذُ دوگخ دشٍسگَى
(همل اهذشاصٍل) ٍ یک یب چٌذ آًشی ثیَسیک (هبًٌذ سششاػیکلیي ،کالسیششٍهبیؼیي ،آهَکؼی ػیلیي ،هششًٍیذاصٍل) ثِ دػز هی آیگذ.
ثیؼوَر ًیض هی سَاًذ افبفِ گشدد .دس ایي صهبى دػشَسار دسهبًی هشعگذدی دس حگبل اػگشفبدُ ّؼگشٌذ لگیکي دسهگبى ثگب سشکیگت
سششاػیکلیي ،هششًٍیذاصٍل ،ثیؼوَر ٍ اهذیشاصٍل ثشای ّ 2فشِ ،ثیـشش اص  90دسكذ عفًَز سا سیـِ کي هی کٌذ .هقبٍهز دس ثشاثگش
هششًٍیذاصٍل هوکي اػز فشٍسر اػشفبدُ اص هخلَم آًشی ثیَسیکی سا ایجبة ًوبیذ .عفًَز ثب ّلیکَثبکشش ػگیٌبدی ٍ ّلیکَثگبکشش
فٌلیب عوَهبی ثب آهذی ػیلیي یب جٌشبهبیؼیي دسهبى هی ؿَد.
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سالؽ ّبی صیبدی ثشای سْیِ ٍاکؼي ّلیکَثبکشش دیلَسی كَسر گشفشِ اػز .اٍسُ آص ٍ دشٍسئیي ؿَک حشاسسی هٌحلشای دسػگطت
ثبکششی ثیبى هی ؿَى ٍ هَفقیز دس اػشفبدُ اص ایي آًشی طى ّب دس سْیِ ٍاکؼي دسحبل ثشسػی اػز.

خالصٍ
خالصٍی کمپیلًباکتر
فیسیًلًشی ي ظاختار
ثبػیل ّبی گگشم هٌفگی خویگذُ ٍ ًگبصک ،ثگِ حگذی ًگبصک اػگز
کِ دس اکمش هَاقع ثبیگذ ثگب هیکشٍػگکَح داسک فیلگذ هـگبّذُ هگی
ؿگگگگَد .اکؼگگگگیذاص همجگگگگز  ،سخویگگگگش کٌٌگگگگذُ کشثَّیگگگگذسار،
هیکشٍآئشٍفیل
يیريالوط
فبکشَسّگگبیی کگگِ سٌ گگین کٌٌگگذُ ادّؼگگیي ،حشکگگز ،سْگگبجن ثگگِ
هخبم سٍدُ ّؼشٌذ.
دگگگشٍسئیي Sدس فیشگگگَع هگگگبًع اص اسلگگگبل  ٍ C3bفبگَػگگگیشَص
ٍاثؼشِ ثِ کوذلوبى هی ؿَد ( .هقبٍهز دس ثشاثش هشگ ػشهی)
ػٌذسٍم گلگیي ثگبسُ ًگَعی ثیوگبسی خگَد ایوٌگی ًبؿگی اص فعبلیگز
آًشگگی طًگگی هشقگگبطع ثگگیي الیتَػگگبکبسیذّبی هَجگگَد دس کذؼگگَل
ثگگبکششی ٍ گلیکَاػگگفٌتَلیذیذّبی هَجگگَد ثگگش سٍی ػگگطَس ثبفگگز
ّبی علجی اػز.
اپیذمیًلًشی
عفًَگگز ّگگبی صئًَگگَص ،هبکیگگبى ًذخشگگِ هٌجگگع ؿگگبیع عفًَگگز ّگگبی
اًؼبًی ّؼشٌذ.
عفًَز ثِ ٍػگیلِ ثلگع غگزای آلگَدُ ،ؿگیش غیگش دبػگشَسیضُ یگب آة
آلَدُ هٌشقل هی ؿَد.
اًشقبل اص فشدی ثِ فشد دیتش غیش هعوَل اػز.
دٍص عفًَی ثگبال اػگز ّگش چٌگذ کگِ اػگیذ هعگذُ خٌمگی ؿگَد یگب
اكالی ٍجَد ًذاؿشِ ثبؿذ.
سَصیع جْبًی ثگب عفًَگز ّگبی سٍدُ ای اکمگش یا دس هگبُ ّگبی گگشم
ػبل هـبّذُ هی ؿَد.

بیماریَا
اًششیگگز حگگبد ّوگگشاُ ثگگب اػگگْبل ،ثگگی قگگشاسی ،سگگت ٍ دسد ؿگگکوی،
اکمش ع فًَز ّب خگَد هحگذٍد ؿگًَذُ ّؼگشٌذ اهگب ًوگی سَاًٌگذ ثگِ
هذر یک ّفشِ یب ثیـشش طَل ثکـٌذ.
فشَع دس اسسجبم ثب ػذشی ػگوی ثگَدُ ٍ ثگِ چٌگذیي اًگذام هخشلگ
هٌشـش هی ؿَد.
تشخیص
سٍؽ هیکشٍػکَدی حؼبع ًیؼز.
کـگگز ثگگب اػگگشفبدُ اص هحگگیط ّگگبی اخشلبكگگی کگگِ اکؼگگیظى آى
احیبء ؿگذُ ،دی اکؼگیذ کگشثي صیگبد ،ثگشای گًَگِ ّگبی سشهَفیگل
حگشاسر ثگگبال كگگَسر هگگی گیگگشدً .یگگبص ثگگِ اًکَثبػگگیَى ثگگیؾ اص 2
سٍص
درمان ،پیشگیری ي کىترل
ثشای گبػگششٍاًششیز ،عفًَگز خگَد هحگذٍد ؿگًَذُ  ٍ ،دسهگبى ثگب
اسیششٍهبیؼگگیي ٍ اص طشیگگق ججگگشاى آة ٍ الکششٍلیگگز ّگگب قبثگگل
کٌششل هی ثبؿذ.
گبػششٍاًششیز ؿذیذ ٍ ػگذشی ػگوی ثگب اسیششٍهبیؼگیي دسهگبى هگی
ؿگگگَد ( داسای اًشخگگگبثی) ،سششاػگگگیکلیي ٍ فلَسٍکَییٌَلگگگَى ّگگگن
هٌبػت اػز.
گبػگگششٍاًششیز ثگگب عوگگل آٍسی هٌبػگگت غگگزا ٍ هلگگشف ؿگگیش
دبػگگشَسیضُ ،هوبًعگگز اص آلگگَدگی هخگگبصى آة قبثگگل دیـگگتیشی
اػز.
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خالصٍی َلیکًباکتر پیلًری
تشخیص
فیسیًلًشی ي ظاختار
هیکشٍػکَدی ،ثشسػگی ثبفگز ؿٌبػگی ًوًَگِ ّگبی ثیَدؼگی
ثبػیل ّبی گشم هٌفی خویذُ
سَلیذ اٍسُ آصثِ هیضاى صیبد ؿبخق ّلیکَثبکششی هعذُای (هبًٌذ حؼبع ٍ اخشلبكی اػز.
ّلیکَثبکشش دیلَسی) ٍ غیش هعوگَل دس ّلیکَثبکششّگبی سٍدُای اٍسُ اص ،سؼز حؼبػی اػز.
کـز ًیبص ثِ اًکَثبػیَى دس ؿشایط هیکشٍآئشٍفیگل داسد .سؿگذ
(سؼز سـخیلی هْن ثشای ّلیکَثبکشش دیلَسی)
ثؼیبس آسام اػزً .ؼجشبی غیش حؼبع اػز هتش ایي کگِ چٌگذیي
قطعِ ثبفشی کـز ؿَد.
يیريالوط
ػشٍلَطی ثشای ا جبر ٍجَد ّلیکَثگبکشش دیلگَسی هفیگذ اػگز.
هشاجعِ ثِ جذٍل 14-7
سؼز آًشی طى ّلیکَثبکشش حؼبع ٍ اخشلبكی اػز ،ثب ًوًَِ
هذفَ اًجبم هی ؿَد.
اپیذمیًلًشی
عفًَز ؿبیع اػز ثِ ٍیظُ آًْبیی کِ دس ٍفعیز ثذ اقشلبدی-
اجشوبعی ثِ ػش هی ثشًذ یب دس اقَام دس حبل سَػعِ.
اًؼبى هیضثبى اٍلیِ ثبکششی اػز.
اًشـبس اص فشدی ثِ فشد دیتش ثِ ٍیظُ هذفَعی  -دّبًی كگَسر
هی گیشد.
هخضى حیَاًی سبکٌَى ؿٌبخشِ ًـذُ اػز.
دس ػشاػش جْبى اًشـبس داسد ٍ سٍیذاد فللی خبكی ًذاسد.
بیماری َا
هشاجعِ ثِ جذٍل 14-6

درمان ،پیشگیری ي کىترل
ثگگشای دسهگگبى عفًَگگز ّگگبی ّلیکَثگگبکشش دیلگگَسی دسهگگبى ثگگب
سششاػبیکلیي ،هششًٍیذاصٍل ،ثیؼوَر ٍاهذشاصٍل ثشای ّ 2فشِ اص
هیضاى هَفقیز ثبالیی ثشخَسداس اػز.
دسهبى دشٍفیالکؼی افگشاد کلگًَیضُ هفیگذ ًوگی ثبؿگذ ٍ داسای
ا گگشار جگگبًجی اص جولگگِ هؼگگشعذ کگگشدى فگگشد ًؼگگجز ثگگِ
آدًَکبسػیٌَهبی هشی سحشبًی هی ثبؿذ.
ٍاکؼي ّبی اًؼبًی هعوَالی دس دػششع ًوی ثبؿذ.

422

فصل پانزدهن:کورینه باکتریوم ،ليستریا  ،اریزیپلوتریکس ،نوکاردیا

فصل پاًسدّن
کَریٌِ باکتریَم ،ليستریا ،اریسیپلَتریکسًَ ،کاردیا

اّذاف فصل
داًشجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ بَد:
-

دس ٔٛسد خلٛكیبر ػبخشبسی  ٚوـز وٛسی ٝٙثبوششیِ ،ْٛیؼششیب ،اسیضیذّٛسشیىغ ٛ٘ ٚوبسدیب سٛضیح دٙٞذ.

-

اعضبی خٙؼٟبی وٛسی ٝٙثبوششیِ ،ْٛیؼششیب ،اسیضیذّٛسشیىغ ٛ٘ ٚوبسدیب سا ٘بْ ثجش٘ذ.

-

عٛأُ ثیٕبسیضایی وٛسی ٝٙثبوششیِ ،ْٛیؼششیب ،اسیضیذّٛسشیىغ ٛ٘ ٚوبسدیب سا ؿشح دٙٞذ.

-

دبسٛط٘ض  ٚثیٕبسیٟبی ٘بؿی اص وٛسی ٝٙثبوششیِ ،ْٛیؼششیب ،اسیضیذّٛسشیىغ ٛ٘ ٚوبسدیب سا ؿشح دٙٞذ.

-

سٚؿٟبی سـخیق ،دسٔبٖ  ٚدیـٍیشی عف٘ٛشٟبی وٛسی ٝٙثبوششیِ ،ْٛیؼششیب ،اسیضیذّٛسشیىغ ٛ٘ ٚوبسدیب سا سٛضیح دٙٞذ.

کَریٌِباکتریَم ٍ سایر باسيلّای گرم هثبت
ثبػیُٞبی ٌشْ ٔثجز ٛٞاصی ٌش٘ ٜٚبٍٕ٘ٛٞی اص ثبوششیٞب ٞؼشٙذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیلُ دس یله ٌلش ٚ ٜٚدػلش ٝللشاس دادٔ ٜلیؿل٘ٛذ.
ٔٛسـِٛٛطی ،خلٛكیبر سً٘دزیشی  ٚدسكذ ٌٛا٘یٗ ث ٝاضبـ ٝػیشٛصیٗ اص ٔ ٟٓسشیٗ ایٗ خلٛكلبر اػلز خلذٌ .)15-1 َٚلشٜٚ
وٛسی ٝٙثبوششی ٚ ْٛخٙغٞبی ٔشسجط ثب ایٗ ٌش ٜٚاص دػش ٝوٛسی ٝٙـشْٞب ٞؼشٙذ.
جذٍل  15-1کَریٌِ باکتریَمّای هْن
ارگاًيسن

تاریخچِ پيذایش

وٛسی ٝٙثبوششیْٛ

ثبػیُ وٛچه چٕبلی ؿىُ

وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششیٝ

اؿبس ٜث ٝؼـبی وبرة سٚی ـبس٘ىغ

وٛسی ٝٙثبوششی ْٛخی ویْٛ

دس اثشذا ث ٝعٛٙاٖ ٌش JK ٜٚطجمٝثٙذی ؿ٘ٛذ

وٛسی ٝٙثبوششی ْٛاٚسٜآ ِیشیىْٛ

لبدس ثِ ٝیض اٚس ،ٜایٗ ٌ ٝ٘ٛث ٝػشعز اٚس ٜسا ٞیذسِٚیض ٔیوٙٙذ

وٛسی ٝٙثبوششی ْٛآٔیىٛالسْٛ

ایٗ ٌ ٝ٘ٛدس دیٛاس ٜػِّٛی ٔبیىِٛیه اػیذ ٘ذاسد

وٛسی ٝٙثبوششیٔ ْٛیٛٙسیؼیْٕٛ

اؿبس ٜث ٝثبػیُٞبی وٛسب ٚ ٜوّٙیٞبی سیض داسد

وٛسی ٝٙثبوششی ْٛػٛدٚسٛثشوّٛصیغ

ثیٕبسی سیٛی ٔضٔٗ ٔثُ ػُ) سا دس ػبیش دؼشب٘ذاساٖ خٍ٘ٛشْ ایدبد ٔیوٙذ

وٛسی ٝٙثبوششی ْٛاِٚؼشا٘غ

ٔیسٛا٘ذ ضبیعبر ـبس٘ظیبَ ؿجی ٝث ٝوٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششی ٝایدبد وٙذ

اسوب٘ٛثبوششیْٛ

ثبػیُ وٛسب ،ٜث ٝكٛسر وٛوٛثبػیُٞبی ثؼیبس وٛچه ٞؼشٙذ

اٚسػىٚٛثب

ث٘ ٝبْ وبؿؿ ٔیىشٚثیِٛٛطیؼز آٖ اٚسػىٛ

سٛسیؼال

ؿٟشی و ٝثشای اِٚیٗ ثبس اسٌب٘یؼٓ اص آٖ خذا ؿذ ٜاػز

ثشٚی ثبوششیْٛ

ٌٞٝ٘ٛب ث ٝكٛسر وٛوٛثبػیُٞبی وٛچه ٞؼشٙذ
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ایٗٞب ٌش ٜٚثضسي ٘ ٚبٔشدب٘ؼی اص ثبوششیٟب ٞؼلشٙذ ول ٝدس دیلٛاس ٜػلِّٛی آٟ٘لب سشویجلبسی اص خّٕل ٝآساثیٙلٛصٌ ،لبالوشٛصٔ ،لض ٚدی
آٔیٛٙدبیٕیّیه اػیذ  ٚدس اؼّت ٌٞٝ٘ٛب) ص٘دیش ٜوٛسبٞی اص ٔبیىِٛیه اػیذ ٚخٛد داسدٌ٘ٛ .لٞٝلبی وٛسیٙل ٝثلبوششی ْٛسٟٙلب وٛسیٙلٝ
ـشْٞبی ثب دیٛاس ٜػِّٛی داسای ٔبیىِٛیه اػیذ ٞؼشٙذ خذ .)15-2 َٚایٗ ثبوششیٞب ٌشْ ٔثجلز ثلب ص٘دیلش ٜوٛچله ثل ٝكلٛسر
حشٚؾ  ٚ Y ٚ Vیب ث ٝكٛسر آسایؾ حشٚؾ چیٙی ٞؼشٙذ ؿىُ ٚ .)15-1خٛد دا٘ٞٝبی ٔشبوشٔٚبسیه ثب خلٛكلیز س٘لًدلزیشی
اخشلبكی اص دیٍش خلٛكیبر ایٗ ٌشٔ ٜٚیثبؿذ .وٛسی ٝٙثبوششیْٞٛب ٛٞاصی  ٚثیٛٞاصی اخشیلبسی  ٚؼیشٔشرلشن  ٚوبسلبالص ٔثجلز
ٞؼشٙذ .اؼّت ٌٞٝ٘ٛبی آٖ لذسر سخٕیش وشثٞٛیذسارٞب  ٚسِٛیذ اػیذالوشیه سا ث ٝعٛٙاٖ یه ٔرل َٛـشعی داس٘ذ .ثیـشش ٌٞٝ٘ٛلب
دس ٔریطٞبی عٕٔٛی آصٔبیـٍب ٜسؿذ ٔیوٙٙذ ِٚی سعذادی دیٍش ثشای سؿذ ث ٝسشویجبر ٔىّٕی ٔب٘ٙذ ِیذیذٞب ٘یبص داس٘ذ ٌ٘ٛلٞٝلبی
چشثیدٚػز یب ِیذٛـیُ) .ثیؾ اص  ٌٝ٘ٛ 60اص وٛسی ٝٙثبوششیْٞٛب ؿٙبػبیی ؿذ ٜاػز.
وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدس ٕٞلل ٝخللب اص خّٕللٌ ٝیبٞللبٖ ،خللب٘ٛساٖ ٘ ٚیللض ثلل ٝكللٛسر طجیعللی ٘ ٚشٔللبَ دس دٛػللز ،دػللشٍب ٜسٙفؼللی
ـٛلللب٘ی  ٚدػللشٍب ٜادساسی ل سٙبػللّی ا٘ؼللبٖ ص٘للذٌی ٔللیوٙٙللذ .اِجشلل ٝسٕللبْ ٌ٘ٛللٞٝللبی ایللٗ خللٙغ ٔللیسٛا٘ٙللذ ثلل ٝكللٛسر
دبسٛطٖٞبی ـشكزطّت دسآیٙذ خلذ .)15-3 َٚسعلذاد وٕلی اص آٟ٘لب دس اسسجلب ثلب ثیٕلبسیٞلبی ا٘ؼلب٘ی ٞؼلشٙذٔ .علشٚؾسلشیٗ
آٟ٘ب وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششی ٝاػز و ٝعبُٔ ثیٕبسی دیفششی ٔیثبؿذ.

شکل  15-1رًگآهيسی گرم از گًَِّای کَریٌِ باکتریَم در کشت خَى

جذٍلٍ 15-2یصگیّای جٌس کَریٌِفرم
دیَارُ سلَلی

رًگآهيسی گرم

جٌس

کاتاالز

تخوير/اکسيذاسيَى

حرکت

وٛسی ٝٙثبوششیْٛ

+

سخٕیش/اوؼیذاػیٖٛ

-

+

آسوب٘ٛثبوششیْٛ

-

سخٕیش

-

-

ِیضیٗ

ثشٚی ثبوششیْٛ

-

اوؼیذاػیٖٛ

-

-

ٔض ٚل DAP

وٛوٛثبػیُ وٛچه

اُػىٛسیب

-

سخٕیش

ٔشؽیش

-

ِیضیٗ

ثبػیُ ص٘دیشٜای ثّٙذ

سٛسیؼال

-

اوؼیذاػیٖٛ

-

-

ٔض ٚل DAP

ثبػیُ ثّٙذ

هایکَليک اسيذ

دیآهيٌَاسيذ

ٔض ٚل DAP

ثبػیُٞبی چٕبلی ؿىُ
ثبػیُ ٘بٔٙظٓ

جذٍل  15-3گًَِّای کَریٌِ باکتریَم هرتبط با بيواریّای اًساًی
ارگاًيسن

وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششیٝ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛخی ویٌ ْٛش)JK ٜٚ
وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛاٚس ٜآِیشیىللٌ ْٛللشٜٚ

بيواری
دیفششی سٙفؼی ،خّذی) ،ـبس٘ظیز  ٚا٘ذٚوبسدیز ػٛیٞٝبی ؼیشػٓصا)
ػذشیػٕی ،ا٘ذٚوبسدیز ،عف٘ٛز ٞبی صخٕی ،عف٘ٛز ٘بؿی اص خؼٓ خلبسخی ولبسشش،
ؿٙز ،دشٚسض)
عف٘ٛز ٞلبی ٔدلشای ادساسی  ،دیّ٘ٛفشیلز ػذؼلیغ ،ػلذشیػلٕی ،ا٘لذٚوبسدیز ٚ
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)D2
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛآٔیىٛالسْٛ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛسای خّی
وٛسی ٝٙثبوششیٔ ْٛیٛٙسی ػیْٔٛ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدؼٛدٚدیفششیىْٛ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدؼٛدٚسٛثشوّٛصیغ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛاػششیبْ٘ٛ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛاِٚؼشا٘غ
وٛسی ٝٙثبوششیٔ ْٛىدیٗ ِئی

عف٘ٛزٞبی صخٕی
عف٘ٛزٞبی صخٕی ،عف٘ٛزٞبی ٘بؿی اص اخؼبْ خبسخی ،ػلذشیػلٕی ،عف٘ٛلزٞلبی
ٔدشای ادساسی ،عف٘ٛزٞبی ٔدشای سٙفؼی
عف٘ٛزٞبی ٔدشای ادساسی ل سٙبػّی دس ص٘بٖ
عف٘ٛزٞبی صخٓ ،عف٘ٛزٞبی ٔدشای سٙفؼی
عف٘ٛزٞبی ٔدشای سٙفؼی ،ا٘ذٚوبسدیز
ِٙفبد٘یزِٙ ،فب٘ظیز صخٓ ؿ٘ٛذ ،ٜسـىیُ آثؼٝ
عف٘ٛزٞبی صخٕی ،عف٘ٛزٞبی ٔدشای سٙفؼی ،عف٘ٛزٞبی ٘بؿی اص خؼٓ خبسخی
دیفششی سٙفؼی
عف٘ٛز چـٕی
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کَریٌِ باکتریَم دیفتریِ
فيسیَلَشی ٍ ساختار
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششیل ٝثبػلیُ دّئٔٛلٛسؾ ثلب س٘لًدلزیشی ٘لبٔٙظٓ اػلز ول ٝدا٘لٞٝلبی ٔشبوشٔٚبسیله ٔٛخلٛد دس ثبػلیُ ثلب
سً٘آٔیضی ٔشیّٗ ثّٔ ٛـخق ٔلیؿل٘ٛذ .دلغ اص ا٘ىٛثبػلی 24 ٖٛػلبعش ٝثلش سٚی ٔرلیط ثالدآٌلبس آٌلبس خ٘ٛلذاس) وّٙلیٞلبیی
ث ٝا٘ذاصٔ1-3 ٜیّیٔشش ظلبٞش ٔلیؿل٘ٛذ .ثلشای ٔـلخق ولشدٖ ثلبوششی دلبسٛطٖ اص ػلبیش ثلبوششیٞلب اص ٔرلیطٞلبی اـششاللی ٚ
اخشلبكللی اػ لشفبدٔ ٜللیٌللشدد .ایللٗ ٌ٘ٛللٞٝللب ثشاػللبع ٔٛسـِٛللٛطی وّٙللی  ٚخللٛاف ثیٛؿللیٕیبیی ثلل ٝچٟللبس ثیٛسیللخ :ثّفللب٘شی،
ٌشاٚیغ ،ایٙششٔذیٛع ٔ ٚیشیغ طجمٝثٙذی ٔیؿ٘ٛذ .ثیٛسیخ ایٙششٔذیٛع  ٚثّفب٘شی ٘ذسسبً دس اسسجب ثب دیفششی ٞؼشٙذ.
ایوٌی ٍ پاتَشًس
ایٗ اسٌب٘یؼٓ ٘یبصی ثٚ ٝاسد ؿذٖ ثل ٝخشیلبٖ خل ٖٛخٟلز ثلشٚص عالیلٓ ٘ ٚـلب٘ٞٝلبی ػیؼلشٕیه ثیٕلبسی ٘لذاسد .ط٘لی ثل٘ ٝلبْ
 toxوذوٙٙللذ ٜاٌضٚسٛوؼللیٗ دس وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدیفششیللٔ ٝللیثبؿللذ .یعٙللی سِٛیللذ ػللٓ سرللز وٙشللشَ ـللبط ثبوششیٛـللبط ثشللب)
ٔللیثبؿللذ .دٔ ٚشحّلل ٝاكللّی ثللشای ـعللبَ ؿللذٖ طٖ ِٔٛللذ سٛوؼللیٗ الصْ اػللز )1 :سدضیلل ٝدشٚسئِٛیشیلله لؼللٕز اثشللذایی
دشٚسئیٗ ػٓ ثٙٔ ٝظٛس خلذا ؿلذٖ اص دیلٛاس ٜثلبوششی  )2ؿىؼلش ٝؿلذٖ ِٔٛىل َٛػلٓ ثل ٝد ٚلؼلٕز دّلیدذشیلذی  ،B ٚ Aدس
حمیمز ؿىؼشٗ دی٘ٛذٞبی دیػِٛفیذی و ٝثبعث اسلبَ د ٚلؼٕز ػٓ ث ٓٞ ٝؿذٜا٘ذ.
ػ٘ ٝبح ی ٝػبخشٕب٘ی دس ِٔٛىل َٛػلٓ دیفشلشی ٚخلٛد داسد٘ :بحیل ٝاسللبَ ثلٌ ٝیش٘لذ٘ ،ٜبحیل ٝا٘شملبِی  ٚخبثلٝخلبیی ػلٓ ول ٝدس
لؼللٕز  Bلللشاس داس٘لذ ٘مللؾ ا٘شمللبِی  Bثللشای لهعلل٘ ،)A ٝبحیلل ٝاكللّی یللب ٘بحیلل ٝوبسبِیشیلله ػللٓ ٕٞللبٖ لهعلل A ٝاػللز.
ٌیش٘ذ ٜػلٓ دیفشلشی ـلبوشٛس سؿلذ ادیلذسٔی ٔشللُ ثلٞ ٝذلبسیٗ اػلز ول ٝدس ػلهح سعلذادی اص ػلَّٞٛلبی یٛولبسیٛر ٚخلٛد
داسد .ایٗ ٌیش٘ذ ٜثیـشش دس ػلهح ػلّٞ َٛلبی لّلت  ٚاعللبة ٚخلٛد داس٘لذ .ثلٕٞ ٝلیٗ عّلز دس ثیٕلبساٖ ٔجلشال ثل٘ ٝل ٛؿلذیذ
دیفشلشی عالیللٓ ٘ ٚـللب٘ٞٝلبی لّجللی ل علللجی ثللشٚص ٔلیٕ٘بیللذ .دللغ اص اسللبَ ػللٓ ثللٌ ٝیش٘لذ ٜاخشلبكللی دس ػللهح ػللَّٛ
ٔیضثللبٖ٘ ،بحیلل ٝا٘شمللبَ یللب ٕٞللبٖ لؼللٕز  Bثللب سؽییللش دس ؼـللبی ا٘للذٚصٔٚی ثبعللث سؼللٟیُ دس ٚسٚد لؼللٕز  Aثلل ٝداخللُ
ػیشٛصٔ َٚیؿلٛد .لؼلٕز ٛٔ Aخلت سٛللؿ ػلٙشض دلشٚسئیٗ دس ػلّٞ َٛلبی ٔیضثلبٖ اص طشیلك ؼیشـعلبَ ولشدٖ ـلبوشٛس طٛیلُ
وٙٙذٔ ٜیؿٛد.
اپيذهيَلَشی
دیفشللشی ثیٕللبسی ثللب ا٘شـللبس خٟللب٘ی اػللز ولل ٝخلٛك لبً دس ٔٙللبطك ـمیللش ؿللٟشی٘ ،للٛاحی دشخٕعیللز  ٚخبٞللبیی ولل ٝثش٘بٔللٝ
ٚاوؼیٙبػی ٖٛاص ویفیز ٔهّٛثی ثشخٛسداس ٘یؼلز ٔـلبٞذٔ ٜلیؿلٛد .وٛسیٙل ٝثلبوششی ْٛدیفششیل ٝثل ٝطلٛس ٔعٕل َٛدس اـلشاد ٘بللُ
ثللذ ٖٚعالٔللز دس ٘بحیلل ٝاٚسٚـللبس٘ىغ یللب دٛػللز اـللشاد ایٕللٗ ٘ؼللجز ثلل ٝثیٕللبسی ٚخللٛد داسد دللغ اص ثشخللٛسد ثللب ثللبوششی یللب
ایٕٙی ثب ٚاوؼٗ) ایٗ ثبوششی ثلٚ ٝػلیّ ٝلهلشار آسشٚػلُ یلب سٕلبع دٛػلشی اص ـلشدی ثل ٝـلشد دیٍلش ٔٙشملُ ٔلیؿلٛد .ا٘ؼلبٖ
سٟٙب ٔخضٖ ؿٙبخش ٝؿذٔ ٜیىشٚة اػز.
دیفششی دس اكُ ثیٕبسی وٛدوبٖ اػز أب ؿی ٛثبالی ایٗ ثیٕبسی دس اـشاد ٔؼٙی و ٝدس ٔٙلبطك ثلب ایٕٙلی ثلبال  ٚػلهح ٔٙبػلت
ٚاوؼیٙبػی ٖٛاطفبَ ،سٚی ٔیدٞذ .ث ٝایٗ ٔعٙی و ٝایٕٗػبصی ـعبَ اطفبَ دس ایٗ دٚس ٜاص ص٘ذٌی ثبعث ایدبد آ٘شیسٛوؼیٗ ٔیؿٛد
و ٝسب دٚساٖ ثّٛغ ٔربـظز وٙٙذ ٜاػز ِٚی دس اـشاد ٔؼٗ ایٗ حبِز ٚخٛد ٘ذاسد .ثٕٞ ٝیٗ عّز ؿی ٛثبالی ثیٕلبسی دس ایلٗ اـلشاد
ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .عف٘ٛز دٛػشی ثب وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششی سٕبػی)  ٓٞثشٚص ٔی وٙذ.
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بيواریّای کليٌيکی
ثشٚص عالسلٓ وّیٙیىلی دس دیفشلشی ثل ٝعٛألُ صیلش ثؼلشٍی داسدٔ )1 :رلُ عف٘ٛلز ٚ )2ضلعیز ایٕٙلی ثیٕلبس ٚ )3یلشٚال٘غ
ثللبوششی .وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدیفششیلل ٝدس اـللشاد ثلل ٝؿللىّٟبی ٔخشّللؿ ثللشٚص ٔللیوٙللذ :اػللشمشاس ثللذ ٖٚعالٔللز دس اـللشاد وللبٔالً
ٔللل ،ٖٛثیٕللبسی ٔالیللٓ دػللشٍب ٜسٙفؼللی دس ثیٕللبساٖ ثللب ایٕٙللی خضیللی ٘ ٚلل ٛؿللذیذ ثیٕللبسی یللب ٔللشي دس اـللشاد داسای ضللعؿ
ػیؼشٓ ایٕٙی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.
دیفتری تٌفسی
دغ اص دٚس ٜوٕ 2-6 ٖٛسٚص ،ٜثیٕبسی دیفششی دس دػشٍب ٜسٙفؼی ثشٚص ٔیوٙذ .اػشمشاس ٔٛضعی اسٌب٘یؼلٓ دس ػلَّٞٛلبی ادیشّیلبَ
ـبس٘ىغ یب ػهٛح ٔدبٚس آٖ ٔٛخت آػیت ٔٛضعی دس ثبـز ؿذ ٜو ٝث ٝعّز ـعبِیز اٌضٚسٛوؼیٗ ٔیثبؿذ .حّٕ٘ ٝبٌٟلب٘ی ثیٕلبسی
ث ٝكٛسر ثیلشاسی ،صخٓ دس ٘بحی ،ٌّٛ ٝـبس٘ظیز ّٔشٟت  ٚچشنداس  ٚست ٔخشلش ثشٚص ٔیٕ٘بیذ .ػذغ ایٗ اِشٟبة ٔٙدش ثل ٝایدلبد
ؼـبی وبرة ػخز ٔیؿٛد و ٝؿبُٔ ثبوششیِٙ ،فٛػیز ،دالػٕبػُٞب ،ـیجشیٗ  ٚػَّٞٛبی ٔشد ٜاػز .ایٗ اخلضا ثبعلث دٛؿلب٘ذٜ
ؿذٖ ػهح ِٛصٜٞب ٔیؿ٘ٛذ .اِجش ٝعف٘ٛز ٔی سٛا٘ذ ث ٝصثبٖ وٛچه ،ػمؿ دٞبٖ وبْ)  ٚیب ٘بصٚـلبس٘ىغ  ٚحشلی ـلبس٘ىغ ػلشایز
ٕ٘بیذ .ایٗ ؼـبی وبرة ث ٝطٛس ٔرىٓ ث ٝػهٛح دػشٍب ٚ ٜثبـز سٙفؼی ٔیچؼجذ .ث ٝطٛسی و ٝدػشىبسی یلب وٙلذٖ ایلٗ ؼـلبی
وبرة ثبعث دخؾ سٛوؼیٗ ٚ ٚسٚد آٖ ث ٝخشیبٖ خٔ ٖٛی ؿٛد .دغ اص یه ٞفش ،ٝثیٕبس احؼبع ثٟجٛدی ٕ٘ٛد ٚ ٜؼـلبی ولبرة اص
خبی خٛد وٙذ ٜؿذ ٚ ٜاص ٔرُ خبسج ٔی ٌشدد .عٛاسم ثیٕبسی ثب عالیٓ ؿذیذ ث ٝكٛسر اخشالالر سٙفؼی ،عٛاسم لّجلی ،وٕلب ٚ
ػشا٘دبْ ٔشي ظبٞش ٔیؿٛد.
دیفتری پَستی
ایٗ ثیٕبسی دس اثش سٕبع دٛػز ثب اـشاد ٔجشال  ٚآِٛد ٜثٔ ٝیىشٚة سٚی ٔیدٞلذ .اسٌب٘یؼلٓ دلغ اص اػلشمشاس دس ػلهح دٛػلز ثلٝ
ثبـزٞبی صیشخّذی ٘ ٓٞفٛر وشد ٚ ٜثبعث سخشیت دٛػز ٔیٌشدد .دبد َٛاِٚی ٝث ٝیه اِٚؼش ٔضٔٗ سجذیُ ٔیؿٛد و ٝثشخی ٔٛالل
ثب یه ؼـبی خبوؼششی سً٘ دٛؿیذٔ ٜیٌشدد .عالیٓ ػیؼشٕیه ثیٕبسی دس ٘شید ٝاثشار اٌضٚسٛوؼیٗ  ٓٞثشٚص ٔیوٙذ.
تشخيص آزهایشگاّی
ؿش ٚدسٔبٖ ثیٕبس ٔجشال ث ٝدیفششی ثشاػبع سـخیق ثبِیٙی ٔٙبػت اػز ٘ ٝثشاػبع ٘شبیح آصٔبیـٍبٞی ،چشا ول٘ ٝشلبیح لهعلی ٚ
لبثُ دػششع آصٔبیـٍبٞی دس وٕشش اص یه ٞفش ٝآٔبدٕ٘ ٜیؿ٘ٛذ.
هيکرٍسکَپی
٘شبیح ٔیىشٚػىٛدی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبِیٙی ٔٛسد آصٔبیؾ سمشیجبً لبثُ اعشٕبد ٘یؼشٙذ .سً٘آٔیضی دا٘ٞٝبی ٔشبوشٔٚبسیه ثٚ ٝػلیّٔ ٝشلیّٗ
ثّ ٛثشای ثبوششی ا٘دبْ دزیش اػز .ایٗ دذیذ ٜكفز اخشلبكی دس وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششی٘ ٝجٛدٌ ٚ ٜضاسؽ اػٕیش ٘یبص ث ٝسىٙیهٞبی
ٚیظٜای داسد.
کشت
ٕ٘٘ٛللٞٝللبی ٔللٛسد ٘ظللش خٟللز خذاػللبصی  ٚسـللخیق وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدیفششیلل ٝثبیللذ اص ٘بصٚـللبس٘ىغ ٌّ ٚلل ٛسٟیلل ٝؿللذ ٚ ٜدس
ٔریطٞبی ؼیشا٘شخبثی  ٚیب ٔریط ٞلبی اخشلبكلی ثلشای ایلٗ اسٌلب٘یضْ ٔب٘ٙلذ ػیؼلشئیٗ سّٛسیلز آٌلبس ،ػلشْ سّٛسیلز آٌلبسٚ ،
ٔریط ِٛـّش وـز داد ٜؿ٘ٛذ.
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سّٛسیز ثبعث ٟٔبس سؿلذ اوثلش ثلبوششیٞلبی دػلشٍب ٜسٙفؼلی ـٛللب٘ی  ٚثبػلیُٞلبی ٌلشْ ٔٙفلی ٔلیؿلٛد  ٚوٛسیٙل ٝثلبوششیْٛ
دیفششی ٝثب سِٛیذ وّٙلیٞلبی خبوؼلششی  ٚػلیب ٜسٚی ٔرلیط ٔـلخق ٔلیؿل٘ٛذ .سدضیل ٝػیؼلشئیٗ سٛػلط ػیؼلشئیٙبص وٛسیٙلٝ
ثبوششی ْٛدیفششی ٝثبعث ایدبد ٞبِ ٝلٜٟٛای دس اطلشاؾ وّٙلیٞلب ٔلیؿلٛد .ثلشای اسصیلبثی ٔیىشٚػلىٛدی وّٙلیٞلب ثٟشلش اػلز اص
ٔریط ِٛـّش اػشفبد ٜؿٛد ،صیشا ثبعث اـضایؾ سِٛیذ دا٘ٞٝبی ٔشبوشٔٚبسیه دس ثبوششی ٔیؿٛد.
تست تَليذ سن
سٕلبْ ایضِٚللٞٝللبی وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدیفششیلل ٝاص ِرللبز سِٛیللذ اٌضٚسٛوؼللیٗ ثبیللذ ٔللٛسد آصٔللبیؾ لللشاس ٌیش٘للذ .سٚؽ اسصیللبثی دس
ؿلشایط آصٔبیـللٍبٞی  ٚثلب اػللشفبد ٜاص ایٕٛ٘ٛدیفیللٛطٖ ا٘دلبْ ٔللیؿللٛد سؼلز اِلله .)1ػلٙدؾ خٙثللیػللبصی وـلز ثللبـشی ثللب
اػشفبد ٜاص آ٘شیسٛوؼیٗ یلب ػلٙدؾ خٙثلی ػلبصی ثلب سضسیلك ٕ٘٘ٛل ٝحبكلُ اص ثیٕلبس ثل ٝكلٛسر صیشخّلذی دس خٛو لٙٞ ٝلذی
٘یض ا٘دبْ ٔیؿٛدٔ .شولض وٙشلشَ ثیٕلبسیٞلب سٚؽ ولبٔالً دیـلشـشٝای سا ثلب اػلشفبد ٜاص  PCRثلشای خؼلشدٛی طٖ ِٔٛلذ ػلٓ
دس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛلبی ثلبِیٙی ػلٛآة آؼـلش ٝثل ٝؼـلبی ولبرة یلب ثیٛدؼلی) طلشحسیلضی ولشد ٜاػلز .ایلٗ سٚؽ اص دللز  ٚػلشعز
ثبالیی ثشخٛسداس اػز .اِجش٘ ٝجبیذ ٌٞٝ٘ٛبی ؼیشػٓصا سا ـشألٛؽ ولشد چلشا ول ٝایلٗ ٌ٘ٛلٞٝلب دس ثشخلی ٔٛالل ثلب ثیٕلبسیٞلبی
ٔـخلی ٘ظیش ػذشیػٕی ،ا٘ذٚوبسدیز ،آسسشیز ػذشیه ،اػشئٔٛیّیز  ٚسـىیُ آثؼ ٝدس اسسجب ٞؼشٙذ.
درهاى ،پيشگيری ٍ کٌترل
ٔ ٟٓسلشیٗ للذْ ثلشای دسٔلبٖ دیفشلشی اػلشفبد ٜاص آ٘شلیسٛوؼلیٗ دیفشلشی ثلشای خٙثلی ولشدٖ اٌضٚسٛوؼلیٗ اػلز .اِجشل ٝایلٗ
عُٕ ثبیلذ لجلُ اص اسللبَ اٌضٚسٛوؼلیٗ ثل ٝػلّٞ َٛلبی ٔیضثلبٖ كلٛسر ٌیلشدٍٙٞ .لبٔی ول ٝػلٓ ٚاسد ػلّٔ َٛلیؿلٛد آٖ سا
ٔللیوـللذ  ٚاػللشفبد ٜاص آ٘شللیسٛوؼللیٗ ـبیللذٜای ٘للذاسد .اػللشفبد ٜاص آ٘شللیثیٛسیلله ٔب٘ٙللذ دٙللیػللیّیٗ یللب اسیششٔٚبیؼللیٗ خٟللز
ٔرذٚد وشدٖ وٛسیٙل ٝثلبوششی ْٛدیفششیل٘ ٚ ٝیلض ٔشٛللؿ ولشدٖ سِٛیلذ ػلٓ ثلٚ ٝػلیّ ٝثلبوششی ولبسثشد داسد .اػلششاحز وبٔلُ ٚ
ال ضللشٚسی
خلذا ولشدٖ ـلشد ثیٕلبس خٟلز خّللٌٛیشی اص دخلؾ ٔیىلشٚة ٘ ٚیلض ٞلٛای دلبن  ٚسٕیللض خٟلز سلٙفغ ثیٕلبس ولبٔ ً
اػز.
دغ اص ثٟجٛدی ـلشد ایٕلٗ ػلبصی ثلب سٛوؼلٛسیذ الصْ  ٚضلشٚسی اػلز .ثلشای دیـلٍیشی اص دیفشلشی عالٔلزداس ،ایٕلٗ ولشدٖ
اـلشاد ثلٚ ٝػلیّ ٝػلٓ دیفشلشی دس ػلٗ طفِٛیلز ضلشٚسی ٔلیثبؿلذ .ث لٞٝلب ثلب سضسیلك ٔرّلٚ َٛاوؼلٗ  DPTدیفشلشی ل
ػللیبٜػللشـ ٝل وللضاص) ثلل ٝكللٛسر چٙللذ ٘للٛثشی دس ٔ 18 ٚ 15 ٚ 6 ٚ 4 ٚ 2للبٍٞی  ٚدس  6 ٚ 4ػللبٍِی ثللب دسیبـللز دٚص یللبدآٚس
ایٕٗ ٔیؿ٘ٛذٚ .اوؼیٙبػی ٖٛیبدآٚس ٕٞشا ٜثب ٚاوؼٗ وضاص ٞش  10ػبَ سٛكیٔ ٝیؿٛد.
اـللشاد دس ٔرللیطٞللبی ثؼللش ٚ ٝدس سٕللبع ثللب ثیٕللبساٖ ٔجللشال ثلل ٝدیفشللشی ،دس ٔعللشم خهللش ثیٕللبسی ٞؼللشٙذٕ٘ٛ٘ .للٞٝللبی
٘بصٚـبس٘ىغ حبكلُ اص ثیٕلبس ثبیلذ خٟلز وـلز دس ٔرلیطٞلبی ولبٔالً ثؼلشٔ ٚ ٝرفلٛز سٟیل ٝؿلٛد  .دسٔلبٖ  ٚدیـلٍیشی ثلب
آ٘شیثیٛسیهٞب ؿبُٔ دٙی ػلیّیٗ  ٚاسیششٔٚبیؼلیٗ ا٘دلبْ ٌلشدد .دس كلٛسر سٕلبع ثلب اـلشاد ٔجلشال ثل ٝدیفشلشی  ٚیلب دس كلٛسر
عذْ دسیبـز دٚص یبدآٚس دلغ اص  5ػلبٍِی ثبیلذ ثؼلشعز دٚص یلبدآٚس سٛوؼلیٗ دسیبـلز ٌلشدد .اـلشاد ٔجلشال ثل ٝدیفشلشی دٛػلشی
ثبیذ ٕٞبٖ ٔشالجزٞب  ٚدیـٍیشی ٞلبی ٔشثل ٛثلٔ ٝجشالیلبٖ دیفشلشی سٙفؼلی سا ا٘دلبْ دٙٞلذ .دس كلٛسسی ول ٝعف٘ٛلز دٛػلشی
یب سٙفؼی دس اثش ٌٞٝ٘ٛبی ؼیشػٓصا ثبؿذ دشٚـیالوؼی ثب اػشفبد ٜاص آ٘شیثیٛسیه ضشٚسسی ٘ذاسد.
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سایر گًَِّای کَریٌِ باکتریَم
سعذاد صیبدی اص ٌٞٝ٘ٛبی ثبوششی ْٛث ٝكٛسر ـّلٛس ٘شٔلبَ دس لؼلٕزٞلبیی اص ثلذٖ دیلذا ٔلیؿل٘ٛذ ولٌ ٝلبٞی ٔٛالل ثیٕلبسیصا
ٔیؿ٘ٛذ .وٛسی ٝٙثبوششی ْٛخلی ویل ْٛدلبسٛطٖ ـشكلز طّلت دس ثیٕلبساٖ ٔجلشال ثل٘ ٝملق ایٕٙلی اػلز ول ٝخلٛكلیبر آٖ ثلٝ
خللٛثی ؿٙبػللبیی ٘ـللذ ٜاػللز .ایللٗ اسٌب٘یؼللٓ ثیـللشش دس ثیٕللبساٖ ٔجللشال ثلل٘ ٝمللق ػیؼللشٓ خلل٘ٛی یللب اػللشفبد ٜوٙٙللذٌبٖ اص
وبسششٞبی دسٖٚسٌی ثشٚص ٔلیوٙلذ٘ .لبلّیٗ ایلٗ اسٌب٘یؼل ٓ ثیـلشش اـلشاد ثل ٝظلبٞش ػلبِٓ ٞؼلشٙذ ِٚلی ثلٞ ٝلش حلبَ دس دٛػلز
40دسكذ اـشاد ثؼلششی دس ثیٕبسػلشبٖ ثلب سٛخل ٝثلٚ ٝضلعیز ایِٕٛ٘ٛلٛطیىی آٟ٘لب اسٌب٘یؼلٓ وّٙیلض ٜؿلذ ٜاػلز .ؿلشایط ٔؼلشعذ
وٙٙذ ٜثشای ایٗ ثیٕلبسی ؿلبُٔ ثؼلششی طلٛال٘ی ٔلذر دس ثیٕبسػلشبٌٖ ،شاِ٘ٛٛػلیشٛدٙیٔ ،للشؾ طلٛال٘ی ٔلذر آ٘شلیثیٛسیله
یب ؿیٕیدسٔب٘ی ٔیثبؿذ .ایٗ اسٌب٘یؼٓ دس ثشاثلش آ٘شلیثیٛسیله ٞلب ثؼلیبس ٔملب ْٚاػلز ثل ٝطلٛسی ول ٝدسٔلبٖ آ٘شلیثیلٛسیىی دس
طٔ َٛذر ثؼلششی ؿلذٖ ثیٕلبس دس ثیٕبسػلشبٖ ٔٛخلت وّٙیضاػلی ٖٛاسٌب٘یؼلٓ ثلش سٚی دٛػلز ٔلیؿلٛد .ایلٗ اسٌب٘یؼلٓ اص ساٜ
وبسشش دس ٖٚسٌی ٔیسٛا٘ذ ٚاسد ؿذ ٚ ٜاص سا ٜخ ٖٛدس سٕبْ ثذٖ ثیٕبس ٔخلٛكبً ثیٕبساٖ دچبس ٘مق ایٕٙی ٔٙشـش ؿٛد.
وٛسی ٝٙثلبوششی ْٛاٚس ٜآِیشیىل ْٛثل ٝطٛسٔعٕل َٛاص اـلشاد ػلبِٓ خلذا ٕ٘لیؿلٛد .ثلٞ ٝلش حلبَ ٔلیسٛا٘لذ دلبسٛطٖ ٟٔلٓ دػلشٍبٜ
ادساسی ثبؿذ .ایٗ ٘بٌْزاسی دالِلز ثلش سِٛیلذ اٚسٜآص للٛی دس ایلٗ اسٌب٘یؼلٓ داؿلش ،ٝثل ٝطلٛسی ول ٝسِٛیلذ اٚس ٜثلٔ ٝملذاس صیلبد
ثبعث لّیبیی ؿلذٖ ادساس ؿلذٙٔ ٚ ٜدلش ثل ٝسـلىیُ ػلًٞٙلبی وّیلٛی یلب ادساسی اػلششٚٚیز) ٔلیؿلٛد .اـلشاد داسای ٘ملق
ایٕٙیٔ ،ـلىالر ادساسی ل سٙبػلّی ،ػلبثم ٝعٕلُ خشاحلی اسِٚلٛطی ٔ ٚللشؾ طلٛال٘ی ٔلذر آ٘شلیثیٛسیله دس ٔعلشم خهلش
ٞؼللشٙذ .اِجشلل ٝیىؼللشی اص وٛسیٙلل ٝثللبوششیْٞٛللبی ِٔٛللذ اٚسٜآص ٔب٘ٙللذ وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛآٔیىٛالسلل ،ْٛوٛسیٙلل ٝثللبوششیْٛ
ٌّٛوٛسِٛ٘ٚیشیى ،ْٛوٛسی ٝٙثبوششی ْٛسای خّی ٔیسٛا٘ٙذ دس اسسجب ثب عف٘ٛزٞبی ادساسی ثبؿٙذ.
وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛآٔیىٛالسلل ْٛثیـللشش ػللبوٗ دٛػللز ثللٛد ٚ ٜدس اٚسٚـللبس٘ىغ ٔؼللشمش ٕ٘للیثبؿللذ .ایللٗ ٌ٘ٛللٞٝللب ٔعٕللٛالً اص
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وّیٙیىی خذا ٔیؿ٘ٛذ ِٚی ث ٝعّز ثلیسلٛخٟی ثلب ػلبیش وٛسیٙل ٝثلبوششیْٞٛلب اؿلشجبٔ ٜلیؿل٘ٛذ .ایلٗ ٌ٘ٛلٕٞ ٝب٘ٙلذ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛخی وی ٚ ْٛوٛسیٙل ٝثلبوششی ْٛاٚس ٜآِیشیىلٔ ْٛملب ْٚثل ٝآ٘شلیثیٛسیله ثلٛد ٚ ٜیله دلبسٛطٖ ـشكلزطّلت ٟٔلٓ
سّمی ٔیؿٛد.
وٛسیٙلل ٝثللبوششیٔ ْٛیٛٙسیؼللیٕ ْٛدس دٛػللز اـللشاد ػللبِٓ وّٙیللضٔ ٜللیؿللٛد .عبٔللُ ثیٕللبسی اسیششاػللٕب ٘للٛعی عف٘ٛللز ػللهری
دٛػللز) اػللز وللٙٔ ٝدللش ثلل ٝسـللىیُ دشیـللی ٔللبوٛالس دٛسدللٛسایی ٔللیؿللٛد٘ .مللؾ وٛسیٙلل ٝثللبوششیٔ ْٛیٛٙسیؼللیٕ ْٛدس ایللٗ
ثیٕبسی ٛٙٞص ٘بؿٙبخشٔ ٝب٘ذ ٜاػز.
وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدؼللٛدٚسٛثشوّٛصیغ  ٚوٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛاِٚؼللشا٘غ اسسجللب ٘ضدیىللی ثللب وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدیفششیلل ٝداس٘للذ ٚ
حبُٔ طٖٞبی وٛسیٙل  ٝثلبوششی ْٛدیفششیلٞ ٝؼلشٙذ .وٛسیٙل ٝثلبوششی ْٛاِٚؼلشا٘غ ثیٕلبسی ؼیشلبثلُ سـلخیق اص دیفشلشی ایدلبد
ٔیوٙذ ،ثیٕبسی ٘بؿی اص وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدؼٛدٚسٛثشوّٛصیغ ث ٝطٛس ٘بدس اسفبق ٔیاـشذ.
سعذاد دیٍشی اص ٌٞٝ٘ٛبی وٛسی ٝٙثبوششیٔ ٓٞ ْٛلیسٛا٘ٙلذ عف٘ٛلزٞلبی ـشكلزطّلت دس ا٘ؼلبٖ ایدلبد ٕ٘بیٙلذ .ایلٗ ثلبوششیٞلب
دس ػهح دٛػز  ٚالیٞٝبی ٔٛوٛػی ٚخٛد داس٘ذ ثل ٝطلٛسی ول ٝخلذا ولشدٖ ایلٗ اسٌلب٘یضْٞلب اص ٕ٘٘ٛلٞٝلبی وّیٙیىلی ٕٔىلٗ
اػز ٔ ٟٓسّمی ؿذ ٚ ٜیب دس ثشخی ٔٛاسد ٘ـبٖ دٙٞذ ٜآِٛدٌی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔیثبؿذ.
دسٔللبٖ عف٘ٛللزٞللبی وٛسیٙلل ٝثللبوششیٔٛی ٔؼللئّٝػللبص اػللز .وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛخیىیلل ٚ ْٛوٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛاٚس ٜآِیشیىللٚ ْٛ
وٛسی ٝٙثبوششی ْٛآٔیىٛالس٘ ْٛؼجز ث ٝثیـلشش آ٘شلیثیٛسیله ٞلب ٔملبٞ ْٚؼلشٙذ .ثلشای دسٔلبٖ اص ٘ٚىٔٛبیؼلیٗ اػلشفبدٔ ٜلیؿلٛد.
ػبیش ٌٞٝ٘ٛب ٘ؼجز ث ٝآ٘شیثیٛسیهٞب حؼبع ٞؼشٙذ.
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سایر جٌسّای کَریٌِ فرم
ػبیش ثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔثجز و ٝدس ا٘ؼبٖ وّٙیلض ٜؿلذ ٚ ٜللبدس ثل ٝایدلبد ثیٕلبسی ٔلیثبؿلٙذ ٘یلض ٔلٛسد ثشسػلی للشاس ٔلیٌیش٘لذ
خللذ ٚ 15-4 َٚخللذ .)15-2 َٚآسوب٘ٛثللبوششی ْٛثبعللث ایدللبد ـبس٘ظیللز  ٚثیٕللبسیٞللبی ؿللجی ٝثلل ٝسللت ٔخّٕلله ،عف٘ٛللزٞللبی
چٙذٔیىشٚثی صخٓ  ٚدس ٔٛاسد وٕششی عف٘ٛزٞلبی ػیؼلشٕیه ٔب٘ٙلذ ػلذشیػلٕی  ٚا٘لذٚوبسدیز ٔلی ؿلٛد .ایلٗ عف٘ٛلزٞلب ثلب
دٙیػیّیٗ  ٚاسیششٔٚبیؼیٗ دسٔبٖ ٔیؿ٘ٛذ.

جذٍل 15-4باسيلّای گرم هثبت کَریٌِ فرم کناّويت اها هرتبط با بيواری اًساًی
ارگاًيسن

بيواری

آسوب٘ٛثبوششیْٛ

ـبس٘ظیز ،ػِّٛیز ،عف٘ٛزٞلبی صخٕلی ،سـلىیُ آثؼل ٝػلذشیػلٕی،
ا٘ذٚوبسدیز
ػذشی ػٕی ،اٚػشئٔٛیّیز ،عف٘ٛز ٞبی ٘بؿی اص اخؼبْ خبسخی ولبسشش،
ؿٙز ،دشٚسض)
ػذشی ػٕی ،ا٘ذٚوبسدیزٙٙٔ ،ظیز ،عف٘ٛزٞبی ثبـز ٘شْ ،عف٘ٛزٞلبی
٘بؿی اص اخؼبْ خبسخی ،عف٘ٛزٞبی چـٕی

ثشٚی ثبوششیْٛ
اٚسػىٛیب
سٛسیؼال

عف٘ٛز ٌٛؽ

ثللشٚی ثللبوششی ْٛدس ػللهح دٛػللز وّٙیللض ٜؿللذٍٙٞ ٚ ٜللبٔی ولل ٝدس ٔرللیط وـللز سؿللذ ٔللیوٙللذ ثللٛیی ؿللجی ٝثلل ٝدٙیللش
سِٛیللذ ٔللیوٙللذ .ایللٗ ثللبوششی عبٔللُ ثللٛی ثللذ دبٞللب اػللز .ػللبیش ثیٕللبسیٞللبی ٟٔللٓ دس اسسجللب ثللب ثللشٚی ثللبوششی
ثلللبوششی ْٛؿلللبُٔ ػلللذشی ػلللٕی ،اػلللشئٔٛیّیز  ٚػلللبیش عف٘ٛلللزٞلللبی خلللبسخی ثلللذٖ ٞؼلللشٙذ .ثللل ٝاسیششٔٚبیؼلللیٗ،
وّیٙذأبیؼلللیٗ  ٚػیذشٚـّٛوؼبػلللیٗ ٔملللبٞ ْٚؼلللشٙذ .ألللب سعلللذادی اص ٌ٘ٛلللٞٝلللب ٘ؼلللجز ثللل ٝآ٘شلللیثیٛسیلللهٞلللبی
ػیذشٚـّٛوؼبػیٗ ٘ ٚیض ٘ٚىٔٛبیؼیٗ ،سششاػبیىّیٗ یب خٙشبٔبیؼیٗ حؼبػٙذ.
اٚسػللىٚٛیب ػللبوٗ خللبن ٔ ٚللٛاد آِللی دس حللبَ ـؼللبد اػللز ایللٗ اسٌللب٘یضْ ثبعللث ایدللبد ػللذشیػللٕی ،ا٘للذٚوبسدیز،
ٔٙٙظیللز ،عف٘ٛللزٞللبی ثبـللز ٘للشْ  ٚعف٘ٛللز ٘بؿللی اص اخؼللبْ خللبسخی ٔللی ؿللٛد .دسٔللبٖ ٔلل ثش اص طشیللك ا٘دللبْ
سؼزٞبی سعییٗ حؼبػیز كٛسر ٔی ٌیشد چشا وٌٞٝ٘ٛ ٝبی ٔمب ْٚث٘ٚ ٝىٔٛبیؼیٗ ٌضاسؽ ؿذٜا٘ذ.
سٛسیؼللال اٚسیللذیغ اص ٌللٛؽ اـللشاد ػللبِٓ  ٚآِللٛد ٜخللذا ٔللیؿللٛد .ایللٗ ٌ٘ٛلل ٝثلل ٝآ٘شللیثیٛسیللهٞللبی ثشبالوشللبْ حؼللبع
ثٛدِٚ ٜی ث ٝوّیٙذأبیؼیٗ  ٚاسیششٔٚبیؼیٗ ٔمبٞ ْٚؼشٙذ.
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خالصِ
خالصِی کَریٌِ باکتریَم دیفتریِ
فيسیَلَشی ٍ ساختار

ثبػیُٞبی ٌشْ ٔثجز دّیٔٛسـیه
اوثش ػٛیٞٝب ث ٝخٛثی ثش سٚی ٔریطٞبی عبسی اص ِیذیذ سؿذ ٔیوٙٙذ.
ثیٛٞاصی اخشیبسی  ٓٞدس حضٛس ٛٞا  ٚعذْ حضٛس آٖ سؿذ ٔیوٙٙذ).
ٍیرٍالًس

اٌضٚسٛوؼللیٗ  A-Bوللٔ ٝللب٘ اص ػللٙشض دللشٚسئیٗ ٔللیؿللٛد ثللش سٚی  EF-2اثللش ٔللیٌللزاسد .ػللبیشـبوشٛسٞبی ٚیللشٚال٘غ
٘بؿٙبخشٔ ٝب٘ذٜا٘ذ چ ٖٛػٛیٞٝبی ؼیشػٓصا ٘یض لبدس ث ٝایدبد ثیٕبسی ػیؼشٕیه ٞؼشٙذ.
اپيذهيَلَشی

ا٘شـبس دس ػشاػش خٟبٖ خلٛكبً دس اـشاد ؼیشٔل ٚ ٖٛحبّٔیٗ ثذ ٖٚعالٔز.
ا٘ؼبٖ سٟٙب ٔخضٖ اػز  ٚثش سٚی دٛػز یب ٘بصٚـبس٘ىغ حبّٔیٗ ٚخٛد داسد.
ا٘شـبس اص ـشدی ث ٝـشد دیٍش اص طشیك لهشار سٙفؼی  ٚسٕبع دٛػشی كٛسر ٔیٌیشد.
ثیٕبی دس اـلشاد ؼیشٚاوؼلی ٝٙول ٝدس ٘لٛاحی ؿلٟشی ص٘لذٌی ٔلیوٙٙلذ ٘ ٚیلض اطفلبَ  ٚاـلشاد ثلبِػ ثلب ایٕٙلی ضلعیؿ ٔـلبٞذٜ
ٔیؿٛد.
ثیٕبسی دس ایبالر ٔشرذ ٜؼیشٔعٕ َٛاػز.
بيواری

دیفتری تٌفسی :ؿش٘ ٚبٌٟب٘ی ثلب ـبس٘ظیلز اٌضٚداسیلٌّ ،ٛلٛدسد ،سلت ثلب دسخل ٝدلبییٗ  ٚوؼلبِز یله ؼـلبی ولبرة ضلخیٓ
سٚی حّك ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ دس ثیٕبساٖ ؿذیذاً دسٌیش ،ا٘ؼذاد سٙفؼی ،آسیشٕی لّجی وٕب ٔ ٚشي ٔیسٛا٘ذ ثٚ ٝخٛد آیذ.
دیفتری پَستتی :یله دلبدٔ َٛلی سٛا٘لذ سٚی دٛػلز ایدلبد ؿلٛد ولٕٔ ٝىلٗ اػلز صخلٓ ثٟجلٛد ٘یبثلذ عالسلٓ ػیؼلشٕیه
ٔیسٛا٘ذ ثٚ ٝخٛد آیذ.
تشخيص

ٔیىشٚػللىٛح سٚؽ ؼیشاخشلبكللی اػللز .دا٘للٞٝللبی ٔشبوشٔٚبسیلله دس وٛسیٙلل ٝثللبوششی ْٛدیفششیلل ٚ ٝػللبیش وٛسیٙلل ٝث لبوششیْٛ
دیذٔ ٜیؿٛد.
وـز ثش سٚی ٔریطٞبی ؼیشا٘شخبثی ثالدآٌبس)  ٚا٘شخبثی ػیؼشئیٗ سّٛسیز آٌبس ،سّٛسیز ػشْ آٌبس) ا٘دبْ ٔیؿٛد.
اثجبر ٚخٛد اٌضٚسٛوؼیٗ ثلب سٚؽٞلبی ِٔٛىلِٛی  ٚایِٕٛ٘ٛلٛطی أىلبٖدلزیش اػلز .اثجلبر سٛوؼلیٗصایلی ثلب اػلشفبد ٜاص PCR
 ٚسؼز اِه  (Elekاػز.
درهاى ،کٌترل ٍ پيشگيری
اػشفبد ٜصٚدٍٙٞبْ آ٘شیسٛوؼلیٗ ثلشای خٙثلیولشدٖ اٌضٚسٛوؼلیٗ ٔفیلذ اػلز .اػلشفبد ٜاص دٙلیػلیّیٗ یلب اسیششٔٚبیؼلیٗ ثلشای
حزؾ وٛسی ٝٙثبوششی ْٛدیفششی ٚ ٝخبسٕ ٝسِٛیذ ػٓ ٔ ثش ٔیثبؿذ.
اػشفبد ٜاص ٚاوؼٗ دیفششی  ٚدٚصٞبی یبدآٚس ثشای اـشاد حؼبع الصْ ٔیثبؿذ.
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خالصِی سایر گًَِّای کَریٌِ باکتریَم
فيسیَلَشی ٍ ساختار
ثبػیُٞبی ٌشْ ٔثجز ثب ؿىُ ٔٙظٓ.
ثشخی ٌٞٝ٘ٛب ٘یبص ثِ ٝیذیذ ثشای سؿذؿبٖ داس٘ذ ٔب٘ٙذ خی وی ،ْٛاٚس ٜآِیشیىٔ ،ْٛه خیِٗئی)
اوثش ػٛیٞٝب ثیٛٞاصی اخشیبسی ٞؼشٙذ.
ٍیرٍالًس
اٌضٚسٛوؼیٗ ٕٔ A-Bىٗ اػز سٛػط وٛسی ٝٙثبوششی ْٛاِٚؼشا٘غ  ٚدؼٛدٚسٛثشوّٛصیغ سِٛیذ ؿٛد.
دبسٛطٖٞبی ٔدشای ادساسی ِٔٛذ اٚسٜآص آٔیىٛالسلٌّٛ ،ْٛوٛسِٛ٘ٚیشیىل ،ْٛسایدّلی  ٚاٚس ٜآِیشیىل)ْٛ
ٞؼشٙذ.
ثشخی ٌٞٝ٘ٛب ٔی سٛا٘ٙذ ث ٝاخؼبْ خبسخی ٔب٘ٙذ وبسشش ،ؿٙز  ٚدشٚسض) اسلبَ یبثٙذ.
ثشخی ٌٞٝ٘ٛب ث ٝاوثش آ٘شیثیٛسیهٞب ٔمبٞ ْٚؼشٙذ آٔیىٛالس ،ْٛخی وی ،ْٛاٚس ٜآِیشیى)ْٛ
اپيذهيَلَشی
ثشخی عف٘ٛزٞب ا٘ذٚطٖ ثٚ ٝػیّ ٝثشخی ٌٞ ٝ٘ٛب و ٝثخـی اص خٕعیز ثبوششیلبیی طجیعلی ثلش سٚی
ػهح دٛػز  ٚؼـبٞبی خبسخی ٞؼشٙذ) ایدبد ٔیؿٛد.
بيواری
ػذشیػٕی ،ا٘ذٚوبسدیز ،عف٘ٛزٞبی ٘بؿی اص اخؼبْ خبسخی ،عف٘ٛزٞبی صخٓ ،عف٘ٛزٞبی ٔدشای
ادساسی ،عف٘ٛزٞبی سٙفؼی ؿبُٔ دیفششی.
تشخيص
وـز ثش سٚی ٔریطٞبی ؼیشا٘شخبثی اطٕیٙبٖثخؾ اػزٞ ،شچٙذ ؤٕ ٝىٗ اػز داسای سؿلذ آساْ
ثبؿٙذ ٘ ٚیبص ث ٝؼٙیػبصی ٔریط ثب ِیذیذ ثبؿذ.
درهاى ،کٌترل ٍ پيشگيری
دسٔبٖ ثب آ٘شیثیٛسیهٞبی ٔ ثش ثشای حزؾ اسٌب٘یؼٓ ٔفیذ اػز.
ثشداؿشٗ اخؼبْ خبسخی ضشٚسی ٔیثبؿذ.
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ليعتريا ٍ اريسيپلَتريکط
گروه هتروشنی از باکتریها  ،به ـورت باظیل گیرم بت،یب ،بیاوپ اظی ور و هیوازی هعیتیا بؼ یی از آنهیا بیه ػییواپ ویا وشپ
انعانی ؼیاخته ؼاهانیا مبتی کورهییه بیاکترهوم ه ترهیه ،باهووبیاکترهوم وبرکزیوزهط بؼ یی ر اـی هی

ویا وشپ ولیوانی

هعتیا که بی وانیا انعیاپ را هیب بلریار کیییا مبتی ارهسه زیو رهوط روزه ا لیا و رو وکوکیوض اکیوهی و هوعیری بیه ػییواپ
وا وشپ فرـب ر بلراراپ بعیتری ر بلرارظیتاپ هیا افیرا ارای نییؿ اهرییی بلریاریزا هعیتیا مبتی کورهییه بیاکترهوم یی
کلوم ظاهرات باللیی اهن بلراریها بی وانا ؽخلفی باؼا
ؼیاظییاهی و ؼلییلن هوهییب اهیین ارگانلعییب ر آزباهؽیی.اه بؽییو اظییب هی

روغ ب لییا بییرای ؼیاظییاهی اوللییه اهیین باکترههییا

بورفولییوشی بلوروظییوووی اظییب باظییل هییای گییرم بت،ییب للعییترها ،ارهسووزییو رهوط بتحاالؽییو هعییتیا م ییاو 52-6
باظییل هییای کورهی یه ف یرم مؼییاب
باظل ها وظط و و باهوولل

یییط کورهیییه بییاکترهوم گییروه بسرگییی از باظییل هییای نییابیظب بییی باؼیییا اهیین از گییروه

اظلا بیا زنیلیره بزییا ر هیواره ظیزولی بؽیخؿ بییؼیونا رکل،یات هیواره ظیزولی ر اهین

باکتریها باػث بیؼو که برای آنها رنگآبلسی اظلا فعب بوار رو
جذٍل  51-6ليعتريا ٍ اريسٍپلَتريکط
ارگاًيعن
للعترها
للعترها بونوظلتوشنس
ارهسه زو رهوط
ارهسه زو رهوط روزهووا لا

تاريخچه پيذايش
للعترها ،به نام کاؼف ان.زلعی آپ ،لر للعتر
ػفاره غؽاهی باػث حره وللا بونوظلبها ر خرگوغ بییؼیو  ،ابیا ر بلریاری
انعاپ هاه نؽاه
ؼ،له بو که باػث اهیا ضاهؼات ووظتی قربس و بزتهب بیؼو
بلراری قربس

ليعتريا هًََظايتَشًس
یط للعترها ؼاب  6گونه اظب کیه للعیترها بونوظیاهتوشنس و للعیترها اهوانیووی یهیا ویا وشپهیای ؼییاخته ؼیاهانیا للعیترها
بونوظییا لوشنس وییا وشپ بهییب انعییانی و للعییترها اهوانییووی وییا وشپ ولییوانی اظییب للعییترها بونوظییاهتوشنس باظییل کو ییاه،
غلرؼیاخهای ،گیرم بت،یب و بییهیوازی اختلیاری ،کیه قییا ر بیه رؼیا ر بحیاو ه بیاهی وظیلؼی اظیب م 5یا  52ر ییه و ر
غزظب باالی نر

رؼیا بیی کییا مؼیو  52-5باظیل هیای کو یاه بیه ـیورت ی

 ،یب هیا زنیلیرههیای کو یاه هیاه

بی ؼونا که برون اظیب بیا اظیتروتوکوکوض ویوبونلیه هیا انتروکوکیوض اؼیت،اه ؼیونا بیاکتری ر بیای ا یار بتحیر ولیی
ر  73ر ه غلربتحر اظب
وقتی که ه

قطره از بحلط باهغ برای بررظی بلوروظوووی اظت ا ه بیؼو ورکب غزتلاپ از خو نؽاپ بی ها و روی بال آگار

هروللس بتای ضؼل ی اهیا بیکیا اهن بؽخفات افتراقی مبورفولوشی ،رنگآبلسی گرم ،ورکب ،هروللس بتا برای ؽخلؿ ابتااهی
ب لا هعتیا اگرچه للعترها به طور وظلغ ر ط،لؼب و و ار ولی بلراری ناؼی از آپ ر انعاپ ؼاهغ نلعب و به چیا گروه بحاو
بیؼو  :نوزا اپ ،افرا بعن ،خانرهای بار ار ،بلراراپ ارای نیؿ اهریی ظزولی
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شکل  51-2رًگآهيسی گرم ليعتريا يا هًََظايتَشًس در هايع ًخاعی

پاتَشًس ٍ ايوٌی
للعییترها بیوظییاهتوشنس هی

ویا وشپ روپ ظییزولی اختلییاری بیییباؼیا کییه ر باکروفاشهییا ،ظییزو هییای اولتلزلییا و فل،روبالظییب

رؼا بی کیا با اظت ا ه از با ولیوانی نؽیاپ ا ه ؼیاه کیه ػ ونیب ر ظیزو هیای رو ه هیا ظیزو هیای  Mویال هیای ولیر
آغاز بیگر

ورو بیاکتری بیه روپ ظیزو هیای غلرفاگوظیلتل

بیه وظیلزه گروهیی از ویرو لنهیا بییام اهیترنیاللنهیا مبیتال

 InIB ، InIB ، InICکیه بییا گلرنییاههیای گزلوییوورو لن ظییطل ظییزولی بلسبیاپ واکیییػ بییی هیییا ـیورت بیییگلییر بییه

ن،ییا ورو بییاکتری بییه روپ ظییزو هییای فاگوظییلتل  pH ،اظییلای فییاگوللسوزمهییا ،اگسو وکعییلن باکترهییاهی ،للعییترهوللسهن
 ،Oو و آنییسهب فع ی ولل از  Cبختزییف را فؼییا نرییو ه و ظیی،ب آزا ی بییاکتری بییه روپ ظییلتوزو ظییزولی بیییگییر بییاکتری
ؼروع به هرانیاظازی نرو ه و از وظط ظزو بیه طیرغ غؽیال ظیزولی ورکیب بیینراهیا ورکیب بیاکتری وابعیته بیه ویرو لن
باکترهییاهی  ActAبیییباؼییا اهیین وییرو لن کییه ر ظییطل ظییزولی ر هوییی از انتهاهییای بییاکتری قییرار گرفتییه یرییغ اکتییلن را
هراهیگ بی ظاز از اهن رو باکتری بیه طیرغ غؽیای ظیزولی ورکیب کیر ه و بیا اهییا بر عیت.ی ،بیاکتری بیه روپ ظیزو
بیاور راناه بی ؼو هی.ابی کیه بیاکتری وظیط ظیزو بییاور ربرگرفتیه بییؼیو براوی للیس فیاگوللسوزبی ،هرانیاظیازی
باکترهاهی و ورکب ورار بییؼیو بیه ن،یا ورو بیاکتری بیه روپ باکروفیاش ،وظیط وابی هیاهی از بلیاپ الهیه رو ه ػ،یور
کر ه و به ک،ا و طحا رفته ر نتلیه بلراری انتؽار بیهابا
اهن باکتری ر باکروفاشهیا هرانیاظیازی کیر ه و ر بلیاپ ظیزو هیا ورکیب بییکییا و از اثیر آنتییبیا ی ر ابیاپ بیی بانیا
بیابراهن ،اهریی هریورا نییػ چییااپ بهریی ر ػ ونیب ناؼیی از للعیترها بونوظیاهتوشنس نیاار بیه اهین للی بلریاراپ ارای
نیؿ اهریی ظزولی و نه اهریی هوبورا به ػ ونبهای ؼاها وعاض بیباؼیا
اپيذهيَلَشی
للعییترها بیوظییلتوشنس از خییا  ،آی ،ظیی،سهیات و بحتوهییات رو ه وعییتانااراپ گونییاگوپ ،ورنییاگاپ ،بییاهی ،وؽییرات و ولوانییات
ه.ر اا ؼاه اظب بی،غ اولله اهین ارگانلعیب ،خیا و گلاهیاپ فاظیا اظیب اگرچیه ؼیلوع ناقی انعیانی ناؼییاخته اظیب ابیا
نییاقزی بییافوػی ر  5ییا  2رـییا افییرا ظییالب ر بییی هییا زهییرا برخییور و کزیلساظییلوپ زو گی ر اظییب و ر بلؽییتر افییرا ر
بی ها ؼلوع بلراری ر رؼلب ر بؼیرق خطیر ،از ق،لی نیوزا اپ ،افیرا بعین ،زنیاپ آبعیتن و بلریاراپ ب،یتال بیه ظییاروم
نیؿ اهریی اکتعابی  ،AIDSولونا کزلوی و وبورهای ػ و وور هوعاپ نلعب
للعترهوز انعانی بلراری اظ ورا ه

م

گلر بیباؼا کیه ر طیو ظیا

ظا بلؽتر بیباؼا اولابی ها و بیوار اظی ورا ه

هیاه بییؼیو ابیا ؼیلوع بلریاری ر بیاههیای گیرم

للعیترهوز ر ار ،یا بیا بفیرغ ؼیلر آلیو ه ،ویلرهیای نیرم ،گوؼیب ن ختیه

ؼییاه ،ظیی،سهیات خییام نؽعییته بیییباؼییا چییوپ للعییترها ر بحییاو ه وظییلؼی از  pHو ر طییی فرآهیییا طییوالنی ظییر کییر پ
آلو ه بیؼونا ،اگر غ ا وخته نؽو
586

فصل پانزدهن:کورینه باکتریوم ،ليستریا و اریزیپلوتریکس ،نوکاردیا

ها به بلساپ کافی طی ،نؽیو بیتال بلوروهیو کیر پ گوؼیب خیو  ،بوقزریوپ ،هیات او منیوػی ظوظیلط ق،ی از بفیرغ
بی وانیا ظی،ب بلریاری گیر

بلیساپ بیرو و بلیر للعیترهای ػالبیب ار ویاو  52یا  72رـیا بییباؼیا کیه اهین بلیساپ

یره،ا از هره بلراریهای اهیا ؼاه بوظلزه غ ا بلؽتر بیباؼا
بيواریهای کليٌيکی
بيواری ًَزاداى
و ؼو از بلراری ر نوزا اپ ؼرح ا ه ؼاه اظب :م 5بلراری زو رض که از طرهق ب بیتی ؼاه و م 5بلریاری ییخلری کیه
وط از بلراری اولله کعب ؼاه اظب بلراری زو رض گرانولوبا وز اهی یتی ظ تلوا نابلاه بیؼو که ه
ارای بلساپ برو و بلر باالهی بیباؼا ب.ر اهنکه فورا رباپ گر

بلریاری بخیری اظیب و

اهن بلراری به وظلزه ؽول آبعههای بیتؽر و گرانولوباها

ر ارگاپهای بختزف بؽخؿ بیؼو بلراری یخلری  5ا  7ه ته وط از ولا به ؼیو بییصهیب هیا بیی.وآنعی اللب هریراه بیا
ظ تیظری ر بی ها ػالئب کزلیلوی اختفاـی نلعتیا از اهن رو باها به ه.ر ػواب اهیا کییاه بلراری ظلعتب ػف،ی برکسی
نوزا اپ از ق،ل بلراری اظتروتوکوکی گروه  Bو ه کر
بيواری در افراد بالغ ظالن
بلؽییتر ػ ونییبهییای للعییترهاهی ر بییالللن ظییالب فاقییا ػالبییب بییو ه هییا بییه ؼییو بلرییاری ؼیی،ه آن زییوانسای بالهییب ییاهر
بیییؼییونا ػالئییب بؼییای ی رو های ر بؼ ییی بلرییاراپ هییاه بییی ؼییو بییرػوط بلرییاری ر افییرا ب،ییتال بییه نیییؿ اهریییی
ظزولی به ؼو ؼاها ری ا ار بیافتا
هٌٌصيت در بالغيي
بییصهب ؼاهغ رهن ؼو ػ ونیب للعیترهاهی ر بیالللن بییباؼیا اگرچیه ػالئیب کزلیلویی و نؽیانههیای بییصهیب ناؼیی از اهین
ارگانلعب اختفاـی نلعتیا ،للعترها باها ر بلراراپ ارای ولونا ػ و ها ظرطاپ و ر زناپ بار ار بور و ه قرار گلر
باکتريوی اٍليه
بلراراپ ارای باکترهری برون اظیب ارای ارهخهیه نابؽیخؿ از لیرز و یب مغال،یا ر زنیاپ بیار ار هیاه بییؼیو هیا و یو
ػالهب وا و با ب بیاال و کیاهػ فؽیار خیوپ باؼیی ا فییط بلریاراپ ارای نییؿ اهرییی ؼیاها و نیوزا اپ زنیاپ وابزیه ارای
ظ علط ر خطر برو بیباؼیا
تشخيص آزهايشگاهی
هيکرٍظکَپی
انیام رنگآبلسی گرم روی باهغ بلیسی نخیاػی م CSFبیه طیور ل لی

ارگانلعیری را نؽیاپ نریی هیا زهیرا بیه طیور کزیی

ؼییاا بییاکتری کرتییر از غزظییب قاب ی ؽییخلؿ اظییب مبییتال  525بییاکتری ر هییر بلزیییللتییر هییا کرتییر از آپ اهیین بوضییوع
بییرخالغ ظییاهر وییا وشپهییای ػاب ی بییاکترهری اظییب کییه ر ظلعییتب ػفیی،ی برکییسی اهیییا ػ ونییب بیییکییییا چییوپ اهیین
بییاکتریهییا ارای غزظتییی  522ییا  5222برابییر بلؽییتر از للعییترها بیییباؼیییا ر رنییگآبلییسی گییرم بییاکتری بییه ـییورت
کوکوباظییل گییرم بت،ییب اخیی و خییارد ظییزولی هییاه بیییؼییو

ر افتییرار اهیین بییاکتری از بییاکتریهییای ه.ییر بانیییا:

اظتروتوکو ویوبونله ،انتروکوکوض ،کورهیه باکترهوم و گاهی هروفلزوض باها و ه کافی اؼب
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کشت
للعترها روی بلؽتر بحلطهیای آزباهؽی.اهی ییاری رؼیا بییکییا کزییی اهین بیاکتری روی بحیلط کؽیب آگیار ویط از -5
 5روز به ـیورت کوچی و گیر بؽیاهاه بییؼیو بیرای نؽیاپ ا پ للعیترها ر نرونیههیای آلیو ه اظیت ا ه از بحیلطهیای
انتخابی و غییظیازی ر ظیربا من.هیااری نرونیه ر ظیربا بیرای بیات طیوالنی بیی یواپ للعیترها را از ه.یر بیاکتریهیای
بؽییابه از نظییر بورفولییوشهوی افتییرار ا اهیین بییاکتری هرییوللس ضییؼل ی اهیییا بیییکیییا و هییا ر ابتییاا برویین اظییب هرییوللس
بؽییاهاه ن.ییر هرییوللس زبییانی کییه ارگانلعییب نس ه ی اظییتافلزوکوکوض اورئییوض قییرار بیییگلییر  ،افییساهػ ولییاا بیییکیییا
م CAMPبت،ب ورکب اختفاـی آپ ر بحلط باهغ ها نلره ابا برای ؽخلؿ اولله باکتری بی وانا ب لا باؼا
تعييي هَيت باکتری
از عبهای بلوؼلرلاهی و ظیرولوشهوی بیرای بؽیخؿ کیر پ ویا وشپ اظیت ا ه بییگیر  57ظیرو ل کزیی ؼیرح ا ه ؼیاه
اظب ظیرو ل هیای 1/2aو  1/2bو  4bر بلؽیتر ػ ونیبهیای بیالللن و نیوزا اپ ؼیرکب بیی کیییا چیوپ ظیرو ل هیای
کرییی از افییرا ارای بلرییاری ییاا ؼییاه ،بیییابراهن ظییرو اه لیگ ب لییا نلعییتیا روغهییاهی بانیییا وروفاه ی آنسهرییی مبییتال
 MLEEآنییاللس شنوبل ی مبییتال ره،و اه لیییگ PFGE ،و  RAPDاظییت ا ه بییی ؼییو ظییوهههییای ظییرو ل  1/2aبعییلار
هتروشپ بیو ه و بیا هریه روغهیای فیورالی کر بیی یواپ آنهیا را لی بییای نریو بیرػوط ظیرو اه  4bهوبیوشپ بیو ه و
برای افترار آپ روغهای بتؼا ی بور نلاز بیباؼا
درهاى ،پيشگيری ٍ کٌترل
از وییظلزلن ها آب ی ظلزلن بیه یهیاهی هیا هریراه یتاباهعیلن بیرای ربیاپ انتخیابی ػ ونیب ناؼیی از للعیترها بونوظاظیلتوشنس
اظییت ا ه بیییؼییو للعییترها بییه طییور ط،لؼییی بییه ظ الوظ ی ورهنهییا بیییاوم بیییباؼییا از ارهتروباهعییلن ر بلرییاراپ وعییاض بییه
وییییظییلزلن بییی ییواپ اظییت ا ه کییر ابییا بیاوبییب بییه ییریبتییوورهب و تراظییاهوزلنهییا بؽییاهاه ؼییاه اظییب بیاوبییب بییه
آبلیوگزلووزهییاها نلییس گییسارغ ؼییاه اظییب شپهییای بربییو بییه بیاوبییب بییه تراظییاهوزلنهییا و آبلیوگزلووزهییاها روی
والظییرلاهای کیصوگییا لو و رانعیی وزوپ کییه از انتروکوکوکییوض بیؽییال گرفتییهانییا ،ولییاا ؼییاه اظییب افییساهػ بیاوبییب
آنتیبلو لوی ن.رانی ای اظب و باها کیتر ؼو
زوگلری از للعترها بیه ػزیب فراگلیر بیو پ بیاکتری و و یو ػ ونیب هیای اظی ورا ه بؽیو اظیب افیرا ر بؼیرق خطیر
باها از خور پ غی اهای خیام هیا کیب وختیه ؼیاه بیا بیؽیال ولیوانی ،ویلرهیای نیرم و ظی،سهیات خیام ؼعیته نؽیاه خیو اری
نراهیا واکعین ر ظیترض نرییباؼیا و ربیاپ آنتیی بلیو لوی ولؽی.لری کیییاه بیرای بلریاراپ ر بؼیرق خطیر فاقیا ارزغ
بیباؼا
اريسيپلَتريکط
فيسيَلَشی ٍ ظاختار
یییط ارهسه زییو رهوط ارای ظییه گونییه بیییباؼییا کییه گونییه ارهسووزییو رهوط رزووا لییا باظییل گییرم بت،ییب ،فاقییا اظیی ور،
بیییهییوازی اختلییاری اظییب کییه ر رییام هییاپ ر ولوانییات اهزییی و ووؽییی و ییو ار باظییل هییا باره ی و گییاهی اوقییات
وزیبورفل بیباؼیا و راهی بیه ؽیول فلالبیاپ هیای طوهی ؼی،له بیو ارنیا ،بروین اظیب بیه راوتیی رنیگ خیو را از
ظب ا ه و گرم بی یی هیاه ؼیونا ارگانلعیب بلوروآئروفلی اظیب و بیه  2یا  52رـیا یاکعیلا کیربن نلیاز ار ویط از
 5-7روز انووباظلوپ کزییهای کوچ  ،خاکعیتری بیا هریوللس آل یا ؽیول بیی هیا بلریاری ولیوانی بیه خفیوؾ ر خیو
روی بلاها
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پاتَشًس
ؼیییاخب کرییی ربییاره فاکتورهییای وهییروالنط ر ارهسه زییو رهوط و ییو ار اهیییا بلرییاری ر خییو ر ار ،ییا بییا وللییا
آنییسهبهییاهی بانیییا :هلالورونلییااز و نورآبلیلییااز بیییباؼییا بییه ػزییب اهیین کییه اهیین ارگانلعییب وییا وشپ انعییانی غلربؼرییو اظییب
عتیوی باکتری ر انعاپ انیام ن.رفتیه اظیب ظیاختار ؼی،ه ک عیولی بیا بلوروظیووو الوترونیی بؽیخؿ ؼیاه اظیب کیه
بی وانا باػث بهار فاگوظلتوز ؼو
اپيذهيَلَشی
ارهسه زییو رهوط ارگانلعییب ر رییام هییاپ گعییترغ ار آپ را بییی ییواپ از روی لییوزههییا هییا ظییت.اه گوارؼییی بعییلاری از
ولوانییات اهزییی و ووؽییی ؼییاب وعییتانااراپ ،ورنییاگاپ و بییاهیهییا ییاا نرییو اهیین بییاکتری ر خییو و بوقزرییوپ بییه بلییساپ
فراوانییی کزیلییسه بیییگییر بلرییاری زئونو لی بیییباؼییا و قفییاباپ ،ػری آورنییاگاپ گوؼییب ،کؽییاورزاپ ،وییرورغ هیییاگاپ
باکلاپ ،ورورغ هیاگاپ بیاهی و اب سؼیواپ ر بؼیرق بیاالی خطیر بییباؼییا ،ػ ونیبهیای زیای بیه طیور ل لی ویط
از سرهق زهر زیای ارگانلعیب از طرهیق خیراغ هیا زخیب هیای ػرلیق ر طیی کیار بیا وللیاات ولیوانی آلیو ه هیا خیا آلیو ه
اهیا بی گر ؼلوع بلراری انعانی نابؽخؿ اظب ،زهرا ػ ونب ناؼی از ارهسه زو رهوط گسارغ نری ؼو
بيواریهای کليٌيکی
و ؼییو از بلرییاری وظییط ارهسه زییو رهوط ر انعییاپ ؼییرح ا ه ؼییاه اظییب :م 5ػ ونییب بوضییؼی مارهسه زوئلییا و م 5ؼییو
ظ ی تی ظییری ارهسه زوئلییا زخییب ووظییتی التهییابی اظییب کییه  5ییا  3روز بؼییا از زیییلل ر اه.ییاه روبییا گعییترغ بیییهابییا
زخبهای بلؽتر ر روی ان.ؽتاپ و ظبهیا بؽیاهاه بیی ؼیو و ارای ل،یه برآبیاه و بیی ػ رنیگ و برکیس کیبرنیگ هعیتیا
زخیب ر نییا و خییارغ ار اظییب کییه بییه آرابییی گعییترغ هافتییه و ناولییه برکییسی و افروختییه هییا اوعییاض نییلػ ار چییر
غلربؼرییو اظییب و اهیین ؼاخفییی بییرای ؽییخلؿ ارهسه زوئلییا از ارهییسه الز اظییتروتوکوکی بییی باؼییا به،ییو ی خو بییهخییو ی
بیو ه ابییا بییی یواپ بییا ربییاپ آنتیی بلییو لوی بیاظییب آپ را عیرهغ بخؽییلا انتؽییار ػ ونیب نییا ر اظییب و اغزیب ر ار ،ییا بییا
ظاهرات ظلعترل بیباؼا ابا نتاهج کؽب به طور ل ل از نظر و و ارگانلعب بی ی بیباؼیا
ؼییو ظلعییترل ػ ونییب ارهسه زییو رهوط غلربتییااولتر اظییب ابییا هی.ییابی کییه ییاهر بیییؼییو بییه فراوانییی هرییراه بییا
اناوکار هب اظب اناوکار هب ناؼیی از اهین بیاکتری بروین اظیب ؼیروع ویا ی اؼیته باؼیا ابیا بؼریوال بیه ـیورت حیب
وا اظب گرفتار ؼاپ رههه هیای از ق،ی آظیلب هیاه قزیب مبیه خفیوؾ رههیه آئیورت ؼیاهغ اظیب ظیاهر ػ ونیبهیای
ظلعترل م ؽول آبعه ،بییصهب ،اظت وبلزلب نع،تا نا ر اظب

تشخيص آزهايشگاهی
باظل ها فیط ر بافب ػریی زخیب قیرار گرفتیهانیا از اهین رو بلووعیی چییا الهیه هیا آظ لراظیلوپ ػرلیق باهیا از واؼیله زخیب
رییغآوری گییر نتییاهج بلوروظییوووی و کؽییب نرونییههییای رییغآوری ؼییاه از ظییطل بییه طییور بتللییر ارگانلعییب را نؽییاپ
بی هیا ارهسه زو رهوط ظیخب رؼیا ن،یو ه و روی بلؽیتر بحیلطهیای آزباهؽی.اهی بؼریو ر و یور  2یا  52رـیا رؼیا
بیکیا ػام حر و کا االز بی یی اهین ارگانلعیب را از للعیترها افتیرار بیی هیا از عیبهیای بلوؼیلرلاهی بیرای ؽیخلؿ
قطؼی اظت ا ه بیؼو ر بحلط ره ،ؼوگر آهروپ آگار م TSIظول لا هلاروشپ وللا بیکیا
درهاى ،پيشگيری ٍ کٌترل
ارهسه زییو رهوط بییه وییییظییلزلن کییه آنتیییبلو ل ی انتخییابی بییرای اهیین بییاکتری اظ یب وعییاض بیییباؼییا اروهییاهی بت ی
ظ الوظی ورهنهییا ،ارهتروباهعییلن و کزلیااباهعییلن بؼرییوال بییرای اهیین بییاکتری ظییری اظییب کزلیااباهعییلن ر آزباهؽیی.اه ب ی ثر
بییو ه ابییا ارگانلعییب بییه ظییول انابلاها ،آبلیوگزلووزهییاها و ونووباهعییلن بیییاوم اظییب بییرای زییوگلری از ػ ونییب ر افییرا بییا
خطر بیاال بیی یواپ از ظیتوػ و ه.یر ووؼیػهیای بیاظیب روی قعیربهیاهی از ووظیب کیه ر بؼیرق برخیور بیاکتری
اظب اظت ا ه نرو برای کیتر بلراری ر خو واکعلیاظلوپ انیام بیؼو
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خالصه
خالصهی عفًَتهای اريسيپلَتريکط
فيسيَلَشی ٍ ظاختار
باظل های گرم بت،ب ناز وزیبورغ که قا ر به ؽول رؼتههای طوه هعتیا
بلوروآئروفل  ،بیهوازی اختلاری
رؼا آرام و نلازبیا به انووباظلوپ  5ا  7روزه
ٍيرٍالًط
اطالػات کافی ر بور آپ ر ظترض نلعب
وللا هلالورونلااز و نورآبلیلااز اوتراال بهب اظب
اپيذهيَلَشی
ارگانلعب فراگلر ابا وا وشپ غلربؼرو بحعوی بیؼو
کزیلساظلوپ ر خو و بوقزروپ و ظاهر ولوانات بؽاهاه ؼاه اظب
بلراری ؼلزی ر قفاباپ ،ظبانارکاراپ گوؼب ،بسرػه اراپ ،کارگراپ برغااریها ،ظبانارکاراپ ورورغ باهی
و اب سؼواپ بحعوی بیؼو
بيواری
اريسيپلَئيذ :ه

ضاهؼه بزتهب ووظتی ر نا و خارغ ار با ل،ه بر عته بی ػ رنگ و برکیس روؼین یر هی

ػ ونب ووظتی بیتؽر به هرراه ظاهرات ظلعترل

بی وانا بروز کیا

بيواری ظپتیظويک :به،و باکتری ر خوپ بؽخفا ر ار ،ا با اناوکار هب مفرم وا ها به ـورت ؼیاهغ یر
فرم بسبن بیباؼا به نارت برون اظب اهیا آبعه ،بییصهب ها اظت وبلزلب نراها
تشخيص
باظل گرم بت،ب و رؼتهای طوه
بلووعی از ل،ههای بر عته زخب
رؼا روی بال آگار و ؼوالت آگار ر  2ا  52رـا CO2
کا االز بی ی و غلربتحر  ،خرلرکییاه ضؼلف و وللا  SH2ر بحلط مTSI
درهاى ،کٌترل ٍ پيشگيری
ویی ظلزلن اروی انتخابی اظب و ارگانلعب به ظ الوظ ورهنها ،ارهتروباهعلن و کزلیااباهعیلن فزوروکوهلیولیوپهیا
وعاض اظب
بیاوم به ونووباهعلن ،وعاظلب بتللر ،آبلیوگزلووزها و ظول ونابلاها
کارگراپ باها ووظب خو را هی.ابی که با ولوانات و فرآور ههای ولوانی کار بیکییا ب وؼانیا گزیه خیو باهیا
واکعلیه ؼو
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خالصهی ليعتريا
فيسيَلَشی ٍ ظاختار

کوکو باظل های گرم بت،ب که غال،ا ؼ،له انتروکو ها آراهػ بیهابیا
بیهوازی اختلاری
بتحر ر ر ه ورارت ا ار ،بتاهروللتل ضؼلف و قا ر به رؼا ر  5Cمارزغ ؽخلفی ار
ٍيرٍالًط

وا وشپ روپظزولی اختلاری که قا ر به گرهس از واالهػ به واظطه آنتیبا ی اظب ظوهههای وهروالپ ،بولا فاکتورهای ا فا بیه
ظزو ماهیترناللن  ،هروللسهن مللعترهوللسهن  ،Oو فع ولل از  CSو ورو لیی که واظطه ورکب بعتیلب اکتلن م ActAاظب
رؼا ر هخها ر غ اهای آلو ه بی وانا بییر به افساهػ غزظب باکتری ؼو
اپيذهيَلَشی

از خا  ،آی و ظ،سهیات و انواع بختز ی از ولوانات از رزه انعاپ م ر وابزلن ضؼلف ب،تال به بلراری بؼای ی رو های اا ؼاه
اظب
بلراری بر ،ط با بفرغ فرآور ه های غ اهی آلو ه مبانیا ویلر نرم ،ؼلر ،بوقزروپ ،ظ،سهیات خام بت کزب ها از ب با ر به نوزا
بیتی بیؼو
بوار اظ ورا ه و اولابل ر ظراظر ظا روی بی ها و ر باههای گرم ظا بلؽتر اظب واناپ و افرا بعن با نیؿ اهرییی
ظزولی ر بؼرق خطر بلراری هعتیا
بيواری
بيواری ًَزاداى (دٍراى ًَزادی)

بيواری زٍدرض :گرانولوبا وز اهی یتی ظ تلوا
از راه ب ر اخ روب بیتی بیؼو و بؽخفه آپ آبعه و گرانولومهای بیتؽر ر ارگاپهای بتؼا اظب
بيواری ديررض :ر زباپ ولا ها اناکی بؼا از آپ اهیا بیی ؼیو و خیو را بیه ـیورت بییصهیب هیا بیی.وانعی اللب هریراه بیا
ظ تیظری نؽاپ بی ها
بيواری در بالغيي ظالن :بلراری ؼ،ه آن زوانسای ل ل با ها باوپ گاظتروانترهب
بيواری در خاًن باردار يا بيواراى دچار ًقص ايوٌی ظلَلی :بی وانا بیه ؼیو بیاکترهری اوللیه هیا بلریاری بیتؽیر هریراه
هل و انعلوپ مافب فؽار خوپ و بییصهب ظاهر کیا
تشخيص

روغ بلوروظوووی قب ؽخلفی چیاانی ناار کؽب نلازبیا  5ا  7روز غییظازی ر ظربای ر  7-5ر ه اظب
درهاى ،کٌترل ٍ پيشگيری
رباپ انتخابی ر بوار بلراری ؼاها ،وییظلزلن ها آب یظلزلن به یهاهی ها هرراه با یتاباهعلن افرا ر بؼیرق خطیر ؼیاها از
خور پ غ اهای ن خته ولوانی ،ویلر نرم و ظ،سهیات خام ؼعته ا تیای نراهیا
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نوکاردیا و باکتزیهای مزتبط با آن
ایٗثبوتزیٞبدرثذٖا٘غبٖٚحیٛا٘بتوّو٘ٛیشٜؽوذٜٚدر

ظٞبیٛٞاسیثبعیُٞبیٌزْٔثجتٚوبتبالسٔثجتٞغتٙذ.
اوتیٔٛٙیغ 
خبن،عجشیدبتٌٚیبٞبٖدرحبَفغبدیبفتٔیؽ٘ٛذ.ثؼضیاساوتیٔٛٙیغوظٞوبتِٛیوذرؽوتٞٝوبییٕٞب٘ٙوذٞوبی ٞوبیلوبرذ
ٔیٕ٘بیٙذ.ایٗرؽتٞٝبدرٔحیطٞبیوؾتٕٞٝ٘ٛ٘ٚبیوّیٙیىیثٚٝخٛدٔیآیٙذ(خذ.)15-11َٚثٞٝزحبَاسِحوب عوبختٕبٖ
ثیٛتیىیؽجیٝثبوتزیٞبٞغتٙذ .


دیٛارٜعِّٛیٚحغبعیتآ٘تی
٘ٛوبردیبٞبدرراعتٝاوتیٔٛٙیغتبَٞبلزاردار٘ذ.ایٗراعتٝؽبُٔخٙظٞبییٞغتتٙذوٝثزاعبطؽجبٞتٞبیٔٛرفِٛٛصیثبٞوٓدر
تٞبیٟٔٓاس٘ظزپشؽىیراثزاعبطٚخٛدٔبیىِٛیهاعویذدردیوٛارٜعوِّٛیثوٝدٚ
ا٘ذٔ.یتٛاٖاوتیٔٛٙیغ 


یهٌزٜٚلزارٌزفتٝ
ٌزٜٚتمغیٓوزد(خذ .)15-12َٚ
جذول  15-11اکتینومیسسهای مهم
ارگانیسم

تاریخچه پیذایش

اوتیٔٛٙیغت 

ٞبراایدبدوزدٜا٘ذ .


ٞبیٔتؾىُاسرؽتٝ
رؽتٞٝبیلبرچیوٝدرٔحیطوؾت ،
وّ٘ٛی


اوتیٔٛٙبدٚرا 

ارٌب٘یغٓدراثتذاثٝػٛٙاٖػبُٔٔبدٚرافٛتؽزحدادٜؽذ .

درٔبتٛفیّٛط 

پٛعتدٚعت 

٘ٛوبردیبآثغٝعٛط 

ث٘ٝبْوبؽ آٖادٔ٘ٛذ٘ٛوبرد 

٘ٛوبردیبآعتزٚئیذط 

ٞبی عتبرٜایؽىُ 

٘ٛوبردیبثزاسیّیٙغیظ 

اِٚیٗخذاعبسیاسیهٔزدثزسیّی 

٘ٛوبردیبعیزیبعیٌزٌیىب  اؽبرٜثٝوّیغبیعٙتخٛرجوٝایٗارٌب٘یغٓثزایاِٚیٗثبراسآ٘دبخذاؽذ .
٘ٛوبردیبفبرعیٙیىب 

خذاعبسیاِٚیٝارٌب٘یغٓاسٌبٞٚبیٔجتال 

٘ٛوبردیب٘ٚٛا 

ٌٝ٘ٛخذیذ 

٘ٛوبردیباُتیتیذیغت 

ػبُٔػف٘ٛتٌٛػدرخٛوچٙٞٝذی 

٘ٛوبردیبپباُعیُٚرا٘ظ 

ایٌٗٝ٘ٛفمطٔمذاروٕیاستزویجبتٔٙجغوزثٗٚا٘زصیاعتفبدٜٔیوٙذ .


٘ٛوبردیبعٛدٚثزاسیّیٙغیظ  اس٘ظزفٛٙتیپیؽجیٛ٘ٝوبردیبثزاسیّیٙغیظاعت .
٘ٛوبردیبتزا٘ظٚاِیٙغیظ  ا٘تمبَیبفتٝاسآفزیمبیخٛٙثی 
٘ٛوبردیبٚتزا٘ب 

اؽبرٜثٝثیٕبرعتبٖ٘ظبٔیوٝثزایاِٚیٗثبرارٌب٘یغٓاسآ٘دبخذاؽذ .

٘ٛوبردیبدیٛپغیظ 

ارٌب٘یغٓؽجیٛ٘ٝوبردیب 

ردٚوٛوٛطاوٛیی 

ٔیىزٚارٌب٘یغٓاثتذااساعتٞبخذاؽذٜاعت .


عبوبرٛ٘ٛٔٚعپٛرا 

ارٌب٘یغٓتهاعپٛریاس٘یؾىز 

عبوبرٚپّیاعپٛرا 

ارٌب٘یغٓچٙذاعپٛریاس٘یؾىز 

اعتزپتٔٛغیظ 

لبرچیؽىُا٘ؼطبفپذیز 

رؽتٞٝبی


تزٔٛاوتیٔٛٙیغظ 

رؽتٞٝبیلبرچیٌزٔبدٚعت 


تزٚفزیٕبٚیپّی 

اِٚیٗثبرتٛعطخٛرجٚیپُتٛصی ؽذ 

ؽٌٛبٔٛؽی 

٘بٍٔذاریث٘ٝبْٔیىزٚثیِٛٛصیغتصاپٙیٔیؾٛتغٛٞٛرا،وغیوٝثزایاِٚیٗثبرایشِٚوٝاِٚیوٝ
ایٗارٌب٘یغٓراتٛصی وزد .
اؽبرٜثٝوبؽ ٔیىزٚثیِٛٛصیغتاٖرٚتٌٛردٖ 

ٌٛرد٘ٚیب 

292

فصل پانزدهن:کورینه باکتریوم ،ليستریا و اریزیپلوتریکس ،نوکاردیا


جذول  15-11اکتینومیستهای هواسی پاتوصن
اکتینومیستهای دارای مایکولیک اسیذ
وٛریٝٙثبوتزیبعی ٝ
٘ٛوبردیبعی ٝ
٘ٛوبردیب 
رٚدٚوٛوٛط 
ٌٛرد٘ٚیب 
تغٛوبٔٛرال 
ٔبیىٛثبوتزی ْٛ

اکتینومیستهای بذون مایکولیک اسیذ
اوتیٔٛٙبدٚرا 
٘ٛوبردیٛپغیظ 
درٔبتٛفیّٛط 
تزٚفزیٕب 
یغظٞبیتزٔٛفیُ 
اوتی ٔٛٙ
عبوبرٚپّیعپٛرا 
عبوبوزٛ٘ٛٔٚعپٛرا 
تزٔٛاوتیٔٛٙیغظ 


طیو ٚعویؼیاسثیٕوبریٞوبدرارتجوببثوباػضوبیخوب٘ٛادٜاوتیٔٛٙبیغوظٞوبیٞوٛاسیٞغوتٙذ:وّ٘ٛیشاعویٖٛثوذٖٚػالٔوت
(تؼووذادیاسخووٙظٞووب) وثیٕووبریٞووبیتٙفغووی(٘ٛوبردیووب،رٚدٚوٛوووٛط)،ػف٘ٛووتٞووبیعیغووتٕیه(٘ٛوبردیووب،رٚدٚوٛوووٛط)
ٔبیغووتٔٛب(اوتیٔٛٙووبدٚراٛ٘،وبردیٛپغوویظ واعتزپتٔٛبیغووظٛ٘ٚوبردیووب)عووبیزػف٘ٛووتٞووبیخّووذی(٘ٛوبردیووب،درٔووبتٛفیّٛط)،
عوبیزػف٘ٛوتٞوبیفزصوتطّوت(ثغوویبریاسٌ٘ٛوٞٝوب) وثیٕوبریٚیپووُ(تزٚفزیٕوب)ٚپٔٛٙو٘ٛیآِزصیوه(اوتیٔٛٙیغوظٞووبی
ٌزٔبدٚعت)(خذ .)15-9َٚ
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جذول  15-11بیماریهای انتخابی حاصل اس اکتینومیستهای پاتوصن
ارگانیسم

بیماریها

٘ٛوبردیب 

ٞبیریٛی)،ػف٘ٛتٞبیخّوذی واِٚیو ٚٝؽبیغ 


ٞبیریٛی(ثز٘ٚؾیت،پ٘ٛٔٛٙی،آثغٝ

ثیٕبری
ثب٘ٛیوؤٝبیغووتٔٛب،ػف٘ٛووتٞووبیخّووذی وِٙفووبٚی،عووِّٛیت(آثغووٞٝووبیسیزخّووذی)،
(ٔب٘ٙذٔٙٙضیت،آثغٞٝبیٔغشی) 

ػف٘ٛتٞبیثب٘ٛیCNSٝ

ثیٕبریٞبیریٛی(پ٘ٛٔٛٙی،آثغٞٝبیریوٛی)،ثیٕوبریٞوبیٔٙتؾوز(ٔب٘ٙوذٔٙٙضیوت ،غیزؽبیغ 
طّت(ٔب٘ٙذػف٘ٛتٞبیسخوٓ،پزیت٘ٛیوت،ا٘وذٚفتبِٕیت


ٞبیفزصت

پزیىبردیت)،ػف٘ٛت
ضزثٝای) 
٘بدر 
ٞبیفزصتطّت 


ػف٘ٛت

رٚدٚوٛوٛط 

ٌٛرد٘ٚیب 

وقوع

تغٛوبٔٛرال 

ٞبیفزصتطّت 


ػف٘ٛت

٘بدر 

اوتیٔٛٙبدٚرا 

ٔبیغتٔٛب 

٘ووووووووبدر(در

٘ٛوبردیٛپغیظ 

ٔبیغتٔٛب 

اعتزپتٔٛبیغظ 

ٞبیفزصتطّت 


ٔبیغتٔٛب،ػف٘ٛت

درٔبتٛفیّٛط 

درٔبتیتاٌشٚداتی(ٛدرٔبتٛفیّٛسیظ) 

تزٚفزیٕب 

ثیٕبریٚیپُ 

 )USA
٘ووووووووبدر(در
 )USA
٘ووووووووبدر(در
 )USA
٘ووووووووبدر(در
 )USA
ؽبیغ 

تزٔٛاوتیٔٛٙیغظ  پ٘ٛٔٛٙیآِزصیه 

ؽبیغ 

پ٘ٛٔٛٙیآِزصیه 

ؽبیغ 

عبوبرٛ٘ٛٔٚعپٛرا  پ٘ٛٔٛٙیآِزصیه 

ؽبیغ 

عبوبرٚپّیعپٛرا 


نوکاردیا
ساختار و فیشیولوصی 
٘ٛوبردیبٛٞاسیٔطّكثٛدٜٚتؾىیُٞبی ٞبیٔٙؾؼتدرثبفتٔٚحیطوؾوتٔویدٙٞوذ.ایوٗارٌب٘یغوٌٓوزْٔثجوتثوٛدٜٚ
ٕٞچٙیٗتؼذادیاسآٟ٘برًٌ٘زْراضؼی ثٝخٛدٌزفتٚٝحتیٌزْٔٙفیٔیؽ٘ٛذ(ؽىُٛ٘.)15-3وبردیبعبختبردیٛارٜعِّٛی
ؽجیٝثٔٝبیىٛثبوتزیْٛدارد(ٔ10تیُاعتئبریهاعیذ(تٛثزوّٛاعتئبریهاعیذ)ٔ،وشٚدیآٔیٙوٛپبیٕیّیوهاعویذ(،)Meso-DAP
آراثیٛٙسٌ،بالوتٛسٔٚبیىِٛیهاعیذٚخٛددارد.طَٔٛبیىِٛیهاعیذدر٘ٛوبردیبوٛتبٞتزاسٔبیىٛثبوتزیْٛاعت.ثٙبثزایٗٛ٘،وبردیوب
یهٚیضٌیوٕهوٙٙذٜدرتؾخیص

ثٝػٛٙاٖ«اعیذفغتضؼی »ٔطزحاعت(ؽىُ.)15-4خبصیتاعیذفغتثٛدٖ٘ٛوبردیب
ٞبییوٝاس٘ظزٔٛرفِٛٛصیؽجیٞٝغتٙذٔیثبؽذٔثُاوتیٔٛٙبیغظ.اغّتعوٛیٞٝوبی٘ٛوبردیوبتزٞوبِٛس

٘ٛوبردیباسعبیزارٌب 
٘یغٓ
ٔتصُثٝدِٛٔٚىَٔٛبیىِٛیهاعیذ(تزٞبِٛس و-6،6دیٔیىٛالت;فبوتٛرطٙبثی)دار٘وذ.فوبوتٛرطٙوبثییىویاسٟٔوٓتوزیٗ
آعبٖٔیوٙذ(.رخٛعؽٛدثٔٝجحثایٕٙیٚپبتٛص٘ش) .

فبوتٛرٞبیثیٕبریساییاعتوٝثمبیدرٖٚعِّٛیرا
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وٙذٚرٚیاغّتٔحیطٞوبیغیزا٘تخوبثیثوزای


ٔثجتثٛدٜٚوزثٞٛیذراتراثٝصٛرتاوغیذاتیٔٛصزفٔی
ٌٛ٘ٝ٘ٛوبردیبوبتبالس
ا٘ىٛثبعیٖٛدارد.ظبٞزوّ٘ٛیٞبٔتٙوٛع

ٞبرؽذٔیوٙذ.ثبایٗٚخٛدِٔٛىَٛآٟ٘ب٘یبسث3ٝتب5رٚس


ٞبٔ،بیىٛثبوتزیْٚٛلبرذ
ثبوتزی
اعتدروّ٘ٛیٞبیخؾهتبٚاوغیاسعفیذتب٘بر٘دیدیذٜٔیؽٛدٞ.بی ٞبیٛٞایی(ٞبی ٞبییوٝاسعطحوّ٘ٛیثوٝعوٕت
ثبالثیزٖٚسد)ٜسٔب٘یوٝوّ٘ٛیٞبثٝصٛرتٔیىزٚعىٛپیثزرعیٔیؽ٘ٛذ،دیذٜٔیؽٛد(ؽىُٛٙٞ)18-3سٞبی ٞبیٛٞاییٚ
خبصیتاعیذفغتیٔٙحصزثٛ٘ٝوبردیباعتٔٚی تٛا٘ذثٝػٛٙاٖتغتعزیغثزایؽٙبعبییخٙظاعتفبدٜؽٛد.ایٗارٌب٘یغوٓثوٝ

ٚعیّٝتٛا٘وبییاعوتفبدٜاسوزثٞٛیوذراتٚتزویجوبتٔختّو (ٔثوُآد٘ویٗ،ووبسئیٗٞ،یپوٌٛشا٘تیٌٗ،وشا٘تیٗٚاٚرٚ)ٜحغبعویت
اسٌٞٝ٘ٛبدرارتجببثوبثیٕوبریٞوبی

آ٘تیثیٛتیىیطجمٝثٙذیٔیؽ٘ٛذ.حذٚداًٌٝ٘ٛ31اس٘ٛوبردیبؽٙبعبییؽذٜٚتمزیجبًیهعْٛ
حغبطٞغتٙذ(خذ .)18-4َٚ


شکل  15-1رنگآمیشی گزم نوکاردیا آستتزوییذیس در خطتط

شکل  15-4رنگ آمیشی اسیذ فست اس نوکاردیتا در خطتط در

توجه داشته باشیذ که رشته های تسبیحی ناسک را نمی تتوان اس

مقایستته بتتا ختتانوادو مایکوبتتاکتزیوم جتتنسهتتای ختتانوادو

ارگانیشمهای اکتینومایسس باسشناخت .

نوکاردیاسیه در رنگآمیشی ،منظم دیذو نمیشونذ (اسیذ فست



نسبی)


پاتوصنش و ایمنی
٘ٛوبردیبٞووبتٛا٘ووبییس٘ووذٜٔب٘ووذٖٚتىثیووزدرٔبوزٚفبصٞووبرادار٘ووذ.ایووٗػٕووُتٛعووط()1خّووٌٛیزیاسادغووبْفووبٌٛس-ْٚ
ِیووشٚس(ْٚثٛاعووطٝفووبوتٛرطٙووبثی))2( ،خّووٌٛیزیاساعوویذیؽووذٖفووبٌٛس)3(ٚ ،ْٚخّووٌٛیزیاسوؾووتبرثووبٚاعووطٝ
اعیذفغوفبتبسثٛعوویّٝاعوتفبدٜاسآ٘ووشیٓثووٝػٙوٛاٖیووهٔٙجووغووزثٗ،أىب٘پووذیزٔوویٌوزددٍٙٞ .ووبٔیووٝفبٌٛعوویتٟبثووب
ثبوتزیٟووبتٕووبطپیووذأوویوٙٙووذیووها٘فدووبراوغوویذاتیٕٞٛووزاٜثووبآسادؽووذٖٔتبثِٛیتٟووبیعووٕیاوغوویضٖ(ٔب٘ٙذ
پزاوغوویذٞیذرٚصٖ،عٛپزاوغوویذ)ر ٔوویدٞووذ.عووٛیٞٝووبیثیٕووبریشای٘ٛوبردیووبثووبتزؽووحوبتووبالسٚعٛپزاوغیذدیغووٕٛتبس
درثزاثزایٗٔتبثِٛیتٟبٔحبفظتٔیؽ٘ٛذ.
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شکل  15-5هیفهای هواسی نوکاردیا




جذول 15-11گونههای نوکاردیا در ارتباط با عفونتهای انسانی 
٘ٛوبردیباُتیتیذیظوبٚاری ْٛ
٘ٛوبردیبآثغٝعٛط 
٘ٛوبردیبثباُوبُٚٚرا٘ظ 
٘ٛوبردیبثزاسیّیٙغیظ 
٘ٛوبردیبپغٛدٚثزاسیّٙغیظ 
٘ٛوبردیبثزٚیىبتٙب 
٘ٛوبردیبعیزیبعیٌزٌّیىب  ٘ٛوبردیبتزا٘ظٚاِٙغیظ 
٘ٛوبردیبٚتز٘ب 
٘ٛوبردیبفبعیٙیىب 

٘ٛوبردیب٘ٚٛا 


اپیذمیولوصی
ٞغتٙذ(یؼٙیتٛعطارٌب٘یغٓٞبییایدبدٔیؾ٘ٛذوٝثٝصوٛرتطجیؼویدرفّوٛر٘زٔوبَ

ػف٘ٛتٞبی٘ٛوبردیبییثٝصٛرتاٌشٚصٖ

ٞبیحبصُخیشثبٔٛادآِویٚ


وٙٙذ).حضٛرٌغتزدٜارٌب٘یغٓدرخبن
ثذٖا٘غبٖٚخٛد٘ذار٘ذٚثٙذرتثطٛرٔٛلتاعتمزارپیذأی
ٕٞچٙیٗدرثیٕبراٖدارای٘مصایٕٙیدرثیٕبرعتبٖٞبثبػثافشایؼفٛقاِؼبدٜثیٕبریتٛعطایٗارٌب٘یغٓؽوذٜاعوت.افوشایؼ
لبثُٔالحظٝایاسؽیٛعدرثیٕبراٖٚخٕؼیتٞبیثبریغهثبالٕٞچٖٛثیٕوبرأٖجوتالثوHIVٝیوبدریبفوتوٙٙوذٌبٖپی٘ٛوذ
ٞبیعختدیذٜٔیؽٛد .


ثبفت

بیماریهای بالینی 
ػف٘ٛتٞبیریٛیوٝتٛعطٌٞٝ٘ٛبی٘ٛوبردیبایدوبدٔویؽو٘ٛذغیزلبثوُتؾوخیصاسػف٘ٛوتٞوبیایدوبدؽوذٜتٛعوطعوبیز
ارٌب٘یغٓٞبیپیٛصٖٞغتٙذٕٞ.چٙیٗثبیذتٛخٝداؽتٝثبؽیٓوٝػف٘ٛتٞبی٘ٛوبردیبییعیزآٞغتٝایدار٘ذ.ػالئٕیٔب٘ٙذعزف،ٝ
تٍٙی٘فظٚتتدرثیٕبریٚخٛددار٘ذِٚیایٗػالئٓتؾخیصی٘یغتٙذ.ایدبدحفزٜٚعپظپخؼٚا٘تؾبرٔیىزٚةثو٘ٝبحیوٝ
ؽٛد.ثؼضیٔٛالغتبثّٛیثبِیٙی٘ٛوبردیباختصبصیٕ٘یثبؽذ.ایٗارٌب٘یغٓدرثیٕبراٖثب٘مصعیغتٓایٕٙی

خٙتٔؼٕٛالًدیذٜٔی
یبثبفتٞبیسیزخّذی

وٝپ٘ٛٔٛٙیٞبیثبحفزٜراایدبدوزد٘ذثبیذٔذ٘ظزلزارٌیزدٔ،خصٛصبًاٌزٔذرویداَثزا٘تؾبردرCNS
ثبؽذ .
ػف٘ٛتٞبیخّذی:درایٗحبِتثیٕبریٕٔىٗاعتثٝصٛرتػف٘ٛتاِٚیٔ(ٝبیغوتٔٛبوػف٘ٛوتٞوبیخّوذیِٙفویوعوِّٛیت،

آثغٞٝبیسیزخّذی)ٚیبٕٔىٗاعتدر٘تیدٝا٘تؾبرارٌب٘یغٓاسػف٘ٛتٞبیریٛیایدبدؽٛد.اوتیٔٛٙبیىٛتیهٔبیغتٔٛبػف٘ٛوت
ٞبیٔتؼذدٔیثبؽذ .


ثبفتسیزخّذ،سخٓچزویٚحفزٜ
ٔشٔٗثذٖٚدردیاعتؤٝؼٕٛالًٕٞزاٜثبتٛرْٔٛضؼی
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درادأٝثبفتٕٞجٙذ،ػضالتٚاعتخٛاٖدرٌیزٔیؽ٘ٛذٚثبثبسؽذٖعیٛٙطٞبثٝعٕتثیزٖٚٚخبرجؽذٖتزؽحبتٔ،ؼٕٛالً
ثبوتزیثٝعطحپٛعتٔیرعذ(یؼٙیثبسؽذٖایٗعیٛٙطثبػثا٘تؾبرٔیىزٚةثٝعطحپٛعتٔیؽٛد) .درتزؽوحبتچزووی
عِٛفٛرٌزاَ٘ٛیبفتٔیؽٛدٔ.بیغتٔٛبؽبیؼتزیٗتظبٞزثبِیٙی٘ٛوبردیٛسخّذیاعتٌٝ٘ٛٚثزاسیّیٙغویظؽوبیغتوزیٗػبٔوُدر
آٔزیىبیؽٕبِیٔ،زوشیٚخٛٙثیاعت.
ارٌب٘یغٓٞبیٌ٘ٛبٌ٘ٛیػبُٔایدبدٔبیغتٔٛبٞغتٙذ،اسخّٕٛ٘ٝوبردیبثزاسیّٙغیظ.ػف٘ٛتٞبیخّذیِٙفبٚی٘ذَٞٚبیخّوذیٚ
ٕٞچٙیٗاِٚغزدرغذدِٙفبٚیٔٙطمٝایثبدرٌیزیٚعیغایدوبدٔویوٙوذ.ػف٘ٛوتٞوبیٔؾوبثٟیتٛعوطثؼضویاسٌ٘ٛوٞٝوبی
ٔبیىٛثبوتزیْٞٛبٚلبرذٞبیاعپٛرتزیىظؽٙىئیدرثبفتسیزخّذایدبدٔیؽٛدٕٞ.چٙیٗ٘ٛوبردیبٔیتٛا٘ذثبػثایدبدسخٓٞبی
آثغٞٝبیسیزخّذیٚعِّٛیتؽ٘ٛذ(ؽىُ .)18-4
اِٚغزاتیٔٛشٔٗ ،


شکل  :15-6ضایعه پوستی ناشی اس نوکاردیا





درٞووزحووبَدریووهعووْٛاسوووُثیٕووبرأٖجووتالثووٝػف٘ٛووتٞووبی٘ٛوبردیووبییٌ،زفتووبریCNSپوویؼآٔووذٜٚثبػووثایدووبد

ؽٛدٕٞ.چٙیٗثیٕبریثٝصٛرتػف٘ٛتٔٙٙضیتٔشٔٗٓٞپیؼٔیآیذ .


ٞبیٔغشیٔتؼذدٚیبٔٙفزدٔی

آثغٝ

تشخیص آسمایشگاهی
خٕغآٚریٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیوّیٙیىیخٟوتخذاعوبسی٘ٛوبردیبٞوبٕٞوزاٜثوبؽوزححوبَوّیٙیىویثیٕوبریارسؽوٕٙذاعوتثوٝػّوت
ایٗووٛ٘ٝوبردیوبٔؼٕوٛالًدرثویٗثبفوتٞوبٔٚوٛادآثغوٝایپخوؼٔویؽوٛد،ثوزایؽٙبعوبییٔیىزٚعوىٛپیراحوتتوز،ثبیوذ
ٕٞ.چٙوویٗدرٕ٘٘ٛووٞٝووبیوؾووتدادٜؽووذٜاس

چٙووذیٕٗ٘٘ٛووٝیخّووطاسثیٕووبراٖدارایٔؾووىالتتٙفغوویٌزفتووٝؽووٛد
ثیٕووبراٖثووبضووبیؼبتخّووذیٚاسCNSخذاعووبسیٔیىووزٚةثووٝراحتوویصووٛرتٔوویٌیووزد.رؽووتٞٝووبیٔٙؾووؼت٘ٛوبردیووبدر
ثبفتؽجیٝثٝرؽتٞٝبیایدوبدؽوذٜتٛعوطاوتیٔٛٙیغوظ ٞوبٞغوتٙذٛ٘.وبردیوبثوبر٘وًٌوزْضوؼی ر٘وًٌزفتوٚٝػٕٔٛو ًب
اعیذفبعترً٘ٔیٌیزد(ؽىُ .)15-4ٚ15-3

ایووٗارٌب٘یغووٓدراوثووزٔحوویطٞووبیوؾووتدرحضووٛر5تووب10درصووذCO2رؽووذٔوویوٙووذ.اٌووزٕ٘٘ٛووٝایثووزایتؾووخیص
٘ٛوبردیبثٝآسٔبیؾٍبٜفزعوتبدٜؽوٛدثؼّوتآِوٛدٌیاحتٕوبِیثوبعوبیزثوبوتزیٞوب،ثبیوذاسٔحویطٞوبیا٘تخوبثیثٟوزٌٜزفوت.
خٟوتخذاعووبسی٘ٛوبردیووبٔویتووٛاٖاسٔحوویطاختصبصویِضی٘ٛالٞووبBCYEػصووبرٜٔخٕوز وسغوبَثووبفزیاعووتفبدٕٜ٘ووٛد
(ؽىُ .)15-5
ؽٙبعووبییاِٚیووٛ٘ٝوبردیووبخیّوویپیچیووذٜ٘یغووت.ثؼضوویاسخووٙظٞووبثزاعووبطداؽووتٗرؽووتٞٝووبٚثبعوویُٞووبیاعیذفبعووتٚ
ٞبی ٞبیٞوٛاسیرٚیعوطحؽٙبعوبییٔوی ؽو٘ٛذ.ؽٙبعوبییلطؼویدرعوطحٌ٘ٛوٝثغویبردؽوٛاراعوت.تؾوخیصدرعوت
ٞب٘یبسثٝثزرعیٞبیِٔٛىِٛیRNAریجٛسٔٚیٚپزٚتئیٗؽٛنحزارتیدارد .


اغّتٌٝ٘ٛ
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درمان ،پیشگیزی و کنتزل
ثیٛتیووهٞووبٚالووذأبتخزاحوویٔٙبعووتدرٔووبٖٔوویؽوو٘ٛذ.عووِٛف٘ٛبٔیذٞب

ػف٘ٛووتٞووبی٘ٛوبردیووبییثووبتزویجوویاسآ٘تووی

آ٘توویثیٛتیووهٞووبیا٘تخووبثیػّیووٛ٘ٝوبردیبٞووبٞغووتٙذ.آٔیىبعوویٗ،ایٕوویپووٚٓٙعفبِٛعووپٛریٗٞووبیٚعوویغاِطی و درؽووزایط
آسٔبیؾٍبٞیٔؤثزٞغتٙذِٚیدرؽزایطثذٖاثزؽبٖٔٛردتزدیذاعت .
اسآ٘دبییوٝحغبعیتآ٘تیثیٛتیىیدرثویٗایشِٚوٞٝوبٔویتٛا٘وذٔتفوبٚتثبؽوذ،تغوتٟبیتؼیویٗحغبعویتآ٘تویثیوٛتیىی
خٟتدرٔبٖاختصبصیثبیذا٘دبْؽٛد.
درٔبٖثبیذدرحذٚدٞ6فتٝیبحتیثیؾتزادأٝپیذاوٙذ.درحبِیوٝپبعخثبِیٙیٔغبػذیدرثیٕبراٖثوبػف٘ٛوتٞوبیٔٛضوؼی
عیغتٓایٕٙیثبثیٕبریٞبیٔٙتؾزٚخٛد٘ذارد .

دیذٜٔیؽٛد،پیؼآٌٟیچٙذأٖٙبعجیدرثیٕبراٖدارای٘مص

ثٝػّتٚعؼتپزاوٙذٌی٘ٛوبردیبٞبأىبٖتٕبطثبآٖسیبداعت.ثیٕبریٞبیایدبدؽذٜتٛعط٘ٛوبردیبٞبدرافوزاددارایایٕٙوی
ٞبیاِٚیٝخّذیثبا٘دبْٔزالجتٞبیٔٙبعتاسسخٓلبثوُپیؾوٍیزیٞغوتٙذ.ػوٛار 


ثبؽذٕٞٚچٙیٗػف٘ٛت
ٔٙبعتؽبیغٕ٘ی
٘بؽیاسثیٕبریٞبیٔٙتؾز ٘ٛوبردیبییدرصٛرتیوٝایٗارٌب٘یغٓدرثیٕبراٖدارای٘مصایٕٙیؤٝجتالثٝػف٘ٛتریٛیٞغتٙذ
تؾخیصدادٜؽٛدٚعزیؼبًدرٔبٖؽ٘ٛذ،لبثُوٙتزَٚپیؾٍیزیاعت .

رودوکوکوس
خٙظرٚدٚوٛوٛط(پیٍٕبٖلزٔشتِٛیذٔیوٙٙذ)ثٝصٛرتٌزْٔثجتٚاعیذفغتضؼی اعوت.دراثتوذاثوٝصوٛرتثبعویُٚ
عپظثٝفزْوٛوٛئیذیتجذیُٔیؽٛد(ؽىُٚ)18-5خشءاوتیٔٛٙبیغظٞبیٛٞاسیاخجوبریٔویثبؽوذ.رٚدٚوٛووٛطاووٛیی
ٟٔٓتزیٗپبتٛصٖا٘غب٘یاعت.رٚدٚوٛطاوٛیی(لجالًوٛریٝٙثبوتزیْٛاوٛیی٘بٔیذٜٔیؽذ)پبتٛصٖؽوٙبختٝؽوذٜدردأپشؽوىی
داراٖٚدأپشؽىبٖٔیثبؽذ.ایٗارٌب٘یغٓدرثیٕوبراٖ

ثٛدٔ(ٜخصٛصبًدرحیٛا٘بتٌیبٞخٛار)ٚػبُٔایدبدثیٕبریؽغّیدرٔشرػٝ
ثبثذخیٕییبپی٘ٛذوٝدارٞٚبیوٛرتیىٛاعتزٚئیذٔصزفٔیٕ٘بیٙذٚآِٛدٜثب٘)HIVیشثیٕبری

دارای٘مصعیغتٓایٕٙی(ثیٕبراٖ
ایدبدٔیوٙٙذ .

شکل  15-7رودوکوکوس  Aرنگ آمیشی گزم پس اس رشذ در آبگوشت مغذی به مذت  4ساعت  Bرنگآمیشی
گزم پس اس رشذ در آبگوشت مغذی به مذت  18ساعت  Cرنگآمیشی اسیذفست ارگانیسمها پس اس رشتذ بتز
روی محیط میذل بزوک آگار مایکوباکتزیومی به مذت  1روس (به سطول های اسیذ فست قزمش رنگ توجه کنیذ) D
رنگآمیشی گزم اس اشکال رشتهای شاخهدار
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رٚدٚوٛوٛطاوٛئیارٌب٘یغٓداخُعِّٛیاختیبریاعتوٝداخُٔبوزٚفبصٞبثبلیٔب٘ذٜٚعپظثبػثاِتٟوبةٌزاِ٘ٔٛٛوبتٛسٚدر
ا٘ذأبپبتٛفیشیِٛٛصیػف٘ٛتٞبی٘بؽی


ٚیزٚال٘ظدرثبوتزیؽٙبعبییؽذٜ
ٟ٘بیتتؾىیُآثغٔٝیؽٛد.ضٕٙبًثؼضیاسفبوتٛرٞبی
ػف٘ٛتٞبیریٛی٘یغت .

اسآٖ٘بؽٙبختٞٝغتٙذ.ایٙتزفزٖٚلبدرثٝحذفثبوتزیدر
ایٗثبوتزیدرافزادثب٘مصعیغتٓایٕٙیٔؼٕٛالًثٝصٛرتثیٕبریٞبیریٛیٟٔبخٓ(ٔثُ٘ذَٞٚبیریٛی،آثغوٞٝوبیریوٛی،
افشایؼتزؽحٚتزاوٓریٛی)دیذٜؽذٜٔٚذارویداَثزا٘تؾبردرخٖٛثٝعبیز٘مببثذٖ(غذدِٙفبٚیٙٙٔ،ض،پزیىوبردٚپٛعوت)
ثذٖ٘ٚمصایٕٙی(ٔب٘ٙذػف٘ٛتٞبیپظاسضوزثٝثوٝ

دیذٜٔیؽٛد.رٚدٚوٛوٛطٔؼٕٛالًثٝػٛٙاٖارٌب٘یغٓفزصتطّتدرافزاد
ا٘ذٚفتبِٕیتدراثزضزثٝثزٚسٔیوٙذ .

ثبفتپٛعت)پزیت٘ٛیتدرثیٕبراٖثبدیبِیشثّٙذٔذتٚ
رٚدٚوٛوٛطثٝآعب٘یدررٚیٔحیطٞبیغیزا٘تخبثیدرؽزایطٛٞاسیرؽذٕ٘ٛد،ٜثؼضیٔٛالغپیٍٕبٖتِٛیذیتٛعطارٌب٘یغوٓ

ثیؾتزٕ٘بیبٖٕ٘یؽٛد.اسرٚیرؽذآٞغتٝارٌب٘یغٕٓٞٚچٙیٗخصٛصیبتٔیىزٚعىٛپی(وٛوٛثبعیٌُوزْٔثجوت

ثؼذاس4رٚسیب
غتٔیتٛاٖثٝؽٙبعبییاِٚیٝآٖپزداخت .

پّئٔٛزف)ٚرً٘پذیزیضؼی رً٘اعیذف
ػف٘ٛتٞبی٘بؽیاسرٚدٚوٛوٛطعختدرٔبٖٔیؽٛد.درصذٔٛفمیتدرٔبٖٔخصٛصبًدرافزادیو٘ٝمصعیغتٓایٕٙیدار٘وذ
(ٔ%50زئٚیز)درٔمبیغٝثبافزادیو٘ٝمصایٕٙی٘ذار٘ذ(ٔ%20زئٚیز)وٕتزاعت.درػف٘ٛوتٞوبیٔٛضوؼیؽوذٜدر
ثیٛتیهٞبیخٛراوی(اریتزٔٚبیغیٗ،ریفبٔپیٗ/ٚیبعپیزٚفّٛوغبعیٗ)تدٛیشٔیؽٛد.

ثیٕبرا٘یو٘ٝمصعیغتٓایٕٙی٘ذار٘ذ 
آ٘تی
درػف٘ٛتٔٙتؾزٚػف٘ٛتدرثیٕبراٖ٘مصعیغتٓایٕٙیثبیوذاسآ٘تویثیٛتیوهٞوبیداخوُٚریوذی(٘ٚىٔٛبیغویٗ،ایٕویپو،ٓٙ
آٔیٌّٛٙیىٛسیذ،عیپزٚفّٛوغبعیٗ،ریفبٔپیٗ/ٚیباریتزٔٚبیغیٗ)اعتفبدٜؽٛد.اسپٙیعیّیٗٚعفبِٛعپٛریٗٞوب٘جبیوذاعوتفبدٜؽوٛد
چٖٔٛمبٔٚترٚدٚوٛوٛطثٝایٗدارٞٚبسیبداعت .

گوردونیا و تسوکامورال
ایٗدٚثٝػّتؽجبٞتٔٛرفِٛٛصیهٚٚخٛدٔبیىِٛیهاعیذٕٞٚچٙیٗاعیذفغتثٛدٖثبرٚدٚوٛوٛطدعتٝثٙذیٔویؽوذ٘ذ.
طّتدرا٘غبٖٔطزحٔیؽ٘ٛذٌٛ.رد٘ٚیبدرارتجوببثوبػف٘ٛوتٞوبی


ایٟٙبدرخبنس٘ذٌیوزدٜٚث٘ٝذرتثٝػٛٙاٖپبتٛصٖفزصت
ٞبیثیٕبرعتب٘یٔطزحٔیثبؽذ،ثٝطٛریوٝثبػثآِٛدٌیوبتتزٞبیداخوُرٌویٔویؽو٘ٛذ.

خّذیٚریٛیٚثٝػٛٙاٖػف٘ٛت
تغٛوبٔٛرالدرارتجببثبػف٘ٛتٞبیوبتتزٔٛردتٛخٝلزاردارد .


اکتینو مادورا ،نوکاردیوپسیس و استزپتومایسس
یٔٛبیىٛتیهٔبیغتٔٛبتٛعطػٛأُلبرچیایدبدٔیؽٛدأبثبوتزیٞبیخٙظاوتیٔٛٙبدٚراٛ٘،وبردیٛپغویظ،اعتزپتٔٛیغوظٚ
ٞبفمطاسطزیكخذاعبسیپبتٛصٖٞوب


ٞغتٙذ.ػّتٚػٛأُدلیكایٗثیٕبری
ٕٞچٙیٗ٘ٛوبردیباسػٛأُاوتیٔٛٙبیىٛتیهٔبیغتٔٛب
درٔحیطوؾتٔمذٚراعت.چزاو)1(:ٝتؼذادیاسایٗارٌب٘یغٓٞبدرثبفتثٝصٛرتػٛأُلبرچیٚؽجیٝثٝآٟ٘وبٞغوتٙذ)2(.
ثیٕبریٞبییوٝایدبدٔیوٙٙذاسِحب وّیٙیىیغیزلبثُتؾخیصٞغتٙذ.ػف٘ٛتٔؼٕٛالًدراثزعبثمٝثزخٛردٚتزٔٚبٚدر٘تیدٝ
ٚرٚدثبوتزییبلبرذثٝداخُثبفتؽزٚعٔیؽٛد.ػف٘ٛتٞبیسیزخّذیٚخّذیٔشٕٔٗٞزاٜثبتؾىیُآثغٚٝعیٛٙطٔؾوبٞذٜ
ایٗػٛأُدرٔحیطعبثٛرٚدوغتزٚسآٌبر(ٔحیطپبیٝلبرچی)ٕٞٚچٙیٗٔحیطٞوبیغیزا٘تخوبثیثبوتزیوبییخذاعوبسی

ٔیؽٛد.
ٔیؽ٘ٛذ.ثزایرؽذآٟ٘بتبٞ3فتٝا٘ىٛثبعیٖٛالسْاعت .

هٞبیٔؤثزثزرٚیآٟ٘وبٔب٘ٙوذاعتزپتٔٛیغوظٞبػجوبرتاعوتاستوزیٔتوٛپزیٓ و
آ٘تیثیٛتی 
درٔبٖٔؤثز،خزاحیضبیؼبتاعت ٚ
عِٛفبٔتٛوغبسَٚیبداپغ.ٖٛثٝػّتایٗوٝتؾخیصآسٔبیؾٍبٞیوٕهوٙٙذٜ٘یغتٕٞٚچٙیٗ٘تبیحوؾتٕٔىٗاعتثیؾوتز
اسٞ3فتٝطَٛثىؾذ،ثٕٞٝیٗدِیُدرٔبٖتدزثیثزایػف٘ٛوتٞوبیلوبرچیٚثبوتزیوبییآغوبسٔویؽوٛد.آ٘تویثیٛتیوهٞوبی
ٚعیغاِطی وٝػّیٝپبتٛصٖٞبیثبِمٜٔٛؤثزٞغتٙذثبیذا٘تخبةؽ٘ٛذ .
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سایز اکتینومیسسها
درٔبتٛفیّٛطیهاوتی ٔٛٙیغوتاعوتووٝدرخوبنپیوذاؽوذٜٚدرا٘غوبٖٔخصٛصوبًوغوب٘یووٝثوبحیٛا٘وبتٚیوبتِٛیوذات
صووبثیٞووب،ؽووىبرچیبٖٔ،شرػووٝداراٖ،دأپشؽووىبٖ)عووزٚوبردار٘ووذ،ثبػووث

حیووٛا٘یآِووٛدٔ(ٜب٘ٙووذوووبرٌزاٖوؾووتبرٌبٜٞووب،ل
ػف٘ٛتٞوبییٔویؽوٛد.ثیٕوبریثوٝصوٛرتدرٔبتیوتاٌشٚداتیو ٛثوبپٛعوتٚٝلؾوزپٛؽوب٘ٙذٜوؤٝؼٕوٛالًدردعوتٞوبٚپبٞوب
ایدبدٔیؽو٘ٛذثوزٚسٔویوٙوذ.ایوٗارٌب٘یغوٓثوٝاوثوزآ٘تویثیٛتیوهٞوبحغوبطثوٛدٜٚاغّوتػف٘ٛوتٞوبی٘بؽویاسآٖثوب
تزویجویاسپٙویعوویّیٗٚآٔیٌّٛٙیىٛسیووذٞبدرٔووبٖٔوویؽوو٘ٛذ.رٚتیوبثخؾوویاسفّووٛر٘زٔووبَاٚرٚفووبر٘ىظثووٛدٜٚدرارتجووببثووب

.ثیٕبریٞبیتٟبخٕیوٕتزٚث٘ٝذرتٌشارػؽذٜاعت .

پالنٞبید٘ذا٘یاعت

تزٚفزیٕبٚیپّیخوشءثوبوتزیٞوبیػبٔوُثیٕوبریٚیپوُدعوتٝثٙوذیٔویؽوٛد.ثیٕوبریثوبخصٛصویبتٚػالئٕویٔب٘ٙوذدرد
ٔفبصُ،اعوٟبَ،دردٞوبیؽوىٕی،ووبٞؼٚسِٖٙ،فبد٘ٛپوبتیٚتوتٚافوشایؼپیٍٕب٘تبعویٖٛپٛعوتٔویثبؽوذ.ایوٗثیٕوبری
ثزاعوبطػالئوٓیبفتوٞٝوبیوّیٙیىویٕٞٚچٙویٗر٘وًآٔیوشیا٘ىّٛسیوٖٞٛوبیٔٛخوٛددرٔبوزٚفبصٞوبیوو آِوٛدحبصووُاس
الٔیٙووبپزٚپزیووبیثبفووترٚدٜوٛچووهثووبرٚػPASتؾووخیصدادٜٔوویؽووٛدٕٞ.چٙوویٗتؾووخیصِٔٛىووِٛی(،)PCRػّووت
ثبوتزیووبییایووٗػف٘ٛووتٞووبراتیییووذٔوویوٙٙووذ.آ٘ووبِیشDNAریجووٛسٔٚیایووٗثووبوتزی٘ؾووبٖدٙٞووذٜارتجووببآٟ٘ووبثووب
اوتیٔٛٙیغظٞباعت.ارٌب٘یغٓرٚیعّٞ َٛوبیوؾوتثوبفتیثوٝآرأویرؽوذووزدٜأوبرٚیٔحویطٞوبیثوذٖٚعوَّٛرؽوذ
٘ذارد.اخیزاًدرٔبٖثزایدٞٚفتوٝثوبپٙویعویّیٗتشریمویٚاعتزپتٔٛبیغویٗثوٝد٘جوبَآٖاعوتفبدٜخوٛراویاستوزیٔتوٛپزیٓ و
عِٛفبٔتٛوغبسَٚثزاییهعبَیبثیؾتزاعت .
پ٘ٛٔٛٙیآِزصیه (ریٝوؾوبٚرساٖ)یوهٚاووٙؼافوشایؼحغبعویتدرپبعوخثزخوٛردثوباوتیٔٛٙیغوظٞوبیٌزٔبدٚعوتاعوت
وووٝثیؾووتزدرعووجشیدبتٌٚیبٞووبٖدرحووبَفغووبددیووذٜٔوویؽووٛد.ثیٕووبرأٖجووتالدارایػالئٕوویثووٝصووٛرتتغییووزات
ٔوویثبؽووٙذ.تؾووخیصوّیٙیىوویثووبٚخووٛد
ٌزاِ٘ٔٛٛووبتٛسدرریووٞٝووبثووٕٞٝووزاٜادْریووٛی،ائٛسیٙووٛفیّیٚافووشایؼ IgE
درعزْایٗافزادتیییذٔیؽٛد .

ثبدیٞبیرعٛةدٙٞذ)ٜ
(آ٘تی 
ثبدیٞبیپزعیپیتیٗ 
آ٘تی 


خالصه
خالصهی نوکاردیا
بیماریها

فیشیولوصی و ساختار

وٛوغیٞبیٌزْٔثجت،اعیذفغت٘غجی،ثبعویُٞوبیرؽوتٝای ،ثیٕبریثز٘ٚىٛپِٕ٘ٛٛزی 
دیٛارٜعِّٛیدارایاعیذٔبیىِٛیهٛٞ،اسیٔطّكٚلبدرثٝرؽذ ػف٘ٛتٞبیخّذیاِٚیٝیبثب٘ٛیؤ(ٝب٘ٙوذٔبیغوتٔٛب،ػف٘ٛوت
خّذیِٙفی،عِّٛیتآثغٞٝبیسیزخّذی) 

ثزرٚیاوثزٔحیطٞبیثبوتزیبییغیزا٘تخبثیٚدٚرٜا٘ىٛثبعویٖٛ
رٚسیبثیؾتز)ثزایثبسیبثیاوثزایشِٞٝٚبالسْاعت  .ػف٘ٛتٞبیثب٘ٛیٝعیغتٓػصجیٔزوشی(ٔب٘ٙوذآثغوٞٝوبی

طٛال٘ی(7
ٔغشی) 
ویزوالنس
پبتٛصٖفزصتطّت 

فبوتٛرطٙبثی:خٌّٛیزیاسٔزيداخُعِّٛیدرفبٌٛعیتٞوبثوٝ

ٚعیّٝتذاخُدرا٘دبْفبٌٛسْٚثبِیشٚس ْٚ
وبتبالسٚعٛپزاوغیذدیغوٕٛتبس:غیزفؼوبَووزدٖٔتبثِٛیوتٞوبی
عٕیاوغیضٖ(پزاوغیذٞیذرٚصٖ،عٛپزاوغیذاس) 

تشخیص

ثزرعیٔیىزٚعىٛپی،حغوبط٘ٚغوجتبًاختصبصویاعوتٚ
یؽ٘ٛذ .
ٞبیؽبخٝدارثباعیذفغت٘غجیٔؾبٞذ ٜٔ


ارٌب٘یشْ
وؾتوٙذاعت٘ٚیبسثٝا٘ىٛثبعیٖٛثیؼاسیهٞفتٝدارد.
ٔحیطٞبیا٘تخبثی(ٔب٘ٙذBCYEآٌبر)ٕٔىوٗاعوتثوزای
خذاعبسی٘ٛوبردیبدروؾتٞبیٔخّٛبالسْثبؽذ .

اپیذمیولوصی
ؽٙبعبییدرعطحخٙظثزاعبطتظوبٞزاتٔیىزٚعوىٛپیٚ
تٛسیغدرعزاعزخٟبٖدرخبنغٙیثبٔٛادآِی 
ٔبوزٚعىٛپیصٛرتٔیٌیزد .

ػف٘ٛتٞبیثزٖٚساد٘یبسثٝاعتٙؾبق(پِٕ٘ٛٛزی)یوبایدوبدتزٔٚوب
آ٘بِیشصْ٘ٛثزایاغّتایشِٞٝٚب

ؽٙبعبییدرعطحٌ٘ٝ٘ٛیبسثٝ
(خّذی)دارد .
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ثیٕبریدراوثزافزاددارایضؼ ایٕٙیثبثیٕوبریریوٛیٔوشٔٗ دارد .
(ثز٘ٚؾیت،آٔفیشْثز٘ٚؾىتبسی،پزٚتئیٙوٛسیظآِٛئوِٛی)،ثیٕوبراٖ
درمان ،پیشگیزی و کنتزل
دارای٘مصعٌّ(Tَٛیز٘ذٌبٖپی٘ٛوذ،ثیٕوبراٖدارایثوذخیٕی،
ػف٘ٛووتٞووبثووبدرٔووبٖآ٘توویثیووٛتیىی(عووِٛفب٘بٔیذٞبیووب

ثیٕبراٖآِٛدٜثٚٝیزٚط٘مصایٕٙویا٘غوب٘ی،ثیٕوبراٖدریبفوت آ٘تیثیٛتیهٞبییثوباثجوبتفؼبِیوتدرٔ،)invivoزالجوتاس
وٙٙذٜوٛرتیىٛاعتزٚئیذٞب)ٚافزادیوٝسخٓٞبیپٛعوتیدار٘وذ ،سخٓ،اسدرٔؼز لزارٌزفتٕٗ٘یتٛاٖخٌّٛیزیوزد،چوٖٛ
تٛا٘ذداخُثبفتٞبیسیزخّذیؽٛد .


ؽٛدٔٚی

ٔؾبٞذٜٔی
٘ٛوبردیبٕٝٞخبٔٛخٛداعت .


خالصهی عالیم بالینی نوکاردیوسیس

بیماری بزونکوپولمونزی :ثیٕبریریٛیثذٖٚدردٕٞزاٜ٘ىزٚسٚایدبدآثغٝ؛ا٘تؾبرثٝعیغتٓػصوجیٔزووشییوب
پٛعتؽبیغاعت .
مایستوما:ثیٕبریٔشٔٗٔ،خزةٚپیؾز٘ٚذٔ،ٜؼٕٛالًدرا٘ذاْٞب،وٝثبٌزاِْ٘ٛٛچزوی،فیجزٚسپیؾوز٘ٚذ٘،ٜىوزٚسٚ
ٔدزایعیٛٙعیٔؾخصٔیؽٛد.

تؾىیُ
بیماری پوستی ت لنفاوی :ػف٘ٛتاِٚیٝیبثب٘ٛیٝثبا٘تؾبرثٛ٘ٝاحیپٛعتیوٝثبٌزاِ٘ٔٛٛوبیٔوشٔٗ٘ٚوذَٞٚوبی
لزٔشسیزخّذیٚاحتٕبَایدبدسخٓٔؾخصٔیؽٛد.

سطولیت و آبسههای سیزجطذی :ایدبدسخٓٞبیٌزاِ٘ٔٛٛبتٛسثبحبؽیٝلزٔشرًِ٘ٚویػوذْدرٌیوزییوبدرٌیوزی
ٔختصزغذدِٙفبٚی 
آبسه مغشی :ػف٘ٛتٔشٕٔٗٞزاٜتت،عزدردٚاختالالتفٛوبَػصجیٔزثٛبثٔٝحُتؾىیُٚپیؾزفتآٞغتٝ
آثغٝیبآثغٞٝب .
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فصل ضبًشدّن
هبیکَببکتزیَم

اّذاف فصل
داًطجَیبى بب هطبلعِ ایي فصل قبدر خَاٌّذ بَد:
-

ؼـ ٔٛـؼ غِّٛیات واغتاـی  ٚوٍت ٔایىٛباوتفیٞ ْٛا تٛضیص ؼٙٞؽ.

-

اعضای خٙه ٔایىٛباوتفی ْٛـا ٘اْ ببف٘ؽ.

-

عٛأُ بیٕاـیكایی ٔایىٛباوتفیٞ ْٛا ـا ٌفش ؼٙٞؽ.

-

پاتٛل٘ك  ٚبیٕاـیٟای ٘اٌی اق ٔایىٛباوتفیٞ ْٛای ٔػتّف ـا ٌفش ؼٙٞؽ.

-

ـٌٟٚای تٍػیُ ،ؼـٔاٖ  ٚپیٍٍیفی عف٘ٛتٟای ٔایىٛباوتفیٔٛی ـا تٛضیص ؼٙٞؽ.

هبیکَببکتزیَم
خٙه ٔایىٛباوتفی( ْٛخؽ )16-1َٚباویُٞای ٛٞاقی فالؽ اوپٛـ ،غیفٔتطفن ٔیباٌؽ .ایٗ باویُٞا ٌاٞی ٔی تٛا٘ٙدؽ ـٌدتٞٝدای
ٍٔٙعب تٍىیُ ؼٙٞؽ .ؼیٛاـ ٜوِّٛی غٙی اق ِیپیؽٞا ٔیباٌؽ و ٝوطص وّ َٛـا ٞیؽـٚفٛبیه واغتٔ ٚ ٝایىٛباوتفی ْٛـا ب ٝبىیاـی اق
ضؽعف٘ٛی وٙٙؽٞ ٜا  ٚـً٘آٔیكیٞای ٔتؽا َٚآقٔایٍٍاٞی ٔمأ ْٚی ٕ٘ایؽٍٙٞ .أی و ٝاـٌا٘یىٓ ـً٘ آٔیكی ٌؽ ،ؼیٍف ٕ٘یتٛا٘ؽ
با ٔطَّٞٛای اویؽی بیـً٘ ٌٛؼ .اق ایٗـ ،ٚباویُٞای اویؽ فىت ٘أیؽٔ ٜیٌ٘ٛؽ .ب ٝعّت ایٗو ٝؼیٛاـ ٜوِّٛی ٔایىٛباوتفیٞ ْٛا
پیسیؽٔ ٜی باٌؽ  ٚایٗ ٌف ٜٚاق اـٌا٘یىٓٞا وػت ـٌؽ ٞىتٙؽ ،اوثف ٔایىٛباوتفیْٞٛا ب ٝآٞىتٍی ـٌؽ ودفؼٞ ٚ ٜدف  12-24وداعت
تمىیٓ ٔیٌ٘ٛؽ .خؽاواقی اـٌا٘یىٓٞای وٙؽ ـٌؽ (ٔثالً ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیهٔ ،ایىٛباوتفی ْٛآٚی -ْٛایٙتفاوّٛالـ -وٕدپّىه
آٚیٔ ،-ْٛایىٛباوتفی ْٛوا٘كاوی) بٞ 3-8 ٝفت ٝا٘ىٛباوی٘ ٖٛیاق ؼاـؼ ،ؼـ ِٛـتی و ٝبیٍتف ٔایىٛباوتفیْٞٛای تٙؽ ـٌؽ (ٔا٘ٙؽ زّ٘ٛد،ٝ
فٛـتٛئیت ،ْٛآبى ٝوٛن) ب 3 ٝـٚق یا بیٍتف ا٘ىٛباوی٘ ٖٛیاق ؼاـ٘ؽٔ .ایىٛباوتفیِ ْٛپف ٜعأُ اتیِٛٛلیه خؿإْ٘ ،یتٛا٘ؽ ؼـ وٍتٞای
بؽ ٖٚوّ َٛـٌؽ ٕ٘ایؽ.
جذٍل  16-1هبیکَببکتزیَمّبی هْن

ارگبًیسن
ٔایىٛباوتفیMycobacterium ْٛ
ٔایىٛباوتفی ْٛآبى ٝوٛن M.abcessus
ٔایىٛباوتفی ْٛآٚیM.avium ْٛ
ٔایىٛباوتفی ْٛزّM.chelonae ٝ٘ٛ
ٔایىٛباوتفی ْٛفٛـتٛئیتM.fortuitum ْٛ

تبریخچِ
ٔایىه یعٙی لاـذ ،باوتفی ْٛیعٙی باویُ وٛزه (باویُ ٌب ٝلاـذ)
آبى ٝوٛن ،اق آبى( ٝتٍىیُ آبى)ٝ
آٚیه ،اق پف٘ؽٌاٖ (عأُ بیٕاـی ٌب ٝوُ ؼـ پف٘ؽٌاٖ)
زّ ،ٝ٘ٛالنپٍت
فٛـتٛئیت ،ْٛاتفالی ،تّاؼفی (اٌاـ ٜب ٝففِتطّب بٛؼٖ پاتٛلٖ)

ٔایىٛباوتفیٕٛٞ ْٛفیّM.haemophilum ْٛ

غ ٖٛؼٚوت ،اٌاـ ٜب٘ ٝیداق بدٚ ٝخدٛؼ غد ٖٛیدا ٕٞدیٗ بدفای ـٌدؽ ؼـ

ٔایىٛباوتفی ْٛایٙتفا وّٛالـ M.intracellular

invitro
ؼـ ٖٚوِّٛی ،اٌاـ ٜب ٝؼاغُ وِّٛی بٛؼٖ باوتفی
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ٔایىٛباوتفی ْٛوا٘كاوی M.kansasii

ٔطّی و ٝاـٌا٘یىٓ بفای اِٚیٗ باـ اق آ٘دا خؽا ٌؽٜ

ٔایىٛباوتفیِ ْٛپفM.leprea ٜ

ِپف ،ٜخؿاْ (عأُ خؿاْ)
ٔاـی ،ْٛٙاق ؼـیا (باوتفیٞدای ٔفبدٛب بد ٝآِدٛؼٌی آ ٞدای ٌدیفیٗ ٚ

ٔایىٛباوتفیٔ ْٛاـیM.marinum ْٛٙ

آ ٞای ٌٛـ)
ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه M.tuberculosis

تٛبفوّ ْٛیعٙی تٛؼٜٞای تٛبفوُ( ،بٚ ٝویّ ٝتٛبفوُ ٍٔػُ ٔدیٌدٛؼ
اٌاـ ٜب ٝتٍىیُ تٛبفوُٞا ؼـ ـی ٝففؼ آِٛؼ)ٜ

ؼـ ضاَ ضاضف ،بیً اق  ٌٝ٘ٛ 100اق ٔایىٛباوتفیْٞٛا ٌٙاوایی ٌؽٜا٘ؽ و ٝبىیاـی اق آٟ٘ا با بیٕاـی ا٘ىا٘ی ٕٞدفاٞ ٜىدتٙؽ (خدؽَٚ
ٌ٘ٛ .)16-2دددٞٝدددای قیدددف عأدددُ اوثدددف عف٘ٛدددتٞدددای ا٘ىدددا٘ی ٔدددیباٌدددٙؽٔ :ایىٛبددداوتفی ْٛتٛبفوّدددٛقیه( ،وٕدددپّىه
تٛبفوّٛقیه:تٛبفوّٛقیه،آففیىا٘،ْٛبٛیه ٔ ٚیىفٚتی) ٔایىٛباوتفیِ ْٛپفٔ ،ٜایىٛباوتفیٔٛىٕپّىه آٚیٔ ،ْٛایىٛبداوتفی ْٛوا٘كاودی،
ٔایىٛباوتفی ْٛفٛـتٛئیتٔ ،ْٛایىٛباوتفی ْٛزّٔ ،ٝ٘ٛایىٛباوتفی ْٛآبى ٝوٛن.
فیشیَلَصی ٍ سبختبر هبیکَببکتزیَم
ٔایىٛبدداوتفی ْٛؼاـای ؼیددٛاـ ٜوددِّٛی پیسیددؽٚ ٜغٙددی اق ِیپیددؽ ٔددیباٌددٙؽ .ؼیددٛاـ ٜوددِّٛی ٔىددی َٛبىددیاـی اق غِّٛددیات
ٍٔػُ باوتفیٞا اوت (ٔثالً اویؽ فىتی ،ـٌدؽ وٙدؽٔ ،مأٚدت بد ٝؼتفخٙدتٞدأ ،مأٚدت بد ٝآ٘تدیبیٛتیدهٞدای ضدؽباوتفیایی
ٔعٕ ،َٛآ٘تیل٘یىیت ٚ ٝتٍىیُ طٙا ) .وداغتٕاٖ اِدّی ؼیدٛاـ ٜودِّٛی ٍٔداب ٝبداوتفیٞدای ٌدفْ ٔثبدت اودت.ؼـ عدیٗ ضداَ،
ؼیٛاـ ٜوِّٛی ٔایىٛباوتفی ْٛبىیاـ پیسیدؽٜتدف اق ودایف ٌدفْ ٔثبدتٞدا اودت  ٚؼاـای یده غٍداس ویتٛپالودٕی ؼاغّدی ٔتٍدىُ
اق با یه الی ٝپپتیؽٌّٚیىاٖ ضػیٓ  ٚفالؽ غٍاس غاـخی ٔی باٌؽ.
جذٍل  16-2ردُبٌذی هبیکَببکتزیَمّبی پبتَصى بزای اًسبى
ارگبًیسن

پبتَصًیسیتِ

کثررزو ٍقررَ در ایررب و
هتحذُ

ٌف ٜٚغیف ـا٘ی٘ٛی
تٛبفوّٛقیه
ِپفٜ
آففیىاْ٘ٛ
بٚٛیه
بٚٛیه (وٛی)BCG ٝ
ٌف1ٜٚـا٘ی(ٖٛفٛتٛوفٛٔٚلٖ ٞای وٙؽ ـٌؽ)
وا٘كاوی
ٔاـیْٛٙ
ویٕیٝ
ٌف2ٜٚـا٘ی(ٖٛاوىٛتٛوفٛٔٚلٖ ٞای وٙؽ ـٌؽ)
قٍِٚایی
اوىفٚفٛالویْٛ
ٌك٘ٛپی
ٌف3ٜٚـا٘ی(ٖٛغیف وفٛٔٚلٖ ٞای وٙؽ ـٌؽ)

پاتٛلٖ ٔطّك
پاتٛلٖ ٔطّك
پاتٛلٖ ٔطّك
پاتٛلٖ ٔطّك
بفغی اٚلات پاتٛلٖ

ٌایع
غیفٌایع
٘اؼـ
٘اؼـ
٘اؼـ

ٔعٕٛالً پاتٛلٖ
ٔعٕٛالً پاتٛلٖ
ٔعٕٛالً پاتٛلٖ

ٌایع
غیفٌایع
غیفٌایع

ٔعٕٛالً پاتٛلٖ
بفغی اٚلات پاتٛلٖ
بفغی اٚلات پاتٛلٖ

غیفٌایع
غیفٌایع
غیفٌایع
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وٕپّىه آٚیْٛ
خٙا٘ٚه
ٕٛٞفیّْٛ
ٔإِٛئٙه
اِٚىفا٘ه
ٌف4 ٜٚـا٘ی(ٖٛتٙؽ ـٌؽٞا)
فٛـتٛئیتْٛ
زّٝ٘ٛ
آبى ٝوٛن
ٔٛوٛل٘یىْٛ

ٔعٕٛالً پاتٛلٖ
ٔعٕٛالً پاتٛلٖ
ٔعٕٛالً پاتٛلٖ
ٔعٕٛالً پاتٛلٖ
ٔعٕٛالً پاتٛلٖ

ٌایع
غیفٌایع
غیفٌایع
غیفٌایع
غیفٌایع

بفغی اٚلات پاتٛلٖ
بفغی اٚلات پاتٛلٖ
بفغی اٚلات پاتٛلٖ
بفغی اٚلات پاتٛلٖ

ٌایع
ٌایع
ٌایع
غیفٌایع

پفٚتییٗ ٞای ؼیٛاـ ٜوّ َٛآ٘تی لٖ ٞای ٕٟٔی ٞىتٙؽ و ٝباعث تطفیه ایٕٙی ودِّٛی بیٕداـاٖ ٔدی ٌد٘ٛؽ ٍٔدتمات پفٚتییٙدی
تػّیُ ٌؽ ٜیا  PPDsب ٝعٛٙاٖ ٔعفف تىت پٛوتی بفای بفـوی تٕان با ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه اوتفاؼٔ ٜی ٌٛؼ.
طبم ٝبٙؽی ـا٘ی ٖٛطفش افتفالی ٔفیؽی بفای واقٔا٘ؽٞی ٔدٕٛعٌ٘ٛ ٝاٌ ٖٛاق ٌٞ ٝ٘ٛای ٔ ٟٓباِیٙی ٔی باٌؽٔ ،ػِّٛاً قٔا٘ی وٝ
ٌٙاوایی  ٚتعییٗ ٛٞیت باوتفی ؼـ آقٔایٍٍا ٜقٔاٖ طٛال٘ی ٞفت ٝتا ٔا ٜـا ؼـ بدفؼاـؼ .اٌفزد ٝأدفٚق ٜاودتفاؼ ٜاق ایدٗ ـٚي بدفای
ٌٙاوایی  ٚتعییٗ ٛٞیت ٔایىٛباوتفی ْٛإٞیت وٕتفی ؼاـؼ.
هبیکَببکتزیَم تَبزکلَسیس
پبتَصًش ٍ ایوٌی
ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه پاتٛلٖ ؼاغُ وِّٛی اوت و ٝلاؼـب ٝایداؼ عف٘ٛت ٞای ٔاؼاْ اِعٕف ٔی باٌؽ  .عف٘ٛت بٚ ٝاوط ٝتٙفه
ؾـات آئفٚوُ عف٘ٛی وىب ٌؽ ٜو ٝپه اق آٖ ب ٝـاٞ ٜای ٛٞایی تطتا٘ی ٔٙتمُ ٔی ٌفؼؼ .ؼـ ایٗ ٔىاٖ ٞا ،باوتفی ٞدا بد ٝؼاغدُ
ٔاوفٚفالٞای آِٛئٛالـ ٘فٛؾ ٔی وٙؽ .ؼـ ٔمایى ٝبا اغّب باوتفی ٞای فاٌٛویت ٌؽٔ ،ٜایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّدٛقیه اق اودیؽی ٌدؽٖ
فاٌٛق ٚ ْٚاؼغاْ فاٌِٛیكٚقٔٚی خٌّٛیفی ٔی وٙٙؽٞ .فزٙؽ فاٌٛویتٛق تٛوط ٔاوفٚفالٞدای آِٛئدٛالـ آغداق ٔدی ٌدٛؼٔ ،اوفٚفالٞدا ٚ
ِٙفٛویت ٞای ؼـ ٌفؼي تٛوط باویُ ٞا  ٚفاوتٛـٞای وٕٛتاوتیه ٔیكباٖ (ٔثالً  C5aوٕپّٕاٖ)  ٚالٌٞ ٝای ودِّٛی بد ٝوداٖ٘ٛ
عف٘ٛی وٍیؽٔ ٜی ٌ٘ٛؽٍٔ .ػّٞ ٝیىتِٛٛلی ایٗ وا٘ ،ٖٛتٍىیُ وِّٟٛای بكـي زٙؽ ٞىت ٝای اق ٔاوفٚفالٞای با  ٓٞاؼغاْ ٌدؽٜ
اوت و ٝوّٞ َٛای الٍ٘فٞا٘ه ٘یك ٘أیؽٔ ٜی ٌ٘ٛؽٔ .اوفٚفالٞای آِٛؼٕٞ ٜسٙیٗ ٔی تٛا٘ٙؽ ؼـ طدی فداق اِٚید ٝبیٕداـی بد ٝغدؽؼ
ِٙفاٚی ٔٛضعی  ٚب ٝؼاغُ خفیاٖ غ ٚ ٖٛوایف بافت ٞا ا٘تٍاـ یابٙؽ (ٔثالً ٔغكاوتػٛاٖ  ،ططاَ ،وّیٞ ٝا ،ویىتٓ عّبی ٔفوكی ).
ٍ٘ا٘ٞ ٝای ٞیىتِٛٛلیه عف٘ٛت ٔایىٛباوتفی ْٛغاِبأؼـ اثف ٚاؤ ًٙیكبداٖ بد ٝعف٘ٛدت ایدداؼ ٔدی ٌدفؼؼ (فاوتٛـٞدای ٚیدفٚال٘ه
اغتّاِی ٔایىٛباوتفیٞ ْٛا ٚتىثیفؼاغُ وِّٛی ٔایىٛباوتفی٘ ْٛمً وٕتفی ؼاـؼ) ٞ ٚف ؼ٘ ٚد ٛودّ T َٛیعٙدی ودّٞ َٛدای T
وٕىی( ٚ ) CD4+وّٞ َٛای  Tویتٛتٛوىیه( ) CD8+ـا تطفیه ٔی وٙؽ .و ٝتطفیه  CD4باعث تِٛیؽ آ٘تی باؼی ٔی ٌٛؼ،
ِٚی ایٗ پاوع ؼـ وٙتفَ بیٕاـی ٔایىٛباوتفی ْٛبی اثف ٔی باٌؽ ،قیفا باوتفی ٞا ؼـ ٔىاٖ ؼاغُ وِّٛی ٌداٖ ٔطافتدت ٔدیٌد٘ٛؽ.
وّٞ َٛای ٕٞ Tسٙیٗ  ٚ IFN-وایف ویتٛوایٗ ٞای ٔاوفٚفالٞای فعاَ ٔی تٛا٘ٙؽ ٔایىٛباوتفی ْٛـا اضاط ٝوفؼ ٚ ٜبىٍٙؽ .وَّٛ
ٞای Tویتٛتٛوىیه ٘یك ٔی تٛا٘ٙؽ وّٞ َٛای فاٌٛویتیه ضاٚی ٔایىٛباوتفیٞ ْٛای ؼـ ضاَ تىثیف ـا ِیك ٕ٘ایٙؽ.
اٌف ؼـ قٔا٘ی ؤ ٝاوفٚفالٞا تطفیه ٌؽ ٜا٘ؽ ٔیكاٖ وٕی آ٘تی لٖ ضضٛـ ؼاٌت ٝباٌؽ باودیُ ٞدا بدا ضدؽالُ آودیب بدافتی اق بدیٗ
ٔی ـ٘ٚؽ .اٌف تعؽاؼ قیاؼی باویُ ٚخٛؼ ؼاٌت ٝباٌؽ ،پاوع ایٕٙی وِّٛی ب٘ ٝىفٚق بافتی ٔٙدف غٛاٞؽ ٌؽ .ضؿف ٔیىف ٚتا ضؽی بٝ
ا٘ؽاق ٜوا٘ ٖٛعف٘ٛت بىتٍی ؼاـؼ .تدٕع ٔٛضعی ٔاوفٚفالٞا (ٌفاِ٘ٔٛٛا) اق ا٘تٍاـ بیٍدتف باودیُ ٞدا خّدٌٛیفی ٔدی وٙدؽ .ایدٗ ٞدا
ٔی تٛا٘ٙؽ ب ٝؼاغُ ٌفاِ٘ٔٛٛای وٛزه(وٕتف اق ٘ ) 3mmفٛؾ وفؼ ٜتٕاْ باویُ ٞای ؼاغُ آٟ٘دا ـا اق بدیٗ ببف٘دؽ  .بدا ٚخدٛؼ ایدٗ،
ٌفاِ٘ٔٛٛاتٛق پٙیفی یا ٘ ىفٚتیه بٚ ٝویّ ٝفیبفیٗ اضاطٌ ٝؽ ٚ ٜب ٝطٛـ ٔٛثفی باویُ ٞا ـا اق وٍتاـ ٔاوفٚفالی ٔطافتت ٔدی وٙدؽ.
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باویُ ٞا ؼـ ایٗ ٔفضّ ٝـاوؽ بالی ٔا٘ؽ ٜیا ٔی تٛا٘ٙؽ واَ ٞا بعؽ قٔا٘ی و ٝضىاویت ایِٕٛٛ٘ٛلیىی بیٕاـاٖ ؼـ ٘تید ٝافكایً وٗ یا
بیٕاـی ایٕٛ٘ٛواپفوی ٛیا ؼـٔاٖ ،وا ًٞیافت ٝباٌؽ  ،ؼٚباـ ٜفعاَ ٌ٘ٛؽ.
اپیذهیَلَصی
اٌف ز ٝبیٕاـی وُ ٔی تٛا٘ؽ ؼـ پفیٕات ٞا  ٚضیٛا٘ات آقٔایٍٍاٞی اق لبیُ غٛوسٞ ٝای ٙٞؽی بٚ ٝخٛؼ آیؽ أا ا٘ىاٖ تٟٙا ٔػكٖ
ط بیعی ٔی باٌؽ .بیٕاـی تٛوط تٕان ٌػُ بٌ ٝػُ بٚ ٝاوط ٝتٙفه آئفٚوُ ٞای عف٘ٛی ٔٙتٍدف ٔدی ٌدٛؼ.ؾـات بدكـي ؼـ
وطص ٔػاطی ب ٝؼاْ افتاؼ ٜبٚ ٝویّ ٝفعاِیت ٔم ٜای ضؿف ٔی ٌٛؼ.أا ،ؾـات وٛزه ضاٚی  1تأ 3یىف ٖٚباویُ وُ ٔی تٛا٘ٙؽ بٝ
فضاٞای آِٛئٛالـ بفوٙؽ  ٚعف٘ٛت ایداؼ ٌفؼؼ.

تٛوط واقٔاٖ بٟؽاٌت خٟا٘ی ( )WHOتػٕیٗ قؼٔ ٜی ٌٛؼ و ٝؼـ واَ  ، 2002یده ود ْٛخٕعیدت خٟداٖ بدا ٔایىٛبداوتفیْٛ
تٛبفوّٛقیه آِٛؼٌ ٜؽ ٜباٌٙؽٔ 8/8 .یّیٛٔ ٖٛـؼ خؽیؽ ٔ 2ٚیّی٘ ٖٛفف ٔفي بٛویّ ٝایٗ باوتفی ٌكاـي ٌدؽ ٜاودت .وٍدٛـٞایی بدا
بیٍتفیٗ بفٚق بیٕاـی ،وٍٛـٞای آویای خٌ ٛٙفلی ،آففیمای قیفِطفا  ٚاـٚپای ٌفلی بٛؼ٘ؽ .اففاؼ با غطف بداالتف بدفای بیٕداـی
وُ  ،اففاؼ بی غإ٘أٖ ،عتاؼاٖ ب ٝاِىُ ٛٔ ٚاؼ ٔػؽـ ،ق٘ؽا٘یاٖ  ٚاففاؼ آِٛؼ ٜبا ٚیفٚن ٔ HIVی باٌٙؽ .ب ٝعّدت ایدٗ ود ٝاق بدیٗ
بفؼٖ وأُ بیٕاـی ؼـ ایٗ بیٕاـاٖ ٍٔىُ اوت ،عف٘ٛت ٔی تٛا٘ؽ ب ٝوایف ٔفؼْ اق خّٕ ٝواـوٙاٖ ٔفاوك بٟؽاٌتی ا٘تماَ یابٙدؽ  ٚبدٝ
عٛٙاٖ ٍٔىُ بٟؽاٌتی عٕٔٛی ٔطفش ٌٛؼ .ایٗ ٔٛض ٛبٚ ٝیم ٜبفای ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه ٔما ْٚب ٝؼاـِ ٚؽق ٔی وٙؽ ،قیفا
بیٕاـا٘ی و ٝؼـٔاٖ ٘أٙاوب ٘ ٚاوافی ؼـیافت ٔی وٙٙؽ ٕٔىٗ اوت بفای ٔؽت قٔاٖ طٛال٘ی ٔىفی بالی بٕا٘ٙؽ.
بیوبری ّبی ببلیٌی
اٌفز ٝوُ ٔی تٛا٘ؽ ٞف عضٛی ـا ؼـٌیف وٙؽ ،اوثف عف٘ٛت ٞا ؼـ بیٕاـاٖ با ایٕٙی وأُ ب ٝـیٞ ٝا ٔطؽٚؼ ٌؽ ٜاوت .اِٚدیٗ وداٖ٘ٛ
ـیٛیٔ ،فوك یا فضاٞای پاییٗ تف ـیٔ ٝی باٌؽ ،خایی و ٝباویُ ٞای وُ ٔی تٛا٘ٙؽ آقاؼا٘ ٝتىثیف یابٙؽ .ایٕٙی وِّٛی بیٕاـاٖ فعداَ
ٌؽ ، ٜتىثیف ٔایىٛباوتفی ْٛؼـ اوثف بیٕاـاٖ طی ٞ 3-6فت ٝبعؽ اق تٕان با اـٌا٘یىٓ ٔتٛلف ٔی ٌٛؼ .تمفیباً  %5بیٕاـاٖ ؼـ تٕان با
ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه ب ٝوٕت بیٕاـی فعاَ طی  2واَ پیً ٔی ـ٘ٚؽ ٛٔ %5-10 ٚاـؼٔ ،ؽت ٞا بعؽ ؼـ ق٘ؽٌی (وداَ ٞدای
آیٙؽ ٜق٘ؽٌی) ؼزاـ بیٕاـی ٔی ٌ٘ٛؽ.
اضتٕاَ ایٗ و ٝعف٘ٛت ب ٝوٕت بیٕاـی فعاَ پیٍففت ٕ٘ایؽ ،ب ٝؼ ٚعأُ یعٙی ؼٚق عف٘ٛی ٚ ٚضعیت ایٕٙی بیٕداـاٖ بىدتٍی ؼاـؼ.
بفای ٔثاَ ،بیٕاـی فعاَ ؼـ  %10بیٕاـا٘ی ؤ ٝبتال بٚ ٝیفٚن ٔ HIVی باٌٙؽ ،ؼـظفف ٔؽت  1واَ په اق تٕان ایداؼ ٔیٌٛؼ.
ؼـ بیٕاـاٖ با عف٘ٛت  ، HIVبیٕاـی ٔعٕٛالً لبُ اق تٟاخٓ وایف عف٘ٛت ٞای ففِت طّب ٍٔاٞؽٔ ٜی ٌٛؼ ؼـ ایٗ ِٛـت ،اضتٕاَ
ا٘تٍاـ بیٕاـی ب ٝغاـج ـی 2 ٝبفابف غٛاٞؽ بٛؼ ٔ ٚی تٛا٘ؽ ب ٝوفعت بٔ ٝفي ٔٙتٟی ٌٛؼٍ٘ .ا٘ٞ ٝا  ٚعالیٓ باِیٙی وُ ٔىاٖ عف٘ٛت
ـا ٍ٘اٖ ٔی ؼٙٞؽ  ٚبیٕاـی اِٚیٔ ٝعٕٛالً بٔ ٝدفای تٙفىی تطتا٘ی ٔطؽٚؼ ٔی باٌؽ .ؼـ آغاق بیٕاـی بی وفِٚؽا ٔی باٌؽ .بیٕاـاٖ
ب ٝطٛـ تیپیه ٌىایات غیف اغتّاِی ٘تیف بی لفاـی ،واٚ ًٞقٖ ،وفف ٚ ٝعفق ٌبا٘ ٝؼاـ٘ؽ .غّط ٕٔىٗ اوت غد٘ٛی یدا زفودی
بٍٛؼ .تِٛیؽ غّط غ٘ٛی با تػفیب بافتی ٕٞفأ ٜی باٌؽ .تٍػیُ وّیٙیىی بٚ ٝاوط ٝـٚي ٞای ؾیُ تمٛیت ٔیٌٛؼ:
(ٍٔ )1اٞؽات ـاؼیِٛٛلی بیٕاـی ـیٛی
(ٚ )2او ًٙتىت پٛوتی ٔثبت
(ٍٔ )3اٞؽات آقٔایٍٍاٞی ٔایىٛباوتفی ْٛبا ـٚي ٔیىفٚوىٛپی یا ؼـ وٍت
یه یا ٞف ؼ ِٛ ٚباالیی ـیٞ ٝا ٔعٕٛالً ؼـ بیٕاـاٖ با بیٕاـی فعاَ ؼـٌیف ٞىتٙؽ وٌ ٝأُ پ٘ٛٔٛٙی یا تٍىیُ آبى ٚ ٝضففٔ ٜیباٌؽ.
ٕٞا٘طٛـ و ٝلبالً ٌفتٌ ٝؽ ،وُ غاـج ـیٛی ٔی تٛا٘ؽ ؼـ ٘تید ٝا٘تٍاـ غ٘ٛی باویُ ٞا طی فاق اِٚی ٝتىثیف ،ـظ ؼٞؽ ٕٔىٗ اودت ؼـ
بیٕاـاٖ ٔبتال ب ٝتٛبفوّٛقیه اـق٘ی یا ٔٙتٍف ٌٛاٞؽی اق بیٕاـی ـیٛی یافت ٍ٘ٛؼ.
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هبیکَببکتزیَم لپزُ
پبتَصًش ٍ ایوٌی
جذام( بیوبری ّبًسي) بٚ ٝویّٔ ٝایىٛباوتفیِ ْٛپف ٜایداؼ ٔی ٌٛؼٕٞ .ا٘ٙؽ تتاٞفات عف٘ٛدت بدا ٔایىٛبداوتفی ْٛتٛبفوّدٛقیه
تتاٞفات باِیٙی خؿاْ بٚ ٝاو ًٙایٕٙی بیٕاـ ٘ىبت ب ٝباویُ ٞا ٚابىت ٝاوت .خؿاْ بِ ٝدٛـت تَبزکلَئیذ  ٚلپزٍهبتَس  ٚجذام
بیٌببیٌی ؼوت ٝبٙؽی ٔیٌٛؼ (خؽ .)16-3 َٚبیٕاـاٖ ؼزاـ خؿاْ تٛبفوّٛئیؽ ٚاو ًٙایٕٙی وِّٛی لٛی ِٚی پاوع ٛٔٛٞـاَ ضدعیفی
ؼاـ٘ؽ .بافت آِٛؼ ٜب ٝطٛـ تیپیه ؼاـای ِٙفٛویت ٞای ففاٚاٖ ٌ ٚفاِ٘ٔٛٛا بٛؼِٚ ٜی باویُ ٞدای ٘ىدبتاً وٕدی ؼاـ٘دؽ (ٌدىُ.)16-1
ٕٞا٘ٙؽ عف٘ٛتٞای ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه ؼـ بیٕاـاٖ با ایٕٙی وأُ ،باوتفی ٔٙدف ب ٝتِٛیؽ وایتٛوایٗ ٞایی (ب ٝطٛـ ٔثاَ ،ا٘تف
ففٌ ٖٚأا  ٚایٙتف ِٛویٗٔ )2-ی ٌٛؼ وٙٔ ٝدف ب ٝفعاِیت ٔاوفٚفالی ،فاٌٛویتٛق  ٚپاوىاقی ٔیىفٚبی ٔیٌٛؼ.
اٌف ز ٝبیٕاـاٖ با جذام لپزٍهبتَس(ٌىُ  ،)16-2پاوع آ٘تی باؼی لٛی ؼاـ٘ؽ ِٚی ٘مُ ٚیم  ٜای ؼـ پاوع وِّٛی ب ٝآ٘تی لٖٞای
ٔایىٛباوتفیِ ْٛپف ٜؼاـ٘ؽ .بٙابفایٗ ب ٝطٛـ تیپیه باویُ ٞا بٚ ٝفٛـ ؼـ ٔاوفٚفالٞای پٛوتی  ٚوّٞ َٛای ٌدٛآٖ اعّدا ٔطیطدی
ؼیؽٔ ٜی ٌٛؼ.ایٗ ففْ اق خؿاْ عف٘ٛی تفیٗ ففْ ٔیباٌؽ.
اپیذهیَلَصی
ٌی ٛبیٕاـی خؿاْ اق واَ  1985بٔ ٝیكاٖ  90ؼـِؽ وا ًٞؼاٌت ٝاوت .ؼـ واَ  1985بیٕاـی ؼـ  122وٍٛـ  ٚؼـ واَ  2003ؼـ
 10وٍٛـ آففیمایی ،آویایی ،آٔفیىای التیٗ ا٘ؽٔیه بٛؼ .تعؽاؼ ٛٔ 620672ـؼ خؽیؽ بٛویّ WHO ٝؼـ واَ ٌ 2002كاـي ٌدؽ.
آـٔاؼیّٞٛا وا٘ ٖٛا٘ؽٔیه ٟ٘ایی ؼـ أفیىا بٌٕ ٝاـ ٔیآیٙؽ.
بیٕاـی با تٕان ٌػُ بٌ ٝػُ ٔٙتمُ ٔی ٌفؼؼ .اٌفز ٟٓٔ ٝتفیٗ ـا ٜآِٛؼٌی ٘اٌٙاغت ٝاوت ،اعتماؼ بف ایدٗ اودت ودٔ ٝدایىٛ
باوتفیِ ْٛپف ٜبٚ ٝاوط ٝتٙفه آئفٚوُ ٞای عف٘ٛی یا بٚ ٝاوط ٝتٕان پٛوتی با تفٌطات تٙفىی  ٚتفٌطات قغٓ ٔٙتمُ ٔی ٌٛؼ.
ٔایىٛباوتفیِ ْٛپف ٜؼـ تفٌطات بیٙی بیٕاـاٖ ٔبتال ب ٝخؿاْ ِپفٔٚاتٛق یافت ٔیٌ٘ٛؽ.

ضکل :16-1رًگ آهیشی اسیذفست اس بیَپسی ّبی پَسرتی بیوربراى هالرته برِ ) (Aجرذام تَبزکلَئیرذ ) (Bجرذام تَبزکلَئیرذ
حذٍاسط ) (Cجذام لپزٍهبتَسی حذٍاسط ) (Dجذام لپزٍهبتَس .بِ افرشایص تعرذاد بربکتزی در ٍترعیت تالرذیل تَبزکلَئیرذ برِ
لپزٍهبتَس دقت کٌیذ.

ٔایىٛباوتفی ِ ْٛپفٕ٘ ٜی تٛا٘ؽ ؼـ وٍدت ٞدای فالدؽ ودّ َٛـٌدؽ وٙدؽ .بٙدابفایٗ ،تأییدؽ آقٔایٍدٍاٞی خدؿاْ ٘یاقٔٙدؽ یافتدٞ ٝدای
ٞیىتٛپاتِٛٛلیىی ٕٞفا ٜبا بیٕاـی باِیٙی  ٚیا ٚاو ًٙتىت پٛوتی ب٘ ٝاْ ِپفٔٚیٗ یا ضضٛـ باویُ ٞای اویؽ فىت ؼـ ضایعات ٔدی
باٌؽ.
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جذٍل  :16-3تظبّزاو ببلیٌی ٍ ایوًََلَصیک جذام
صفبو
ضایعات پٛوتی

جذام تَبزکلَئیذ
ا٘ؽوی اـیتٕاتٛق یا پالن ٞای ٞایپٛپیٍٕا٘تٕٞ ٝفاٜ
با ٔفاوك پ ٚ ٟٗبفخىت ،ٝضاٌیٞ ٝای ٍٔػُ،
آویب عّب ٔطیطی ٕٞفا ٜبا اق ؼوت ـفتٗ وأُ
ضه ،بكـٌی لابُ ـؤیت اعّا ،

ٞیىتِٛٛلی

ا٘فیّتفاویِٙ ٖٛفٛویت ٞا اطفاف وّٞ َٛدای اپیتّیداَ ،غاِباً ٔاوفٚفالٞای وف اِٛؼ ٕٞفا ٜبا
ٚخٛؼ وّٞ َٛای الٍ٘فٞا٘ه ،تعؽاؼ باویُ ٞدای اودیؽ تعؽاؼی وٕی ِٙفٛویت ٞا ،فمؽاٖ
فىت ا٘ؽن یا بىیاـ ٘دازیكؼـ ضدایعات پٛودتی  ٚا٘دؽاْ الٍ٘فٞا٘ه ،باویُ ٞای اویؽ فىت ٔتعؽؼ
ٞای ؼاغّی
باال
پاییٗ

عف٘ٛت قایی
پاوع ایٕٙی:
اقؼیاؼ ضىاویت تأغیفی
وطٛش ایٌّٕٛٛ٘ٛبیٗ
اـیتٕا ٘ٛؼٚقْٚ

فعاَ ؼـ بفابف ِپفٔٚیٗ
طبیعی

جذام لپزٍهبتَس
ٔاوٞ َٛای اـیتٕاتٛق ففاٚاٖ ،پاپ َٛیا ٘ؽَٚ
تػفیب ٌؽیؽ بافتیٔ( ،ا٘ٙؽغضفٚف بیٙی ،اوتػٛاٖ
ٌٛي ٞا ،ؼـٌیفی ٚویع اعّا ٕٞفا ٜبا اق ؼودت
ـفتٗ ضه  ٚعؽْ بكـٌی اعّا

غیف فعاَ ؼـ بفابف ِپفٔٚیٗ
ٞایپف ایٌّٕٛٛ٘ٛبِٛیٕٙی
ٔعٕٛالً ٚخٛؼ ؼاـؼ

ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ

بیوبری ببلیٌی
خؿاْ یه بیٕاـی ٔكٔٗ بٛؼ ٜو ٝپٛوت  ٚاعّا ٔطیطی ـا ؼـٌیف ٔی واقؼ .ؼـٌیفی بافت ٞای ٔتعؽؼ بىتٍی بٚ ٝاود ًٙایٕٙدی
بؽٖ ٔیكباٖ ؼاـؼ .ففْ تٛبفوّٛئیؽ ٔالیٓ تف اوت  ٚبا ٔاوٞ َٛای وٓ ـً٘ پٛوتی تٍػیُ ؼاؼٔ ٜدی ٌد٘ٛؽ (ٌدىٌُ .)20-2دىُ
ِپفٔٚاتٛق با تٍىیُ ٘ؽ ،َٚپالن ،پٛوت ضػیٓ ٌؽ ٚ ٜؼـٌیفی ٔػاب بیٙی (ٌىٍُٔ )20-3ػُ ٔی ٌٛؼ.

ضکل  : 16-2جذام تَبزکلَئیذّ .ز تبیعِ تَبزکلَئیذی بب

ضکل :16-3جذام لپزٍهبتَس .اًفیلتزاسیَى هٌتطز در

بی حس بَدى ٍ ّیپَ پیگوبًتِ بَدى هطخص هیضَد.

پَست بِ ٍسیلِ ًذٍلّبی هتعذد بب اًذاسُّبی هختلف
کِ ّزکذام ضبهل تعذاد سیبدی ببکتزی است.

303

فصل شانزدهم  :مایکوباکتریوم

هبیکَببکتزیَم ّبی آتیپیک
کوپلکس هبیکَببکتزیَم آٍیَم
وٕپّىه ٔایىٛباوتفی ْٛآٚیٌ ْٛأُ ؼٔ ٌٝ٘ٛ ٚایىٛباوتفی ْٛاوتٔ :ایىٛباوتفی ْٛآٚیٔ ٚ ْٛایىٛباوتفی ْٛایٙتفاوّٛالـ .قٔا٘ی و ٝایدٗ
اـٌا٘یىٓ ٞا ٌٙاوایی ٌٍتٙؽ  ،با تىت ٞای بیٌٛیٕیایی ب ٝوػتی اق ٔ ٓٞتٕایك ٌؽ٘ؽ .بٙابفایٗ با ٞدٓ بد ٝعٙدٛاٖ وٕدپّىه آٚیدْٛ
(ٚ ، MACال ٜای و ٝأفٚق ٜاوتفاؼٔ ٜی ٌٛؼ) ٔطفش ٔی ٌ٘ٛؽٞ .فؼٌ٘ٛ ٚد ٝؼـ افدفاؼی ود ٝایٕٙدی وأدُ ؼاـ٘دؽ بیٕداـی ایدداؼ
ٔی ٕ٘ایٙؽ ِٚی ٔایىٛباوتفی ْٛاٚی ْٛؼـ اففاؼی و ٝآِٛؼ ٜبٞ HIV ٝىتٙؽ بیٍتف ؼیؽٔ ٜی ٌٛؼ .ایٗ ٌٞ ٝ٘ٛا ؼـ  ٕٝٞخا اق خّٕد ٝآ
(آ ٌیفیٌٗٛ ،ـ ،الیا٘ٛن ،آ آٌأیؽ٘ی) ٌیاٞاٖ  ٚغان ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ .لبُ اق ایٙى٘ ٝمُ ایٕٙی اوتىابی (ایؽق) اپیؽٔی ٌٛؼ ضضٛـ
اـٌا٘یىٓ ؼـ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای باِیٙی عٕٔٛاً بِٛ ٝـت وّ٘ٛیكاویٌ ٖٛؿـا یا ب ٝطٛـ غیف ٌایع بِٛ ٝـت پ٘ٛٔٛٙی ٔكٔٗ بٛؼ .بیٕاـی ـیدٛی
ؼـ اففاؼ ؼاـای ایٕٙی وأُ یىی اق و ٝففْ قیف اوت :بیٕاـی غاِباً ؼـ ٔفؼاٖ ٔیا٘ىاَ  ٚیا پیف ویٍاـی و ٝبیٕاـی ـیدٛی قٔیٙد ٝای
ؼاـ٘ؽ ،ؼیؽٔ ٜی ٌٛؼ .ؼـ ایٗ بیٕاـی ب ٝآـأی ضففٞ ٜا ؼـٌیف ٌؽ ٚ ٜؼـ ـاؼیِٛٛلی ،ویٌ ٝٙبی ٝتٛبفوّٛقیه ب٘ ٝتف ٔی ـوؽ .ؼٔٚیٗ
ففْ عف٘ٛت ٘اٌی اق  ، MACؼـ ق٘اٖ وإِٙؽ غیف ویٍاـی ؼیؽٌ ٜؽ ٚ ٜبا ٔفي ٔ ٚیف باالیی ٕٞفا ٜاوت .ؼـ ایٗ بیٕداـاٖ اـتٍداش
ِٔ ٛیا٘ی  ٚبػً تطتا٘ی ِ ٛفٛلا٘ی ـی ٝزپ ،تتاٞفات ٘ؽٚالـ ؼـ ـاؼیٌٛفافی  ٚبفٍ٘ٚىتاقی ؼیؽٔ ٜی ٌٛؼ .ؼـ ٚالع ایٗ بیٕاـی
ابتؽا ؼـ ق٘اٖ ٔىٗ وػت ٌیف و ٝخّٛی عطى ٝغٛؼ ـا ٔی ٌیف٘ؽ ؼیؽٌ ٜؽ ٜزفا و ٝبا ٟٔاـ وفف ٝب ٝطٛـ ٔكٔٗ تغییفات اِتٟابی غیف
اغتّاِی ؼـ ـیٞ ٝا ـُظ ٔی ؼٞؽ  ٚففؼ ـا ٘ىبت ب ٝعف٘ٛت با ٔ MACىتعؽتف ٔی وٙؽ .ایٗ بیٕاـی Lady Windermere's
٘ syndromeاْ ؼاـؼٌ .ىُ و ْٛاق بیٕاـی ٘اٌی اق  MACتٍىیُ ٘ؽٞ َٚای ـیٛی ٔٙففؼ اوت.

ٔایىٛباوتفی ْٛآ ٚیٌ ْٛایع تفیٗ ٌ٘ٛدٔ ٝایىٛبداوتفی ْٛعأدُ ٘دؽٞ َٚدای ـیدٛی ٔٙفدفؼ اودت .بیٕداـی ؼـ ٌدفٞ ٜٚدای ٔػتّدف
بیٕاـاٖ ففق ٔ ی وٙؽ ،عف٘ٛدت وٕدپّىه آٚید ْٛؼـ بیٕداـاٖ ایدؽقی بد ٝطدٛـ تیپیده بدِ ٝدٛـت عف٘ٛدت ٔٙتٍدفٔ ٜدی باٌدؽ ٚ
ؼـ ٞف اـٌا٘ی ٔی تٛا٘ؽ ٔٙتٍف ٌ٘ٛؽ .بافدت ٞدای ایٕٙدی بیٕداـاٖ پدف اق ٔایىٛبداوتفیٔ ْٛدی باٌدٙؽ ِ ٚدؽٞا تدا ٞدكاـاٖ باودیُ
ؼـ ٞف ٔیّی ِیتدف اق غدٚ ٖٛخدٛؼ ؼاـ٘دؽ .عف٘ٛدت ٞدای ٔٙتٍدف بدا وٕدپّىه ٔایىٛبداوتفی ْٛآٚید ْٛبدٚ ٝیدم ٜؼـ بیٕداـا٘ی ود ٝؼـ
ٔفاضُ ا٘تٟایی اغتالَ ایٕٙدی ٞىدتٙؽ ٔعٕدٔ َٛدی باٌدؽ(قٔدا٘ی ودٌ ٝدٕاـي ودِّٛی  T-CD4+بد ٝضدؽٚؼ  10ودّ َٛؼـ ٞدف
ٔ mm3ددی ـوددؽ) .غٌٛددبػتا٘ ٝبددا ٚخددٛؼ ؼـٔدداٖ ضددؽ ٚیفٚوددی  ٚاوددتفاؼ ٜاق آ٘تددی بیٛتیدده ٞددای ـایددح ؼـ پفٚفیالوىددی،
بیٕدداـی ٞددای ٘اٌ دی اق  MACؼـ بیٕدداـاٖ آِددٛؼ HIV ٜوٕتددف ٌددؽ ٜاوددتٞ .ددف زٙددؽ ؼـ بعضددی بیٕدداـاٖ ایددؽقی ،بیٕدداـی
٘اٌی اق وٕپّىه ٔایىٛباوتفی ْٛآٚی ْٛبد ٝؼ٘بداَ تٕدان ـیدٛی (ٔثدُ آئفٚودُ ٞدای عفد٘ٛی ،آ آِدٛؼ )ٜـظ ٔدی ؼٞدؽ ،عمیدؽٜ
بف ایٗ اوت و ٝبىیاـی اق عف٘ٛت ٞا بعؽ اق بّدع باودیُ ٞدا ٌدىُ ٔدی ٌیدفؼ .بعدؽ اق تٕدان بدا ٔایىٛبداوتفی ،ْٛتىثیدف ؼـ غدؽؼ
ِٙفاٚی ٔٛضعی ٌفٔ ٚی ٌٛؼ ،ب ٝؼ٘بداَ آٖ ا٘تٍداـ ویىدتٕیه ـٚی ٔدی ؼٞدؽ تتداٞفات بداِیٙی بیٕداـی تدا قٔدا٘ی ود ٝتدٛؼٜ
باویُ ٞا ب ٝعّٕىفؼ طبیعی اـٌاٖ آویب ٚاـؼ ٘ىٙٙؽ ٍٔاٞؽٕ٘ ٜی ٌٛؼ .ا٘تماَ ٌػُ بٌ ٝػُ ثابت ٍ٘ؽ ٜاوت.
سبیز هبیکَببکتزیَمّبی کٌذ رضذ
بىددیاـی اق ٔایىٛبدداوتفیٞ ْٛددای وٙددؽ ـٌددؽ ٔددی تٛا٘ٙددؽ باعددث بیٕدداـی ا٘ىدداٖ ٌدد٘ٛؽ .بدد ٝؼ٘بدداَ پیٍددففت ـٌٚددٟای
تٍػیّیٞ ٌٝ٘ٛ ،ای خؽیؽی ٌدكاـي ٌدؽ ٜا٘دؽ .بیٕاـیٟدایی اق لبیدُ ایدؽق ،بدؽغیٕی ٞدا  ٚپی٘ٛدؽ اعضداس بدٕٞ ٝدفا ٜاودتفاؼ ٜاق
ؼاـٞٚای ایٕٛٙواپفوی ٛخٕعیتدی اق بیٕداـاٖ ـا ا یدداؼ ودفؼ ٜاودت ود ٝبد ٝاـٌا٘یىدٓ ٞدایی بدا ٚیدفٚال٘ه ٘ىدبت ًا پداییٗ ضىدان
ٞىددتٙؽ .بعضددی ٔایىٛبدداوتفیٞ ْٛددا بیٕدداـی ٍٔدداب ٝبددا وددُ ـیددٛی ایددداؼ ٔددیوٙددؽ (ٔایىٛبدداوتفی ْٛبددٚٛیه ٔ ٚایىٛبدداوتفیْٛ
وا٘كاوی) .وایف ٌٞ ٝ٘ٛا ٔعٕٛالً ایداؼ عف٘ٛت ٞای ٔٛضعی ؼـ بافت ِٙفاتیه ٔیوٙٙؽ (ٔایىٛباوتفی ْٛاوىفٚفٛالوی.)ْٛ
اوثف ایٗ ٔایىٛباوتفیٞ ْٛدا اق آ  ٚغدان ٌ ٚداٞی ضیٛا٘دات آِٛؼٔ(ٜایىٛبداوتفی ْٛبدٚٛیه عأدُ ودُ ٌداٚی) خدؽا ٌدؽ ٜا٘دؽ.
غاِب ًا خؽاوداقی ایدٗ ٔایىٛبداوتفیٞ ْٛدا ؼـ ٕ٘٘ٛدٞ ٝدای وّیٙیىدی وّ٘ٛیكاودیٌ ٖٛدؿـا بدا اـٌا٘یىدٓ ٞدا ـا ٍ٘داٖ ٔدی ؼٞدؽ .بدٝ
اوتثٙاس ٌ٘ٛد ٝبدٚٛیه  ٚودایف ٔایىٛبداوتفیٞ ْٛدای ٚابىدت ٝبد ٝتٛبفوّدٛقیه ،ا٘تٍداـ ٌدػُ بدٌ ٝدػُ ایدٗ ٔایىٛبداوتفیْٛ
ٞا ٍٔاٞؽٍ٘ ٜؽ ٜاوت.
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هبیکَببکتزیَم ّبی تٌذ رضذ
ال تٛضیص ؼاؼٌ ٜدؽٔ ،ایىٛبداوتفیٞ ْٛدای غیدف تٛبفوّدٛقیه ٔدی تٛا٘ٙدؽ بد ٝؼٌ ٚدف ٜٚوٙدؽ ـٌدؽ  ٚودفیع اِفٌدؽ
ٕٞا٘طٛـ و ٝلب ً
(ـٌؽ ؼـ وٕتف اق  7ـٚق) تمىیٓ ٌ٘ٛؽ .افتدفاق بدیٗ ٔایىٛبداوتفی ْٛودفیع ـٌدؽ  ٚوٙدؽ ـٌدؽ ٟٔدٓ ٔدی باٌدؽ (قیدفا تٙدؽ ـٌدؽٞا
اق پتا٘ىیُ بیٕاـی قائی وٓ تفی بفغدٛـؼاـ ٞىدتٙؽ)  ٚبدا ـ٘دً آٔیدكی اغتّاِدی ٔایىٛبداوتفیٞ ْٛداوٓ تدف ـ٘دً ٔدی ٌیف٘دؽ
 ٚب ٝآ٘تی بیٛتیه ٞای ضدؽ باوتفیدایی ضىدان تف٘دؽ تدا آ٘تدی بیٛتیده ٞدایی ود ٝبدفای ؼـٔداٖ عف٘ٛدت ٞدای ٔایىٛبداوتفیْٛ
ٞا اوتفاؼٔ ٜدی ٌد٘ٛؽٌ٘ٛ .دٞ ٝدایی ود ٝغاِبد ًا ؼـ اـتبداب بدا بیٕداـی ٞىدتٙؽ ٌدأُ ٔایىٛبداوتفی ْٛفٛـتٛئیتدٔ ،ْٛایىٛبداوتفیْٛ
زّٔ ،ٝ٘ٛایىٛباوتفی ْٛآبى ٝوٛن ٔیباٌٙؽ.
ٔایىٛبدداوتفیٞ ْٛددای تٙددؽ ـٌددؽ بدد٘ ٝددؽـت ایددداؼ عف٘ٛددت ٞددای ٔٙتٍددف ٔددی وٙٙددؽ .آٟ٘ددا ٔتددؽا َٚتددفیٗ اـٌا٘یىددٓ ٞددای ِٔٛددؽ
بیٕاـی ٞىتٙؽ و ٝبٚ ٝاوط ٝتفٔٚا یا عف٘ٛدت ٞدای ٘اٌدی اق الدؽأات پكٌدىی ٚاـؼ بافدت ٞدای قیدف خّدؽی عٕیدك ٔدیٌد٘ٛؽ
(ٔا٘ٙؽ عف٘ٛتٞای ٘اٌی اق وداتتف ٞدای ؼاغدُ ـٌدی ،پا٘ىدٕاٖ آِدٛؼ ،ٜپفٚتكٞدا اق لبیدُ ؼـیسدٞ ٝدای لّبدی ،ؼیداِیك ِدفالی یدا
بف٘ٚىٛوىٛپی)ٔ .تأوفاٌ٘ ٝی ٛعف٘ٛت با ایٗ اـٌا٘یىدٓ ٞدا ـ ٚبد ٝافدكایً اودت٘ .تدف بد ٝایدٗ ود ٝبیٍدتف بیٕداـاٖ بىدتفی ؼـ
ٔعفْ غطف ٞىتٙؽ ٔفالبت پكٌىی ِطیص اضتٕاَ ق٘ؽٌی بیٕاـاٖ با ایٕٙی ِالضیت ؼاـ ـا طٛال٘ی غٛاٞؽ وفؼ.

تطخیص آسهبیطگبّی
تىت ٞای آقٔایٍٍاٞی افتفالی ؼـ تٍػیُ عف٘ٛت ٞای ٘اٌی اق ٔایىٛباوتفی ْٛؼـ خؽ 20-4 َٚفٟفوت ٌؽٜا٘ؽ.
ارسیببی ایوٌی سلَلی
یه تىت لؽیٕی بفای اـقیابی پاوع بیٕاـاٖ و ٝؼـ ٔعفْ ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه لفاـ ٌففت ٝا٘ؽ تىت پٛوتی تٛبفوِٛیٗ اوت.
ٚاو ًٙب ٝتكـیك ؼاغُ خّؽی آ٘تی لٖ ٞای ٔایىٛباوتفیٔ ْٛی تٛا٘ؽ بیٗ اففاؼ آِٛؼ ٚ ٜآِٛؼٍ٘ ٜؽٔ ٜتفاٚت باٌؽ .تٟٙا ٔؽـن عف٘ٛت
با ٔایىٛباوتفی ْٛؼـ اوثف بیٕاـاٖ یه ٚاو ًٙتىت پٛوتی ٔثبت ؼائٓ اوت  ٚـاؼیٌٛفافی وّىیفیىاوی ٖٛوا٘ٞ ٖٛای فعاَ اِٚید ٝؼـ
ـیٞ ٝا یا ؼیٍف اـٌاٖ ٞا ـا ثابت ٔی وٙؽ .آقٔایً با آ٘تی لٖ ٞای پفٚتییٙی اوتػفاج ٌؽ ٜاق ٔایىٛبداوتفی ْٛتٛبفوّدٛقیه ٔعٕدٛالً
بیٍتف اوتفاؼٔ ٜی ٌٛؼٞ .ف زٙؽ تىت ٞای پٛوتی با وایف آ٘تی لٖ ٞای ٔایىٛباوتفیایی غاَ ٌٞ ٝ٘ٛا طفاضی ٌؽ ٜا٘ؽ.
أفٚق ٜب ٝطٛـ ٔتؽا َٚاق آ٘تی لٖ تٛبفوِٛیٗ PPD ،و ٝپفٚتییٗ تػّیُ ٌؽ ٜؼیٛاـ ٜوِّٛی اوت اوتفاؼٔ ٜی ٌٛؼ  .ؼـ ایٗ تىت،
ٔمؽاـ ٔعیٙی آ٘تی لٖ(ٔ 0/1; PPDیىفٌٚفْ یا ٚ 5اضؽ تٛبفوِٛیٗ) ب ٝالی ٝؼاغُ خّؽی پٛوت بیٕاـ تّمیص ٔی ٌفؼؼٚ .او ًٙتىت
پٛوتی  48واعت بعؽ ا٘ؽاقٌ ٜیفی ٔی ٌٛؼٚ .اؤ ًٙثبت بف اوان خٕعیت  ٚاففاؼ ٔتفاٚت تعییٗ ٔی ٌٛؼ  .یده ٚاودٔ ًٙثبدت
ٔ PPDعٕٛالً ٞ 3-4فت ٝبعؽ اق تٕان با ٔای ىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه آٌىاـ ٔی ٌٛؼ .تٕان با وایف ٔایىٛباوتفیٞ ْٛا باعث ٚاوًٙ
ٔتماطع با تٛبفوِٛیٗ ٔی ٌٛؼ ،أا ٚاو ًٙعٕٔٛاً وٕتف اق ٔ 10mmی باٌؽ .بیٕاـاٖ آِٛؼ ٜبدا ٔایىٛبداوتفی ْٛتٛبفوّدٛقیه ٕٔىدٗ
اوت ب ٝتىت پٛوتی تٛبفوِٛیٗ پاوع ٘ؽٙٞؽ (آ٘فلیه یا بی پاوع ) .بٙابفایٗ ٕٞیٍ ٝاق آ٘تی لٖ وٙتدفَ بایدؽ ؼـ تىدت تٛبفودِٛیٗ
اوتفاؼٕٛ٘ ٜؼ.
ٚاو ًٙبِ ٝپفٔٚیٗ و ٝاق ٌِ ٝ٘ٛپف ٜغیففعاَ تٟیٌ ٝؽ ٜاوت ،بفای تأییؽ تٍػیُ وّیٙیىی خؿاْ تٛبفوّٛئیؽی با اـقي ٔی باٌؽ.
وفتی پاپٛالـ ٞ 3-4فت ٝبعؽ اق تكـیك ؼاغُ خّؽی آ٘تی لٖ آٌىاـ ٔیٌٛؼ .ایٗ تىت بفای تٍػیُ بیٕاـاٖ با خؿاْ ِپفٔٚاتٛق ٔفیؽ
ٕ٘ی باٌؽ ،قیفا ایٗ زٙیٗ بیٕاـا٘ی ٘ىبت ب ٝآ٘تی لٖ آ٘فلیه ٔی باٌٙؽ.
اغیفاً ( )FDAأفیىا تىت خایٍكیٙی ـا ب ٝخای تىت پٛوتی تٛبفوِٛیٗ تأییؽ وفؼ ٜاوت .اوان تىدت ٔمدؽاـ ایٙتففدفٌ ٖٚأدای
تفٌص ٌؽ ٜاق ِٙفٛویت ٞای ضىان ٌؽ ٜؼـ غ ٖٛبیٕاـاٖ اوت و ٝبٔ ٝؽت یه ٌب با  PPDا٘ىٛبٌ ٝؽ ٜباٌٙؽ .با ٚخٛؼ ایٗ ودٝ
تىت ( )QuantiFERON-TB testوٕتف تطت تأثیف غطا  ٚاٌتباٞات لفائت وٙٙؽ ٜلفاـ ٔی ٌیفؼ ِٚی ضىاودیت  ٚاغتّاِدیت
بٟتفی ٘ىبت ب ٝتىت پٛوتی ٘ؽاـؼ.
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جذٍل 16-4تطخیص آسهبیطگبّی بیوبری هبیکَببکتزیَهی
ضٌبسبیی
اـقیابی ایٕٙی وِّٛی (تىت پٛوتی)
هیکزٍسکَپی
ـً٘ آٔیكی اویؽ فىت وفب َٛفٌٛیٗ
ـً٘ آٔیكی اویؽ فىت فّٛـٚوفْٚ
پفٞ ٚای اویؽ٘ٛوّییه ٔىتمیٓ
کطت
وٍت ٞای خأؽ آٌاـؼاـ  ٚتػٓ ٔفغ ؼاـ
وٍت ٞای آبٌٍٛت
تطخیص
ِفات ٔففِٛٛلیه
ٚاوٞ ًٙای بیٌٛیٕیایی
آ٘اِیك زفبی ٞای ؼیٛاـ ٜوَّٛ
پفٞ ٚای اویؽ٘ٛوّییه
تٛاِی ٞای اویؽ٘ٛوّییه

جذٍل 16-5هعیبرّبی اختصبصی ٍاکٌص هثالت هطتقبو پزٍتئیٌی خربلص در بیوربراًی کرِ در هعرز
هبیکَببکتزیَم تَبزکلَسیس ّستٌذ
ٍاکٌص در بزابز PPD
وفتی <5mm

بیٕاـاٖ ٔ HIVثبت ،بیٕاـاٖ ؼـیافت وٙٙؽ ٜؼـٔاٖ ایٕٛ٘ٛواپفوی ،ٛتٕان اغیدف بدا بیٕداـاٖ
وّی ،بیٕاـاٖ ؼاـای ـاؼیٌٛفافی غیفٔعٕ َٛبا پیً قٔی ٝٙوّی

وفتی <10mm

ٟٔاخفات اغیف اق وٍٛـٞای ؼاـای وُ ا٘ؽٔیهٔ ،عتاؼاٖ تكـیمدی ،افدفاؼ وداوٗ ؼـ ٘مداب ؼـ
ٔعفْ غطف (ٔا٘ٙؽ ق٘ؽا٘یاٖ ،واوٙیٗ وفای ودإِٙؽاٖ ،بیٕداـاٖ ایدؽقی  ٚبدی غإ٘داٖ ٞدا،
ٌیفغٛاـٌاٜٞا ،آقٔایٍٍأ ٜیىفٚبیِٛٛلی) اففاؼ ؼاـای ٌفایط پدف غطدف (ٔا٘ٙدؽ ودیىیّٛقیه،
ؼیابت٘ ،اـوای ٔكٔٗ وّیٛی ،اغتالالت ٕٞاتِٛٛلیه ،واٚ ًٞقٖ ٌؽیؽٌ ،اوتفوتٔٛی ،بدای
په لل٘-ْٛایّی ،)ْٛاطفاَ وٕتف اق  4واَ و ٝؼـ تٕان با باِغیٗ پف غطف لفاـ ؼاـ٘ؽ

وفتی< 15 mm

اففاؼی و ٝؼـ ٔعفْ غطف اق ٘تف وُ ٞىتٙؽ
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هیکزٍسکَپی
تٍػیُ ٔیىفٚوىٛپی باویُ ٞای اویؽ فىت ؼـ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای باِیٙی وفیع تفیٗ ـا ٜبفای تأییؽ بیٕاـی ٔایىٛبداوتفیٔ ْٛدی باٌدؽ.
ٕ٘ ٝ٘ٛباِیٙی با وفب َٛفٌٛیٗ (هتذّبی سیل ًلسَى یب کربیٌیَى) یدا ـ٘دًٞدای اٍراهریي-رٍداهریي فلَرسرٌت (ـٚي
فلَرٍکزٍم تَرٍآًت ) ـً٘ آٔیكی ٔی ٌٛؼ .وپه با یه ٔطّ َٛاویؽ اِىُ ـً٘ بفی ٌؽ ٚ ٜبعؽ اق آٖ ـً٘ آٔیكی قٔیٙد ٝای
ا٘داْ ٔی ٌٛؼٞ ٕٝ٘ٛ٘ .ا با ٔیىفٚوىٛپ ٘ٛـی یا اٌف ـً٘ٞای فّٛـوٙت اوتفاؼٌ ٜؽٜا٘ؽ ،با ٔیىفٚوىٛپ فّٛـوٙت بفـوی ٔیٌ٘ٛؽ
(ٌىُ .)16-4ـٚي فّٛـٚوف ْٚتٛـٚآ٘ت ضىان تف ٔی باٌؽ ،قیفا ٕ٘ ٝ٘ٛوفیعاً با بكـٌٕٙایی پاییٗ اوىٗ ٌؽ ٚ ٜوپه ٚخٛؼ باویُ
ٞای اویؽ فىت با ؼـٌت ٕ٘ایی بكـي تف تأییؽ ٔی ٌ٘ٛؽ.
ؼـ یه و ْٛتا ّ٘ف تٕاْ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای وٍت ٔثبت ،باویُ ٞا بٚ ٝویّ ٝـٚي ٔیىفٚوىٛپی اویؽفىت ٍٔػُ ٔی ٌ٘ٛؽ .ضىاویت
ایٗ آقٔایً باال اوت غِّٛاً:
( )1بفای ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تٙفىی ( بٚ ٝیم ٜبیٕاـاٖ با ضففٍٔ ٜػُ په اق ا٘داْ ـاؼیٌٛفافی)
(ٞ ٕٝ٘ٛ٘ )2ایی ؤ ٝایىٛباوتفیٞ ْٛای قیاؼی اق وٍت خؽا ٌؽ ٜا٘ؽ .بٙابفایٗ ،ایٗ ٚاو ًٙـً٘ آٔیكی اویؽفىدت ٔثبدت
ؼِیُ بف آِٛؼٌی ففاٚاٖ اوت .اغتّاِیت آقٔایً بیٍتف اق 95ؼـِؽ ٔی باٌؽ.
پزٍة ّبی اسیذًَکلئیک
ٞفزٙؽ ـٚي ٔیىفٚوىٛپی اطالعات ٔفبٛب بٚ ٝخٛؼ بیٕاـی ٔایىٛباوتفی ْٛـا ففأ ٓٞی وٙؽ ،أا ایٗ ـٚي ٕ٘دی تٛا٘دؽ تٍدػیُ
ٌٞ ٝ٘ٛای غاَ ٔایىٛباوتفی ْٛـا ٌأُ ٔی ٌٛؼ .ب ٝایٗ ؼِیُ ،تىٙیه ٞایی بفای آٌىاـواقی ٚخدٛؼ تدٛاِی ٞدای اودیؽ٘ٛوّییه
غاَ ٔایىٛباوتفی ْٛؼـ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای باِیٙی تٛوع ٝپیٍففت وفؼ ٜا٘ؽ .ب ٝعّت ایٗ و ٝتٟٙا تعؽاؼ وٕدی بداوتفی ٕٔىدٗ اودت ٚخدٛؼ
ؼاٌت ٝباٌٙؽ .تىٙیه ٞای ٔتٛٙعی اوتفاؼٔ ٜیٌ٘ٛؽ (ٔثالً  ، LCR، PCRتىثیف بٚ ٝاوط ٝـٛ٘ٚیىی) .ـٚي ٞدایی ود ٝبد ٝطدٛـ
ٔتؽا َٚاوتفاؼٔ ٜی ٌ٘ٛؽ ،بفای ٔایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه اغتّاِی ِٚی ٘ىبتاً غیف ضىان ٞىتٙؽ .ایٗ ـٚي ٞا ابكاـ تٍػیّی
ٔفیؽی بفای اثبات اضتٕاِی ٔی باٌٙؽ .ب ٝعالٌٙ ٜٚاوایی تٛاِی لٖ ٞا ٔی تٛا٘ٙؽ بفای تعییٗ ٛٞیدت  ٚتٍدػیُ ٚودیعی اق ٌ٘ٛدٝ
ٞای ٔایىٛباوتفی ْٛاوتفاؼٌ٘ٛ ٜؽ .ب٘ ٝتف ٔی ـوؽ ؼـ ؼ ٝٞآیٙؽ ٜضىاویت  ٚلؽـت افتفاق ظفیف ایٗ ـٚي ٞا ب ٝطٛـ وأدُ ثابدت
ٌٛؼ  ٚب ٝعٛٙاٖ تىت خایٍكیٗ ـٚي ٔیىفٚوىٛپی لفاـ بٍیف٘ؽ.

ضکل16-4رًگ آهیشی اسیذ فست اس هبیکَببکتزیَم تَبزکلَسیس A :رًگ آهیشی بب کزبَل فَضیي بب استفبدُ اس رٍش کبیٌیَى.
 Bرًگ آهیشی بب رًگ ّبی فلَرسبًس اٍراهیي – رٍداهیي بب رٍش فلَرٍکزٍم تَرٍآًت

کطت
ٔایىٛباوتفیٞ ْٛایی و ٝباعث بیٕاـی ـیٛی ٔی ٌ٘ٛؽ (بٚ ٝیم ٜؼـ بیٕاـاٖ ؼاـای غاـ وّی ؼـ ـی )ٝؼـ تفٌطات تٙفىدی بد ٝففاٚا٘دی
یافت ٔی ٌ٘ٛؽ (ب ٝطٛـ ٔثاَ 108 ،باویُ ؼـ ٞف ٔیّی ٔتف یا بیٍتف) .ب ٝؼودت آٚـؼٖ اـٌا٘یىدٓ ٞدا ؼـ بیٕداـا٘ی ودٕ٘ٛ٘ ٝد ٝغّدط
ِبطٍاٞی آٟ٘ا بفای  3ـٚق ٔتٛاِی خٕع آٚـی ٌؽ ٜباٌؽ ،اطٕیٙاٖ بػً غٛاٞؽ بٛؼِٚ .ی خؽاواقی ٔایىٛبداوتفی ْٛتٛبفوّدٛقیه ٚ
وایف ٔایىٛباوتفیٞ ْٛا ) (NTMیا  Non tuberculosis mycobacteriumاق وایف خاٞا ؼـ بیٕداـاٖ بدا بیٕداـی ٔٙتٍدف
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ٍٔىُ تف ٔی باٌؽ (ب ٝطٛـ ٔثأَ ،دفای اؼـاـی تٙاوّی ،بافت ٞأ ،ایع ٔغكی ٘ػاعی).ؼـ زٙیٗ ٔٛاـؼی ،بایؽ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛدای اضدافی
بفای وٍت ٞا خٕع آٚـی ٌ٘ٛؽ ٔ ٚمؽاـ قیاؼی ٔایع یا بافت بایؽ ٌففتٌٛ ٝؼ.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛایی اق لبیُ غّط ؼـ ابتؽا با یه ٔطٌّٙ َٛؽقا (ٔا٘ٙؽ ٞیؽـٚوىیؽ وؽیٓ  ) %2بفای اق بیٗ بفؼٖ اـٌا٘یىٓ ٞایی ؤ ٝی تٛا٘ٙؽ
٘تایح واؾ ایداؼ وٙٙؽ آِٛؼٌی قؼایی غٛاٙٞؽ ٌؽٔ .ایىٛباوتفی ْٛؼـ ٔمابُ عُٕ لّیایی ٔػتّفی و ٝباوتفی ٞدای تٙدؽ ـٌدؽ ـا اق
بیٗ ٔی بفؼٔ ،مأٚت وفؼ ٚ ٜبٕٞ ٝیٗ ؼِیُ خؽاواقی ا٘تػابی ٔایىٛبداوتفی ْٛفدفأ ٓٞدی ٌدٛؼ .آِدٛؼٌی قؼایدی قیداؼ ٕ٘٘ٛدٞ ٝدا،
ٔایىٛباوتفی ْٛـا اق بیٗ ٔی بفؼ ،بٙابفایٗ ایٗ ـٚي قٔا٘ی و ٝب ٝطٛـ ٘فٔاَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای اوتفیُ آقٔایً ٔی ٌ٘ٛؽ یا قٔا٘ی و ٝتعؽاؼ
وٕی ٔایىٛباوتفیٚ ْٛخٛؼ ؼاٌت ٝباٌؽ ا٘داْ ٕ٘ی ٌٛؼ.
تطخیص هقذهبتی
غِّٛیات ـٌؽ ٛٔ ٚـفِٛٛلی وّٙی ٔی تٛا٘ؽ بفای تٍػیُ اِٚی ٝاوثف ٌٞ ٝ٘ٛای ٔتؽأ َٚایىٛبداوتفی ْٛاودتفاؼٌ ٜد٘ٛؽ .بٙدابفایٗ
فمط بیٕاـاٖ آِٛؼ ٜبٔ ٝایىٛباوتفیٟٔٛای ٌف ٜٚتٛبفوّٛقیه ٌٙاوایی ٌؽٚ ٜآ٘تی بیٛتیه ٞای پیٍٍیفی وٙٙؽ ٜؼـیافدت ٔدی وٙٙدؽ.
ٕٞسٙیٗ ،تٍػیُ ٔمؽٔاتی یه ایكٔ ِٝٚی تٛا٘ؽ ٔٙدف ب ٝؼـٔاٖ ضؽٔیىفٚبی تدفبی ٌٛؼ.
تطخیص قطعی
ٔایىٛباوتفی ْٛبا اوتفاؼ ٜاق ـٌٟٚای ٔػتّفی ب ٝطٛـ لطع تٍػیُ ؼاؼٔ ٜی ٌٛؼ .تىت ٞای بیٌٛیٕیایی ـٚي اودتا٘ؽاـؼی بدفای
تٍػیُ ٔایىٛباوتفیٔ ْٛی باٌٙؽ ،أا ٘تایح تىت ٞا تا ضؽالُ ٞ 3فت ٝیا بیٍتف لابُ ؼوتفوی ٘یىتٙؽ .ؼ ٚتىت بفای طبمد ٝبٙدؽی
اِٚی ٝاوثف ٔایىٛباوتفیٞ ْٛا اوتفاؼٔ ٜی ٌٛؼ :تِٛیؽ ٘یاویٗ  ٚاضیاس ٘یتفاتٞ ٌٝ٘ٛ .ای ٔایىٛباوتفیایی ٔدی تٛا٘ٙدؽ بدٚ ٝاودط ٝآ٘داِیك
وفٔٚاتٌٛفافی ٌاغُ ٞای ِیپیؽی ؼیٛاـ ٜوِّٛی تٍػیُ ؼاؼٌ٘ٛ ٜؽٞ .فزٙؽ پفٞ ٚای ِٔٛىِٛی غاَ ٌٞ ٝ٘ٛأ ،فیؽتفیٗ اوبا
تٍػیّی ٔایىٛباوتفیٞ ْٛای خؽا ٌؽٔ ٜتؽأ َٚی باٌٙؽ (ٔثالً تٛبفوّٛقیه ،وٕپّىه آٚی ،ْٛوا٘كاوی) .ویىدتٓ ٞدای تٍػیّدی
پف ٚتٟیٌ ٝؽ ٜبِٛ ٝـت تداـی ٔعٕٛالً وفیع( ،قٔاٖ تىت  2واعت) ضىان  ٚاغتّاِی ٔی باٌٙؽ.
ـٚي ؼیٍف بفای تٍػیُ ٌٞ ٝ٘ٛای باوتفیایی بفاوان ٘ٛاضی بىیاـ ٔتغیف  16s rRNAـیبدٛقٔٚی پایدٌ ٝدؿاـی ٌدؽ ٜاودت ٚ
ـٚي وفیعی اوت ( 1تا  2ـٚق).

درهبى پیطگیزی ٍ کٌتزل
درهبى سل
ؼـٔدداٖ  ٚپیٍددٍیفی عف٘ٛددت ٞددای ٔایىٛباوتفیدداییٍٔ ،دداب ٝؼـٔدداٖ اوثددف عف٘ٛددت ٞددای باوتفیددایی ؼیٍددف ٕ٘ددی باٌددؽ ،بّىددٝ
پیسیؽ ٚ ٜبطث اٍ٘یك ٔی باٌؽٔ .ایىٛباوتفیٞ ْٛای وٙدؽ ـٌدؽ بد ٝاوثدف آ٘تدی بیٛتیده ٞدای ٔدٛـؼ اودتفاؼ ٜبدفای ؼـٔداٖ ودایف
ال
عف٘ٛت ٞای باوتفیایی ٔمداٞ ْٚىدتٙؽ .عٕٔٛد ًا بیٕداـاٖ بایدؽ زٙدؽیٗ آ٘تدی بیٛتیده بدفای ٔدؽت طدٛال٘ی ؼـیافدت وٙٙدؽ (ٔدث ً
بفای ضدؽالُ  6تدا ٔ 9دا ٚ )ٜودٛي ٞدای ٔمدا ْٚبد ٝآ٘تدی بیٛتیده ؼـ ایدٗ فاِدّ ٝقٔدا٘ی ٌدىُ ٔدی ٌیف٘دؽ .ؼـ وداَ 1990
اِٚیٗ ٌدی ٛتٛبفوّدٛقیه ٔمدا ْٚبد ٝزٙدؽیٗ ؼاـ ٚؼـ بیٕداـ اٖ ایدؽقی  ٚؼـ آٚاـٞ ٜدای ٘یٛیدٛـن ٔ ٚیدأی ٍٔداٞؽٌ ٜدؽ .اغّدب
ؼـٔداٖ بدا ـلیدٓ ٔ 2دا ٜایك٘ٚیاقیدؽ  ٚاتدأبٛت ٚ َٛپیفاقیٙأیدؽ  ٚـیفدأپیٗ بد ٝؼ٘بداَ آٖ  4تدا ٔ 6دا ٜایك٘ٚیاقیدؽ  ٚـیفدأپیٗ یدا
تفویب ؼاـٚیی خایٍكیٗ ا٘داْ ٔی ٌٛؼ.
ؼـٔاٖ بیٕاـاٖ بدا عف٘ٛدت ٞدای ِپدفٔ ٜبٙدی بدف تدفبد ٝبداِیٙی وّیٙیىدی ٔدی باٌدؽ ،قیدفا آ٘تدی بیدٌٛفاْ ؼـ آقٔایٍدٍإٔ ٜىدٗ
٘یىت  ٚآقٔایً با ٔؽَ ٞای ضیٛا٘ی عّٕدی ٕ٘دی باٌدؽ .بدفای ؼـٔداٖ فدفْ خدؿاْ تٛبفوّٛئیدؽ (باودیُ ٞدای وٕدی ؼاـؼ ،وٕتدف
عفد٘ٛی ٔددی باٌددؽ) ؼاپىدد ٚ ٖٛـیفأپىددیٗ بددفای ضددؽالُ ٔ 6ددا ٚ ٜؼـٔدداٖ فددفْ خددؿاْ ِپفٔٚدداتٛق (باوددیُ قیدداؼ ؼاـؼ) بددا افددكٚؼٖ
وّٛفاقیٕیٗ ب ٝـلیٓ ؼاـٚیی بٔ ٝؽت ٔ 12دا ٜتِٛدیٌ ٝدؽ ٜاودت  .اودتفاؼ ٜاق یده ؼاـ ٚبد ٝتٟٙدایی بدفای ٞدیر ودؽاْ اق ؼ ٚفدفْ
خؿاْ ٘بایؽ ّٔفف ٌٛؼ.
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وٕدپّىه آٚیدد ٚ ْٛبىددیاـی اق وددایف ٔایىٛبدداوتفیٞ ْٛدای وٙددؽ ـٌددؽ بدد ٝعٛأددُ ضدؽ ٔایىٛباوتفیددایی ٔتددؽأ َٚمدداٞ ْٚىددتٙؽ.
ـلیددٓ تِٛددیٌ ٝددؽ ٜبددفای عف٘ٛددت ٞددای  ، MACوالـیتفٔٚایىددیٗ یددا آقیتفٔٚایىددیٗ ٕٞددفا ٜبددا اتددأبٛت ٚ َٛـیفددابٛتیٗ ٔددی
باٌؽ .ا٘دٕدٗ تٛـاودیه آٔفیىدا تِٛدی ٝودفؼ ٜود ٝعف٘ٛدت ٞدای وا٘كاودی بدا ایك٘ٚیاقیدؽ ،ـیفدأپیٗ  ٚاتدأبٛت َٛبدا یدا بدؽٖٚ
اوتفپتٔٛایىیٗ ؼـٔاٖ ٌ٘ٛؽ ٔ ٚؽت ؼـٔاٖ  ٚا٘تػا ٟ٘ایی ؼاـٞٚا بٚ ٝاوطٚ ٝیمٌی ٞای ؾیُ تعییٗ ٔی ٌٛؼ:
( )1پاوع ب ٝؼـٔاٖ
( )2تأثیفات ٔتمابُ ؼـ ٔیاٖ ایٗ ؼاـٞٚا بدا ودایف ؼاـٞٚدایی ود ٝبیٕداـ ّٔدفف ٔدی ٕ٘ایدؽ ( ٔدثالً اثدفات ٔتمابدُ ودٕی ٚ
فاـٔاوٛویٙتیه ایٗ ؼاـٞٚا با ٟٔاـ وٙٙؽٞ ٜای پفٚتیاق اوتفاؼٌ ٜؽ ٜبفای ؼـٔاٖ عف٘ٛت .) HIV
بف غالف ٔایى ٛبداوتفیٞ ْٛدای وٙدؽ ـٌدؽٌ٘ٛ ،دٞ ٝدای تٙدؽ ـٌدؽ بد ٝاوثدف عٛأدُ ضدؽ ٔایىٛباوتفیدایی ود ٝبد ٝطدٛـ ٔتدؽاَٚ
اوتفاؼٔ ٜی ٌ٘ٛؽٔ ،ماٞ ْٚىدتٙؽ ِٚدی بد ٝآ٘تدی بیٛتیده ٞدایی اق لبیدُ والـیتفٔٚایىدیٗ ،ایٕدی پد ،ٓٙآٔیىاودیٗ ،وفٛوىدیتیٗ
 ٚوِٛفا٘أیؽٞا ضىان ٞىتٙؽ.
پیطگیزی دارٍیی
ا٘دٕددٗ تٛـاوددیه آٔفیىددا ٔ ٚفاوددك وٙتددفَ  ٚخّددٌٛیفی اق بیٕدداـی ،تعددؽاؼ ـلیددٓ ٞددای پیٍددٍیفی بددفای اوددتفاؼ ٜؼـ بیٕدداـاٖ
(ٔ HIVثبت ٙٔ HIV ٚفی) ؼـ تٕان با تٛبفوّٛقیه ؼاـ٘ؽ 3 .ـلیٓ و ٝتِٛیٌ ٝؽ ٜا٘ؽ بٌ ٝفش ؾیُ ٔی باٌٙؽ:
( )1ـٚقا٘ ٝیا  2باـ ؼـ ٞفت ٝایك٘ٚیاقیؽ بٔ ٝؽت ٔ 2اٜ
( )2ـیفأپیٗ ـٚقا٘ ٝبٔ ٝؽت ٔ 4اٜ
( )3ـیفأپیٗ  ٚپیفاقیٙأیؽ ـٚقا٘ ٝبٔ ٝؽت ٔ 2اٜ
بیٕاـا٘ی و ٝبا تٛبفوّٛقیه ٔمدا ْٚبد ٝؼاـ ٚتٕدان ؼاٌدت ٝا٘دؽ ،پفٚفیالوىدی بدا پیفاقیٙأیدؽ اتدأبٛت َٛیدا ِٚٛفّٛوىاودیٗ بدفای
ٔؽت  6اِی ٔ 12ا ٜؼـیافدت غٛاٙٞدؽ ودفؼ .بد ٝعّدت ایدٗ ود ٝعف٘ٛدت ٞدای وٕدپّىه آٚید -ْٛایٙتفاودّٛالـ ؼـ بیٕداـاٖ ٔبدتال
بد ٝایددؽق ٔتددؽأ َٚددی باٌددؽ ،پیٍددٍیفی ؼاـٚیددی بددفای بیٕداـا٘ی وددٌ ٝددٕاـي  T-CD4+آٟ٘ددا بدد ٝوٕتددف اق  50وددّ َٛؼـ ٞددف
ٔیّددی ٔتددف ٔىعددب وددا ًٞیافتدد ٝتِٛددیٌ ٝددؽ ٜاوددت .پفٚفیالوىددی بددا والـیتفٔٚایىددیٗ ،اقیتفٔٚایىددیٗ تِٛددیٌ ٝددؽ ٜاوددت.
تفویب ایٗ ؼاـٞٚا بدا ـیفدابٛتیٗ اودتفاؼٔ ٜدی ٌدٛؼ ِٚد ی آٟ٘دا بیٍدتف تٛوىدیه بدٛؼٔ ٚ ٜدإثف تدف اق ؼـٔداٖ یده ؼاـٚئدی ٕ٘دی
باٌٙؽ .پیٍٍیفی ؼاـٚیی بفای بیٕاـاٖ با وایف عف٘ٛت ٞای ٔایىٛباوتفیاَ ضفٚـی ٕ٘ی باٌؽ.

ایوًََپزٍفیهکسی
ٚاوىیٙاوددی ٖٛبددا ٔایىٛبدداوتفی ْٛبددٚٛیه ضددعیف ٌددؽ( ٜباوددیُ وإِددت ٌددفیٗ ٔ ) BCGعٕددٛالً ؼـ وٍددٛـٞایی ودد ٝوددُ
آ٘ ؽٔیه ٔی باٌؽ ٔ ٚىیٔ َٛدفي ٔ ٚیدف ٌ ٚدی٘ ٛاغٌٛدی ٞدای بدكـي اودت ،اودتفاؼٔ ٜدی ٌدفؼؼ .ایدٗ عٕدُ ٔدی تٛا٘دؽ بدٝ
وا ًٞلابُ تدٛخٟی ؼـ ٚلد ٛودُ ٔٙددف ٌدٛؼ غِّٛد ًا اٌدف  BCGبدفای افدفاؼ ؼـ قٔداٖ خدٛا٘ی اودتفاؼٌ ٜدٛؼ (ؼـ بداِغیٗ
وٕتدف ٔددإثف ٔددی باٌدؽ)ٔ .تأوددفا٘ ٝایٕٙددی وداقی بددا ٕ٘ BCGددی تٛا٘دؽ ؼـ بیٕدداـاٖ ؼاـای ضددعف ایٕٙدی اوددتفاؼٌ ٜددٛؼ (ٔددثالً
اففاؼ بدا عف٘ٛدت  .) HIVبٙدابفایٗ اضتٕداَ ؼاـؼ ؼـ وٍدٛـٞایی بدا ٌدی ٛبداالی عف٘ٛدت ٞدای ٔ( HIVدثالً آففیمدا) یدا بدفای
وٙتفَ ا٘تٍاـ وُ ٔما ْٚب ٝؼاـ ٚبی فایؽ ٜباٌدؽٍٔ .دىُ ایٕدٗ وداقی بدا  BCGایدٗ اودت ودٚ ٝاود ًٙتىدت پٛودتی ٔثبدت
ـا ؼـ تٕاْ بیٕاـاٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٕٔ ٚىٗ اودت بدفای ٔدؽت طدٛال٘ی بدالی بٕا٘دؽ ( ٞفزٙدؽ ٚاود ًٙتىدت پٛودتی ،عٕٔٛداً پداییٗ
اوت)ٚ .اوٌ ًٙؽیؽ تىت پٛوتی (ٔثالً وفتی بیٍتف اق ٔ 20یّی ٔتف) ٔعٕٛالً با إٞیت ٔی باٌؽ.
کٌتزل
1
ب ٝعّت ایٗ وٝ
3
ٚخٛؼ ایٗ با ٔفالبت ٘ ٚتاـت فعاَ ٔؽاغّ ٝؼاـٚیی  ٚپیٍٍیفی  ٚپایً ؼلیك ،بیٕاـی وٙتفَ ٔی ٌٛؼ.

خٕعیت خٟاٖ بٔ ٝایىٛباوتفی ْٛتٛبفوّٛقیه آِٛؼٞ ٜىتٙؽ ،اق بیٗ بفؼٖ ایٗ بیٕاـی بىیاـ بعیدؽ ٔدی باٌدؽ .بدا
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خالصه
خهصِی هبیکَببکتزیَم تَبزکلَسیس

فیشیَلَصی ٍسبختبر
باویُ ٞای ٛٞاقی ،بٌ ٝؽت اویؽ فىت ٌ ٚفْ ٔثبت ضعیف
ؼیٛاـ ٜوِّٛی غٙی اق ِیپیؽ و ٝاـٌا٘یىٓ ـا ؼـ بفابف ضدؽعف٘ٛی وٙٙدؽٜ
ٞا ،ؼتفل٘ت ٞا ،آ٘تی بیٛتیه ٞای ضؽباوتفیایی ـایح ٔمأ ْٚی واقؼ.
ٍیزٍ ًس
لاؼـ ب ٝـٌؽ ؼـ ٖٚوِّٛی ،ؼـ ٔاوفٚفالٞدای آِٛئدِٛی غیففعداَ ٔدی
باٌؽ
بیٕاـی عٕؽتاً اق پاوع ٔیكباٖ ؼـ بفابف عف٘ٛت ٘اٌی ٔی ٌٛؼ.
اپیذهیَلَصی
تػٕیٗ قؼٔ ٜی ٌٛؼ و ٝیه و ْٛاق خٕعیت خٟاٖ با ایدٗ اـٌدا٘یكْ
آِٛؼٌ ٜؽ ٜا٘ؽ.
ٔ 8یّیٛٔ ٖٛـؼ خؽیؽ ؼـ ٞف واَ ٌكاـي ٔی ٌٛؼ  ٚواال٘ٔ 2ٝیّیدٖٛ
٘فف ٔی ٔیف٘ؽ.
بیٕاـی اوثفاً ؼـ آویای خٌ ٛٙفلی ،آففیمای قیدف ِدطفا  ٚاـٚپدای
ٌفلی ٍٔاٞؽٔ ٜی ٌفؼؼ.
خٕعیت ؼـ ٔعفْ غطف بیٕاـی ٌأُ بیٕداـاٖ ؼاـای ضدعف ایٕٙدی
(بٚ ٝیمٔ ٜبتالیاٖ ب ٝایؽق)ٔ،عتاؼاٖ تكـیمی  ٚاِىُ ،بی غإ٘داٖ ٞدا ٚ
اففاؼ ؼـ تٕان با بیٕاـاٖ ٔی باٌٙؽ.
ا٘ىاٖ تٟٙا ٔػكٖ طبیعی بیٕاـی اوت.
ا٘تماَ اق ففؼی ب ٝففؼ ؼیٍف اق طفیك آئفٚوُ ٞدای عفد٘ٛی ِدٛـت
ٔی ٌیفؼ.
بیوبری ّب
اِٚیٗ وا٘ ٖٛعف٘ٛت ـیٞ ٝا ٔی باٌٙؽ.ا٘تٍاـ ب ٝوایف ٘ماب بؽٖ اوثدف
ؼـ اففاؼ ؼزاـ ٘مُ ایٕٙی  ٚبیٕاـاٖ ؼـٔاٖ ٍ٘ؽٌ ٜایع تف اوت .

تطخیص
تىت پٛوتی تٛبفوِٛیٗ ٔ Quantiferon-TB ٚاـوف ضىان بفای
اففاؼی اوت و ٝؼـ ٔعفْ باوتفی ٞىتٙؽ.
ٍٔاٞؽٔ ٜیىفٚوىٛپی  ٚوٍت ضىان  ٚاغتّاِی اوت.
اوتفاؼ ٜاق  BACTECتِٛیٔ ٝی ٌٛؼ.
ٌٙاوایی غاِباً بف اوان اوتفاؼ ٜاق پفٞ ٚای ِٔٛىِٛی اغتّاِی ٌٝ٘ٛ
ا٘داْ ٔی ٌٛؼ.
درهبى پیطگیزی ٍ کٌتزل
ـلیٓ ٞای زٙؽ ؼاـٚیی  ٚؼـٔاٖ بّٙدؽ ٔدؽت ٔٙددف پیٍدٍیفی اق بدفٚق
وٛیٞ ٝای ٔما ْٚب ٝؼاـٔ ٚی ٌٛؼ.
ایك٘ٚیاقیؽ) ٚ (INHاتأبٛت ،َٛپیفاقیٙأیدؽ  ٚـیفدأپیٗ بدفایٔ2دا ٜؼـ
اؼأ ٝؼـٔاٖ  4تأ 6ا ٚ INH ٜـیفأپیٗ یا تفویبات ؼاـٚیی ٍٔابٝ
پیطگیزی ٍ کٌتزل
پفٚفیالوىی بفای وىا٘ی و ٝؼـ ٔعفْ تٛبف وّٛقیه ٞىتٙؽ ٔی تٛا٘ؽ
ٌأُ ایك٘ٚیاقیؽ بٔ ٝؽت ٔ9ا ،ٜـیفأپیٗ بٔ ٝدؽتٔ4دا ٜیدا ـیفدأپیٗ ٚ
پیفاقیٙأیددؽ بددٔ ٝددؽت ٔ 2ددا ٜباٌددؽ .پیفاقیٙأیددؽ  ٚاتددأبٛت َٛیددا
ِٚٛفّٛوىاوددیٗ 6تددا ٔ 12ددا ٜبدد ٝؼ٘بدداَ تٕددان بددا ٔایىٛبدداوتفیْٛ
تٛبفوّٛقیه ٔما ْٚب ٝؼاـّٔ ٚفف ٔی ٌٛؼ.
ایٕٛ٘ٛپفٚفیالوىی ٕٞفا ٜبا  BCG،ؼـ وٍٛـٞای ا٘ؽٔیه ِٛـت ٔی
ٌیفؼ.
وٙتفَ بیٕاـی اق طفیدك ٔفالبدت ِدطیصٔ ،دؽاغالت پفٚفیالوىدی ٚ
ؼـٔاٖ ٘یك پایً ٔٙتٓ بیٕاـاٖ أىاٖ پؿیف اوت.

خهصِی هبیکَببکتزیَم آٍیَم

فیشیَلَصی ٍ سبختبر
باویُ ٞای ٛٞاقی ٌؽیؽاً اویؽ فىت ٌ ٚفْ ٔثبت ضعیف
ؼیٛاـ ٜوِّٛی غٙی اق ِیپیؽ
ٍیزٍ ًس
لاؼـ ب ٝـٌؽ ؼـ ٖٚوِّٛی اوت.
بیٕاـی عٕؽتاً اق پاوع ٔیكباٖ ؼـ بفابف عف٘ٛت ٘اٌی ٔی ٌٛؼ.
اپیذهیَلَصی
ا٘تٍاـ ؼـ وفاوف خٟاٖ أا بیٕاـی ؼـ وٍٛـٞایی و ٝتٛبفوّٛقیه وٕتف ٌایع اوت ٍٔاٞؽٔ ٜی ٌٛؼ.
314

فصل شانزدهم  :مایکوباکتریوم

عف٘ٛت اق طفیك بّع آ یا غؿای آِٛؼ ٜاوت اوتٍٙاق آئفٚوُ ٞای عف٘ٛی وٕتف ٌایع اوت.
بیٕاـاٖ ؼـ ٔعفْ غطف آٟ٘ایی ٞىتٙؽ و ٝویىتٓ ایٕٙی ٌاٖ ضعیف ٌؽ ٜاوت (بٚ ٝیم ٜایؽقی ٞا)  ٚآٟ٘ایی و ٝبیٕاـی ـیدٛی
ٔؽاْ اِعٕف ؼاـ٘ؽ.
بیوبری ّب
وّ٘ٛیكاوی ٖٛبؽ ٖٚعالٔت
بیٕاـی ـیٛی وّ٘ٛیكٔ ٜكٔٗ
بیٕاـی ٔٙتٍف بٚ ٝیم ٜؼـ بیٕاـاٖ ایؽقی
تدٕع وِّٛی ؼـ ِٞ ٛای فٛلا٘ی یا ٔیا٘ی با ظاٞف ٘ؽٚالـ  ٚبفٍ٘ٚىتاقی ؼـ غا٘ٓ ٞای ٔىٗ تف
٘ؽٞ َٚای ـیٛی ٔٙففؼ
تطخیص
ـٚي ٔیىفٚوىٛپی  ٚوٍت ،اغتّاِی ٚضىان ٔی باٌؽ.
درهبى پیطگیزی ٍ کٌتزل
عف٘ٛت ٞا ـا ٔی تٛاٖ با اوتفاؼ ٜاق والـیتفٔٚایىیٗ یا آقیتفٔٚایىیٗ ٕٞفا ٜبا اتأب ٚ َٛـیفابٛتیٗ ب ٝطٛـ طٛال٘ی ٔؽت ؼـٔداٖ
ٕ٘ٛؼ.
پفٚفیالوىی ؼـ بیٕاـاٖ ایؽقی  ٚآٟ٘ایی و ٝتعدؽاؼ ودّٞ َٛدا  CD4+آٟ٘دا پداییٗ اودت بدا اودتفاؼ ٜاق والـیتفٔٚایىدیٗ یدا
آقیتفٔٚایىیٗ یا ـیفابٛتیٗ ِٛـت ٔی ٌیفؼ.
پفٚفیالوىی با آ٘تی بیٛتیهٔ ،یكاٖ بفٚق بیٕاـی ـا ؼـٔبتالیاٖ ب ٝایؽق ـا ب ٝطٛـ زٍٍٕیف وأ ًٞی ؼٞؽ.
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خهصِی هبیکَببکتزیَم لپزُ

فیشیَلَصی ٍ سبختبر
باویُ ٞای ٌؽیؽاً اویؽ فىت ٌ ٚفْ ٔثبت ضعیف
ؼیٛاـ ٜوِّٛی غٙی اق ِیپیؽ
بف ـٚی ٔطیط ٞای وٍت ّٔٛٙعی ـٌؽ ٕ٘ی وٙؽ.
تٍػیُ با اوتفاؼ ٜاق تىت پٛوتی اغتّاِی ( ٌىُ تٛبفوّٛئیؽ بیٕاـی) یا ـً٘ آٔیكی اودیؽ فىدت
ِٛـت ٔی ٌیفؼ (ٌىُ ِپفٔٚاتٛق)
ٍیزٍ ًس
لاؼـ ب ٝـٌؽ ؼـ ٖٚوِّٛی اوت.
بیٕاـی عٕؽتاً ؼـ اثف پاوع ٔیكباٖ ؼـ بفابف عف٘ٛت ـٚی ٔی ؼٞؽ.
اپیذهیَلَصی
بیً اق ٛٔ 620000ـؼ خؽیؽ ؼـ واَ ٌ 2002كاـي ٌؽ ٜأا بیٍتف ؼـ ٙٞؽ ٘ ٚپاَ  ٚبفقیُ ؼیؽٌ ٜؽ.ٜ
ا٘تٍاـ اق ففؼی ب ٝففؼی ؼیٍف اق طفیك تٕان ٔىدتمیٓ یدا اوتٍٙداق آئفٚودُ ٞدای عفد٘ٛی ِدٛـت
ٔی ٌیفؼ.
اففاؼ ؼـ ٔعفْ تٕان ٘كؼیه با بیٕاـاٖ ؼاـای خؿاْ ِپفٔٚاتٛق بیٍتف اق  ٕٝٞؼـ ٔعدفْ غطدف بیٕداـی
ٞىتٙؽ.
بیوبریّب
تٛبفوّٛئیؽِ ،پفٔٚاتٛق
تطخیص آسهبیطگبّی
تٍػیُ ٔیىفٚوىٛپی بفای ٌىُ ِپفٔٚاتٛق ضىان اوت ِٚی بدفای فدفْ تٛبفوّٛئیدؽ ضىدان ٕ٘دی
باٌؽ.اق بیٛپىی پٛوت  ٚعّب بفـوی ٔی ٌ٘ٛؽ.
تىت پٛوتی بفای اثبات خؿاْ ٔٛـؼ ٘یاق اوت.
وٍت اوتفاؼٕ٘ ٜی ٌٛؼ.
درهبى پیطگیزی ٍ کٌتزل
ففْ تٛبفوّٛئیؽی با ـیفأپیٗ  ٚؼاپى ٖٛبفای ٔ 6ا ٜؼـٔاٖ ٔی ٌد٘ٛؽ .وّٛفداقیٕیٗ بدفای ؼـٔداٖ فدفْ
ِپفٔٚاتٛق ب ٝـلیٓ فٛق اضافٔ ٝیٌٛؼ  ٚؼـٔاٖ ضؽالُ ٔ 12ا ٜطٔ َٛی وٍؽ .وٙتفَ بیٕداـی اق طفیدك
تٍػیُ فٛـی  ٚؼـٔاٖ اففاؼ آِٛؼ ٜأىاٖ پؿیف اوت.
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فصل ّفذّن
ترپًَوب،ثَرلیب،لپتَظپیرا

اّذاف فصل
داًؽجَیبى ثب هطبلعِ ایي فصل قبدر خَاٌّذ ثَد:
-

زض هَضز ذهَن٘بر ؾبذشبضٕ ٍ کكز سطدًَوب،ثَضل٘ب ٍ لذشَؾذ٘طا سَض٘ح زٌّس.

-

اػضبٕ جٌؿْبٕ سطدًَوب،ثَضل٘ب ٍ لذشَؾذ٘طا ضا ًبم ثجطًس.

-

ػَاهل ث٘وبضٗعاٖٗ سطدًَوب،ثَضل٘ب،لذشَؾذ٘طا ضا قطح زٌّس.

-

دبسَغًع ٍ ث٘وبضْٗبٕ ًبقٖ اظ سطدًَوب،ثَضل٘ب،لذشَؾذ٘طا ضا قطح زٌّس.

-

ضٍقْبٕ سكر٘م ،زضهبى ٍ د٘كگ٘طٕ ػفًَشْبٕ سطدًَوب،ثَضل٘ب،لذشَؾذ٘طا ضا سَض٘ح زٌّس.

ترپًَوب  ،ثَرلیب  ،لپتَظپیرا
اٗي ثبکشطٕ ّب زض ضاؾشِ اؾذ٘طٍکشبل ّب ثط اؾبؼ ذهَن٘بر هَضفَلَغٗکٖ هكشطک ثب ّن گطٍُ ثٌسٕ قسُ اًدس .اؾدذ٘طٍکز ّدب،
ًبظک ،هبضد٘چ ٍ گطم هٌفٖ هٖ ثبقٌس .ضاؾشِ اؾذ٘طٍکشبل ّب ثِ ؾِ ذبًَازُ ٍ ؾ٘عزُ جٌؽ سقؿ٘ن هٖ قًَس .ؾِ جٌؽ (سطدًَودب،
ثَضل٘ب ٍ لذشَؾذ٘طا) هؿئَل ث٘وبضٕ زض اًؿبى هٖ ثبقٌس (جسٍل  ٍ 17-1جسٍل.)17-2
ترپًَوب
زٍ گًَِ سطدًَوب کِ ؾجت ث٘وبضٕ اًؿبى هٖ قَز سطدًَوب دبل٘سٍم (ثب ؾِ ظٗطگًَِ) ٍ سطدًَوب کبضاسئَم .اًَاع سطدًَودب (ّودِ اقدکبل
آى) دبؾد ؾطٍلَغٗکٖ هكبثْٖ زض اًؿبى سَل٘س هٖ کٌس ٍ ثْذٌٖ ؾ٘ل٘ي حؿبؼ هٖثبقٌس .اٗي اضگبً٘ؿنّب ثِ ٍؾد٘لِ ذهَند٘بر
اد٘سهَ٘لَغٕ ٍ سظبّطار ثبلٌٖ٘ سكر٘م زازُ هٖ قًَس.
سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ دبل٘سٍم ػبهل انلٖ ث٘وبضٕ هقبضثشٖ ٍ سظبّطار ظیفیلیط هٖثبقس .سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ اًسٍه٘کَم
ؾجت ظیفیلیط اًذهیک ٗب ث٘وبضٕ ثصل هٖ ثبقس .سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ دطسٌَئِ ػبهل ث٘وبضٕ یبز ٍ کبضاسئَم ػبهل ث٘وبضٕ
پیٌتب هٖ ثبقس .ثػلٗ ،بظ ٍ دٌ٘شب ث٘وبضٕ ّبٕ غ٘ط هقبضثشٖ ّؿشٌس.
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
سطدًَوب دبل٘سٍم اؾذ٘طٍکز ًبظک هبضد٘چٖ اؾز .ؾِ فالغل دطٕ دالؾو٘ک زض اًشْبٕ آى ٍجَز زاضز ٍ زض هح٘ظ ػدبضٕ اظ ؾدلَل
ًوٖ سَاًس ضقس کٌس .ضقس هحسٍز اٗي اضگبً٘ؿن ّب زض ؾلَل ّبٕ اد٘شل٘بل ذطگَـ اًجبم قسُ ،اهب ّوبًٌسؾبظٕ آّؿشِ ( حسٍز 33
ؾبػز) هٖ ثبقس ٍ فقظ ثطإ چٌس ًؿل ظًسُ هٖ هبًس .اٗي اؾذ٘طٍکز زض اثشسا ثٖ َّاظٕ ثِ ًظط هٖ ضؾ٘س .ثِ ّط حبل حبال هدٖ
زاً٘ن کِ آًْب هٖ سَاًٌس اظ گلَکع ثهَضر اکؿ٘ساسَ٘ اؾشفبزُ کٌٌس .اؾذ٘طٍکز ّبٕ ًبظک ثب ه٘کطٍؾدکَح ًدَضٕ زض ًوًَدِ ّدبٕ
ضًگ قسُ ثب ضًگ گطم ٗب گ٘وؿب زٗسُ ًوٖ قًَس .اقکبل هشحطک ثِ ٍؾ٘لِ زاضک ف٘لس (ظهٌِ٘ سبضٗک) ٗب ثِ ٍؾ٘لِ ضًگ آه٘عٕ ثب
آًشٖ ثبزٕ ضس سطدًَوب کِ ثب هَاز فلئَضؾٌز ًكبًساض قسُ قبثل سكر٘م اؾز.
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پبتَشًس ٍ ایوٌی
ػسم ضقس سطدًَوب دبل٘سٍم زض هح٘ظ ههٌَػٖ قٌبؾبٖٗ فبکشَضّبٕ ٍٗطٍالًؽ ٍٗػُ اٗي اضگبً٘ؿن ضا هحسٍز کطزُ اؾز .ثِ ّط حبل
چٌسٗي هحقق غى ّبٕ سطدًَوب دبل٘سٍم ضا زض اقطٗك٘بکلٖ کلَى کطزُ ٍ هحهَالر دطٍسئٌٖ٘ ضا جسا کطزًس .سَل٘سار اٗي غى ّب ثِ
عَض ٍٗػُ ثب ؾو٘ز دطٍسئ٘ي ّبٕ غكبء ذبضجٖ ؾَـ ّب کِ ثبػث چؿجٌسگٖ ثِ ؾغح ؾلَل ّبٕ ه٘عثبى هٖ قًَس ،هطسجظ ثَزُ
اؾذ٘طٍکز ّبٕ ٍٗطٍالًز ّ٘بلَضًٍ٘ساظ سَل٘س هٖ کٌٌس کِ هوکي اؾز اًف٘لشطاؾَ٘ى زٍض ػطٍقٖ ضا سؿْ٘ل کٌس.
اؾذ٘طٍکز ّبٕ ٍٗطٍالًز سقطٗجبً ثب ف٘جطًٍکش٘ي ؾلَل ه٘عثبى دَق٘سُ هٖ قًَس کِ زض ثطاثط فبگَؾ٘شَظ آًْب ضا هحبفظز هٖ کٌدس.
سرطٗت ٍ آؾ٘ت ثبفز کِ زض ؾ٘ف٘ل٘ؽ اٍلِ٘ هكبّسُ هٖ قَز ًش٘جِ دبؾد ؾ٘ؿشن اٗوٌٖ زض ػفًَدز هدٖ ثبقدس .اظ ًظدط ثدبلٌٖ٘
ؾ٘ف٘ل٘ؽ ؾِ فبظ زاضز.
فبز اٍلیِ ثِ ٍؾ٘لِ ٗک ٗب چٌس ظذن دَؾشٖ (قبًکط) زض جبٖٗ کِ اؾذ٘طٍکز ٍاضز هٖ قَز ،هكرم هٖ قَز (قکل .)17-1اگط
چِ اؾذ٘طٍکز ّب ثؼس اظ ػفًَز ؾطٗؼبً زض ذَى درف هٖ قًَس ،قبًکط ،قطٍع ّوبًٌسؾبظٕ زض هکبى اٍلِ٘ ضا ًكبى هٖ زّس.
ثطضؾٖ ّ٘ؿشَلَغٕ ضبٗؼِ ،الشْبة اًشْب ٍ اعطاف ؾطذطگٖ (ٍٗػگٖ ضبٗؼبر ؾ٘ف٘ل٘ؿٖ زض ّوِ هطاحل) ٍ اضسكبح لکَؾ٘ز ّدبٕ
دلٖ هَضفًََکلئط ٍ هبکطٍفبغّب ضا ًكبى هٖ زّس .اؾذ٘طٍکز ّب ثِ ٍؾ٘لِ ؾلَل ّبٕ فبگَؾ٘ز ثلغ هٖ قًَس ،اهب اٗي اضگبً٘ؿن ّب
ظًسُ ثبقٖ هٖ هبًٌس.
جذٍل  17-1جٌطّبی هْن از ًظر کلیٌیکی در راظتِ اظپیرٍکتبل
ػبهل اسَ٘لَغٗک
ث٘وبضٕ اًؿبًٖ
اؾذ٘طٍکشبل
ذبًَازُ اؾذ٘طٍکشبؾِ٘
ثَضل٘ب ضکَضًش٘ؽ
ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک
جٌؽ ثَضل٘ب
ست ضاجؼِ اًسه٘ک
اکثط گًَِ ّبٕ ثَضل٘ب
ثَضلَ٘ظ الٗوٖ

جٌؽ سطدًَوب

ثَضل٘ب ثَضگسض فطٕ ،ثَضل٘ب گبضٌٖٗ ،ثَضل٘ب افضلٖ
سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ دبل٘سٍم
سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ اًسٍه٘کَم
سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ دطسٌَئِ
سطدًَوب کبضاسئَم

ؾ٘ف٘ل٘ؽ
ثػل
ٗبظ
دٌ٘شب

ذبًَازُ لذشَؾذ٘طاؾِ٘
جٌؽ لذشَؾذ٘طا

گًَِ ّبٕ لذشَؾذ٘طا

لذشَؾذ٘طٍظٗؽ

جذٍل 17-2اظپیرٍکتبظیِ هْن
ارگبًیعن

سبضٗرچِ د٘ساٗف

سطدًَوب

ًبهگصاضٕ ثِ زل٘ل هَضفَلَغٕ ثبکشطٕ

سطدًَوب دبل٘سٍم

دبل٘سٍم ،ضًگ دطٗسُ (حبکٖ اظ اٗي ذهَن٘ز اؾز کِ اٗي اضگبً٘ؿن زض ضًگ آه٘عٕ ّبٕ
ضاٗج ضًگ ًوٖگ٘طز).
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سطدًَوب کبضاسئَم

ًبم ث٘وبضٕ آهطٗکبٕ جٌَثٖ ،دٌ٘شب

ثَضل٘ب

ثِ ًبم کبقف آى ثَضل

ثَضل٘ب ضکَضًش٘ؽ

اقبضُ ثِ ست ّبٕ ضاجؼِ اٗجبز قسُ سَؾظ اٗي ثبکشطٕ

ثَضل٘ب ّطهؿٖ

ثِ ًبم ًبقل کٌِ ،اٍضً٘شَزٍضٍؼ ّطهؿٖ

ثَضل٘ب ثَضگسٍض فطٕ

ثِ ًبم کبقف آى ثَضگسٍض فط

لذشَؾذ٘طا

لذشَ ٗؼٌٖ ًبظک ،فٌطٕ ،هبضد٘چٖ ( ،هبضد٘چ ّبٕ ًبظک ،ثِ هَضفَلَغٕ ثبکشطٕ اقبضُ زاضز)

ؼکل :17-1قبًکط اٍلِ٘ ضٍٕ آلز سٌبؾلٖ.
ضبٗؼِ ثسٍى زضز اؾز هگط اٗي کِ ثبکشطٗوٖ
ثبًَِٗ اٗجبز قَز .سؼساز ظٗبزٕ اؾذ٘طٍکز زض
ضبٗؼِ ٍجَز زاضز.

زض فبز ثبًَیهِ  ،ػالئدن ثدبلٌٖ٘ ث٘ودبضٕ هٌشكدط ثهدَضر ضدبٗؼبر دَؾدشٖ هكرهدٖ ثدط ضٍٕ کدل ؾدغح ثدسى مدبّط هدٖ
قَز (قکل .) 17 -2ثْجَز ذَز ثرَزٕ ثؼس اظ هطاحدل اٍل٘دِ ٍ ثبًَٗدِ هوکدي اؾدز زٗدسُ قدَز ٍ ٗدب اٌٗکدِ ث٘ودبضٕ ٍاضز فدبظ
سددیذ٘طٕ قددَز .زض فددبظ سددیذ٘طٕ هوکددي اؾددز ّوددٔ ثبفددز ّددب زضگ٘ددط قددًَس .زض ّددط هطحلددِ سکث٘ددط هَضددؼٖ اؾددذ٘طٍکز ٍ
سرطٗت ثبفز زٗسُ هٖ قَز .اگطچدِ سکث٘دط ثدبکشطٕ آّؿدشِ هدٖ ثبقدس اهدب ٍجدَز اضگبً٘ؿدن ّدبٕ فدطاٍاى زض قدبًکط اٍل٘دِ ٍ
ضبٗؼبر ثبًَِٗ هَجت ػفًَٖ ثَزى ث٘وبض زض اٗي هطاحل هٖ قَز.

ؼکل  :17-2ضاـ ّبٕ هٌشكط زض ؾ٘ف٘ل٘ؽ ثبًَِٗ
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اپیذهیَلَشی
ؾ٘ف٘ ل٘ؽ زض ؾطاؾط جْبى د٘سا هٖ قَز ٍ ؾَه٘ي ث٘وبضٕ هٌشقلِ اظ سوبؼ جٌؿٖ زض اٗبلز هشحسُ هٖ ثبقس ( .ثؼس اظ ػفًَز ّبٕ
کاله٘سٗب ٍ ًبٗؿطٗب گٌَضُ) .قَ٘ع اٗي ث٘وبضٕ اظ ظهبى دٌٖ ؾ٘ل٘ي زضهبًٖ زض اٍاٗل زِّ  1943کبّف د٘سا کدطزُ اؾدز .گدط چدِ
افعاٗف زض قَ٘ع اٗي ث٘وبضٕ زض اثط سغ٘٘طار زض ضفشبضّبٕ جٌؿٖ زٗسُ قسُ اؾز ( هبًٌس اؾشفبزُ اظ قطل ّبٕ کٌشطل ثبضزاضٕ زض
زِّ  .)1963ث٘ف اظ  34333هَضز جسٗس زض اٗبالر هشحسُ زض ؾبل  2333گعاضـ قس اهب ػفًَز ّبٕ ثٖ قوبضٕ گعاضـ ًكدسُ
ثبقٖ هبًسُ کِ ثبػث سرو٘ي ًب زضؾشٖ اظ قَ٘ع ٍاقؼٖ ث٘وبضٕ هٖ گطزز .ؾ٘ف٘ل٘ؽ ثِ عَض عج٘ؼٖ هرشم اًؿبى اؾز ٍ زض ّد٘چ
ه٘عثبى زٗگطٕ ثِ عَض عج٘ؼٖ د٘سا ًكسُ اؾز .سطدًَوب دبل٘سٍم ثِ قسر حؿبؼ هٖ ثبقس ٍ زض ثطاثط ذكکٖ ٗب آًشدٖ ؾدذش٘ک ّدب
سَاى ظًسُ هبًسى ًساضز .هؼوَلٖ سطٗي ضاُ درف ث٘وبضٕ اظ عطٗق سوبؼ هؿشق٘ن جٌؿٖ هدٖ ثبقدس .ث٘ودبضٕ ّوچٌد٘ي اظ عطٗدق
هبزضظازٕ ً٘ع ثِ ًَظاز هٌشقل هٖ قَز ٗب ثِ ٍؾ٘لِ اًشقبل ذَى آلَزُ ً٘ع ثِ زٗگطاى هٌشقل هٖ قَز .ؾ٘فل٘ؽ ظٗبز هؿطٕ ً٘ؿدز.
ذغط اکشؿبة ث٘وبضٕ ثؼس اظ ٗک سوبؼ جٌؿٖ 1حسٍزاً  % 33سرو٘ي ظزُ هٖ قَز.
ثِ ّط حبل ؾطاٗز ث٘وبضٕ ثؿشگٖ ثِ هطحلٔ ث٘وبضٕ زض قرم ػفًَٖ زاضز .اؾذ٘طٍکز ّب ،ؾغح دَؾز ذكک ًوٖ سَاًٌس ظًدسُ
ثوبًٌس .ثٌبثطاٗي سطدًَوب دبل٘سٍم زض عَل هطاحل اٍلِ٘ ث٘وبضٍٕ ،قشٖ کِ ذ٘لٖ اظ اضگبً٘ؿن ّب زض دَؾز هطعَة ٗب ظذن هربط قطاض
زاضًس ،هٌشقل هٖ قَز .زض عَل هطاحل اٍلِ٘ ث٘وبضٕ ،ث٘وبض ثبکشطٗوٖ ًكبى هٖ زّس ٍ اگط ث٘وبضٕ زضهدبى ًكدَز ،ثدبکشطٗوٖ هدٖ
سَاًس ثطإ هسر  8ؾبل دبثطجب ثوبًس .اًشقبل هبزضظازٕ اظ هبزض ثِ جٌ٘ي زض ّط ظهبًٖ زض عَل اٗي زٍضُ هٖ سَاًس ضخ زّس .ثؼس اظ 8
ؾبل ث٘وبضٕ هٖ سَاًس فؼبل ثوبًس ،اهب ثبکشطهٖ ضخ ًوٖ زّس.
دؽ اظ زضهبى ضس ه٘کطٍثٖ هؤثط ،قَ٘ع ؾ٘ف٘ل٘ؽ سیذ٘طٕ ثِ عَض قبثل هالحظِ کبّف هٖ ٗبثس .ثبٗؿشٖ سَجِ قَز ٍقشدٖ ظذدن
سٌبؾلٖ فؼبل ٍجَز زاضز ،ث٘وبض زض هؼطو ذغط اًشقبل ٍ اکشؿبة ٍٗطٍؼ ًقم اٗوٌٖ 2اًؿبًٖ اؾز.
ظٌذرٍمّبی ثبلیٌی (ؼکل)17-3
ظیفیلیط اٍلیِ
قبًکط ؾ٘ف٘ل٘ؽ اٍلِ٘ زض هکبًٖ کِ اؾذ٘طٍکز سلق٘ح هٖ قَز ،گؿشطـ د٘سا هٖ کٌس .اٗي ظذن ّب ثب ٗک دبدَل قطٍع هٖقَز اهب
ثِ ٗک ظذن ثسٍى زضز ثب لجِ ثطجؿشِ سجسٗل هٖ قَز.
زض ث٘كشط ث٘وبضاى لٌفبزًَدبسٖ ثسٍى زضز ٗک سب زٍ ّفشِ ثؼس اظ مَْض قبًکط ثِ ٍجَز هٖ آٗس کِ ثِ ػٌَاى کدبًَى هَضدؼٖ ثدطإ
سکث٘ط اؾذ٘طٍکز ّب ػول هٖ ًوبٗس .اؾذ٘طٍکز ّبٕ فطاٍاًٖ زض قبًکط ٍجَز زاقشِ کِ هٖ سَاًٌس اظ عطٗدق ؾ٘ؿدشن لٌفدبٍٕ ٗدب
جطٗبى ذَى زض ؾطاؾط ثسى ث٘وبض هٌشكط قًَس .ثْجَز ذَز ثرَزٕ ظذن زض عٖ زٍ هبُ ،حؽ کدبشة ثْجدَزٕ ضا زض ث٘ودبض اٗجدبز
هًٖوبٗس.
ظیفیلیط ثبًَیِ
ٍجَز ث٘وبضٕ هٌشكط ًكبًِ إ اظ هطحلِ زٍم ؾ٘ف٘ل٘ؽ اؾز .زض اٗي هطحلِ ،ث٘وبضاى ثغَ ضهكرم ؾٌسضم قجِ آًفلَاًعا ثب گلَزضز،
ؾط زضز ،ست ،ه٘بلػٕ (زضز ػضالًٖ) ،ثٖ اقشْبٖٗ ،لٌفبزًَددبسٖ ٍ ضاـ زض دَؾدز ٍ هردبط ّدب زاضًدس .ؾدٌسضم قدجِ آًفلدَاًعا ٍ
لٌفبزًَدبسٖ هؼوَالً زض اثشسا مبّط هٖقًَس ٍ چٌس ضٍظ ثؼس ضاـ دَؾشٖ هٌشكط هٖ قَز .ضاـ هٖسَاًس (هدبکَل ،ددبدَل ،دَؾدشَل)
ثبقس ،هٖ سَاًس سوبم ؾغح دَؾز ضا ثذَقبًس (قبهل کف زؾز ّب ٍ کف دبّب) ٍ هوکي اؾز زض ٗک زٍضُ چٌس ّفشِ إ سدب چٌدس
هبُ ثِ عَض آّؿشِ ثطعطف قًَس .هثل قبًکط ؾ٘ف٘ل٘ؽ اٍلِ٘ ،ضاـ زض ؾ٘ف٘ل٘ؽ ثبًَِٗ قدسٗساً ػفدًَٖ اؾدز .ضاـ ٍ ػالئدن ثدِ
سسضٗج ٍ ثِ عَض ذَز ثرَزٕ ثطعطف هٖ قًَس ٍ ث٘وبض ٍاضز هطحلِ ًْفشِ ٗب هطحلِ غ٘ط فؼبل ثبلٌٖ٘ ،اظ ث٘وبضٕ هٖقَز.
ظیفیلیط تأخیری
سؼساز کوٖ اظ ث٘وبضاى ٍاضز هطحلِ ؾَم ؾ٘ف٘ل٘ؽ هٖ قًَس .الشْبة هعهي ٍ هٌشكدطُ ،هكرهدٔ ؾد٘فل٘ؽ زٍضُ ؾدَم اؾدز کدِ
هٖسَاًس ؾجت سرطٗت کبهل ّط اضگبى ٗب ثبفز قَز آضسطٗز ،کَضٕ ،ظٍال ػقلٖ) .ظذن ّبٕ گطاًَلَهبسَظ (گدَم) هوکدي اؾدز زض
1. Single sexual contact
2.HIV
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اؾشرَاى ،دَؾز ٍ زٗگط ثبفز ّب د٘سا قَزً .بهگصاضٕ ؾ٘ف٘ل٘ؽ سیذ٘طٕ ثؿشگٖ ثِ اضگبًٖ زاضز کِ ثِ عَض اٍلِ٘ گطفشبض هٖ قدَز
(ثطإ هثبل ؾ٘فل٘ؽ ػهجٖ ،ؾ٘ف٘ل٘ؽ قلجٖ ػطٍقٖ) .قَ٘ع ثبالٕ ؾ٘ف٘ل٘ؽ ػهجٖ ػلٖ ضغن زضهبى کبفٖ ثطإ ؾ٘ف٘ل٘ؽ اٍلِ٘
زض ث٘وبضاى ثب ًقم ؾ٘ؿشن اٗوٌٖ اثجبر قسُ اؾز.
ظیفیلیط هبدرزادی
ػفًَزّبٕ ضحوٖ هٖسَاًٌس ثِ ث٘وبضٕ کكٌسُ هٌجط قًَس کِ هٖ سَاًس ثبػث اٗجبز ػفًَز ّبٕ ًْفشِ ،اذشالالر چٌس اضگبًٖ ٗب
هطگ جٌ٘ي گطزز .اغلت ًَظازاى ػفًَٖ زض ظهبى سَلس ثسٍى سظبّطار ثبلٌٖ٘ ث٘وبض ّؿشٌس .اهب ٍضم هربط ثٌٖ٘ زاضًس ٍ ثِ زًجبل آى
ضاـ هبکَلٖ ٍ دبدَلٖ مبّط هٖ قَز کِ ثشسضٗج دَؾشِ دَؾشِ هٖ قًَس .ضبٗؼبر اؾشرَاًٖ ،زًدساًٖ ،قلجدٖ -ػطٍقدٖ ،کدَضٕ ٍ
کطٕ زض ًَظازاى زضهبى ًكسُ کِ زض فبظ اٍلِ٘ ث٘وبضٕ ظًسُ هٖ هبًٌس ،هؼوَالً زٗسُ هٖ قَز.

تؽخیص آزهبیؽگبّی (جسٍل)17-3
هیکرٍظکَپی
سكر٘م ؾ٘ف٘ل٘ؽ اٍلِ٘ ،ثبًَِٗ ٗب هبزضظازٕ ثِ ٍؾ٘لِ آظهبٗكبر ه٘کطٍؾکَدٖ ظهٌِ٘ سبضٗک (زاضک ف٘لس) اظ سطقحبر ظذن ّدبٕ
دَؾشٖ ثِ ؾطػز زازُ هٖقَز (قکل  .)17-4ثِ ّط حبل اٗي سؿز ّدب ٍقشدٖ هؼشجدط ّؿدشٌس کدِ ًوًَدِ ّدبٕ ثدبلٌٖ٘ حدبٍٕ
اؾذ٘طٍکز ّبٕ فؼبل اظ ًظط حطکز ،ثِ ؾطػز آظهبٗف قًَس.
اؾذ٘طٍکز ّب زض اًشقبل ثِ آظهبٗكگبُ ظًسُ ًوٖ هبًٌس ٍ ضبٗؼبر ثبفشٖ هٖ سَاًٌس ثب اؾذ٘طٍکز ّب اقشجبُ قًَسً .وًَِ ّدبٕ جودغ
قسُ اظ ظذن ّبٕ زّبى ٍ هقؼس ًجبٗؿشٖ آظهبٗف قًَس ظٗطا اؾذ٘طٍکز ّبٕ غ٘ط دبسَغى زّبى هٖ سَاًس ًوًَِ ضا آلَزُ کٌٌس .ضاٗدج
سطٗي سؿز سكر٘هٖ ،سؿز آًشٖ ثبزٕ فلَضؾٌز هؿشق٘ن هٖثبقس .ضًگ آه٘عٕ ثبفشٖ اظ ظذن ّدبٕ ثدبفشٖ زض ًكدبى زازى اٗدي
اضگبً٘ؿن ّب هوکي اؾز هف٘س ثبقس ( قکل .)17-5ضًگ آه٘عٕ ًقطُ هؼوَلٖ سطٗي ضًگ آه٘عٕ هَضز اؾشفبزُ هٖثبقس .اؾذ٘طٍکز
غ٘ط هشحطک ضًگ آه٘عٕ هٖ قَز ثٌبثطاٗي ً٘بظ ثِ اًجبم ؾطٗغ آظهبٗف ً٘ؿز.
جذٍل 17-3آزهبیػّبی تؽخیصی ثرای ظیفیلیط
آزهبیػ تؽخیصی

رٍغ یب آزهبیػ

ه٘کطٍؾکَدٖ

زاضک ف٘لس(ظهٌِ٘ سبضٗک)
ضًگ آه٘عٕ ثب آًشٖ ثبزٕ فلَضؾبًؽ هؿشق٘ن
زض زؾشطؼ ً٘ؿز

ؾطٍلَغٕ

سؿز ّبٕ غ٘ط سطدًَوبٖٗ
آظهبٗف سحق٘ق ث٘وبضٕ هقبضثشٖ ()VDRL
ضآغٗي دالؾوبٖٗ ؾطٗغ ()RPR
سؿز ضآغٗي ؾطهٖ غ٘ط حطاضسٖ ( ٍ )USRسؿز ؾطم غ٘ط حطاضسٖ سَلَئ٘سى قطهع
()TRUST

کكز

سؿز ّبٕ سطدًَوبٖٗ
جصة آًشٖ ثبزٕ فلَضؾبًؽ سطدًَوبٖٗ ()FTA-ABS
سؿز آگلَسٌ٘بؾَ٘ى شضُ إ سطدًَوب دبل٘سٍم ()TP-PA
آًعٗن اٗوًََاؾٖ ()EIA
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ؼکل  : 17-5ترپًَوهب پبلیهذٍم در تعهن آًتهی ثهبدی

ؼکل : 17-4ترپًَوب پبلیذٍم در هطبلعِ هیکرٍظکَح دارک فیلذ
فلَرظٌن هعتقین

کؽن
ًجبٗؿشٖ ثطإ کكز سطدًَوب دبل٘سٍم زض قطاٗظ آظهبٗكگبّٖ سالـ کطز ظٗطا اٗي اضگبً٘ؿن زض هح٘ظ ّدبٕ ههدٌَػٖ ًودٖ سَاًدس
ضقس کٌس.
ظرٍلَشی
ؾ٘ف٘ل٘ؽ زض ث٘كشط ث٘وبضاى ثط دبِٗ سؿز ّبٕ ؾطٍلَغٗکٖ سكر٘م زازُ هٖ قَز .زٍ ًَع سؿدز ،سؿدز غ٘دط اذشهبندٖ (غ٘دط
سطدًَوبٖٗ) ٍ سؿز اذشهبنٖ (سطدًَوبٖٗ) هَضز اؾشفبزُ هٖثبقس (جسٍل.)17-4
تعن ّبی غیر ترپًَوبیی ّ Abبی ( IgM ٍ IgGراشیي آًتی ثبدی) سَل٘س قسُ ثط ػلِ٘ ل٘ذ٘دس آظاز قدسُ اظ ؾدلَل
ّبٕ آؾ٘ت زٗسُ زض عَل هطحلِ اٍلِ٘ ث٘وبضٕ ٍ ثط ضٍٕ ؾغح ؾلَل سطدًَوب قطاض گطفشِ ضا اًساظُگ٘طٕ هٖکٌٌدس .آًشدٖ غى هدَضز
اؾشفبزُ ثطإ سؿزّبٕ غ٘ط سطدًَوبٖٗ کبر دیَلیپیي اؾز کِ اظ قلت گَؾبلِ هكشق قسُ اؾز .زٍ سؿز کِ هؼوَلٖسدط ّؿدشس
 RPR2 ٍ VDRL1هٖ ثبقدٌس .اٗدي زٍ سؿدز ،آًشدٖ غى کدبضزَٗل٘ذ٘ي هَجدَز زض ؾدطم ث٘ودبضاى ضا ثدِ ضٍـ فلَکَالؾدَ٘ى
اًساظُگ٘طٕ هٖکٌٌس .زٍ سؿز ثِ ؾطػز اًجبم هٖ قًَس اگط چِ کوذلوبى زض ؾطم ثطإ هسر  33زق٘قِ قجل اظ اًجدبم VDRL
ثبٗؿشٖ غ٘ط فؼبل قَز .زض ث٘وبضاى هكکَک ثِ ؾ٘ف٘ل٘ؽ ػهجٖ اؾشفبزُ اظ  VDRLثطإ  CSFاؾشفبزُ هٖقَز.
تعن ّبی ترپًَوبیی ،سؿز ّبٕ آًشٖ ثبزٕ ذبل ّؿشٌس کِ ثطإ سبئ٘س جَاة ّبٕ هثجز ثب  RPR ٍ VDRLاؾدشفبزُ
هٖ قًَس .زض اثشسإ ؾ٘ف٘ل٘ؽً ،ش٘جِ آظهَى ّبٕ سطدًَوبٖٗ قجل اظ ًش٘جِ آظهَى ّبٕ غ٘ط سطدًَوبٖٗ هثجز هٖقَزّ ،وچٌ٘ي زض
ثؼضٖ اظ ث٘وبضاًٖ کِ زض هطحلِ ؾَم ؾ٘ف٘ل٘ؽ ّؿشٌس ًش٘جِ آظهَى ّبٕ غ٘ط سطدًَودبٖٗ هوکدي اؾدز هٌفدٖ قدَز زض حبل٘کدِ
آظهَىّبٕ سطدًَوبٖٗ ثهَضر هثجز ثبقٖ هٖ هبًٌس .سؿز ّبٕ هؼوَل هَضز اؾشفبزُ  TP-PA4 ٍ FTA-ABS3هٖثبقٌس.
سؿز  FTA-ABSسؿز آًشٖ ثبزٕ فلَضؾٌز غ٘ط هؿشق٘ن اؾز .سطدًَوب دبل٘سٍم ضٍٕ الم ثِ ػٌَاى آًشٖ غى قطاض زازُ ؾدذؽ
ضٍٕ آى ؾطم ث٘وبض ضا ضٗرشِ ،آًشٖ ثبزّٕبٕ آًشٖ َّ٘هي ًكبى زاض قسُ ثب فلَضؾئ٘ي ضا ثِ آى اضبفِ هٖ کٌٌس .سؿدز TP-PA
ٗک سؿز اگلَسٌ٘بؾَ٘ى ه٘کطٍس٘شط اؾز .اگط آًشٖ ثبزٕ ٍجَز زاقشِ ثبقس شضار آگلَسٌ٘٘ي زٗسُ هٖقَز .سؿدز آًدعٗن اٗوٌَاؾدٖ
( )EIAsاذ٘طاً اؾشفبزُ هٖقَز کِ حؿبؾ٘ز ٍ اذشهبن٘ز قجِ٘ ثِ  TP-PA ٍ FTA-ABSزاضز.
سؿز غ٘ط سطدًَوبٖٗ زض فبظ اٍلِ٘ ؾ٘ف٘ل٘ؽ هٌفٖ اؾزً .شبٗج ؾطٍلَغٗکٖ سب ؾِ هبُ زض ّوِ ث٘وبضاى هثجز هٖثبقدٌس .زض ث٘ودبضاى
زضهبى ًكسُ ثب ؾ٘ف٘ل٘ؽ ثبًَِٗ هثجز ثبقٖ هٖ هبًس .زض ث٘وبضاى ثب ؾ٘ف٘ل٘ؽ زضهبى ًكسُ آًشٖ ثبزٕ ثِ کٌسٕ کبّف هٖ ٗبثدس ٍ
)1- (Veneral Disease Research Laboratory
)2- (Rapid Plasma Reagin
3- Fluorescent Treponemal Antibody- Absorption
4- Treponema Pallidum Particle Agglutination
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ًشبٗج ؾطٍلَغٗکٖ زض سقطٗجبً  25سب 33زضنس اظ ث٘وبضاى ثب ؾ٘ف٘ل٘ؽ هطحلِ ؾَم هٌفدٖ هدٖ ثبقدس .اگدط چدِ ًشدبٗج آظهدَى ّدبٕ
سطدًَوبٖٗ هؼوَالً زض عَل ػوط ث٘وبضاى هجشال ثِ ؾ٘ف٘ل٘ؽ ثهَضر هثجز ثبقٖ هٖ هبًٌس اهب ًش٘جِ آظهَى ّبٕ هٌفٖ زض ث٘ودبضاى
هجشال ثِ اٗسظ غ٘ط قبثل اػشوبز هٖ ثبقس .زضهبى هَفق٘ز آه٘ع اظ ؾ٘ف٘ل٘ؽ اٍلِ٘ ٗب ثبًَِٗ ٍ ثِ هقدساض کوشدط ؾد٘ف٘ل٘ؽ زٍضُ ؾدَم
هٌجط ثِ کبّف هقساض س٘شط زض سؿز ّبٕ  RPR ٍ VDRLهٖ قَز .ثٌبثطاٗي اٗي سؿز ّب هٖ سَاًٌدس ثدطإ ثدبظثٌٖ٘ کدبضاٖٗ
زضهبى هَضز اؾشفبزُ قطاض گ٘طًس.

جذٍل :17-4تعنّبی ظرٍلَشی حعبض ٍ اختصبصی ثرای ظیفیلیط
حعبظین ()%

تعن

اٍلیِ

تأخیری

ثبًَیِ

ًْبیی

اختصبصین()%

غ٘ط سطدًَوبٖٗ
VDRL
RPR
USR
TRUST
سطدًَوبٖٗ

(78)74-87
(86)77-133
(83)72-88
(85)77-85

133
133
133
133

(95)88-133
(98)95-133
(95)88-133
(98)95-133

(71)37-94
73

(98)96-99
(98)93-99
99
(99)98-99

FTA-ABS
TP-PA

(84)73-133
(88)86-133

133
133

133
133

96

(97)94-133
(96)95-133

سؿز ّبٕ سطدًَوبٖٗ ًؿجز ثِ سؿز ّبٕ  RPR ٍ VDRLکوشط سحز سیث٘ط زضهبى قطاض هٖ گ٘طًس ٍ سغ٘٘طار ؾطٍلَغٗکٖ زض
کوشط اظ  %25اظ ث٘وبضاًٖ کِ ثِ عَض هَفق زضهبى قسُ اًس زض عَل هطحلِ اٍلِ٘ اظ ث٘وبضٕ هكبّسُ هٖ قَزٍٗ .ػگٖ سؿدز ّدبٕ
غ٘ط اذشهبنٖ حساقل  %98هٖ ثبقس .ثِ ّط حبل ٍاکٌف هثجز کبشة هَقشٖ زض ث٘وبضاى ثب ث٘ودبضٕ سدت زاض حدبز ثؼدس اظ ههدَى
کطزى ٍ زض ظًبى حبهلِ زٗسُ هٖ قَز .هثجز کبشة ث٘كشط زض ث٘وبضاى اسَاٗوَ٘ى هعهي ٗب ػفًَز ّبٖٗ کِ کجس ضا زضگ٘ط هٖ کٌس ٗب
ؾجت سرطٗت ٍؾ٘غ ثبفز هٖ قًَس زٗسُ هٖ قَز .ث٘كشطٗي ٍاکٌف ّبٕ هثجز کبشة زض ث٘وبضاى ثب ؾغح اٗوًََ گلَثَل٘ي ثبال ٍ
ث٘وبضٕ اسَاٗوَ٘ى هكبّسُ هٖ قَز (جسٍل.)17-5
جذٍل :17-5ؼرایط هرتجط ثب ًتبیج هثجن کبرة ظرٍلَشیک
تعن ّبی غیر ترپًَوبیی
ػفًَز ٍٗطٍؾٖ

تعن ّبی ترپًَوبیی
دَ٘زضم

آضسطٗز ضٍهبسَئ٘س
لَدَؼ اضٗشوبسَظ ؾ٘ؿشو٘ک

ًئَدالظم دَؾشٖ
آکٌِ ٍ لگبضٗؽ

ث٘وبضٕ حبز ٗب هعهي

هبٗکَظٗؽ

حبهلگٖ
اٗوًَ٘عاؾَ٘ى اذ٘ط

آضسطٗز ضٍهبسَئ٘س
دؿَضٗبظٗؽ

هؼشبز سعضٗقٖ
جصام

لَدَؼ اضٗشوبسَظ ؾ٘ؿشو٘ک
حبهلگٖ

هبالضٗب

هؼشبز سعضٗقٖ
ّطدؽ غٌٗشبل

ثؿ٘بضٕ اظ ٍاکٌ ف ّبٕ هثجز کبشة ثب آظهَى ٍؾشطى ثالر کِ ثِ ػٌَاى سؿز سیٗ٘سٕ ثطضؾٖ هٖگطزز.
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ًشبٗج سؿز ؾطٍلَغٗکٖ هثجز زض ًَظازاى هبزضاى آلَزُ هٖ سَاًس ًكبًِ اًشقبل دبؾَ٘ آًشٖ ثبزٕ ٗب دبؾد اٗوًََلَغٗک اذشهبنٖ ثِ
ػفًَز ثبقس کِ ثِ ٍؾ٘لِ اًساظُگ٘طٕ س٘شط آًشٖ ثبزٕ زض ؾطم ًَظاز زض عَل ٗک زٍضُ  6هبِّ سكر٘م زازُ قَز .س٘شطّبٕ آًشٖ
ثبزٕ زض ًَظازاى غ٘ط ػفًَٖ کبّف د٘سا هٖ کٌس ثِ حسٕ کِ غ٘ط قبثل سكر٘م اؾز (سب ؾِ هبُ ثؼس اظ سَلس) اهب زض ًَظازاًٖ کدِ
ؾ٘ف٘ل٘ؽ زاضًس ؾغح آًشٖ ثبزٕ ثبال ثبقٖ هٖهبًس.
درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
دٌٖ ؾ٘ل٘ي زاضٍٕ اًشربثٖ ثطإ زضهبى ػفًَز ّبٕ سطدًَوب دبل٘سٍم هٖ ثبقس .ثٌعاس٘ي دٌٖ ؾ٘ل٘ي ثب اثط عَالًٖ ثدطإ ؾد٘ف٘ل٘ؽ
زٍضُ اٍلِ٘ ثِ کبض هٖ ضٍز دٌٖ ؾ٘ل٘ي  Gثطإ ؾ٘ف٘ل٘ؽ سیذ٘طٕ ٍ هبزضظازٕ سَنِ٘ هٖ قدَز .سشطاؾد٘کل٘ي ٍ زاکؿدٖ ؾد٘کل٘ي
ثطإ ث٘وبضاًٖ کِ ثِ دٌٖ ؾ٘ل٘ي آلطغٕ زاضًس هَضز اؾشفبزُ هٖ قَز .فقظ دٌٖ ؾ٘ل٘ي هٖ سَاًس ثطإ زضهبى ؾ٘ف٘ل٘ؽ ػهجٖ هَضز
اؾشفبزُ گطزز .ثٌبثطاٗي ث٘وبضاى آلطغٗک ثِ دٌٖ ؾ٘ل٘ي ثبٗؿشٖ ظٗط ًظط ثبقٌس .اٗدي اهدط ثدطإ ظًدبى ثدبضزاض ً٘دع ندس ه٘کٌدس ٍ
ًجبٗؿشٖ ثب سشطاؾ٘کل٘ي زضهبى قًَس.
چَى ٍاکؿي ّبٕ هحبفظز کٌٌسُ زض زؾشطؼ ً٘ؿز ،ؾ٘ف٘ل٘ؽ فقظ اظ عطٗق سکٌ٘دک ّدبٕ ؾدبلن آه٘دعـ ٍ زضهدبى قدطکبٕ
جٌؿٖ ث٘وبضاًٖ کِ ػفًَز آًْب اثجبر قسُ اؾز کٌشطل هٖ قَز.
ترپًَوبّبی دیگر
ظِ ثیوبری ترپًَوبی غیر هقبرثتی هْن :ثػلٗ ،بظ ٍ دٌ٘شب ّؿشٌس .اٗي ث٘وبضٕ ّدب زض اثشدسا زض ثچدِ ّدبٕ فق٘دط هكدبّسُ
قسُاًس.
سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ اًسه٘کَم هؿئَل ثػل کِ ظیفیلیط اًذهیک ًبه٘سُ هٖقَز ،هٖثبقس .ث٘وبضٕ اظ قرهٖ ثِ قرهدٖ
اظ عطٗق اؾشفبزُ اظ ٍؾبٗل غصاذَضٕ آلَزُ درف هٖقَز.
ظذنّبٕ زّبًٖ اٍلِ٘ ثِ ًسضر هكبّسُ هٖ قَز .اهب ظذن ّبٕ ثبًَِٗ قبهل دبدَلّبٕ زّبًٖ ٍ لکِ ّبٕ هربعٖ زٗسُ هٖقَز.
گَمّبٕ دَؾشٖ ،اؾشرَاًٖ ٍ ًبظٍ فبضًکؽ ثب سیذ٘ط مبّط هٖقًَس .اٗي ث٘وبضٕ زض آفطٗقب ،آؾ٘ب ٍ اؾشطال٘ب ٍجَز زاضز.
سطدًَوبدطسًَئِ ػبهل ٗبظ اؾز ( ث٘وبضٕ گطاًَلَهبسَظ) زض ث٘وبضاًٖ کِ ظذن ّدبٕ دَؾدشٖ زض اٍاٗدل ث٘ودبضٕ زاضًدس (قدکل )21-6
ٍؾذؽ ظذن ّبٕ هرطة زض دَؾز ،غسز لٌفبٍٕ ٍ اؾشرَاىّب زاضًس .اٗي ث٘وبضٕ زض ًَاحٖ گطهؿ٘طٕ ،جٌدَة آفطٗقدب ،آفطٗقدبٕ
هطکعٕ ٍ جٌَة قط آؾ٘ب ٍجَز زاضز ثِ ٍؾ٘لِ سوبؼ هؿشق٘ن ثب ظذنّبٕ ػفًَٖ دَؾدشٖ دردف هدٖقدَز .سطدًَودب کدبضاسئَم
هؿئَل پیٌتب هٖثبقس.

ؼکلٍ :17-6یصگی ّبی ًذٍل ّبی پبپیلَهبتَزی یبز اٍلیِ
کِ ثعیبر هٌتؽر ٍ دردًبک اظن .آًْب حبٍی اظپیرٍکن ّبی
هتعذدی ّعتٌذ کِ ثِ آظبًی در هیکرٍظکَح زهیٌِ تبریک
هؽبّذُ هی ؼَد.
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دبدَلّبٕ ذبضـ زاض کَچک ضٍٕ ؾغح دَؾز ثؼس اظ زٍضٓ کوَى  1سب ّ 3فشِ إ گؿشطـ د٘سا هٖکٌس .اٗي ظذن ّب ثعضگ
هٖقًَس ٍ اگط زضهبى نَضر ًگ٘طز ،ثطإ هبُ ّب سب ؾبل ّب ثبقٖ هٖهبًٌس .ضبٗؼبر ّ٘ذَد٘گوبًشِ ،هٌشكطُ ٍ ػَز کٌٌسُ هٖ سَاًٌس
ؾبلْب ثؼس مبّط قسُ ٍ ثبػث اؾکبض ٍ ثس قکلٖ گطزًس .دٌ٘شب زض هطکع ٍ جٌَة آهطٗکب هَجَز اؾز ٍ ّوچٌ٘ي ثِ ٍؾ٘لِ سوبؼ
هؿشق٘ن ثب ظذن ّبٕ ػفًَٖ درف هٖقَز .ثػلٗ ،بظ ٍ دٌ٘شب ثِ ٍؾ٘لِ سظبّطار ثبلٌٖ٘ هكرم زض ٗک هٌغقِ اًسه٘ک سكر٘م
زازُ هٖ قَز .سكر٘م ٗبظ ٍ دٌ٘شب ثب د٘سا کطزى اؾذطٍکز ّب زض ظذن ّبٕ دَؾشٖ ثِ ٍؾ٘لِ ه٘کطٍؾکَح ظهٌِ٘ سبضٗک سیٗ٘س
هٖقَز .اهب اٗي سؿز ًوٖسَاًس ثطإ کكف اؾذ٘طٍکز ّب زض ث٘وبضاى ثب ظذنّبٕ زّبًٖ ثػل اؾشفبزُ قَزً .شبٗج سؿزّبٕ
ؾطٍلَغٗک هَضز اؾشفبزُ ثطإ ؾ٘ف٘ل٘ؽ زض اٗي ث٘وبضاى هثجز هٖ ثبقس .دٌٖ ؾ٘ل٘ي ،سشطاؾ٘کل٘ي ٍ کلطاهفٌ٘کل جْز زضهبى اٗي
ث٘وبضّٕب اؾشفبزُ هٖقًَس .اٗي ث٘وبضٕ ّب اظ عطٗق زضهبى افطاز آلَزُ ٍ جلَگ٘طٕ اظ اًشقبل فطز ثِ فطز کٌشطل هٖقًَس.
ثَرلیب
اػضب جٌؽ ثَضل٘ب ػبهل زٍ ث٘وبضٕ هْن اًؿبًٖ هٖثبقٌس ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک ٍ اًسه٘ک .ست ضاجؼِ ث٘وبضٕ ست زاضٕ اؾز کِ ثب
ػَز ست ٍ ؾذشٖ ؾوٖ (کِ سَؾظ زٍضُ ّبٕ ثسٍى ست جسا هٖقًَس) هكرم هٖقَز .زٍ فطم اظ ث٘وبضٕ سكر٘م زازُ قسُ
اؾز .ثَضل٘ب ضکَضاًش٘ؽ ػبهل تت راجعِ اپیذهیک یب ؼپؽی کِ اظ عطٗق قذف اظ قرهٖ ثِ قرم زٗگط هٌشقل هٖقَز.
ػبهل تت راجعِ اًذهیک ث٘ف اظ  15گًَِ اظ ثَضل٘ب اؾز کِ سَؾظ کٌِ ّبٕ ًطم آلَزُ اظ جٌؽ اٍضً٘شَزضٍؼ هٌشقل هٖقَز.
سبضٗرچِ ثیوبری الین اظ ؾبل  1977قطٍع قسٍ ،قشٖ ٗک ػسُ اظ ثچِ ّب ثب آضسطٗز الٗن هَضز ثطضؾٖ قطاض گطفشٌس .دٌج ؾبل
ثؼس ثَضگسٍفط اؾذ٘طٍکز هؿئَل اٗي ث٘وبضٕ ضا کكف کطز .ث٘وبضٕ الٗن ث٘وبضٕ کٌِ إ اؾز ثب سظبّطار هشغ٘ط ،قبهل اذشالالر
دَؾشٖ ،ضٍهبس٘ؿوٖ ،ػهجٖ ٍ ؾ٘ؿشن قلجٖ ػطٍقٖ هٖثبقس .زض اثشسا گوبى هٖضفز کِ سوبم هَاضز زض ث٘وبضٕ الٗن زض اثط
اضگبً٘ؿوٖ ثِ ًبم ثَضل٘ب ثَضگسٍضفطٕ هٖثبقس .ثِ ّط حبل هغبلؼبر ثؼسٕ هكرم کطز کِ  13گًَِ ثَضل٘ب ثطإ ث٘وبضٕ الٗن زض
حَ٘اًبر ٍ اًؿبىّب ًقف زاضز .ؾِ گًَِ (ثطإ هثبل ثَضگسٍضفطٕ ،گبضٌٖٗ ،افضلٖ) ؾجت ث٘وبضٕ اًؿبًٖ هٖقًَس ،ثَضگسٍضفطٕ زض
اٗبالر هشحسُ ٍ اضٍدب د٘سا قسُ ٍ ثَضل٘ب گبضٌٖٗ ٍ ثَضل٘ب افضلٖ زض اضٍدب ٍ غادي د٘سا قسُاًس.
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
اػضبٕ جٌؽ ثَضل٘ب ثِ عَض ضؼ٘ف ضًگ هٖ گ٘طًس ،ثبؾ٘ل گطم هٌفٖ کِ قجِ٘ زٗگط اؾذ٘طٍکز ّب هٖ ثبقٌس .آًْب ثعضگشط اظ زٗگط
اؾذ٘طٍکز ّب ثِ ًظط هٖ ضؾٌس ،ثب ضًگ ّبٕ آً٘لٌٖ٘ ذَة ضًگ هٖ گ٘طًس (گ٘وؿب ٗدب ضاٗدز) .ثدِ آؾدبًٖ زض اؾدو٘طّبٕ ذدَى
هح٘غٖ ث٘وبضاى ثب ست ضاجؼِ (قکل( )17-7اهب ًِ زض ث٘وبضاى هجشال ثِ ث٘ودبضٕ الٗدن) هكدبّسُ هدٖ قدًَس .ثد٘ي اؾدشَاًِ ددطٕ
دالؾو٘ک ٍ دَؾشِ ذبضجٖ  7-23فالغل قطاض زاضًس کِ هؿئَل حطکز ّبٕ چطذكٖ اٗدي اضگبً٘ؿدن ّدب ّؿدشٌس (قدکل.)17-8
ثَضل٘بّب ه٘کطٍائطٍف٘ل ّؿشٌس ٍ ً٘بظّبٕ غصاٖٗ د٘چ٘سُإ زاضًس.
چَى کكز هؼوَالً ًبهَفق اؾز سكر٘م ث٘وبضٕ ثَضل٘ب ثِ ٍؾ٘لِ ه٘کطٍؾکَدٖ (سدت ضاجؼدِ) ٗدب ؾدطٍلَغٗکٖ (ث٘ودبضٕ الٗدن)
اهکبىدصٗط اؾز.
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ؼکل :17-8هیکرٍگراف الکترًٍی ٍ ثرغ عرضی از ثَرلیب
ؼکل :17-7ارگبًیعن ّبی ثَرلیهب در خهَى فهرد

ثَرگذٍرفری عبهل ثَرلیَز الیوهی ،هرکهس پرٍتَپالظهویک

هجتال ثِ تت راجعهِ اًهذهیک هؽهبّذُ ههیؼهَد

ثبکتری تَظط غؽبی ظیتَپالظوی ٍ یهک دیهَارُ در ثهر

(رًگآهیسی گیوعب).

گرفتِ ؼذُ اظن .پَؼیٌِ ثیرًٍی یب غالف ایهي ظهبختبر را
در ثر هیگیرد ثیي هرکس پرٍتَپالظهوی ٍ غهالف خهبرجی
فالشل ( فیجرّبی هحَری) قرار دارًذ کِ در اًتْبی ثبکتری
لٌگر هی اًذازًذ.

پبتَشًس ٍ ایوٌی
ثؼس اظ اٗي کِ ٗک قرم زض هؼطو گعـ ثٌس دبٕ آلَزُ قطاض گطفز ،ثَضل٘ب زض جطٗبى ذَى قطاض گطفشِ ٍ زض ثؿ٘بضٕ اظ اضگبى ّب
درف هٖ قَز .اػضبٕ اٗي جٌؽ سَکؿ٘ي هكرهٖ ضا سَل٘س ًوٖ کٌٌس ٍ ٍقشٖ ثب دبؾد آًشٖ ثبزٕ اذشهبنٖ هَاجِْ هٖقدًَس
ثِ ؾطػز حصف هٖ قًَس .زٍضُ ّبٕ ست ٍ ثسٍى ست زض ست ضاجؼِ ًبقٖ اظ سغ٘٘طار آًشٖ غً٘ک ثَضل٘ب اؾزٍ .قشدٖ آًشدٖ ثدبزٕ
 IgMاذشهبنٖ سكک٘ل قس ،آگلَسٌ٘بؾَ٘ى ّوطاُ ثب ل٘ع ثب ٍاؾغِ کوذلوبى ضخ زازُ ٍ ثَضل٘ب ثدِ ؾدطػز اظ جطٗدبى ذدَى ددبک
هٖقًَس.اهب اضگبً٘ؿن ّبٖٗ کِ زض ثبفزّبٕ زاذلٖ ؾبکي هٖقًَس ،هٖ سَاًٌس دطٍسئ٘ي ّبٕ غكبء ذبضجٖ اذشهبنٖ ؾطٍسبٗخ ضا
اظ عطٗق ًَآضاٖٗ غًٖ سغ٘٘ط زازُ ٍ اظ اٌٗطٍ اضگبً٘ؿن ّبٕ ثب ؾبذشوبى آًشٖ غًٖ جسٗس مبّط هٖ قًَس .ثركٖ اظ ػالئن ثبلٌٖ٘ ست
ضاجؼِ هطثَط ثِ دبؾدّبٕ اٗوٌٖ کِ زض ٌّگبم آظاز قسى اًسٍسَکؿ٘ي ثبکشطٕ اٗجبز هٖقدَز ،هدٖثبقدس .اضگبً٘ؿدن ّدبٕ ثَضل٘دب
ثَضگسٍضفطٕ ثِ هقساض کوٖ زض دَؾز ٍجَز زاضًس (ٌّگبهٖ کِ اضٗشوبّبٕ هْبجط اٗجبز هٖقَز) .اٗي هَضدَع ثدِ ٍؾد٘لِ کكدز
اضگبً٘ؿن اظ ضبٗؼبر دَؾشٖ ٗب سؼ٘٘ي اؾ٘س ًَکلئ٘ک ثبکشطٕ ثِ ٍؾ٘لِ ً PCRكبى زازُ قسُ اؾز .اؾذ٘طٍکز ّدب ضا هدٖ سدَاى
ثٌسضر اظ ًوًَِ ّبٕ ثبلٌٖ٘ زض هطاحل سیذ٘طٕ ث٘وبضٕ جسا ًوَزٌَّ .ظ هكرم ًكسُ اؾز کِ آٗب اضگبً٘ؿن ّبٕ ظًسُ ؾجت اٗدي
سظبّطار زٗطضؼ ث٘وبضٕ هٖ قًَس ٗب اٗي کِ اٗي سظبّطار ثِ ػلز ٍاکٌف هشقبعغ ثب آًشٖ غى ّبٕ ثَضل٘ب اٗجبز هٖگدطزز .اگدط
چِ دبؾد اٗوٌٖ ثِ اضگبً٘ؿن زض ظهبى اٗجبز ضبٗؼبر دَؾشٖ سحل٘ل هٖ ضٍز اهب آًشٖ ثبزٕ ّبٖٗ کِ هبّْب ٗب ؾدبلّدب ثؼدس مدبّط
هٖقًَس ثبػث دبکؿبظٕ ثَضل٘بّب اظ عطٗق کوذلوبى هٖگطزًس.
اپیذهیَلَشی
ػبهل انلٖ ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک ثَضل٘ب ضکَضًش٘ؽ هٖثبقسً .بقل آى قذف ثدسى اًؿدبى اؾدز ٍ اًؿدبى سٌْدب هردعى هدٖثبقدس
(قکل .)17-9ثؼس اظ سغصِٗ قذف اظ فطز آلَزُ اضگبً٘ؿن ّب دؽ اظ ػجَض اظ زَٗاضُ هؼسُ زض ّوَلٌف قذف سکث٘ط هٖ ٗبثٌس .اظ ًظط
سئَضٕ ّط قذف هٖسَاًس ٗک اًؿبى ضا آلَزُ کٌس.
ذهَن٘بر ظٗبزٕ ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک ضا اظ ست ضاجؼِ اًسه٘ک هكرم هٖ کٌس .ست کٌِ ظاز ٗب ست ضاجؼِ اًسه٘ک ث٘وبضٕ ظئًََظ
هٖثبقس .جًَسگبى ،دؿشبًساضاى کَچک ٍ کٌِّبٕ ًطم (گًَِ اٍضً٘شَزٍضٍؼ) هربظى انلٖ ّؿشٌس ٍ ثؿ٘بضٕ اظ گًَِ ّدبٕ ثَضل٘دب
ػبهل ث٘وبضٕ ّؿشٌس .ثطذالف ػفًَزّبٕ هٌشقلِ اظ ضاُ قذف ،ثَضل٘بّبٕ ػبهل ث٘وبضٕ اًسه٘ک ،ػفًَز هٌشكطُ زض کٌِّب اٗجبز
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هٖکٌس .اهب اٗي ثٌس دبٗبى هٖ سَاًٌس ظًسُ ثوبًٌس .هرعى اًسه٘ک (کٌِّبٕ آلَزُ) هبُ ّدب ػفًَدز ضا ثدِ ٍؾد٘لِ اًشقدبل اظ عطٗدق
سروساى حفظ هًٖوبٌٗس.
ثِ ػالٍُ کٌِ ّب هٖ سَاًٌس زض فَانل ث٘ي زٍضُ ّبٕ سغصِٗ إ ثطإ هبُ ّب ظًسُ ثوبًٌس .ؾبثقِ گعـ کٌِ هوکي اؾز هَضز سَجِ
قطا ًگ٘طز ظٗطا کٌِ ّب قجبًِ سغصِٗ هٖ کٌٌس ٍ فقظ ثطإ چٌس زق٘قِ هشهل ثبقٖ هٖ هبًٌس .گًَِ ّبٕ آلدَزُ ػبهدل ث٘ودبضٕ ضا اظ
عطٗق ثعا ٍ ٗب سطقحبر اًسام کَکؿبل(ٗک ًَع اًسام زػٖ زض کٌِ ّبٕ ًدطم) هٌشقدل هدٖ ًوبٌٗدس .ث٘ودبضٕ زض ؾطاؾدط جْدبى
هشٌبؾت ثب سَظٗغ کٌِ اًٍ٘شَزٍضٍؼ ٍجَز زاضز .ث٘وبضٕ الٗن زض  6قبضُ ٍ حساقل  20کكَض ٍجَز زاضز.

ؼکل :17-9اپیذهیَلَشی عفًَنّبی ثَرلیب

ؼکل :17-11ارزیبثی ثبلیٌی تهت راجعهِ کٌهِای در یهک پعهر
 14ظبلِ .در هرحلهِ اٍل تهت ثهرٍز ههیًوبیهذ کهِ ؼهذیذ ههی
ؼههَد .هرحلههِ ثعههذی ثههب ؼههذو ٍ زهههبى کوتههری صههَرو
هیگیهرد .نٌبًچهِ ٍاکهٌػ غیهر اختصبصهی ثهب آًتهی شىّهبی
 Ox-Kپرٍتئههَض اًجههبم ؼههَد غبلجههبا ؼٌبظههبیی هیعههر
هههیگههردد .تؽههخیص اختصبصههی ثراظههبض هؽههبّذُ ثَرلیبّههب
در اظههویرّبی خههَى هحیطههی اظههن کههِ تٌْههب در دٍرُ تههت از
لحبظ ٍجَد ارگبًیعن هثجن هیؼَد.

ثیوبری ثبلیٌی
تت راجعِ
سظبّطار ثبلٌٖ٘ ست ضاجؼِ قذكٖ ٍ کٌِ إ انَالً ٗکؿبى ّؿشٌس ،اگط چِ ٗک اؾکبض ذبضـ زاض کَچک زض هحل گعـ کٌِ ثدِ
ٍجَز هٖ آٍضز .ثؼس اظ زٍضُ کوَى ٗک ّفشِ إ ،ث٘وبضٕ ثب لطظّبٕ سکبى زٌّسُ ،ست ،زضز ػضالًٖ ٍ ؾدط زضز قدطٍع هدٖقدَز.
ثعضگٖ عحبل ٍ کجس قبٗغ اؾز .اٗي ػالئن هشٌبؾت ثب فبظ ثبکشطٗوٖ ث٘وبضٕ اؾز ٍ ثؼس اظ  3سب  7ضٍظ ٍقشٖ ثَضل٘ب اظ ذدَى ددبک
هٖ قَز حصف هٖگطزز .ثبکشطٗوٖ ٍ ست ثؼس اظ زٍضُ ٗک ّفشِ إ ثسٍى ست هٖ گطزز .ػالئن ثبلٌٖ٘ هؼوَالً هالٗن ٍ آضام ّؿشٌس
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ٍ زض ظهبى کَسبُ سطٕ اٗي زٍضُ ّبٕ ثسٍى ست ٍ ست زاض سکطاض هٖ قَزٗ .ک ػَز ٗب ٗک ثطگكز اظ ذهَن٘بر ث٘ودبضٕ کٌدِإ
اؾز .الجشِ سظبّطار ٍ ًشبٗج ست ضاجؼِ قذكٖ قسٗسسط اظ ث٘وبضٕ کٌِ إ اؾز ،کِ هوکي اؾدز ثدِ ٍضدؼ٘ز ضدؼ٘ف ؾدالهشٖ
ًؿجز زازُ قَز .هطگ ٍ ه٘ط ث٘وبضٕ اًسه٘ک کوشط اظ  %5اؾز اهب هٖ سَاًس ثِ ث٘ف اظ % 43زض ث٘وبضٕ اد٘سه٘ک ثطؾس .هدطگ ٍ
ه٘ط زض اثط اٗؿز قلجًٖ ،کطٍظ کجسٕ ٍ ذًَطٗعٕ هغعٕ اٗجبز هٖ قَز.
ثیوبری الین
سكددر٘م ثددبلٌٖ٘ ث٘وددبضٕ الٗددن ثددِ ػلددز سظددبّطار گًَددبگَى ث٘وددبضٕ ًبقددٖ اظ ثَضل٘ددب ثَضگددسٍضفطٕ ٍ زٗگددط گًَددِ ّددبٕ
ثَضل٘ب ٍ ثِ ػلز فقساى سؿدز ّدبٕ سكر٘هدٖ هؼشجدط هكدکل اؾدز .سكدر٘م ثدبلٌٖ٘ ٍ آظهبٗكدگبّٖ ث٘ودبضٕ الٗدن سَؾدظ
هطکددع کٌشددطل ٍ د٘كددگ٘طٕ ث٘وددبضٕ ) (CDCزض جددسٍل  17-6ذالنددِ قددسُ اؾددز .زض شٗددل سَندد٘ف ث٘وددبضٕ الٗددن زض
اٗددبالر هشحددسُ آهطٗکددب قددطح زازُ هددٖ قددَزٍ .فددَض ضددبٗؼبر دَؾددشٖ ٍ سظددبّطار سددیذ٘طٕ اٗددي ث٘وددبضٕ زض ؾددبٗط کكددَضّب
هشفددبٍر اؾددز .ثؼددس اظ زٍضُ کوددَى  3سددب  33ضٍظُٗ ،ددک ٗددب چٌددس ظذددن ٍاضددح زض هحددل گددعـ کٌددِ د٘ددسا هددٖ قددَز .ظذددن
(اریتن هْبجر) ثهدَضر ٗدک هدبکَل ٗد ب ددبدَل کَچدک مدبّط هدٖ قدًَس ٍ ؾدذؽ زض عدٖ چٌدس ّفشدِ ثؼدس ثدعضگ هدٖ
قًَس ٍ زض ًْبٗز ٗک هٌغقدِ ٍؾد٘غ اظ  5سدب ث٘كدشط اظ  53ؾدبًش٘وشط ضا هدٖ دَقدبًس (قدکل .)17-11ظذدن ّدب ثدب ٗدک کٌدبض
قطهع نبف ٍ هطکع ضٍقي گؿشطـ د٘سا هٖ کٌٌس ،ثدِ ّدط حدبل اضٗشودبٍ ،ظٗکدَل ٍ ًکدطٍظ هطکدعٕ زٗدسُ هدٖ قدَز .اگدط چدِ
ظذددن ّددبٕ هددَقشٖ جسٗددس هوکددي اؾددز ثؼددساً مددبّط قددَز .ػالٗددن ٍ ًكددبًِ ّددبٕ زٗگددط اظ ث٘وددبضٕ الٗددن قددبهل ًبذَقددٖ،
ذؿشگٖ قسٗس ،ؾط زضز ،ست ،لطظ ،زضزّبٕ ػضالًٖ -اؾکلشٖ ٍ لٌفبزًَدبسٖ اؾز.

اٗي ػالئن ثِ عَض هشَؾظ سب ّ 4فشِ ثبقٖ هٖ هبًٌس .اًشكبض ذًَٖ زض افطاز زضهبى ًكسُ زض ػطو چٌس ضٍظ سب چٌدس ّفشدِ ددؽ اظ
ػفًَز اٍلِ٘ اٗجبز هٖ قَز .اٗي هطحلِ ثب ػالئن ؾ٘ؿشو٘ک ( هثل ذؿشگٖ قسٗس ،ؾط زضز ٍ ست ٍ ث٘قطاضٕ) ٍ زضز هفبندل ،زضز
ػضالر ،ضبٗؼبر دَؾشٖ اضٗشوبسَؼ ٍ اذشالالر قلجٖ (اًؿساز قلت ،هَ٘دطٗکبضزٗزً ،بضؾبٖٗ احشقبًٖ قلجٖ) ٍ ػالئن ػهجٖ (هثل
اًؿفبل٘ز ٍ هٌٌػٗز ٍ فلج ػضالر) زٗسُ هٖقَز .آضسطٗز ثبػث زضگ٘طٕ چٌس هفهل هٖ قَز .زضگ٘طٕ هعهي دَؾشٖ ثِ ندَضر
سغ٘٘ط ضًگ ٍ سَضم (( )Acrodermatitis Chronica Atrophicans, ACAقکل  )17-12زض اضٍدب زٗسُ قسُ اؾز.
جذٍل  17-6ؼرح ثیوبری الین
ؼرح هَارد ثبلیٌی
اضٗشن هْبجط ( قغط ث٘ي  5-53ؾبًشٖ هشط)
حساقل ٗک سظبّط سیذ٘طٕ ( ٗؼٌٖ زضگ٘طٕ هبّ٘چِ اؾکلشٖ ،ؾ٘ؿشن ػهجٖ ٗب ؾ٘ؿشن قلجٖ -ػطٍقٖ)
ٍ اثجبر آظهبٗكگبّٖ ػفًَز
هعیبرّبی آزهبیؽگبّی تؽخیصی
حساقل ٗکٖ اظ هؼ٘بضّبٕ ظٗط ضا زاقشِ ثبقس:
جساؾبظٕ ثَضل٘ب ثَضگسٍفطٕ
اثجبر ؾغح سكر٘هٖ ٗ IgMب  IgGػلِ٘ اؾذ٘طٍکز ّب
افعاٗف قبثل سَجِ س٘شط آًشٖ ثبزٕ ث٘ي ًوًَِ ّبٕ ؾطهٖ زٍضُ حبز ٍ ًقبّز ث٘وبضٕ
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ؼکل:17-11راغ اریتن هْبجر ثر رٍی ثیوبر هجتال ثِ ثَرلیَز

ؼکل :17-12آکرٍدرهبتین هسهي آترٍفیک.
ضبیعبو پَظتی قرهس -آثی ثیوبری الین

تؽخیص آزهبیؽگبّی
هیکرٍظکَپی
ثِ ذبعط اًساظُ ًؿجشبً ثعضگ ،ثَضل٘ب کِ هَجت ست ضاجؼِ هٖ قَز زض عَل زٍضُ ست زض ًوًَِ ذَى ضًگ قسُ ثب گ٘وؿدب ٗدب ضاٗدز
هكبّسُ هٖ قَز .اٗي حؿبؼ سطٗي ضٍـ ثطإ سكر٘م ست ضاجؼِ هٖ ثبقس .اؾو٘طّبٕ هثجدز ثَضل٘دب زض ث٘كدشط اظ  73زضندس
ث٘وبضاى گعاضـ قسُ اؾز .حؿبؾ٘ز اٗي سؿز ثب سلق٘ح ذَى ث٘وبضػفًَٖ ثِ هَـ افعاٗف هٖ ٗبثدس .آظهدبٗف ه٘کطٍؾدکَدٖ اظ
ذَى ٗب ثبفز ث٘وبضاى هجشال ثِ الٗن د٘كٌْبز ًوٖ قَز ظٗطا ثَضل٘ب ثَضگسٍضفطٕ ثِ ًسضر زض ًوًَِ ّبٕ ثبلٌٖ٘ زٗسُ هٖ قَز.
کؽن
سؼسازٕ اظ ثَضل٘بّب قبهل ضکَضًش٘ؽ ٍ ّطهؿٖ ( ػبهل ست ضاجؼِ اًسه٘ک زض اٗبر هشحسُ) هٖ سَاًٌدس ضٍٕ هحد٘ظ ذدبل ضقدس
کٌٌس .کكز ّب ثِ ًسضر زض آظهبٗكگبُ ّبٕ ثبلٌٖ٘ اًجبم هٖ قَز ظٗطا اضگبً٘ؿن ضقس کٌسٕ ضٍٕ اٗي هح٘ظ ّب زاضز .کكز ثَضل٘ب
ثَضگسٍضفطٕ ثب هَفق٘ز ّبٕ کوٖ ّوطاُ ثَزُ اؾز ،اگط چِ جساؾبظٕ اضگبً٘ؿن ثب اؾشفبزُ اظ هح٘ظ ّبٕ اذشهبنٖ ثْجَز ٗبفشدِ
اؾز .ثِ ّط حبل حؿبؾ٘ز کكز ثطإ ّوِ ًوًَِ ّب کن اؾز هگط کكز اظ ظذن دَؾشٖ اٍلِ٘ ،ثٌبثطاٗي کكدز ثدِ ًدسضر الظم
اؾز.
رٍغ ّبی هَلکَلی
ضٍـ ّبٕ سکث٘ط اؾ٘سًَکلئ٘ک ثطإ قٌبؾبٖٗ ث٘وبض الٗن حؿبؾ٘ز کوشطٕ ًؿجز ثِ کكز زاضًس چطا کِ اضگبً٘ؿن ّبٕ کوٖ زض
ثبفز ٍ هبٗؼبر ثسى ث٘وبضهجشال ثِ الٗن ٍجَز زاضز.
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ظرٍلَشی
سؿز ّبٕ ؾطٍلَغٕ زض سكر٘م ست ضاجؼِ هف٘س ًوٖ ثبقٌس چَى ثَضل٘دب سغ٘٘دطار آًشدٖ غًدٖ زاضًدس .ثدط ػکدؽ سؿدز ّدبٕ
ؾطٍلَغٗکٖ سؿز سیٗ٘سٕ هْن ثطإ ث٘وبضاى هكکَک ثِ ث٘وبضٕ الٗن هٖ ثبقٌس .ث٘كشطٗي سؿز ّبٕ ضاٗج هَضز اؾشفبزُ آظهدَى
ایوًََفلَرظٌن ( ٍ )IFAاالیسا ( )ELISAهٖثبقٌس .ال٘عا اضجح سط اؾز ظٗطا حؿبؼ سط ٍ اذشهبنٖ سط هٖثبقس.
هشیؾفبًِ ّوِ سؿز ّبٕ ؾطٍلَغٗک عٖ فبظ اٍلِ٘ حبز ث٘وبضٕ ًؿجشبً حؿبؼ ً٘ؿشٌس .آًشٖ ثبزٕ ّبٕ  2 ، IgMسب ّ 4فشِ ثؼس اظ
قطٍع اضٗشوبٕ هْبجط زض ث٘وبضاى زضهبى ًكسُ مبّط هٖ قَز .ث٘كشطٗي ؾغح آى  6سب ّ 8فشِ ثؼس اظ ث٘وبضٕ اؾز ٍ ؾذؽ ددبٗ٘ي
هٖ آٗس سب ثِ ه٘عاى عج٘ؼٖ ثطؾس (ثؼس اظ  4سب  6هبُ).
ؾغح  IgMهوکي اؾز ثبال ثبقٖ ثوبًس ( زض ث٘وبضاى ثب ػفًَز دبٗساض) .آًشٖ ثبزٕ  IgGزٗطسط مبّط هٖ قدَز .ثدبالسطٗي ه٘دعاى
آى ثؼس اظ  4سب ّ 6فشِ اظ ث٘وبضٕ اؾز ٍ زض عٖ سظبّطار سیذ٘طٕ ث٘وبضٕ ثبثز ثبقٖ هٖ هبًس .ثٌبثطاٗي ث٘كشط ث٘وبضاى ثب ػدَاضو
ثبًَِٗ اظ ث٘وبضٕ الٗن آًشٖ ثبزٕ قبثل قٌبؾبٖٗ ثط ػلِ٘ ثَضل٘ب ثَضگسٍضفطٕ ضا زاضًس .اگط چِ ؾدغح آًشدٖ ثدبزٕ هوکدي اؾدز زض
ث٘وبضاى زضهبى قسُ ثب آًشٖ ثَ٘س٘ک اظ ث٘ي ثطٍز .سكر٘م آًشٖ ثبزٕ زض  ، CSFزل٘ل قغؼٖ ثط ثَضلَ٘ظ ػهجٖ هٖ ثبقس.
اگط چِ ٍاکٌف هشقبعغ هؼوَل ً٘ؿزً ،شبٗج هثجز ؾطٍلَغٗک ثبٗؿشٖ ثب زقز سفؿ٘ط قَز ،ثِ ٍٗػُ اگط س٘شطّب دبٗ٘ي ثبقس (جدسٍل
 .)17-7اکثط ٍاکٌف ّبٕ هثجز کبشة زض ث٘وبضاى ثب ؾ٘ف٘ل٘ؽ ضٍٕ هٖ زّس .اٗي ًشبٗج کبشة ضا هٖ سَاى ثب اًجدبم ٗدک آظهدَى
غ٘ط سطدًَوبٖٗ ثطإ ؾ٘ف٘ل٘ؽ ثطعطف ًوَز.

جذٍل 17-7ثبکتری ّب ٍ ثیوبری ّبی هرتجط ثب ٍاکهٌػ
هتقبطع تعن ّبی ظرٍلَشی ثرای ثَرلیَز الین
سطدًَوب دبل٘سٍم
اؾذ٘طٍکز ّبٕ زّبًٖ
ؾبٗط گًَِ ّبٕ ثَضل٘ب
آضسطٗز ضٍهبسَئ٘س جَاًبى
آضسطٗز ضٍهبسَئ٘س
لَدَؼ اضٗشوبسَظ ؾ٘ؿشو٘ک
هًََکلئَظ ػفًَٖ
اًسٍکبضزٗز ثبکشطٗبٖٗ سحز حبز
ثطإ سیٗ٘س اذشهبنٖ ٍاکٌف  ELISAهثجز زض هَضز ؾ٘ف٘ل٘ؽ ،سؿز ٍؾشطى ثالر اًجبم هٖ قَز .زض فبظ اٍلِ٘ ث٘وبضٕ الٗدن
آًشٖ ثبزٕ  IgMزض فبظ اٍلِ٘ ث٘وبضٕ ثط ػلِ٘ سؼسازٕ اظ دطٍسئ٘ي ّبٕ ؾغحٖ ٍ زض هطحلِ آذط ث٘وبضٕ آًشٖ ثبزٕ ّبٕ  IgGثدط
ضس ع٘ف ٍؾ٘ؼٖ اظ آًشٖ غى ّبٕ ثَضل٘ب اٗجبز هٖ قَز.
درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
ست ضاجؼِ ثِ عَض هؤثط ثب سشطاؾ٘کل٘ي ٗب اضٗشطٍهبٗؿ٘ي هٖ قَز .سشطاؾ٘کل٘ي زاضٍٕ اًشربثٖ اؾز اهب ثطإ ظًبى ثبضزاض ٗب کَزکدبى
ًجبٗؿشٖ اؾشفبزُ قَزٍ .اکٌف جبضٗفّ -طکؽ ّبٗوط (قَک قسٗس ،لکَدٌٖ ،افعاٗف ست ٍ کدبّف فكدبض ذدَى) هدٖسَاًدس زض
ث٘وبضاى چٌس ؾبػز ثؼس اظ قطٍع زضهبى ضخ زّس ،دؽ ثبٗؿشٖ ثِ زقز کٌشطل قًَس .اٗي ٍاکٌف ثب کكشي ؾدطٗغ ثَضل٘دب ٍ اهکدبى
آظاز قسى اًسٍسَکؿ٘ي ّوطاُ اؾز .سظبّطار اٍلِ٘ ث٘وبضٕ الٗن ثِ عَض هؤثط ثب زاکؿٖ ؾبٗکل٘ي ،آهَکؿٖ ؾ٘ل٘ي ٗب ؾفَضٍکؿ٘ن
ذَضاکٖ کٌشطل هٖقًَس.
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زضهبى آًشٖ ثَ٘س٘کٖ احشوبل ٍ قسر ػَاضو سیذ٘طٕ ضا کن هٖ کٌس .ػلٖ ضغن اٗي هساذلِ ،آضسطٗدز ًبقدٖ اظ الٗدن ٍ ػدَاضو
زٗگط زض سؼساز کوٖ اظ ث٘وبضاى ضخ هٖ زّس .ؾفشطٗبکؿَى ،زاکؿٖ ؾ٘ل٘ي ٗب آهَکؿٖ ؾ٘ل٘ي ثطإ زضهبى اٗي سظدبّطار اؾدشفبزُ
هٖ قَز .ث٘وبضاى ثب ث٘وبضٕ ٍاضح ػضدالًٖ – اؾدکلشٖ ٍ ًَضٍلَغٗدک ً٘دبظ ثدِ زضهدبى عدَالًٖ هدسر ثدب دٌدٖ ؾد٘ل٘ي ٗ Gدب
ؾفشطٗبکؿَى ثِ نَضر ٍضٗسٕ زاضًس .ػَز ً٘بظ ثِ زضهبى زٍثبضُ زاضز.
د٘كگ٘طٕ اظ ث٘وبضٕ ثَضل٘ب کٌِ إ قبهل اجشٌبة اظ کٌِ ّب ٍ هرعى ّبٕ عج٘ؼٖ آًْدب ،دَقد٘سى لجدبؼ ّدبٕ هحدبفظ ّوچدَى
قلَاضّبٕ ثلٌس کِ ثِ زاذل جَضاة سب قًَس ٍ ثِ کبضگ٘طٕ اؾذطُ ّبٕ زٍضکٌٌسُ ثٌسدبٗبى هٖ ثبقدٌس ..کٌشدطل جًَدسُ ّدب ّدن زض
د٘كگ٘طٕ اظ ست ضاجؼِ اًسه٘ک هْن هٖ ثبقس .ث٘وبضٕ ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک اظ عطٗق اؾشفبزُ اظ اؾذطُ ّبٕ قذف کُدف ٍ ثْجدَز
قطاٗظ ثْساقشٖ کٌشطل قسُ اؾزٍ .اکؿي ثطإ ست ضاجؼِ زض زؾشطؼ ً٘ؿز.

لپتَظپیرا
عجقِ ثٌسٕ جٌؽ لذشَؾذ٘طا زقَاض اؾز .اٗي جٌؽ ثط اؾبؼ ذهَن٘بر فٌَس٘ذٖ ،اضسجبط ؾطٍلَغٗک ٍ دبسَغً٘ؿ٘شِ گدطٍُ ثٌدسٕ
قسُ اؾز .ؾَـ ّبٕ دبسَغى زض گًَِ لذشَؾذ٘طا اٌٗشطٍگبًؽ قطاض هٖ گ٘طًس .ؾَـ ّبٕ غ٘ط دبسَغى زض گًَدِ لذشَؾذ٘طاث٘فلکؿدب
قطاض زاضًسّ .ط کسام اظ اٗي زٍ گًَِ زاضإ چٌسٗي ظٗط گًَِ ّؿشٌس .ثطإ ضفغ ّدط گًَدِ ؾدطزضگوٖ لذشَؾدذ٘طاّب ثدِ لذشَؾدذ٘طإ
دبسَغى (ثطإ اًؿبى) ٍ غ٘ط دبسَغى ثسٍى اقبضُ ثِ گًَِ ٗب ظٗطگًَِ هؼطفٖ هٖقًَس.

فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
لذشَؾذ٘طا ثبؾ٘ل حلقِ إ ًبظک اؾز کِ ٗک قالة زض ٗک ٗب زٍ اًشْبٕ آى قطاض زاضز (قکل .)17-13حطکز ثِ ٍؾ٘لِ زٍ فالغل
دطٕ دالؾو٘ک اؾز کِ زض عَل ثبکشطٕ گؿشطزُ قسُ ٍ زض اًشْبٕ ثبکشطٕ لٌگط اًساذشِاًس.
لذشَؾذ٘طا َّاظٕ اججبضٕ اؾز ٍ زض  28سب  38زضجِ ؾبًشٖ گطاز زض هح٘ظ ّبٕ غٌٖ قسُ ثب ٍٗشبه٘يّب (هثل  ٍ )B2 ٍ B12اؾد٘س
چطة ثب ظًج٘ط ثلٌس ٍ ًوکّبٕ آهًََ٘م ضقس هٖکٌس .اٗي اضگبً٘ؿن هٖ سَاًس اظ ًوًَِّبٕ جوغ آٍضٕ قدسُ اظ فدطز آلدَزُ کكدز
زازُ قَز.
پبتَشًس ٍ ایوٌی
لذشَؾذ٘طا هٖ سَاًس ؾجت ػفًَز ّبٕ ثبلٌٖ٘ ظٗط قَز :ث٘وبضٕ ست زاض هالٗن قجِ٘ آًفلَاًعاٗ ،ب ث٘وبضٕ ؾ٘ؿشو٘ک قسٗس (ثیوبری
ٍیل) ثب نسهِ ثِ کجس ٍ کلٍِ٘ ،اؾکَل٘ز ٍؾ٘غ ،هَ٘کبضزٗز ٍ هطگ .قسر ث٘وبضٕ سحز سیث٘ط سؼساز اضگبً٘ؿن ّبٕ ػفًَٖ کٌٌسُ،
ؾ٘ؿشن اٗوٌٖ ه٘عثبى ٍ ٍٗطٍالًؽ ؾَـ ّبٕ ث٘وبضٕ ظا قطاض هٖ گ٘طز .چَى لذشَؾذ٘طاّب ثبضٗک ٍ ذ٘لٖ هشحطک اًدس آًْدب هدٖ
سَاًٌس زض غكبّبٕ هَکَؾٖ ٗب دَؾز اظ عطٗق ثطـ ّبٕ کَچک ًفَش کٌٌس .ؾذؽ زض جطٗبى ذَى درف قسُ ٍ اظ اٗدي عطٗدق
ثِ زاذل ّوِ ثبفز ّب اظ جولِ ؾ٘ؿشن ػهجٖ هطکعٕ هٖ ضًٍس .لذشَؾذ٘طا اٌٗشطٍگدبًؽ ثدِ ؾدطػز سکث٘دط د٘دسا هدٖ کٌدس ٍ ثدِ
اًسٍسلَ٘م ػطٍ ذًَٖ کَچک نسهِ هٖ ضؾبًس ،زض ًش٘جِ سظبّطار ثبلٌٖ٘ ظٗبزٕ اظ ث٘وبضٕ ( هثل هٌٌػٗزً ،قم ػولکطز کلِ٘ ٍ
کجس ٍ ّوَضاغٕ) زٗسُ هٖ قَز .زض هطاحل اٍلِ٘ ث٘وبضٕ اضگبً٘ؿن ّب زض ذَى ٍ هبٗغ هغعٕ ًربػٖ د٘سا هدٖ قدًَس ٍ زض هطاحدل
ثؼسٕ زض ازضاض ً٘ع زٗسُ هٖ قَز.
ح صف لذشَؾذ٘طا ظهبًٖ ضخ هٖ زّس کِ اٗوٌٖ َّهَضال سَؾؼِ د٘سا هٖ کٌس .اهب ثطذٖ اظ سظدبّطار ثدبلٌٖ٘ هوکدي اؾدز اثدطٕ اظ
ٍاکٌف ّبٕ اٗوًََلَغٗکٖ ثط ػلِ٘ اٗي اضگبً٘ؿن ّب ثبقس .ثطإ هثبل هٌٌػٗز ثؼس اظ اٗي کِ اضگبً٘ؿن ّب اظ  CSFحدصف قدسًس،
اٗجبز هٖ قَز ٍ اٗوَ٘ى کوذلکؽ ّب زض ضبٗؼبر کلِ٘ سكر٘م زازُ قًَس.
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ؼکل:17-13رًگ آهیسی ًقرُ از لپتَظپیرای رؼذ یبفتِ در کؽن.
ثِ دٍ اًتْبی آى تَجِ کٌیذ.

اپیذهیَلَشی
لذشَؾذ٘طٍظٗؽ زض ؾطاؾط زً٘ب هٌشكط هٖ ثبقس .ثِ ّط حبل قَ٘ع ث٘وبضٕ هْن زض ًظط گطفشِ ًوٖقَز چَى ث٘كشط ػفًَزّب آضام ٍ
هالٗن ،هبًٌس ؾٌسضم ٍٗطٍؾٖ ٍ هٌٌػٗز آؾذش٘ک ٍٗطٍؾٖ هٖثبقس .لذشَؾذ٘طا زٍ ًَع ه٘عثبى ضا آلَزُ هدٖ کٌدس ه٘عثدبى هردعى ٍ
ه٘عثبى سهبزفٖ .ػفًَز ّبٕ اًسه٘ک ٍ هعهي زض ه٘عثبى هرعى زٗسُ هٖقًَس (کِ ثِ ػٌَاى هرعى زائوٖ ثطإ ثقبء ثبکشطٕ ثکبض
هٖضًٍس) .گًَِّب ٍ ؾطٍٍاضّبٕ هشفبٍر زض اضسجبط ثب ه٘عثبى انلٖ (زض ثطضؾٖ ّبٕ اد٘سهَ٘لَغٗک اّو٘ز زاضز) اؾز.
هرعى قبٗغ آى جًَسگبى ٍ ؾبٗط دؿشبًساضاى کَچک ّؿشٌس .لذشَؾذ٘طا هؼوَالً ؾجت ػفًَز ّبٕ ثسٍى ػالهز زض ه٘عثبى هرعى
هٖ قَز ،چطا کِ اؾذ٘طٍکز ّب زض لَلِ ّبٕ کلَٕ٘ کلًَ٘عُ ٍ ثِ هقساض ظٗبز زض ازضاض ضٗرشِ هٖ قدًَسًْ .طّدب ،ضٍزذبًدِ ّدب ،آة
ّبٕ ضاکس ،ذبک هطعَة هٖ سَاًس ثب ازضاض حَ٘اًبر ػفًَٖ ،آلَزُ قَز ٍ ّوچدَى هٌجدغ ػفًَدز اًؿدبًٖ زض ًظدط گطفشدِ قدَز.
اضگبً٘ؿن ّب ثطإ هسر عَالًٖ ّ 6فشِ إ زض اٗي هکبى ّب ظًسُ ثبقٖ هٖ هبًٌس .آة آلَزُ ٗب سوبؼ هؿشق٘ن ثب حَ٘اى آلَزُ هدٖ
سَاًس ثِ ػٌَاى هٌجغ ػفًَز زض هیسثبى تصبدفی (ؾگ ،حَ٘اًبر هعاضع ٍ اًؿبى) ثکبض ضٍز.
ث٘كشط ػفًَز ّبٕ اًؿبًٖ ثِ ذبعط قطاض گطفشي زض هؼطو آة آلَزُ زض هٌبعق سفطٗحٖ ٗب حَ٘اًبر ػفًَٖ (کكبٍضظاى ،کدبضگطاى،
کكشبضگبُ ّب ،زاهذعقکبى) اؾز .ث٘كشط ػفًَز ّبٕ اًؿبًٖ زض عَل هبُ ّبٕ گطم ؾبل ٌّگبهٖ کِ ثِ سفطٗح گبُ ّب هٖ ضًٍس ضخ
هٖ زّس .اًشقبل قرم ثِ قرم ثِ عَض هؿشٌس د٘سا ًكسُ اؾز .زض ًش٘جِ اًؿبى ًوٖ سَاًس ًبقل هعهي ثبقس.
ثیوبری ّبی ثبلیٌی
ث٘كشط ػفًَز ّبٕ اًؿبًٖ ثب لذشَؾذ٘طا ثِ عَض ثبلٌٖ٘ دٌْبى ّؿشٌس ٍ فقظ اظ عطٗق ًكبى زازى آًشٖ ثبزٕ ّدبٕ ٍٗدػُ سكدر٘م
زازُ هٖ قًَس .ػفًَز ّبٕ ػالهز زاض ثؼس اظ  1سب ّ 2فشِ زٍضُ کوَى ٍ زض زٍ فبظ اٗجبز هٖ قدًَس .فدبظ اٍل٘دِ هكدبثِ ث٘ودبضٕ
آًفلَاًعا ثب ست ٍ ه٘بلػٕ (زضز ػضالًٖ) هٖثبقس .زض عَل اٗي فبظ ث٘وبض ثبکشطٗوٖ ثب لذشَؾذ٘طا ضا ًكبى هٖ زّس ٍ اضگبً٘ؿدن ّدب ضا
هٖ سَاى اظ  CSFهکطضاً جسا ًوَز .ثب اٗي ٍجَز ػالئن هٌٌػٗز ٍجَز ًساضًس.
ست ٍ ه٘بلػٕ هوکي اؾز ثؼس اظ ٗک ّفشِ کبّف ٗبثس ٗب ث٘وبض ثِ ؾوز فبظ زٍم د٘كطفز کٌس کدِ ػالئدن ثدِ ندَضر ؾدط زضز،
ه٘بلػٕ ،لطظ  ،زضز قکوٖ ٍ کًَػًکشَ٘ٗز هٌشكط (ٗؼٌٖ قطهع قسى چكن) اؾز .ث٘وبضٕ قسٗس هٖ سَاًس ثِ ؾوز کالدؽ ػدطٍ ،
ّوَضاغٕ ،اذشالل کجسٕ ٍ کلَٕ٘ د٘كطفز کٌس .لذشَؾذ٘طٍظٗؽ هٖ سَاًس ؾ٘ؿشن اػهبة هطکدعٕ ضا زضگ٘دط کٌدس ٍ ثدب هٌٌػٗدز
آؾذش٘ک ٍٗطٍؾٖ اقشجبُ قَز.
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کكز  CSFزض اٗي هطحلِ هٌفٖ اؾز .زض هقبثل ،فطم ٗطقبًٖ ،فطم قسٗسٕ اؾز ( سقطٗجبً  %13اظ کل ػفًَز ّبٕ ػالهز زاض
اؾز) ٍ ه٘عاى هطگ ٍ ه٘ط  13سب  15زضندس اؾدزّ .ذبس٘دز ّودطاُ ثدب ظضزٕ (ٗطقدبى ٗدب ث٘ودبضٕ ٍٗدل) زض ث٘ودبضاى هجدشال ثدِ
لذشَؾذ٘طٍظٗؽ قسٗس زٗسُ هٖ قَزً .کطٍظ کجس زٗسُ ًكسُ ٍ ث٘وبضاى ًجبر ٗبفشِ اظ آؾ٘ت کجدسٕ زائدن ضًدج ًودٖ ثطًدس .ث٘كدشط
ث٘وبضاى ػولکطز کبهل کلِ٘ ضا ثِ زؾز هٖ آٍضًس .لذشَؾذ٘طٍظ هبزضظازٕ ثب ّجَم ًبگْبًٖ ؾدط زضز ،سدت ،ه٘دبلػٕ ٍ ضاـ هٌشكدط
هكرم هٖ قَز.
تؽخیص آزهبیؽگبّی
هیکرٍظکَپی
لذشَؾذ٘طاّب ًبظک ّؿشٌس ٍ ثب ه٘کطٍؾکَح ًَضٕ هؼوَلٖ زٗسُ ًوٖ قًَس .ضًگ آه٘عٕ گطم ٍ ضًگ آه٘عٕ ًقطُ ّ٘چ ٗدک قبثدل
اعوٌ٘بى ثطإ قٌبؾبٖٗ لذشَؾذ٘طا ً٘ؿشٌس .ه٘کطٍؾکَح ظهٌِ٘ سبضٗک ًؿجشبً غ٘ط حؿبؼ اؾز ٍ ًشبٗج غ٘ط اذشهبندٖ ثدِ ّودطاُ
زاضز .لذشَؾذ٘طا ضا هٖ سَاى زض ًوًَِ ّبٕ ذَى زض اثشسإ ث٘وبضٕ زٗس .فلَضٍؾئ٘ي آًشٖ ثبزٕ ثطإ ضًگ آه٘عٕ لذشَؾذ٘طا اؾدشفبزُ
هٖ قَز ،اهب اٗي ضٍـ زض اکثط آظهبٗكگبُ ّبٕ ثبلٌٖ٘ زض زؾشطؼ ً٘ؿز.
کؽن
لذشَؾذ٘طا هٖ سَاًس ضٍٕ هح٘ظ ّبٕ کكز اذشهبنٖ (فلچطٗ EMJH ،ب سَئ٘ي  – 80آلجَه٘ي) ثِ آّؿشگٖ ضقس کٌدس (ظهدبى
سقؿ٘ن ثبکشطٕ اظ  6سب  16ؾبػز زض زهبٕ  28سب  33زضجِ ثطإ هسر عَالًٖ ٗؼٌٖ 4هبُ) .ثِ ّط حبل ث٘كشط کكز ّدب زض عدَل
زٍ ّفشِ هثجز هٖ قًَس.

لذشَؾذ٘طا اٌٗشطٍگبًؽ زض ذَى ٗب  CSFزض عَل  13ضٍظ اظ آغبظ ػفًَز مبّط قسُ ٍ زض ازضاض ثؼس اظ ٗک ّفشِ ثطإ هسر عَالًٖ
حسٍز  3هبُ ثبقٖ هٖ هبًس .چَى غلظز اٗي اضگبً٘ؿن ّب زض ذدَى  ٍ CSFازضاض هوکدي اؾدز ددبٗ٘ي ثبقدس اگدط ثدِ لذشَؾدذ٘طا
هكکَک ّؿش٘ن ،ثبٗؿشٖ چٌسٗي ًوًَِ گطفشِ قَز .ثِ ػالٍُ ثبظزاضًسُ ّدبٕ هَجدَز زض ذدَى ٍ ازضاض هوکدي اؾدز هدبًغ ضقدس
لذشَؾذ٘طا قًَس ٍ ٗب ضقس آى ضا ثِ سیذ٘ط اًساظز.
ٗک ٗب زٍ قغطُ ذَى ضا ضٍٕ هح٘ظ کكز سلق٘ح کطزُ ٍ ثبکشطٕ ضا کكز هٖ زٌّسً .وًَِ ازضاض ضا ؾبًشطٗفَغ کطزُ ٍ چٌس قغطُ اظ
ضؾَة آى ضٍٕ هح٘ظ کكز سلق٘ح کطز ٍ ضقس ثبکشطٕ زض هح٘ظ کكز ثب ه٘کطٍؾکَح زاضک ف٘لس ثطضؾٖ هٖ قَز.
پرٍةّبی اظیذ ًَکلئیک
اؾشفبزُ اظ دطٍة ّبٕ اؾ٘سًَکلئ٘ک زض اٍل٘ي ّفشِ ث٘وبضٕ ثطإ سكر٘م لذشَؾذ٘طا هَفق٘دز هحدسٍزٕ زاقدشِ اؾز.اؾدشفبزُ اظ
سکٌ٘ک سکث٘ط اؾ٘سًَکلئ٘ک (ثطإ هثبل  )PCRحؿبؼسط اظ ضٍـ کكز اؾز .هشیؾفبًِ ؾ٘ؿشن سكدر٘م هَلکدَلٖ ثدِ عدَض
هؼوَل زض زؾشطؼ ًوٖ ثبقس.
ظرٍلَشی
چَى کكز لذشَؾذ٘طا ثِ هح٘ظ ّبٕ اذشهبنٖ ً٘بظ زاضز ٍ زٍضُ کوَى عَالًٖ اؾدز ،زض ث٘كدشط آظهبٗكدگبُ ّدب اظ سؿدز ّدبٕ
ؾطٍلَغٗکٖ اؾشفبزُ هٖ قَز .ضٍـ هطجغ ثطإ ّوِ سؿدز ّدبٕ ؾدطٍلَغٗکٖ سؿدز آگلَسٌ٘بؾدَ٘ى ه٘کطٍؾدکَدٖ )(MAT
هٖ ثبقس .اٗي سؿز سَاًبٖٗ ؾطم ث٘وبض ضا ثطإ آگلَسٌ٘بؾَ٘ى ثب لذشَؾذ٘طإ ظًسُ ضا اًساظُ گ٘طٕ هٖ کٌس .اظ آًجبٖٗ کِ اٗي آظهدَى
جْز ؾطٍس٘خ ّبٕ اذشهبنٖ لذشَؾذ٘طا عطاحٖ گطزٗسُ اؾز ،ثبٗس اظ کل هجوَػِ آًشٖ غى ّبٕ لذشَؾدذ٘طاٖٗ اؾدشفبزُ گدطزز.
آگلَسٌ٘٘ي زض ذَى ث٘وبضاى زضهبى ًكسُ زض عَل ّفشِ زٍم ث٘وبضٕ مبّط هٖ قًَس ،اگط چِ اٗي دبؾد هوکدي اؾدز ثدطإ هدسر
عَالًٖ حسٍز چٌس هبُ ثِ سیذ٘ط ث٘بفشس .ث٘وبضاى ػفًَٖ حساقل س٘شط  1:233زاضًس ٍ ٗب هوکي اؾز ثِ  ٍ 1:25333حشٖ ث٘كشط ّدن
ثطؾس .ث٘وبضاًٖ کِ ثب آًشٖ ثَ٘س٘ک زضهبى هٖ قًَس هوکي اؾز سَل٘س آًشٖ ثبزٕ ثب س٘شط دبٗ٘ي زاقدشِ ٗدب س٘شطّدب قبثدل قٌبؾدبٖٗ
ًساقشِ ثبقٌس .آًشٖ ثبزٕ ّبٕ آگلَسٌِ٘ کٌٌسُ ثطإ چٌسٗي ؾبل ثؼس اظ ث٘وبضٕ حبز قبثل سكر٘م ّؿشٌس.
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اظ اٌٗطٍ حضَض آًْب هوکي اؾز ًكبى زٌّسُ د بؾد آًشٖ ثبزٕ زض ٗک ث٘وبض زضهبى قسُ ثب ث٘وبضٕ حبز ثَزُ ثبقس ٍ ٗب اٌٗکِ ًبقٖ
اظ آًشٖ ثبزٕ ّبٕ ثط جب هبًسُ زض ٗک قرم ثب ٗک ػفًَز لذشَؾذ٘طإ سكر٘م زازُ ًكسُ قجلٖ ثبقس .چَى سؿدز آگلدَسٌ٘٘ي
ه٘کطٍؾکَدٖ ً٘بظ ثِ اضگبً٘ؿن ظًسُ زاضز فقظ زض آظهبٗكگبُ ضفطاًؽ اًجبم هٖ قَز .سؿز ّبٕ جبٗگعٗي قبهل ّوبگلَسٌ٘بؾدَ٘ى
غ٘ط هؿشق٘ن ،آگلَسٌ٘بؾَ٘ى اؾالٗسٕ ٍ االٗعا هٖ ثبقس کِ حؿبؾ٘ز ٍ اذشهبن٘ز کوشطٕ زاضًس .اٗي سؿز ّب ثطإ غطثبل گدطٕ
ث٘وبضاى اؾز ،اهب ٍاکٌف هثجز ثبٗس ثب ٗ ٍ MATب سطج٘حبً کكز سیٗ٘س قَزٍ .اکٌف ّبٕ ؾطٍلَغٗکٖ هشقبعغ ثب ؾدبٗط ػفًَدز
ّبٕ اؾذ٘طٍکشبلٖ (ٗؼٌٖ ؾ٘ف٘ل٘ؽ ،ست ضاجؼِ ،ث٘وبضٕ الٗن ٍلػًَٗلَظ )زٗسُ هٖ قَز.
درهبى ،پیؽگیری ٍ کٌترل
لذشَؾذطٍظٗؽ هؼوَالً کكٌسُ ً٘ؿز ،هرهَنبً زض ٌّگبهٖ کِ ظضزٕ ٍجَز ًساضز .ث٘وبضاى ثبٗس ثب دٌٖ ؾ٘ل٘ي ٍ زاکؿدٖ ؾدبٗکل٘ي
زاذل ٍضٗسٕ زضهبى قًَس .زاکؿٖ ؾبٗکل٘ي( ًِ دٌٖ ؾ٘ل٘ي )هٖ سَاًدس ثدطإ جلدَگ٘طٕ اظ ث٘ودبضٕ زض افدطازٕ کدِ زض هؼدطو
حَ٘اًبر ٍ آة آلَزُ ثِ ازضاض ثَزًس اؾشفبزُ قَز .ضٗكِ کٌٖ لذشَؾذ٘طا هكکل اؾز چَى ث٘وبضٕ زض حَ٘اًبر ٍحكٖ ٍ اّلٖ درف
هٖ ثبقس .ثِ ّط حبل ٍاکؿٌ٘بؾَ٘ى زام ّب ٍ حَ٘اًبر زؾز آهَظ زض کبّف قَ٘ع ث٘وبضٕ زض اٗي جوؼ٘ز ّب ٍ هشؼبقت آًْب اًؿبى
ّب هَفق٘ز آه٘ع ثَزُ اؾز .کٌشطل جًَسُ ّب زض حصف لذشَؾذ٘طاّب زض کكَضّب هؤثط ثَزُ اؾز.

خالصِ:
خالصِی ترپًَوب
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
اؾذ٘طٍکز ًبظک ٍ هبضد٘چٖ ثدب ضًدگ آه٘دعٕ گدطم ٗدب گ٘وؿدب هكدبّسُ ًودٖقدَز ٍلدٖ ثدب ه٘کطٍؾدکَح ظهٌ٘دِ سبضٗدک
قبثل ضؤٗز اؾز.
فقظ ثط ضٍٕ ؾلَلّبٕ کكز اًشربثٖ ضقس هٖکٌس.
فبکتَرّبی ٍیرٍالًط
دطٍسئ٘ي ّدبٕ غكدبٕ ذدبضجٖ هَجدت افدعاٗف اسهدبل ثدِ ؾدلَل ّدبٕ ه٘عثدبى هدٖ قدًَسّ٘ .بلَضًٍ٘دساظ هوکدي اؾدز
هَجت سؿْ٘ل اًف٘لشطاؾَ٘ى زٍض ػطٍقٖ قَز.
دَقف ف٘جطًٍکش٘ي هحبفظشٖ ػلِ٘ فبگَؾ٘شَظ هحؿَة هٖقَز.
سرطٗت ثبفشٖ ػوسسبً هٌجط ثِ دبؾد اٗوٌٖ ه٘عثبى ػلِ٘ ػفًَز هٖقَز.
اپیذهیَلَشی
اًؿبى سٌْب هرعى عج٘ؼٖ ث٘وبضٕ اؾز.
ؾدد٘ف٘ل٘ؽ هقددبضثشٖ اظ عطٗددق سوددبؼ جٌؿددٖ ٗددب هددبزضظازٕ هٌشقددل هددٖ قددَز .ث٘وددبضاى زض هؼددطو ذغددط قددبهل ثددبلغ٘ي
فؼبل اظ ًظط جٌؿٖ ٍ کَزکبى هشَلس اظ هبزضاى زاضإ ث٘وبضٕ فؼبل هٖ ثبقس.
ؾبٗط ػفًَز ّبٕ سطدًَوب اظ عطٗق سوبؼ غكبّبٕ هربعٖ ثب ضبٗؼبر ػفًَٖ هٌشقل هٖ قَز.
ث٘وبضاى زض هؼدطو ذغدط کَزکدبى ٗدب ثدبلغ٘ي زض هؼدطو سودبؼ ثدب ضدبٗؼبر ػفدًَٖ ّؿدشٌس .ؾد٘ف٘ل٘ؽ هدبزضظازٕ ًدبزض
اؾز.
ؾدد٘ف٘ل٘ؽ هقددبضثشٖ زض ؾطاؾددط جْددبى قددبٗغ اؾددز .ؾدد٘ف٘ل٘ؽ اًددسه٘ک ( ثددػل) زض ًددَاحٖ ث٘بثددبًٖ ٍ هؼشددسل آفطٗقددبٕ
قوبلٖ ذبٍضه٘بًدِ ٍ اؾدشطال٘بٕ قدوبلٖ ضٍٕ هدٖ زّدسٗ .دبظ زض ًدَاحٖ گطهؿد٘طٕ ٗدب ث٘بثدبًٖ آفطٗقدب ،آهطٗکدبٕ جٌدَثٖ ٍ
اًسًٍعٕ ضٍٕ هٖ زّس.
دٌ٘شب زض ًَاحٖ گطهؿ٘طٕ آهطٗکبٕ هطکعٕ ٍ جٌَثٖ هكبّسُ هٖ قَز.
ّ٘چ ضٍٗساز فهلٖ ذبنٖ ًساضز.
ثیوبری ّب
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ؾ٘ف٘ل٘ؽ هقبضثشٖ (سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ دبل٘سٍم)
ؾ٘ف٘ل٘ؽ اًسه٘ک ٗب ثػل (سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ اًسٍه٘کَم)
ٗبظ (سطدًَوب دبل٘سٍم ظٗطگًَِ دطسٌَئِ)
دٌ٘شب (سطدًَوب کبضاسئَم)
تؽخیص
ه٘کطٍؾکَدٖ (ظهٌِ٘ سبضٗک ٗب  ٍ )DFAؾطٍلَغٕ (هطاجؼِ ثِ جسٍل)17-3
درهبى ،کٌترل ٍ پیؽگیری
دٌٖ ؾ٘ل٘ي زاضٍٕ اًشربثٖ اؾز ٍ چٌدبى چدِ ث٘ودبض ثدِ دٌدٖ ؾد٘ل٘ي حؿدبؼ ثبقدس اظ سشطاؾدبٗکل٘ي ٗدب زاکؿدٖ ؾدبٗکل٘ي
اؾشفبزُ هٖ قَز.
ثبٗس آهَظـ نح٘ح جٌؿٖ زازُ قَز ٍ قطکبٕ جٌؿٖ فطز آلَزُ زضهبى قَز.
ؾ٘ف٘ل٘ؽ اًسه٘کٗ ،بظ ٍ دٌ٘شدب ضا اظ عطٗدق ثدبال ثدطزى هؼ٘بضّدبٕ ثْساقدز ػودَهٖ (زضهدبى ٍ آهدَظـ) هدٖ سدَاى کوشدط
کطز .ثب اٗي ٍجَز سالـ ّبٕ هؿشوط الظم اؾز.
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خالصِی عفًَنّبی ثَرلیب
افطاز زض هؼطو ذغط ثطإ ث٘وبضٕ الٗن قبهل آًْبٖٗ اؾز کِ
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
ٌّگبهٖ کِ اؾذ٘طٍکز ّب ثب ضًگ ّبٕ آً٘لد٘ي ضًدگ آه٘دعٕ زض هؼطو کٌِ زض ًَاحٖ اًسه٘ک قطاض زاضًس.
قًَس (هبًٌس گ٘وؿب ٍ ضاٗز) قبثل ضؤٗز ّؿدشٌس ،هدٖ سَاًدس زض ث٘وبضٕ الٗن زاضإ اًشكبض جْبًٖ اؾز.
هح٘ظ کكز ضقس ًوبٗدس ،ثدبکشطٕ ّدب ه٘کطٍآئطٍف٘دل ثدَزُ ٍ ضٍٗساز فهلٖ زض اضسجبط ثب الگَّبٕ سغصِٗ إ ًبقل٘ي اؾز .اکثط
هَاضز ث٘وبضٕ الٗن زض اٗبالر هشحدسُ زض اٍاذدط ثْدبض ٍ اٍاٗدل
زاضإ ً٘بظهٌسٕ ّبٕ غصاٖٗ د٘چ٘سُ هٖ ثبقٌس.
سبثؿشبى ضٍٕ هٖزّس (الگَٕ سغصِٗ هطحلِ ً٘وف اظ کٌِ).
فبکتَرّبی ٍیرٍالًط
ػبهل ثَضل٘بٕ ست ضاجؼِ قبزض ثدِ سغ٘٘دط آًشدٖ غًدٖ ٍ فدطاض اظ ثیوبری ّب
ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک (ػبهل اسَ٘لَغٕ ثَضل٘ب ضکَضًش٘ؽ)
دبالٗف اٗوٌٖ اؾز.
زٍضُ ّبٕ ست ٍ ثسٍى ست اظ سغ٘٘طار آًشٖ غًٖ ًبقٖ هٖ قَز .ست ضاجؼِ اًسه٘ک (ثؿ٘بضٕ اظ گًَِ ّبٕ ثَضل٘ب)
فؼبل٘ز اٗوٌٖ ػلِ٘ ػبهل ث٘وبضٕ الٗدن هوکدي اؾدز هؿدئَل ث٘وبضٕ الٗن ػبهل آى ثَضل٘ب ثَضگسٍضفطٕ اؾز کِ زض اٗدبالر
هشحسُ ٍ اضٍدب هكبّسُ هٖ قَز.
ػالئن ث٘وبضٕ ثبلٌٖ٘ ثبقس.
ثَضل٘بگبضٌٖٗ ٍ ثَضل٘ب افضلٖ زض آؾ٘ب ٍ اضٍدب ػبهل الٗن ّؿشٌس.
اپیذهیَلَشی
ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک :اًشقبل غ٘طهؿشق٘ن اظ فطزٕ ثِ فطز زٗگدط،
هرعى اًؿبىً ،بقل قذف ثسى اًؿبى
ست ضاجؼِ اًدسه٘ک :اًشقدبل اظ جًَدسگبى ثدِ اًؿدبى ،هردعى:
جًَسگبى ،دؿشبًساضاى کَچک ،کٌِ ّبٕ ًطمً ،بقل :کٌدِ ّدبٕ
ًطم
افطاز زض هؼطو ذغط ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک قبهل افطازٕ کدِ زض
هؼطو قذف ّبٕ آلَزُ ّؿشٌس.
(ث٘وبضٕ اد٘سهٖ) زض قطاٗظ دط جوؼ٘ز ٍ غ٘ط ثْساقشٖ ٍ افدطاز
زض هؼطو کٌِ ّب (ث٘وبضٕ اًسه٘ک) زض ًَاحٖ ضٍؾشبٖٗ ّؿشٌس.
ست ضاجؼِ اد٘سه٘ک اًشكبض جْبًٖ زاضز.
ثیوبری الین :اًشقبل اظ عطٗق گعـ کٌِ ّبٕ ؾرز آلَزُ اظ
جًَسگبى ثِ اًؿبى
هرعى :جًَسگبى ،گَظى ،کٌِ ؾرز
ًبقل :گًَِ ّبٕ هرشلدف اٗگدعٍزؼ دطؾدَالکشَؼ زض قدط
اضٍدب ٍ آؾ٘ب

درهبى ،کٌترل ٍ پیؽگیری
ثددطإ سددت ضاجؼددِ ،زضهددبى ثددب اؾددشفبزُ اظ سشطاؾددبٗکل٘ي ٗددب
اضٗشطٍهبٗؿ٘ي نَضر هٖ گ٘طز.
ثدطإ ث٘وددبضٕ الٗدن ،زض هطاحددل اٍل٘دِ زضهددبى ثدب اؾددشفبزُ اظ
آهَکؿٖ ؾ٘ل٘ي ،سشطاؾبٗکل٘ي ،ؾفَضٍکؿ٘ن ٍ هطاحل سیذ٘طٕ ثب
اؾشفبزُ اظ دٌٖ ؾ٘ل٘ي ٗب ؾفشطٗبکؿَى زاذدل ٍضٗدسٕ ندَضر
هٖ گ٘طز.
سوبؼ ثب ثٌسدب ًبقل ثبٗس کوشط اًجبم قَز کِ ثب اؾشفبزُ اظ کٌدِ
کف ّب ٍ دَق٘سى لجبؼ ّبٕ هحبفظ اهکبى دصٗطاؾز.
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خالصِی لپتَظپیرا
فیسیَلَشی ٍ ظبختبر
سبکؿًََهٖ د٘چ٘سُ ثب ثؿ٘بضٕ اظ گًَِ ّب ٍ ظٗطگًَِ
اؾذ٘طٍکز ّبٕ ًبظک ٍ هبضد٘چٖٗ .ک ٗب ّط زٍ اًشْب قالثٖ قکلَّ .اظٕ اججبضٕ ،ضقس آضام زض کكز
فبکتَرّبی ٍیرٍالًط
سْبجن هؿشق٘ن ٍ سکث٘ط زض ثبفز ّب
گلَهطٍلًَفطٗز اٗوَ٘ى کوذلکؽ
اپیذهیَلَشی
زض اٗبالر هشحسُ هرعى :جًَسگبى ( ثِ ٍٗػُ هَـ فبضالة) ،ؾگ ّب ،حَ٘اًبر هعضػِ ٍ حَ٘اًبر ٍحكٖ
اًؿبى :ه٘عثبى سهبزفٖ ًْبٖٗ
اضگبً٘عم هٖ سَاًس اظ عطٗق قکبف ّبٕ کَچک اد٘سضم ٍاضز دَؾز قَز.
افطاز اظ عطٗق آة ّبٕ آلَزُ ثِ ازضاض حَ٘اًبر ث٘وبض ٗب زؾشکبضٕ ثبفز ّبٕ اٗي حَ٘اًبر ثدب لذشَؾدذ٘طا آلدَزُ هدٖ
قًَس.
افطاز زض هؼطو ذغط آًْبٖٗ ّؿشٌس کِ زض هؼطو ضٍزّب ،ضٍزذبًِ ّب ٍ آة ّبٕ ؾبکي آلَزُ زض ًَاحٖ دط جوؼ٘ز
قطاض زاضًس .افطازٕ کِ زض سوبؼ ثب حَ٘اًبر آلَزُ ّؿشٌس هبًٌس کكبٍضظاى ،زؾز اًسضکبضاى سْ٘دِ ٍسَظٗدغ گَقدز ٍ
زاهذعقکبى ً٘ع زض هؼطو ذغط قطاض زاضًس.
ػفًَز زض اٗبالر هشحسُ ًبزض اؾز اهب زض ؾطاؾط جْبى قَ٘ع زاضز.
ث٘وبضٕ زض عٖ هبُ ّبٕ گطم ؾبل ث٘كشط قبٗغ اؾز.
ثیوبری ّب
ؾٌسضم قجِ ؾطهبذَضزگٖ ،هالٗن
لذشَؾذ٘طٍظ ؾ٘ؿشو٘ک ثب هٌٌػٗز آؾذش٘ک
ث٘وبضٕ ٍٗل ّوطاُ ثب کالدؽ ػطٍقٖ ،سطٍهجَؾبٗشَدٌّٖ ،وَضاغّٕ ،ذبس٘ز ٍ اذشالل زض ػولکطز کلِ٘.
تؽخیص
ه٘کطٍؾکَدٖ هف٘س ً٘ؿز ،کكز ذَى ٗب  CSFزض  7سب  13ضٍظ اٍل ث٘وبضٕ هف٘س اؾز .سؿز ؾدطٍلَغٕ MAT
ًؿجشبً حؿبؼ ٍ ٍٗػگٖ زاضز اهب قبثل زؾشطؼ ً٘ؿدز .سؿدز  ELISAهف٘دس اؾدز ٍ ثدطإ غطثدبلگطٕ ث٘ودبضاى
اؾشفبزُ هٖ قَز.
درهبى ،کٌترل ٍ پیؽگیری
زضهبى ػفًَز ّب ،دٌٖ ؾ٘ل٘ي ٗب زاکؿٖ ؾ٘ل٘ي
زاکؿٖ ؾ٘ل٘ي ( ًِ دٌٖ ؾ٘ل٘ي) ثطإ دطٍف٘الکؿٖ اؾشفبزُ هٖ قَز.
گلِ زام ّب ٍ حَ٘اًبر اّلٖ زؾز آهَظ ،ثبٗس ٍاکؿٌِ٘ قًَس.
جًَسگبى ثبٗس سحز کٌشطل قطاض گ٘طًس.
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فصل ّجذّن
ریکتسیا ٍ اٍریٌتیا ،ارلیشیا ،آًاپالسوا ٍ کَکسیال

اّذاف فصل
داًشجَیاى با هطالعِ ایي فصل قادر خَاٌّذ بَد:
-

زض ٔٛضز ذصٛصیبت ؾبذتبضی  ٚوكت ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب ،اضِیكیب ،آ٘بپالؾٕب  ٚوٛوؿیال تٛضیح زٙٞس.
اعضبی جٙؿٟبی ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب ،اضِیكیب ،آ٘بپالؾٕب  ٚوٛوؿیال ضا ٘بْ ثجط٘س.

-

عٛأُ ثیٕبضیعایی ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب ،اضِیكیب ،آ٘بپالؾٕب  ٚوٛوؿیال ضا قطح زٙٞس.

-

پبتٛغ٘ع  ٚثیٕبضیٟبی ٘بقی اظ ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب ،اضِیكیب ،آ٘بپالؾٕب  ٚوٛوؿیال ضا قطح زٙٞس.

-

ضٚقٟبی تكریص ،زضٔبٖ  ٚپیكٍیطی عف٘ٛتٟبی ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب ،اضِیكیب ،آ٘بپالؾٕب  ٚوٛوؿیال ضا تٛضیح زٙٞس.

ریکتسیا ٍ اٍریٌتیا
ضیىتعیب ،اٚضیٙتیب ،اضِیكیب  ٚوٛوؿیال ثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفیٛٞ ،اظی ،اٍُ٘ زاذُ ؾِّٛی اججبضی ٔی ثبقٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ایٟٙاب ضا
زض یه ذب٘ٛاز ٜتمؿیٓ ثٙسی ٕ٘ٛز ٜا٘س .پؽ اظ ٌصقت ٔستی تجعی ٚ ٝآ٘بِیع ٘ DNAكبٖ زاز و ٝایٗ تمؿیٓ ثٙسی ذیّی صحیح
٘جٛز ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض ایٗ ثرف ٞط وساْ اظ آٟ٘ب جساٌب٘ ٝثطضؾی ٔی ق٘ٛس :ضیىتعیب ث ٝز ٚجاٙؽ ضیىتعیاب  ٚاٚضیٙتیابو ٚ
اضِیكیب ث ٝز ٚجٙؽ اضِیكیب  ٚآ٘بپالؾٕبو تمؿیٓ ٔیق٘ٛس.
ث ٝزالیّی زض اثتسا تصٛض ٔی قس وٙٔ ٝكبء ثبوتطی ٞبی ذب٘ٛاز ٜضیىتعیبؾیٚ ٝیطٚؼ ٞاب ٞؿاتٙس .اظ جّٕا ٝآٖ زالیاُ ثا ٝا٘اساظٜ
وٛچه اضٌب٘یؿٓٞب ،ضً٘ پصیطی ذیّی وٓ  ٚؾرت ثب ضً٘ ٌطْ  ٚضقس زاذُ ؾِّٛی زض ؾاّٞ َٛابی یٛوبضیٛتیاه اقابض ٜقاسٜ
اؾت .اظ عطفی ثٙب ث ٝزالیُ ظیط آٟ٘ب ضا جعء ثبوتطی ٞب تمؿیٓ ثٙسی ٔی ٕ٘بیٙس1 :و قجبٞت ؾبذتٕب٘ی ث ٝثبؾیُ ٞبی ٌطْ ٔٙفای
2و ٚجٛز ٕٞ ٚ RNA ٚ DNAچٙیٗ ٚجٛز ضیجٛظ ْٚجٟت ؾٙتع پطٚتئیٗ ٞبی ٔٛضز٘یبظ ٚ ٚجٛز آ٘عیٓ ٞبی چطذ ٝواطثؽ3 ،و
تىثیط ث ٝصٛضت تمؿیٓ زٚتبیی 4 ٚو ٕٔب٘عت اظ ضقس آٟ٘ب تٛؾظ آ٘تی ثیٛتیه ٞب تتطاؾبیىّیٗ -وّطأفٙیىُوٞ ٌٝ٘ٛ .بی پبتٛغٖ
ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب زض حیٛا٘بت ٔ ٚرعٖ ثٙس پب ٔب٘ٙس وهٔ -بیت ،قپف  ٚوٝٙو ٔٙتمُ ٔی ق٘ٛس .ا٘ؿبٖ ٔیعثبٖ اتفبلی اؾتٌٝ٘ٛ .
ٞبی ضیىتعیب ث ٝزٌ ٚط ٜٚتمؿیٓ ٔیق٘ٛسٌ :ط ٜٚتیفٛؾی ٌ ٚط ٜٚتت ذبِساض .اغّت ٌٞٝ٘ٛبی ثیٕبضیظا ثطای ا٘ؿبٖ زض جس18-1 َٚ
 ٚقىُ 18-1ذالص ٝقس ٜا٘س.
اغّاات ٌ٘ ٛااٞ ٝاابی ضیىتعیااب زض ٔیعثاابٖ ثٙااسپب ٍٟ٘ااساضی  ٚثاا٘ ٝؿااُ ٞاابی ثعااسی ٔٙتمااُ ٔاای قاا٘ٛس .اؾااتثٙبء زض ایااٗ ٌااطٜٚ
ضیىتعیب پ طٚٚاظوی اؾت ؤ ٝیعثبٖ ذٛز ضا وا ٝقاپف ا٘ؿابٖ اؾات ٔای وكاس .ا٘تكابض ثیٕابضی ٞابی ٘بقای اظ ضیىتعیبٞاب ثاط
اؾابؼ ٘بلُٔ/یعثابٖ ثٙاسپااب تعیایٗ ٔای ٌاطزز .اوثااط عف٘ٛتٟابی زاضای ٘بلاُ وٙا ٝای ٔب٘ٙااس تات ٞابی زا٘ا ٝزاضو پطاوٙااسٌی
جغطافیاابیی ٔحااسٚزی زاض٘ااس ،زض حاابِی واا ٝعف٘ٛاات ٞاابی ضیىتعیاابیی ٔااطتجظ ثااب ؾاابیط ٘بلااُ ٞااب ٔثااُ قااپف ضیىتعیااب
پطٚٚاظویو ،وه ضیىتعیب تیفیو ٔ ٚبیت ضیىتعیب آوبضی ،اٚضیٙتیب تؿٛتؿٌٛبٔٛقیو ا٘تكبض جٟب٘ی زاض٘س.
فیسیَلَشی ٍ ساختار
ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب زاضای ؾبذتٕب٘ی ٔكابث ٝثاب ثبؾایُ ٞابی ٌاطْ ٔٙفای ٔایثبقاٙس .زاضای یاه الیا ٝپپتیاسٌّٚیىبٖ ِ ٚیپاٛپّی
ؾاابوبضیس LPSو ٞؿااتٙس .الیاا ٝپپتیااسٌّٚیىبٖ یااه الیاا ٝوٛچااه ثااٛز ٚ ٜضاإٙب ِیپااٛپّی ؾاابوبضیس زیااٛاض ٜزاضای فعبِیاات
ا٘سٚتٛوؿایٙی ضاعیفی اؾاات .اٚضیٙتیاب فبلاس الیاا ٝپپتیاسٌّٚیىبٖ ِ ٚیپاٛپّی ؾاابوبضیس اؾات .ثابوتطی ٞااب فبلاس تابغن ثااٛزٚ ٜ
اعااطاب ثاابوتطی تٛؾااظ یااه الیااِ ٝااعع  ٚچؿااجٙس ٜضااعیفی احبعاا ٝقااس ٜاؾاات .ثااطای ٔكاابٞس ٚ ٜتكااریص آٟ٘ااب اظ
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ضً٘آٔیعی ٌیٕؿب یب ٌیٕٙع اؾتفبزٔ ٜایقاٛز قاىُ 18-2و .چاطا وا ٝایٟٙاب ض٘اً ٌاطْ ضا ثا ٝؾارتی ثا ٝذاٛز ٔایٌیط٘اس.
ضیىتعیب  ٚاٚضیٙتیب ث ٝصٛضت اٍُ٘ اججبضی زاذُ ؾِّٛی ٞؿتٙس.
جذٍل  :11-1تَزیع ریکتسیا ،اٍریٌتیا ٍ کَکسیالّای هرتبط با بیواری اًساًی

ارگاًیسم

تَزیع

بیواری اًساًی

گرٍُ تب داًِ دار
ضیىتعیب ضیىتعی R.rickettsii
ضیىتعیب آوبضی R.akari
ضیىتعیب وٛ٘ٛضی R.conorii

تت زا٘ٝزاض وٟٞٛبی ضاوی

٘یٕىط ٜغطثی

آثّ ٝضیىتعیبیی
تت زا٘ٝزاض ٔسیتطا٘ٝای

ضیىتعیب آفطیىبئR.africae ٝ
ضیىتعیب ؾیجطیىب R.sibrica
ضیىتعیب غاپ٘ٛیىب R.japonica
ضیىتعیب اؾتطاِیؽ R.australis

تت ٌعـ و ٝٙآفطیمبیی
تیفٛؼ و ٝٙؾیجطی
تت زا٘ ٝزاض غاپٙی
تیفٛؼ و ٝٙاؾتطاِیبیی

ؾطاؾط ز٘یب
وكٛضٞبی ٔسیتطا٘اٝای ،آفطیمابٙٞ ،اس ،آؾایبی
جٛٙة غطثی
آفطیمبی قطلی  ٚجٛٙثی
ؾیجطیٔ ،بٍِ٘ٛیب ،چیٗ قٕبِی
غاپٗ
اؾتطاِیب

گرٍُ تیفَس
ضیىتعیب پطٚٚاظوی  R.prowazekiiتیفٛؼ اپیسٔیه
تیفٛؼ ضاجعٝ
تیفٛؼ اؾپٛضازیه
تیفٛؼ ٔٛقی ا٘سٔیهو
ضیىتعیب تبیفی R.typhi
ٌط ٜٚتیفٛؼ ثٛت ٝظاض
اٚضیٙتیاااااااب تؿٛتؿٌٛبٔٛقااااااای تیفٛؼ ثٛتٝظاض
O.tsutsugamushi
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ؾطاؾط ز٘یب
ؾطاؾط ز٘یب
ایبالت ٔتحسٜ
ؾطاؾط ز٘یب
آؾیب ،جعایط الیب٘ٛؼ آضاْ
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شکل  :11-1اپیذهیَلَشی عفًَتّای ریکتسیا ٍ اٍرًیتیا

شکل  :11-2رًگآهیسی گیوٌس از کشت بافت سلَلّای آلَدُ بِ تبّای داًِدار گرٍُ ریکتسیا

ضیىتعیااب  ٚاٚضیٙتیااب ؾااّٞ َٛاابی ا٘ااسٚتّیبَ ضا تحطیااه وااطز ٜتااب ٔب٘ٙااس یااه فبٌٛؾاایت جٟاات زض ثطٌااطفتٗ ایااٗ اضٌب٘یؿاآ
زاذُ فبٌٛظ ٚ ْٚزض ٖٚؾبظی آٖ عُٕ ٔای وٙاس .اٌاط ثابوتطی فاٛضا ذاٛز ضا اظ فابٌٛظ ْٚذابضع ٘ىٙاس ثا ٝعّات فعبِیات ٞابی
آ٘عیٕبتیااه ٔتالقاای ٔاای قااٛزِٚ .اای ثاا ٝعّاات زاقااتٗ فؿاافِٛیپبظ  Aلاابزض ثااِ ٝیااع زیااٛاض ٜفاابٌٛظ ٚ ْٚتىثیااط آظاز زض
ؾیتٛپالؾٓ اؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت وا ٝتمؿایٓ زٚتابیی ثا ٝآٞؿاتٍی  ٚزض ٔاست ظٔابٖ  9تاب  12ؾابعت صاٛضت ٔایٌیاطز.
اٚضیٙتیاب ٌ ٚاط ٜٚتاات ٞابی ذبِاساض ضیىتعیااب زض ؾیتٛپالؾآ ٞ ٚؿاات ٝؾاّ َٛآِاٛز ٜضقااس ٔایوٙٙاس  ٚزض ضیاا ٝا٘ؿابٖ اظ ٔیاابٖ
اتصبالت ؾیتٛپالؾإیه ضٞاب ٔایقا٘ٛس .زض ٔمبثاُ ٌاط ٜٚتیفٛؾای تاب ظٔاب٘ی وا ٝغكابی ؾاِّ َٛیاع قاٛز ٔ ،اطي ؾاِّٛی
اتفبق ثیبفتس  ٚثبوتطی ٞب ضٞب ق٘ٛس زض ؾیتٛپالؾٓ ؾاّ َٛلاطاض زاض٘اس .ثأ ٝحاا ایاٗ وا ٝثابوتطیٞاب اظ ؾأّ َٛیعثابٖ ضٞاب
ق٘ٛس ث ٝؾطعت ٔی ٔیط٘س.
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غ٘ ْٛضیىتعیب پطٚٚاظوی  ٚضیىتعیب و٘ٛاٛضی تعیایٗ تاٛاِی قاس ٚ ٜاعالعابتی ضا زض ٔاٛضز ٔبٞیات اٍّ٘ای ثابوتطی زض اذتیابض ٔاب
لطاض زاز ٜاؾت .ایاٗ ثابوتطی ٞاب لابزض ثا ٝؾاٙتع پاطٚتئیٗ  ٚتِٛیاس آز٘اٛظیٗ تاطی فؿافبت ATPو ثاٚ ٝؾایّ ٝچطذا ٝتاطی
وطثٛوؿیّیه اؾایس ٞؿاتٙس .ضیىتعیاب پطٚٚاظوای زض زاذاُ ؾاّ َٛتىثیاط  ٚتجٕاپ پیاسا واطز ٜتاب ایاٗ وا ٝآٖ ضا ِیاع واطزٚ ٜ
آظاز قسٚ ٚ ٜاضز فضبی ؾیتٛپالؾإی ٔایقا٘ٛس .وٛوؿایال زض زاذاُ ؾاّ َٛزض فابٌِٛیعٚظ ْٚثابلی ٔب٘اس ٚ ٜثاب ٚجاٛز قاطایظ
اؾیسی زاذُ آٖ تىثیط ٔیٕ٘بیس .اِجت ٝث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝایٗ ثبوتطی ٞب اظ ا٘طغی ؾّٔ َٛیعثبٖ اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس.
ریکتسیا ریکتسی
ایوٌی ٍ پاتَشًس
ٟٔٓتطیٗ پبتٛغٖ ا٘ؿب٘ی زض آٔطیىب ضیىتعیب ضیىتاعی ٔای ثبقاس وا ٝعبٔاُ تبب داًبِ دار کبَُّبای راکبی اؾاتٞ .ای
ٔسضوی زاَ ثط تِٛیاس تٛوؿایٗ یاب پبؾاد ایٕٙای وأ ٝؿائ َٛتظابٞطات پبتِٛٛظیاه زض تات ٞابی زا٘ا ٝزاض واٞ ٜٛابی ضاوای
ٔاای ثبقااس ٚجااٛز ٘ااساضز .تظاابٞطات اِٚیاا ٝثیٕاابضی زض ا ااط تىثیااط اضٌب٘یؿاآ زض زاذااُ ؾااّٞ َٛاابی ا٘ااسٚتّیبَ قااطیبٖ ٞااب ٚ
ٚضیسٞبی ذ٘ٛی صاٛضت ٔای ٌیاطز .زض ٘تیجا ٝضقاس زاذاُ ؾاّٞ َٛابی ٔاصوٛض ثبعاف صاسٔبت ثابفتی زض آٖ ٘بحیا ٝقاسٚ ٜ
زض ٘تیجاا ٝثبعااف ذااطٚع ٘ ٚكاات تطویجاابت ذاا٘ٛی اظ زاذااُ ضيٞااب ٔاای قاا٘ٛس .واابٞف حجاآ ذاإٞ ٚ ٖٛچٙاایٗ واابٞف
پطٚتئیٗ ٞبی آٖ ٔٙجط ث ٝذبضع قسٖ ٔبیپ پالؾٕب ثا ٝزاذاُ ثبفاتٞاب قاس ٚ ٜزض ٘تیجا ٝثا ٝوابٞف جطیابٖ ذا ٖٛثبفاتٞاب
ٔٙجط  ٚزض آذط ثبعف ٘مص زض ثبفاتٞاب ٔای قاٛز .پبؾاد ایٕٙای ٔیعثابٖ ثا ٝعف٘ٛات ثاط اؾابؼ ؾابیتٛوبیٗ ٞابی ٚاؾاظ زض
+

ٔطي زاذُ ؾِّٛی  ٚپبوؿبظی ثٚ ٝؾیِّٙ ٝفٛؾیت ٞبی ؾبیتٛتٛوؿیه ٔ CD8ثجت اؾت.

اپیذهیَلَشی
ؾبال٘ ٝحسٚزٔ 500-1000اٛضز جات قاس ٜاظ ثیٕابضی تات واٞ ٜٛابی ضاوای زض آٔطیىاب ٌاعاضـ ٔای قاٛزٔ .راعٖ اصاّی ٚ
٘بلُ ضیىتعیب ضیىتعی کٌِ ّای سخت ٞؿتٙس .ایٗ اضٌب٘یؿآ ثاٚ ٝؾایّ ٝؾاّ َٛترآ زض ثایٗ وٙاٞ ٝاب ٔٙتماُ قاس ٚ ٜثاٝ
٘ؿُ ٞبی ثعسی ٔٙتمُ ٔیقٛز .پؿتب٘ساضاٖ ٔرصٛصاب ج٘ٛاسٌبٖ ٚحكای ٔای تٛا٘ٙاس ثا ٝعٙاٛاٖ ٔراعٖ ثیٕابضی زض آیٙاس أاب
ایٗ ٔرعٖ حیٛا٘ی ٔب٘ٙس چطذ ٝا٘ؿب٘ی – وٕ٘ ٟٓٔ ٝٙیثبقس.
ایٗ ثیٕبضی ثٍٙٞ ٝبْ تغصی ٝوٞ ٝٙبی ثابِ اظ ثاسٖ ا٘ؿابٖ ثا ٝا٘ؿابٖ زیٍاطی ٔٙتماُ ٔای قاٛز .ثایف اظ  90زضصاس عف٘ٛات
ٞبی ٘بقی اظ ایٗ اضٌب٘یؿٓ زضفصا َٛثٟابض ٚتبثؿاتبٖ ضٚی ٔای زٞاس .ایاٗ ظٔابٖ ٔمابضٖ ثاب اٚع فعبِیات وٙاٞ ٝبؾات .ثاطای
ٔجتالیبٖ ث ٝثیٕبضی ثبیاس قارص ٔاست ظیابزی زض ٔعاط وٙاٞ ٝابی آِاٛز ٜلاطاض ٌیط٘اس  6ؾابعت یاب ثیكاتطو .ضیىتعیابی
غیط ثیٕبضی ظا ثٚ ٝؾایّ ٝذاٛضزٖ ذا ٖٛتٛؾاظ وٙا ٝفعابَ قاس ٚ ٜؾاپؽ اظ غاسز ثعالای وٙا ٝثا ٝجطیابٖ ذا ٖٛا٘ؿابٖ ٚاضز
قس ٚ ٜثبعف عف٘ٛت ا٘ؿب٘ی ٔیق٘ٛس.
بیواری ّای کلیٌیکی
عالئاآ وّیٙیىاای ثیٕاابضی پااؽ اظ  2تااب  14ضٚظ اظ ٌااعـ وٙاا ٝقااطٚو ٔاای قااٛز ٔتٛؾااظ  7ضٚظو جااس18-2 َٚو .ثیٕاابض
ٕٔىٗ اؾت ٞی ذابعط ٜای اظ ٌعیاسٖ وٙا ٝثا ٝیابز ٘ساقات ٝثبقاس .تظابٞط ثیٕابضی ثا ٝصاٛضت تات ثابال ِ ٚاطظ ،ؾاط زضز ٚ
زضز عضال٘ی ثاطٚظ ٔای وٙاس .ضاـ ٞاب پاؽ اظ  3ضٚظ ظابٞط قاس ٚ ٜاظ فاطْ ٔابوٛالض ثا ٝفاطْ پتكایب تجاسیُ ٔای قاٛز .ایاٗ
ضاـ ٞب زض اثتسا زض ا٘ساْ ٞبی ا٘تٟبیی ثطٚظ وطز ٚ ٜؾاپؽ زض تٙاٙٔ ٝتكاط ٔای قا٘ٛس .واو زؾات  ٚپاب  ٚیاب ٔا زؾات  ٚپاب
ضا زضٌیط ٔیوٙس .اظ جّٕا ٝعاٛاض ٟٔآ ثیٕابضی ،عاٛاض ٔعاسی -ضٚز ٜای  ،اذاتالَ تٙفؿای ،آ٘ؿافبِیت ٘ ٚماص وّیاٛی
اؾات .زض صاٛضت تا ذیط زض تكاریص ثیٕاابضی عاٛاض ٘بقاای اظ ثیٕابضی ٕٞ ٚچٙاایٗ ثاطٚظ ضاـ ٞاابی اذتصبصای افااعایف
ثیكتطی ٔی یبثس.
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تشخیص آزهایشگاّی
کشت
ثاابوتطی ضا ٔاای تااٛاٖ اظ وكاات ثبفاات ٞااب ٕٞ ٚچٙاایٗ تراآ ٔااط جٙاایٗ زاض جااسا ٕ٘ااٛز .جساؾاابظی ثاابوتطی اذتصبصااب زض
آظٔبیكٍبٞ ٜبی ضفطا٘ؽ صٛضت ٔی ٌیطز .چطا وا ٝثا ٝعّات ضقاس ذیّای وآ ٔیىاطٚة وكات آٖ زض ٔاٛاضز ٘ابزض ا٘جابْ ٔای
قااٛزِٚ .اای ضٚـ ٔیىطٚؾااىٛپی ،ؾااطِٛٚغی  PCR ٚضٚـ ٞاابی ضایاا زض آظٔبیكااٍبٞ ٜاابی تكریصاای اؾاات  ٚذغااط
وٕتطی ٘ؿجت ث ٝوبض ثط ضٚی وكت ظ٘س ٜزاضز.
هیکرٍسکَپی
ث ٝعّت ایٗ و ٝضیىتعیبٞب ضً٘ ٌطْ ضا ث ٝؾارتی ثا ٝذاٛز ٔایٌیط٘اس اظ ض٘اً آٔیاعی ٌیٕؿاب یاب ٌیٕٙاع اؾاتفبزٔ ٜایقاٛز.
آ٘تی ثبزیٞبی ٘كبٖ زاض قس ٜفّٛضؾٙت زض ٕ٘٘ٛاٞ ٝابی ثیٛپؿای ثابفتی ثا ٝوابض ٔایضٚز .ایاٗ ضٚـ قٙبؾابیی آ٘تای غٖٞابی
ضیىتعیب ؾطیپ ثٛز ٚ ٜیه ضٚـ اذتصبصی ثطای ت ییس تكریص ثبِیٙی تت زا٘ ٝزاض وٜٞٛبی ضاوی اؾت.

جذٍل  :11-2هسیر بالیٌی بیواریّای اًساًی ًاشی از گًَِّای ریکتسیا ،اٍریٌتیا
حسب رٍز

هتَسط بر

دٍرُ کوَى

9-14
8
7-14
10-12

(درصذ)

تت زا٘ ٝزاض وٟٞٛبی ضاوی
Rocky mountain
spotted fever
آثّ ٝضیىتعیبیی
Rickettsiai pox
تیفٛؼ :اپیسٔیه
Typhus Epidemic
تیفٛؼ :آ٘سٔیه
Typhus Endemic
تیفٛؼ اؾىطاة
Typhus scrub

7

هیساى هرگ

بیواری

تظاّرات بالیٌی

راش ّا

اسکار

ثطٚظ ٘بٌٟب٘ی ،تتِ ،طظ ،ؾطزضز،
زضز عضال٘ی

 90زضصس ٔبوٛالض ،اظ
ا٘تٟبی ثسٖ ثٔ ٝطوع ثسٖ

ذیط

10-25

ثطٚظ ٘بٌٟب٘ی ،تتِ ،طظ ،ؾط زضز،
زضز عضال٘ی ،تطؼ اظ ٘ٛض
ثطٚظ ٘بٌٟب٘ی ،تتِ ،طظ ،ؾطزضز،
زضز عضال٘ی ،زضز ٔفبصُ
ثطٚظ تسضیجی ،تتِ ،طظ ،ؾط زضز،
زضز عضال٘ی ،ؾطفٝ
ثطٚظ ٘بٌٟب٘ی ،تتِ ،طظ ،ؾط زضز،
زضز عضال٘ی

 100زضصس ،پبپِٛٛ
ٚظیىٛالض غ٘طاِیعٜ
 40-80زضصسٔ ،بوٛالض اظ
ٔطوع ث ٝذبضع ثسٖ
 50زضصس ،ضاـ
ٔبوِٛٛپبپٛالض ثط ضٚی تٝٙ
 50زضصس ،ضاـ
ٔبوِٛٛپبپٛالض ٔطوعی

ثّٝ

وٓ

ذیط

20

ذیط

وٓ

ذیط

1-15

سرٍلَشی
ضٚـ ٞبی تكریصی اِٚی ٝثطای قٙبؾبیی عبُٔ تت واٞ ٜٛابی ضاوای ضٚـ ٞابی ؾاطِٛٚغیىی ٞؿاتٙس .تؿات ٚیاُ فّایىؽ
آٌّٛتیٙبؾی ٖٛثب آ٘تی غٖ ٞبی پطٚتئٛؼو ثطای تكریص عف٘ٛت ٞبی ضیىتعیبیی وبضثطز زاقت ٝاؾت ِٚی  ٓٞاو ٖٛٙایٗ تؿت ثٝ
عّت عسْ حؿبؾیت  ٚعسْ اذتصبصیت وبضثطز ٘ساضز .قبیپ تطیٗ تؿتی و ٝثطای تكریص آ٘تی ثبزی ٞبی اذتصبصی ضیىتعیابیی
وبضثطز زاضز تؿت ٔیىطٚایٕٛ٘ٛفّٛضؾب٘ؽ MIFو اؾت .ایٗ تؿت آ٘تی ثبزی ثط ضس پاطٚتئیٗٞابی غكابی ذابضجی  ٚآ٘تای غٖ
ِیپٛپّی ؾبوبضیس ضا قٙبؾبیی ٔیوٙس .اظ آ٘جبیی و ٝآ٘تی غٖ ِیپٛپّی ؾبوبضیس ٔكاتطن ٔیابٖ ٌ٘ٛاٞ ٝابی ضیىتعیاب اؾاتت تؿات
ایٕٛ٘ٛاؾی ٚ ٚؾتطٖ ثالت ثطای تعییٗ ٌٞ ٝ٘ٛب ثبیس اؾتفبز ٜقٛزٚ .اوٙف ٔتمبعپ ثب ؾبیط جٙؽ ٞب ٔثُ ِػیا٘ٛالو ٔكابٞس ٜقاسٜ
اؾت.

342

فصل هجدهم :ریکتزیا و اورینتیا ،ارلیشیا ،آناپالسما و کوکسیال

تشخیص هَلکَلی
اؾتفبز ٜاظ پطٚة ٞبی ٘ٛوّئیه اؾیس  ٓٞاظ ضٚـ ٞبی ٔٙبؾت تكریصی اؾت .اِجت ٝث ٝوبضٌیطی ضٚـٞابی ِٔٛىاِٛی فماظ زض
آظٔبیكٍبٜٞبی ضفطا٘ؽ صٛضت ٌطفت ٚ ٝلبثُ ا٘جبْ زض تٕبْ ٔطاوع آظٔبیكٍبٞی ٘یؿت PCR .ثطای قٙبؾبیی اٞساب غ٘ی ٔرتّو
ٔثُ ؾىب٘ؽ غ٘ی ثطای پطٚتئیٗٞبی غكبی ذبضجیِ ،یپٛپطٚتئیٗrRNA 16sRNA ،و اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ایٗ تؿتٞاب وابٔال
اذتصبصی ٘یؿتٙس ثٙبثطایٗ ثطای تعییٗ ٌٞٝ٘ٛب ٘یبظ ث ٝتؿتٞبی ثیكتط اؾت.
درهاى ،پیشگیری ٍ کٌترل
ضیىتعیبٞب حؿبؼ ث ٝتتطاؾبیىّیٗ ٔب٘ٙس زاوؿی ؾبیىّیٗو  ٚفّٛضٚوٛئی ِٖٛٛٙؾیپطٚفّٛوؿبؾیٗو ٞؿتٙس .وّطأفٙیىاُ فعبِیات زض
 In vitroثط ضس ضیىتعیب زاضز ِٚی اؾتفبز ٜاظ آٖ ثطای زضٔبٖ عف٘ٛت ٞب ٔطثٛط ث ٝقیٛو ثبالی عٛز زض ٔمبثُ زاوؿی ؾابیىّیٗ
اؾت .تكریص فٛضی  ٚتعییٗ آ٘تی ثیٛتیه ٞبی ٔٙبؾت جٟت زضٔبٖ ضا ٜحُ ٔٙبؾت  ٚضضبیت ثركی اؾات .زض صاٛضتی واٝ
عالئٓ ثبِیٙی وّیسی ٔب٘ٙس ضاـٞبی پٛؾتیو زیطتط پسیساض قس ٜیب اصال زیس٘ ٜك٘ٛس ایٗ ٔؿئّ ٝثبعف ت ذیط زض زضٔبٖ قس ٚ ٜپیف
آٌٟی ذٛثی ٘رٛاٞس زاقت .ث ٝعال٘ ٜٚتبی آظٔبیكبت ؾطِٛٚغیه زض  2تب ٞ 4فت ٝپؽ اظ تٟبجٓ ثیٕبضی لبثاُ تكاریص ٘یؿاتٙس
ثٙبثطایٗ ایٗ ٔؿئّ٘ ٝیع ثبعف ت ذیط زض قطٚو زضٔبٖ ٔی قٛز .ثٞ ٝط حبَ ٔطي ٔ ٚیط ٘بقی اظ ثیٕبضی زض ٘تیج ٝعسْ تكریص ثٝ
ٔٛلپ ٕٞ ٚچٙیٗ عسْ زضٔبٖ ٔٙبؾت افعایف ذٛاٞس یبفت.
ٞی ٚاوؿٙی عّی ٝثیٕبضی تت زا٘ ٝزاض ٚجٛز ٘ساضز .اظ ضاٞ ٜبی پیكٍیطی ٔٙبؾت ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
پطٞیع اظ ٚضٚز ثٙٔ ٝبعك آِٛزٚ ٚ ٜاجس وٞ ٝٙبی ٘بلُ ،اؾتفبز ٜاظ ِجبؼٞبی ٔحبفظ ،اؾتفبز ٜاظ حكاط ٜواف ٞابی تجابضی  ٚزٚض
وطزٖ وٞٝٙبی ٟٔبجٓ زض ثعضی اظ ٔٛالپ ث ٝعّت ایٗ و ٝوٞٝٙب تب ٔست  4ؾبَ ثس ٖٚتغصی ٝظ٘سٔ ٜی ٔب٘ٙس اظ ثایٗ ثاطزٖ وبٔاُ
آٟ٘ب ثب ٔكىُ ٔٛاجٔ ٝیقٛز.
سایر ریکتسیاّای هَلذ تب داًِدار
حسالُ قف ٌ ٝ٘ٛزیٍط ضیىتعیب زض ٌط ٜٚتت زا٘ ٝزاض ثبعف ایجبز ثیٕبض زض ا٘ؿبٖ ٔی ق٘ٛس جس18-1َٚو .ضیىتعیب آوابضی عبٔاُ
ایجبز آثّ ٝضیىتعیبیی اؾت و ٝزض آٔطیىب قٙبؾبیی قس ٜاؾت .عف٘ٛت ثب ضیىتعیب آوبضی زض ثیٗ ج٘ٛسٌبٖ ثب ٌاعـ ٔاٛـ تٛؾاظ
ٔبیت ٞب آغبظ قس ٚ ٜزض ثی ٗ ٔبیت ٞب ا٘تمبَ ثبوتطی تٛؾظ ترٓ  ٚاظ ٘ؿّی ث٘ ٝؿُ زیٍط صاٛضت ٔای ٌیاطز .ا٘ؿابٖ ثا ٝعٙاٛاٖ
ٔیعثبٖ اتفبلی ثٛز ٚ ٜزض صٛضت ٌعیس ٜقسٖ تٛؾظ ٔبیت ٞبی آِٛز ٜث ٝثیٕبضی ٔجتال ٔی قٛز .یعٙی چطذ ٝثیٕابضی ثا ٝصاٛضت
حیٛاٖ ،اٍُ٘ ذبضجی اوتٛپبضاظیتو اؾت.
عالئٓ وّیٙیىی عف٘ٛت ٘بقی اظ ضیىتعیب آوبضی ث ٝصٛضت زٌٚب٘ ٝاؾت .اثتسا یه پابپ َٛزض ٔحاُ ٌاعـ ٔبیات زض ضٚی پٛؾات
ا٘ؿبٖ ایجبز ٔی قٛز  ٚایٗ پبپٔ َٛعٕٛال یه ٞفت ٝپؽ اظ ٌعـ ظبٞط قس ٚ ٜؾطیعب ث ٝیه ظذٓ تجسیُ قسٙٔ ٚ ٜجط ث ٝتكىیُ
اؾىبض ٔی قٛز .زض ع َٛایٗ ٔست ضیىتعیب ث ٝصٛضت فطاٌیط زض ثسٖ پرف ٔی قٛز .ثعس اظ ٌصقت یه زٚض7ٜتب  24ضٚظٔ ٜتٛؾظ
9تب  14ضٚظو ٔطحّ ٝز ْٚثیٕبضی آغبظ ٔی قٛز .عالئٓ ایٗ زٚض ٜث ٝصٛضت ٘بٌٟب٘ی  ٚثطق آؾب ثطٚظ ٔی وٙس .تت ثبال ،ؾط زضز قسیس،
ؾطٔب  ٚعطق قسیس  ٚزضز عضال٘ی ٛ٘ ٚضٌطیعی اظ عالئٓ ایٗ زٚض ٜاؾت .ضاـٞبی پابپِٚٛٛظیىِٛط زض ٔاست  2تاب  3ضٚظ تكاىیُ
ٔیقٛزٔ ،ب٘ٙس آثّ ،ٝپیكطفت ایٗ ضاـٞب زض ایٗ ٔطحّ ٝزیسٔ ٜیقٛز .ث ٝعٛضی و ٝتكىیُ ٚظیى ٚ َٛزض ٟ٘بیت تٛضْ  ٚایجبز ظذٓ
ثطجؿت ٚ ٝتبِٚی زض پٛؾت زیسٔ ٜیقٛز .عّی ضغٓ ظٟٛض ضاـ ٞبی ٔٙتكط ٜثیٕبضی ضیىتعیب یب آثّ ٝای ٔعٕٛال یه ثیٕابضی ذاٛز
ٔحسٚز ق٘ٛس ٜاؾت  ٚحتی ثس ٖٚزضٔبٖ پؽ اظ  2تب ٞ 3فت ٝثٟجٛزی وبُٔ حبصُ ٔیقٛز .زضٔبٖ اذتصبصی ثب زاوؿی ؾبیىّیٗ
 ٚوّطأفٙیىُ ؾطعت ثٟجٛزی ضا افعایف ٔیزٞس.
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ریکتسیا پرٍٍازکی
اپیذهیَلَشی
ضیىتعیب پطٚٚاظوی عبُٔ تیفٛؼ اپیسٔیه اؾتٕٞ .چٙیٗ تیفٛؼ قپكی ٘ ٓٞبٔیسٔ ٜی قٛز چطا و٘ ٝبلُ اذتصبصی آٖ ث ٝا٘ؿبٖ
قپف ثسٖ ا٘ؿبٖ پسیىِٛٛؼ ٛ٘ٛٔٛٞؼو ٔی ثبقس .ثط ذالب ؾبیط ثیٕبضی ٞبی ضیىتعیبییت زض ایاٗ ٔاٛضز ا٘ؿابٖ ثا ٝعٙاٛاٖ
ٔرعٖ اِٚی ٝتیفٛؼ قٙبذت ٝقس ٜاؾت .ایٗ ثیٕبضی ثیكتط زض ثیٗ افطازی و ٝزض ٔٙبعك پط جٕعیت  ٚپط اظزحبْ  ٚقطایظ ثٟساقتی
٘بٔٙبؾت ظ٘سٌی ٔی وٙٙس زیسٔ ٜی قٛزٕٞ .چٙیٗ زض ظٔبٖ ج ٚ ًٙلحغی  ٚثالیبی عجیعی ثطٚظ آٟ٘ب ثیكتط ٔی قاٛز .قاپف زض
ا ط عف٘ٛت ثب اضٌب٘یؿٓ پؽ اظ  2تب ٞ 3فتٔ ٝی ٔیطزٕٞ .چٙیٗ ثبوتطی ضا اظ ؾّ َٛترٓ ث٘ ٝؿُ ثعسی ٔٙتمُ ٕ٘ی وٙس.
ٕٔىٗ اؾت وه ٞبی ؾٙجبة ٞب ثتٛا٘ٙس ثیٕبضی ضا زض ا٘ؿبٖ ایجبز وٙٙس .زض ثعضی ٔٙبعك و ٝث ٝصٛضت ته ٌیط اؾات ثٛؾایّٝ
ضیىتعیب ضیىتعی  ٚتٛؾظ وه ٞب زض ا٘ؿبٖ ایجبز ثیٕبضی ٔی وٙس.
عٛز  ٚثبظٌكت ایٗ ثیٕبضی زض ثیٗ ٔطزْ ٔجتال پؽ اظ ٌصقت چٙسیٗ ؾبَ ٕٔىٗ اؾت اتفبق ثیفتس بیواری بریل زیٌسرو .زض
عی ج ًٙجٟب٘ی زٟٔ ْٚبجطا٘ی و ٝاظ اضٚپبی قطلی ث ٝآٔطیىب آٔس ٜثٛز٘س ثبعف قیٛو ثیٕبضی زض آٔطیىب قس٘س.
بیواری بالیٌی
زض عی یه ثطضؾی زض آفطیمب زض ٔٛضز تیفٛؼ اپیسٔیه ٔكرص قس ٜو ٝعالئٓ ثبِیٙی پاؽ اظ عای زٚض ٜوٕا 2 ٖٛتاب  30ضٚظٜ
ٔتٛؾظ  8ضٚظو ثطٚظ ٔیوٙٙس .ثیكتط ثیٕبضاٖ زض ٔطحّ ٝاثتسایی زاضای عالئٓ غیط اذتصبصی ثیٕبضی ٞؿتٙس ِٚی پؽ اظ  1تب  3ضٚظ
عالئٕی ٔب٘ٙس تت ثبال ،ؾط زضز قسیس  ٚزیٍط عالئٓ ٕٞچ ٖٛاحؿبؼ ِاطظ  ٚؾاطٔب ،زضز عضاال٘ی ،زضز ٔفبصاُ  ٚثای اقاتٟبیی
ضا٘كبٖ ٔی زٙٞس .وٕتط اظ  40زضصس ثیٕبضاٖ زاضای ضاـ ٞبی پتكیبَ یب ٔبوٛالض ٞؿتٙسِ .ىٞ ٝبی ؾیب ٜپٛؾتی  ٓٞثطٚظ ٔی وٙس.

عٛاض تیفٛؼ اپیسٔیه قبُٔ ٔیٛوبضزیت  ٚاذتالَ زض ؾیؿتٓ عصجی ٔطوعی ثطٚظ ٔی وٙسٔ .یاعاٖ ٔاطي ٔ ٚیاط زض تیفاٛؼ
اپیسٔیه زض ثعضی ٔٙبعك ثیف اظ  66زضصس ٌعاضـ قس ٜاؾت .ایٗ ٔیعاٖ ٔطي ٔ ٚیط ٘بقی اظ وٕجٛز أىب٘بت ثٟساقتی ،تغصیاٝ
٘بٔٙبؾت ،ظ٘سٌی زض ٔٙبعك پط جٕعیت ٔ ٚىبٖ ٞبی غیط ثٟساقتی ،عسْ زضٔبٖ زاضٚیی ٔ ٚطالجت ٞبی ثٟساقتی ٔٙبؾت ٔی ثبقس.
زض ثیٕبضاٖ زٔبی ثسٖ پؽ اظ ٞ 2فت ٝث ٝحبِت عجیعی ثطٌكتِٚ ٝی زٚض٘ ٜمبٞت ثیٕبضی حسٚزٔ3ب ٜیب ثیكتط عٔ َٛیوكس.
٘ىت ٟٓٔ ٝایٗ اؾت وٚ ٝاوٙف ٔجسز  ٚیب عٛز  ٚثطٌكت تیفٛؼ اپیسٔیه ثیٕبضی ثطیُ ظیٙؿطو ؾبَ ٞب پؽ اظ قاطٚو ثیٕابضی
اِٚیٔ ٝی تٛا٘س پیف آیس .زض ثعضی ٔٛالپ ثیٕبضی تیفٛؼ اپیسٔیه و ٝث ٝصٛضت ٔالیٓ تط ثاطٚظ ٔای وٙاس زٚض٘ ٜمبٞات ثیٕابضی
وٛتب ٜتط ٔی قٛز.
تشخیص آزهایشگاّی
 MIFضٚـ تكریصی ٔٙبؾت جٟت قٙبؾبیی ضیىتعیب پطٚٚاظوی اؾت.
درهاى ،پیشگیری ٍ کٌترل
وّطا ٔفٙیىُ  ٚتتطاؾبیىّیٗ زض زضٔبٖ ثیٕبضی فٛق اِعبزٔ ٜؤ ط ٞؿتٙس .ثٞ ٝط حبَ زضٔبٖ زاضٚیی ٔٙبؾت ثبیس ٞآ ظٔابٖ ثاب ضٚـ
ٞبی پیكٍیطی  ٚوٙتطَ جٕعیت قپف ٞب صٛضت ٌیطزٕٞ .چٙیٗ ٚاوؿٗ ضس تیفٛؾی غیاط فعابَ زؾاتطؼ اؾات وا ٝاظ آٖ زض
ٔٙبعمی و ٝذغط ثطٚظ ثیٕبضی ثبالؾت ٔی تٛاٖ اؾتفبز ٜوطز.
ریکتسیا تیفی
اپیذهیَلَشی
تیفَس اًذهیک یب تیفَس هَشی تٛؾظ ضیىتعیب تیفی ثٚ ٝجٛز ٔیآیس .ج٘ٛسٌبٖ ث ٝعٛٙاٖ ٔرعٖ ثیٕبضی ثٛزٌ٘ٛ ٚ ٜا ٝای
اظوه ذطٌٛـ ٌع٘ٛپؿیال وئٛپیؽو ٘بلُ اصّی آٖ اؾت .وه ٌطث ٝوتٛٙؾفبِیسؼ فّیؽو و ٝثبعف ا٘تمبَ عف٘ٛت زض ٌطثٞ ٝب،
اپٛؾ ،ْٛضاو ٚ ٖٛضاؾٔ ٛی قٛز یه ٘بلُ قٙبذت ٟٓٔ ٚ ٝاؾت .ثیكتطیٗ ٔٛاضز ثیٕبضی زض ٔبٞ ٜبی ٌطْ ؾبَ ضخ ٔی زٞس.
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بیواری ّای بالیٌی
زٚض ٜوٕ ٖٛضیىتعیب تیفی اظ  7تب  14ضٚظ ٔی ثبقس .عالئٓ ث ٝصٛضت ٘بٌٟب٘ی  ٚثب تت ،ؾط زضز قسیسِ ،طظ ،زضز عضاال٘ی  ٚتٟاٛو
ثطٚظ ٔی ٕ٘بیس .ضاـ ٞبی ٔكرص زض ٘یٕی اظ ثیٕبضاٖ ثطٚظ ٔی وٙس .ایٗ ضاـ ٞب ٔكرصب ث٘ ٝبحی ٝلفؿ ٝؾیٛ٘ ٚ ٝٙاحی قاىٕی
ٔحسٚز قس ٜاؾت ،أب ٕٔىٗ اؾت ٘ٛاحی ا٘تٟبیی ٔب٘ٙس وو زؾت  ٚواو پاب ضا ٞآ ٔجاتال ٕ٘بیاس .ثیٕابضی ٔعٕاٛال ثاب عالیآ
٘بٔكرص ثطٚظ ٔی وٙس و ٝزض وٕتط اظ ٞ 3فت ٝاظ ثطٚظ ثیٕبضی زض ثیٕبضاٖ زضٔبٖ ٘كس ٜعالئٓ ثطٚظ ٔی وٙس.
تشخیص آزهایشگاّی
تؿت  IFAزض ت ییس  ٚتكریص ثیٕبضی تیفٛؼ ٔٛقی ث ٝوبض ٔی ضٚز .افعایف چٟبض ثطاثط زض تیتط آ٘تی ثبزی  ٚیب تیتط زض حاسٚز
ٔ 1 :128عٕٛال لبثُ تكریص زض ثیٕبضاٖ ٔجتال پؽ اظ  1تب ٞ 2فت ٝاظ تٟبجٓ ثیٕبضی اؾت.
درهاى ،پیشگیری ٍ کٌترل
تتطاؾبیىّیٗ ،زاوؿی ؾبیىّیٗ  ٚوّطأفٙیىُ ٔؤ طتطیٗ زاضٞٚب جٟت زضٔبٖ تیفٛؼ ٔٛقی ٞؿاتٙس .ثا ٝعاٛضی وا ٝثیٕابضاٖ ثاٝ
ؾطعت ث ٝآٟ٘ب جٛاة ٔیزٙٞس .ث ٝعّت ٌؿتطـ ٚؾیپ ٘بلُ ثیٕبضی تیفٛؼ ا٘سٔیه وٙتطَ  ٚپیكٍیطی ثیٕابضی ٔكاىُ اؾات.
ٕٞچٙیٗ ثبیس ج٘ٛسٌبٖ ٔرعٖ ثیٕبضی  ٓٞوٙتطَ ق٘ٛسٞ .ی ٚاوؿٗ ٔؤ طی عّی ٝثیٕبضی ٔٛجٛز ٕ٘یثبقس.
اٍریٌتیا تسَتسَگاهَشی
ایٗ ثبوتطی لجال جعء ضیىتعیبٞب تمؿیٓ ثٙسی قس ٚ ٜعبُٔ تیفٛؼ اؾىطاة اؾت .ایٗ ثیٕبضی تٛؾظ ٔبیت ٞب ثا ٝا٘ؿابٖ ٔٙتماُ
ٔی قٛز ٔبیت لطٔع ،چیٍطؤ .رعٖ ثیٕبضی جٕعیت ٔبیت ٞب ٞؿتٙس و ٝثبوتطی ثٚ ٝؾیّ ٝؾّ َٛترٓ زض ثیٗ ٘ؿُ ٞبی ٔتٛاِی
ٔٙتمُ ٔی قٛز .ث ٝعّت ایٗ ؤ ٝبیت ٞب زض ع َٛظ٘سٌی ذٛز فمظ یه ثبض اظ ج٘ٛسٌبٖ ٔرعٖ تغصیٔ ٝی وٙٙس ثإٞ ٝایٗ عّات
ج٘ٛسٌبٖ ث ٝعٛٙاٖ ٔرعٖ اصّی ثیٕبضی ثطای ا٘ؿبٖ زض ٘ظط ٌطفتٕ٘ ٝی ق٘ٛس .ایٗ ثیٕبضی زض ؾبوٙبٖ ٔٙبعك قطق آؾیب ،اؾتطاِیب،
غاپٗ  ٚجعایط الیب٘ٛؼ آضاْ ٌعاضـ قس ٜاؾت.
ایٗ ثیٕبضی پؽ اظ عی زٚض ٜوٕ 6-18 ٖٛضٚظ ٜث ٝعٛض ٔتٛؾظ  10-12ضٚظو ث ٝصٛضت ٘بٌٟاب٘ی ثاب عالئٕای اظ لجیاُ ؾاط زضز
قسیس ،تت  ٚزضز عضال٘ی ثطٚظ ٔی ٕ٘بیس .تجسیُ ضاـ ٞبی ٔبوٛالض ث ٝضاـ ٞبی پبپٛالض زض ت ٝٙی وٕتاط اظ ٘یٕای اظ ثیٕابضاٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ ث ٝصٛضت ا٘تكبض اظ ٔطوع ث ٝاعطاب زض ٘ٛاحی ا٘تٟبیی ٌ ٓٞعاضـ قس ٜاؾتِٙ .فبز٘ٛپبتی ،اؾپّیٍٔٛٙبِی ،عٛاض ؾیؿتٓ
عصجی ٔطوعی ٘ ٚبضؾبیی لّجی ٔ ٓٞی تٛا٘س ثطٚظ ٕ٘بیس .تت زض ثیٕبضاٖ زضٔبٖ ٘كس ٜپؽ اظ  2تب ٞ 3فت٘ ٝبپسیس ٔیقاٛز .تات زض
ثیٕبضا٘ی و ٝزاضٞٚبی ٔٙبؾت قبُٔ تتطاؾبیىّیٗ ،زاوؿی ؾبیىّیٗ  ٚوّطأفٙیىُ ضا ثٛٔ ٝلپ زضیبفت ٔیوٙٙاس ثا ٝؾاطعت پابییٗ
ٔی آیس  ٚپبؾد ذٛثی ث ٝایٗ زاضٞٚب زازٔ ٜی قٛزٞ .ی ٚاوؿٙی عّی ٝثیٕبضی زض زؾتطؼ ٘یؿت .ثطای پیكٍیطی  ٚجّاٌٛیطی اظ
اثتال ث ٝثیٕبضی ثبیس ثب پٛقیسٖ ِجبؼ ٞبی ٔحبفظ  ٚاؾتفبز ٜاظ حكط ٜوف ٞبی ٔٙبؾت ٕٞ ٚچٙیٗ زٚضی اظ ثطذٛضز ثب ٔبیت ٞاب
اظ ثطٚظ ثیٕبضی جٌّٛیطی ٕ٘ٛز.
خالصِ
خالصِی ریکتسیا ریکتسی

فیسیَلَشی ٍ ساختار
ثبوتطی ٞبی زض ٖٚؾِّٛی وٛچه
ث ٝؾرتی ثب ضً٘ ٌطْ ضً٘ ٔی ق٘ٛس .ضً٘ آٔیعی ٌیٕؿب ٌ ٚیٕٙع ثٟتط اؾت.
ٕٞب٘ٙسؾبظی زض ؾیتٛپالؾٓ ٞ ٚؿت ٝؾّٞ َٛبی آِٛز ٜاتفبق ٔی افتس.
ٍیرٍالًس
ضقس زض ٖٚؾِّٛی ثبوتطی ضا اظ زؾتطؼ ایٕٙی ٔصٔ ٖٛی زاضز.
زض ؾّٞ َٛبی ا٘سٚتّیبَ تىثیط یبفت ٚ ٝایجبز ٚاؾىِٛیت ٔی وٙس.
اپیذهیَلَشی
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ضیىتعیب ضیىتعی پبتٛغٖ ضیىتعیبیی عٕس ٜزض ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب اؾت.
وٞ ٝٙبی ؾرتٔ ،رعٖ اِٚی٘ ٚ ٝبلُ ثبوتطی ٞؿتٙس.
ا٘تمبَ ٘یبظٔٙس تٕبؼ عٛال٘ی  24تب  48ؾبعتو اؾت.
بیواری ّا
تت زا٘ ٝزاض وٞ ٜٛبی ضاوی
تشخیص
 PCR ٚ MIF ، DFAث ٝعٛض ضای ثطای قٙبؾبیی جٙؽ اؾتفبزٔ ٜی ق٘ٛس ٚؾتطٖ ثاالت ثاطای افتاطاق ٌ٘ٛاٞٝاب
اؾتفبزٔ ٜیق٘ٛس.
درهاى ،کٌترل ٍ پیشگیری
زاوؿی ؾبیىّیٗ زاضٚی ا٘تربثی اؾت .آ٘تی ثیٛتیه ٞبی زیٍط جبیٍعیٗ فّٛضٚوٛئیٞ ِٖٛٛٙب اؾت.
افطاز ثبیس اظ ضفتٗ ثٛ٘ ٝاحی آِٛز ٜثب و ٝٙاجتٙبة وٙٙس  ٚیب اظ ِجبؼ ٞبی ٔحبفظ  ٚحكط ٜوف ٞبی ٔؤ ط اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.
پؽ اظ ٌعـ و ٝٙثبیس فٛضا آٖ ضا اظ ٔحُ ٌعـ جسا ٕ٘ٛز.
ٞی ٚاوؿٙی فعال زض زؾتطؼ ٕ٘ی ثبقس.
خالصِی ریکتسیا پرٍٍازکی

فیسیَلَشی ٍ ساختار
ثبوتطی ٞبی زض ٖٚؾِّٛی وٛچه
ث ٝؾرتی ثب ضً٘ ٌطْ ضً٘ آٔیعی ٔی ق٘ٛس .ضً٘ ٞبی ٌیٕؿب ٌ ٚیٕٙع ٔٙبؾت ٞؿتٙس.
تىثیط زض ؾیتٛپالؾٓ ؾّٞ َٛبی آِٛزٜ
ٍیرٍالًس
ضقس زض ٖٚؾِّٛی حفبظت ثبوتطی ضا زض ثطاثط پبالیف ایٕٙی ث ٝعٟس ٜزاضز.
تىثیط زض ؾّٞ َٛبی ا٘سٚتّیبَ ٕٞطا ٜثب ایجبز ٚاؾىِٛیت
اپیذهیَلَشی
ا٘ؿبٖ ٔرعٖ اِٚی ٝثیٕبضی اؾت .ا٘تمبَ اظ فطزی ث ٝفطز زیٍط اظ عطیك ٘بلُ قپف صٛضت ٔی ٌیطز.
ثیٕبضی اؾپٛضازیه اظ ؾٙجبة ث ٝا٘ؿبٖ اظ عطیك وه ٞبی ؾٙجبة ٔٙتمُ ٔی قٛز.
ثیٕبضی عٛز وٙٙس ٜؾبَ ٞب پؽ اظ عف٘ٛت اِٚی ٝضٚی ٔی زٞس.
افطاز زض ٔعط ذغط وؿب٘ی ٞؿتٙس و ٝزض قطایظ ثس ثٟساقتی ث ٝؾط ٔی ثط٘س.
ثیٕبضی اؾپٛضازیه زض ایبالت قطق آٔطیىب زیسٔ ٜی قٛز.
بیواریّا
تیفٛؼ اپیسٔی تیفٛؼ ٘بقی اظ قپفو
تیفٛؼ ضاجع ٝعٛز وٙٙس ٜو یب ثیٕبضی ثطیُ -ظیٙؿط
تیفٛؼ اؾپٛضازیه
تشخیص
تؿت  MIFتؿت تكریصی اؾت.
درهاى ،کٌترل ٍ پیشگیری
زاوؿی ؾبیىّیٗ زاضٚی ا٘تربثی ٞؿتٙس.
وٙتطَ اظ عطیك ثٟجٛز قطایظ ظ٘سٌی  ٚوبٞف جٕعیت قپف ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ حكط ٜوف ٞب أىبٖ پصیط اؾت.
ٚاوؿٗ غیط فعبَ ثطای افطاز زض ٔعط ذغط زض زؾتطؼ اؾت.
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ارليشيا ،آناپالسما و کوکسيال
دس ػبَ  1002دػت ٝسیىتضیب ٔدذداً طجم ٝثٙذی ؿذ٘ذ  ٚچٟبس خٙغ دس خب٘ٛاد ٜآ٘بپالػٕبتبػی ٝلشاس ٌشفتٙدذ :آ٘بپالػدٕبا اسِیـدیبا
٘ئٛسیىتضیب ُِٚ ٚجبؿیب .2خصٛصیبت ٔ ٟٓدس ایٗ خٙغ ػجبستٙذ اص )2( :ثمب دس دسٚ ٖٚاوٛئُ ػیتٛپالػٕی دس ثٙذپبیبٖ یب ػدَّٞٛدبی
آِٛد ٜپؼتب٘ذاساٖا ( )1آِٛد ٜوشدٖ ػّٞ َٛبی خ ٖٛػبص .اوثش پبتٛطٖ ٞبی ا٘ؼب٘ی ایٗ خب٘ٛاد ٜدس خٙغ آ٘بپالػدٕب  ٚاسِیـدیب لدشاس
داس٘ذ (خذ .)28-7 َٚوٛوؼیال پبتٛطٖ دس ٖٚػِّٛی اػت و ٝاص لذیٓ دس ٌدش ٜٚسیىتضیدب (اٌدش چد ٝوٛوؼدیال دلیمدبً ٔشثدٛب ثدٝ
سیىتضیبَ ٘یؼت) طجم ٝثٙذی ؿذ ٜاػت.
ارليشيا و آناپالسما
فيسیولوشی و ساختار
خٙغ اسِیـیب ؿبُٔ ثبوتشی ٞبی دس ٖٚػِّٛی  ٚاٍُ٘ فبٌٛػیت ٞبی ته ٞؼت ٝای یب ٌشاِ٘ٛٛػیت ٞب ثٛد ٜأب اٍُ٘ ٌّج َٛلشٔض
٘یؼتٙذ .ایٗ ثبوتشی ٞب وٛچىٙذ  ٚثب سً٘ آٔیضی ٌشْ ث ٝػختی سً٘ ٔی ٌیش٘ذ .دس ٔمبثُ سیىتضیب  ٚاٚسیٙتیبا اسِیـیب  ٚآ٘بپالػدٕب
ثؼذ اص ٚسٚد ث ٝػّ َٛدس دسٚ ٖٚاوٛئُ ٞبی فبٌٛػیتیه ٔیضثبٖ ثبلی ٔی ٔب٘ٙذ ٔ ٚب٘غ اص ادغبْ ِیدضٚصٔ ْٚدی ؿد٘ٛذ صیدشا اص ثیدبٖ
سػپتٛسٞبی اختصبصی سٚی ػطح ٚاوٛئُ ٞبی فبٌٛػیتی خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ .ثٙبثشایٗ ثبوتشی ٞب ٔی تٛا٘ٙذ دس دس ٖٚفبٌٛصٞ ْٚب
ثذ ٖٚحضٛس آ٘ضیٓ ٞبی ِیضٚصٔٚی ٞیذسِٚیتیه ث ٝػشػت تىثیش ؿ٘ٛذٕٞ .ب٘ٙذ ػبصی ثبوتشی ثب تدٕؼبت صیش غـبیی و ٝموروال
٘بٔیذٔ ٜی ؿٛدا ا٘دبْ ٔیٌیشد (ؿىُ  .) 28-7دیذٖ ػّٞ َٛدبی حدبٚی ٔدٛسٚج ٚخد ٝتـدخی .اػدت .اطالػدبت ٔشثدٛب ثدٝ
ٔتبثِٛیؼٓ اسِیـیب  ٚآ٘بپالػٕب ثؼیبس ٔحذٚدتش اص سیىتضیب اػت .ػبختٕبٖ دیٛاس ٜػدِّٛی دس آ٘بپالػدٕب  ٚاسِیـدیب ثؼدیبس ؿدجی ٝثدٝ
ثبوتشی ٞبی ٌشْ ٔٙفی اػتِٚ .ی ثب ایٗ ٚخٛد فبلذ جی ٝپپتیدذٌّٚیىبٖ ِ ٚیپدٛپّی ػدبوبسیذ (ٞ )LPSؼدتٙذ .ثؼدیبسی اص آ٘تدی
طٖٞبی پشٚتئیٙی دس ایٗ ٌٞ ٝ٘ٛب ٔـتشوٙذ دس ٘تیدٝا ٚاوٙؾ ٔتمبطغ دس آصٔبیـبت ػشِٛٚطی دیذٔ ٜیؿٛد.
جذول  81-3آناپالسما ،ارليشيا ،کوکسيال

ارگانيسم
اسِیـیب Ehrlichia
اسِیـیب وبفٙؼیغ E.chaffenensis
اسِیـیب ایٍ٘ٛی E.ewingii
آ٘بپالػٕب Anaplasma
آ٘بپالػٕب فبٌٛػیتٛفیّA.phagochytophilum ْٛ
وٛوؼیال ثٛس٘تی Coxiella burnetii

تاریخچه پيذایش
ث٘ ٝبْ وبؿف آٖ پُُ اسِیؾ
اِٚیٗ خذاػبصی دس ػشثبصاٖ استؾ دس ٔٙطم ٝفٛستىبفٝ
ث٘ ٝبْ وبؿف آٖ ٚیّیبْ ایً٘ٛ
ثذ ٖٚپالػٕبا رس ٜثذ ٖٚؿىُا اؿبس ٜث ٝا٘ىّٛصی ٖٛداخُ ػیتٛپالػٕی
دس فبٌٛػیت ٞب پیذا ؿذ ٜاػت
ث٘ ٝبْ وبؿف آٖ ٞبسِٚذ وٛوغ  ٚثٛس٘ت

پاتوشنس و ایمنی
اٌش چ ٝتِٛیذ ایٙتشفشٌ ٖٚبٔب )٘ (IFNγبؿی اص تحشیه ثبوتشیبیی دس فؼبَ وشدٖ ٔبوشٚفبطٞبی ٔؤثش سٚی ػّ َٛآِٛد ٚ ٜیب تِٛیدذ
آ٘تی ثبدی اپؼ٘ٛیٗ دس طٔ َٛشحّ ٝخبسج ػِّٛی ٘مؾ ٕٟٔی داسدا دس ٖٚػِّٛی ثٛدٖ ثبوتشی ثبػث حفبظدت آٖ دس ثشاثدش پبػد
آ٘تی ثبدی ٔیضثبٖ ٔی ؿٛد.

Wolbacl1ia
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شکل  :81-3اشکال موروال از ارليشيا در کشت سلولی DH82

اپيذميولوشی (خذ)28-4 َٚ
اِٚیٗ ٌضاسؽ آِٛدٌی دس آٔشیىب ثب اسٌب٘یؼٓ ٞبی ؿجی ٝسیىتضیب دس ػبَ 2986داد ٜؿذ .اسِیـدیب وٙدیغ ػبٔدُ ثیٕدبسیی ثد٘ ٝدبْ
ارليشيوز منوسيتيک انسانی ثٛد .اٌش چ ٌٝ٘ٛ ٝخذیذی ث٘ ٝبْ اسِیـیب وبفٙؼیغ ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ اتیِٛٛطیه آٖ ٔؼشفی ؿذ.
ٔطبِؼبت ػشِٛٚطیىی ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝآ٘تی ثبدی ٞبی ضذ اسِیـیب وبفٙؼیغ دیشتش اص آ٘تی ثدبدی ٞدبی ضدذ اسِیـدیب  ٚضدذ
سیىتضیب -سیىتضی ظبٞش ٔی ؿ٘ٛذ .ػبیش حیٛا٘بتی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ٔیضثبٖ ثبؿٙذ ؿبُٔ ٌٛصٖ دُْ ػدفیذا ػدً ٞدبی اّٞدیا سٚثدبٜا
ٌشيا ساوٖٛا ثُضا ٔٛؽ  ٚوبیٛت ٔی ثبؿٙذ.
اسِیـٛص ٌشاِ٘ٛٛػیتیه تٛػط اسِیـیب ایٍ٘ٛی  ٚاسِیـیب فبٌٛػیتٛفیّ ْٛایدبد ٔی ؿٛد .ث ٝػّت ٚاوٙؾ ٔتمدبطغ تٛصیدغ فشاٚا٘دی ٚ
ؿیٛع ثیٕبسی دس ٔٙبطك خغشافیبیی وبٔالً ؿٙبخت٘ ٝـذ ٜاػتٔ .خضٖا پؼتب٘ذاساٖ وٛچه ( ٔب٘ٙذ ٔٛؽ پب ػدفیذا ٔدٛؽ خشٔدبی
صٔیٙیا ٔٛؽ صحشایی) ٞؼتٙذ ٘ ٚبلُا و ٝٙایٍضٚدع اػت.
جذول  81-4اپيذميولوشی ارليشيا ،آناپالسما و کوکسيال
گونه ها

بيماری

ناقلللللللل ميسبان مُهره دار

انتشار جغرافيایی

بیمُهره
آ٘بپالػٕٛصیغ ا٘ؼب٘ی
(لجالً اسِیـیٛصیغ
آ٘بپالػٕب فبٌٛػیتٛفیّْٛ
ٌشاِ٘ٛیتیه ا٘ؼب٘ی ٘بْ
داؿت)
اسِیـیٛصیغ ٔٛٙػیتیه
اسِیـیب وبفٙؼیغ
ا٘ؼب٘ی
اسِیـیٛصیغ ٌشاِ٘ٛٛػتیه
اسِیـیب ایٍ٘ٛی
ػٍی
تت ویٛ
وٛوؼیال ثٛس٘تی

وٝٙ
(ایٍضٚدع)

ا٘ؼبٖا اػتا ػًا جٔبا
٘ـخٛاسوٙٙذٌبٖ

و( ٝٙآٔجیّٔٛب)

ا٘ؼبٖا ػً

و( ٝٙآٔجیّٔٛب)

ػًا ا٘ؼبٖ

دس ا٘ؼبٖ
(٘بٔؼیٗ)

حـشاتا ٔبٞیا پش٘ذٌبٖا
خ٘ٛذٌبٖا ویؼ ٝداساٖا
حیٛا٘بت اّٞی
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ؿٕبَ  ٚخٛٙة
آٔشیىبا اسٚپبا آػیبا
آفشیمب
آٔشیىب (غشةا ایبجت
ٔشوضی غشثی)ا آػیب
آٔشیىب (غشةا ایبجت
ٔشوضی غشثی)ا آػیب
ػشاػش د٘یب (دس
آٔشیىب ٘ؼجتبً غیش
ؿبیغ)
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بيماری بالينی
ارليشيوزیس منوسيتيک انسانی
ایٗ ثیٕبسی تٛػط اسِیـیب وبفٙؼیغ ث ٝد٘جبَ آِٛدٌی ٔٛٙػیت ٞبی خ ٚ ٖٛفبٌٛػیت ٞبی ته ٞؼت ٝای دس ثبفت ٞب  ٚاسٌبٖ ٞب
ایدبد ٔی ؿٛد .تمشیجبً  2تب ٞ 7فت ٝپغ اص ٌضؽ و ٝٙػالئٓ ؿجی ٝآ٘فّٛا٘ضا ثب تتا ػدشدسدا دسدػضدال٘ی ثدشٚص ٔدی وٙدذ .ػالئدٓ
ٌٛاسؿی دس وٕتش اص ٘یٕی افشاد آِٛد ٜدیذٔ ٜی ؿٛد .ساؽ دس  70تب  40دسصذ ثیٕبساٖ ( دس وٛدوبٖ ؿبیغ تش اص ثبِغیٗ اػت) دیدذٜ
ٔی ؿٛدِ .ىٛپٙیا تشٔٚجٛػیتٛپٙی  ٚافضایؾ تشا٘غ آٔیٙبصٞبی ػشٔی دس اوثش ثیٕبساٖ اص ٔتٛػط تب ؿذیذ دیذٔ ٜی ؿدٛد .ثدب ایدٗ
ٚخٛد ٔیضاٖ ٔشي ٔ ٚیش  1تب  7دسصذ اػت .ثیؾ اص ٘یٕی اص افشاد آِٛد٘ ٜیدبص ثد ٝثؼدتشی ؿدذٖ دس ثیٕبسػدتبٖ ٔ ٚشالجدت ٞدبی
طٛج٘ی ٔذت داس٘ذ .اسِیـیب وبفٙؼیغ ػّٕىشد فبٌٛػیت ٞبی ته ٞؼت ٝای  ٚتٙظیٓ پبػ ٞدبی اِتٟدبثی سا ٔختدُ ٔدی وٙدذ.
ثٙبثشایٗ پبػ ایٕٙی  ٓٞثبوتشی سا اص ثیٗ ٔیجشد  ٓٞثبػث ایدبد آػیت ثبفتی صیبدی ٔیـٛد.
ارليشيوزیس گرانولوسيتيکی سگ
اسِیـیب ایٍ٘ٛی ػبُٔ اِٚی ٝثیٕبسی دس ػً ٞبػت  ٚا٘ؼبٖ ٔیضثبٖ تصبدفی اػت .چٚ ٖٛاوٙؾ ٞبی ػدشِٛٚطیىی ٔتمدبطغ ثدیٗ
اسِیـیب ایٍ٘ٛی  ٚاسِیـیب وبفٙؼیغ ٚخٛد داسدا ؿیٛع ػف٘ٛت ٞبی ٘بؿی اص ایٗ اسٌب٘یؼٓ ث ٝاحتٕبَ صیدبد ٚالؼدی ٘یؼدت .ػالئدٓ
ایدبد ؿذ ٜؿجی ٝث ٝاسِیـیب وبفٙؼیغ  ٚثب تتا ػش دسد  ٚدسد ػضال٘ی ٕٞشا ٜاػدتِ .ىدٛپٙیا تشٔٚجٛػدیتٛپٙی  ٚافدضایؾ ػدطح
تشا٘غ آٔیٙبصٞبی ػشْ ٘یض دیذٔ ٜی ؿٛد.
آناپالسموزیس انسانی
ایٗ ثیٕبسی و ٝلجالً ٌشاِ٘ٛٛػیتیه اسِیـیٛصیغ ا٘ؼب٘ی ٘بٔیذٔ ٜی ؿذا تٛػط آ٘بپالػٕب فبٌٛػیتٛفیّ ْٛایددبد ٔدی ؿدٛد .ػدَّٛ
ٞبی ٔیّٛئیذ ٔغض اػتخٛاٖ (٘ٛتشٚفیُ ٞب) آِٛدٔ ٜی ؿ٘ٛذ .ػالئٓ ثیٕبسی ث ٝصٛست ؿج ٝآ٘فّٛا٘ضایی ثب تتا ػش دسد  ٚدسد ػضال٘ی
اػت .ػالئٓ ٌٛاسؿی دس وٕتش اص ٘یٕی اص ثیٕبساٖ دیذٔ ٜی ؿٛد  ٚساؽ ٞدبی پٛػدتی دس وٕتدش اص  20دسصدذ ثیٕدبساٖ ٔـدبٞذٜ
ٔی ؿٛدِ .ىٛپٙی تشٔٚجٛػیتٛپٙی  ٚافضایؾ ػطح تشا٘غ آٔیٙبصٞبی ػشٔی دس اوثش ثیٕبساٖ ٔـبٞذٔ ٜدی ؿدٛد .ثدیؾ اص ٘یٕدی اص
ثیٕبساٖ ٘یبص ث ٝثؼتشی ؿذٖ داس٘ذ  ٚاختالجت ؿذیذ ؿبیغ اػت .ػّی سغٓ پتب٘ؼیُ ثبجی ایٗ ثیٕبسیا ٔدشي ٔ ٚیدش وٕتدش اص 2
دسصذ اػت .پبتِٛٛطی ایٗ ثیٕبسی ٔشثٛب ث ٝفؼبَ ؿذٖ ٔبوشٚفبطٞبػت.
تشخيص آزمایشگاهی
سٚؽ ٞبی ٔیىشٚػىٛپی اسصؽ تـخیصی وٕی داس٘ذ .سً٘ آٔیضی ٌیٕؼب ثش سٚی ٕ٘ ٝ٘ٛخٔ ٖٛحیطی ثبیذ ا٘دبْ ؿٛد صیشا دیذٖ
اسٌب٘یؼٓ دس ٖٚػِّٛی (موروال) اسصؽ تـخیصی داسد .ثب ایٗ ٚخٛد ٔٛسٚج سا دس وٕتش اص  20دسصذ ثیٕبساٖ ٔجتال ث ٝاسِیـیٛصیغ
ٔٛٙػیتیه  ٚدس  10تب  80دسصذ ثیٕبساٖ ثب ٌشاِ٘ٛٛػیتیه اسِیـیٛصیغ  ٚآ٘بپالػٕٛصیغ ٔی تٛاٖ دیذ .اسِیـدیب دس  In vitroدس
سدٞ ٜبی ػِّٛی لبثُ وـت اػت ِٚی ایٗ سٚؽ دس ثؼیبسی اص آصٔبیـٍبٞ ٜب ا٘دبْ ٕ٘دی ؿدٛد .تؼدت ثؼدیبس سایدح ثدشای ت ییدذ
تـخی .ثبِیٙی اسِیـیٛصیغ سٚؽ ػشِٛٚطی  ٚتؼت تىثیش  DNAاػت .تؼت تىثیش  DNAی اختصبصی ٌ٘ٛد ٝدس ثؼدیبسی
اص آصٔبیـٍبٞ ٜبی سفشا٘غ دس دػتشع اػت  ٚتؼت حؼبع  ٚاختصبصی ثشای تـخی .ثیٕبسی حبد اػت .افدضایؾ تیتدش آ٘تدی
ثبدی ٔؼٕٛجً  7تب ٞ 6فت ٝپغ اص ؿشٚع ثیٕبسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد (تؼت ت ییذی) .اسِیـیب ایٍ٘ٛی  ٚاسِیـیب وبفٙؼیغ ثؼیبس ثٓٞ ٝ
ؿجبٞت داس٘ذ  ٚثب تؼت ػشِٛٚطی اص  ٓٞتـخی .دادٕ٘ ٜیؿ٘ٛذ .حؼبػیت تؼتٞبی ػشِٛٚطی ث ٝدِیدُ ٚاودٙؾ ٔتمدبطغ ثدب
اسٌب٘یؼٓ ٞبی ػبُٔ ایدبد تت دا٘ ٝداس وٞ ٜٛبی ساویا تت ویٛا ثیٕبسی جیٓا ثشٚػّٛص  ٚػف٘ٛت ثب ٚیدشٚع اپـدتیٗ -ثدبس اودٓ
اػت.
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درمان ،پيشگيری و کنترل
ثیٕبساٖ ٔـىٛن ث ٝاسِیـیب ثب داوؼی ػبیىّیٗ دسٔبٖ ٔی ؿ٘ٛذ .دسٔبٖ ٘جبیذ ثشای ت ییذ آصٔبیـٍبٞی ثیٕدبسی ثد ٝتد خیش ثیبفتدذ.
سیفبٔپیٗ ثشای دسٔبٖ ص٘بٖ ثبسداس (ٞ ٚشوغ وٕٛٙٔ ٝػیت ٔصشف داوؼی ػبیىّیٗ داسد) تدٛیض ٔی ؿدٛد  .داوؼدی ػدبیىّیٗ ٚ
سیفبٔپیٗ دس  In vitroاثش ثبوتشیٛػیذاَ داس٘ذ .فّٛسٚویٞ ِٖٛٛٙب دس  In vitroثبوتشیٛاػتبتیه ٞؼتٙذ  ٚدس ثؼضی اص ٌٞ ٝ٘ٛبی
اسِیـیب ٔمبٔٚت ث ٝآٖ دیذ ٜؿذ ٜاػت .ثٙبثشایٗ اػتفبد ٜاص ایٗ داسٙٔ ٚغ ؿذ ٜاػت .پٙی ػیّیٗ ٞبا ػفبِٛػپٛسیٗ ٞب  ٚوّشأفٙیىُ
 ٚآٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب ٔ ٚبوشِٚیذٞب ثی اثش ٞؼتٙذ.
پیـٍیشی اص ػف٘ٛت ثب اختٙبة اص ٚسٚد ثٙٔ ٝبطك آِٛد ٜث ٝوٞ ٝٙب ا پٛؿیذٖ ِجبع ٔٙبػت ٔ ٚحبفظ  ٚاػتفبد ٜاص ٔدٛاد دٚس وٙٙدذٜ
حـشات ا٘دبْ ٔی ؿٛدٞ .یچ ٚاوؼٙی دس دػتشع ٘یؼت.
کوکسيال بورنتی
وٛوؼیال ث ٝػّت ثؼضی اص خصٛصیبت ثب سیىتضیبٞب تمؼیٓ ثٙذی ٔی ؿٛد )2( :سً٘ پزیشی ضؼیف دس سً٘ آٔیضی ٌشْ ( )1سؿذ
داخُ ػّٞ َٛبی یٛوبسیٛتیه ( )7استجبب ثب پٙذ پبیبٖ ( ٔثُ وٞ ٝٙب ) .ثٞ ٝش حبَ  ٓٞاو ٖٛٙث ٝایٗ ٘تیدد ٝسػدیذ ٜا٘دذ ود ٝایدٗ
ثبوتشی استجبب ٘ضدیىی ثب ِظی٘ٛال  ٚفشا٘ؼیؼال داسد.
تب کيو ػف٘ٛت ػیؼتٕیه ٘بؿی اص اػتٙـبق تؼذاد وٕی اص ثبوتشی اػت .ثیٕبسی دس ا٘ؼبٖ ٔی تٛا٘ذ ث ٝصٛست ثذ ٖٚػالٔت ا
یب ث ٝصٛست حبد  ٚیب ٔضٔٗ دیذ ٜؿٛد.
فيسیولوشی و ساختار
وٛوؼیال ثٛس٘تی وٛوٛثبػیُ ٞبی پّی ٔٛسفیه وٛچه  ٚپبتٛطٖ ٞبی دس ٖٚػِّٛی اخجبسی ٞؼتٙذ .تىثیش دس ٖٚػِّٛی آٟ٘ب پغ
اص فبٌٛػیت ؿذٖ  ٚایدبد فبٌِٛیضٚص ْٚؿشٚع ٔی ؿٛد .ؿشایط اػدیذی ٔحدیط ثبػدث فؼدبَ ؿدذٖ دػدتٍبٔ ٜتبثِٛیده ثدبوتشی
ٔی ؿٛد .ػّٞ َٛبی تىثیش ؿ٘ٛذ ٜوٛچه ث ٝػّٞ َٛبی ثضسي تجذیُ ٔی ؿ٘ٛذ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ثشای ٔبٞ ٜب دس ٔحیط ثبلی ثٕب٘ٙذ.
پاتوشنس و ایمنی
دسن وبُٔ پبتٛط٘ض تت وی ٛتب حذٚدی ٔـىُ اػت چشا و ٝاوثش ثیٕبسی ٞبی ٔشتجط ثب آٖ خٛد ٔحذٚد ؿ٘ٛذ ٜاػدت  ٚدس ضدٕٗ
ٞیچ ٔذَ حیٛا٘ی ثشای ػف٘ٛت ٞبی ٔضٔٗ ٚخٛد ٘ذاسد .ػف٘ٛت ا٘ؼب٘ی ٔؼٕٛجً ثیـتش پدغ اص تدٙفغ رسات آِدٛد ٜاص ٔٙجدغ آِدٛدٜ
ٔحیطی ایدبد ٔی ؿٛد تب ایٙى ٝثٚ ٝػیٌّ ٝضؽ حـش٘ ٜبلُ ایدبد ؿٛد (ػّیسغٓ ایٗ ٚالؼیت و ٝثیؾ اص  ٌٝ٘ٛ 40اص وٙدٞ ٝدب ثدب
وٛوؼیال ثٛس٘تی آِٛدٞ ٜؼتٙذ) .ثبوتشی پغ اص اػتٙـبق ٚ ٚسٚد ث ٝدػتٍب ٜتٙفغ دس آ٘دب تىثیش ٔی یبثذ  ٚاص آ٘دب ث ٝػبیش اسٌدبٖ
ٞبی ثذٖ ٔٙتـش ٔیؿٛد.
دس ٔشحّ ٝحبد ثیٕبسی پ٘ٛٔٛٙی ٞ ٚپبتیت ٌشاِ٘ٔٛٛبتٛص  ٚدس ٔشحّٔ ٝضٔٗ ثیـتش ا٘ذٚوبسدیت تظبٞش پیذا ٔی وٙذ.
یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ خصٛصیبت ثبوتشی تغييرات آنتی شنی ٘بؿی اص تغییش دس آ٘تی طٖ ٞبی ِیپٛػبوبسیذ ( )LPSدیٛاس ٜػدِّٛی
ٔیثبؿذ .فشْ ثؼیبس ػف٘ٛت صای ثبوتشی ٔشثٛب ثِ ٝیپٛپّی ػبوبسیذ ( )LPSثب وٕپّىغ وشثٞٛیذساتی (فاز  Iآنتی شن) اػت وٝ
ثبػث خٌّٛیشی اص ٚاوٙؾ آ٘تی ثبدی ثب پشٚتئیٗ ٞبی ػطحی ٔی ؿدٛد .پدغ اص وـدت ثدبوتشیا آ٘تدی طٖ ٞدبی فدبص  Iتحدت
ٔٛتبػیٞ ٖٛبی حزفیا آ٘تی طٖ ٞبی فاز  IIسا تِٛیذ ٔی وٙٙذ .افضایؾ تیتش آ٘تی ثبدی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ثیٕبسی ٔضٔٗ ٔٙدش ثدٝ
تـىیُ وٕپّىغ ایٕٙی ٔی ؿٛد ؤ ٝؼئ َٛایدبد ػالئٓ  ٚیبفتٞ ٝبی ثبِیٙی دس ثیٕبس ٔدی ؿدٛد .ثٙدبثشایٗ ایٕٙدی ٔٛٞدٛساَ دس
تظبٞشات پبتِٛٛطیه ثیٕبسی ٘مؾ داسد  ٚثٟجٛد ػالئٓ ثبِیٙی ٔشثٛب ث ٝایٕٙی ػِّٛی اػت.
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اپيذميولوشی (جذول )81-5
وٛوؼیال ثٛس٘تی دس ٔحیط ٘بٔؼبػذا ٔب٘ٙذ خبن ثشای چٙذیٗ ٔب ٜتب چٙذیٗ ػبَ ص٘ذٔ ٜی ٔب٘ذٔ .یضثبٖ ٔتٛٙػی داسد  ٚپؼتب٘ذاساٖا
پش٘ذٌبٖ  ٚخٙغ ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اص وٞٝٙب سا آِٛدٔ ٜی وٙذ .حیٛا٘بت ٔضسػٔ ٝثُ ٌٛػفٙذا ٌبٚا ثُضا ػًا ٌشث ٚ ٝخشٌٛؽ ث ٝػٛٙاٖ
ٔخضٖ آِٛدٌی ثشای ا٘ؼبٖ ٞؼتٙذ .وٞ ٝٙب ٔ ٟٓتشیٗ ػبُٔ ٘بلُ ثیٕبسی دس حیٛا٘بت أب ٘ ٝدس ا٘ؼبٖ ٞب ٞؼتٙذ .ثبوتشی دس خفت
حیٛا٘بت ثٔ ٝمذاس صیبد ٚخٛد داسد  ٚپغ اص صایٕبٖ خفت سٚی صٔیٗ سٞب ؿذٜا ٔذفٛع  ٚادساسحیٛاٖ ٔ ٚدذفٛع وٙد ٝثبػدث آِدٛدٌی
خبن ٔیؿٛد .ثٙبثشایٗ خبن ٔٙجغ آِٛدٌی اػت چشا و ٝدس اثش ایدبد ٌدشد  ٚخدبن  ٚرسات ٔؼّدك دس ٞدٛا ثدبوتشی ٚاسد دػدتٍبٜ
تٙفؼی ٔیؿٛد .ثبوتشی دس ؿیش ٚ ٓٞاسد ٔیؿٛد .دس ٘تید ٝافشادی و ٝؿیش آِٛد ٜغیش پبػتٛسیضٔ ٜصشف ٔیوٙٙذ ٔیتٛا٘ٙدذ آِدٛدٜ
ؿ٘ٛذ .تت وی ٛا٘تـبس خٟب٘ی داسدٔ .طبِؼبت ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ و ٝدٚص ػف٘ٛی وٛوؼیال ثٛس٘تی وٓ اػت.
ثٙبثشایٗ اغّت ػف٘ٛت ٞبی ا٘ؼب٘ی خفیف یب ثذ ٖٚػالٔت اػت .ایٗ یبفتٞ ٝبی ثبِیٙی ثب تؼت ٞبی ػشِٛٚطی ت ییدذ ٔدی ؿد٘ٛذ.
دسثیؾ اص ٘یٕی اص ثیٕبساٖ آ٘تی ثبدی لبثُ ا٘ذاصٌ ٜیشی اػت أب ػبثم ٝای اص ثیٕبسی ٘ذاس٘ذ.
بيماریهای بالينی
ػف٘ٛت وٛوؼیال ثٛس٘تی ث ٝصٛست حبد یب ٔضٔٗ اػت .فشْ حبد ثٚ ٝػیّ ٝدٚس ٜوٕ ٖٛطٛج٘ی (ٔتٛػدط  10سٚص)  ٚثد ٝد٘جدبَ آٖ
ؿشٚع ٘بٌٟب٘ی ػش دسدا تت ثبجا ِشص  ٚدسد ػضال٘ی ؿٙبػبیی ٔی ؿٛد.
ػالئٓ تٙفؼی ٔؼٕٛجً ٚخٛد داسد ٌ ٚبٞی پنومونی آتيپيک ٘بؿی اص ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔبیىٛپالػٕبیی سا تمّیذ ٔی وٙذ .دس ثؼضی ٔٛاسد
ٔـبث ٝپ٘ٛٔٛٙی والٔیذیبیی اػت أب ٔی تٛا٘ذ ؿذیذتش ثبؿذٞ .پبتٛاػپّیٍٔٛٙبِی تمشیجبً دس ثؼضی اص ثیٕبساٖ دیذٔ ٜیؿ٘ٛذ .اص ٘ظدش
ثبفت ؿٙبػی ٌشاِ٘ٔٛٛب دس ثبفت وجذ اغّت ثیٕبسا٘ی و ٝتت وی ٛحبد سا داس٘ذ دیذٔ ٜی ؿٛد.
ؿبیغ تشیٗ تظبٞشات ثبِیٙی تت ویٔ ٛضٔٗ انذوکاردیت تحت حاد دس دسیچٞ ٝبی ٔصٛٙػی لّت  ٚدسیچٞ ٝبی آػدیت دیدذٜ
ٔی ثبؿذ .دٚس ٜوٕ ٖٛتت ویٔ ٛضٔٗ ٔی تٛا٘ذ اص چٙذ ٔب ٜتب چٙذ ػبَ ثبؿذ  ٚثشٚص ثیٕبسی ٔٛریب٘ ٝاػتٔ .ت ػفب٘ ٝثیٕبسی ٔضٔٗ ثٝ
ػٕت ٚخیٓ تش ؿذٖ پیؾ ٔی سٚد  ٚتـخیٔ .ـىُ ٔیؿٛد.
تشخيص آزمایشگاهی
أشٚص ٜتت وی ٛثٚ ٝػیّ ٝوـت (ؤ ٝؼٕٛجً ا٘دبْ ٕ٘ی ؿٛد)  PCR ٚیب تؼت ٞبی ػشِٛٚطی اختصبصی تـخی .دادٔ ٜیؿٛد.
تىٙیه ٞبی تىثیش ٘ٛوّئیه اػیذ (ٔثُ  )PCRحؼبػیت  ٚاختصبصیت ثبجتشی ٘ؼجت ث ٝوـدت داس٘دذ .ثٟتدشیٗ حؼبػدیت سا
ٕ٘ ٝ٘ٛی ثبفتی داسد  ٚػشْ وٕتش لبثُ اػتٕبد اػت .دس ٔٙبطمی و ٝػف٘ٛت وٛوؼیال ثٛس٘تی ؿبیغ اػدت  PCRسٚؽ تـدخی.
ا٘تخبثی اػت.
اخیشاً تؼت ٞبی تـخیصی ػشِٛٚطی اػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذٕٞ .بٖ طٛس و ٝلجالً اؿبس ٜؿذ تـخی .وٛوؼیال ثٛس٘تی ث ٝدِیدُ تغییدش
فبص آ٘تی ط٘یه ٔـىُ ٔی ثبؿدذ .سٚؽ ٞدبی ٔختّفدی ثدشای ؿٙبػدبیی آ٘تدی ثدبدی ٞدبی تِٛیدذی اػدتفبدٔ ٜدی ؿدٛد ٔب٘ٙدذ
ٔیىشٚآٌّٛتیٙبػیٖٛا فیىؼبػی ٖٛوٕپّٕبٖا تؼت ایٕٛ٘ٛفّٛسػب٘غ آ٘تی ثبدی غیش ٔؼتمیٓ ( ٚ )IFAاجیضا (.)ELISA
ایٕٛ٘ٛفّٛسػب٘غ غیش ٔؼتمیٓ ( )IFAتىٙیه ا٘تخبثی اػت ِٚی ثب ایٗ ٚخٛد اجیضا دس ثؼیبسی اص آصٔبیـٍبٞ ٜب اػتفبدٔ ٜی ؿٛد ٚ
ث٘ ٝظش ٔی سػذ حؼبػیت ثیـتشی داسدٚ .اوٙؾ ٔتمبطغ ثب ثٛسدتال (و ٝثبػث ثیٕبسی ٔـبثٟی ٔیؿٛد) دیذٔ ٜدیؿدٛد .ثٙدبثشایٗ
ثبیذ  ٕٝٞتؼت ٞبی ػشِٛٚطیه دس ٞش د ٚثبوتشی ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌیش٘ذ .دس تت ویٛی حبد ایٌّٕٛٛ٘ٛثدِٛیٗ  IgG ٚ IgMثدش
ضذ آ٘تی طٖ ٞبی فبص  IIایدبد ٔی ؿ٘ٛذ .تـخی .تت ویٔ ٛضٔٗ ثب اثجبت آ٘تی ثبدی ثش ضذ ٞدش د ٚآ٘تدی طٖ ٞدبی فدبص II ٚ I
ت ییذ ٔی ؿٛد و ٝتیتش آ٘تی ثبدی ثش ضذ آ٘تی طٖ فبص ٔ Iؼٕٛجً ثیـتش اػت.
درمان ،پيشگيری و کنترل
ٛٙٞص ثبثت ٘ـذ ٜاػت و ٝتؼت ٞبی تؼییٗ حؼبػیتی ثشای تـخی .وّیٙیىی ثیٕبسی ٔؤثش  ٚلبثُ اػتفبد ٜثبؿذ ثٕٞ ٝیٗ دِیدُ
دسٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی وٛوؼیال ثٛس٘تی حبد ٔ ٚضٔٗ تدشثی اػت .اخیشاً ػف٘ٛت ٞبی حبد ثب تتشاػبیىّیٗ ٞب (ٔب٘ٙذ داوؼی ػبیىّیٗ)
دسٔبٖ ٔی ؿٛد .دس ثیٕبسی ٔضٔٗ دسٔبٖ ثبیذ ث ٝصٛست طٛج٘ی ٔذت  ٚثب اػتفبد ٜاص داسٞٚبی تشویجی ثب اثش ثبوتشیٛػدیذی ٔثدُ
سیفبٔپیٗ ٕٞشا ٜثب داوؼی ػیىّیٗ یب تشی ٔتٛپشیٓ -ػِٛفبٔتٛوؼبص َٚا٘دبْ ؿٛد.
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ٚاوؼیٙبػی ٖٛثبػث حزف وٛوؼیال دس حیٛا٘بت آِٛد ٜیدب ودبٞؾ ا٘تـدبسآٖ ٘ـدذ ٜاػدت .اٌدش دسیبفدت وٙٙدذٌبٖ آِدٛد٘ ٜجبؿدٙذ
ٚاوؼیٙبػی ٖٛا٘ؼبٖ ٞب ثب ٚاوؼٗ ٞبی فبص  Iثؼیبس ٔحبفظت وٙٙذ ٜاػتٚ .اوؼیٙبػی ٖٛافشادی و ٝلجالً آِٛد ٜؿذ ٜا٘ذ ثد ٝصدال
٘یؼت چ ٖٛتحشیه ایٕٙی ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝافضایؾ ٚاوٙؾ ٞبی ٔضش ؿٛد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٚاوؼٗ تده دٚصی ثدذ ٖٚیدبد آٚس
پیـٟٙبد ٔی ؿٛد.
خالصه
خالصهی ارليشيا و آناپالسما
فيسیولوشی و ساختار
وٛچها دس ٖٚػِّٛی
ثب سً٘ آٔیضی ٌشْ ضؼیف سً٘ ٔی ؿ٘ٛذ .ثٟتشیٗ سً٘ آٔیضی ٌیٕؼب یب ٌیٕٙض
ویروالنس
سؿذ دس ٖٚػِّٛی ثبوتشی ثبػث ٔحبفظت ثبوتشی دس ٔمبثُ پبوؼبصی ػیؼتٓ ایٕٙی ٔدی ؿدٛد .ایدٗ ثدبوتشی ٞدب لدبدس ثدٝ
خٌّٛیشی اص ادغبْ فبٌٛػیت ثب ِیضٚصٛ٘ٛٔ ْٚػیت ٞب یب ٌشاِ٘ٛٛػیت ٞب ٞؼتٙذ.
ؿشٚع پبػ اِتٟبثی ثبػث ػالئٓ پبتِٛٛطی ٔی ؿٛد.
اپيذميولوشی
ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع اسِیـیبا ٔخبصٖ ٌٔٛ ٟٓصٖ دُْ ػفیذا ٔٛؽ پب ػفیذا ػً
وٞ ٝٙب ٔخضٖ ثب إٞیتی ٞؼتٙذ أب دس ا٘تمبَ ث٘ ٝؼُ ٞبی ثؼذی ٘بوبسآٔذ ٞؼتٙذ.
افشاد دس ٔؼشض خطش وؼب٘ی ٞؼتٙذ و ٝدس ٔٙبطك ا٘ذٔیه دس تٕبع ثب وٞ ٝٙب ٞؼتٙذ.
ثیٕبسی غبِجبً دس اٚاػط ثٟبس  ٚپبییض اػت.
بيماری ها
اسِیـیٛص ٔٛٙػیتیه ا٘ؼب٘ی
آ٘بپالػٕٛص ا٘ؼب٘ی ( لجالً اسِیـٛص ٌشاِ٘ٛٛػیتیه ا٘ؼب٘ی ٘بْ داؿت)
تشخيص
ٔیىشٚػىٛپی وٓ اسصؽ اػت.
ػشِٛٚطی  ٚتؼت پشٚة DNAسٚؽ ا٘تخبثی اػت.
درمان ،کنترل و پيشگيری
تتشاػبیىّیٗ ٞب داسٚی ا٘تخبثی  ٚسیفبٔپیٗ خبیٍضیٗ لبثُ لجِٛی اػت.
پیـٍیشی ؿبُٔ اختٙبة اص ٚسٚد ثٙٔ ٝبطك آِٛد ٜثب وٞ ٝٙبا اػتفبد ٜاص ِجبع ٞبی ٔحبفظ  ٚاػتفبد ٜاص دٚسوٙٙذٞ ٜبی حـشاتا
حزف ثی دسً٘ و٘ ٝٙبلُ.
ٞیچ ٚاوؼٙی ٚخٛد ٘ذاسد.
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خالصهی کوکسيال
فيسیولوشی و ساختار
ثبوتشی ٞب دس ٖٚػِّٛی
سً٘ آٔیضی ثب سً٘ ٌشْ ث ٝػختی ا٘دبْ ٔی ؿٛد ِٚی ثب ٌیٕؼب ٌ ٚیٕٙض ث ٝخٛثی سً٘ ٔی ٌیش٘ذ.
تىثیش دس فبٌِٛیضٚص ْٚػّٞ َٛبی آِٛدٜ
لبدس ث ٝػجٛس اص فبص  ( Iػف٘ٛی ) ث ٝفبص  ( IIیب تغییش آ٘تی طٖ ٞبی () LPS
ویروالنس
سؿذ دس ٖٚػِّٛیا ثبوتشی سا دس ثشاثش پبجیؾ ایٕٙی حفظ ٔی وٙذ.
دس ؿشایط اػیذی فبٌِٛیضٚص ْٚلبدس ث ٝتىثیش ٔی ثبؿذ.
اؿىبَ فبص  Iثب ٚا وٙؾ پشٚتئیٗ ٞبی ػطحی ثبوتشی ثب آ٘تی ثبدی اص ایٕٙی ٔی ٌشیض٘ذ.
ؿىُ خبسج ػِّٛی تب حذ صیبدی ٔمب ْٚاػت.
اپيذميولوشی
ٔخضٖ ٞب ؿبُٔ پؼتب٘ذاساٖا پش٘ذٌبٖ  ٚوٞ ٝٙب ٞؼتٙذ.
اوثش ػف٘ٛت ٞبی ا٘ؼب٘ی ٔشتجط ثب تٕبع ثب ٌبٞٚبی آِٛدٜا ٌٛػفٙذاٖا ثُضٞبا ػً ٞب ٌ ٚشثٞ ٝبی آِٛدٔ ٜی ثبؿذ.
ثیٕبسی ٔؼتّضْ اػتٙـبق اػت .ثیٕبسی دس اثش ٔصشف ؿیش آِٛد ٜأىبٖ پزیش اػت.
وٝٙا ٘بلُ ٔ ٟٓثشای ثیٕبسی ا٘ؼب٘ی اػت.
ا٘تـبس دس ػشاػش د٘یب صٛست ٔی ٌیشد.
ٞیچ سٚیذاد فصّی خبصی ٔـبٞذٕ٘ ٜی ؿٛد.
بيماری ها
ثیٕبسی ٞبی حبد ؿبُٔ ػٙذسْ ؿج ٝآ٘فّٛا٘ضاا پ٘ٛٔٛٙی آتیپیها ٞپبتیتا پشیىبسدیتا ٔیٛوبسدیتأٍٛٙٙا٘ؼفبِیت
ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ ؿبُٔ ا٘ذٚوبسدیتا ٞپبتیتا ثیٕبسی سیٛی  ٚػف٘ٛت ص٘بٖ ثبسداس
تشخيص
ؿٙبػبیی پبػ آ٘تی ثبدی ث ٝآ٘تی طٖ ٞبی فبص II ٚ I
درمان ،کنترل و پيشگيری
تتشاػبیىّیٗ ٞب ثشای ػف٘ٛت ٞبی حبد  ٚسیفبٔپیٗ ٕٞشا ٜثب داوؼی ػیىّیٗ یب تدشی ٔتدٛپشیٓ -ػِٛفبٔتٛوؼدبصَٚ
ثشای ػف٘ٛت ٞبی ٔضٔٗ داسٞٚبی ا٘تخبثی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.
ٚاوؼٗ ٞبی فبص  Iایٕٙی ٔی دٞذ  ٚچٙبٖ چ ٝیه دٚص لجُ اص ثشخٛسد ا٘ؼبٖ یب حیٛاٖ ثب وٛوؼدیال ٔصدشف ؿدٛد
ٔص٘ٛیت ایدبد ٔی وٙذ.
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فصل نوزدهم
کالمیدیاسیه

اّذاف فصل
داًشجَیبى بب هطبلعِ ایي فصل قبدر خَاٌّذ بَد:
-

زض ٔٛضز ذصٛصیاذ ؾاذساضی  ٚوكر والٔیسیا ٞا زٛضیح زٙٞس.

-

اعضای خٙؽ والٔیسیا ضا ٘اْ تثط٘س.

-

عٛأُ تیٕاضیعایی والٔیسیا ٞا ضا قطح زٙٞس.

-

خازٛغ٘ع  ٚتیٕاضیٟای ٘اقی اظ والٔیسیا ٞای ٔرسّف ضا قطح زٙٞس.

-

ضٚقٟای زكریص ،زضٔاٖ  ٚخیكٍیطی عف٘ٛسٟای والٔیسیایی ضا زٛضیح زٙٞس.

کالمیدیاسیه
زض ؾاَ  ،1999زمؿیٓ تٙسی ذا٘ٛاز ٜوالٔیسیاؾی ٝتط اؾاؼ ٔطاِعاذ غ٘ٔٛی ایٗ اضٌا٘یؿٓ زدسیس ٘ظط ٌطزیس (خس .)19-1 َٚلثالً
ذا٘ٛاز ٜوالٔیسیاؾی ٝقأُ یه خٙؽ والٔیسیا  ٚچٟاضٌ ٝ٘ٛتٛز .زض حاَ حاضط ایٗ ذا٘ٛاز ٜت 2 ٝخٙؽ والٔیدسیا  ٚوالٔیدسٚییال
زمؿیٓ تٙسی قس ٜاؾر .والٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض خٙؽ والٔیسیا تالی ٔا٘سِٚ ٜی والٔیدسیا خؿیساؾدی  ٚوالٔیدسیا خ٘ٛٔٛٙید ،ٝتدٝ
خٙؽ خسیس والٔیسٚییال ا٘سماَ یایس ٝا٘س (خس .)19-2 َٚؾایط ٌٞ ٝ٘ٛا زض ایٗ ز ٚخٙؽ لطاض ٌطیسٙس.
والٔیسیاؾی ٝخیكسط خدعٚ ٚیدطٚؼ ٞدا یدط ٔدیقدس٘س ،تدطای ایٙىد ٝتد ٝا٘دساظ ٜودایی تدطای عثدٛض اظ ییّسطٞدای µm0/45
وٛچدده  ٚاٍ٘ددُ ٞددای زاذددُ ؾددِّٛی اخثدداضی ٞؿددسٙس .ایددٗ اضٌا٘یؿددٓٞددا ،ذصٛصددیاذ تدداوسطی ٞددا ضا زاضا ٔددیتاقددٙس)1( :
زاضای غكاٞای زاذّی  ٚذداضخی ٔكدات ٝتداوسطیٞدای ٌدطْ ٔٙفدی ٞؿدسٙس )2( .حداٚی ٞدط ز٘ ٚدٛس اؾدیس ٘ٛوّ یده DNA
ٔ RNA ٚددیتاقددٙس )3( .زاضای ضیثددٛظْٞٚددای خطٚودداضیٛزی ٞؿددسٙس )4( .خددطٚز یٗ ٞددای ٔددٛضز ٘یدداظ اؾددیسٞای ٘ٛوّ یدده ٚ
ِیدیسٞا ضا ذٛزقاٖ ؾٙسع ٔیوٙٙس )5( .ت ٝآ٘سی تیٛزیهٞای ضس تاوسطیایی حؿاؼ ٞؿسٙس.
جذٍل :11-1تقسینبٌذی خبًَادُ کالهیذیبسیِ
جٌس کالهیذٍفیال Chlamydiophila

جٌس کالهیذیب Chlamydia

والٔیسٚییال خ٘ٛٔٛٙیCh.pneumoniae ٝ
والٔیسٚییال خؿیساؾی Ch.psitacosis
والٔیسٚییال خىطCh. pecorum ْٚ
والٔیسٚییال آتٛضزٛؼ Ch.abortus
والٔیسٚییال یّیؽ Ch.felis
والٔیسٚییال واٚیCh.caviae ٝ

والٔیسیا زطاؤٛازیؽ Ch.trachomatis
والٔیسیا ٔٛضیساضCh.muridarum ْٚ
والٔیسیا ؾٛیؽ Ch.suis

جذٍل :11-2کالهیذیبّبی هْن
ارگبًیسن

تبریخچِ پیذایش
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والٔازیؽ(خٟٙاٖ قسٖ)
والٔیسیا Chlamydia
والٔیددددددددددسیا زطاؤٛددددددددددازیؽ زطاؤٛازیؽ ،زطاذٓ( ،تیٕداضی زدطاذٓ تدٚ ٝؾدیٌّ ٝطاِ٘ٛدٝ
Ch.trachomatis
قسٖ ؾطح ّٔسحٕ ٝوٙٔ ٝدط ت ٝاِسٟاب ٔعٔٗ ،وٛضی ٔی
والٔیسٚییال Chlamydiophila
قٛزٔ ،كرص ٔی قٛز)
والٔیددددددددددسٚییال خ٘ٛٔٛٙیدددددددددد ٝقأُ ز ٌٝ٘ٛ ٚاؾر (والٔیسٚییال خ٘ٛٔٛٙی ،ٝخؿیساؾی)
Ch.pneumoniae
خ٘ٛٔٛٙی ،ٝخ٘ٛٔٛٙی
خؿیساوٛظ ،طٛطی (تیٕاضی ٔطزثط تا خط٘سٌاٖ)
والٔیسٚییال خؿیساؾی Ch.psittaci
ٞط چٙس تط ذالف ؾایط تاوسطی ٞا ،والٔیسیاؾی ٝچطذ ٝظ٘سٌی ٔٙحصط ت ٝیطزی زاض٘س ،یطْ عف٘ٛدرظا یدا خؿدٓ اِٚید( ٝإِٙسدطی
تازی  ٚ )EBیطْ یعاَ ٔساتِٛیىی یا خؿٓ ٔكثه (ضزیىِٛیر تازی ٔ )RBیتاقس .ذصٛصیازی و ٝؾ ٝخدازٛغٖ ٟٔدٓ ا٘ؿدا٘ی زض
ایٗ ذا٘ٛاز ٜضا اظ ٔ ٓٞسٕایع ٔیوٙٙس زض (خس )19-3َٚذالص ٝقس ٜاؾر.

جذٍل :11-3افتراق کالهیذیبّبی عبهل عفًَتّبی اًسبًی
خصَصیبت

کالهیذیبتراکَهبًیس

کالهیذٍفیال پٌَهًَیِ

کالهیذٍفیال پسیتبسی

طیف ٔیعتاٖ

عٕسزاً خازٛغٖ ا٘ؿا٘ی

عٕسزاً خازٛغٖ ا٘ؿا٘ی

عٕسزاً خازٛغٖ حیٛا٘ی٘ ،سضزاً
ا٘ؿا٘ی

تیٚٛاض
تیٕاضی ٞا
ٔٛضیِٛٛغی إِٙسطی تازی
ٔٛضیِٛٛغی ا٘ىّٛغٖ تازی
ٚخٛز  DNAخالؾٕیسی
ٌّیىٛغٖ ضً٘ آٔیعی یس زض
ا٘ىّٛظیٞ ٖٛا
حؿاؾیر ت ٝؾِٛفا٘أیس

زطاذٓLGV ،
TWAR
تط٘ٚكیر ،خ٘ٛٔٛٙی،
 ، LGVتیٕاضی چكٕی
ؾیٛٙظیر ،یاض٘ػیر ،احسماٖ
زٙاؾّی ،خ٘ٛٔٛٙی زض ٘ٛظازاٖ
عطٚلی لط٘یٝ
ٌطز ،یضای خطی خالؾٕیه ٌالتی قىُ ،یضای خطی
خالؾٕیه ظیاز
وٓ
ا٘ىّٛظیٌ ٖٛطز ٙٔ ٚفطز زض ٞط ا٘ىّٛظی ٖٛیه خاضچ ٚ ٝچٙس
زایی زض ٞط ؾَّٛ
ؾَّٛ

تؿیاض ظیاز
خ٘ٛٔٛٙی ( خؿیساوٛظ )
ٌطز ،یضای خطی خالؾٕیه
وٓ
ا٘ىّٛظیٔ ٖٛسعسز تا ا٘ساظٜ
ٔسغیط زض ٞط ؾَّٛ

تّی

ذیط

تّی

تّی

ذیط

ذیط

تّی

ذیط

ذیط

خبًَادُ کالهیذیبسیِ
فیسیَلَشی ٍ سبختبر
والٔیسیاؾی ٝاظ ٘ظط ٔٛضیِٛٛغیىی زض  2قىُ ٔدعا یایر ٔی قٛز ،اخؿاْ اِٚی ٝوٛچه عف٘ٛی  ٚ EBاخؿداْ ضزیىد ٛض تدعضي
غیط عف٘ٛیٔ .RBكات ٝاؾدٛض EB ،ت ٝتؿیاضی اظ عٛأُ ٔحیطی ٔمأ ْٚی تاقس اٌط چ ٝی ٝخدسیدسٌّٚیىاٖ ٔحىدٓ ٔٛخدٛز زض
تؿیاضی اظ تاوسطی ٞای زیٍط زض ایٗ تاوسطی ٞا یایر ٕ٘ی ق٘ٛس ،أا خطٚز یٗ ٞای غكای تیط٘ٚی آٟ٘ا تدٚ ٝاؾدط ٝتا٘دسٞای زی
ؾِٛفیسی ٔاتیٗ ظیط ٚاحس ٞای ؾیؿس یٗٚ ،اخس خی٘ٛس عطضی قس ٜا٘س .تاوسطی ٞا زض یطْ  EBزىثیط ٕ٘ی ق٘ٛس ِٚی زض ایٗ قىُ
عف٘ٛی ٞؿسٙس .ت ٝایٗ زِیُ ،آٟ٘ا ٔی زٛا٘ٙس تٌ ٝیط٘سٞ ٜای ؾطح ؾّٞ َٛای ٔیعتاٖ ٔسصُ ٔی قٛز .یطْ  RBاظ ٘ظط ٔساتِٛیىی
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یطْ زىثیطی یعاَ والٔیسیا ٔی تاقس .ت ٝعّر ایٗ و ،ٝخطٚز یٗ ٞای ظیازی زض ٞ RBا ٚخٛز ٘ساض٘س ،ایٗ یدطْ اظ ِحداا اؾدٕعی
قىٙٙس ٜاؾرٞ ،ط چٙس وٞ RB ٝا تٚ ٝاؾطٛٔ ٝلعیر زاذُ ؾِّٛی ٔحایظر ٔی ٌطز٘س.
اعضای ذا٘ٛاز ٜوالٔیسیاؾی ٝتٚ ٝؾیّ ٝچطذ ٝضقس زض زاذُ ؾّٔ َٛیعتاٖ حؿاؼ ازفاق ٔی ایسس زىثیط ٔی ق٘ٛس (قدىُ .)19-1
ظٔا٘ی وٞ EB ٝای عف٘ٛی تٔ ٝیىطٚیّی ٞای ؾّٞ َٛای حؿاؼ ٔسصُ ٔی ق٘ٛس ایٗ چطذ ٝآغاظ ٔی قدٛز ،تد ٝز٘ثداَ آٖ تدٝ
ٚاؾط ٝا٘سماَ یعاَ ت ٝزاذُ ؾّٔ َٛیعتاٖ ٚاضز ٔیق٘ٛس .تاوسطی ٞا زض زاذُ یاٌٛظٞ ْٚای ؾیسٛخالؾٕی تالی ٔی ٔا٘ٙس .زض ظطف
 6-8ؾاعر تعس اظ ٚضٚز ت ٝزاذُ ؾّٞEB ،َٛا ت ٝیطْ ٞای ( RBیعاَ اظ ِحاا ٔساتِٛیىی) زثسیُ ٔیق٘ٛسٞRB .دا لدازض تدٝ
ؾٙسع  ٚ RNA ، DNAخطٚز یٗ ٞای ذٛز ٞؿسٙسِٚ ،ی یالس ضاٞ ٜای ٔساتِٛیه ضطٚضی تطای زِٛیس زطویثاذ یؿفاذ خط ا٘دطغی
ذٛز ٔی تاقٙس.
ت ٝزِیُ ایٗ ٘مص والٔیسیاؾی ٝاًگل اًرشی ٘أیسٔ ٜی ق٘ٛس .تعضی اظ ؾٛیٞ ٝدا ٕٔىدٗ اؾدر تدطای زٟید ٝاؾدیسٞای آٔیٙدٝ
اذسصاصی ٘یع تٔ ٝیعتاٖ ٚاتؿس ٝتاقٙسٞ RB .ا تٚ ٝاؾط ٝزمؿیٓ زٚزایی زىثیط ٔییاتٙس،و ٝزض حسٚز 18-24ؾاعر ازأٔ ٝییاتس.
یاٌٛظٕٞ ْٚطا ٜتا ٞ RBا یه ا٘ىّٛظی٘ ٖٛأیسٔ ٜیقٛز ٔ ٚیزٛا٘س ت ٝآؾا٘ی تا ضً٘ ٞای ٞیؿسِٛٛغیه ٔكرص قٛز .زمطیثداً
18-24ؾاعر تعس اظ عف٘ٛرٞ RB ،ا زثسیُ تٞ EB ٝای وٛچه زط ضا قطٚس ٔیوٙٙس ٚ ،تیٗ  48-72ؾاعر ،ؾّ َٛخاض ٜقسٚ ٜ
ؾدؽ ٞ EBای آِٛز ٜوٙٙس ٜضٞا ٔیق٘ٛس.
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شکل  :11-1چرخِ رشذ کالهیذیب تراکَهبتیس
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جذٍل :11-4خالصِای از عالین ببلیٌی کالهیذیب
کالهیذیب تراکَهبتیس
تراخن :اِسٟاب ٔعٔٗ ٌ ٚطاِ٘ٔٛٛای ؾطح چكٓ اؾر و ٝتاعث ظذٓ لط٘یٔ ٝی قٛز ،اؾىاض  ٚزكىیُ خا٘ٛؼ ٚ
وٛضی ٘یع ٔیزٞس.
کٌصًکتیَیت اًکلَزیًَی ببلغیي  :خطٚؾ ٝحاز تا زطقحاذ ٔٛوٛخط٘ ٚر ،زضٔازیر ،اضزكاح لط٘ی ٚ ٝزكىیُ
عطٚق زض لط٘ی ٝزض تیٕاضی ٞای ٔعٔٗ
کًَصًکتیَیت ًَزادی  :خطٚؾ ٝحاز و ٝتا زطقحاذ ٔٛوٛخط٘ ٚر ٔكرص ٔی قٛز.
پٌَهًَی شیرخَاراى :تعس اظ ٞ 2-3فس ٝزٚض ٜوٕ ،ٖٛقیطذٛاض زچاض ضیٙیر ٔی قٛز ،ؾدؽ تط٘ٚكیر تا
ٔكرص ٝؾطی ٝذكه ایداز ٔیقٛز.
عفًَت اٍرٍشًیتبل :خطٚؾ ٝحاز ؤ ٝداضی ازضاضی – زٙاؾّی ضا تا زطقحاذ ٔٛوٛخط٘ ٚر ٔكرص زضٌیط
ٔی وٙس .عف٘ٛر تس ٖٚعالٔر زض ذا٘ٓ ٞا قایع اؾر.
لٌفَگراًَلَم ًٍرٍم :یه ظذٓ زضز٘ان زض ٔحُ عف٘ٛر و ٝذٛز ت ٝذٛز تٟثٛز ٔی یاتس ،اِسٟاب  ٚزٛضْ
ٞای تعسی غسز ِٙفاٚی زض٘اغ وٙٙسٔ ٜحُ ،ؾدؽ ت ٝؾٕر عالٔر ؾیؿسٕیه خیكطیر ٔی وٙس.
کالهیذیب پٌَهًَیِ
عفًَت ّبی تٌفسیٔ :ی زٛا٘س طیفی اظ تیٕاضی ذفیف  ٚتس ٖٚعالٔر زا ٘ٛس قسیس زاقس ٝتاقس ،خ٘ٛٔٛٙی
آزیدیه ٘یاظ ت ٝتؿسطی قسٖ زض تیٕاضؾساٖ زاضز.
آترٍاسکلرٍزیس :والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙیٕٞ ٝطا ٜتا خالن ٞای اِسٟاتی زض عطٚق ذ٘ٛی زیسٔ ٜی قٛز .ز یُ
ایداز وٙٙس ٜایٗ تیٕاضی ٛٙٞظ ٔٛضز زٛایك ٘یؿسٙس.
کالهیذیب پسیتبسی
عفًَت ّبی تٌفسیٔ :ی زٛا٘س طیفی اظ تیٕاضی اظ وّٙیعاؾی ٖٛتس ٖٚعالٔر زا تط٘ٚىٛخ٘ٛٔٛٙی قسیس تا
اِسٟاب  ٚاضزكاح ٔٛضعی٘ ،ىطٚظ  ٚذ٘ٛطیعی ضا ایداز وٙس.

جذٍل  :11-5طیف ببلیٌی عفًَت ّبی ًبشی از کالهیذیب تراکَهبتیس
هحل عفًَت
عٕسزاً
A,B,Ba,C
عٕسزاً زؾسٍا ٜازضاضی زٙاؾّی
غسز ِٙفاٚی ،وكاِ ٝضاٖ
L2a, L

ّٔسحٕٝ

سرٍٍار
چكٓ
D-K
L1, L2,
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کالهیذیب تراکَهبتیس
والٔیسیا زطاؤٛازیؽ طیف ٔیعتا٘ی تؿیاض ٔحسٚزی زاقس ٚ ٝعف٘ٛر ٞای آٖ ٔحسٚز ت ٝا٘ؿاٖ اؾرٌٞٝ٘ٛ .ا ت ٝز ٚزیح تراکَهب
ِٙ( LGV ٚفٌٛطاِ٘ٔٛٛا ٘ٚط )ْٚزمؿیٓ ٔیق٘ٛس .تطاؾاؼ اذسالیاذ آ٘سدی غ٘دی زض خدطٚز یٗ اصدّی غكداو تیط٘ٚدی ()MOMP
زمؿیٓتٙسی قسٜا٘س LGV .زض اضزثدا تدا ؾدطٚٚاض  L1زدا  ، L3اٚضزطیدر ،اخیسیدسیٕیر ،خطٚوسیدر ،وٙػ٘ىسیٛیدر ،ؾطٚیؿدیر،
ا٘سٔٚسطیر ،ؾاِدٙػیر ،خطیىاضزیر ایداز ٔیوٙس  ٚؾٙسضْ ضایسط زض اضزثا تا ؾطٚٚاض  Dزا  Kاؾر.

شکل  :11-2بیوبر هبتال بِ لٌفَگراًَلَم ٍ ًرٍم ،لٌف -ادهبی یک طرفِ در ٍلَ ٍ خیبرک کشبلِ راى

پبتَشًس ٍ ایوٌی
زعساز ؾَّٞٛایی و ٝوالٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٔی زٛا٘س آِٛز ٜوٙسٔ ،حسٚز ٔی تاقس .ضؾددسٛضٞای ٞ EBدا اصد ً ٛتد ٝؾدّٞ َٛدای
اخیسّیاَ ؾس٘ٛی (اؾسٛا٘ ٝای)ٔ ،ىعثی  ٚزطا٘عیكٙاَ ٔحسٚز ٔی ق٘ٛس و ٝتط ضٚی غكداٞای ٔرداطی اٚضزدط ،آ٘دسٔٚسطِِٛ ،دٞ ٝدای
یاِٛج ،آ٘ٛضوسٔ ،ْٛدطای زٙفؿی ّٔ ٚسحٕ ٝیایر ٔی ق٘ٛس .تیٚٛاض  LGVزض یاٌٛؾیر ٞای زه ٞؿدس ٝای ٔٛخدٛز زض ؾیؿدسٓ
ِٙفازیه زىثیط ٔی یاتس .زظاٞطاذ تاِیٙی عف٘ٛر ٞای والٔیسیایی ت ٝعُّ شیُ ٔی تاقٙس )1( :زرطیة ٔؿسمیٓ ؾّٞ َٛدا زض طدی
زىثیط ( )2خاؾد اِسٟاتی ٔیعتاٖ ،والٔیسیاٞا اظ ضا ٜذطاـ یا ظذٓ ٞای وٛچه ٚاضز تسٖ ٔی قد٘ٛس .زض  LGVضدایعاذ زض ِٙدف
٘ٛزٞا زكىیُ ٔی ق٘ٛسٔ ،ىاٖ اِٚی ٝعف٘ٛر ،زكىیُ ٌطاِ٘ٔٛٛأ ،كرص ٝاصّی تیٕاضی ٔیتاقس (قدىُ .)19-2ضدایعاذ ٕٔىدٗ
اؾر ٘ىطٚظ ٜق٘ٛسِٛ ،وٛؾیر ٞای زه ٞؿس ٝای ضا خصب وطز ٚ ٜتاعث ا٘سكاض ت ٝتایر ٞای اططاف ٔی ق٘ٛس .زرطیة غسز ِٙف
ٔٙدط ت ٝزكىیُ آتؿٞ ٝا یا ٘ٛاحی ؾیٛٙؾی ٔی قٛز .عف٘ٛر تا ؾطٚزیح ٞای غیدط اظ  LGVزض والٔیدسیا زطاؤٛدازیؽ خاؾدد
اِسٟاتی قسیسی ٔطوة اظ ٘ٛزطٚییُ ٞاِٙ ،فٛؾیر ٞا  ٚخالؾٕاؾُ ٞا ضا زحطیه ٔی وٙس .ؾط ا٘داْ یِٛیىٞ َٛای ِٙفٛئیسی ٚالعی
تا ٔطاوع ظایٙس ٜایداز ٔیق٘ٛس.
عف٘ٛر ٔص٘ٛیر زائٓ ایداز ٕ٘ی وٙس .عف٘ٛر ٔدسز ت ٝطٛض ٔكرصی اِسٟاب قسیس تٕٞ ٝطا ٜآؾیة تایسی ضا ایداز ٔیوٙدس .ایدٗ
خاؾد ،تاعث واٞف تیٙایی زض تیٕاضاٖ ٔثسال ت ٝعف٘ٛر ٞای چكٕی ٔعٔٗ ایداز ٔیقدٛز  ٚزض تیٕداضاٖ ٔثدسال تد ٝعف٘ٛدرٞدای
زؾسٍا ٜزٙاؾّی ،عمیٕی  ٚاذسال ذ خٙؿی ضا ت ٝز٘ثاَ زاضز.
اپیذهیَلَشی
والٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض  ٕٝٞخای خٟاٖ یایر ٔی قٛز  ٚزطاذٓ ( وطازٛو٘ٛػ٘ىسیٛیدر ٔدعٔٗ) ،تیٕداضی آ٘ٛغیٙسداَ ،خٔٛٙد٘ٛی ٚ
 LGVضا ایداز ٔی وٙس .زرٕیٗ ظزٔ ٜی قٛز ؤ 500 ٝیّی٘ ٖٛفط زض ؾطاؾط خٟاٖ تا ؾطٚٚاض زدطاذٓ آِدٛزٞ ٜؿدسٙس ،ود7-9 ٝ
ٔیّی٘ ٖٛفط آٟ٘ا وٛض ٔی ق٘ٛس.
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زطاذٓ زض ذاٚضٔیا٘ ،ٝقٕاَ آیطیما ٙٞ ٚس ا٘سٔیه ٔی تاقس .عف٘ٛر ٞا ت ٝطٛض عٕس ٜزض وٛزواٖ زض ٔٙداطك ا٘دسٔیه ،ایدداز ٔدی
قٛزٚ .لٛس عف٘ٛر زض تچٞ ٝای تعضي زط  ٚتاِغیٗ خاییٗ اؾرٞ ،ط چٙس ٚلٛس وٛضی زض تّٛغ ایعایف ٔدی یاتدس .زدطاذٓ اظ ططیدك
آِٛزٌی چكٓ زٛؾط لططاذ وٛچه ،زؾرٞا ِ ٚثاؼٞای آِٛزٍٔ ٚ ٜؽٞایی و ٝضٚی زطقحاذ چكٓ ٔی٘كیٙٙس ٔٙسمُ ٔیقٛز،
و ٝزطقحاذ چكٓٞای وٛزواٖ آِٛز ٜضا ت ٝچكٓٞای تچٞ ٝای غیط آِٛزٙٔ ٜسمُ ٔی وٙٙس .ت ٝعّدر ایدٗ ود ،ٝزضصدس ظیدازی اظ
تچٞٝا زض ٔٙاطك آ٘سٔیه ،والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ضا زض ٔداضی زٙفؿی ٌٛ ٚاضقی ذٛزقاٖ زاض٘س ،خازٛغٖ ٕٔىٗ اؾدر تدٚ ٝؾدیّٝ
لطط اذ زٙفؿی یا تٚ ٝاؾط ٝآِٛزٌی ٔسیٛعی ٘یع ٔٙسمُ قٛز .زطاذٓ عٕٔٛاً زض اخسٕاعازی و ٝت ٝزِیُ قطایط ظ٘دسٌی تد ٝصدٛضذ
زؾس ٝخٕعی ظ٘سٌی ٔیوٙٙس ،تٟساقر یطزی ایطاز ضعیف ٔیتاقس ،ا٘سٔیه اؾر.
اوثط ٔٛاضز والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ت ٝصٛضذ و٘ٛػیىسیٛیر ا٘ىّیٛظی٘ٛی تاِغیٗ زض ایطازی و ٝتیٗ  18-30ؾاِٞ ٝؿسٙس ٔكاٞسٔ ٜی
قٛز  ٚعف٘ٛر زٙاؾّی قسیس ظٚززط اظ زضٌیطی چكٓ ازفاق ٔی ایسس ،زّمیح ذٛز ت ٝذٛزی  ٚزٕاؼ زٙاؾّی -زٞا٘ی ٔی زٛا٘ٙدس ضاٜ
ٞای ا٘سماَ تاقٙس .قىُ ؾ ْٛعف٘ٛر ٞای چكٕی والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ،و٘ٛػ٘ىسیٛیر ا٘ىّٛظی٘ٛی زض ٘ٛظازاٖ ٔی تاقس .عف٘ٛسی
و ٝتٍٙٞ ٝاْ عثٛض ٘ٛظاز اظ وا٘اَ ظایٕاٖ آِٛز ٜوؿة ٔی قٛز .و٘ٛػیىسیٛیر والٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض زمطیثاً ٘ %25دٛظازا٘ی ودٝ
ٔازضا٘كاٖ عف٘ٛر ٞای زٙاؾّی یعاَ زاض٘س ،زیسٔ ٜی قٛز .عف٘ٛر ضیٛی تا والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٘یع زض ٘ٛظازاٖ ٔكاٞسٔ ٜی قٛز.
خ٘ٛٔٛٙی ٔٙسكط زض  10زا  %20اطفاَ زض ٔعط خازٛغٖ زض ٍٙٞاْ زِٛس ایداز ٔیقٛز.
عمیس ٜتط ایٗ اؾر و ٝوالٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٔسسا َٚزطیٗ تیٕاضی تاوسطیایی ٔٙسمّ ٝاظ ططیك خٙؿی زض ایا ذ ٔسحس ٜتا حدسٚز 4
ٔیّیٛٔ ٖٛضز خسیس زض ٞط ؾاَ ٔی تاقس .زرٕیٗ ظزٔ ٜی قٛز ؤ 50 ٝیّی ٖٛعف٘ٛر خسیس زض ٞط ؾاَ زض ؾطاؾط خٟاٖ ضخ ٔدی
زٞس .اوثط عف٘ٛر ٞای ٔدطای زٙاؾّی تٚ ٝؾیّ ٝؾطٚزیح ٞای  Dزا  Kایداز ٔی قٛز.
( )LGVتیٕاضی ٔعٔٗ ٔٙسمّ ٝاظ ططیك خٙؿی اؾر و ٝزٛؾط والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ؾدطٚزیح ٞدای L3 ٚ L2a ، L2 ، L1
ایداز ٔیقٛز .ایٗ تیٕاضی ت ٝطٛض اؾدٛضازیه زض قٕاَ آٔطیىا ،اؾسطاِیا  ٚاضٚخا ٔكاٞسٔ ٜی قٛزِٚ ،ی زض آیطیمدا ،آؾدیا  ٚخٙدٛب
آٔطیىا قیٛس تا زطی زاضز LGV .غاِثاً زض ٔطزاٖ زیسٔ ٜیقٛز .ت ٝعّر ایٗ ود ٝعف٘ٛدر عالٔدر زاض زض ظ٘داٖ وٕسدط ٔسدساَٚ
ٔیتاقس.
بیوبریّبی ببلیٌی
تراخن
زطاذٓ تیٕاضی ٔعٔٗ ایداز قس ٜزٛؾط ؾطٚٚاضٞای ٔ C ٚ Ba، B ، Aی تاقس .زض اتسدسا ،تیٕداضاٖ و٘ٛػ٘ىسیٛیدر یِٛیىد ٛض تدا
اِسٟاب ٔٙسكط زاض٘س و ٝزٕاْ ّٔسحٕ ٝضا زضٌیط ٔی وٙس .اِسٟاب ّٔسحٕٕٞ ٝچٙاٖ و ٝتیٕاضی خیكطیر ٔدیوٙدس تد ٝاؾدىاض زثدسیُ
ٔیقٛز  ٚتاعث ٔی قٛز خّه ٞای ت ٝططف زاذُ تطٌطز٘سٔ .ػٞ ٜای ٚاض ،ٝ٘ٚلط٘ی ٝضا ذطاـ ٔی زٙٞدس .زضٟ٘ایدر اِٚؿطاؾدیٖٛ
لط٘ی ،ٝاؾىاض ،خا٘ٛؼ (زٟاخٓ ضيٞا ت ٝزاذُ لط٘ی )ٝایداز قس ٚ ٜواٞف تیٙایی ضٚی ٔی زٞس .زض زطاذٓ عٛز ٔدسز تیٕاضی تعس اظ
تٟثٛزی ٔعٕٔ َٛیتاقس.
کًَصًکتیَیت اًکلَزیًَی ببلغیي
و٘ٛػ٘ىسیٛیر یِٛیى ٛض حاز ٘اقی اظ ؾٛـ ٞای والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٔطزثط تا عف٘ٛر ٞای زٙاؾّی(  D ، Ba ، B ، Aزا ) K
ٔی تاقس و ٝزض تاِغیٗ یعاَ اظ ٘ظط خٙؿی ت ٝاثثاذ ضؾیس ٜاؾر .عف٘ٛر تٚ ٝاؾط ٝزرّیٔ ٝرا چطن زاض ،وطازیر ،زطاٚـ ٞای
لط٘ی ٝای ٌٍٟ ٚاٞی ضي زاض قسٖ لط٘یٔ ٝكرص ٔی قٛز .اؾىاض لط٘ی ٝزض تیٕاضاٖ ٔثسال ت ٝعف٘ٛر ٔعٔٗ ٔكاٞس ٜقس ٜاؾر.
کًَصًکتیَیت ًَزاداى
عف٘ٛر ٞای چكٕی والٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض اطفاَ ٍٙٞاْ زِٛس ایداز ٔیقٛز .تعس اظ یه ا٘ىٛتاؾی( ٖٛزٚض ٠وٕ 5-12 ٖٛضٚظ،)ٜ
خّهٞا ٔسٛضْ ٔیقٛز  ٚزرّی ٝچطوی یطاٚاٖ زیسٔ ٜیقٛز .عف٘ٛرٞای زضٔاٖ ٘كسٕٔ ٜىٗ اؾر تدطای زٚض ٜطد٘ ٛی ٔ 12اٞدٝ
ازأ ٝیاتس ،زض ایٗ ٔسذ اؾىاض ّٔسحٕ ٚ ٝضيزاض قسٖ لط٘ی ٝضخ ٔیزٞس .اطفاِی و ٝزضٔاٖ ٘كس ٜا٘س یا تا زاضٞٚای ٔٛضعی زضٔاٖ
قس ٜتاقٙس زض ٔعط ذطط اتسال ت ٝخ٘ٛٔٛٙی والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٔیتاقٙس.
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پٌَهًَی ًَزاداى
زٚض ٜوٕ ٖٛخ٘ٛٔٛٙی اطفاَ ٔسغیط اؾرِٚ ،ی ٔطحّ ٝزٟاخٓ عٕٔٛاً ٞ 2-3فس ٝخؽ اظ زِٛس ازفاق ٔی ایسس ،زض اتسدسا ضیٙیدر ،ؾددؽ
ؾطی ٝزهزه ایداز ٔیقٛز  ٚزعساز زٙفؽ ٘یع ایعایف ٔییاتس .ایٗ حاِر زا لثُ اظ ٞ 14فسٍی ازفاق ٔیایسسٛ٘ .ظاز زض زٕاْ ٔسذ
تیٕاضی تاِیٙی تس ٖٚزة تالی ٔیٔا٘س ،و ٝایٗ ٔ ٓٞیزٛا٘س تطای چٙسیٗ ٞفس ٝزٚاْ زاقس ٝتاقس٘ .كا٘ٞ ٝای ضازیِٛٛغیده عف٘ٛدر
ٔی زٛا٘س تطای ٔاٞ ٜا ٚخٛز زاقس ٝتاقٙس.
لٌفَگراًَلَم ًٍرٍم چشوی
ؾطٚزیح ٞای  LGVوالٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض ایداز وٙػ٘ىسیٛیر اوٌِٛٛال٘س ٚض (ؾٙسضْ خاضیٙاز) زذاِر زاقدس ٝا٘دس زاض٘دس ودٝ
٘ٛعی اِسٟاب تایر ّٔسحٕٕٞ ٝطا ٜتا ِٙفاز٘ٛخازی اططاف ٌٛـ  ٚزحر آضٚاض ٜای ٌ ٚطز٘ی ٔیتاقس.
عفًَت ّبی ادراری -تٌبسلی
اوثط عف٘ٛر ٞای زؾسٍا ٜزٙاؾّی زض ظ٘اٖ تس ٖٚعالٔر ٞؿسٙس (تیف اظ  ،)%80تا ٚخٛز ایٗ ٔی زٛا٘س عالٔر زاض قٛز ،زظداٞطاذ
تاِیٙی قأُ ؾطٚیؿیر ،ا٘سٔٚسطیر ،اٚضزطیر ،ؾاِدٙػیر ،تاضزِٛیٙیر  ٚخطی ٞدازیر ٔی تاقس .عف٘ٛر والٔیسیایی ٕٔىٗ اؾر زض
تیٕاضاٖ تس ٖٚعالٔر ٘ازیسٌ ٜطیس ٝق٘ٛس (قىُ .)19-3اٌعٚزا  ٚاوسٛخی ٞیدطزطٚییه زض تیٕاضاٖ تا عف٘ٛر عالٔدر زاض ٔكداٞسٜ
ٔی قٛزٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،ایی و ٝعٕٔٛاً زض وكر ٞای تیٕاضا٘ی و ٝعف٘ٛر ٞای تس ٖٚعالٔر زاض٘س اضٌا٘یؿٓ ٞای تیكسطی ضا ٘كاٖ ٔی
زٙٞس .اٚضزطیر حاصُ اظ والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٕٔىٗ اؾر تا عف٘ٛر یا تس ٖٚعف٘ٛر ؾطٚیىاَ (زٞا٘ ٝضحٕی) تٚ ٝخٛز آیس.
چٙا٘ى ٝلثالً شوط قس ،اوثط عف٘ٛر ٞای زٙاؾّی ٘اقی اظ والٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض ٔطزاٖ عالٔر زاض ٞؿسٙسٞ ،ط چٙس ،حدسٚز %25
عف٘ٛر ٞای والٔیسیایی زض ٔطزاٖ ٕٔىٗ اؾر تس ٖٚعالٔدر تاقدٙس (قدىُ .)19-4زمطیثداً  35زدا ٔ %50دٛاضز اٚضزطیدر غیدط
ٌٛ٘ ٛوىی زٛؾط والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ایداز ٔی ق٘ٛس .عف٘ٛر ٞای زٌ ٚا٘ ٝتا ٞط زٚی ایٗ اضٌا٘یؿٓ ٞا (والٔیسیا زطاؤٛدازیؽ
٘ ٚیؿطیاٌٛ٘ٛض ٜآ) غیطٔعٕٕ٘ َٛیتاقس .عالیٓ عف٘ٛر والٔیسیایی خؽ اظ زضٔاٖ ؾٛظان قطٚس ٔی قٛز ،ظیطا زٚض ٜوٕ ٖٛط٘ ٛی
زط تٛز ٚ ٜاؾسفاز ٜاظ آ٘سی تیٛزیه ٞای تسا وساْ تطای زضٔاٖ ؾٛظان عّی ٝوالٔیسیا زطاؤٛدازیؽ ٔدرثط ٘یؿدر .اٌدط چد ٝچدطن
وٕسطی زض تیٕاضاٖ تا عف٘ٛر ٞای ازضاضی والٔیسیایی ٚخٛز زاضز ،أا ٕ٘ی زٛاٖ ایٗ لثیُ عف٘ٛر ٞا ضا ت ٝطٛض لطعی اظ ٌ٘ٛدٛض ٜآ
ٔسٕایع وطز ،تٙاتطایٗ زؿر ٞای زكریصی اذسصاصی تطای ٞط ز ٚاضٌا٘یؿٓ ا٘داْ ٔی قٛز .عمیس ٜتدط ایدٗ اؾدر ود ٝسنٌذرم
رایتر (اٚضزطیر ،وٙػ٘ىسیٛیر ،خّی آضزطیر  ٚضایعاذ خّسی ٔراطی) تٚ ٝاؾط ٝعف٘ٛر زٙاؾّی تا والٔیسیا زطاؤٛازیؽ آغاظ قسٜ
تاقسٞ .ط چٙس والٔیسیا اظ ٔایع ؾیٚٛٙیاَ ایٗ لثیُ تیٕاضاٖ خسا ٕ٘ی قٛزٞ EB ،ا زض ٔایع ؾیٚٛٙیاَ یا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تایسی ٔدطزاٖ
تا آضزطیر یعاَ اوسؿاتی اظ ططیك زٕاؼ خٙؿی ٔكاٞسٔ ٜی قٛز .تیٕاضی ٔعٕ ً ٛزض ٔطزاٖ ؾفیس خٛؾر خٛاٖ ٔكاٞسٔ ٜیقدٛز.
زمطیثاً  50زا  %65تیٕاضاٖ تا ؾٙسض ْٚضایسط ،عف٘ٛر زٙاؾّی والٔیسیایی زض زٟاخٓ آضزطیر زاض٘سٔ ٚ ،طاِعاذ ؾدطِٛٚغیه حداوی اظ
ایٗ اؾر و ٝتیف اظ ٔ %80طزاٖ تا ؾٙسضْ ضایسط ٘كا٘ ٝعف٘ٛر یعاَ یا لثّی تا والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ضا زاض٘س.

شکل :11-3سرٍیسیت چرکی ًبشی از کالهیذیب تراکَهبتیس
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شکل :11-4هراحل پیشرفت اٍرتریت کالهیذیبیی درهبى ًشذُ در هرداى

لٌفَگراًَلَم ًٍرٍم
خؽ اظ یه زٚض ٜوٕٞ 1-4 ٖٛفسٝای ،ضایع ٝاِٚی ٝای زض ٔحُ عف٘ٛر (ٔثالً ،آِر زٙاؾدّی ٔدطزاٖ ،اٚضزدط ،تیضد ،ٝزیدٛاضٚ ٜاغٖ،
ؾطٚیىؽ ،زٞا٘ٚ ٝاغٖ) تا ٕ٘ LGVایاٖ ٔی قٛز .تا ٚخٛز ایٗ ،ضایع( ٝیا ت ٝصٛضذ خاخ َٛیا اِٚؿط) اغّدة ٘ازیدسٌ ٜطیسدٔ ٝدی
قٛز ،ظیطا ضایع ٝوٛچه ،تس ٖٚزضز ٚ ،یالس تطخؿسٍی تٛز ٚ ٜت ٝؾطعر تٟثٛز ٔییاتس .عسْ ٚخٛز زضز ،ایٗ اِٚؿطٞا ضا اظ ضایعاذ
اِٚؿطی ؾیفیّیؽ  ٚعف٘ٛرٞای ٚیطٚؼ ٞطخؽ ؾیٕدّىؽ ٔسٕایع ٔی وٙس .تیٕاض ٕٔىٗ اؾدر زدة ،ؾدط زضز ،زضز عضدال٘ی زض
ٔسذ تطٚظ ضایع ٝضا زاقس ٝتاقس.
ٔطحّ ٝز ْٚعف٘ٛر تٚ ٝاؾط ٝاِسٟاب  ٚزٛضْ غسز ِٙفاٚی ٔحُ اِٚی ٝعف٘ٛر ٔكرص ٔی قٛزٌ .طٜٞای وكاِ ٝضاٖ ٔعٕ ً ٛزضٌیط
 ٚزضز٘ان ٔی ق٘ٛس ،خیبرکّب ت ٝزسضیح تعضي  ٚزرطیة قس ٚ ٜییؿسٞ َٛای ذكه زكىیُ ٔیزٙٞس .زظداٞطاذ ؾیؿدسٕیه
قأُ زةِ ،طظ ،تی اقسٟایی ،ؾط زضزٙٙٔ ،ػیؿٓ ،زضزٞای عضال٘ی  ٚزضز ٔفاصُ ٔیتاقٙس.
خطٚوسیر زض ظ٘اٖ ٔثسال ت LGV ٝتٚ ٝاؾط ٝا٘سكاض ِٙفاٚی اظ ؾطٚیىؽ یا ٚاغٖ ٔسسأ َٚی تاقدس .خطٚوسیدر زض ٔدطزاٖ تعدس اظ
آٔیعـ آ٘اَ یا زض ٘سید ٝا٘سكاض ِٙفاٚی اظ اٚضزط ضٚی ٔیزٞس LGV .زضٔاٖ ٘كسٕٔ ،ٜىٗ اؾر تطططف قٛز یا ٕٔىٗ اؾدر تدٝ
یاظ اِٚؿطازیٔ ٛعٔٗ خیكطیر وٙس ،و ٝزض ایٗ ٔطحّ ٝاِٚؿط ،ییؿس ،َٛا٘ؿساز ٔداضی ِٙفاٚی زض ؾیؿسٓ زٙاؾّی (ایداز اِفا٘سیداظیؽ
زض آِر زٙاؾّی  ٚتیضٞٝا زض ٔطزاٖ ِ ٚةٞای یطج زض ظ٘اٖ) زیس ٜقٛز.
تشخیص آزهبیشگبّی
عف٘ٛر والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٔی زٛا٘س تط خایٛٔ ٝاضز ظیط زكریص زاز ٜقٛز )1( :تطاؾاؼ یایسٞ ٝای ؾیسِٛٛغیه ،ؾطِٛٚغیه یدا
وكر ( )2اظ ططیك آقىاضؾاظی ٔؿسمیٓ آ٘سی غٖ زض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تاِیٙی ( )3اظ ططیك اؾسفاز ٜاظ خطٚب ٞای ِٔٛىدِٛی ،حؿاؾدیر
ٞط وساْ اظ ضٚـ ٞا ت ٝزعساز تیٕاض زحر آظٔایفٔ ،حّی وٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝیطیٛ٘ ،س تیٕاضی تؿسٍی زاضز .تطای ٔثاَ ،زكریص عف٘ٛر
عالٔر زاض عٕٔٛاً ؾاز ٜزط اظ زكریص عف٘ٛر ٞای تس ٖٚعالٔر ٔی تاقس ،ظیطا والٔیسیاٞای تیكسطی زض ٕ٘ ٝ٘ٛتیٕداض عالٔدر
زاض ٚخٛز زاض٘س .ویفیر ٕ٘٘ ٝ٘ٛیع ٔٔ ٟٓی تاقس .ت ٝعّر ایٗ و ٝوالٔیسیاٞا تاوسطیٞای زاذُ ؾِّٛی اخثاضی ٞؿسٙسٕ٘ٛ٘ ،دٞ ٝدا
تایس اظ ٔحُ زضٌیط ( ٔثالً اٚضزط ،ؾطٚیىؽ ،ضوس ،ْٛاٚضٚیاض٘ىؽّٔ ،سحٌٕ )ٝطیس ٝقٛز ٕٝ٘ٛ٘ .چطن یا اٌعٚزای ٔدطای ازضاضی تدٝ
زٟٙایی وایی ٕ٘ی تاقس .تطآٚضز قس ٜوٞ ٕٝ٘ٛ٘ %30ٝای اضائ ٝقدس ٜتدطای تطضؾدی زض تیٕداضاٖ ٔكدىٛن تد ٝعف٘ٛدر والٔیدسیا،
ٕ٘ٞٝ٘ٛای ٔٙاؾثی ٘یؿسٙس.
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سیتَلَشی
اِٚیٗ ضٚـ ٔٛضز اؾسفاز ٜتطای زكریص عف٘ٛر والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ،تطـ ٞای ؾِّٛی ضً٘ قس ٜت ٝضٚـ ٌیٕؿا خٟر زیسٖ
ا٘ىّٛظی ٖٛتٛزٞ .طچٙس ،ایٗ ضٚـ غیط حؿاؼ اؾر أا زؿر ایٕٛٙیّٛضؾا٘ؽ ٔؿسمیٓ لاتُ ٔمایؿ ٝاؾرٕٞ .چٙیٗ ،ضً٘ آٔیدعی
خاخا٘یى ٛی زطقحاذ ؾطٚیىؿی ٘یع ٔعّ ْٛقس ٜو ٝیه ضٚـ غیط حؿاؼ  ٚغیط اذسصاصی تطای زكریص ٔی تاقس.
کشت
خساؾاظی والٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض وكر ؾِّٛی اذسصاصی زطیٗ ضٚـ زكریصی عف٘ٛر ٞای والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ٔدی تاقدس
(قىُ  .)19-5تاوسطی ٞا ٔیعاٖ ٔحسٚزی اظ ضزٞ ٜای ؾِّٛی ضا آِٛزٔ ٜی وٙٙس (ٔثالً ٞدالٔ ،دهودٛی )HEP-2 ،زض قدطایط
تسٖ ٘یع ٔا٘ٙس قطایط آظٔایكٍاٞی زعساز ٔعسٚزی اظ ؾَّٞٛا ضا عف٘ٛی ٔیوٙٙس.
عّی ضغٓ اصالحاذ ،اٌط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٘أٙاؾة تاقٙس  ٚیا زض حیٗ ا٘سماَ ٕ٘ ،ٝ٘ٛوالٔیسیاٞا اظ تیٗ تط٘ٚس حؿاؾیر وكدر وداٞف
ذٛاٞس یایر .تطآٚضز ٔی قٛز و ٝحؿاؾیر اؾسفاز ٜاظ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘سٚؾطٚیىؽ  65زا  %85تاقس.

شکل :11-5کالهیذیب تراکَهبتیس رشذ کردُ رٍی کشت سلَل ٍ شٌبسبیی بِ ٍسیلِ رًگ آهیسی
اًکلَزیَى ببدی (فلش) بب یُذ یب آًتی ببدی ًشبى دار شذُ بب فلَرسٌت

تشخیص آزهبیشگبّی
ز ٚضٚـ وّی تطای آقىاض وطزٖ آ٘سی غٖٞای والٔیسیایی زض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تاِیٙی اؾسفازٔ ٜیق٘ٛس :ضً٘ آٔیدعی ایٕٛٙیّٛضؾدا٘ؽ
ٔؿسمیٓ ( )DFAتا آ٘سی تازی ٞای ٔٛٙوّ٘ٛاَ و٘ٛػ ٌٝٚتا یّٛضؾیٗ ( ELISA ٚقدىُ .)19-6زض ایدٗ ز ٚآظٔایكداذ اظ آ٘سدی
تازی ٞا اؾسفازٔ ٜی قٛز و ٓٞ ٝعّی MOMP ٝوالٔیسیایی  ٓٞ ٚعّیِ ٝیدٛخّی ؾاواضیس زیٛاض ٜؾِّٛی زٟی ٝقس ٜا٘س .ت ٝعّدر
ایٗ و ٝعٛأُ آ٘سی غ٘ی تط ضٚی ٕٔ LPSىٗ اؾر زض ؾایط تاوسطی ٞا ٚخٛز زاقس ٝتاقس (تٚ ٝیػ ٜزض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٔسیٛعی) زؿر
ٞای آ٘سی تازی وٞ ٝسف آٖ ٔ LPSیتاقس ،اظ ضٚـٞایی ٔا٘ٙس وكر وٕسط حؿاؼ ٞؿسٙس .تٚ ٝیػ ٜاٌط ٕ٘٘ٛدٞ ٝدای اٚضزدطاَ
ایطاز ٔصوط یا ٕ٘ٞٝ٘ٛایی اظ تیٕاضاٖ تس ٖٚعالٔر ٔٛضز اؾسفاز ٜلطاض ٌیط٘سٛٔ .ضز اذیط ٔكىّی ضا ٔططح ٔیوٙس ،ظیطا ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛدا
ٕٔىٗ اؾر والٔیسیای ٘ؿثساً وٕی زاقس ٝتاقٙس.
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شکل  :11-6الوٌتبری ببدی ٍ رتیکَلیت ببدی

پرٍة ّبی اسیذًَکلئیک
آظٔایكاذ خطٚب اؾیس ٘ٛوّ یه ت ٝطٛض ٔسسا َٚز ضزؾدسطؼ ٞؿدسٙس ودٚ ٝخدٛز زدٛاِی اذسصاصدی  16 S RNAضیثدٛظٔٚی ضا
ٔیؾٙدٙس  .ضٚـ ٞای زىثیطی و ٝزض حاَ حاضط ت ٝطٛض زداضی تدطای زؿدر ٞدای والٔیدسیا زض زؾدسطؼ ٞؿدسٙس عثاضزٙدس اظ:
(ٚ )2( PCR )1اوٙف ظ٘دیطِ ٜیٍاظ ( )3زىثیط تٚ ٝاؾط ٝضٛ٘ٚیؿی ( )4زىثیط خاتدایی ضقس .ٝزىٙیه ٞای زىثیطی تؿیاض حؿاؼ
( ٔعٕ %90-98 ً ٛحؿاؼ ٞؿسٙس)  ٚاذسصاصی ٞؿسٙس .تا ظطایر ٞای تیكسط زض زدساتیط زىٙیىدی زض زؿدر ٞدای خدطٚب اؾدیس
٘ٛوّ یه ا٘سظاض ٔیضٚز و ٝایٗ ضٚـ ٞا ،زؿرٞای ا٘سراتی زكریص آظٔایكٍاٞی عف٘ٛر والٔیسیا زطاؤٛازیؽ ق٘ٛس.
سرٍلَشی
آظٔ ٖٛؾطِٛٚغیىی زض زكریص عف٘ٛر ٞای ازضاضی زٙاؾّی والٔیسیا زطاؤٛازیؽ زض تاِغیٗ زاضای اضظـ ٔحدسٚزی ٔدی تاقدس،
ظیطا زیسطٞای آ٘سی تازی ٔی زٛا٘س تطای ٔسذ ط٘ ٛی زٚاْ زاقس ٝتاقٙس .ایٗ زؿر ٕ٘ی زٛا٘س تیٗ عف٘ٛدر ٞدای اذیدط ٌ ٚصقدسٝ
زٕایع تسٞس .ایعایف لاتُ زٛخ ٝزض ٔمازیط آ٘سی تازی ٔی زٛا٘س ٔفیس تاقسِٚ ،ی ایٗ ایعایف ٕ٘ی زٛا٘س زا یه ٔا ٜیا تیكسط ٔكاٞسٜ
قٛز ،تٚ ٝیػ ٜزض تیٕاضا٘ی و ٝزضٔاٖ آ٘سی تیٛزیىی زضیایر ٔی وٙٙس .آظٔ ٖٛآ٘سی تازی ٞای ٘ IgMیع ٔعٕٔ ً ٛفیس ٘یؿدر ،ظیدطا
خٛا٘اٖ  ٚتاِغیٗ غاِثاً ایٗ آ٘سی تازی ضا زِٛیس ٕ٘ی وٙٙس .یه اؾسثٙا زكریص ،آ٘سدی تدازی  IgMزض اطفداَ ٔثدسال تد ٝخٔٛٙد٘ٛی
والٔیسیایی ٔیتاقس.
عال ٜٚتط ایٗ ،زؿر ٞای آ٘سی تازی تطای زكریص ٔ LGVیزٛا٘س ٔفیس تاقٙس .تیٕاضاٖ آِٛز ،ٜخاؾد آ٘سی تازی قسیسی ضا ایداز
ٔی وٙٙس ؤ ٝی زٛا٘س زٛؾط زؿر ( )CFییىؿاؾی ٖٛوٕدّٕأٖ ،یىطٚایٕٛ٘ٛیّٛضؾا٘ؽ ( ،)MIFیدا آ٘دعیٓ ایٕٛ٘ٛاؾدی ()EIA
زكریص زاز ٜق٘ٛس.
زؿر  CFعّی ٝآ٘سی غٖ  LPSاذسصاصی خٙؽ عُٕ ٔی وٙس .تٙاتطایٗ تا یه ٘سیدٔ ٝثثر (یعٙی ،ایعایف 4تطاتدط زض زیسدط یدا
زیسط تیكسط یا ٔؿاٚی  )1:256حاوی اظ ٔ LGVی تاقس .زأییس زؿر تٚ ٝاؾط ٝزؿر  MIFزعییٗ ٔی قٛز چ ٖٛعّیٞ Ag ٝای
اذسصاصی ؾطٚٚاض یا ٌ MOMP ٝ٘ٛعُٕ ٔی وٙسٔ .كات ٝزؿر  ، CFزؿر ٞای  EIAاذسصاصی خٙؽ ٞؿسٙس٘ .سدایح تایدس
زٛؾط  MIFزأییس ٌطز٘س.
درهبى ،پیشگیری ٍ کٌترل
زٛصی ٝقس ٜاؾر و ٝتیٕاضاٖ ٔثسال ت LGV ٝتا زسطاؾایىّیٗ (زاوؿی ؾایىّیٗ) تٕدسذ 24ضٚظ ٔعاِددٌ ٝطز٘دس .زضٔداٖ تدا یده
ٔاوطِٚیس ( ٔثالً ،اضیسطٔٚایؿیٗ ،آظیسطٔٚایؿیٗ) تطای تچٞ ٝای وٕسط اظ  9ؾاَ ا٘داْ ٔیٌطزز  ٚزض ظ٘اٖ حأّ ٚ ،ٝیا تیٕداضا٘ی ودٝ
لازض ت ٝزحُٕ زسطاؾایىّیٗ ٘یؿسٙسٔ ،اوطِٚیس  ٚیا یّٛضٚوی ِٖٛٛٙزٛصیٔ ٝیقٛز .عف٘ٛر ٞای چكٕی  ٚزٙاؾّی زض تاِغیٗ تدا یده
زٚظ آظیسطٔٚایؿیٗ ،زاوؿی ؾیىّیٗ تطای ٔسذ  7ضٚظ زضٔاٖ ذٛاٙٞس قس.
خ٘ٛٔٛٙی  ٚوٙػ٘ىسیٛیر ٘ٛظازاٖ تا اضیسطٔٚایؿیٗ تٔ ٝسذ  10-14ضٚظ زضٔاٖ ذٛاٞدس قدس .زدأثیط زسطاؾدیىّیٗ ٞدأ ،اوطِٚیدسٞا ٚ
ؾِٛفأسٛوؿاظ٘ َٚاقٙاذسٔ ٝیتاقس .ظیطا ٔمأٚر ت ٝزٕاْ ایٗ آ٘سی تیٛزیه زض حاَ حاضط زیسٔ ٜی قٛز.
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تٚ ٝؾیّ ٝزضٔاٖ یٛضی تیٕاضی زض ٔطاحُ اِٚی ٚ ٝخٌّٛیطی اظ زٕاؼ ٔدسز تا اضٌا٘یؿٓ ٔدی زدٛاٖ اظ ودٛضی زض ٔطاحدُ خیكدطیسٝ
زطاذٓ خٌّٛیطی ٌطززٞ .ط چٙس ،زضٔاٖ ٔی زٛا٘س زض اقراصی و ٝزض ٔٙاطك ا٘سٔیه تیٕاضی ظ٘سٌی ٔی وٙٙسٛٔ ،یمیر آٔیع تاقس،
أا اظ تیٗ تطزٖ وأُ تیٕاضی زض تیٗ یه خٕعیر  ٚخیكٍیطی عف٘ٛر ٞای ٔدسز ٔكىُ ٔی تاقسٍٔ ،ط ایٗ و ٝقطایط تٟساقسی
تٟثٛز یاتٙس .وٙػیىسیٛیر  ٚعف٘ٛرٞای زٙاؾّی والٔیسیا تا اؾسفاز ٜاظ ضٚـ ٞای خٙؿی تی ذطط  ٚزضٔاٖ یٛضی تیٕاضاٖ عالٔدر
زاض  ٚقطوای خٙؿی آٟ٘ا خیكٍیطی ٔی ق٘ٛس.
کالهیذٍفیال پٌَهًَیِ
والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙی ٝاِٚیٗ تاض اظ ّٔسحٕ ٝوٛزوی زض زایٛاٖ خسا قس .زض اتسسا یه ؾٛـ خؿیساوٛظ تد٘ ٝظدط ضؾدیس ظیدطا ٔٛضیِٛدٛغی
ا٘ىّٛظی ٖٛزِٛیس قس ٜزض وكر ؾِّٛی ٔكات ٝآٖ تٛز .ایٗ اضٌا٘یؿٓ زض اتسسا ٘ TWARأیس ٜقس .ؾددؽ تد ٝعٙدٛاٖ والٔیدسیا
خ٘ٛٔٛٙی ٝزمؿیٓتٙسی ٌطزیس ٚ ،زض ٟ٘ایر زض خٙؽ خسیس والٔیسٚییال خای ٌطیر .یمط یه ؾطٚزیح (ٔ )TWARكرص قسٜ
اؾر .عف٘ٛر تٚ ٝاؾط ٝزطقحاذ زٙفؿی ٔٙسمُ ٔیقٛزٞ ،یچ ٔرعٖ حیٛا٘ی ٔكرص ٘كس ٜاؾر.
والٔیسٚییال خ٘ٛٔٛٙی ٝخازٛغٖ ا٘ؿا٘ی ٔی تاقس .ایٗ اضٌا٘یؿٓ عأُ ٔ ٟٓتط٘ٚكیر خ٘ٛٔٛٙی  ٚؾیٛٙظیر ٔی تاقدس ،عف٘ٛدر ٞدا اظ
قرصی ت ٝقرصی تٚ ٝؾیّ ٝزطقحاذ زٙفؿی ٔٙسمُ ٔی قٛز ( تدطآٚضز قدس ٜود 200000 ٝاِدی ٔ 300000دٛضز والٔیدسٚییال
خ٘ٛٔٛٙیٞ ٝط ؾاِ ٝازفاق ٔی ایسس) ٚ ،زض تاِغیٗ تیكسط ٔعٕٔ َٛی تاقس .تیف اظ  %50ایطاز اظ ٘ظط ؾطِٛٚغی عف٘ٛر ٞای ٌصقدسٝ
زاض٘س .اوثط عف٘ٛر ٞای والٔیسٚییال خ٘ٛٔٛٙی ٝتس ٖٚعالٔر یا ٔالیٓ ٞؿسٙس ،ؾطی ٚ ٝتی لطاضی  ٚوؿاِر ٔدعٔٗ  ٚزیطخدا ایدداز
ٔی وٙٙس ،اوثط تیٕاضاٖ ٘یاظی ت ٝتؿسطی قسٖ ٘ساض٘س .عف٘ٛر ٞای ٔدطای زٙفؿی قسیسزط ت ٝطٛض زیدیه یمط یه ِدٛب ضید ٝضا
زضٌیط ٔی وٙٙس .ایٗ عف٘ٛر ٕ٘ی زٛا٘س اظ ؾایط خ٘ٛٔٛٙی ٞای ایداز قس ٜزٛؾط ٔایىٛخالؾٕا خ٘ٛٔٛٙیِ ،ٝػی٘ٛالخٛٔٛٙییال ٚ ٚیطٚؼ
ٞای زٙفؿی زٕایع زاز ٜق٘ٛس.
٘مف والٔیسٚییال خ٘ٛٔٛٙی ٝزض تیٕاضی آزطٚؾىّطٚظ ٔكرص قس ٜاؾر .والٔیسٚییال خ٘ٛٔٛٙیٔ ٝدی زٛا٘دس ؾدّٞ َٛدای عضدالذ
صاف ،ؾّٞ َٛای ا٘سٚزّیاَ قطیاٖ وط٘ٚطی ٔ ٚاوطٚیاغٞا ضا آِٛز ٜوطز ٚ ٜزض آٟ٘ا ضقس ٕ٘ایسٚ .خٛز اضٌا٘یؿٓ ٕٞچٙدیٗ زض ٕ٘٘ٛدٝ
ٞای تیٛخؿی ضایعاذ آزطٚاؾىّطٚظی تٚ ٝؾیّ ٝوكر ، PCR ،ضً٘ آٔیعی ٞای ایٕٞٛٙیؿسِٛٛغیهٔ ،یىطٚؾدىٛج اِىسط٘ٚدی ٚ
ٞیثطیساؾی ٖٛثاتر قس ٜاؾر .تٙاتطایٗ ،اضزثا والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙی ٝتا ضایعاذ آزطٚاؾىّطٚظ ضٚقٗ اؾر .آ٘چ ٝؤ ٝكرص ٘یؿدر،
زض ایداز آزطٚاؾىّطٚظیؽ ٔی تاقس .عمیس ٜایٗ اؾر و ٝتیٕاضی اظ خاؾد اِسٟاتی ت ٝعف٘ٛر ٔدعٔٗ ٘سیددٔ ٝدی قدٛزِٚ ،دی ایدٗ
ٔٛضٛس ٛٙٞظ ت ٝاثثاذ ٘طؾیس ٜاؾر.
زكریص عف٘ٛر ٞای والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙیٔ ٝكىُ اؾدر .اضٌا٘یؿدٓ زض ضزٞ ٜدای ؾدِّٛی ٔدٛضز اؾدسفاز ٜتدطای ایعِٚد ٝوالٔیدسیا
زطاؤٛازیؽ ضقس ٕ٘ی وٙٙسٞ .ط چٙس والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙی ٝزض ضز ٜؾِّٛی  HEP-2ضقس ٔی وٙس ،ایٗ ضز ٜؾِّٛی زض اوثط آظٔایكٍاٜ
ٞای تاِیٙی اؾسفازٕ٘ ٜی قٛز .زكریص والٔیسٚییال خ٘ٛٔٛٙی ٝتا زىٙیه ٞای اؾیس٘ٛوّ یه ٔٛیمیر آٔیع تدٛز ٜاؾدر ٕٔ ٚىدٗ
اؾر ایٗ زىٙیه حؿاؼ زطیٗ ضٚـ ٞای زكریصی زض زؾسطؼ تاقٙس.
ِٚی ایٗ زؿر ٞا اص ً ٛاتعاض زحمیمازی تٛزٔ ٚ ٜعٕ ً ٛت ٝصٛضذ زداضی زض زؾسطؼ ٘یؿسٙس .زؿر ٞای  CFیا ٔ MIFی زٛا٘ٙس
ت ٝعٛٙاٖ زكریص ؾطِٛٚغیه اؾسفاز ٜق٘ٛس .ت ٝعّر ایٗ و ٝزؿر  CFتا والٔیسیا  ٚوالٔیسٚییال ٚاوٙف ٔی زٞس ،ایٗ زؿدر
تطای زكریص والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙی ٝاذسصاصی ٕ٘ی تاقس .زؿر ٞ EB ، MIFای والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙی ٝضا ت ٝعٛٙاٖ آ٘سی غٖ اؾسفازٜ
ٔی وٙس ،تٙاتطایٗ ایٗ زؿر اذسصاصی ٔیتاقس.
ٔاوطِٚیسٞا (اضیسطٔٚایؿیٗ ،زاوؿی ؾیىّیٗ) یا ِٚٛیّٛوؿاؾیٗ تٔ ٝسذ  10-14ضٚظ تطای زضٔاٖ عف٘ٛر ٞای والٔیدسیا خ٘ٛٔٛٙیدٝ
اؾسفازٔ ٜی ق٘ٛس .وٙسطَ زٕاؼ تا والٔیسیا خ٘ٛٔٛٙی ،ٝوالٔیسیاییال خؿیساؾی احسٕا ً ٔكىُ ٔی تاقس ظیطا تداوسطی زض ٕٞد ٝخدا
ٚخٛز زاضز.
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کالهیذٍفیال پسیتبسی
والٔیسٚییال خؿیساؾی عأُ خیؿساوٛظ (زة طٛطی) ٔیتاقس ؤ ٝی زٛا٘س ت ٝا٘ؿاٖ ٞا ٔٙسمُ قٛز .تیٕاضی اِٚیٗ تاض زض طٛطیٞدا
ٔكاٞس ٜقس ٜاؾر ،تٙاتطایٗ خؿیساوٛظ ٘أیس ٜقس (خؿی زاوٛظ وّٕ ٝی٘ٛا٘ی تٔ ٝعٙای طٛطی اؾدر) .زض حمیمدرٔ ،ردعٖ طثیعدی
والٔیسٚییال خؿیساؾی خط٘سٔ ٜی تاقس ٚ ،تیٕاضی ت ٝعٛٙاٖ اٚض٘یسٛظ اقاض ٜقس ٜاؾر( .وّٕ ٝی٘ٛا٘ی اٚض٘یسٛظ تٔ ٝعٙای خط٘س )ٜؾدایط
حیٛا٘اذ ،اظ لثیُ ٌٛؾفٙسٌ ،اٞٚا  ٚتعٞا  ٚا٘ؿاٖ ٞا ٔی زٛا٘ٙس آِٛزٌ ٜطز٘س .اضٌا٘یؿدٓ زض ذد ،ٖٛتایدرٔ ،دسیٛس  ٚخطٞدای آِدٛزٜ
خط٘سٌاٖ یایر ٔی قٛز ؤٕ ٝىٗ اؾر تیٕاض یا ؾآِ ت٘ ٝظط تطؾٙس.
عف٘ٛر اظ ططیك زؾسٍا ٜزٙفؿی ضخ ٔی زٞس ،خؽ اظ آٖ تاوسطی ٞا ت ٝؾّٞ َٛای ا٘دسٚزّیاَ وثدس  ٚطحداَ ٔٙسكدط ٔدی قد٘ٛس.
اضٌا٘یؿٓ زض ایٗ ا٘ساْ ٞا زىثیط یایس٘ ٚ ٝىطٚظ وا٘٘ٛی ایداز ٔی وٙٙس .ضی ٚ ٝؾایط اضٌاٖ ٞا خؽ اظ آٖ زض ٘سید ٝا٘سكاض ذ٘ٛی آِٛزٜ
ٔی ق٘ٛس .و ٝخاؾد اِسٟاتی ِٙفٛؾیسی ٔكرصی ضا زض یضاٞای ضٚز ٜای  ٚآِٛئد ٛض ایدداز ٔدی وٙدس .ازْ ،ضدریٓ قدسٖ زیدٛاضٜ
آِٛئ ٛض ،ا٘فیّسطاؾیٔ ٖٛاوطٚیاغٞا٘ ،ىطٚظ  ٚزض ٔٛاضزی ٕٛٞضاغی زض ایٗ ا٘ساْ ٞا ازفاق ٔی ایسس .خالن ٞای ٔراطی زض تط٘ٚكیَٛ
ٞا زٛؾع ٝیایس ،ٝتاعث ؾیا٘ٛظ  ٚآ٘ٛوؿی ٔی ق٘ٛس.
تطٛض ٔعٕ َٛزعساز ٌعاضـ قس ًٜوٕسط اظ تطآٚضز ٚالعی قیٛس تیٕاضی ٔی تاقس ظیطإٔ )1( :ىٗ اؾر عف٘ٛر ٞدای ا٘ؿدا٘ی تدسٖٚ
عالٔر یا ٔالیٓ تاقٙس )2( ،زٕاؼ تا خط٘س ٜآِٛزٕٔ ٜىٗ اؾر ٔٛضز ظٗ ٘ثاقسٕٔ )3( ،ىٗ اؾر ؾطْ تیٕاض تٟثٛز یایس ٝتطای ایدٗ
و ٝزكریص وّیٙیىی ضا زأییس وٙس خٕع آٚضی ٘كٛز )4( ،زضٔاٖ آ٘سی تیٛزیىی ٕٔىٗ اؾر ایداز خاؾد آ٘سی تازی تسٖ ضا آٞؿدسٝ
ٕ٘ایس.
تاوسطی ٔعٕ ً ٛاظ ططیك زٙفؽ ٔسیٛس ذكه خط٘س ،ٜازضاض یا زطقحاذ زٙفؿی ت ٝا٘ؿاٖ ٔٙسمُ ٌطزز .اوثط عف٘ٛر ٞا اظ زٕداؼ تدا
خط٘سٌاٖ ذا٘ٛاز ٜطٛطی ازفاق ٔی ایسس  .ا٘سماَ قرص ت ٝقرص ٘ازض ٔی تاقس .زأدعقىاٖ ،واضوٙاٖ تاغ ٚحف ٞا ،یطٚقدٙسٌاٖ
خا٘ٛضاٖ زؾر آٔٛظ ٚ ،واضوٙاٖ واضذا٘داذ ،واضوٙاٖ ٔطغساضی ٞا ذطط تا زطی تطای وؿة ایٗ عف٘ٛر زاضا ٔی تاقٙس.
تیٕاضی خؽ اظ زٚض ٜوٕ 5-14 ٖٛضٚظ ٜزٛؾع ٝیایسٔ ٚ ٝعٕ ً ٛت ٝصٛضذ ؾط زضز ،زة تا ِ ،طظ ،تی لطاضی  ٚزضز عضدال٘ی زظداٞط
ٔی وٙس (قىُ .) 19-7عالیٓ ضیٛی قأُ ؾطی ٝتس ٖٚذّط ،ذؽ ذؽ ؾی ٚ ٝٙؾفر قسٖ تایر ضیٔ ٝی تاقٙس .زضٌیطی ؾیؿسٓ
عصثی ٔطوعی ( )CNSقایع اؾر ؤ ٝعٕ ً ٛقأُ ؾطزضز ٔی تاقس ِٚی ا٘ؿفاِیر ،وٕا ٔ ٚطي ٕٔىٗ اؾر زض ٔطاحُ قسیسزط
زضٔاٖ ٘كس ٜازفاق تیفسسٕٔ .ىٗ اؾر تیٕاضاٖ عالیٓ ٌٛاضقی اظ لثیدُ زٟدٛس ،اؾدسفطاغ  ٚاؾدٟاَ ضا ٘كداٖ زٙٞدس .ؾدایط عالیدٓ
ؾیؿسٕیه :واضزیرٞ ،دازٍٔٛاِی اؾدّیٍٔٛٙاِی  ٚوطازٛوٙػیىسٛیر یِٛیى ٛض ٔی تاقٙس .خؿیساوٛظ ٔعٕ ً ٛتط اؾداؼ یایسدٞ ٝدای
ؾطِٛٚغیىی زكریص زازٔ ٜی قٛز .ایعایف  4تطاتطی زیسط آ٘سی غٖ ،زض ٔطاحُ حاز ٘ ٚماٞدر تیٕداضی تدا زؿدر  ، CFعف٘ٛدر
والٔیسٚییال خؿیساؾی ضا ٔططح ٔی وٙسِٚ ،ی زؿر  MIFاذسصاصی ٌٞ ٝ٘ٛا تایس تطای زأییس زكریص ا٘داْ ٌیطز .والٔیسٚییال
خؿیساؾی ٔی زٛا٘س زض وكر ؾِّٛی خؽ اظ  5-10ضٚظ ا٘ىٛتاؾی ٖٛخسا قٛزٞ ،ط چٙس ایدٗ ضٚـ زض آظٔایكدٍاٞ ٜدای تداِیٙی تدٝ
٘سضذ ا٘داْ ٔی قٛز.

شکل :11-7هراحل پیشرفت عفًَت کالهیذٍفیال پسیتبسی
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عف٘ٛر ت ٝطٛض ٔٛیمیر آٔیع تا زسطاؾیىّیٗ ٞا یا ٔاوطِٚیسٞا زضٔاٖ ٔی قٛز .ا٘سماَ قرص ت ٝقرص ت٘ ٝسضذ ازفاق ٔدی ایسدس،
تٙاتط ایٗ خساوطزٖ تیٕاض  ٚزضٔاٖ خیكٍیطا٘ ٝضطٚضی ٕ٘ی تاقس .تیٕاضی خؿیساوٛظیؽ ٔیزٛا٘س یمط تٚ ٝاؾط ٝوٙسطَ عف٘ٛدر زض
خط٘سٌاٖ زؾر آٔٛظ ٚاضزازی  ٚاّٞی خیكٍیطی ٌطزز .چٙیٗ وٙسطِی ٔیزٛا٘س زٛؾط زضٔاٖ خط٘سٌاٖ تا وّطٚزسطاؾیىّیٗ ٞیسضٚوّطایس
تٔ ٝسذ 45ضٚظ ٔحمك ٌطززٞ .یچ ٚاوؿٙی تطای ایٗ تیٕاضی ٚخٛز ٘ساضز.
خالصِ
خالصِی کالهیذیب تراکَهبتیس
فیسیَلَشی ٍ سبختبر
تاؾیُ ٌطْ ٔٙفی وٛچه تس ٖٚی ٝخدسیسٌّٚیىاٖ زض زیٛاض ٜؾِّٛی
اٍُ٘ زاذُ ؾِّٛی اخثاضی
ز ٚقىُ لاتُ زكریص :إِٙساضی تازی عف٘ٛر ظا  ٚضزیىِٛیر تازی غیط عف٘ٛر ظا
آ٘سی غٖ ٞای ِیدٛخّی ؾاواضیسی ٔكسطن زض والٔیسیا ٞ ٌٝ٘ٛ ٚای والٔیسٚییال خدطٚز یٗ ٞدای غكدای
ذاضخی اذسصاصی ٌٞ ٝ٘ٛؿسٙس.
زٚتیٚٛاض ٔطزثط تا تیٕاضی ا٘ؿا٘ی :زطاذٓ ( تا 15ؾطٚٚاض) ِٙ ٚفٌٛطا٘٘ٚ ِْٛٛط LGV ( ْٚتا  8ؾطٚٚاض)
ؾّٞ َٛای اخیسّیاَ اؾسٛا٘ ٝای ٔ ٚىعثی غیط ٔدُػوساض ضا آِٛزٔ ٜی وٙس.
بیوبری زایی
زىسیط زاذُ ؾِّٛی
ٕٔا٘عر اظ ازغاْ یاٌٛظ ْٚتا ِیعٚظ ْٚؾِّٛی
اثطاذ خازِٛٛغیه زطاذٓ ت ٝزِیُ زىطاض عف٘ٛر اؾر.
اپیذهیَلَشی
غاِثاً زٛؾط زٕاؼ خٙؿی ٔٙسمُ ٔی قٛز.
زطاذٓ چكٕی ا٘سكاض خٟا٘ی زاضز ( زض ذاٚض ٔیا٘ ،ٝقٕاَ آیطیما ٙٞ ٚس تؿیاض قایع اؾر ) زض  7زا ٔ 9یّیٖٛ
٘فط اظ تیٕاضاٖ ،ذطط اتسال ت ٝوٛضی ضا ایداز ٔی وٙس.
 LGVقیٛس تا یی زض آیطیما ،آؾیا  ٚغطب أطیىا زاضز.
بیوبری ّب
ٔطاخع ٝقٛز ت ٝخس19-4َٚ
تشخیص
ٚیػٌی وكر تا ِٚی ٘ؿثساً غیط حؿاؼ
زؿر ٞای آ٘سی غ٘ی (  ٚ DFAا یعا ) ٘ؿثساً غیط حؿاؼ
زؿر ٞای ِٔٛىِٛی تؿیاض اذسصاصی  ٚحؿاؼ و ٝاذیطاً زض زؾسطؼ ٞؿسٙس.
درهبى ،کٌترل ٍ پیشگیری
زضٔاٖ  LGVتا زسطاؾایىّیٗ ٞأ ،اوطِٚیسٞا یا ؾِٛفأسٛوؿاظَٚ
زضٔاٖ عف٘ٛر ٞای چكٕی یا زٙاؾّی تا آظیسطٔٚایؿیٗ یا زاوؿی ؾایىّیٗ
زضٔاٖ ٘ٛظازاٖ تا وٙػ٘ىسیٛیر یا خ٘ٛٔٛٙی زٛؾط اضیسطٔٚایؿیٗ
زالـ تطای زضٔاٖ تیٕاضاٖ  ٚقطوای خٙؿی  ٚزٕاؼ خٙؿی ایٕٗ ت ٝوٙسطَ عف٘ٛر وٕه ٔی وٙس.
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فصل بیستم
مایکًپالسما ي ايرٌآ پالسما

اَذاف فصل
داوشجًیان با مطالعٍ ایه فصل قادر خًاَىذ بًد:
-

زر ٔٛرز ذقٛفیبت عبذتبری  ٚوؾت ٔبیىٛپالعٕب  ٚاٚرٜآ پالعٕب تٛضیح زٙٞس.

-

اعضبی خٙغٟبی ٔبیىٛپالعٕب  ٚاٚرٜآ پالعٕب را ٘بْ ثجز٘س.

-

عٛأُ ثیٕبریشایی ٔبیىٛپالعٕب  ٚاٚرٜآ پالعٕب را ؽزح زٙٞس.

-

پبتٛص٘ش  ٚثیٕبریٟبی ٘بؽی اس ٔبیىٛپالعٕب  ٚاٚرٜآ پالعٕب را ؽزح زٙٞس.

-

رٚؽٟبی تؾریـ ،زرٔبٖ  ٚپیؾٍیزی عف٘ٛتٟبی ٔبیىٛپالعٕب  ٚاٚرٜآ پالعٕب را تٛضیح زٙٞس.

مایکًپالسما ي ايرٌ آ پالسما
رزِٛٔ ٜیىٛت ٞب ث ٝپٙح ذب٘ٛاز ٌٝ٘ٛ 200 ٚ ٜتمغیٓ ثٙسی ؽس ٜا٘س .ؽب٘شز ٌٝ٘ٛ ٜزر ا٘غبٖ وّ٘ٛیشٔ ٜی ؽٛز  ٚپٙح ٌ ٝ٘ٛزر ارتجاب
ثب ثیٕبری زر ا٘غبٖ اعت (خس ٟٓٔ .)20-1 َٚتزیٗ ٌٔ ،ٝ٘ٛبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝاعت (زر اثتاسا عبٔاُ ایتا٘ ٖٛبٔیاسٔ ٜایؽاس).
ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝعبُٔ ثیٕبریٞبی زعتٍب ٜتٙفغی ٔثُ تزاوئٛثز٘ٚؾیت  ٚپ٘ٛٔٛٙی ٔی ثبؽسٔ .بیىٛپالعٕب ٔٛٞیٙیظ  ٚاٚرٜآ
پالعٕب اٚر ٜآِیتیىٔ ٚ ْٛبیىٛپالعٕب ص٘یتبِی ْٛعبُٔ ثیٕابریٞابی ٔدابری ازراری -تٙبعاّی ٔایثبؽاٙس .ایاٗ ثبوتزیٟاب  ٚعابیز
ٔبیىٛپالعٕبٞب و ٝزر ا٘غبٖ وّ٘ٛیشٔ ٜیؽ٘ٛس ٔیتٛا٘ٙس عٛارضی ٔب٘ٙس ٘بثبرٚری ،عام ذاٛز ثا ٝذاٛزیٚ ،اصیٙیات ،عزٚیغایت،
اپیسیسیٕیت  ٚپزٚعتبتیت ایدبز وٙٙس.
فیسیًلًشی ي ساختمان
ٔبیىٛپالعٕب  ٚاٚر ٜآ پالعٕب وٛچه تزیٗ ثبوتزی ٞب ثب س٘سٌی آساز (خس ٚ )20-2 َٚثس ٖٚزیاٛار ٜعاِّٛی ٞغاتٙس وا ٝغؾابی
عِّٛی آٟ٘ب حبٚی اعتز َٚاعت .زر ٔمبثُ ،زیٛار ٜعِّٛی عبیز ثبوتزی ٞب (  -Lفزْ ٞب) اعتز٘ َٚسارز .ثا ٝزِیاُ فماساٖ زیاٛارٜ
عِّٛیٔ ،بیىٛپالعٕب ث ٝپٙی عیّیٗ  ٚعفبِٛعپٛریٗ ٘ٚ ،ىٔٛبیغیٗ  ٚعبیز آ٘تی ثیٛتیه ٞابی ٔاثرز رٚی زیاٛار ٜعاِّٛیٔ ،مابْٚ
ٔی ثبؽٙس.
جذيل  02-1مایکًپالسما تاسیٍ َای جذا شذٌ از اوسان

ارگاویسم

مکان

ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙیٝ

ثیٕبری ٔدزای فٛلب٘ی تٙفغای ،پٔٛٙا٘ٛی
ٔدزای تٙفغی
آتیپیه تزاوئ ٛثز٘ٚؾیت؛ ٘اسرتب تاابٞزات
ذبرج ریٛی ( لّجی ،عقجی ،پٛعتی)
ٔدزای ازراری-تٙبعّی ٔ ٚدزای تٙفغی پیّ٘ٛفزیت ،ثیٕبری اِتٟبة ٍِٗ ،تات پاظ
اس سایٕبٖ
اٚرتزیت
ٔدزای ازراری-تٙبعّی

Mycoplasma pneumoniae

ٔبیىٛپالعٕب ٔٛٞیٙیظ
Mycoplasma hominis

ٔبیىٛپالعٕب ص٘یتبِیْٛ

بیماری

Mycoplasma genitalium

ٔبیىٛپالعٕب فزٔٙتب٘ظ

ٔدزای ازراری -تٙبعّی  ٚزعتٍب ٜتٙفغی

ثیٕبری ؽج ٝآ٘فّٛا٘شا ،پ٘ٛٔٛٙی

Mycoplasma fermentans

اٚر ٜآ پالعٕب اٚر ٜآ ِیتیىْٛ

ٔدزای ازراری -تٙبعّی  ٚزعتٍب ٜتٙفغی

Mycoplasma urealyticum
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ٔبیىٛپالعٕبٞب فیالٔٙتٞبی پّی ٔٛرفیه ٞغتٙس .ثغیبری اس ایٗ ثبوتزی ٞب لبزر٘س اس فبفی ٞبیی ثب لطز ٔ0/45یىز ٖٚو ٝثزای
حذف ثبوتزی ٞب اعتفبزٔ ٜیؽٛز عجٛر وٙٙس .عال ٜٚثز ایٗٔ ،بیىٛپالعٕب فبلس زیٛار ٜعِّٛی یب غؾبء ثیٗ عیتٛپالعٕی اعات؛ ثاٝ
ایٗ عّت ٔٙؾبء ٔبیىٛپالعٕبٞب را ٚیزٚط ٞب ٔیزا٘غتٙس .ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب ثٚ ٝعیّ ٝتمغیٓ زٚتبیی تىثیز ٔیؽ٘ٛس (ٕٞب٘ٙس عابیز
ثبوتزیٞب) ،تٛا٘بیی رؽس زر ٔحی ٞبی ٔقٛٙعی ثس ٖٚعّ َٛرا زار٘س ،زارای ٔ RNA ٚ DNAیثبؽٙسٔ .بیىٛپالعٕب ثیٛٞاسی
اذتیبری ثٛزٔ( ٜبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙیٛٞ ٝاسی ٔطّك اعت) ،رٚی ٔحی ٞبی ٔقٛٙعی رؽس ٔی وٙٙس ٘ ٚیبس ث ٝاعتز َٚزار٘س و ٝثب
اضبف ٝوززٖ عزْ حیٛاٖ ثٔ ٝحی وؾت ،رؽس آٟ٘ب تأٔیٗ ٔیؽٛزٔ .بیىٛپالعٕبٞب رؽس وٙسی زاؽت( ٝسٔابٖ تىثیاز آٟ٘اب  1تاب 6
عبعت اعت)  ٚتؾىیُ وّ٘ٛیٞبی ریشی ث ٝؽىُ ترٓ ٔزغ ٘یٕزٔ ٚیزٙٞس (ؽىُ .)20-1
ث ٝزِیُ ایٗ و ٝایٗ ارٌب٘یغٓٞب فبلس زیٛار ٜعِّٛی ٞغتٙس؛ پزٚتئیٗٞب ٌّ ٚیىِٛیپیسٞبی غؾبیی تعیایٗ وٙٙاس ٜذقٛفایبت آ٘تای
ص٘ی آٟ٘ب ٔیثبؽٙس وٌ ٝبٞی ثب ثبفتٞبی ا٘غب٘ی ٚاوٙؼ ٔتمبطع ٔیزٙٞس.

جذيل :02-0صفات مایکًپالسما ي ايرٌ آ پالسما
خصًصیات

مشخصات

ا٘ساس ٜعَّٛ

ٔ 0/1- 0/3یىزٔٚتز

زیٛار ٜعِّٛی

٘سارز

رؽس زر خٛ

ثی ٛٞاسی اذتیبری (ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙیٛٞ ٝاسی ٔطّك اعت)

٘یبسٔٙسی غذایی
ٔىُٕ ٞبی غذایی

اعتزَٚ
ٚیتبٔیٗ ،اعیس آٔی ،ٝٙپیؼ عبسٞبی اعیس٘ٛوّئیه

عبیزیٗ
ٕٞب٘ٙسعبسی

رؽس زر ٔحی فبلس عَّٛ
تمغیٓ ز ٚتبیی

سٔبٖ تمغیٓ

اس  1تب  6عبعت

حساسیت آوتی بیًتیکی
پٙی عیّیٗ ٞب
عفبِٛعپٛریٗ ٞب
تتزاعبیىّیٗ
اریتزٔٚبیغیٗ

ٔمبْٚ
ٔمبْٚ
حغبط
حغبط

پاتًشوس ي ایمىی
ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝپبتٛصٖ ذبرج عِّٛی ٔی ثبؽس و ٝتٛع یه فبوتٛر پزٚتئیٙی چغجٙسٌی اذتقبفی (فبوتٛر اتقبَ پزٚتئیٙی
ا٘تٟبیی) ث ٝعّٞ َٛبی اپی تّیبَ تٙفغی ٔی چغجس .ایٗ پزٚتئیٗ چغجٙسٌی ٘ P1بٔیاسٔ ٜایؽاٛز وا ٝثا ٝطاٛر اذتقبفای ثاب
٘ٛرأیٙیه اعیس ٔٛخٛز ثز عطح عَّٞٛبی اپیتّیبَ (ٕٞچٙیٗ رٚی عطح ٌّجا َٛلزٔاش) ٚاواٙؼ ٔایزٞاسٔ .ىب٘یغآ ایاٗ اراز
عبیتٛپبتیه ٘بؽٙبذت ٝاعت .عپظ عیّیبعتبس رخ ٔیزٞس ٔ ٚضن ٞبی عّ َٛاپیتّیبَ اس ثیٗ ٔیرٚز .اس ثیٗ رفتٗ ایاٗ عاّٞ َٛاب
ٔب٘ع پبوغبسی طجیعی ٔدبری ٛٞای فٛلب٘ی ؽسٙٔ ٚ ٜدز ث ٝآِٛزٌی زعتٍب ٜتٙفغی تحتب٘ی ؽس ٚ ٜتحزیه ایدبز ٔایؽاٛز .ایاٗ
ٔىب٘یغٓ عبُٔ عزفٞ ٝبی پبیسار زر ثیٕبر ثب ثیٕبری عالٔت زار اعتٔ .بیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝث ٝعٛٙاٖ یه عٛپز آ٘تای صٖ عٕاُ
وزز ٚ ٜثبعث تحزیه عَّٞٛبی اِتٟبثیٞب ٟٔ ٚابخزت آٟ٘اب ثأ ٝحاُ عف٘ٛات  ٚتزؽاح عابیتٛوبیٗ ٞابیی ٔثاُ ٚ TNF-α
ایٙتزِٛویٗ ا  1زر اثتسا  ٚعپظ ایٙتزِٛویٗ أ 6یؽٛز .ایٗ فزایٙس ثب پبوغبسی ثبوتزی  ٚثزٚس عالئٓ ثیٕبری ٕٞزا ٜاعت.
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شککککل  :02-1ایجکککاد ي ىکککی بشککککل تخکککم مکککرو ویمکککري در مایکًپالسکککما تمکککا
مایکًپالسکککماَا بکککٍ اسکککتثىای مایکًپالسکککما پىًمًویکککٍ ایکککه مرفًلکککًشی را داروکککذ
مایکًپالسما پىًمًویٍ َکًازی مط ک اسکت ي رشکذ آرامکی دارد ي ىکی َکای گراوکًرر پک
از یک َفتکٍ یکا بیشکتر رکاَر مکیشکًوذ سکایر مایکًپالسکماَا معمکًر در عکر

 1تکا 4

ريز رشذ میيىىذ

اپیذمیًلًشی
پ٘ٛٔٛٙی ٘بؽی اس ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝزر عزا عز خٟبٖ رخ ٔیزٞس .چا ٖٛؽای ٛپٔٛٙا٘ٛی ثاٚ ٝعایّ ٝعٛأاُ عفا٘ٛی زیٍاز
(اعتزپتٛوٛن پ٘ٛٔٛٙیٚ ٚ ٝیزٚط ٞب) زر طی ٔبٞ ٜبی عزز عبَ ؽبیعتز اعت ،پ٘ٛٔٛٙی ٘بؽی اس ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝثا٘ ٝغاجت
زر طی تبثغتبٖ  ٚپبییش افشایؼ ٔیبثس .ثیٕبری اپیسٔیه ٞز  4-8عبَ ٌشارػ ٔی ؽاٛز .ثیٕابری ثیؾاتز زر وٛزوابٖ زثغاتب٘ی ٚ
٘ٛخٛا٘بٖ ( 5تب  15عبَ) ثزٚس ٔی وٙس ،زر وٛزوبٖ سیز  5عبَ یب افزاز ثبالتز اس 20عبَ غیز ٔعٕ َٛاعت .عف٘ٛات زر ثشرٌغابالٖ
عرت تز اس ثچٞ ٝب ثٛزِٚ ٜی ٔعٕٛال ٘یبسی ث ٝثغتزی وززٖ ٕ٘ی ثبؽس .عف٘ٛت ثٚ ٝعیّ ٝتزؽحبت ثیٙی ٔٙتؾز ؽاس٘ ٚ ٜیابس ثاٝ
تٕبط ٘شزیه ثزای ا٘تمبَ زارز .ا٘تمبَ ٔعٕٛال زر ٔیبٖ اعضبء یه ذب٘ٛاز ٜیب  ٓٞوالعی ٞبی ٔسرع ٝای رخ ٔی زٞس .ثیؾتزیٗ
حّٕ ٝزر ٔیبٖ ثچٞٝب (تمزیجب  )%60زیسٔ ٜیؽٛز .زٚر ٜوٕ ٖٛثیٕبری طٛال٘ی ثٛز ٚ ٜعال ٜٚثز ایٗ ثیٕبری ٔی تٛا٘س ثزای ٔبٞ ٜاب
زر ٔیبٖ  ٓٞوالعی ٞب زر ٔسرع ٝیب اعضبی ذب٘ٛاز ٜپبیسار ثبلی ثٕب٘س.
وّ٘ٛیشاعیٔ ٖٛیىزٚارٌب٘یغٓ زر ٘ٛسازاٖ ثٚ ٝیض ٜزذتزاٖ ثب ٔبیىٛپالعٕب ٔٛٞیٙیظ ٔ ٚبیىٛپالعٕب ص٘یتبِی ٚ ْٛث ٝطاٛر فازاٚاٖ ثاب
اٚر ٜآ پالعٕب زر ٍٙٞبْ تِٛس زیس ٜؽس ٜاعت .عف٘ٛت ٞبی ٘بؽی اس ٔبیىٛپالعٕبٞبی تٙبعّی ثعس اس ثّٛغ ث ٝذقٛؿ زر افزاز فعبَ
خٙغی افشایؼ ٔی یبثس .تمزیجب  %15اس ٔززاٖ  ٚس٘بٖ فعبَ خٙغی ثب ٔبیىٛپالعٕب ٞأٛیٙیظ  45-75 ٚزرفاس ثاب اٚر ٜآ پالعإب
وّٙیش ٜؽس ٜا٘س .اثتال زر ثشرٌغبالٖ فعبَ خٙغی ثیؾتز اس ثچٞ ٝبیی اعت و ٝث ٝعٗ ثّٛغ ٘زعیسٜا٘س.
بیماریَای ي یىیکی
عف٘ٛت ثب ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙیٔ ٝعٕٛال ثیٕبری ذفیف زر زعتٍب ٜتٙفغی تحتب٘ی ایدبز ٔی وٙس 2 .تب ٞ 3فت ٝپظ اس لزار ٌازفتٗ
زر ٔعزك ارٌب٘یغٓ تت ذفیف  ،عز زرز  ،ثی حبِی  ٚعزفٞ ٝبی ذؾه ایدبز ٔی ؽٛز .عالئٓ پظ اس چٙس رٚس ثستز ٔای ؽاٛز ٚ
ٔیتٛا٘س ثٔ ٝست ٞ 2فت ٚ ٝحتی ثیؾتز ثبلی ثٕب٘س .زر وٕتز اس  10زرفس افزاز ،عف٘ٛت ٞبی ؽسیس عالٔت زار زر زعتٍب ٜتٙفغای
تحتب٘ی زیسٔ ٜی ؽٛز .تزاوئ ٛثز٘ٚؾیت ث ٝفٛرت اِتٟبة ثز٘ٚؾیٞ َٛب ٕٞزا ٜثب ا٘فیّتزاعیِٙ ٖٛفٛعیت ٞب  ٚپالعٕب عاُ ٞاب رخ
ٔی زٞس .پ٘ٛٔٛٙی (و ٝاس آٖ ث ٝعٛٙاٖ پ٘ٛٔٛٙی آتیپیه یب پ٘ٛٔٛٙی پیؼ ر٘ٚس٘ ٜبْ ثززٔ ٜیؽس) ٔیتٛا٘س پیؾزفت وٙس .زر پ٘ٛٔٛٙی
عىظ ٞبی رازیِٛٛصی ثب ظبٞز ِىِ ٝى ٝاس یبفتٞ ٝبی ثبِیٙی ثب ارسػ تز اعت .زرز عضاال٘ی  ٚعالئآ زعاتٍبٌٛ ٜارؽای ؽابیع
٘یغت .عٛارك رب٘ٛی ٝعجبرت اعت اس اِتٟبة ٌٛػ ٔیب٘ی ،اریتٓ ِٔٛتی فزْ (عٙسرْ اعتی -ٖٛخب٘غ ،)ٖٛوآ ذا٘ٛی ِٕٛٞیتیاه،
ٔیٛوبرزیت ،پزیىبرزیت  ٚاذتالالت عقجی .ر٘ٚس ثٟجٛزی آٞغت ٝاعت .عف٘ٛت ٞبی رب٘ٛی ٝسٔب٘ی رخ ٔی زٞس و ٝعیغتٓ ایٕٙای
٘مـ زاؽت ٝثبؽس.
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٘مؼ عبیز ٔبیىٛپالعٕبٞب زر ثیٕبری ٞبی ا٘غب٘ی وٕتز ٔؾرـ ؽس ٜاعتٔ .بیىٛپالعٕب ص٘یتبِ ٚ ْٛاٚر ٜآِیتیى ْٛثبعث اٚرتزیت
غیزٌٛٙوٛوی ٔ ٚبیىٛپالعٕب ٔٛٞیٙیظ ثبعث پیّ٘ٛفزیت ،اِتٟبة ٍِٗ  ٚتت پظ اس سایٕابٖ ٔای ؽاٛز .اذاتالالت ٘بؽای اس ایاٗ
ارٌب٘یغٓ ٞب ثز اعبط )1( :ثبسیبثی ثبوتزی اس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی خٕع آٚری ؽس ٜاس ثیٕبر ( )2پبعد عزِٛٚصی ثا ٝارٌب٘یغآ ( )3ثٟجاٛزی
پظ اس زرٔبٖ ثب آ٘تی ثیٛتیه اذتقبفی ( )4ارجبت ثیٕبری زر ٔسَ ٞبی حیٛا٘ی ( )5تزویجی اس ایاٗ یبفتاٞ ٝب،ارجابت ٔای ؽاٛز.
وّٙیش ٜؽسٖ ایٗ ارٌب٘یغٓ ٞب  ٚحضٛرؽبٖ زر زعتٍب ٜتٙبعّی اس ٘از پبتٛص٘ش ٔ ٟٓاعت.
تشخیص آزمایشگاَی
تغت ٞبی تؾریقی زر خس 20 -3 َٚذالف ٝؽس ٜاعت.
جذيل  : 02-3تستَای تشخیصی عفًوتَای مایکًپالسما پىًمًویٍ

تست
ٔیىزٚعىٛپی
وؾت
رٚػٞبی ِٔٛىِٛی
عزِٛٚصی
تثجیت وٕپّٕبٖ

ارزیابی
ٔفیس ٘یغت سیزا ارٌب٘یغٓ زیٛار ٜعِّٛی ٘سارز  ٚثب رٍٟ٘بی ٔعٕ َٛرً٘ ٕ٘ی ؽٛز.
آٞغت ( ٝلجُ اس  2تب ٞ 6فتٔ ٝثجت ٕ٘ای ؽاٛز)  ٚغیاز اذتقبفای اعات  ٚزر اوثاز
آسٔبیؾٍبٞ ٜب زر زعتزط ٕ٘ی ثبؽس.
حغبعیت ذٛثی زارز ِٚی اذتقبفیت آٖ ٛٙٞس ارجبت ٘ؾس .ٜأب اٌز ایٗ تغات ٞاب زر
زعتزط ثبؽٙس رٚؽی ا٘تربثی ٔحغٛة ٔی ؽ٘ٛس.
تیتز آ٘تی ثبزی ثز عّی ٝآ٘تی صٖ ٌّیىِٛیپیسی زر ٔست ٞ 4فت ٝث ٝحساوثز ٔی رعس ٚ
ثزای  6تب ٔ 12ب ٜپبیسار ٔی ٔب٘س (حغبعیت  ٚاذتقبفیت وٕی زارز).

آ٘شیٓ ایٕٛ٘ٛاعی

چٙسیٗ تغت ثب حغبعیت  ٚاذتقبفیت ٔتفابٚت .ارسیابثی ٔغاتمیٓ ثازای ؽٙبعابیی
پزٚتئیٗ اتقبِی  P1ثیؾتزیٗ اذتقبفیت زارز.

آٌّٛتیٙیٗ عزز

حغبعیت آٖ تمزیجب  %65اعت ،اذتقبفیت آٖ ثا ٝزِیاُ ٚاواٙؼ ٔتمابطع ثاب عابیز
پبتٛصٖ ٞبی زعتٍب ٜتٙفغای (ٔثاُ  ٚ EBVعابیتٍٔٛبِٚٛیزٚط آز٘اٚٛیزٚط) وآ
اعت ،تغت ٔعٕٛال اعتفبزٔ ٜی ؽٛز ِٚی تٛفیٕ٘ ٝی ؽٛز.

میکريسکًپی
ٌزچٔ ٝبیىٛپالعٕبٞب زر زعت ٝثبوتزی ٞبی ٌزْ ٔٙفی طجم ٝثٙسی ؽس ٜا٘س ِٚی ث ٝطٛر ضعیف رً٘ ٔای ٌیز٘اس چازا وا ٝفبلاس
زیٛار ٜعِّٛی ٞغتٙس.
يشت
ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝثز ذالف زیٍز ٔبیىٛپالعٕبٞبٛٞ ،اسی ٔطّك اعتٌ .ز چ ٝثیؾتز ثیٕبراٖ ٔمسار وٕی ذّ تِٛیس ٔی وٙٙاس
أب ایٗ ثبوتزی را ٔی تٛاٖ اس ؽغتؾٛی ٌّ ٛیب ذّ خسا وزز ٕٝ٘ٛ٘ .ثبیغتی زر یه ٔحای اذتقبفای حابٚی عازْ (اعاتز،)َٚ
عقبر ٜلبرذ (ثزای فزآٚرزٞ ٜبی اعیس ٘ٛوّئیه )ٌّٛ،وشٔ ،عزف  ٚ pHپٙی عیّیٗ (ثزای خٌّٛیزی اس رؽس ثابوتزی ٞابی زیٍاز)
وؾت زاز ٜؽٛز .رؽس ثبوتزی زر ٔحی وؾت ،وٙس اعت (سٔبٖ تىثیز  6عبعت).
ثب ایٙى٘ ٝتید ٝوؾت ٔثجت زِیُ لطعی ثیٕبری اعتِٚ ،ی ایٗ رٚػ ٘غجتب غیز حغبط اعت .زر یه ٔطبِع %36 ٝثبوتزی ٞب زر
عزك ٞ 2فت ٝپسیسار ؽس٘س  ٚثمی ٝزر طٞ 6 َٛفت ٝرؽس وزز٘س .زر ٔطبِع ٝزیٍزی فم  64زرفس ثیٕبراٖ ثب عازِٛٚصی ٔثجات زر
حبِت حبز ثیٕبری وؾت ٔثجت زاؽتٙس .رؽس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ زر ٔحی وؾت ثٚ ٝعیّٔ ٝتبثِٛیغٓ ٌّٛوش  ٚثاب ٚخاٛز یاه ٔعازف
 pHزر ٔحی وؾت ٔؾرـ ٔی ؽٛز.
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وّٙی ٞبی ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝوٛچه ثٛز ٚ ٜثز ذالف ٔٛرفِٛاٛصی وّٙای عابیز ٔبیىٛپالعإبٞب (ترآ ٔازغ ٘یٕاز )ٚحابٚی
ٌزاَ٘ٞٛبی ٕٛٞص٘یش( ٜثؾىُ تٛت) ٔیثبؽس .افتزاق ثبوتزی ٞبی خسا ؽس ٜثٚ ٝعیّ ٝآ٘تی عزٟٔبی اذتقبفی ا٘دابْ ٔایٌیازز.
چ ٖٛثبوتزی عرت رؽس اعت ٞ ٚفتٞٝب سٔبٖ السْ زارز ،اغّت آسٔبیؾٍبٞ ٜب وؾت ا٘دبْ ٕ٘یزٙٞس.
ٔبیىٛپالعٕب ٔٛٞیٙیظ ثبوتزی ثی ٛٞاسی اذتیبری اعت و ٝزر عزك  1تب  4رٚس رؽس ٔی وٙس ،آرص٘یٗ را ٔتابثِٛیش ٜواززِٚ ٜای
ٌّٛوش را ٔقزف ٕ٘یوٙس .وّ٘ٛی ٞبی آٖ ثشري ،تیپیه  ٚظبٞز ترٓ ٔزغ ٘یٕز ٚزار٘س (ؽىُ  .)20 -1افتازاق اذتقبفای آٖ اس
ٔبیىٛپالعٕبٞبی ص٘یتبَ ثٚ ٝعیّ ٝآ٘تی عزْ ٞبی اذتقبفی فٛرت ٔیٌیزز .اٚر ٜآ پالعٕب ثزای رؽس ٘یبسٔٙس اٚر ٜاعت أاب ثاٝ
ٚعیّ ٝافشایؼ آٔ٘ٛیبن حبفُ اس ٔتبثِٛیغٓ اٚر ٜرؽس ٔتٛلف ٔی ؽٛز .ثٙبثزایٗ ثٔ ٝحی رؽس حبٚی اٚر ٜثبیس ٔمسار سیابزی ثابفز
زاؽت ٝثبؽسِٚ .ی ثب ایٗ ٚخٛز پظ اس اِٚیٗ خساعبسی ،ثبوتزی ٞب عزیعب ٔیٔیز٘س.
تکىیکَای مًلکًلی
تغت  PCRثزای ؽٙبعبیی ٔبیىٛپالعٕبی پبتٛصٖ  ٚاٚر ٜآ پالعٕب اعاتفبزٔ ٜایؽاٛز .ایاٗ تغات حغبعایت عابِی زارز ِٚای
اذتقبفیت آٖ ث ٝزرعتی ٔؾرـ ٘ؾس ٜاعت ،چزا و ٝزر ایٗ رٚػ ٕٔىٗ اعت ثب ٌٞ ٝ٘ٛابی غیاز ٚیازٚال٘ظ وا ٝزر ا٘غابٖ
وّٙیش ٜؽس ٜا٘س ٚاوٙؼ ٔتمبطع زاؽت ٝثبؽس .ث ٝعالٛٙٞ PCR ٜٚس زر زعتزط تٕبْ آسٔبیؾٍبٜٞب ٘یغت.
سريلًشی
تغتٞبی عزِٛٚصیه تٟٙب ثزای ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝلبثُ ا٘دبْ اعت .ؽٙب عابیی ٔغاتمیٓ آ٘تای ثابزی ثاز ضاس ٔبیىٛپالعإب
پ٘ٛٔٛٙی ٝثٚ ٝعیّ ٝتغت تثجیت وٕپّٕبٖ و ٝیه رٚػ عزِٛٚصی اعتب٘سارز اعت ا٘دبْ ٔیؽٛز .أب ایٗ تغات ،حغبعایت وٕای
زارز  ٚآ٘تی ثبزی ٔغتمیٓ ثز ضس آ ٘تی صٖ ٌّیىِٛیپیسی غبِجب ثٚ ٝعیّ ٝعبیز ٌٞ ٝ٘ٛابی ٔبیىٛپالعإبٞب  ٚثبفات ٔیشثابٖ ایدابز
ٔیؽٛز .رٚػٞبی ایٕٛٙاعی آ٘شیٕی ثزای ؽٙبعبیی  IgG ٚ IgMزر زعتزط اعت .زر ایٗ تغتٞاب اس پازٚتئیٗ اتقابِی P1
اعتفبزٔ ٜی ؽٛز ؤٕ ٝىٗ اعت ثغیبر اذتقبفی ثبؽس ،أب حغبعیتی وٕی زر ٔمبیغ ٝثب عبیز رٚػٞبی عِّٛی زار٘س.
ٚاوٙؼ ٞبی غیز اذتقبفی ٌّیىِٛیپیسٞبی غؾبء ذبرخی ٔ ٓٞی تٛا٘ٙس ا٘ساسٌ ٜیزی ؽ٘ٛس .عٛزٔٙستزیٗ آٟ٘ب آگ ًتیىیه َکای
سرد ٔی ثبؽس (ث ٝطٛر ٔثبَ آ٘تی ثبزی ٞبی  IgMثب آ٘تی صٖ  Iعطح ٌّج َٛلزٔش ا٘غبٖ زر زٔبی ٔ 4 °Cتقاُ ٔای ؽاٛز).
ایٗ تغت زر  %65ثیٕبراٖ ثب عف٘ٛت ٔبیىٛپالعإب پ٘ٛٔٛٙیأ ٝثجات اعات (ثاٚ ٝیاض ٜزر ثیٕابراٖ ثبعالٔات) .ایاٗ تغات ثازای
ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝغیز اذتقبفی اعت چزا وٚ ٝاوٙؼ ٔتمبطع ثب ارٌب٘یغٓ ٞبی زیٍاز زارز (ٔاثال ٔٛ٘ٛٙوّئاٛس عفا٘ٛی ،آز٘اٛ
ٚیزٚط  ٚعبیتٍٔٛبِٚٛیزٚط) .تیتز ثبالی آٌّٛتیٙیٗ عزز ( )1:128زِیُ ٚخٛز ثیٕبری ٔبیىٛپالعٕبیی ٔی ثبؽس.
درمان ،يىترل ي پیشگیری
اریتزٔٚبیغیٗ ،تتزاعبیىّیٗ (زاوغی عبیىّیٗ)  ٚفّٛرٚویٞ ِٖٛٛٙبی خسیس ٔثُ ٌبتی فّٛوغبعیٗٛٔ ،وغی فّٛوغبعیٗ ثا ٝطاٛر
یىغبٖ زر زرٔبٖ عف٘ٛت ٞبی ٔبیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙیٔ ٝثرز٘س .تتزاعبیىّیٗ  ٚفّٛرٚویِٖٞٛٛٙب زر ثبِغیٗ ٔقزف ٔای ؽاٛزٔ .شیات
تتزاعبیىّیٗ ایٗ اعت و ٝغبِجب ثز ضس عبیز ٔبیىٛپالعٕبٞب  ٚوالٔیسیب ٞب ی عبُٔ اٚرتزیت غیز ٌٛٙوٛوی ٔثرز ٞغتٙس .ثز ذالف
عبیز ٔبیىٛپالعٕبٞبٔ ،بیىٛپالعٕب ٔٛٞیٙیظ ث ٝاریتزٔٚبیغیٗ ٔماب ْٚاعات ٌ ٚابٞی اٚلابت اس زاوغای عاّیٗ  ،آسیتزٔٚبیغایٗ،
تتزاعبیىّیٗ  ٚوّیٙسأبیغیٗ ثزای زرٔبٖ عف٘ٛت ٞبی ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔمب ْٚاعتفبزٔ ٜی ؽٛز .اریتزٔٚبیغیٗ ثزای زرٔبٖ اٚر ٜآ پالعٕب
اعتفبزٔ ٜی ؽٛز چزا و ٝثبوتزی ث ٝتتزاعبیىّیٗ ٔمب ْٚاعت.
پیؾٍیزی اس ثیٕبری ٞبی ٔبیىٛپالعٕب ٔؾىُ اعتٔ .بیىٛپالعٕب پ٘ٛٔٛٙی ٝثٚ ٝعیّ ٝتٕبط ٘شزیه ٔٙتمُ ٔی ؽاٛز .اس آ٘دابیی
و ٝثیٕبراٖ ٔعٕٛال زر ٔست سٔبٖ طٛال٘ی آِٛزٔ ٜی ؽ٘ٛس خساعبسی أىبٖ پذیز ٘یغتٚ .اوغٗ ٞبی غیاز فعابَ  ٚس٘اس ٜضاعیف
ؽس٘ ٜب أیس وٙٙسٞ ٜغتٙس .ایٕٙی حفبظتی ایدبز ؽس ٜتٛع عف٘ٛت وٓ اعت .عف٘ٛت ثب ٔبیىٛپالعٕب ٔٛٞیٙیظ ،ص٘یتبِی ٚ ْٛاٚر ٜآ
پالعٕب تٛع تٕبط خٙغی ٔٙتمُ ٔی ؽٛز .ثٙبثزایٗ ایٗ ثیٕبری ٞب ٔی تٛا٘ٙس ثب پزٞیش اس تٕبط خٙغی یب اعتفبز ٜاس رٚػ ٞبی
ٔٙبعت ،پیؾٍیزی ؽ٘ٛس.
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خالصٍ
خالصٍی مایکًپالسما پىًمًویٍ

فیسیًلًشی ي ساختار
وٛچه تزیٗ ثبوتزی ثب س٘سٌی آساز ،لبزر ث ٝعجٛر اس فیّتزٞبیی ثب ٔٙفذ ٔ 0/45یىزٔٚتز.
فمساٖ زیٛار ٜعِّٛی ،غؾب حبٚی اعتز َٚو ٝزر ثیٗ ثبوتزی ٞب ٔٙحقز ث ٝفزز اعت.
رؽس آراْ (سٔبٖ تمغیٓ  1تب  6عبعت)ٛٞ ،اسی ٔطّك
يیريرو
ازٞغیٗ ث ٝپبیٔ ٝضٞ ٜبی عَّٞٛبی اپیتّیبَ ٔتقُ ٔیؽٛز ٙٔ ٚدز ث ٝاس زعت رفتٗ عَّٞٛابی اپیتّیابَ ٔاض ٜزار
ٔیؽٛز.
ث ٝعٛٙاٖ عٛپز آ٘تی صٖ عُٕ وززٛٔ ٚ ٜخت تحزیه ٟٔبخزت عّٞ َٛبی اِتٟبثی  ٚرٞبیی عبیتٛوبیٗ ٞب ٔی ؽٛز.
ثیٕبری ثس ٖٚرٚیساز فقّی ذبفی زر عزاعز خٟبٖ ؽبیع اعت (ثز ذالف ثیٕبری ٘بؽی اس اوثز پبتٛصٖ ٞبی تٙفغی)
عف٘ٛت ٞبی اِٚی ٝزر اطفبَ عٙیٗ  5تب  15عبَ رٚی ٔی زٞس أب تٕبْ عٙیٗ ث ٝثیٕبری حغبط ٞغتٙس.
اس طزیك اعتٙؾبق لطزات آئزٚعُ ٔٙتمُ ٔی ؽٛز.
پبتٛصٖ ٔرتـ ا٘غبٖ اعت.
بیماری َا
عف٘ٛتٞبی تٙفغی فٛلب٘ی
عف٘ٛتٞبی ٔدزای تحتب٘ی تٙفغی ؽبُٔ تزاوئٛثز٘ٚؾیت  ٚثز٘ٚىٛپ٘ٛٔٛٙی
تشخیص
(ٔزاخع ٝث ٝخس) 20 -3 َٚ
درمان ،يىترل ي پیشگیری
زارٚی ا٘تربثی اریتزٔٚبیغیٗ ،فّٛرٚویٞ ِٖٛٛٙبی خسیس یب تتزاعبیىّیٗ ،ایٕٙی زر ثزاثز عف٘ٛت ٔدسز طٛال٘ی ٘یغات
ٚ ٚاوغٗ غیز ٔثرز اعت.
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فصل بیست و یکن
باسیل های گرم هنفی هتفرقه،فلور هیکروبی

اهذاف فصل
دانشجویان با هطالعه این فصل قادر خواهنذ بود:
-

دس هَسد خلَكیات ػاختاسی ٍ کـت باػیلّای گشم هٌفی جذیذ تَضیح دٌّذ.

-

باػیلّای گشم هٌفی جذیذ سا ًام ببشًذ.

-

ػَاهل بیواسیضایی باػیلّای گشم هٌفی جذیذ سا ؿشح دٌّذ.

-

پاتَطًض ،سٍؿْای تـخیق ،دسهاى ٍ پیـگیشی ػفًَتْای ًاؿی اص باػیلّای گشم هٌفی جذیذ سا ؿشح دٌّذ.

-

دس هَسد فلَس هیکشٍبی ،اًَاع ٍ ًقؾ آًْا تَضیح دٌّذ.

باسیلهای گرم هنفی هتفرقه
باػیل ّای گشم هٌفیی جذییذ کیِ دس پضؿیکی هْین ّؼیتٌذ ٍ تیاکٌَى هیَسد بشسػیی یشاس ًگشفتیِاًیذ ،دس اییي فلیل هیَسد
بحث شاس هیگیشد (کادس .)11 -1
بارتونال
دس هیییاى گشٍّییی اص بییاکتشیّییا کییِ دس دّییِ اخیییش هنا،ؼییِ ؿییذًذ ،ت ضیییِ  16 srRNAهٌ ییش بییِ تـییخیق ٍ ؿٌاػییایی
جٌغ بیاستًَ ؿیذ .دس اییي جیٌغ ؿیاًضدُ گًَیِ ٍجیَد داسد .بیاکتشیّیایی ّؼیتٌذ کَتیاُ ،باػییلی ( 1.7μmتیا 0.5×1
تا  )0.3گشم هٌفیّ ،یَاصی بیا ًیاصهٌیذی ّیای سؿیذی ػیخت (ػیخت سؿیذ) .اگشگیِ اسگاًیؼینّیا هییتَاًٌیذ سٍی هحیی
ب د آگاس غٌی ؿیذُ سؿیذ کٌٌیذ ٍ،یی ًییاص بیِ هیذت اًکَباػییَى ّ 1-6فتیِای ٍ هحیی هشویَد داسًیذ .بیشای سؿیذ اٍ،ییِ
ًیاصهٌذ اتوؼفش ّ 37°Cوشاُ با  CO2هیباؿذ.
اػضای ایي جٌغ اًیَاع هختلفیی اص ویَاًیات هخیضى ّؼیتٌذ ،بیذٍى اییي کیِ ّییم بیویاسی دس آًْیا ای یاد کٌٌیذ .وـیشات
ًا ل دس بیواسیصایی دس اًؼاى ًقیؾ داسًیذ .بیِ د،ییل اییيکیِ بیاستًَ ًوییتَاًیذ دس هیضباًیاى دیگیش بیویاسیصا باؿیذ ،هیذ
ویَاًی بشای هنا،ؼِ پاتَطًض بیواسی دس دػتشع ًویباؿذ.
کادر  11 -1باسیلهای گرم هنفی هتفرقه ههن
ارگانیسن
باستًَ
باستًَ باػیلی فَسهیغ
باستًَ ٌّؼلِ
باستًَ کَییٌتاًا
کاسدیَباکتشیَم َّهیٌیغ
کاپٌَػایتَفاگا
اػتشپتَباػیلَع هًَیلی فَسهیغ

تاریخچه
بِ ًام باستَى کؼی کِ بشای اٍ،یي باس اسگاًیؼن سا ؿشح داد
باػیلی ؿکل
ٌّؼلِ بِ ًام هحقق آى دی ی ام ٌّؼلِ
اؿاسُ بِ تب پٌج سٍصُ
اؿاسُ بِ توایل ایي اسگاًیؼن دس ای اد اًذٍکاسدیت دس اًؼاى
اؿاسُ بِ ًیاص ایي اسگاًیؼن بِ دی اکؼیذ کشبي بشای سؿذ
اؿاسُ بِ هَسفََ،طی پلی هَسف دس ایي باکتشی
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باستًَ باػیلی فشهیغ ػضَ اكیلی اییي جیٌغ هیی باؿیذ کیِ هٌ یش بیِ بیویاسی بیاستًَلَصیغ هییؿیَد کیِ ییی بیویاسی
تبداس واد ّوشاُ با آًوی ؿذیذ (تب اٍسٍیا) بیَدُ ٍ ًْایتیا هٌ یش بیِ فیشم جلیذی هیضهي (ٍسٍگیا) هییؿیَد .بیاستًَلَصیغ بیِ
پییشٍ ،اکییَادٍس ٍ کلوبیییا هحییذٍد هیییؿییَد ٍ دس ًییَاوی اًییذهیی ًا ییل آى پـییِ خییاکی اص جییٌغ َ،کضٍهیییا tutzomyia
هیییباؿییذ .پییغ اص گییضؽ وـییشُ آ،ییَدُ بییاکتشی ٍاسد جشیییاى خییَى ؿییذُ ٍ تک یییش هییییابییذ ٍ بییِ دسٍى گلبییَ شهییض ًفییَر
هی کٌیذ .اییي ػویل هٌ یش بیِ افیضایؾ ؿیکٌٌذگی گلبیَ شهیض ٍ ػیَْ،ت پاکؼیاصی آى تَػی ؿیبکِ ستیکََ،اًیذٍتلیا ٍ
ًْایتا آًوی ؿذیذ هیؿَد .هییا،ظی ،آستشا،ظ ییا ٍ ػیشدسد اص ػ یین آى اػیت .اییي وا،یت بیا گؼیتشؽ ایوٌیی َّهیَسا پاییاى
هییابذ .دس فشم هیضهي بیاستًَلَصیغ ًیذٍ ّیای جلیذی ( )1-2cmسٍی پَػیت ایاّش ؿیذُ ٍ هوکیي اػیت اص  1-1هیاُ تیا
گٌذ هاُ ٍ ػا با ی بواًٌذ.
بییاستًَ کَئیٌتاًییا ػاهییل تییب خٌییذ یییا (تییب  5سٍصُ) ٍ ؿییایغ دس وییَ جٌ ی جْییاًی اٍ بییَد (کییادس  .)11-1بیوییاسی
هی تَاًذ اص ییی وا،یت بیذٍى ػ هیت تیا بیویاسی ػیخت ٍ ًیاتَاى کٌٌیذُ هت ییش باؿیذ .بیِ ویَس تیالییی بیویاساى ػ ئویی
گَى ػشدسد ،تب ،ضؼف ٍ دسد دس اػتخَاى ّیای وَییل (بیِ خلیَف ػیا پیا) سا داسًیذ .تیب هوکیي اػیت دس فاكیلِّیای
 5سٍصُ سخ بذّذ .اگشگِ تب خٌذ هٌ یش بیِ هیشم ًوییؿیَد ٍ،یی بیویاسی هییتَاًیذ ػیخت باؿیذّ .ییم هخیضى وییَاًی
بشای ایي بیواسی ؿٌاػایی ًـذُ اػت .بیواسی هیتَاًذ اص ؿخلی بِ ؿخق دیگش اص وشیق ؿالؾ هٌتقل گشدد.
اخیییشا گًَییِ بییاستًَ کَئیٌتاًییا بییا بیوییاسی آًظیَهییاتَص باػیییلی هییشتب ؿییذُ اػییت (ؿییکل  )11-1کییِ بیوییاسی پشٍ،یفشاتیییَ
ػشٍ ی هی باؿیذ ٍ دس بیویاساًی کیِ دس آًْیا ػیشکَد ػیؼیتن ایوٌیی كیَست گشفتیِ (افیشاد اییذصی) هٌ یش بیِ اًیذٍکاسدیت
ّن هی ؿَد .آًظیَهیاتَص باػییلی ًاؿیی اص بیاستًَ کَیٌتاًیا ابتیذا پَػیت ،بافیت صیشجلیذی ٍ اػیتخَاىّیا سا دسگییش هییکٌیذ
(بشخ ف بیواسی ًاؿی اص باستًَ ٌّؼلِ)ّ .واًٌیذ تیب خٌیذ ًا یل اییي بیویاسی ّیا ؿیالؾ بیذى بیَدُ ٍ بیویاسی ابتیذا بیِ
جوؼیتّایی (خاًَادُّا یی) کیِ بْذاؿیت صییش اػیتاًذاسد داسًیذ هحیذٍد هییؿیَدً .قیؾ اتیََ،طییی گًَیِ کَئیٌتاًیا ٍ دیگیش
گًَِّای باستًَ دس اًذٍکاسدیت داسای کـت هٌفی بِ ٍػیلِ هنا،ؼات ػشٍَ،طیکی كَست هیپزیشد.
باستًَ ٌّؼلِ ّوچٌیي هٌ ش بِ بیواسی آًظیَهیاتَص باػییلی هیی گیشدد ٍ،یی ابتیذا پَػیت ،غیذد ٌ،فیاٍی ییا کبیذ ٍ وحیا سا
دسگیش هیی کٌیذ (ّالاتییت پلییَصیغ) .د،ییل اخیت ف دس گیشایؾ بیِ اییي بافیتّیا هـیخق ًیؼیت .بیاستًَ ٌّؼیلِ هاًٌیذ
باستًَ کَئیٌتاًا هیتَاًذ هٌ یش بیِ اًیذٍکاسدیت باکتشییایی تحیت ویاد ؿیَد .بیاستًَ ٌّؼیلِ هؼیوَ بیویاسی پٌ یِ گشبیِ
هیباؿذ ،ایي بیواسی دس اثش تواع با گشبِ ویاد هیی ؿیَد (هی خ خشاؿییذى ،گیاص گیشفتي ،تویاع بیا کییّیای گشبیِ) .بیِ
وَس تیالیی بیواسی خیشاؽ گشبیِ ػفًَیت بییخنیش دس بچیِّیا بیَدُ کیِ خلَكییات آى آدًَپیاتی هیضهي غیذد ٌ،فیاٍی دس
هحیل آػیییب هییباؿییذ .گشگیِ باػیییل هییتَاًییذ دس بافیت غییذد ٌ،فیاٍی دیییذُ ؿیَد ،کـییت اییي اسگاًیؼیین هؼویَم هٌفییی
هی باؿذ .تـخیق نؼی بش پایِ ػ ئین ٍ ؿیَاّذ ػیشٍَ،طی اػیتَاس اػیت .بیاستًَ ٌّؼیلِ هییتَاًیذ اص وشییق خیَى تْییِ
ؿییذُ اص بیوییاساى داسای ًقییق ػیؼییتن ایوٌییی کیِ داسای بییاکتشیوی هییضهي ّؼییتٌذ (کـییتّییا بییِ هییذت ّ 3فتییِ یییا بیـییتش
اًکَبِ ؿًَذ) ،جذا ؿَد (ؿکل .)11-1
د،یل ایي کیِ اییي اسگاًیؼین سا بیشخ ف دٍ بیویاسی دیگیش هیی تیَاى اص کـیت جیذا ًویَد ٌّیَص هؼلیَم ًوییباؿیذ .دسهیاى
ػفًَییتّییای بییاستًَ پیچیییذُ بییَدُ گییشا کییِ او ػییات اًییذکی دسبییاسُ وؼاػیییت اسگاًیؼیین دس دػییتشع اػییت .بیوییاسی
خشاؽ گشبیِ بیِ دسهیاى ضیذهیکشٍبی جیَاد ًویی دّیذ .تیب خٌیذ  ،آًظیَهیاتَص باػییلیّ ،الاتییت پلییَصیغ ٍ اًیذٍکاسدیت
هیتَاًٌذ با جٌتاهایؼیي بِ تٌْایی یا با اسیتشٍهایؼییي دسهیاى گشدًیذ .ػفاَ،ػیالَسیيّیا بیا وییف گؼیتشدُ (ٍػییغا،نییف) بیِ
ًظش هیسػیذ کیِ هیرثش باؿیٌذ ٍ اسیتشٍهایؼییي ییا داکؼیی ػییکلیي هییتَاًٌیذ بیِ ویَس هَفقییتآهییض اػیتفادُ گشدًیذ .اهیا
هلشف آًتی بیَتییّیای باکتشیَاػیتاتیی بیا ػیَد بیویاسی دس استبیا هییباؿیٌذ .پٌییػییلیيّیای هقیاٍم بیِ پٌییػییلیٌاص،
ػفاَ،ػییالَسیيّییای ًؼییل اٍ ٍ کلیٌذاهایؼیییي دس ؿییشای آصهایـییگاّی فؼییا ًویییباؿییٌذ .ؿیییَع ػفًَتْییای بییاستًَ دس
افشاد آَ،دُ بِ  HIVکاّؾ پیذا کیشدُ ،گیشا کیِ اییي بیویاساى بیِ ویَس هؼویَ اص اسیتشٍهایؼییي ییا ک سیتشٍهایؼییي بیشای
جلَگیشی اص ػفًَت با هایکَباکتشیَم اٍیَم اػتفادُ هیکٌٌذ.
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کادر  11-1خ كِای اص هَاسد با،یٌی

بارتونال کویینتانا
تب خٌذ خ بیواسی با ػشدسد ؿذیذ ،تب ،ضؼف ٍ دسد اػتخَاىّای بلٌیذ ّویشاُ اػیت .تیب دس
فاكلِ  5سٍص بْبَد هییابذ.
آًظیَهاتَص باػیلیخ بیواسی پشٍ،یفشاتیَ ػشٍ دس بیواساى ضؼیف اص ًظش ایوٌی با دسگیشی پَػیت،
بافتّای صیشجلذی ٍ اػتخَاىّا ّوشاُ اػت.
اًذٍکاسدیت تحت وادخ ػفًَت ه ین اها پیـشًٍذُ اًذٍکاسدیَم.

بارتونال هنسله
آًظیَهاتَص باػیلیخ با دسگیشی پَػت ،غذد ٌ،فاٍی یا کبذ ٍ وحا ّوشاُ اػت.
اًذٍکاسدیت تحت وادخ هـابِ باستًَ کَییٌتاًا.
بیواسی پٌ ِ گشبِخ ٌ،فادًَپاتی ًاویِای هضهي هشتب با گٌ صدى گشبِ هیباؿذ.
کاردیوباکتریوم هوهینیس
اًذٍکاسدیت تحت وادخ هـابِ باستًَ کَییٌتاًا.
گونههای کاپنوسایتوفاگا
ػفًَتّای فشكتولبخ اًَاع هتؼذدی اص ػفًَتّا ؿاهل پشیَدًٍتیغ ،باکتشیوی ٍ اًیذٍکاسدیت
(اص گًَِّای تخویش کٌٌذُ کٌذ سؿذ  1یا  ، DF-1صخنّای واكل اص گاصگشفتگی ػ
(اص گًَِّای .)DF-2

یا گشبِ

استرپتوباسیلوس هونیلی فورهیس
تب گاصگشفتگی هَؽخ تب ًاهٌظن ،ػشدسد، ،شص ،دسد ػض ًی ٍ دسد هفاكل هشتب با گاصگشفتگی
جًَذگاى ،فاسًظیت ٍ اػتفشاؽ هشتب با تواع باکتشی با غزا یا آد.

شکل  .11-1ضایعات پوستی از آنژیوهاتوز باسیلی
به دلیل بارتونال هنسله
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شکل  .11-1باسیلوس هنسله رشذ روی بالد آگار
به دو نوع کلونی توجه کنیذ.

کاردیوباکتریوم
کاسدیَباکتشیَم َّهیٌیغ بِ باکتشیّایی گفتِ هی ؿَد کِ هٌ ش بِ اًذٍکاسدیت دس اًؼاى هییؿیًَذ ٍ تٌْیا ػضیَ اییي جیٌغ
هیباؿذ .باػیلّای گشم هٌفی غیشهتحشک ،کَگی ( 2ηmتا  ٍ )1×1گاّی پلیهَسفیؼن ،تخویش اًیذٍ ٍ اکؼییذاص ه بیت ٍ
کاتامص هٌفی هیباؿٌذ ٍ دس ه شای تٌفؼی فَ اًی  %77افشاد ػا،ن ٍجَد داسد .اًذٍکاسدیت اٍ،یي بیواسی اًؼاًی واد ؿیذُ بیِ
ٍػیلِ ایي باکتشی هیباؿذ.
اگشگِ اًذٍکاسدیت ًاؿی اص کاسدیَباکتشیَم َّهیٌیغ غیشهؼوَ اػت ،بؼیاسی اص ػفًَتّای هـابِ بِ د،ییل ٍییشٍمًغ پیاییي
ایي اسگاًیؼن ٍ سؿذ آّؼتِ آى دس ؿشای آصهایـگاّی تـخیق دادُ ًویؿَد .بیـتش بیواساًی کِ دگاس اًذٍکاسدیت ًاؿی اص اییي
باکتشی ؿذُاًذ اص بل ابت بِ بیواسی لبی ،تاسیخچِای اص بیواسی دّاًی یا دًذاًی بل اص گؼتشؽ ػ ئن کلیٌیکیی داؿیتِاًیذ.
اسگاًیؼن ّا ادسًذ اص وشیق اٍسٍفاسًکغ ٍاسد جشیاى خَى ؿذُ ٍ بِ بافت آػیب دیذُ لب هتلل ؿذُ ٍ بِ آّؼتگی تک یش یابذ.
بیواسی بِ كَست تحت واد بَدُ ٍ داسای ػ ئوی بِ كَست تیالیی هیباؿذ .ػَاسم بیواسی ًادس بَدُ ٍ بیواس پغ اص یی دٍسُ
دسهاى هٌاػب آًتیبیَتیکی بِ وَس کاهل بْبَد هییابذ.
جذاػییاصی بییاکتشی اص خییَى بییِ ٍػیییلِ کـییت تـییخیق اًییذٍکاسدیت سا نؼیییت هیییبخـییذ .اسگاًیؼیین دس کـییت بییِ
آّؼتگی سؿذ هیکٌیذ .اسگاًیؼین بیشای سؿیذ ًییاص بیِ  ٍ CO2سوَبیت داؿیتِ کیِ کلٌییّیای سییض ( )1mmسٍی ب دآگیاس
ٍ ؿییک ت آگییاس پییغ اص  3سٍص اًکَباػیییَى اییاّش هیییؿییًَذ .اسگاًیؼیین ًویییتَاًییذ سٍی هحییی هکییاًیکی ٍ یییا دیگییش
هحی ّای اًتخابی کِ بشای باػیلّای گشم هٌفی بیِ کیاس هییسًٍیذ سؿیذ هییکٌیذ .کاسدیَبیاکتشیَم ّیَهیٌیغ هییتَاًیذ اص
سٍی خییَاف سؿییذ ،خلَكیییات هَسفَ،ییَطیکی ٍ تؼییتّییای بیَؿیییویایی تـییخیق دادُ ؿییَد .کاسدیَبییاکتشیَم ّییَهیٌیغ
ًؼییبت بییِ آًتیییبیَتییییّییا وؼییاع بییَدُ ٍ بیـییتش ػفًَییتّییای ًاؿییی اص آى بییِ وییَس هَفقیییتآهیییض بییا پٌیییػیییلیي یییا
آهالیػیلیي بیِ هیذت ّ 1-6فتیِ دسهیاى هیی ؿیًَذ .اًیذٍکاسدیت ًاؿیی اص کاسدیَبیاکتشیَم ّیَهیٌیغ هؼویَم بیِ آى هقیاٍم
اػت.
کاپنوسایتوفاگا
اػضیای ایییي جییٌغ باػیییلّییای گییشم هٌفییی سؿییتِای ییادس بییِ سؿییذ دس ؿییشای ّییَاصی ٍ بیییّییَاصی ٍ دس وضییَس CO2
هیییباؿییٌذ .ایییي جییٌغ بییِ دٍ گییشٍُ تقؼییین هیییؿییًَذخ ( )1تخویشکٌٌییذُّییای کٌییذ سؿییذ  (DF-2)1کییِ ؿییاهل  5گًَییِ
هیییباؿییذ)1( .1تخویشکٌٌییذُّییای کٌذسؿییذ  (DF-2)2کییِ ؿییاهل  1گًَییِ اػییت DF-1 .دس اٍسٍفییاسًکغ اًؼییاى کلییًَیضُ
ؿذُ ٍ با پشییَدًٍتیغ ،بیاکتشیوی ٍ بیِ ًیذست اًیذٍکاسدیت هیشتب اػیت ٍ  DF-2دس اٍسٍفیاسًکغ گشبیِ ٍ ػی کلیًَیضُ
ؿذُ ٍ با صخنّای گاصگشفتگی دس استبا هیباؿذ.
Dysgonic fermenter 1
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ػالؼیییغّییای ؿییذیذ کاپٌَػییایتَفاگا هیییتَاًییذ دس بیوییاساًی کییِ اػییاللٌکتَهی کییشدُاًییذ یییا دگییاس اخییت ػولکییشد کبییذ
هیییباؿییٌذ (ػیییشٍص) سخ دّییذ .اک ییش ػفًَییتّییای کاپٌَػییایتَفاگا هیییتَاًٌییذ بییا ػفاَ،ػییالَسیيّییای ٍػیییغا،نیییف،
فلَسٍکَییٌََ،ىّا یا پٌیػیلیي دسهاى هیؿَد .ػَؽّا بِ وَس تیالیی هقاٍم بِ آهیٌَگلیکَصیذّا هیباؿٌذ.
استرپتوباسیلوس
اػتشپتَباػیلَع هیًَیلی فیشهیغ ػاهیل بیویاسی تیب گیاصگشفتگی هیَؽ هییباؿیٌذ .هیًَیلی فیشهیغ وَییل ،سییض (5ηm
تا  0.5×1تا  ٍ ) 0.1گشم هٌفیی بیَدُ کیِ بیِ ویَس ضیؼیف سًی گشفتیِ ٍ دس هحیی ّیای کٌْیِ خاكییت پلییهَسفیؼین
داسد .گشاًَ ّا ّواًٌذ تؼبیح دیذُ هیؿًَذ (ؿکل .)11-3

شکل  .11-3رنگآهیسی گرم از استرپتوباسیلوس هونیلی فورهیس
به اشکال پلی هورفیک و تورمهای تاولی دقت کنیذ.

ٍ گشبیِ)

باکتشی دس ًاصٍفاسًکغ هَؽ ٍ دیگش جًَذگاى کَگی ٍ ّوچٌیي ویَاًاتی کِ اص جًَذگاى ت زیِ هیکٌٌذ (ه ل ػی
دیذُ هی ؿَد .دس هؼشم شاس گشفتي با ست ،هَؽ ٍ آَ،دگی آد ٍ غزا باػث ػفًَت اػتشپتَباػیلَع هیؿَد.
ػفًَت اًؼاًی ًاؿی اص گاصگشفتگی جًَذگاى (تب گاص گشفتگی خشگَؽ) یا هلشف آد ٍ غزاّای آَ،دُ (تیب ّاٍسّییل) اػیت.
پغ اص وی دٍسُ کوَى  1تا  17سٍص ػ ئن بِ كَست تب هٌظن ،ػشدسد، ،شص ،هیا،ظیا ٍ آستشا،ظی هـخق هیؿَد .بؼذ اص گٌذ سٍص
ساؽّای هاکََ،پاپَمس ااّش هی ؿَد .دس كَست ػذم دسهاى ػیَد ٍ باصگـیت ػیشدسد ،آستشا،یظی ٍ اخت متیی ًظییش کاسدییت،
هٌٌظیت ،پٌَهًَی دیذُ هیؿَد .اػتفشاؽ ٍ فاسًظیت اص ػ ئن تب ّاٍسّیل اػت (ًامگزاسی بِ د،یل اپیذهی دس هٌنقیِ ّاٍسّییل
بَدُ اػت).
خَى ٍ هایؼات هفللی بشای جذاػاصی اػتشپتَباػیلَع هًَیلی فَسهیغ اػتفادُ هیؿَد .اسگاًیؼن هییتَاًیذ سٍی هحیی ّیای
ه زی واٍی  %15خَى %17 ،ػشم اػب یا گَػا ِ،یا  %5هایغ آػیت سؿذ کٌذ .هًَیلی فَسهیغ سؿذ آّؼتِ داؿتِ ٍ دس ویذا ل
 3سٍص سؿذ هیکٌذ .هَ ؼی کِ سٍی هحی هایغ سؿذ هیکٌذ بِ كَست تَپ بذهیٌتَى ٍ 1سٍی آگاس بِ كیَست کلٌییّیای گیشد
کَگی با ااّشی ؿبیِ بِ تخنهشؽ ًیوشٍ دیذُ هیؿَد .تـخیق اسگاًیؼنّا هـکل اػت صیشا اص ،حیا بیَؿییویایی غیشفؼیا
بَدُ گشگِ اص گلَکض ٍ کشبَّیذسات اػیذ تَ،یذ هیکٌذ .سٍؽ ابل بَ بشای ؿٌاػایی اػتفادُ اص ػیکاًغ طًیی 16 srRNA
اػت .تؼتّای ػشٍَ،طی کِ هیتَاًٌذ آًتیبادیّای ضذ اػتشپتَباػیلَع سا ؿٌاػایی کٌٌذ دس آصهایـگاُّیای سفیشاًغ هیَسد
اػتفادُ شاس هیگیشد .تیتش  ≤ 1یا افضایؾ گْاس تیتش بِ ػٌَاى تیتش ه بیت دس ًظیش گشفتیِ هییؿیَد .بیاکتشی بیِ بؼییاسی اص
80

آًتیبیَتییّا وؼاع اػت ه ل پٌیػیلیي (کِ بش ضذ دیَاسُ ػلَ،ی فؼا ًیؼت) ٍ داکؼیػایکلیي.

Puffballs 1
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فلور هیکروبی طبیعی در بدى انساى
ٝاش ٟكٔٞر ٗیٌرٝبی عبیؼی ٗؽیصؿ ًٜٜیه ٟخ٘ؼیتی از ٗیٌرٝارُاٛعییٖ ١یا اظی ًی ٠در پٞظی  ٝؿؽیا ٗصیاع اؼیصاؾ ظیآٖ
 ٝعبیؼ اظتورار یاكت ٠اٛه .در زٗی ٠ٜضضٞر كٔٞر ٝیرٝظ عبیؼ در اٛعا ٙؼي  ٝتردیه ٝخٞد دارد.
پٞظ  ٝؿؽا١ا ٗصاع ٘١یٞار ٟاٛیٞاػ از ٗیٌرٝارُاٛیعیٖ ١یا را ض٘یْ ٗی ًٜٜیه ًی ٠در دُ ٝیر ٟٝبیسرٍ هیرار ٗیِیرٛیه )1( :كٔیٞر
ٗیٌرٝب ٗویٖ ؼاْٗ اٞٛاع ثابت از ٗیٌرُٝاٛیعیٖ ١یا ًی ٠در ییي ٛاضییٗ ٠ؼیی ٚاز بیه ٝ ٙدر ییي ظی ٚخیاؾ یاكی ٗی ؼیٞد اُیر
ای ٚكٔٞر ٗیٌرٝب دظیتٌار ؼیٞد بالكاـیٔ ٠خیایِسیٗ ٚی ُیردد )2( .كٔیٞر ٗیٌرٝبی ٗٞهی ًیٗ ٠یٌرٝارُاٛیعیٖ ١یا بی٘یاریسا ٝ
یا بآو ٟٞبی٘اریسا را ؼاْٗ ٗی ُیردد  .ایی ٚكٔیٞر ٗیٌرٝبی از ٗطییظ بی٘یار ظرزؽی٘ٗ ٠ی ُییرد اٗیا باػی ابیتال بی ٠بی٘یار ٘ٛی
ؼٞد بٌٔ ٠برا ظاػ ١ا رٝز١ا  ٝییا ١لتی١ ٠یا در پٞظی ییا ؿؽیا١ا ٗصیاع الٛیُ ٠سیٜی ٗیٌٜیه ٓٝی بی ٠عیٞر دائیٖ اظیتورار
 ٘ٛیابه .اُر كٔٞر ٗیٌرٝبی ٗوییٖ ٜٗتؽیر ؼیٞد ٌٗ٘ی ٚاظی الٛیُ ٠سیٜی ًیرد ٟتٌثییر یاكتیٞٗ ٝ ٠خی ابیتال بی ٠بی٘یار ؼیٞد.
ارُاٛیع٘٢ای ً ٠بغٞر ؼایغ از ١ ٠ٛٞ٘ٛیا ٛیٞاض ٗتلیا ٝبیه ٙخیها ظیاز ٗی ُردٛیه بی ٠ػٜیٞا ٙكٔیٞر ٗیٌرٝبی عبیؼی در ٛظیر
ُركت ٗ ٠ؼٛٞه .عبو ٠بٜه كٔٞر ٗیٌرٝب عبیؼ در خه 21-3 ّٝك٢رظ ؼه ٟاظ .
بٛ ٠ظر ٗ رظه ٗیٌرٝارُاٛیعٖ١ای ًیٗ ٠ی تٞاٜٛیه در آزٗایؽیِاً ٟؽی داد ٟؼیٛٞه كویظ بصؽی از كٔیٞر ٗیٌرٝبی ٗٞهی ییا كٔیٞر
ٗیٌرٝب ی دایییٖ ١عییتٜه .اُییر از ٝاًییٜػ زٛدیییر ٟپٔی٘ییراز بییرا تٌثیییر  RNAریبییٞزٗ  16Sبییاًتر اظییتلاد ٟؼییٞد بعیییار از
باًتر ١ای را ٗ تٞا ٙؼٜاظیای ًیرد ًی ٠تیاًٛ ٜٙٞاؼیٜاختٗ ٠اٛیه ٟاٛیه .اٌٗیا ٙؼٜاظیای زٜیی ٚبیاًتر ١یای در ترؼیطا ٝاشٙ
در ٝاشیٜٞز باًتریای ٝخٞد دارد .اضت٘االٌ تؼیهاد ُٛٞی١٠یای ًی ٠كٔیٞرٗیٌرٝب عبیؼی را ٗی ظیازٛه بعییار بیؽیتر از تؼیهاد اظی ًی٠
ت ی اً ٜٙٞؼییٜاخت ٠ؼییه ٟاٛییه .بٜییابرای ٚؼییٜاخت ًییٗ ٠ییا از كٔییٞرٗیٌرٝب عبیؼ ی داریییٖ در ضییاّ تـییییر اظ ی  .بیی٘١ ٠ییی ٚترتی ی
ٗیٌرٝارُاٛیعٖ١ای ً ٠هبالً ؼٜاختٛ ٠ؽه ٟیا ب ٠ػٜٞا ٙكٔٞر ٗیٌرٝب عبیؼ بٞدٛه اضت٘االً با ابتال ب ٠بی٘ار ارتباط دارٛه.
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جدول  12-3فلور طبیعی باکتریایی
اظتاكیًًٔٞٞٞض اپیهرٗیهیط اظیتاكیًًٔٞٞٞض اٝرئیٞض (بیا تؼیهاد ًیٖ) ُٛٞی١٠یا ٗیٌرًٝیٞى ُٛٞی١٠یا
پوست
ؿیییر بی٘ییاریسا ٛیعییریا اظییترپت٢ًًٞٞا آٓلییا ٓٞ٘١یتیییي  ٝؿیییر ٓٞ٘١یتیییي دیلترٝئیییه١ا ُٛٞیی١٠ییا
پرٝپییی ٛٞبییاًتریُٛٞ ٕٞیی١٠ییا پیتٞاظییترپتًٞٞى تؼییهاد اٛییهً از بوییی ٠ارُاٛیعییٖ١ییا (ُٛٞیی١٠ییا ًاٛهیییه١ا
ُ١٠ٛٞا اظیٜتٞباًتر  ٝؿیر.)ٟ
ٗوادیر زییاد از بیاًتر ١یا زییر :دیلترٝئییه١ا ُٛٞی١٠یا ؿییر بی٘یار زا ٛیعیریا اظیترپتًٞٞى١یا
حلقققق -بینققققی آٓلآٞ٘١یتیییي اظییتاكیًًٔٞٞٞض اپیهرٗیییهیط اظییترپتًٞٞى١ییا ؿیییر ٓٞ٘١یتیییي بیی ١ییٞاز ١ییا (ُٛٞیی٠
١ییا بعیییار زیییاد ًیی ٠اٌٗییا ٙك٢رظیی ًییرد ٙآ٢ٛییا ٝخییٞد ٛییهارد :تؼییهاد از ُٛٞیی١ ٠ییا پییرٝٝتال
(نازوفارنکس)
ًًٞع ١ا ب ٞ١از ُ١٠ٛٞا كٞزٝباًتری ٝ ٕٞؿیر.)ٟ
ٗوییادیر ً٘تییر از ارُاٛیعییٖ١ییا در ٘١را ١ی بییا ارُاٛیعییٖ ١ییا بییاالٗ :ص٘ر١ییا ُٛٞیی١ ٠ییا ٞ٘١كیٔییٞض
پًٜٞٞٗٞى ١ا اظتاكیًًٔٞٞٞض اٝرئٞض باظیْ ١ا ُرٕ ٜٗل ٛیعریا ٜٜٗصیتیهیط.
اٛییٞاع خییاٞٛاد ٟاٛترٝباًتریاظیی ٠بیی ٠ؿیییر از ظییآ٘ٛٞال ؼیییِال  ٝیرظیییٜیا ٝیبریییُٛٞ ٝ ٞیی١ ٠ییا ً٘ریٔٞبییاًتر.
باظیْ١ا ُرٕ ٜٗل كاهیه هیهر تص٘ییر دًعیترٝز اٛترًٝیٞى ١یا اظیترپتًٞٞى ١یا آٓلیا ٓٞ٘١یتییي ٝ
سیسققتن اققوار
ؿیر ٓٞ٘١یتییي دیلترٝئییه١ا اظیتاكیًًٔٞٞٞض اٝرئیٞض در تؼیهاد اٛیهى ٗص٘ر١یا در تؼیهاد ًیٖ بی٢یٞاز
و رکتوم
١ا در تؼهاد زیاد
تؼهاد زیاد از بیاًتر ١یا ُٛٞ :ی١٠یا ًٞریٜی ٠بیاًتریُٛٞ ٕٞی١٠یا الًتٞباظییْ اظیترپت٢ًًٞٞا آٓلیا-
ٓٞ٘١یتیییي  ٝؿیییر ٓٞ٘١یتیییي ُٛٞیی١٠ییا ؿیییر بی٘ییار زا ٛیعییریاٗ .یٌرٝارُاٛیعییٖ ١ییای در ترًی ی ًیی٠
ا٘١ییی ٛهارٛییه :اٛترًٝییٞى١ییا اٛترٝباًتریاظیی ٝ ٠دیِییر باظیییْ١ییا ُییرٕ ٜٗلیی اظییتاكیًًٔٞٞٞض
اپیهرٗیهیط ًاٛهیها آٓبیٌاٛط ٗص٘ر١ا  ٝؿیر.ٟ
سیستن تناسلی

بی ١یٞاز ١ییا (در تؼیهاد بعیییار زییاد) بی ١یٞاز ١یای ًییٌ٘ٗ ٠ی ٚاظی ا٘١یی داؼییت ٠باؼیٜه :پیرٝٝتال
ًٔعتریهی١٠ُٛٞ ٝ ٕٞا پرتٞاظترپتًٞٞى.
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نقش فلور هیکروبی هقین
ٗیٌر ٝارُاٛیعٖ ١ای ً ٠بی ٠عیٞر ثابی در ظیغٞش بیهٝ ٙخیٞد دارٛیه بفیٞر ١یٖ ظیلرُ (ًٜ٘عیاّ) زٛیهُ ٗی ًٜٜیه ٗ .ییساٙ
تد٘غ آ٢ٛا در یي ٛاضییٗ ٠ؼیی ٚبی ٠كاًتٞر١یا كیسیٞٓٞشییي ٗتلیاٝت از هبییْ درخی ٠ضیرار رعٞبی ٝ ٝخیٞد پیار ٟا ٗیٞاد ؿیاای
 ٝػٞاْٗ ٗ٢یار ًٜٜیه ٟبعیتِ دارد .ضضیٞر اییٗ ٚیٌرٝارُاٛیعیٖ ١یا ٛویػ ضییات ٛیهارد زیرا ًی ٠ضیٞاٛیا "كاهیه ٗیٌرٝارُاٛیعیٖ"
ٗ ی تٞاٜٛییه بیی ٠زٛییهُ خییٞد اداٗیی ٠دٜ١ییه .در برخ ی از ٛییٞاض بییه ٙكٔییٞرٗیٌرٝب ٗویییٖ ٛوییػ ٗییٞثر در ٢ِٛییهار ظییالٗ ٝ
ػٌ٘ٔییرد عبیؼیی دارد .اػضییا كٔییٞرٗیٌرٝب ٗویییٖ در ظیعییتٖ ُییٞارغ ٝیتییاٗی K ٚرا ظییٜتس ًییرد ٝ ٟدر خییا ترًیبییا ؿییاای
ٌ٘١ار ٗ ًٜٜیه .در ؿؽیا١ا ٗصیاع  ٝدر پٞظی كٔیٞر ٗیٌرٝبی ٗوییٖ ٌٗ٘ی ٚاظی از الٛیُ ٠سیٜی بیاًتر ١یا بی٘یار زا
خٔییُٞیر ًییرد ٝ ٟاز را ٟپهیییه" ٟتییهاخْ ػ٘ییْ باًتریییای " از بییرٝز بی٘اری٢ییا اضت٘ییآ پیؽ یِیر ًٜٜییهٌٗ .اٛیعییٖ تییهاخْ ػ٘ییْ
باًتریای آؼٌار ٛیع  .ای ٚپهیهٌ٘ٗ ٟی ٚاظی ٗربیٞط بی ٠رهابی بیاًتر ١یا بیرا ُیرٛیه١ ٟیا ییا خایِیا١ ٟیا اتفیاّ در ظیّٔٞ
١ا ٗیسبا ٙرهابی بیرا ترًیبیا ؿیاای ٗ٢یار رهیابت بیرا برداؼی ٗطفیٞال ٗتابٓٞییي ییا ظی٘ ٢ٗ ٝیار رهیابت بیا تٓٞییه
آٛت بیٞتیي ١ا یا باًتریٞظی١ ٚیا  ٝییا ظیایر ٌٗاٛیعیٖ ١یا باؼیه .ظیرً ٞكٔیٞر عبیؼی باػی پهییه آٗیه ٙخایِیاٜٗ ٟاظیب بیرا
ارُاٛیعٖ ١ا ٗطیغ  ٝیا دیِر ارُاٛیع٘٢ا در ظایر ٛویاط بیهٗ ٙی ُیردد .ایی ٚارُاٛیعیٖ ١یا بی ٠ػٜیٞا ٙكرـی عٔی ركتیار ًیردٟ
 ٌٚ٘ٗ ٝاظ باػ بی٘ار ؼٛٞه.
ب ٠ػبار دیِر در بؼض از ؼرایظ خیاؾ اػضیا كٔیٞر عبیؼی ظیب بی٘یار ٗی ؼیٛٞه .ایی ٚارُاٛیعیٖ ١یا بیٓ ٠طیاػ ٗطیهٝدی
١ییای ًیی ٠در ٗطیییظ ٝخییٞد دارد بیی ٠ـییٞر ؿیییر ت٢ییاخ٘ ظییازُار یاكتیی ٠اٛییه .اُییر ایییٗ ٚیٌرٝارُاٛیعییٖ ١ییا از ٗطییهٝدی ١ییا
ٗطیغ خارج ؼه ٝ ٟدر در ٙٝخریا ٙخی ٙٞییا باكت٢یا ٝارد ؼیٛٞه ٗی تٞاٜٛیه بی٘یاریسا باؼیٜه .بیرا ٗثیاّ اظیترپتًٞٞى ١یا ُیرٟٝ
ٝیریهاٛط ؼیایغ تیری ٚارُاٛیعیٖ ١یا كٔیٞرٗیٌرٝب ٗوییٖ در ظیعیتٖ تٜلعی كٞهیا١ ٛعیتٜه .اُیر تؼیهاد زییاد از ایی ٚارُاٛیعیٖ
١ا در ِٜ١إ ًؽیه ٙدٛیها ٝ ٙییا خراضی ٓیٞز ٟبیُ ٠یردغ خیٝ ٙٞارد ؼیٛٞه ٗی تٞاٜٛیه در دریسی١ ٠یا آظیی دییه ٟییا ٗفیٜٞػ
هٔی ًاؼییت ٠ؼییه ٝ ٟاٛییهًٝاردی ػلیی ٛٞایدییاد ٘ٛایٜییه .در خراضی ١ییا خلیییق (بییرا ٛٞ٘ٛییً ٠ؽیییه ٙدٛییها ٝ ٙییا ٗعییٞاى زدٙ
ؼهیه) تؼهاد ً٘ از ارُاٛیعٖ ١یا بی ٠عیٞر ٗیٞهت در ُیردغ خیٝ ٙٞارد ٗی ؼیٛٞهُٛٞ .ی١ ٠یا باًتریٞئییه ؼیایؼتری ٚبیاًتر ١یا
ٗویٖ در رٝد ٟبسرٍ ١عتٜه ً ٠در آٛدا ًیاٗالً بی آزارٛیه اٗیا اُیر بی ٠دٛبیاّ خراضی ١یا در كضیا پریتیٞئ ٝ ٚییا در باكی ١یا ِٓیٚ
(٘١یرا ٟبیا بیاًتر ١یا دیِیر) ٝارد ؼیٛٞه بیرٝز زیرى  ٝبییاًتری٘ را بی٘١ ٠یرا ٟخٞاٜ١یه داؼی ٗ .ثآ٢یا دیِیر در ایی ٚزٗیٜیی٠
ٝخییٞد دارد اٗییا در ١ییر ضییاّ ٌٛتیی٢ٗ ٠ییٖ آ ٙاظ ی ًیی ٠كٔییٞر ٗیٌرٝب ی ٗویییٖ ب ی آزار بییٞد ٝ ٟدر خایِییا ٟعبیؼ ی خییٞد  ٝدر ـییٞر
ظالٗ در ظیعتٖ ١ا دكاػ ٗیسباٗ ٙلیه ٛیس ١عتٜه.
فلور طبیعی پوست
بییٓ ٠طییاػ ٗدییاٝر  ٝت٘ییاض ٗییها ٕٝبییا ٗطیییظ پٞظی بییه ٙضییاٗ ٝیٌرٝارُاٛیعییٖ ١ییا ٗییٞهت اظی  .در ١ییر ضییاّ در ٜٗییاعن
اٛاتٗٞیي ٗتلا ٝبه ٙكٔٞرٗیٌرٝب ٗوییٖ ثابی ؼیٜاخت ٠ؼیه ٟا ٝخیٞد دارد ًی ٠تطی تیاثیر ترؼیطا ػیادا خیاؾ در پٞؼییهٙ
ٓباض  ٝیا ٗداٝر با ؿؽا١ا ٗصاع (د١ا ٙبیٞٛ ٝ ٜاض پری )٠ٜهرار ٗ ُیرد.
باظیییْ ١ییا دیلترٝئیییه  ١یٞاز  ٝبی٢ییٞاز (ٗاٜٛییه ًٞریٜیی ٠بییاًتری ٕٞپرٝپییی ٛٞبییاًتری )ٕٞاظییتاكیًٔٞٞى ١ییا ١ییٞاز  ٝبی٢ییٞاز
ؿیییر ٓٞ٘١یتیییي (اظییتاكیًًٔٞٞٞض اپیهرٗیییهیط ُییا ١اظییتاكیًًٔٞٞٞض اٝرئییٞض ُٛٞ ٝیی١ ٠ییا پرتٞاظییترپتًٞٞى) باظیییْ ١ییا
ُرٕ ٗثب ٞ١از اظرٞردار ً ٠بی ٠كراٝاٛی در ١یٞا آ  ٝخیاى یاكی ٗی ؼیٛٞه اظیترپتًٞٞى ١یا آٓلیا ٓٞ٘١یتییي (اظیترپتًٞٞى
١ییا ٝیریییهاٛط)  ٝاٛترًٝییٞى ١ییا (ُٛٞیی١ ٠ییا اٛترًًٞٝییٞض)  ٝباظیییْ ١ییا ًییٓٞیلرٕ ُییرٕ ٜٗلیی  ٝاظیییٜتٞباًتر١ا بییارزتریٚ
ٗیٌرٝارُاٛیعٖ ١ا ٗوییٖ در پٞظی ١عیتٜه  .هیارذ ١یا ٗ ٝص٘ر١یا اؿٔی در زیی١ ٚیا پٞظی یاكی ٗی ؼیٛٞه ٗ ٝایٌٞبیاًتریٕٞ
١ا ؿییر بی٘یاریسا  ٝاظیهكعی در ٜٗیاعن ؿٜی از زربی (ُیٞغ خیارخ اػضیا تٜاظیٔ ) ضضیٞر دارٛیه .از ٗییا ٙكاًتٞر١یای ًی٠
در ضییاف ٗیٌرٝارُاٛیعییٖ ١ییا ؿیییر ٗویییٖ از ظییغص پٞظی ا٘١یی دارٛییه ًییا١ػ  pHاظیییه١ا زییر در ترؼییطا ؿییه١ ٟییا
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زرب ٝ ٝخٞد ٓیسٝزیٖ ١عتٜه .ػرم رییس ؼیهیه ؼعتؽی ٞبیه ٝ ٙاظیتط٘إ ١ییر ًیهإ ٘ٛی تٞاٜٛیه كٔیٞر عبیؼی ٗوییٖ را ضیاف
ًٜٜه  ٝییا اییً ٚی ٠بی ٠عیٞر هابیْ تیٞخ ٢تؼیهاد آ ٙرا تـیییر بهٜ١یه .در ؼعتؽی ٞبیا ـیاب١ ٙٞیا ضیاِ١ ٝسأًیرٝك ٝ ٚییا دیِیر
ضهػلًٜٜ ٛٞه١ ٟا تؼهاد ٗیٌرٝارُاٛیعٖ ١ا ظیغط ٌٗ٘ی ٚاظی ًیا١ػ یابیه اٗیا ضتی اُیر بی ٠عیٞر ًاٗیْ از ت٘یاض بیا دیِیر
ٞٛاض پٞظ  ٝیا ت٘اض با ٗطیظ پر١ییس ؼیٞد بی درٛیَ كٔیٞرٗیٌرٝب از ؿیه١ ٟیا زربی  ٝػیرم ظرزؽیُ٘ ٠ركتی ٝ ٠دٝبیار ٟبی٠
ظرػ خایِسی ٗ ٚؼٞد .اظتلاد ٟاز یي پاٛع٘ا ٙبعیت ٠باػی اكیسایػ ؼیهیه در ًیْ خ٘ؼیی ٗیٌرٝبی ٗی ؼیٞد .بی ١یٞاز ١یا
 ٝبییاًتر ١ییا ١ییٞاز اؿٔ ی در ٗدییاٝر بییا یٌییهیِر ػل ٛٞی ١ییا ظیٜرشیعیی٘ (ُییاِٛر ٙآت٢ییا كاظیییا ٘١ییرا ٟبییا ٌٛییرٝز
ظٔٓٞی ) را در پٞظ  ٝباك ١یا ٛیرٕ ٗٞخی ٗی ؼیٛٞه  .در اؿٔی ٗیٞارد بیاًتر ١یا بصؽی از كٔیٞر عبیؼی ١عیتٜه .از آٛدیای
ًٗ ٠ؼ٘ٞالً ٗصٔیٞع از ارُاٛیعیٖ ١یا ؼیرً دارٛیه ٗؼركی ًیرد ٙییي ارُاٛیعیٖ خیاؾ بی ٠ػٜیٞاٗ ٙعیو ّٞضیایؼ ٠پییػ رٛٝیهٟ
اٌٗا ٙپایر ٛیع .
فلورطبیعی دهاى و سیستن تنفسی فوقانی
در كٔییٞر ٗیٌرٝبیی بیٜیی ًٞریٜیی ٠بییاًتری١ ٕٞییا اظییتاكیًٔٞٞى ١ییا ( اظییتاكیًًٔٞٞٞض اپیهرٗیییهیط اظییتاكیًًٔٞٞٞض اٝرئییٞض) ٝ
اظترپتًٞٞى ١یا ضضیٞر دارٛیه .در بیه ٝتٓٞیه ؿؽیا١ا ٗصیاع د١یأُ ٝ ٙی ٞاظیتریْ ١عیتٜه اٗیا ٌٗ٘ی ٚاظی در ِٜ١یإ ػبیٞر از
ًاٛاّ زای٘یا ٛبیٝ ٠ظییٔٗ ٠یٌرٝارُاٛیعیٖ ١یا ٝاش ٙآٓیٞد ٟؼیٛٞه .در ٗیه زٗیا 4-12 ٙظیاػ پیط از تٓٞیه اظیترپتًٞٞى ١یا
ٝیریییهاٛط بیی ٠ػٜییٞا ٙبییارزتری ٚاػضییا كٔییٞر ٗیٌرٝبی ٗویییٖ اظییتورار یاكتیی ٝ ٠بییرا ت٘ییإ ػ٘ییر بییاه ٗ ی ٗاٜٛییه .آ٢ٛییا اضت٘ییاالً از
ظیعتٖ تٜلع ٗیادر  ٝاعراكییاٜٗ ٙؽیا ٗی ُیرٛیه .در اٝاییْ زٛیهُ اظیتاكیًٔٞٞى ١یا ١یٞاز  ٝبی ١یٞاز دیرًٔٞیٞى ١یا
ُرٕ ٗثب دیرًٔٞٞى ١یا ُیرٕ ٜٗلی (ٛیعیریا ٗٞراًعیالًاتارآیط) دیلترٝئییه ١یا ُ ٝیا ١الًتٞباظییْ ١یا اضیاكٗ ٠ی ؼیٛٞه .در
ِٜ١ییاٗ ًیی ٠دٛییها١ ٙییا ؼییرٝع بیی ٠خٞاٛیی ٠زدٗ ٙیی ًٜٜییه ُٛٞیی١ ٠ییا پییرٝٝتال( بییٝ ٠یییص ٟپییرٝٝتال ٗالٛیٜٞشٛیٌییا) ُٛٞیی١ ٠ییا
كٞزٝباًتری١ ٠ُٛٞ ٕٞا رٝتییا ُٛٞ ٝی١ ٠یا ًاپٜٞظییتٞكاُا ٘١یرا ٟبؼضی از ٝیبری١ٞیا بی ١یٞاز  ٝالًتٞباظییْ ١یا اظیتورار ٗی
یابٜه .ب ٠عٞر عبیؼ ُٛٞی١ ٠یا آًتیٜٗٞیعیط در باكی ٓیٞز ٝ ٟباكی ٓثی ( ٠در اكیراد بیآؾ) ٗؽیا١هٗ ٟی ؼیٛٞه  ٝتیي یاختی١ ٠یا
ٗتٜٞػ ٛیس ٌٗ٘ ٚاظی ضضیٞر داؼیت ٠باؼیٜه ٗ .ص٘ر١یا ( ُٛٞی١ ٠یا ًاٛهییها) ٛییس در د١یاٝ ٙخیٞد دارٛیه .در ُٔی ٝ ٞتراؼی ٠كٔیٞر
ٗیٌرٝب ٗؽیاب ٢اظیتورار ٗی یابیه اٗیا در بیرٛٝػ ١یا عبیؼی تؼیهاد ٗطیهٝد از بیاًتر ١یا یاكی ٗی ؼیٛٞه .بیرٛٝػ ١یا
ًٞزي  ٝضبابس١ ٠ا بی ٠عیٞر عبیؼی اظیتریْ ١عیتٜه .در ظیعیتٖ تٜلعی كٞهیا ٛبیٝ ٠ییص ٟدر ُٔی ٞاظیترپت٢ًًٞٞا ؿیرٓٞ٘١یتییي
اظییترپت٢ًًٞٞا آٓلآٞ٘١یتیییي ٛ ٝیعییریا١ا ارُاٛیعییٖ ١ییا ؿآیی ١عییتٜه .اظییتاكیٔ٢ًًٞٞا دیلترٝئیییه١ا ٞ٘١كیٔییٞض پًٜٞٗٞییٞى
١ا ٗایٌٞپالظ٘ا  ٝپرٝٝتال ٛیس یاك ٗ ؼٛٞه.
در اؿٔ ٗٞارد ػل١ ٛٞا د١یا ٝ ٙظیعیتٖ تٜلعی ٗربیٞط بی ٠بی ١یٞاز ١یا اظی  .ػلٛٞی ١یا اعیراف دٛیها ٙآبعی١ ٠یا
اعراف دٛیها ٙظییٜٞزی ٗ ٝاظیتٞئیهی ترخیطیاٌ ٌٗ٘ی ٚاظی ٗربیٞط بی ٠پیرٝٝتال ٗالٛیٜٞشٛیٌیا كٞزٝبیاًتری ٝ ٕٞپرتٞاظیترٝپتًٞٞى
١یا باؼییه .آظریراظییی ٙٞبیسام (ضییا 112 ٝارُاٛیعییٖ از بیاًتر ١ییا بی ١یٞاز ١ ٝییٞاز ) اٌٗییا ٙدارد ػیاٗٔ بییرا ابییتال بیی٠
پ٘١ ٜٛٞٗٞرا ٟبا ٌٛرٝز آبع١ ٠ا ری ٝ ٠ػل ٛٞزرً كضا خ ٜباؼه.
نقش فلورطبیعی دهاى در پوسیدای های دنداى
در ِٜ١إ پٞظیهُ دٛیها ٙتصریی دٛیها ٙدر ظیغص آ ٙآؿیاز ؼیه ٝ ٟبی ٠ظی٘ ریؽی ٠دٛیها ٙپیؽیرٗ ٝی ًٜیه  .در ابتیها ظیغص
تاج دٛهاً ٠ً ٙاٗالً كاهه ظیٔ ّٞاظی ٗیٞاد ٗؼیه ٛخیٞد را از دظی ٗی د١یه .ایی ٚتـیییرا ٗربیٞط بی ٠تیاثیر ٗطفیٞال اظییه
اظ ً ٠در خریا ٙكرآیٜه تص٘یر باًتریای تٓٞییه ٗی ؼیٞد .تدسییٗ ٠یٜیا  ٝظیی٘ا ٙبیی ٚظیًٔ ٓٞی ٠در ٗراضیْ بؼیه رظ ٗی د١یه
ٗربٞط ب١ ٠ضٖ باك  ٖ١بٜه پرٝتوی ٜتٞظظ باًتر ١ا اظ .
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آٝیٗ ٚرضٔ ٠اظاظی در تٓٞییه پٞظییهُ دٛیها ٙتؽیٌیْ ییي پیالى بیر ظیغص ـیاف  ٝظیص تیاج دٛیها ٙاظی  .در ایی ٚپیالى
ترخیطاً رظ ٞشالتیٜی از ًُٔٞیا١ ٙیای بیا ٝزٌٓٞٗ ٙی ٓٞبیاال ٝخیٞد دارد ًی ٠بیا ً٘یي آ ٙبیاًتر ١یا تٓٞییه ًٜٜیه ٟاظییه بی٠
ظییغٞش تییاج دٛییها ٗ ٙی زعییبٜه .پٔی٘ر١ییا ًرب١ٞیییهرات (ًُٔٞییا )ٙترخیط یاً تٞظییظ اظییترپتًٞٞى ١ییا (اظییترپتًًٞٞٞض ٗٞتییاٛط
پرتٞاظییترپتًٞٞى ١ییا)  ٝاضت٘ییاالً آًتیٜٗٞیعیی ١ییا تٓٞیییه ٗیی ؼییٛٞه .دیییه ٟؼییهً ٟیی ٠یییي ارتبییاط تِٜاتٜییَ ٗیییا ٙضضییٞر
اظییترپتًًٞٞٞض ٗٞتییاٛط  ٝبییرٝز پٞظیییهُ بییر رٛ ٝییٞاض خاـ ی از تییاج دٛییهاٝ ٙخییٞد دارد .دٗٝیییٗ ٚرضٔیی ٠در ب یرٝز پٞظیییهُ
تؽٌیْ ٗوادیر زییاد اظییه ) (PH<5اظی ًی ٠از تص٘ییر ًرب١ٞییهرا ١یا بیٝ ٠ظییٔ ٠اظیترپتًٞٞى ١یا  ٝالًتٞباظییْ ١یا ٗٞخیٞد
در پییالى تٓٞیییه ٗ ی ؼییٞد .ؿٔظ ی ١ییا بییاال اظیییه ٗٞخ ی از دظ ی ركییت ٚترًیبییا ٗؼییه ٛدر اتفییاال تییاج دٛییها ٙؼییهٝ ٟ
پٞظیهُ دٛها ٙآؿاز ٗ ؼٞد.
در ضیٞاٛییا تدربیی ًیی ٠كاههٗیٌرٝارُاٛیعییٖ ١عییتٜه اظییترپتًٞٞى ١ییا ایدییاد ًٜٜییه ٟپٞظیییهُ ٗ ی تٞاٜٛییه تؽییٌیْ پییالى ٝ
پٞظیهُ دٛها ٙرا ایداد ًٜٜه .بٜٗ ٠ظٞر ظیٜتس پٔی٘ر١یا ؿییر ٗطٔیًُٞٔ ّٞیاً ٙی ٠تطی تیاثیر آٛیسیٖ ١یا ًُٔٞٞزییْ تراٛعیلر از
بٝ ٠خٞد ٗ آیٜه بیاًتر ١یا بی ٠ظیغٞش ـیاف دٛیهاٗ ٙتفیْ ٗی ُردٛیه (اضت٘یاالً بیٛ ٠ظیر ٗی رظیه پٔی٘ر١یا ًرب١ٞییهرا در
اتفییاّ ی یاكت ٚبؼض ی از اظییترپتًٞٞى ١ییا بیی ٠ظییغٞش اٛییهًٝارد هٔ ی ٗؽییارً داؼییت ٠باؼییٜه) .دیِییر اػضییا كٔییٞر د١ییا ٙاز هبیییْ
ٝیٔییٛٞال ٌٗ٘یی ٚاظ ی بییا ًُٔٞٞزیییْ تراٛعییلراز١ا اظییترپتًٞٞى ظییآیٞاریٞض در بییسام ً٘ یرٌٔط تؽییٌیْ داد ٝ ٟظییرط پٔی٘ر١ییا
ًرب١ٞیهرات ؿیر ٗطٔ ّٞدر آ را ظیٜتس ًٜٜیه  ٝبی ٠ایی ٚترتیی بی ٠ظیغٞش دٛیها٢ٛا اتفیاّ یابٜیه .زعیبٜهُ ٌٗ٘ی ٚاظی باٝاظیغ٠
آٛتی بییاد  IgAترؼییط بییر ضییه اظییترپتًًٞٞٞض ٗٞتییاٛط ؼییرٝع ؼییٞد  .بؼضی از دیلترٝئیییه١ا  ٝاظییترپتًٞٞى ١ییای ًییٓ ٠ییٞاٙ
تٓٞیه ٗی ًٜٜیه ٗی تٞاٜٛیه باػی آظیی باكی ٛیرٕ در ؼیٌْ اختفاـی ؼیه ٝ ٟآظیی اظیتصٞاً ٙیٗ ٠ؽصفی ٠بی٘یار اعیراف
دٛها ٙاظی را بی٘١ ٠یرا ٟداؼیت ٠باؼیٜه .ارُاٛیعیٖ ١یا ٓییس ًٜٜیه ٟپیرٝتوی( ٚپرٝتوٓٞیتییي) از هبییْ آًتیٜٗٞیعی ١یا  ٝباظییْ ١یا
ٛوؽ در ػٌ٘ٔرد ٗیٌرٝب بر رٗ ٝیٜیا دٛیها ٙدارٛیه ًی ٠بؼیه از آظیی تیاج دٛیها ٙاتلیام ٗی اكتیه .بیرٝز پٞظییهُ دٛیها ٙبی٠
كاًتٞر١ییا شٛتیٌ ی ٞ١رٗیی ٛٞتـاییی ٠ا  ٝبعیییار از كاًتٞر١ییا دیِییر بعییتِ دارد ًٜ .تییرّ پٞظیییهُ از را ٟبرداؼییت ٚپییالى
دٛهاٗ ٛطیهٝدی ٗفیرف ظیًٞرٝز تـاییٜٗ ٠اظی ٘١یرا ٟبیا ٗفیرف ٗویادیر ًیاك پیرٝتویً ٝ ٚیا١ػ تٓٞیهاظییه در د١یا ٙاز راٟ
ًا١ػ ًربٞئیهرا ١ا در رشیٖ ؿاای  ٝپیاًیسً ٟیردٗ ٙرتی دٛیها١ ٙیا اٌٗیا ٙپیایر ٗی ؼیٞد .تدیٞیس ٗٞضیؼ كٔٞراییه بیر رٝ
دٛها١ ٙا  ٝیا ٝارد ًیرد ٙآ ٙدر آ ٗٞخی اكیسایػ ٗواٗٝی تیاج دٛیها ٙدر برابیر اظییه ٗی ؼیٞدًٜ .تیرّ بی٘یار ١یا دٛیها ٙاز
را ٟبرداؼ پالى ظص ( رظًٔ ٞعیلی ٠ؼه ٝ )ٟرػای ب٢هاؼ د١ا ٙاٌٗا ٙپایر ٗ ُردد.
پالى ١ا اعیراف دٛیها ٙدر ٛاضییٓ ٠ثی ٠ظرؼیار از ارُاٛیعیٖ ١یای از هبییْ بی ١یٞاز ١یا ١عیتٜهً ٠بیٛ ٠یهر در خا١یا دیِیر
یاك ٗ ؼٛٞه .در ضآ ً ٠آ٢ٛیا ٌٗ٘ی ٚاظی در بی٘یار ١یا دٛیها ٝ ٙتصریی باكی ؼیرً داؼیت ٠باؼیٜه ٗی تٞاٜٛیه در بویی٠
ٛواط بهٗ ٙؽیٌْ ظیاز باؼیٜه بیرا ٛٞ٘ٛی ٠بیرٝز اٛیهًٝاردی ػلی ٝ ٛٞییا بیاًتری٘ در ٗیسبیاٗ ٙبیتال بیُ ٠راٞٓٞٛظییتٞپٗ . ٜثیاّ
١ای ً ٠در ارتباط با ایی ٚبیاًتر ١یا ٝخیٞد دارد ُٛٞی١ ٠یا ًاپٜٞظییتٞكاُا  ٝرٝتییا دٛتًٞیاریٞزا ١عیتٜهُٛٞ .ی١ ٠یا ًاپٜٞظییتٞكاُا
ب ٞ١از ١یا كیٞزیلرٕ ُیرٕ ٜٗلی بیا ضرًی ٓـسؼی اٗیا ُٛٞی١ ٠یا رٝتییا باظییْ ١یا ١یٞاز  ٝپٔی ٗیٞرف ُیرٕ ٗثبی
١عیتٜه .ایی ٚبیاًتر ١یا ١ییر د ٝاضت٘یاالً در ایدیاد بی٘یار دٛییها٘١( ٙیرا ٟبیا تصریی بییارز اظیتصٞاٗ ) ٛؽیارً دارٛیه .در بی٘ییاراٙ
ٛوؿ ایً٘٘ ٠ً ٜبٞد ُراٞٓٞٛظی دارٛه بیاًتر ١یا كیٞم ٗی تٞاٜٛیه ػاٗیْ بیرٝز ضیایؼا كرـی عٔی ؼیهیه در بویی ٠اٛیهإ
١ا به ٙباؼٜه.
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فلور طبیعی سیستن اوار
در ِٜ١إ تٓٞه رٝد ٟاظتریْ اظ اٗا ب ٠زٝد ارُاٛیعٖ ١یا ٘١یرا ٟبیا ؿیاا ٝارد ٗی ؼیٛٞه .در ًٞدًیاً ٛی ٠از ؼییر ٗیادر تـاییٗ ٠ی
ًٜٜیه رٝد ٟضیا ٝتؼیهاد زییاد اظیترپتًٞٞى ١ییا ٗٓٞیه اظییه الًتییي  ٝالًتٞباظییْ ١ییا اظی  .ایی ٚارُاٛیعیٖ ١یا ١ییٞاز ٝ
ب ١یٞاز ُیرٕ ٗثبی ؿییر ٗتطیرى( بیرا ٛٞ٘ٛیُٛٞ ٠ی١ ٠یا بیلییهٝباًتری )ٕٞاز ًربٞئییهرا ١یا اظییه تٓٞییه ًیرد ٝ ٟدر برابیر
ٗ PH ;5.5وا١ ٕٝعتٜه .در بسی١ ٠یای ًی ٠از ؼییر خؽیي اظیتلادٗ ٟی ًٜٜیه كٔیٞر ٗیٌرٝبی ٗتٜیٞع تیر در رٝد ٟبیٝ ٠خیٞد ٗی
آیه ً ٠در آ ٙالًتٞباظیْ ١ا ً٘تیر ٗی باؼیٜه٘١ .سٗیا ٙبیا تـیییر ػیادا ؿیاای  ٝاٛتصیا آِی ٞرشییٖ ؿیاای كٔیٞرٗیٌرٝب رٝدٟ
اكراد بیآؾ تـیییر ٗی یابیه .رش ٕ ؿیاای تیاثیر بی ٠ظیسای بیر رٗ ٝطتیٞا كٔیٞر ٗیٌرٝبی رٝدٗ ٝ ٟیهكٞع دارد .در بصیػ ٗراهبی
١ا ٝیص ٟرٝدٛ ٟیٞزاد تٞظیظ بیاًتر ١یا خیاٞٛاد ٟاٛترٝباًتریاظی ٠بیرا ٛٞ٘ٛیًٔ ٠بعییال ظییترٝباًتر  ٝاٛترٝبیاًتر الٛیُ ٠سیٜی
ٗ ؼٞد.
در ییي ؼییصؿ بییآؾ عبیؼی ٗیٌرٝارُاٛیعییٖ ١ییای در ٗییر ٝخییٞد دارٛییه ًیی٘١ ٠ییرا ٟبییسام  ٝؿییاا ٝارد ؼییه ٟاٛییه .اظیییهیتٗ ٠ؼییهٟ
تؼییهاد ٗیٌرٝارُاٛیعییٖ ١ییا را در ضییهاهْ خییٞد ( 113-115در ١ییر ُییرٕ ٗییهكٞع ) ِٛییاٗ ٟی دارد .اظییتثٜا در ایییٗ ٚییٞرد در زٗییا ٛاظی
ً ٠اٛعهاد در ٛاضی ٠پیٔٞر ٗؼهٞٗ ٟخ بیرٝز زٗیٜیٜٗ ٠اظیب بیرا رؼیه ًًٞعیی٢ا  ٝباظییْ ١یا ُیرٕ ٗثبی ٗی ؼیٞد PH .اظییه
ٗؼییه ٟتییاثیر ٗطاكظیی ًٜٜییه ٟبییارز ػٔییی ٠ػلٛٞیی بییا بؼضیی از بی٘اریسا١ییا رٝد ٟا از هبیییْ ٝبییا دارد .تدییٞیس ظییای٘یتیهی ٚدر
درٗا ٙزخٖ ٗؼهٞٗ ٟخ اكیسایػ هابیْ تٞخی ٠كٔیٞر ٗیٌرٝبی ٗؼیه ٟاز خ٘ٔی ٠بیاًتر ١یای ًی ٠بی ٠عیٞر ٗؼ٘ی ّٞدر ٗیهكٞع ضضیٞر
دارٛه ٗ ؼٞد٘١ .را ٟبا هٔییائ ؼیه PH ٙدر ٗطتٞییا رٝد ٟبی ٠تیهریح كٔیٞرٗیٌرٝب ٗوییٖ اكیسایػ ٗی یابیه .در دئٞدٛی ٕٞییي
ؼییصؿ بییآؾ در ضییه  113-116بییاًتر در ١ییر ُییرٕ ٗییهكٞع در ششٛیی ٝ ٕٞایٔویی ٕٞدر ضییهٝد  115-118بییاًتر در ١ییر ُییرٕ ٗییهكٞع ٝ
در ظییًٌٓٞ ٝ ٕٞیی ٙٞػرضی در ضییهٝد 118-1111بییاًتر در ١ییر ُییرٕ ٗییهكٞع ٝخییٞد دارد .در بصییػ ١ییا كٞهییا ٛرٝد ٟالًتٞباظیییْ
١ا  ٝاٛترًٞٝى ١ا ؿآبٜیه اٗیا در ایٔوی ٕٞاٛت٢یای  ٝظیٌ ٕٞكٔیٞرٗیٌرٝب ٗیهكٞػ دییهٗ ٟی ؼیٞد .در ًٓٞی ٙٞظییِ٘ٞئیه  ٝرًتی ٕٞدر
ضهٝد  1111باًتر در ١رُرٕ ٗهكٞع ٝخیٞد دارد ًی ٠در ضیهٝد  %11-31از تیٞدٗ ٟیهكٞع را تؽیٌیْ ٗی د١یه .تؼیهاد بی ١یٞاز ١یا
در ضهٝد  1111برابر بیؽتر از تؼهاد ارُاٛیعیٖ ١یا بی ١یٞاز اختییار اظی  .در اظی٢اّ بیاًتر ١یا ٌٗ٘ی ٚاظی بی ٠عیٞر هابیْ
تٞخً ٢ا١ػ یابه اٗا در اٛعهاد  ٝتٞهق ضرً رٝد ٟایٗ ٚوهار اكسایػ ٗ یابه .
در رٝد ٟبییسرٍ یییي كییرد ظییآٖ  %96-99از كٔٞربییاًتر ١ییا ٗویییٖ را بیی ١ییٞاز ١ییا ُٛٞیی١ ٠ییا باًتریٞئیییه بییٝ ٠یییصٟ
باًتریٞئیییهكراشیٔیط ُٛٞیی١ ٠ییا كٞزٝبییاًتری ٕٞالًتٞباظیییْ ١ییا بیی ١ییٞاز از هبیییْ بیلیییهٝباًتری١ ٕٞییا ًٔعییتریهی١ ٕٞییا
(ًٔعییتریهی ٕٞپركرٛییصٛط  113-115در ١رُییرٕ) ًًٞ ٝع ی ١ییا ُییرٕ ٗثب ی ب ی ١ییٞاز (ُٛٞیی١٠ییا پرتٞاظییترپتًٞٞى) تؽییٌیْ
ٗی دٜ١ییه .كوییظ در ضییهٝد  %1-4از كٔییٞر بییاًتر ١ییا ٗویییٖ رٝد ٟبییسرٍ را ١ییٞاز ١ییا اختیییار (بییاًتر ١ییا ًییٓٞیلرٕ ُییرٕ
ٜٗلی اٛترًٝییٞى ١یا  ٝتؼییهاد ً٘ی از بییاًتر ١یای از هبیییْ پرٝتویٞض پعییٞدٛٞٗٝاض الًتٞباظییْ ١ییا ًاٛهییها  ٝبوییی ٠ارُاٛیعییٖ
١ا) تؽٌیْ ٗ دٜ١ه .بیػ از ٛ 111یٞع از ارُاٛیعیٖ ١یا ٘١یٞار ٟدر كٔیٞر عبیؼی ٗیهكٞع ٝخیٞد دارٛیه .خراضی ١یا خلییق (از هبییْ
ظیِ٘ٞئیهٝظٌٞپ باری ٕٞا٘ٛا) ٌٗ٘ ٚاظ  %11از ٗٞارد باًتری٘ ٗٞه را آوا ًٜٜه.
بییاًتر ١ییا رٝد ٟدر ظییتتس ٝیتییاٗی K ٚتبییهیْ پیِ٘ییا١ ٙییا ـییلرا ٝ ٝاظیییه١ا ـییلرا ٝا٘١یی دارٛییه .ػییال ٟٝبییر اییی ٚدر
خا ٗیٞاد ؿیاای ٗ ٝطفیٞال ٗتابٓٞییي ؼیرً داؼیتٝ ٠اثیرا آٛتاُٛٞیعیٖ بیا بی٘اریسا١یا ٗیٌرٝبی دارٛیه .كٔیٞرٗیٌرٝب رٝدٟ
آٗٛٞیاى  ٝدیِر ٗطفیٞال ٗتابٓٞییي را تٓٞییه ٗی ًٜٜیه ًی ٠از ٗصیاط رٝد ٟخیا ٗی ؼیٛٞه ٗ ٝی تٞاٜٛیه در بیرٝز ً٘یا ًبیه
ؼرً ًٜٜیه .از ٗییا ٙباًتری٢یا ًیٓٞیلرٕ ١یٞاز كویظ تؼیهاد اٛیهً از ظیرٝتی ١یا بیرا ٗیه ١یا عیٞال ٛدر رٝد ٟبیسرٍ
ضضٞر دارٛه  ٝاؿٔ ظرٝتی ١ا اؼریؽیا ًٔ در ٗه زٗاًٞ ٙتا ١در ضهٝد زٜه رٝز دیه ٗ ٟؼٛٞه.
در اٛعاٗ ٙفیرف خیٞراً دار١ ٝیا ضیهٗیٌرٝب ٗی تٞاٛیه كٔیٞرٗیٌرٝب ضعیاض بی ٠دارٗ ٝیهكٞع را بی ٠عیٞر ٗیٞهت ظیرًٞ
ٗ ًٜه .از عرف دیِیر ٗترٛٝییهاز ّٝبی ١یٞاز ١یا را ظیرًٗ ٞی ًٜیه .در ِٜ١یإ خراضی رٝد ٟبیا ٗفیرف آٛتی بیٞتیي تؼیهاد
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باًتری٢ا بؽه ًا١ػ ٗ یابه اٗیا بی ٠زٝد تؼیهاد ارُاٛیعیٖ ١یا كٔیٞرٗیٌرٝب ٗیهكٞع تیا ظیر رظییه ٙبیٗ ٠ویهار عبیؼی  ٝضتی
باالتر اكسایػ ٗ یابیه .بیٝ ٠ییص ٟاٛیٞاػ از ارُاٛیعیٖ ١یا ًیٗ ٠واٗٝی ٛعیب در برابیر دار١ٝیا دارٛیه ٗیٌرٝارُاٛیعیٖ ١یا ضعیاض
بیی ٠دار ٝخییا خییٞد را ب ی ٠اٛییٞاع ٗوییا ٕٝدر برابییردارٗ ٝیهٜ١ییه .اٛییٞاع ٗوییا ٕٝبییٝ ٠یییص ٟاظییتاكیًٔٞٞى ١ییا اٛترٝبییاًتر اٛترًٝییٞى ١ییا
پرٝتوٞض پعٞدٛٞٗٝاض ًٔعتریهی ٕٞدیلیعیْ ٗ ٝص٘ر١ا خٞاٜ١ه بٞد.
خییٞردٗ ٙوییادیر زیییاد الًتٞباظیییٔٞض اظیییهٝكیٔٞض ٌٗ٘یی ٚاظیی باػ ی اظییتورار ٗٞهیی اییی ٚارُاٛیعییٖ در رٝد ٟؼییه ٝ ٟبیی ٠عییٞر
٘١سٗییا ٙبؼضیی ازباًتری٢ییا رٝد ٟظییرًٗ ٞیی ؼییٛٞه .كٔییٞر بیی ١ییٞاز رٝد ٟبییسرٍ از هبیییْ باًترٝیٞئیییهض كییراشیٔیط
ًٔعییتریهی ٝ ٕٞپرتٞاظییترٝپتًٞٞى ١ییا ٛوییػ اـییٔ در تؽییٌیْ آبعیی ٠بؼییه از ظییٞراظ ؼییهُ رٝد ٟرا برػ٢ییه ٟدارٛییه .پییرٝٝتال بیٞیییا ٝ
پرٝٝتال دیعیٜط درآبع١ ٠یا ِٜٓی ًی ٠از اٛیهإ ١یا تٜاظیٔ زٛیاٜٗ ٙؽیا ٗی ُییرد ا٘١یی دارٛیه ٗاٜٛیه باًتریٞئییه كیراشیٔیط
ایٗ ٠ُٛٞ ٚوا ٕٝدر برابر پ ٜظیٔی ٗ ٚباؼٜه ٓاا بایه دار ٝدیِر ٗٞرد اظتلاد ٟهرار ُیرد.
فلور طبیعی پیشابراه
در ١ر د ٝخٜط در پیؽیابرا ٟهیهاٗ تؼیهاد اٛیهً از ٘١یا ٙارُاٛیعیٖ ١یای یاكی ٗی ؼیٞد ًی ٠در پٞظی  ٝپریٜیٝ ٠خیٞد دارٛیه.
ای ٚارُاٛیعٖ ١ا ب ٠تؼهاد  012-014 /mlاز ادرار عبیؼ یاك ٗ ؼٛٞه.
فلور طبیعی در واژى
بالكاـٔ ٠پط از تٓٞه الًتٞباظیْ ١ا ١یٞاز در ٝاش ٙظیا١ر ؼیه ٝ ٟتیا زٗیاً ٛی PH ٠اظییه باؼیه (زٜیهی١ ٚلتی )٠بیاه ٗی
ٗاٜٛه  .در ِٜ١یاٗ ًیٝ PH ٠اش ٙخٜثی ٗی ؼیٞد (زٜیه ١لتی ٠بؼیه از تٓٞیه تیا زٗیا ٙبٔیٞؽ ) ییي كٔیٞر ٗصٔیٞط از ًًٞعی ١یا ٝ
باظیْ ١ا آؼیٌار ٗی ُیردد .در ِٜ١یإ بٔیٞؽ الًتٞباظییْ ١یا ١یٞاز  ٝبی ١یٞاز ٗدیهداً بی ٠تؼیهاد زییاد ظیا١ر ؼیه ٝ ٟاز راٟ
تٓٞیه اظییه از ًرب١ٞییهرا ١یا بیٝ ٠ییصُٔ ٟیٌیٞش ٙدر ٢ِٛیهار  PHاظییه ؼیرً ٗی ًٜٜیه .ایی ٚخفٞـیی ییي ٌٗاٛیعیٖ
ٗ٢ییٖ در پیؽییِیر از اظییتورار ٗیٌرٝارُاٛیعییٖ ١ییا زیییا ٙآٝر در ٝاش ٙاظیی  .اُییر الًتٞباظیییْ ١ییا در ِٜ١ییإ تدییٞیس دار١ٝییا
ضییهٗیٌرٝب ظییرً ٞؼییٛٞه ٗص٘ر١ییا  ٝی یا اٛییٞاػ از بییاًتر ١ییا اكییسایػ یاكتیی ٝ ٠ظییب تطریییي  ٝآٗییاض ٗ ی ؼییٛٞه .در دٝراٙ
یائعیِ الًتٞباظییْ ١ییا ٗدیهداً از ٛظییر تؼیهاد ًیا١ػ یاكتیی ٝ ٠كٔیٞر ٗصٔییٞط ٗیٌرٝبی بیاز ٗی ُیردد .كٔییٞر عبیؼی ٝاش ٙؼییاْٗ
اظییترپتًٞٞى ١ییا ُییر B ٟٝدر  %25از خییا١ ٖٛییا در ظییٜی ٚبییارٝر اظیی  .در خریییا ٙكرآیٜییه تٓٞییه یییي ًییٞدى ٗیی تٞاٛییه
اظییترپتًٞٞى ١ییا بتییا ٓٞ٘١یتیییي اظییترپتًٞٞى ١ییا ب ی ١ییٞاز (پرتٞاظییترپتًٞٞى ١ییا) ُٛٞیی١ ٠ییا پییرٝٝتال ًٔعییتریهی١ ٕٞییا
ُییاردٛرال ٝاشیٜییآیط اٝر ٟآپالظیی٘ا اٝر ٟآٓیتیٌییُ ٝ ٕٞییاُٛٞ ١یی١ ٠ییا ٓیعییتریا  ٝیییا ُٛٞیی١ ٠ییا ٗٞبیٌٔٛٞییٞض را دریاكیی ٘ٛایییه.
ترؼطا ًٗٞٞظی د١اٛی ٠رضیٖ كؼآیی ضیه باًترییای داؼیت ٝ ٠ضیآ ٝییسٝزیٖ ١عیتٜه .در بؼضی از زٛیا ٙدر درٗ ٙٝدیرا ٝاشٙ
كٔٞرٗیٌرٝب بعیار ؿ ٜؼبی ٠بی ٠كٔیٞرٗیٌرٝب ٛاضیی ٠اعیراف ٗوؼیه  ٝپریٜیٝ ٠خیٞد دارد اییٝ ٚیصُی ٌٗ٘ی ٚاظی كیاًتٞر ٗعیتؼه
ًٜٜییه ٟػل ٛٞی ١ییا تٌییرار ظیعییتٖ ادرار باؼییه .ارُاٛیعییٖ ١ییا ٝاش ( ٙاز هبیییْ اظییترپتًٞٞى ١ییا ُییرٌ٘ٗ ) B ٟٝیی ٚاظ ی
ٞٛزاد را در ِٜ١إ زای٘ا ٙآٓٞدًٜٜ ٟه.
فلور طبیعی در هلتحوه چشن
ٗ٘٢تیری ٚارُاٛیعییٖ ١ییای ًی ٠در ٗٔتط٘یی ٠زؽییٖ ٝخییٞد دارٛیه دیلترٝئیییه١ا اظییتاكیًًٔٞٞٞض اپیهرٗییهیط ٝاظییترپتًٞٞى ١ییا ؿیییر
ٓٞ٘١یتیي ١عتٜهٛ .یعریا  ٝباظیْ ١ا ُرٕ ٜٗلی از هبییْ ٞ٘١كیٔیٞض (ُٛٞ ٝی١ ٠یا ٗٞراًعیال) ٛییس بی ٠كراٝاٛی دییهٗ ٟی ؼیٛٞه.
كٔٞر ٗیٌرٝب ٗٔتط٘ ٠زؽٖ با خریا ٙاؼي ً ٠ضاٗ ٝاد ٟضهباًتریای ٓیسٝزیٖ اظ ؼعتؽًٜ ٝ ٞترّ ٗ ؼٞد.
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