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 تاریخچه 

برای اولین بار اجسام متحرک به نام  آنتون وان لیون هوکزمانی که  7711میکروب شناسی اولین بار در سال 

Animalcules  .موفق به کشف  رابرت هوک 7711در سال را توسط لنزهای اولیه مشاهده کرد، آغاز گردید

با استفاده از عدسی های مرکب و پیچیده شش گونه  لینه کارلوسسال ها بعد  میکروسکوپ ترکیبی گردید.

ء میکروبی آن باکتری را معرفی کرد اما ارتباطشان با بیماری زایی کشف نشد. اولین بیماری انسانی که منشا

سیکل بیماری زایی سیاه بود و  میکروب وبا و میکروب سلکاشف  کخاست.  بیماری فاووسکشف شد، 

 معروف هستند.اصول کخ ها، به زخم را کامل نمود. اولین اصول بیماری زایی توسط میکروب

ها و تولید  کردن میکروب ها را ابداع کرد و نیز موفق به ایزوله آمیزی باکتری همچنین اولین بار روش رنگکخ 

 ایوانوسکی و بیژرینک جداگانه اولین ویروس به نام ویروس موزائیک تنباکو را کشف کردند. کشت خالص گردید.

 عامل)باسیلوس انتراسیسواکسن برای باکتری  پاستوریزاسیون، ساخت مبدع پزشکی مدرنپاستور پدر 

 است. (زخم سیاهآنتراکس ، 

ی تخمیر گردید.  پاستور نیز موفق به کشف پدیده نام نهاده اند. لوئی میکروبیولوژی تشخیصیگذار  کخ را پایه

اما با فالسک دارای لوله  بود.)ارائه توسط آقای نیدهام( خودی  خودبه  ترین افراد مخالف نظریه او یکی از جدی

ترین  زخم موفق هاری و سیاه  همچنین کشف واکسن را به اثبات رساند. عامل مولد  نظریه ،بلند باریک خود

 د.نکارهای او به حساب می آی

 و تئوری زیر را مطرح کرد:   نمود با و انتراکس را شناسایی و معرفی: عامل سل، وکخ

از آن بگیریم و در محیط کشت بدهیم  یایه اگر فرد یا حیوان بیماری داشته باشیم و نمونه •

 (  پلیت)،انتظار داریم عامل بیماریزا در محیط مصنوعی آزمایشگاه رشد کند 

 اگر باکتریها را به حیوان یا انسان سالم تزریق کنیم باز باید همان بیماری را ایجاد کند.   •

ها در هیچ محیط آزمایشگاهی رشد این تئوری برای اکثر میکروبهای باکتریایی درست است، اما بعضی باکتری

و بعضی دیگر به راحتی در  .وند، مانند عامل جذامش نمیکنند و از سلولهای حیوانی نیز به سختی جداسازی می

 Neisseria)کنند، مانند عامل سوزاک  کنند اما در بدن حیوان رشد نمی محیط کشت رشد می

gonorrhoeae   .) 
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برای شروط کخ نیز استثنائات فراوانی یافت شده است، مثال عامل بعضی بیماریها در بدن اشخاص سالم نیز یافت 

 ( کند اشخاص ایجاد بیماری میی  شده برای بیماری در همه ی کخ عامل شناسایی طبق نظریه)شوند  می

                                 



 

 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران همراه تحصیلی 11597466

 

       

 :خصوصیات کلی باکتریها 

 :شوند می شاخه تقسیم 3موجودات زنده به 

 یوکاریوت ها .7

 ارکی ها .2

 باکتری ها .3

پروکاریوت  در دستهها  ها و آرکی باکتری

  قرارمی گیرند.
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 پروکاریوت ها: ت مشترکا خصوصی

 

 اندازه بسیار کوچک نسبت به یوکاریوتها   .7

 می باشند. فاقد غشای هسته  .2

 دارد.   قرار هسته در ساختاری به نام شبه باکتری ها کروموزوم .3

 دارند.هیستون  پروتئین های شبههیستون ندارد.  کروموزوم باکتری دارند.کروموزوم حلقوی  .4

  بورلیا)باکتری(Borrelia  عامل تب راجعهDNA خطی دارد  . 

 ها یک کروموزوم دارند.  پروکاریوت اکثر .5

 کروموزوم  2 دارای عامل مشمشه بورخولدریاو   عامل وبا ویبریوکلرا ، عامل تب مالت  بروسال

 .هستندحلقوی 

 می شود.از لیزشدن باکتری  مانع ی که داردی سلولی به دلیل استحکام دیواره سلولی دارند. دیواره .6

 .رشد حیاتی استبرای بقا و سلولی  دیواره 

  سلولی ندارد. دیواره باکتریی است که مایکوپالسما  
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 .باکتری ها در غشای خود استرول و کلسترول ندارند .1

 باکتری است که در غشای خود استرول و کلسترول دارد. مایکوپالسما 

غشای در باکتری ها در  ،زنجیره ی انتقال الکترونی که در سلول های یوکاریوتی در میتوکندری است .1

  باکتری ها میتوکندری ندارند. زیرا قرارگرفته است پالسمایی

تواند بین باکتری  میها است که  پروکاریوتکروموزوم حلقوی نوعی پالزمید : می باشند پالزمیددارای  .9

پالزمیدها در بسیار از موارد حاوی ژنهای مقاومت به دارو و یا ژنهای دخیل  جا شود . های مختلف جابه

 زایی هستند.  بیماریدر 

  + S43S) .است  80Sریبوزوم یوکاریوتی  (.  S33S +  53دارند)  S 70ریبوزومپروکاریوتها    .7

73 )  

 پروکاریوت یوکاریوت ویژگی

 - + غشا هسته

 + + غشا سیتوپالسمی

 + - وگلیکانی دیواره پپیتید

 - + تقسیم میتوز

 عدد 7 بیش از یک عدد کروموزوم

 S 13 S 13 ریبوزوم

 - + وجود هستک

 + + ریبوزوم و واکوئل

گلژی، میتوکندری و 

 لیزوزوم

+ - 
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 :بندی باکتریها  طبقه

 روش درمانی فرق می چون با توجه به نوع باکتری .ها از نظر کلینیکی حائز اهمیت است بندی باکتری طبقه

 کند.

 معیار های طبقه بندی :

 آن . شکل و ایزرنگ، ساز نظر ها  باکتری کلونی براساس .1

 رم آمیزی گ های مختلف مانند رنگ آمیزیرنگبراساس   .2

بعضی از آن ها بی  موارد مورد نیاز برای رشد باکتری ها متفاوت است . مثالخصوصیات متابولیک:  .3

 .فاکتورهای رشد دیگر دارند هوازی هستند در نتیجه به اکسیژن حساس می باشند و بعضی نیاز به اکسیژن و

در تقسیم بندی   Oمثال آنتی ژن  ها : های سطحی باکتری در مولکول  ژنی آنتی یها تفاوتبراساس   .4

 .استفاده می شود باکتریهای گرم منفی 

 :آمیزی رنگ

 رنگ آمیزی گرم است. ه برای رنگ آمیزی استفاده می شود،یکی از روش های اصلی ک 

  آن ها را رنگ می کنیم. ها،عمدتا باکتری ها رنگی ندارند و ما برای دیدن آن 

 مراحل رنگ آمیزی گرم : 

  .قرار داده وروی الم پخش می کنیم میکروسکوپ مقداری از باکتری را روی الم .1

 می کنیم.فیکس نمونه را با استفاده از حرارت یا متانول  .2

 این رنگ موجب می شود باکتری ها رنگ بنفش به. را اضافه می کنیم crystal violetرنگ بنفش  .3

 دقیقه الم را زیر آب می شوریم. 7پس از  خود بگیرند .

شدن رنگ  دقیقه باعث فیکس 1. این محلول در مدت معموال را اضافه می کنیم ید()محلول لوگل  .4

 شود.  مثبت می ی پپتیدوگلیکانی ضخیم باکتریهای گرمبنفش روی دیواره

 نشده.  کردن الکل برای شستن رنگ بنفش فیکس اضافه .5
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باکتری های گرم منفی  .ی شودشدن باکتری م ن یا سافرانین که موجب قرمزرنگ فوشیدن کر اضافه .6

رنگ قرمز را می گیرند ولی باکتری های گرم مثبت رنگ بنفش را از مرحله قبل نگه داشته ورنگ قرمز را 

 نمی گیرند به خاطر تفاوت هایی که در دیواره سلولی دارند.

 

باکتری های مقاوم به رنگ  .7

آمیزی گرم: مایکوپالسما و مایکو باکتریوم 

 فرم Lها، باکتری های 

شگاهی باکتری هارا در اگر در شرایط آزمای

دیواره  تونیک قراردهیم ومایع هایپو

سلولی آن را با مواد شیمیایی از بین ببریم 

در گرم مثبت ها قسمت  .فرم نام دارد Lتنها غشای پالسمایی وسیتوپالسم آن باقی می ماند که باکتری های ، 

رند نسبت به آنتی بیوتیک نام دارد. چون دیواره ندا اسفروپالستدر گرم منفی ها  و پروتوپالستباقی مانده 

 . یواره ی سلولی را دارندخت مجدد داین باکتری ها توانایی سا دیواره سلولی مقاومند. های ضد

 

 سلول لیز می شود. یکتوندر محیط هایپر 

  درمان باکتری هایL  می شود. در روند ترجمه ین سازیاست که مانع پروتئ تترا سیکلینفرم با 

 شکل باکتریها:  

 کوکسی ها :  .1

 .اشکال گرد دارند 

  هستند . منفی مثبت یا گرم گرمکوکسی ها 
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 ، )نجیره ای )استرپتوکوک ( به صورت ز ییدوتایی )دیپلوکوک( یا چندتا ممکن است تکی )مونوکوک

 قرار گیرند. ی )استافیلو کوک(یا خوشه ا

 

 

 :باسیلوس .2

 می توانند تکی یا جفت باشند. و می باشندای میله 

 گویند باسیل کوکو را باسیل کوتاه اشکال: نکته. 

 

 :  اسپیروکت .3

  مارپیچی وفنری شکل می باشند. اسپیرال یعنی مارپیچ 
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  :ها باکتری خصوصیات ساختاری 

حاوی موادی مثل فسفات  های خاصی ها یا وزیکول ها گرانول باکتری از  برخی :ها  گرانول .7

تواند فسفات را در گرانولهای متاکروماتیک  می کورینه باکتریوم . مثالدارند وکربوهیدرات

 . ذخیره کند

%( و 33-23%(، لیپید و فسفو لیپیدها )13-73غشا پالسمایی از پروتئین ها ) :غشای سلولی  .2

مقدار کمی کربوهیدارت تشکیل شده است. پروتئین های غشایی در ساختمان لیپیدی دو الیه ای 

یکوپالسما در اد )منیوکاریوتها تفاوت دار با غشاء سیتوپالسمی در در فقدان استرولشناورند. باکتری ها 

 (.کند ی استرول، در غشای خود کلسترول ذخیره میمحیط حاو

 نقش غشاء پالسمایی:

 انتقال با واسطه مواد حاملهمچنین نفوذ پذیری انتخابی و دارای خاصیت ( سد اسمزی و 7

انجام واکنشهای  محل( محل حضور آنزیم ها، فعالیت سیتوکروم ها و تولید نیرو محرکه پروتونی )2

 (همانند غشاء داخلی میتوکندریالسیون اکسیداتیو یفسفر

 ( سنتز دیواره سلولی3

 ( محلی برای اتصال کروموزوم4

 محل اثر مواد ضد باکتریایی( 5

 ( دفع مواد زائد7

Gram + 

  

Bacillus 
Listeria 

Corynbacterium 
Clostridium 

 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Enterococcus 

Gram  - 

  
Vibrio 

Pseudomonas 
Heliobacter 

 Neisseria 


