۹

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس
)(* ۱۰۲۰۰

وﻳﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ

ﮔﻠﻮدرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮔﻠﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی »اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس« ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎری زاﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ از
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬا ،دارو و
وﻳﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ
ٔ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ،
 DNAرا ﺑﺎ  RNAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۱وﻳﺮوسﻫﺎ

آﻳﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه اﺳﺖ؟
در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎل اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ .آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ
ﻣﺎده
ﮐﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران از ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ٔ
وراﺛﺘﯽ آن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞاﻧﺪ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ را دارد ،ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ.
وﻳﺮوس ،ﻗﻄﻌﻪای از ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺮار دارد .وﻳﺮوسﻫﺎ
از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ .(۹ﺑﻴﺶﺗﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن و
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از »آﻟﻮده ﮐﺮدن« ،وارد ﺷﺪن وﻳﺮوس ﻳﺎ ٔ
ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﻴﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه
آن ﺑﻪدرون ﺳﻠﻮل اﺳﺖ.ﭼﻮن وﻳﺮوسﻫﺎ ٔ
ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎزی )ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار( ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ درون آﻧﻬﺎ رخ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ دﻧﻴﺎی زﻧﺪه
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۹ــ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا .اﮔﺮ ۱۰۰
وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،
ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
۲μm
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وﻳﺮوسﻫﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ وﻳﺮوس ،ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻧﺎم دارد .درون ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  DNAﻳﺎ  RNAوﺟﻮد
۱
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ دو( .از وﻳﺮوسﻫﺎی  RNAدار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ )(HIV
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺪز ﻣﯽﺷﻮد ،وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و وﻳﺮوس ﻫﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد .از وﻳﺮوسﻫﺎی DNAدار ﻣﯽﺗﻮان
وﻳﺮوس آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن و زﮔﻴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺴﻴﺎری از وﻳﺮوسﻫﺎ ،ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧـﺰا ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۲ــ۹

)(*۱۳۵۰۰۰آدﻧﻮ وﻳﺮوس )ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ(
ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ

ﮐﭙﺴﻴﺪ

) (*۱۲۵۰۰۰ﻣﻮزاﻳﻴﮏ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ )ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ(

ﭘﻮﺷﺶ

ﺷﮑﻞ ۲ــ۹ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺮوس .وﻳﺮوس
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮوی ،ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ،ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

) (*۲۰۲۵۰۰آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا )ﭘﻮﺷﺶ دار(
 Human Immunodeficiency Virusــ ۱
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ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻏﺸﺎﻳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﭙﺴﻴﺪ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ،
وﻳﺮوس را در ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻳﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﻟﻴﭙﻴﺪ و ﮔﻠﻴﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو ﺷﮑﻞاﻧﺪ :ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ .وﻳﺮوسﻫﺎی ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﺷﮑﻞ،
ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﭙﺴﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻوار اﻃﺮاف ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﻣﺜﻞ  ،TMVﻇﺎﻫﺮی ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارﻧﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ٔ
را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﻳﺮوس ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻧﻮوﻳﺮوس وﺟﻮه ﻣﺘﻌﺪدی دارد و ﮐﺮوی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ
وﻳﺮوسﻫﺎی ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ،ﮐﭙﺴﻴﺪ از  ۲۰وﺟﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ
ﮐﭙﺴﻴﺪ ،ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ژﻧﻮم وﻳﺮوس اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۹
وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﻴﭽﻴﺪهای دارﻧﺪ .ﮐﭙﺴﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻳﮏ دم ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻃﻮﻳﻞ
ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ آنﻗﺪر ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درون ﮐﭙﺴﻴﺪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ آنﻫﺎ ﺟﺎی ﺑﮕﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ ۳ــ۹ــ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی را آﻟﻮده
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻠﻮل را وادار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻳﺮوس را ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪ.

وﻳﺮوسﻫﺎ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻳﺮوسﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪه )ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن( ﻣﺘﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒﻞ از
آن ﮐﻪ وﻳﺮوس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻠﻮل زﻧﺪهای را آﻟﻮده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی را
وﻳﺮوسﻫﺎ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ
ٔ
ﺳﻮراخ و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏاﺳﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون آن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻣﺜﻞ  ،TMVاز
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻳﺮوسﻫﺎی
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در
ٔ
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ﺟﺎﻧﻮری از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺪوﺳﻴﺘﻮز ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﻳﺎن وﻳﺮوسﻫﺎ وﻗﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ورود وﻳﺮوس ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ،ﺗﻌﺪاد
وﻳﺮوسﻫﺎ آنﻗﺪر زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود .آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﻪ آﺳﻴﺐ اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺮای از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻳﮏ
اﻧﺪام ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ وﻳﺮوس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ را آﻟﻮده ﮐﺮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
وﻳﺮوسﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ وﻳﺮوس ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ درون
ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻗﯽﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ :ﻣﺮاﺣﻞ آﻟﻮدهﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی وﻳﺮوس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل را
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ،ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ وارد ﺳﻠﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻠﻮلﻣﻴﺰﺑﺎن را در
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ،ﻣﺜﻞ ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ــ درواﻗﻊ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ وﻳﺮوس ــ ﺑﺎ آراﻳﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و وﻳﺮوس ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۹ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ

ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ

ﭘﺮوــ وﻳﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
وارد ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﺷﻮد۵ .

ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﮐﺘﺮی

ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ۴
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
۳
 DNAوﻳﺮوس ﺑﻪ DNA
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

۲

 DNAوﻳﺮوﺳﯽوارد
ﭼﺮ ﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻳﺎ
ﻟﻴﺰوژﻧﻴﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ۱
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و DNA
ﺧﻮد را درون ﺳﻠﻮل
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۴
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺪ و
وﻳﺮوسﻫﺎ آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻳﺮوسﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ۳
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۹ــ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی وﻳﺮوس در ﺑﺎﮐﺘﺮی .وﻳﺮوسﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧ ٔﻪ ﻟﻴﺘﻴﮏ ﻳﺎ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ :ﮔﺎﻫﯽ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ را آﻟﻮده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ درون ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺑﺎﻗﯽﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻳﺮوس ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ .ژنﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات وﻳﺮوﺳﯽ
۱
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺧﻮد را درون ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮوــ وﻳﺮوس
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮل ،ﭘﺮوــ وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ وﻳﺮوس آﻟﻮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ،ﮐﻪ ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ﻧﺎم دارد ،ژﻧﻮم وﻳﺮوﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۴ــ .(۹در ﺑﻌﻀﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎی ﻟﻴﺰوژﻧﯽ ،ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮ در
ﭼﺮﺧﻪ ﻟﻴﺘﻴﮏ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوــ وﻳﺮوس
ٔ
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ،وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻗﺪر آﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺸﻮد .ﻣﺜﻼ ً وﻳﺮوس ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺒﺨﺎل آدﻣﯽ ،در اﻋﺼﺎب ﺻﻮرت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪن
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺮوس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﺐ
آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺒﺨﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎی وﻳﮋه دارﻧﺪ :ﻣﺜﻼ ً  TMVﮔﻴﺎه ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ آن را آﻟﻮده
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﻮران را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪای ﻋﻠﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل راه ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
 HIVﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ :ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ )اﻳﺪز(
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻓﺎع ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریزا را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻳﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ رخ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVآﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﻼﻳﻢ اﻳﺪز را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVآﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸﺎر وﻳﺮوس از او
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
 HIVﻃﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻋﺎدی روزﻣﺮه از ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد HIV .در ﻣﺎﻳﻌﺎت
ﺑﺪن )ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮی اﺳﭙﺮم ،ﻣﺎﻳﻊ واژﻳﻨﺎل و ﺧﻮن( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺰرﻳﻖ
ﺑﺎ ﺳﻮزن آﻟﻮده ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،از ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﯽ دوران ﺑﺎرداری ﻳﺎ
ﺷﻴﺮدﻫﯽ HIV ،از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 Provirusــ ۱
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ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
وﻳﺮوس اﻳﺪز در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ
ﻧﺎم :وﻳﺮوس ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ آدﻣﯽ )(HIV
اﻧﺪازه۱۲۵ nm:
زﻳﺴﺘﮕﺎه :درون ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺴﺎن
ﮔﻠﻴﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ

ﭘﻮﺷﺶ

ﮐﭙﺴﻴﺪ

RNA

روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮدار ﻣﻌﮑﻮس

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ :ﮔﻠﻴﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺶ  HIVﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ،
وﻳﺮوس را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ آدﻣﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درون آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد.
دوﮔﺎﻧﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪی ،ﮐﻪ از ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه
ﻻﻳﻪ
ٔ
ﭘﻮﺷﺶ :ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻳﮏ ٔ
اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻻﻳﻪای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺎدۀ ژﻧﺘﻴﮏ :ژﻧﻮم  HIVاز دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAﺗﮏ رﺷﺘﻪای ،ﺑﻪ ﻃﻮل  ۹۰۰۰ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺣﺎوی  ۹ژن اﺳﺖ ۳ .ژن از اﻳﻦ  ۹ژن در دﻳﮕﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی HIV :ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮدار ﻣﻌﮑﻮس ۱ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .درون ﺳﻠﻮل،
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ از  RNAوﻳﺮوس ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺳﻠﻮل،
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺰاران وﻳﺮوس ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد .وﻳﺮوسﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮاﻧﻪزدن ﻳﺎ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪن ﺳﻠﻮل،
از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 Reverse transcriptaseــ۱
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ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ و وﻳﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ :در ﺳﺎل  ،۱۹۸۲اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﭘﺮوزﻳﻨﺮ ،۱ذرات ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺟﺪﻳﺪی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
اﻳﻦ ذرات ﮐﻪ ﭘﺮﻳﻮن ﻧﺎم دارﻧﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮﻳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺑﺮ ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریزاﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺮﻳﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺑﺪن وﺟﻮد دارد ،ﺷﮑﻞ آن را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻮن ﺑﻴﻤﺎریزا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎری ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻨﻮن ﮔﺎوی ﻧﻴﺰ ﭘﺮﻳﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻮن ﺑﻴﻤﺎریزا ﺑﺨﻮرد،
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
وﻳﺮوﺋﻴﺪ ﺗﮏ رﺷﺘﻪای از  RNAاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻧﺪارد .وﻳﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ
در ﮔﻴﺎﻫﺎناﻧﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی وﻳﺮوسﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻨﻠﯽ را روی  TMVﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی وﻳﺮوس را ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ» :وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  HIVﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

 Stanley Prusinerــ ۱
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 ۲ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
ﻣﺎده وراﺛﺘﯽ آﻧﻬﺎ درون ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
۱ــ ﻫﺴﺘﻪ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ٔ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ــ اﻧﺪازۀ ﺳﻠﻮل :ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﺣﺪود  ۱µmﻗﻄﺮ دارﻧﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
در ﺳﺎل  ۱۹۹۹داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻴﻮﻣﺎرﮔﺎرﻳﺘﺎ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﻦ ﺳﻴﺲ ۱ﻧﺎم دارد ،در ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و  ۰/۵mmﻗﻄﺮ دارد.

۳ــ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮدن :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارد.
۴ــ ﮐﺮوﻣﻮزوم :ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﮐﺘﺮی از  DNAﺣﻠﻘﻮی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺮوﻣﻮزوم
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺣﺎوی DNAای ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
 ۵ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ را.
 ۶ــ ﺗﺎژک و ﭘﻴﻠﯽ :ﺗﺎژک ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎدهای دارد و از ﻳﮏ ﺗﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎﮐﺘﺮی را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ،اﻣﺎ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﻠﯽ دارﻧﺪ .ﭘﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ )ﺷﮑﻞ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ ۱ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در
۵ــ (۹و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ،از ﺑﺎﮐﺘﺮی دارای ﭘﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﭘﻴﻠﯽ ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ و ٔ
ﺑﺪون ﭘﻴﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ژنﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ را
ﺳﺮده دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﺮدهای ﺑﻪ ٔ
۷ــ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ
از آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﯽﻫﻮازی و ﻫﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻫﻮازیاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۹ــ ﺗﺎژک و ﭘﻴﻠﯽ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﺗﺎژک ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﭘﻴﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ  ۶ــ  :(۹ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس،
ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻪای ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻮﮐﻮس ﮐﻪ ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و اﺳﭙﻴﺮﻳﻠﻴﻮم ﮐﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ
از اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ رﺷﺘﻪای ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ .اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ و اﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 Conjugationــ ۱
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اﺳﭙﻴﺮﻳﻠﻴﻮم )ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ ﺷﮑﻞ(

ﮐﻮﮐﻮس )ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ(

ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس )ﻣﻴﻠﻪای ﺷﮑﻞ(

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۹ــ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ﺗـﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﮔـﺮم ۱ــ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮمــ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ٔ
ﮔﺮم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻨﻔﯽ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه را ٔ
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش رﻧﮓآﻣﻴﺰی َ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮔﺮم در ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ و
ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ وﻗﺘﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺧﺸﮑﯽ و دﻣﺎی زﻳﺎد،
دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻤﯽ دور ﺗﺎ دور ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮐﻪ اﻧﺪوﺳﭙﻮر ﻧﺎم
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ،
ٔ
دارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم ،ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﻧﺪوﺳﭙﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ،روﻳﺶ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﮔﺮم
واﮐﻨﺶ َ

درﺑﺎره
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ،ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ٔ
ﮔﺮم آﻧﻬﺎﺳﺖ .داﻧﺴﺘﻦ واﮐﻨﺶ ِﮔ َـﺮم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ،واﮐﻨﺶ َ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮐﻨﻨﺪه اﻳﻦ روش رﻧﮓآﻣﻴﺰی.
 ۱ــ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر  Christian Gramاﺑﺪاع
ٔ
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اﺧﺘﻼف ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﻻﻳﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎﻧﯽ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽٔ ،

رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮔﺮم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ رﻧﮓ وﻳﻮﻟﻪ )ﺑﻨﻔﺶ( رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ رﻧﮓ در
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ،ﻳﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﮑﻞ ،رﻧﮓ وﻳﻮﻟﻪ را
از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓﺑﺮی ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ و رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ را
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ رﻧﮓ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮔﺮم ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎری
در ٔ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻴﻮۀ ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﻴﺪی در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺷﻴﻮه ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ٔ
را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺣﺴﺐ رواﺑﻂ ﺗﺒﺎرزاﻳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه :ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی زﻧﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
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رﻧﮕﻴﺰه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻏﻴﺮﮔﻮﮔﺮدی ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ﺳﺒﺰ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ارﻏﻮاﻧﯽ و
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ارﻏﻮاﻧﯽ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮازی )ﺑﺪون
اﮐﺴﻴﮋن( رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آب ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪﺟﺎی آن از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدی ،ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ) ،(H۲Sﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻏﻴﺮﮔﻮﮔﺮدی
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ زﻣﻴﻦ،
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﺮ رﺷﺘﻪ زﻧﺠﻴﺮهای از ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﭙﺴﻮل ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪای ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری
از ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،از ﻗﺒﻴﻞ آﻧﺎﺑﻨﺎ ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۹

ﺷﮑﻞ ۷ــ۹ــ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه .آﻧﺎﺑﻨﺎ ،ﻳﮏ
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری رﺷﺘﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .درون دو ﺳﻠﻮل ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮآﻟﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎک ) ،(NH۳ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ) (H۲Sﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس ۲و ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ۳از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ
ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ،ﺷﻮرهﮔﺬاری
اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻘﺶ ﺷﻮرهﮔﺬاری را در
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻴﺘﺮات ،راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آﻣﻮﻧﻴﺎک ﺑﻪ ٔ
ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 Nitrobacterــ۳
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 Nitrosomonasــ۲

 Anabaenaــ۱

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ از ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ،از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ دﻧﻴﺎی زﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﻴﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮده را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ آن را در دﺳﺘﺮس ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﻳﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎک اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﻳﺎ
در ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺰ ۱ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ ﺑﻪ ٔ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺰ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻳﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ّﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ درون ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬﺎل در اﻓﺮادی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس را ﺧﻮردهاﻧﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژناﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در
رﻳﺰوﺑﻴﻮمﻫﺎ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺜﺒﻴﺖ ٔ
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻳﺎ ،ﻟﻮﺑﻴﺎ ،ﺑﺎدامزﻣﻴﻨﯽ ،ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۹
ﻏﺪهﻫﺎی روی ٔ
ﮐﺸﺎورزان از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﻳﺰوﺑﻴﻮمﻫﺎ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر
در زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺮواﻧﻪواران را ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎک را از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
ﻧﻴﺘﺮوژندار دوﺑﺎره ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۹ــ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺗﺜﺒﻴﺖﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻴﺘﺮوژن .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﺑﻴﺎ ،ﺣﺎوی ﮔﻮﻧﻪ ای از
ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺪه ﻫﺎی روی
ٔ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺗﺜﺒﻴﺖﮐﻨﻨﺪهٔ ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮدهٔ رﻳﺰوﺑﻴﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Streptomycesــ۱

217

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐُﻼی در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ
ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ :اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐُﻼی Escherichia coli
اﻧﺪازه :ﺗﺎ ۱µm
روده ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
زﻳﺴﺘﮕﺎهٔ :
روش ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽ

ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

دﻳﻮارۀ ﺳﻠﻮﻟﯽ
DNA

ﺗﺎژک

ﭘﻴﻠﯽ

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺨﺘﯽ دارد ﮐﻪ از
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ :اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐﻼی ،ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎن ،ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻟﻴﭙﻴﺪ و
ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ اﺳﺖِ .ا.ﮐﻼی ،ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺎدۀ ژﻧﺘﻴﮏ
ِ DNAا.ﮐﻼی ﻣﺎﻧﻨﺪ  DNAﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺣﻠﻘﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۵۰۰۰ژن
را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ DNA ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و دو ﻣﻮﻟﮑﻮل DNA
ﻳﮑﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد.

ﺗﺤﺮک
ِا.ﮐﻼی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎژکﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮑﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺑﺮد.

ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ دو ﺳﻠﻮل
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮدِ .ا.ﮐﻼی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﺮ  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد.

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
ِا.ﮐﻼی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ــ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﻴﻠﯽ دارد .ﭘﻴﻠﯽ ،ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺎرﻳﮏ
و ﻣﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﻠﯽ دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اول ،ﭼﺴﺒﻴﺪن
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ ﺟﺪار روده و دوم ،اﺗﺼﺎل دو ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻢ
ﻳﻮﻏﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ دو روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻤﺎری اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف،
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮔﻠﻮ ﻳﺎ ﺷﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪٔ ،
۱
ﻣﺜﻼ ً ﺳﻞ ،ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ُ ﺷﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮﺳﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻞ،
روزﮔﺎری از ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگوﻣﻴﺮ ﺑﻮد .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻗﻄﺮهﻫﺎی رﻳﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﻞ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎریزا ﮐﺸﻨﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎﻳﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ٔ
 Mycobacterium tuberculosisــ1
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ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر روزﻣﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮش ﺻﻮرت .ﺟﻮش ﺻﻮرت در  ۸۵درﺻﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﯽﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم آﮐﻨﺲ ،۱در ﻏﺪهﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﭘﻮﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻏﺪهﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﯽ ﺑﻠﻮغ ،ﻏﺪهﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭼﺮﺑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬی ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺮﺑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻮش ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ.

ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ
دوﻣﻴﻦ روش ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ــ ﮐﻪ
ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪدرون
ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ــ ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ّ
ﺑﺪن ﻓﺮد ﻳﺎ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﮐﻮرﻳﻨﻪﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم دﻳﻔﺘﺮﻳﺎ ،۲ﮐﻪ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎری دﻳﻔﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮔﻠﻮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ آن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ،اﻋﺼﺎب ،ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﻴﻪﻫﺎ اﺛﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻳﮕﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ را ﮐﻪ اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﻧﺎم دارد ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺐ ،درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻟﺮز ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﻏﺬا رﺷﺪ و ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
اﻓﺮادی ﮐﻪ از آن ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻴﻤﺎری اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎری را ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ۳ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻋﻼﻳﻢ آن ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬﺎل اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺮگآﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ،در ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪهای دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﮐﻨﺴﺮو ﻧﺸﺪهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ .(۹ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه آنﻗﺪر ﺣﺮارت ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
اﻧﺪوﺳﭙﻮردار آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻢ ۴ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ آن ﮐﻪ ﺑﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ را ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﺴﻢ ۵ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻋﻼﻳﻢ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻳﺪ دوﺗﺎﻳﯽ )دوﺑﻴﻨﯽ( و ﻓﻠﺞﺷﺪﮔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻨﻔﺲ ،ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ.
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 Corynebacterium diphtheriaــ۲

 Propionibacterium acnesــ۱

 Clostridium botulinumــ۴

 Staphilococcus aureusــ۳
 botulismــ ۵

ﺷﮑﻞ ۹ــ ۹ــ رﺷﺪ ﺑﯽ ﻫﻮازی.
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺪوﺳﭙﻮر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮا ،درون
ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪٔ اﻳﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮآﻣﺪن درب ﻗﻮﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در آب ﺟﻮش ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آب
داغ و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮاد
ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺠﺎری ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ.

آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ
۱
ﺳﺮده ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻮم
در ﺳﺎل  ،۱۹۲۸ﺑﺎﮐﺘﺮیﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرﭼﯽ از ٔ
روی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺘﯽ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی دﻳﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻗﺎرچ،
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ از اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺎدهای ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ )ﺷﮑﻞ۱۰ــ .(۹ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺮد و آن را ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
دﻫﻪ  ۱۹۴۰داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ،ﻣﺜﻞ ذاتاﻟﺮﻳﻪ،
در اواﻳﻞ ٔ
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۹ــ آﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ دﻳﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺒﻴﻪ ﻇﺮف آﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻗﺎرچﻫﺎ ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 Alexander Flemingــ ۱
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آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺪاﺧﻞ دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ در وﻳﺮوسﻫﺎ رخ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ و آﻣﭙﯽﺳﻴﻠﻴﻦ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻫﻤﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ آدﻣﯽ را ﺑﻴﻤﺎر و ﻏﺬای او را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ
ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
وﺳﻴﻠﻪ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﭘﺮدازش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً
ﺑﺴﻴﺎری از ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ،ﺑﻪ ٔ
ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺨﻤﻴﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﺨﻤﻴﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﻨﻴﺮ و
ﺳﺮﮐﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
آدﻣﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﻴﺮد.
ﺳﺮده ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮن و ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
ﻣﺜﻼً ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ٔ
ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دو ٔ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻧﻈﻴﺮ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﭘﻴﭽﻴﺪهای ﮐﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎزﻧﺪ ،از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۹ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪۀ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر( ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
 Clostridiumــ ۱
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﻴﻂ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از ﻣﻌﺪن از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻴﺺ ﮐﺮدن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻣﻌﺪنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ ،ﺣﺎوی
ﮔﻮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﺮد را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن
را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آب ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻮﮔﺮدی را ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ و از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آنﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ .از اﻳﻦ روش ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺲ و اوراﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،از ﭘﻮدرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ٔ

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ را در
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻫﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ،ﺳﻢ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺑﻴﻤﺎری وﺟﻮد دارد؟
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوﻓﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ٔ
۴ــ ﺳﻪ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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