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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ویروس ها شکل های مختلف دارند.

پوشش پروتئینی ویروس ،کپسید نام دارد .درون کپسید ممکن است  DNAیا  RNAوجود
1
داشته باشد (اما نه هر دو) .از ویروس های  RNAدار می توان به ویروس نقص ایمنی اکتسابی ()HIV
که باعث ایدز می شود ،ویروس آنفلوآنزا و ویروس هاری اشاره کرد .از ویروس های  DNAدار می توان
ویروس آبله مرغان و زگیل را نام برد .بسیاری از ویروس ها ،نظیر ویروس آنفلوآنـزا که در شکل 2ــ9

()*135000آدنو ویروس (چند وجهی)
نوکلئیک اسید

کپسید

(  )*125000موزاییک تنباکو ( مارپیچی )
پوشش

شکل 2ــ9ــ ساختار ویروس .ویروس
ممکن است کروی ،مارپیچی ،یا چند وجهی

باشد.

206

(  )*202500آنفلوآنزا (  کروی پوشش دار )
 Human Immunodeficiency Virusــ 1

نشان داده شده است ،غشایی دارند که پوشش نامیده می شود و کپسید را احاطه می کند .پوشش،
ویروس را در ورود به سلول یاری می کند و از پروتئین ،لیپید و گلیکو پروتئین ساخته شده است .این
مولکول ها از سلول میزبان قبلی تأمین شده اند .بعضی از ویروس ها ممکن است آنزیم های مخصوصی
نیز همراه داشته باشند.
بیشتر ویروس ها به یکی از این دو شکل اند :مارپیچی یا چند وجهی .ویروس های مارپیچی  شکل،
سازنده کپسید آنها مارپیچ وار اطراف نوکلئیک    اسید را
مثل  ،TMVظاهری میله مانند دارند و پروتئین های
ٔ
فراگرفته اند .ویروس چندوجهی ،مانند آدنوویروس وجوه متعددی دارد .در بیشتر ویروس های چند وجهی،
کپسید از  20وجه مثلثی شکل تشکیل شده است .این شکل ،کارآمدترین شکل کپسید ،برای گنجاندن ژنوم
ویروس است (شکل2ــ.)9
ویروس هایی که باکتری ها را آلوده می کنند ،باکتریوفاژ نامیده می شوند .باکتریوفاژها ساختار
پیچیده ای دارند .کپسید آنها چند  وجهی است و یک دم مارپیچی به آن متصل است .مولکول طویل
نوکلئیک اسید آن قدر پیچ و تاب خورده است که توانسته درون کپسید چندوجهی آ ن ها جای بگیرد.

شکل 3ــ9ــ باکتریوفاژهایی که یک باکتری را آلوده
کرده اند .ابتدا باکتریوفاژها به باکتری متصل می شوند بعد

نوکلئیک اسید خود را به درون سلول تزریق می کنند و

سرانجام سلول را وادار می کنند ویروس را تکثیر کند.

ویروس ها درون سلول های زنده همانندسازی می کنند.

ویروس ها آنزیم های الزم برای متابولیسم و نیز ساختارهای الزم برای پروتئین سازی را ندارند.
بنابراین مجبورند برای همانندسازی به سلول های زنده (سلول های میزبان) متکی شوند .بنابراین قبل از
آنکه ویروس بتواند همانندسازی کند ،باید سلول زنده ای را آلوده کرده باشد.
دیواره سلولی باکتری را
ویروس ها ،سلول ها را از راه های گوناگون آلوده می کنند .باکتریوفاژها
ٔ
سوراخ و بعد نوکلئیک اسید خود را به درون آن تزریق می کنند .ویروس های گیاهی ،مثل  ،TMVاز
دیواره سلولی ایجاد شده است ،به سلول وارد می شوند .ویروس های
طریق شکاف های کوچکی که در
ٔ
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جانوری از طریق آندوسیتوز به سلول وارد می شوند.
زیان ویروس ها وقتی آشکار می شود که درون سلول ها همانندسازی خود را آغاز می کنند.
ورود ویروس به درون سلول به خودی خود مضر نیست ،اما بعد از چند صد مرتبه همانندسازی ،تعداد
ویروس ها آن قدر زیاد می شود که سلول می ترکد و از بین می رود .آسیب سلول ها ممکن است درنهایت
به آسیب اندام ها منجر شود به شرطی که تعداد بافت هایی که از بین می روند ،برای از کار افتادن یک
اندام کافی باشد.
گاهی ویروس بعد از آن که سلولی را آلوده کرد ،شروع به همانندسازی می کند و ویروس های
جدیدی را می سازد .به این مسیر ،چرخۀ لیتیک می گوییم .اما گاهی ویروس تا مدتی درون سلول
باقی می ماند و همانندسازی نمی کند .این مسیر را چرخۀ لیزوژنی می نامیم.
چرخۀ لیتیک :مراحل آلوده سازی سلول ،همانندسازی ویروس همراه با تخریب سلول را
چرخۀ لیتیک می نامیم .ژن های ویروسی ،بعد از آن که وارد سلول شدند ،امکانات سلول میزبان را در
اختیار می گیرند و به تولید ژن های ویروسی و نیز پروتئین های ویروسی ،مثل کپسید می پردازند .سپس
پروتئین ها و ژن های ویروسی ــ درواقع نوکلئیک اسید ویروس ــ با آرایش مخصوصی کنار هم قرار
می گیرند و ویروس کامل را پدید می آورند .این چرخه در شکل 4ــ 9نشان داده شده است.
چرخۀ لیزوژنی

چرخۀ لیتیک

پروــ ویروس ممکن است
وارد چرخۀ لیتیک شود5 .

کروموزوم باکتری

سلول های
فراوانی تولید
می شود

سلول میزبان
به طور طبیعی 4
تقسیم می شود.
3
 DNAویروس به DNA
میزبان متصل می شود.

2
 DNAویروسی وارد
چـرخـۀ لـیتـیـک یـا
لیزوژنیک می شود.

ویروس به سلول میزبان 1
متصل می شود و DNA
خود را درون سلول
تزریق می کند.

4
سلول میزبان می ترکد و
ویروس ها آزاد می شوند.
ویروس های جدید 3
ساخته می شوند.

شکل 4ــ9ــ تکثیر ویروس در باکتری .ویروس ها در باکتری ها می توانند از طریق چرخ ٔه لیتیک یا لیزوژنی تکثیر شوند.
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چرخۀ لیزوژنی :گاهی ویروس ها بعد از آن که سلولی را آلوده کردند ،تا مدتی درون سلول میزبان
باقی می مانند ،اما ویروس جدیدی نمی سازند .ژن های ویروسی به جای آن که به تولید ذرات ویروسی
1
جدید بپردازند ،خود را درون کروموزوم میزبان جای می دهند .در این حالت به آنها پروــ ویروس
گفته می شود .با هر بار تقسیم سلول ،پروــ ویروس نیز تقسیم می شود و درنتیجه سلول های حاصل نیز
به ویروس آلوده اند .در این چرخه ،که چرخۀ لیزوژنی نام دارد ،ژنوم ویروسی همانندسازی می کند،
بدون آن که سلول میزبان تخریب شود (شکل 4ــ .)9در بعضی از ویروس های لیزوژنی ،بروز تغییر در
چرخه لیتیک را آغاز کند .بدیهی است در این صورت
محیط ممکن است سبب شود تا پروــ ویروس
ٔ
سلول میزبان تخریب می شود.
در سلول های جانوری ،ویروس ها می توانند آن قدر آهسته همانندسازی کنند که سلول میزبان
تخریب نشود .مثال ً ویروس مولد تبخال آدمی ،در سلول های عصبی صورت پنهان می شود .وقتی شرایط
بدن برای فعالیت ویروس مناسب شد ،مثال ً وقتی که در فشار روحی هستیم یا تب می کنیم ،ویروس موجب
آسیب بافتی می شود و ما آن را به صورت تبخال مشاهده می کنیم.
ویروس ها میزبان های ویژه دارند :مثال ً  TMVگیاه تنباکو و گیاهان خویشاوند آن را آلوده
می کند و نمی تواند جانوران را آلوده کند .براساس فرضیه ای علت این ویژگی به منشأ ویروس ها برمی گردد.
طرفداران این فرضیه بر این باورند که ویروس ها هنگامی پدید آمدند که قطعاتی از نوکلئیک اسید سلول ها
به خارج از سلول راه پیدا کردند.
 HIVمی تواند در سلول های انسان همانندسازی کند :نشانگان نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)
نوعی بیماری است که در آن فرد توانایی دفاع علیه عوامل بیماری زا را از دست می دهد و به    عفونت هایی
مبتال می شود که معموال ً در افراد سالم رخ نمی دهند.
افرادی که با  HIVآلوده شده اند ممکن است تا سال ها عالیم ایدز را نشان ندهند .بنابراین،
فردی که با  HIVآلوده شده است احساس تندرستی می کند و همین امر موجب انتشار ویروس از او
به دیگران می شود.
 HIVطی تماس های عادی روزمره از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نمی شود HIV .در مایعات
بدن (مثل مایع محتوی اسپرم ،مایع واژینال و خون) یافت می شود .بنابراین از طریق روابط جنسی ،تزریق
با سوزن آلوده یا انتقال خون ،از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شود .همچنین طی دوران بارداری یا
شیردهی HIV ،از مادر به کودک منتقل می شود.
 Provirusــ 1
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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

216

 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
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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 ژنتیک

ِ DNAا.کالی مانند  DNAتمام باکتری ها ،مولکولی حلقوی است که در حدود  5000ژن
را در خود جای داده است .قبل از تقسیم سلولی DNA ،همانندسازی می کند و دو مولکول DNA
یکسان پدید می آورد.

تحرک

ِا.کالی به کمک تاژک های باریکی که دارد ،خود را در محیط به جلو پیش می برد.

تولیدمثل

بیشتر باکتری ها با تقسیم دوتایی تولیدمثل می کنند .در تقسیم دوتایی یک سلول به دو سلول
جدید یکسان تقسیم می شودِ .ا.کالی می تواند تقریباً در هر  20دقیقه یک بار تقسیم شود.

چسبندگی

ِا.کالی مانند بسیاری از باکتری های گرم ــ منفی پیلی دارد .پیلی ،برآمدگی های کوتاه ،باریک
و مو مانندی است که در سطح باکتری یافت می شود .پیلی دو کار مهم را برعهده دارد .اول ،چسبیدن
به سطوح مختلف مثل سطح جدار روده و دوم ،اتصال دو سلول باکتری به یک دیگر قبل از فرایند
هم یوغی است.

باکتری ها به دو روش اساسی بیماری ایجاد می کنند.

باکتری ها ممکن است از میزبان خود به عنوان منبع غذا استفاده کنند :باکتری های هتروتروف،
تجزیه مواد آلی موجود در محیط به دست می آورند .اگر
غذای خود را از طریق ترشح آنزیم های گوارشی و ٔ
تغذیه باکتری ها نتایج خطرناکی در پی خواهد داشت.
محیط زیست باکتری ها گلو یا شش های شما باشدٔ ،
1
مثال ً سل ،که یکی از بیماری های ُشش است ،توسط مایکوباکتریوم توبرکلوسیز ایجاد می شود .سل،
روزگاری از شایع ترین علل مرگ ومیر بود .در بیشتر موارد ،عفونت از طریق تنفس قطره های ریز آلوده
به باکتری منتقل می شود .اگر سل درمان نشود ،ممکن است منجر به مرگ شود.
همه باکتری های بیماری زا کشنده نیستند .مثال ً بعضی از باکتری ها عارضه هایی را سبب می شوند
ٔ
 Mycobacterium tuberculosisــ1
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که ما به طور روزمره ممکن است با آنها برخورد کنیم ،مثل جوش صورت .جوش صورت در  85درصد
نوجوانان یافت می شود .بعضی باکتری ها ،مثل پروپیونی  باکتریوم آکنس ،1در غده های چربی موجود
در پوست رشد می کنند .این باکتری ها ،نوع خاصی از مواد چربی را که در این غده ها تولید می شوند،
متابولیزه می کنند .طی بلوغ ،غده های چربی ،مقدار بیشتری چربی تولید می کنند .بنابراین تعداد باکتری ها
به مقدار بسیار زیادی افزایش می یابد .در نتیجه منافذی که چربی با عبور از آنها به سطح پوست ترشح
می شود ،مسدود می گردند و بنابراین چربی در پوست تجمع می یابد و به این ترتیب جوش پدید می آید.

توکسین های باکتریایی

دومین روش بیماری زایی باکتری ها ،ترشح ترکیبات شیمیایی است .این مواد شیمیایی ــ که
سمی هستند .توکسین ها ممکن است به درون بدن
توکسین نامیده می شوند ــ برای سلول های یوکاریوتی ّ
فرد یا غذای آلوده به باکتری ترشح شوند .مثال ً کورینه  با کتریوم دیفتریا ،2که باعث بیماری دیفتری
می شود ،در گلو رشد ،اما توکسین آن بر قلب ،اعصاب ،کبد و کلیه ها اثر می کند.
وقتی باکتری ها در غذا رشد و توکسین ترشح می کنند ،توکسین های تولید شده ممکن است در
افرادی که از آن غذا می خورند ،بیماری ایجاد کنند .این نوع بیماری را مسمومیت می نامند .مثال ً
استافیلوکوکوس اورئوس 3شایع ترین نوع مسمومیت غذایی را باعث می شود .از عالیم آن می توان
به حالت تهوع ،استفراغ و اسهال اشاره کرد .این نوع مسمومیت ،به ندرت مرگ آفرین است.
نوع دیگری از مسمومیت ،که کشنده است ،در غذاهای کنسرو شده ای دیده می شود که به خوبی
کنسرو نشده اند (شکل 9ــ .)9گاهی اوقات غذاهای بسته بندی شده آن قدر حرارت نمی بینند که
باکتری های اندوسپوردار آنها کشته شوند .کلستریدیوم بوتولینم 4یکی از این باکتری هاست و توکسین
آن که بر دستگاه عصبی انسان اثر می کند ،بسیار مهلک است .کسی که غذای آلوده به این توکسین را
بخورد ،به بیماری بوتولیسم 5مبتال می شود .از عالیم آن می توان به دید دوتایی (دوبینی) و فلج شدگی
اشاره کرد .مبتالیان به این بیماری ممکن است بر اثر ناتوانی در تنفس ،بمیرند.
		 Propionibacterium acnesــ1

		 Corynebacterium diphtheriaــ2

			 Staphilococcus aureusــ3
 Clostridium botulinumــ4

 botulismــ 5
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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.
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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.
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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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