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ــرم تنفســی آن  ــا آنتراکــس ف ــرم ســیاه زخــم ی ــه کــه شــایع ترین ف ــن نکت پاسخ  ای

ــرو ســراغ  ــح بیشــتر می خــوای؟ ب ــده! توضی ــه اوم ــوم پای ــوی عل ــه ت اســت، صــد دفع

پاســخ تســت ۱.

ــرئوس  ــیلوس س ــد باس ــح داده ش ــوال 5 توضی ــخ س ــه در پاس ــور ک پاسخ  همان ط

می توانــد باعــث مســمومیت غذایــی همــراه یــا بــدون تــب شــود. تــوی مبحــث بعــدی 

ــم.  ــاد می گیری ــوب ی ــتریدیوم ها رو خ کلس

ــه ی کلســتریدیوم ها را بررســی  ــاری و گرم مثبــت و اســپوردار هســتند. مــا در ایــن جــا چهــار گون کلســتریدیوم  ها  باســیل های بی هــوازی اجب

ــم. می کنی

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۱۰گونه های کلستریدیوم

ــاک و آب  ــب در خ ــل بوتولیســم اســت و اغل ــوم   عام پاسخ  کلســتریدیوم بوتولین

ــناخته  ــن توکســین ش ــت می شــود. توکســین بوتولیســم قوی تری ــات یاف ــوع حیوان مدف

ــق روده  ــد کنســرو شــده یافــت می شــود و از طری ــی ب ــواد غذای شــده اســت کــه در م

ــه گیرنده هــای غشــای پیش سیناپســی اعصــاب محیطــی متصــل می شــود.  جــذب و ب

flaccid paraly� )ایــن توکســین مانــع از رهایــی اســتیل کولین شــده و ســبب فلج شــل 

sis(، دوبینــی، اختــال در تکلــم و تنفــس و مــرگ می شــود. بوتولیســم زخــم در ارتبــاط 

بــا خالکوبــی و بوتولیســم نــوزادی در ارتبــاط بــا مصــرف عســل و بوتولیســم تنفســی در 

ــب انجــام  ــه ترتی ــدام ب ــراد ســه اق ــان اف ــرای درم ــا بیوتروریســم می باشــد. ب ــاط ب ارتب

می شــود: ۱- حمایــت تنفســی ۲- پاکســازی دســتگاه گوارشــی و درمــان بــا مترونیدازول 

ــل  ــی. توکســین بوتولیســم عام و پنی ســیلین ۳- اســتفاده از آنتی توکســین ســه ظرفیت

مهمــی بــرای بیوتروریســمه، تــوی بوتاکــس هــم ازش اســتفاده می شــه. از قدیــم گفتــن 

بکــش و خوشــگلم کــن! 

29باکتریشناسی

6-کدام مورد شایع ترین فرم آنتراکس می باشد؟ )دندان پزشکی 

آبان ۱۴۰۰- میان دوره ی کشوری(
ب جلدی الف تنفسی 

د گوارشی ج تزریقی    

کلسـتریدیوم  توسـط  شـده  ایجـاد  بالینـی  7-عالئـم 

پرفرنجنـس نظیـر اسـهال (بـا تب یـا بدون تـب)، تهوع 

و اسـتفراغ بـه عالئـم بالینی کـدام گونـه باکتریایی زیر 

شـبیه است؟ )پزشـکی شـهریور ۱۴۰۰-کشـوری(

الف بورلیابورگدورفری

ب باسیلوس سروئوس

ج لیستریامونوسیتوژنز

د کلستریدیومبوتولینوم

�� 1- کدام یك از انواع کلستریدیوم ها از آزاد شدن 

 -۱۴۰۰ خرداد  مي کند؟ )پزشکی  جلوگیري  کولین  استیل 

میان دوره کشوری(
C. tetani الف

C. botulinum ب

C. perferingens ج

C. difficile د
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پاسخ  کلسـتریدیوم تتانی  عامـل کزاز کـه در خاک و مدفوع حیوانات یافت می شـود. 

اسـپور باکتـری پـس از ورود از طریـق زخم هـای پوسـتی بـه سـلول های رویشـی تبدیل 

شـده و توکسـینی به نام تتاتواسپاسـمین وابسـته به پاسـمید )عامل اصلی بیماری زایی( 

تولیـد می کنـد. ایـن توکسـین بـه روش انتقـال عقب گـرد آکسـونی بـه نورون هـای مغـز 

و نخـاع منتقـل شـده و آزاد شـدن میانجی هـای مهـاری نظیـر گابـا و گایسـین را مهـار 

می کنـد و میـزان اسـتیل کولین زیـاد می شـود؛ بـه ایـن ترتیـب سـبب اسپاسـم عضـات 

rigid pa� ،و عضـات تنفسـی، لبخنـد شـیطانی )lock jaw )ناحیـه ی جراحـت و فـک 

ralysis )فلـج سـخت( و در نهایـت مـرگ می شـود. یـادت باشـه کـه اسـهال نمی دهـد. 

واکسـن کـزاز بـرای پیشـگیری از بیمـاری با اسـتفاده از توکسـین باکتری تهیه می شـود. 

کـزاز نـوزادی معمـوال بـه علـت عفونـت اولیـه در بنـد نـاف بـه دنبال بریـدن بند نـاف با 

وسـایل غیـر اسـتریل ایجاد می شـود. ایـن نکته هم سـوال بوده که بیشـترین حساسـیت 

به توکسـین کـزاز را انسـان و اسـب دارند.

ــد  ــن کارهــا بای ــی بیمــاری کــزاز ای ــکل درمان ــن پروت ــرای اجــرای کامل تری پاسخ  ب

ــز  ــی توکســین، تجوی ــق آنت ــم، تزری ــان زخ ــرد: انجــام دبریدم ــب صــورت گی ــه ترتی ب

ــدازول و  ــیلین و مترونی ــزاز پنی س ــان ک ــت. درم ــیون هس ــک، واکسیناس ــی بیوتی آنت

آنتی توکســین اســت. داروی آزادکننــده اســتیل کولیــن تاثیــری نــداره کــه هیــچ، ممکنــه 

ــی مهــار ترشــح اســتیل  ــوی کــزاز مشــکل اصل ــه چــون ت ــر هــم بکن بیمــاری رو بدت

کولیــن هســت و میانجی هــای مهــاری ترشــح نمیشــن بــه خاطــر همینــه کــه انقبــاض 

طوالنــی میشــه! .

فرامــوش نکــن کــه اکســیژن باعــث وقفــه در ژرمیناســیون و طــول عمــر اســپور کــزاز 

مــی  شــه. )چــون بی هوازیــه دیگــه.( ایــن هــم بگــم کــه واکســن کــزاز ســم کــزاز یــا 

توکســوئید اســت در واقــع اگزوتوکســین تتاتواسپاســمین بــر اثــر حــرارت بــه توکســوئید 

ــود. ــد می ش ــن تولی ــود، و واکس ــل می ش تبدی

ایجــاد  در  غالــب کلســتریدیومی   گونــه ی  پرفرنژنــس  پاسخ  کلســتریدیوم 

عفونت هــای تهاجمــی اســت و از طریــق زخم هــای پوســتی آلــوده بــه اســپور و 

یــا ســقط جنین عفونــی منتقــل می شــود. ایــن باکتــری انواعــی از توکســین ها 

ــث  ــت و باع ــتیناز اس ــی لس ــه نوع ــین ک ــد: ۱- آلفاتوکس ــد می کن ــا را تولی و آنزیم ه

ــزی و  ــروق و خون ری ــری ع ــر نفوذپذی ــی و تغیی ــی و اندوتلیال ــلول های خون ــز س همولی

سیب سبز30

زیر  باکتری های  از  کدام یك  توکسین   -2  👸

شدن  غیرفعال  موجب  نخاعی  سیناپس های  در 

عضالت  انقباض  مهارکننده  شیمیایی  واسطه های 

می شود؟ )دندان پزشکی میان دوره ی دی ماه ۹۹-کشوری(

الف کلستریدیوم تتانی

ب کلستریدیوم بوتولینوم

ج دیفتری

د شیگال

�� 3- کامل تریـن پروتـکل درمانـی بیمـاری کـزاز 

  کـدام  گزینـه ی زیـر است؟ )پزشـکی  قطبـی(

الف ضــد عفونــی کــردن زخــم، تجویــز آنتی بیوتیــك، 

ــیون بیمار واکسیناس

ب دبریدمــان زخــم، تزریــق آنتی توکســین، تجویــز 

ــیون ــك، واکسیناس آنتی بیوتی
ج تزریــق آنتی توکســین، ضــد عفونــی کــردن 

زخــم، واکسیناســیون
د تجویز آنتی بیوتیك، واکسیناسیون، دبریدمان زخم

کدام   Necrotizing enteritis بیماري  عامل   -4  👸

باکتري زیر مي باشد؟ )دندان پزشکی اسفند ۹۹-کشوری(

Bacillus anthracis الف

Clostridium tetani ب

Bacteriodes fragilis ج

Clostridium perfringens د
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ــد و اختــال عملکــرد قلبــی می شــود. ۲- بتاتوکســین کــه  ــه ســلول های کب آســیب ب

ــر می گــذارد و باعــث تخریــب آن و ایجــاد بیمــاری انتروکولیــت  روی بافــت روده ای اث

نکــروزان یــا پیگبــل )نوعــی مســمومیت غذایــی( می شــود. ۳- انتروتوکســین بــا اتصــال 

ــا و  ــش ترشــح آب و الکترولیت ه ــث افزای ــواره ی روده ی کوچــک باع ــوم دی ــه اپی تلی ب

ــود. ــهال می ش ــاد اس ایج

ــد  ــد می کنن ــت، گاز تولی ــدرات باف ــر کربوهی ــا تخمی ــی ب ــای رویش پاسخ  باکتری ه

یــا نکروزعضانــی  از طریــق هیالورونیــداز منتشــر می گردنــد )گانگــرن گازی  و 

ــپیتکوم و  ــووی، س ــرن گازی ن ــد گانگ ــتریدیای مول ــایر کلس ــس(. س ــا میوتکروتی ی

می باشــند. هیســتولیتیکوم 

موارد زیر سبب استعداد ابتا به گانگرن گازی می شود: 

ــت  ــاک / ۳. جراح ــه خ ــوده ب ــای آل ــریان / ۲. زخم ه ــع ش ــا قط ــراه ب ــای هم ۱. تروم

ــه شــدگی بافــت ــا ل همــراه ب

ــه مصــرف  ــس احتیاجــی ب ــی کلســتریدیوم پرفرژن ــان مســمومیت غذای ــرای درم  ب

آنتی بیوتیــک نیســت و جایگزینــی آب و الکترولیــت کافــی اســت. بــرای درمــان 

ــز  ــاال تجوی ــا دوز ب ــیلین ب ــد پنی س ــرده و بع ــرا می ک ــوده را اج ــم آل ــس، زخ میونکروزی

می کنیــم.

اثــر مصــرف بی رویــه ی آمپی ســیلین و  پاسخ  کلســتریدیوم دیفیســیل  در 

ــود،  ــال روده می ش ــور نرم ــب فل ــب تخری ــه موج ــا ک ــین الوروکینولون ه کلیندامایس

ــهال  ــک و اس ــه آنتی بیوتی ــته ب ــت وابس ــن در کولی ــود، بنابرای ــن می ش در روده جایگزی

ــه آنتی بیوتیــک Antibiotic( associated diarrhea( دخالــت دارد. در افــراد  وابســته ب

ــا  ــت آنتی بیوتیک ه ــال دریاف ــه دنب ــی، ب ــب جراح ــا متعاق ــتان و ی ــتری در بیمارس بس

بیمــاری ناشــی از کلســتریدیوم دیفیســیل ایجــاد می گــردد. ایــن باکتری دو اگزوتوکســین 

ــد: ــد می کن تولی

۱- اگزوتوکســین A: یــک انتروتوکســین اســت موجــب تخریــب اتصــاالت بیــن ســلولی 

و کموتاکســی نوتروفیل هــا و اســهال آبکــی می شــود. 

۲- اگزوتوکســین B: یــک سایتوتوکســین قــوی اســت کــه باعــث دپلیمریزه شــدن اکتین 

ــا غشــای کاذب )ســودوممبرانو(  و از بیــن رفتــن اســکلت ســلولی می شــود و کولیــت ب

ــد. ــاد می کن ایج
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�� 5- هر یك از موارد زیر موجب استعداد ابتالی به 

گانگرن گازی می شود، به غیر از:  )پزشکی قطبی(

الف ترومای همراه با قطع شریان

ب افزایش پتانسیل اکسیداسیون- احیاء

ج زخم های آلوده به خاک

د جراحت همراه با له شدگی بافت

�� 6- همه گزینه های زیر درارتباط با بیماری ایجاد 

به   ، است  صحیح  دیفیسل  کلستریدیوم  توسط  شده 

جز:  )پزشکی آبان ۱۴۰۰-میان دوره ی کشوری( 

الف در افراد مسن و یا دچار نقص ایمنی دیده می شود.

ب غالبا در افراد بستری در بیمارستان دیده می شود.
ج غالبا متعاقب جراحی مشاهده می شود.

د غالبــا در بیمــاران دریافت کننــده آنتــی بیوتیــك 

ــود. ــده می ش دی

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  تشــخیص بیماری ناشــی از کلســتریدیوم دیفیســیل از طریق یافتن توکســین آن 

در مدفــوع انجــام می شــود. بــرای درمــان آن ســه اقــدام بــه ترتیــب صــورت می گیــرد: 

۱- قطــع مصــرف آنتی بیوتیک هــای مســئول بیمــاری ۲- تجویــز مترونیــدازول و 

ونکومایســین ۳- پیونــد مدفــوع 

آنتی بیوتیک هـا موجـب  تخریـب فلـور طبیعـی دسـتگاه  پاسخ  مصـرف بی رویـه ی 

گـوارش، تغییـر فلـور طبیعی دسـتگاه گـوارش، رشـد باکتری هـای غیرمرتبط در دسـتگاه 

گـوارش تخریـب فلـور نرمـال روده می شـود، بنابرایـن در کولیت وابسـته بـه آنتی بیوتیک 

دخالـت دارد. پروبیوتیک هـا باکتری هـای مفیـد دسـتگاه گـوارش می باشـند و رشـد آن ها 

بـرای گـوارش مفیـد اسـت. از ایـن به بعـد فقط ماسـت پروبیوتیـک بخر! 

پاسخ  

۲.کلستریدیوم

تتانی

Lock of jaw عامل کزاز و
توکسین تتانواسپامین ← مهار نوروترانسمیترهای 

مهاری

واکسن دارد ←
 توکسوئید کزاز

Lock jaw )قفل شدن فک( ناشی از توکسین کزاز مربوط به کلستریدیوم تتانی می باشد.

پاسخ  

تظاهـر بالینـی ایجاد شـده در فـرد نشـان دهنده ی نکروز بافتی اسـت و چـون رنگ آمیزی 

نمونه هـای بیوپسـی بافت، باسـیل های گرم مثبت را نشـان می دهد می تواند کلسـتریدیوم 

پرفرنژنـس باشـد کـه می دانیم برای تهاجم واجد آلفاتوکسـین می باشـد.

جدول مروری باسیل های گرم مثبت اسپوردار )کلستریدیوم ها و باسیلوس ها(:

 باکتری های  اسپوردار

نکاتمهمبیماریوتوکسینباکتری

۱. کلستریدیوم دیفیسل
ــه  ــای کاذب ب ــا غش ــت ب کولی
آنتی بیوتیــک مصــرف  دلیــل 

 + مترونیــدازول   : درمــان 

یســین ما نکو و

۲. کلستریدیوم تتانی
Lock of jaw عامل کزاز و

مهار   ← تتانواسپامین  توکسین 
نوروترانسمیترهای مهاری

واکســن دارد ← توکســوئید 

کــزاز
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�� 7- پیونــد مدفــوع از افــراد ســالم، بــراي درمــان 

عفونــت عودکننــده ي ناشــي از کــدام باکتــري قابلیــت 

اســتفاده دارد؟ )پزشــکی شهریور۹۹-کشــوری(

الف باکتروئیدس فراژیلیس

ب فوزوباکتریوم نوکلئاتوم

ج کلستریدیوم دیفیسیل

د شیگال دیسانتریه

۸- تمــام گزینه هــای زیــر در ایجــاد کولیــت وابســته 

ــز:  )پزشــکی  ــه ج ــد ب ــت دارن ــك دخال ــه آنتی بیوتی ب

ــاه ۹۹-کشــوری( ــان دوره ی دی م می
الف تغییر فلور طبیعی دستگاه گوارش

ب سرکوب فلور طبیعی دستگاه گوارش

ج رشد باکتری های غیرمرتبط در دستگاه گوارش

د)رشد پروبیوتیك ها در دستگاه گوارش

کـدام  توکسـین  اثـر  در   Lock jaw عارضـه ی   -9

گونـه باکتریایـی زیـر ایجـاد می شود؟ )پزشـکی اسـفند 

۱۴۰۰-کشـوری(
الف باسیلوس آنتراسیس

ب کلستریدیوم تتانی

ج کورینه باکتریوم دیفتریه

د بوردتال پرتوسیس

1۰- بیمار 5۰ ساله ای مبتال به دیابت نوع 2 به خاطر 

می کند.  مراجعه  پزشك  به  روز  دو  طی  پا  روی  زخم 

 4 تازه ی  زخم  یك  نشان دهنده ی  فیزیکی  معاینه ی 

سانتی متر با تغییر رنگ سیاه و سفید بر روی پاشنه است. 

گرم  باسیل های  بافت،  بیوپسی  نمونه های  رنگ آمیزی 

واجد  بیماری  عامل  ارگانیسم  می دهد.  نشان  را  مثبت 

کدام یك از موارد زیر است؟ )پزشکی قطبی(

Fimbriae ب   Pneumolysin الف
Endotoxin د  α–Toxin ج

بانه
طبی

نشر 
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۳. کلستریدیوم پرفرژنس

۱. مسمومیت غذایی
نکروزدهنــده  انتروکولیــت   .۲ 

)NBD (
۳. گاز گانگرن

)نوعــی  توکســین  آلفــا 

) ز لســیتینا

انتروتوکسین

۴. کلستریدیوم بوتولونیم
ــتیل  ــده ی اس ــین مهارکنن توکس
 ، تنفســی  فلــج   ← کولیــن 

اشــکال در بلــع ؛ دو بینــی

راه هــای  ورود : زخــم + غــذا 

+ نــوزادان

5. باسیلوس آنتراسیس

عامـل  قسـمتی،  سـه  توکسـین 
بیمـاری سـیاه زخـم ) آنتراکس (
ــی ( ←  ــش آنتی ژن PA .۱ ) نق

ایجــاد منفــذ در غشــا
LF .۲ ← فاکتور کشنده

EF .۳ ← فاکتور مسبب ادم

۱. غیرمتحرک

۲. زئونوز

۳. درمان : پنی سیلین

۶. باسیلوس سرئوس
۱. استفراغ ) به دنبال مصرف برنج 
cAMP ← : )آلوده به توکسین

۲. پنومونی آتیپیک

پاتوژن فرصت طلب

توکسین مقاوم به حرارت

 paralysis ــاری ــل بیم ــد، عام ــه ش ــوال ۱ گفت ــخ س ــه در پاس ــور ک پاسخ  همان ط

ــد. ــوم می باش ــتریدیوم بوتولین ــل( کلس ــج ش Flaccid )فل

ــی  پاسخ  همان طــور کــه در پاســخ ســوال ۲ گفتــه شــد، توکســین کلســتریدیوم تتان

عامــل بیمــاری  کــزاز بــوده و بــرای پیشــگیری از واکســن کــزاز اســتفاده می شــود کــه 

ــری اســتفاده می شــود. ــه آن از توکســین باکت در تهی

ــس  ــتریدیوم پرفرانژن ــد، کلس ــه  ش ــوال ۴ گفت ــخ س ــه  در پاس ــور ک پاسخ  همان ط

ــفولیپاز C دارد. ــیتیناز و فس ــت لس ــه خاصی ــد می کند،ک ــا تولی ــین آلف توکس

باسیل های گرم مثبت اسپوردار )کلستریدیوم ها و باسیلوس ها( :
باسیلوس آنتراسیس: دارای کپسول پروتئینی از واحدهای دی گلوتامیک 

اسید/ متحرک نیست./ دارای توکسین سه قسمتی )PA,EF,LF(/ عامل 
سیاه زخم و بیماری پشم ریسان/  شایع ترین فرم سیاه زخم در انسان، فرم 

پوستی آن است./ زئونوز 
باسیلوس سرئوس: عفونت استفراغی به دنبال مصرف برنج آلوده/ 

عفونت اسهالی به دنبال مصرف گوشت آلوده/ ایجاد آسیب شدید چشمی  
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11- عامل بیماری paralysis Flaccid ،کدام باکتری زیر 

می باشد؟ )دندان پزشکی اسفند ۱۴۰۰-کشوری(

 Bacillus polymyxa الف

 Clostridium botulinum ب

Treponema pallidum ج

 Bacillus anthracis د

12- کدام یــك از مــوارد زیــر در تهیــه واکســن 

ــفند  ــکی اس ــه دندان پزش ــرد دارد؟ )علوم پای ــزاز کارب ک

۹۹- کشــوری(
ب توکسین الف کپسول 

د اسپور ج فالژل 

13- کدام توکســین ایجاد شــده توســط کلســتریدیوم 

پرفرانژنــس، خاصیــت فســفولیپاز C و لســتیناز دارد؟ ) 

پزشــکی آبــان ۱۴۰۰- میــان دوره ی کشــوری(
ب بتا الف آلفا  

د یوتا ج اپسیلون 

بانه
طبی

نشر 
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کلستریدیوم دیفیسیل: عامل کولیت با غشاء کاذب و اسهال متعاقب 
مصرف آنتی بیوتیک یا متعاقب جراحی در افراد بستری/ درمان: 

مترونیدازول + ونکومایسین و پیوند مدفوع 
کلستریدیوم تتانی: توکسین تتانواسپامین )وابسته به پالسمید( ← مهار 
آزاد سازی نوروترانسمیترهای مهاری گابا و گالیسین/ ایجاد فلج سفت/ 

 Lock jaw دارای واکسن توکسوئیدی/ عارضه ی
کلستریدیوم پرفرژنس: »آلفا توکسین« لستیناز/ ایجاد عفونت های تهاجمی و 

هیستوتوکسیک )گانگرن گازی و میونکروزیس و انتریت نکروزان یا پیگبل(
کلستریدیوم بوتولینوم: توکسین مهارکننده ی استیل کولین/ عالئم: فلج 

تنفسی، اشکال در بلع و تکلم و دو بینی/ ایجاد فلج شل

ــری  ــری موجــب دیفت ــن باکت ــد. ای ــص انســان می باش ــوازی و مخت ــپور ه ــدون اس ــت ب ــری گرم مثب ــک باکت ــه ی ــوم دیفتری ــه باکتری کورین

 )Lysogenic  conversion ( می شــود و عامــل اصلــی بیماری زایــی آن توکســینش اســت. تولیــد توکســین دیفتــری از طریــق کســب فــاژ

ــی انجــام می شــود. کورینــه باکتریــوم دیفتریــه عامــل دیفتــری تنفســی و پوســتی اســت. ظاهــر باکتــری در رنگ آمیــزی  ــا فراینــد لیزوژن ی

ــری  ــن باکت ــلولی ای ــواره ی س ــد. در دی ــک Voltin می باش ــای متاکروماتی ــی دارای دانه ه ــروف چین ــورت ح ــه ص ــد ب ــورت گرزمانن ــه ص ب

اســیدمایکولیک بــا زنجیــره ی کربنــی کوتــاه وجــود دارد کــه ایــن باکتــری را بــه جنــس نوکاردیــا شــبیه می کنــد امــا برخــاف آن خاصیــت 

ــق تمــاس پوســت و ذرات تنفســی منتقــل می شــود. ــدارد. از طری اسیدفســتی ن

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

مهم۴کورینه باکتریوم دیفتریا

ــب  ــب تخری ــده و موج ــی ش ــاهای مخاط ــذب غش ــری ج ــین دیفت پاسخ  توکس

ــن  ــوم و تشــکیل غشــای خاکســتری روی لوزه  هــا  و حنجــره می گــردد هم چنی اپی تلی

می توانــد میوکاردیــت و اختــال تنفســی و بینایــی، آســیب عصبــی و فلــج عضــات 

صــورت ایجــاد کنــد. بنابرایــن اولیــن اقــدام درمانــی بایــد تجویــز آنتی توکســین باشــه 

ــم. در  ــد آنتی بیوتیــک هــم بدی ــی بعــدش بای ــه ول کــه خطــر ایــن مــوارد رو کــم کن

 )ball neck( ــردن گاوی ــوان گ ــه عن ــزرگ شــده ب ــردن ب ــاوی گ ــدد لنف ــری غ دیفت

ــود. ــناخته می ش ش
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�� 1- دختری ۸ ساله که سابقه ی واکسیناسیون در 

کودکی را ندارد با فارنژیت و تب پایین (3۸ درجه ی 
و  متورم  به شدت  می کند. گردن  مراجعه  سانتی گراد) 
و  اریتماتوز  حلق  بوده،  لمس  قابل  گردنی  لنفاوی  غدد 
بلع دردناک است. در پشت گلو ماده ی خاکستری قابل 
مشاهده است که برداشت آن همراه با خون ریزی است. 
با توجه به عالئم، در اولین درمان  کدام یك از موارد زیر 

تجویز شود؟ )پزشکی قطبی(
ب واکسن الف آنتی بیوتیك 

د کوتیکواستروئید ج آنتی توکسین 

بانه
طبی

نشر 
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ــاد  ــوای ی ــری بخ ــه از دیفت ــه نکت ــه ی ــری )اگ ــین دیفت ــر توکس ــم اث پاسخ  مکانیس

ــه( :  ــری همین بگی

ــه  ــرارت( ب ــه ح ــاس ب ــزء B )حس ــت. ج ــزء B,A اس ــامل ۲ ج ــری ش ــین دیفت توکس

ــرارت( را  ــه ح ــاوم ب ــزء A )مق ــکان ورود ج ــود و ام ــل می ش ــان متص ــده ی میزب گیرن

ــده ی EF2( ۲( را  ــل کنن ــور طوی ــتفاده از NAD فاکت ــا اس ــزء A ب ــد. ج ــم می کن فراه

ــد.  توکســین  ــری می کن ــدی جلوگی ــل شــدن زنیجــره ی پلی پپتی ــرده و از طوی ــار ک مه

ــابه  ــل مش ــم عم ــاظ مکانیس ــت و از لح ــیک اس ــده و نفروتوکس ــروز دهن ــری نک دیفت

ــتر در  ــری بیش ــین دیفت ــده ی توکس ــت. گیرن ــوزا اس ــودوموناس آئروژین ــین س توکس

سیســتم عصبــی مرکــزی و قلــب پیــدا می شــود. خــود باکتــری دیفتــری وارد گــردش 

خــون نمی شــود و باکتریمــی نمی دهــد!

ــاء کاذب، الم  ــاهده ی غش ــق مش ــری از طری ــاری دیفت ــی بیم ــخیص قطع پاسخ  تش

ــود. ــر می ش ــینوژن میس ــت توکس ــه، تس ــت نمون ــتقیم، کش مس

محیط های کشت و تست: 

 محیط کشت لوفلر  اختصاصی کورینه باکتریوم دیفتریه است.

محیــط کشــت تینســدال و  CTBA گونه هــای دیفتــری را از دیفتــری مورف  هــا  و 

ســایر باکتری هــای دســتگاه تنفســی فوقانــی جــدا می کنــد. 

تست  Elek تولید توکسین را بررسی می کند.

تست شیک  تست مصونیت نسبت به دیفتری است.

ــوئید  ــزاز توکس ــری و ک ــه دیفت ــه ک ــن یادم ــت م ــیون بهداش ــدول واکسیناس  از ج

ــود.  ــرده ب ــروب م ــرفه میک ــودن، سیاه س ب

پاسخ  

کورینهباکتریوم

دیفتری

β توکسین لیزوژنیک دو قسمتی کسب شده از باکتریوفاژ

A : در حضور EF۲ ، NAD را مهار و مانع سنتز پروتئین می شود.

A  ایجاد منفذ برای ورود : B

) توکسین دیفتری = اگزوتوکسین  A سودوموناس آئورژینوزا(

ــر ←  ــرم لوفل ــری  : س ــخیص باکت ۱. تش

ــی ــروف چین ح

Elek : ۲. تست قدرت توکسین

▪ واکسن توکسوئیدی دارد.

توکســین باکتری هــای پســودوموناس آئروژینــوزا و کورینــه باکتریــوم دیفتریــه موجــب 

ــردد. ــدی( می گ ــده ی پپتی ــور طویل کنن ــیون EF�2 )فاکت ADP- ریبوزیاس
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�� 2- کدام یك از موارد زیر اثر اگزوتوکسین باسیل 

دیفتری بر روی سلول های میزبان است؟ )دندان پزشکی 

دی ۹۹- میان دوره ی کشوری(
الف تغییر نفوذپذیری غشاء

mRNA ب ممانعت از سنتز

ج افزایش AMP حلقوی در میزبان

د جلوگیری از طویل شدن زنجیره ی پلی پپتیدی

از  بیماری دیفتری  کدام یك  قطعی  �� 3- تشخیص 

روش های زیر است؟ )دندان پزشکی و پزشکی قطبی(

الف مشــاهده ی التهــاب در لوزه هــا، الم مســتقیم، 

کشــت نمونه هــا.

ب رنگ آمیزی گــرم، کشــت نمونــه، تســت های 

ــیمیایی. بیوش

ــه، تســت های  ــرت، کشــت نمون ــزی آلب ج رنگ آمی

بیوشیمیایی.

ــت  ــتقیم، کش ــاء کاذب، الم مس ــاهده ی غش د مش

ــینوژن. ــت توکس ــه، تس نمون

-ADP 4- توکسین کدام یك از باکتری های زیر موجب

پپتیدی)  طویل کننده ی  (فاکتور   2-EF ریبوزیالسیون 

می گردد؟ ) پزشکی اسفند ۱۴۰۰-کشوری(

الف اشرشیا کلی- پسودوموناس آئروژینوزا

ب پسودوموناس آئروژینوزا- کورینه باکتریوم دیفتریه

ج باسیلوس سرئوس- لیستریامونوسیتوژنز

بانهد باسیلوس سرئوس- اشرشیا کلی
طبی

نشر 
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ــری از  ــین دیفت ــد توکس ــد، تولی ــاره ش ــث اش ــدای مبح ــه در ابت ــور ک پاسخ  همان ط

طریــق کســب فــاژ )Lysogenic  conversion( یــا فراینــد لیزوژنــی انجــام می شــود، 

ژن توکســین دیفتــری یــک باکتریوفــاژ لیزوژنیــک )B فــاژ( اســت.

ــق  ــری از طری ــد توکســین دیفت ــه شــد تولی ــه در درســنامه  گفت پاسخ  همان طــور ک

ــم  ــی بهــت گفت ــک میکروب ــد. در مبحــث ژنتی ــی می باش ــد لیزوژن ــاژ و فراین کســب ف

ــود.  ــل می ش ــده منتق ــری  گیرن ــه باکت ــه ب ــاژ ب ــه در ترنسداکشــن DNA از باکتریوف ک

ــط  ــق Transduction توس ــری از طری ــین دیفت ــده ی اگزوتوکس ــن ژن تولیدکنن بنابرای

ــود.  ــب می ش ــری کس باکت

لیســتریا مونوســیتوژنز باســیل گرم مثبــت، بی هــوازی اختیــاری، بتاهمولیتیــک ضعیــف و درون ســلولی اختیــاری اســت. ایــن باســیل در دمــای 

۲۲-۲۸ درجــه ســانتی گــراد دارای حرکــت غلطــان )tumbling( اســت، و در دمــای ۳۷ درجــه قــدرت تحــرک نــدارد. لیســتریا از طریــق خوردن 

غــذای آلــوده وارد بــدن میزبــان می شــود و هم چنیــن امــکان انتقــال آن بــه نــوزاد از طریــق جفــت و یــا در هنــگام زایمــان وجــود دارد. 

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

مهم۳لیستریا مونوسایتوژنز

پاسخ  لیستریا مونوسایتوژنز می تواند از مادر به کودک در طول زندگی  رحمی یا در هنگام 

pore form�  زایمان منتقل شود. با تولید لیستریوالیزین غشای فاگوزوم را با مکانیسم

ing تخریب کرده و بعد از تکثیر از طریق پلیمریزه کردن  اکتین های سلول های میزبان 

)polymerization Actin( و ایجاد ساختاری به نام فیلوپود )Filopod( از سلولی به سلول 

دیگر حرکت کرده و بیماری ایجاد می کند. لیستریا مونوسایتوژنز  واجد این سه مورد است: 

۱- پروتئین سطحی به نام اینترنالین A که در فاگوسیتوز نقش دارد. ۲- لیستریوالیزین که 

غشای فاگوزوم را تخریب می کند. ۳- سیدوفورهایی که  قادر به کسب آهن اند. )آهن یک 

فاکتور ویروالنس مهم آن است.( 
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5- کدام یــك از توکســین هاي باکتریایــي زیــر توســط 
ــکی  ــایي مي شود؟ )دندان پزش ــاژي رمزگش ــاي ف ژن ه

اســفند ۹۹-کشوری(
الف تتانوسپاسمین

ب انتروتوکسین اشریشیاکوالي

ج توکسین آنتراسیس

د اگزوتوکسین دیفتري

دیفتــری  اگزوتوکســین  6- ژن کدکننــده ی ســم 
از طریــق کــدام یــك از مســیرهای زیــر توســط 
باکتــری کســب می شود؟ )دندان پزشــکی آبــان ۱۴۰۰- 

کشــوری( میــان دوره ی 
Transposion الف
Translocation ب

 Transduction ج

Transformation د

از  باکتری هـای زیـر می توانـد  از  �� 1- کدام یـك 

جفت بـه جنین منتقـل شود؟ )پزشـکی میـان دوره ی دی 

۹۹-کشـوری( ماه 
Listeria monocytogenes الف

 Nisseria gonorrhoeae ب

Streptococcus agalactiae ج

 Gardenella vaginalis د

بانه
طبی

نشر 
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 infanti septica Granulomatasis پاسخ  عفونت هــای داخــل رحمــی لیســتریا بــه

مشــهور اســت و می توانــد باعــث مــرگ داخل رحمــی بــا تشــکیل آبســه گرانولوماتــوز در 

سراســر بــدن، عفونــت چشــمی و مننژیــت نــوزادی بــا مرگ ومیــر بــاال شــود.  لیســتریا 

ــل  ــبزیجات منتق ــر و س ــل پنی ــوده مث ــای آل ــوردن غذاه ــق خ ــاالن از طری در بزرگس

می شــود و بیماری هایــی شــبیه آنفوالنــزا، مننژیــت و باکتریمــی ایجــاد می کنــد. 

ــواده ی  ــیت کاذب از خان ــل آپاندیس ــکا )عام ــینیا انتروکولیتی ــیتوژنز و یرس لیستریامونوس

انتروباکتریاســه( می تواننــد در دمــای ۴ درجــه ی  ســانتی گراد زندگــی کننــد. بــه ذهنــت 

ــد. ــایتوژنز cold enrichment می باش ــتریا مونوس ــک کشــت لیس ــپار؛ تکنی بس

 مننژیت ایجاد شده با این باکتری از طریق واکنش قابل پیشگیری نیست.

پــس از معاینــه ی نــوزاد تشــخیص گرانولوماتــوز اینفنتــی ســپتیکا مطــرح می شــود. خانــم 

دکتــر/ آقــای دکتــر، بایــد متوجــه بشــی کــه مــادر نــوزاد از طریــق خــوردن غــذای آلــوده 

ــا شده اســت. مبت

پاسخ  

لیستریا 

مونوسیتوژنز

۱. عامل سقط مکرر جنین
 Granuloma infantum .۲

)عفونت زودرس نوزادی(
۳. مننژیت )عفونت دیررس نوزادی(

۴.عوامل پاتوژنز: لیستریولیزین، سیدوفور، اینترنالین

تکنیک کشت:

Cold-enrichment 

لیستریا مونوسایتوژنز اگزوتوکسین ندارد.

ــا  ــه شــد، لیســتریا مونوســیتوژنز ب ــه ســوال ۱ گفت پاسخ  همان طــور کــه در پاســخ ب

Filo� )پلیمریــزه کــردن اکتین هــای ســلول میزبــان و ایجــاد ســاختاری بــه نــام فیلوپــود 

pod( در ایجــاد بیمــاری نقــش دارد.

باسیل های گرم مثبت که هاگ تشکیل نمی دهند )کورینه باکتریوم دیفتریا 
و لیستریا مونوسیتوژنز(:

کورینه باکتریوم دیفتریا: توکسین لیزوژنیک دو قسمتی کسب شده از 
باکتریوفاژ که EF2 را مهار و مانع طویل سازی زنجیره ی پلی پپتیدی 
می شود. )توکسین دیفتری = اگزوتوکسین  Aسودوموناس آئورژینوزا( 

 واکسن توکسوئیدی دارد. / باکتریمی نمی دهد. / تشخیص: مشاهده غشا 
کاذب خاکستری در گلو، کشت در محیط لوفر و تست الک
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پنیــر  مصــرف  متعاقــب  بــارداری  زن   -2  👸

پاســتوریزه نشــده دچــار عالئــم بیمــاری شــبه آنفوالنزا 

ــت  ــا کوکوباســیل گرم مثب ــی ب ــب آن باکتریم و متعاق

ــکوک  ــوان مش ــوژن می ت ــدام پات ــه ک ــت. ب ــده اس ش

مــاه ۹۹-کشــوری( بود؟ )پزشــکی میــان دوره ی دی 

الف بروسال ملیتنسیس

ب فرانسیسال توالرنسیس

ج لیستریا منوسایتوژنز

د اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه

Listeria monocy� پاتوژنــز  در  مــورد  کــدام   -3

 -۱۴۰۰ خــرداد  نمی باشد؟ )پزشــکی  دخیــل   togenes

کشــوری( میــان دوره ی 
الف لیستریولیزین

ب سیدوفور

ج اگزوتوکسین

د اینترنالین

کردن  پلیمریزه  با  زیر  باکتری های  از  کدام یك   -4

اکتین های سلول میزبان و ایجاد ساختاری به نام فیلوپود 

بیماری نقش دارد؟ )دندان پزشکی  ایجاد  (Filopod) در 

خرداد ۹۸- میان دوره ی کشوری(
الف مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

ب کورینه باکتریوم دیفتریه

ج لیستریا مونوسیتوژنز

د سالمونال تیفی موروم

بانه
طبی

نشر 
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لیستریا مونوسایتوژنز: درون سلولی اختیاری/ عوامل پاتوژنز: لیستریولیزین، 
سیدوفور، اینترنالین/ عامل سقط مکرر جنین، عفونت های داخل رحمی 
Granuloma infantum septica،  مننژیت نوزادی و بیماری های 

شبه آنفوالنزا و باکتریمی متعاقب مصرف پنیر آلوده در بزرگساالن

آکتینومیســت ها دســته ای از باســیل های گرم مثبــت بــدون اســپور هســتند کــه ســه گــروه مهــم آن هــا نوکاردیــا، استرپتومایســس 

ــن و  ــی مزم ــت چرک ــورت عفون ــه ص ــه ب ــردد ک ــوز می گ ــاری اکتینومایک ــبب بیم ــس س ــروه اکتینومایس ــد. گ ــس ها می باش و آکتینومایس

گرانولوماتــوزی اســت. آکتینومایســس ها جزئــی از فلــور طبیعــی دهــان هســتند. عاوه برایــن در ســطح مخــاط روده، دســتگاه تناســلی زنــان و 

ــد. در خــاک وجــود دارن

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

مهم۴اکتینومایست ها

پاسخ  آکتینومایســس اســرائیلی عامــل بیمــاری آکتینومیکوزیــس می باشــد کــه 

ــرم  ــایع ترین  ف ــه ش ــد ک ــروز می کن ــف ب ــی مختل ــرم بالین ــد ف ــاری در چن ــن بیم ای

ــی  ــک تحتان ــر در ف ــرم بیش ت ــن ف ــای ای ــت. عفونت ه ــی اس ــرم صورتی-گردن آن، ف

ــق  ــد از طری ــولفور می توان ــای س ــاوی گرانول ه ــی ح ــحات چرک ــد. ترش ــوذ می کن نف

ــن  ــوند. همچنی ــه ش ــی تخلی ــک تحتان ــه ی ف ــردن و ناحی ــت گ ــینوس هایی در پوس س

ــدان آســیا )molar tooth form( شــوند. ــد ســبب ایجــاد کلنی هــای شــبیه دن می توان

ــاخه دار  ــوژی ش ــر مورفول ــوده و از نظ ــوازی ب ــت و ه ــیل گرم مثب ــا باس پاسخ  نوکاردی

ــده  ــوا پراکن ــزوژن( در ه ــت اگ ــه شــکل اســپور )عفون ــود دارد و ب اســت. در خــاک وج

می شــود و مشــابه مایکوباکتریــوم و کورینه باکتریــوم در دیــواره ی ســلولی خــود 

اســیدمیکولیک دارد، پــس اســید فســت ضعیــف محســوب می شــود. نوکاردیــا بیمــاری 

نوکاردیــوز ایجــاد می کنــد کــه بــه صــورت پنومونــی مزمــن چرکــی بــه همــراه ســرفه، 

خلــط و تنگــی نفــس اســت. گاهــی نیــز در سیســتم اعصــاب مرکــزی، کلیــه و پوســت 

ــتری دارد.  ــت بیش ــی اهمی ــص ایمن ــراد نق ــاری در اف ــن بیم ــد. ای ــه می کن ــاد آبس ایج

ــد.  ــری می کن ــزوزوم جلوگی ــوزوم و لی ــام فاگ ــه از ادغ ــی دارد ک ــور طناب ــا فاکت نوکاردی

ــود. ــتفاده می ش ــازول اس ــم و کوتریماکس ــا از تری متوپری ــان آن ه ــرای درم ب

سیب سبز38

�� 1- شایع ترین فرم بالینی اکتینومایکوزیس کدام یك 

از گزینه های زیر است؟ )دندان پزشکی میان دوره ی دی ماه 

۹۹-کشوری(
Cervico-facial الف

 Thorasic ب

Veneral ج

 Abdominal د

�� 2- میکروب نوکاردیا به کدام یك از آنتي بیوتیك هاي 
استفاده  درمان  در  و  داده  نشان  خوبي  حساسیت  زیر 

مي شود؟ )پزشکی اسفند ۹۹-کشوری(
Co-trimoxazole الف

Clindamycin ب

Metronidazole ج

Amphotricin B د

بانه
طبی

نشر 
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ــاه(  ــا ۱۲م ــی مــدت )۶ ت ــز طوالن ــه صــورت تجوی ــان اکتینومایکوزیــس ب پاسخ  درم

ــد. ــین می باش ــین/ کلیندامایس ــیت آزیترومایس ــورت حساس ــیلین و در ص پنی س

ــم، دانه هــای زرد ســولفوره در  ــه در پاســخ ســوال ۱ اشــاره کردی پاسخ  همان طــور ک

ــده می شــود. ترشــحات فیســتوله بیمــاری ناشــی از اکتینومایســت ها دی

در عفونت های انسانی سه گروه از کوکسی های گرم مثبت اهمیت دارن: 

۱- استافیلوکوک ۲- میکروکوک ۳- استرپتوکوک

 اسـتروپتوکوک  ها  برخـاف دو گونـه ی دیگـر کاتـاالز منفی انـد. جنس اسـتافیلوکوک سـه گونـه ی مهم بیمـاری زا دارد: اسـتاف اورئوس، اسـتاف 

اپیدرمیدیـس و اسـتاف سـاپروفیتیکوس. اسـتاف اورئـوس برخـاف دوتـای دیگـه آنزیـم کوآگـوالز دارد و قـادر بـه ترشـح توکسـین و β همولیز 

)تخریب اسـفنگومیلین غشـای اریتروسـیت( هسـت. میکروکوک  ها  تتراد تشـکیل داده و بیشـتر به عنوان فلور مطرح بوده و متابولیسـم بی هوازی 

دارنـد. در صورتـی کـه اسـترپتوکوک و اسـتافیلوکوک عمدتـاً از نمونـه ی بالینی جـدا می شـوند و بی هـوازی اختیاری اند.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۸استافیلوکوک

استاف  اورئوس،  استاف  دارد:  بیماری زا  مهم  گونه ی  سه  استافیلوکوک  جنس  پاسخ 
اپیدرمیدیس و استاف ساپروفیتیکوس. اول دوتای راحت رو بگیم بعد بریم سراغ اصل کاری.

 اسـتاف اپیدرمیدیس فلور طبیعی پوسـت و ملتحمه هسـت و مهم ترین عامل عفونت پروتز 
و وسـایل پزشـکی محسوب می شـود. همچنین به واسطه ی وجود کپسـول می تواند منجر به 

ایجـاد اندوکاردیت شـود. مهم ترین عامل بیماری زای این میکروب، بیوفیلم اسـت.
 Slime در اســتاف اپیدرمیتیــس بــه دلیــل توانایی ســاخت )Catheters( عفونــت کاتترهــا

layer پلی ســاکاریدی اســت.

 استاف ساپروفیتیکوس فقط مختص انسان است و از انسان به انسان منتقل می شود، 

عامل ایجاد عفونت ادراری در خانمای جوونه. پررو بودنش از اسمش هم مشخصه. 

39باکتریشناسی

صحیح  اکتینومایکوزیس  مورد  در  گزینه  کدام   -3
است؟ )پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره ی کشوری( 

ــرائیلی  ــیس اس ــط اکتینومایس ــدرت توس ــه ن الف ب
ایجــاد می شــود.

ــی  ــان ضــد میکروب ــاه درم ــه 12-6 م ــوال ب ب معم

ــاز دارد. ــا آزیترومایســین) نی ــی ســیلین ی (پن
ــاری زای  ــل بیم ــی از عوام ــا یک ــراه ب ــط هم ج فق

دیگــر در آزمایشــگاه تشــخیص داده می شــود.
ــور  ــرو فل ــر از میک ــم هایی غی ــق ارگانیس د از طری

ــود. ــاد می ش ــان ایج ــی انس طبیع

فیستوله کدام  ترشحات  در  زرد سولفوره  دانه های   -4
اسفند۱۴۰۰- می شود؟ )دندان پزشکی  مشاهده  بیماری 

کشوری( 
الف آبسه برودی استافیلوکوکی

ب اکتینومایکوزیس

ج نوکاردیوزیس

د فاسئیت نکروزان استرپتوکوکی

�� 1- عفونت کاتترها (Catheters) با استافیلوکوک های 

باکتریایی  فاکتور  دلیل   کدام   به  منفی  کوآگوالز 

است؟ )دندان پزشکی آذر ۹۷- میان دوره ی کشوری(

(Fibrinolysin) الف فیبرینوالیزین

(Slime layer) ب الیه ی اسلیم

 (Hyaluronidase) ج هیالورونیداز

 (Lipoteichoic acid) د لیپوتیکوئیك اسید

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  اما اصل کاری: استاف اورئوس برخاف دوتای دیگه آنزیم کوآگوالز دارد و قادر 

به ترشح توکسین و β همولیز )تخریب اسفنگومیلین توسط اگزوتوکسین β  و تخریب 
اریتروسیت توسط اگزوتوکسین αوγ( هست. استاف در غلظت باالی نمک رشد  غشای 
مکان  و  هم هست  بینی  فلور  اورئوس  استاف  است.  مثبت  اکسیداز  و  کاتاالز  و  می کند 
اصلی کلونیزاسیون باکتری استافیلوکوکوس ارئوس سوراخ های قدامی بینی است. در ساختار 
پپتیدوگلیکان آن، پپتاگایسین پیدا می شود، حاال هی دس کن تو دماغت استاف بیار بیرون! 

از شایع ترین علل عفونت های بیمارستانی به همراه انتروباکتریاسه و سودوموناس هستند.
ــول  ــت مانیت ــط کش ــرده و روی محی ــر ک ــول را تخمی ــد مانیت ــتاف اورئوس می توان اس

ــد. )تســت چاپمــن( ــد کن ســالت آگار پیگمــان زرد تولی
پاسخ  کوآگــوالز بــا ایجــاد لختــه عفونت اســتافیلوکوکوس اورئــوس رو محــدود می کند 

ولــی دو آنزیــم هیالورونیــداز و اســتافیلوکیناز )فیبریوالیزیــن( باعــث از بیــن رفتــن بافــت 
همبنــد و حــل شــدن لختــه می شــن، در نتیجــه باکتــری منتشــر می شــه.

پاسخ  مهم تریــن فاکتورهــای ویروالنــس اســتاف اورئــوس: کوآگــوالز )عامــل تشــکیل 

ــوپر  ــین )س ــویه ها(، انتروتوکس ــی از س ــول )دربرخ ــد کپس ــن، تولی ــه(، فیبرینوالیزی آبس
ــین  ــی ژن(، توکس ــوپر آنت ــا TSST1 )س ــمی ی ــندرم شوک س ــین س ــی ژن(، توکس آنت
ــا  ــفنگومیلینازC(، دلت ــا )اس ــن(، بت ــا )همولیزی ــین های آلف Expholiative و سیتوتوکس

)دارای خاصیــت ســورفاکتانتی یــا دترجنتــی(، گامــا و پنتاواالنتیــن P-V  )لکوســیدین(. 
ــود. ــا غشــای کاذب می ش ــت ب ــث انتروکولی انتروتوکســین B باع

کامپینــگ فاکتــور )فاکتــور تجمــع دهنــده( در اتصــال باکتــری بــه فیبریــن و فیبرینوژن 
ــود و  ــان می ش ــوی در میزب ــک ق ــخ ایمونولوژی ــث پاس ــور باع ــن فاکت ــش دارد. ای نق

ــد.  ــر می کن ــور اث ــن کامپینــگ فاکت ــوس روی همی واکســن اســتاف اورئ
بــه عنــوان یــک نکتــه : ســوپرآنتی ژن های باکتریایــی ســمومی هســتند کــه موجــب رهــا 

شــدن همزمــان ســیتوکاین های مختلــف می شــوند.
ــان می شــود، در اتصــال نقــش  ــط توســط اســتاف اورئوس بی ــه فق ــن A هــم ک پروتئی
دارد. ایــن پروتئیــن بــا اتصــال بــه ناحیــه Fc آنتی بــادی IgG از اپسونیزاســیون و فعالیــت 

کمپلمــان جلوگیــری می کنــد.
انواع بیماری های استاف اورئوس:

 ،)pyoderma یـا Impetigo( زرد زخـم  پاسخ  ۱- بیماری هـای چرکـی و التهابـی

کـورک )furuncle(، فولیکولیـت و کف گیـرک )caruncle(، اندوکاردیـت، اسـتئومیلیت.
 زرد زخـم می توانـد به علت اسـتاف اورئوس و یا اسـترپتوکوک پیوژن از دسـته ی گروه 

باشد.  A

سیب سبز40

آنزیم  دو  هر  زیر  باکتریایی  گونه ی  کدام    -2  👸

ریفرم  می کند؟ )پزشکی  تولید  را  کوآگوالز  و  کاتاالز 

شهریور ۹۸- مشترک کشوری( 
الف استافیلوکوکوس اورئوس

ب استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 

ج استرپتوکوکوس پنومونیه

د استرپتوکوکوس پایوژنز 

�� 3- کدام یــك از آنزیم هــای خــارج ســلولی 

ــر  ــه و منتش ــدن لخت ــل ش ــب ح ــتافیلوکوک موج اس

شــدن عفونــت در میزبــان می شود؟ )دندان پزشــکی 

میــان دوره ی دی مــاه ۹۹- کشــوری(
الف هیالورونیداز

ب استافیلوکیناز

ج کوآگوالز

د نوکلئاز مقاوم به حرارت

�� 4- کدام یــك از ســموم اســتافیلوکوک اورئــوس، 

ــان  ــکی می ــز می نماید؟ )پزش ــفنگومیلین را هیدرولی اس

دوره ی دی مــاه ۹۹-کشــوری(
الف آلفاتوکسین

ب بتاتوکسین

ج دلتاتوکسین

د گاماتوکسین

از  کدام یك  توسط  زخم  زرد  یا   Impetigo  -5  👸

باکتری های زیر ایجاد می شود؟ )دندان پزشکی قطبی(

الف استافیلوکوکوس اورئوس- اشرشیا کلی

ب استافیلوکوکوس اورئوس- استرپتوکوکوس پیوژنز

ج استافیلوکوکوس پیوژنز- شیگال دیسانتریه

استرپتوکوکوس  اپیدرمیدیس-  استافیلوکوکوس  د 

آگاالکتیه

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  ۲- بیماری های با واسطه ی توکسین: 

Staphylococcus scald� ــی  ــت استافیلوکوکس ــدن پوس ــی ش ــندرم فلس ــف( س )ال

ــا ســندروم شــبه ســوختگی کــه در  ــا ســندروم رایتــر( ی ssss( ed skin syndrome( ی

آن توکســین اگزفولیاتیــو اتصــاالت دســموزومی اپــی درم کــودکان زیــر یــک ســال رو 

تخریــب کــرده و تــاول و ریــزش شــدید پوســت ایجــاد می کنــد. بهــش میگــن ســندرم 

۴S و برعکــس آیفــون ۴S اصــًا چیــز خوبــی نیســت! یادت باشــه ســندرم فلســی شــدن 

پوســت بــه علــت ســوپرآنتی ژن اســت. زرد زخــم تاولــی یــا bullaus impetigo  تنها در 

ــودکان اســت. ــندروم ۴S در ک ــی س ــوع موضع ــد و ن ــتافیلوکوک ها رخ می ده اس

ب( سندرم شوک سمی که ناشی از توکسین TSST1 است.

ــه بخاطــر انتروتوکســین میکــروب اســتاف اســت و  ــی ک پاسخ  ج( مســمومیت غذای

عائمــش تهــوع، اســتفراغ، اســهال و درد شــکم می باشــد، تــب بــاالی ۳۸ درجــه نــدارد. 

یــادت باشــه توکســین TSST1 و انتروتوکســین ســوپر آنتــی ژن هســتن. 

عامـل آبسـه brodies اسـتاف اورئـوس اسـت! آبسـه ی بـرودی، به دنبـال اسـتئومیلیت 

اسـتافیلوکوکی مخصوصـا اورئـوس در اسـتخوان های بلنـد اتفـاق می افتـد و یـک نـوع 

تجمـع ایزولـه از این بیماری در بزرگسـاالن اسـت که از متافیز اسـتخوان منشـاء می گیرد.

 آرتریــت ســپتیک در افــراد فعــال از نظــر جنســی و بزرگســاالن مربــوط بــه گنوکوک 

و افــراد غیــر فعــال و کــودکان مربــوط بــه اســتاف اورئــوس اســت. احتمــااًل بخاطــر اینــه 

افــراد غیرفعــال از نظــر جنســی از بــس بیــکارن هــی دســت می کنــن تــوی دماغشــون 

اســتاف درمیــارن و می مالــن بــه دســت و پاشــون...!  

ــندرم  ــین س ــیله ی توکس ــه وس ــوس ب ــتاف اورئ ــمی در اس ــوک س ــندرم ش پاسخ  س

ــروژن  ــین اریت ــط توکس ــز توس ــترپتوکوکوس پیوژن ــمی )TSST1( و در اس ــوک س ش

ــر از اســتافی اســت و  ــد. شــوک ســمی اســترپتوکوکی خیلــی خطرناک ت به وجــود می آی

۳۰% مــرگ و میــر دارد. ســندرم شــوک ســمی در اســتافیلوکوک بیشــتر بــه دلیل اســتفاده 

ــون  ــین در گردش خ ــاد. اگزوتوکس ــود می ــا  به وج ــذب در خانم  ه ــل ج ــای قاب از پده

ــاری چنــد عضــو را نشــان می دهــد و موجــب کاهــش  ــم گرفت جــذب می شــود و عائ

فشــارخون، اســهال، درد عضانــی و بثــورات شــبه مخملکی و ایجــاد پدیــده پورپــورای 

فولمینانــس می شــود. بنابرایــن در تشــخیص شــوک ســمی بــه وســیله ی اســتاف اورئوس 

کشــت ترشــحات گلــو، زخــم و واژن کاربــرد دارد.

توسط  شده  ایجاد  غذایي  مسمومیت   -7  👸

زیر  ماده  کدام  تولید  علت  به  اورئوس  استافیلوکوکوس 

است؟ )پزشکی اسفند ۹۹-کشوری(

الف اندوتوکسین

ب انتروتوکسین

ج همولیزین

د لوکوسیدین

41باکتریشناسی

�� 6- در کلیه ی عفونت های  استافیلوکوکی زیر توکسین 

باکتریال نقش دارد بجز: )دندان پزشکی قطب مشترک(

food poisoning الف

scalded skin syndrome ب

folliculitis ج

bullous impetigo د

بیماری زایـی  از عوامـل مؤثـر در  �� ۸- کدام یـك 

اسـتافیلوکوک اورئوس در بروز سـندرم شـبه سوختگی 

جلـد اهمیـت دارد؟ ) پزشـکی اسـفند قطبی( 

الف لیپاز

ب توکسین اکسفولیاتین

ج توکسین شوک سمی 

د هیالورونیداز

بانه
طبی

نشر 
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بالفجدپاسخ

پاسخ  Panton Valentine Leukocidin )لکوســیدین PV( توســط اســتافیلوکوکوس 

ــل  ــیت ها عم ــی لکوس ــای خارج ــد غش ــین ض ــن توکس ــود. ای ــد می ش ــوس تولی ارئ

می کنــد و درنتیجــه باعــث افزایــش نفوذپذیــری غشــای ســلولی و تخریــب لکوســیت ها 

ــود. ــا می ش ــروز بافت ه و نک

پاسخ  ژن mecA در اســتافیلوکوکوس اورئوس باعــث مقاومــت نســبت بــه متی ســیلین 

ــل اگزاســیلین می شــود. اگزاســیلین و نفســیلین در درمــان  و پنی ســیلین های دیگــر مث

پنومونی هــای ناشــی از اســتافیلوکوک های مولــد بتاالکتامــاز کاربــرد دارد.

 اســتاف اورئــوس و ســودوموناس آئروژینــوزا از علــل شــایع پنومونــی در مبتایــان بــه 

سیســتیک فیبروزیس )CF( هســتن.

پاسخ  ۹۰% اســتاف های اورئــوس بتاالکتامــاز تولیــد می کننــد در نتیجــه بــه 

پنی ســیلین G مقــاوم هســتند و ۶5% هــم ژن mecA  دارنــد کــه همان طــور 

ــی  ــه آن های ــد. ب ــم مقاومشــان می کن ــد ه ــیلین های جدی ــی س ــه پن ــم ب ــه گفتی ک

کــه بــه متی ســیلین حساســند متی ســیلین می دهیــم؛ بــه آن هایــی کــه بــه 

ــین  ــه ونکومایس ــه ب ــی ک ــم و آن های ــین می دهی ــد ونکومایس ــیلین مقاومن متی س

ایــن گــروه آخــر بــه خاطــر ســطح  linezolid می دهیــم.  مقــاوم هســتند 

مقاومتشــون تبدیــل بــه یکــی از نگرانی هــای جهانــی شــدن. )ژن Van A از 

انتروکــوک بــه اســتافیلوکوک منتقــل می شــود و اســتاف را بــه ونکومایســین 

مقــاوم می کنــد.(

ــوس کــه حتمــا  ــرای توکســین های اســتاف ارئ ــوپ ب ــه جــدول ت ــن هــم ی پاسخ  ای

بلــدش بــاش.

توکسینهایاستافآرئوس

A ۱. توکسینIgG ممانعت از از فعالیت کمپلمان با اتصال به

۲. اگزوتوکسین
α و γ ← لیز اریتروسیت

β ← اسفنگومیلیناز

سوپر آنتی ژنTSST .۳ ) توکسین شوکی (

Exofoliative .۴) فلسی شدن پوست ( ssss سندروم

سوپرآنتی ژن + ایجاد مسمومیت غذایی5. انتروتوکسین

جلوگیری از انتشار عفونت۶. کوآگوالز

عامل انتشار عفونت۷. فیبرینولیزین

مرگ لوکوسیت  ها   ۸. لوکوسیدین

سیب سبز42

استافیلوکوکوس  ویروالنس  فاکتور  کدام   -9  👸

ارئوس نقش موثری در بروز عفونت های جلدی شدید و 

پنومونی های نکروز شونده دارد؟ )دندان پزشکی ۱۴۰۰-کشوری(

C ب اگزوتوکسین الف همولیزین بتا 
PV د لکوسیدین ج اپیدرمولیتیك 

روی  بر  زیر  آنتی بیوتیك های  از  11-  کدام یك   👸

سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین 

(MRSA) مؤثر است؟ )دندان پزشکی آذر ۹۸- میان دوره ی 

کشوری( 
الف ونکومایسین

ب آموکسی سیلین

ج نفیسیلین

د اگزاسیلین

12- مسمومیت غذایي ایجاد شده توسط استافیلوکوکوس 

اورئوس به علت وجود کدام ماده زیر است؟ )دندان پزشکی 

شهریور۱۴۰۰-کشوری(
الف همولیزین

ب انتروتوکسین

ج اندوتوکسین

د لوکوسیدین

�� 1۰-   کدام  گزینه مکانیسم مقاومت به متی سیلین 

را در استافیلوکوکوس اورئوس توصیف می کند؟ )پزشکی 

قطبی(
الف تغییر در نفوذپذیری غشای سلولی

van A ب کسب ژن مقاومت

 mec Aج کسب ژن مقاومت

د) افزایش ضخامت دیواره ی باکتری

بانه
طبی

نشر 



131415سؤال
ججالفپاسخ

پاسخ  همان طــور کــه  در پاســخ ســوال ۶ توضیــح داده شــد توکســین اکســوفولیاتیو 

ــد. ــاد )Staphylococcal Scalded Skin Syndrom )SSSS می باش ــئول ایج مس

پاسخ  همان طور که در پاسخ سوال ۶ توضیح داده شد توکسین اکسوفولیاتیو استافیلوکوکوس 

ارئوس عامل ایجاد کننده سندرم فلسی شدن پوست )SSSS( می باشد.

ــاد  ــین TSST در ایج ــد توکس ــه ش ــوال ۸ گفت ــخ س ــه در پاس ــور ک پاسخ  همان ط

ــت دارد. ــمی دخال ــوک س ــندرم ش س

43باکتریشناسی

ایجاد  مسئول  زیر  توکسین های  از  یك  کدام   -13

Staphylococcal Scalded Skin Syn�ا (SSSS (عارضه ی 

drom می باشد؟ )پزشکی شهریور۱۴۰۰-کشوری(

الف توکسین اکسوفولیاتیو

ب انتروتوکسین

ج توکسین سندروم شوک سمی

د گاماتوکسین

عامل  ارئوس  استافیلوکوکوس  توکسین   -14

ایجاد کننده ی سندرم فلسی شدن پوست، کدام گزینه ی 

زیر است؟ )پزشکی آبان ۱۴۰۰-میان دوره ی کشوری(

ب لوکوسیدین الف انتروتوکسین 

د همولیزین ج اکسوفولیاتیو 

 TSST توکسین  از سندرم های زیر،  15- در کدام یك 

دخالت دارد؟ )دندان پزشکی اسفند ۱۴۰۰-کشوری(

الف پوسته پوسته شدن پوست

ب مخملك

ج شوک سپتیك

د باد سرخ

بانه
طبی

نشر 



سیب سبز

استافیلوکوک ها:
استاف اپیدرمیتیس: با ایجاد بیوفیلم، سبب آلودگی وسایل پزشکی )کاتتر و شانت ها و ...( و ایجاد عفونت های 

ناشی از پروتز می شود.
استاف ساپروفیتیکوس: عامل ایجاد عفونت ادراری در خانم های جوانه.

استاف اورئوس: فلور بینی/  TSST )توکسین شوکی( و انتروتوکسین آن سوپر آنتی ژن اند/ توکسین 
اگزوفولیاتیو عامل سندروم S4 و زردزخم تاولی است./ کوآگوالز مانع انتشار عفونت می شود و استافیلوکیناز 
برعکس آن موجب حل شدن لخته وانتشار عفونت می گردد./ تولید لکوسیدین PV موجب تخریب لکوسیت ها 

و نکروز بافت ها 
بیماری های چرکی استاف اورئوس: زردزخم یا impetigo، کورک، فولیکولیت، اندوکاردیت، استئومیلیت )آبسه 

برودی( 
بیماری های وابسته به توکسین استاف اورئوس: سندروم S4 یا رایتر، زردزخم تاولی، سندروم شوک سمی، 

مسمومیت غذایی به خاطر انتروتوکسین
ژن  mecA عامل مقاومت استاف اورئوس به متی سیلین، اگزاسیلین و نافیسیلین است و برای درمان 
این سویه از ونکومایسین استفاده می شود. درصورت وجود مقاومت به ونکومایسین )از طریق ژنVanA(، از 

لینوزوالید استفاده می کنیم.

بانه
طبی

نشر 




