
 میکروبیولوژی عمومی )جاونز( 
 

1 
 

 میکروبیولوژی عمومی

 میکروبیولوژی جاونز

 

 ویژگیهای فراگیر تمام موجودات زنده :*** 

 

 

 

 

 

 

قطبی  كند و جلوی عبور آزاد یونهای غیرآلی و اكثر مواد دیگرباردار ومحتویات سلول را از محیط اطراف جدا می :   غشاء پالسمایی

متابولیکی  سیرهایدهند. این آنزیمها در بريی مسمایی اجازه عبور بريی یونها و مولکولها را میپروتئینهای حامل در غشاء پال گیرد .را می

 كنند.شركت می

 است. غیرمحلول  با عملکرد ياص تشکیل شده )بخش آبی( و انواع ذرات cytosolاز  : (cytosolسیتوپالسم )

ست . هسته دارای ژنتیک و پروتئین های وابسته ا شامل مادههسته)یوكاریوت( یا ناحیه نوكلئوئیدی)پروكاریوت( : 

 غشاء محدود كننده است . 
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 انواع سلول ها :*

 گردد:هستند كه در آن ژنوم )= مجموعه كامل ژنها( نگهداری و تکثیر می nucleusیا  nucleoidتمام سلولهای زنده حاوی 

یوت گفته . به سلولهای با این ویژگی )یعنی باكتریها( پروكاراز سیتوپالسم توسط یک غشاء جدا نشده است nucleoidدر باكتریها 

و “ واقعی”به معنی  euشود )در یونانی گفته می eukaryote( آنها توسط غشاء احاطه شده nucleusبه سلولهای كه هسته ) شود.می

karyote   است.(“ هسته”به معنی 

 

 *ابعاد سلول های زنده : 

یاهی و حیوانی بطور نمونه اندازه سلولهای گ روسکوپی دارند، یعنی با چشم غیرمسلح قابل رویت نیستند:اكثر سلولها ی زنده ابعاد میک

كوچکترین سلولها بريی باكتریها به نام  میکرون هستند. 2تا  0میکرون است.بسیاری از باكتریها دارای ابعاد بین فقط  01تا  5بین 

mycoplasmas  می باشند. نانومتر 211هستند كه دارای قطر 

 

 

 : تقسیم بندیهای موجودات زنده ***

  تقسیم بندی بر اساس نوع سلول تشکیل دهنده.0

 تقسیم بندی جدیدتر بر اساس مباحث تکاملی.2

 بندی موجودات بر اساس منبع كربن و انرژیتقسیم.3

 

 : تقسیم بندی بر اساس نوع سلول تشکیل دهنده.0

پس از كشف میکرو ارگانیسمها   كردند.موجودات زنده رابه دو سلسلة گیاهی و جانوری تقسیم میل از كشف میکرو ارگانیسمها تمام قب

داشتن  یا آغازیان را پیشنهاد كرد كه پروتو زئرها،جلبکها وقارچها رابه علت‹پروتیستا›سلسلةسومی به نام0611،ارنست هکل در سال  

 قرار دادند.« پروتیستا» ت عنوان سلسلةو تح‹یوكاریوت›هسته مشخص وكاملتر در یک گروه به نام 
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 سلسله یو كار یوتیک)پروتیستا(به سه دسته تقسیم می شوند :

 0- موجوداتی تک  یايته ای با مشخصات یايتهای جانوری بوده وفاقدكلروفیل هستند . : پروتو زوئرها 

 2- كنند.روفیل بوده وفتوسنتز میموجوداتی تک یايته یا چند یايته ای هستند. دارای كل :جلبکها 

 3- : موجودات گیاهی ساده وفاقد كلروفیل ،گل،ریشه،ساقه وبرگ اند . قارچها 

 بقه بندی نمودند .ط ‹پروكاریوت› باكتریها را به مناسبت داشتن سايتار ابتدائی تر و نداشتن هسته مشخص در سلسله

 :تیک شامل دو شايه بوده سلسله پروكاریو

 

 

شناسان ویروسها را نیز جزو میکروارگانیسمها می دانند. كشف ویروییدها )شبه ویروسها( كه از یک زنجیر تک رشته ایی  اكثر زیست  

RNA-    نی را در یپروتئینی عفونت زا هستند ،افق نوها ، كه ذرات هترو پروتئینی از نوع گلیکو پریونتشکیل شده اند و

 ود .زمینةپژوهشها بر روی میکروب شناسان گش

شايه فتو باكتر ها

(فتو سنتز كننده)

سبزفتو باكتریهای

رمز فتو باكتریهای ق

هاشايه اسکوتوباكتری

(دهغیر فتو سنتز كنن)

باكتریها

اره باكتریهای بدون دیو

ن باكتریهایی با زندگی درو
:یايته ای اجباری 

ریکتسیایا.2-كالمیدیا . 0
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 :ندی جدیدتر بر اساس مباحث تکاملیتقسیم ب.2

 

 

    آغازیان 

كاریوتوی  پروكاریوت    

ها باكتری  

 

  سبز )سیانوباكترها(-جلبکهای آبی

 

 پروتوزوآ         جلبک قارچ
 
 

  مخمر ها          كپک ها    
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بندی موجودات بر اساس منبع كربن و انرژیتقسیم.3

 

 : میکروبیولوژی *معنای

 یل شده است .به معنای شناسائی تشک‹‹لوژی››وبه مفهوم زندگی ‹‹بیو›› به معنای كوچک‹‹میکرو››واژه میکرو  بیولوژی از سه جز

 تاریخچه : *

 میکروب شناسی  به عنوان یک دانش به سه دوره تقسیم میشود :

 آغاز شد. 0165ر سال دوره نخست با كشف جهان میکروارگانیسمها توسط لیو نهوك د.0 

 مردود واصل بیوژنز پذیرفته شد. ‹‹ يود بخود››نظریه  0611نیمه سال . 2

 .شکل گرفتند 0661نظریه عامل مولد تخمیر وبه دنبال آن نظریه عامل مولد بیماری ،درسال 

 ردی روبه گسترش نهاد .ب به بعد ،همبستگی بین میکروب شناسی،پزشکی وسایر رشته های میکروب شناسی كار0011از سالهای  .3
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 روبرت كخ كارهایی روی بیماریهای سیاه زيم ، سل، وبا و عفونتهای دیگر ا نجام داده است.*

 اصول كخ عبارتند ا ز :

 در هر مورد از بیماری ، میکرو ا ر گانیسمها باید وجود داشته باشند. -0

 میکرو ار گانیسم را باید به صورت كشت يالص جدا نمود . -2

 تلقیح میکروب جدا شده جانور حساس آ زمایشگاهی باید همان بیماری را با عالیم مشخصه اش به وجود  آورد. -3

 میکرو ار گانیسم را باید از جانور آ زمایشگاهی دوباره به حا لت يالص جدا نمود . -4

 پادتن های مربوط به عامل بیماریزا باید در سرم يون بیمار وجود داشته باشند . -5

 بیمار،پس از بهبودیی،بایدنسبت به همان میکروب ایمنی داشته باشد. -1

 .بیمار درحین بیماری یا پس از بهبودی ،باید نسبت به همان میکروب یا فراورده های آن حساسیت داشته باشد -6

 

 

 ***طبقه بندی موجودات : 

  Kingdom(پروكاریوتهاسلسله :  ) 

Division شايه( : گراسیلی كوتس( 

Class رده(: اسکوتوباكترها( 

Order راسته(: یوباكترها( 

Familiy يانواده(:انتروباكتریاسه( 

Genus جنس(: اشرشیا( 

Species گونه( :كلی( 
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 :های زیستیروش اسم گذاری گونه***

گونه یک اسم ياص و ( مختلف است و به هر speciesاساس طبقه بندی باكتریها، مخمرها و قارچها تقسیم بندی آنها به گونه های)

 منحصر به فرد داده می شود.

 این اسم از دو بخش تسکیل شده است:

 گونه را مشخص می كند( genus) بخش اول جنس

 .( گونه را مشخص می كندepithetبخش دوم صفت یا لقب )

 

 :نکاتی در يصوص اسم میکربها ***

 نوشته می شود. )مورب( Italic هر دو بخش این اسم معموال یک كلمه التین است كه در فونت

 .( نوشته میشودcapitalحرف اول بخش اول اسم در بصورت بزرگ )

 lactis  بهملقب  Lactococcusمثال : باكتری از جنس  

Lactococcus lactis 

  

  

 

 

 : طبقه بندی گونه ها ***

جرئی ولی دائمی هستند، وجود داشته باشند  می ( مختلف، كه دارای تفاوتهای strainدر صورتیکه در یک گونه میکربی نژادهای )

مشخص می گردد   .sspیا  .subspزیرگونه در اسم میکرب با اصطالح  ( تقسیم كرد.subspeciesتوان آن گونه را به چند زیرگونه )

 كه به دنبال آن یک صفت ارائه می شود.

 : مثال*

Specific, 
descriptive 
(epithet) name 

Genus or 
generic name 
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 Lactococcus lactis ssp. Cremoris 

 نه در یک متن برای اولین باراشاره می شود بخش اول بصورت كامل ارائه می گردد ولی در زمانیکه به  اسم یک گو

 مثال:  ارجاعات بعدی در متن بخش اول بصورت يالصه شده در یک یا چند حرف ارائه می گردد.

 Lactococcus lactis is a species of bacteria which is used extensivley in the food, 

and especially dairy, industries.  L. lactis (or Lac. Lactis ) can convert lactose 

in milk to lactic acid. 

 

 : اسم گذاری ویروسها ***

 به ویروسها توسط اسمهای بر اساس طبقه بندی علمی اشاره نمی شود.

 انواع اسمهای ویروسها:

   مثال باكتریوفاژهای( حروف الفبا و/یا  عددT4   یاλ) 

 )بر اساس مرضی كه ایجاد می كنند )مثال ویروس هپاتیت آ 

  مثال( روشهای دیگرNorwalk virus) 

 : ویژگیهای مشترك سايتاری سلولهای باكتری*** 
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 : تفاوت سايتار دیواره انواع باكتریها*** 

 
باكتریها تركیب این  شکیل شده است. در آركیاوباكتریها از یک الیه دوگانه نازك لیپید همراه با پروتئین تغشاء پالسمای )دايلی( 

 لیپید بسیار متفاوت است.

انه ترتیب از لیپوپلی  ساكارید، لیپوپروتئین و فسفولیپید تشکیل شده است.مولکولهای فسفولیپید بصورت یک الیه دوگغشاء يارجی 

مت دايل دوست )هیدروكربن( به س داده شده اند كه در آن بخش آب دوست )گلیسرول و فسفات(به سمت بیرون و بخش چربی

 . كند(با اوباكتریا فرق میpseudopeptidoglycan) ی تركیب الیهدر آركئو باكتر ها  است.

 ***يصوصیات اوباكترها:

 تک سلولی.0

 دارای سه فرم مورفولیژیکی پایه:.2

 Spirilla (spirals) 

 Cocci (spheres) 

 Bacilli (rods) 

 ی نور استفاده كنند.اغلب نمی توانند از انرژ.3

 (motileتوانایی حركت دارند ).4

 (binary fissionسلول ديتر تکثیر می شوند ) 2توسط تقسیم به .5
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 ***شکل باكتری ها :

 

 : انواع اوباكتریها ***

  زمایش رنگ آمیزی گرمآاسخ به بر اساس پیوباكتر ها انواع 

 ( endospore) يلیبر اساس توانایی تشکیل اسپور دا انواع اوباكتریها

 انواع اوباكتری ها بر اساس توانایی فتوسنتز 

 

 : زمایش رنگ آمیزی گرمآاسخ به بر اساس پ*انواع یوباكتر ها 

 گرم منفی 

 گرم مثبت

 بدون گرم

 

 : گرم منفی.0

مکهای صفراوی( و ثل ناین باكتریهای بخاطر حضور غشاء يارجی  در برابر بريی آنزیمها )مثل لیزوزیم(، مولکولهای هیدروفوب )م

 آنتی بیوتیکها )پنی سیلین( مقاومت دارند.

e.g. Acetic acid bacteria, Enteric or coliform bacteria (e,g, E. coli), Pseudomonads, 

Rhizobium, Rhodospirillum, Zymomonas 


