
IN THE 
NAME
OF GOD

Dr.kheirandish DDS,MSC
Oral and maxillofacial pathology



General Pathology 
of Infectious Diseases
Chapter 9



مقدمه

oانها بیماری های عفونی به اندازه جنگ و بالهای طبیعی در تاریخ انس

اهمیت دارد

o تعداد اندکی را شکست داده ایم... علی رغم پیشرفت پزشکی

o فرصت طلب ها... پیشرفت های پزشکی

oتثناءهمکاری بین میکروارگانیسم و انسان یک قانون و بیماری یک اس

o آسیب بافتی یا تغییر فیزیولوژی میزبان... بیماری عفونی



تاریخچه

ادوارد جنر

زنان شیردوشی که با گاو سر و کار دارند به آبله مقاومند

لوئیس پاستور

ندبرای اولین بار ثابت کرد که میکروارگانیسم ها می توانند باعث ایجاد بیماری شو

رابرت کخ

خاص به یک بیماری خاص یک میکروارگانیسم معیارهای الزم جهت ارتباط دادن 

را بنیان نهاد

آوری

مسوول انتقال صفات ژنتیکی است DNA



بیماری های عفونی جدید و در حال ظهور

ته اندبعضی از بیماری های عفونی با بشر در طول تاریخ زیس

 جدید...

گسترش میزبان های دارای نقص ایمنی

مشکل بودن کشت عامل عفونی

تغییرات محیطی

انواع مقاوم به چند دارویی





عوامل بیوتروریسم

استفاده از عوامل بیولوژیک به عنوان سالح

 آمریکا2001حمالت سیاه زخم

 گروهA

بیشترین خطرـ مرگ و میر باالـ انتشار آسان

 گروهB

انتقال نسبتا آسان ـ مرگ و میر پایین

 گروهC

پاتوژن های نو ظهور ـ مرگ و میر باال





انواع عوامل عفونی

oاندازه

پریون ها

ویروس ها

باکتری ها

کالمیدیا

ریکتزیا

مایکوپالسما

قارچ ها

انگل های تک یاخته

کرم ها

انگل های خارجی





پریون ها

زباناشکال غیر طبیعی پروتئین های پریونی طبیعی می

نورون ها

سفنجی تجمع پریون منجر به آسیب نورونی و ایجاد تغییرات ا

شکل کف آلود و مشخص در مغز



ویروس ها
داخل سلولی اجباری

DNA / RNA

 الکترونیمیکروسکوپ

 انکلوزیون های ویروسی... میکروسکوپ نوری

بیماری های گذرا

مزمن

نهفته

تغییر شکل نئوپالستیک سلول های میزبان







باکتری ها

خارج سلولی

عامل شایع بیماری ها

گرم مثبت و گرم منفی

رنگ آمیزی

شکل

نحوه تنفس

فالژل

پیلی







کالمیدیا

ریکتزیا

مایکوپالسما

o داخل سلولی اجباری... کالمیدیا و ریکتزیا

o دیواره سلولی ندارد... مایکوپالسما

o نمی تواند ادنوزین تری فسفات بسازد... کالمیدیا

oشایع ترین عامل عفونی که در زنان باعث نازایی می شود



قارچ ها

یو کاریوت

عفونت سطحی و عمقی

 نهفته ، بهبود ، گسترش... عمقی

ب بیماران مبتال به ایدز قربانیان رایج قارچ فرصت طل

پنوموسیستیس ژیرووسی هستند



انگل های تک یاخته

 کاریوتیو

ماالریا

لیشمانیا

تریکوموناس واژینالیس

آنتاموبا هیستولیتیکا

توکسوپالسما گوندیی



کرم ها

چند سلولی کامال تکامل یافته

تناسب شدت بیماری با تعداد میکروارگانیسم های آلوده کننده فرد

دارد

 سه گروه:

آسکاریس( ... نماتودها)گرد 

کرم های نواری... ( سستودها)پهن 

برگی شکل... تراماتودها 



انگل های خارجی

حشرات

بند پایان

مستقیم و غیر مستقیم



راه های عفونت

oط اولین سد ، پوست و سطوح مخاطی دست نخورده و ترشحات تولید شده توس

انهاست

oعوامل عفونی با قدرت بیماری زایی باالتر

پوست
PHپایین 

اسیدهای چرب

ریزش الیه کراتینیزه خارجی

گرم و مرطوب

سوختگی

بریدگی

زخم 

گزش



دستگاه تنفس
ها نسبت مسافتی که میکروارگانیسم داخل دستگاه تنفسی طی می کند با اندازه آن•

عکس دارد

کاهش ویسکوزته موکوس•

فلج مژک های مخاطی•

دستگاه گوارش
غذا یا نوشیدنی آلوده با مدفوع•

رشحات اسید معده ، فلور نرمال ، ت)دفاع طبیعی در برابر پاتوژن های بلعیده شده •

... (موکوسی چسبنده ، آنزیم های لیز کننده لوزالمعده و 

،توقف مصرف انتی بیوتیک ، از دست دادن اسیدیته معده)تضعیف دفاع میزبان •

(حرکات دودی

دستگاه ادراری تناسلی
در حالت طبیعی استریل•

زنان•

پاتوژن هایی موفق هستند که بتوانند به اپیتلیوم بچسبند•



گسترش میکروب ها در سراسر بدن

 تظاهر عمده بیماری های عفونی در محل هایی دور از محل

ورودشان ایجاد می شود





رها شدن میکروب از بدن

ریزش پوستی ، ادرار ، مدفوع ،عطسه و...

ماسپور ، تخم ضخیم کر... انتقال به شدت مقاومت میکروب بستگی دارد

انتتقال از حوانات  از  طریق ناقلین بی مهره

تماس جنسی

تماس خونی

مستقیم

مدفوعی دهانی

روش جفتی ـ جنینی

سرخچه

مایکوپالسما



مقاومت در برابر و تهاجم به سیستم ایمنی

 زبان استمیسیستم ایمنی بعد از شکسته شدن سدهای بافتی مانع اصلی

غیر قابل دسترس بودن . برای سیتم ایمنی میزبان1

آنتی ژن های تغییر یافته . را ریزش کرده2

مقاومت در برابر دفاع . ایمنی ذاتی3

فاگوسیت ـ فاگوسیتوز ـ آنتی بادی ـ کمپلمان

ایمنی تطابقیمهار  4.





عوامل عفونی

پاتوژن
بیماری زایی باال

نبیماری زایی پایی

فرصت طلب

جایگاه میکروب در بدن

در ریه و مثانه Ecoli

غیر پاتوژن



آسیب سلولی توسط میکرو ارگانیسم ها

مرگ یا اختالل عملکرد... اتصال به سلول میزبان

تولید اندوتوکسین یا اگزوتوکسین

 آسیب بافتی بیشتر... القاء پاسخ ایمنی التهابی



مکانیسم آسیب ناشی از ویروس

: علل تمایل جهت آلوده کردن سلولهای خاص به جای سایر سلول ها

 میزبان برای یک ویرس خاصگیرنده های سلول

 ده و اختصاصی هرنوع سلول که توالی های افزاینعوامل رونویسی

پیش برنده ویروس را شناسایی می کنند

سد های فیزیکی



روش های آسیب سلولی توسط ویروس

oسلول های میزبانلیز

o سلول ایمنیکشتن با واسطه

o آپپتوزتغییر مسیرهای

o سرطانالقاء تکثیر و تغییر شکل سلول و ایجاد

o مهار سنتزDNA,RNAوپروتئین سلول میزبان

o غشای پالسماییآسیب به

oاد آسیب به سلول های دخیل در دفاع ضد میکروبی و ایج

عفونت های ثانویه



مکانیسم آسیب ناشی از باکتری

چسبندگی باکتریایی به سلول میزبان

 (ماکروفاژ)بیماری زایی باکتری های داخل سلولی

 بقاء ، بیماری چسبندگی ،)اندوتوکسین و اگزوتوکسین باکتریایی

(مجزا



مکانیسم آسیب با واسطه ایمنی میزبان

واکنش التهابی گرانولوماتوز

 درکبد آسیبHBV



الگوی پاسخ التهابی به عفونت ها

o (پلی مورفونوکلئر)التهاب چرکی

oالتهاب مونونوکلئر و گرانولوماتوز

oوپاسخ سیتو پاتیک ـ سیتو پرولیفراتی

oپاسخ نکروز دهنده









عفونت ها در میزبان دچار نقص ایمنی

 قارچباکتری و... نقایص تولید آنتی بادی و نوتروفیل

نقایص ایمنی با واسطه سلولT  ...باکتری و ویروس





تکنیک های تشخیصی عوامل عفونی




