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یایی چیست
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 مریم صفدری :نویسنده

https://www.zoomit.ir/2019/10/18/341454/differences-between-

bacterial-and-viral-infection/ 

 

ی های تعفونتوانند موجب بروز بسیاری از ها یمها و ویروسباکتر

ن این دو نوع ارگانیسم عفوین شایع شوند. اما چه تفاوت هایی بی 

 وجود دارد؟

ی های موجودات پروکاریوتی هستند که در اکثر زیستگاه هاباکتر

 سلویلهای تکها میکروارگانیسمشوند. آنیافت یم زمی    روی

ی ایط سختی مانند چشمهها یمهستند. باکثی ای هتوانند در شر

ی زمی   های رادیواکتیو و در اعماق پوستهاسیدی دارای آب داغ، زباله

ی  کنند. باکثی
ی

های ها با اتصال به سطوح مختلف، جمعیتزندگ

اکیم به نام زیست  .دهندالیه را تشکیل یممثی

ی  باکثی
ی

بسیار  ختاریهای ساها بسیار متنوع بوده و اشکال و ویژگ

ی  کنها یممختلف  دارند. باکثی
ی

ند. توانند درون یا روی بدن انسان زندگ

یفقط تعداد انگشت ها موجب بروز ها در انسانشماری از باکثی

شوند. این عفونت یم

ی یباکثی اتوژن های پها را باکثی

ی زا های بیمارییا باکثی

 د. نامنیم

ای است که ذره ویروس 

خصوصیات یک موجود زنده 

را نداشته و بنابراین، زنده 

شود. درنظر گرفته نیم

ها تنفس و ویروس

متابولیسیم از خود نشان 

دهند. یک ویروس از نیم

  DNA ای ژنتییک از جنسماده

تشکیل شده است    RNA ای

ی ی یک هستهوسیلهکه به

پروتئیت  پوشانده شده است. 

ها معموال عوامیل ویروس

 هستند که برای تکثث  
عفوت 

بان دارند.  خود نیاز به یک مث  

ها تمام اشکال حیات شامل آن

ی ا و هجانوران، گیاهان، باکثی

کنند. آرکیاها را آلوده یم

ها تقریبا در تمام ویروس

های روی زمی   اکوسیستم

ها شوند. آنیافت یم

ترین موجودیت فراوان

بیولوژییک روی زمی   هستند. 

ی ها نث   ها، آنهمچون باکثی

بسیار متنوع بوده و دارای 

 
ی

های مختلف  اشکال و ویژگ

 انگیلهستند. ویروس
ی

 ها زندگ

دارند، به این معنا که برای 

ها رشد خود وابسته به سلول
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بان های متوانند به سلولها یمستند. ویروسهای زنده هیا بافت ث  

دا  های رشد و تکثث  پیحمله کرده و با استفاده از اجزای این سلول

 خود، عنوان بخشر از چرخهها بهکنند. برخ  از ویروس
ی

ی زندگ

بان یمموجب مرگ سلول  .شوندهای مث  

 

 

یبرخ  از اشکال رایج ویروس  چپ( ها )سمتها )سمت راست( و باکثی

ی ن باکتر  هاها و ویروستفاوت بی 

ی ها هر دو آنقدر کوچک هستند که بدون ها و ویروساگرچه باکثی

ا بسیار هشوند اما اختالف بی   آناستفاده از میکروسکوپ دیده نیم

ی ستند که سلویل هها موجودات نسبتا پیچیده و تکزیاد است. باکثی

ی سخت و یک غشای نازک و ها دارای یک دیوارهبسیاری از آن

که در اطراف مایع درون سلول قرار گرفته مانندی هستند  الستیک

تنهاتی تولیدمثل کنند. رکوردهای فسییل توانند بهها یماست. آن

ینشان یم میلیارد سال است که وجود  ۳/۵ها حدود دهد که باکثی

ی ها در میحط های مختلف  مانند گرما و شمای شدید دارند. باکثی

 یم
ی

یزندگ ر بها ت  کنند. بیشثی باکثی به هضم غذا  وده و برخ  حتی ض 

راهم  های شطات  و فزا، مبارزه با سلولهای بیماریو تخریب میکروب

وری کمک یم کنند. کمثی از یک درصد از کردن مواد مغذی ض 

ی   .شوندها موجب بروز بیماری در انسان یمباکثی

ترین ها، از کوچکترین ویروس: بزرگتر هستندها کوچکویروس

ی ها دارای یک پوشش ی آنتر هستند. همهنث   کوچکها باکثی

هستند.  RNA یا DAN ای از مواد ژنتییک از جنسپروتئیت  و هسته

ی برخالف بان زنده نیمباکثی ط با ها فقماند. آن، ویروس بدون مث  

بان یمچبسیدن به سلول شثی توانند خود را تکثث  کنند. در بیهای مث  

ها برای تولید موارد، ویروس

های جدید، سلول ویروس

بان را مجددا برنامه ریزی مث  

 که درنهایتکنند تا زمات  یم

د. مث  سلول متالشر شده و یم

های ، سلولدر موارد دیگر 

یم های بدخطبییع را به سلول

. کنند یا شطات  تبدیل یم

ی ا، ههمچنی   برخالف باکثی

ها موجب بیشثی ویروس

ه بشوند و نسبتبیماری یم

 ها حملههاتی که به آنسلول

کنند، کامال اختصایص یم

هستند. برای مثال 

های خایص به ویروس

های موجود در کبد، سلول

له خون حمسیستم تنفش یا 

کنند. در برخ  موارد نث   یم

یویروس ها را مورد ها، باکثی

 .دهندهدف قرار یم
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یایی ی انتشار عفونتنحوه
 های باکتر

یاتی مرسی هستند یعت  یمبسیاری از عفونت
وانند از فردی تهای باکثی

هاتی زیادی برای انتقال این به فرد دیگر انتقال پیدا کنند. راه

 :د دارد، ازجملهها وجو عفونت

o  یاتی است مانند
تماس نزدیک با فردی که دارای عفونت باکثی

 لمس کردن و بوسیدن

o خصوص تماس جنش یا تماس با مایعات بدن فرد آلوده به

تنفس در هواتی که یک فرد آلوده در آن شفه یا عطسه کرده 

 است

o انتقال از مادر به فرزند در طول دوران بارداری یا زایمان 

o  با سطوح آلودهتماس 

یاتی یمبر انتشار فرد به فرد، عفونتعالوه
انند ازطریق تو های باکثی

ات آلوده نث   منتقل شوند. مرصف غذا یا آب آلوده نث   منجر به  حرسر

 .شودبروز عفونت یم

 های ویرویسی انتشار عفونتحوهن

، بسیاری از عفونتمانند عفونت یاتی
ث   های ویروش نهای باکثی

توانند ازطرق مختلف  از فردی به فرد دیگر ها یممرسی هستند. آن

 :منتقل شوند

o  نزدیک با فردی که دچار یک عفونت ویروش استتماس 

o تماس با مایعات بدن فردی که دچار عفونت ویروش است 

o انتقال از مادر به فرزند یط دوران بارداری یا زایمان 

o تماس با سطوح آلوده 

ات آلوده یا درنتیجهعفونت ی های ویروش نث   ازطریق نیش حرسر

 شوندمرصف غذا یا آب آلوده منتقل یم

یایی شایععفونت
 های باکتر

یاتی برخ  از عفونت
 های باکثی

 :اند ازرایج عبارت

o پتوکوگ  گلودرد اسثی
o  مجاری عفونت

 ادراری
o  مسمومیت غذاتی

یاتی 
 باکثی

o سوزاک 
o سل 
o  یاتی

یت باکثی ر  منث 
o سلولیت 
o بیماری الیم 
o کزار 

 

 های ویرویس شایععفونت

های برخ  از انواع عفونت

 :اند ازویروش رایج عبارت

o آنفلوآنزا 
o معمویل 

ی
 شماخوردگ

o  یت وآنثی گاسثی
 ویروش

o آبله مرغان 
o شخک 
o یت ویروش ر  منث 
o هازگیل 
o نقص ایمت  انسان 

(HIV) 
o هپاتیت ویروش 
o تب زیکا 
o  غرت  تب نیل 

https://www.zoomit.ir/tag/hiv/


 

 
 

 رسماخوردگ

 یم
ی

، گلودرد و تب کشماخوردگ  یا آبریزش بیت 
ی

م تواند موجب گرفتیک

یاتی یا ویروش است؟
 شود، اما آیا یک عفونت باکثی

 معمویل به
ی

شود، های مختلف  ایجاد یمی ویروسوسیلهشماخوردگ

ی مقرص هستند. کار زیادی درزمینه هاراینو ویروس اگرچه اغلب

 نیم
ی

توانید، انجام دهید بلکه فقط باید منتظر درمان شماخوردگ

بمانید و از داروهای بدون نسخه برای کمک به تسکی   عالئم خود 

یاتی ثانویه ممکن 
استفاده کنید. در بعض  موارد، یک عفونت باکثی

 ایجاد شود. موارد رایج است در جریان یا پس 
ی

از شماخوردگ

یاتی ثانویه عبارتعفونت
 :اند ازهای باکثی

o هاسینوس عفونت 

o های گوشعفونت 

o الریهذات 

ی درگث  شدن شدن با یک عفونت دهندهوجود عالئم زیر نشان

یاتی ثانویه است
 :باکثی

 روز ادامه دارد ۱۱تا  ۱۱وجود عالئیم که تا بیش از  .۱

وع به بدتر عالئیم که یط چند روز بهوجود  .۲ جای بهثی شدن، شر

 کنندشدن یم

 معمویل وجود وجود تب باال )نسبت .۳
ی

به تت  که در یک شماخوردگ

 دارد(

آیا رنگ مخاط معیار 

ن  ی نوع عفونت کنندهتعیی 

یایی یا ویرویس( است؟
 )باکتر

برای تعیی   نوع عفونت 

توان روی رنگ مخاط نیم

باور قدییم تکیه کرد. یک 

گوید مخاط وجود دارد که یم

ی وجود یک دهندهسث   نشان

یاتی است که نیاز 
 عفونت باکثی

. بیوتییک دارد به درمان آنتی 

اگرچه مخاط سث   حاصل 

 یوسیلهموادی است که به

های ایمت  و در پاسخ به سلول

شود. مهاجم خارخ  آزاد یم

عوامل زیادی ازجمله 

یویروس  حتی  ها یا ها، باکثی

توانند های فصیل یمآلرژی

موجب ایجاد مخاط سث   

 .شوند

زای های عفونتمیکروب

 معده

وقتی شما دچار عالئیم مانند 

 شکم 
ی

تهوع، اسهال یا گرفتیک

هستید، احتماال دچار نویع 

عفونت میکروت  معده 

اید. اما آیا این عفونت شده

ی یا ویروس  ناشر از یک باکثی

 های میکروت  است؟ عفونت

 :معده معموال دو نوع هستند

یت که عفونت  .۱ وآنثی گاسثی

مجرای گوارش است. این 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus


عفونت ناشر از تماس با مدفوع یا استفراغ فردی است که به آن 

 .عفونت مبتال است

مسمومیت غذاتی نوع دیگری از عفونت مجرای گوارش است که  .۲

 .ناشر از مرصف غذا یا مایعات آلوده است

یت و م وآنثی ها ی ویروسوسیلهتوانند هم بهسمومیت غذاتی یمگاسثی

ی نظر از علت، در اغلب موارد با ها ایجاد شوند. ضفو هم باکثی

  شود. اگرچه عالئیممراقبت خوب عالئم یط ییک دو روز برطرف یم

آت  شدید که بیش از سه روز طول بکشد و منجر به اسهال خوت  یا کم

عفونت شدیدتری باشد که  یدهندهبدن شود، ممکن است نشان

 .نیاز به درمان شی    ع دارد

 

 های تشخیص عفونتنحوه

واند تی پزشیک و عالئم یمگایه اوقات پزشک براساس تاریخچه

د هاتی ماننعنوان مثال، بیماریمشکل بیمار را تشخیص دهد. به

شخک یا آبله مرغان دارای عالئم بسیار مشخض هستند که با یک 

گر این، ا بر ی جسیم قابل تشخیص هستند. عالوههی سادمعاینه

شیوع بیماری خایص در آن زمان وجود داشته باشد، پزشک احتمال 

د. یک مثالابتال به آن بیماری را در تشخیص خود درنظر یم  گث 

آنفلوآنزا است که دارای شیوع فصیل است و درمواقیع از سال افراد 

 .کندزیادی را درگث  یم

 ب بیماری شدهجاهد بداند چه نوع ارگانیسیم مو خو اگر پزشک ب

ای از بیمار گرفته و از آن برای کشت و شناساتی عامل است، نمونه

شود. زا استفاده یمبیماری

نمونه بسته به حدس پزشک 

زا از درمورد عامل بیماری

خون، مخاط یا خلط، ادرار، 

مدفوع، پوست یا مایع مغزی 

 .شودتهیه یم (CSF) نخایع

وقتی میکروارگانیسم کشت 

شود، به پزشک این داده یم

دهد که بتواند امکان را یم

ی  مشخص کند چه چث  

موجب بیماری شده است. 

 ، یاتی
درمورد یک عفونت باکثی

 یتواند در زمینهاین کار یم

ؤثر بیوتیک متعیی   نوع آنتی 

 .نث   سودمند باشند

ها با کدام عفونت

بیوتیک درمان آنتر 

  شوند؟یم

ها داروهاتی بیوتیکآنتی 

هستند که برای درمان 

یاتی مورد عفونت
های باکثی

ند. انواعاستفاده قرار یم  گث 

ها بیوتیکمختلف  از آنتی 

ها ی آنوجود دارد اما همه

درجهت توقف رشد و تکثث  

ی ها کنند. آنها عمل یمباکثی

های ویروش دربرابر عفونت

 .مؤثر نیستند

ط ها فقکبیوتیاگرچه آنتی 

 هایباید برای درمان عفونت

یاتی مورد مرصف قرار  
باکثی



ند، اما بسیاری از بیماران هنگام ابتال به عفونت روش های ویگث 

ها دارند. این امر خطرناک است زیرا تجویز افرایط اضار بر مرصف آن

 شود. بیوتییکتواند منجر به بروز مقامت آنتی ها یمبیوتیکآنتی 

ی قدرت مقاومت بیوتییک زمات  رخ یممقاومت آنتی  دهد که باکثی

ب آورد. این امر موجهای خایص را به دست یمبیوتیکدربرابر آنتی 

یاتی دشوار شودشود که درمان بسیاری از عفونتیم
 .های باکثی

یاتی فردی آنتی 
ز شود، الزم بیوتیک تجویاگر برای درمان عفونت باکثی

را کامل کند حتی اگر پس از چند روز ی درمان است که او کل دوره

مرصف دارو احساس کند حالش بهثی شده است. قطع مرصف دارو 

یمانع از کشته شدن همه  .شودزا یمهای بیماریی باکثی

 

 مقاومت ضدمیکروی  

د هاتی مانندهد که میکروببیوتییک زمات  رخ یممقاومت آنتی 

ی شیی  با با داروهای طراخ شده برای کها تواناتی مقابلهها و قارچباکثی

به  ها کشته نشده و کنند. در این وضعیت، میکروبها را کسب یمآن

های های ناشر از میکروبدهند. درمان عفونترشد خود ادامه یم

ممکن است. در بیشثی تی مقاوم به آن بیوتیک دشوار و گایه حتی غث 

مدت بیوتیک نیاز به ماندن طوالت  های مقاوم به آنتی موارد، عفونت

 های درمات  در بیمارستان، مراجعات مکرر به پزشک و انجام رویه

 .پرهزینه و سیم دارند

بیوتییک به این معنا نیست که بدن در برابر مقاومت آنتی 

یبیوتیکآنتی   ها مقاوم شده است بلکه به این مفهوم است که باکثی

تی که هابیوتیکدر برابر آنتی 

بردن آن طراخ برای ازبی   

شده است، مقاومت کسب  

 .کرده است

تواند بیوتییک یممقاومت آنتی 

تمام افراد را در هر ست  درگث   

ای هکند و نث   صنایع مراقبت

شیک و   ، دامث   بهداشتی

ورد تهدید کشاورزی را نث   م

تواند دهد. کش نیمقرار یم

طور کامل از خطر بروز به

های مقاوم اجتناب  عفونت

کند اما برخ  از افراد مانند  

های کسات  که مبتال به بیماری

مزمن هستند، در معرض خطر 

ی قرار دارند. اگر  بیشثی

ود ها اثربخشر خبیوتیکآنتی 

را از دست بدهند، ما تواناتی 

ل هدرمان عفونت ا و کنثی

تهدیدات سالمتی عمویم را از 

دهیم. بسیاری از دست یم

فت های پزشیک ازجمله پیرسر

تعویض مفاصل، پیوند اعضا، 

و درمان  شطان درمان

های مزمت  بیماری

م و روماتیس آسم ،دیابت نظث  

 به تواناتی مفصیل، وابسته

مبارزه با عفونت با استفاده از 

.تها اسبیوتیکآنتی 

https://www.zoomit.ir/tag/cancer/
https://www.zoomit.ir/tag/diabetes/
https://www.zoomit.ir/tag/diabetes/
https://www.zoomit.ir/2019/4/4/324555/asthma-symptoms-causes-treatment/


ی  ؟شوند ها مقاوم یمبیوتیکها چگونه دربرابر آنتر باکتر

ی بهبیوتییک زمات  اتفاق یممقاومت آنتی   تغیث  افتد که باکثی
طریفی

کند و این تغیث  باعث کاهش یا از بی   رفیی  اثربخشر داروها، مواد یم

ی از شیمیاتی یا دیکر عوامل طراخ شده برای درمان یا پیشگث 

یها یمعفونت مانند و ها زنده یمشود. در این وضعیت، باکثی

ی یم یشوند. باکهمچنان تکثث  یافته و موجب آسیب بیشثی ها این ثی

رخ  از آورند. بهای مختلف  به دست یمتواناتی را ازطریق مکانیسم

ی ها صدمه بزنند، به آن ها بیوتیکتوانند قبل از اینکه آنتی ها یمباکثی

رانند و برخ  بیوتیک را به خارج یمبرخ  شیعا آنتی  نتر کنند. خها را آن

بیوتیک دیگر دهند تا آنتی ها را تغیث  یمبیوتیکی آنتی نث   مکان حمله

ی روی آن  .ها نداشته باشدتأثث 

یبیوتیکآنتی  ها را های حساس را متوقف کرده یا آنها رشد باکثی

ییم اناتی خنتر  دارا بودن تو علت ها بهکشند. گایه اوقات، ییک از باکثی

ی ماند. همان یک باکثی بیوتیک زنده یمکردن یا فرار از اثرات آنتی 

ییم اند. کشته شده  هاتی شود کهتواند تکثث  پیدا کرده و جایگزین باکثی

کند که ها فشار انتخات  ایجاد یمبیوتیکبنابراین مواجهه با آنتی 

یموجب یم زنده مانده بیشثی  هایشود احتمال مقاوم شدن باکثی

یشود. عالوه بیوتیک هاتی که زمات  دربرابر یک آنتی براین، باکثی

اند، ممکن است در اثر جهش ژنتییک یا دستیات  به حساس بوده

 خارخ  که کدکننده DNA قطعاتی از
ی

 های مرتبط با مقاومتی ویژگ

ی که کدکننده DNA یهستند، مقاومت کسب کنند. قطعه

راحتی قابل انتقال ی بهتواند در یک بستهمقاومت است، یم

ی یمبسته علت هتواند ببندی شود. این بدان معنا است که باکثی

در برابر بسیاری از داروهای  DNA دستیات  به یک قطعه از

  .ضدمیکروت  مقاوم شود

در برخ  موارد، پزشک ممکن است یک  داروهای ضدویرویس: 

داروی ضدویروش را برای کمک به درمان بیماری تجویز کند. 

 ویروش را مهار یمداروهای ضدویروش چرخه
ی

خ  از کنند. بر ی زندگ

برای درمان عفونت  اسلتامیویر داروهاتی مانندل ها شاممثال

س های ویروش هرپبرای درمان عفونت واالسیکلوویر آنفلوآنزا یا

 .)تبخال( یا هرپس زوسثی )زونا( استسیمپلکس 

های ویرویس چگونه عفونت

 شوند؟درمان یم

درمان خایص برای بسیاری از 

وجود های ویروش عفونت

طور که ندارد و معموال همان

سازی بدن در حال پاک

ویروس است، انجام کارهاتی 

برای تسکی   عالئم توصیه 

 :شودیم

o  نوشیدن مایعات برای

ی از کم  آت  بدنپیشگث 

o احت زیاد  اسثی

o   مرصف داروهاتی مسکت

مانند استامینوفن یا 

ایبوپروفن برای تسکی   درد 

 و تب

o  مرصف داروهای

ای کمک به  ضداحتقان بر 

 یا آبریزش بیت  
ی

 گرفتیک

o های استفاده از قرص

مکیدت  گلو برای کاهش  

 گلودرد

 

ی از عفونت  هانحوه پیشگت 

برای اجتناب از ابتال به 

های ناشر از بیماری

یاتی یا عفونت
های باکثی

ویروش باید موارد زیر مورد 

د  :توجه قرار گث 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oseltamivir
https://en.wikipedia.org/wiki/Valaciclovir


 

 رعایت بهداشت

o ها قبل از خوردن غذا و استفاده از شویس شسیی  دست

دن فرایندهای مربوط به آماده کر  بهداشتی و نث   قبل و پس از 

 غذا

o   اجتناب از تماس دست آلوده با با صورت، دهان و بیت 

o ک از وسایل خصویصپرهث   از استفاده  ی مشثی

 واکسیناسیون

ی از برخ  از بیماریواکسن یاتی های ویروش و بهاتی برای پیشگث 
اکثی

ی با هاتی از بیماریموجود است. نمونه سن واکهای قابل پیشگث 

 :اند ازعبارت

o شخک 

o آنفلوآنزا 

o کزاز 

o سیاه شفه 

ون نروید  اگر بیمار هستید، بت 

ی از انتشار عفونت در خانه اگر دچار بیماری شده اید، برای پیشگث 

ون بروید، دست ور طهای خود را بهبمانید. اگر الزم است که بث 

منظم بشویید و در دستمال یا آرنج خود عطسه کنید. دستمال 

 .طور مناست  دور بیندازیدشده را بهفمرص 

ن  رعایت موارد ایمتن حی 

 ی جنیسرابطه

 

استفاده از ابزارهای حفاظتی 

ی از بیماری های برای پیشگث 

کای  مقاربتی و نث   کاهش شر

 جنش

اطمینان ازپخته شدن کامل 

 مواد غذایی 

o   مطمی   شوید که تمام

ها در دمای مناسب گوشت

 .شوندپخته یم

o ی خایم هر نوع می وه یا سث  

خوت  را قبل از مرصف به

 .بشویید

o ی غذاتی را که باقیمانده

قصد مرصف آن را دارید، در 

 .داری نکنیددمای اتاق نگه

محافظت در برابر نیش 

ه  حشر

اگر قصد دارید به جاتی بروید  

اتی مانند  که در آنجا حرسر

 ها زیادند، از دافعها و کنهپشه

ات حاوی اجزاتی مانند 
حرسر

یا ایکاریدین  (DEET) یتد

استفاده کنید. در صورت 

ای هامکان شلوار بلند و لباس

 دار بپوشیدآستی   

 


