
  

   

 بهاريه
 از اين باد ارمدد خواهي چراغ دل برافروزي ز كوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي

. زنـد اينك بهار بستر سپيد زمين خسته را در مي نوردد و روپوش برف را از سر و روي آن كـنـار مـي             

هنگام آن اسـت      .  دمددهد و دم مسيحايي خويش را بر جان مرده آنان ميافسردگان خواب زده را صال مي

شمايان كه به گاه بهاران خانه خويـش از    !  هان.  هاي افسرده خويش را به سمت بهار بگشاييمكه پنجره دل

غبار يكساله زدوديد و از هر چه آلودگي سترديد، آيا هيچ انديشيديد كه خانه دل نيز، نه از غـبـار، كـه از        

زنگار چندين ساله غفلت بزداييد؟ مسكن خويش را كه هماره دست نظافت بر آن داريـم هـر سـال مـي           

زدايـيـم و بـه دسـت           روبيم و غبار از آن نمـي شوييم؛ چگونه قلب خويش را كه عرش رحمان است، نمي

فراموشي مي سپريم؟ عيد نوروز پرتوي دلربا و چهره اي زيبا از آفرينش است كه پيش از آمـدنـش انـبـوه       

ها را آورده، ها و شادمانيعيدي است كه همراه خود شادي دل.  ها را به تالش و كوشش فرا مي خواندانسان

هـاي  اي براي بسياري از انسـان   نشاند و افزون بر ظاهر آراسته، باطن پيراستهغنچه لبخند بر لبان افراد مي

انـد و    هاي معرفت و طاعت، آذين بستـه آنان كه سراي دل و ديده را با آينه.  سبز سيرت به ارمغان مي آورد

دارنـد،  در ايام خجسته نوروز، صحيفه وجود خود را از هر گونه غبار گناه و نافرماني پاك و پيراسته نگاه مـي 

 .برندبيش از ديگران از اين عيد باستاني بهره مي

 مبارك 1390بهار 

هر روزتان نوروز                                

 نوروزتان پيروز      

 فهرست

 بهاريه

 گزارش ها 

 معرفي همايش ها و كنگره هاي داخلي

 معرفي همايش ها و كنگره هاي خارجي

 يادي از مرحوم استاد ضيا ظريفي
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گروهي از دانشمندان انگليسي موفق شدند درخت ژنـتـيـكـي       

 .باكتري عامل بيماري ذات الريه را بازسازي كنند

 Streptococcus به گزارش خبرگزاري مـهـر، بـاكـتـري         

pneumoniae زا و يـكـي از         هاي بيـمـاري  يكي از باكتري

تاكنـون بـراي      1984اين باكتري از سال . دشمنان انسان است

ها سه چهارم از ژنـوم    بيوتيكها و آنتيمقاومت در برابر واكسن

 .خود را تغيير داده است

 Wellcome Trust اكنون گروهي از دانشمندان موسـسـه  

Sanger                     انگلـيـس مـوفـق شـدنـد درخـت ژنـتـيـكـي 

Streptococcus pneumoniae را بازسازي كنند. 

نمونه از اين باكتـري كـه از        240اين محققان با بررسي ژنوم 

 2008تـا       1984هاي   كشور در طول سال 22مردم بيمار در 

 .جمع آوري شده بود به اين درخت ژنتيكي دست يافتند

اين درخت ژنتيكي نشان مي دهد كه اين بـاكـتـري چـگـونـه         

ها ها و باكتريبيوتيكتوانسته است در طول زمان در مقابل آنتي

نتايج اين تحقيقات مي تواند به توسـعـه داروهـاي      .  مقاوم شود

 .ذات الريه كمك كند عاملجديد در مبارزه با باكتري 

ترين محاسبات نشان مي دهد كه ذات الريه يا سينه پهـلـو   تازه

 .يك عامل شايع مرگ به ويژه در ميان كودكان است

سبب  2000براساس گزارش ساينس نيوز، اين باكتري در سال 

 5تـا       1ميليون بيماري خطرناك در كودكان بين    14.5بروز 

 .هزار كودك شد 826سال و سبب مرگ حدود 

نتايج اين تحقيقات حاكي از آن است كه اين باكتري حدود هـر  

خود را براي مقاومت در برابر آنتي  DNAهفته يكبار حروف  15

 .هدها تغيير مي دبيوتيك

درخت ژنتيكي باكتري عامل بيماري ذات الريه 

 گزارش كارگاه آموزشي  .بازسازي شد
در )  س( انجمن ميكروب شناسي با همكاري گروه زيست شناسي دانشگاه الـزهـرا     

 Real Timeبهمن سال جاري اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي  11-12يخ   تار

PCR در اين كارگاه محققين و دانشجويان تحصيالت تكمـيـلـي، مـراحـل        . نمود

را مورد بحث و بررسـي   Real Time PCRمختلف طراحي پروب براي آزمايش 

قرار داده  و ضمن فراگيري روش هاي طراحي پرايمر و پروب عمال از پرايمرهـا و    

يي باكتري سودوموناس آئروژينوزا  اسـتـفـاده        هاي طراحي شده براي شناساپروپ

در نظراست دومين كارگاه در انستيتو پاستور ايران در اسفنـد مـاه سـال        . نمودند 

 .جاري برگزار شود

 كارگاه آموزشي استفاده از 

 Real  Time PCR 
شناسي ايران بـا هـمـكـاري         توسط انجمن ميكروب Real Time PCRكارگاه 

اسفند ماه سال جاري  25و  24بخش باكتر شناسي انستيتو پاستور ايران در تاريخ 

 ir.ism@infoتوانند از طريق  پست الكترونيك مندان ميعالقه.  گرددبرگزار مي

شناسي ايران جهت اطالع از چگونگي شركت در كارگـاه،  و يا دفتر انجمن ميكروب

 .تماس حاصل فرمايند
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باليني  ،  فناوري غذايي  ، مهندسي غذايي ، دام و طيور، آبزي و  -زيست فناوري  ، ميكروب شناسي  ، تغذيه 

 .اسفندماه براي ثبت نام و ارسال مقاله به اين كنگره اقدام كنند  18دندانپزشكي از محورهاي اين كنگره است و عالقه مندان مي توانند تا 

اختصاصي همچون  ايبرپايي كارگاه هاي عمومي همچون كارگاه مقاله نويسي، طرح كسب و كار درغذا و تغذيه ، اصول ارايه شفاهي و ثبت پتنت به همراه كارگاه ه 

برنامه هاي كنگره پروبيوتيك و پري اصول طراحي كارخانجات لبنيات براي توليد فرآورده هاي تخميري پروبيوتيك وارزيابي ايمني محصوالت پروبيوتيك را از ديگر 

 .بيوتيك اعالم كرد 

 نشاني اينترنتي دبيرخانه نخستين كنگره پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران: وي افزود 

 .ac.nnftri//www وپست الكترونيكي اين كنگرهprobio@nnftri.ac.ir&probiotic.congress@gmail.com است . ir 

 .انجام مي شود و با ايميل امكان پذير نيست ) آن الين(ثبت نام از طريق برخط 

به تعداد ) اساسا روده ( زنده و فعالي به شمار مي آيند كه با استقرار در بخش هاي مختلف بدن ) باكتري و مخمر ( پروبيوتيك ها ، ميكرو ارگانيسم هاي 

ارنده ر دمناسب و با فعاليت زيستي خود عمدتا از طريق حفظ و بهبود توازن فلور ميكروبي روده ميان ميكروارگانيسم هاي سودمند و زيان بخش ، در ب

 .خواص سالمت بخش براي ميزبان هستند 

 

ارديبهشت ماه سال  30تا  28نخستين كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران در روزهاي 

 .در انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور برگزار مي شود 1390

 

 

  ����ری��� ���� ��� ا
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1zoonosiscong.www://http 
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پانزدهم آخرين مهلت ارسال مقاالت تا تاريخ 

 .تمديد گرديد 89اسفندماه 

 

 

براي گروههاي  داراي امتياز بازآموزياين همايش 

 .علوم پزشكي و دامپزشكي ميباشد
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از انتشارات علمي انجمن ميكروب شناسي مي باشد كه به طور منظم به                 Iranian Journal of Microbiologyمجله  

اين مجله از همان شماره نخست با رتبه علمي پژوهشي به چاپ رسيد و هم                 .  صورت فصلنامه چاپ و منتشر مي گردد       

و نيز بانك هاي      ISCو    Iran Medex  ،Magiran  ،SIDاكنون در بانك هاي نشريات علمي معتبر داخلي از جمله             

-SCOPUS    ،EMBASE    ،CABI    ،GHI    ،Index Copernicus    ،eاطالعاتي خارجي همچون     

Journals  وGoogle Scholars نمايه مي گردد. 

هيات تحريريه مجله شامل اساتيد مطرح و بنام مراكز علمي و تحقيقاتي داخل كشور بوده و ضمنا                     

اساتيد بين المللي ميكروب شناسي از كشورهاي مختلف همچون ايتاليا، اياالت متحده، كانادا، بالروس،              

از كل مقاالت مجله را شامل مي         ٪  30مقاالت بين المللي حدود   .  هلند و استراليا در آن عضو مي باشند       

 .گردد

در حال حاضر در سال دوم انتشار خود مي باشد و شماره سوم آن در ماه                  Iranian Journal of Microbiologyمجله  

 .به چاپ خواهد رسيد) March 2011( 1390 فروردين

. 

در .  پايگاه اينترنتي انجمن علمي ميكروب شناسي ايران با طراحي جديد و به دو زبان فارسي و انگليسي آغاز به كار نموده اسـت   

اين پايگاه عالوه بر معرفي انجمن علمي ميكروب شناسي ايران، تاريخچه، اعضاي هيات مديره و اهداف و فعاليتهاي آن، اطالعـات  

مفيد و كاربردي در زمينه مجالت علمي ميكروب شناسي، كارگاهها، كنگره ها و سمينارهاي تخصصي داخـلـي و خـارجـي و             

در اين پايگاه امكان مشاهده و دريافت مقاالت چاپ شده در مجله .  جديدترين اخبار مرتبط با ميكروب شناسي ارائه گرديده است

. ميكروب شناسي پزشكي ايران و همچنين كتب و خبر نامه هاي منتشر شده توسط انجمن ميكروب شناسي ميسر مـي بـاشـد       

عالقمندان به عضويت در انجمن ميكروب شناسي ايران مي توانند از طريق پايگاه اينترنتي انجمن با شرايط و مدارك الزم جهـت  

     h�p://www.ism.irآدرس پايگاه اينترنتي انجمن ميكروب شـنـاسـي ايـران      .  عضويت و نحوه عضويت در انجمن آشنا شوند

  مي باشد

 

 

 ير   تقد

 

) يران   يكروب شناسي ا  ياست محترم انجمن م   ر( يان   يراج   يران از دكتر ا  يب شناسي ا  ياست محترم انجمن آس   ير ر  تقد

 يژه متخصصان  يشنهادات در جهت ارتقاي برنامه هاي مدون و  يشان در بازنگري و ارائه پ  يل همكاري ا  بدل

 .يب شناسي  آس 
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 کنگره های خارجیکنگره های خارجیکنگره های خارجیکنگره های خارجی
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 .�3ر#2 01. -�م ��ا� ��	. در 	���� �(,ود#. -,ارد

XIII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Sep 

06, 2011 - Sep 10, 2011 

Website: http://www.congre.co.jp/iums2011sapporo/data/general.html 

��وب -�� 67��� ، -	�:�ا-9 �$�ر� �8�
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١٣٩٠ 

ار�'�� ()� ه�رو'�ت، #�ر< ��، ا-���9: 

Society for General Microbiology Spring Conference 2011  ,١١ April 2011 -
 14 April 2011 Website: www.sgm.ac.uk/meetings 
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ار�'�� ()� 	�D$�گ، دا-
�ر<: 

EUROBIOFILMS 2011 
2nd European Congress on Microbial Biofilms – Basic and Clinical Aspects, 6 - 8 July 2011 

Website: h�p://www.eurobiofilms2011.ics.dk/ 
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ار�'�� ()� :��M ،��+ 

The Lancet/ESCMID Conference on Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance  , , , ,۱۵۱۵۱۵۱۵    ----    ۱۶۱۶۱۶۱۶    

October 2011 
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ار�'�� ()� رم، ا#�����: 

Third International Congress on Infections and Organ Transplantation; New Challenges for Prevention and 
Treatment, 17 March 2011 - 19 March 2011 

Website: www.duerrecongressi.com 

Location: Harrogate, Yorkshire, UK 

Location: Copenhagen, Denmark 

Location: Beijing, China 
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 ميكروب هاي موجود در فلور ميكروبي روده باريك در تكامل مغز موش نقش دارند

 

. بر اساس آخرين مطالعات، موش هاي فاقد فلور ميكروبي روده باريك در مقايسه با موش هاي طبيعي از نظر تكاملي و رفتاري متفاوت هستند                                

دانشمندان موسسه كارولينسكا   .  جديدترين تحقيقات صورت گرفته، اهميت باكتري هاي موجود در روده باريك را در تكامل پستانداران نشان مي دهند                 

 دريافتند موش هايي كه در محيط استريل رشد مي كنند، بيشتر در معرض خطر بوده و همچنين عالئم اظطراب و استرس كمتري را از خود بروز مي                            

يافته هاي دانشمندان حاصل از مطالعات صورت گرفته بر روي مغز حيوانات نشان مي دهد سطح چندين هورمون در اين موش هاي استريل و                          .  دهند

پروفسور اسون پترسون اظهار داشت،  در        .  ژن نيز در اين جانوران تفاوت هايي را از خود نشان ميدهد               170فاقد ميكروب باالتر بوده و بيان بيش از          

فلور .  ديدگاه ما نسبت به آنچه ميكروارگانيسم هايي مانند باكتري ها مي توانند نسبت به ميزبان خود اعمال كنند، تغييرات شگرفي رخ داده است                            

يت عالميكروبي روده باريك نه تنها به هضم غذا كمك مي كند، بلكه در ايمني نيز نقش مهمي را بر عهده داشته و با شرايطي همچون چاقي، آسم و ف                              

 )Proceeding of the National Academy of Sciencesنشريه : منبع خبر. (كبد در ارتباط است

                                                                              $3  �0O �,��	 6� :�  �� داور�  ��IP ا

�� ���.) ه$9 78$6!   .) 45$م 12  %01/.- در %*(�) 'ز%$#"! وا

 '6>�1ا6;ا
 

واكسن جهاني آنفلوانزا كه فرد را در برابر تمامي سويه  هاي آنفلوانزا مقاوم مي كند، توسط                        

اين .  دانشمندان دانشگاه آكسفورد در مرحله انساني نيز با موفقيت مورد آزمايش قرار گرفت                  

واكسن جديد بر خالف واكسن هاي قبلي، بخش متفاوتي از ويروس آنفلونزا را هدف قرار مي                     

دهد؛ بدين معني كه براي سويه هاي مختلف ديگر نيازي به تغيير فرموالسيون در واكسن نخواهد           

واكسن مورد نظر كه توسط دكتر سارا گيلبرت در موسسه جنر به توليد رسيده است، پروتئين هاي داخلي ويروس را كه در تمامي سويه           . بود

ها مشترك است هدف قرار مي دهد، در حالي كه در واكنش هاي قبلي، پروتئين هاي سطحي متغير در بين تمامي سويه هاي مختلف                              

نفر در آن شركت داشتند، نشان داد واكسن همان طور كه             11تحقيقات صورت گرفته توسط دكتر گيلبرت كه        .  ويروس مد نظر قرار داشتند    

در صورت استفاده گسترده از اين واكسن، ديگر نيازي به تحقيقات فصلي براي توليد واكسن و محافظت در                    .  انتظار مي رفت عمل مي كند     

بر طبق اظهارات دكتر گيلبرت،      .  برابر همه گيري هاي جهاني آنفلوانزا نخواهد بود و بدين ترتيب در زمان و هزينه صرفه جويي خواهد شد                    

 اگر همه ساله از واكسن مشابهي براي واكسيناسيون بر عليه بيماري آنفلوانزا استفاده شود، اين روند دقيقا مشابه واكسيناسيون در مقابل                         

 )روزنامه گاردين: منبع خبر.  (بيماري هايي مانند كزاز خواهد بود

 ين داوري  آقاي ام: يه كننده خبر  ته                                                                                            
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باكتري  هايي كه مي  توانند بيماري  هاي قلبي حادي را بوجود آورند بوسيله كك موجود                   

اين موضوع توجه بسياري از محافل علمي را برانگيخته         .  در بدن رت  ها گسترش مي  يابد        

است و دانشمندان نگران هستند اين عفونت  ها در آينده نه چندان دور مشكالت عديده                    

بر اساس گزارشي كه در شماره دسامبر نشريه          .  اي را براي انسان  ها پديد خواهند آورد          

ميكروب شناسي پزشكي به چاپ رسيد، رت  هاي قهوه  اي، بزرگ  ترين و فراوان  ترين                      

از ابتداي دهه   .  نوع موش  هاي موجود در اروپا، در حال حاضر حامل اين باكتري هستند               

اين باكتري  ها به عنوان      .  شناسايي شده  اند     Bartonellaگونه باكتري     20، بيش از    90

بيماري  عوامل پاتوژن قابل انتقال از جانور به انسان در نظر گرفته شده  اند، زيرا قادرند                     

هاي حادي از جمله بيماري قلبي و عفونت  هاي طحال و سيستم عصبي را در انسان                       

بر طبق اظهارات پروفسور چنگ از دانشگاه ملي تايوان، اخيرا گونه جديدي از             .  بوجود آورند 

. از فرد بيماري جدا شده است كه داراي طحال بزرگي بوده و به تازگي به امريكاي جنوبي سفر كرده است                      Bartonella rochalimaeاين باكتري   

بررسي  هاي بيشتر بر روي      .  اين واقعه نگراني  هاي بسياري را برانگيخته است، زيرا ممكن است اين باكتري قادر باشد از جانوران به انسان انتقال يابد                       

و   B. elizabethaeهستند كه از جمله آنها مي  توان به            Bartonellaاين نمونه حاكي از آن است كه جوندگان ناقل چندين گونه از باكتري  هاي        

B. grahamii                      اگرچه دانشمندان درباره   .  اشاره نمود كه به ترتيب باعث بروز التهاب اندوكارديوم و التهاب عصب بينايي و شبكيه در انسان مي  شوند

به نظر مي  رسد ككي به نام          .  مسير اصلي انتقال اين پاتوژن  ها كامال مطمئن نيستند، اما به احتمال زياد كك  ها باعث انتقال آنها مي  شوند                             

Ctenophthalmus nobilis                      كه بر روي بدن موش صحرايي زندگي مي  كند، ناقل گونه  هاي مختلف باكتريBartonella    اين .  مي  باشد

 .پاتوژن  هاي موجود در كك  هاي ساكن بر روي بدن موش صحرايي دم بلند، موش  هاي كتان و موش  هاي قهوه  اي زندگي مي  كنند

نتايج حاصل از بررسي نمونه  هاي بدست آمده از موش  هاي قهوه  اي تايواني و اروپايي نشان مي  دهد كه گونه جديدي از باكتري  هاي                                            

Bartonella          كشف شده است كه به باكتريB. rochalimae   با توجه به كوچكي حجم نمونه در اين مطالعه، پروفسور چنگ و               .  شباهت دارد

نابع و  د م گروهش هنوز نمي  توانند با اطمينان انتقال اين باكتري  ها را از جوندگان به انسان اظهار نمايند، اما نگراني  ها درباره احتمال وجو                                   

 )com.esciencenews://http: منبع خبر.(وكتورهاي انتقال دهنده اين نوع عفونت همچنان به قوت خود باقي است
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