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)ساعت نظري34: (براي یک دوره درس کامل
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
.......یش نیاز:پنظريد:نوع واح2تعداد واحد:مبانی پاتوژنسیته باکتري:نام درس

گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12-10ز یکشنبه زمان برگزاري کالس: رو
طالبیدکتر مسئول درس:نفر4تعداد دانشجویان:

ایراجیان، دکتر دکترطالبیمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

لی پاتوژنسیته در مبانی مولکوالزم است براي هر جنس یا گونه باکتریایی مذکور، مشخصات کلیاین درس در 
بر اساس آخرین اطالعات و منابع معتبر خصوصا مقاالت پژوهشی، مروري و گزارش موردي ذکر گردد.باکتري

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
مبانی مولکولی پاتوژنسیته در باکتري شناسی پزشکیکسب دانش 

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و اسپور)باکتري در پاتوژنسیته (غشا سیتوپالسمی، دیواره سلولی،کپسول،پیلی،فالژلنقش اجزا-1
مبانی مولکولی تداخل باکتري ها و میزبان-2
کلونیزاسیون-3
بیوفیلم و اهمین آن در پاتوژنز-4
Quorum)کواروم سنسینگ(-5 sensingتست حد نصاب
سیگنال نرانس داکشن- 6
ي به سلول میزبانمکانیسم هاي نهاجمی باکتر-7
حرکت و انتشار داخل سلولی باکتري در سلول میزبان-8
سیتواسکلتون اکتین، تنظیم و بازایی آنها-9

نقش آهن در پاتوژنز باکتري - 10
راههاي گریز از سیستم ایمنی توسط باکتري ها- 11
فرآیند آپوپتوزیس باکتري ها- 12
سیستم ترشحی و انواع آن در باکتریها- 13
آنکسین ها و اثرات پاتوفیزیولوژي تودونا - 14
اگزوتوکسین ها و عملکرد آنها بر روي سطح و داخل سلولهاي هدف- 15

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده 

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر دروس، جستجو و

سرفصل درس مربوطه می باشد. 

وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25آزمون میان ترم 
نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 

---------- ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- (لطفا نام ببرید)یر مواردسا

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

Molecular Medical Microbiology (Max Sossaman).-2
2-Bacterial pathogenesis a Molecular Approach edited by Abigail, A. Slayer.
3-Cellular Microbiology edited by Cosart Plats edition ASM press
4-TOPLEY&WILSONS MICROBIOLOGYMICROBIAL INFECTIONS, ASM press

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

یواره نقش اجزا باکتري در پاتوژنسیته (غشا سیتوپالسمی، د1
و اسپور)سلولی،کپسول،پیلی،فالژل

دکترطالبی

دکترطالبیمبانی مولکولی تداخل باکتري ها و میزبان2
دکترطالبیکلونیزاسیون3
دکترطالبیبیوفیلم و اهمین آن در پاتوژنز4
دکترطالبیتست حد نصابQuorum sensing)وم سنسینگ(ئکور5
دکترطالبیلول میزبانمکانیسم هاي نهاجمی باکتري به س6
دکترطالبیحرکت و انتشار داخل سلولی باکتري در سلول میزبان7
دکترطالبیسیتواسکلتون اکتین، تنظیم و بازایی آنها8
ایراجیاندکتر نقش آهن در پاتوژنز باکتري9

ایراجیاندکتر راههاي گریز از سیستم ایمنی توسط باکتري ها10
ایراجیاندکتر باکتري هافرآیند آپوپتوزیس11
ایراجیاندکتر سیستم ترشحی و انواع آن در باکتریها12
ایراجیاندکتر ا ندوتوکسین ها و اثرات پاتوفیزیولوژي آن13
ایراجیاندکتر اگزوتوکسین ها و عملکرد آنها بر روي سطح و داخل سلولهاي هدف14


