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نویسندگانپیشگفتار
و میکروب شناسی پزشـکی جـاوتز، ملنیـک،   از کتاب هفتمویرایش بیست و 

به چـاپ  1954آدلبرگ همچنان اهداف ویرایش نخست کتاب را، که در سال 
.رسیده است، حفظ نموده است

توسعه شگرف در دانش پزشکی هفتم، با ویرایش بیست و در عالوه بر آن، 
مکانیسم هاي ملکولی، پیشرفت ها در درك ما از بیمـاري زایـی   در نتیجه ي

.کامالً بازنگري شده اندتمامی فصل ها ،پاتوژن هاي نوو کشفمیکروبی، 
و علـت هـا  «، 48و فصـل  » اصول میکروب شناسی پزشـکی «، 47صل ف

بـه منظـور بازتـاب انفجـار کنـونی در شـیوه هـاي جدیـد         » ارتباطات بـالینی 

تشخیصی در چند سال گذشته، به عالوه درمان هاي جدید براي بیماري هاي 
. عفونی، به روز شده اند

بتوانـد  فعلـی نویسندگان امیدوار اند که تغییرات به وجود آمده در ویرایش 
.براي دانشجویان میکروب شناسی سودمند واقع گردد

ر  -جِفري اي هوبدن -کارِن سی کارول  ي مـورس   -استیو میلـاسـتفان ا-
ـ -توماس جی میتشل -باربارا دتریک -تیموتی اي میتزنر  کرو جیمز اچ م-

جودي اي ساکاناري
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