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Abstract
Background and Aim: Annually, many reports of occurrence of food poisoning
due to the consumption of sea-foods contaminated with Vibrio species have been
published. The present study was carried out to study the prevalence rate of Vibrio
parahaemolyticus and V. cholera and evaluation of presence of virulence genes of V.
parahaemolyticus in sea-food products caught from Persian Gulf.
Materials and Methods: In total, 200 samples of fish, lobster and crab caught
from Persian Gulf collected in the summer of 2013 and were transferred to the food
quality control laboratory of the Islamic Azad University of Shahrekord. Samples were
cultured and the positive specimens were evaluated for presence of bacterial species
and virulence genes using Polymerase Chain Reaction.
Results: In total, 34.5% of samples were contaminated with Vibrio species.
Frequency of V. cholera and V. parahaemolyticus were 5% and 21%, respectively. 8.5
percent of samples were contaminated with other species of Vibrio. From a total of 42
positive samples of V. parahaemolyticus, frequency of tdh, tlh and trh virulence genes
were 45.93%, 40.47% and 16.46%, respectively.
Conclusions: The sea-food products of Persian Gulf were infected with V.
parahaemolyticus and V. cholera. Fish samples had the highest prevalence of V.
parahaemolyticus and V. cholera. It seems that, places of fishing and processing and
the moods of transportation and distribution of fish, lobster and crab don’t have
suitable hygiene in Iran.
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بررسی فراوانی ژن های ویروالنس ویبریو پاراهمولیتیکوس ایزوله شده از ماهی ،البستر و
خرچنگ صید شده از خلیج فارس
5

فرهاد صفرپور دهکردی ،1سحر حسینی ،2ابراهیم رحیمی ،3منوچهر مومنی ،2عماد یاحقی ،4ابراهیم خداوردی داریان
 .1گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3دانشیار بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .4دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران.
 .5باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
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مواد و روش کار:

در کل  022نمونه ماهی ،البستر و خرچنگ صید شده از خلیج فارس در تابستان

سال  2930جمع آوری و به آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد انتقال
داده شد .نمونه ها کشت داده ش دند و نمونه های مثبت از نظر حضور گونه های باکتریایی و ژن های حدت با
استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافتهها :در کل  %93/5از نمونه ها آلوده به گونه های ویبریو بودند .فراوانی ویبریو کلرا و ویبریو
پاراهمولیتیکوس به ترتیب  5و  02درصد بود %8/5 .از نمونه ها توسط سایر گونه های ویبریو آلوده شده
بودند .از کل  30نمونه مثبت از نظر ویبریو پاراهمولیتیکوس ،فراوانی ژن های حدت  tlh ،tdhو  trhبه ترتیب
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 %32/34 ،%35/39و  %24/34بود.

نتیجهگیری :فراورده های دریایی خلیج فارس آلوده به گونه های ویبریو کلرا و ویبریو
پاراهمولیتیکوس هستند .نمونه های ماهی بیشترین میزان شیوع ویبریو پارا همولیتیکوس و ویبریو کلرا را
داشتند .به تظر می رسد جایگاه های صید و عمل آوری و نحوه حمل و نقل و توزیع ماهی ،خرچنگ و البستر
در ایران از بهداشت مناسبی برخوردار نیست.
کلمات کلیدی :ویبریو پاراهمولیتیکوس ،ویبریو کلرا ،ژن های حدت ،فراورده های دریایی ،خلیج فارس
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
بخش عمده ای از گونه های جنس ویبریو به طور معمول
در محیط های آبی در مناطق گرم یا معتدل یافت شده و از آب،
رسوبات ،پالنکتون ها ،انواع ماهیان ،میگو ،سخت پوستان و هم

فراوانی اهمیت باالتر گونه های ویبریو کلرا و ویبریو
پاراهمولیتیکوس را نشان داده اند (.)9 ،0
ویبریو کلرا باکتری گرم منفی ،خمیده ،بی هوازی اختیاری و

چنین صدف ها جداسازی شده اند ( .)9 ،0از بین  12گونه

عامل بیماری وبا است ( .)0هر ساله به خصوص در فصول گرم

ویبریویی که مولد بیماری غذا زاد در انسان هستند ،گزارشات

مواردی از بیماری در مناطق جنوبی و مرکزی ایران توسط ویبریو
1

فرهاد صفرپور دهکردی و همکاران | فراوانی ژن های ویروالنس ویبریو پاراهمولیتیکوس

از آنجایی که تا کنون هیچ بررسی ای به منظور تعیین
کیفیت میکروبی فراورده های دریایی صید شده از خلیج فارس
نپرداخته بود لذا بررسی حاضر را به منظور جداسازی ویبریو
پاراهمولیتیکوس و ویبریو کلرا از نمونه های ماهی ،البستر و
خرچنگ صید شده از خلیج فارس و همچنین ارزیابی فراوانی ژن
های حدت  trh ،tdhو  tlhایزوله های ویبریو پاراهمولیتیکوس،
انجام دادیم.

کلرا گزارش می گردد ( .)0بررسی ها نشان می دهند که آب های
سطحی و غداهای دریایی از منابع مهم باکتری ویبریو کلرا به

شمار می روند ( .)0میزان مرگ و میر ناشی از ابتال به ویبریو کلرا
حدود  %36-16برآورد شده است ( .)4،3ویبریو پاراهمولیتیکوس
نیز باکتری گرم منفی ،تخمیر کننده ی بی هوازی و نمک دوست
است ( .)3قدرت تحمل نمک باال در این باکتری سبب شده است
که جز فلور میکروبی خلیج ها و آب های شور باشد (.)3 ،4
ویبریو پاراهمولیتیکوس مسئول بروز  %56-06از موارد

مواد و روشها

گاستروانتریت و اسهال در کشور های آسیایی است (.)5 ،6

جمع آوری نمونه ها و جداسازی ویبریو

ویبریو پاراهمولیتیکوس ،پس از تهاجم به کولون ،باعث ایجاد
بیماری میشود اما ویبریو کلرا بدون تهاجم به روده باریک و تنها
با تولید سم (انتروتوکسین) ،موجب بروز اسهال میگردد (،6

برای انجام بررسی حاضر در کل  266نمونه فراورده دریایی صید
شده از سواحل خلیج فارس شامل  166نمونه ماهی 16 ،نمونه
البستر و  46نمونه خرچنگ ،با رعایت شرایط کامل بهداشتی از
مراکز فروش ماهی و میگو بوشهر در تابستان سال ،1382
خریداری شد .تمام نمونه ها یک روز قبل از نمونه گیری صید
شده بودند .نمونه ها پس از جمع آوری در عرض  16-12ساعت
در  4دمای درجه سلسیوس به مرکز تحقیقات کنترل کیفی و
میکروبی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،انتقال
یافتند.

.) 5

ویبریو پاراهمولیتیکوس عامل عفونتهاى متفاوتى در انسان مى
باشد و به دنبال مصرف غذاهاى دریایى مثل نرمتنان ،صدفها،
ماهیان ،میگو ،البستر و خرچنگ آلوده ایجاد گاستروانتریت می
نماید (.)5 ،6
سوش های ویبریو پاراهمولیتیکوس که از بیماران مبتال به
گاستروآنتریت و اسهال حاد جداسازی شده اند معموال تولید
کننده فاکتور های همولیزین مستقیم مقاوم به حرارت ) (tdhیا
همولیزین وابسته به  (trh) tdhو یا هر دو ژن ،بودند (.)3-5
فاکتور بیماری زای دیگر ژن  trhباکتری است که معموال به
عنوان اوره آز برای باکتری فعالیت می کند ( .)3-5فاکتور

تمام نمونه ها بالفاصله پس از ارسال به آزمایشگاه و آماده سازی،
مورد آزمایش میکروبی قرار گرفتند .به این منظور در شرایط
آسپتیک با کمک اسکالپل سترون 25 ،گرم از گوشت ناحیه
شکمی نمونه های ماهی ،البستر و خرچنگ به شکل جداگانه
جداسازی و پس از هموژنیزاسیون در محیط Trypticase Soy
) Broth (TSBحاوی  %3نمک )( ) pH= 5/3مرک ،آلمان) ،برای
 24ساعت در  30درجه سلسیوس گرم خانه گذاری شدند .در
ادامه یک لوپ از محلول گرم خانه گذاری شده به شکل سطحی
روی محیط تیوسولفات-سیترات -بایل سوکروز آگار (مرک،
آلمان) کشت و برای  24ساعت در  30درجه سلسیوس گرم خانه
گذاری شدند .پس از طی شدن دوره گرم خانه گذاری ،پرگنه
های رشد یافته در محیط  TCBSAاز نظر پرگنه های ویبریو
مورد بررسی قرار گرفتند .پر گنه های ویبریو در سطح این محیط
به رنگ زرد-خاکستری با تأللو آبی رنگ ،نمایان می شوند .ویبریو
پاراهمولیتیکوس به صورت پرگنه های سبز یا آبی با ضخامت -3
 2میلی متر ظاهر می شود .سپس کل پرگنه های های رشد یافته
توسط تست های بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند .به این
منظور  1-3کلنی رشد یافته بر محیط اختصاصی جهت خالص

tdh

یک توکسین آمیلوییدی است با دو فعالیت اختالل در زنجیره
چربی ها سلول میزبان و دیگری لغو سمیت ناشی از سیستم
ایمنی در سلول های باکتری ( .)3-5این فاکتور همچنین نقشی
بالقوه در جذب یون آهن بر ای سلول باکتری دارد ( .)6 ،7فاکتور
 trhیکی دیگر از همولیزین های باکتری است که با فعال کردن
کانال های تراوا نسبت به یون کلر ،فعالیتی مشابه فاکتور tdh
دارد ( .)8هرچند ارتباط بین حضور فاکتور های  tdhو  trhبا
پاتوژنیسیته ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد پذیرش قرار گرفته
است اما سوش های زیادی از ویبریو پاراهمولیتیکوس از نمونه
های بالینی جدا شده اند که هیچ کدام از فاکتور های  tdhو trh
را نداشتند ( .)6-8بنابراین بررسی حضور این فاکتور ها برای

اثبات بیماری زا بودن یا نبودن سوش های ویبریو
پاراهمولیتیکوس جدا شده از غذاهای دریایی یا موارد بالینی به
نظر ضروری می باشد.

2

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  5شماره ▐ 2تابستان 1383
5’-

(اختصاصی ژن  flaEویبریو پاراهمولیتیکوس) و جفت پرایمر
’5’ GCAGCTGATCAAAACGTTGAGT -3و
’ 580( ATTATCGATCGTGCCACTCAC -3جفت باز)
(اختصاصی ژن  sodBویبریو کلرا) در واکنش  PCRمورد استفاده

سازی رو ی محیط آگار مغذی به آب گوشت قلب و مغز منتقل
شد و برای  4-1ساعت در  30درجه سلسیوس گرم خانه گذاری
شد تا کدورتی بیشتر یا برابر  OD =6/5در  126نانومتر به دست
آید .سپس نمونه ها با استفاده از روش های بیوشیمیایی از جمله
تست سیترات ،مقاومت به نمک ،اوره آز ،تست  ،VPتخمیر
قندهای سلوبیوز ،سالیسین ،گلوکز ،ساکارز ،آرابینوز ،مانیتول،
اورنیتین ،آرژینین و تست  ،ONPGمورد بررسی قرار گرفتند.

قرار گرفتند ( .)92به منظور انجام تمام واکنش های زنجیره ای
پلیمراز از دستگاه مسترسایکلر گرادیانت ساخت شرکت اپندورف
آلمان در قالب برنامه های  PCRاستفاده شد.

استخراج  DNAو واکنش های زنجیره ای پلیمراز ()PCR

نمونه هایی که از نظر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس مثبت
بودند ،با استفاده از یک واکنش  PCRدیگر از نظر حضور ژن های

 DNAژنومی با استفاده از کیت استخراج  DNAشرکت
فرمنتاز لیتوانی و با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده ،از پر
گنه های تیپیک رشد کرده که به مدت یک شب در محیط کشت
آب پپتونه قلیایی (مرک ،آلمان) در دمای  30درجه سلسیوس
گرم خانه گذاری شذه بودند ،استخراج شد .تمامی نمونه های
 DNAتا زمان انجام آزمون  ،PCRدر فریزر  -26سلسیوس نگه-
داری شدند .در این بررسی هر یک از نمونه های  DNAاستخراج
شده از نظر حضور گونههای ویبریو کلرا و ویبریو پاراهمولیتیکوس

حدت  trh ،tdhو  tlhمورد ارزیابی قرار گرفتند ( .)92به منظور
5’-

ردیابی ژن های  tlh ،tdhو  trhبه ترتیب از جفت پرایمر های
’5و
’GTAAAGGTCTCTGACTTTTGGAC-3
’ 218( TGGAATAGAACCTTCATCTTCACC-3جف باز)،
’ 5’-AAAGCGGATTATGCAGAAGCACTG-3و 5’-
’ 456( GCTACTTTCTAGCATTTTCTCTGC-3جفت باز)
و جفت پرایمر 5’- TTGGCTTCGATATTTTCAGTATCT -
’ 3و ’5’- CATAACAAACATATGCCCATTTCCG -3
( 566جف باز) ،در قالب یک واکنش  PCRچند تایی استفاده
شد .حجم هر یک از واکنش های  PCRو فرایند های دمایی مورد
نیاز در جدول  1نشان داده شده اند.

با استفاده ازتست  )1( PCRمورد ارزیابی قرار گرفتند .جفت
5’-

پرایمر ’ 5’-AAGACCTCAACTGGCGGTA-3و
’ 245( GAAGTGTTAGTGATCGCCAGAGT-3جف باز)

جدول  1حجم و فرایند های دمایی مورد استفاده در واکنش های زنجیره ای پلیمراز.
ژن های هدف

ویبریو کلرا و ویبریو پاراهمولیتیکوس

 tlh ،tdhو trh

برنامه PCR
1 cycle:
93 0C ------------ 15 min.
35 cycle:
92 0C ------------ 40 s
57 0C ------------ 60 s
72 0C ------------ 90 s
1 cycle:
72 0C ------------ 8 min
1 cycle:
95 0C ------------ 2 min.
30 cycle:
94 0C ------------ 1 min
58 0C ------------ 1 min
72 0C ------------ 1 min
1 cycle:
72 0C ------------ 8 min

حجم واکنش ( 52میکرولیتر)
5 µL PCR buffer 10X
2 mM Mgcl2
)200 µM dNTP (Fermentas
1 µM of each primers F & R
1 U Taq DNA polymerase
)(Fermentas
2.5 µL DNA template
5 µL PCR buffer 10X
2.5 mM Mgcl2
)300 µM dNTP (Fermentas
0.4 µM of each primers F & R
2 U Taq DNA polymerase
)(Fermentas
3 µL DNA template

الکتروفورز محصوالت PCR

نشانگر  Loading bufferمخلوط و به داخل چاهک ژل منتقل
گردید .الکتروفورز نمونه ها در ولتاژ ثابت  86ولت به مدت 36

در نهایت محصوالت  PCRبا استفاده از ژل آگارز  1/5درصد
رنگ آمیزی شده با اتیدیوم بروماید ،الکتروفورز شدند .برای این
منظور 15 ،میکرولیتر از محصول  PCRرا با  2میکرولیتر رنگ
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باکتریایی آلوده به گونه های ویبریو بودند (شکل  .)1روش
نیز نتایج کشت باکتریایی را تایید کرد .نمونه های خرچنگ
بیشترین فراوانی گونه های ویبریو را داشتند .با این وجود بررسی
های آماری هیچ گونه اختالف معناداری را برای میزان شیوع گونه
های ویبریو بین فراورده های دریایی صید شده نشان ندادند.
تست های تکمیلی بیوشیمیایی نشان دادند که فراوانی ویبریو
کلرا و ویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه های بررسی شده به
ترتیب  %5و  %21بود .نتایج مشابه همچنین توسط روش PCR
گزارش گردید .ویبریو پاراهمولیتیکوس بیشترین فراوانی را در
فراورده های دریایی صید شده از خلیج فارس داشت (.)%21
اختالف آماری معنادار در حد  P <0.05بین میزان شیوع ویبریو
پاراهمولیتیکوس و ویبریو کلرا در فراورده های دریایی صید شده
از خلیج فارس مشاهده شد .نمونه های ماهی صید شده بیشترین
فراوانی ویبریو پاراهمولیتیکوس را داشتند ( )%22اما فراوانی
ویبریو کلرا در تمام انواع نمونه های صید شده یکسان و برابر با
 %5بود .در کل  %5/5از نمونه های صید شده آلوده به سایر گونه
های ویبریو بودند.

دقیقه انجام گرفت و در نهایت محصول الکتروفورز توسط دستگاه
قرائت کننده ژل مورد بررسی قرار گرفت.

PCR

تجزیه و تحلیل آماری داده ها
داده های حاصل از این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSشماره  ) 11و آزمون های آماری مربع کای و فیشر تجزیه
و تحلیل گردید و اختالفات آماری بین حضور گونه های ویبریو و
فراوانی انواع فاکتورهای حدت در بین سوش های ویبریو
پاراهمولیتیکوس با ضریب اطمینان  )Pvalue <0.05( %85مورد
بررسی قرار گرفتند.
یافتهها
کل  266نمونه فراورده دریایی صید شده از خلیج فارس پس
از کشت در محیط اختصاصی گونه های ویبریو ،با استفاده از
تکنیک  PCRمورد ارزیابی مولکولی قرار گرفتند .فراوانی گونه
های ویبریو جداسازی شده از ماهی ،البستر و خرچنگ در جدول
 2نشان داده شده است .نتایج بررسی حاضر نشان داد که % 34/5
از فراورده های دریایی صید شده از خلیج فارس در روش کشت

جدول  : 2فراوانی گونه های ویبریو جداسازی شده از نمونه های ماهی ،البستر و میگو صید شده از خلیج فارس.
نوع نمونه

تعداد نمونه اخذ شده

ماهی
البستر
خرچنگ

166
16
46

کل

022

فراوانی گونه های ویبریو ()%

ویبریو کلرا

ویبریو
پاراهمولیتیکوس

گونه های
ویبریو
)34( 34
)33/33( 26
)30/5( 15

) 5( 5
) 5( 3
) 5( 2

)22( 22
)21/11( 13
)10/5( 0

) 0( 0
)1/11( 4
)15( 1

)34/5( 61

)5( 92

)09( 40

)8/5( 97

جدایه های ویبریو پاراهمولیتیکوس با استفاده از تکنیک
 PCRاز نظر حضور ژن های حدت  trh ،tdhو  tlhمورد ارزیابی
قرار گرفتند .فراوانی هر یک از ژن های حدت ویبریو
پاراهمولیتیکوس در جدول  3نشان داده شده است .از کل 42
سوش ویبریو پاراهمولیتیکوس ردیابی شده در فراورده های
دریایی صید شده از خلیج فارس ،فراوانی ژن های حدت trh ،tdh
و به ترتیب  %46/40 ،%45/83و  %11/41بود (شکل  .)2اختالف
معنادار آماری ( )P <0.05بین میزان شیوع ژن  tdhو  trhمشاهده
شد .ژن های بررسی شده بیشترین فراوانی را در ویبریو
پاراهمولیتیکوس های جداسازی شده از نمونه های ماهی داشتند.
در بررسی حاضر به منظور تایید تشخیص ،محصوالت PCR

سایر گونه ها

بدست آمده از هرکدام از نمونه های مثبت از نظر حضور باکتری
ها و ژن های حدت ،توالی یابی شدند (شرکت فزا پژوه ،ایران).
سپس توالی های بدست آمده با استفاده از تکنیک BLAST
( )Basic Logical Alignment Search Toolمورد ارزیابی قرار
گرفتند و با توالی های ثبت شده در بانک ژنی ،مقایسه شد .توالی
های بدست آمده از نمونه های بررسی حاضر با موارد ثبت شده
در بانک ژنی مشابهت داشتند.
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جدول  :3فراوانی ژن های حدت ویبریو پاراهمولیتیکوس جداسازی شده از نمونه های ماهی ،البستر و خرچنگ صید شده از خلیج فارس
نوع نمونه (تعداد)

فراوانی ژن های حدت ویبریو پاراهمولیتیکوس ()%

فراوانی ویبریو
tdh

tlh

trh

ماهی ()166
البستر ()16
خرچنگ ()46

)22( 22
)21/11( 13
)10/5( 0

)45/54( 12
)35/41( 5
)25/50( 2

)45/45( 16
)35/41( 5
)25/50( 2

)15/15( 4
)15/35( 2
)14/25( 1

کل ()022

)09( 40

)45/03( 91

)42/47( 97

)96/66( 7

پاراهمولیتیکوس ()%

بحث
آمار باالی صید فراورده های دریایی از خلیج فارس و
همچنین آمار مصرف روزافزون این فراورده ها توسط خانواده های
ایرانی سبب می شوند تا اهمیت بهداشتی این فراورده ها بیش از
پیش مورد توجه قرار گیرد .بنابراین بررسی حاضر که به منظور
مطالعه شیوع ویبریو پاراهمولیتیکوس و ژن های حدت  tlh ،trhو
 tdhانجام پذیرفت ،از جنبه بهداشت عمومی اهمیت بسیار باالیی
دارد .بررسی حاضر نشان داد که نمونه های ماهی ،البستر و
خرچنگ صید شده از خلیج فارس بار آلودگی میکروبی نسبتا
باالیی از نظر باکتری های گونه ویبریو و خصوصا ویبریو
پاراهمولیتیکوس داشتند .بنابراین مصرف این فراورده های دریایی
به شکل خام می تواند مشکل آفرین باشد .نتایج مشابه در بررسی

شکل  1واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت ردیابی همزمان ویبریو کلرا و
ویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه های ماهی ،خرچنگ و البستر صید شده از
خلیج فارس :M .مارکر  166جفت بازی :1 ،نمونه مثبت برای ویبریو کلرا و
 :2نمونه مثبت برای ویبریو پاراهمولیتیکوس.

های فراوان دیگری نیز گزارش شده است ( .)99-95در بررسی
حاضر ویبریو پاراهمولیتیکوس بیشترین میزان شیوع را در نمونه
های صید شده داشت ( .)%21با این وجود  %5و  %5/5از نمونه
های صید شده به ترتیب آلوده به ویبریو کلرا و سایر گونه های
ویبریو بودند .به احتمال زیاد دلیل باال بودن میزان شیوع ویبریو
پاراهمولیتیکوس در نمونه های بررسی شده ،قدرت باالتر این
گونه در تحمل نمک آب خلیج فارس بوده است .از طرفی بررسی
های پیشین نشان داده اند که برخی از گونه های ویبریو در
مناطق جغرافیایی خاصی به شکل آندمیک حضور دارند (.)99-95
ویبریو پاراهمولیتیکوس در مطالعات انجام گرفته در ایران به
عنوان فلور میکروبی غالب آب های خلیج فارس گزارش شده
است (.)97 ،96 ،93 ،90

شکل  :2واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت ردیابی همزمان ژن های حدت
 tlh ،trhو  tdhویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه های ماهی ،خرچنگ و
البستر صید شده از خلیج فارس :M .مارکر  166جفت بازی :1 ،نمونه مثبت
برای ژن  tdhو  :2نمونه مثبت برای ژن  trhو  :3نمونه مثبت برای ژن .tlh

در این زمینه بررسی های متفاوتی از سایر نقاط جهان از
جمله انگلیس ،پرتقال ،فرانسه و یونان انجام پذیرفته است (.)98
میزان شیوع ویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه های ماهی صید
شده از پرتقال و یونان به ترتیب  %35و  %14گزارش شد.
5
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اما هیچ گونه نمونه مثبتی از نظر حضور ویبریو
پاراهمولیتیکوس در نمونه های ماهی صید شده از انگلیس و

داشته باشند .احتماال سکوهای صید و عمل آوری و همچنین
مراکز فروش و توزیع فراورده های دریایی و خصوصا ماهی در
بندر بوشهر از بهداشت مناسبی برخوردار نیستند .دست های
آلوده کارکنان مراکز یاد شده ،عدم رعایت بهداشت فردی و تماس
فراورده های دریایی صید شده با سطوح آلوده احتماال از موارد
اصلی آلودگی های ثانویه به حساب می آیند .یکی دیگر از دالیل
اصلی آلودگی نمونه ها به گونه های ویبریو احتماال مصرف آب
آلوده برای شست و شوی این فراورده های قبل از فروش بوده
است .از طرفی به احتمال زیاد فرایند برودتی مناسبی بر روی این
فراورده ها انجام نپذیرفته است.

فرانسه یافت نشد .نتایج بررسی های ذکر شده در انگلیس،
پرتقال ،فرانسه و یونان نشان می دهد که هر گونه ویبریو در یک
منطقه خاص فراوانی بیشتری دارد .میزان شیوع ویبریو
پاراهمولیتیکوس در مطالعات انجام پذیرفته در ایران شامل
بررسی های  Shiraziو همکاران (تهران) ( )96و  Jalali jafariو
همکاران (اصفهان) ( )97به ترتیب  5-16درصد و  %3/8گزارش
شده است که از نتایج بررسی حاضر به مراتب کمتر است .بررسی
انجام پذیرفته در کشور ایتالیا ( )94میزان شیوع بسیار باالتری را
برای گونه های ویبریو و خصوصا ویبریو پاراهمولیتیکوس ،گزارش
کرده است ( .)%32/1احتماال شیوع فصلی این باکتری و نوع نمونه
ها مورد بررسی دلیل اصلی این اختالف در میزان شیوع در ایران
و ایتالیا بوده اند.

بررسی حاضر نشان داد که اکثر سویه های ویبریو
پاراهمولیتیکوس جداسازی شده از نمونه های ماهی ،البستر و
خرچنگ دارای ژن های حدت  )%46/40( tlh ،)%4/23( tdhو
 )%11/11( trhبودند .حضور این ژن ها تایید کننده توانایی باالی
بیماری زایی باکتری است .نتایج مشابه توسط  Yangو همکاران

در کل  %5از نمونه در بررسی ما آلوده به ویبریو کلرا بودند
که بسیار قبال توجه است Hill .و همکاران ( )7وقوع شدیدی از

( )09و  Mahmudو همکاران ( ،)00گزارش شده است.

باکتری ویبریو کلرا را در نمونه های آب و غذاهای دریایی در
آمریکا نشان دادند .نام بردگان فراوانی باالی ژن  ctxAرا در
ویبریو کلرا های جداسازی شده از نمونه های فراورده های غذ
ایی ،عامل اصلی بروز بیماری دانستند .بررسی دیگری در تایلند

و همکاران ( 1666 )00سویه ویبریو پاراهمولیتیکوس را از آب

Mahmud

دریا و جلبک های دریایی جدا کردند که  15نمونه از آن ها
حامل ژن سمی یا توکسیژنیک بودند Ottaviani .و همکاران ()94
مطالعه ای را بر روی غذاهای دریایی صید شده از دریای
آدریاتیک ،انجام دادند .نتایج بررسی آن ها نشان می دهد که از
 144گونه ویبریو پاراهمولیتیکوس 35 ،سویه ( )%24/36ویبریو
پاراهمولیتیکوس پروتئاز مثبت بودند .آن ها وجود ژن های  tdhو
 trhرا در این نمونه ها ثابت کردند و نشان دادند که این ژن ها
باعث همولیز شدن گلبول قرمز شده و سیستم ایمنی را تضعیف
می کند .بر طبق این گزارش ویبریو پاراهمولیتیکوس به دلیل
داشتن ژن های حدت ،دارای قدرت بیماری زایی بیشتری در اثر

( )91نشان داد که میزان شیوع گونه های ویبریو کلرا و ویبریو
پاراهمولیتیکوس در غذاهای دریایی به ترتیب  %166و  %56بوده
است که به مراتب از نتایج بررسی ما بیشتر است .مطالعه پیشین
در حیدرآباد ( )02نشان داد که از کل  35نمونه ماهی 35 ،نمونه

خرچنگ و  35نمونه میگو جمع آوری شده ،میزان شیوع ویبریو
کلرا به ترتیب %50/14 ،%45/01و  %10/14بوده است که بسیار
قابل توجه است.

خوردن فرآورده های خام و نپخته آلوده ،می باشد ( .)94بنابراین

مقایسه نتایج بررسی های مختلف نشان دهنده اختالف
فاحشی در فراوانی آلودگی به گونه های مختلف ویبریو در
فرآورده های دریایی است که این مساًله را می توان به نوع نمونه
ها ،فصل نمونه گیری ،شرایط اکولوژیک ،آلودگی محیطی ،تفاوت
گونه ای و هم چنین تفاوت چشمگیر در کیفیت شرایط بهداشتی
از زمان صید تا عرضه نسبت داد.

حضور این ژن های حدت در باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس
نقش به سزایی در بیماری زایی باکتری دارد.
در کل بررسی حاضر اطالعات بسیار روشن و ارزشمندی را در
مورد بار آلودگی میکروبی فراورده های ماهی ،البستر و خرچنگ
صید شده از خلیج فارس ارائه می دهد .فرائوانی باالی ویبریو
پاراهمولیتیکوس در این محصوالت و شیوع باالی ژن های حدت
 tlh ،trhو  tdhدر سوش های جدا شده از ماهی ،البستر و
خرچنگ نشان می دهد که مصرف این فراورده ها به شکل خام

عالوه بر آلودگی اولیه نمونه های ماهی ،البستر و خرچنگ
صید شده از خلیج فارس ،آلودگی های ثانوبه نیز می توانند نقش
مهمی در افزایش میزان شیوع گونه های ویبریو در این فراورده ها
1

1383  ▐تابستان2  شماره5 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و همچنین کارکنان مراکز
 کمال تشکر و قدردانی،صید و توزیع ماهی و میگو در بندر بوشهر
.را دارند

،یا نیم پز می تواند سبب بروز مشکالت گوارشی مانند دل درد
 نویسندگان بررسی حاضر پخت.اسهال و گاستروانتریت شود
صحیح فراورده های دریایی را بهترین راه جلوگیری از ابتال به
 نظارت. نی دانند،ویبریوزیس ناشی از ویبریو پاراهمولیتیکوس
صحیح بهداشتی در مراکز صید و توزیع فراورده های دریایی نیز
.می تواند از بار آلودگی این فراورده ها بکاهد

:تعارض منافع
.بین نویسندگان هیچ تعارضی وجود ندارد
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