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وبا يک بيماري اسهالي اسـت کـه توسـط سـروتيپ هـاي مختلـف             

تواند به سرعت به دهيدراتاسـيون و        ويبريو کلرا ايجاد ميشود و مي     

 در يکـشورها  يک مشکل بزرگ يماريباين  .)۱ (مرگ منجر گردد

هفت پاندمي جهاني وبا گزارش  . استرانياسعه و از جمله حال تو

 از ياريبـس بيوتيـپ التـور بـه       O1شده که درطي آن ويبريـو کلـرا  

  ).۲ (کشورهاي آسيايي گسترش يافته است

و  اوگاوا، ناباياپ ي ساب سروتسه  به O1پ يو کلرا سروتيبريو

  سهيبندپير سروتين زياس که اسا. م شده استيتقسما يکوجيه

 سههر .  آنهاستLPS از Oژن ي ساختار آنتيژنيشاخص آنت

 نابايا يهاهين سويعالوه بر ا.  هستندAژن ي آنتيپ دارايسروت

ژن ي آنتاوگاوا يهاهيکه سوي درحال،کننديان مي ب هم  راCژن يآنت

Bژن ي را همراه آنتAپ ي ساب سروتيه هاي و سوندينماي ماني ب

ساب  O1در سرو گروه  . کننديان مي را ب ژنيما هر سه آنتيکوجيه

سه . ک و التوريکالس :شونديز ميپ متمايوتي به دو بها پيتسرو

  O1 يها هي سوطهشد بواسکه از اواخر قرن نوزده آغاز  با ويپاندم

ن بار در ي اوليپ التور برايوتي بکهي، در حالديجاد گرديک ايکالس

 هفتم ي پاندميراک بيولوژيعامل ات و  شرح داده شد۱۹۰۶سال 

 از ييايميوشي بيها  تفاوت،ها پيوتي بيبندمياساس تقس. ديگرد

 يستهايتروسيون اريناسي هماگلوتBن يکسي ميت به پليل حساسيقب

  . )۳ (باشدي مVP گوسفند و تست يستهايروستي ارزيجوجه، همول

ز ياند و ن که قبالً وبا نداشتهيير منتظره وبا در کشورهايوع غيش

 يماري بيدمي اپيها جاد فرمي که قادر به ايدي جديهاهيوس ظهور

 يولوژيدمي اپيهاکيد که از تکنين گردي باشند، منجر به ايم

 استفاده V.cholerae ي تکامل گونه هاي بررسي برايمولکول

 .شود

 از ساب V.cholerae O1 نمونه ۲۰تعداد ، ۱۳۸۶در مهرماه 

 به )مايکوجيه% ۵ و اوااوگ% ۱۵نابا و يا% ۸۰ ( مختلفيپهايسروت

 که پس از دين ارسال گردرايتو پاستور اي انستيشناس کروبيبخش م

 قرار يز مولکولي تحت آنال، نمونه هاييايميوشيت بين هوييتع

وان، سرو ي بانه، مري مربوط به شهرهاي ارسالينمونه ها. گرفتند

وز خ بريتار بوده و استان کردستان در اطرافيجار و روستاهايآباد، ب

 گزارش ۲/۷/۸۶ تا ۳/۶/۸۶ ين روزهايماران مختلف بي در بيماريب

ن در موارد مختلف متفاوت بوده و ماراي بينيت باليوضع .شده است

ن تعداد ي از ا.ده استي منجر به مرگ گرديماريک مورد بي در يحت

 با شدت يماريب%) ۱۵( مورد ۳د، ي شديماريب%) ۳۵( مورد ۷

از تعداد  .ف مبتال بوده اندي خفيماري ببه%) ۵۰( مورد ۱۰متوسط و 

ه ي تصفياز آب لوله کش%) ۵۵( مورد ۱۱ يمار مورد بررسي ب۲۰

آب %) ۴۵(گر ي مورد د۹ يدني کردند و منبع آب آشامياستفاده م

 قرار داشته ۲۰-۳۰ يماران در گروه سنيشتر بيب. چاه بوده است

ز ي ساله ن۳ار ميک بيک ساله و يمار يک بيماران يان بيو در م%) ۵۰(

  . خورنديبه چشم م

ک ي بدست آمده تکنيه هاي ارتباط کلونال سوي بررسي برا

Pulsed-Field Gel Electrophoresis بر اساس پروتوکل 

صورت  Centre of Disease Control   (CDC)استاندارد

 .دين گردييه ها تعي سوPFGE ي الگون اساسيگرفت و بر ا

PFGE يهاي ارتباط کلونال باکتريررس بي است که برايکي تکن 

 يک بر اساس جداسازين تکنيا). ۴- ۶( شود يپاتوژن بکار گرفته م



٦٨ ...ل سويه جديدي از ويبريو کلرا گزارشي از انتشار کلونا/      

ک ي ژنومDNA يمي حاصل از هضم آنزDNAقطعات بزرگ 

 را به صورت DNA است که Restriction Enzymeتوسط 

infrequentزيمشخص شده آنال.  دهدي برش مDNAک ي ژنوم

V.cholerae O1م ي که توسط آنزNotI برش داده شده، توسط 

PFGEار موثرتر ي، بسکسانير ي غيه هايز سوي و تماياساز، در جد

ک به طور گسترده ين تکنيا. )۷(نگ بوده استيپيبوتايا ري MEEاز 

 يه هاي سويک صورت گرفته بر رويولوژيدمي در مطالعات اپيا

 مختلف مورد استفاده ي جدا شده از کشورهاويبريو کلرامختلف 

 يکساني ي الگوPFGEج حاصل از ينتا). ۹ و ۸ (قرار گرفته است

سه با ي در مقا دهد کهي شده نشان مي بررسيه هايرا در تمام سو

سطح بهداشت   با در نظر گرفتن گذشته وي سالهايه هايسو

ه يانگر انتشار کلونال سوي ب،اني مبتاليدني و منبع آب آشاميعموم

 ي در شمال غرب کشور مO1پ ي سروتيبريو کلراو از يديجد

  . باشد

  

  

  

 از شهرستانهاي استان کردستان و اطالعات مربوط به  منبع آب ۱۳۸۶ جدا شده در سال V.cholerae پراکندگي جداسازي سويه هاي :۱جدول 

  آشاميدني و وضعيت باليني بيماران مبتال و سروتيپ سويه هاي جدا شده

  زي محل جداساشهرستان

  بانه     مريوان   سرو آباد    بيجار

  محل سکونت

  شهري   روستايي

  سروتيپ

  اوگاوا   اينابا  هيکوجيما

  منبع آب اشاميدني

  لوله کشي      چاه

  وضعيت باليني

  شديد     متوسط    خفيف
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  ز مارکريسا : M از استان کردستان، يارسال  ويبريو کلرايه هاي سوPFGEر يتصو : ۱ -۱۰ ي ستونها:۱شکل 
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