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  چکیده
 عنوان عامل برخی از اختالالت گوارشی و خارج گوارشی شناخته ویبریوها به :هدف و زمینه

که دریا  از آنجایی. شوند صورت اپیدمی ظاهر می در برخی از فصول سال بهالً که معمو ،اند شده
با هدف تعیین هاي مهم ویبریوها شناخته شده است، این تحقیق  بوم زیست عنوان یکی از هب

در مناطق مختلف ساحلی جنوب کشور و تعیین مقاومت میکروبی آنها، انواع ویبریوها فراوانی 
  .انجام شددر فصول مختلف سال 

 ساحلی آبهاي از شده برداشت نمونه آب 600مقطعی،  –توصیفی  مطالعه این در :بررسیروش 

 براي. ندشد بررسی بهار و زمستانهاي ویبریو در دو فصل  سویه نظر وجود از شهر بندرعباس

هاي  استفاده گردید و با انجام تست TCBSقلیایی و  پپتونه آب هاي محیط از ،اولیه تشخیص
، %0هاي بیوشیمیایی از جمله نمک  و سایر آزمون KIAاکسیداز، حرکت، اندول، (بیوشیمیایی 

6% ،VP  وONPG (تشخیص نهایی انجام شد .  
ویبریو ، %3/1 ویبریو پاراهمولیتیکوس، %7/1 ویبریو کلرا، %3/2با  هاروئی  ویبریو: ها یافته

و  ویبریو ولنیفیکوس، %5/0 هیدروفیال، ، %1 ویبریو متسچینوکووي وشیگلوئید ، %2/1 فورنیسی
 .ادندبیشترین فراوانی را به خود اختصاص د ،%2/0 ویبریو فلوویالیسو % 3/0 ویبریو میمیکوس

 مربوط به فصل بهار% 8/28آلودگی مربوط به فصل زمستان و % 2/71 ،لبرحسب فصوهمچنین 
  . ر زمستان موارد آلودگی بیشتر از فصل بهار بوده استداد د بود، که نشان می

ها بعد از بارندگی، افزایش  جداسازي این گونه ،نیبا توجه به مطالعه محقق :گیري نتیجه
  .هاي ویبریو تأثیر مثبت داشته است در مطالعه حاضر نیز این پارامتر در جداسازي گونه. یابد می

   .؛ بندرعباس، ایراناي هاي روده بیماري ؛ساحلی آبهاي ؛ویبریو :ها کلید واژه
  

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
  92 اسفند ـ بهمن، ششمدوره هفتم، شماره 

  13الی  7صفحه 

 
  مقاله پژوهشیمقاله پژوهشی

(Original Article) 
 

  :نمایید استناد زیر صورت به مقاله این به لطفاً
Pourbabaei AA, Hashemi Jokar S, Amirkhani A, Heydarpour A,  

Khodadad Motlagh M. Evaluation of the prevalence of vibrio species  
isolated from coastal waters of Bandarabbas and determination  

of their microbial resistance during 2010-2011, Iran.  
Qom Univ Med Sci J 2013;7(6):7-13. [Full Text in Persian] 
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  مقدمه 
در حاشیه شهر  هزار کیلومترمربع 230 با وسعت رسفا جیخل

صورت گسترده و  فارس به در خلیج باد .استبندرعباس واقع شده 
. کند عمل میترین عنصر جغرافیایی طبیعی  عنوان مهم به

به مراتب  فارس خلیج به نواحی جنوبی هاي شمالی نسبت قسمت
 فارس وارد آبهایی که به خلیج. کند بارش بیشتري را دریافت می

شوند، اغلب شیرین و حاوي مقدار زیادي مواد غذایی براي  می
هاي  ترین ویژگی از مهمدر واقع، . هستند ودات آبزيموج
 عمقی، شوري آب و ارتباط توان به کم فارس می شناسی خلیج بوم

شده  اي تشکیل محیط طبیعی ویژه محدود به آبهاي آزاد که سبب
شهر بندرعباس واقع در حاشیه . )1،2( نموداست، اشاره 

فصل است و مرطوب  آب و هواي گرم وفارس، داراي  خلیج
). 3( داردماه از سال ادامه  9به نزدیک  ،تابستان در این شهر

جواري با  جمعیت باال، موقعیت خاص و استراتژیک استان، هم
فارس و پذیرش تعداد بیشماري مسافر و بازرگان در سال،  خلیج

عد مسافت تا سایر مراکز استان، باال بودن میزان هزینه زندگی در ب
  هاي خاص و بروز اپیدمی شیوع بیماري ،محرومیت منطقه، استان

است شهر این هاي خاص  از عوامل و ویژگی ،هاي عفونی بیماري
در فرهنگ پزشکی و بهداشت، کلمه ویبریو نام بیماري وبا را  ).2(

هاي گرم منفی و خمیده  ویبریوها باکتري). 3(د کن تداعی می
حیوانات که در آبهاي شور و شیرین، مدفوع انسان و  هستندشکلی 

همچنین ). 4(ساپروفیت هستند  نیز شوند و اکثر آنها یافت می
زا  ها بیماري اي در ماهی برخی از انواع آنها در انسان و عده

اسهال خفیف  عاملها  گروهی از این زیستوارك. باشند می
و گروهی نیز موجب اسهال و استفراغ خیلی شدید ) شیگلوئیدي(
           ویبریو کلرااخیر عالوه بر  در سالهاي). 5(شوند  می) وبا(
)V. cholerae(هاي  ، نقش انواع مختلف ویبریوها در ایجاد اسهال

  ).6(شده است  مشخصوبایی  وبایی و شبه
هاي  وسیله ویژگی زایی آنها به حضور ویبریوها و بیماري 

ویبریو اگرچه . گیرد فیزیکوشیمیایی محیط آبی تحت تأثیر قرار می
ویبریو  و )V. parahaemolyticus( ویبریو پاراهمولیتیکوس، کلرا

که هاي انسانی هستند  ، پاتوژن)V. vulnificus( ولنیفیکوس
هاي  سال اخیر بسیاري از گونه 20اما در  اند، خوبی شناخته شده به

  ، )V. alginolyticus( ژینولیتیکوسـویبریو آلر ـنظی هالوفیل  ویبریو
  

، )V. fluvialis( ویبریو فلوویالیس، )V. hollisae( هویبریو هولیسائ
، )V. mimicus( ویبریو میمیکوس، )V. harveyi( هاروئی  ویبریو

دامسال  فتوباکتریومو ) V. furnissii( ویبریو فورنیسی
)Photobacterium damselae (اي،  هاي روده در بیماري

داران  به دلیل مصرف صدف سمی هاي زخم و سپتی عفونت
)Shellfish ( اند بودهو قرارگیري در تماس با آب دریا دخیل .

هالوفیل در انسان  زایی ویبریوهاي هاي واقعی بیماري مکانیسم
     هاي  در واقع، پاتوژنز عفونت. خوبی شناخته نشده است هب

زا نظیر  و با انواعی از فاکتورهاي بیماري بودهویبریو پیچیده 
) کننده تجزیه(هاي لیتیک  ها و آنزیم ها، انتروتوکسین سایتوتوکسین
اند برخی از  عالوه، تحقیقات اخیر نشان داده به. مرتبط است

هاي  ، داراي ژناند شدهپاتوژن شناخته عنوان غیر ویبریوها که به
ctx ،tdh  وtrh هایی نظیر سم کلرا  و قادر به تولید توکسین بوده

)CTX( همولیزین مقاوم به گرما ،)TDH ( و همولیزین خویشاوند
  ). 7( باشند می) TDH )TRHبا 

 ویبریو سه جنس :شامل) Vibrionaceae(خانواده ویبریوناسه 
شاخه ویبریونال . )8(باشد  می ویبریوسالینی و  فتوباکتریوم

)Vibrionales( اي خمیده  هاي میله باکتري ؛خانواده ویبریوناسه از
هاي قوي  واسطه تاژك هیا گاهی بدون خمیدگی و گرم منفی ب

هنگام  ممکن است بهنیز  هاي جانبی اضافی تاژك. هستندمتحرك 
ز نظر ها ا این تاژك. هاي جامد تولید شوند رشد بر روي محیط

و تعداد  بودهژنیکی با یکدیگر متفاوت  طول و خصوصیات آنتی
است، که تاژك به ازاي هر سلول  100آنها کمتر یا بیشتر از 

در  این خانواده. کنند اشکال اندوسپور یا میکروکیست تولید نمی
در قرار دارند، و هوازي اختیاري  کموارگانوتروف و بی گروه

قادر به بوده و ري و غیرتخمیري داراي متابولیسم تخمی حقیقت
 بودهها اکسیداز مثبت  اغلب سویههمچنین . دنیتریفیکاسیون نیستند

عنوان تنها منبع  بهنیز  NH4از . کنند و نیترات را به نیتریت احیا می
گلوکز و  - D هاي حداقل حاوي نیتروژن استفاده کرده و در محیط

. کنند رشد می) انرژي عنوان تنها منبع کربن و به(یا سایر ترکیبات 
ها و برخی به اسیدهاي آمینه نیاز  ها به ویتامین تعدادي از سویه

هاي ساده و پیچیده را تخمیر  طیف وسیعی از کربوهیدرات و دارند
ها به سدیم و یا  بیشتر سویه. دهند کرده و مورد استفاده قرار می

  ه ـبهین دـبراي رش %5/0تا  NaClبه و  آب دریا براي رشد نیازمندند
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است  %38-51آنها  DNAدر  C+G درصد ،همچنین. احتیاج دارند
و تعیین انواع ویبریوها با هدف تعیین فراوانی این تحقیق  ).8(

در مناطق مختلف ساحلی جنوب کشور در مقاومت میکروبی 
  .صورت گرفتفصول مختلف سال 

  
  بررسیروش 

        فارس  خلیج دریاي سواحل در دریا آب از برداري نمونه
فصول بهار و زمستان  نواحی بندرعباس درو ) استان هرمزگان(

 به فواصل و ساحل مختلف مناطق از .شد انجام 1389-1390سال 
 )نمونه 600طورکلی  به(نمونه  300در هر فصل،  m400 تقریباً

 از و خلیج آب داخل m3-2 نظر، مورد نقاط از .شد برداشت
 ،استریل گشاد هاي دهان شیشه وسیله به آب cm 30عمق
 به آزمایشگاه زمان، ترین کوتاه در سپس ،انجام شد گیري نمونه

   .)9(گردید  ارسال
ي ها صافی وسیله بهشده  آوري هاي جمع نمونهعمل صاف کردن 

هاي غشایی با رعایت  صافی. صورت گرفت μ45/0غشایی با منفذ 
با  دار قلیایی شرایط سترون در محیط آب پپتونه نمک

2/0±6/8=pH و در دماي  گرفته، قرار°C35  ساعت  6-8 مدتبه
با استفاده از حلقه کشت سترون، از محیط . ندگرماگذاري شد

 TCBSو بر روي محیط کشت  شدهکشت مذکور برداشت 
) سوکروز آگار -نمک صفراوي -سیترات -تیوسولفات(آگاردار 

ها در دماي  سپس پلیت. داده شدصورت خطی کشت  و به منتقل
°C37 از  در نهایت. ندساعت گرماگذاري شد 18-24 به مدت

   ).9( هاي حاصل، کشت خالص تهیه گردید کلنی
با ظاهري  یهای کلنی ،هاي تشخیص ماکروسکوپی برطبق روش

ه دانه، مات، دان زرد، زرد متمایل به سبز و سبز رنگ، محدب،
 شده روي داده کشت mm5-2ظریف و کشدار با قطري حدود 

 .عنوان ویبریو فرعی انتخاب شدند به آگاردار TCBSمحیط 
، )Burke Method(گرم  واکنشبا استفاده از  تشخیص نهایی

 ،)KIA )Kliglers Iron Agar کاتاالز، اکسیداز، ،حرکتتست 
 ، (MR)رد لـیـالز، متـوکسیـربـن دکـزیـیـزیم لـود آنـوج

 پیشنهادي روش براساس اندول تولید و  (VP)وژزپروسکوئر
Smibert  10(صورت گرفت ) 1994سال (و همکاران( .         

  کـاز جمله نمو ـریـویب یـایـوشیمیـیص بیـاي تشخـه روشر ـایـس
  

  اده از دیسکـداز با استفـوزیـتـاالکـاگـم بتـزیـود آنـو وج 6%، 0%
NPG )O-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside ( به کار برده

           هاي ویبریو جداشده نسبت  الگوي مقاومت سویه ).8( شد
شده از شرکت پادتن                خریداري) 11،12(یوتیک ب یآنت 9به 

). 13(بررسی شد  Kirby-Bauerطب و با استفاده از روش 
هاي مورد استفاده شامل سیپروفلوکساسین، تري  بیوتیک آنتی

استرپتومایسین، نالیدیکسیک اسید، متوپریم، کلرامفنیکل، 
براي . سیلین، سفتریاکسون، اکسی تتراسیکلین بود ریفامپین، آمپی

. از محیط مولر هینتون آگار استفاده شد ،انجام تست حساسیت
 5/0بی معادل با لوله وسوآپ استریل آغشته به سوسپانسیون میکر

طور  فارلند بر روي تمام سطح محیط مولر هینتون آگار به مک
 C37°دقیقه در دماي  15ها  پلیت کشت داده شد و انبوه یکنواخت

بیوتیک به  هاي آنتی دیسک. تا محیط خشک شود گرفتندقرار 
. نداز لبه پلیت قرار داده شد cm5/1از مرکز و  cm5/2فاصله 
ساعت گرماگذاري  24به مدت  C34°ها در دماي  پلیتسپس 

ها  کارخانه سازنده دیسک ها با توجه به جدول هاله  قطرو  شدند
  ).14( مورد تفسیر قرار گرفت

  
  ها  یافته

شده از آبهاي ساحلی  نمونه برداشت 600در این تحقیق از مجموع 
 ویبریو%) 3/2(مورد  14: شاملمورد ویبریو  51شهر بندرعباس، 

ویبریو %) 3/1(مورد  8، ویبریو کلرا%) 7/1(مورد  10، هاروئی 
%) 1(مورد  6، ویبریو فورنیسی%) 2/1(مورد  7 ،پاراهمولیتیکوس

 هیدروفیال %)5/0(مورد  3، شیگلوئید P و متسچینوکووي ویبریو
A ،2  1 و ویبریو میمیکوسو  ویبریو ولنیفیکوس%) 3/0(مورد 

  . شناسایی شد ویبریو فلوویالیس %)2/0(مورد 
آلودگی مربوط به فصل % 2/71 ،برحسب فصول مورد مطالعه

بیشترین درصد آلودگی . بودمربوط به فصل بهار % 8/28زمستان و 
و ایستگاه ) موارد مثبت% 2/10( ایستگاه نخل ناخدا مربوط به

       گزارش شد ) موارد مثبت% 5/8( روبروي کلوپ دلفین
فصل زمستان در هاي ویبریو جداشده  سویه). 2و  1نمودار شماره (

بیشترین  .ندبررسی شدبیوتیک  آنتی 9ار از نظر مقاومت به و به
 هاي مختلف مربوط به درصد حساسیت در انواع سویه

  . بود% 7/79با  سیپروفلوکساسین
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 هاي بیوتیک نسبت به آنتی بررسیهاي مورد  باکتري همچنین
  ن، ـاسیـوکسـلـروفـپـسی ن،ـامپسیـفـن، ریـسیلی یـل، آمپـرامفنیکـکل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ).3نمودار شماره ( حساس بودند سفتریاکسون و تتراسایکلین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ي جدا شدهها يتوزیع درصد آلودگی برحسب انواع باکتر :1 شمارهنمودار 

  

  ي مورد مطالعهها هتوزیع فراوانی نسبی موارد آلودگی برحسب ایستگا :2شماره نمودار  
   

  
  ها بیوتیک هاي جداشده برحسب انواع آنتی توزیع فراوانی نسبی وضعیت حساس و مقاومت سویه :3نمودار شماره 
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  بحث
گونه آن براي  11که حداقل  ،گونه است 63جنس ویبریو شامل 

زاي این جنس بیشتر در  هاي بیماري گونه. باشد زا می انسان بیماري
هاي غذایی  کشورهایی مانند ایاالت متحده و ژاپن که فرآورده

در خصوص . کنند، گزارش شده است دریایی زیاد مصرف می
 ،زایی آنها در ایران هاي جنس ویبریو و بیماري فراوانی گونه

ویبریو در مورد گونه  اما. اي صورت نگرفته است گسترده مطالعه
هایی تحت  یکی از بیماريدر آنها که  ،مطالعاتی انجام شده کلرا

معرفی  ویبریو کلراتأثیر فاکتورهاي اقلیمی، بیماري کلرا ناشی از 
در اغلب در گذشته شیوع داشته و  بیماري ینا. شده است

 ،ناپدید شده استبیستم رن یافته در نیمه دوم ق کشورهاي توسعه
 صورت اپیدمی به ولی در مناطق گرمسیري در سالهاي اخیر مجدداً

که  است،هاي متعددي  این باکتري داراي گونه. است شدهظاهر 
هاي آبی و  ها بخش بزرگی از فلور طبیعی محیط غالب گونه

  .)15( دنده خاکی را تشکیل می
Sano جدا  ویبریو کلرا ،ر ژاپنو همکاران از آبهاي دریایی ازاکا د

 ).16(کردند که همه آنها بایوتیپ التور و سروتایپ اگاوا بودند 
Dumontet آبهاي ساحلی و رسوبات را  ،)2000ال س( و همکاران

در جنوب ایتالیا از نظر وجود جنس ویبریو و آئروموناس ارزیابی 
 ،)2004سال ( و همکاران Fukushimaهمچنین  ).17(نمودند 

را در ویبریو پاراهمولیتیکوس و  ویبریو ولنیفیکوساکولوژي 
در شیمان پرفکتور ژاپن مورد  Sadaهاي شور رودخانه  محیط

در  میئطور دا نتایج نشان داد هر دو ارگانیسم به. بررسی قرار دادند
درجه حرارت آب در سرتاسر سال  بدون توجه به Sadaدهانه رود 
          و همکاران هالکوتحقیق  در نتایج ).18( دارندپراکنش 

شده،  نمونه برداشت 54که از مجموع  نیز آمده است )1385سال (
غیر  ویبریو کلرا%) 2/84(مورد  35که  ،ندا همورد ویبریو بود 42
O1، 2  ویبریو %) 1/13(مورد  5و ویبریو میمیکوس %) 63/2(مورد

        در تحقیق دیگريهمچنین . )19( شناسایی شدند O1 کلرا
در سواحل  ویبریو پاراهمولیتیکوسنشان دادند گونه  )1386سال (

امیرمظفري و  .)19،2(شود  می دریاي خزر به فراوانی یافت
گونه ویبریو مختلف را از سواحل  7 ،)2005سال (همکاران 

ویبریو دریاي خزر جدا نمودند که بیشترین گونه جداشده، 
  ریوـویب، و پاراهمولیتیکوسویبریبود و سپس به ترتیب  ولنیفیکوس

  

و  هاروئی  ویبریو، ویبریو ناتریژنز، ویبریو فیشري، آلژینولتیکوس 
در این تحقیق از  ).20(بیشترین فراوانی را داشتند  ،ویبریو دامسال

شده از آبهاي ساحلی شهر بندرعباس،  نمونه برداشت 600مجموع 
بیشترین فراوانی را  هاروئی  ویبریو همورد ویبریو جدا شد ک 51

ویبریو  ویبریو کلرا، ویبریو پاراهمولیتیکوس، داشت و به ترتیب
هیدروفیال،  Aشیگلوئید،  P ،فورنیسی، ویبریو متسچینوکووي

 ،ویبریو میمیکوس و ویبریو فلوویالیس ،ویبریو ولنیفیکوس
 هاروئی  ویبریوگونه  ،در این مطالعه. باالترین فراوانی را داشتند

زا  و در مورد بیماري بودهبی آبهاي شور وفلور میکرجزء جداشده، 
زایی  نشده است و تنها بیماري ئهبراي انسان گزارشی اراآن بودن 
با توجه به . استمشاهده شده میگوها  در هاروئی  ویبریوگونه 

ها بعد  جداسازي این گونه ،ن کشورهاي هند و مالزيیمطالعه محقق
پارامتر مطالعه حاضر نیز این دو  در. یابد میافزایش  ،از بارندگی

با  همچنین، .ندهاي ویبریو تأثیر مثبت داشت در جداسازي گونه
سیستم فاضالب نبود توجه به سنتی بودن بافت شهري این مناطق و 

هاي خانگی به سمت  بپیشرفته در سرازیر شدن خروجی فاضال
که  طوري به بود، سواحل این منطقه، میزان شیوع ویبریو چشمگیرتر

میزان آلودگی کمتري  ،کشی فاضالب سیستم لولهداراي مناطق 
  .داشتند

تر  با توجه به دو فصلی بودن شهر بندرعباس و مناسبهمچنین، 
هاي ساحلی  تردد مسافر در قسمت ؛بودن هوا در فصل زمستان

هاي آبی مانند  اینکه ورزش با توجه بهاز طرفی نیز و است بیشتر 
است، لذا ي و قایق سواري جزء مشاغل مردم این منطقه موج سوار

در فصل بهار با . باشد می یزان آلودگی بیشترواسطه این مشاغل، م به
مبنی بر بازسازي سواحل و کنترل  ،توجه به شواهد موجود

 از لحاظ .داردهاي خانگی، میزان آلودگی روند نزولی  البفاض
توان به درجه  میي ویبریو ها رشد گونهبر تأثیر پارامترهاي مختلف 

در این مناطق، آلودگی به همچنین . حرارت و بارندگی اشاره نمود
رسد با  می نظر فاضالب خانگی تأثیر بیشتري داشته است و به

 .سازي و کنترل فاضالب این میزان کاهش یابد پیشرفت ساحل
وسعت و درجه عفونت آلودگی  )2010سال (و همکاران  شفیکور

   ریزي و  هاي تخم ا در میگوهاي پناهیده در محلبه ویبریو ر
 ،هاي مناسب بیوتیک آبهاي ساحلی خلیج بنگال با کاربرد آنتی

  ی را به ـزئـاومت جـمق ،ها هـایزول% 40که  ،تحت کنترل قرار دادند
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 سیلین و به آمپی% 15متوپریم، نالیدیکسیک اسید و ریفامپین و  تري

که هیچ مقاومتی براي  درحالی ،اکسی تتراسایکلین نشان دادند
 ).11(سفتریاکسون، سیپروفلوکساسین و کلرامفنیکل مشاهده نشد 

هاي  بیشترین درصد حساسیت در انواع سویهدر این مطالعه، 
  .بوده است% 7/79 با سیپروفلوکساسینمختلف مربوط به 

  
  گیري نتیجه

ها بعد از بارندگی  ن، جداسازي این گونهیبا توجه به مطالعه محقق
  . یابد افزایش می

  
  

هاي ویبریو  در مطالعه حاضر نیز این پارامتر در جداسازي گونه
رسد آلودگی به  نظر می بههمچنین . تأثیر مثبت داشته است

رود با پیشرفت  که انتظار میفاضالب خانگی نیز تأثیر مثبت داشته، 
  .سازي و کنترل فاضالب این میزان کاهش یابد ساحل

  
  تشکر و قدردانی

این مطالعه با همکاري اداره محیط زیست شهر بندرعباس و 
که از تمامی زحمات  واحد قم انجام شد، دانشگاه آزاد اسالمی

  .ایشان متشکریم
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