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ویبریو  های حدت درفراوانی ژنهای ویبریو و گونه مطالعه میزان شیوع

 در بندر گناوه های تازه و نمک سود شدهجداسازی شده از میگوهای یکوسپاراهمولیت
 

 2امیر شاکریان، *2ابراهیم رحیمی، 1فرهاد صفرپور دهکردی، 1سحر حسینی
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  Ebrahimrahimi55@yahoo.com: اتباتکم نویسنده مسئول*
 (1/4/31 :ذیرش نهاییپ 24/6/32 :)دریافت مقاله

 

 

 

 چکیده
باشیند  مااعهیه ها مییاز گاستروآنتریت موارد بسیاریهای منتقله از طریق غذاهای دریایی هستند که مسئول های ویبریو پاتوژنگونه   

های جداسازی وعیتیکوسویبریو پاراهمدر  trhو  tdh ،tlhهای حدت اوانی ژنهای ویبریو و فرمیزان شیوع گونه تهیینحاضر به منظور 

آوری نمونه میگوی تازه و نمک سود شده از بندر گناوه جمع 06های میگو تازه و نمک سود شده، انجام پذیرفت  در کل شده از نمونه

 ویبریو، ویبریو کلرا، ویبریو پاراهموعیتیکوسهای ویبریو انجام پذیرفت  همچنین حضور شد  کشت میکروبی به منظور جداسازی گونه

نتایج نشان  ، مورد بررسی قرار گرفتند PCRتکنیک ، با استفاده از ویبریو پاراهموعیتیکوسهای حدت و ژن ویبریو هارویو  وعنیفیکوس

هیای ویبرییو متبیت نظر حضور گونیههای میگو نمک سود شده از از نمونه درصد 33/03های میگو تازه و از نمونه درصد 06داد که 

( درصد00/1کمترین میزان شیوع ) ویبریو کلرادر حاعی که  ،را نشان داد (درصد 33/8بیشترین میزان شیوع ) کوسفییویبریو وعنبودند  

 ( درصید 166را داشیتند ) tlhداده شده، همه آنها ژن  صیتشخ ویبریو پاراهموعیتیکوس 4  از کل های مورد بررسی داشترا در نمونه

شییوع بیا ی  بوده اسیت درصد  00و درصد  06های جداسازی شده به ترتیب هموعیتیکوسویبریو پارادر  trhو  tdhهای فراوانی ژن

ده عدم رعایت بهداشت در مراکز تهیه و توزیع میگو تاییدکننها دار در نمونهحدت ویبریو پاراهموعیتیکوسهای ویبریو و خصوصا گونه

 است  های آنو فرآورده
 

 سود شدهمیگو نمک، میگو تازه، یو پاراهموعیتیکوسویبرهای ویبریو، گونه: های کلیدیواژه
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 مقدمه
توانذ  ربرگیرگنذ ا اه ذگ یکی از اقالم غذاایی هذم  ذی   

ضگوبی  باز جملم پگوتئرن، اسر های چگ نرازهای ر ن

، و  وار  ع نی  انن  ی ، فسفگ و آهن راش  3-ا گا  انن 

 ,Gerooz roy, 2001; Shishe chianآرزیذان هسذدن   

هذای وبراآ صگف فگا گوزا را توجم رم افزایش  (.2003

ره اشذ  و سذال   رب ایذگان،   رگو و خصوصاً ربیایی

این  نارع غاایی ررش از پذرش رایذ   ذوبر توجذم قذگاب 

یرگر. را توجم رم این هم فلوب راهدگیایی طبرعذی  وجذور 

عنوان فلوب طبرعذی  وجذور رب توان  رمرب آب ربیاها  ی

یذذایی  حذذگش راشذذ ، اهمرذذ  ره اشذذدی  ذذوار غذذاایی رب

های ربیایی رذم  گاتذب رررذدگ از آن اسذ  هذم فگآوبرا

پوشش لزج  انن  سحح ر ن  (.Hill, 1996آی   نظگ  یرم

 اننذ  هذایی رذاهدگی بشذ رگای با آرزیان،  حل  ناسبی 

 (. Razavilar, 1996هن   فگاهم  ی ،ویبگیو هاییونم

یبگیذوزی  رب ارذگ ع واز وقذوهذای  دعذ ری شیزاب   

هذای رذاهدگی های ربیایی آلورا رم یونم صگف فگآوبرا

از نقذا   تدلذج جهذان  اننذ  چذرن،  (Vibrio  ویبگیو

  راشذژاپن، تذایوان، ایذگان و آ گیکذا، رب رسذدگ   ذی

 Kaysner and DePaola, 2001; Su and Liu, 2007; 

Rahbar et al., 2007 .)  1122یزابش پررذرن رب سذا  

هذای ویبگیذو ره  هم ویبگیوزی  ناشی از یونم ینران 

 011هذم  رذورارب آ گیکذا    وبر ررمابی 01111 سئو  

 211و  هذارم رسدگی شذ ن رب ررمابسذدان  وبر آن  نجگ

 (. Scallan et al., 2011  ش ا اس  وبر  نجگ رم  گگ 

ای شکل،  سدقرم یا خمر ا، هایی  رلمها راهدگیویبگیو   

زا، رذ ون هسسذو ، رذ ون اسذسوب و هذاگیگم  نفی، غرگ

های (. اغلذب یونذمRazavilar, 1998 دحذگ  هسذدن   

هذای شذوب زنذ یی روسذ  رذورا و رب آبویبگیو نمک

نمذک رذم ربص   1-4 ها رب حضوباین راهدگیهنن .  ی

نمذک با نرذز  ربصذ  0خوری بش  نمورا و تذا غلظذ  

و ویبگیذهای  هم این جذن  شذا ل هنن . یونمتحمل  ی
ویبگیو ، (Vibrio parahaemolyticus  پاباهمولردرکو 

 Vibrio  هذذذابویویبگیو، (Vibrio cholera  هلذذذگا

harvey)  ویبگیو ولنرفرکو و  Vibrio vulnificus)،  رب

هننذ ا  حالعات فگاوانی رذم عنذوان عوا ذل اصذلی ایجار

 آندگی  حذاروهذای رسذدگاا یوابشذی و یاسذدگعفون 

 Acute gastroenteritis) هذای وبراآرب ارگ  صذگف فگ

 ;Yutaka et al., 2006  انذ ربیایی خام، یزابش شذ ا

Jawotz et al., 2002 .)انذ  هذم هذا نرذان رارارگبسذی

حضوب فاهدوبهای ح تی  انن  همولرزین  سدقرم  قذاوم 

Direct Hemolysin  Thermostableرذذم حذذگابت  

)tdh(همذذذذذولرزین وارسذذذذذدم رذذذذذم ،) فذذذذذاهدوب tdh 

 related -Direct Hemolysin stableThermo

)trhHemolysin ( ) و همذذولرزین حسذذا  رذذم حذذگابت

()tlhThermolabile Hemolysin ( رب ) ویبگیذذذذو

 ج ا ش ا از غااهای ربیایی، عا ل هایکو پاباهمولردر

های یوابشی رذورا اصلی رگوز یاسدگوآندگی  و عفون 

 ;Dileeo et al., 2003; Wong and Chen, 1999اس   

Guerry and Colwell, 1977 .) 

ای  رگذو و ین را توجم رم اهمرذ  رذا ی تیایذمرنارگا   

های آن و همچنرن افزایش بوز افذزون  صذگف وبراآفگ

 تعرذرنها رب ایگان،  حالعم حاضگ رم  نظذوب وبراآاین فگ

از نظگ ش ا نمک سور  ر   رکگوری  رگوهای خام وهرف

هذای فگاوانی فاهدوبویبگیو و همچنرن  هایحضوب یونم

 .یگف انجام ، ویبگیو پاباهمولردرکو ح ت 
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 هامواد و روش
 هاآوری نمونهجمع

نمونم  رگو شا ل  رگوهای تازا صر  شذ ا  01رب هل    

از خلرج فاب  و  رگوهای نمک سور ش ا، رب تارسذدان 

تصذارفی،  رم صذوبت هذا الًاز  نحقم یناوا،  2331سا  

  رگوهای  ذوبر رگبسذی از نذوعتمام . ش ن آوبی جمع

هم ( Penaeus semisulcatus  ی سولکاتو مپنئو  س

هذا رذا نمونذم. رورنذ ونم  عمو  خلذرج فذاب  اسذ ، ی

 4آوبی و رب  جاوبت یخ  بوز جمع 7-21فواصل ررن 

و رب اسگع وقذ  رذم  گهذز تحقرقذات  (ربجم سلسرو 

شذهگهگر اسذال ی  تتصصی  ذوار غذاایی رانرذگاا آزار

  ن .  ندقل ش

 گیری درصد نمک میگوی نمک سود شدهاندازه

ربص  نمک  رگوهای نمذک سذور شذ ا  یرگیان ازا   

انجذام  742-2توسط بوش اسدان ابر ایگان رم شمابا ی 

 پایگف .

 جداسازی ویبریو

  از ابسا  رذم آز ایرذگاا و ها رالفاصلم پتمام نمونم   

. رم ایذن سازی،  وبر آز ایش  رکگوری قگاب یگفدن آ ارا

 10 ،سذدگون نظوب رب شگایط آسسدرک را همک اسکالسل 

های  رگو ج اسذازی نمونمناحرم شکمی یوش  یگم از 

لردذگ  حلذو  آب  رلذی 110و پ  از هموژنرزاسرون رب 

نمذذک ربصذذ   3پسدونذذم قلرذذایی   ذذگ ، آلمذذان( حذذاوی 

 3/0pH=  ربجذم سلسذرو   37سذاع  رب  14(، رگای

ب ارا ذم یذک لذوز از  حلذو  یاابی شذ ن . رخانمیگم

بوی  حذرط یذاابی شذ ا رذم شذکل سذححی خانمیگم

( TCBSAسذوهگوز آیذاب   رایذل -سردگات-تروسولفات

ربجذم  37 سذاع  رب 14  گ ، آلمان( هر  و رذگای 

 یاابی ش ن .خانمیگمسلسرو  

هذای پگینذماابی، یذخانذمپ  از طی ش ن روبا یگم   

 هذای ویبگیذوگینماز نظگ پ TCBSAط  حر ربیافدم بش 

هذای ویبگیذو رب سذحح  وبر رگبسی قگاب یگفدن . پگینم

، آرذی بنذگ تأللوخاهسدگی را  -این  حرط رم بنگ زبر

رذم صذوبت  ویبگیذو پذاباهمولردرکو . شون نمایان  ی

 دذگ اذاهگ  رلذی 1-3های سبز یا آری را ضتا   هلونی

ویبگیذذو آرذذی -هذذای سذذبزهذذایپگینذذمشذذور. سذذس   ذذی

 ذوبر  رروشذرمرایی هذایتوسط تسذ  رکو پاباهمولرد

هلونی بش یافدم  2-3ابزیاری قگاب یگفدن . رم این  نظوب 

جهذ   و پذاباهمولردرکو یذویبگرگ  حذرط اخدصاصذی 

سازی بوی  حرط آیذاب  یذای رذم آب یوشذ  خالص

جذم رب 37 ساع  رب 4-0قلب و  یز  ندقل ش  و رگای 

یا رگارذگ یاابی ش  تا ه وبتی ررردگ خانمیگم سلسرو 

0/1 =OD  هذا نمونذمسس  نانو دگ رم رس  آی .  011رب

رروشذذرمرایی از جملذذم تسذذ   هذذایرذذا اسذذدفارا از بوش

، تتمرذگ VPسردگات،  قاو   رم نمک، اوبا آز، تسذ  

قن های سلورروز، سالرسذرن، یلذوهز، سذاهابز، آباررنذوز، 

،  ذذوبر ONPG ذذانردو ، اوبنردذذرن، آبژینذذرن و تسذذ  

 .دن رگبسی قگاب یگف

  PCRهای و واکنش DNAاستخراج 

   DNA  ژنذذو ی رذذا اسذذدفارا از هرذذ  اسذذدتگاجDNA 

شگه  سرناژن ایگان و را توجم رم رسذدوبالعمل شذگه  

ترسرک بش  هگرا، اسذدتگاج شذ .  هایپگ ینمسازن ا، از 

، رب PCRتذذا ز ذذان انجذذام  DNAهذذای تمذذا ی نمونذذم

 .ن رابی ش نگم  -11فگیزب

هذذای  ذذوبر اسذذدفارا رذذگای ج اسذذازی تذذوالی پگایمگ   

 Tarr انذ  نران رارا ش ا 2ویبگیو رب ج و   هاییونم

et al., 2007.) 
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های آنوردهآهای ویبریو در میگو و فرتوالی پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی گونه -1جدول   

اندازه محصول 
(bp) 

توالی پرایمر  (’3-’5)   نام باکتری نام پرایمر 

248 
AAGACCTCAACTGGCGGTA 

GAAGTGTTAGTGATCGCCAGAGT 

Vc.sodB-F 

Vc.sodB-R 
 ویبگیو هلگا

382 
GAAG CAGCACTCACCGAT 

GGTGAAGACTCATCAGCA 

Vm.sodB-F 

Vm.sodB-R2 
 ویبگیو هابوی

897 
GCAGCTGATCAAAACGTTGAGT 
ATTATCGATCGTGCCACTCAC 

Vp.flaE-79F 
Vp.flaE-934R 

 ویبگیو 
 پابا همولردرکو 

410 
GTCTTAAAGCGGTTGCTGC 

CGCTTCAAGTGCTGGTAGAAG 
Vv.hsp-326F 
Vv.hsp-697R 

 ویبگیو ولنرفرکو 

  
         
ای پلرمذگاز از های زنجرگارم  نظوب انجام تمام واهنش   

 ,Master Cycler Gradiant (Eppendorf رسذذدگاا

Germany) هذذای رب قالذذب رگنا ذذمMultiplex PCR 

ای پلرمذگاز جهذ  بریذاری نجرذگااسدفارا ش . واهنش ز

 رکگولردذگ  01های راهدگی ویبگیو رب حجم نهذایی یونم

 2lCMg ذو   رلذی X 21 ،0/2 افگ رکگولردذگ رذ 0شا ل 

 111 رکگو و  ریوهسی نوهلئوتر  تگی فسذفات ،  101

گایمگهذذای  رکگو ذذو  از زوج پdNTP ،2 رکگو ذذو  

و   DNAنمونذم لردذگ از هذگ  رکگو 0جلذویی و عقبذی، 

انجذذام ، DNA Taq Polymeraseواحذذ  آنذذزیم  10/2

رگنا م حگابتی  وبر اسدفارا رذم  نظذوب تک رذگ  پایگف .

ربجذم  33 رقرقم 20 وبر نظگ شا ل:  های راهدگیایییونم

 07رقرقذم   2، ربجذم سلسذرو  31رانرم  41، سلسرو 

 30  ربجذم سلسذرو  71رقرقذم  0/2، ربجم سلسرو 

ربجذم  71رقرقذم  7یک  گحلذم نهذایی  سرکل ر ایی( و

 راش .،  یسلسرو 

ویبگیذذو پذذابا هذذایی هذذم از نظذذگ رذذاهدگی تمذذام نمونذذم   
 PCR  ب  ش ن ، را اسدفارا از یک رگنا م  همولردرکو 

 و tdh ،tlh هذای حذ تچن تایی ریگگ رگای حضذوب ژن

trh،  وبر رگبسی قگاب یگفدن . تذوالی پگایمگهذای  ذوبر 

ویبگیذذذو هذذذای حذذذ ت یذذذاری ژناسذذذدفارا جهذذذ  بر
 Wardآوبرا ش ا اسذ    1رب ج و   پاباهمولردرکو 

and Bej, 2006.) 

 

 های آنوردهآجدا شده از میگو و فر ویبریو پاراهمولیتیکوس حدتهای توالی پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی ژن -2جدول 

توالی پرایمر  (’3-’5) اندازه محصول ننام ژ   

002 GTARAGGTCTCTGACTTTTGGAC 
CTACAGAATYATAGGAATGTTGAAG 

tdh 

062 CCATCMATACCTTTTCCTTCTCC 

ACYGTCATATAGGCGCTTAAC 
trh 

406 AAAGCGGATTATGCAGAAGCACTG 

GCTACTTTCTAGCATTTTCTCTGC 
tlh 
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های ح ت ای پلرمگاز جه  بریاری ژنواهنش زنجرگا  

دذگ  رکگولر 01رب حجذم نهذایی  ویبگیو پاباهمولردرکو 

 ذو   رلذی PCR  ،0/2رذافگ X 21  رکگولردذگ 0شذا ل 

2Mgcl 101  رکگو و  ریوهسی نوهلئوتر  تگی فسذفات 

 رکگو ذذذذو  از زوج dNTP ،2 رکذذذذگو  ذذذذو   111، 

لردذگ از هذگ نمونذم  رکگو 0های جلویی و عقبذی، پگایمگ

DNA   واح  آنذزیم  10/2وDNA Taq Polymerase ،

اسذدفارا رذم  نظذوب  م حگابتی  وبررگنا  انجام پایگف .

ربجذم  30رانرذم  211هذای  ذوبر نظذگ شذا ل: تک رگ ژن

 00رانرذم  11، ربجذم سلسذرو  30رانرم  11، سلسرو 

 40  ربجذذم سلسذذرو  71رانرذذم  31، ربجذذم سلسذذرو 

، C º 71 رقرقذم 21سرکل ر ایی( و یذک  گحلذم نهذایی 

 راش . ی
 

 PCRالکتروفورز محصوالت 

ژ  آیذابز اسذدفارا از رذا  PCR حصو ت رب نهای     

 ، ایذذ واترذذ یوم رگ شذذ ا رذذاآ رزیبنذذگ ربصذذ  0/2

 رکگولردذگ از  20رذگای ایذن  نظذوب،  .ش ن الکدگوفوبز 

 Loading رکگولردگ بنگ نرذانگگ 3با را PCR  حصو  

buffer   چاهذک ژ   ندقذل یگریذ . راخل  تلو  و رم

 11ول  رم   ت  31ها رب ولداژ رار  الکدگوفوبز نمونم

 حصذو  الکدگوفذوبز نهایذ  رقم انجام یگفذ  و رب رق

 .نن ا ژ   وبر رگبسی قگاب یگف ه ئتوسط رسدگاا قگا

 

 

 

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

های حاصل از این  حالعم را اسدفارا از نذگم افذزاب رارا   

SPSS  رذا اسذدفارا از تجزیم و تحلرل یگری  و ، 20شمابا

هذای ررن حضوب یونم بیاخدالفات آ اآز ون  گرع های 

ویبگیذذو و فگاوانذذی انذذواع فاهدوبهذذای حذذ ت رب رذذرن 

رذا ضذگیب اطمرنذان  ویبگیو پاباهمولردرکو های سوش

 ذوبر  رب رو  حصو   رگو تازا و نمک سذور شذ ا ربص  30

 رگبسی قگاب یگفدن .

 
 هایافته

ربصذ  نمذک  رگذوی آ ذ ا رگ اسا  ندایج رم رسذ    

 0/7 عار   بوش اسدان ابر از نمک سور ش ا را اسدفارا 

ره  هم گ نران  یندایج رگبسی حاض ر س  آ  . ربص 

رب  وهای ویبگینمونم  رگو  وبر رگبسی، یونم 01از هل 

 (.3(، حضوب راشذدن   جذ و  ربص  00/12نمونم   23

 33/13هذای  رگذو تذازا و از نمونذم ربصذ  11 رب هذل

گ حضوب های  رگو نمک سور ش ا از نظاز نمونم ربص 

ن یونذذم تذذگیای ویبگیذذو   بذذ  رورنذذ . فذذگاوانهذذیونذذم

ا ( رذورربصذ  33/0  فرکو رویبگیو ولنج اسازی ش ا 

راشذدم  ین فگاوانذی باگدهم ویبگیو هلگاهم اس  رب حالی

یونذذم ابی هذذر هذذای آ ذذرگبسذذی (.ربصذذ 00/2اسذذ   

هذای راب آ ابی با رگای  رزان شروع یونذمیاخدالف  عن

هذای مچنرن رگای  رزان شروع یونذم تدلج ویبگیو و ه

هذذذای  تدلذذذج، نرذذذان ن ارنذذذ .ویبگیذذذو رب نمونذذذم
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 های ویبریوبه گونه میگوهای تازه و نمک سود شدهفراوانی آلودگی   -3جدول

 

 میگو

 )تعداد نمئنه( 

 

نمونه های آلوده به 

 گونه های ویبریو )%(

 

 فراوانی گونه های ویبریو جداسازی شده )%(

 ویبریو

 لراک

 ویبریو

 ولنیفیکوس

 ویبریو

 پاراهمولیتیکوس

 ویبریو

 هاروی

 (31تازا  
0 

 11) 

2 

 33/3) 

2 

 33/3) 

1 

 00/0) 

1 

 00/0) 

نمک سور 

 31) 

7 

 33/13) 
- 

4 

 33/23) 

1 

 00/0) 

2 

 33/3) 

 (01هل  
23 

 00/12) 

2 

 00/2) 

0 

 33/0) 

4 

 00/0) 

3 

 0) 

 
   

هذای اهمولردرکو ویبگیو پابح ت  های رزان شروع ژن

ج اسازی ش ا از  رگوهای تازا و نمک سذور شذ ا رب 

 رهنذ  هذمآوبرا ش ا اسذ . ندذایج نرذان  ذی 4ج و  

ربصذ ، 211رم تگترب رب  trhو  tlh ،tdhهای ح ت ژن

هذای  رگذو آلذورا رذم از نمونذم ربصذ  10ربص  و  01

اخذدالف آ ذابی ، بریاری ش ن . ویبگیو پاباهمولردرکو 

 trh و ژن tlh ررن  رذزان حضذوب ژن (>10/1p  رب ح 

 (>10/1p  های  رگو رگبسی شذ ا و همچنذرنرب نمونم

هذای ش ا ررن نمونذمهای ح ت رگبسیرگای فگاوانی ژن

  رگو تازا و  نجم  ش ا،  راه ا ش .
 

 جدا شده از میگو های تازه و نمک سود شده ویبریو پاراهمولیتیکوس.  فراوانی ژن های حدت 4جدول 

 

 یگوم

ویبریو آلوده به 

 پاراهمولیتیکوس

 های حدت )%(فراوانی ژن

tlh tdh trh 

 تازه

 

1 

 

1 

 211%) 

1 

 211 %) 

2 

  211%) 

 1 نمک سودشده
1 

 211%) 
1 1 

 4 کل
4 

   211%) 

1 

 01 %) 

2 

 10%) 

 

 گیریو نتیجه بحث

، ویبگیذو پذاباهمولردرکو های رب  حالعم حاضگ یونم   

از  ویبگیذو هذابویو  ویبگیذو ولنرفرکذو ، ویبگیو هلذگا

های  رگو تازا و نمک سور ش ا، ج اسازی ش ن  نمونم

قارذل توجذم اسذ .  هم از نظگ ره اش  عمذو ی رسذراب

 ایذذن رگبسذذیو رب یذذهذذای ویبگ رذذزان شذذروع یونذذم

ر س  آ   هم رسذراب قارذل توجذم اسذ .  ربص 00/12

نرذان رار هذم  رذزان شذروع  این رگبسذیهمچنرن ندایج 
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ویبگیذذو ، فرکذذو رویبگیذذو ولن، ویبگیذذو هلذگاهذذای یونذم

، ربص 00/2رم تگترب  ویبگیو هابویو پاباهمولردرکو  

رذذورا اسذذ .  ربصذذ  0و  ربصذذ 00/0، ربصذذ 33/0

 ریگذگی نرذز رب جهذان انجذام پایگفدذم  حالعات  رذارم

ونگ و همکابان رب  حالعذم  رذارم رب خصذو   اس .

وهای صر ش ا رب های ویبگیو رب  رگرگبسی وقوع یونم

شذ ا از  رگوهای صر  ربص  0/73تایلن  نران رارن  هم 

رورن  هم رب  قایسم رذا  ویبگیو پاباهمولردرکو آلورا رم 

اب رررذدگی با نرذان این رگبسی،  رزان شروع رسذرندایج 

و  بایونذذا  (.Wong and Chen, 1999رهذذ    ذذی

ای رذذگ بوی غذذااهای ،  حالعذذم1110همکذذابان رب سذذا  

ی جزایگ جنوب غگری هن وسدان انجذام رارنذ  هذم ربیای

 70با  عذار   ویبگیو پذاباهمولردرکو  رزان آلوریی رم 

(. Raghunath et al., 2008یذذزابش هگرنذذ    ربصذذ 

نرذان  ندذایج رگبسذی هو هویلذو و همکذابانهمچنرن 

نمونم  رگو رگبسی ش ا هم از سذواحل  31ره  هم از  ی

( آلورا رم ربص  7/40م  نمون 24تگهرم صر  ش ا رورن ، 

و  ویبگیذو ولنرفرکذو ، ویبگیو آلژینولردرکو های یونم

رگبسذی این ان  هم از ندایج رورا ویبگیو پاباهمولردرکو 

 (.Colakoglu et al., 2006  رررذذدگ رذذورا اسذذ 
های  رارم ریگگی نرذز رب ایذگان انجذام پایگفدذم رگبسی

 رزان  (Rahimi et al., 2010 بحرمی و همکابان اس . 

، غال سوب ربص 7/10های ویبگیو رب  رگو با یونمشروع 

رب  رگذو و ربصذ   4/11 رزان شذروع با  2300رب سا  

( Hosseini et al., 2004 رسدگ، حسذرنی و همکذابان  

رب  رگذو، بئرسذی و همکذابان  ربصذ  2/1این  رزان با 

 Raissy et al., 2012 رب  ربصذذ  0(  رذذزان شذذروع با

( Shirazi et al., 2007ی و همکذابان  صذ ف، شذرگاز

همذان و  ذاهی رب  اهی قز  آ ی بنگذرن ربص  21-0

سفر  و رب نهای  جاللی جعفگی و رگزیگ رول  آرذاری 

 Jalali Jafari and Barzegar Dolatabadi, 2008 )3/3 

ن، یذزابش هگرنذ . رب اغایم ربیایی اسدان اصفها ربص 

ی هذذم رذذگای هذذای شذذروع  دفذذاوترلرذذل اصذذلی  رذذزان

 تدلج جهان یذزابش  های یونم ویبگیو از نقا راهدگی

تذوان رذم نذوع نمونذم   رگذو،  ذاهی، ش ا اس  با  ذی

ص ف(، بوش پگوبش نمونم  پگوبشی یذا آزار رذورن(، 

م (، یونذزا، نمذک سذور شذ اوبی نمونذم  تذاآبوش فگ

هذا، یرگی، تع ار نمونذمویبگیو  وبر  حالعم، بوش نمونم

بوش انجام آز ایش،  نحقذم جیگافرذایی  ذوبر  حالعذم، 

هذا رب آن پذگوبش فصل، ربص  شوبی آرذی هذم نمونذم

آرذی رذورن نمونذم،  انذ  و حدذی یذگم آرذی و سذگرافدمی

 راش . ی

تگین پاتوژن غاا زار رب اصلی ویبگیو پاباهمولردرکو    

شذور آسرا خصوصاً آسرای شذگقی  حسذوب  ذی نحقم 

 Javoz et al., 2002 رب هذذذل  رذذذزان شذذذروع .)

 ربصذ  4/43یاسدگوآندگی  ناشی از این یونذم ویبگیذو 

اسذا   (. رذگJatapai et al., 2010وبر شذ ا اسذ   آرگ

 Center for Diseases)هذا ررمذابیتتمرن  گهز هندگ  

Control (CDC))،  ذذوبر  سذذمو ر  غذذاایی  01سذذا نم 

ویبگیذذو ناشذذی از  صذذگف غذذااهای آلذذورا رذذم شذذ ی  

رذم رهذ  هذم نرذاز رب آ گیکا بوی  ذیاباهمولردرکو  پ

 42رب عمل سذا نم  ا ا رسدگی ش ن رب ررمابسدان رابن 

ای ناشذی از ایذن هذای بوراهزاب نفگ  بذدال رذم عفونذ 

 ;Newton et al., 2011; CDC 2009  راهدگی، هسذدن 

CDC 2011.)  

رب  های ویبگیذورلرل اصلی را  رورن  رزان شروع یونم   

هذافی نبذورن  های  رگو نمک سور شذ ا احدمذا ًونممن

های ویبگیذو ها رورا اس . یونمم رزان نمک رب این نمون
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هننذ . با هم تحمل  ذی ربص  0 رم باحدی غلظ  نمک

هذای  ذوبر ن رب حذالی اسذ  هذم  رذزان نمذک  رگوای

ر س  آ  . رنارگاین رذم  ربص  0/7رگبسی رب  حالعم  ا 

نمک سور هگرن رم ربسدی انجذام بس  هم فگآین  نظگ  ی

نران  1110یانگ و همکابان نرز رب سا  نسایگفدم اس . 

 رارن  هم  رگوهای نمک سور ش ا از راب آلوریی تقگیبذاً

 Yang etهسذدن    برابهای ویبگیو رگخوزیاری رم یونم

al., 2008.)  احدما  آب  صذگفی رذم  نظذوب شسذ  و

هذای هدگیرذم رذا های  رگوی تازا نرز آلذوراشوی نمونم

سذ . هذگ چنذ  رب  ذوبر آلذوریی رذورا ا ویونم ویبگیذ

گ، ی  رگذوی  ذوبر رگبسذی رب  حالعذم حاضذذهذانمونذم

های  دقاطعی  انن  ع م بعای  ره اش  فذگری آلوریی

آوبی و توزیذع  رگذو، با رب هابهنان  گاهز صذر ، عمذل

 نبای  ناری ا یگف .

حالعذم و ژن  ذوبر   3رگبسی حاضگ نران رار هم هگ    

یی رب از فگاوانذی رذا  tdhو  tlh های ح تژنخصوصا 

ر رگبسی رگخذوبراب هسذدن . ندذایج بهای  رگو  ونمونم

و  (Yang et al., 2008)  رارم توسط یانگ و همکذابان 

یذزابش (، Mahmud et al., 2006) حمور و همکذابان 

 1110اوتاویذذانی و سذذاندابلی رب سذذا  شذذ ا اسذذ . 

ربیای  غااهای ربیایی صر  ش ا ازبوی ای با رگ  حالعم

رهذ  ها نران  یآربیاترک، انجام رارن . ندایج رگبسی آن

سذویم  30، ویبگیذو پذاباهمولردرکو  یونذم 244هذم از 

پگوتئذاز   بذ   پذاباهمولردرکو  ویبگیو( ربص 31/14 

هذا با رب این نمونم trhو   tdhهایها وجور ژنرورن . آن

هذا راعذه همذولرز ن  هم این ژنر  هگرن  و نران راررا

ش ن یلبذو  قگ ذز شذ ا و سرسذدم ایمنذی با تضذعرج 

رگ ندایج این رگبسی  صگف غااهای ربیذایی  رناهن .  ی

ر لرل ح ت را ی ایذن  ویبگیو پاباهمولردرکو آلورا رم 

یونم راهدگی، سبب رگوز اخدال ت یوابشذی شذ ی تگی 

 (.Ottaviani and Santarelli, 2005) خواهذذ  شذذ 

ویبگیذو هذای حذ ت رب رذاهدگی رنارگاین حضوب این ژن
زایی رذاهدگی نقش رم سزایی رب ررمابی پاباهمولردرکو 

 رابر.

های را ی یونمرهن ا شروع ندایج رگبسی حاضگ نران   

های رب نمونم ویبگیو پاباهمولردرکو ویبگیو و خصوصا 

های راش . حضوب فاهدوب رگو تازا و نمک سور ش ا  ی

ویبگیذذذذو هذذذذای رب ج ایذذذذم tlhو  tdh ،trh ت حذذذذ

رهن ا توانایی را ی این یونذم رب نران پاباهمولردرکو 

رنارگاین  صگف  رگو رم صذوبت  راش .رگوز ررمابی  ی

های غذاایی توان  سبب رگوز  سمو ر خام یا نرم پز  ی

گیذو شذور. از طگفذی های یونذم ویبج ی رب ارگ راهدگی

نم ویبگیذو از  رگوهذای نمذک های یوج اسازی راهدگی

عمل نمک سور رهن ا نقص رب توان  نرانسور ش ا  ی

تواننذ  های  دقاطع راش . ندایج  یهگرن یا رگوز آلوریی

اهز تهرم و توزیذع ع م بعای  ره اش  رب  گ هنن اتایر 

 هذذای آن رب شهگسذذدان ینذذاوا راشذذن . رگذذو و فذذگآوبرا

یمذن، رقرذو و تسدی ا PCRشور هم از بوش پررنهار  ی

هذای های ویبگیو رب فذگآوبراسگیع رگای ترترص یونم

هذای ، رم  نظوب هندذگ  ره اشذ  فذگآوبراربیایی اس 

 های ویبگیو، اسدفارا شور.ب یونمربیایی از نظگ حضو

 

 سپاسگزاری
نویسن یان رگبسی حاضذگ از تمذا ی پگسذنل هذابران    

 گهذذز تحقرقذذات رروتکنولذذوژی رانرذذگاا آزار اسذذال ی 

شهگهگر و همچنرن هابهنان  گاهز صر  و توزیع  اهی و 

 رگو رب شهگسذدان ینذاوا، همذا  ترذکگ و قذ برانی با 

 .رابن 
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Abstract 
   Vibrio species are important seafood-borne pathogens that are responsible for 50-70% of 

gasteroenteritis. The present study was carried out in order to determine the prevalence of Vibrio species 

and the distribution of tdh, tlh and trh virulence genes in Vibrio parahaemolyticus isolated from fresh 

and salted shrimp samples. Totally, 60 fresh and salted shrimp samples were collected from the Genaveh 

seaport. Microbial culture was used to isolate Vibrio species. In addition, the presences of Vibrio 

parahaemolyticus, Vibrio cholera, Vibrio vulnificus and Vibrio harveyi and the virulence genes of V. 

parahaemolyticus were studied using the PCR method. Results showed that 20% of fresh and 23.33% of 

salted shrimp samples were positive for Vibrio species. In studied samples, V. vulnificus had the highest 

prevalence rate (8.33%), while V. cholera had the lowest prevalence rate (1.66%). From a total of 4 

detected V. parahaemolyticus, all of them had tlh gene (100%). The distribution of tdh and trh genes in 

isolated V. parahaemolyticus strains were 50% and 25%, respectively. High prevalence of Vibrio species 

and especially virulent V. parahaemolyticus in samples confirmed the lack of hygienic condition in the 

production and distribution centers of shrimp.  
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