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چکیده
رو به آن زایی در ایران موارد بیماريکه باشد می یرسینیا راکريهاي مهم باکتریایی در ماهیان با عامل یکی از بیماري ،یرسینیوزیس

آالي مبتال قزلمزارع  برخی ازیرسینیا راکريهايجدایهتعیین الگوي پروتئینیو شناسایی ، جداسازيبا هدفاین مطالعه . افزایش است
هاي مزرعه در استان 16از تعداد  مشکوك به یرسینیوزیسهاي باکتریایی از ماهیان جداسازي نمونه دنبال کشت وه ب. صورت گرفته است

شناسایی هاي فنوتیپی، بیوشیمیایی و مولکولی به روشراکريیرسینیاشش جدایه، تعداد و قزوین تیاريچهارمحال و بخمازندران، 
هاي مربوط به هر پروتئینو  ساعت کشت داده 48به مدت  گرادي سانتیدرجه 22روي محیط ژلوز خون در دماي هااین جدایه .گردید
پروتئینی پنج  يالگونتایج حاصله نشان داد که .تمطالعه قرار گرفمورد  SDS-PAGEروشها با یکدیگر به و تشابه آن استخراججدایه
نشان دست آمده ه نتایج ب. دداتفاوت نشان  درصد 5به میزان  با بقیهیک جدایه هايپروتئیناما  ی با یکدیگر داشتهکاملمشابهت  جدایه

یی همولوژي باال ازرنگین کمان در این مناطق يمزارع پرورش ماهی قزل آال عامل یرسینیوزیس در یرسینیا راکريهاي جدایهکه  دهد می
.مورد استفاده قرار گیردسازي مانند ایمنگیري پیش در معیارهايتواندمی کهد نباشمی برخوردار

SDS-PAGEرنگین کمان و  ي، یرسینیوزیس، قزل آالیرسینیا راکري: يکلیدکلمات 

مقدمه
دهان قرمز بیماري (عامل  1یرسینیا راکري    

 در ماهیان سیستماتیک هايبیماري از)2آنتروباکتریایی
است که باعث خسارات اقتصادي قابل توجهی در صنعت 

شوددر سراسر جهان میماهیان آزاد به ویژه در پروريآبزي
)Fadaeifar and Simin چه عفونت با این اگر).2014

آزاد هاي ماهی گزارش شده است، اما عامل در سایر گونه
 ترینحساساز رنگین کمان  يآالماهیان به ویژه قزل

ي علوم پایه، دانشگاه آزاد دانشجوي کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، دانشکده1
ي دامپزشکی، دانشگاه تهران            هاي آبزیان، دانشکدهاستاد گروه بهداشت و بیماري *2
تهران شرق اسالمی واحدآزادي علوم پایه، دانشگاه شناسی، دانشکدهاستادیار گروه زیست3
ي دامپزشکی، دانشگاه تهرانبهداشت آبزیان، دانشکدهدکتراي  دانشجوي 4
ي زیست شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهرانمیکروبیولوژي، دانشکده کارشناسی دانشجوي5

این ). Ryckaert et al. 2010(شودها محسوب میگونه
سمی یا سپتی 3با نام یرسینیوزیسامروزه بیماري 

ماهیان و )Ross et al. 1966(شده شناخته 4یییرسینیا
تیرگی رنگ همراه با ندي حرکت، کمبتال عالئمی نظیر 

قرمز شدن رنگ اطراف دهان، سرپوش آبششی و قاعده 
لبته در ا.دهندخود نشان می ها به همراه اگزوفتالمی ازباله

مواردي ممکن است عالئم قرمزي اطراف دهان مشاهده 

1- Yersinia ruckeri
2- Enteric red mouth
3- Yersiniosis
4- Yersinia septicaemia

تهران شرقواحد اسالمی
E-mail: msoltani@ut.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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به دو شکل بیماري. )Feranadez  et al. 2007(نشود
حامل بدون جا که ماهیان و از آن رخ دادهحاد و مزمن 

، لذا باکتري عامل بیماري هستند انتقال قادر به، عالمت
هاي دائمی براي کارگاه ياین بیماري به عنوان تهدید

.Mendez et al(آیدپرورش آزاد ماهیان به شمار می

بسته به میزان خسارات ناشی از این بیماري . )2009
 شرایطماهی و نیز  گونه،سویه باکتريحدت  يدرجه

آب متفاوت  کیفیت به خصوص وضعیتیپرورشمحیطی 
خسارات  ،هاي حادکه در عفونتطوريه باشد، بمی

هاي ولی در عفونت ادي بسیار باال و قابل توجه بودهاقتص
سلطانی (مزمن خسارات وارده ممکن است پایین باشد

1376(.
منفی و متعلقهاي گرم باکتري در گروهیرسینیا راکري    
باکتري از  بوده و عبارت1آنتروباکتریاسهيخانوادهبه

بینوقطرمیکرومتر75/0با ابعادگردانتهايباايمیله
اسپور و بدونباکترياین.باشدمیطولمیکرومتر3-1

 Tobback(است اغلب داراي تاژك، اما بودهکپسولفاقد 

et al. 2007(.بیوتیپ،اساسبرتوانمیرایرسینیا راکري
 OMP(2(خارجیغشاءهايانواع پروتئینوسروتیپ

 4سروار و  6تا کنونکه طوريه ب.کردبنديطبقه
شناسایی شده از باکتري  IIو  Iبیوتیپ  2و  سروتیپ 
حادترین سروتیپ آن به شمار  1Oسروتیپ است که

بر اساس  باکتري این يسروارها يهمه. رودمی
ي هاژنآنتی(به ژنیکی سطح سلول ساختارهاي آنتی

قابل ) هاي پوششیژنو آنتی تاژكهاي ژن، آنتیسوماتیک
Romald and(باشند تفکیک می Toranzo 1993, Austin 

and Austin 2007(.
ها زایی باکتريها در حدت و بیماريبرخی از پروتئین
هاي مورد یکی از روش،از این رو.  نقش اساسی دارند

مل هاي عااستخراج پروتئین ،ها واکسن ياستفاده در تهیه
1991در سال Daviesي در مطالعه. باشدزا میبیماري

1- Enterobacteriaceae
2- Outer membrane protein

یرسینیا خارجی  يهاي پروتئین غشاشناسایی پروفایل
-SDSبه روش آنهاي جدایهاز تعداديروي  راکري

PAGE  داخل سویههاي که تفاوتمتوجه شدند وانجام-

kDaاز وزن مولکولیدهد که میرخ  هااي در پروتئین

تحت تأثیر عالوهه برخوردار بوده، بkDa40تا  5/36
.دنباشمینیز حرارت

 يتیپ پروتئین غشا 5هاي تفاوت ،بر این اساس
در که قرار گرفته مورد شناسایی هاایزوله ایندر خارجی

بوده اهمیت  حائزراکري یرسینیامطالعات اپیدمیولوژیک 
Davies(است 1991 .(Furones در سال و همکاران
ا هبا هدف شناسایی فاکتورهاي حدت و نقش آن 1993

E20APIسیستم  در انتخاب محیط تفریقی با استفاده از

 شناسایی حاد یرسینیا راکري را هاي جدایه از تعدادي
لعات مطا اذعان داشتند که البته این محققین.نمودند

حاد از غیرحاد به  هايتري براي اثبات تفکیک جدایهبیش
Toranzoو  Romalde. روش بیوشیمیایی مورد نیاز است

زایی بیماري به منظور بررسی فعالیت1993در سال 
فاکتورهاي چسبندگی، ظرفیت  يباکتري اقدام به مطالعه

نموده و با این SDS-PAGEروش  باکتري بهتهاجم 
هاي وابسته به آنالیز تنوع میان گونهروش اقدام به 

-پلیلیپوناشی از حضور سروتیپ و عدم وجود کشندگی 

نمودندو ترشحات خارج سلولی باکتريساکارید
)Romalde and Toranzo 1993 .(Onukدر و همکاران

تعداديمولکولی و فنوتیپی  برخی مشخصات2011سال 
ماهی قزل آالي رنگین کمان  دریرسینیا راکريهاي ایزوله

-SDSو RAPD-PCRبیوتایپینگ،آنتیهايرا به روش

PAGE که تمام  نشان دادندو قرار داده  مطالعهمورد
جدا شده از ماهیان مزارع پرورش ماهی  باکتريهاي سویه
با یکدیگر  یو ژنوتیپ یهایی فنوتیپآال در ترکیه تفاوتقزل

به صورت توأم را روشاین سه  استفاده ازلذا داشته و 
ها مفید دوتایی در تبیین و تعیین این تفاوت یاتایی و سه
در سال و همکارانBastardoايدر مطالعه.دنستندا

هاي سویهبرخی خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی  2011
آال رنگین هاي پرورش ماهی قزلسیستمدر را باکتري
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اگرچه  متوجه شدند کهو  نمودند مطالعه پروکمان و 
و مثبتلیپازومتحركمطالعهموردهايجدایهازبسیاري
براي ها آنيپنج جدایهتنهاولی اندبوده1بیوتیپاز نوع

2بیوتیپاز نوع در نتیجه ومنفی الذکرفوقتستدو
کشوريآالقزلمزارعدربیماريبروزبهتوجهبا.بودند

انجامبیماري،عاملباکتريهاي جدایهتنوعبهتوجهباو
تواندمیباکتريهاي جدایهتفکیکویتشخیصمطالعات

وگیريپیش،یتشخیصمباحثبهقابل توجهیکمک
حدتازها  جدایهازبرخیزیرا. نمایدبیماريیدرمان
نوعو بنابراینندبرخوردارکمیحدتازبرخیوباالتر

هاآنيهمهبرايگیريپیشوکنترلیدرمانی،اقدامات
تعیین ،مطالعههدف از انجام این لذا . باشدنمییکسان

یرسینیا راکريهايپروتئینی تعدادي از جدایه يالگو
 در کشورآال از برخی مزارع پرورش قزلجداسازي شده 

.باشدمی

مواد و روش کار
 آاليقزل ماهیانپرورشی ابتدا با مراجعه به مزارع 

 5(چهار محال و بختیاري ) مزرعه 6(ران دهاي مازناستان
 هاي کلیه و طحالاز بافت،)مزرعه 5(و قزوین )مزرعه

از هر مزرعه تعداد ده نمونه از (ماهیان داراي عالئم بالینی 
کشت داده دارخون آگارروي  و، )اخذ شد بیمارماهیان 

بیوشیمیاییو سپس با انجام مطالعات فنوتیپی.شد
یرسینیا راکريهاي نسبت به شناسایی جدایه) 1جدول (

هاي براي انجام مطالعات بیوشیمیایی از روش.اقدام گردید
Austin and(استاندارد استفاده شد Austin 2007(. 

اي مو د شد ها در فصول بهار و تابستان انجامگیرينمونه
 يدرجه 28-14يآب مزارع تحت مطالعه در دامنه

.گراد بودسانتی
از دو جفت  )PCR(مطالعات مولکولیبراي انجام 

-'FP: 5شامل پرایمر CAG CGG AAA GTA GCT 

TG-3' FR: 5'- TGT TCA GTG CTA TTA ACA 
CTT AA-3' ،طراحی شده توسطLeJeune and 

Rurangirwa این پرایمرها .  استفاده شد2000در سال

باکتري  S rRNA16ژن جفت بازي از 409يناحیه
. نمایندشناسایی میرا یرسینیا راکري

 5/2مل شا PCRمواد مورد استفاده براي انجام واکنش 
مراز پلی Taqآنزیم  x PCR10 ،U5/1رولیتر بافر میک

)Qiagen, Germany( ،pM30  میکرولیتر 5پرایمر، از هر
هاي از نمونه ng100و ) dNTP)mM2/0از مخلوط 

DNA  میکرولیتر 25بوده و براي رساندن حجم نهایی به
با استفاده از  PCRيبرنامه. از آب مقطر استفاده گردید

Bio Rad(دستگاه ترموسایکلر  USA( شامل واسرشته-

و ) C°94دقیقه در دماي 4یک دور به مدت (سازي اولیه
اتصال ، )C°94ثانیه در  30(سازي دور واسرشته 35سپس 

) C°72دقیقه در  1(و بسط نهایی) C°55ثانیه در  30(
، درصد 2با استفاده از ژل آگارز  PCRمحصول . بود

 Bio-Safeالکتروفورز و باندهاي حاصله با استفاده از 

Stain (Nano lytic, Germany) آمیزي و توسط رنگ
 Bio-Rad, XR)دستگاه مستندساز ژل ترانس ایلومیناتور

Plus, USA) ي یرسینیا راکريیهاز جدا.  ري شدبردعکس
دامپزشکی دانشگاه کوپنهاگ، به عنوان کنترل  يدانشکده

.مثبت استفاده گردید
تعیین الگوي جهت  به منظور استخراج پروتئین

ها روي آگار ساعته از جدایه 24، کشت ها پروتئینی جدایه
هاي پروتئینوگراد تهیه سانتی يدرجه 22دار در دماي خون

هاي رشد یافته توسط کیت محلول جدایهمحلول و نا
SMARTTM Total Protein Extraction Kit  استخراج و

.نگهداري شدند-C°20فریزردر مطالعات بعدي  رايب
هاي پروتئین SDS-PAGEالکترفورز به روش براي 

و  شد داخل ژل به همراه مارکر تزریقاستخراج شده 
.دقیقه ران شدند 45ولت به مدت  80جریان برق  توسط

نی باندهاي پروتئی با رنگ کوماسی، آمیزي ژلپس از رنگ
 ,Gel doc)XRt Bio-Radو توسط دستگاه  گردید رویت

USA(هايجدایهباندهايوزنپس،س.تصویربرداري شد
افزارنرمبا استفاده از شدهاستفادهمارکربامقایسهدرباکتري

UVI DocMwباندهاي حاصل از  ياندازه. گردیدتعیین
در  باکتريهاي هاي محلول جدایههاي پروتئینپروفایل
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UVIافزار مقایسه با مارکر توسط نرم tech  با  وتعیین
درخت 1.5MEGAو  Gene Alexافزار استفاده از نرم

.ترسیم شد ها جدایهبراي تمام  UPGMAفیلوژنی بر اساس 

نتایج
فنوتیپی و بیوشیمیایی مطالعات

آمده  1نتایج حاصل از مطالعات بیوشیمیایی در جدول 
باکتري گرم  جدایه6تعداد ،نتایج این بر اساس . است

. دست آمده اي و متحرك بمنفی، اکسیداز منفی، میله
از و زگلوک يتخمیر کننده مطالعههاي مورد تمامی جدایه

1متعلق به بیوتیپ  ند کهمثبت بودتحرك و لیپاز نظر 
ا مربوط هاین جدایه.تشخیص داده شدندیرسینیا راکري

 3(، مازندران )جدایه 2(به مزارع چهار محال و بختیاري 
سایر مشخصات .بودند) یک جدایه(و قزوین ) جدایه
.استاشاره شده 1در جدول  هاجدایه

مده از برخی مزارع قزل آالي کشوردست آه ب راکريیرسینیايجدایهمشخصات بیوشیمیایی شش  :1جدول

هاي بیوشیمیاییویژگی
هاي جداسازي شدهجدایه

A4C11C82C27C57A3
------رنگ آمیزي گرم

++++++C°22تحرك در
------C°37تحرك در

------اکسیداز
++++++کاتاالز
++++++زگلوک
++++++لیپاز

++++++ساکارز
------آرابینوز
------رامنوز
H2S------

++++++قابلیت رشد در محیط مکانکی
++++++قابلیت رشد در محیط شاتس

++++++قابلیت رشد در محیط اختصاصی یرسینیا
ONPG++++++

------OFIتولید گاز

مطالعات مولکولی
از جفت با استفاده PCRنتایج حاصل از آزمایش 

 حاوي، جدایه6تمامی که  دادنشان  استفادهپرایمر مورد 
که ) 1تصویر(بودندbp409با یکسان، برابر باندهاي

.است یرسینیا راکريگر وجود بیان
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هاي براي جدایه PCRباندهاي حاصل از محصول :  1 تصویر
بیمار  يآالدست آمده از ماهیان قزله ب راکري یرسینیا

هاي مربوط به نمونه C11و A3 ،C27 ،A4هاي نمونه(
)آزمایشی است

ها جدایهالگوي پروتئینی 
 2 تصویرمورد مطالعه در  جدایه 6الگوي پروتئینی     

هاي جدایه ،طور که نشان داده شده است نهما  .آمده است
 9-13 حاوي A3و  A4 ،C11 ،C82 ،C27 ،C57باکتري 

، 25، 23، 21، 20 ،18، 16 وزن مولکولیباند متفاوت با 
  .بودند) kDa(دالتون کیلو 92، 75، 70، 63، 49، 45، 30

-SDSبه روش  جدایه 6این  بررسی الگوي پروتئینی

PAGE  از یک الگوي پروتئینی  ها جدایهنشان داد که این
 يجدایهالزم به ذکر است که  . باشندمشابه برخوردار می

C82 عدمناشی از که علت آن احتماالً  ننمودباند  تولید 
و یا کم بودن غلظت سلول باکتري  يدیوارهلیز شدن 

. باشد در آزمایش جدایهاین  براي پروتئینی

دست ه ب راکري یرسینیا هايجدایه پروتئینی الگوي :2 تصویر
SDS_PAGEبه روش  بیماري آالآمده از مزارع قزل

 مطالعهمورد  هايباندهاي ایزوله) kDa(وزن مولکولی     
ه با توجه به تفکیک باندهاي ب  .آمده است 2در جدول 

و  A3 ،C27 ،C11هاي جدایه، 3 تصویردست آمده در 
A4 جدایهباند و  9، هر یک حاوي C57 ،باند  13 حاوي

ها جدایهباند اول مشابه سایر  7در  C57 جدایه . باشدمی
ها جدایهباند آخر آن با سایر  6وزنی  ياست اما اندازه

.باشدمتفاوت می
  

 دست آمده ازه باندهاي پروتئینی ب مولکولی وزن :2جدول 
 UVIافزار با استفاده از نرم راکري یرسیناهاي جدایه

DocMW

 هايجدایه هاي پروتئینیتفکیک پروفایل :3 تصویر
UVI DocMW افزاربا استفاده از نرم راکري یرسینیا
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با  باکتريهاي رسیم درخت فیلوژنی حاصل از جدایهت    
 تصویر در Gene Alexو  MEGA 1.5افزار نرماستفاده از 

-جدایهاساس درخت فیلوژنی  بر . نشان داده شده است 4

مطالعه از شباهت بسیار باالیی با یکدیگر  موردهاي 
قرار  Bو  Aها در دو کالستر سویهاین  . برخوردار بودند

 5ها تنها با سایر نمونه C57 يجدایهکه  طوريه گرفته، ب
. اختالف را نشان داد درصد

 پروتئینی يوالگ از حاصل فیلوژنیک درخت :4 شکل
ي آالدست آمده از مزارع قزله ب راکري یرسینیاهاي جدایه

UPGMAافزار کشور با استفاده از نرم

بحث
 هايیرسینیوزیس به عنوان یکی از بیماريه زامرو    

هاي اقتصادي قابل توجه در صنعت حاد با زیان عمدتاً
آالي رنگین کمان مطرح پرورش آزاد ماهیان، به ویژه قزل

Tobback(بوده  et al. 2007( اولین گزارش آن در  و
Soltani( 1999کشور در سال  et al. 1999(  و پس از آن

 گزارشآالي کشور برخی مزارع قزل دربیماري  ي ازموارد
Akhlaghi and Sharifi Ydzdi(شده است  نظر   ).2008

مختلف است هاي که عامل بیماري داراي سروتیپ به این
که از نظر حدت با همدیگر متفاوت هستند، لذا شناسایی 
وضعیت آلودگی مزارع کشور و تعیین وضعیت بروز 

 هاي مختلف باکتريبیماري به لحاظ نوع درگیري به تیپ
گیري و کنترل آن از اهمیت تواند در جهت پیشمی درگیر
 ).Soltani et al. 1999(اي برخوردار باشد ویژه
دهد که بیماري در نتایج حاصل از این مطالعه نشان می    

ر حال توسعه است، زیرا از تعداد برخی مناطق کشور د
 مزرعه واقع در سه استان 6تعداد  ،مزرعه مورد مطالعه 16

تعیین الگوهاي  يمطالعه . ودندمبتال به این بیماري ب
و هاي اپیدمیولوژیک بیماري از جنبهها جدایه اینپروتئینی 

، باشدبسیار با اهمیت می یگیري و کنترلنیز مطالعات پیش
شناسایی تا حدي در تواند ما را می زیرا این نوع مطالعات

  .هدایت نمایدمشترك و یا متفاوت عامل بیماري  نیاي
دهد که همگی ها نشان میپروتئینی این ایزوله ينتایج الگو

داراي ، )که تشکیل باند نداد C82 يبه جز ایزوله(ها آن
به  C57 يجدایهالبته  . باشندمیالگوي پروتئینی مشابه 

 شاید بتوان این  .تفاوت نشان دادبا بقیه  درصد 5میزان 
تواند گونه استنتاج نمود که مورد استثنا در این مطالعه می

اي باشد ولی به لحاظ داراي تغییرات اندك داخل گونه
 . باشندمشابه می یکدیگربا ها جدایه سایرشباهت کلی با 

 1991در سال  Davise توسطدر تحقیق نسبتاً مشابهی 
هاي جدایه خارجی تعدادي از يالگوي پروتئینی غشا

اط مختلف دنیا از جمله قمربوط به ن یرسینیا راکري
کشورهاي اروپایی، آمریکاي شمالی، استرالیا و آفریقا 

یک  يبه استثنامتوجه شدند که  و قرار گرفته مورد بررسی
تفاوت کیلودالتون  5/39مورد پپتیدوگلیکانی با پروتئین 

وجود  هاخارجی آن غشاي اي در پروفایلقابل مالحظه
اي نتیجه گرفتند که تفاوت داخل سویه هاآن  .ه استنداشت

 5/36-40رخ دهد که وزن حدود  تواند در پروتئینیمی
 دریگمیکیلودالتون داشته و تحت تأثیر حرارت نیز قرار 

)Davies 1991 .( يمطالعهنتایج حاصل از  ،عالوهه ب 
Bastardo يالگو(روي  2011در سال  و همکاران 
تعدادي از ) خارجی يو غشا يساکاریدلیپو پلی ،پروتئینی

در پرو نشان داد که تعداد قابل  هاي این باکتريایزوله
. اندها، از شباهت باالیی برخوردار بودهتوجهی از آن

 جدایه 6نیز الگوهاي پروتئینی هر حاضر  يدر مطالعه    
به نظر  ،این مطالعهبا توجه به نتایج   .ندبسیار مشابه بود

رنگین کمان در  يآالمزارع پرورش قزل ابتالرسد که می
) مزارع تحت مطالعه(کشور خصوصاً مناطق شمالی کشور 

این تشابه به   .باشدمی باکتريمربوط به یک نوع سروتیپ 
بیوتیپ (در یک بیوتیپ ها جدایههم گروهی این  يمنزله

I ( به ها جدایهگر آن باشد که این تواند بیانمی لذابوده و
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غالب بوده و احتمال  اي تعلق دارند که بیوتیپ آنسویه
آلوده شدن مزارع را بر اساس یک عامل اتیولوژیک 

تري نیاز به هر حال مطالعات بیش. دهدمشترك نشان می
تري از است تا با جداسازي و شناسایی تعداد بیش

باکتریایی از مناطق مختلف کشور روي هاي  جدایه
نسبت به ها آنپروتئینی  يژنی و الگویساختارهاي آنت

در ) هاي متفاوتوجود سویه(اي میزان تفاوت داخل گونه
شباهت باالي باندهاي  .پرداخته شودمزارع ماهی کشور 

تواند میها  جدایهمشاهده شده در الگوي پروتئینی این 
گیري مانند هاي پیشاتخاذ روش هکمک قابل توجهی ب

نماید زیرا هر چه عامل ) واکسیناسیون(سازي ایمن
واکسن باشد  ،از همولوژي باالتري برخوردارزا بیماري

به هر حال،  .باشدتر میتهیه شده از یک جدایه آن آسان
تري نیاز است تا مطالعات بیش ،گونه که ذکر شدهمان

در مزارع درگیر کشور مورد را هتروژنی این باکتري 
این مطالعه  يبندي نهایی، نتیجهدر جمع. ارزیابی قرار دهد

آالي کشور به که درگیري مزارع قزل دهدنشان می
باکتریایی هاي  جدایهیرسینیوزیس در حال افزایش بوده و 

از الگوي پروتئینی و Iاز نوع بیوتیپ  شناسایی شده
گیري که به انجام اقدامات پیشند، هست مشابهی برخوردار

با این . آوردعلیه بیماري را فراهم میسازي مانند ایمن
ژنی تري براي ارزیابی ساختارهاي آنتیحال مطالعات بیش

.نیاز استها  جدایهاین 
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Protein pattern of Yersinia ruckeri isolates in some farmed 
rainbow trout (Onchorynchus mykiss)
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Abstract 
Yersiniosis is one of the most important fish bacterial diseases cause by of Yersinia ruckeri. 

Isolation, characterization and of protein profile of Yersinia ruckeri were studied in some 
affected rainbow trout farms in Iran. The kidney and spleen samples from 16 fish farms in 
Charmahal-va-Baakhteyiari, Mazandaran and Qazvin provinces were cultured on blood agar 
at 220C for 48 hours and the grown bacteria were characterized by phonotypical and 
molecular studies. Biochemical and molecular works resulted in identification of six isolates 
of Yersinia ruckeri. The whole proteins of the six recovered isolates of Yersinia ruckeri
subjected to sodium dodecyl sulphat - poly acrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) 
showed that the protein profiles of 5 isolates were highly similar to each other and only one 
isolates showed 5% difference with other isolates. Therefore, these results show that some 
farmed trout in Iran are affected by Yersinia ruckeri isolates of high homology. Also, such 
results could be useful for protection aims such as immunization.
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