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چکیده
-آالي رنگینهاي اقتصادي باال در صنعت پرورش قزلجدي با زیان هايیماريعامل بیماري یرسینیوزیس یکی از بیرسینیا راکري     

این  .است بوده کنندههاي اخیر نگراندر سال از نظر بالینی ،آالي کشور به بیماري مذکورمزارع قزلها در ابتالي ماهیموارد  .استکمان 
 22(مازندران هاياستان در مزارع  براي نخستین بار ،مزارع ماهیان مبتال به بیماري در یرسینیا راکريمطالعه با هدف بررسی پراکنش 

یابی توالیتعیین بیوتیپ وچنین و هم1390-1391هايطی سال )همزرع 6(زنجان و )مزرعه 6(، لرستان)همزرع 18(، تهران)مزرعه
يهجدای 34گیري و کشت باکتریایی، منجر به جداسازي و شناسایی نتایج حاصل از مطالعات نمونه.هاي ایرانی انجام گرفتهجدای

آزمایش در  هاهجدای این تمامی. گردید )مزرعه 3(زنجانو ) مزرعه17(، تهران)مزرعه 14(هاي مازندراناز مزارع استان یرسینیا راکري
داراي خواص  بوده و 1متعلق به بیوتیپ ها هجدایهمگی  چنینهم .مثبت بودند باکتري به روش آگلوتیناسیونبادي مونوکلونال ضدآنتی

حاصل مطالعات . بودند %)99(داراي تشابه توالی  هاهمطالعات تعیین توالی تمامی جدای در ،عالوهه ب.بودند مثبت تحرك و لیپاز
مبتال آالي ماهی قزل مزارعدر  1بیوتیپ  یرسینیا راکري یرسینیوزیس با عامل پراکنش بااليبیانگر سرولوژیک و مولکولی، بیوشیمیایی، 

.استبیماري از پیشگیريجدي اقداماتنیازمنداز این رواست؛کشور در 

کمان، ایرانآالي رنگین قزل یرسینیوزیس، ،راکري یرسینیا:کلیدي کلمات

  مقدمه
-سمیسپتی(عامل یرسینیوزیس  یرسینیا راکري    .

یکی از ) باکتریاییآنترو قرمزبیماري دهان/یرسینیایی
هاي اقتصادي باال در صنعت با زیان حادهاي بیماري

استکمانآالي رنگینژه قزلویهب ،پرورش آزاد ماهیان
)Tobback et al. 2009, 2007(. این باکتري که متعلق به
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توان به شیلی، از آن جمله می ؛اندبیماري داشتهعلیه این
آمریکا، اسپانیا، انگلستان و دانمارك و فنالند، اسکاتلند، 
آلمان، ایرلند، فرانسه، سوئیس، لهستان و ایتالیا اشاره کرد 

)Arias et al. 2007, Bastardo et al. 2011b, Davies 

and Frerichs 1989, Fouz et al. 2006, Strom-Bestor 
et al. 2010, Sousa et al. تجاري هايواکسن). 2001

 ی که امروزهدر حال ؛اندساخته شده 1علیه بیوتیپ  غالباً
-نقش بیش ی و آمریکاییکشورهاي اروپای ، در2بیوتیپ 

واکسیناسیون علیه بیوتیپ . استیافتهزاییبیماريتري در 
اي طوالنی در بسیاري از کشورهاي اروپایی و سابقه 1

براي اولین  2اما واکسیناسیون علیه بیوتیپ  دارد؛آمریکایی 
 .Austin et al(در اروپا انجام شد 2003در سال بار

هاي بنابراین امروزه شناخت دقیق خواص جدایه.)2003
ها براي انجام اقدامات تیپ آنعامل بیماري و تعیین بیو

تنها گزارش مکتوب  ،در ایران.استگیري ضروري پیش
هاي باکتري از یهمربوط به جداسازي تعدادي از جدا

هاي آالي مبتال به بیماري از استانبرخی مزارع قزل
 Sharifi and(دباشمیچهارمحال و بختیاري و فارس

Akhlaghi 2008, Soltani et al. 1999( .  اگر چه در
در  هابه مشخصات فنوتیپی جدایه ر عمدتاًمطالعات مذکو

آالي دو استان مذکور تعداد محدودي از مزارع قزل
ها گونه اطالعی در مورد سایر استانیچشده، اما هپرداخته

از این . دیگر وجود نداردها با همو نیز روابط ژنتیکی آن
ی و مطالعات ازي و شناسایهدف از این تحقیق جداس رو

ه هاي بجدایهتعیین بیوتیپو سرولوژیک و  مولکولی
برخی تعدادي از مزارع ماهیان بیمار در دست آمده از 

هاي جدا جدایهتوالی ژنی تعیینو نیز  هاي درگیراستان
.باشدمی هاي شناخته شده از سایر نقاط دنیابا جدایه شده

  روش کارمواد و 
و کشت باکتریایی گیرينمونه

با مراجعه به مزارع  1388-1390هاي طی سال
، )مزرعه18(هاي تهرانکشور واقع در استانالي آقزل

 6(و لرستان )مزرعه6(، زنجان)مزرعه 22(مازندران

 مشکوك به بیماريگیري از ماهیان نسبت به نمونه )مزرعه
ریزي، پروالپس زدگی چشم همراه با خونبا عالیم بیرون

مزرعه  52، از تعداد مخرج، آسیت، قرمزي فک و دهان
ها در گیرينمونه). 1جدول (اقدام گردیدآالي کشور قزل

ایام فصول بهار، تابستان و در برخی موارد در فصل 
ماهی  10عالوه از هر مزرعه تعداد ه ب. زمستان بوده است

عملیات کشت . عمل آمدگیري بهبا عالیم بالینی، نمونه
هاي کلیه به روش استریل روي محیط باکتریایی از بافت

ها یا در محل کارگاه یا پس از انتقال نمونه دارژلوز خون
انجامدر مجاورت یخ به آزمایشگاه میکروبیولوژي آبزیان 

ساعت در دماي 72هاي کشت به مدت پلت. دش
C°)25-20(رشدیافته با انجام  هاينگهداري و از پرگنه

هاي گرم منفی باسیلی یا آمیزي گرم و تفکیک نمونهرنگ
.مطالعات بعدي استفاده گردیدکوکوباسیلی براي 

بیوشیمیاییمطالعات 
هاي استاندارد روشاز  بیوشیمیاییبراي انجام مطالعات 

تایج ن .(Holt et al. 1993)استفاده شدتوصیه شده
 بیوشیمیاییهاي براي تعیین ویژگی رد نظرمو ياهآزمایش

.استآمده 2در جدول 

تعیین بیوتیپمطالعات 
از روش  ،دست آمدهه بهاي جدایهتعیین بیوتیپبراي 

Bastardoلیپاز و تحرك ياهاستفاده شد که شامل آزمایش 
آزمایش لیپاز  براي).Bastardo et al. 2011a(بود هاجدایه

Egg yolk agarاز محیط  (Merck, Germany) براي و
SIMتحرك از محیط  آزمایش (Merck, Germany) 
.دشاستفاده 

مطالعات سرولوژیک
سرولوژیک از روش  ياهآزمایشبراي انجام 

MONO-Yr(BIONOR,Norway)کیتگلوتیناسیون و آ

زیر این روش به شرح ،طور خالصهه ب .گردیداستفاده
:انجام شد
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، به )test reagent(یک قطره از معرف آزمایش
تازه هاي پرگنهسپس از  د؛صفحات آنالیز واکنش اضافه ش

افزوده معرف آزمایش  ي باکتریایی، برداشته و بههر جدایه
واکنش ثانیه مخلوط گردید و 30و به مدت شد 

ثانیه  60ادن صفحه و پس از حدود آگلوتیناسیون با تکان د
در موارد مثبت، همین مراحل با معرف کنترل . قرائت شد
در این آزمایش از معرف کنترل منفی  ).1شکل(تکرار شد

و با استفاده از ) بادي مونوکلونالمعرف فاقد آنتی(
.گردیدهاي تازه باکتریایی استفاده پرگنه

مطالعات مولکولی
PCRآزمایش 

DNAاستخراج 

 Biospin Bacteriaکیت از DNAاستخراج براي 

Genomic DNA Extraction Kit)Bio Flux, Japan(
کمیت و  ينسبت به مطالعه ،پس از استخراج .استفاده شد

با انجام الکتروفورز روي ژل  DNAهاي کیفیت نمونه
.اقدام شد% 1آگارز 

یرسینیا راکريهاي شناسایی جدایهبراي PCRآزمایش 
از روش  یرسینیا راکريهاي براي شناسایی جدایه

Lejeune andتوصیه شده توسط  Ruramgirwa در سال
یک جفت پرایمر با براي این کار از .استفاده شد2000
  Forward primer: 5/ -CAG  CGG  AAAهايتوالی

GTA  GCT  TG-3/  وReverse primer : 5/ -TGT  

TCA GTG CTA  TTA  ACA  CTT  AA-3/ 
باکتري  16SrRNAژن bp409يناحیهکهاستفاده شد 

LeJeune and(دنمایرا شناسایی می یرسینیا راکري

Rurangirwa 2000(. واکنش  برايمواد مورد استفاده
PCR  شاملµl5/2  بافرDream Taq ،mM10 مخلوط  از

dNTP ،pM10 ،از هر پرایمرng100ياز نمونهDNA 
مخلوط حجم نهایی  .بود Dream Taqآنزیم u/ml5و 

 افزایش داده و µl25به ب مقطر آاز با استفاده ،را واکنش
-Bioبا دستگاه ترموسایکلر  PCRسیکل حرارتی

Rad)USA(سازي اولیه، شامل واسرشته) یک دور به
-دور واسرشته 35و سپس )C°94دقیقه در دماي 4مدت 

و ) c°55در  ثانیه 30(، اتصال )C°94ثانیه در  30(سازي 
دقیقه در  10(و بسط نهایی) C°72ا دقیقه در(بسط 

C°72(محصول . بودPCR  2گارز آبا استفاده از ژل% ،
با استفاده از  از آن الکتروفورز و باندهاي حاصل

Bio-Safe Stain(Nano lytic,Germany) به میزانµl1
و توسط دستگاه مستندساز ژل ترانس  گردید آمیزيرنگ

.برداري شدعکس ،Bio-Rad,XR-Plus(USA)ایلومیناتور

 Kurtی آزمایشگاه اهدای یرسینیا راکريي از جدایه

Buchmannدامپزشکی دانشگاه کوپنهاگ، يدهاز دانشک 
.به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید

PCRهاي مثبت در تعیین توالی نوکلئوتیدي جدایه

از کیت،هان توالی نوکلئوتیدي جدایهییبراي تع
Biospin PCR Purification Kit (Bio Flux, Japan) 

.استفاده شد
BLASTجوي و  از طریق جستدست آمده ه نتایج ب

مقایسه ، Gene bankت شده در هاي ثبسویهبا توالی 
تفسیر براي CLC Workbench 6يگردید و از برنامه

.گردیداستفاده  BLASTنتایج 

  نتایج
کشت و جداسازي

مزرعه 34مزرعه بررسی شده، تعداد  52از مجموع 
مزرعه از  17، %18/68با فراوانی  مزرعه از مازندران 14(

با  مزرعه از زنجان 3و % 8/88فراوانی باتهران 
از نظر عالیم بالینی، مشابه فرم کلینیکی  )%50فراوانی
زدگی بیرون(تشخیص داده شد یرسینیوزیسبیماري

ریزي، پروالپس مخرج، آسیت، چشم همراه با خون
نتایج کشت باکتریایی از ماهیان ). قرمزي فک و دهان

هاي مرضی این مزارع، منجر به جداسازي باکتري
).1جدول (باسیل گرم منفی گردید/ کوکوباسیل
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مورد نظردست آمده و سال جداسازي و استان ه ب راکري یرسینیاهاي جدایه :1 جدول
استان سال جداسازي کد جدایه

تهران
1388 212
1389 227 ،226 ،225 ،224
1390 234, 235, 236, 237, 289, 290B, 291A, 291B, 292, 294A,294B, 295

مازندران
1389 223
1390 230, 231, 232, 286, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306

زنجان 1390 233, 307, 308

تعیین بیوتیپو  بیوشیمیاییمطالعات 
بر  .آمده است2در جدول بیوشیمیاییمطالعات  نتایج

ها از نوع اکسیداز منفی، اساس این نتایج تمام این جدایه
لیپاز و تحرك نیز مثبت  ياهشکاتاالز مثبت و براي آزمای

.)2جدول(بودند1و متعلق به بیوتیپ

مطالعات سرولوژیک
آگلوتیناسیون باکتریایی، منجر به نتایج آزمایش 

ثانیه 60زمانی يتیپیک در طی فاصله آگلوتیناسیون کامالً
).1شکل (دست آمده گردید ه هاي ببراي همه جدایه

واکنش مثبت آگلوتیناسیون باکتریایی با ) 1و  2: (1شکل 
بادي مونوکلونال ضدیرسینیاراکري روي استفاده از آنتی

راکري به دست آمده از مزارع ماهیان  هاي یرسینیاجدایه
پس از  -2 يشماره. شروع واکنش -1 يشماره. مرضی
  .کنترل منفی) 3و 4. (ثانیه از گذشت واکنش 60حدود 

  

مطالعات مولکولی
PCR

با استفاده از جفت پرایمر مورد  PCRنتایج آزمایش 
براي  bp409اشاره منجر به تولید باند با وزن مولکولی

کنترل منفی  يکه نمونهدر حالی ؛جدایه گردید 34يکلیه
). 2شکل(گونه باندي ایجاد ننمود هیچ

تعدادي  DNAحاصل از  PCRژل آگارز مربوط به :  2شکل 
هاي جدایه -1-4هاي ستون. هاي یرسینیا راکرياز جدایه

کنترل  - 6کنترل مثبت، ستون  -5مورد آزمایش، ستون 
  .مارکر -  M).آب(منفی

نوکلئوتیدي تعیین توالی
دست آمده ه هاي بیابی سویهدر نتایج حاصل از توالی

هاي تمام جدایه ، NCBIدر  BLASTجوي و  و جست
که به دلیل  230يبه جز جدایه(ترین تشابه را ایرانی بیش

)% 99(با درصد تشابه ) یابی نشدتوالی DNAین حجم پای
این  .سایر نقاط دنیا نشان دادندیرسینیاراکري هاي با سویه
-Irالی Ir-MS1هايها تحت کدهاي با شمارهجدایه

MS33 درخت  .استدر بانک ژنی ثبت گردیده
هاي ایران با یکدیگر و فیلوژنیک رسم شد و همگی جدایه

 3هاي سایر نقاط دنیا مقایسه شدند که در شکل با سویه
ها و نیز بین این جدایه% 99گر تشابه بیان است کهآمده

از  راکري یرسینیاهاي ها و تعدادي از جدایهبین این جدایه
.استسایر مناطق دنیا 



. . .، عامل بیماري راکريیرسینیامطالعه مولکولی 

139363بهار، 1، شماره دهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

  هاي ایرانیجدایهی یبیوشیمیا ياهنتایج آزمایش :2 جدول
هانام سویههاي بیوشیمیائیویژگی

Ir-MS
)34-31(

Ir-MS
)26-30(

Ir-Ms
)21-25(

Ir-MS
)16-20(

Ir-MS
)11-15(

Ir-MS
)6-10(

Ir-MS
)1-5(

-------آمیزي گرمرنگ
+++++++C°22تحرك در
-------C°37تحرك در

-------اکسیداز
+++++++کاتاالز
-----(+)-اندول
MR------
VP+++++++
0/F+/++/++/++/++/++/++/+
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و  CLC DNA Workbench 6 يو با استفاده از برنامه 16SrRNAراکري بر اساس توالی ژن  درخت فیلوژنیکی یرسینیا :3 شکل
  هاي مربوط به سایر نقاط دنیاهاي ایرانی با یکدیگر و با جدایهمیزان تشابه جدایه يمقایسه

  بحث
هاي بیماري از بروزو پیشگیري  یکارهاي کنترلراه يارائه

وژیک عفونی، مستلزم مطالعات تشخیص و اپیدمیول
هاي اخیر شمار مزارع با در سالکه یجایاز آن.باشدمی

از این ،عالیم بالینی مشابه یرسینیوزیس رو به افزایش بوده
با هدف بررسی پراکنش بیماري در برخی این مطالعه  رو

هاي درگیر بیماري و نیز مطالعات مربوط به تعیین استان
عامل راکريیرسینیاهاي جدایه هايویژگیبرخی 

. استآالي کشور انجام گرفتهمزارع قزلیرسینیوزیس در 
 52دست آمده در این مطالعه، از ه بر اساس نتایج ب

% 65با فراوانی نسبی مزرعه 34، مورد مطالعه يمزرعه
. ندبودراکري یرسینیابا عامل یرسینیوزیسبیماري به مبتال 

هاي در مزارع استان راکري یرسینیافراوانی نسبی آلودگی به 
در استان  ،%8/88برابر  در استان تهران مورد مطالعه،

در  ؛دوب% 50برابر ، در استان زنجان %18/68برابر  مازندران

استان دربالینی حالی که موارد مشکوك به یرسینیوزیس 
نتایج .داشتمنفی  صورت از نظر تشخیصیلرستان 
 جدایه 34ينشان داد که همه، تعیین بیوتیپياهآزمایش

-هجدایکه همگی طوريهب؛برخوردارند% 100شباهت از 
 1حاصل از مزارع بررسی شده، متعلق به بیوتیپ هاي 

علت یا علل این موضوع . بودند راکري یرسینیاباکتري 
ی تخم جایهبا توجه به حجم باالي جاب ،اما نامعلوم است

هاي ویژه بچه ماهیان بین مزارع استانهچشم زده، و ب
مختلف، ممکن است که بیماري در ابتدا تنها محدود به 

خاص بوده است و از طریق  يبرخی مزارع در منطقه
عالوه از هب. جایی بین سایر مزارع پخش شده استهجاب
داراي مخازن طبیعی نظیر موش  راکري یرسینیاکه یجایآن

آبی بوده و حتی باکتري به عنوان بخشی از فلور 
باکتریایی دستگاه گوارش برخی ماهیان شناخته شده 
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 ایرسینیباکتري  1ممکن است که بیوتیپ  از این رو،است
کشور  آاليقزلبه عنوان بیوتیپ غالب در مزارع  راکري

مطالعات  ،رحالهبه. )Fouz et al. 2006(باشد
تري نیاز است تا ضمن اطالع از اپیدمیولوژیک بیش
ها، نسبت  به در مزارع سایر استانوضعیت بیماري 

 چنینهمدر این راستا . نیز اقدام شود 2ی بیوتیپ شناسای
در ،2001در سال  مطالعاتی توسط سلطانی و همکاران

در سال  استان چهارمحال بختیاري و اخالقی و همکاران
-جدایهبرخی  هاگردید و آنانجام  در استان فارس ،2008

از نوع بیوتیپ  هاي باکتریایی را گزارش نمودند که عمدتاً
 Soltani et al. 1999Sharifi and Akhlaghi(اندبوده 1

 2اي بیوتیپ هجدایهبروز یرسینیوزیس با عامل ).,2008
 یهاي اخیر و عدم کارایاز اروپا و آمریکا طی سال

 یها موجب مشکالتهاي موجود در بازار این کشورواکسن
و بدین دلیل  استبراي پیشگیري این بیماري گردیده

انجام اقدامات پیشگیري و کنترل به روش واکسیناسیون 
جامع و کامل  يمستلزم مطالعه ،در هر منطقه از کشور
تا بتوان با استفاده از  خواهد بودبیماري در آن منطقه 

زاي آن منطقه از واکسن غالب و عامل بیماري هايهجدای
انجام این گونه مطالعات  بنابراین.مورد نیاز استفاده نمود

هاي کشور و براي انجام اقدامات پیشگیريدر سایر استان
هاي از سایر کشور.امري ضروري است) واکسیناسیون(

2آسیایی نیز تاکنون گزارش مستندي از حضور بیوتیپ 
 یرسینیا2بیوتیپ  ،براي مثال؛استنبوده یرسینیا راکري

هاي اروپایی و آمریکایی از از بسیاري از کشور راکري
در سال  و همکارانBastardoتوسط از شیلی و پرو جمله 
 درهمکارانو Welchاز آمریکا و اروپا توسط ،2011
در سال  و همکاران Bestorاز فنالند توسط ،2011سال 
، 2007در سال  و همکاران Ariasاز آمریکا توسط ،2010

گزارش  ،2006در سال و همکاران  Fouzاز اسپانیا توسط 
در 2بیوتیپ  گسترش علل جمله از  .استشده

به یکدیگر  ارتباط نزدیک این کشورها کشورهاي اروپایی
ده بین این آلو و تخم انتقال ماهیحجم باالي و 

).Bestor et al. 2010(کشورهاست

 واکنش مثبت تمامی ،قابل توجه در این مطالعه ينکته
اي ادي مونوکلونال چند ایزولهبایرانی به آنتی هايجدایه

هاي گر وجود واکنشاست که بیان) نروژي(اروپایی
هاي ایران و حتی با برخی جدایهمتقاطع قوي بین 

بادي با این نوع آنتی از این رو. روپایی استا هايجدایه
یص سریع یرسینیوزیس توان به راحتی نسبت به تشخمی

.کردآالي کشور اقدام در مزارع قزل
در غالب مطالعات انجام  ،هاي مولکوالر نیزاز جنبه

 16Sژن از ، راکري ایرسینیگرفته براي تشخیص سریع

rRNAاین در .شودمیاستفاده  تشخیصیید أیت براي
با  يها باندجدایهتمام از این ژن با استفاده ،نیزمطالعه 

409وزن مولکولی  bp ه تولید کردند که مشابه نتایج ب
,Austin et al. 2002(تدست آمده از سایر مطالعات اس

Bastardo et al. 2011b, Strom-Bestor et al. 2010, 
LeJeune and Rurangirwa 2000(.

مطالعه یهاي ایرانجدایهيمقایسه ،فیلوژنی نیزاز نظر 
، )ATCC 29473(هاي برزیلبا سویهشده در این تحقیق، 

، )NBRC(، ژاپن)CVUAS3830(، آلمان)9394(شیلی
گر تشابه بیان) PIC8(کرهو ) EU4(، کره)FF003(چین

هاي ها با یکدیگر و با سویهاین جدایه% 99باالي 
در درخت  . )3شکل (استذکر شده  یرسینیاراکري

به استثناي ایزوله (هاي ایرانیجدایهفیلوژنیکی تمام 
هاي دیگر در یک هاي کشوربه همراه سویه) 295يشماره

يي شمارهجدایه،به هر حال.گروه مجزا قرار گرفتند
اما با توجه به  ؛از تهران، در یک گروه قرار گرفت 295

ها، با سایر جدایه ،نیز 295يجدایه، تشابه BLASTنتایج 
گیري این جدایه در علت قرار در هر صورت،. بود% 99

یابی مجدد این تر و توالیگروهی مجزا نیاز به بررسی بیش
هاي ایرانی به سویه ترین شباهت جدایهبیش.جدایه دارد

.استمربوط به کشور برزیل 
دهد که نتایج این مطالعه نشان می ،بنديدر جمع

هاي مورد بررسی، در حال یرسینیوزیس در استانبیماري 
با توجه به افزایش قابل توجه بیماري در باشد و توسعه می
به ویژه این ،آالي کشور و خسارت قابل توجهمزارع قزل
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باعث  خود که این بیماري در مراحل مختلف پرورش
براي انجام مطالعات بعدي  بنابراینشود، بروز بیماري می

هاي درگیر در بروز جدایه وضعیت بیماري وروشن شدن 
هاي ها به منظور اتخاذ سیاستبیماري در دیگر استان

که  ضروري است ،بیمارياز یگیري و کنترلپیش عملی
 ،عالوههب.هاي تحقیقاتی در حال اجراستدر قالب طرح

بین این % 99ر تعیین توالی شباهت که از نظ یجایاز آن
،ها وجود داردهاي سایر کشورجدایه ها با برخی ازجدایه

احتمال ورود این پاتوژن از طریق واردات تخم  از این رو
تر بیش يزده به کشور وجود دارد که نیاز به مطالعهچشم

.استتر دقیق يو اعمال مقررات قرنطینه

  دانیتشکر و قدر
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و نیز حمایت مالی قطب علمی بهداشت  22/6/7508002ياین مطالعه در قالب گرنت شماره

، که از مسئوالن آن استانجام گرفته هاي آبزیانو طرح کالن تولید دانش فنی ساخت واکسن آبزیان دانشگاه تهرانهاي و بیماري
.شودهاي آزمایشگاهی تقدیر و تشکر میکمک دلیلباقري به مهدي از زحمات آقاي مهندس  چنینهم  .نماییمسپاسگزاري می
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Abstract
Yersinia ruckeri is the causative agent of yersiniosis, one of the most serious bacterial 

diseases in rainbow trout culture industry with high economic losses. Outbreaks of clinical 
forms of the disease have been considerable in Iranian rainbow trout farms. This study was
aimed to evaluate the molecular epidemiology of yersiniosis caused by Y. ruckeri, affected 
farmed trout in Mazandaran (22 farms), Tehran (18 farms), Lorestan (6 farms) and Zanjan (6
farms) provinces during 2011 to 2013. Furthermore, biotyping and sequencing of the 
recovered Iranian isolates was performed. Totally, 34 Y. ruckeri isolates were identified in 
Mazandaran (14 farms), Tehran (17 farms) and Zanjan (3 farms). All isolates were strongly 
positive in latex bacterial agglutination using monoclonal antibody to Y. ruckeri. Also, all 
isolates were identified as biotype 1 showing motility and having lipase activity.  In addition, 
all isolates showed high sequencing similarity (99%). These biochemical, serological and 
molecular studies all together confirmed the increasing distribution of yersiniosis casued by 
Y. ruckeri biotype 1 in farmed trout in Iran and so require preventive measures.
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