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 اهمیت موضوع

های باکتریایی، در حال حاضر دانشجویان و محققین جهت انجام امور پژوهشی با توجه به قیمت باالی سوش

ها می نمایند و با توجه به ها از سایر موسسات و یا با واسطه از دانشجویان سایر دانشگاهاقدام به تامین این باکتری

هایی ها، باکتری مورد نظر باشد یا نه، وجود ندارد. همچنین باکتریای مبنی بر اینکه این باکتریاینکه هیچ تاییدیه

زا برای آبزیان نباشند، رغم قیمت باال ممکن است سوش بیماریشوند علیکه از موسسات رسمی نیز تامین می

 تواند کمک زیادی به پژوهش در امور آبزیان نماید.ونی میبنابراین تهیه چنین کلکسی

 مقدمه )شرح مساله(

عنوان یک منبع غنی پروتئینی، های پرورشی متراکم در ایران و اهمیت تکثیر و پرورش آبزیان بهتوسعه سیستم

های اخیر نماید. در سالها را امری ضروری و الزم میتریویژه باککننده ماهیان بهزا و آلودهشناسایی عوامل بیماری

عنوان بیماری یا آلودگی عضوی از ماهیان جداسازی و گزارش گردیده های فراوانی بهاز نقاط مختلف کشور باکتری

ها ن جنسی مشابهی ایجاد کنند و افتراق ایتوانند در ماهیان بیمارها میریکه تعداد زیادی از باکتجاییاست. از آن

های بیوشیمیایی یکدیگر از طریق بیوشیمیایی مشکل و پرهزینه است و آزمون بادلیل شباهت زیادشان ها بهو گونه

دلیل نتایج متنوع و مختلف در یک گونه توان شناسایی صد درصد باکتری را نداشته و حتی امکان تشخیص رایج به

 ها استفاده کرد.برای تعیین هویت باکتری SrRNA 61اده از ژنبا استف PCRتوان از روش غلط هم وجود دارد، می

 هاترين يافتهمهم

 قابل آال جداسازی و شناسایی شد و ایی و مولکولی از ماهی قزلیهای بیوشیمباکتری یرسینیا راکری با روش

 باشد. میمحققین ارائه جهت استفاده 

 ز ماهی کپور معمولی جداسازی و شناسایی ایی و مولکولی ایهای بیوشیمباکتری آئروموناس هیدروفیال با روش

 باشد.محققین میقابل ارائه جهت استفاده شد و 
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 .باکتری مورد مطالعههای های استفاده شده برای شناسایی سویهپرایمرجایگاه، توالی  -6ل جدو

 ('3'5پرایمر )توالی  جایگاه
 دمای اتصال

اد(گر)سانتی  

طول 

 قطعه
 منبع

Yersina ruckeri F 

Yersina ruckeri R 

CAGCGGAAAGTAGCTTG 

TGTTCAGTGCTATTAACACTTAA 
55 994  Lejeune and Ruramgirwa, 2000 

Aeromonas hydrophila F 

Aeromonas hydrophila R 

AGAGTTTGATCATGGCTCAG 

GGTTACCTTGTTACGACTT 
45 6099 Sarkar, 2012 

 

 

 
 

 . جدایه مورد بررسی -3کنترل مثبت،  -5کنترل منفی،  -6مارکر،  -M .های یرسینیا راکریجدایه PCRورز محصول نتایج الکتروف -6شکل 

 

 

 
 

 . جدایه مورد بررسی -3کنترل مثبت،  -5کنترل منفی،  -6مارکر،  -M .های آئروموناس هیدروفیالجدایه PCRنتایج الکتروفورز محصول  -5 شکل
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 ها، جداول و ساير مستندات(بر شکل اطالعات تکمیلی )مشتمل

 . و آئروموناس هیدروفیال یرسینیا راکریهای نتایج آزمایشات بیوشیمیائی جدایه -5جدول 

 آئروموناس هیدروفیال ی باکتربیوشیمیائی یرسینیا راکریویژگیها

 - آمیزی گرمرنگ - آمیزی گرمرنگ

°00 C  + تحرک +  تحرک در

°33 C  + اکسیداز -  تحرک در

 + کاتاالز - اکسیداز

 + اندول + کاتاالز

 - هیدرولیز ژالتین _ اندول

 - مصرف ارنیتین + هیدرولیز ژالتین

 + احیای نیترات - هیدرولیز آرژنین

 + متیل رد + هیدرولیز لیزین

 - اسکولین هیدرولیز - هیدرولیز ارنیتین

 + احیای نیترات - مصرف اوره

 + تولید H2S + مصرف گلوکز

 - مصرف اورنیتین + مصرف لیپاز

 + وگسپراسکور + مصرف مانیتول

 - مصرف اینوزیتول - مصرف اینوزیتول

 + مصرف مالتوز + مصرف آرابینوز

 + مصرف گلوکز - مصرف رامنوز

H2S گلوکز از گاز تولید - تولید - 

 
 


