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Yersinia ruckeri…litt bakgrunn…… 
Infeksjon/sykdom forårsaket av Yersinia ruckeri 
 
Også kjent som ‘rødmunnsjuke’ 
 
Ikke meldepliktig 

• Først identifisert på 50-tallet i USA 
• Først identifisert  i Norge i 1985 

 
Internasjonalt, hovedsakelig regnbueørret 
 
I Norge, som ‘problem’ begrenset til Atlantisk laks 

• Infeksjon/transmisjon/utbrudd i ferskvann 
• Både gjennomstrømnings og resirkulerings (RAS) anlegg 
• Utbrudd i sjø etter utsett, nå rapportert i slaktefisk 

 

 
 



Y. ruckeri….litt mer bakgrunn…. 
 

• Tilhører familie Enterobacteriaceae 
 

• Flere serotyper 
– Komplisert situasjon med flere forskjellig publiserte systemer 
– Generelle enighet rundt serotyper O1 og O2 som er vanligst ifbm sykdom i fisk 

 

• To biotyper 
– Biotype 1 

• Bevegelig, hydrolyserer Tween 80 
– Biotype 2 

• Ubevegelig, hydrolyserer ikke Tween 80 

 
• Biotype 2 =  Biotype 1 uten flagell 

– Oppstått uavhengig i USA og Europa 
– Biotype 2 assosiert med vaksinesvikt 

 
 

 

Biotype 1 

Biotype 2 



Prosjektmål 

• Utvikle serotype-spesifikk qPCR 
– serotype O1 
– serotype O2 

 
• Karakterisere norske Y. ruckeri 

– Utvikle molekylære redskap for smittesporing 
– Avklare spredningsmønster 

 
• Teste saneringstiltak mot Y. ruckeri i biofilm 



Utvikling av PCR 
ved bruk av helgenomsekvenser 

serotype O1 
helgenom sekv 

serotype O2 
helgenom sekv 

Målområdet 
O2 spesifikk assay 

Målområdet 
O1 spesifikk assay 



PCR status og planer 

• Begge PCRer funker tilsynelatende godt 
• Sensitive og spesifikke 

 
• Beskrive smittedynamikk i affiserte anlegg 

 
• Undersøke prevalens i forskjellige fiskepopulasjoner 

• Stamfisk 
• Smolt  



Species 

16S DNA 

MLST/A 

VNTR 
Helgenom (SNP)analyser 

Klonal 
komplekser 

Phylum 

Class 

Order 

Family 

Genus 

Smittesporingssystemer- resolusjon 



WWW.PUBMLST.ORG 

Norske O1 
1980/90 
2004- 

Norske O2 

Norske O1 
1980/90 



ctcagctctccttgattgttcgtgccgccaggcgtccacttcccccttgaaaccatagccactaacgactc
atcattgagtgcgcagagcatagagggtatcccccctcattcccaacgccttttacgactgcgctctgccc
tcctctggcgacccgttatcccgttatcccgttatcccgttatcccgttatcccgttatccacataatgcg
tccaatgtgagcgcccctgctcgaccggttttcctctggatttgggcaagtgtcttctgcgcttcaaatgg
tgactccctctttttgtttgatggcatatatagtgatttttacctc 

MLVA  
(Multi-Locus Variable number of tandem 

repeat Analysis) 
Primer 1 

Primer 2 



Foreløpig konklusjoner 
MLVA/smittesporing 

 
• Indikasjoner på at én klonal gruppe er ansvarlig for 

de fleste utbrudd i senere år…. 
 

• Videre bearbeide data for endelig seleksjon av MLVA 
loki for bruk i rutineanalyser… 
 

• Validere MLVA ‘fylogeni’ med ytterligere 
helgenomsekvensering av utvalgt stammer….. 



Y. ruckeri og biofilm 

• Grunnleggende studier relatert til bekjempelse av Y. ruckeri 
– Karakterisere vekst/oppførsel under forskjellige forhold 
– Identifisere ‘triggere’ til biofilmformasjon 
– Teste effekt av forskjellige bekjempelsestiltak 

 

• Mastersprosjekt ved UiB/Veterinærinstituttet 



Karlsen 2016 

Medier testet og resultater 



Viktig biofilm trigger- sjøvann/salt 

Karlsen 2016 



Konklusjoner biofilm 

• ‘Alle’ norske isolater har evne til å danne biofilm 
• Bevegelighet minker med økt saltkonsentrasjon 
• Biofilmdannelse trigges av og øker med økning i 

saltkonsentrasjon 
• Bevegelighet minker ved lav og høy temperatur 
• Biofilmdannelse økes ved økt temperatur 

 
• Lav bevegelighet = biofilm dannelse 



Konklusjoner så langt….. 

• Serotype spesifikk PCR utviklet 
 

• Sensitivt smittesporingssystem utviklet 
– Diverse kloner tilstede i Norge i 1980-90 tallene…. 
– 1 klonal gruppe dominerer siden 2004…… 
– Hvorfor?  

 
• Grunnlag på plass for uttesting av forskjellige 

saneringstiltak på Y. ruckeri i biofilm 



Spesielt takk til: 

• Snorre Gulla, VI Oslo  
 
 

• Endre Karlsen, Masters student UiB/VI 
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