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authors should be mentioned with the abbreviation of “et al.”. For 
the abbreviation of journals, the latest edition of the “Periodical 
Title Abbreviations: By Abbreviation” should be taken as basis. If 
the author(s) have more than one publication within the same year, 
besides the publication date, it should be mentioned as “a” and “b” 
in the list of references.
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For articles:
Dubey JP, Lindsay DS, Anderson ML, Davis SW, Shen SK, 
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tle. J Am Vet Med Ass. 201, 709-713.
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Fleiss Jl, (1981). Statistical methods for rates and proportions. 
Second edition. New York: John Willey and Sons, p.103.
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Balows A, Hausler WJ, Herramann Kl, eds., (1990). Manual of 
Clinical Microbiology. Fifth edition. Washington DC: IRL Press, 
p.37.
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Bahk J, Marth EH, (1990). Listeriosis and Listeria monocyto-
genes. Cliver DD. eds. Foodborne Disease. Academic press Inc, 
San Diego. p.248-256.
For congress papers:
Çetindağ M, (1994). Pronoprymna ventricosa, a new digenic 
trematoda from the Alosa fallax in Turkey. Eighth International 
Congress of Parasitology (ICOPA VIII), October, 10-14, İzmir-
Turkey.
For dissertations:
Aksoy E, (1997). Sığır Vebası hastalığının histolojik ve İmmuno-
peroksidaz yöntemle tanısı üzerine çalışmalar. PhD Thesis, Ankara 
University Institute of Health Sciences, Ankara.
Corresponding address, in multiple-author studies, as a corre-
spondence address, only one of the authors’ name/surname, address 
and e-mail should be mentioned at the end.
7. Genus and species names in Latin should be written in italic. All 
measures should be given according to the SI (Systeme Internatio-
nale) units.
8. The articles that are sent to be published in the journal should be 
sent with a covering letter and “Publication Rights Transfer Agree-
ment” signed by all of the authors. The selected articles for the 
publication, and if asked for, the decision of the editorial commit-
tee concerning the publication, are declared to the article’s author/
authors.
9. The wording of “Ethical Commission Permission is obtained” 
should appear in scientific studies based on animal experiments, 
which will be published in the Journal of Etlik Veterinary Micro-
biology.
10. As the edition of the sent articles are done in accordance with 
the original text, all responsibility of the articles bear on the au-
thors.
11. Researches that aim at comparisons of the products with their 
commercial names are out of the journal’s theme scope.
12. The trademarks of materials and products that are subject of the 
research should not be mentioned.
13. If the research is supported by a foundation, name of the foun-
dation and project number must be mentioned.
14. The articles that are sent to the journal are published in line with 
their coming date.
15. Unpublished papers are not returned to their author.

1. The Journal is a refereed, scientific publication of Republic of 
Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Directorate of 
Etlik Veterinary Control Central Research Institute and is published 
two issues in a year. The abbreviation of the journal is “J Etlik Vet 
Microbiol”.
2. In the Journal of Etlik Veterinary Microbiology, original research 
articles, actual reviews, case reports, short communications on the 
issue of veterinary medicine whose one part or whole have not been 
published in any other place before, and news from the institute 
are published. The review articles will be accepted only if they are 
original, actual and not repeating the classical knowledge. The au-
thor of the review is asked to possess original publications or re-
searches on the subject at national or international levels.
3. Manuscripts that will be prepared in Turkish and English should 
be typed as a full text, on A4 paper with 12 pt, in Times New Ro-
man typing character, double-spaced and with 30 mm space in both 
sides of the paper. Manuscripts including figures and tables should 
not exceed 16 pages for original research articles, 10 pages for re-
views, 6 pages for case reports and 4 pages for short communica-
tions.
4. Manuscript written in Microsoft Word format and figures in 
JPEG format at minimum 300 dpi resolution should be submitted 
to etlikvetmikrobiyolderg@gmail.com
5. Original research articles and case reports should include in fol-
lowing rank: title, name(s) of the author(s), their addresses, abstract 
and key words in English, title, abstract and key words in Turkish, 
introduction, material and method, findings, discussion and conclu-
sion, acknowledgements and references. In short communications 
and reviews, divisions except summaries should be omitted.
6. Original research articles and case reports should be arranged 
and composed as in the following.
Title should be brief, explanatory and written in small caps. 
Explanation(s) about the study should be written as footnotes.
Author(s) should be mentioned by their names and surnames; their 
surnames should be written in capital letters and author(s) title 
should not be mentioned.
Summary should be in Turkish and English, single paragraph and 
composed of at most about 500 words.
Key words should be written in alphabetical order and should not 
exceed 5 words. 
Introduction not exceeding two pages should include a short re-
view of the literature related with the subject and in the end para-
graph; the aim of the study should be mentioned.
Material and Method should be written in an essential and com-
prehensible manner without getting into details. Subtopics should 
be mentioned first in bold and after in italic type.
Findings should be shortly explained and data should not be re-
peated within the text. Legends should be indicated at the top of 
each table, whereas should be indicated at the bottom of each figure 
and print. Vertical lines are not allowed in tables.
Discussion and Conclusion must include the evaluation and com-
parison of results with other researchers’ findings. The study’s con-
tributions to the existing literature should also be explained briefly.
Acknowledgements must be indicated before references if neces-
sary.
References should be listed alphabetically and chronologically by 
numbers. In the body of text, reference must be shown by author’s 
surname and list number or only by list number within parenthe-
sis. If there is more than one reference that refers to the same is-
sue, these should be arranged by smallest to biggest reference list 
numbers at the end of sentence. If the reference is more than two 
authors, the surname of the first author should be written and other 
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ELISA ve fekal bakteriyoskopi ile sığırlarda Paratuberküloz prevalansının 
belirlenmesi

A.Ebru BORUM1, Sertan ÇATIK2, Zafer MECİTOĞLU2, Gülşah DEMİR2, Mihriban ÜLGEN3, 
Sezgin ŞENTÜRK2
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Özet: Bu çalışmada Afyon ve civarındaki çiftliklerden 4-8 yaş arasındaki 305 Holstein Fresian sütçü sığırlar kullanıl-
mıştır. Bu sığırların iki tanesinde kronik diare şikayeti mevcuttu ve yapılan tedaviye cevap vermemiştir. Sürüdeki diğer 
sığırlarda klinik inceleme yapılmış, hematolojik parametrelere bakılmış, teşhis amaçlı dışkı ve kan serumu örnekleri 
alınmıştır. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) serum örneklerinde ELISA yöntemi kullanılarak tespit 
edildi. Süt sığırlannda paratuberküloz’un prevalansı, dışkı örneklerinde; Ziehl-Neelsen boyama ile %4.59, ELISA testi 
ile ise %31.80 oranında pozitif tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: ELISA, Paratüberküloz, Ziehl Neelsen Boyama.

Detection of bovine Partuberculosis with ELISA and fecal examination
Summary: In this study, 305 between 4-8 years on a farm in Holstein Fresian dairy cows in Afyon were used. In two of 
these animals with chronic diarrhea were present and cows did not respond to treatment. Clinical studies, hematological 
parameters were determined, and blood serum and fecal samples were taken in other cattle in the herd. Mycobacterium 
avium subsp. Paratuberculosis (MAP) in serum samples was determined using ELISA. The prevalence of paratuber-
culosis in dairy cows, Ziehl-Neelsen staining with 4.59% in fecal samples, 31.80% positive by the ELISA test were 
determined.
Key words: ELISA, Paratuberculosis, Ziehl Neelsen Staining.

Giriş

Paratüberküloz ya da Johne’s Hastalığı Mycobac-
terium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) sebep 
olduğu kronik, granülomatöz enteritis ile seyreden 
oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Hastalık kronik 
diare, zayıflama, ileri kaşeksi, süt verimi ve döl veri-
minde düşme ve ölümlere sebep olan teşhis, tedavi, 
koruma ve kontrol programlarındaki giderler nede-
niyle önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Özellikle sütçü sığırlar başta olmak üzere birçok ev-
cil ve yabani ruminantlar ile geyik, tavşan gibi diğer 
hayvanları da etkilemektedir [1,7,13,15,23].

Klinik olarak hasta ve asemptomatik hayvan-
lar hastalığın primer kaynağıdır [13]. Hastalık fe-
kal-oral yol ile bulaşır. İnfekte hayvanlardan süt ve 
kolostrum, dışkı ile kirlenmiş sular ve yemler, pla-
senta, semen ve intrauterin yol ile vertikal bulaşma 

görülebilir. Hayvanların kalabalık olması ve hijyen 
koşullarının yetersiz olması hastalığın yayılmasın-
da etkilidir. MAP’ın çevre koşullarına dirençli ol-
ması da hastalığın yayılmasında oldukça önemlidir 
[13,14,28,31]. Hastalığın inkubasyon süresi olduk-
ça uzundur. Hayvan erken dönemde etkeni alsa da 
dışkı ile saçılımı ve klinik bulguların ortaya çıkma-
sı 2-4 yaşında görülür. Hayvan uzun bir subklinik 
dönem geçirir ve yavaş yayılır. Bu dönem etkenin 
etrafa saçılması açısından önemlidir. Hastalık üç 
dönem şeklinde görülür. Birinci dönem asempto-
matik dönemdir. Bu dönemde dışkıda patojen gö-
rülmez, Takip eden 2. Dönemde dışkıda patojen 
bulunur, ancak hastalık asemptomatiktir. Üçüncü 
dönemde ise hem dışkıda etken görülür hem de 
semptomlar görülmeye başlar [2,9,13,18]. MAP in-
sanlardaki Crohn’s hastalığının olası sebeplerinden 
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bir olması nedeniyle zoonotik önem taşımaktadır [6, 
9,11,17,29].

Klinik dönemde semptomlar, anamnez ve 
nekropsi bulguları ile teşhis koyulabilir. Hastalığın 
özellikle subklinik dönemde teşhisi etken saçılımı 
nedeniyle oldukça önemlidir. Etkenin teşhis edil-
mesinde birçok test yöntemi mevcuttur. Ancak bu 
testlerin spesifikliği ve sensitivitesi, hayvanın yaşı 
ve hastalık dönemlerindeki farklılıklardan dolayı 
farklılıklar gösterir. Bu durum etkenin teşhisinde 
önemli problemlere sebep olmaktadır. Hastalığın 
teşhisinde “gold standart” olarak bildirilen yöntem 
dışkıdan kültür yapılıp mikroorganizmanın üre-
tilmesidir. Ancak hastalığın erken dönemlerinde 
dışkıyla saçılım olmaması ya da saçılımın aralıklı 
olması gibi nedenlerden dolayı diğer testler ile des-
teklenmelidir. MAP’ın teşhisinde Ziehl Neelsen 
Boyama, fekal kültür, Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(PZR), ELISA, barsaklardaki anatomohistopatolo-
jik incelemeler, komplement fikzasyon (CF), Agar 
Jel Immunodifüzyon (AGID), Flow Sitometri, 
İntradermal Deri testi, In situ Hibridizasyon testleri 
kullanılabilir [9,11,13,16,18,27].

Bu çalışma sığırlarda subklinik paratüberküloz 
infeksiyonlarının ELISA ve fekal bakteriyoskopi ile 
prevalansını belirlemek ve iki testin duyarlılığını 
karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada Afyon ve çevresindeki Holstein 
Friesian farklı sütçü sığır çiftliklerinden 4-8 yaş 
arasında 305 hayvan kullanıldı. Bu hayvanların 
bulunduğu çiftliklerden birinde önceki aylarda iki 
tanesinin kronik diyare ve tedaviye cevap vermeme 
sonucu kesime gönderilmiş olduğu bilgisi alındı.

Hayvanlara klinik muayene yapıldı. Kan ve 
dışkı örnekleri alındı. Plastik eldiven ile rektumdan 
taze dışkı örnekleri alınarak plastik kaplara konuldu. 
Her inekten bir dışkı örneği alındı. +4°C’de hemen 
laboratuvara ulaştırıldı. Taze dışkıdan steril distile 
su kullanılarak direkt smear hazırlandı. Havada ku-
rutuldu ve Ziehl-Neelsen boyama yöntemi ile boya-
narak 100’lük objektifte incelendi [8,21,24].

Sonuçlar aside dirençli bakteri skor (AFB sco-
rin) kriterine göre değerlendirildi. En az 100 mik-
roskop sahası tarandı ve skorlandı (Tablo 1) [10].

Tablo 1. Acid Fast Bacili Skorlama Kriteri (AFB Scorin)

Değerlendirme Sonuç

Mikroskop sahasında asidorezistans bakteri yok Negatif

Sahada 1-9 adet asidorezistans bakteri Şüpheli

Sahada 10-99 adet asidorezistans bakteri Pozitif

305 hayvandan ELISA testi için antikoagulan-
sız 10 ml.’lik tüplere (Hema&Tube®, Turkey) ör-
nekler alındı. Kan örnekleri 3000 rpm’de 20 dakika 
santrifüj edildi, serumları hemen ayrılarak test edi-
lene kadar -20 °C’de saklandı. Hemolizli serumlar 
test dışı bırakıldı [2,11,24]. ELISA testi ELISA kiti 
(Para-TB-Ab, Svanovir®, Svanova Biotech AB Inc., 
Sweden) üretici protokolüne uygun olarak yapıldı. 
Sonuçlar, bireysel örnek yorumlanması; Sample/
Positive (S/P), Percent Positive (PP) değerine göre 
değerlendirildi. PP≤31, negatif, PP 32-52 şüpheli, 
test tekrarı, PP≥53 pozitif olarak değerlendirildi. 
Ayrıca pozitif ve negatif kontrol serumları da çalı-
şıldı. Tüm serumlar çift çalışıldı. Optik dansimetre 
450 nm.’lik mikroplate photometresiyle ölçüldü.

Bulgular
Yaşları 4-7 arasında değişen 305 süt sığırından alı-
nan dışkı örneklerinde, Acid Fast Scorin kriterleri-
ne göre 14 hayvan pozitif, 118 hayvan şüpheli, 173 
hayvan ise negatif bulunmuştur. Serum örneklerin-
de yapılan paratüberküloz incelemesinde ise ELISA 
ile 97 örnek pozitif, 119 örnek şüpheli, 89 örnek ise 
negatif bulunmuştur. ELISA ve dışkıdan bakteriyos-
kopi sonuçları arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Çalışmamızda elde edilen ELISA ve Dışkı 
Bakteriyoskopi Sonuçları
ELISA
 sonuç

Dışkı bakteriyoskopi
 sonuç

Numune
 sayısı

Pozitif Pozitif 14

Pozitif Şüpheli 43

Pozitif Negatif 40

Şüpheli Şüpheli 78

Şüpheli Negatif 41

Negatif Negatif 89

Toplam 305
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Dışkı bakısı sonuçlarına göre prevalans %4.59, 
ELISA sonuçlarına göre ise %31.80 olarak saptan-
mıştır.

Tartışma ve Sonuç

Paratüberküloz uzun bir inkubasyon süresine ve 
subklinik döneme sahiptir. Bu dönemde hayvanlar 
klinik olarak herhangi bir semptom göstermemesine 
rağmen etkeni dışkı, süt ve kolostrumları ile sürekli 
çevreye yaymaktadır. Önemli ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Hastalığın yayılmasını engel-
lemek özellikle bu dönemde oldukça önemlidir 
[2,15,20,30].

Dışkıdan direkt bakteriyoskopi hızlı, kolay ve 
ekonomik olmasına rağmen hastalığın evrelerinde 
dışkıyla MAP saçımının farklılık göstermesi ya da 
aralıklı olmaması teşhiste yanılmalara sebep olacak-
tır. Dışkıdan kültür yapılması “gold standart” kabul 
edilse de saçımın aralıklı olması, inkubasyon süre-
sinin uzun olması, spesifik besiyeri ihtiyacı ve kon-
taminasyon riski gibi dezavantajları vardır [13,18].

ELISA testi genellikle uluslararası alanda 
güvenilir bir test kabul edilmektedir. Biz de ça-
lışmamızda ELISA ve dışkı bakısını birlikte kul-
landık. Genellikle paratüberkülozis seropreva-
lans çalışmalarında ELISA testi uygulanmaktadır. 
Paratüberküloz konusunda Türkiye’de birtakım 
sınırlı çalışmalar yapılmıştır. Uşak ilinde Yıldırım 
ve Civelek [30] tarafından yapılan süt ve dışkı ör-
neklerinde yapılan bir çalışmada Ziehl-Neelsen 
(ZN) boyama, Outer PZR, Nested PZR ve bakteri-
yolojik kültür yöntemleri uygulanmış ve prevalans 
dışkı örneklerinde sırasıyla %17, %9.5, %20 ve %4, 
süt örneklerinde ise sırasıyla %15.5, %5.5, %17.5 
ve %2.5 olarak tespit edilmiştir. Makav ve Gökçe 
[15] tarafından yapılan bir çalışmada Kars yöresin-
de prevalans ELISA ile %3.5 olarak belirlenmiştir. 
Burdur’da yapılan bir çalışmada ELISA testi ile 
prevalans %6.2 bulunmuştur [20]. Yurt dışında da 
bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Avustralya’da 
yapılan bir çalışmada sığırlarda ELISA ile en yük-
sek prevalans 6 yaşlı sığırlarda % 2.84 olarak bu-
lunmuştur [12]. Arjantin’de sütçü sığırlarda yapılan 
bir çalışmada ise ELISA ile pozitiflik % 41.6 olarak 
saptanmıştır [21]. Singh ve arkadaşları tarafından 
bufalo ve sığırlarda yapılan bir çalışmada ELISA ça-
lışmasında seropozitiflik sırasıyla %28.6 ve %29.8 

olarak bulunmuştur [26]. Rajukumar ve arkadaşları 
tarafından yapılan bir çalışmada dışkı incelemesi ile 
pozitif saptanan 22 hayvanın 18’i ELISA ile pozitif, 
pozitif saptanmayan 32 hayvanın ise 3 tanesi pozitif 
saptanmıştır [22].

Bizim çalışmamızda dışkı da Ziehl Neelsen bo-
yama ile 14 (%4.59) pozitiflik saptanırken, ELISA ile 
97 (%31.8) pozitiflik saptanmıştır. Araştırmalardan 
da anlaşılabileceği gibi elde edilen sonuçlar bizim 
çalışmamız ve elde ettiğimiz oranla paralellik gös-
termektedir. ELISA ile saptadığımız oranın dışkı-
dan daha yüksek olması ve dışkıda negatif ya da 
şüpheli olayların ELISA ile pozitif çıkması, dışkı 
ile MAP’ın saçılımının dönemler halinde olması 
ve numune alındığında bu saçılımın olmamasından 
kaynaklanabilmektedir [3,4,12,13,18,19].

ELISA, kültür ve süt ya da dışkıdan direkt bak-
teriyoskopi yöntemlerine göre daha ekonomik ve 
hızlı olmasının yanında çok sayıda numunenin ça-
lışılmasını sağlamaktadır. PZR hızlı sonuç vermesi 
ve ekonomik olmasına rağmen ELISA yöntemine 
göre daha zor uygulanmaktadır [13,18,21].

Yapılan bir çalışmada paratüberkülozisin teşhi-
si için ELISA’nın , deri testi, dışkı kültürü ile PZR 
yöntemlerine yakın güvenilir ve duyarlılıkta oldu-
ğunu bildirmiştir [25]. Son yıllarda ticari ELISA 
kitlerinin sensitivitesi %74 ve spesifitesi %99’ a 
kadar yükselmiştir [15,19,20]. ELISA testi ayrıca 2 
yaş üzerindeki hayvanlar için daha spesifik ve du-
yarlıdır [15,20]. Çalışmamızda kullandığımız hay-
vanlar 4-8 yaş arasında olması nedeniyle prevalan-
sımız yüksek çıkmıştır.

Paratüberkülozun tanısında birçok yöntem 
bulunmaktadır. Dışkıdan bakteriyel kültür, fekal 
örneklerden PCR uygulaması, serum ya da süte 
ELISA uygulaması, biyopsi örneklerinin değerlen-
dirilmesi ve nekropsi tanıda önemli testlerdendir. 
Çalışmalarda bu testlerin sensitivite ve spesifitele-
ri sırasıyla %60-%99, %30-%99, %30-%99, %90-
%100 ve %100-%100 olarak bildirilmiştir [5,13,18]. 
Sonuç olarak Paratüberküloz subklinik infeksiyon 
döneminin uzun süreli olması ve bu dönemde bu-
laşma olması nedeniyle teşhisinin zamanında ve er-
ken yapılması oldukça önemlidir. Subklinik infekte 
hayvanlar diğer hayvanlar ve yavrular için ciddi bir 
enfeksiyon kaynağıdır. Aynı zamanda zoonoz olma 
durumu söz konusu olduğu için insan sağlığı için 
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de teşhis önemlidir. Bu nedenle tek bir teşhis yönte-
mi ile değil birkaç teşhis yöntemi ile sonuçlar des-
teklenmelidir. Bizim çalışmamızda ELISA sonuç-
larına göre hastalığın prevalansı yüksek çıkmıştır. 
Türkiye’de paratüberkülozis ve teşhisi ekonomik 
olarak oldukça önemlidir ve bu konuda erken, gü-
venilir ve hızlı teşhis yapılabilecek yöntemler uy-
gulanarak hastalıkla mücadele, korunma ve kontrol 
çalışmaları yapılmasına ihtiyaç vardır.
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Özet: Sağımdan sonra sütler çoğu zaman büyük işletmeler tarafından hemen kullanılmamakta ve belli bir süre bekletil-
mektedir. Isı işlemi uygulanmamış sütlerde mikrobiyel aktivite yanında lipaz aktivitesi de artmakta ve kaliteyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu çalışmada yeni sağılmış taze çiğ süt örnekleri, soğuk zincir altında en kısa sürede laboratuvara 
getirilerek iki gruba (A: 4+ 1 °C’ de muhafaza edilen grup, B: 21+ 1 °C’ de muhafaza edilen grup) ayrılmıştır. Örnekler 
muhafaza öncesi (0. saat) ile muhafazanın 2., 4., 6., 8., 12., 24. 48. ve 56. saatlerinde mikrobiyolojik (toplam psikrofil 
aerob bakteri (TPAB), lipolitik bakteri (LB), laktik asit bakterileri (LAB) ve Pseudomonas spp.) ve kimyasal (lipaz en-
zim aktivitesi ve pH) açıdan incelenmiştir. Çalışma 6 tekrardan oluşmuştur. Sonuçta mikrobiyel yük her iki grupta (A ve 
B), 0. saat ile 8. saat arasında hızla artmıştır. Muhafazanın 8. saatinde A ve B grubu örneklerde Lipolitik bakteri sayısı 
sırasıyla 5 ve 7,7 kob / ml olarak tespit edilmiştir. Pseudomonas spp. sayısı ise muhafaza süresince artış göstermiş, ancak 
0-10. saat arasındaki artış daha hızlı olmuştur. Toplam psikrofil aerob bakteri yükü ise A ve B grubu arasında istatistikî 
olarak en belirgin fark 10. saatte gözlenmiştir (p<0.05). Laktik asit bakteri sayısında A ve B grubu arasında 8. saatten 
sonra istatistikî olarak daha anlamlı artışlar görülmüştür (p<0.05).
Anahtar kelimeler: Çiğ süt, lipaz aktivitesi, mikrobiyolojik kalite.

The detection microbiological quality and lipase activity of raw milk
Summary: The milk is not immediately use by large enterprises, after milking and certain period of time on hold. The 
heat treatment not applied milk increase microbial activity also lipase and negative effect to the quality. In this study, the 
new milking of fresh raw milk samples divided in two groups (A: 4+ 1 °C, B: 21+ 1 °C at storage group) which brought 
under cold chain. The samples were investigated microbiological (total psychrophile aerobe bacteria (TPAB), lipolitic 
bacteria (LB), lactic acid bacteria (LAB) and Pseudomonas spp.) and chemical (lipase activity and pH) in storage at 
hours 2nd, 4th, 6th, 8th, 12th, 24th, 48th ve 56th with before storage (0. hours). The study were repeated at 6 times. The 
number of hours of group A and B samples, respectively 5 and 7.7 lipolytic bacteria cfu / ml, respectively at 8th hours. 
Pseudomonas spp. increased number of storage period, but 0-10th between the time the increase was more rapid. The to-
tal psychotropic bacterial load statistically most significant difference between groups A and B, at 10th hours (p <0.05). 
Lactic acid bacteria group A and B showed a statistically significant increase in after 8th hours (p <0.05).
Key words: Raw milk, lipase activity, microbiological quality.

Giriş

Süt, geniş anlamda, bütün memeli hayvanların yav-
rularından sonra meme bezlerinde oluşturdukları 
biyolojik sıvı olarak tanımlanır [13]. Süt teknolo-
jisinde ‘’çiğ süt’’ denildiği zaman; süt hayvanının 
memesinden muntazam aralıklarla ve tam olarak 
sağılan, sonra soğutulan, içerisinden herhangi bir 
bileşeni alınmayan veya içerisine herhangi bir mad-
de ilave edilmeyen, işlenmek üzere süt fabrikalarına 
kabul edilen ve önceden herhangi bir işleme tabi tu-
tulmamış süt anlaşılmaktadır [7].

Aseptik koşullarda sağılan ve hemen analiz 
edilen sütün mililitresinde birkaç yüz bakteri bu-
lunurken, bir süre beklemiş ve asitliği artmış 1 ml 
sütteki bakteri sayısı yüz milyonları bulur. Bakteri 
sayısının artışında, sağılan sütün bekleme süresi ve 
muhafaza sıcaklığı da büyük rol oynar [7].

Çiğ sütün düşük sıcaklıkta depolanması ile 
mikrobiyal lipoliz önemli bir hale gelmiştir [10]. 
Çiğ sütün işleme tabi tutulmadan önce soğuk hava 
depolarında bekletilmesi gibi süt endüstrisindeki 
gelişmelerle beraber; yüksek pastörizasyon sıcak-
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lıklarındaki uygulamalar ve uzun raf ömrü temo-
durik psikotrofların önemine odaklanılmıştır. Aynı 
organizma içinde thermodurik ve psikrofilik özel-
liklerin kombinasyonu süt ürünlerinde bozulmalar 
için büyük bir potansiyel gösterir [6].

Çiğ sütte gelişen Psikrotrofik bakteriler sıklık-
la ısıya dirençli olan ekstraselüler lipazları üretme 
kabiliyetindirler. Lipaz aktivitesi pastörizasyon ya 
da UHT sonrasında süt ve süt ürünlerinde süt dışı 
tatların gelişimine katkıda bulunurlar. Ekstraselüler 
lipaz sentezi mekanizması ve bu bakteri tipinin sek-
resyonu sıklıkla araştırılmaktadır. Büyüme fazında-
ki bazı kültür şartları çevresel faktörler (pH, ısı ve 
havalandırma) ve nütrisyonel faktörler lipaz aktivi-
tesini uyarır [9].

Sağımdan sonra sütler çoğu zaman büyük iş-
letmeler tarafından hemen kullanılmamakta ve belli 
bir süre bekletilmektedir. Isı işlemi uygulanmamış 
sütlerde mikrobiyel aktivite yanında lipaz aktivitesi 
de artmakta ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Bu çalışma, çiğ süt örneklerinde mikrobiyolojik 
kalitenin belirlenmesi ve çiğ sütte bulunan lipaz en-
zimi ile mikrobiyel gelişme arasındaki ilişkiyi belir-
lemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot
Bu çalışmada, Sivas ilinden ulusal üretim yapan bir 
çiftlikten sağlıklı görünen 4 sağmal süt ineğine ait 
4 adet çiğ süt örneği alınmıştır. Sütü alınan inek-
lerin meme başı derileri sağım öncesi yıkanmıştır. 
Süt örnekleri, aseptik koşullarda direkt el sağımı 
ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF)’nun 
önerdiği şekilde alınmıştır. Aseptik koşullar altında 
temin edilen yaklaşık 200 ml süt örnekleri soğuk 
zincir altında (Ice box, 32 l, Ice pack Frizet Mod.
T350) laboratuara getirilmiş ve aynı gün içinde 
mikrobiyolojik ve kimyasal yönden analiz edil-
miştir. Numuneler iki gruba ayrılmıştır. Birinci 
grup (A) 4+ 1°C’de muhafaza edilen grup, ikinci 
grup (B) ise 21+ 1°C’de muhafaza edilen gruptur. 
Örnekler muhafaza öncesi (0. saat) ile muhafazanın 
2., 4., 6., 8., 12., 24., 48. ve 56. saatlerinde mikrobi-
yolojik ve kimyasal aktivite açısından incelenmiştir. 
Mikrobiyolojik olarak toplam psikrofil aerob bakte-
ri (TPAB), lipolitik bakteri (LB), laktik asit bakte-
rileri (LAB) ve Pseudomonas spp., kimyasal olarak 
lipaz enzim aktivitesi ve pH yönünden bakılmıştır. 
Çalışma 6 kez tekrar edilmiştir. 

Mikrobiyolojik analizler: Mikrobiyolojik 
analizler için, süt örnekleri bir parçalayıcının 
(Stomacher 400) özel torbasında 25 mL konulmuş 
ve üzerine steril %0.1’lik peptonlu sudan 225 mL 
ilave edilerek homojen hale getirilmiştir. Böylece 
örneğin 10-1 (1/10)’lik dilüsyonu hazırlanmıştır. 
Örneklerin her seyreltisinden 1’er ml kullanılarak 
iki seri halinde plak dökme metoduyla ekimleri 
yapılarak inkübasyon süresi sonunda 30-300 ko-
loni içeren plaklar değerlendirilmiştir. Toplam ae-
rob psikrofil bakteri sayımı için Plate Count Agar 
(PCA) (7±1°C’de 7 gün), toplam lipolitik bakte-
ri sayımı için Trybutyrin agar (TA) (30±1°C’de 
3 gün), Laktik asit bakteri sayımı için M17 Agar 
(30±1°C’de 48-72 saat) , Pseudomanas spp. sayım-
ları için Psedomonas Agar Base (PA) (25±1°C’de 
72 saat) kullanılmıştır.

Kimyasal analizler: Örneklerin pH değerleri 
pH metre ile ölçülmüştür. Lipaz enzim aktivitesi ise 
kültür süzüntüsünden substrat olarak p-nitrofenil-
palmitat (pNPP) [16] kullanarak spektrofotometrik 
yöntemle belirlendi. Substrat solusyonu hazırla-
nırken B solusyonuna (90 ml damıtılmış su içinde 
eritilmiş, 0.1 g arap zamkı ve 0.4 g Triton X-100), 
A solusyonu (10 ml propan-2-ol içinde çözülmüş 
30mg pNPP) damla damla eklenerek ve karıştırıla-
rak oluşturulmuştur. Substrat solusyonunun pH’sı 
tris tampon kullanarak 8,5’a ayarlanmıştır. Karışım 
örnek 9 ml substrat solusyonundan ve 1 ml uygun 
şekilde seyreltilmiş enzim örneğinden (kültür sü-
züntüsünden) oluşturulmuştur. Karışım örneği 150 
rpm’de çalışan çalkalıyıcıda 37°C’de 30 dakika 
boyunca inkübe edilmiş ve spektrofotometrede 410 
nm’de p-nitrofenol salınımı ölçülmüştür. Bir birim 
lipaz aktivitesi standart koşullar altında dakikada 
1mol p-nitrofenol enzim solusyonunu açığa çıkar-
dığı bulunmuştur [1].

İstatistiksel Analizler: Bu araştırmada, verile-
rin değerlendirilmesinde varyans analizi (ANOVA) 
testinden yararlanılmıştır. Ortalamalar, Fisher’in 
Least Significance Difference (LSD) metoduna 
göre ayrıştırılmıştır. Analizlerde Linear Regresyon 
Mix Modeller kullanıldı. Tüm analizlerde önem de-
recesi α = 0,05 olarak kabul edilmiştir. Bütün ana-
lizler Statistical Analysis Sytem (SAS) [11] progra-
mından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.
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Bulgular

Çiğ süt örneklerinin mikrobiyolojik, kimyasal ana-
liz sonuçları ve sonuçların istatistiksel değerlendir-
meleri Tablo 1 ve Tablo 2’de çalışma tekrarlarının 
ortalama değerleri log10 kob/ml hesaplanarak ve-
rilmiştir.

Mikrobiyel yük her iki grupta (A ve B), 0. saat 
ile 8. saat arasında hızla artmıştır. Muhafazanın 8. 
saatinde A ve B grubu örneklerde Lipolitik bakteri 

sayısı sırasıyla 5 ve 7,7 kob / ml olarak tespit edil-
miştir. Pseudomonas spp. sayısı ise muhafaza süre-
since artış göstermiş, ancak 0-10. saat arasındaki ar-
tış daha hızlı olmuştur. Toplam psikrofil aerob bak-
teri yükü ise A ve B grubu arasında istatistikî olarak 
en belirgin fark 10. saatte gözlenmiştir (p<0.05). 
Laktik asit bakteri sayısı +4°C ve +21°C grubu ara-
sında 8. saatten sonra istatistikî olarak daha anlamlı 
artışlar görülmüştür (p<0.05).

Tablo 1. Çiğ süt örneklerinin mikrobiyolojik analiz bulguları (log10 kob/ml)

Bakteri Gruplar 0 2 4 Süre (saat) 6 8 10 12 24 48

Toplam Psikrofil Aerob Bakteri
A 2,6y 3,1y 3,4y 3,9y 4,3zy 4,6a,z 4,9z 4,7z 5,1z

B 2,6y 2,8y 3,2 zy 3,6 z 3,9 z 3,7b, z 4,1 z 4,3 z 4,6 z

Pseudomonas
A 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,6 1,4 1,3 1,5

B 1,1 1,3 1,5 1,4 1,8 2,1 2,3 1,9 2,1

Laktik Asit Bakteri
A 2.9 2,9y 3,1y 3,2y 3,1b,y 3,1b,y 3,3b,y 4,1b,z 4,9b,z

B 2,9y 3,1y 3,3y 3,8y 4,1a,y 4,4a,y 4,3a,y 5,6a,z 6,3a,z

Lipolitik Bakteri
A 2,3x 2,6x 3,2b,x 4,6 b,yx 5 b,y 5,2 b,y 5,4 b,y 6,3 b,z 6,8 b,z

B 2,3x 2,9x 4,6a,y 6,1a,zy 7,7 a,z 7,9 a,z 8,3 a,z 9,1 a,z 9,8 a,z

a,b: aynı sütunda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiki açıdan farklıdır (p<0.05).
x,y,z: aynı satırda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiki açıdan farklıdır (p<0.05).

Muhafaza süresince mikrobiyel aktivitenin sey-
ri göz önüne alındığında, lipaz enziminin değişimi 
ile bir paralellik gösterdiği, özellikle lipolitik mik-
roorganizma sayıları ile lipaz aktivitesi arasındaki 
ilişkinin daha kuvvetli olduğu gözlemlenmiştir. 

Kimyasal analizlerdeki lipaz enzim aktivitesi 
de 8. saate kadar yükselmiş ve bundan sonraki saat-
lerde iniş çıkışlar gözlenmiştir. Muhafazanın 8. saa-

tinde A ve B grubu örneklerde lipaz aktivitesi 130,3 
U/L ve 248,4 U/L olarak tespit edilmiştir. 0, 2, 4, 
6 ve 8. saatlerdeki lipaz aktivitesi +21°C de +4°C 
ye göre daha yüksek artışı istatistikî olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05). pH değerleri ise 8. saate ka-
dar gruplar arasında paralellik göstermiş bu saatten 
sonra yükselen değerler istatistiksel olarak anlamlı 
görülmüştür (p<0.05).

Tablo 2. Çiğ sütte belirlenen mikroorganizmaların kimyasal analiz bulguları.

Gruplar 0 2 4 Süre(saat)6-8 10 12 24 48

Lipaz Aktivitesi
(U/L)

A 13,6b,x 58,4 b,y 98,73 b,y 112,2 b,zy 130,3 b,z 122,93 b,z 131,3 b,z 141,2 b,z 156,4 b,z

B 35,6a,x 77,06 a,x 132,4 a,y 198,4 a,y 248,4 a,z 250,2 a,z 256,4 a,z 248,4 a,z 256,6 a,z

pH
A 6,68 z 6,63 z 6,59 z 6,57 z 6,5a, z 6,5a, z 6,2a, zy 6a,y 5,8a,y

B 6,68z 6,6z 6,5z 6,5z 6,2b,z 6b,zy 6b,zy 5,2b,y 4,21b,y

a,b: aynı sütunda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiki açıdan farklıdır (p<0.05).
x,y,z: aynı satırda farklı üst simgeyi taşıyanlar istatistiki açıdan farklıdır (p<0.05).
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Tartışma ve Sonuç

İşlenmiş çiğ sütün içerdiği mikroorganizma sayısı 
pastörizasyonun başarısı ve süt ürünleri için önem-
lidir. Yüksek bakteri yoğunluğuna sahip sütlerin 
işlenmesi güçleşmekte, elde edilen ürünlerin kali-
tesini de düşürmektedir [14,15]. Çiğ sütün ve sıvı 
mamullerin muhafaza edildikleri sıcaklık dikkate 
alındığında psikotrof bakterilerin süt teknolojisinde 
ne derece önemli oldukları daha iyi anlaşılır [7].

Albenzio ve arkadaşlarının 2001 yılında yap-
mış oldukları çalışmada peynir üretim aşamasında 
mezofilik laktobasil üremesinde hem çiğ sütten hem 
de pastörize sütte artış olduğu gözlenmiştir. Çiğ süt-
teki 1. gündeki üreme 5,2 bulunurken, yaptığımız 
çalışmada A grubunda 4,1 ve B grubunda 5,6 sonuç-
larıyla paralellik göstermiştir.

Lipazlar gliserol ester hidrolazları [EC.3.1.1.3,) 
olarak bilinir ve esterlerin hidroliz ve sentezini kata-
lizleyen hidrolaz enzim sınıfına aittirler. Hayvansal 
ve bitkisel yağların normal koşullar altında tersinir 
hidrolizini katalizleyen enzimlerdir [4,8,17]. Süt 
lipoprotein lipaz (mLPL) (EC 3.1.1.1.34) süt yağ 
trigliseritlerinin lipolizinden sorumlu en temel li-
politik ezimdir [3]. Süt ve ürünlerin depolanacağı 
süreyi belirleyen bu olay lipaz enziminin aktivitesi 
sonucu oluşmaktadır.

Çiğ sütte lipolitik ve psikotrofik bakteri izo-
lasyonu ve identikasyonu çalışmasında 59 izolattan 
lipaz üretimi titrimetrik metod ile bakılmış, lipaz 
aktivitesi 8,5- 42 U/ml seviyelerinde bulunmuş, 24 
izolatta 21-25 U/ml ve 4 izolatta 30 U/ml’den fazla 
tespit edilmiştir [6]. Bu çalışmada ise lipaz enzim 
aktivitesinde 8. saate kadar yükselişi görülmüştür. A 
ve B grubu örneklerde lipaz aktivitesi 130,3 U/L ve 
248,4 U/L olarak tespit edilmiştir.

Aynı çalışmada 20 örnekte 5-9/ml lipolitik psi-
kotrofik aktivite bulunmuştur [6]. Bu çalışmada ise 
lipolitik bakteri sayısı A ve B grubunda 8. saatte sı-
rasıyla 5 ve 7,7 kob / mL olarak tespit edilmiştir.

 Desmasures ve arkadaşlarının 1997 yılın-
da yapmış oldukları çalışmada yaz ve kış aylarına 
göre karşılaştırmalı olarak 69 örnekte çiğ sütte top-
lam bakteri sayısına bakmışlardır. Mikrobiyolojik 
analiz sonuçlarında lactobacilli 72. saatte 30°C’de 
kış aylarında 39 örnekte ortalama değer olarak 
1,8x102±6,9x102 ml-1, yaz aylarında 28 örnek-
te 1,8x102±3,0x103 ml-1 olarak bulunmuştur. 

Lactococci 39 örnekte 1,8x102±1,2x103ml-1, 30 
örnekte 6,9x102±3,6x103ml-1 ise kış ve yaz ayla-
rı olmak üzere bulunmuştur. Bu çalışmadaki laktik 
asit bakteri yükü ise 1.günde A ve B grupları sırasıy-
la 4,1 ve 5,6 log10 kob/ml, 2. günde ise 4,9 ve 6,3 
log10 kob/ml bulunmuştur.

Süte karışan Pseudomonas’ların sütte hızla 
çoğalıp, çeşitli fermentasyonlara, parçalanmalara 
neden olduğunu ve bu faaliyetler sonucunda sütün 
renginde kokusunda, yapı ve kıvamında birçok deği-
şiklikler olduğunu göstermektedir [12]. Desmasures 
ve arkadaşlarının çiğ sütün mikrobiyolojik içeriği 
ile ilgili olan çalışmasında Pseudomonas çiğ süt-
te 48-72. saate 22°C’de kış aylarında 27 örnek-
te 2,0x103±1,2x103 ve yaz aylarında 18 örnekte 
1,8x103±1,6x104 ortalama değerleri tespit edilmiş-
tir [5].

Sonuçlar çiğ sütteki mikrobiyolojik aktivite ile 
lipaz aktivitesi arasında ilişki olduğunu ortaya koy-
maktadır. Elde edilen bulgulara göre yapılan bu ça-
lışmada muhafaza süresince mikrobiyel aktivitenin 
seyri göz önüne alındığında, lipaz enziminin deği-
şimi ile bir paralellik gösterdiği, özellikle lipolitik 
mikroorganizma sayıları ile lipaz aktivitesi arasın-
daki ilişkinin daha kuvvetli olduğu gözlemlenmiştir.

Süt mikroorganizmaların yaşaması ve üremesi 
için uygun bir ortam oluşturduğundan bu ürünün 
gerek temin koşullarının gerekse muhafaza koşul-
larının ne kadar önemli olduğu düşünülemez. Süt 
ürünlerinin kalitesi, ısıl işlem öncesi çiğ sütteki 
psikrotrofik flora tarafından salgılanan ısıya dirençli 
enzimlerden ve süt ürünlerinin soğukta depolanma-
sı boyunca gelişen psikrotroflar tarafından üretilen 
diğer metabolitlerden etkilenir.

Sonuç olarak çiğ süt az sayıda bakteri içerse 
bile sağımdan sonra çevreden çeşitli yollarla bu-
laşan mikroorganizmaların etkisiyle oldukça kısa 
sürede bozulur ve insanlarda hastalıklara yol açan 
birçok patojenin potansiyel kaynağını oluşturur.
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Summary: In a commercial rainbow trout farm located in the Aegean region of Turkey, a disease outbreak with an aver-
age mortality of 10% was recorded in rainbow trout broodstocks. The disease symptoms emerged at 10-12°C water tem-
perature after spawning periods. 6 bacterial isolates were obtained from 2 of the clinically infected rainbow trout brood-
stock. These isolates were observed to be Gram-positive cocobacilli and were identified phenotypically as Vagococcus 
salmoninarum. Isolates were also confirmed by using a PCR method with V.salmoninarum specific primers. Antibiotic 
susceptibility of strain VG3 was assessed by the Kirby-Bauer disk diffusion method, and the results showed that it was 
susceptible amoxycillin, ampicillin, enrofloxacin, norfloxacine, oxolinic acid and florfenicol. V.salmoninarum isolates 
isolated from different geographical region in Turkey were revealed to be related (0.73) as a result of ERIC-PCR.
Key words: Oncorhynchus mykiss, phenotypic, genotypic, characterization, Vagococcus salmoninarum.

Türkiye’nin Ege Bölgesindeki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) 
anaçlarında bir hastalık etkeni Vagococcus salmoninarum

Özet: Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan ticari bir alabalık çiftliğinde gökkuşağı alabalığı anaçlarında görülen bir 
hastalık esnasında ortalama %10 oranında bir ölüm kaydedildi. Hastalık belirtileri yumurtlama sonrası 10-12°C su 
sıcaklığında görüldü. Klinik olarak enfekte 2 anaç balıktan 6 adet bakteriyel izolat elde edildi. Bu izolatların Gr (+) ko-
kobasil oldukları tespit edildi ve fenotipik olarak Vagococcus salmoninarum olarak teşhis edildi. İzolatlar, aynı zaman-
da spesifik V. salmoninarum primerleri ile PCR metodu kullanılarak teyit edildi. VG3 suşunun antibiyotik duyarlılığı 
Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile belirlendi ve amoksisillin, ampisillin, enrofloksasin, norfloksasin, oksolinik asit 
ve florfenikole duyarlılık gösterdi. Türkiye’de farklı coğrafik bölgelerden izole edilen V. salmoninarum izolatlarının 
ERIC-PCR sonucuna göre ilişkili olduğu (0.73) görüldü.
Anahtar kelimeler: Oncorhynchus mykiss, fenotipik, genotipik, karakterizasyon, Vagococcus salmoninarum.

Introduction

Turkey’s natural resources and ecological situation 
is very suitable for aquaculture. Turkey also has a 
wide variety of freshwater and marine species com-
prising trout, carp, sea bass, sea bream, turbot, mus-
sel, crayfish, etc. Aquaculture is going to play an 
increasingly important role in the Turkish economy, 
as fishery products are the only products of animal 
origin that can be exported to the EU [17]. There 
has been a fast increase in the aquaculture produc-
tion in Turkey with the implementation of scientific 
and technological modernization. The percentage 
of aquaculture in total fish production has been ris-
ing every year. Rainbow trout are the main cultured 

freshwater fish species and raceways with floating 
cages are employed in culture of trout [7]. Turkey 
has become one of the top trout producing coun-
tries in Europe with an annual production of 75 567 
tonnes, or 47% of the country’s total aquaculture 
production [4].

New and emerging fish and shellfish diseases 
have caused substantial economic and environ-
mental impact in aquaculture [14]. Vagococcosis 
caused by Vagococcus salmoninarum is an emerg-
ing disease of rainbow trout in the European Union, 
causing mortality rates up to 50% in broodstock 
during the spawning period with water tempera-
ture of 10-12°C [11]. The disease was reported in 
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rainbow trout in Australia [13], France [9], Italy [6] 
and Spain [11,12] and in Atlantic salmon (Salmo sa-
lar) and brown trout (Salmo trutta) in Norway. In 
Turkey, the only vagococcosis infection was report-
ed from rainbow trout farms in the Mediterranean 
Region by Didinen et al., (2011).

Recently, a disease outbreak with mortality of 
10% was observed in rainbow trout broodstocks at 
12°C water temperature in post spawning periods. 
The diseased fish had similar clinical symptoms in-
cluding darkening of skin, hemorrhages on opercu-
lum, at the base of fins, in the abdomen and around 
the mouth, unilateral or bilateral exophthalmia, 
splenomegaly, anemia in the liver and pericarditis.

Thus, we presumed that the trout might be in-
fected by certain bacterial pathogens and we expect-
ed to isolate the pathogen from the diseased fish. 
In this article, we have described the isolation, phe-
notypic characterization of the pathogenic agent, V. 
salmoninarum, which caused infection in rainbow 
trout broodstock. The genetic relationship of this 
isolate and the V. salmoninarum (isolate) previously 
identified in Turkey was also determined.

Material and Methods
For bacteriological examinations, two moribund 
rainbow trout broodstock (1500-2000 g) from a 
commercial farm in the Aegean region of Turkey 
were selected. Sampling was done in March 2012 at 
which time the water temperature was 12°C. Samples 
from internal organs, kidney, spleen and liver, were 
streaked on trypticase soy agar (TSA) supplement-
ed with 5% sheep blood. The plates were incubated 
for 48 hours at 22±1 °C. After the incubation period, 
colonies were selected and pure cultures were made. 
Isolates were identified according to their morpholo-
gy, physiology and their biochemical and enzymatic 
properties. Conventional microbiological methods 
and miniaturizing systems (API 50CH and API 20 
STREP) were used for phenotypical characteriza-
tion of the isolates. Molecular identification of iso-
lates was carried out specific PCR using the oligo-
nucleotide primers of with V. salmoninarum pSal-1 
(5’-GTTTTAGCCGCATGGCTGAGATAT-3’) and 
pSal-2 (5’AGGTGGGAACAGTTACTCTCCCA-3) 
(Ruiz-Zarzuela et al., 2005). A 25 µl PCR master-
mix containing DEPC-treated water, 1xPCR Buffer, 
1.5 mM of MgCl2, 0.2 mM of each dNTP’s, 1.0 U 

Taq polymerase, 100 pmol of each primer and 5 µl 
template DNA was used. Amplification started with 
an initial denaturation step of 3 min. at 94°C. It was 
followed by 35 cycles which consisted of a dena-
turation step for 1 min. at 94°C, primer annealing 
at 55°C for 1 min, extension at 72°C for 1 min and 
a final extension at 72°C for 10 min. V. salmonina-
rum NCIMB 13133 and Lactococcus garviae ATCC 
43921 reference strains were used as a positive and 
negative control respectively.

A representative isolate VG3 isolated from kid-
ney of the 6 similar field isolates was tested for its 
antibiotic-resistance by the Kirby-Bauer disk diffu-
sion method on Mueller-Hinton agar (Oxoid). The 
antibiotics (Oxoid) were tested including amoxi-
cillin (30 μg), ampicillin (10), enrofloxacin (5 μg), 
flumequin (30 μg), erythromycin (15 μg), florfeni-
col (30 μg), norfloxacin (2 μg), oxolinic acid (2 μg), 
oxytetracycline (30 μg) and trimethoprim-sulphad-
iazine (25 μg). NCCLS standards were used for the 
evaluation of the results (NCCLS, 2001).

The clonal relationship among the Turkey 
isolates and the reference strain was deter-
mined with ERIC-PCR using the ERIC-2 primer 
(5’-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG–3’) 
which is specific for Enterobacterial repetitive in-
tergenic consensus (ERIC) sequences (Versalovic 
et al., 1991). The DNA profiles were analyzed with 
CHEF-DR® III, Quantity One® software (Bio-Rad 
Laboratories, Hercules, CA). The dendogram anal-
ysis was performed according to unweighted-pair 
group method (UPGMA). The DNA profiles were 
analyzed with CHEF-DR® III, Quantity One® soft-
ware (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). The 
dendogram analysis was performed according to 
unweighted-pair group method (UPGMA).

Findings
Only one type of colony was observed after 48 
hours of incubation of each plate. Overall 6 iso-
lates (VG1 to VG6) isolated from the liver, kidney 
and spleen were restreaked on TSA agar in order 
to obtain stock cultures. All isolates, which showed 
similar phenotypical characteristics, were detected 
as V. salmoninarum in conventional microbiologi-
cal methods and API systems. The phenotypic char-
acteristics of V. salmoninarum isolates are presented 
in Table 1 on the basis of conventional methods and 
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API 20 STREP miniaturized systems. Furthermore, 
all V. salmoninarum field isolates were confirmed 

by PCR assay using specific primers, giving the ex-
pected amplification product of 300 bp (Fig. 1).

Table 1. Phenotypical characterization of V. salmoninarum isolates.

Test methods
V. salmoninarum isolates (VG1- VG6)

Characteristics Reactions Test methods Characteristics Reactions
Microscope Gram stain + API 50 CH Glycerol -

Motility - Erythritol -
Shape Coccobacilli D-Arabinose -

Conventional Catalase - L-Arabinose -
Methods Oxidase - D-Ribose +

Haemolysis α D-Xylose -
Aesculin hydrolysis + L-Xylose -

Growth in NaCl 6,50% - D-Adonitol -
Growth at 10 °C + Methy-βD-xylopyranoside -

20 °C + D-Galactose -
37 °C + D-Glucose +
42 °C - D-Fructose +

Growth on McConkey agar - D-Mannose +
Sensitivity to O/129 + L-Sorbose -

Urease - L-Rhamnose -
Indole - Dulcitol -

Acid from:O/F F Inositol -
ONPG - D-Mannitol  
ADH - D-Sorbitol -
LDH - Methyl-αD-Mannopyranoside -
ODC - Methyl- αD-Glucopyranoside -

Nitrate reduction - N-Acetyl glucosamine +
H2S + Salicin +

Acid from Glucose + D-Cellobiose +
Mannitol + D-Maltose +
Inositol + D-Lactose -
Sorbitol + D-Melibiose -

Rhamnose - D-Saccharose -
Sucrose + D-Trehalose +

Melibiose - Inuline -
Amygdalin - D-Melezitose -
Arabinose + D-Raffinose -

API 20 STREP Lactose - Amidon -
Trehalose + Glycogene -

Inuline - Xylitol -
Raffinose - Gentiobiose +

Amygdalin + D-Turanose -
Glycogen - D-Lyxose -

β-Haemolysis - D-Tagatose +
Arbutin + D-Fucose -

L-Fucose -
D-Arabitol -
L-Arabitol -

 Potasium Gluconate -
Potasium 2- Ketogluconate -
Potasium 5 -Ketogluconate -

+:Positive, -:Negative.
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Fig. 1. V. salmoninarum specific PCR, 300 bp. M; 100-
1000 bp DNA ladder, 1: V. salmoninarum NCIMB 
13133, 2: V. salmoninarum field isolate (Aegean region), 
3: Lactococcus garviae ATCC 43921, 4: V. salmonina-
rum field isolate (Mediterranean region).

ERIC-PCR revealed different genotypic pro-
files for two Turkey isolates and the reference V. 
salmoninarum strain. The isolates were grouped un-
der a unique type and a cluster according to 70% 
similarity coefficient index. Isolates obtained from 
Turkey were found to be related to each other (0.73) 
(Fig. 2).

Fig. 2. Genotypic profiles and phylogenetic tree obtained 
with ERIC PCR 1: V. salmoninarum field isolate (Aegean 
region), 2: V. salmoninarum field isolate (Mediterranean 
region), 3: V. salmoninarum NCIMB 13133.

As a result of the antimicrobial sensitivity test 
with the representative isolate, sensitive to amoxi-
cillin, ampicillin, enrofloxacin, norfloxacin, oxo-
linic acid and florfenicol and resistant to flumequin, 
erythromycin, oxytetracycline and trimethoprim-
sulphadiazine was observed. The treatment was 
carried out orally with florfenicol (50 mg/kg body 
weight) supplemented feed for 10 days. Also, eggs 
obtained from infected fish were seen to hatch.

Discussion and Conclucsion

Streptococcosis in fish are defined as a disease com-
plex caused by a few Gram-positive cocci belong-
ing to different genera and species [15]. These in-
fections are classified under 2 groups etiologically 
such as warm water and cold-water streptococco-
sis [11,15]. Cold-water streptococcosis is reported 
to be less widespread than warm water strepto-
coccosis. Cold water streptococcosis caused by V. 
salmoninarum is an emerging disease of rainbow 
trout industry in European Union [11]. In Turkey, 
the only isolation of agent was accomplished in 
2011 from a commercial rainbow trout farm in the 
Mediterranean Region [5]. They reported that the 
disease has an approximate mortality rate of 55% in 
the two-month period. Therefore, V. salmoninarum 
is very important pathogen for rainbow trout. In the 
present study, the first isolation of V. salmoninarum 
in the Aegean region, shows that the disease spreads 
to different geographic regions and will gain impor-
tance in the future.

Diseased rainbow trout showed darkening of 
skin, hemorrhages on operculum, at the base of fins, 
in the abdomen and around the mouth, unilateral 
or bilateral exophthalmia, splenomegaly, anemia 
in the liver and pericarditis. Clinical findings were 
similar to those previously described by Michel et 
al., 1997, Ruiz-Zarzuela et al., 2005, Didinen et al., 
2011. Varying mortality rates observed in different 
cases are thought to be related to stress factors such 
as population density, low water quality, photope-
riod applications [5]. In our study, the infection has 
mortality at level of 10%, which was found to be 
lower than the rates suggested by previous reports 
in France and Turkey [5,8]. Ruiz-Zarzuela et al., 
(2005) reported the mortality rates in rainbow trout 
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were between 11-36% during 1999-2001 in Spain. 
This finding was similar to the present study.

Classical microbiological methods and rapid 
diagnostic kits such as API 20 STREP and API 50 
CH are used for the identification of V.salmoniarum 
isolates [5,8,11]. Phenotypical characterization 
study has revealed that these isolates have many 
common biochemical properties but some charac-
teristics show variations among strains. Previous 
reports have shown that acid production from ri-
bose, sorbitol, L-sorbose, cellobiose, maltose, 
β-gentiobiose and L-fucose vary among strains 
[8]. Also, Ruiz-Zarzuela et al., (2005) have de-
clared that catalase, H2S production, growth on 
MacConkey agar, hippurate hydrolysis, pyrolidonyl 
arylamidase, α-galactosidase and alkaline phospha-
tase enzyme production, and acid production from 
mannitol, sorbitol, lactose, L-arabinose, D-xylose, 
L-sorbese, rhamnose, inositol, saccharose and me-
lecytose vary among different strains. The V. salmo-
ninarum isolates in this study are observed to have 
common phenotypical characteristics and these 
characteristics are found to be similar with other 
researchers’ findings [8,11] When compared to the 
V. salmoninarum isolates from the previous study 
[5], differences in H2S production and in acid pro-
duction from maltose, saccharose and β-gentibiose 
were observed. Also, the ability of growth at 37 °C 
of V. salmoninarum isolates in this study is found 
to similar to reports by Didinen et al. (2011) and 
Michel et al., (1997), but different from those of 
Ruiz-Zarzuela et al. (2005).

V. salmoninarum’s resistance to sulphonamides 
has been reported in the previous studies [5,8,11]. V. 
salmoninarum were also resistant to trimethoprim-
sulphadiazine in this study. In addition, Didinen 
et al., (2011) noted that V. salmoninarum showed 
resistance to oxytetracycline. The same result was 
also observed in this study.

In the current study V. salmoninarum isolates 
were sensitive to amoxicillin, ampicillin, enro-
floxacin, norfloxacin, oxolinic acid and florfenicol. 
Didinen et al., (2011) also reported similar results 
with respect to amoxicillin, ampicillin, enrofloxa-
cin and florfenicol. In contrast, Ruiz-Zarzuela et al., 
(2005) noted that the majority of V. salmoninarum 
strains were resistant to amoxicillin and ampicillin.

Ruiz-Zarzuela et al., (2005) have declared that 
erythromycin and oxytetracycline are effective only 
in short term treatments that last for 5-7 days and 
that mortality rate can be lowered after prolonged 
periods of treatment which can lead to antibiotic 
resistance. Didinen et al., (2011) reported that V. 
salmoninarum isolates were susceptible to erythro-
mycin and doxycycline but these antibiotics were 
found to be in effective during treatment. In this 
work, florfenicol was found to be effective in vitro 
and in vivo.

Molecular typing is a powerful tool in deter-
mining the clonal relations between isolates ob-
tained from different hosts or environment and it 
provides evidence on common infection routes of 
pathogenic agents. In the epidemiological analyses 
of bacteria, several genotyping strategies such as 
restriction fragment length polymorphism (RFLP), 
pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), randomly 
amplified polymorphic DNA analysis (RAPD) and 
repetitive-sequence-based polymerase chain reac-
tion (Rep-PCR) have been used. PFGE is consid-
ered to be the best method in typing bacteria but 
technical hardships and its laborious process create 
limitations for routine applications. RAPD and Rep-
PCR are fast and easily applicable methods when 
compared to PFGE [3]. Lately, ERIC PCR has be-
come popular in determining the genetic relations 
between bacterial fish pathogens [1,3,10]. In this 
study, genotyping of V. salmoninarum isolates with 
the ERIC PCR method using the ERIC2 primer was 
achieved and epidemiological application of this 
method was found to be possible. Although isolates 
from Turkey were found to be closely related, geno-
typic analyses of isolates from other countries are 
necessary for determining whether these isolates are 
native.

The mortality levels of vagococcosis cases are 
observed to rise as fish are exposed to stress factors 
[8]. This fact emphasizes the importance of animal 
welfare and good husbandry. For this reason, op-
timum conditions have to be provided during fish 
production. As V. salmoninarum has the potential to 
be an emerging fish pathogen, vaccine applications 
will gain importance in the future for prevention 
and control purposes.
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Özet: Bu çalışmada, 2008-2011 yılları arasında Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü sorumluluğundaki il-
lerden gelen kan serum örnekleri ve koyun fötal materyaller incelendi. Toplam 1579 koyun serum örneğinin 321 (%20
.32)’i Brucella antikorları yönünden komplement fiksasyon testi ile pozitif bulunurken, bakteriyolojik incelemeye alı-
nan 252 koyun fetus materyalinin 47 (%18.65)’sinde Brucella spp. izole edilmiştir. 2008 yılı ve ardı sıra gelen 3 yıl 
zarfında, Brucella antikor pozitifliği sırasıyla; %25.10 (59/235), %25.76 (42/163), %21.84 (71/325), %17.40 (149/856) 
bulundu. Laboratuvarımıza gönderilen koyun fetus materyallerinin bakteriyolojik incelemesi neticesinde, 2008 yılı ve 
ardı sıra gelen 3 yıl zarfında, Brucella spp. izolasyon oranı ise sırasıyla; %10.93 (7.64), %25.58 (11/43), %21.81 (12/55) 
ve %18.88 (17/90) olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçların söz konusu yıllar içerisindeki dağılımları, daha önce ya-
pılan 2 retrospektif çalışma ve 2011 surveylans sonuçları ile karşılaştırılarak, bölgede en son koyun Bruselloz durumu 
konusunda bilgi edinildi.
Anahtar kelimeler: Koyun, Brucella, seroloji, fetus, bakteriyoloji.

Investigation of sheep Brucellosis between 2008-2011 and comparison of the results with 
the previous years

Summary: In this study, between 2008-2011, the blood serum samples and sheep fetus materials transferred from the 
provinces under the responsibility of Central Veterinary Control Research Institute were examined. While 321 out of 
1579 (20.32%) sheep blood sera were found to be positive by complement fixation test, of the bacteriologically exam-
ined sheep fetus materials, Brucella spp. was isolated from the 47 out of 252. In 2008 and subsequent 3 years, Brucella 
antibody positivity was found to be 25.10% (59/235), 25.76% (42/163), 21.84% (71/325), and 17.40% (149/856), re-
spectively. As a result of the bacteriological examination of sheep fetus materials, in 2008 and subsequent 3 years, 
Brucella spp. isolation rate was determined as 10.93% (7.64), 25.58% (11/43), 21.81% (12/55), and 18.88% (17/90), 
respectively. The distribution of the results among the years was compared with the results of 2 retrospective studies 
and 2011 Brucella Surveillance. As a result, the latest information about sheep Brucellosis was obtained in the region. 
Key words: Sheep, Brucella, serology, fetus, bacteriology.

Giriş

Bruselloz, 5 kıtada görülen ve halen birçok geliş-
miş ülkede kontrol edilemeyen ciddi bir halk sağlığı 
problemidir [7]. Özellikle Brucella melitensis’ in 
neden olduğu Bruselloz, yıllık 500.000’nin üzerin-
de rapor edilen insan vakası ile dünyada en yaygın 
görülen zoonozlardan biridir [25]. Massis ve ark. 
[10], içinde İtalya’nın da bulunduğu birçok ülkede 
insan Bruselloz vakalarının %99’unun B. meliten-
sis orijinli olduğunu ortaya koymaktadır. Akdeniz 
kuşağı, Ortadoğu ve orta Asya ülkelerinde, koyun 
ve keçilerde endemik seyretmekle birlikte [22, 

23], Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Güneydoğu 
Asya ve Okyanus ülkeleri hastalıktan aridir [13]. 
Taleski ve ark. [29] B. melitensis’in Makedonya ve 
Yunanistan’da koyun, keçi ve insanlarda oldukça 
önemli bir hastalık etkeni olduğunu, Hırvatistan’da 
koyun keçi ve insanlarda hastalık etkeni olarak sık-
lıkla karşılaşıldığını rapor etmişlerdir. Hayvan bru-
sellozu, ülkeler arası hayvan ve hayvansal ürünlerin 
ithalatını sekteye uğratmakla birlikte, koyun ve ke-
çilerde atık ve infertiliteye neden olmasından dolayı 
oldukça önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır 
[1, 7].
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Dünya’da koyun-keçilerde yapılan serolojik 
çalışmalara örnek vermek gerekirse; Špičić ve ark 
[26], Hırvatistan’da 2008 yılı surveylans sonuçla-
rını yayınladıkları çalışmalarında 11137 koyun-ke-
çi serum örneğinin %3.3’ünde Brucella pozitifliği 
tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Buna karşın 2007 
yılında Japonya’da Brucella yönünden serolojik 
olarak incelenen 257 koyun serumunun negatif ol-
duğu bulunmuştur [14]. Hindistan’da yapılan bir se-
roprevalans çalışmasında, rastgele toplanan koyun 
serumlarında 2010-2012 zaman periyodu içinde 
%14.4 Brucella prevalansına rastlanırken, entegre 
çiftliklerde yapılan serolojik incelemede B. meli-
tensis prevalansı %3.23 oranında bulunduğu bil-
dirilmiştir [20]. Ülkemizde koyun brusellozunun 
seroepidemiyolojisi üzerine yapılan çalışmalar bu-
lunmaktadır. Şahin ve Yıldız [28] Hatay’da incele-
dikleri 462 koyunun 155’ini (%33.5) ve 458 keçinin 
177’sini (%38.6) seropozitif bulduklarını bildirmiş-
lerdir. Aynı araştırmacılar, atık yapan 72 koyunun 
56’sında (%77.8), 157 keçinin 71’inde (%45.2) ve 
abort yapmayan 390 koyunun 99’unda (%25.4), 301 
keçinin 106’sında (%35.2) seropozitiflik tespit et-
tiklerini belirtmişlerdir. 2004-2006 yılları arasında, 
Kars yöresinde abort yapmış koyunlarda yapılan bir 
seroepidemiyolojik çalışmada, 16 farklı çiftlikten 
toplanan 400 koyun serum örneğinin, 147 (%36.7), 
142 (%35.5), 139 (%34.75) ve 135 (%33.75)’inde 
sırasıyla SAT, RAT, RBPT ve CFT ile seropozitiflik 
tespit ettiklerini bildirmişlerdir [9].

Koyun brusellozunun konvansiyonel kültü-
rel yöntem ve günümüzde moleküler yöntemler-
le teşhisinin yapıldığı pek çok çalışma mevcuttur. 
Malezya’da yapılan bir çalışmada, 300 keçiden 
topladıkları vajinal svap örneklerinin 4’ünde B. 
melitensis izole ve identifiye ettiklerini bildirmiş-
lerdir [3]. Aynı ülkenin batısında yapılan bir diğer 
çalışmada, 143 seropozitif keçinin 7’sinde B. meli-
tensis izole ve identifiye edildiği raporlanmıştır [6]. 
Ürdün’de PCR ile incelemek üzere atık hikayesi 
olan 107 keçi ve 81 koyundan toplanan toplam 250 
biyolojik örnekte %41.9’unun Brucella spp. izole 
edildiği, izole edilen örneklerin 61’inin B. meliten-
sis bulduklarını raporlamışlardır [24]. Ülkemizde B. 
melitensis’in gerek bakteriyolojik gerekse serolojik 
incelemesi üzerine çalışmalar çok uzun yıllardır 
yayınlanmaktadır. [11, 16, 17, 18, 21, 30, 31, 32]. 
Erdenliğ ve Şen [12], 2000 yılında yaptıkları çalış-

malarında, koyunlardan izole ettikleri 78 Brucella 
izolatının identifikasyonu sonucunda, %88.5’inin 
B. melitensis biovar 3 ve %11.5 B. melitensis biovar 
1 olduğunu bildirmişlerdir. Şahin ve ark. [27]’nın 
2004-2006 arasında kuzulama mevsiminde atık 
fetuslardan topladıkları 84 mide içeriği ve akciğer 
örneğinin %29.76’sından B. melitensis izole ve 
identifiye ettiklerini bildirmişlerdir. Buyukcangaz 
ve ark. [8], ülkemizin kuzey-batısında, kuzulama 
mevsiminde atık yapan 55 koyunun 21’inde ve 10 
keçinin 1’inde B. melitensis izole ve identifiye et-
tiklerini yayınlamışlardır.

Bu çalışmada, 2008-2011 yılları arasında 
Enstitümüze bağlı değişik illerden Bruselloz şüphe-
siyle gönderilen koyun kan serumu ve koyun fötal 
materyallerinde Brusellozun yıllara bağlı dağılımı 
ve daha önce laboratuvarımız tarafından yapılan 
retrospektif çalışmalar ve 2011 yılı Brucella sur-
veylans çalışmasının verileri ile bu çalışmada elde 
edilen sonuçların yıllara bağlı seyrinin değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Serum ve Atık Fötal Materyal Örnekleri: 2008-
2011 yılları arasında Veteriner Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü (VKMAE), Yetiştirme 
Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı’na, Enstitümüz so-
rumluğundaki illerden (Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, 
Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Çankırı, 
Karabük, Bartın, Bolu, Kastamonu, Eskişehir ve 
Zonguldak) gönderilen toplam 1579 adet koyun 
kan serumu ve 252 koyun fötal materyali Brusella 
yönünden incelenmek üzere gönderildi. Serum ve 
fötal materyal örneklerine ait ayrıntılı bilgi, tablo 1 
ve 2’de sunulmuştur.

Rose Bengal Plate Testi (RBPT): Pendik 
Veteriner Kontrol Enstitüsü (PVKE)’nden temin 
edilen, RBPT antijeni kullanılıp, RBPT yapıldı [3].

Brucella Serum Aglutinasyon Testi (SAT): 
PVKE’nden sağlanan, B. abortus S99 suşu ile ha-
zırlanmış tüp aglutinasyon test antijeni kullanıldı. 
Serumdaki Brucella aglutinasyon derecesi mililit-
rede IU olarak değerlendirildi. Mililitrede 30 veya 
daha fazla IU içeren serum pozitif kabul edildi [3]. 

Komplement Fiksasyon Testi (KFT): 
PVKE’nden sağlanan KFT antijeni ile yapıldı. 
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Serumlardan 20 IKFTU/ml veya daha yukarı titre-
lerde reaksiyon verenler pozitif kabul edildi [3]. 

Bakteriyolojik inceleme: Gönderilen koyun 
fötal materyaller Office International Des Epizooties 
[4]’a göre incelendi.

Bulgular

Seroloji sonuçları: 2008-2011 zaman periyodunda, 
incelenen toplam 1579 serum örneğinin 321 (%20
.32)’i Brucella antikorları yönünden komplement 
fiksasyon testi ile pozitif bulundu. 2008 yılı ve ardı 
sıra gelen 3 yıl zarfında, Brucella antikor pozitif-
liği sırasıyla; %25.10 (59/235), %25.76 (42/163), 
%21.84 (71/325), %17.40 (149/856) bulundu. Atık 
yapan koyun serumlarının seroloji ile incelenmesi 
sonucunda, 2008-2011 arasındaki 4 yıllık periyotta, 
Ankara için belirlenen oran, %6.03, %25, %0, %1.6; 
Çankırı için %0, %75, %25.67, %10.72; Çorum için 
%21.21, %20, %30.07, %22.44 ve Yozgat’ta ise %0, 
%18.75, %7.69, % 20’dir. Karabük ve Eskişehir il-
lerinden 2008-2010 arasındaki 3 yıllık periyotta 
Brucella şüpheli serum gönderilmemiş, 2011 yılın-
da ise gönderilen serum örneklerinde, Eskişehir ve 
Karabük için sırasıyla; %29.95 ve %7.27 oranında 
pozitiflik tespit edilmiştir. Kayseri ve Kırşehir’den 
2009 ve 2011 yıllarında şüpheli serum gönde-
rimi olmamış, 2008 yılında Kayseri’de %9.09, 
Kırşehir’de %0 oranı bulunurken, 2010’da aynı iller 
için Brucella pozitif antikor oranı sırasıyla; %22.22 
ve %16.66’dır. Zonguldak’tan 2008 ve 2011’de la-
boratuarımıza şüpheli serum gönderilmezken, 2009 
ve 2010’da, gönderilen serum örneklerinin serolojik 
incelemesi sonucu bulunan oran sırasıyla; %33.33 
ve %0’dır. Kastamonu’dan 2010 ve 2011 yıllarında 
serum örneği yollanmış ve sırasıyla; %15.78 ve %40 
pozitiflik tespit edilmiştir. 2011’de Kırıkkale’den 
gelen numunelerde belirlenen oran; %7.27 iken 
2008 ve 2010 yıllarında %0’dır. Bolu’da 2009’da 
Brucella antikor pozitif serum oranı, %17.30, 
2011’de %3.54 bulundu. Nevşehir’den sadece 2008 
yılı için numune gönderimi olmuş ve %33.33 pozi-
tiflik tespit edilmiştir (Tablo 1).

Bakteriyoloji sonuçları: Atık yapan koyunlara 
ait materyallerden Brucella yönünde yapılan bakte-
riyolojik inceleme sonucunda; 4 yıl boyunca ince-
lenen toplam 252 materyalin 47 (%18.65)’sinden 
Brucella spp. izole edildi. Laboratuvarımıza gönde-
rilen atık materyallerinin bakteriyolojik incelemesi 
neticesinde, 2008 yılı ve ardı sıra gelen 3 yıl zarfın-
da, Brucella spp. izolasyon oranı sırasıyla; %10.93 
(7/64), %25.58 (11/43), %21.81 (12/55) ve %18.88 
(17/90) olarak bulundu. Atık yapan koyun materyal-
lerinin bakteriyolojik incelemesi sonucunda, 2008 
-2011 yıllarını kapsayan 4 yıllık periyotta, sırasıyla; 
Ankara’da %9.52, %29.16, %12, %20 oranlarında 
Brucella spp. izole edilirken, Çankırı’da izolasyon 
oranı %0, %60, %50.00, %0; Bolu için oran %0, 
% 0, %40, %28.57 ve Eskişehir’de ise %33.33, 
%12.50, %33.33, % 33.33 olarak tespit edilmiştir. 
(Tablo 2).

Çorum, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve 
Zonguldak’tan 2009 yılında; koyun atık mater-
yali gelmemiş olup, 2008’de gelen materyaller-
den Brucella spp. izole edilmemiştir. 2010’da ise 
Çorum’dan gelen 4 örneğin 1’inde (%25) Brucella 
spp. izole edilirken, diğer illerden gelen atık mater-
yallerinden Brucella spp. izole edilmemiştir. 2011 
yılında ise Çorum, Kırıkkale ve Zonguldak’ta izolas-
yon oranının sırasıyla; %16.66, %50.00 ve %33.33 
olduğu görüldü. Nevşehir ve Kastamonu’dan ise 
2008 ve 2009 yıllarında hiç atık materyali gönde-
rilmezken, 2010’da Nevşehir’den sadece bir adet 
koyun atık materyali gönderilmiş, o da Brucella 
yönünden pozitif bulunmuştur. Nevşehir ve 
Kastamonu’dan 2011 yıllarında gönderilen atık 
materyallerinde Brucella spp. izole edilmemiş-
tir. Yozgat’tan 2008’de hiç numune gönderilme-
miş, 2009 ve 2010 yıllarında gelen numunelerden 
Brucella izolasyonu olmamıştır. 2011’de ise gelen 
4 numunenin 1’i (%25) Brucella yönünden pozitif 
bulunmuştur. Karabük’ten 2009 ve 2011 yıllarında 
şüpheli numune gönderilmezken, 2008 ve 2010 yıl-
larında gönderilen 1’er adet koyun atık materyalle-
rinden Brucella spp. izole edilmiştir (Tablo 2).
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Tablo 1. Serolojik inceleme ile koyun bruselloz sonuçları

Numunenin
geldiği ilin
adı

YILLAR

2008 2009 2010 2011

Gelen
numune
adedi

Brucella
pozitif serum
sayısı (%)

Gelen
numune
adedi

Brucella
pozitif serum
sayısı (%)

Gelen
numune
adedi

Brucella
pozitif serum
sayısı (%)

Gelen
numune
adedi

Brucella
pozitif serum
sayısı (%)

Ankara 97 36 (%6.03) 16 4 (%25) 2 0 (%0.00) 701 11 (%1.56)
Çankırı 3 0 (%0.00) 16 12 (%75) 74 19 (%25.67) 261 28 (%10.72)
Çorum 99 21 (%21.21) 50 10 (%20) 133 40 (%30.07) 98 22 (%22.44)
Kayseri 11 1/11 (%9.09) - - 9 2 (%22.22) - -
Kırşehir 13 0 (%0.00) - - 24 4 (%16.66) - -
Nevşehir 3 1 (%33.3) - - - - - -
Yozgat 4 0 (%0.00) 16 3 (%18.75) 39 3 (%7.69) 25 5 (%20.00)
Kırıkkale 5 0 (%0.00) - - 15 0 (%0.00) 55 4 (%7.27)
Bolu - - 52 9 (%17.30) - - 54 3 (%3.54)
Zonguldak - - 12 4 (%33.33) 10 0 (%0.00) - -
Kastamonu - - - - 19 3 (%15.78) 5 2 (%40.00)
Eskişehir - - - - - - 247 74 (%29.95)
Karabük - - - - - - 55 4 (%7.27)

Toplam 235 59 (%25.10) 163 42 (%25.76) 325 71(%21.84) 856 149 (%17.40)

Tablo 2. Bakteriyolojik inceleme ile koyun Bruselloz sonuçları

Numunenin
geldiği ilin
adı

YILLAR

2008 2009 2010 2011

Gelen
numune
adedi

Pozitif
örnek sayısı
(%)

Gelen
numune
adedi

Pozitif
örnek sayısı
(%)

Gelen
numune
adedi

Pozitif
örnek sayısı
(%)

Gelen
numune
adedi

Pozitif
örnek sayısı
(%)

Ankara 42 4 (%9.52) 24 7 (%29.16) 25 3 (%12.00) 40 8 (%20.00)
Çankırı 2 0 (%0.00) 5 3 (%60) 4 2 (%50.00) 8 0 (%0.00)
Çorum 1 0 (%0.00) - - 4 1 (%25.00) 6 1 (%16.66)
Kayseri 6 0 (%0.00) - - 1 0 (%0.00) 2 0 (%0.00)
Kırşehir 1 0 (%0.00) - - 1 0 (%0.00) 4 0 (%0.00)
Nevşehir - - - - 1 1 (%100) 1 0 (%0.00)
Yozgat - - 5 0 (%0.00) 1 0 (%0.00) 4 1 (%25.00)
Kırıkkale 2 0 (%0.00) - - 3 0 (%0.00) 4 2 (%50.00)
Bolu 2 0 (%0.00) 1 0 (%0.00) 5 2 (%40) 7 2 (%28.57)
Zonguldak 1 0 (%0.00) - - 1 0 (%0.00) 4 1 (%25.00)
Kastamonu - - - - 1 0 (%0.00) 4 0 (%0.00)
Eskişehir 6 2 (%33.33) 8 1 (%12.50) 6 2 (%33.33) 6 2 (%33.33)
Karabük 1 1 (%100) - - 1 1 (%100) - -

Toplam 64 7 (%10.93) 43 11 (%25.58) 55 12 (%21.81) 90 17 (%18.88)
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Tartışma ve Sonuç

Laboratuvarımızda 1993-1997 ve 2003-2007 peri-
yodunda yapılan 2 retrospektif çalışmada Brucella 
antikor pozitifliği, sırasıyla %15.60 (1909/12199) 
(Tablo 3) [17] ve %14.99 (395/2635) (Tablo 4) 
[19] bulunurken, 2008-2011 periyodunda Brucella 
antikor pozitifliği %20.32 (321/1579) olarak tespit 
edilmiştir (Tablo 1). Her 3 retrospektif çalışmada 
da Brucella antikor pozitifliği, %15-20 arasındadır. 
2011 yılında yapılan Ulusal Brucella surveylans 
çalışmasında, Brucella pozitiflik oranı ise %3.83 
olarak yayınlanmıştır [5] Laboratuvarımız tarafın-
dan yapılan her üç serolojik çalışmada, tespit edilen 
oranın yüksek olmasının; gönderilen koyun serum 
örneklerinin atık yapan hayvanlara veya atık yapan 
sürülerde barındırılan ve risk altında olduğu düşü-
nülen koyunlardan alınmış olması kaynaklı olduğu 
düşünülmüştür.

Tablo 3. 1993-1997 yılları arasında abort yapmış koyun-
ların kan serumlarından elde edilen sonuçlar [17].

Yıl Brucella
Serum Pozitif %

1993 905 113 12.48
1994 1055 145 13.74
1995 2062 239 11.59
1996 5488 853 15.54
1997 2689 559 21.42
Toplam 12199 1909 15.60

Tablo 4. 2003-2007 yılları arasında abort yapmış koyun-
ların kan serumlarından elde edilen sonuçlar [19]. 

Yıl Brucella
Serum Pozitif %

2003 647 66 10,20
2004 336 115 34,22
2005 567 106 18,69
2006 154 64 41,55
2007 931 44 4,72
Toplam 2635 395 14.99

2011 yılında laboratuarımıza gönderilen 856 
serumun 149 (%17.40)’unda Brucella antikorlarına 
rastlanırken (Tablo 1), 2011 Ulusal Brucella survey-
lans çalışmasında serolojik incelemeye alınan 13757 
serumun 528 (%3.83)’inde pozitiflik tespit edilmiş-

tir (Tablo 5). Brucella Surveylans çalışmasında se-
rolojik incelemeye alınan serum örneklerinin tümü-
nün rastgele toplanan serum örnekleri olmasından 
dolayı tespit edilen %3.83’lük pozitiflik, 2011 yılı 
laboratuvarımız sonuçlarıyla kıyaslandığında düşük 
bulunmuştur. 2008-2011 aralığında, laboratuvarı-
mıza Bartın ilinden ne serolojik ne bakteriyolojik 
muayene için numune gönderilmediği, ancak 2011 
Brucella Surveylans çalışmasında %16.66 antikor 
pozitifiği ile Bartın’ın Enstitümüz sorumluluğunda-
ki iller arasında 2’nci sırada yer aldığı gözlenmiştir 
(Tablo 5). 2011 yılında Kayseri, Kırşehir, Nevşehir 
ve Zonguldak illerinden laboratuarımıza serolojik 
inceleme için numune gönderilmediği ancak 2011 
yılı surveylans çalışmasına göre sırasıyla bu 3 il 
için Brucella pozitifliğinin %8.09, %3.33, %17.27, 
%2.09 olduğu gözlenmiştir (Tablo 5). Bunun yanı 
sıra; Ankara için 2011’de belirlenen oran %1.56 iken 
(Tablo 1), surveylansta %4.23 bulunmuştur (Tablo 
5). Ankara, Bartın, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve 
Zonguldak illerinde surveylans sonuçları laboratu-
varımız sonuçları ile kıyaslandığında, tespit edilen 
yüksek pozitiflikle, bu illerde serolojik incelemeye 
gerekli önemin verilmediği ve numune gönderilme-
diği sonucuna varılmıştır.

Tablo 5. 2011 Yılı Koyun Bruselloz Surveylans Sonuç-
ları [5]

İl Serum Sayısı Pozitif Sonuç (%)
Ankara 1040 44 (%4.23)
Bartın 152 25 (%16.44)
Bolu 1145 36 (%3.14)
Çankırı 892 36 (%4.03)
Çorum 1200 33 (%2.75)
Eskişehir 1260 67 (%5.31)
Kastamonu 1151 6 (%0.52)
Karabük 401 2 (%0.49)
Kayseri 840 68 (%8.09)
Kırıkkale 1130 48 (%4.24)
Kırşehir 991 43 (%4.33)
Nevşehir 110 19 (%17.27)
Yozgat 1394 79 (%5.66)
Zonguldak 1051 22 (%2.09)
Toplam 13757 528 (%3.83)

Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, 
Karabük, Kırıkkale ve Yozgat illeri için 2011 labo-
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ratuvarımız sonuçları (sırasıyla; %10.72, %22.44, 
%29.95, %40, %7.27, %7.27 ve %20) (Tablo 1) ve 
surveylans sonuçları (%4.03, %2.75, %5.31, %0.52, 
%0.49,%4.24 ve %5.66) (Tablo 5) karşılaştırıldığın-
da; laboratuvarımıza atık yapan koyunlardan veya 
risk altında olduğu düşünülen koyunlardan topla-
nan, az sayıda serumun gönderilmesinin Brucella 
antikor pozitiflik oranını arttırdığı düşünülmektedir.

Laboratuvarımızın 1993-1997 ve 2003-2007 
periyodunda yaptığı 2 retrospektif çalışmada, sı-
rasıyla; 297 atık materyalinin 100 (%33.70)’ünde 
(Tablo 6) [17], 463 materyalin 139 (%30.02)’unda 
(Tablo 7) [19] Brucella spp. izole edildiği gözlem-
lenirken, bu çalışmada incelenen 252 atık materya-
linin 47 (%18.65)’si bakteriyolojik yönden Brucella 
spp. pozitif bulunmuştur. Bu çalışmayla birlikte 2 
retrospektif çalışmanın sonuçları kıyaslandığında; 
izolasyon oranında kademeli bir düşüşün olduğu 
gözlenmektedir. Dörder yıllık zaman periyotları 
zarfında yıllara bağlı bakteriyolojik inceleme için 
gönderilen numunenin dalgalı bir seyir izlediği ve 
gelen atık materyalinin azalması dolayısıyla da izo-
lasyon oranının düştüğü gözlemlenmiştir. 

Tablo 6. 1993-1997 yılları arasında aborte fetuslardan 
izole edilen Brucella spp. oranları [17] 

Yıl Fetus
Brucella spp.

+ %
1993 51 25 49.00
1994 65 13 20.00
1995 70 29 41.40
1996 63 24 38.10
1997 48 9 18.75
Toplam 297 100 33.70

Tablo 7. 2003-2007 yılları arasında aborte fetuslardan 
izole edilen Brucella spp. oranları [19].

Yıl Fetus
Brucella spp.

+ %
2003 60 23 38.33
2004 113 42 37.16
2005 129 47 36.43
2006 89 13 14.61
2007 72 14 21.21
Toplam 463 139 30.02

2008-2011 yılları arasında Ankara ilinden la-
boratuvarımıza gönderilen atık materyallerinden 
yıllara bağlı Brucella spp. izolasyon oranı sırasıyla; 
%9.52, %29.16, %12 ve %20 olarak tespit edilmiş-
tir. Benzer şekilde, Ankara ve çevre illerde yapılan 
çalışmalarda da; Yılmaz ve ark. [32], 1982-1986 
yılları arasında koyun ve keçi fetus materyallerinin 
%18.52’sinde, Karaman ve ark. [16] 1989-1992 yıl-
ları arasında koyun fetuslarının %21.79’undan B. 
melitensis izole ve identifiye ettiklerini bildirmiş-
lerdir. Tablo 2’de dikkat edilirse en çok atık mater-
yali gelen il Enstitümüz’ün bulunduğu yer itibariyle 
Ankara’dır. Dolayısıyla Ankara için yıllara bağlı 
anlamlı sonuçlar elde etmekteyiz. Buna karşın, 
çevre illerden gelen atık materyal sayılarının değer-
lendirmeye alınamayacak kadar az sayıda olduğu 
gözlenmektedir. Enstitümüz sorumluluğundaki böl-
gede yapılan çalışmalara bakıldığında, koyunlarda 
B. melitensis kaynaklı abort vakalarının hiçte azım-
sanmayacak sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Örnek 
vermek gerekirse; İca ve ark [15] , Kayseri ilinde 
yaptıkları bir çalışmada 64 koyun atık materyalinin 
%18.7’sinde B. melitensis izole ve identifiye ettik-
lerini bildirmişlerdir. Çalışmaların sonuçlarına göre 
anlaşılan, Enstitümüze çevre illerden atık materyal 
gönderimine gerekli önemin verilmediğini belgeler 
niteliktedir. Çalışmanın yapıldığı dönemde, koyun 
Brusellozunun, ihbari mecburi hastalık olmasının 
ve buna karşın koyunlarda tazminat ödenmemesi-
nin gönderilen koyun fötal materyal sayısında dü-
şüşe neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Ankara 
dışında çevre illerden gönderilen atık materyali 
sayısının Ankara’yla kıyaslandığında bir hayli az 
olması diğer illerin uzak mesafede olması kaynaklı 
olduğunu düşündürmüştür.

Enstitümüz sorumluluğundaki illerde yapılan 
çalışmalar ve bu çalışmayla birlikte laboratuvarımı-
uz tarafından yürütülen diğer 2 retrospektif çalışma-
nın sonuçları, gerek serolojik gerekse bakteriyolojik 
pozitifliğin varlığı; koyunlarda Brusellozun Enstitü 
sorumluluk alanı içindeki iller ve ülkemiz için halen 
önemli ve yaygın bir enfeksiyon olduğu gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Laboratuvarımız tarafından ya-
pılan bu 3 retrospektif çalışma sonuçları; 2012 yı-
lında Bruselloz için yapılan yeni düzenleme sonrası, 
aşılama kampanyasından 6 yıl sonra yapılacak olan 
Surveylans sonuçlarıyla kıyaslanıp, Enstitümüz 
sorumluluğundaki illerde yaklaşık olarak 20 yıllık 
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süreçte Brusellozun dünü, bugünü ve yarınına ışık 
tutacaktır. 
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Özet: Günümüzde hücreler arası iletişim ve işbirliğinin sadece ökaryotlarda olmadığı prokaryotlarda da hücreler arası 
iletişimin var olduğu anlaşılmıştır. Bakteriler arası bu iletişim quorum sensing (QS) olarak tanımlanmaktadır. Quorum 
sensing bakteriye çok hücreli organizma gibi davranma yeteneği kazandırmaktadır. Bakteriler, diğer bakteriler tarafın-
dan üretilen ve oto indükleyici olarak adlandırılan küçük hormon benzeri molekülleri spesifik deteksiyon sistemleri 
kullanarak uyarıcı düzeydeki konsantrasyonlarını tespit eder. Böylece gen ekspresyonlarını ve dolayısıyla davranışlarını 
değiştirirler. Bakteri, bu sinyal-yanıt sistemini kullanarak, popülasyon düzeyinde bireysel davranışlarını sekronize eder 
ve çok hücreli organizma gibi davranır. Bu makale de prokaryotik hücreler arası ve prokaryot ile ökaryotik hücreler arası 
quorum sensing mekanizmaları derlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Quorum sensing, prokaryot, regülon, ökaryot, iletişim.

Quorum Sensing
Summary: Nowadays, cell to cell communication and co-operation has been proved to be not only found in eukary-
otes, but also in prokaryotes. In bacteria, this communication is termed quorum sensing (QS). QS enables bacteria to 
act as multicellular organisms. Bacteria determine small hormone-like molecules termed auto inducer which produced 
by another bacteria by using specific detection systems. Thus, they transform gene expression, and therefore behavior. 
Using these signal-response systems, bacteria synchronize particular behavior on a population wide scale and function 
as multicellular organisms. In this article, mechanism of cell to cell communication between prokaryotic cell and pro-
karyote and eukaryotic cells are considered.
Key words: Communication, eukaryote, prokaryote, regulon, quorum sensing.

Giriş

Yakın zamana kadar hücreler arası iletişim ve iş-
birliğinin sadece ökaryotlarda olduğuna inanılmak-
tayken, günümüzde bu durum prokaryotlarda da 
tanımlanmıştır. Bakteriler arası bu iletişim quorum 
sensing (QS) olarak tanımlanmaktadır. Quorum 
sensing sadece aynı türe ait hücreler arasında değil 
aynı zamanda farklı türler, bakteriler ve gelişmiş or-
ganizmalar arasında da gözlenmektedir. Bakteriler 
arası iletişim, kimyasal sinyal molekülleri aracılı-
ğıyla gerçekleşmektedir. Gelişmiş organizmalarda 
olduğu gibi bu moleküller, büyük hücre topluluk-
larının aktivitesinin senkronizasyonunda önem-
li role sahiptir. Bakterilerde bu kimyasal iletişim, 
“oto indükleyici” olarak adlandırılan küçük hormon 
benzeri moleküllere verilen yanıtı, bu moleküllerin 
üretimini, salınımını ve algılanması kapsamaktadır. 
Quorum sensing, ökaryotlar ve prokaryotlar arasın-
da bilinen tüm farklılıkları ortadan kaldırır. Çünkü 

QS, bakteriye çok hücreli organizma gibi davran-
ma yeteneği kazandırmaktadır. Quorum sensing, 
bakterilerin oto indükleyici olarak isimlendirilen 
bu küçük kimyasal sinyal moleküllerini üretip dış 
ortama salması sonucu ortamdaki hücre yoğunlu-
ğunun artmasına neden olan mekanizmalar bütünü 
olarak da tanımlanabilir. Bakteriler spesifik tanı 
sistemleri kullanarak, oto indükleyicilerin minimal 
eşik düzeyindeki uyarıcı konsantrasyonlarını tespit 
eder. Böylece gen ekspresyonlarını ve dolayısıyla 
davranışlarını değiştirirler. Bakteri, bu sinyal-yanıt 
sistemini kullanarak, popülasyon düzeyinde birey-
sel davranışlarını sekronize eder ve çok hücreli or-
ganizma gibi davranır [10].

Quorum sensing, ilk defa 1970 yılında Nealson 
ve ark. (1970) tarafından Vibrio fischeri ve Vibrio 
harveyi biyolüminesansları araştırılırken bulunmuş-
tur. O zamandan beri QS’in biyofilm formasyonu, 
virulens adaptasyonu, antimikrobiyal madde üreti-
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mi, hareket, sporulasyon gibi gen düzenlenmesinin 
çok çeşitli mekanizmalarında rol aldığı belirlenmiş-
tir. 

Quorum Sensing Mekanizmaları

Quorum sensing molekülleri Gram negatif bakte-
rilerde açil homoserin lakton (AHL), Gram pozitif 
bakterilerde küçük peptitler ve her iki grupta bulu-
nabilen “oto indükleyici-2” (AI-2) olarak adlandırı-
lan çeşitli gruplardan oluşmaktadır.

1. Gram Negatif Bakterilerde Quorum Sensing
Quorum Sensing sistemi, ilk olarak biyolüminesans 
üreten deniz bakterisi Vibrio fischeri de tanımlan-
mış ve birçok Gram negatif bakteri için paradigma 
olarak değerlendirilmiştir. Vibrio fischeri, bir kısa 
kuyruklu Havai mürekkep balığının (Eupeymna 
scolopes) ışık üreten organında kolonize olarak, bu 
organda yüksek hücre yoğunluğu oluşturmak için 
gelişir ve biyolüminesans için geçerli olan gen eks-
presyonuna neden olur. Mürekkep balığı ise bakte-
ri tarafından oluşturulan bu ışığı kendisinin açığa 
çıkmasını engelleyen bir koruma mekanizması ola-
rak kullanır. Bu ışık üretimini sağlayan, Lusiferaz 
operonunun (luxICDABE) ekspresyonunu kontrol 
eden LuXI ve LuXR olmak üzere iki protein bulu-
nur. LuX1 oto indükleyici proteini, açil homoserin 
lakton (AHL) üretilmesine neden olurken LuXR si-
toplazmik oto indükleyici reseptörü ise transkripsi-
yonel aktivatör olarak görev yapar. Üretimi takiben 
AHL hücrenin içine ve dışına nüfus eder ve hücre 
yoğunluğunu arttırarak konsantrasyonunu da arttı-
rır. Sinyal kritik bir konsantrasyon değerine ulaştı-
ğında AHL, LuXR tarafından bağlanır ve bu komp-
leks lusiferazı kodlayan operonun transkripsiyonu-
nu aktive eder. LuxR-AHL kompleksi aynı zaman-
da LuxI geninin ekspresyonuna neden olur. Çünkü 
LuxI lusiferaz operonunda kodlanır. Bu düzenleyici 
durum, tüm çevreyi sinyalle doldurur. Bu şekilde 
oluşan pozitif geri bildirim, tüm popülasyonda QS 
moduna geçmeye neden olarak ışık üretir [14].

Gram negatif proteobakterilerin birçoğu LuxIR 
tip proteine sahiptir ve AHL sinyalleriyle iletişim 
kurar. Bu sistemler LuxR proteini ve AHL sinyalleri 
arasında var olan aşırı spesifite gibi, ağırlıklı ola-
rak türler arasında ki iletişim için kullanılır. LuxI tip 
proteinler açil-açil karakterdeki proteinlerin taşıdığı 

belirli yağ açili zincirleri için S-adenosilmetionin 
(SAM)’den metionin parçaları bağlar. Değişik 
uzunluktaki, çeşitli yağ açili yan zincirleri, temel 
satürasyonlar ve yan zincir ekleri AHL sinyallerine 
dahil edilir. Bu farklılıklar sinyal spesifitesi açısın-
dan çok önemlidir. LuxI tip proteinler ile yapılan 
çalışmalar; her bir açil bağlayıcı paketin belirli bir 
yan zincir kısmına tam olarak uyduğunu göstermek-
tedir. Bu yapısal özellik, sinyal üretiminde spesifi-
te kazandırır. Bu yüzden her LuxI proteini, yüksek 
uyumda doğru sinyal molekülünü üretir. Biyolojik 
olarak ilişkili olup olmadığı bilinmemesine rağmen, 
çeşitli AHL’ler üreten LuxI tip proteinleri vardır. 
LuxR proteinlerinin yapıları, sadece kendi eşleniği 
olan sinyali aktive eden ve ona bağlanan, spesifik 
açili bağlayıcı paketlere sahip olduğunu göstermek-
tedir. Bu nedenle, çeşitli AHL sinyallerinin bulun-
duğu karışık türler içinde her tür sadece kendisine 
ait sinyal birikimine cevap oluşturabilir, ayırt edebi-
lir, ölçebilir [4,12].

2. Gram Pozitif Bakterilerde Quorum Sensing
Gram pozitif bakteriler iletişim kurarken modifiye 
oligopeptitleri QS sinyali; membrana bağlı iki kom-
ponentli sensör histidin kinazı ise reseptör olarak 
kullanırlar. Sinyalleşme, yanıt düzenleyici olarak 
adlandırılan DNA bağlayıcı transkripsiyonel düzen-
leyici proteinin aktivasyonunu etkileyen fosforilas-
yon basamağı tarafından yönetilir.

Gram negatif bakterilerin LuxIR QS sistemle-
rinde kullandığı mekanizmalara benzer olarak, her 
bir Gram pozitif bakteri, diğer bakteriler tarafından 
kullanılan sinyalden farklı sinyaller kullanır ve aynı 
kökenli reseptörler, sinyal yapılarına duyarlıdır. Bu 
nedenle LuxIR sistemlerinde olduğu gibi, peptit QS 
döngülerinin türler arasındaki iletişimi sağladığı 
anlaşılmaktadır. Peptit sinyalleri membranı geçe-
mezler. Bu yüzden sinyal salınımı özel oligopeptit 
taşıyıcılar tarafından yönetilir. Biyokimyasal ola-
rak, bu olaylar tam olarak tanımlanamazken QS 
peptitlerinin, lakton, tiolakton zincirleri, lantianis 
ve izopronil grupları içeren daha büyük modifiye 
haberci peptitlerden ayrıldığı bilinmektedir. Birçok 
Gram pozitif bakteri, diğer tür QS sinyalleriyle 
kombinasyon halinde, birden fazla peptitle iletişim 
kurar [1,7,14].

Peptit QS’e en ilginç örnek, insanlarda kom-
mensal olarak bulunan ancak konak dokulara 
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penetre olarak ölümcül infeksiyonlara yol aça-
bilen Staphylococcus aureus’da bulunmaktadır. 
Staphylococcus aureus, hastalığa neden olan biyo-
fazik bir strateji kullanır. Düşük hücre yoğunluğun-
da iken bakteri, bağlanma ve kolonizasyonu arttıran 
protein faktörlerini sentezler. Ancak yüksek hücre 
yoğunluğunda bu tarz özelliklerini baskılar ve dise-
minasyonu sağlayabilmek için gerekli olduğu düşü-
nülen toksin ve proteazların sekresyonunu başlatır. 
Gen ekspresyon programlarındaki bu değişim, Agr 
QS sistemi ile regüle edilir. Sistem, S. aureus’a ait, 
agrD tarafından kodlanan bir otoindükleyici peptit 
(AIP) ile iki komponentli sensör kinaz-yanıt regu-
latör çifti, AgrC ve AgrA’dan oluşmaktadır. AgrB 
proteini ise S.aureus’un oto indükleyici peptitlerine 
tiolakton halkası ekleyerek ve çıkararak modifiye 
eder. AIP’nin AgrC’ye bağlanması AgrA’nın fosfo-
rilasyonuna neden olur. Fosfo-AgrA, salgılanan fak-
törlerin ekspresyonunun indüklendiği sırada hücre 
adezyon faktörünün ekspresyonunu baskılayan, 
RNA3 olarak adlandırılan, düzenleyici RNA’nın 
ekspresyonuna neden olur. Aktive olan AgrA aynı 
zamanda AgrBDCA’nın ekspresyonuna da neden 
olur. Artan AIP seviyelerinde ki bu sonuç, tüm po-
pülasyonda düşük hücre yoğunluğundan yüksek 
hücre yoğunluğuna geçişi sağlamaktadır [14].

Quorum Sensing Ağının Yapısı

Quorum sensing’e dahil olan sinyal transdüksiyon 
mekanizmaları, hedef genler, reseptörler ve kimya-
sal sinyallerin identifikasyonu, bakterilerde hücre-
ler arası iletişimin geniş kapsamlı olarak anlaşılma-
sına olanak sağlamaktadır.

1. Paralel Quorum Sensing Döngüleri
Bakterilerin çoklu QS sinyalleri ile iletişim kura-
bildiği ilk kez, Gram negatif, biyolüminesans deniz 
bakterisi olan V. Harveyi’de gösterilmiştir. Vibrio 
harveyi QS sistemi üç oto indükleyici ve parale-
linde üç eşlenik reseptör işleyicisinden oluşmakta-
dır. Diğer Gram negatif bakterilere benzer şekilde, 
V.harveyi HAI-1 olarak adlandırılan bir AHL sin-
yali üretir. Sentezi olan LuxM, LuxI tip enzimlere 
hiçbir benzerlik göstermez fakat spesifik AHL’leri 
oluşturmak için benzer biyokimyasal reaksiyon-
ları katalizler. Membrana bağlı sensör histidin ki-
nazlara (LuxN) bağlanan HAI-1, Gram pozitif QS 
sinyal döngülerindeki sensörlere benzerdir. İkinci 

V.harveyi sinyali, LuxS enzim üretimi için gerekli 
olan ve AI-2 olarak bilinen furanosil borat dies-
terleridir. AI-2 LuxP proteinleri ile periplazmaya 
bağlıdır. LuxP- AI-2 kompleksi başka bir membra-
na bağlı histidin kinaz sensörü LuxQ ile etkileşim 
içindedir. Üçüncü V.harveyi sinyali, CAI-1 olarak 
adlandırılan, fakat identifiye edilememiş, CqsA 
enzimi tarafından üretilen moleküldür. CAI-1 yine 
membrana bağlı histidin kinaz sensörü CqsS ile et-
kileşim içindedir (14).

Düşük hücre yoğunluğunda oto indükleyi-
cilerin önemli ölçüde azaldığı durumlarda da, üç 
sensör LuxN-LuxQ ve CqSA kinazlar gibi davra-
nır, otofosforile olur ve fosfatı sitoplazmik prote-
in LuxU’ya aktarır. LuxU, fosfatı DNA-bağlayan 
yanıt düzenleyici protein olan LuxO’ya aktarır. 
Fosfo-LuxO transkripsiyon faktör ơ54 ile birlikte 
Qrr1-5 olarak isimlendirilen, 5 adet düzenleyici kü-
çük RNA [sRNA) molekülünün transkripsiyonunu 
aktive eder. Qrr sRNA’lar mRNA ayrılmasında rol 
alan ökaryotik RNA şaperonlarının Sm ailesi üyesi 
olan ve Hfq olarak isimlendirilen bir RNA şapero-
nu ile ilişki kurar. sRNA’lar Hfq ile birlikte LuxR 
(V.fischeri’nin LuxR’sine benzemeyen) olarak 
isimlendirilen transkripsiyonel aktivatörü kodlayan 
mRNA’ya bağlanır ve de-stabilize eder. LuxR lusi-
feraz operonu, luxCD-ABE’nin transkripsiyonunun 
aktivasyonu için gereklidir. Böylece, düşük hücre 
yoğunluğunda, LuxR mRNA’sı indirgendiği için 
bakteri biyolüminesans özelliğini ortaya koyamaz. 
Yüksek hücre yoğunluğunda oto indükleyiciler, de-
teksiyon için gerekli olan seviyeye ulaşınca, üç sen-
sör kinaz olmaktan çıkıp fosfataz olurlar ve LuxO 
ile LuxU’dan fosfatı uzaklaştırırlar. De-fosforalize 
LuxO, sRNA’ların ekspresyonunu indükleyemez. 
Bu durum, luxR mRNA’sının translasyonunu, 
LuxR’nin üretimini ve biyolüminesansın ekspres-
yonunu sağlar. Bu yol lusiferaz kodlayan genlere ek 
olarak birçok geni kontrol eder [14].

2. Seriler Halinde Düzenlenmiş Quorum Sensing 
Döngüleri
Vibriolarda olduğu gibi, Pseudomonas aeruginosa 
QS döngüsü birden çok oto indükleyiciye cevap 
oluşturabilmektedir. Bununla birlikte, vibriolardan 
farklı olarak, P.aeruginosa düzenleyici sistem-
leri paralel değil seriler halinde düzenlenmiştir. 
Pseudomonas aeruginosa, kistik fibrozisli (CF) has-
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talarda tahrip edici etkisiyle bilinen önemli opurtu-
nistik bir bakteridir. Quorum sensing, P.aeruginasa 
nedenli kronik solunum sistemi infeksiyonlarında 
oldukça önemlidir. Çünkü adezyon, biyofilm olu-
şumu ve virulens faktörlerinin ekspresyonunu kont-
rol eder. Bütün bu mekanizmalar etkenin akciğerde 
uzun süre kalması ve hastalığın ilerlemesi için ge-
reklidir [11].

Pseudomonas aeruginosa QS ağı, LasIR ve 
Rh1IR olarak isimlendirilen iki LuxIR döngüsü-
nü kapsamaktadır. Bir LuxI homoloğu olan LasI, 
LasR’ye bağlanan bir AHL oto indükleyicisini 
(3OC12-homoserin lakton) üretir. LasR-oto indük-
leyici kompleksi, sistemi daha ileri aşamasına akti-
ve eden karakteristik pozitif geri bildirim döngüsü-
nü kuran LasI’nın da bulunduğu çeşitli hedef genle-
ri aktive eder. LasR oto indükleyici kompleksi aynı 
zamanda diğer QS döngülerinin kodladığı Rh1R ve 
Rh1I ekspresyonunu da aktive eder. Rh1I, AHL C4-
homoserin laktonunu üretir. Akümülasyonu takiben, 
Rh1R, Rh1I yönlendirilmiş sinyaline bağlanır, bu 
kompleks kendi hedef genlerini aktive eder. Önemli 
ölçüde, LasIR sistemi her iki Rh1I ve Rh1R’yi te-
tiklediği için Las1IR kontrolü altındaki genlerin 
indüksiyonunu ve takiben LasIR kontrolü altındaki 
genlerin indüksiyonunu meydana getirir [14].

3. Yarışmacı Quorum Sensing Döngüleri
Yukarıda bahsedilen QS ağı, sinerjistik olarak dav-
ranış gösteren çoklu sinyallere dayanır. Diğer QS 
ağları, sinyallerden birinin diğeri üzerine anta-
gonistik etki göstermesi şeklinde düzenlenmiştir. 
Örneğin, Bacillus subtilis, ağ düzlenmesinde gö-
rev yapan ve birbirinden ayrı iki çok özel yaşam 
döngüsünden birini sağlayan; kompetans (eksojen 
DNA’yı elde etme kabiliyeti) ve sporulasyon; iki 
oto indükleyici peptite sahiptir. ComQ tarafından 
işlenmiş ve saklanmış, 10 aminoasit büyüklüğünde 
olan ComX peptiti, membrana bağlı histidin sensör 
kinaz ComP tarafından saptanır. ComX bağlanması, 
DNA bağlayıcı yanıt regülatörü ComA’ya otofos-
forilasyon ve fosfat transferi için ComP’yi uyarır. 
Fosforile ComA, kompetans gelişimi için gerekli 
olan faktörleri kodlayan çeşitli genlerin transkripsi-
yonunu regüle eder. Bacillus subtilis’in kompetans 
ve sporulasyon faktörü olan ikinci bir oligopeptit 
oto indükleyici (CSF), Opp peptit taşıyıcı ile yeni-
den içe alınır ve sitoplazma içinde görevini yapar. 

Düşük iç konsantrasyonda, CSF, RapC isimli prote-
ine bağlanır ve ComA’ya bağlanan RapC’yi bozar. 
RapC’nin ComA’ya bağlanması kompetans gelişi-
mini inhibe eder. Çünkü ComA tarafından DNA’ya 
bağlama önlenir. Böylece RapC’ye bağlanan CSF 
kompetans gelişimini destekler. Ancak, yüksek kon-
santrasyonda, içe alınan CSF, bilinmeyen bir meka-
nizma ile ComP-ComA sinyal akışını engelleyerek 
sporulasyonun lehine kompetans gelişimini azaltır. 
Aynı zamanda CSF, fosforile durumdaki Spo0F ola-
rak adlandırılan yanıt regülatörünün RapB aracılı 
defosforilasyonunu inhibe ederek sporulasyonu art-
tırır [14].

4. Açma Kapama Yöntemi ile Quorum Sensing 
Döngüleri
Yukarıda bahsedilen QS döngüleri, bakterinin dü-
şük hücre yoğunluğunda sergilediği davranışlarının 
yüksek hücre yoğunluğunda farklılaşmasına izin 
vermektedir. Ancak, QS döngüleri, burada, bakteri-
nin orijinal davranışlarına dönmesini takiben, belirli 
özellikleri arasında geçişi destekler. Hücre yoğunlu-
ğunu izlemek için, kompetans stimule peptit (CSP) 
olarak adlandırılan oligopeptit oto indükleyici kul-
lanan Gram pozitif bakteri Streptococcus pneumo-
niae’da kompetans gelişimi için bir açma kapama 
kontrol sistemi bulunur. CSP ComC tarafından kod-
lanır. Taşıyıcı ComAB CSP’nin salınımını ve modi-
fiye edilmesini sağlar. CSP, sitoplazmik yanıt düzen-
leyici ComE’ye fosfat transfer eden membrana bağlı 
histidin kinaz ComD tarafından algılanır. Bu döngü 
geçici bir düzende alt grup genlerin transkripsiyo-
nunu kontrol eder. Erken eksprese olan genler CSP 
akümülasyonundan maksimum 6-7 dakika sonra, 
geç eksprese olan genler ise maksimum 9-10’uncu 
dakikada uyarılır. ComAB ve ComCDE‘leri içeren 
erken eksprese olan genlerin transkripsiyonu ComE 
ile direkt olarak aktif hale gelir; artmış sinyal üreti-
mine ve algılanmasına sebep olur. Bu pozitif geri-
bildirim döngüsü, bakteri kritik hücre yoğunluğuna 
ulaştığında etkileyici popülasyon boyutunda ortaya 
çıkan kompetans ile sonuçlanır. ComE aynı zaman-
da, DNA “uptake” mekanizması için temel protein 
kodlayıcı geç eksprese olmuş genlerin transkripsi-
yonunda gerekli olan ComW, alternatif sigma kod-
layıcı gen ve ComX’in transkripsiyonunu aktive 
eder [2,14].
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5. Konak İşaretine Yanıt Olarak Gelişen 
Quorum Sensing Sistemleri
Agrobacterium tumefaciens, tümör indükleyici 
(TI) plasmidinin bitki hücresine transferi ve en-
tegrasyonu ile bitkilerde “crown gall” tümörüne 
neden olur. Tümörler, bakterinin besin yerine kul-
landığı, opin olarak adlandırılan molekülleri üretir. 
Agrobacterium tumefaciens QS döngüsü oldukça 
ilginçtir çünkü mekanizma sadece bakteri ve bit-
kinin her ikisinin ürettiği sinyale ihtiyaç duymak-
tadır. TI plasmidi mobilize olabilmek için bitkiye 
yakın olmaya ihtiyaç gösterir. Çünkü bu plasmid, 
AccR veya OccR olarak adlandırılan sitoplazmik 
reseptörler tarafından opinlerin algılanmasına ge-
reksinim duymaktadır. AccR/OccR-opin bağlan-
ması, V.fischeri benzeri LuxR homoloğu TraR eks-
presyonunu uyarır. TraR, V.fischeri LuxI tip enzim 
TraI tarafından üretilen bir AHL oto indükleyicisine 
cevap verir. Bunun sonucu olarak, bakteri sayısı TI 
transferini kontrol eder. Çünkü TraR, popülasyonun 
infektivitesinin artmasına yol açan bakteriler arası 
konjugasyon ve TI plasmid replikasyonunu uyaran 
kendi oto indükleyicisine bağlanır. TraR aktivitesi-
ni sınırlayan anti-TraR aktivatörleri bulunmaktadır. 
Böylece bakteriden bakteriye, bakteriden bitkiye TI 
transfer oranını optimize eder [14].

Global Kontrol: Quorum Sensing 
Regülonları

Genomik görüntülemenin ortaya çıkışı, dünya ça-
pında QS’in birçok bakteride gen ekspresyonunu 
kontrol ettiğini göstermiştir. İki transkripsiyon gö-
rüntüleme çalışmasında, S.pneumoniae’da erken, 
geç, ertelenmiş-indüksiyon ve bastırılmış olarak 
kategorize edilmiş 150’nin üzerinde kompetans dü-
zenleyici gen identifiye edilmiştir. Daha önce belir-
tildiği gibi, erken eksprese olan genler sinyal üreti-
mi, dışarıya aktarım ve deteksiyon için gereklidir. 
Bunun yanı sıra bazı geç eksprese olan genler DNA 
internalizasyonu için gereklidir. Ertelenmiş genle-
rin çoğu bakteriyel stres yanıtıyla ilgilidir [2,8]. Yüz 
yirmi dört QS kontrollü genin analiz edildiği araş-
tırmalarda, sadece 23’ünün kompetans için gerekli 
gen olduğu bulunmuştur. Streptococcus penumo-
niae QS mutantı ve benzer streptokoklar biyofilm 
formasyonunu, asit toleransı, bakteriyosin üretimi 

ve virulens gibi özellikleri kapsayan birden fazla 
defekti ortaya koymaktadır. 

Diğer bir kanıt ise QS’in, regülonun 616 gen-
lik bir parçasının belirlendiği, P.aeruginosa’nın 
transkriptom analizlerinden elde edilen büyük bir 
alt grup genin kontrolünü koordine ettiğinin görül-
mesidir. Yapılan bir çalışmada, oto indükleyicile-
rin eklenmesinin 222 geni baskıladığı görülmüştür 
[13]. Eş zamanlı yapılan başka bir çalışma da, sa-
dece 38 tanesi baskılanmış QS kontrollü 315 hedef 
gen identifiye edilmiştir [9]. Farklı gelişme ve oto 
indüktör koşulları altında yapılan bu iki deneye 
rağmen, çelişkilerin nedenleri belirsizliğini koru-
maktadır. Daha da önemlisi, bu görüntüleme ana-
lizlerinin öncesinde, QS bastırılmış hedef genleri 
P.aeruginosa’da identifiye edilmemiştir. Benzer şe-
kilde, V.cholerae QS mutantlarının transkripsiyonel 
analizleri tüm virulens regülonlarının (>70 gen) QS 
tarafından baskılandığını göstermektedir [15].

Yakın zamanda yapılan tüm genom QS çalış-
maları iki önemli fikri vurgulamaktadır. İlk olarak, 
QS, bakteriye farklı genom çapındaki programlar 
arasında değişime izin verir. Bu bulgular, QS ağının 
karmaşıklığı göz önüne alınarak, ilkel tek hücreli 
organizma olarak bilinen bakterinin temelde algısı-
nı değiştirmiş; bakterinin, pek çok açıdan ökaryotik 
organizmalar gibi, benzer karmaşık gelişim prog-
ramları geçirdiğini ortaya koymuştur. İkinci olarak, 
büyük bir gen grubu QS tarafından baskılanmakta-
dır. Bu bulgu, QS’in, grup aktivitelerinde bakteriyel 
katılıma sadece yararlı olan aktiviteleri başlatması-
nın primer fonksiyonu olduğu fikrine karşı çıkmak-
tadır [14].

Bakteri Türleri Arasında Komünikasyon

Quorum sensing, gen ekspresyonunun kontro-
lü dışında, bakterilere kendi aralarında ve türler 
arasında iletişim kurmalarını sağlar. Bu kavram, 
V.harveyi’nin QS’de kullandığı sinyallerinden biri 
olan AI-2 oto indükleyicisi üzerine yapılan çalışma 
ve buluşlarla ortaya çıkmıştır. Spesifik olarak, AI-2 
sentezi kodlayan LuxS, sekanslanmış bütün bakte-
riyel genomun kabaca yarısında bulunur. AI-2 üreti-
mi bu türlerin birçoğunda tespit edilmiş olup çeşitli 
bakterilerde gen ekspresyonunu kontrol eder. Tüm 
bunlar bir arada bakterilerin türler arası iletişimi 
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için AI-2 molekülünü kullandığı hipotezini doğurur 
[14].

Temel hücresel metil donörü olan SAM’nin 
metabolizması için LuxS fonksiyon gösterir. Çeşitli 
substratlara metil parçasının transferi, toksik ara 
ürün olan S-adenosilhomosistein (SAH) üretir. LuxS 
bulunmayan bakteri ve ökaryotlarda, SAH hidrolaz 
enzimi SAH’yi adenozin ve homosisteine parçalar. 
Bununla birlikte, LuxS içeren bakterilerde, Pfs ve 
LuxS enzimleri sıralı halde etki ederek, SAH’yi 
adenin, homosistein ve sinyal molekülü 4,5-dihid-
roksi-2,3-pentonedion (DPD)’a dönüştürür [5]. 
DPD, bakteri türlerinin AI-2 gibi algıladıklarından 
farklı, ek reaksiyonlar altında yeniden düzenleme 
yapabilen, oldukça duyarlı bir üründür. Vibrio har-
veyi ve S.Typhimurium’da DPD’den elde edilmiş iki 
farklı sinyal kendi yapıları çözülerek, kompleksleri 
kristalleştirerek, kendi reseptörlerinde (LuxP için 
V.harveyi ve LsrB için S.Typhimurium) aktif mo-
leküller izlenerek identifiye edilmiştir. Vibrio har-
veyi‘de AI-2, 2-metil-2,3,3,4-tatrahidroksitetrahid-
rofuran borat (S-THMF borat), S.Typhimurium’da 
AI-2, 2-metil-2,3,3,4-tetrahidroksitetrahidrofuran 
(R-THMF)’dır. Bu iki açık kimyasal zincir molekü-
lü ile DPD’nin yapabildiği gibi streokimyada iki eşit 
denklem ile düz zincir moleküllerinden çember bile-
şiklere dönüşmek mümkündür. Vibrio harveyi AI-2 
molekülünde birkaç biyolojik rolü bilinen boronun 
identifikasyonu şaşırtıcıdır. Ancak, V.harveyi’de 
uygun AI-2 sinyal elementi yapmasını sağlayan 
boron, deniz çevresinde yüksek konsantrasyonda 
bulunurken, karasal çevrede düşük konsantrasyon-
da bulunur. Bu durum boronu, S.Typhimurium AI-2 
sinyalinin beklenmedik komponenti yapar. Önemli 
ölçüde, dengeli ve hızlıca oluşan karşılıklı dönü-
şüm mevcuttur. Buna ek olarak, her bir molekülün 
konsantrasyonu boron konsantrasyonunun manip-
lasyonu ile değiştirilebilir. Örneğin, DPD’ye boron 
eklenmesi S.Typhimurium sinyalinde V.harveyi AI-2 
molekülünün oluşumunu arttırmaktadır. Bu değişim 
biyolojik bir durumu ortaya koyar. Çünkü boron ila-
ve edilmiş DPD V.harveyi’nin maksimum biyolümi-
nesans üretmesine neden olur. Ancak aynı molekül 
S.Typhimurium’un AI-2 yanıtını inhibe eder. Buna 
karşılık, boron için tükenen DPD, beraberinde bulu-
nan hasarlı V.harveyi AI-2 ile S.Typhimurium sinyal 
oluşumunu destekler. Bu kimya, iki bakteriyel türde 

AI-2’nin, sorumlu olduğu gen ekspresyonuna olan 
etkisini kanıtlamıştır [6].

Bu ilk AI-2 araştırmaları gösteriyor ki, bakteri, 
kimyasal bir sinyal sentezlemek için korunmuş bir 
biyosentetik yol kullanır ve diğer DPD türevlerinin 
biyolojik olarak aktifliği mevcuttur. Buna ek olarak, 
bazı bakteriler, DPD’nin farklı türevlerinin tanım-
lanması için iki veya daha fazla AI-2 reseptörleri-
ne sahiptir ve bu bakteriler her bir sinyal ile iletilen 
yanıta göre belirli davranışları değiştirir. Çünkü sa-
dece bir enzim (LuxS) birbirine dönüşebilen sinyal 
molekülleri için gereklidir. Bu yol, gelişen komp-
leks bakteriyel veri kütüphanesinin geliştirilmesi 
için, özel ekonomik bir metot ortaya koyabilir.

Rhomboid: Prokaryotlar ve Ökaryotlar 
Arasında Ortak Kullanılan Kimyasal 
İletişim Mekanizması

Yeni veriler, bazı bakteri ve ökaryotik sinyal me-
kanizmalarının ortak bir evrimsel kökene sahip 
olduğunu göstermektedir. Providencia stuartii’nin 
iç membran proteini AarA, yapısı henüz tanımlan-
mamış hücre dışı QS sinyalini ortaya koymak için 
gereklidir. AarA, hücre içi bölünme, epidermal bü-
yüme faktörü reseptör ligandının aktivasyonu ve 
salınım için gerekli serin proteazı olan Drosophila 
melanogaster’in sahip olduğu RHO (rhombo-
id protein)’nun homoloğudur. Rhomboid protein, 
D.melanogaster’de, sinek gözünün oluşumu ve 
uygun kanat gelişimini de kapsayan birçok gelişim 
süreci için zorunlu olan proteindir. Bu düşünce-
yi destekleyici olarak, AarA ve RHO ortak sinyal 
fonksiyonuna sahiptir. Bunun gibi, P.stuartii AarA 
mutantında RHO’nun ekspresyonu QS sinyal de-
fektini tamamlar. RHO/AarA’nin homologları nere-
deyse yaşamın tüm üç krallığında; bakteri, arkea ve 
ökaryotlarda bulunur. Bu durum, RHO mekanizma-
sının bakteriyel homologlarıyla birlikte yaygın bir 
şekilde korunumunu sağlar. Bu büyüleyici sonuçlar, 
bakteri ve gelişmiş ökaryotların ortak hücreler ara-
sı iletişimi paylaştıklarını gösterir. Ancak, RHO ve 
onun homologlarının alemler arası iletişimine aracı-
lık edip edemediği belirlenmemiştir [14].

Son biyoinformatik çalışmalarda, RHO/AarA 
bulguları anomali değildir fakat birçok sinyalleşme 
mekanizması prokaryotlar ve ökaryotlar tarafından 
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paylaşılabilir. Vertebralılardaki hücreden hücreye 
sinyalleşmeye yarayan moleküllerin üretiminde yer 
alan enzimlerin bakterilerde homoloğu bulunur an-
cak bitki ve arkea’larda bulunmaz. Örneğin, fenile-
tanolamin metiltransferaz (norepinefrini epinefrine 
dönüşümünü katalize eden), histidin dekarboksilaz 
(hisitidini histamine katalize eden), glutamat dekar-
boksilaz (glutamatı γ-aminobutirik aside katalize 
eden) enzimlerini kodlayan genlerin bakterilerden 
ökaryotlara bir dizi horizontal gen transferi ile geç-
tiği hipotezi öne sürülmektedir. Bu bulgu, bakteri 
ve ökaryotların hücreden hücreye sinyalleşme yol-
larından sorumlu enzimleri paylaştıklarını göster-
mektedir. Prokaryotik hücreler ile ökaryotik hücre-
ler arasındaki bu iletişimin şu anda kabul edilenden 
daha gelişmiş ve yaygın olabileceği düşüncesi he-
yecan vericidir [2].

Tüm bu bilgiler ışığında, QS’in keşfi ile türe 
özgü sinyal molekülleri bilinirse, konakta infeksi-
yonun gözlendiği bölgeden bu moleküllerin tespiti-
nin hastalıkların tanısında kullanılabileceği, bu mo-
leküllerin inaktivasyonu sağlanarak ise patojenite 
azaltılması ile hastalıkların tedavisinde kullanılabi-
leceği ve bu inaktivasyonu sağlayan QS inhibitörle-
rinin antibiyotiklere bir alternatif olabileceği, aynı 
zamanda QS sayesinde bazı bakterilerde ki biyolü-
minesans ve pigment üretme özellikleri, kanser hüc-
relerinin belirlenmesinde QS’in biyosensör olarak 
kullanılabileceğini düşündürmektedir.
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