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Özet: Bu çalışmada, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak illerinde bulunan fason broiler kümesle-
rindeki piliçlerden E. coli O157:H7 identifikasyonu amacıyla 500 kloakal sıvap örneği alınmıştır.Beş-
yüz kloakal sıvap örneğinin 32 (% 6.40)’sinden Escherichia coli O157:H7 serotipi identifiye edilmiş-
tir. Ayrıca örneklerin 128 (% 25.60)’ inden diğer E. coli türleri, 75 (% 15)’ inden Klebsiella sp., 193 
(% 38.60)’ ünden Proteus sp., 38 (% 7.60)’ inden Pseudomonas sp. identifiye edilmiş, 34 (% 6.80)’ 
ünde ise bakteriyel üreme şekillenmemiştir. Araştırmada, örneklerden izole edilen E. coli O157:H7 
suşlarının illere göre toplam örnek sayısına oranları Aydın 108/13 (% 12.04), İzmir 140/9 (% 6.43), 
Uşak 36/2 (% 5.55), Manisa 180/7 (% 3.88) ve Denizli 36/1 (% 2.77) olarak belirlenmiştir. E. coli 
O157:H7 izolatlarıyla yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda izolatların Polimiksin B’ ye % 
100.00, Sefotaksime % 75.00, Norfloksasine % 59.38 oranlarında duyarlı; Kanamisine % 37.50 ora-
nında orta derecede duyarlı; Ampisiline % 100.00, Sefalotine % 100.00, Kloramfenikole % 87.50, 
Sulfametoksazol-Trimetoprime % 81.25, Eritromisine % 81.25 ve Amoksisilin-Klavulonik aside % 
62.50 oranlarında dirençli oldukları bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: E. coli O157:H7, broiler, izolasyon, identifikasyon, antibiyotik.

The identification and antibiotic sensibility of E. coli O157:H7 in broiler chickens

Summary: In this study, 500 cloacal swabs have been taken from broiler chickens at subconstruc-
tor houses in İzmir, Aydın, Manisa, Denizli and Usak for identification of E. coli O157:H7. Escheric-
hia coli O157:H7 serotype was identified from 32 (6.40%) of the 500 cloacal swabs. In addition, 128 
(25.60%) other E. coli strains, 75 (15.00%) Klebsiella sp., 193 (38.60%) Proteus sp., 38 (7.60%) Pse-
udomonas sp. were identified, but in 34 (6.80%) of the samples no bacterial growth was observed. 
Percentage positivities of  E. coli 0157:H7 by provinces were as follows: Aydın 108/13 (12.04%), Izmir 
140/9 (6.43%), Usak 36/2 (5.55%), Manisa 180/7 (3.88%) and Denizli 36/1 (2.77%). In antimicrobial 
sensitivity test, E. coli O157:H7 isolates were susceptible 100.00%  to Polymyxin B, 75.00% to Cefo-
taxime, 59.38% to Norfloxacin; intermediate-susceptible 37.50% to Kanamycin; resistant 100.00% to 
Ampicillin, 100.00% to Cephalothin, 87.50% to Chloramphenicol, 81.25% to Sulphamethoxazole-
Trimethoprim, 81.25% to Erithromycine and 62.50% to Amoxycillin-Clavulanic acid.

Key words: E. coli O157:H7, broiler, isolation, identification, antibiotics. 

GİRİŞ

 E. coli O157:H7 serotipi zoonotik ve gıda kay-
naklı patojenlerin en önemlilerinden biridir. Etken 
özellikle insan sağlığı açısından, hastalığa neden 
olduğunun belirlendiği 1983 yılından beri büyük 
önem taşımaktadır (60). E. coli O157:H7 insan-

larda hemolitik üremik sendrom (HUS) ve hemo-
rajik kolitis olarak bilinen ve ölümle sonuçlanabi-
len gıda ve su kaynaklı salgınlara neden olmakta-
dır. 

(*) Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri fonunca desteklenmiştir (Proje No: VTF-07021).
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 E. coli O157:H7 asıl konak sığırlar olmak üzere 
koyun, geyik, köpek ve kuşlarda hastalığa neden 
olmaktadır. Çeşitli araştırma sonuçları bu bak-
terinin başta süt inekleri olmak üzere sıcak kan-
lı hayvanlar olarak tanımlanan memeli ve kanat-
lı hayvanların dışkıları ile ete, süte, toprağa, suya 
ve dolayısı ile tüm çevreye yayıldığını göstermiş-
tir (31). E. coli O157:H7’nin prevalansı; coğra-
fi bölge, mevsim, hayvanın türü, yaşı ve cinsiyeti, 
beslenme şekli gibi birçok faktör tarafından etki-
lenmektedir. Dünya çapında yapılan araştırmala-
rın bazılarında kanatlı etlerinden ve dışkı örnekle-
rinden E. coli O157:H7 izole ve identifiye edildi-
ği belirtilmiştir (62,65,71). Kanatlılardan izole edi-
len patojenik E. coli  (APEC) suşları çoğunlukla O 
serogruplarına dahildir. Tavuklardan en çok izo-
le edilen suşlar O1, O2, O35 ve O78’ dir (20). E. 
coli O157:H7 serotipinin tavuklarda doğal infek-
siyona yol açtığına dair çok az veri olmasına kar-
şın, inokulasyon yoluyla oluşturulan infeksiyonla-
rın varlığı bildirilmiştir (6,30,72).

 E. coli O157:H7 serotipinin patojenitesi esas 
olarak sentezlediği toksinlerden kaynaklanır. Bu 
toksin Shigella dysenteriae tip 1 tarafından oluş-
turulan toksine % 99 oranında benzediği için baş-
larda shiga benzeri toksin (SLT) olarak adlandırı-
lırken, günümüzde kullanılan terminolojide shiga 
toksin  (Stx) olarak anılmaktadır. Toksinin iki tipi 
vardır ve bunlar Stx1 ve Stx2 adlarıyla anılırlar. 
Stx1 ve Stx2 arasında % 55-60 oranında homo-
loji vardır. Her iki toksin de HeLa ve Vero doku 
kültürü hücrelerinde sitotoksik etki göstermekte-
dirler ve bu yüzden verotoksin 1 ve 2 olarak isim-
lendirilmişlerdir (42).

 Enterohemorajik E. coli (EHEC) suşları vero-
toksin veya shigatoksin (Stx) üretmesine göre tip-
lendirilir. Bunlardan E. coli O157:H7 bütün dün-
yada genellikle hastalığa neden olan en önemli 
EHEC suşudur (12,29,37). E. coli O157:H7 için 
infeksiyöz doz 10 -100 hücre olarak tahmin edil-
mektedir. E. coli O157:H7 serotipi düşük pH’ lı 
ortamda asit tolerans yanıtı geliştirir ve hafif asi-
dik yiyeceklerde bu şekilde hayatta kalma şansını 
arttırır (58). Ayrıca E. coli O157:H7 serotipinin ol-
dukça dayanıklı olduğu, dışkıda 50 gün, toprakta 
130 gün canlı kaldığı ve bu süre içinde infektivite-
sini koruduğu rapor edilmektedir (57).

 E. coli O157:H7 serotipinin hastalık oluştur-

masında etkili olan birçok virülens faktörü vardır. 
Bunların başında bağlanma-yıkımlama (attaching-
effacing, A/E) mekanizması, virülens plasmidleri, 
patojenite adaları, sitotoksinler ve virülens genle-
ri gelmektedir (59). E. coli O157:H7 ‘de 35 kb 
olan enterosit yıkım lokusu (LEE) olan bir pato-
jenite adası bulunmuştur. E. coli O157:H7’ nin 
EPEC benzeri bir atadan önce LEE ‘yi elde etme-
si, sonra transdüksiyon ile SLT 2 ‘yi alması, sonra 
hemolizini kodlayan EHEC plasmidini kazanma-
sı, daha sonra SLT 1 ‘i kazanması ve en son ola-
rak sorbitol fermantasyonu ve b-glukuronidaz ak-
tivitesini yitirmesi ile evrimini tamamladığı kabul 
edilmektedir (42,58).E. coli O157:H7 serotipinin 
sahip olduğu 60 mDa plasmidinin (pO157) ba-
ğırsak epiteline bağlanmayla olan ilişkisi ilk olarak 
Karch ve arkadaşları (36) tarafından açıklanmış-
tır. Bu araştırmacılar pO157’ nin varlığının fimb-
ria ile Henle 407 hücrelerine bağlanmayla iliş-
kili olduğunu belirlemişlerdir.E. coli O157:H7’ 
nin barsak enterositlerinde bağlanma-yıkımlama 
(A/E) lezyonlarına neden olduğu bildirilmiştir 
(27,68). A/E lezyonları bakterinin hücre yüzeyi-
ne bağlanmasını ve enterositlerle mikrovilluslarda 
yıkım ve kaybı anlatmaktadır. Bakterinin bağlan-
masının sonucunda oluşan sitoskeletal yığılmalar 
sağlam kaidelere dönüşür ve bu kaideler elektron 
mikroskopta gözlenmiştir (45). A/E lezyonlarının 
şekillenmesini sağlayan genlerin tümü LEE pato-
jenite adasında lokalize olmuştur. LEE patojenite 
adasında bunların dışında intimin denilen entero-
site bağlanmada görevli dış membran proteinini 
(OMP) kodlayan eaeA geni de bulunur (21,68). 
Kenny ve arkadaşları (38) intimin reseptörünün 
de (Tir) LEE  tarafından kodlandığını bulmuşlar-
dır . İntiminden farklı 8 kDa’ luk başka bir OMP 
tipinin daha  bağlanmayla ilişkili olduğu bulun-
muştur (22). Beutin ve arkadaşları (8) yaptıkla-
rı çalışmada test ettikleri E. coli O157:H7 suşla-
rının % 89’ unda alfa hemolizinden farklı bir en-
terohemolizin tipi bulmuşlardır. Bu enterohemo-
lizini (EHEC-Hly) üreten suşlar bir gecelik inku-
basyon sonrasında standart kanlı agarda hemo-
liz oluşturmazken, yıkanmış koyun eritrositli agar-
da küçük, bulanık hemoliz alanları şekillendirmiş-
lerdir. Kromozomal olarak kodlanan alfa hemo-
lizinden farklı olarak EHEC-Hly’ nin O157:H7 
suşu EDL933’ e ait 60 mDa’ luk virülens plasmi-
di olan pO157 tarafından kodlandığı bulunmuş-
tur (64). EHEC-Hly’ nin etkenin patogenezindeki 
etkisi tam olarak açıklanamamakla beraber ente-
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rohemolizin aktivitesi sonucu açığa çıkan hemog-
lobinin bakterinin barsakta üremesinde kullanıldı-
ğı düşünülmektedir (46).

 E. coli O157:H7 ‘nin izolasyon ve identifikas-
yonu için başlıca iki yol izlenebilir. Bunlardan bi-
rincisi rutin laboratuvar koşullarında gerçekleş-
tirilebilen, ucuz olmasına karşın biraz zaman ve 
emek harcanmasını gerektiren klasik yoldur (10). 
Buna göre materyalde E. coli O157:H7 ‘nin var-
lığının gösterilmesi sırasıyla selektif bir sıvı besi-
yerinde zenginleştirme, selektif ve ayırt edici bir 
katı besiyerine ekim, şüpheli kolonilerin biyokim-
yasal ve/veya lateks agglutinasyon testleri ile E. 
coli O157 olarak belirlenmesi ve en son olarak 
izolatın H7 antijeni içerip içermediğinin belirlen-
mesidir (18,55,76). E. coli O157:H7 ‘nin izolas-
yonunda kullanılan kültürel yöntemlerin dışında 
daha az zaman alan ve daha duyarlı olan immu-
nolojik belirleme yöntemleri kullanılabilmektedir. 
Bunlar ELISA, koloni immunoblot analizi, direkt 
immunofloresan filtre tekniği, immunomagnetik 
seperasyon ve çeşitli immun yakalama teknikle-
ridir (10). Bu analiz yöntemlerinde O ve H anti-
jenleri için spesifik olan poliklonal ve monoklonal 
antikorların her ikisi de kullanılabilir. Ayrıca se-
rolojik analiz metotlarından immunoassay, radyo 
immunoassay (RIA), enzim immunoassay (EIA), 
PCR ve immun peroksidaz testleri kullanılmakta-
dır. 

 E. coli O157:H7  izolasyonunda numune alı-
mından sonra yapılacak ilk işlem selektif bir sıvı 
besiyerinde zenginleştirmedir. Bu amaçla kulla-
nılabilecek sıvı besiyerlerine E. coli besiyeri (EC) 
(7) modifiye E. coli besiyeri (51,56) (mEC), trip-
tik soya besiyeri (25,75) (TSB), modifiye triptik 
soya besiyeri (35,43) (mTSB) ve lauril sülfat besi-
yeri (51) (LST) örnek olarak verilebilir. mTSB ve 
mEC besiyerleri E. coli O157:H7 dışındaki türle-
rin üremesini inhibe etmek amacıyla novobiosin 
içermektedir (52).

 E. coli O157:H7 serotipinin izolasyonunda gü-
nümüzde sorbitol MacConkey (SMAC) (39,44) 
agar, hemorajik kolitis (HC) (74) agar, enterohe-
morajik E. coli (EHEC) (33) agar, CHROMagar 
O157 (54),  modifiye edilmiş EMB (mEMB) (16) 
agar ve Fluorocult E. coli O157 (63) agar   gibi 
pek çok farklı selektif katı besiyeri kullanılmak-
tadır. Selektif katı besiyeri olarak bugün en yay-

gın kullanılan SMAC agar ve bu besiyerinin çeşitli 
modifikasyonlarıdır. Bu besiyerinin standart Mac-
Conkey agardan farkı, bileşiminde laktoz yerine 
sorbitol bulunmasıdır. E. coli O157:H7 serotipi 
sorbitol negatif olduğu için bu besiyerinde renk-
siz koloniler oluşturmaktadır. Buna karşın sorbito-
lü kullanan bakterilerin oluşturduğu asitlik bir pH 
indikatörü yardımı ile kolonilerin kırmızı görülme-
sine neden olduğundan E. coli O157:H7 seroti-
pi sorbitol pozitif bakterilerden ayırt edilmektedir 
(32).

 SMAC agar besiyeri çeşitli selektif katkılar ile 
desteklenmekte ve böylece besiyerinde diğer bak-
terilerin üremesini daha yüksek düzeyde baskılan-
masını sağlayacak selektivite kazandırılmaya çalı-
şılmaktadır. Bu katkılar arasında antiserum (43), 
5-bromo-4-chloro-3-indoxyle-b-D-glucuronic 
acid cyclohexyl ammonium salt (32,53) (BCIG), 
sefiksim ve tellürit (2,15), ramnoz ve sefiksim (16) 
ve MUG (1) çeşitli araştırmalarda denenmiştir. 
Bunlar arasında yeni bir sefalosporin olan sefik-
sim sorbitol negatif olan Proteus spp. ‘nin inhibis-
yonu için önemlidir. Tellürit ile desteklendiğinde 
E. coli O157:H7 dışında kalan ve başta yükseltil-
miş inkübasyon sıcaklığı olmak üzere diğer yön-
temler ile baskılanamayan diğer E. coli ‘leri de 
önemli ölçüde etkilemektedir (58,79).  

 E. coli O157:H7 serotipi ile diğer E. coli se-
rotipleri arasında sorbitol fermentasyonunun ne-
gatif olması dışındaki ikinci önemli fark E. coli 
O157:H7’nin  ß-glukuronidaz (ß-GUR)  enzimi-
ne sahip olmamasıdır. E. coli O157:H7 serotipi 
ß-GUR negatif olduğundan diğer serotiplerin hid-
rolize edebildiği 4-metilyumbelliferone glukuro-
nid (MUG) ile reaksiyon verip 366 nm uzun dal-
galı UV ışığı altında floresans oluşturamaz (67). 
Bu fark temel alınarak Fluorocult E. coli O157 
agar ve Fluorocult HC agar gibi bazı katı besiyer-
leri geliştirilmiştir (3). Sorbitol negatif ve MUG re-
aksiyonu vermeyen kolonilerin O157 olup olma-
dığının belirlenmesi için lateks aglutinasyon test-
leri yapılmaktadır (69). E. coli O157 antikorları 
kullanılarak yapılan lateks aglutinasyon testlerin-
de Citrobacter freundii (7), E. hermanii ve Yersi-
nia enterocolitica O:9 suşunun çapraz reaksiyon 
verdikleri belirtilmiştir.

 O157 lateks aglutinasyon testi ile E. coli O157 
serotipine ait olduğu belirlenen kolonilerin E. coli 
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O157:H7 olup olmadıklarını belirlemek için ise 
H7 antiserumuyla tüp aglutinasyon testi yapıl-
maktadır. Bu test E. coli O157:H7 ‘nin sahip ol-
duğu H7 flagellar antijeninin D-sorbitolü 24 saat 
inkubasyon sonunda fermente edebilme yetene-
ğine dayanılarak geliştirilmiştir. İçerdiği H7 an-
tiserumu antijeni immobilize ederek ortamdaki 
D-sorbitolün fermentasyonuna engel olur. Ancak 
diğer serotipleri H7 ‘ den farklı bir flagella antije-
nine sahip oldukları için sorbitolü fermente edebi-
lirler (24).

 Son 20 yılda E. coli O157:H7 populasyonun-
da antibiyotiklere karşı dirençte artış görülmüştür 
(28,41,66). Kim ve arkadaşları (28), 1989-1991 
yılları arasında elde edilen izolatların % 7.4’ ünün 
streptomisin, sulfioksazol ve tetrasikline direnç-
li olduklarını belirlemişlerdir. Schroeder ve arka-
daşları (66) da benzer sonuçlar alarak 1985-2002 
yılları arasında insanlardan izole edilen E. coli 
O157:H7 izolatlarının % 5 ‘inin ampisiline, sı-
ğır izolatlarının ise % 11’ nin tetrasikline direnç-
li olduklarını bulmuşlardır. Buna karşın  Galland 
ve arkadaşları (41), sığırlardan elde edilen E. coli 
O157:H7 izolatlarının % 38.5 ‘inin tetrasikline ve 
% 7.7 ‘sinin de ampisiline direnç gösterdiklerini 
tespit etmişlerdir.

 Bu araştırmada insanlar için önemli bir gıda 
kaynaklı patojen olan  E. coli O157:H7’nin Ege 
Bölgesi ’nde broiler piliçlerinde varlığının ortaya 
çıkarılması ve identifiye edilen suşların antibiyotik 
duyarlılıklarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

MATERYAL ve METOT

 Materyal

 Araştırma için İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve 
Uşak illerindeki broiler kümeslerinden alınan 500 
adet kloakal svap kullanıldı.

 Numune besiyerleri ve antiserum testle-
ri: Bakterinin zenginleştirilmesinde mTSB besiye-
ri (Merck 1.09205); izolasyon ve identifikasyon 
amacıyla CT SMAC Agar Katkısı (Merck 1.09202) 
içeren SMAC agar (Difco 279100) besiyeri kul-
lanıldı. CT-SMAC negatif olan koloniler Fluoro-
cult E. Coli O157:H7 Agar (Merck 1.04036) be-
siyerine ekildi. Sonraki aşamalarda ise E. coli 
O157 lam aglutinasyon testi (DENKA SEIKEN- 

295347), E. coli O157 lateks aglutinasyon tes-
ti (Oxoid DR-620M) ve H7 antiserum tüp agluti-
nasyon testi (DENKA SEIKEN-295354) uygulan-
dı.

 Numune antibiyotik diskleri: Antibiyog-
ram testlerinde Oxoid firmasına ait aşağıda sıra-
lanan tanı diskleri kullanıldı: Ampisilin (AMP- 25 
μg), Amoksisilin +Klavulonik asit (AMC- 30 μg), 
Sefotaksim (CTX- 5 μg), Sefalatin (KF- 30 μg), 
Kloramfenikol (C- 30 μg), Eritromisin (E- 15 μg), 
Gentamisin (CN- 10 μg), Kanamisin (K- 30 μg), 
Norfloksasin (NOR- 10 μg), Polimiksin B (PB- 
300 IU) ve Trimetoprim + Sulfametoksazol (SXT- 
25 μg).
 
 Metot

 Numunelerin alınması ve kültürü: Araş-
tırma için Haziran ayı boyunca, İzmir, Aydın, Ma-
nisa, Denizli ve Uşak illerinde bulunan 10.000 
– 20.000 hayvan kapasiteli broiler kümeslerin-
deki 42 günlük piliçlerden 500 adet kloakal svap 
alındı. Kloakal svaplar mTSB’ de zenginleştirile-
rek 42 ˚C’de 24 saat çalkalanarak inkube edildi 
(32).Gram negatif basillerin tespit edildiği koloni-
lere indol testi uygulandı. İndol pozitif sonuç ve-
ren koloniler E. coli şüpheli olarak belirlendi.
 
 İzole edilen suşların identifikasyonu: İzo-
le edilen suşların koloni morfolojileri, indol testi 
sonuçları ve identifikasyon besiyerleri ile test so-
nuçları değerlendirilerek E. coli O157:H7 identifi-
kasyonuna gidildi. 

 mTSB besiyerinde üreyen Gram negatif ve İn-
dol pozitif E. coli şüpheli kolonilerden CT-SMAC 
agarlara öze ile ekim yapıldıktan sonra petriler 37 
˚C’ de 24 saat inkubasyona bırakıldı. İnkubas-
yon sonunda renksiz olan koloniler sorbitol nega-
tif, pembe-kırmızı koloniler ise sorbitol pozitif ola-
rak değerlendirildi (3,22).

 CT-SMAC agarda üreyip sorbitol negatif sonuç 
veren kolonilerden Fluorocult E. coli  O157:H7 
agara öze ile ekim yapıldıktan sonra petriler 37 
˚C’ de 24 saat inkubasyona bırakıldı. İnkubasyon 
sonunda sorbitolü kullanamayan bakteriler renk-
siz, sorbitol pozitif koloniler ise sarı renkte koloni-
ler oluşturdular. Sorbitol negatif olan koloniler UV 
ışını (366 nm) altında incelenerek ışıma verme-
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yen koloniler E. coli O157:H7 şüpheli olarak be-
lirlendiler.

 E. coli O157:H7 şüpheli olarak belirlenen ko-
lonilere O157 antijeninin varlığının araştırılma-
sı amacıyla O157 lam aglutinasyon testi yapıl-
dı (61). E. coli O157:H7 şüpheli kolonilerden üç 
öze dolusu alınarak 3 ml fizyolojik tuzlu su için-
de süspanse edildi. Süspansiyon 121 ˚C ‘de 15 
dk ve 100 ˚C ‘de 1 saat bekletildikten sonra 900 
devirde 20 dk santrifüje edildi. Tüplerdeki süper-
natant uzaklaştırılıp çökelti 0.5 ml fizyolojik tuzlu 
su ile süspanse edilerek antijen olarak kullanıldı. 
Sonraki aşamada her polivalan antiserumdan bir 
damla ve 30 μl fizyolojik tuzlu su, asetat kalemi ile 
bölümlere ayrılmış temiz lamlar üzerine damlatıl-
dı. Lam üzerindeki her antiserum-fizyolojik tuzlu 
su karışımının üzerine antijen süspansiyonundan 
5-10 μl damlatıldı. Lamlar sağa sola 1 dk boyun-
ca eğilerek süspansiyonların karışması sağlandık-
tan sonra O157 pozitif olan karışımlarda agluti-
nasyon deseni şekillendi. Polivalan serum ile po-
zitif sonuç veren örnekler polivalan serumun içer-
diği monovalan antikorlar belirlenerek yukarıdaki 
işlemler monovalan serum kullanılarak tekrarlan-
dı ve aglutinasyon pozitif O antijenleri belirlendi.

 E. coli O157 lam aglutinasyon testi ile O157 
antijenine sahip olduğu belirlenen kolonileri des-
teklemek amacıyla E. coli O157 lateks aglutinas-
yon testi yapıldı (47). Lateks süspansiyonları oda 
sıcaklığına getirilerek iyice çalkalanıp karıştırıldı. 
Reaksiyon kartının üzerindeki dairelerden birine 
1 damla test lateksi, 1 öze dolusu fizyolojik tuzlu 
su ve test edilecek koloniden 1 öze dolusu alınıp 
karıştırılarak dairenin içine özeyle yayıldı. Reaksi-
yon kartı 1 dk kadar dairesel hareketlerle sallana-
rak aglutinasyon deseni veren numunelerin O157 
serotipine ait olduğu doğrulandı.

 E. coli O157 olarak belirlenen kolonilerle E. 
coli O157:H7 varlığının incelenmesi amacıyla H7 
antiserumuyla tüp aglutinasyon testi yapıldı (61). 
Koloniler Craigy’s tüpü içinde bulunan yarı sıvı 
medyumdan 3-5 defa geçirildi. Daha sonra BHI 
sıvı medyumuyla bakteri kültürü hazırlandı ve 37 
˚C’ de bir gece inkübe edilip eşit miktarda %1 
w/v formalin içeren fizyolojik tuzlu su ile karıştı-
rıldı. Test tüplerine üçer damla H antiserumların-
dan damlattıktan sonra her bir tüpe 0.5 ml bakteri 
süspansiyonundan damlatıldı. H antiserumu içer-

meyen bir tüp ise kontrol olarak kullanıldı. Tüp-
lerdeki antiserum ve hücre süspansiyonları iyice 
karıştırıldıktan sonra 50 ˚C’ lik su banyosunda 1 
saat bekletildi. 1 saat sonunda H7 antiserumuyla 
aglutinasyon deseni şekillenen tüplerdeki koloni-
ler E. coli O157:H7 pozitif olarak değerlendirildi.
 
 Antibiyotik duyarlılık testi: Antibiyotik 
duyarlılık testlerinde Müeller-Hinton Agar (Dif-
co) kullanılarak Kirby-Bauer Disk Diffüzyon yön-
temi uygulandı (5). Antibiyogram testlerinde kul-
lanılan antibiyotik diskleri Oxoid firmasına ait 
olup diskler ve disk içerikleri şunlardır: Ampisi-
lin (AMP- 25 μg), Amoksisilin + Klavulonik asit 
(AMC- 30 μg), Sefotaksim (CTX- 5 μg), Sefala-
tin (KF- 30 μg), Kloramfenikol (C- 30 μg), Eritro-
misin (E- 15 μg), Gentamisin (CN- 10 μg), Kana-
misin (K- 30 μg), Norfloksasin (NOR- 10 μg), Po-
limiksin B (PB- 300 IU) ve Trimetoprim + Sulfa-
metoksazol (SXT- 25 μg)’ dur. Yönteme uygun 
hazırlanan besiyerleri 37 oC’de 24 saat inkübe 
edildikten sonra disk çevresindeki inhibisyon zon 
sınırları ölçülerek Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute (17) standartlarına göre yorumlan-
dı.

BULGULAR

 Bu araştırmada, 500 adet kloakal svap örneği-
nin 32 (% 6.40)’sinden Escherichia coli O157:H7 
serotipi identifiye edilmiştir. Ayrıca örneklerin 
128 (% 25.60)’ inden diğer E. coli türleri, 75 (% 
15)’ inden Klebsiella sp., 193 (% 38.60)’ ünden 
Proteus sp., 38 (% 7.60)’ inden Pseudomonas sp. 
identifiye edilmiş, 34 (% 6.80)’ ünde ise bakteri-
yel üreme görülmemiştir.

Tablo 1. Broiler piliçlerinden alınan kloakal 
svaplardan izole ve identifiye edilen mikroorga-
nizmalar.

İzole ve İdentifiye Edilen 
Mikroorganizmalar

İzolat 
Sayısı

Yüzde 
oranı (%)

E. coli sp. 128 25.60

E. coli O157:H7 32   6.40

Klebsiella sp. 75 15.00

Proteus sp. 193 38.60

Pseudomonas sp. 38   7.60
Bakteriyel Üreme 
Olmayan 34   6.80

TOPLAM 500 100.00
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 Araştırmada identifikasyon besiyerlerinde üre-
meden sonra yapılan O157 lateks aglutinasyon 
ve lam aglutinasyon testleri sonucunda 32 (% 
6.40) adet izolatın E. coli O157 serotipine ait ol-
dukları görülmüştür. Bu izolatlar ile yapılan H7 
antiserum tüp aglutinasyon testi sonucunda ise 
O157 serotiplerinin tümünün H7 flagellar antije-
nine sahip oldukları belirlenmiş ve bu izolatlar E. 
coli O157:H7 serotipi olarak identifiye edilmişler-
dir.

 Araştırmada kullanılan kloakal svap örnekle-
ri Manisa’da bulunan broiler kümeslerinden 180 
adet, İzmir’den 140, Aydın’dan 108, Denizli’den 
36 ve Uşak’tan 36 adet olacak şekilde toplanmış-
tır. Örneklerden izole edilen E. coli O157:H7 suş-
larının illere göre sayıları oranlandığında en yük-
sek yüzdenin 13/108 (% 12.04) ile Aydın ilinde 
olduğu belirlenmiştir. Bu oranı 9/140 (% 6.43) ile 
İzmir, 2/36 (% 5.55) ile Uşak, 7/180 (% 3.88) ile 
Manisa ve 1/36 (% 2.77) oranı ile Denizli takip et-
mektedir.

Tablo 2. İllere göre elde edilen E. coli O157:H7 
serotipi miktarları ve yüzdeleri.
 

Şehirler Örnek
Sayısı

E. coli O157:H7 
sayısı 

Yüzde 
Oranı (%)

Manisa 180 7 3.88

İzmir 140 9 6.43

Aydın 108 13 12.04

Denizli 36 1 2.77

Uşak 36 2 5.55

TOPLAM 500 32

    

 E. coli O157:H7 izolatlarıyla yapılan antibi-
yogram testleri sonucunda izolatların Polimiksin 
B’ ye % 100.00, Cefotaxime % 75.00, Norfloksa-
sine % 59.38 oranlarında duyarlı; Kanamisine % 
37.50 oranında orta derecede duyarlı; Ampisiline 
%100.00, Cephalotine % 100.00, Kloramfeniko-
le % 87.50, Sulfametoksazol-Trimetoprime 
%81.25, Eritromisine %81.25 ve Amoksisilin-
Klavulonik aside % 62.50 oranlarında dirençli ol-
dukları bulunmuştur.

Tablo 3. Antibiyotik duyarlılıklarının E. coli 
O157:H7 izolatlarına göre dağılımı.

Antibiyotik 
Duyarlılığı

NOR 
(%)

AMP 
(%)

C          
(%)

KF 
(%)

PB 
(%)

K        
(%)

SXT 
(%)

AMC 
(%)

CTX 
(%)

CN 
(%)

E      
(%)

Duyarlı 59,4 0,0 12,5 0,0 100,0 25,0 18,8 37,5 75,0 62,5 18,8

Orta Duyarlı 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 3,1 3,1 0,0

Dirençli 31,3 100 87,5 100 0,0 37,5 81,3 62,5 21,9 34,4 81,3

AMC: Amoksisilin-klavulonik asit, NOR: Norflok-
sasin, C: Kloramfenikol, CN: Gentamisin, K: Ka-
namisin, AMP: Ampisilin, PB: Polimiksin B, E: 
Eritromisin,  SXT: Sulfametaksazol-Trimetoprim, 
KF: Cephalotin, CTX: Cefotaxim.

TARTIŞMA

 E. coli O157:H7 serotipi son yıllarda insanlar-
da görülen zoonoz ve gıda kaynaklı enfeksiyon ve 
salgınların en önemli nedenlerinden biridir. Etken 
diare, hemorajik kolitis (HC) ve hemolitik üremik 
sendroma (HUS) neden olur. Hastalık insanlar-
da karın ağrısı, sulu ya da kanlı ishal gibi gastro-
intestinal semptomlar ve daha az sıklıkta da siste-
mik komplikasyonlarla seyreder. E. coli O157:H7 
serotipi köpek, kuş, koyun, geyik ve insanda görül-
mekle beraber, sığır temel kaynak olarak ele alın-
maktadır. Bununla beraber, hayvan dışkısı ile bu-
laşmış toprak ve suyun dolaylı olarak hastalığın ta-
şınmasında ve yayılmasında önemli bir rol oynadı-
ğı da  bilinmektedir (51).

 E. coli O157:H7 epidemiyolojisinin  en önem-
li özellikleri; sığır ya da başka bir hayvanın intes-
tinal sisteminde bulunması, rezervuar hayvandan 
çok çeşitli gıdalara ve özellikle de sığır etine bulaş-
ması, çok düşük bir enfeksiyoz dozla bulaşıp ko-
nak insanda yüksek oranlara ulaşması ve insan-
dan insana bulaşarak salgınlara neden olmasıdır 
(51). Dünya çapında sığır etine yönelim yüksek fi-
yatlar ve zoonoz hastalıklar yüzünden azalmıştır. 
Tavuk eti ise düşük fiyatı ve sığıra oranla sağlık-
lı beyaz eti sayesinde gün geçtikçe artan oranlar-
da tüketilmektedir. Bu sebeple son yıllarda kanatlı 
sektöründen elde edilen son ürünün hijyen şartla-
rı sağlanarak tüketiciye ulaştırılması çok büyük bir 
önem kazanmıştır. Bu açıdan bakıldığında E. coli 
O157:H7 serotipinin tavuk etlerinde ve yumurta-
larında bulunup bulunmadığı eğer var ise ne ölçü-
de bulaşma olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 
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 Doyle ve Schoeni’ nin (22) yaptığı  bir çalış-
mada, sığır, koyun, domuz ve tavuk etlerinden 
alınan örneklerden E. coli O157:H7 izole edilme-
ye çalışılmıştır. Çalışma sonunda sığır örneklerin-
den % 3.7, koyun % 2, domuz  % 1.5 ve tavuk % 
1.5 olmak üzere  E. coli O157:H7 tespit edilmiştir. 
Etken tavuk butu örneklerinde belirlenmiş ve yine 
başka bir araştırmada piliç nugget numunelerinde 
de E. coli O157:H7 serotipine rastlanmıştır (48). 
Abdul-Raouf  ve arkadaşları (1), tavuk eti örnek-
lerinin % 4 ‘ünden E. coli O157:H7 izole edebil-
mişlerdir. Fransa’da yapılan bir başka araştırma-
da (77) ise, tavuk, sosis ve sığır kıymasından olu-
şan 250 örnekte 4 tavuk, 1 sosis ve 1 kıyma örne-
ğinde shiga toksin oluşturmayan E. coli O157 tes-
pit edildiği bildirilmiştir. 

 E. coli O157:H7 ’nin tavuk etinden veya dış-
kı örneklerinden izole edilemediği çalışmalar ne 
yazık ki çoğunluktadır (9,13,14,39). E. coli suşla-
rında belirlenen O157:H7 serotipi oranları, hay-
van türlerine göre değerlendirildiğinde çalışma 
bulgularının birbirinden farklı olması E. coli suş-
larındaki serotipik yapının bölgesel ve ülkesel ola-
rak değişebileceği (78) ve kullanılan metotların 
(18,49,70) farklı olabileceği görüşünü destekle-
mektedir.

 Japonya’da Kijima-Tanaka ve arkadaşla-
rının (40) yaptığı çalışmada, sağlıklı sığır, do-
muz ve tavuklardan toplanan dışkı örnekleri E. 
coli O157:H7 yönünden incelenmişlerdir. An-
cak sonuçlara göre hiçbir tavuk dışkısından E. 
coli O157:H7 izole edilememesine rağmen sı-
ğır örneklerinin % 23, domuz örneklerinin ise % 
14’ ünde izolasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Blanco ve arkadaşları (9), tavuklardan izole ettik-
leri 625 E. coli suşunun O157 negatif olduklarını 
bulmuşlardır. Chahed ve arkadaşları (13), 1999-
2003 yılları arasında biftek, dana eti, domuz, ta-
vuk ve balıklar üzerinde yaptıkları araştırmada ta-
vuk eti ve deri örneklerinin E. coli O157:H7 yö-
nünden negatif olduklarını belirlemişlerdir.

 E. coli O157:H7 üzerinde tüm dünyada ve 
buna paralel olarak Türkiye ‘de de çalışmalar sür-
dürülmektedir. Ancak bilindiği kadarıyla Türki-
ye’ de tavuklardan E. coli O157:H7 serotipinin 
izole edildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu-
nunla beraber Gülhan’ ın yaptığı (30) çalışma-
da, sığırlardan izole edilen 6 (% 12), buzağılar-

dan 9 (% 18), koyunlardan 13 (% 26), kediler-
den 1 (% 2), köpeklerden 8 (% 16), tavuklardan 
3 (% 6), güvercin ve martılardan da 2 (% 4) suş 
O157 serotipi olarak saptanmıştır. Baran ve Gül-
mez (4) ise, dana bifteklerinden % 6 oranında E. 
coli O157:H7 izole ederken, tavuk bagetlerinde 
yapılan incelemeler negatif sonuç vermiştir. 

 Daha önce yapılan araştırmalar göstermekte-
dir ki E. coli O157:H7 serotipi tavuklardan alınan 
kloakal svap veya dışkı  örneklerinden izole edile-
memiştir (15,39). Ancak yaptığımız çalışmada İz-
mir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak illerindeki fa-
son broiler kümeslerinden alınan 500 adet kloa-
kal svabın 32’ sinden (% 6.40) E. coli O157:H7 
serotipi identifiye edilmiştir. Bu veri bir günlük 
broiler veya yumurtacı civcivlere deneysel olarak 
E. coli O157:H7 inokule edilen çalışmaların so-
nuçlarını doğrulamaktadır (6,30,65). Bu çalışma-
ların ortak sonucu etkenin sekumda kolonize olup 
uzun süreler boyunca dışkıyla saçıldığını göster-
mektedir. Diğer bir önemli nokta ise çalışmamız-
da alınan numunelerin tümünün sahadan toplan-
mış olması ve deneysel bir enfeksiyon ya da etken 
inokulasyonunun söz konusu olmamasıdır.

 E. coli O157:H7 ‘nin tavuk eti ve tavuk eti 
ürünlerinden izole edildiği çalışmalar (1,11,48,77) 
ise kesim aşamasından tüketiciye kadar herhangi 
bir aşamada et veya şarküteri ürününün etken-
le kontamine olduğunu göstermektedir. E. coli 
O157:H7 tavukların intestinal sisteminde sürek-
li olarak yerleşik olarak bulunmaktadır. İncelenen 
101 yumurtanın 14’ ünde (% 13.9) kabuk üze-
rinde etkene rastlanırken, yumurta sarısında veya 
akında E. coli O157:H7 yönünden yapılan testler 
negatif olarak sonuçlanmıştır (65). 

 E. coli O157:H7 serotipinin birçok antibiyoti-
ğe karşı duyarlı olduğu rapor edilmesine (73) kar-
şın Kore ‘de Kim ve arkadaşlarının (42) gerçekleş-
tirdiği çalışmada kullanılan E. coli O157:H7 suş-
larının % 45.5’ inin iki veya daha fazla antibiyoti-
ğe karşı direnç gösterdikleri tespit edilmiştir. Suş-
ların eritromisine karşı dirençlilikleri % 100 ola-
rak bulunmuştur. Bu oranı % 27.2 ile ampisilin, 
% 18.2 ile sefalotin ve yine % 18.2 ‘lik oranla tet-
rasiklin izlemektedir. Hindistan ‘da yapılan başka 
bir çalışmaya göre ise, antimikrobiyal direnç zon-
ları en çok ampisilin (% 25.4), tetrasiklin (% 23.8) 
ve streptomisinle (% 14.3) şekillenirken; sefalotin 
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(% 11.1) ve nalidiksik aside (% 6.4) karşı geliştiri-
len direnç daha düşüktür (38). Bu bilgilerin ışığın-
da E. coli O157:H7 serotipinin ampisilin ve erit-
romisine dirençli olduğu söylenebilir.

 Çalışmamızda E. coli O157:H7 izolatlarıy-
la yapılan antibiyogram testleri sonucunda izo-
latların Polimiksin B’ ye % 100.00, Cefotaxi-
me % 75.00, Norfloksasine % 59.38 oranların-
da duyarlı, Kanamisine % 37.50 oranında orta 
derecede duyarlı; Ampisiline  % 100.00, Cep-
halotine % 100.00, Kloramfenikole % 87.50, 
Sulfametoksazol-Trimetoprime % 81.25, Eritro-
misine % 81.25  ve Amoksisilin-Klavulonik aside 
% 62.50 oranlarında dirençli oldukları bulunmuş-
tur. Araştırmamızda belirlenen Ampisilin ve Erit-
romisine karşı oluşan yüksek oranda dirençlilik 
diğer çalışmalarla (38,42) örtüşürken Kloramfeni-
kol ve Trimetoprim-Sulfametoksazole karşı oluş-
tuğunu belirlediğimiz dirençlilik hakkında geçmiş-
te yapılan çalışmalarla pek uyuşmayan sonuçlar 
elde edilmiştir (26). 
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