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ÖNSÖZ 

Sularda, deniz ürünlerinde, kanatlı eti, kırmızı et, süt gibi gıdalarda yaygın olarak 

bulunan hareketli Aeromonas türlerinin gıda kaynaklı gastroenteritislerin yanı sıra 

ölümle sonuçlanabilen septisemilere, yara infeksiyonlarına, nekrozlara, akciğer, pleura, 

endokard ve diğer iç organ yangılarına sebep olduğu bildirilmektedir. Etkenin sularda, 

çevrede, gıdalarda, insanların ve hayvanların dışkılarında bulunması, buzdolabı 

sıcaklığında üreyebilmesi sıklıkla izole edilmesine ve insan sağlığı açısından potansiyel 

bir risk taşımasına neden olmaktadır.   

Yapılan literatür taramalarında Türkiye’ de ve değişik ülkelerde hareketli 

Aeromonas türlerinin tavuk eti ve ürünlerinde varlığının saptanmasına yönelik çok 

sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Ancak Türkiye’ de paketlenmiş tavuk etlerinden 

hareketli Aeromonas türlerinin izolasyonuna yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

çalışmada paketlenmiş tavuk örneklerinin uygun olmayan hijyenik koşulların etkisiyle 

kontamine olabileceği düşünülerek ve hareketli Aeromonas türlerinin varlığının 

saptanması amaçlanmıştır. 

Tez çalışmamın seçilmesi ve yürütülmesinde ilgi ve desteğini esirgemeyen sayın 
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 vii 

Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı çalışanlarına ve bugünlere gelmemde maddi ve 

manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan çok sevdiğim, değerli aileme sonsuz teşekkür 

ederim. 
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1. GİRİŞ 

 

Hareketli Aeromonas türleri buzdolabı sıcaklığında üreyebilen ve halk sağlığı açısından 

önem taşıyan gıda kökenli infeksiyon etkenleridir. Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan 

çalışmalarda, özellikle iklimin sıcak olduğu bölgelerde, Aeromonas türlerinin insanlarda 

diyare etkeni olarak izole edildiği ve diğer klasik enterit etkenleri olan Salmonella ve 

Shigella gibi önemli olduğu bildirilmiştir. Bu durumun beslenme alışkanlıklarının yanı 

sıra etkenin izolasyon ve identifikasyonunda uygulanan ileri tekniklerin de etkili olduğu 

düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda etkenin kanatlı eti ve ürünlerinde yüksek oranda 

kontaminasyon yarattığı ortaya konmuştur (Burke ve ark., 1984; Buchanan ve Palumbo, 

1985; Sachan ve Agarwal, 2000).  

 Yapılan çok sayıda çalışmada etkenin su aktivitesi yüksek olan kanatlı eti, 

kırmızı et, balık, süt gibi gıdalarda yüksek oranda bulunduğu özellikle içme, kullanma 

ve yüzey sularından sıklıkla izole edildiği bildirilmiştir (Altweg, 1985; Gobat ve Jemni, 

1993; Khurana ve Kumar, 1997). Etkenin suda, çevrede ve gıda maddelerinde yaygın 

olarak bulunuşu, kontamine gıda maddeleri ile insanlara bulaşarak enteritlere sebep 

oluşu, gıda infeksiyon etkenleri arasında potansiyel tehlikesini ortaya koymaktadır 

(Okrend ve ark., 1987; Hänninen ve ark., 1997). 

 Hareketli Aeromonas türleri gıda infeksiyonları yanında ölümlerle 

sonuçlanabilecek septisemilere, yara infeksiyonlarına, nekrozlara, akciğer, pleura, 

endokard ve diğer iç organ yangılarına sebep olabilmektedir. Meydana gelen diyareler 

akut olabileceği gibi; kanlı ve koleral formda da tüm yaş gruplarını etkileyebilir    

(Janda, 1991). İmmun sistemi zayıflamış insanlar ve beş yaş altı çocuklar özellikle risk 

altındadır. Aeromonas gastroenteritlerinin semptomları çok komplekstir. Diyare sulu, 

kanlı, sümükümsü olabileceği gibi bulantı, karın ağrısı, kusma ve ateş de semptomlara 

eşlik edebilir (Waites ve ark., 1991).  
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1.1. Tarihçe 

Chemnitz ve Zimmerman bugün Aeromonas olarak bilinen etkeni 1890 yılında musluk 

suyundan izole etmiş ve Bacillus punctatus olarak isimlendirmişlerdir. Sanerelli daha 

sonra bu bakteriye Bacillus hydrophilus fuscus adını vermiştir. Emmerih ve Weibel 

1894’ de etkeni balıklardan izole ederek Bacterium salmonicida olarak isimlendirmiştir. 

Hammer 1917’ de gıda kaynaklı ilk Aeromonas’ ı bozulmuş sütten izole ederek  

Bacillus icthyosmius olarak adlandırmıştır. Kluyver ve Van Niel 1936’ da Aeromonas 

ismini ilk olarak ortaya koymuşlardır. Caselitz etkeni 1955 yılında septisemili bir 

insandan izole ederek Vibrio jamaicensis olarak isimlendirmiştir. Popoff ve Veron DNA 

hibridizasyon çalışmalarıyla Aeromonas türlerini sınıflamışlardır (Popoff, 1984;    

Joseph ve ark., 1988). 

 

1.2. Taksonomi 

Aeromonas cinsi daha önce Vibrionaceae familyası içinde bulunmaktaydı. Son yıllarda 

yapılan moleküler genetik çalışmalarının sonuçlarına göre Aeromonas’ lar 

Aeromonadaceae ailesinde yer almaktadır. Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology’nin son baskısında Aeromonas’ lar Vibrionaceae familyasında yer 

almasına rağmen hem DNA hibridizasyon gruplarının farklılığı hem de %6 NaCl içeren 

ortamda üreyememelerinden dolayı bazı araştırmacılar tarafından Aeromonadaceae 

familyası içerisinde değerlendirilmektedir (Holt ve ark., 1994). 

Aeromonas cinsi bakteriler iki alt gruptan oluşmaktadır. İlk grup psikrofilik ve 

hareketsiz Aeromonas’ları, ikinci grup ise mezofilik ve hareketli Aeromonas’ları 

kapsamaktadır. Hareketsiz Aeromonas grubu özellikle somon balıkları için patojen olan 

Aeromonas salmonicida’ yı kapsar. Hareketli Aeromonas grubu ise Aeromonas 

hydrophila, Aeromonas sobria ve Aeromonas caviae türlerini kapsar. Bununla birlikte 

Aeromonas eucrenophila, Aeromonas jandaei, Aeromonas media, Aeromonas 
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schubertii, Aeromonas trota, Aeromonas veronii biovar sobria ve Aeromonas veronii 

biovar veronii olarak isimlendirilen yeni türleri de ortaya konmuştur (Janda, 1991).  

1. 3.  Aeromonas Türlerinin Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri 

Aeromonas türleri Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, çubuk şeklinde, flagelları 

sayesinde hareketli ya da hareketsiz, sıklıkla da peritrik flagellaya sahip etkenlerdir. 

Yeni hücre kültürlerinde peritrik flagella, eski hücre kültürlerinde polar flagellaya 

sahiptirler. Hareketli Aeromonas türleri 0,3-1,0µm genişliğinde, 1,0-3,5µm 

uzunluğunda, uçları yuvarlak şekilde sonlanan bakterilerdir. Çoğunlukla tek tek, ikili 

veya kısa zincirler şeklinde bulunurlar (Abbott ve ark., 2003). 

  Etkenin çoğunlukla fakültatif anaerob, oksidadif ve fermentatif metabolizmaları 

vardır. Aeromonas’ lar oksidaz ve katalaz pozitif, Vibriostatik ajana (2,4-diamino-6,7-

diisopropylpteridine) dirençlidirler. Aeromonas türleri lipolitik ve proteolitik olarak 

aktif mikroorganizmalardır (Altwegg ve ark.,1990). 

 Aeromonas türleri glukoz, mannitol, maltoz, fruktoz ve galaktozu fermente etme 

yeteğine sahiplerdir. Fakat ksiloz, sorboz, rafinoz, dulsitol, inositol, adonitol ve 

malonat’ a etki etmezler. Thiosülfattan hidrojen sülfür oluşturmazlar. Sitokrom oksidaz, 

katalaz, fosfataz, ONPG (o-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside), jelatinaz, ribonükleaz, 

deoksiribonükleaz, tween-80 esteraz ve ADH enzimlerine sahiptirler (Abbott ve ark., 

2003).  

Hareketli Aeromonas türleri katı besiyerlerinde yuvarlak, konveks ve düzgün 

kenarlı gri-beyaz görünüme sahip pigmentsiz koloniler oluştururlar. Anaerobik ortamda 

pigment oluşumu şekillenir. Kanlı agarda hemoliz yaparlar ve koloniler yedi gün sonra 

yeşilimsi renk alırlar. Sıvı besiyerinde genelikle homojen bulanıklık oluştururlar 

(Isonhood ve Drake, 2002). 

Hareketli Aeromonas türlerinin üreme sıcaklığı  4-42°C ve optimum üreme 
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sıcaklığı 28°C’ dir. Hareketli Aeromonas türleri için üreme aralığının pH 4–10 arasında 

olduğu buna karşın optimum pH değerinin 7,2 olduğu bildirilmiştir (Beuchat, 1991).  

Aeromonas türleri NaCI içermeyen buyyonda üreyebildikleri halde; %6 NaCI 

içeren buyyonlarda üreyemezler. Bu özelliklerinden dolayı halofilik Vibrio’ lardan ayırt 

edilirler (Stelma, 1989). Çizelge 1.1.’ de Aeromonas türlerinin bazı özellikleri 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 1.1. Aeromonas türlerinin bazı özellikleri (%) (Palumbo ve ark., 1992). 

Özellikler 

A. 

hydrophila 

(n = 25 ) 

A. 

salmonicida 

( n = 13 ) 

A. caviae 

( n = 25 ) 

A. sobria 

( n = 2 ) 

Hareketlilik 100 0 88 69 
Katalaz 100 100 100 50 
İndol 96 100 84 100 
ONPG 100 100 100 100 
Üre 0 0 8 0 
KCN Broth 100 77 92 0 
Sitrat 88 85 88 100 
Asetat 100 92 92 100 
Malonat 0 0 0 0 
VP 92 62 0 0 
LDC 100 46 0 100 
ADH 100 69 92 0 
Jelatin 96 100 84 0 
Pektatc(250C) 0 38 0 0 
DNase 100 69 92 0 
Lipaz 100 92 76 100 
Glukoz (gaz) 92 77 0 50 

L-Arabinoz 84 100 100 0 
Gliserol 96 100 68 100 
Laktoz 16 92 60 0 
Maltoz 100 92 100 100 
Mannoz 100 100 32 100 

D-Mannitol 96 100 100 100 

L-Ramnoz  24 0 0 0 
Salisin 76 31 76 0 

D-Sorbitol 0 85 4 0 
Sukroz 100 100 100 100 
Eskulin 92 85 76 0 
Gluconat 64 0 0 0 

DL-Laktat 80 0 96 0 
Urokanik 12 100 100 0 
NaCI (0%) 100 100 96 100 
NaCI (3%) 100 100 96 0 
β-Hemolysis 100 69 52 0 
Elastatc 72 46 0 0 
Ampicilin 100 85 100 50 
Sephalotin 72 77 100 0 
0/129 Rd 100 100 100 100 
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1.4. Aeromonas Türlerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler  

Aeromonas türlerinin üremesi üzerine sıcaklık, pH, NaCI, aw, atmosfer, radyasyon ve 

rekabetçi flora gibi faktörler etki etmektedir (Palumbo ve ark., 1985a). 

1.4.1. Sıcaklık 

Hareketli Aeromonas türleri 4oC’ den 42oC’ ye kadar değişen sıcaklık derecelerinde 

üreyebilmektedir. Optimum üreme sıcaklığının 28oC olduğu ve 37oC’ de de rahatlıkla 

üreyebildiği görülmektedir. Hareketsiz olan A. salmonicida’ nın optimum üreme 

sıcaklığı ise 22-25oC’ dir (Mc Clure ve ark.,1994). 

 Aeromonas türleri 60oC’ de 20 dakikada, 65oC’ de 10 dakikada inaktive 

olmasına rağmen ısıya dayanıklı suşlarının da olduğu ve ısıtma işlemi sırasında 

Aeromonas’ ların ürettiği ekstrasellüler proteolitik ve hemolitik ürünlerin tahrip olduğu 

bildirilmiştir (Wang ve Gu, 2005). 

Yapılan bir çalışmada    5oC’ de saklanan Aeromonas türleri ile kontamine 

sebzelerin depolama süresince sayılarının arttığı gözlenmiştir (Palumbo ve ark., 1985b). 

Buzdolabı sıcaklığında Aeromonas türlerinin gelişebilmesi gıda infeksiyon 

etkenleri içerisinde önemini ortaya koymaktadır (Beuchat, 1991). 

Palumbo ve ark. (1985b) çeşitli gıda maddelerinde 5oC’ de muhafazanın 

Aeromonas hydrophila’ nın varlığı üzerine etkisini inceledikleri çalışmalarında, çiğ süt, 

sucuk, tavuk ve tavuk  karaciğerinde 1×102 ile 5×105 düzeyinde artışlar saptamışlardır.  

Yapılan diğer bir çalışmada Hinton ve ark. (2004) kesim aşamasının çeşitli 
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evrelerinden aldıkları broiler karkaslarını buzdolabında muhafaza etmişler ve sonuçta 

Aeromonas türlerinin sayısında artış olduğunu saptamışlardır.  

Aeromonas hydrophila’ nın 4-45oC olan sularda izole edilebildiği hatta 4oC’ deki 

sularda üreyebildiği ortaya konmuştur (Beuchat,1991).  

Yapılan bir diğer çalışmada hayvansal orijinli gıdalardan Aeromonas hydrophila’ 

nın düşük sıcaklıklarda üremesinin karakteristik olduğu ve bu kapsamda 4oC’ de 

muhafaza edilen çiğ domuz etlerinde üremenin arttığı bildirilmiştir (Gill ve ark., 1989). 

1982 yılında 472 kişinin gastroenterite yakalandığı olguda -72oC’ de 18 ay muhafaza 

edilen istiridyelerde bulunan Aeromonas hydrophila’ nın hastalığa neden olduğu 

saptanmıştır (Abeyta ve ark., 1986). Callister ve Agger 1987’ de iki hafta boyunca 

buzdolabında muhafaza edilen sebzelerde Aeromonas türlerinin 10-1000 kat arasında 

arttığını bildirmişlerdir. Sonuç olarak düşük sıcaklığın tek başına Aeromonas 

hydrophila’ nın gıdalardaki gelişimini engelleyemeyeceği ortaya konmuştur. 

1.4.2. pH 

Hareketli Aeromonas türleri için üreme aralığının pH 4-10 arasında olduğu buna karşın 

optimum pH değerinin 7,2 olduğu bildirilmiştir. pH’ daki küçük değişikliklerin 

Aeromonas’ ların tuzu tolere etme yeteneklerini etkilediği görülmüştür. Örneğin pH 5,9’ 

da %2 NaCI Aeromonas’ ları tamamen inhibe ettiği halde pH 6,1’ de %3 NaCI inhibe 

etmiştir (Palumbo ve ark.,1985a). 

 Domuz etlerinde Aeromonas hydrophila’ nın varlığı üzerine pH’ nın etkisinin 

incelendiği bir çalışmada 28oC’ de pH 6,5-7,2’ de K144 suşunun iyi ürediği, pH 5,5 da 

ise üremenin yavaşladığı tespit edilmiştir (Palumbo, 1988). 
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1.4.3. NaCl ve aw 

Hareketli Aeromonas türlerinin optimum tuz konsantrasyonu %1-2, optimum aw değeri 

0,94-0,98’ dir. Aeromonas türlerinin sıcaklık düşürüldüğünde tuzu tolere etme 

yeteneklerinin azaldığı bildirilmiştir (Sautour ve ark., 2003). Yapılan çalışmalarda 

%1,5’ un üzerindeki tuz miktarlarında lag fazda uzama ve üremede yavaşlama 

görülmüştür (Stelma, 1989; Velazquez ve ark., 1998). Diğer bir çalışmada %3,5 NaCI 

içeren ve düşük sıcaklık derecelerinde muhafaza edilen gıdalarda Aeromonas’ ın 

baskılandığı saptanmıştır (Palumbo ve ark., 1991; Mary ve ark., 2003).  

1.4.4. Atmosfer 

Son ürünlerde Aeromonas hydrophila’ nın üremesinin önlenmesi hatta tamamiyle 

elimine edilebilmesi için modifiye atmosfer uygulamaları ile beraber yüksek tuz, düşük 

pH, düşük sıcaklık uygulamaları ve kimyasal koruyucuların ilave edilmesi gerektiği 

bildirilmiştir ( Palumbo ve Buchanan, 1988, Allende ve ark. 2002).  

Modifiye atmosfer uygulamalarının Aeromonas hydrophila’ nın sebzelerdeki 

varlığını araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada 4°C’ de bile etkenin üremesini 

engellenmediği saptanmıştır (Berrang ve ark., 1989). 

 Vakum paketlenmiş ve karbondioksit içeren sığır eti örnekleri Aeromonas suşları 

inoküle edilerek -2 , 2,5 ve 10°C’ de muhafaza edildiğinde 2°C ve altındaki örneklerde 

Aeromonas hydrophila’ nın canlı kalmadığı bildirilmiştir (Gill ve Reichel,1989). 

1.4.5. Radyasyon 

Hareketli Aeromonas türleri ultraviyole ve röntgen ışınları ile kolayca inaktive 

olmaktadır. Kanatlı etlerinde ve taze balıklarda hareketli Aeromonas türlerinin 

yıkımlanması için 150 kiloradlık dozun yeterli olduğu bildirilmiştir (Palumbo 
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 ve Buchanan, 1988). 

1.4.6. Rekabetçi Flora 

Gıda maddelerinde ya da sularda rekabetçi floranın varlığı Aeromonas türlerinin hızlı 

şekilde inaktive olmasına sebep olur. Etkeni izole etmek için geliştirilen selektif 

besiyerlerine farklı antibiyotikler katılarak rekabetçi floranın baskılanması sağlanır. 

Rekabetçi floranın Aeromonas hydrophila’ nın üzerine baskısını araştırmak amacıyla 

yapılan çalışmada domuz eti yüzeylerine 300 kilorad ışın uygulanmıştır. Bu etlere 

Aeromonas hydrophila suşları inoküle edildiğinde kontrol grubuna göre daha çok 

yaşama şansı gösterdiği saptanmıştır (Palumbo ve Buchanan, 1988). 

1.5. Antibiyotik Duyarlılığı 

Aeromonas’ ların antimikrobiyel kemoterapotiklere karşı mutasyonlarla ya da dışarıdan 

alınan plazmid veya transpozonlarla direnç kazandığı bildirilmiştir (Palumbo ve 

ark.,1985b). Bu bağlamda yapılan çalışmada Aeromonas suşlarının ampisilin, 

kloramfenikol, rifampin, spektinomisin, tetrasiklin ve gentamisinlere sırasıyla %95, 80, 

60, 76, 20 ve 0 oranında dirençli olduğu görülmüştür. 

Yapılan diğer bir çalışmada Aeromonas’ ların tetrasiklin, kloramfenikol, 

neomisin ve gentamisine duyarlı, ampisilin, penisilin ve eritromisine karşı dirençli 

olduğu saptanmıştır (Sinha ve ark., 2004). 

1.6. Virülens Faktörleri 

Hareketli Aeromonas suşlarının çoğu flagellası, fimbriası, OMP (Outher Membran 

Protein=Dış Membran Proteini) adı verilen adhezinleri yardımıyla konağın epitel 

hücrelerine yapışarak zarar verirler. Çok sayıda izolat endotoksin, sitotoksik ve sitotonik 
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etkili enterotoksin, hemolizin ve proteazlar oluşturarak toksik etkili ürünler oluştururlar 

(Canals ve ark., 2006). Diyareli hastalar üzerinde yapılan çalışmada izole edilen 

Aeromonas suşlarının proteaz ve jelatinaz üretimi gösterip, hemolizin aktivitesine sahip 

olduğu belirlenmiştir (Sechi ve ark., 2002). Hareketli Aeromonas türleri arasında invazif 

etkili olanlar da bulunur. Birçok suş hastalık yapma potansiyeline sahip biyojen amin 

olan tiramini meydana getirir (Ocrend ve ark., 1987).  

Araştırmacılar tarafından Aeromonas gastroenteritlerinde gerekli dozun ne kadar 

olacağı tam olarak ortaya konamamakla beraber; gönüllüler üzerinde yapılan 

çalışmalarda 107kob/g düzeyindeki etkenle enteritler oluşturulabilmiştir (Bergann, 

1992). 

Aeromonas türlerinin oldukça farklı virulans mekanizmalarına sahip olduğu, 

farklı virulans faktörlerinin kombinasyonuyla patojenite mekanizmalarını geliştirdikleri 

bildirilmiştir. Bu faktörler α (alfa) hemolizin, β (beta) hemolizin, adhezinler ve 

enterotoksinler olarak sıralanabilir (Gunnlaugsdottir ve Gudmundsdottir, 1997). 

1.6.1. Alfa Hemolizin 

Alfa hemolizin eritrositlerin lize olmasına neden olmaktadır. Protein yapısında olup 

(mol ağırlığı 65 kDa), ısıya dayanıksız (56°C’ de 10 dakika) ve proteolitik enzimlerle 

inaktive olabilmektedir. Çeşitli hücrelerde sitotoksik değişimlere neden olduğu 

bildirilmektedir (Isonhood ve Drake, 2002). 

1.6.2. Beta Hemolizin 

Aeromonas beta hemolizini ilk kez Bernheimer ve Aviged tarafından saflaştırılıp 

tanımlanmış ve aerolizin olarak adlandırılmıştır. Beta hemolizin ısıya dayanıksız (56°C’ 

de 10 dakika) ve fareler için öldürücü olduğu bildirilmektedir (LD50: 0,4 ug iv). Beta 

hemolizin sitotoksik enterotoksin olarak düşünülmektedir ( Blair ve ark., 1999). 
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1.6.3. Enterotoksinler 

Aeromonas hydrophila’ nın iki enterotoksini olduğu bildirilmektedir. Bunlar sitotonik 

(kolera benzeri) enterotoksin ve sitolitik (sitotoksik) enterotoksin olarak belirtilmiştir. 

Aeromonas’ ların sebep olduğu diyare; enterotoksijenik türlerin oluşturduğu diyare ve 

enteroinvaziv türlerin oluşturdukları diyare olarak ikiye ayrılır. Enteroinvaziv türlerin 

oluşturdukları diyare karın bölgesi krampları, düşük ateş ve dışkıda lökositlere neden 

olur. Bu tip diyarenin enteroinvaziv E.coli’ nin meydana getirdiği infeksiyona benzer bir 

tablo oluşturduğu belirtilmektedir (Sha ve ark., 2002). 

Sitotonik enterotoksin hücre dışı salgılanan, ısıya dayanıksız (60°C’ de 2 

dakika), mol ağırlığı 15 kDa olup varlığı ilk kez  Ljungh ve ark. tarafından ortaya 

konmuştur. Biyolojik aktivite olarak kolera toksini (CT) veya E. coli’ nin ısıya dirençli 

toksinine (LT) benzemekle birlikte; nötralizasyon testleri, Aeromonas enterotoksini, CT 

veya LT arasında immunojik ilişkiyi açıklamada yetersiz olmuştur. Bu ise 

sitotoksin/hemolizinden farklı olduğunu göstermektedir. Ancak bu toksin Aeromonas 

toksininin saptanmasında kullanılan hayvan yedirme testine pozitif reaksiyon vermiştir 

(Isoonhod ve Drake, 2002). 

 Aeromonas türlerinin enterotoksinleri Alt geni tarafından salgılanan ısıya 

dayanıksız sitotonik enterotoksin, Ast geni tarafından salgılanan ısıya dayanıklı sitotonik 

enterotoksin ve Act geni tarafından salgılanan sitotoksik enterotoksin olarak karakterize 

edilmektedir. Sitotonik enterotoksinler klasik enterotoksinlerin sebep olduğu 

semptomlara benzer özellikler göstermekte iken sitotoksik olanlar hemolitik ve 

sitotoksik aktivitelerden sorumludur (Albert ve ark., 2000). 

1.6.4. Diğer Virulans Faktörleri 

Aeromonas türlerinde Vibrio cholera, E. coli, Shigella ve diğer Enterobakterilerin sahip 

olduğu hemaglutin karakterde ve invaziv özellik gösteren moleküller mevcuttur. Ayrıca 

sitotoksin oluşumu ile lizin dekarboksilaz ve voges proskauer testi arasında korelasyon 
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bulunmuştur. Bu sitotoksinlerin adezinlerle beraber patojeniteden tam olarak sorumlu 

olduğu bildirilmiştir (Stelma, 1989). Yapılan bir çalışmada A. sobria’ nın A. hydrophila’ 

ya göre daha enterotoksijenik olduğu bildirilmiştir (Janda, 1991). Diğer bir çalışmada 

gıdalardan elde edilen izolatların %100’ nün sitotoksin oluşturduğu, beta hemoliz 

oluşturdukları bildirilmiştir (Thelestam ve Ljungh, 1981). Bu çalışmalar ışığında 

hemolizin önemli bir virülens faktörü olarak kabul edilmekle birlikte, sitotoksinin 

virülens faktörleriyle ilgili olmadığı bildirilmiştir (Blair ve ark.,1999). 

 Demir metali için özelleşmiş bir iyonofor olan sidoroforun hareketli Aeromonas 

türlerince salgılanarak, kendileri için esansiyel olan demir iyonlarını bu proteinlerle 

hücre içine aldıkları bildirilmektedir. Buna karşın etkenin çoklu stres faktörlerine direnç 

göstermesini sağlayan rpOs geninden mahrum olduğu bildirilmiştir (Janda, 1991).  

 Aeromonas’ lar 0,6-2 µm uzunluğunda, 17 kDa ağırlığında pili adı verilen 

antijenik yapılara da sahiptirler (Janda, 1991). 

1.7. Aeromonas Türlerinden Kaynaklanan Hastalıklar 

1.7.1. Aeromonas Türlerinden Kaynaklanan Gastroenteritisler 

Aeromonas türleri dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde gastroenteritis etkenleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aeromonas türlerinin diyareli insanların dışkılarından izole 

edilen enteropatojen bir bakteri olduğu kanıtlanmıştır (Nishikawa ve Kishi, 1988). Etken 

hücre dışına salgıladığı enzim ve toksinlerle gerek erişkin gerekse çocuklarda kolera 

benzeri klinik tablonun oluşmasına sebep olur. Bu tablonun gelişmesinde bakterinin 

sitotoksin, enterotoksin, hemolizin, hemaglütinin ve adezin gibi çeşitli virülens 

faktörlerinin rol oynadığı saptanmıştır (Annapurna ve Sanyal, 1977). Her yaşta insanda 

görülmekle birlikte iki yaş altı çocuklarda ve elli yaş üstü insanlarda daha sık görülür. 

En yaygın klinik belirtiler sulu ishal, ateş, mide ağrıları ve kusmadır. Bazı durumlarda 

dışkıda kan ve mukusla karakterize dizanteri benzeri klinik tablo gelişebilir. 
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Semptomlar kolera benzeri ve dizanteri benzeri enteritler olarak sınıflandırılabilir. 

Bunlardan ilki daha yaygın şekilde görülür, sulu ishal ve orta seyirde ateşle 

karakterizedir. İki yaş altı çocuklarda kusmayla kendini gösterir. Diğeri dışkıda kan ve 

mukusla görülür. Aeromonas gastroenteritlerinin dörtte biri bu formda gözlenir. 

Aeromonas diyareleri çoğunlukla yumuşak seyirli ve kendiliğinden iyişelebilen türdedir. 

Bununla beraber tedavi gerektiren durumlara da rastlanmıştır. Antibiyotik tedavisi 

gerektiren, 38,5°C ateş, karın ağrısı, kramp, ülseratif kolit oluşan inatçı infeksiyonların 

da olduğu bildirilmiştir (Altwegg, 1985, Albert ve ark.,2000). 

1.7.2. Aeromonas Türlerinden Kaynaklanan Diğer Hastalıklar 

Aeromonas türlerinin septisemi, menenjit, lokalize yara infeksiyonları, intraabdominal 

infeksiyonlar, deri, kas, kemik infeksiyonları, peritonit, endokardit, otit, korneal ülser, 

tonsillit infeksiyonlarına da neden olduğu bildirilmiştir. Aeromonas türlerinin 

gastroenteritler dışında neden olduğu en önemli infeksiyon, özellikle toprak ve su ile 

temas eden travma ve yaralanmalar sonucu oluşan deri ve yumuşak doku 

infeksiyonlarıdır. Sıcak mevsimlerde insidans daha yüksektir. İmmun sistemi 

baskılanmış siroz, lösemi, AIDS gibi hastalarda özellikle A. hydrophila septisemisine 

karşı duyarlılık bildirilmiştir (Buchanan ve Palumbo, 1985; Janda, 1991). 

 Aeromonas türlerinden ileri gelen septisemilerin semptomları diğer Gram negatif 

bakterilerin septisemileriyle benzerlik göstermekte, yüksek ateş ve terleme ile 

karakterize olmaktadır. Hipotansiyon ve abdominal ağrı sıklıkla bildirilmektedir. Suda 

oluşan travmalar ve güneş yanıklarından sonra oluşan yaralar Aeromonas’ larla 

doğrudan ilgili olabilmektedir. Bu yara infeksiyonları immunsuprasif bireylerde ciddi 

sonuçlara hatta bazen ölümle sonuçlanan septisemilere neden olmaktadır (Stelma, 

1989). 
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1.8. Aeromonas Türlerinin Su ve Gıdalarda Bulunuşu 

Aeromonas türlerinin özellikle durgun sularda, atık ve kirli sularda, akarsularda, 

denizlerde ve okyanuslarda bulunduğu yapılan pek çok çalışmada gösterilmiştir. Ayrıca 

etkenin özellikle hayvansal orijinli gıdalardan deniz ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, 

kanatlı eti ve et ürünleri ve çiğ sütlerde bulunduğu yapılan çalışmalarda bulunmuştur 

(Kirov ve ark., 1990; Nishikawa ve Kishi, 1988; Arora ve ark. 2006). 

1.8.1. Aeromonas Türlerinin Sularda Bulunuşu 

İnsanlarda ve hayvanlarda hareketli Aeromonas türlerine bağlı infeksiyonların en büyük 

bulaşma kaynağı sudur. Aeromonas hydrophila her yerde bulunabilen bir bakteri olup, 

en sık izole edildiği kaynak sudur. Aeromonas hydophila’ nın hareketli sularda durgun 

sulara göre, tuzsuz sularda tuzlu sulara göre daha fazla bulunduğu bildirilmiştir. Çok 

tuzlu göller, sıcaklığı 45°C’ den fazla olan jeotermal kaynaklar ve çok fazla kirlenmiş 

akarsularda etken izole edilememektedir (Jay, 1992). Sularda Aeromonas türlerinin 

varlığı mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Su sıcaklığının 20°C’ den çok 

olduğu sıcak aylarda etkenin izolasyon oranları artarken, su sıcaklığın 5°C’ den düşük 

olduğu soğuk aylarda izolasyon oranları azalmaktadır (Burke ve ark., 1984). 

 Klorlanmış içme sularında ve şişe sularında Aeromonas’ ların izole edilebildiği 

bildirilmiş olup; klorlanan şehir suyunda Koliform ve E. coli’ lerin inaktive olduğu fakat 

Aeromonas’ ların canlı kalabildiği saptanmıştır (Gürsoy, 1993). 

 Danimarka’ da yapılan bir çalışmada 191 adet içme suyu örneği incelenmiş ve 

%28 oranında Aeromonas türleri saptanmıştır (Knochel ve Jeppesen, 1990). Güney 

Hindistan’ da içme suyu örneklerinin %44’ ünde, şebeke suyu örneklerinin %38’ inde 

Aeromonas türleri izole edilmiştir (Majeed ve ark., 1989). Tayland’ da ise su 

kanallarının %74’ ünde, içme sularının ise hepsinde Aeromonas türleri izole edilmiştir 

(Echeverria ve ark. 1981). Abeyta ve ark. (1986) nehir sularından yaptıkları çalışmada 

400 adet nehir suyu örneğinden %50 oranında hareketli Aeromonas türleri izole 
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etmişlerdir.  

1.8.2. Aeromonas Türlerinin Gıdalarda Bulunuşu 

1.8.2. 1. Su Ürünleri 

Su ürünleri Aeromonas’ lar için önemli bir bulaşma kaynağıdır. Aeromonas türlerinin ilk 

kez hasta balıklardan izole edildiği bildirilmiştir. Günümüzde etkenin balıkların 

bağırsak florasının üyesi olduğu bildirilmektedir. Diğer bir rezervuar ise deniz 

kabukluları ile istiridyelerdir (Singh ve ark., 1997). Yayın balıklarında yapılan bir 

çalışmada 238 örneğin %35,7’ sinde Aeromonas hydrophila’ nın izole edildiği 

bildirilmiştir (Wang ve Silva, 1999). 

 Finlandiya’ da yapılan bir çalışmada 29 balık örneğinin 27’ sinden, 17 balık 

yumurtasının tümünden, 12 karides örneğinin 2’ sinden  Aeromonas türleri izole 

edilmiştir (Hänninen ve ark., 1997). 

1.8.2. 2. Kırmızı Et ve Ürünleri 

Aeromonas’ ların sığır eti, kuzu eti gibi soğukta muhafaza edilen ve bozulma gösteren 

hayvansal ürünlerde saptandığı ve tüm taze et çeşitlerinde mevcut olduğu bildirilmiştir 

(Singh, 1997; Okrend ve ark., 1987). 

 Neyts ve ark. (2000) Danimarka’ da yapmış oldukları çalışmada marketlerden 

almış oldukları et örneklerinin %70’ inin hareketli Aeromonas türleri ile kontamine 

olduklarını saptamışlardır. Grau (1981) vakum paketlenmiş sığır ve koyun etlerinden 

izole ettiğini bildirmiştir. Palumbo ve ark. (1985a) ise Aeromonas hydrophila’ yı 

kasaplık hayvanların karkaslarından, sucuk örneklerinden ve kanatlı karaciğerinden 

izole etmiştir. Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki; insan ve hayvanların 

dışkılarında bulunan Aeromonas türleri hijyen eksikliği nedeniyle fekal kontaminasyon 

neticesinde karkasa bulaşabilmektedir. Kontaminasyon özellikle kontamine içme ve 
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kullanma sularının kullanımıyla meydana gelmektedir (Palumbo ve ark. 1985b). 

 Avustralya’ da  10 farklı marketten alınan 50’ şer adet biftek, kuzu ve domuz eti 

numunesinden sırasıyla %60, %58 ve %74’ ünden Aeromonas türleri izole edilmiştir 

(İbrahim ve McRe, 1991). 

 Finlandiya’ da marketlerde satılan kıymalarda Aeromonas hydrophila %75 

oranında izole edilmiştir (Hänninen, 1993). 

 Kanada’ da marketlerden alınan 19 kıyma numunesinin 16’ sının Aeromonas 

türleri ile kontamine olduğu, elde edilen 108 izolatın %87’ sinin Aeromonas hydrophila, 

%2’ sinin Aeromonas sobria, %7’ sinin Aeromonas caviae ve %5’ inin diğer 

Aeromonas türleri şeklinde identifiye edildiği bildirilmiştir (Singh, 1997). 

1.8.2. 3. Süt ve Süt Ürünleri 

Hareketli Aeromonas türleri pastörize edilmemiş ya da hatalı pastörize edilmiş sütlerde 

bulunarak infeksiyonlara yol açabilmektedir. Çiğ sütler ile ilgili olarak yapılan 

çalışmada etken %14-60 oranında izole edilmiştir ((İbrahim ve McRe, 1991). 

Ülkemizde Sarımehmetoğlu ve ark. (1998) tarafından yapılan çalışmada etken pastörize 

sütlerden %19 oranında izole edilmiştir. Çiğ sütlerden hareketli Aeromonas türlerinin 

izolasyonu üzerine Akan ve ark. (1996) tarafından ülkemizde yapılan diğer bir 

çalışmada ise 80 örneğin 23’ ünde (%28,7) etken izole edilmiştir. Tayar (2001) 

tarafından 175 adet çiğ süt numunesinin 44’ ünden (%25,4) hareketli Aeromonas suşları 

izole edilmiştir. Solmaz ve ark. (2002) 100 çiğ süt örneğinin 6’ sından hareketli 

Aeromonas’ ları izole etmişlerdir. 

 Buzdolabı muhafaza koşullarında gelişme yeteneğine sahip olan hareketli 

Aeromonas türlerinin pastörize sütlerde bulunması potansiyel bir gıda infeksiyon 

tehlikesini göstermektedir (Buchanan ve Palumbo, 1985). 
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Rio de Jenario’  da yerel bir süpermarketten alınan 35 pastörize süt ve 25 beyaz 

peynir örneğinden sırasıyla %28,5 ve %32 oranında Aeromonas izole edildiği 

bildirilmiştir (Freitas ve ark., 1993). 

Avustralya’ da yapılan bir çalışmada 150 çiğ süt örneğinin 40’ ından Aeromonas 

türleri izole edilmiştir (İbrahim ve McRe, 1991). 

ABD’ de satılan dondurmalarda 64 örneğin 3’ ünden (%4,7) oranında 

Aeromonas caviae izole edilmiştir (Hunter ve Burge,1987). 

1.8.2. 4. Kanatlı Eti 

Hareketli Aeromonas türlerinin kesimhanelerde kesim prosesinin farklı basamaklarında 

kanatlı eti ve ürünlerini kontamine ettiği bildirilmiştir. Özellikle kanatlı karkaslarının iç 

organlarının çıkarılması ve haşlama tankında kontamine olduğu saptanmıştır. Klora 

dayanıklı suşların su kaynaklı kontaminasyon ve infeksiyonlara neden olabileceği 

bildirilmiştir (Barnhart ve ark., 1989).  

Nishikawa ve Kishi (1988) 5 tavuk kıyma örneğinin tamamından hareketli 

Aeromonas türlerini saptadıklarını bildirmişlerdir. Ocrend ve ark. (1987) 10 tavuk but 

örneğinin tamamında hareketli Aeromonas türlerini saptamışlardır.  

Sarımehmetoğlu ve Küplülü (2001) 50 tavuk karkas, 30’ ar kanat, but ve göğüs 

eti olmak üzere 140 örneğin 116’ sından (%82,9) hareketli Aeromonas türlerini 

saptamışlardır. Örneklerden elde edilen izolasyon oranları sırasıyla %94, %86,6, %80 ve 

%63,3 olarak belirtilmiştir. Aeromonas hydrophila’ nın %56, Aeromonas sobria’ nın 

%29,3 ve Aeromonas caviae’ nın %14,7 oranında identifiye edildiğini bildirmişlerdir.  

 Finlandiya’ da marketlerde satılan tavuk etlerinde Aeromonas hyrophila’ nın 

varlığını saptamak üzere yapılan bir çalışmada, örneklerin %62’ sinden izole edildiği 

bildirilmiştir (Hänninen,1993). 
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 Güney Afrika’ da marketlerde satılan 102 tavuk etinin %6’ sında Aeromonas 

türleri saptanmıştır (Bok ve ark., 1986). 

 Yeni Zelanda’ da marketlerde satılan tavuk etlerinin %79’ unun, sakatatlarının 

%84’ ünün Aeromonas türleri ile kontamine olduğu bildirilmiştir (Hudson ve De Lacy, 

1991). 

 Singh ve ark. (1997) Doğu Kanada’ da yaptıkları çalışmada marketlerden alınan 

4 tavuk kıyma ve 4 hindi kıyma örneklerinin tamamından hareketli Aeromonas türlerini 

izole etmişlerdir. Tavuk kıyma örneklerinde tür dağılımı Aeromonas hydrophila, 

Aeromonas sobria ve Aeromonas caviae, hindi kıyma örneklerinde Aeromonas 

hydrophila, Aeromonas caviae ve Aeromonas sobria şeklinde olduğu bildirilmiştir. 

Akan (1993) incelediği 197 tavuk karkas örneğinin 111’ inde (%56,3) hareketli 

Aeromonas türlerini saptadığını ve izolatların sırasıyla Aeromonas hydrophila (%50,4), 

Aeromonas sobria (%43,2) ve Aeromonas  caviae (%6,4)  olarak identifiye edildiğini 

bildirmiştir. Akan ve ark. (1998) başka bir çalışmada 351 tavuk karkas örneğinden 318’ 

inde (%90,5) hareketli Aeromonas türlerinin saptandığını bildirmişlerdir. Aeromonas 

hydrophila’ nın %66,9 (213/351), Aeromonas caviae’ nın  %21,3 (68/351) ve 

Aeromonas sobria’ nın %11,6 (37/351) oranında identifiye edildiği belirtilmiştir.  

 Ankara’daki marketlerde satılan 23 tavuk eti örneğininin incelendiği çalışmada 

20 tavuk eti örneğinde (%86,95) hareketli Aeromonas türlerinin saptandığı ve  14 tavuk 

eti örneğinden Aeromonas hydrophila, 5 tavuk eti örneğinden Aeromonas  sobria ve 1 

tavuk eti örneğinden Aeromonas caviae saptandığı bildirilmiştir (Yücel ve Erdem, 

2004). 

 Koca (2006) Ankara’nın değişik semtlerindeki marketlerden alınan paketlenmiş 

80 hindi eti (40 göğüs kuşbaşı, 40 but kuşbaşı) örneğinde hareketli Aeromonas türlerinin 

varlığını incelemiştir. Hindi but örneklerinin 25’ inden (%62,5) ve hindi göğüs 

örneklerinin 18’ inden (%45) olmak üzere 80 örneğin 43’ ünden (%53,75) hareketli 
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Aeromonas türlerinin izole edildiğini ve tür dağılımının Aeromoas hydrophila, 

Aeromonas sobria ve Aeromonas caviae şeklinde olduğunu bildirmiştir. 

1.9. Aeromonas Türlerinin Epidemiyolojisi ve Coğrafi Dağılımı  

ABD’ nin Louisiana bölgesinde 1982 yılında çiğ istiridye tüketilmesi sonucunda 472 

gastroenteritis vakası meydana gelmiştir. Hastalarda diyare, bulantı, mide krampları ve 

kusma görülmüştür. İstiridyelerde bilinen enterik patojenler saptanamamıştır. Bu 

istiridyeler -72°C’ de depolanmıştır. Yaklaşık 1,5 yıl sonra Florida bölgesinde istiridye 

kaynaklı hastalıklar meydana gelmiş tekrar araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. 

İstiridyeler ve insan dışkıları incelenerek; Aeromonas hydrophila saptanmıştır. İki 

olayda da benzer semptomlar görüldüğünden yaklaşık 18 aydır depolanan istiridye 

örnekleri de incelenmiş ve Aeromonas hydrophila saptanmıştır. Lousiana bölgesindeki 

salgın Aeromonas hydrophila’ dan kaynaklanan en büyük gıda infeksiyonu salgını 

olarak bildirilmiştir (Abeyta ve ark. 1986). 

 1995’ de 27 kişi mayonezli karides, ördek karaciğeri, jambon, sosis ve salatadan 

yapılan tipik bir İsveç yiyeceği olan Landgang’ ı yedikten 20-34 saat sonra şiddetli akut 

ishal, kusma, ateş ve baş ağrısı şikayetleri ile başvurmuşlardır. Yapılan araştırmada gıda 

zehirlenme nedeni olan gıdanın 1g’ında 106 _107  adet Aeromonas hydophila izole 

edilmiştir (Krovacek ve ark., 1995). 

 Tayland’ da 5 hafta görev yapan 35 Amerikan Barış Gücü askerinin 20’ sinde 

seyahat ishali gözlenmiş ve bunlardan %31-39 oranında Aeromonas hydrophila 

saptanmıştır (Echeverria ve ark., 1981). 

Tayvan’ da 1994-1998 yılları arasında diyare şikayeti ile gelen hastaların    

2150’ sinden Aeromonas hydrophila izole edilmiştir. Bu araştırmada kadınların daha 

duyarlı olduğu ve genç yaşta duyarlılığın arttığı bildirilmiştir (Juan ve ark.,2000). 

 Japonya’ da Aeromonas hydrophila’ nın sebep olduğu septisemiye ilişkin olarak 
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69 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirilmiş olup; Aeromonas 

septisemilerinde mortalite oranının %29-73 oranında değiştiği bildirilmiştir. Prognozun 

hastanın infeksiyondan önceki koşullarına ve karaciğer fonksiyonlarının yeterliliğine 

bağlı olduğu belirtilmiştir (Saeki ve ark., 2002). 

1.10. AEROMONAS TÜRLERİNİN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONUNDA 

KULLANILAN BAZI TEKNİKLER VE BESİYERLERİ 

Aeromonas türlerinin izolasyon ve identifikasyonunda değişik metotlar ve 

besiyerleri kullanılmaktadır. Aeromonas’ ların gıda, çevre ve klinik kaynaklardan 

izolasyonunda Cefsulodin Irgasan Novobiosin (CIN), Starch Ampicillin Agar (SAA), 

Ampicillin Dextrin Agar (ADA), Ampicillin içeren Aeromonas Agar, Rimler-Shotts 

Agar, Pril-Xylose-Ampicillin Agar (PXA) ve Ampicillin içeren Sheep Blood Agar 

(SBA) sıklıkla kullanılmaktadır. Bu besiyerlerine sodyum sülfit, fuksin, ampicillin, prill, 

sitrat, novobiyosin ve safra tuzu gibi seçici ajanlarla; dekstrin, glukojen, toluidin blue ve 

ksiloz gibi ayırt edici ajanlar katılması Aeromonas’ ların izolasyonunu 

kolaylaştırmaktadır. (Popoff, 1984; Abeyta ve ark., 1986; Palumbo ve ark., 1985b; 

Joseph ve ark., 1988; Kirov ve ark., 1990; Joseph ve Carnahan, 1994). Aeromonas 

türleri izolasyonu için kullanılan bazı besiyerleri ve selektif katkı maddeleri ve kaç     

°C’  de inkube edilecekleri çizelge 1.2. ‘ de  gösterilmiştir (Joseph ve ark., 1988; Anon, 

2000). 



 21 

 

 

Çizelge 1.2. Aeromonas türlerinin izolasyonunda kullanılan bazı besiyerleri ve ajanlar 

BESİYERİ 
İZOLASYON 

KAYNAĞI 

İNHİBİTÖR 

AJAN 

AYIRT 

EDİCİ 

AJAN 

İNKUBASYON 

SICAKLIĞI 
KAYNAK 

Phenol red broth 

base starch 

Ampicillin Agar 

(SAA) 

Gıda Ampicillin 
Starch, 

Phenol red 
25 0C 

Palumbo ve 

ark., 

1985 

Pectin Agar 

(PA) 
Gıda - Pectin 25 0C 

Myers ve 

ark., 1982 

Aeromonas 

Agar 
Gıda Ampicillin - 30 0C Anon, 2000 

Sorbitol Bile 

Broth (SBB) 
Gıda Bile Sorbitol 5 0C 

Myers ve 

ark., 1982 

Rimler-Shotts 

Agar 

(RS) 

Çevresel 

Citrate. 

Novobiocin, 

Desoxycholate 

Lysine, 

ornithine 

maltose 

35 0C 

Shotts ve 

Rimler. 

1973 

MacConkey 

mehalose  

substituted 

for 

lactose(MAC) 

Çevresel 

Crystal 

violet, bile 

salts 

Trehalose 35 0C 
Kaper ve 

ark., 1981 

Ampicillin-

Dextrin 

Agar (ADA) 

Çevresel 

Ampicillin 

sodium 

desoxycholate 

Dextrin 30 0C 
Havelaar ve 

ark., 1987 

Alkaline 

Peptone 

Water (APW) 

Klinik, gıda pH  5.5  35-37 0C 

Millership 

ve ark., 

1983 
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Aeromonas türlerinin gıdalardan izolasyonunda Alkali Peptonlu Su (APS, 

pH:8,4), Tryptone Broth ve Ampicillin katılmış Tryptone Soya Broth ön zenginleştirme 

amacıyla kullanılmaktadır ((Abeyta ve ark., 1986; Palumbo 1991).  

Palumbo ve ark. (1985b) Aeromonas hydrophila’ nın gıdalardan izolasyonuna 

yönelik olarak yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Starch Ampicillin Agar’ da (Phenol 

Red Starch Ampicillin Agar) Aeromonas dışındaki mikrofloranın baskılanması için 

besiyerine 10mg/l  ampicillin katmışlardır. Aynı zamanda 10g/l nişasta ilave ederek 

nişastayı hidrolize edebilen Aeromonas’ ların nişastayı hidrolize edemeyen diğer 

bakterilerden ayrılmasını sağlamışlardır. Bu besiyerinde Aeromonas hydrophila 28°C’ 

de 24 saatlik inkubasyondan sonra bal sarısı renginde 2-3mm çapında koloniler şeklinde 

görülmüştür.  

Rose ve Okrend da (1998) Aeromonas türlerinin deniz ürünleri, çiğ süt, domuz 

eti, koyun eti ve kanatlı eti ürünlerinin izolasyonu için SA Agar’ ın kullanıldığı yöntemi 

önermişlerdir. Buna göre 25 gram alınan gıda örnekleri 225 ml Tryptic Soy Broth’ la 

(%1’ lik ampicillin içeren) homojenize edildikten sonra 28°C’ de 24 saatlik inkubasyona 

bırakılır. İnkubasyondan sonra uygun dilüsyonlardan SA Agar’ a ekim yapılır ve 28°C’ 

de 18-24 saatlik inkubasyona bırakılır. SA Agar’ da 5 mm çapında bal sarısı rengindeki 

tipik kolonilerden seçilir ve TSI Agar (Triple Sugar Iron Agar) ve Nutrient Agar’ a ekim 

yapılır. Bundan sonra doğrulama ve identifikasyon için oksidaz testi, karbonhidrat 

testleri, eskülin hidrolizi gibi çeşitli biyokimyasal testler yapılır. 

Hareketli Aeromonas türlerinin gıdalardan izolasyonunda diğer bir yöntem 

Aeromonas Agar besiyeri kullanılmasıdır. Buna göre 25 gram alınan gıda örnekleri 

225ml Alkali Peptonlu Su ile (pH 8,4) homojenize edildikten sonra 30°C’ de 24 saat 

inkubasyona bırakılır. İnkubasyondan sonra 5 mg/l Ampicillin içeren Aeromonas Agar’a 

ekim yapılır ve 30°C’ de 24 saat inkubasyona bırakılır. İnkubasyon sonunda Aeromonas 

Agar’ da koyu yeşil merkezli, yeşil opak şekilde görülen şüpheli koloniler seçilir ve 

Tryptone Soy Agar’a ekim yapılır. 30°C’ de 24 saat inkubasyona bırakıldıktan sonra  
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doğrulama ve identifikasyon için çeşitli biyokimyasal testler yapılır (Palumbo ve ark., 

1985b; Nishikawa ve Kishi, 1987; İbrahim ve MacRae, 1991; Holt ve ark., 1994). 

Aeromonas türlerininin Vibrionaceae familyasındaki türlerden ayrımında 

kullanılan biyokimyasal testler Çizelge 1.3.’ de  verilmiştir. 

Çizelge 1.3. Aeromonas türlerinin Vibrionaceae familyasındaki türlerden  ayrımında kullanılan  
biyokimyasal testler (Palumbo, 1991). 
 
Biyokimyasal Testler Aeromonas 

spp. 
Vibrio spp. Plesiomonas 

spp. 

Oksidaz + + + 
İnositol (asit) – – + 

Mannitol (asit) + + – 

Ornitin dekarboksilaz – D + 

Na gereksinimi – + – 

Ekzoenzim üretimi + D – 

   Amilaz + – – 

   Gelatinaz + + – 

   Lipaz + – – 
Vibriostatik ajan O/129’a dirençlilik (10µg) + D D 
Vibriostatik ajan O/129’a dirençlilik (150µg) + – – 

 (+) Pozitif, (–) Negatif, (D) Değişken.  

Hareketli Aeromonas türlerinin seçici besiyerindeki inkubasyondan sonra şüpheli 

kolonilere  çeşitli biyokimyasal testler uygulanarak doğrulama ve identifikasyon yapılır. 

Gram negatif, hareketli, oksidaz ve katalaz pozitif, Vibriostatik ajana dirençli, NaCI 

içermeyen  nutrient broth’ da üreyebilen, %5 NaCI içeren nutrient broth’ da üreyemeyen 

koloniler Aeromonas türleri olarak tanımlanır. Aeromonas’ lar mannitolü fermente eden, 

indol pozitif bakterilerdir. Aeromonas hydrophila eskülin hidrolizi, arabinoz ve salisin 

fermentasyonu, glukozdan gaz oluşumu ve H2S pozitiftir. Aeromonas sobria glukozdan 

gaz ve sisteinden H2S oluşturur. Aeromonas caviae ise eskülin hidrolizi, arabinoz ve 

salisin fermentasyon testi pozitiftir (Blair ve ark., 1999).  Hareketli Aeromonas 

türlerinin ayrımı için yapılan biyokimyasal testler çizelge 1.4.’ de verilmiştir. 
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Çizelge 1.4.  Hareketli Aeromonas türlerinin ayrımı için yapılan testler (Popoff, 1984). 

Biyokimyasal Testler A. hydrophila A. caviae A. sobria 

İndol üretimi %1’lik 
peptonlu suda 

+ + + 

Eskulin hidrolizi + + – 

KCN Broth’da üreme + + – 

L-histidin kullanımı + + – 

L-arjinin kullanımı + + – 

L-lisin kullanımı + – + 

L-arabinoz kullanımı + + – 

Salisin fermentasyonu + + – 

Sukroz fermentasyonu + + + 

Mannitol fermentasyonu + + + 

İnositol yıkımı – + – 

Voges-Proskauer testi + – D 

Glukozdan gaz oluşumu + – + 

Beta-hemolizis + – + 

Sisteinden H2S oluşumu + – + 

(+) Pozitif, (–) Negatif, (D) Değişken. 

 Hareketli Aeromonas türlerinin klasik izolasyon ve identifikasyon tekniklerinin 

yanı sıra faj tiplendirilmesi, multilocus enzim elektroforezis, serotiplendirme, API 20E, 

Microbact, ELISA ve PCR yöntemleri de kullanılmaktadır (Arora ve ark., 2006). 

1.11. KORUNMA ve KONTROL 

Hareketli Aeromas türlerinin neden olduğu gıda infeksiyonlarından korunmak için 

alınması gereken tedbirler aşağıda sunulmuştur (Stelma 1989; Palumbo 1991;Erol, 

1999). 

 Hareketli Aeromonas türlerinin en önemli bulaşma kaynağı kontamine sulardır. 
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Bu nedenle uygun klorlanmamış suların içme ve kullanma suları olarak kullanımına 

engel olunmalıdır. 

 Hayvansal orijinli gıdalar hareketli Aeromonas türleri için kontaminasyon 

kaynağı olabileceğinden kesimhanelerde hijyen ve sanitasyon kurallarına önem 

verilmelidir. Kesimhanelerde fekal kontaminasyonun oluşmasına imkan verilmemelidir.  

 Pastörize edilmemiş süt tüketiminden kaçınılmalıdır. Sütün pastörizasyon 

parametrelerine uygun olarak ısıl işlem görmesine dikkat edilmelidir. Sütlerin sağım 

esnasında bu mikroorganizmalarla kontaminasyonunun engellenmesi ve daha sonraki 

aşamalarda süt işletmelerinde sanitasyon kurallarına uyulması gerekmektedir. 

 Evlerde, mutfaklarda tüketime sunulacak ürünlerin yeterince pişmesi ve etkenin 

inaktive olması sağlanmalıdır. Özellikle çapraz kontaminasyonların oluşmasına imkan 

verilmemelidir. 

 Su ürünleri çiğ ve yeterince pişmeden tüketilmemelidir.  

 Gıda işletmelerinde HACCP sistemini esas alan programlar uygulanmalı, 

çiftlikten sofraya prensibi doğrultusunda ürünün gıda zincirinin her basamağında 

kontrolü sağlanmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. 

 Yabani ve süs kuşları etkenin rezervuarı olarak rol oynayabileceğinden 

kümeslere ve çiftliklere yabani kuşların girişine müsaade edilmemelidir. 

 Sokak köpeklerinin dışkılarında hareketli Aeromonas türlerinin yüksek oranda 

bulunması halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğinden sokak köpeklerinin 

kontrolüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

 Hareketli Aeromonas türlerinin buzdolabı muhafaza koşullarında 

üreyebilmelerinden dolayı ürünlerin tüketiminde dikkatli davranılmalı ve kısa sürede 
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tüketilmesi sağlanmalıdır. 

 Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına titizlikle uyulmalı, 

işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonuna gereken önemi verilmeli, satış noktalarında 

kısa sürede muhafaza edilerek tüketiciye ulaştırılması sağlanmalıdır.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. GEREÇ 

Bu çalışmada, Ankara’ da bulunan değişik süpermarketlerden Mayıs-Temmuz 2006 

tarihleri arasında 30 tavuk but, 30 tavuk göğüs ve 30 tavuk kanat parça etlerinden oluşan 

toplam 90 adet paketlenmiş tavuk  eti (en az 200 g) örneği gereç olarak kullanıldı. 

2.1.1. Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonunda Kullanılan 

Besiyerleri ve Kimyasal Maddeler 

2.1.1.1. Besiyerleri 

Alkali Peptonlu Su   

Hazırlanışı 

Pepton Water (Oxoid CM 9) besiyerinden 15 g tartıldıktan sonra 1000 ml distile suda 

çözdürüldü. Karışım homojenize edildikten sonra pH’sı 8,4’e ayarlanarak 121°C’ de 15 

dakika otoklavda sterilize edildi. 

Aeromonas Agar (Oxoid CM 833) 

Hazırlanışı 

Aeromonas Agar (Oxoid CM 833) besiyerinden 29,5 g tartıldıktan sonra 500 ml distile 

suda çözdürüldü. Sıcak su banyosunda eritildikten sonra 50°C’ye soğutuldu. İçine 

Ampicillin Selective Supplement’ ten (Oxoid SR 136) 1 vial ilave edildi ve iyice  

karıştırıldıktan sonra steril petrilere döküldü. 
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Tryptone Soya Agar (Oxoid CM 131) 

Hazırlanışı 

Tryptone Soya Agar  (Oxoid CM 131) besiyerinden 40,0 g tartılarak 1000 ml distile 

suda çözdürüldü. Su banyosunda iyice eritildikten sonra 121°C’ de 15 dakika otoklavda 

sterilize edildi. Agar  50°C’ye soğutulduktan sonra steril petrilere döküldü. 

Sulphate Indol Motility (SIM) Medium  (OXOID CM 435) 

Hazırlanışı 

SIM Medium besiyerinden 30 g tartıldıktan sonra 1000 ml distile suda çözdürüldü. Su 

banyosunda iyice eritildikten sonra deney tüplerine 10’ar ml paylaştırıldı ve 121°C’ de 

15 dakika otoklavda sterilize edildi. 

Nutrient Broth (Merck 105443) 

Hazırlanışı 

Nutrient Broth besiyerinden 8,0 g tartıldıktan sonra 1000 ml distile suda çözdürüldü. 

Deney tüplerine 10’ar ml paylaştırıldı ve 121°C’ de 15 dakika otoklavda sterilize edildi. 

%5 NaCI içeren Nutrient Broth hazırlamak için hazırlanan brotha 50g NaCI ilave 

edildikten sonra tüplere 10’ ar ml paylaştırıldı ve 121°C’ de 15 dakika otoklavda 

sterilize edildi. 
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Purple Broth Base (BD BBL 211558) 

Hazırlanışı 

Purple Broth Base besiyerinden 15 g ve ilave edilecek karbonhidrattan (L-arabinoz 

(Merck 1492), Salisin (Merck 7665), D-mannitol (Merck 5980) ve D-glukoz (Merck 

8337)) 10 g tartıldıktan sonra 1000 ml distile suda çözdürüldü. D-glukozdan gaz 

oluşumu için deney tüpleri içerisine durheim tüpleri yerleştirildi. Besiyeri ve 

karbonhitrat karıştırıldıktan sonra deney tüplerine 10’ar ml paylaştırıldı ve 118°C’ de 15 

dakika otoklavda sterilize edildi.  

Bile Aesculin Agar (Oxoid CM 888)  

Hazırlanışı 

Bile Aesculin Agar besiyerinden 44,5 g tartıldıktan sonra 1000 ml distile suda 

çözdürüldü. Su banyosunda iyice eritildikten sonra 121°C’ de 15 dakika otoklavda 

sterilize edildi.  50°C’ye soğutuldu ve steril petrilere döküldü. 

KCN Broth  

Proteose Peptone (Difco No:3)  3,0 g/l 

Disodium Phosphate 5,64 g/l 

Monopotassium Phosphate  0,225 g/l 

Sodium Chloride 5,0 g/l 

pH  7,6 ± 0,2 
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Hazırlanışı 

KCN Broth base besiyerinden 13,8 g tartıldıktan sonra 1000 ml distile suda çözdürüldü.  

Su banyosunda iyice eritildikten sonra deney tüplerine 10’ar ml paylaştırıldı. 121°C’ de 

15 dakika otoklavda sterilize edildi. 

MRVP Medium (Oxoid CM 43) 

Hazırlanışı 

MRVP medium besiyerinden 15,0 g tartıldıktan sonra 1000 ml distile suda çözdürüldü. 

Deney tüplerine 10’ar ml paylaştırıldı ve 121°C’ de 15 dakika otoklavda sterilize edildi. 

 

Voges Proskauer Ayıracı (VP) 

Bileşimi 

Α– Naphtol (Merck 6223)     5 g 

Absolute Alkol 100 ml 

Potassium Hydroxide (Merck 5032)      40 g 

Distile Su 100 ml 

Methyl Red Ayıracı (MR) 

Bileşimi 

Methyl Red (Merck 159276) 0,1 g 

Ethanol (%95) 300 ml 
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Distile Su  500 ml 

2.1.1.2. Kimyasal Maddeler 

Vibriostatik Ajan O/129 (Oxoid DD14 ve DD15) Test Kiti 

10µg (Oxoid DD14) ve 150µg (Oxoid DD15) O/129 (2-4-diamino-6,7-

diisopropylpteridine) içeren Vibriostatik Ajan diskleri kullanıldı .  

Ampicillin Selective Supplement (Oxoid SR 136) 

Oksidaz Test Kiti (Oxoid, BR 64) 

Kovacs İndol Ayıracı (Merck 109293) 

L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate (Merck 102839) 

Sodyum Hidroksit (NaOH – MERCK 101564) 

Hidrojen Peroksit (H2O2 – Merck 8597)   

Sodyum Klorür (NaCl – Merck 106404) 

D-Glukoz (Merck 8337) 

D-Mannitol (Merck 5980) 

L-Arabinoz (Merck 1492) 

Salisin (Merck 7665) 
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2.1.1.3. Test Suşu 

Pozitif kontrol suşu olarak ATCC 7966 Aeromonas hydrophila (Oxoid C 1020 L) suşu 

kullanıldı. 

pH Metre 

Örneklerin pH değerlerinin ölçülmesinde elektronik pH metre (pH 900, Nel Elektronik, 

Ingold LOT 406-MG-DXK-57/25) kullanıldı. 

2.2. YÖNTEM 

Paketlenmiş tavuk but, göğüs ve kanat etlerinden oluşan örneklerin her birinden 200’er 

gram alınarak, aseptik koşullarda, soğuk zincir altında Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü laboratuarlarına getirildi ve aynı gün 

analize alındı. Tavuk eti örneklerine zenginleştirme yapıldıktan sonra özel katı 

besiyerine ekim yapıldı. Bu besiyerinde üreyen şüpheli kolonilerden çeşitli 

biyokimyasal testler yapıldı ve tür identifikasyonu  gerçekleştirildi (Palumbo ve ark., 

1992; Anon. 2000). 

 

2.2.1. Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 

2.2.1.1. İzolasyon 

2.2.1.1.1. Zenginleştirme 

Tavuk eti örneklerinden 25 g steril numune poşetine tartıldıktan sonra üzerine 225 ml 

Alkali Peptonlu Su (pH 8,4 – Oxoid CM 9) ilave edildi. Stomacher’ de 2 dakika  

homojenize edildi ve 30°C’ de 24 saat inkubasyona bırakıldı. 
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2.2.1.1.2. Katı Besiyerine Ekim ve Şüpheli Kolonilerin Değerlendirilmesi 

Zenginleştirme sıvısından inkübasyon sonrasında bir öze dolusu alınarak, 5 mg/l 

Ampicillin (Oxoid SR 136) içeren Aeromonas Agar’a (Oxoid CM 833) çizme yöntemi 

ile ekim yapıldı. Plaklar 30°C’ de 24 saat inkübasyona bırakıldı. 

İnkübasyon süresi sonunda Aeromonas Agar’da üreyen merkezi koyu yeşil, yeşil 

opak koloniler şüpheli olarak kabul edildi. Şüpheli kolonilerden 5’i seçilerek Tryptone 

Soy Agarda (Oxoid CM 131) 30 °C’ de 24 saat inkube edildi. Tryptone Soy Agarda 

üreyen kolonilerden Gram boyama, oksidaz testi, katalaz testi, hareketlilik testi, 

Vibriostatik ajan O/129’a (2-4-diamino-6,7-diisopropylpteridine) dirençlilik testi, NaCl 

içermeyen ve %5 NaCl içeren Nutrient Broth’da 35°C’ de üreme sonucu hareketli 

Aeromonas olduğu belirlenen suşlardan  tür tayini yapıldı. 

2.2.1.1.2.1 Gram Boyama 

Tryptone Soy Agarda üreyen şüpheli Aeromonas spp. kolonilerinden Gram boyama 

yapıldı. Mikroskobun (YS2-H Nikon) immersiyon objektifinde Gram negatif, çubuk 

şeklinde görülen suşlar değerlendirmeye alındı.  

2.2.1.1.2.2. Oksidaz Test  

Hazır test kitleri (Oxoid BR 064) kullanıldı. Şüpheli Aeromonas kolonileri iğne uçlu öze 

ile alındıktan sonra oksidaz sticklere sürüldü. Menekşe mor renk pozitif olarak kabul 

edildi.  

2.2.1.1.2.3. Katalaz Testi 

Katalaz testi için %3’ lük hidrojen peroksit (H2O2) solüsyonundan bir damla temiz bir 

lam üzerine alındı. Üzerine öze ile şüpheli Aeromonas spp. kolonisinden konuldu ve  
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karıştırıldı. Köpürme şeklindeki gaz oluşumunun görülmesi katalaz pozitif olarak 

değerlendirildi. 

2.2.1.1.2.4. Hareketlilik Testi  

Şüpheli Aeromonas spp. kolonilerinden iğne uçlu öze yardımı ile alınarak Sulphate 

Indol Motility (SIM) mediuma (Oxoid CM 435) dik şekilde inokule edildi. 25°C’ de 7 

gün inkübasyona bırakıldı ve her gün kontrol edildi. İnokulasyon hattının yanlarına 

doğru üremeler hareketlilik pozitif olarak değerlendirildi. 

2.2.1.1.2.5. Vibriostatik Ajan O/129’a Dirençlilik Testi 

Şüpheli Aeromonas spp. kolonilerinden Tryptone Soy Agara ekim yapıldıktan sonra  

Vibriostatik ajan (2,4-Diamino-6,7-di-iso-propylpteridine phosphate)  O/129 (Oxoid 

DD-14, DD-15) diskleri yerleştirildi. 30°C’ de 24 saat inkubasyona bırakıldı. 

İnkubasyon sonunda disklerin çevresinde üreme olması ve zon oluşmaması pozitif 

olarak değerlendirildi. 

 

2.2.1.1.2.6. NaCl İçermeyen ve %5 NaCl İçeren Nutrient Broth’da Üreme 

Şüpheli Aeromonas spp. kolonilerinden NaCl içermeyen ve %5NaCl içeren Nutrient 

Broth’a (Merck 105443) ekim yapıldı. 35°C’ de 24 saat inkubasyona bırakıldı. 

İnkubasyon sonunda brothdaki bulanıklık yönünden inceleme yapıldı. NaCl içermeyen 

Nutrient Broth’ daki bulanıklık pozitif olarak değerlendirildi. %5NaCI içeren Nutrient 

Broth’ da görülen bulanıklık negatif olarak değerlendirildi. 

2.2.1.2. Hareketli Aeromonas Türlerinin İdentifikasyonu 

Aeromonas olduğu belirlenen kültürlere identifikasyon amacıyla Eskulin 
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hidrolizasyonu, KCN Broth’da üreme, Sisteinden H2S oluşumu, D-glukozdan gaz 

oluşumu, L-arabinozdan asit oluşumu, D-mannitol ve salisin fermentasyonu, Metil     

Red – Voges Proskauer test,  indol testleri yapıldı. Çizelge 2.1.’ de hareketli Aeromonas 

türlerinin identifikasyon testleri  verilmiştir. 

Çizelge 2.1. Hareketli Aeromonas Türlerinin İdentifikasyon Testleri (Palumbo ve ark., 1992). 

Biyokimyasal Testler A. hydrophila A. caviae A. sobria 

Eskulin hidrolizi + + – 

KCN Broth’da üreme + + – 

Sisteinden H2S oluşumu + – + 

L-arabinoz kullanımı + + – 

Salisin fermentasyonu + + – 

Mannitol fermentasyonu + + + 

Glukozdan gaz oluşumu + – + 

Metil Red Testi + + – 

Voges-Proskauer testi + – D 

İndol üretimi + + + 

(+) Pozitif, (–) Negatif, (D) Değişken. 

2.2.1.2.1. Eskulin Hidrolizasyonu 

Aeromonas spp. kültürlerinden Eskulin agara (Bile Aesculin Agar Oxoid CM888) ekim 

yapıldı. 30°C’ de 18–24 saat inkubasyonu takiben besiyerinin üreme sonucunda koyu 

kahverengine dönüşmesi pozitif olarak değerlendirildi. 

2.2.1.2.2. KCN Broth’da Üreme  

Aeromonas spp. kültürlerinden KCN Broth’ a  inokulasyon yapıldı. 30°C’ de 24 saat 

inkubasyonu takiben KCN Broth’un üreme sonucunda bulanıklaşması pozitif olarak 
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değerlendirildi. 

2.2.1.2.3. Sisteinden H2S Oluşumu Testi  

Nutrient Broth hazırlandıktan sonra üzerine 250/1000 mg/l sistein ilave edildi. Deney 

tüplerine 10’ar ml paylaştırıldı. 121°C’ de 15 dakika otoklavda sterilize edildi. Deney 

tüplerinde hazırlanan brotha Aeromonas spp. kültürlerinden inokulasyon yapıldıktan 

sonra tüplerin içine brotha değmeyecek şekilde kurşun asetat emdirilmiş şerit şeklinde 

steril süzgeç kağıtları sarkıtılıp tüplerin ağızları sıkıca kapatılarak 30°C’ de 24 saat 

inkübe edildi. İnkubasyon sonunda kurşun asetatlı kağıtlarda siyahlaşma görülmesi 

pozitif olarak değerlendirildi. 

2.2.1.2.4. Karbonhidrat Fermentasyon Testleri 

L-arabinoz, D-mannitol, D-glukoz ve salisin şekerlerinden birini içeren steril Purple 

Broth Base’ lere Aeromonas spp. kültürlerinden öze ile inokulasyon yapıldı. 30°C’ de 7 

gün inkube edildi. İnkubasyon süresince tüpler her gün kontrol edildi. L-arabinoz, D-

mannitol ve salisin testlerinin değerlendirilmesinde, menekşe morundan sarıya doğru 

olan renk değişikliği pozitif, rengin değişmemesi ise negatif olarak değerlendirildi. D-

glukozdan gaz oluşumu testinde durheim tüplerinde gaz oluşması pozitif, gaz 

oluşmaması negatif olarak değerlendirildi.     

2.2.1.2.5. Metil Red Testi 

MRVP besiyeri içeren tüplere Aeromonas spp. kültürlerinden öze ile ekim yapıldı.       

30°C’ de 5 gün inkübe edildi. Sürenin sonunda 5 damla metil red ayıracı damlatıldı.  

Kırmızı rengin oluşması pozitif olarak değerlendirildi. 

 



 37 

2.2.1.2.6. Voges Proskauer Testi 

MRVP besiyeri içeren tüplere Aeromonas spp. kültürlerinden öze ile ekim yapıldı.          

30°C’  de 48 saat inkübe edildi. Sürenin sonunda MRVP besiyerinden 1 ml alınarak 

steril koşullarda bir tüpe aktarıldı. Üzerine 0,6 ml α–naftol çözeltisi ve 0,2 ml kreatinli 

KOH çözeltisi eklendi. 2–4 saat sonra kırmızı rengin oluşması pozitif olarak 

değerlendirildi. 

2.2.1.2.7. İndol Testi 

Aeromonas spp. kültürlerinden içinde %1’lik tripton çözeltisi bulunan tüplere öze ile 

ekim yapıldı. 30°C’ de 24 saat inkübe edildi. İnkubasyon sonunda 0,2–0,3 ml kovacs 

ayıracı eklendi ve üst kısımda pembe–kırmızı halka oluşumu pozitif olarak 

değerlendirildi. 

2.3. İstatiksel Analizler 

Mikrobiyolojik analiz bulguların istatistiksel değerlendirilmesi için T-Testi 

kullanılmıştır. Bu amaçla SPSS (11.5) istatistik hazır paket programı kullanılmıştır. 

İstatistiksel analizler tavuk but, göğüs ve kanat örneklerinden izole edilen hareketli 

Aeromonas spp. verileri dikkate alınarak örnekler arasındaki farklılıklar yönünden 

yapılmıştır (SPSS; 2005). 
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Resim 2.1. Aeromonas Agar’daki Aeromonas spp. kolonilerinin tipik görünümü. 

 

 

Resim 2.2. Vibriostatik Ajan’a dirençlilik (Dirençlilik negatif). 
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(Negatif)        (Pozitif) 

Resim 2.3. Glukozdan gaz oluşumu 

 

 
(Pozitif)      (Negatif) 

Resim 2.4. Metil red Testi 

 

 
(Negatif)       (Pozitif) 

Resim 2.5. Sisteinden H2S oluşumu 

 

 
(Pozitif)   (Negatif) 

Resim 2.6. Karbonhidrat Fermentasyonu 
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3. BULGULAR 

Bu çalışmada, Ankara’nın değişik semtlerindeki marketlerden alınan paketlenmiş 30 

tavuk but, 30 tavuk göğüs ve 30 tavuk kanat eti örneğinden oluşan toplam 90 tavuk eti  

örneği hareketli Aeromonas türlerinin varlığı yönünden incelenmiştir. 

 Çalışma kapsamında incelenen, 30 tavuk göğüs örneğinin 28’inde (%93,3),         

30 tavuk kanat örneğinin 26’ sında (%86,6) ve 30 tavuk but örneğinin 24’inde (%80,0)   

olmak üzere toplam 90 örneğin 78’ inde  (%86,6) hareketli Aeromonas türleri izole 

edilmiştir. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında incelenen örneklerde aylara göre sırasıyla 

30 tavuk göğüs örneğinde 8 (%80,0), 10 (%100,0), 10 (%100,0) ; 30 tavuk kanat 

örneğinde 7 (%70,0), 9 (%90,0), 10 (%100,0); 30 tavuk but örneğinde 6 (%60,0),          

9 (%90,0), 9 (%90,0) oranlarında hareketli Aeromonas türleri saptanmıştır (Çizelge 3.1. 

ve Grafik 3.1.). 

Çizelge 3.1. Paketlenmiş tavuk etlerinden izole edilen hareketli Aeromonas türlerinin dağılımı. 

Örnek Çeşidi Aylar 
Örnek Sayısı 

(n) 
Pozitif Örnek Sayısı  

(n) 
Yüzde Değerleri  

% 

Göğüs Mayıs 10 8 80,0 

  Haziran 10 10 100,0 

  Temmuz 10 10 100,0 

Toplam   30 28 93,3 

Kanat Mayıs 10 7 70,0 
  Haziran 10 9 90,0 

  Temmuz 10 10 100,0 

Toplam   30 26 86,6 

But Mayıs 10 6 60,0 

 Haziran 10 9 90,0 

 Temmuz 10 9 90,0 

Toplam  30 24 80,0 

Genel Toplam   90 78 86,6 
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Grafik 3.1. Tavuk but, göğüs ve kanat  eti örneklerinde hareketli Aeromonas türlerinin bulunuşu. 

Hareketli Aeromonas türleri yönünden pozitif bulunan 28 tavuk göğüs 

örneklerinden 14’ ünde (%50,0) A. hydrophila, 6’ sında (%21,4) A. sobria, 4’ ünde 

(%14,2) A. caviae, 2’ sinde (%7,1)  A. hydrophila ve A. sobria’ ya, 1’ inde (%3,5)               

A. hydrophila ve A. caviae’ ya, 1’ inde (%3,5) A. sobria ve A. caviae’ ya birlikte 

rastlanmıştır. Hareketli Aeromonas türleri yönünden pozitif bulunan 26 tavuk kanat 

örneklerinden 12’ sinde (%46,1) A. hydrophila, 8’ inde (%30,7) A. sobria, 4’ ünde 

(%15,3) A. caviae, 1’ inde (%3,8)  A. hydrophila ve A. sobria’ ya, 1’ inde (%3,8)               

A. hydrophila ve A. caviae birlikte saptanmıştır. Hareketli Aeromonas türleri yönünden 

pozitif bulunan 24 tavuk but örneklerinden ise 12’ sinde (%50,0) A. hydrophila, 6’ sında 

(%25,0) A. sobria, 4’ ünde (%16,6) A. caviae, 2’ sinde (%8,3) ise A. hydrophila ve      

A. sobria’ ya birlikte rastlanmıştır. Tavuk göğüs, kanat ve but etlerinden elde edilen 

hareketli Aeromonas türlerinin dağılımı Çizelge 3.2.’ de gösterilmiştir. 

GÖĞÜS

% 93,3

% 6,7

KANAT

% 13,4

% 86,6

BUT

% 80,0

% 20,0
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Çizelge 3.2. Paketlenmiş tavuk etlerinde hareketli Aeromonas türlerinin dağılımı. 

Tek Tür Birden Fazla Tür 

A. hydrophila A. sobria A. caviae 
 A. hydrophila 

 ve A.sobria 

A. hydrophila 

ve 

 A. caviae 

A. sobria ve 

 A. caviae 

Örnek 
Türü 

Aylar 
Pozitif 
Örnek 
 Sayısı 

n % n % n % n % n % n % 

Göğüs M 8 5 (62,5)  2  (25,0) 1 (12,5)  – –  –  –  –     – 

  H 10 5 (50,0) 2 (20,0) 2 (20,0)  1  (10,0) –  –  –  –   
  T 10 4 (40,0) 2 (20,0)  1 (10,0)  1 (10,0)      1 (10,0)  1  (10,0)  

Toplam   28 14 (50,0) 6  (21,4)  4 (14,2)   2   (7,1)           1       (3,6)    1   (3,6)  

Kanat M 7 4  (57,1)  2  (28,5)  1 (14,2)  –  –   – –  –  –  

  H 9 4  (44,4)  3 (33,3)  2 (22,2)  –  –  –  –  –  –  

  T 10 4 (40,0)  3  (30,0)  1  (10,0)  1  (10,0)     1 (10,0) –  –  

Toplam   26 12  (46,1)  8  (30,7)  4  (15,3)  1  (3,8)  1  (3,8)  –  –  

But M 6  4 (66,6)  2  (33,3)  –   –  –   – –  –  –  –  

  H 9  4 (44,4) 2 (22,2)     2 (22,2)  1 (11,1)  –  –  –  –  

  T 9  4 (44,4)  2  (22,2)  2 (22,2)  1 (11,1)  –  –  –  –  

Toplam   24 12  (50,0)  6  (25,0)  4  (16,6)  2  (8,3)  –  –  –  –  

Genel  

Toplam  
  78 38  (48,7)  20  (25,6)  12  (15,3)  5  (6,4)  2  (2,5)  1  (1,2)  

M: Mayıs H: Haziran T: Temmuz. 

Bu çalışmada tavuk göğüs, kanat ve but örneklerinden toplam 391 hareketli 

Aeromonas türlerine ait izolat elde edilmiş olup, bu izolatların 281’ i (%71,8) 

Aeromonas hydrophila, 71’ i (%18,1) Aeromonas sobria  ve 39’ u (%9,9) Aeromonas 

caviae olarak identifiye edilmiştir. Hareketli Aeromonas izolatlarının dağılımı Grafik 

3.2.’ de gösterilmiştir. 

 

 

 

  

Grafik 3.2. :  İdentifiye edilen hareketli Aeromonas izolatlarının dağılımı. 

% 18,1

% 9,9

% 71,8

A. hydrophila

A. sobria

A. caviae
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Belirlenen 281 A. hydrophila izolatının 95’ i (%33,8) göğüs örneklerinden, 92’ si 

(%33,9) kanat örneklerinden, 94’ ü (%33,4) but örneklerinden elde edilmiştir.               

71 A. sobria izolatının 24’ ü (%33,8) göğüs örneklerinden, 20’ si (%28,1) kanat 

örneklerinden, 27’ si (%38,0) but örneklerinden elde edilmiştir. Saptanan  39 A. caviae 

izolatının 13’ ü (%33,3) göğüs örneklerinden, 14’ ü (%35,8) kanat örneklerinden, 12’ si 

(%30,7) but örneklerinden elde edilmiş olup tüm aylara göre en fazla identifiye edilen 

türün A. hydrophila olduğu saptanmıştır. İdentifiye edilen hareketli Aeromonas 

türlerinin aylara göre dağılımı Grafik 3.3.’ de gösterilmiştir. 
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Grafik 3.3. İdentifiye edilen hareketli Aeromonas türlerinin aylara göre dağılımı. 

 

Tavuk but, göğüs ve kanat örneklerinden izole edilen hareketli Aeromonas spp. 

verileri dikkate alınarak istatistiksel yönden yapılan analizde de örnek farklılığının 

önemli olduğu (P<0.001) saptanmıştır. 

    Çalışmada pH yönünden yapılan incelemede, tavuk göğüs, kanat ve but 

örneklerinde pH değerlerinin sırasıyla 5,84, 5,88, 6,05 ve ortalama pH değerinin 5,92 

olduğu saptanmıştır. 
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4. TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada, Ankara’nın değişik semtlerindeki marketlerden alınan toplam                 

90 paketlenmiş tavuk parça eti örneğinin (30 tavuk but, 30 tavuk göğüs ve 30 tavuk 

kanat örneği), 78’ inin (%86,6 ) hareketli Aeromonas türleri ile kontamine olduğu 

saptanmıştır. Hareketli Aeromonas türleri 30 tavuk but eti örneğinin 24’ ünden (%80,0),  

30 tavuk göğüs eti örneğinin 28’ inden (%93,3), 30 tavuk kanat eti örneğinin 26’ sından   

(%86,6) izole edilmiştir. Türlerin dağılımı ise Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria 

ve Aeromonas caviae  şeklinde sıralanmıştır. 

A.B.D.’ nde yapılan çalışmada marketlerden alınan paketlenmiş tavuk but 

örnekleri incelenmiş ve  10 tavuk but örneğinin tamamından hareketli Aeromonas türleri 

saptanmıştır. A. hydrophila tüm örneklerde en fazla identifiye edilen tür olup, bunu       

A. sobria ve A. caviae izlemiştir (Okrend ve ark., 1987). Bu çalışmada da benzer şekilde 

yüksek oranda Aeromonas türleri belirlenmiş olup, en fazla identifiye edilen türün        

A. hydrophila olduğu saptanmıştır. 

Fricher ve Tompsett (1989) tarafından İngiltere’ de yapılan araştırmada çeşitli 

gıdalar hareketli Aeromonas türleri yönünden incelenmiştir. Tavuk etlerinde izolasyon 

oranı %79,3 olarak bulunmuştur. Tavuk etlerinde %16 oranında A. hydrophila, %25 

oranında A. sobria ve %30 oranında A. caviae identifiye edilmiştir. Bu çalışmada 

bulunan izolasyon oranı Fricher ve Tompsett’ in sonuçlarına yakındır. Ancak hareketli 

Aeromonas türlerinin identifikasyon oranlarının farklı olduğu görülmektedir. Bu 

durumun değişik izolasyon yöntemlerinin kullanılmasından ve bölgesel farklılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 Hänninen (1993) Finlandiya’ da yaptığı çalışmada 16 tavuk örneğinde %94 

(15/16) oranında  hareketli Aeromonas türü izole etmiştir. En fazla identifiye edilen 

türün A. hydrophila olduğunu, bunu A. sobria ve A. caviae’ nın izlediğini bildirmiştir. 

Bu çalışmada da %86,6 oranında izolasyon oranı ve benzer şekilde A. hydrophila’ nın en 
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fazla identifiye edilen tür olduğu ve bunu A. sobria ve A. caviae türlerinin izlediği 

saptanmıştır. 

 

Gobat ve Jemni (1993) yaptıkları çalışmada 45 tavuk örneğinin 38’ inden 

(%84,4) hareketli Aeromonas türü izole etmişlerdir. A. sobria’ yı %44,4, A.  hydrophila’ 

yı %42,2 ve A. caviae’ yi %22,2 oranında identifiye etmişlerdir. Bu çalışmada ise benzer 

şekilde %86,6 oranında Aeromonas spp. ile kontaminasyon saptanmış; ancak en fazla 

identifiye edilen türün A. hydrophila olduğu belirlenmiştir.  

 

Pin ve ark. (1994) yerel perakende dükkanlarından alınan gıda örneklerini 

inceledikleri çalışmalarında tavuk etlerinde %100 oranında hareketli Aeromonas türleri 

izole etmişlerdir. Ayrıca Pin ve ark. A. hydrophila’ nın en çok identifiye edilen tür 

olduğunu ve A. caviae türünü saptayamadıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada tavuk 

etlerinden hareketli Aeromonas türlerinin izolasyonu daha düşük oranda bulunmuş ve   

A. caviae türü de %9,9 oranında saptanmıştır. Bu durumun bölgesel farklılıktan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

 

Neyts ve ark. (2000) perakende olarak satılan çeşitli gıda örneklerini inceledikleri 

çalışmalarında 6 kanatlı etinde 5/6 (%83) oranında Aeromonas kontaminasyonu 

saptamış olup, bu çalışmada olduğu gibi A. hydrophila en fazla identifiye edilen tür 

olarak saptamışlardır.  

 

Türkiye’ de Sarımehmetoğlu ve Küplülü (2001) Ankara’ daki çeşitli 

marketlerden alınan 140 tavuk ve parça etlerini hareketli Aeromonas türlerinin varlığı 

yönünden incelemişlerdir. Tüm karkas örneklerinden %94, tavuk kanat örneklerinden 

%86,6, tavuk but örneklerinden %80, tavuk göğüs örneklerinden %63,3 ve toplamda 116 

tavuk ve parça etlerinden 116’ sında %82,9 oranında hareketli Aeromonas türlerini 

saptamışlardır. A. hydrophila’ nın %56, A. sobria’ nın %29,3 ve A. caviae’ nın % 14,7 

oranında identifiye edildiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada tavuk göğüs örneklerinden 

%93,3, tavuk kanat örneklerinden %86,6, tavuk but örneklerinden %80,0 ve toplamda 
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90 tavuk parça eti örneğinden %86,6 oranında hareketli Aeromonas türü saptanmıştır. 

Bu çalışmanın izolasyon oranı ve tür dağılımı da benzer şekilde bulunmuştur. Ancak 

örneklerden elde edilen izolasyon oranları farklı olarak tavuk göğüs, kanat ve but 

şeklinde bulunmuştur. Bunun nedeninin bu çalışmada kullanılan tavuk göğüs 

örneklerinin derili olmasından, yıkama ve paketleme aşamalarında Aeromonas türleri ile 

kontaminasyonun yüksek oranda olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Kanatlı derisinin foliküler yapıya sahip olması ve bu durumun Aeromonas türlerinin 

gelişimi için uygun ortamı sağlamasının da önemli rol oynadığı, ayrıca tavuk göğüs 

kısmının daha geniş yüzeye sahip olması ve mikroorganizmaların tavuk göğüs derisine 

tutunmasının daha kolay olmasının da  etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 

tavuk but örneklerinde izolasyon oranı en az oranda bulunmuştur. Bu durumun ise 

kanatlı kesim prosesine bağlı olarak tavuk karkaslarının butlardan asılması ve bu şekilde 

haşlama suyu gibi materyallerin butlara daha az temas etmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Hudson ve DeLacy (1991) tüketime hazır tavuk ürünlerini inceledikleri 

çalışmalarında 36 tavuk örneğinden 3’ ünde (%8,3) hareketli Aeromonas türlerini 

saptamışlardır. A. hydrophila’ yı %5,5, A. sobria’ yı %3 oranında identifiye etmişlerdir. 

A. caviae ise saptanmamıştır. Bir adet tavuk sandviç örneğinde hem A. hydrophila hem 

de A. sobria türlerini identifiye etmişlerdir. Bu çalışmada hareketli Aeromonas türlerinin 

izolasyon oranı daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeninin tüketime hazır gıdalara 

uygulanan pişirme ve ısıtma işlemlerinin etkisinin olabileceği düşünülmektedir. 

 

Hudson ve ark. (1992) tarafından yapılan çalışmada tüketime hazır çeşitli gıda 

örnekleri hareketli Aeromonas türleri tarafından incelenmiştir. Tüketime hazır tavuk 

ürünlerinden 6/16 (%37,5) oranında hareketli Aeromonas türleri izole etmişlerdir. 

Bunlardan 4/16 (%25) oranında A. hydrophila ve 2/16 (%12,5) oranında A. caviae 

identifiye edilmiştir. A. sobria ise saptanamamıştır. Bu çalışmada izolasyon oranı daha 

yüksek bulunmuştur. Bu durumun Hudson ve ark.’ nın inceledikleri örneklerin daha az 
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sayıda olmasından ve ısı işlemi görmüş tavuk ürünleri kullanılmasından dolayı olduğu 

düşünülmektedir. 

 

İsveç’ de Ternström ve Molin (1987) tarafından yapılan çalışmada 45 tavuk 

karkasından 24’ ünde (%53,3) A. hydrophila izole edildiği, A. sobria ve A. caviae 

türlerinin saptanamadığı bildirilmiştir. Araştırmacılar izolasyonda Rimler-Shotts 

mediumun kullanıldığını ve bu mediumda diğer bakterilerin daha fazla üreyerek 

Aeromonas türlerinin üremesini baskıladığını ve bu durumun izolasyon oranını 

düşürdüğünü belirtmişlerdir. Bu çalışmada ise izolasyon oranı daha yüksek olup, her 3 

Aeromonas türü de identifiye edilmiştir. 

 

Barnhart ve ark. (1989) broiler kesimhanesinde yaptıkları çalışmada karkaslardan               

%98 oranında A. hydrophila saptamışlardır. İç organların çıkarılmasından önce 28-190 

kob/ml.,  iç organların çıkarılmasından sonra 350-830 kob/ml., soğutma aşamasında    

15-53 kob/ml. oranında A. hydrophila belirlemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda iç 

organların çıkarılması aşamasının karkasların kontaminasyonunda önemli rol oynadığı 

ayrıca soğutma aşamasından sonra toplam bakteri miktarının azaldığı belirtilmiştir. Bu 

çalışmada da benzer şekilde izolasyon oranı %86,6 olarak yüksek oranda bulunmuştur. 

 

Kirov ve ark. (1990) Avustralya’ da tavuk karkaslarını hareketli Aeromonas 

türleri yönünden incelemişlerdir. İnceledikleri 10 tavuk karkasının tamamından hareketli 

Aeromonas türlerini izole etmişlerdir. Tavuk karkas örneklerinin 1’ inden A. hydrophila, 

3’ ünden A. sobria, 6’ sından ise hem A. hydrophila hem de  A. sobria identifiye 

etmişlerdir. Bu çalışmada ise tavuk örneklerinin 38’ inden A. hydrophila, 20’ sinden     

A. sobria, 12’ sinden A. caviae saptanmıştır. Bu çalışmada da benzer şekilde örneklerin 

5’ inden A. hydrophila ve A. sobria, 2’ sinden A. hydrophila ve A.  caviae, 1’ inden hem 

A. sobria hem de A.  caviae birlikte identifiye edilmiştir. 

 

Akan ve ark. (1998) 351 tavuk karkas örneğinden 318’ inde (%90,5) hareketli 

Aeromonas türlerini saptamışlardır. A. hydrophila’ yı 213/351 (%66,9), A. caviae’ yı 
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68/351 (%21,3) ve A. sobria’ yı 37/351 (%11,6) oranlarında identifiye ettiklerini 

bildirmişlerdir. Ayrıca 15 soğutma suyu örneğinin tamamında hareketli Aeromonas 

türlerini saptamışlar ve durumun önemli bir kontaminasyon kaynağı olduğunu 

açıklamışlardır. Bu çalışmanın izolasyon oranı Akan ve ark.’ nın izolasyon oranlarına 

yakındır. Aynı zamanda A. hydrophila en fazla identifiye edilen tür olarak saptanmıştır.  

 

Kirov ve ark. (1993) çeşitli gıda örneklerinde Aeromonas türlerini inceledikleri  

çalışmalarında tavuk etlerinden elde edilen 24 izolatın 13’ ünü (%54,1) A. sobria ve     

8’ ini (%33,3) A. hydrophila olarak identifiye ettiklerini bildirmişlerdir. A. caviae ise 

saptanmamıştır. Bu çalışmada identifikasyon oranları farklı bulunmuş ve A. caviae türü 

de saptanmıştır. Bu durumun bölgesel farklılıktan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Doğu Kanada’ da yapılan bir çalışmada marketlerden alınan 4 tavuk kıyma 

örneği incelenmiş ve 20 hareketli Aeromonas izolatı elde edilmiştir. A. hydrophila 8/20 

(%40), A. sobria 4/20 (%30), A. caviae 6/20 (%20) ve diğer Aeromonas türleri 2/20 

(%10)  oranında identifiye edilmiştir (Singh, 1997). Bu çalışmada ise benzer şekilde en 

fazla A. hydrophila izolatı elde edilmiş olmasına rağmen; A. hydrophila oranı daha 

yüksek olarak 281/391 (%71,8) belirlenmiştir. Bunun nedeninin çalışmada kullanılan 

örnek sayısının az olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

 

 Nishikawa ve Kishi (1988) su ve gıdalarda yaptıkları izolasyon ve 

identifikasyonlarda hareketli Aeromonas türlerinde yaz aylarında artan bir 

kontaminasyon tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Wadström ve Ljungh (1991) yaptıkları 

çalışmada nehir ve göl sularında mevsimsel olarak hareketli Aeromonas türlerinin 

arttığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada da benzer şekilde sıcaklık artışı ile kontaminasyon 

düzeyi arasında doğru orantılı olarak artış meydana gelmiştir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak, bu çalışmada Ankara’nın değişik semtlerindeki marketlerden alınan 

toplam 90 paketlenmiş tavuk eti örneğinin (30 tavuk but, 30 tavuk göğüs ve 30 tavuk 

kanat eti örneği) 78’ inin (%86,6) hareketli Aeromonas türleri ile kontamine olduğu 

saptanmıştır. Son yıllarda hareketli Aeromonas türleri gıda kaynaklı gastroenteritisler 

arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hareketli Aeromonas  türlerinin çevresel, su ve gıda 

kaynaklı olması infeksiyonların çoğalmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

tavuk eti ve ürünlerinin hareketli Aeromonas türleri ile yüksek oranda kontamine olduğu 

görülmüştür. Bu durum insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. 

 

 Tavuk etlerinin hareketli Aeromonas türleriyle kontaminasyonu kesim prosesinin 

her aşamasında olabilmektedir. Bu nedenle kesimhanelerde HACCP (Hazard Analysis 

of Critical Control Points) ve GMP (Good Manufacturing Practices) sistemlerinin tam 

olarak uygulanması gerekmektedir. Ayrıca tavuk üretimi ve satışı aşamalarında da 

gerekli hijyenik koşullar sağlanmalıdır. Çapraz kontaminasyonun önlenmesi amacıyla 

çalışanları bilgilendirmek ve ekipmanın dezenfeksiyonunun sağlanması da 

gerekmektedir. Satış yerlerinde de gerekli hijyen ve sanitasyon kurallarına uyularak 

kontaminasyon riski azaltılmalıdır. Hareketli Aeromonas türlerinin buzdolabı 

sıcaklılığında da üreme yeteneğine sahip olmasından dolayı satış yerlerinde ve evlerde 

saklama koşullarına uyulmalıdır. Uygun sıcaklıklarda pişirme işlemi uygulanmalıdır. 

Sonuçta üretim, işleme, satış aşamalarında gerekli denetlemelerin yapılması ve 

çalışanların ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Paketlenmiş Tavuk Etlerinden Hareketli Aeromonas Türlerinin Saptanması 

Bu çalışmada mayıs-haziran-temmuz 2006 tarihleri arasında Ankara’nın değişik 

semtlerindeki marketlerden alınan paketlenmiş 30 tavuk but, 30 tavuk göğüs ve 30 tavuk 

kanat örneğinden oluşan toplam 90 tavuk eti hareketli Aeromonas spp. varlığı yönünden 

incelenmiştir.  

Paketlenmiş tavuk eti örneklerinde hareketli Aeromonas türlerinin izolasyon ve 

identifikasyonu Compendium of Microbiological Methods for the Analysis of Food and 

Agricultural Products’a göre yapılmıştır. 

Çalışmada kapsamında incelenen, toplam 90 tavuk eti örneklerinin 78’ inin 

(%86,6) hareketli Aeromonas türleri ile kontamine olduğu saptanmıştır. Hareketli 

Aeromonas türleri  30 tavuk but eti örneğinin 24’ ünde (%80,0), 30 tavuk göğüs eti 

örneğinin 28’ inde (%93,3) ve 30 tavuk kanat eti örneğinin 26’ sında   (%86,6) izole 

edilmiştir. 

Bu çalışmada tavuk göğüs, kanat ve but örneklerinden toplam 391 hareketli 

Aeromonas türlerine ait izolat elde edilmiş olup, bu izolatların %71,8’ i Aeromonas 

hydrophila, %18,1’ i Aeromonas sobria  ve %9,9’ u Aeromonas caviae olarak identifiye 

edilmiştir. 

  Bu çalışma kapsamında incelenen paketlenmiş tavuk etlerinin büyük bölümünün 

hareketli Aeromonas türleriyle kontamine olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak hareketli 

Aeromonas türlerinden kaynaklanan potansiyel halk sağlığı tehlikesinin önlenmesi için 

üretimde gerekli hijyenik tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Hareketli Aeromonas türleri, A. hydrophila, , Tavuk eti, Saptama. 
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SUMMARY 

Detection of Motile Aeromonas spp. in Prepacked Chicken Meats 

In this study a total of 90 chicken meat that including 30 leg, 30 breast and 30 wing 

prepacked meat samples purchased from different supermarkets in Ankara during the 

period between May to July in 2006 were analysed for the presence of motile 

Aeromonas species. 

Isolation and identification of motile Aeromonas spp. prepacked chicken meat 

samples were held using method according to “Compendium of Microbiological 

Methods for the Analysis of Food and Agricultural Products”.  

It  was determined that 78 samples  (86,6 %) of total 90 chicken meat  

contaminated with motile Aeromonas spp. It was found that, 24 (80,0 %) of 30 leg 

samples, 28 (93,3 %) of 30 breast samples and 26 (86,6 %) of 30 wing samples  were 

positive for  motile Aeromonas  spp. 

In this study, it was obtained 391 motile Aeromonas isolate and identified as 

Aeromonas hydrophila at 71,8 %, Aeromonas sobria  at 18,1 %  and Aeromonas caviae  
at 9,9 %. 

At the end of this study, it was determined that the high part of prepacked 

chicken meat as investigated were contaminated with motile Aeromonas spp. As a result, 

it was suggested that necessary hygienic precautions must be taken in process to prevent 

potential risk for public health that caused by motile Aeromonas spp. 

Key Words: Motile Aeromonas spp., A. hydrophila,  chicken meat, detection. 
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