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Hayvansal Kaynaklardan İzole Edilen Escherichia coli suşlarının Konvansiyonel 

 ve Moleküler Tiplendirilmesi 

 

Müjgan İzgür, Mehmet Akan, Orkun Babacan, Oya Tekin, Hüban Göçmen 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dışkapı/Ankara 

 

Özet: Bu çalışmada hayvansal kaynaklardan izole edilen E.coli suşlarının virulens 

özelliklerinin konvansiyonel ve moleküler tekniklerle araştırılması amaçlandı. Ayrıca izole 

edilen suşların antibiyotiklere dirençlilikleri de belirlendi. Çalışmada, hemolizin, 

hemaglütinasyon, aeorobaktin üretimi ve serum dirençliliği konvasiyonel metodla 

araştırılırken; hemolizin, hemaglütinasyon, aerobaktin üretimi, serum dirençliliği, sitotoksik 

nekroze faktör (CNF), kolisin ve üropatojen spesifik protein özellikleri moleküler (PCR) 

teknikle araştırıldı. 

Çalışmada incelenen 1472 süt örneğinin %6.79’undan, 334 kedi idrar/uterus içeriğinin 

%29,94’ünden, 197 köpek idrar/uterus içeriğinin %50,76’sından ve 958 tavuk iç organının 

%10.43’ünden E.coli izole edildi. Sığır dışkı ve broiler altlık örneklerinin tamamından E.coli 

izolasyonu yapıldı. İncelenen suşların %23.83’ü hemolizin üretti. Haemaglütinasyon özelliği 

yönünden incelenen suşların %67.83’ü koyun ve/veya tavuk eritrositleri ile pozitif sonuç 

verdi. Suşların %67.83’ü koyun ve %69.83’ü sığır serumlarına dirençli bulundu. Aerobaktin 

özelliği bakımından %31.17 oranında pozitiflik saptandı. PCR analizinde ile izolatlarda, hlyA 

geni %23.83, fimbrial/afimbrial adhezin genleri (fimH, papC, sfaDE, afaBC) %64,83; iucD 

geni %30.5, traT geni %87.83, usp geni %85.5, cnf1 geni %16.83, ve cvaC geni % 3.16 

oranında pozitif bulundu. E.coli suşlarının amoksisiline %55.3, sefalotin ve tetrasikline 

%58.5, trimetoprim-sulfametaksasole %62.8, enrofloksasine %63.7, siprofloksasine %64 ve  

gentamisine %88.3 düzeyinde duyarlı olduğu saptandı. 

Sonuç olarak E.coli suşlarının virulens özelliklerinin saptanmasında moleküler 

tekniklerin kullanılabileceği ortaya kondu.  

 

Keywords: Antibiyotik, E.coli, izolasyon, PCR, virulens faktörleri.  
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Conventional and molecular typing of Escherichia coli strains isolated from animal 

sources 

 

Müjgan İzgür, Mehmet Akan, Orkun Babacan, Oya Tekin, Hüban Göçmen 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dışkapı/Ankara 

 

 

Abstract: The aim of this study was to investigate virulence factors with conventional and 

molecular methods and also detection of antibiotic susceptability in E.coli strains isolated 

from animal sources. In the study, hemolysis, hemagglutination, aerobactin production, serum 

resistance were investigated conventional methods. Furthermore, hemolysis, 

hemagglutination, aerobactin production, serum resistance, citotoxinc necrotizing factor 

(CNF), colisin and uropategen spesific protein were analysed by PCR techniques. 

E.coli was isolated from 1472 bovine milk samples at a rate of 6.79%, 334 cat 

urine/uterus content specimens at a rate of 29.94%, 197 dog urine/uterus content specimens at 

a rate of 50.76%, and 958 chicken internal organs materials at a rate of 10.43%. Also E.coli 

was isolated from all bovine feces swabs and broiler litter samples. Haemolysin synthesis 

were found as positive 23.83% of all strains. Haemagglutination activity was determined in 

67.83% of strains with sheep and/or chicken erythrocytes. Of all strain 67.83% and 69.83% 

were detected to be resistant to sheep and bovine sera, respectively. Of the all strain 31.17% 

were detected aerobactin production. In the examinaton with PCR, hlyA, fimbrial and 

afimbrial adhesin genes (fimH, papC, sfaDE, afaBC), iucD, traT, usp, cnf1, and cvaC genes 

were detected in 23.83%, 64,83%, 30.5%, 87.83%, 85.5%, 16.83%, and 3.16% of all strain, 

respectively.  Sensitivities of E.coli strains against amoxycillin, tetracyclin and cephalothin, 

trimethoprim+sulphamethoxazole, enrofloxacin, ciprofloxacin, and gentamycine were found 

to be 55.3%, 58.5%, 62.8%, 63.7%, 64%, and 88.3%, respectively. 

 As a conclusion, this study showed that molecular techniques could be used for 

determination of virulence characteristics of E.coli strains, as well.  

  

Keywords: Antibiotic, E.coli, isolation, PCR, virulence factors.  
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II. Amaç ve Kapsam 

Projenin temel amacı çiftlik hayvanları ve özellikle mastitisli hayvanların sütlerinden, yeni 

doğan ve genç hayvanların ishal olgularından, kanatlı hayvanların bağırsak dışı sistem 

infeksiyonları ile altlıklarından, kedi ve köpeklerin üriner ve genital sistem infeksiyonlarından 

izole edilen Escherichia coli suşlarının hayvan türlerinde yaptığı hastalıklara göre virulens 

faktörlerinin belirlenmesidir. Ayrıca bu faktörlerin değerlendirilerek hastalıkların hayvan 

türleri bazında ele alınarak epidemiyolojik veriler elde edilmesi ve bu veriler ışığında koruma 

ve kontrol programlarının geliştirilmesine temel bilgi sağlanması amaçlandı. Bu amaçla izole 

ve identifiye edilen suşların virulens faktörleri hem konvansiyonel hem de PCR temelli 

moleküler teknikler ile genetik düzeyde belirlendi. Ayrıca izole edilen E. coli suşlarının 

antibiyotik dirençlilikleri araştırıldı ve bu sayede E.coli nedenli infeksiyonlarının tedavi 

seçenekleri için veri sağlandı. 

Proje kapsamında, süt sığırcılığı yapılan işletmelerden mastitis ve enteritis problemi olan 

hayvanlardan, tavuklarda sistemik seyirli infeksiyonlarda iç organlardan ve ayrıca bu 

hayvanların bağırsak içerik/altlıklarından, günümüzde giderek artan kedi ve köpek besleme 

alışkanlıkları nedeniyle kedi ve köpeklerde önemli problemlere neden ürogenital sistem 

infeksiyonlarından alınan materyallerden E.coli izolasyonu gerçekleştirildi. İzolatların 

virulens özelliklerinin belirlenmesinde konvansiyenel ve moleküler teknikler kullanıldı. Elde 

edilen sonuçlara göre hayvanların yetiştirme özellikleri dikkate alınarak koruma ve kontrolle 

ilgili birikime katkı sağlandı.  

Projede ayrıca farklı hayvansal kaynaklardan izole edilen suşların farklı antibiyotiklere 

duyarlıkları da belirlendi. Bakterilerde antibiyotik direncinin önemi son yıllarda artmıştır. Bu 

nedenle birçok ülkede antibiyotik direncini önlemeye yönelik stratejiler geliştirilmektedir. 

Projede elde edilen bulgular, ülkemizde konu ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlar 

niteliktedir.     
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III. Materyal ve Yöntem 

Materyal: Bu projede Ankara ili çevresinden süt inekçiliği işletmelerinden 1472 adet 

mastitisli süt, ishalli 100 adet sığır (yenidoğan; buzağı) dışkısı, 334 adet kedi ile 197 adet 

köpekten idrar ve uterus içeriği, 100 kümesten altlık ve 479 tavuktan alınan 958 adet iç organ 

(karaciğer, akciğer) materyali olmak üzere toplam 3161 materyal incelendi (Tablo 1). 

Örnekler aseptik koşullarda toplandı ve steril kaplar ile laboratuara ulaştırıldı. 

Tablo 1. Projede incelenen materyallerin orijinleri ve sayıları 

Materyal Orijini Materyal Adet 

İnek Süt 1472 

Dışkı 100 

Kedi İdrar/Uterus içeriği 334 

Köpek İdrar/Uterus içeriği 197 

Tavuk Altlık 100 

İç organ 958 

Toplam 3161 

 

Yöntem: Toplanan materyallerden E.coli izolasyon ve identifikasyonu ve izole edilen suşların 

virulens özelliklerinin araştırılmasında konvansiyonel ve PCR temelli teknikler kullanıldı. 

1. İzolasyon ve identifikasyon: Laboratuvara ulaştırılan materyallerden E. coli 

izolasyonu için Kanlı Agar (%5-7 koyun kanlı) ile birlikte MacConkey Agar, Eosin 

Methylen Blue Agar, MUG Besiyeri, üriner sistem infeksiyonları için özel olarak 

kullanılan CLED Agar (Brolacin Agar), Urichrome Agar ve Sorbitol MacConkey 

Agar ile CT Supplement kullanıldı. Süt, dışkı, altlık, uterus içeriği ve iç organ 

materyalleri uygun besiyerlerine direkt, idrar materyallerinden santrifüj yapıldıktan 

sonra oluşan tortudan öze ile ekim yapıldı. Ekim işlemleri sonrasında besiyerleri 37 
oC’de 24-48 saat inkube edildi. Şüpheli koloniler makroskopik ve mikroskopik 

morfolojileri ve biyokimyasal özellikleri değerlendirilerek identifiye edildi (Quinn, 

2002). İzole edilen suşların pasajları için Nutrient Agar ve Nutrient Buyyon kullanıldı 

ve virulens özellikleri araştırılıncaya kadar -20 oC’de gliserin (%20)  içeren Tripticase 

Soy Broth’ta saklandı. 
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2. Virulens özelliklerinin araştırılması: İzole edilen suşların virulens faktörleri, 

konvansiyonel ve moleküler (PCR) yöntemlerle incelendi. Bu özelliklerden hemoliz, 

hemaglütinasyon, aerobaktin üretimi, serum direnci hem konvansiyonel ve hem de 

moleküler (PCR) yöntemlerle araştırıldı. İlave olarak üropatojen spesifik protein 

(USP; sadece kedi/köpek materyallerinden izole edilen suşlarda), sitotoksik nekrotizan 

faktör ve kolisin PCR temelli tekniklerden kullanılarak belirlendi. İncelenen virulens 

özellikleri, iki başlık altında aşağıda sunulmuştur. 

A- Konvansiyonel teknikler  

a. Hemolizin: Bu özelliğin belirlenmesinde koyun kanlı (%5) agar kullanıldı. 

Test edilecek suşlar besiyerine ekildi ve inkubasyona kaldırıldı. İnkubasyon 

sonrası koloniler etrafında oluşan hemoliz alanlarına göre değerlendirme 

yapıldı (Birosova ve ark., 2004) 

b. Hemaglütinasyon: İzolatlar TSA agarda üretildikten sonra saflık kontrolü için 

McConkey agara pasajlandı ve bir gecelik inkubasyondan sonra tek koloni 

alınarak PBS (pH 7.4)’de flagella zenginleştirme amacıyla 37 oC’de 5 gün 

süreyle inkube edildi. Daha sonra Casaminoacid Yeast Ekstract Agara ekilen 

suşlar 37 oC’de 24 sat inkube edildi ve üreyen koloniler 1 ml PBS ile süspanse 

edildi. Teste koyun ve tavuk kanları kullanıldı. Test direkt olarak ve D-mannoz 

(%3) varlığında, mikroplatelerde yapıldı (Fidan ve ark., 2006). Test sonucu, 

hemaglütinasyon görülmesine bağlı olarak değerlendirildi.  

c. Serum dirençliliği: İzole edilen suşların TSA’da pasajları yapıldı ve bir 

gecelik kültürlerinden PBS ile süspanse edilen koloniler (MacFarland No:3), 

50 oC ye soğutulmuş TSA içerisine (%5 oranında) karıştırılarak petri 

kutularına çukurlar açılarak hazırlandı. Çukurlara koyun ve sığır serumları 

ilave edildi ve 4 oC’de 4 saat beklendikten sonra 37 oC’de bir gece 

inkubasyondan sonra besiyerinde çukurların etrafındaki üreme durumun göre 

değerlendirme yapıldı (Sanchez-Carlo ve ark., 1984). 

d. Aerobaktin üretimi: Test edilen suşlar M9 buyyonda 37 oC’de bir gece 

inkube edildikten sonra aynı besiyerine pasajlandı ve yine aynı koşullarda 
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inkubasyona bırakıldı. İnkubasyon sonrasında M9 agara ekildi ve 37 oC’de 48 

saat inkubasyona bırakıldı. M9 besiyerinde üreme durumuna göre sonuçlar 

değerlendirildi (Stuart ve ark., 1980). M9 agarda üreyen suşlar, aerobaktin 

demir elde etme sistemine sahip suşlar olarak değerlendirildi. 

B- Moleküler teknikler (PCR) 

İzole edilen E.coli suşlarının virulens özelliklerinden hemoliz, hemaglütinasyon, 

aerobaktin üretimi, serum direnci, üropatojen spesifik protein, sitotoksik nekrotizan 

faktör ve kolisin PCR temelli tekniklerden kullanılarak belirlendi. PCR işlemi, DNA 

ekstraksiyonu, amplifikasyon ve elektroforez/görüntüleme aşamaları ile aşağıdaki 

şekilde gerçekleştirildi. 

DNA ektraksiyonunda ticari kit (Fermentas GeneJet Genmik DNA purifikasyon kiti, 

Fermentas) kullanıldı. DNA ektraksyonu, LB (Luria Bertani) buyyonda üretilen 

suşlarla kit prospektüsüne uygun olarak gerçekleştirildi.  

Amplifikasyon için farklı primer setleri kullanıldı (Tablo 2). E.coli suşlarının virulens 

özellikleri, primer sekansı, hedef genler, DNA uzunluğu (bp) ve PCR uygulamalarında 

yararlanılan kaynaklar Tablo 2. de sıralanmıştır. Virulens özelliklerinin 

araştırılmasında gerçekleştirilen PCR işlemleri, Tablo 2’de verilen kaynaklardaki 

uygulamalar optimize edildikten sonra kullanıldı. Optimizasyonda kullanılan kontrol 

suşları Dr. J.R. Johnson (University of Minnesota) tarafından sağlanmıştır. 

Elektroforez, agaroz jelde (%1.5) molekül ağırlık markerları kullanılarak pozitif ve 

negatf kontrollerle gerçekleştirildi. Elektroforez sonrası oluşan DNA bantları, 

görüntüleme sisteminde (Gene Genius, Syngene) görüntülendi.  

3. Antibiyotik duyarlılık testi: İzole edilen suşların antibiyotik duyarlılıkları Kirby-

Bauer dsk difüzyon yöntemi kullanıldı (Bauer ve ark., 1966; CLSI, 2006; Papini ve 

ark., 2006). Test Mueller Hinton agarda amoksisilin, sefalotin, siprofloksasin, 

enrofoksasin, gentamisin, trimetoprim-sulfametaksazol ve tetrasiklin diskleri (Oxoid) 

ile gerçekleştirildi. Test edilen izolatların taze kültürlerinden (MacFarland No:0.5) 0.1 

ml alınarak yayma ekimler gerçekleştirildi. Kurumayı takiben antibiyotik diskleri 
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yerleştirildi ve 37 oC’de 24 saat inkubasyona bırakıldı. İnkunbasyon sonrasında diskler 

etrafında oluşan inhibisyon zonları ölçülerek kaydedildi ve değerlendirme antibiyotik 

etken maddelerine göre uygun standartlarla (CLSI, BSAC) değerlendirildi. 

Tablo 2. Primer baz dizileri, hedef gen bölgeleri ve uzunlukları (bp) 
 
Virulens 
Faktörü 

Primer Sekans 
Hedef 
Gen 

Ürün 
Uzunluğu 

Kaynak 

Hemolizin hly1 
hly2 

5’-aacaaggataagcactgttctggct-3’ 
5’-accatataagcggtcattcccgtca-3’ 

hlyA 1177 bp 
Yamamoto ve 
ark., 1995 

 
 
  Fimbria  

 Tip 1 fimH 
fimH 

5’-tcgagaacggataagccgtgg-3’ 
5’-gcagtcacctgccctccggta-3’ 

fimH 508 bp 
Johnson ve Stell, 

2000 
 P pap1 

pap2 
5’-gacggctgtactgcagggtgtggcg-3’ 
5’-atatcctttctgcagggatgcaata-3’ 

papC 328 bp 
Yamamoto ve 
ark., 1995 

 S sfa1 
sfa2 

5’-ctccggagaactgggtgcatcttac-3’ 
5’-cggaggagtaattacaaacctggca-3’ 

sfaDE 410 bp 
Yamamoto ve 
ark., 1995 

Aerobaktin aer1 
aer2 

5’-taccggattgtcatatgcagaccgt-3’ 
5’-aatatcttcctccagtccggagag-3’ 

iucD 602 bp 
Yamamoto ve 
ark., 1995 

Serum direnci tratF 
tratR 

5’-ggtgtggtgcgatgagcacag-3’ 
5’-cacggttcagccatccctgag-3’ 

traT 290 bp 
Johnson ve Stell, 

2000 
Adezin 
(afimbrial) 

afa1 
afa2 

5’-gctgggcagcaaactgataactctc-3’ 
5’-catcaagctgtttgttcgtccgccg-3’ 

afaBC 750 bp 
Yamamoto ve 
ark., 1995 

Üropatojen 
spesifik protein 

uspF 
uspR 

5’- acattcacggcaagcctcag-3’ 
5’-agcgagttcctggtgaaagc-3’ 

Usp 440 bp 
Bauer ve ark., 

2002 

CNF cnf1 
cnf2 

5’-aagatggagtttcctatgcaggag-3’ 
5’-cattcagagtcctgccctcattatt-3’ 

cnf1 498 bp 
Yamamoto ve 
ark., 1995 

Kolisin cvaCF 
cvaCR 

5’-cacacacaaacgggagctgtt-3’ 
5’-cttcccgcagcatagttccat-3’ 

cvaC 679 bp 
Johnson ve Stell, 

2000 
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IV. Analiz ve Bulgular 

Proje kapsamında yapılan analizler sonrasında elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.  

1. İzolasyon ve identifikasyon bulguları 

İncelenen materyallerden izolasyon ve identifikasyon bulguları Tablo 3.de sunulmuştur. 

İncelenen 1472 süt örneğinin %6,79’undan, 334 kedi idrar/uterus örneğinin %29.94’ünden, 

197 köpek idrar/uterus içeriğinin %50.76’sından ve 958 tavuk iç organlarının %10.43’ünden 

olmak üzere dışkı ve altlık örneklerinin tamamından izolasyon gerçekleştirildi. Orijinleri 

dikkate alınarak her örnek grubundan 100 adet E.coli izolatı olmak üzere toplam 600 suş, 

virulens özellikleri ve antibiyotik duyarlıkları yönünden incelendi.  

 

Tablo 3. Projede incelenen materyallerden E.coli izolasyon bulguları 

Materyal Orijini Materyal Adet İzolasyon (%) 

İnek Süt 1472 100 (6.79) 

Dışkı 100 100 (100) 

Kedi İdrar/Uterus içeriği 334 100 (29.94) 

Köpek İdrar/Uterus içeriği 197 100 (50.76) 

Tavuk Altlık 100 100 (100) 

İç organ 958 100 (10.43) 

Toplam 3161 600 (19.6) 

 

2. Virulens özelliklerine ait bulgular 

Virulens özellikleri ile bulgular aşağıda sunulmuştur. 

A. Konvansiyonel test bulguları 

a. Hemolizin test bulguları: İncelen izolatların orijinlerine göre hemolizin pozitifliği, 

sütlerden izole edilenlerde %7, dışkı örneklerinde %1, kedi idrar/uterus içeriği 

izolatlarında %64, köpek idrar/uterus içeriği izolatlarında %71 düzeyinde saptanırken 

tavuk altlık ve iç organ izolatlarında hemoliz pozitifliğine rastlanmadı. İncelenen 600 

izolatın 143 (%23.83)’ünde hemoliz pozitifliği saptandı. Kedi/köpek izolatlarında 

yüksek düzeyde hemolizin pozitifliğinin saptanması, ürogenital sistem 

infeksiyonlarında bu özelliğin infeksiyonun patogenezi ile ilişkili olabileceğini 

düşündürdü. Sığır orijinli örneklerde düşük ve tavuk kaynaklarında bu özelliğe 

rastlanmaması, bu grup infeksiyonların patogenezinde hemolizin dışında diğer 

özelliklerin rol oynadığını gösterdi. 
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b. Hemaglütinasyon bulguları: Hemaglütinasyon özelliği yönünden suşların %67.83’ü 

koyun ve/veya tavuk eritrositlerini aglütine etti. (Tablo 4). En yüksek MRHA özelliği 

kedi/köpek izolatlarında saptandı Bu bulgu, hemolizin özelliğinde olduğu gibi 

hemaglütünasyon/MRHA özelliğinin, kedi/köpek ürogenital sistem infeksiyonlarında 

önemli bir virulens faktörü olduğunu ortaya koydu. 

Tablo 4. Hemaglütinasyon bulguları 

Orijin Koyun eritrositi Tavuk eritrositi 
MSHA MRHA Negatif HA MRHA Negatif 

Süt 
(n:100) 

2 9 89 4 12 84 

Dışkı 
(n:100) 

2 7 91 3 9 88 

Kedi 
(n:100) 

1 96 3 2 89 9 

Köpek 
(n:100) 

2 93 5 3 87 10 

Altlık 
(n:100) 

51 38 11 52 39 9 

İç organ 
(n:100) 

49 43 8 49 45 6 

Toplam 107 286 207 113 281 206 
 

c. Serum dirençliliği bulguları: Süt, dışkı, tavuk altlık ve tavuk iç organlarından izole 

edilen suşların tamamı koyun ve sığır serumlarına dirençli bulunurken, kedi suşlarının 

%97’sı koyun ve sığır serumlarına ve köpek izolatlarının %4’ü koyun ve %16’sı sığır 

serumlarına karşı dirençli bulundu. Toplamda ise 600 suşun 407 (%67.83)’sinin koyun 

ve 419 (%69.83)’unun sığır serumlarına dirençli olduğu saptandı.  

d. Aerobaktin üretimi bulguları: Dışkı izolatlarının %7’si, sütlerden izole edilen 

suşlarının %12’si, altlık izolatlarının % 17’si, köpek izolatlarının %24’ü, kedi 

izolatlarının %36’sı, tavuk iç organ izolatlarınının %91’i, aerobaktin demir elde etme 

özelliğinde olduğu belirlendi. Toplamda ise suşların %31.17’sinin aerobaktin 

pozitifliği saptandı. Tavuk iç organlarından izole edilen suşlarda aerobaktin özelliğinin 

yüksek bulunması, sistemik seyirli infeksiyonların patogenezinde aerobaktinin önemli 

bir virulens özelliği olduğunu ortaya koydu.  
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B. Moleküler Analiz (PCR) bulguları: Bu kapsamda incelenen tüm suşlarda hlyA, fimH, 

papC/EF, iucD, traT, cnf1,  sfaDE, afaBC ve kedi/köpek izolatlarında ayrıca cvaC, usp 

genlerinin varlığı araştırıldı. Yapılan PCR analizlerine ait bulgular aşağıda gösterilmiştir 

(Şekil 1-10).  

Şekil 1. hlyA genine ait PCR bulguları 
 

Şekil 2. iucD genine ait PCR bulguları 
 

 
Şekil 3. cnf1 genine ait PCR bulguları 
 

Şekil 4. cvaC genine ait PCR bulguları 
 

Şekil 5. fimH genine ait PCR bulguları 
 

Şekil 6. fimH genine ait PCR bulguları 
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Şekil 7. sfaDE genine ait PCR bulguları 
 

Şekil 8. traT genine ait PCR bulguları 
 

 
Şekil 9. usp genine ait PCR bulguları 
 

Şekil 10. afaBC genine ait PCR bulguları 
 

İzole edilen E.coli suşlarının virulens özelliklerinden hemoliz varlığı (hlyA), 

konvansiyonel test bulguları ile paralel olduğu belirlendi. PCR ile incelenen 600 suşun 143 

(%23.83)’ü pozitif bulundu. Hemolizin pozitifliğinin suşların orijinlerine göre 

değerlendirilmesi sonucunda, konvasiyonel test bulgularına benzer olduğu ortaya kondu ve 

en yüksek pozitiflik köpek orijinli (%71) ve kedi orijinli (%64) suşlarda belirlendi.  

Fimbria (fimH, papC, sfaDE) ve adezinler (afimbrial; afaBC) ile ilgili farklı gen 

bölgelerinin belirlenmesi için yapılan PCR’da, incelenen 600 suşun 389 (%64.83)’u 

yukarıda belirtilen genlerden birine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgu konvansiyonel testle 

elde edilen bulgulara benzer bulundu. En yüksek pozitiflik koyun ertirositleri ile kedi 

izolatlarında %95 ve köpek izolatlarında %92 düzeyinde belirlendi. 

Aerobaktin üretiminin belirlenmesi için yapılan PCR’da incelenen 600 izolatın 183 

(%30.5)’ü pozitif bulundu. En yüksek pozitiflik (%89) tavuk iç organ suşlarında belirlendi. 

Orijinlerine göre dışkı izolatlarının %7’sinde, süt orijinli suşların %11’inde, altlık 

izolatlarının % 16’sında, köpek izolatlarının %24’ünde, kedi izolatlarının %36’sında, tavuk 

iç organ izolatlarınının %89’unda iucD geni varlığı saptandı. Aerobaktin demir elde etme 

özelliğini, PCR ile konvansiyonel yönteme göre düşük bulundu ancak kedi ve köpek 

izolatlarında konvansiyonel yöntemle benzerlik gösterdi.  
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Serum direnci için yapılan PCR’da, incelenen 600 izolatın 527 (%87.83)’si koyun ve/veya 

sığır serumuna dirençli olduğu belirlendi. En yüksek pozitiflik (koyun ve/veya) sütten izole 

edilen suşlarda %93 oranında elde edildi.  

Üropatojen spesifik protein (usp), kedi izolatlarının %85’inde köpek izolatlarının 

%86’sında pozitif bulundu. Kedi ve köpek suşlarının %85.5’ü usp geni yönünden pozitif 

bulundu. Diğer orijinli izolatlarda bu gen varlığı incelenmedi.  

Sitotoksik nekrotizan faktör için yapılan PCR’da kanatlı orijinli suşlarda (iç organ ve 

altlık) pozitif sonuç alınamadı. Dışkı suşlarında %1 ve süt izolatlarında %2 düzeyinde 

pozitiflik belirlenirken kedi suşlarında %47 ve köpek suşlarında %51 düzeyinde cnf1geni 

varlığı saptandı.  

Kolisin varlığını için yapılan PCR (cvaC geni)’da, köpek orijinli suşlarda %12, kedi 

suşlarında %3, sığır ve tavuk orijinli suşlarda %2 olmak üzere toplam 19 (%3.16) suşta 

pozitiflik belirlendi.  

Konvansiyonel ve moleküler teknikle yapılan bulgular birlikte değerlendirildiğinde, 

hemolizin pozitifliğinin benzer olduğu; hemaglütinasyon, serum direnci, aerobaktin üretimi 

ile ilgili bulgularda, konvansiyonel metodlarla relatif olarak daha yüksek düzeylerde 

pozitiflikler belirlendi. Bu bulgu, yukarıdaki özelliklerle ilgili PCR ile araştırılan genlerden 

farklı genlerle de kodlanabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ancak bu 

özellikler yönünden elde edilen yüksek benzerliklerde, PCR temelli tekniklerin 

konvansiyonel yöntemlere göre kolay uygulanabildiği düşünüldüğünde yararlı olacağı 

ortaya kondu. Sadece PCR ile araştırılan USP, CNF ve kolisin ile ilgili bulgular, bu 

özelliklerin saptanmasında PCR uygulamasının yararlı olduğunu gösterdi.  

3. Antibiyotik duyarlılık testi: Yapılan antibiyotik duyarlılık testi bulguları Tablo 5 de 

sunulmuştur. Test bulguları, E.coli suşlarının gentamisin dışındaki antibiyotiklere orta 

düzeyde duyarlı (%55.3-64.0) olduklarını gösterdi. Gentamisine ise %88.3 düzeyinde 

duyarlılık saptandı. Amoksisiline %55.3, sefalotin ve tetrasikline %58.5, trimetoprim-

sulfametaksasole %62.8, enrofloksasine %63.7 ve siprofloksasine %64 düzeyinde duyarlı 

bulundu. E.coli suşalarında belirlenen orta düzeyde duyarlılıklar, antibiyotik direncinin 

kontrol edilmesi için yeni yaklaşımlara gerek olduğunu gösterdi. Çevrede ve dışkıda 
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bulunabilien bu bakteriler, direnç faktörlerini diğer enterik bakterilere aktarabilme 

potansiyelleri bulunmaktadır. 

 

Tablo 5. Farklı orijinli E.coli suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları 

Antibiyotik/Orijin Süt 
n:100 

Dışkı 
n:100 

İç Organ 
n:100 

Altlık 
n:100 

Kedi 
n:100  

Köpek 
n:100 

Toplam (%) 

Amoksisilin 61 64 54 55 41 57 
332 (55.3) 

Sefalotin 59 58 65 68 53 48 
351 (58.5) 

Siprofloksasin 57 53 61 62 74 77 
384 (64.0) 

Enrofoksasin 59 54 59 66 71 73 
382 (63.7) 

Gentamisin 81 85 87 89 92 96 
530 (88.3) 

Trimetoprim-sulfa 67 69 65 69 51 56 
377 (62.8) 

Tetrasiklin 52 51 53 55 67 73 
351(58.5) 
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V. Sonuç ve Öneriler 

Bu proje Türkiye’de farklı hayvansal kaynaklardan izole edilen E.coli suşlarının virulens 

özellikleri ile ilgili yapılan geniş kapsamlı çalışmadır. Proje kapsamında elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

• Hayvansal kaynaklarda E.coli suşlarının yaygın olarak izole edildiği ve özellikle kedi 

ve köpeklerde klinik olarak ürogenital sistem infeksiyonlarında önemli bir etiyolojiye 

sahip olduğunu gösterdi. 

• Hayvan dışkılarında ve altlıklarda izolasyon oranının yüksek olmasının yanı sıra 

virulens özellikleri yönünden yapılan değerlendirmede, klinik örneklerden izole 

edilen suşlara benzer özellikler gösterdiği ve bu nedenle hastalık kontrol 

sistemlerinde çevresel bulaşma kaynaklarının kontrolünün önemini gösterdi 

• E.coli suşlarının virulens özelliklerinin teşhisinde konvansiyonel yöntemlere alternatif 

olarak moleküler tekniklerinin de kullanılabileceği ve alt yapısı uygun laboratuarlarda 

çok sayıdaki suşlarla ilgili yapılacak çalışmalarda bu özelliklerin araştırılmasında 

PCR tekniğinin kullanılabileceği belirlendi. 

• Virulens faktörlerin dağılımlarının suşların orijinine göre değişebileceği ve bu nedenle 

infeksiyonların patogenezinde bu özelliklerin araştırılmasının gerekli olduğu ortaya 

kondu. Özellikle kedi ve köpek izolatlarında hemolizin ve hemaglütinasyon ve tavuk 

iç organlarından izole edilen suşlarda aerobaktin üretiminin önemli virulens özelliği 

olduğu belirlendi.  

• Antibiyotik duyarlılıkları incelenen suşlarda, gentamisin dışındaki antibiyotiklere orta 

düzeyde duyarlılık saptanması önemli bulundu. Bu sonuca bağlı olarak çevresel ve 

hayvansal kaynaklardan çok yaygın olarak bulunan E.coli suşlarında antibiyotiklere 

karşı direnç önleme stratejilerinin geliştirilmesinin yararlı olacağı belirlendi.  

• Ayrıca konu ile araştırma yapan araştırmacılara virulens özellikleri ve bu özelliklerin 

belirlenmesinde uygulanan testlerle ilgili karşılaştırmalı veriler sağlandı ve benzer 

çalışmalar için temel bilgilere ulaşıldı. 

 

Çalışma bulgularını sonrasında, E.coli suşlarının virulens özelliklerinin PCR altyapısı 

uygun laboratuvarlarda kolaylıkla uygulanabileceği ve bu testle elde edilen bulguların 

konvasiyonel tekniklere benzer olması nedeniyle, bu özelliklerin araştırılmasında PCR 

temelli tekniklerin kullanımı önerilebilir.  
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VII. Ekler 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Proje bütçesinden 39.055,50 TL harcama yapılarak proje tamamlanmıştır.  

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar (BAP Demirbaş 
numaraları dahil) 

     Proje kapsamında alınan su banyosu, Anabilim dalı araştırma laboratuarında 
kullanılmaktadır ve demirbaş kaydı için gerekli müracat yapılacaktır.  

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler 

Hazırlanmaktadır.  

 
 


