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SUDllnary: A total of 35 Escherichia coli strains isolated from hens
were examinedfor their biochemical and lysogenic actiui~y, 'colicine and hemol)'-
sin production, sensitivity to several antibiotics. i00 per cent oj strains fer-
mented glucose, lactose, mannitol. All isolates were HıS and urease negative.
It was found that 94.3 per cent of strains were indol positive. Most rif the
strains (83.0 %) were found to be motile and all the strains were nonhemoly-
tic. i 4.2 per cent of the strains were lysogenic and colicinogenic Esche-
richia coli.

The percentage of strains sensitive to carbenicilline, chloramphenicol,
streptomycine, ampicilline, tetracyline were 94.3 %, 71.0 %, 57.0 %, 42.0
%, i 1.0 % respectiuly. All isolates were resistant to penicilline, oxytetracycline
and rijam)ıeine.

The possible role and signijieanee of Escherichia coli strains of hens
origin in the epizootiology of plasmid transfer were disC1Issed.

Özet: Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji ve Salgınlar Kürsiisü tavuk
hastalıkları teşhis laboratuvarına i 979 yılı içinde gelen 46 adet çeşitli ırk
ve yaşlardaki canlı tavuklarm kloakalarından izole edilen 35 E. eoli suşunun
biyokimyasal özellikleri, colicine karekterleri, lizojenik özellikleri ve çeşitli
antibiyotiklere du)ıarlılık oranları incelendi.
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Izole ve identijiye edilen suşlar % ı00 glukoz, laktoz, mannitol pozitif,
HıS ve üre negatif, % 94.3 indol pozitij bulundu. incelenen suşlardan % 83'ü
hareketli olup, % 97.2'side gaz oluşturdu. Hemolizyapan suşa raslanmadı.

Disk dijü;:,;'oTl'yöntemi ile yapılan antibiyotik duyarlılık testlerinde in-
celenen E. coli suşlarının % 94.3 ü carbenicilline, % 71 i chloramphenicole,
% 57 si streptomycine, % 42 si ampicilline, % ııi tetracycline duyarlı, %
ıoo ü penicilline, rifamycine, ox)!tetracycline dirençli bulundu.

Suşların % ı4. 2 sinin colicine sentezleme )ıeteneğine sahip oldukları,
,yine % ı4. 2 sinin lizoJenik karekter taşıdığı saptandı.

Elde edilen sonuçların ışığında tavuklardaki kolibasillo;::is infiksiyon-
larının kontrolü ve yemlere katılan antib[yotikler nedeniyle barsakflorasındaki
mikroorganizmaların bunlara karşı gösterdikleri duyarlılık üzerine etkisi tartışıldı.

Giriş

Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarla, hayvanların insanlar
için zararlı etkileri olan birçok patojenik mikroorganizmaya konakçı-
lık ettiği ortaya konulmuştur. Bu zararlı etki iki şekilde olmaktadır.
Birincisinde, zoonoz hastalık etkenleri hayvanların bulunduğu eko-
sistemdeki insanlara direk temas yolu ile VEya dolaylı olarak geçerek
hastalık oluşturmaktadır. İkincisinde ise, gıdalarla alınan ve plazmid
taşıyan hayvan orijinli bakteriler insan sindirim kanalına ulaşmakta
ve bu ortamda çoğalarak yapılarındaki plazmidlerin bazılarını sindi-
rim kanalındaki diğer mikroorganizmalara konjugasyon yolu ile ak-
tararak bu mikroorganizmaların "antibiyotiklere direnç" gibi yeni
özellikler kazanmalarına neden olmaktadırlar.

Yukarıda aç.ıkladığımız nedenler dolayısı ile diğer ülkelerde oldu-
ğu gibi yurdumuzda da hayvansalorijinli mikroorganizmaların ka-
rekterlerinin ortaya konmasında halk sağlığı yönünden yararlar vardır.

Bu çalışmamızın amacı tavuklardan izole edilen E. coli suşlarının
biyokimyasal ve lizojenite özelliklerini, colicine karekterlerini ve çe-
şitli antibiyotiklere karşı duyarlılık oranlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

E. coli suşları: A,Ü. Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji VE Salgın-
lar Kürsüsü tavuk hastalıkları teşhis laboratuvarına 1979 yılı içinde
getirilen farklı ırk ve yaşlardaki 46 tavuğun kloakalarından steril ekuv-
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yonlar ile alınan materyalden izole ve identifiye edildi. Calicine ara.
ma testlerinde kullanılan indikatör E. coli suşu (E. coli 7ı ı cal + ve
ve 7ı i col-) Dr. Mishane (USA)'den sağlandı.

Besi )'erleri: McConkey agar (Difco) ve kanlı agar (% Lo koyun
kanı içeren) besi yerleri mikroorganizmaların izolasyonunda kullanıl-
dı. Lizojeniteve colicine yapımının ortaya konmasında trypticas~ soy
agar (BBL) ve hemolizin oluşturnıa yeteneğinin incelenmesinde kanlı
agar besi yerlerinden yararlanıldı.

Bfyokimyasal özellikler: İzole edilen suşların biyokimyasal özellik-
lerinin ortaya konmasında Lasscn (s)'in iiçlü tüp yönteminden yarar-
lanıldı. Usulüne uygun olarak yapılan ekimIerden sonra tüpler 37°C
de 24 saat inkubasyona bırakıldı. Bu süre sonunda tüplerde oluşan
çeşitli reaksiyonlar değerlendirilerek suşların identifikasyonu yapıldı.

Antibiyotik du),arlılık testleri: Gülhane Askeri Biyoloji Enstitüsün-
den sağlanan diskler yardımı ile Kirby-Bauer disk difüzyon yönte-
mine göre yapıldı. Bakterilerin pcnicilline, carbenicillinc, chloramphe-
nicole, streptomycine, tetracycline, oxytetracycline, ampicilline, ri-
[amycine karşı duyarlılıkları incelendi.

Colicine )'apımı: İzole edilen E. coli suşlarının colicine yapma ye-
teneğinde olup olmadıkları Linton (6) yöntemi ile incelendi. Özetle,
E. coli suşları trypticasc soy agar plakları üzerine ayrı ayrı saç örgü-
sü şeklinde bükülmüş steril bir öze yardımı ile hat şeklinde ekildikten
sonra 35° C de bir gece inkubasyona bırakıldı. Bu sürenin sonunda
üreyen mikroorganizmalar kloroform buharının etkisinde bir saat
bırakılarak inaktive edildi. Bu işlemden sonra üreyen mikrop koloni-
leri stcril bir lam yardımı ilc agar plağı üzerinden kazınarak dışarı
alındı. Kloroformla inaktivasyon işlemi 3° dakikalık bir süre için
ikinci defa uygulandı ve petri kutularının kapakları yarı açık durumda
bırakılarak (ı 5 dakika süre ile) kloroform un tamamen uçması sağ-
landı. Daha sonra steril iğne uçlu bir öze yardımı ile test suşlarının
ürcme hattına dikeyolarak Col V tipi colicine'e duyarlı olan indi-
katör suşun (E. coli 7 ı ı Cal V-) 24 saatlik buyyon kültüründen ekim-
ler yapıldı. Ekim yapılan petri kutuları 37° C de 24 saat inkubasyona
bırakıldı. Test suşunun üreme hattı ile indikatör suşun üreme hattının
kesiştiği yerde bir önl(llim bölgesinin (inhibition zone) oluşumu po-
zitif olarak kabul edildi.

Lizojenik suşların belirlenmesi: Lizojenik karekterdeki E. coli suş-
larımn ayrımında Heller ve Drabkin (2)'in yönteminden yararlaml-
dı. 0.02 M CaClı ve 20 mcg ımı nalidixic acid içeren trypticase soy
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agar (BBL) plak1arı üzerine E. coli Kı 2 lac- nal- col- suşunun (kürsü-
müz kültür kolleksiyonundan sağlanmıştır ) 24 saatlik buyyon kül-
türünden 0.2 ml miktarında damlatıldıktan sonra steri! bir cam baget
yardımı ile düzgün bir şekilde yayıldı. Bu şekilde hazırlanan agar
plaklarına E. coli test suşlarının buyyon kültürlerinden spot inokü-
lasyonlar yapılarak 39° C de bir gece inkubasyona bırakıldı. Bu sü-
renin sonunda lizojenik etkinin varlığı incelendi.

Bulgular

İncelenen 46 kloaka içeriğinin 35 adedinden (% 76) E. coli izole
edildi. İzole edilen suşların biyokimyasal özellikleri Tablo- i de gös-
terilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, incelenen suşların hepsi, bir-
kaç ayrıcalık ilc, E. coli için karekteristik olan biyokimyasal özellik-
leri göstermişlerdir. Glukoz, laktoz, mantinol fermentasyonu, Hı S
oluşumu ve üre testleri en güvenilir kriterler olarak kabul edilmiştir.

İncelenen suşların çeşitli antibiyotiklere karşı gösterdikleri du-
yarlılık ve dirençlilik özelliklerinin oranları Tablo-2 de gösterilmiştir.
Suşların % 100 Ü penicilline, rifamycine ve oxytetracycline dirençli
bulunmuştur. Carbenicilline % 64'3, chloramphenicole % 71, strep-
tomycine % 57, ampilcilline % 42, tetracycline % i i oranında du-
yarlı suş saptanmıştır. Mikroorganizmaların tümü çoğul dirençlilik
özelliği göstermişlerdir. Bir suş 8 farklı, iki suş 7 farklı, oniki suş 6
farklı, on suş 5 farklı, yedi suş 4 farklı, üç suş 3 farklı antibiyotiğe karşı
direnç göstermişlerdir.

İncelenen suşların 5 adedi (% 14) Col V plazmidi yönünden
pozitif bulunmuştur. İzole edilen suşların 5 adedi (% 14) lizojenik
karekter göstermiş, hemoliz oluşturan suşa raslanmamıştır.

Tartışnıa

Son yıllarda yapılan geniş kapsamlı çalışmalar ile kanatlıların
ince ve kalın barsaklannda yaşayan ve normalde saprofitik karektcrde
olan E. coli'lerin belirli koşullar oluştuğunda çeşitli sistemik ve lokal
infeksiyonlara neden oldukları ortaya konmuştur (8). Bu infeksiyon-
ların en önemlisi broiler'lerde görülen koli septisemisidir. Septisemi
kadar yaygın olmasada E. coli']erin neden olduğu ekiem yangılarına,
osteomyelitis, salpingitis, panoftalmitis ve koli granülomalara iyi
bakım ve hijyen şartlarının mevcut olmadığı işletmelerde çok raslanır.
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Erişkin kanatlılar portör olup, dışkı ve burun akıntıları ile çev-
reyi devamlı kontamine ederler. Bu nedenle erişkin hayvanların do-
ğal florasında bulunan E. coli suşlarının genel özelliklerini incelemek
koli infeksiyonlarının epizootiolojisi bakımından önemlidir. Ayrıca
son yıllarda yapılan araştırmalar kormozamal mutasyonların yanı
sıra antibiyotiklere karşı dirençliliğin plazmidler diye tanımlanan
extrakromozomal genetik elementler tarafından sağlandığını ve bu
tip dirençliliğin bakteriler arasında konjugasyon yoluyla aktarıldığını
ortaya koymuştur (7). Tavukçuluk endüstrisinde gerek fizyol~jik,
gerekse infeksiyonlardan korunmak amacıyla yemlere antibiyotikler
katılmakta ve bu ilaçlar barsak florasındaki duyarlı mikroorganiz-
maların çoğalmasınI engelleyerek dirençli mikroorganizmaların sü-
ratle artmasını sağlamaktadır. Çoğalan mikroorganizmalar kolayca
eko sisteme yayılmakta ve uygun şartlarda antibiyotiklere direnç
özelliklerini insan ve hayvanlarda infeksiyon oluşturan aynı !veya
farklı türdeki bakterilere aktarmaktadırlar (7). Bu nedenle erişkin
kanatlıların barsak florasında bulunan E. coli suşlarının antibiyotik-
lere duyarlılık durumlarının periyodik olarak incelenmesinde yarar
vardır.

İzole edilen suşlar % 89 tetracycline, % 100 oxytetracycline di-
rençli bulunmuştur. Bu sonuçlar, bu iki antibiyotiğin ülkemizde uzun
süredir kontrolsüzce kullanılmasının ne denli zararlı etkiler oluştur-
duğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Chloramphenicole karşı bulunan % 29 oranındaki direnç üzerinde
önenıle durulması gereken bır husustur. Çünkü E. coli'lerin yapısında
bulunan bu direnç özelliği bazı hallerde S. typhi'ye aktarılmakta ve
adı geçen antibiyotiğin tifo infeksiyonlarındaki faydalı etkisi sınır-
lanmaktadır. Son yıllarda çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar chlo-
ramphenicole dirençli S. typhi suşlarının süratle arttığını ortaya koy-
maktadır (I, 3, 7).

İzole edilen suşların tümü çoğul dirençlilik özelliği göstermiş-
lerdir. En çok görülen dirençlilik modeli Tet Rif Pen Oxytct olarak
saptanmıştır.

İncelenen E. coli suşlarının % 14 ü kolisinojenik bulunmuştur
(Col V tipi). HeIIer ve Drabkin (2) İsrail'de kanatlı orijinli E. coli
suşları üzerinde yaptıkları çalışmada patojenite ile kolisin~jcnite ara-
sında bir ilişkinin bulunduğunu saptamışlardır. Aynı Col V tipi ko-
lisin salgıIayan E. coli suşlarının çocuklar için patojen olduğuna dair
yayınlar vardır.
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Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar, kontrolsüz antibiyotik
uygulamalarının gerek insan ve gerekse hayvan sağlığı için zararlı
sonuçlar doğurduğunu açıkça ortaya koymakta ve hayvanların in-
sanlar için zararlı etkileri olan bir çok mikroorganizmaya konakçılık
ettiği savım desteklemektedir.

Tablo 1. İzolc edilen E. coli suşlarının biyokimyasal ve bazı özelliklerinin dağılımı

Test Suş sayısı Oranı (%)

Pozitif Negatif Pozitif Negatif
-

Glukoz 35 - 100.0 0.0
Laktoz 35 - 100.0 0.0
Mannitol 35 - 100.0 0.0
H,S - 35 )

0.0 100.!)
Üre - 35 0.0 100.0
Gaz 34 i 97.2 2.8
Hareket 29 6 83.0 17.0
İndol 33 2 91.3 5.7
Kolisinojenite 5 30 1<}.2 85.8
Lizojenite 5 30 14.2 85.8
Hemoliz - 35 0.0 100.0

Tablo 2. İzole edilen E. eoli suşlarının antibiyotiklcre karşı duyarlılık ve dirençlilik oranları

Antibiyotik Suş sayısı Oranı (%ı)

Duyarlı Dirençli Duyarlı Dirençli
-------~-
Carbcnicilline 33 2 94.3 5.7
Chloramphenicol 25 10 71.0 29.0
Streptomycine 20 15 57.0 43.0
Ampicilline 15 20 42.0 58.0
Tetracyeline 4 31 ii .0 89.0
Rifamvcine - 35 0.0 100.0
Penici1ıine - 35 0.0 100.0
Oxytetracycline - 35 0.0 100.0
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