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:--;Ii\' BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR

ARAŞTIRMA

Mustafa Arda * Ömer Akay** Müjgan İzgür***

An investigation on. same bioehemieal and pathogenie eharacteristies of E.coli
strains isolated r,'om septicaemie chickens.

Summary: In tlzis stud], same patflOgenie (enteropatlzogenicilj', pat-
hogenicil)!) mıd IJioehemical (carIJoh)'drate fermentation, Hı,) produetion, nit-
rate reduction, indol, ıırra /ıydroli<.ation, .\1R,fiP, eitnile lItili<.ation, decar-
bo:qlase, d-jJhel~j'1alanine deaminase, haemolysis, antibiotie sensitiuil)!, r:oli-
sin, IJ.>ogeniei~y,R-plasmid) aeti;;ities of 20 Feoli strains isolated from di-
seased ehiclrens were investigated.

According to the resıılts of this experiment, bioehemical tests shown that
glueose, laetose, mannitol, arabinose fermentation test were jJositive (l00 %)
in all strains. Nitrate and meth)'l red reduction tests were also the same. But,
suerose, duleitol and safieiıı./crmentation tests were posithe 65 %, 60 % and
65 % respeetive/y. Haemo/ysis, HıS produetion, urea hydrolization, VP, eit-
rate utili::.ation, d-phen)'l alanine deaminase aetivil)! tests were negative in all
strains. The resistance of F;, eoli strains to chloramphenicol, ampieilline, tet-
racycline, eı),throm)'cine, elzlortetraC)'cline, oxytetraC)'cline were 10,20,50, ı00,
55,50 % in order. All strains were sensitive to nalidixic acid. In eonjugation
test, strains have transferred 6 antihiotics resütant jaetors to recipient bacteria
as block. The transferring freqllen~y oj the resistance strains was 50% .

Isolates were not eolicinogenic and /ysogenie, whereas thf;Y were 55 %
enteropathogenie and 75 % pathogenic.

The corre/ation between biochemical and pathogenic activities were not
observed.
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Özet: Bıı çalışmada, AoOYetniııer Fakültesi Bakter(yoloji Bilim
dalına getirilen 25 hasta ı'e ölü piliçten ı';:.oleı'e identiffye edilen 20 E.coli
suşunun çeşitli patojenik i'l' b~')'okin~rasal ö;:elliklen incelenmiştir.

Disk dijjiı{)'on Jöntemi kullanılarak .rapılan antib~yogram testlerüıde,
E.eoli'lerin 00 10'mm kloramjenikolr, % 20'sinin ampisiline, % 50'sinin
tetrasiklin ve oksill'trasikline, % 5:)'ni71 klortilrasikline, O,~ iOO'm'in eritro-
misine dirençli ve % ıOO'niin nalidiksik asite dıı)'arlı oldu,~u belirlonmiş,
a)'rıca 'yapılan konjugas)'on denemelerindı- Eoeoli' lerin dirençli oldukları 6 an-
tibi)'ot(ği % 50 oranında blok halinde aktardıkları tesbit edilmiştir.

incelenen E. (oli suşları araszTulakolisinojeniıe ~'e li:::.ojcniteö.:elliği gö's-
leren suşlam raJIlmwınamış, suşlann ~'() 55'nin enteropatogC1lik,% 7S'nin
ise, patojenik oldukları belirlmmiş!ir.

Giriş

Kanatlılarda E.eo!i'den ileri gelen infeksiyoıılara (Koliseptise-
ınileri, kol(granııloma,)'olk sac in/eetion, ('.lo) çqitli yabancı ülkelerde (2, ı 7)
olduğu gibi Türkiye'de de özellikk cnt:ıı:sif yeti~tiricilik yapılan kamu
ve özel sektöre ait kunılu~larda sıkça rasJanılmaktadır. Bu infeksi-
yonlardan ileri gelen kaytplar kü(;ümsenmeyecck bir düzeye uıa~-
mı~tlr. İnfeksiyona daha ziyade gençler duyarlı olup, bu hastalık
özellikle broiler yetiştiriciliği için önemli bir teblike ()lu~tL:fmaktadıro

E.eoli'ler tck ba~ına infdsiyon yapabilecekleri gibi, hijyenik
ko~ulları, bakım ve beslenmesi iyi olmayan yetiştirmelerde ve özel.
likle parazitlerin, solunum yolu ve latent infc.'ksiyonların bulunduğu
hayvanlarda miks infeksiyonlar şeklinde yüksek düzeyde morbitide
ve mortalitcye neden olmaktadırlar.

Hastalığın bu son formu, çok daha tehlikeli olup ve sağıtımıda
imkansız hale getirmektedir. İnfeksiyon gençlerde septisemilere (ko-
libasillozis) yol açtığından ınortalite çok yüksek olmakta, erginlerde
ise, koligranuloma tarzında ve kronik şekilde seyretmektedir (4, ıO,
ı 8,23) o Ayrıca hasta ha yvanlarda pcri toııitis, sinovi tis, sal pingitis,
omfalitis, fibroz '"C fibrinöz perikarditis gibi olgular da ~ekiııcnmek-
tedir (10) o

Bicçok ülkede hastalıklt materyallerden izole edilen E.coli'lcrin
çeşitli karakterlerini ortaya koyan ara~tırmalar yapılml~tlr. Bunlar
arasında karbonhidratlan ayrıştırma(15), hcmolizI12,14), kolisin
sentczlcme( 14,1 7), lizojenitc (14), patojenite( i5,23), antibiyotiklcre
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duyarlılık (4,12) ve R-plasmidi ta~ıma gibi (14,19,22) bazı özellik-
ler bulunmaktadır.

Yapilan bir çalı~mada, 267 E.eoli'nin % 67.5'nun dulsiti, % 8,3'-
nün ise salisini fermente ettiği, ancak salisin ve dulsit fcrmentasyonu
ilc patogenite arasında hir ilginin olmadığı bildirilmektedir(l5).
Septisemili kanatlilarclan izole edilen A'.eoli'ler üzerinde yapılan bir
çalışmada, su~ların Iıcmoliz olu~turmadıkları belirti] mektedir( 12).
Bir diğer araştırmada ise, 498 adet tavuk ve hindi orijiJlli E.eoli su-
şunun, sırası ile % 6L.8'nin, % GL.7'sinin kolisinojenik \"C % 47.6,
% 38.6'sının lizojcnik oldukları saptan mıştır( i4). Hastalı klı hayvan-
lardan izole edile!! E.eoli'lerin patogenitelerinin saptanması amaeı ile
yapılan denemelerde; Feoli sıı~larının % GO'nın 078 ve 02 serotip-
lerinc, % I/'sinin isc, 088 serotipinc ait olduğu bildirilmcktedir(15).
İran'da yapilan hir çalı~mada E.roli slı~larının O{J 8'i triınctoprime,
% 36'sl kloramfcnikole, % 38'i spektinomisiıw, % 62',i strepto-
misine, vc '10 'I5'i ncomisine ve % 8/'si tetrasikline dirençli olduğu(4),
Japonya'da sağlıklı tavuklarelan izole edilen 358 E.eoli su~u üzerinde
yapılan bir ba~ka çalışmada ise suşların %9G.6'sının G antibiyoti-
ğe dirençli ve bu dirençli suşlardan % 36. i 'inin aktarılabilir özellik-
tc plasmid ta~ıdığı belirtilmiştirO 9).

Bu <;alışma Bakteriyoloji Bilim Dalına getirilen Iıasta ve ölü
kanatlılardan izole edilen Feoli su~larınll1 bazı öncmli karakterleri-
nin yanısıra entcropatojcnik özelliklerinin de incelenmesi amacıyla
ele alınmıştır.

Materyal ve Metot

Keoli suşları: Denemelerde kullanılan E.eali suşları, özel bir broiler
yeti~tiriciliğinden, Bakteriyoloji Bilim Dalı'na getirilen hasta ve ölü
piliçlerin, kal p kanları ve karaeiğerlcrinden izole edilmiştir.

Besi "yerleri: Çalışmada izolatların morfolojik ve biyokimyasal
özelliklerinin incelenmesinde genel ve selektif besi yerlerinden ya-
rarlaI1llml~tır (zenginlqtirilmiş kanlı agar, nutrient agar, buyyon,
MacConkey agar, EMB agar, tryptose agar, trypticase soy broth,
1\110e1ler decarboxylase buyyonu, phenyl alanin agar, D.S.T. agar,
peptonl u su ve % 5 koyu n kanlı agar).

Standart E.eoli suşları: Dr. Larivier'dcn E.eoli Row ve Dr. Lal-
lier'den E.eoli K 12 Naırlac- standart suşları temin edilmi~ ve dene-
melerde bunlardan yararlanılmıştır.
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Deneme hayvanları: Bu çalı~mada piliç ve tavşanlardan yararla-
nılmıştır.

a-Piliçler: İzole edilen E.coli suşlarının patogenitelerinin belir-
lenmesinde A.Ü.V eteriner Fakültesi Deneme Çiftliğinden sağlanan
60 adet 28 günlük Leghorn X ~ewhampshire melez piliçleri kulla-
nılmıştır.

b- Tavşanlar: E.coli suşlarının enteropatogenite testleri, 1.5-2
kg ağırlığında sağlıklı Yeni Zelanda ırkı tavşanlarda yapılmı~tır.

Etken izolasyon ve identijikasyonu: Bilim Dalı'na getirilen hasta ve
ölü piliçlerin kalp kanları ve karaciğerlerinden aseptik koşullarda alı-
nan marazi maddeler zenginleştirilmiş kanlı agar, EMB ve Mac-
Conkey agar besi yerlerine ekilmiş, petri kutuları 37°C. de 24-48
saat inkube edilerek üreyen mikroorganizmaların identifikasyonları
yapılmıştır. Ayrıca, otopsileri yapılan piliçlerin organlarındaki mak-
roskopik değişimler de değerlendirilmiştir.

Moifolojik ve kültürel özellikleri: Bu amaçla, E.coli suşlarının sıvı
ve katı ortamlardaki üreme özellikleri, hareket, selektif ortamlardaki
üremeleri, makroskopik ve mikroskopik özellikleri incelenmiştir.

Fü:;yolojik ve biyokimyasal özellikleri: Bunun için aşağıdaki testler
uygulanmıştır.

1- Karbonhidrat jermentasyon testleri: İzole edilen suşların glukoz,
laktoz, mannit, sakkaroz, dulsit, salisin, arabinoz'a, etkileri genel
yöntemlere göre yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

2- H2S, indol, üre, MR,VP ve sitrat kullanım testleri ve hare-
ket yoklamaları incelenmiştir.

3- Dekarboksilaz testleri: Moeller dekarboksilaz buyyonuna % i
oranında L-lizin ve L-arginin katılarak izole edilen E.coli'lerin de-
karboksilaz denemeleri yapılmıştır(20).

4- D-fenil alanin deaminaz testi: Bu test, fenil alanin agar besi ye-
rinde gerçekleştirilmiştir(20).

5- Hemoliz denemeleri: Koyun kanını (% 5) içeren agar plaklarına
teste tabi tutulan E.coli'lerin buyyon kültürlerınden birer damla
damlatılarak hemoliz oluşumu incelenmiştir( 14).

Antibiyotik duyarlılık testleri: İzole edilen E.coli suşlarının kloram-
fenikol, ampisilin, tetrasiklin, eritromisin, oksitetrasiklin, klortet-
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rasiklin ve nalidiksİk asite duyarlılıkları Kirby-Bauer disk diflusyon
yöntemine göre D.S.T. agar (Disk Sensitivity Test agar) da yapıl-
mıştır(3).

Ko,yugas)'on testleri: Antibiyotiklcre dirençli E.coli suşları, E.coli
K 12 Naırlac - suşu ilc konjugasyona tabi tutulmuş ve bu suşlar
bulaşıcı R plasmid yönünden incelenmişlerdir( 1).

Kolisin aranması: E.coli suşlarının kolisinojenik özellikleri tryp-
ticase soy agar besi yerinde belirlenmiştir. Suşlar, 35°C.da 1 gece
inkube edildikten sonra 1.5 saat kloroform etkisinde bırakılmış ve
indikatör suş (E.coli Row) suşlara dikeyekilerek, 24 saat sonra kolisin
oluşturan test suşu ile indikatör suşun üreme hattının kesiştiği bölgede
bir inhibisyon zonunun oluşumu gözlenmiştir(9).

Lizojenite özelliğinin belirlenmesi: 0.02 M CaCl ı ve 20 mcg. / mL.
nalidiksik asit içeren tryptose agar besi yerine E.coli K 12 Naırlac-
suşu yayılarak üzerine E.coli suşları damlatılmış ve petri kutuları
39°C.de 24 saat inkube edilerek suşlar, lizojenite yönünden incelen-
miştir(14).

holatların patojenik özellikleri: Bu amaçla 2 test uygulanmıştır.

1- Enteropatojenite testi: 1.5-2 kg ağırlığındaki Yeni Zelanda ırkı
tavşanların sekumlarının 80 cm. önünden başlamak üzere LOcm. uzun-
luğunda hazırlanan luplara, izole edilen E.coli'lerin 6-8 saatlik pep-
tonlu sudaki kültürlerinden 1 mL. enjekte edilmiş ve 8-10 saat sonra
eter anestezisi altında öldürülerck barsak segmentlerindeki gaz ve sıvı
birikimi kontrollerle karşılaştırılarak değerlcndirilmiştir(2 1).

2- Patojenite testi: Patojenite denemelerinde her suş için 3 er adet
28 günlük Leghorn X Newhampshire melez piliçleri kullanılmıştır. De-
nemeden önce piliçlerin kanları alınarak serumları ayrılmış ve bu se-
rumlar patogeniteleri saptanacak suşlar ile çabuk lam agglütinasyonu-
na tabi tutulmuşlardır. Daha sonra E.coli suşları, 40xl07 mikrop i mL.
olacak şekilde hayvanlara kas içi enjekte edilmiş ve enjeksiyonu taki-
ben piliçler 15 günlük süre ile gözetim altında tutulmuşlardır. Ölen
hayvanların kalp kanları ve karaciğerlerinden ekimler yapılmış ve
üreyen mikroorganizmalar daha önce bildirilen yöntemlere göre
E.coli yönünden incelenmişlerdir( 12).

Bulgular

Hasta ve ölü tavukların yapılan otopsilerinde, perikarditis, ka-
raciğer üzerinde fibrinli membran, barsaklarda kanamalar ve sep-
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tisemİ bulguları gözlenmiştir. Ayrıca, hasta ve ölü piliçlerden izole
edilen 20 E.eoli suşundan deneme hayvanları için patojenik bulunan-
lar bu hayvanlarda septisemi tablolarını oluşturmuşlardır.

Mo~rolojik ıe kültürel ö'zellikler: İzolc ve identifiye edilen 20 E.
eoli suşu genel katı ve sıvı besiyederi ilc selektif ortamlarda türlerine
özgü bir üreme göstermişlerdir.

Karbonhidrat fennentaSJ'on test sonuçları: Tablo-I 'de belirtildiği gibi
izolatlar, glukoz, laktoz, mannit, arabinoz'u % 100, sakkaroz'u % 65,
dulsit'i % 60, salisin'i % 65 oranında fermente etmişlerdir.

H 1S, üre, VP ve sitrat kullammı 20 suşta negatif; nitrat,
MR% 100, indol % 9.'1, hareket % 75 oranında pozitif bulunmuştur
(Tablo-2).

Dekarboksilaz deneme sonuçları: E.eoli suşlarının dekarboksilaz
deneme sonuçları tablo-I 'de gösterilmektedir. Buna göre L-lizin
19(% 95), L-arginin ise ii suş (% 55) tarafından kullanılmıştır.

D-Jenil alanin deaminaz deneme sonuçları: Denemelerde kullanılaıı
bütün suşlar bu test açısından negatif bulunmuştur (tablo-I).

Hemoli;;: deneme sonuçları: 20 E.coli suşu, % 5 koyun kanı ic;ereıı
besi yerinde hemoliz meydana getirmemiştir.

Antibi}ogram test sonuçları: Tablo-2'de görüldüğü gibi bütün suş-
lar eritromisin'e % 100, klortetrasiklin'e % 55, oksitetrasiklin ve tet-
rasiklin'e % 50, ampisilin'e % 20 ve kloramfenikol'e % iO oranında
dirençlilik gösterdikleri halde, denemelerdeki suşların tamamı na-
lidiksik asite duyarlı bulunmuşlardır.

Konjugasyon test sonuçları: Ampisilin, tetrasiklin, eritromısın,
oksitetrasiklin, klortetrasiklin ve kloramfenikol'e dirençlik olan toplam
iO E.eoli suşunun % 50 dirençlilik faktörünü ((R-plazmid) blok ha-
linde. alıcı suşa aktardıkları saptanmıştır (tablo 3).

Kolisinojenite test sonuçları: 20 E.eoli arasında kolisin sentezleyen
suşa raslanılamamıştır.

Lizojenite test sonuçları: Çalışmada kullanılan 20 E.eoli suşunun
hepsi lizojenite yönünden negatif bulunmuştur.

Enteropatojenite test sonuçları: Tavşan ince barsak lup testi ile
yapılan enteropatqjenite denemelerinde toplam 1i suş (Suş No.
1,2,3,4,5,6,7,8,12,15, ı7) pozitif, diğer suşlar ise negatif bulunmuştur
(tablo-4). Değerlendirme, barsak segmentlerindeki gaz ve sıvı bi-
rikiminin kontrollerle karşılaştırılması ile yapılmıştır.
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Tablo-Z. E.coli suşlarının antibiyotiklcre duyarlılık ve dirençliIik özellikleri (%)

Antibiyotik türü Duyarlı suş Dirençli suş

Sayı (%) Sayı (%)

Ampisilin 16 80 4 ZO
Eritromisin Lo O ZO 100
Kloramfenikol 18 90 Z LO
Klortetrasiklin 9 45 ii 55
l\'alidiksik asit ZO 100 O O
Oksi tetrasiklin LO 50 LO 50
Tetrasiklin Lo 50 Lo 50

Tablo-3. Konjugasyon test sonuçları

Verici Suş Alıeı Suş

Suş 1'\0. Direnç Şeması Suş No. Direnç Şeması

4 Amp, Tet,Er, Oksitet,Klortet KIZ(4) Amp, Tet,Er, Oksi tet, Klortet

5 Amp, Tet, Er, Oksitet, Klortet KIZ(S) Amp, Tet,Er, Oksi tet,Klortet

8 Tet,Er,Oksitet,Klortet KIZ(8) Tet,Er, Oksi tet, Klortet

9 Tet,Er, Oksi tet,Klortet KIZ(9) Tet, Er, Oksi tet, Klortet -
Lo Tet, Er, Oksitet, Klortet KIZ(IO) Tet,Er, Oksi tet, Klortet

14 Tet,Er, O ksi tet,Klortet KIZ(14) Tet,Er, Oksi tet,Klortet

LS Tet,Er ,Oksitet, Klortet KIZ(15) Tet,Er, Ok si tet,Klortet

18 Tet,Er, Oksi tet,Klortet KIZ(18) Tet, Er, Oksi tet, Klortet

19 Klorm, Tet,Er, Oksi tet, Klortet KIZ(19) Kloram, Tet,Er, Oksi tet, Klortet

ZO Tet,Er, Oksi tet,Klortet KIZ(ZO) Tet,Er, O ksi tet, Klortet

Amp
Tet
Er

: Ampisilin
Tetrasiklin
Eritromisin

Oksitet
Klortet
Kloram

Tablo-4. Patogenite test sonuçları.

: Oksitetrasiklin
: Klortetrasiklin
: Kloramfenikol

Testler Pozitif suş sayısı Negatif suş sayısı

Enteropatojenite II 9
(%55) (%45)

LS 5
Patojenite (%75) (%25)

Patojenile test sonuçları: Septisemili piliçlerden izole edilen 20
E.coli suşunun patojenite denemeleri 28 günlük piliçler üzerinde ger-
çekleştirilmiş ve her suş için 3 adet piliç kullanılmıştır. Suşların 15
adedinin (Suş No.1,3,4,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20) piliçler için
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patojenik olduğu saptanmıştır (tablo-4). Piliçlerdeki li 3 oranındaki
ölüm patojenite için kriter kabul edilmiş ve suşların patojenite durum-
ları tablo-S' de gösterilmiştir. Ölen hayvanların otopsilerinde makros-
kopik bulgular değerlendirilmiş, ayrıca kalp kanları ve karaciğerlerin-
den genel ve selektif ortamlara ekimler yapılarak üreyen koloniler
genel yöntemlere göre incelenmiş ve bütün izolatlar E.coli olarak iden-
tifiye edilmişlerdir.

Tablo- 5. Patogenite denemelerinde infekte edilen piliçlerdeki ölüm sonuçları.

Suş numaraları

i 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo
-- -- -- -- -- -- -- -- --

Ölen i O 2 2 O i 2 3 2 2
İnokule edilen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Suş numaraları

il 12 13 14 ~L~ 17 18 19 20

Ölen O O O 2
~ L

2 3 3 2 3
İnokule edilen 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tartışma ve Sonuç

Escherichia coli, uzun yıllardan beri kanatlılar, özellikle civciv
ve piliçler için patojenik bir etken olarak bilinmektedir. Kolibasil-
lozis diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de zaman za-
man broiler yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden ol-
maktadır.

E.coli suşları arasında çeşitli karbonhidratları fermente etme ka-
rakterleri ve biyokimyasal aktiviteleri açısından genelde bir homo-
jenlik bulunmaktadır(6,8). Bu çalışmada alınan sonuçlara göre; izo-
le edilen E.coli'lerin fermentasyon ve biyokimyasal aktivitelerinin ho-
mojen özelliktc olduğu belirlenerek araştırıcıların bulgularına para-
lellik sağlanmıştır.

Hastalıklı kanatlılardan izole edilen E.coli suşlarının salisin ve
dulsit'i fermente etme yeteneğinin patogenite ile ilişkili olduğu bazı
araştırıcılar tarafindan savunulmuştur( 13). Bir diğer çalışmada ise,
incelenen 267 E.coli suşunun % 67.5'nin d~lsiti, % 8.3'nün salisini
fermente ettiği ve patojenite ile salisin ve dulsit fermentasyonu ara-
sında bir bağıntının olmadığı belirtilmiştir (15). Bu araştırmada pa-
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tojenik bulunan LS E.coli suşunun, % 53.3'nün dulsiti ve % 73'3'nün
ise salisini fermente ettiği belirlenmiş, alınan bu sonuçlara göre dul-
sit ve salisin fermentasyonunun patojenitc ilc ilişkili olamıyacağı
kanısına varılmıştır.

Koliseptiscmili (I 1, i4) ve sağlıklı kanatlılardan (I 6) izole edi-
len E.coli'lerin hemoliz meydana gctirmediklcri bildirilmektedir. Bu
çalışmada kullanılan 20 E.coli suşlarının % 5 koyun kanı içeren besi
yerinde hemoliz oluşturmadıkları saptanarak araştırıcıların bulgu-
ları ile bir uygunluk gösterdiği anlaşılmıştır.

Hastalıklı ve sağlıklı kanatlılardan izole edilen E.coh suşlarının
çeşitli antibiyotiklere karşı dirençlilikleri incelenmiş ve bu özellikleri-
nin bulaşlCl nitelikte olup olmadıkları araştırmalar ile ortaya konul-
muştur (4',14, 16,22,23). Yapılan bir çalışmada, hastalıklı hayvanlar-
dan izole edilen 317 Ecoli suşunun; sulfonamid, tetrasiklin, strep-
tomisin, kloramfenikol, furazolidon. \T ampisiline sırası iJe % 88.G,
% 90.2, % 64.3, % 51. 7, % 44,4 \e % 12.9 oranında direIl<,~li olduk-
ları halde nalidiksik asite % ı00 duyarlı oldukları açıklanmıştır( i4).
İran'da yapılan bir araştırmada ise, kolibasillozisli piliçlerden izole
edilen E.coli'lerin % 8 trimetoprime, 'J;., 36 kloramfenikolc, % 38
spektinomisinc, % 45 neamisine, % 62 strcptomisinc ve % 87 oranında
da tetrasikline dirençli bulundukları bildirilmektedir( 4). Türkiye'de
sağlıklı tavuklardan elde edilen 35 E.coli'rıin oksitetrasiklin, penisi-
lin, rifamisin, tetrasiklin, ampisilin, streptomisin, kloramfeııikol ve
karbenisiline dirençlilik oranları, sırası ilc % 100, % 100, % 100,
% 89, % 58, % 43, ~/~29, % 5.7 olarak belirlenmiştir( 16) .Bu araş-
tırmada ise; E.coli suşlarının kloramfenikol, ampisilin, tctrasiklin,
eritromisin, oksi tetrasiklin, klortetrasiklin ve nalidiksik asite direnç-
lilik oranları, % iO, % 20, % 50, % 100, % 50, % 55, ve % O ola-
rak bulunmuştur. Alınan bu sonuçlara göre, tctrasiklin grubu anti-
biyotiklere % 50-55 ve eritromisine 00 100 oranında bir dirençli-
liğin oluşması bu antibiyotikJerin özellikle tavuk yetiştiriciliğinde
koruyucu ve tedavi amacı ile yemlere katılmaları şeklinde açıklana-
bilir. Yapılan diğer bir çalışmada, tavuk yetiştiriciliğinde çok kul-
lanılan sulfamidlere, tavuk orijinli suşların % 88.6 ve oksitctrasiklin
e % 90.2 oranında dirençli bulundukları, buna karşın pek kullanım
alanı olmayan streptomisine % 64.3 oranında bir dirençliliğin sap-
tanmasının E.coli suşlarında sulfonamid ve strcptomisinc dirençlilik
genlerinin çoğunlukla a):ni plasmid üzerinde bulunduklarına bağlan-
mıştır( 14).
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Antibiyotiklerc dirençlilik (R-plazmid) [akıiirünün konjugas-
yonla duyarlı bakterilere akıanlıkları bilinmekıedir(], i4). Yapılem
bir araştırmada, :~5 E.eoli su~unun % i7. i 'nin ıctrasiklinc dirençli
olup, bunun da % i] A'nün aktarılabilir plasmid ıaşıdığı, aınpisilin
ve tctrasikIilıe dirençli suşu II bulıınmadığı bildirilmiştir(22). Diğer
bir çalışmada % 90.2 oranında tetrasikline diren(,:Jilik gösteren ve
bununda % S'nin aktarabilcn Eeoli suşunun kloramfi'nikol'e ~;;)S 1.7
vc ampisilin'e dc % 12.9 oranında dirençli olmaLırına rağmen bu-
nun bu laşıcı özeııikte olmadığıııı saptamışLırdır( i4).

Japonya'da sağlıklı tavukların dışkılarından izole cdikn :18.1
l!-'.eo/i suşunun % 9G.6'slııJll 6 antibiyotiğe diren(;1i \'e bıı dirençli
suşlardan o'u 36. i'nin aktarılabilir özeııikıe plasmid taşıdığı belir-
ti Jıniştir( i9). Bu ara~tırmada il.Ok edilen 20 1,;.eoli suşundan % 50
sının toplam 6 antibiyoti,~e direı:.çli olduğu ve bununda blok lıa-
linde aktarıldığı belirlenmiştir. Alıııan bu sonu()ar gereksiz aııtibi-
yotik kuııanımlNil duyarlı bakıerileri birçok ailıibiyotiğc karşı di-
rençli haıC getirilcbileec,ğindl'11, hrJll insan ve Iıem de Iıayvan sağlığı-
nın korunmasında olumsuz yönde etkileyen i)nemli bir Cıktörclür.

Normal kanatlıların barsaklarından izole edilen 10f) B.coli'elen
98'nun, buna karşın enteritisli kanatlılardan izole edilen 102 E.eoli'den
81 'nin kolisin sentezlediği bildirilmiştir( 17). Sağlıklı ıavuklarda ya-
pılan bir araştırmada, :~5 E.coli'nin % i4.2 oranında lizojeniıe özel-
liği gösterdiği a\~ık]anmıştır( i6). Hastalıklı ıavuk vc lıindilerin 498
klinik matnyalinden, sırası ile; % 61.8 ve %; 61.7 kolisinojenite,
% 4.6 ve % :~8.(j lizojenite, sağlıklı taVuklardan izole edilen 88 E
eoli suşundan ise Ol 32.9 kolisinojcniıe ve % 4-7.7 lizonjenitc özelliği
bclirlcnnıi1tir(14). Bu çalı~macla 20 f;.coli suşundan kolisinojenite
ve lizojenite gösteren suşlara raslanılamanııştır. Alınan hu sonuçlar,
bu özelliklerin patojeııite ilc ilgisi olmadığı belirlenwktc olup, araş-
tırıcıların bulgularını doğrular niteliktedir.

H astalıklı hayvanlardan izole edilen l~.culi suşla rı n 111 pa ıojeni-
te özelliklerinin tesbit edilmesi ve bu patojenik suşların serotipkn-
dirilmesi amacı ilc yedi günlük 2WJO civciv üzerinde yapılan bir araş-
tırmada; E.coli suşlarından 0/., GO'nın 078 ve 02, % ITsinin ise, 088
serotipine ait oldukları açıklanmıştır(15). Diğer bir çalışmada, E.
eoli suşları 4-6 haftalık piliçkrc damar için verildiğinde 02: KI,
OL:KI, 078:K80, 1"134(071) serutiplerinin, diğer scroıiplere oranla
daha yüksek oranda ölümlere neden oldukları pcrikardiıis, pcrihe-
paıitis ve hava kesesi yangısı gibi patolojik değişimlere yol a<;tıkları
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lıildirilmiştir(23). Bu araştırmada 20 E.cali suşunun II (% 55)'nun
cntcropatojenik, J S'inin (% 75) ise piliçlcr için patojenik olduğu
saptanmıştır. Sonuçlardan da görüldüğü gibi, enteropatojcnite ve
patojenite arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu durum E.cali
şuşlarından bazılarının cnterotoksinleri ilc hastalık oluşturdukları
(toksijeııik H.cali) diğerlerinin ise invazir özelliktc bulunduklarını gös-
termcktcdir.

Bu araştırmadan alınan sonuçlara göre enteropatojenitc ilc pa-
tojcnitc ve kolisinojenite ilc lizojcnite, dulsit fcrmentasyonu ile pato-
jenİtc arasında yakın bir ilişkinin olmadığı ortaya konulmuştur.

Ülkemızde genç yaştaki hayvanlarda yüksek oranlarda ölümlere
yol açan E.cali mikroorganizmlarının diğer ülkelerde olduğu gibi
dominant olan serotiplerinin araştırılması vc bu scrotipleri içercn
polivalan bir aşının hazırlanıp, saha çalışmalarında kullanılması ge-
rckliliğini ortaya koymaktadır.
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