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The use of a new selective agar medium containing propylene glycol in the
diagnosis of salmoneliosis in poultry

Summary: In this study, the use and reliability of a new agar medium con-
taining propylene glycol in the isolation of Salmoneıla organisms were investigat-
ed, This new medium and the technique itself, provide r apid diagnosis of the
agent by the colour patterns occured in colonies.

The isolated Salmoneıla organisms grew as pale, whitish colonies on MacCon-
key agar, while they grew as bright, pink colonies on Brilliant Green agar. On the
new agar medium tested, Salmoneıla species (Salmoneıla gallinarum and S. typhi)
and Proteus mirabilis that are negative for both propylene glycol and 13-
galactosidase grew as colourless colonies, whereas, propylene glycol positive Sal-
monella species (all the remaining Salmonellae) grew as red, Escherichia coli that
is positive for 13-galactosidase grew as green c'ld Citrobacter freundii that is posi-
tivefor both propylene glycol and13-galactosidase grew as violet colonies.

A total of 550 faeces samples collected from Sincan poultry slaughterhouse
were testedfor Salmoneıla organisms. Following an enrichment process in Tetra/h-
ionate broth, samples were plated on Rambach medium containing propylene gly-
col, MacConkey agar and Brilliant Green agar media simultaneously. The isola-
tion rates of Salmoneıla on these media were 79 (14.4%), 77 (14.0%) and 42
(7.6%), respectively. According to these results, it was concluded that the use of
Rambach medium in the routine laboratory diagnosis of Salmonellosis in poultry
will provide rapidity, andfacilitate the diagnosis.

Özet: Bu çalışmada, Salmoneıla etkenlerinin izolasyonunda oldukça yeni bir
yöntem olan ve kolonilerde oluşan renge göre çabuk teşhisi sağlayan, propylene
glycol'lü yeni bir besi yerinin kullanılması ve güvenilirliğinin araştırılması amaç-
lanmıştır.

Çalışmada izole edilen Salmoneıla suşları MacConkey agarda mat, beyazımsı
koloniler oluştururken ,Brilliant Green agarda parlak, pembe renkte koloniler mey-
dana getirmiştir. Test edilen yeni besi yerinde (Rambach) ise propylene glycol ve13-
galaktosidaz yönünden negatif olan Salmoneıla'lar (Salmoneıla gallinarum ve S. ty-
phi) ve Proteus mirabilis renksiz koloniler, propylene glycol yönünden pozitif olan
Salmoneıla'lar (diğer Salmoneıla türleri) kırmızı,13-galaktosidaz yönünden pozitif
olan Escherichia coli yeşil ve hem propylene glycol ve hem de 13-galaktosidaz
yönünden pozitif olan Citrobacter freundü ise mor renkte koloniler oluşturmuştur.

Sincan Tavuk Mezbaha'sından sağlanan 550 tavuk bağırsağına ait dışkılar
Tetrathionat buyyonda ön zenginleştirmeye tabi tutulduktan sonra Rambach (pro-
pylene glycol'lü besi yeri), MacConkey ve Brilliant Green agarlara ekilmişlerdir.
Bu besi yerlerindeki Salmoneıla izolasyon oranları sırasıyla; 79 (%14.4), 77
(%14.0) ve 42 (%7.6) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre kanatlı hayvanların
Salmoneıla infeksiyonlarının rutin laboratuvar teşhisinde Rambach besi yerinin
kullanılmasının, teşhiste çabukluk ve kolaylık sağlayacağı kanısına varılmıştır.

• Bu çalışma, AO Araştırma Fonu tarafından desteklen-
miştir (proje No. 92- i0-00-08).
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Giriş

Kanatlı hayvanlarda genelolarak "Salmo-
nellosis" adı altında incelenen infeksiyonlar,
Salmoneıla cinsi içinde bulunan mikroorganiz-
malar tarafından oluşturulmaktadır. Enterobac-
teriaceae familyasının genel özelliklerini taşı-
yan Salmonella'lar Gram negatif, hareketli
(Salmoneıla pullorum ve S. gallinarum hariç),
sporsuz ve kapsülsüz çomak şekilli mikroorga-
nizmalardır (1, 2, 4). Salmonella'lar tavuklarda
özel (Pullorum hastalı~ ve tavuk tifosu) ve ge-
nel infeksiyonlara (Paratifo infeksiyonlan) ne-
den olurlar (1, 3, 4, 6). Tavuk yetiştiriciliğinde
önemli bir sorun olan Salmoneıla infeksiyonlan
ölüm ve verim düşüklükleri meydana getirerek,
ekonomiyi yakından ilgilendirdikleri gibi zoo-
noz olmalan nedeni ile de önem taşımaktadırlar
(I, 3, 6). Veteriner hekimlikte bu sorunlann as-
gariye indirilmesinde esas amaç, Salmonello-
sis'in çabuk ve kesin olarak teşhis edilmesi ve
buna yönelik olarak alınacak önlemlerin uygu-
lamaya konulmasıdır (3, 6).

Tavuk Salmonellosis'inin laboratuvar tanı-
sında, özellikle, dışkıdan yapılan izolasyonlarda
Salmonella etkenlerini Enterobacteriaceae fa-
milyasındaki bazı bakterilerden ayırt etmek ol-
dukça güçtür (7). Tavuklardan Salmonella izo-
lasyonunu ve bunlann Enterobacteriaceae
familyasında yer alan diğer cinslerden ayırt
edilmelerini sağlamak amacı ile birçok tican
besi yeri (5, 8, 9, ıo, ll, 12, 15) ve metot (9,
13, 14, 16, 17) geliştirilmiştir. Kanatlı hayvan-
lardan Salmonella izolasyonu için kullanılan
besi yerlerinin çoğunun bileşimi, Salmonel-
la'lann önemli iki karakteri olan HıS üretimi ve
laktoz fermantasyonu özelliklerinin bir veya her
ikisine birden dayanmaktadır ve bu besi yerleri
Salmoneıla türlerinin selektif olarak izole edil-
meleri için çeşitli yoğunluklarda inhibitör mad-
de içermektedirler. Bu amaçla MacConkey
agar, Brilliant Green agar ve Triple Sugar lron
agar gibi besi yerleri kullanılmaktadır. Salmo~
nella'lann özelliklerini ortaya koyan bu besı
yerlerinin avantajlan yanında birçok sakıncalan
da vardır. Kontaminant bakterilerin elimine
edilmesi için yüksek konsantrasyonlarda inhibi-
tör madde kullanılması arzu edilen bir durum
değildir. Bunun yanısıra, HıS üretimi standart
bir özellik degildir. HıS üretimi, bakterinin HıS
oluşturma oranına, kolonideki 0ı konsantrasyo-
nuna, pH'ya ve besi yerinin demir yoğunluğuna
göre değişkenlik gösterir. Aynca, HıS üretimi
ile birlikte laktoz'dan asit oluşturma yeteneğinin
belirlenmesi, Salmoneıla türlerinin kommensal
bakterilerden ayırt edilmesi için yeterli değildir.
Özellikle, laktoz negatif ve HıS pozitif olan
Proteus türlerinin şu an için kullanılmakta olan
çoğu ücan besi yerleri ile Salmonella'lardan ilk
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izolasyonda ayırt edilmeleri olanaksızdır. Bun-
lara ek olarak, kullanılan besi yerlerinin çoğu,
belirgin bir şekilde renkli ve kolayca identifiye
edilebilir Salmonella kolonileri de oluşturma-
maktadırlar. Besi yerlerinde çoğunlukla renksiz
veya besi yerinin zemini ile aynı renkte olan
Salmoneıla kolonileri meydana gelir. Bu şekil-
de belirgin renk oluşmaması, kolonilerin çok
dikkatli muayenesini gerektirir ve Salmonella
kolonilerinin gözden kaçmasına neden olabilir
(1,2,4,7,9).

Değişik materyallerin incelenmesi sırasın-
da zenginleştirme besi yerlerinin kullanılması
önerilirken, özellikle, taşıyıcı olan veya taşıyıcı
olduklanndan şüphe edilen hayvanlann dışkı
örneklerinden Salmonella izolasyonu için bu gi-
bi zenginleştirme besi yerlerinin kullanımı zo-
runludur. Bu amaçla iki besi yeri sıklıkla kulla-
nılmaktadır. Bunlar, Tetrathionat'lı besi yeri ve
Selenit F buyyonudur. Tetrathionat'lı besi yeri,
S. typhi dahil bütün Salmonella türlerinin sayı-
ca çok fazla artmasına olanak tanır. Bu besi ye-
rinde bazı Shigella türleri de izole edilebilir.
Öte yandan, ooסס1/10 oranında Brilliant Green
ilave edilmiş Tetrathionat'lı besi yeri ise, sadece
S. typhi dışındaki Salmonella türlerinin izolas-
yonu için oldukça kullanışlıdır. Dışkıdan izolas-
yon için önerilen Selenit F buyyonu ise S. typhi
dahil tüm Salmonella türlerinin zenginleştiril-
mesi için geliştirilmiştir (7).

Rambach (9) Salmonella'lann yeni bir fe-
notipik karakteri olan propylene glycol'den asit
oluşturma özelliğini bulmuş ve buna dayanarak
Salmonella türlerinin identifikasyonu için bu
maddeyi içeren agarlann kullanılabileceğini ile-
ri sürmüştür. Laktozu fermente eden mikroor-
ganizmalann; B-galaktosidaz kromojenik indi-
katörü kullanma özelliğine dayanarak identifiye
edilebileceklerini de bildiren araştıncı, böylece
Salmoneıla türlerinin Enterobacteriaceae famil-
yasının laktoz kullanan türlerinden aynlabile-
ceklerini ortaya koymuştur. Salmonella kültür-
lerinde propylene glycol spesifik olarak
metabolize edilir ve dezoksikolat-nötral red
agarda propylene glycol, pH'da bir düşüş mey-
dana getirir. Bu tip lokal asidifikasyon, koloni-
lerde nötral red'in presipite olmasına ve sonuçta
koloninin kırmızı bir renk almasına yol açar
(9).

Bu çalışmada, dışkı örneklerinden Salmo-
nella etkenlerinin izolasyonunda oldukça yeni
bir yöntem olan ve oluşan koloni rengine göre
çabuk teşhisi sağlayan propylene glycol'lü yeni
bir besi yerinin (Rambach) kullanılması ve bu
yeni besi yerinin diğer konvansiyonel besi yer-
leri ve identifikasyon yöntemleri ile karşılaştı-
nıması amaçlanmıştır.
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Materyal ve Metot

Örnekler

Çalışmada, Et ve Balık Kurumu Sincan
Tavuk Mezbahasına degişik bölgelerden gelen
tavuklara ait toplam 550 bagırsakıan alınan dış-
kı örnekleri (Tablo- 1) incelenmiştir.

Solüsyonlar

İzolasyon çalışmalan sırasında selektivite-
yi saglamak amacı ile 6 giyot, 5 g potasyum
iyodür, 20 ml distile su ile hazırlanan iyot so-
lüsyonu, kullanılmadan hemen önce 1000 ml
Tetrathionat'lı buyyona ilave edilmiştir.

Antiserumlar
Tablo i: Dışkı örneklerinin temin edildikleri tavuklann

kaynaklarına göre dağılımı
Table 1: The distribution of sarnpled chickens according

to their origins.

Kontrol Suşları

Besi yerlerinde şekillenen kolonilerdeki
renk oluşumunu kontrol etmek için kullanılan
S. gallinarum, S. anteritidis, S. typhimurium, S.
typhi, E. Çoli, Pr. mirabilis ve C. freundii kül-
türleri, AU Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı kültür kolleksiyonundan sağlan-
mıştır.

Besi Yerleri

Çalışmada, dışkı örneklerinden Salmoneıla
türlerinin izolasyon ve identifikasyonu amacı
ile MacConkey agar (OXOID), Brilliant Oreen
agar (OXOID), Rambach besi yeri (9), Tetrathi-
onat'lı buyyon (OXOID) ve Nutrient buyyon-
dan (OXOID) yararlanılmıştır.

Salmonella'lann fenotipik bir karakteri
olan propylene glycol'den asit oluşturma özelli-
gini ortaya koyan Rambach besi yeri aşagıdaki
şekilde hazırlanmıştır.

Propylene glycol (SIOMA) 10.0 g

Pepton (DIFCO) 5.0 g

Maya ekstraktı (DIFCO) 2.0 g

Sodyum dezoksikolat (SIOMA) 1.0 g

Nötral red (SIOMA) 0.03 g

5-bromo-4- kloro- 3-indol yı -6-D-
galaktopranozid (SIOMA) 0.1 g

Agar (OXOID) 15.0 g

Distile su 1000 ml

Hayvanların kaynağı

Ankara (Çubuk)
Ankara (Keskin)
Ankara (Çubuk)
Bolu

TOPLAM

Tavuk dışkı örneği (Adet)

200
100
100
150

550

İzole ve identifiye edilen Salmonella'lann
kesin karakterizasyonlannda Tanm ve Köyişle-
ri Bakanlıgı Etlik Veteriner Araştırma Enstitü-
sü'nden temin edilen Salmoneıla polivalan "O"
ve grup spesifik "D" antiserumlan kullanılmış-
tır.

İzolasyon Çalışmaları

Çalışmada incelenen dışkı örneklerinden
Salmonella'lann izolasyonu amacı ile 1 g dışkı
9 ml Tetrathionat'lı buyyon içine konularak
43°C'de 18 saat zenginleştirmeye alınmıştır (9).
Zenginleştirme işleminden sonra MaeConkey
agar, Brilliant Oreen agar ve Rambaeh besi ye-
rine bir öze dolusu ekimler yapılarak kültürler
37°C'de 24-48 saat inkübc edilmiş ve sonuçlar,
kontrol suşlanrun aynı besi yerlerinde oluştur-
duklan kolonilerle karşılaştınlarak değerlendi-
rilmiştir.

İdentifikasyon Çalışmaları

Bu çalışmada kullanılan katı besi yerlerin-
den MaeConkey agarda mat, beyazımsı; Brilli-
ant Oreen agarda parlak, pembe renkte ve Ram-
bach besi yerinde ise renksiz veya kırmızı
renkte üreyen koloniler Salmoneıla yönünden
şüpheli kabul edilmişlerdir. Kültürlerin identifi-
kasyonu için, şüpheli kolonilerden hazırlanan
preparatlar Oram yöntemi ile boyanarak mik-
roskopta incelenmiş ve aynca lam lamel arasın-
da hareket muayenesi uygulanmıştır.

BiyokimyasaL testLer: İzole edilen suşlann
identifikasyonlan amacı ilc indol, "ıS, Metil
Red, Voges Preskauer, nitrat ve ornitin dekar-
boksilaz gibi biyok.imyasal testlerle birlikte glu-
koz, laktoz, mannitol, maltoz, dulsitol, sukroz,
ramnoz, sakkaroz, salisin ve sorbitol gibi kar-
bonhidrat fermantasyon testleri de (1) yapılmış-
tır.

SeroLojik testler: Kültürlerin kesin teşhis
ve identifikasyonlan için izole edilen şüpheli
kolonilerden Salmoneıla polivalan "O" antiseru-
mu ve bununla pozitif reaksiyon veren kültür-
lerden de Salmoneıla grup spesifik "D" anti se-
rumu ile lam üzerinde çabuk aglutinasyon
testleri gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 2: Çalışmada kullanılan kontrol suşlarının besi yerlerinde meydana getirdikleri koloni renkleri.
Table 2: Colony colours produecd by control strains used in the study on agar media.

Kontrol suşu

MaeConkey agar

Besi Yerleri

Brilliant Grecn agar Rambaeh besi yeri

S. gallinarum
S. enteritidis
S. typhimurium
S. typhi
E. eoli*
Pr. mİrabilis
C. freundii *

Renksiz
Renksiz
Renksiz
Renksiz
Kırm17.1
Renksiz
Kırmızı

Pembe
Pembe
Pembe
Pembe

Kırmızı

Renksiz
Kırmızı
Kırmızı
Renksiz
Yeşil
Renksiz
Mor

*: Brilliant Green agarda ÜTemegöstermeyen suşlar.

Tablo 3: MacConkey agar, Brilliant Grecn agar ve Rambaeh besi yerinde tavuk dlŞkl örneklerinden Salmoneıla izolasyon
ve identifıkasyon sayı ve oranlarının karşılaştınlması.

Table 3: Comparison of Salmonclla isolation and identifıeation numbers and rates from poultry faeees samples on MaeCon-
key agar, Ariıliant Green agar, and Rambaeh agar mcdium.

Besi Yeri Şüpheli koloni Identifıkasyon Dışkıdan kesin
sayısı (%) sayısı(%) izolasyon(% )

._-----

MaeConkey agar 165 (30.0) 77 (46.7)* 77 (14.0)**
Brilliant Green agar 79 (14.4) 42 (53.2)* 42 (7.6)**
Rambaeh besi yeri 172 (31.3) 79 (45.9)* 79 (14.4)**

*: Şüpheli kolonilerin identifikasyon oranları
**: Toplam 550 dışkıdan identifikasyon oranları

Bulgular

Besi yerlerinde şekillenen kolonilerdeki
renk oluşumunu kontrol etmek için kullanılan
S. gallinarum, S. enteritidis, S. typhimurium, S.
typhi, E. coli, Pr. mirabilis ve C. freundii kül-
türlerinin meydana getirdikleri koloni renkleri
Tablo-2'de gösterilmişıir.

İzolasyon ve İdentijikasyon Bulguları

Bu çalışmada, izole edilen Salmonella şüp-
heli kolonilerden yapılan Gram boyama ve ha-
rekeı muayenesi sonucunda, Grdm negaıif ço-
mak şeklinde mikroskobik morfolojiye sahip
olan ve hareketsiz küllürler identifikasyon ama-
cı ile biyokimyasal ve serolojik ıesılerle muaye-
ne edilmişlerdir.

MaeConkey agar bulguları: Bu araştırma-
da incelenen 550 tavuk dışkı örneğinden 165'i
(%30.0) MacConkey agarda mal ve beyazımsı
koloniler meydana geıirerek Salmoneıla yönün-
den şüpheli bulunmuş ve bu Hi5 şüpheli koloni-
den 77'si (46.7) biyokimyasal ve serolojik test-
lerle S. gallinarum olarak idenıifiye edilmiştir
(Tablo-3).

Briliiant Green agar bulguları: İncelenen
550 tavuk dışkı örneğinden 79'u (% 14.4) Brilli-
ant Green agarda Salmonella yönünden şüpheli
parlak, pembe renkte koloniler oluşturmuş ve
bu 79 koloniden 42'si (%53.2) biyokimyasal ve
serolojik lestlerle S. gallinarum olarak identifi-
ye edilmiştir (Tablo-3).

Rambaeh besi yeri bulguları: Tetrathio-
nat'lı buyyonda zenginleştirmeyi takiben Ram-
bach besi yerine ekilen 550 dışkı örneğinden
172'si (%31.3) renksiz koloniler meydana geti-
rerek Salmoneıla yönünden şüpheli kabul edil-
miş ve bu 172 koloniden 79'u (%45.9) biyokim-
yasal ve scrolojik testlerle S. gallinarum olarak
identifiye edilmiştir (Tablo-3),

Tartışma ve Sonuç

Kanatlı hayvanlarda Salmonella infeksi-
yonlannın kesin teşhisi etkenin bakteriyalojik
olarak izole ve identifiye edilmesi ile gerçekleş-
tirilir (l, 2, 4, 7). Salmonella'lar, genel amaçlar-
la kullanılan kanlı agarda kolay üreyebilmeleri-
ne rağmen, izolasyonlan için avantajlan
bulunan çeşitli özel selektif besi yerleri tercih
edilmekıedir (2, 7). Bunlardan MacConkey
agar. bağırsaklarda normalde bulunmayan bir-
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çok mikroorganizmanın üremesini inhibe eder.
Aynca bu besi yeri E. coli gibi laktozu fermen-
te eden bakterilerle Salmonella'lar gibi laktozu
fermente edemeyen bakterilerin ayınmlannı da
gerçekleştirir. Salmonella'lar MacConkey agar-
da 2 mm çapında mat, beyazımsı koloniler oluş-
tururken, E. coli daha büyük ve pembe renkli
koloniler meydana getirir. Dezoksikolat sitrat
agar hem koliform ve hem de Gram pozitif bak-
terilerin üremesini inhibe ederken Salmonel-
la'lar bu besi yerinde beyaz, mat ve ortası kaba-
nk koloniler oluştururlar. Brilliant Green agar
Salmonella'lar dışında kalan enterik mikroorga-
nizmalann üremesini inhibe eder ve SalmoneI-
la'lar bu besi yerinde parlak, pembe renkte ko-
loniler meydana getirir. Salmonella'lann
yanısıra bazı Proteus türleri de bu besi yerinde
üreme gösterebilirler (7). Marazi maddelerden
Salmonella izolasyonunu kolaylaştırmak amacı
ile Tetrathionat'lı buyyon ve Selenit F gibi zen-
ginleştirme besi yerlerinden fazlaca yararlanıl-
maktadır (1, 7). Bu çalışmada, tavuk mezbaha-
sından alınan dışkı örneklerinden Salmonella
izolasyonu için Tetrathionat'lı buyyonda ön
zenginleştirmeden sonra numuneler MacCon-
key agar, Brilliant Green agar ve Rambach besi
yerlerine ekilerek 37°C'de aerobik koşullarda
24-48 saat inkübe edilmiş ve sonuçlar kontrol
suşlan ile karşılaştınlarak değerlendirilmiştir.
İlk izolasyonlannda Salmonella şüpheli koIoni-
ler MacConkey agarda mat, beyazımsı koloni-
Ier; Brilliant Green agarda parlak, pembe renkte
koloniler ve Rambach besi yerinde de renksiz
koloniler meydana getirerek Enterobacteriaceae
familyasının laktoz kullanan diğer üyelerinden
ayırt edilmişlerdir.

Salmoneııa'lar için uygulanan temel biyo-
kimyasal testler HıS, indol ve hareket testleri
ile birlikte glukoz, mannitol, maltoz, dulsitol,
laktoz, sukroz, sorbitol ve salisin gibi bazı kar-
bonhidrat fermantasyon reaksiyonlandır (1, 2,
7). Salmonella'lar için tipik reaksiyon veren
kültürler daha sonra grubu ve serotipi identifiye
edilene kadar uygun "O" ve "H" antiserumlan
ile test edilirler (7, 9). Bu çalışmada, selektif
besi yerlerinde Salmonella şüpheli koloni oluş-
turan izolatlar, Salmonella polivalan "O" antise-
rumu ile lam aglutinasyon testinde incelenmiş
ve kültürlere hareket muayenesi uygulanmıştır.
Polivalan "O" antiserumu ile pozitif reaksiyon
veren kültürlerin tümü hareket yönünden de ne-
gatif olarak saptanmıştır. Bu nedenle identifi-
kasyon çalışmaları S. pullorum ve S. gaııina-
rum üzerinde yoğunlaştınımış ve test edilen
kültürlerin tümü HıS, nitrat, Metil Red, Voges
Pres:,:auer, glukoz, mannitol, ramnoz, mannoz
ve dulsitol pozitif; indol, omitin dekarboksilaz,
laktoz, salisin ve sorbitol negatif bulunmuş ve
S. gallinarum olarak identifiye edilmişlerdir.

Çalışmada kullanılan besi yerinin özelliği,
Salmonella'lann fenotipik bir karakteri olan
propylene glycol'den asit oluşturma yeteneğini
ortaya koymasıdır (9). Kolonilerdeki renk olu-
şumunu kontrol etmek için kullanılan suşlar S.
gallinarum, S. enteritidis, S. typhimurium, S.
typhi, E. coli, Pr. mirabilis ve C. freundii'dir. S.
gallinarum, S. typhi ve Pr. mirabilis renksiz ko-
loni, diğer Salmonella türleri kırmızı, E. coli
yeşil ve C. freundii de mor renkte koloniler
oluşturmuştur (9). Yapılan literatür inceleme-
sinde S. gallinarum'un koloni morfolojisine
ait herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Ancak,
kontrollerde S. typhi gibi S. gallinarum'un da
renksiz koloni oluşturduğu görülmüş ve dolayı-
sı ile propylene glycol'den ~şit meydana getir-
mediği kanısına vanImıştır. Ote yandan, propy-
lene glycol'lü agarda renksiz koloni oluşturan
başka mikrooganizmalar da olabileceğinden,
şüpheli koloniler Salmoneıla polivalan "O" ve
grup "D" antiserumlan ile lam aglutinasyon
testlerine tabi tutulmuştur. Toplam i72 renksiz
şüpheli koloniden 79'u (%45.9) lam aglutinas-
yon testlerinde pozitif bulunmuş ve bunlann ta-
mamı biyokimyasal testlerle S. gallinarum ola-
rak identifye edilmiştir. MacConkey agarda
üreyen 165 Salmoneıla şüpheli koloniden 77'si
(%46.6) ve Brilliant Green agarda üreyen 79
süpheli koloniden de 42'si (%53.2) S. gallina-
rum olarak identifiye edilmiştir.

Sonuç olarak çalışmaya ait 550 dışkıdan
toplam Salmonella izolasyon ve identifikasyon
sonuçlan incelendiğinde, Rambach besi yerinde
%14.4 ve MacConkey agarda da % 14.0 oranın-
da izolasyon yapıldığı görülmektedir. Bu so-
nuçlara göre Rambach besi yeri ve MacConkey
agar arasında izolasyon oranı yönünden büyük
bir fark görülmemektedir. Ancak, çalışmanın
adından da anlaşılacağı gibi, genelde, tüm Sal-
monella'ların izolasyol).1an amaçlanmış olması-
na karşın, incelenen 550 örnekten izole edilen
y.egane Salmoneıla türü S. gallinarum olmuştur.
Orneklerden, S. gallinarum dışındaki diğer Sal-
monella türleri de izole edilebilmiş olsaydı; izo-
le edilen bu Salmonella'lann (kanatlı hayvanlar-
da fazla önemi bulunmayan S. typhi hariç)
Rambach besi yerinde oluşturacaklan kırmızı
renkli kolonilerle daha çabuk teşhis edilebile-
cekleri söz konusu olurdu. Bunun yanısıra, di-
ğer enterik mikroorganizmalann da bolc-a bu-
lunduğu dışkı yerine, organlardan izolasyon
yoluna gidilseydi, hastalık etkenlerinin direkt
olarak üreme olasılığı ve dolayısı ile de bu besi
yerinin teşhisteki avantajlan daha iyi ortaya ko-
nulmuş olacaktı.

Salmonella'ların bir karakteri olan propyle-
ne glycol'den asit oluşturma yeteneğini ortaya
koyan Rambach besi yerinin, rutin teşhis labo-
ratuvarlannda kronik infekte ve portör hayvan-
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lann belirlenmesi amacı ile yapılan kültürel
yoklamalar sırasında kullanılmasının kanatlı
hayvanlarda Salmoneliosis teşhisini çabuklaştı-
racağı ve kolaylaştıracağı kanısına vanImıştır.
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