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TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN
İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONLARI İLE FAl
DUYARLıLıKLARI TOKSİIENİTE VE PATOIENİTE

TESTLERİ*

Be/gin Erdem**

Isolation and identification of motile aeromonas strains from chickens and
their pathogenicity, toxigenicity and phage sensitivity.

Summary: In this study, 205 internal organs (intestine. liver, spleen, gall-
bladder) and 178 only intestine of ehiekens from slaughterhouses in Ankara and
its eounties and the ehiekens brought to Microbiology Department for diagnosis
were used to isoIate the motile aeromonas strains.

Seventy (30.14%) motile aeromonas from 205 ehiekens internal organs
were isolated. Of these 53 A. hydrophila, 14 A. sobria and 3 A. eaviae were
identified whereas 45 (25.8%) motile aeromonas were isolated from 178 intes-
tines and identified as A. hydrophila 34 (19.10%), A. sobria 8 (4.5%) and A.
eaviae 3 (1.68%).

Isolated motile aeromonas were eharaeterised by using standard bioehemi-
cal tests. Besides these, slide agglutination, eoagglutination, phage sensitivity
and toxigenieity tests for ehieken embryos and pathogenieity test for ehiekens
(two dayold) were also included into identifieation proeedure. Thirty-five of
115 strains gave positive reaetions at both agglutination and eoagglutination
tests.

Six and 5 strains from internal organs gave positive reaetion with Aeh1
and Aeh2 phages, respeetively, whereas 9 and 5 strains from intestine origin
were positive with Aehl and Ae2 phage, re~peetively.

In toxigenieity test, the culture filtrate of the 7B isolate was used to detect
toxie effect in 9 days old embryonated eggs. In 24 hours incubation, all embryos
were died of severe hemorrhagic lesions.

In pathogenicity test, the same isoIate 7B was used in 2 days old chickens.
Microorganism in a concentration of lxı09 cells/ml, 5xırf cells/ml, and 2.5x1OS
cells/ml were injected subcutaneously into chickens in three groups, respective-
ly. According microorganism counts 5,2 and 1 chickens were died in groups, in
30 hours, respectively.

Key Words: Motile aeromonas, chicken, bacteriophages, toxigenicity,
pathogenicity, agglutination, coagglutination.

Özet: Bu çalışmada, Ankara ili ve civarındaki mezbahar ile A.Ü. Veteriner
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 'na muayene için getirilen 205 tavuğun iç
organları (barsak, karaciğer, dalak, safra kesesi) ve 178 ıavuğun da sadece
barsakları hareketli aeromonas türleri yöniinden incelendi.

iç organları alınan 205 tavuktan 70 (%34.14) hareketli Aeromonas sp.
izole edildi. Bunların da 53'ü A. hydrophila, /4'ü A. sobria ve 3'ii de A. caviae

* Bu çalışma. A.Ü. Araştırma Fonu Desteği ile (Proje No: 94 30 00 22) yapılmış olup aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.
** Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Ankara.
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olarak identifiye edildi. Barsaklardan 58, karaciğer ve dalak süspansiyonundan
9 ve safradan da 3 Aeromonas sp. ayrıldı. Sadece barsakları alınan 178 tavukta
da 45 (%25.28) hareketli Aeromonas sp. saptandı. Bunların da 34'ü (%19.10)
A. hydrophila, 8'i (%45) A. sobria ve 3'ü de (%12.68) A. caviae olarak izole ve
identifiye edildi.

izole edilen hareketli aeromonas suşlarının biyokimyasal testler ile identifi-
kasyonları yapıldı. Ayrıca lam aglutinasyon, koaglutinasyon,jaj duyarlılık test-
leri ile embriyolarda toksijenite ve civcivierde patojenite testleri de denemeye
dahil edildi.

Lam aglutinasyon ve koaglutinasyon testlerine tabi tutulan 115 suşun 35'i
(17+ 18), hem lam aglutinasyon hem de koaglutinasyon testlerinde pozitif sonuç
verdiler.

iç organlardan izole edilen suşların II'i Aeh / fajı ile ve bunlardan 5'i de
Aeh2 fajı ile pozitif reaksiyon verdi. Sadece barsaklardan izole edilen suşların
da 9'u Aeh 1fa}ı ve bunlardan 5'i Aeh2 fajı ile pozitif bulundu.

Denemede, A. hydrophila olarak saptanan izolatlardan biri(7B) ile 9 gün-
lük embriyolarda yapılan toksijenite testinde, embriyolarda 24 saat içinde şid-
detli hemorajilerle birlikte ölümler görüldü. Aynı izolat 2 günlük civcivlere
1xlO9, 5x/()8 ve 2.5x108 mikroorganiz/O.5 ml miktarında deri altı verildiğinde
mikroorganizma sayısına göre sıra ile 5, 2 ve 1 civcide (%10-50) 30 saat içinde
ölümler görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hareketli aeronıonaslar, tavuk, bakteriyofa}, toksije-
nite, patojenite, aglutinasyon, koaglutinasyon.
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Giriş

Aeromonas'lar insan ve hayvanların sindi-
rim sistemi florasında bulunan oportunist pato-
jenik mikroorganizmalar arasında yer alırlar.
Son yıllarda, insanlarda rastlanan akut barsak
infeksiyonlarından izole edilmesi bu mikroor-
ganizmaların önemini artırmış ve araştırmacıla-
rı bu konu üzerinde çalışmaya sevk etmiştir
(2 I).

Hareketli aeromonas türleri insan ve hay-
vanlarda (memeli, kanatlı ve soğukkanlılarda)
çeşitli yara infeksiyonları yanısıra menenjit,
septisemi,endokardit, pneumoni ve osteomyelit
gibi hastalıklara da neden olduklarından patoje-
nik olarak kabul edilmektedir (9, 18,29).

Aeromonas türlerinin hem klorlanmış hem
de klorlanmamış sularda bulunması ve aynı za-
manda, buzdolabı ısısında üreyebilmeleri bunla-
rın insan sağlığı yönünden önemli bir hastalık
ajanı olabileceklerini ortaya koymaktadır (I 4,
ı7, ı9) Hareketli aeromonas 'ların patojenik
özelliklerini, sentezledikleri enterotoksinler (si-
totik ve sitotoksik) ve çeşitli virulens faktörleri
(fimbri, hemaglutininler, hemolizinler, toksik
metabolitler ve çeşitli enzimler) oluşturmakta-
dır (3,8, 13).

Kanatlıların sindirim sisteminin normal
florasında hareketli aeromonas'lar bulunmakla
beraber, bazen evcil ve yabani kanatlılarda ağır-
lık kaybı, hemorajik septisemi, ishal, enteritis,

konjunktivitis, mide ve barsakta ülserlere yol
açtıkları bildilmektedir (ll, 12, 15,22,24). Pa-
nigrahy ve ark. (22), klinik olarak iştahsızlık,
durgunluk, tüylerin kabarması ve ishal görülen
ergin kanaryaların organ ve barsaklarından;
Shane ve ark. (25), sağlıklı yırtıcı kuşların kara-
ciğerlerinden saf beta hemolitik Gram negatif
mikroorganizmalar izole etmişler ve bunları da
A. hydrophila olarak tanımlamışlardır. Shane
ve Gifford (24), yırtıcı kuşların kalp, karaciğer,
akciğer ve beyin segmentlerinden % ı4 oranın-
da A. hydrophila izole etmişler ve bu izolatların
2-4 günlük eivciv, hindi ve ördeklere değişik
dozlarda subkutan, intramuskular, sarı kesesi ve
intraserebral yolla verdiklerinde 24 saatte %80-
100 oranında ölümlerin görüldüğünü bildirmiş-
lerdir. Garcia ve ark. (lO), evde beslenen 3 ya-
şındaki bir muhabbet kuşunda bilateral kon-
junktivitis, anoreksi, kaşeksi ve depresyonun ve
Glünder (l2, psittacine ve ispinoz kuşlarında A.
hydrophila'ya bağlı pneumonilerin varlığını
açıklamışlardır. Ocholi ve Kalejaiye (20), he-
morajik septisemiden ölen kuşların (Bucorvus
abyssinicus) akciğer, dalak, böbrek ve barsakla-
rından ayırdıkları A. hydrophila'nın, içorganlar-
da hemorajilere, mide ve barsaklarda ülserlere
yol açtığını belirtmişlerdir. Akan (2), Ankara
bölgesindeki 74 tavuğun dışklsından 7 A.
hydrophila, 5 A. sobria ve i A. caviae olmak
üzere 13 hareketli aeromonas izole ettiğini açık-
lamıştır.

Türkiye' de bu konu üzerinde yapılan çalış-
malar çok sınırlıdır. Balıkların, memeli hayvan-
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ların ve kanatlıların dışkı ve karkaslarından
etken izolasyonuna ilişkin araştırmalar yapılmış
olmasına karşın, organlardan izolasyon ve ide-
nifikasyon çalışmaları bulunmamaktadır. Özel-
likle kanatlılardaki faj duyarlılık, toksijenite ve
patojenite özellikleri de incelenmemiştir.

Yukarıda açıklanan boşlukları doldurmak
üzere bu çalışmada, kanatlı barsaklarından ve
diğer iç organlardan (karaciğer, dalak ve safra
kesesi) hareketli aeromonas'ları (A. hydrophila
ve diğerleri) izole ve identifiye etmek, etkenle-
rin identifikasyonunda çabuk lam aglutinasyon,
koaglutinasyon, faj duyarlılık testlerini dene-
mek, 9 günlük embriyolarda toksijenite ve 2
günlük civcivlerde patojenite özelliklerini araş-
tırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Örneklerin Toplanması

Bu çalışmada, değişik zamanlarda (I 994-
i995, Ankara ili civarındaki kamu ve özel sek-
töre ait olan kanatlı mezbahalarından alınan ve
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikro-
yoloji Anabilim Dalı 'na muayene için getirilen
tavukların iç organları (barsak, karaciğer, dalak
ve safra kesesi) materyalolarak kullanılmıştır.

Etken izolasyonu amacı ile değişik yaş ve
ırkıardaki 205 tavuğu n barsak, karaciğer, dalak
ve safralarından, 178 tavuğun da sadece barsak-
larından materyal alınmış ve toplam olarak 383
tavuk materyali araştırmada kullanılmıştır. Ka-
raciğer ve dalak birlikte süspanse edilerek, safra
ve barsakların da ayrı olarak ekimleri yapılmış-
tır.
Besiyerleri

Çalışmada, ön zenginleştirme amacı ile
ampisilinli alkali peptonlu su (AAPS), izolas-
yon amacı ile ampisilinli kanlı agar (AKA) ve
ampisilinli dekstrin agar (ADA) kullanılmıştır.
Bu besi yerlerinden başka trypticase soy agar
(TSA), brain heart infisuon buyyon (BHB) ve
nutrient buyyon'dan (NB) da yararlanılmıştır.

Standart suşlar
Denemede, Kanada Laval Üniversitesi, Tıp

Fakültesi'nden temin edilen A. hydrophia
Herl209 C-I ve A. hydrophila Herl210
(ATCC7966) suşlarından antiserum hazırlama-
da ve testlerde (kontrol suş olarak) yararlanıl-
mıştır. Aeromonas fajları Kanada Laval Üniver-
sitesi' inden, biri A. hydrophila Herl209 C- i
suşuna ait Aeh 1 ve diğeri de A. hydrophila Her
1210 (ATCC 7966) suşuna ait Aeh2 fajları
temin edilmiş olup, bunlar izolatların teşhis ve
faj duyarlılık testlerinde kullanılmıştır.
Tavşanlar

Hiperimmun serum elde etmek için herbiri

yaklaşık 2 kg ağırlığında 2 Yeni Zelanda tavşa-
nı kullanılmıştır.

Civcivler

Hayvanlardan izole edilen ve A .hydrophila
olarak karakterize edilen 7B suşunun patojeni-
tesinin saptanmasından 60 adet 2 günlük civciv
kullanılmıştır. Denemeye A. hydrophila Her
12LO (ATCC 7966) suşu da dahil edilmiştir.

Embriyolar

İzole edilen bir A. hydrophila (7B) suşu-
nun toksijenitesinin belirlenmesi için 9 günlük,
embriyolu 30 adet beyaz yumurtadan yararlanıl-
mıştır. Denemede A.hydrophila Her 1210
(ATCC 7966) suşu da kullanılmıştır.

Cowan suşu

Koaglutinasyon testi için S. aureus (ATCC
12958) Cowan suşu kullanılmıştır.

Hiperimmun serum

A. hydrophila Her 1210 (ATCC 7966) su-
şuna karşı tavşanlardan hazırlanan antiserum,
izolatların serodiagnozisinde (çabuk aglutinas-
yon) ve koagalutinasyon testlerinde kullanıl-
mıştır.

Fajların rutin test dilusyonlarının (RTD) sap-
tanması

A. hydrophila'ya ait Aehl ve Aeh2 fajları
aktive edilerek, sıvı ortamda kendi konakçıla-
rında üretilmişlerdir. Kültürler önce kuvvetli
santrifüje edilmiş, üst sıvıları milipor filtreden
geçirilmiş, filtratların kontaminasyon kontrolle-
ri yapıldıktan sonra kendi konakçılarına karşı
titreleri (RTD) tayin edilmiştir. Aehl fajı kendi
konakcı suşu A. hydrophila Her 1209 ie 1/64
(lxRTD) ve Aeh2 fajı da kendi konakçısı A.
hydrophila Her 1210 (ATCC 7966) ile 1/64
(I xRTD) dilusyonlarında titre vermiş ve her iki
fajdan da 32xRTD hazırlanarak denemelerde
kullanılmıştır.

İzolasyon Çalışmaları

Barsak içeriği: Hareketli aeromonas'ların
izolasyonu amacı ile değişik tavuk mezbahala-
rından toplanan barsaklar, aseptik koşullarda
açılmış ve barsak mukozası kazınarak yaklaşık
i g içerik alınmış ve 9 ml AAPS'ye ampicilline
20 mg/ml) konularak homojenize edilmiş ve 30
°C'de inkubasyondan sonra AKA 'ya ekim ya-
pılmıştır.

Karaciğer-dalak: Karaciğer ve dalağın
üzerleri spatül ile yakıldıktan sonra bu iki or-
gandan yaklaşık birer gram kadar alınarak
AAPS ile iyice ezilmiş ve kendi halinde çöktük-
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ten sonra üst kısımdan 1 ml alınarak 9 ml
AAPS'ye ilave edilerek 30.C'de 24 saat inkube
edildikten sonra AKA'ya ekim yapılmıştır.

İdentifikasyon Çalışmaları

AKA' da üreyen beta hemolitik ve non-
hemolitik Gram negatif, hareketli ve kendine
özgü bir kokuya sahip, gri renkli kolonilerden
birer tanesi seçilerek S ml AAPS' de 6 saat üre-
tilmiştir. Bu sürenin sonunda buradan bir öze
dolusu alınarak ADA'ya ekilmiş ve 30 .C'de 24
saat inkubasyondan sonra üreyen parlak sarı ko-
linilerden birkaç tane alınarak saf kültürleri ya-
pılmış ve sonra biyokimyasal özellikleri incele-
nerek identifiye edilmişlerdir.

Biyokimyasal testler: izolatların identifi-
kasyonunda oksidaz, glikoz, sukroz ve mannitol
fermantasyonu, 37.C'de nutrient buyyon'da
üreme, %6 NaCI'Iü buyyon'da üreme, NaCl
içermeyen buyyon'da üreme, O/F (Oksidasyon/
Fermantasyon), 0/129'lu (2,4-diamino-6, 7-
diisopropyl piteridine) (Sigma) buyyon'da
üreme, indol, omitin dekarboksilaz (ODC) test-
leri kullanılarak hareketli aeromonas'ların cins
düzeyinde ayrımları yapılmıştır (6, 23).

Lam aglutinasyon testi: izolatların teşhisi
amacı ile kullanılan bu test, O.OS mil/S sulan-
dırılmış pozitif serum ile, kanlı agarda üreyen
aeromonas şüpheli 2-3 adet koloninin bir lam
üzerinde karıştırılması ile yapılmıştır. Yavaşça
hareket ettirilen lamda 2-3 dakika sonra küme-
leşmenin görülmesi pozitif, homojen bulanıklık
ise negatif olarak değerlendirilmiştir.

Koaglutinasyon testi: Koaglutinasyon rea-
genti Sövenyi'nin (26) bildirdiği yönteme göre
hazırlanmıştır. Temiz bir lam üzerine bir damla
koaglutinasyon reagenti ile bir damla da şüpheli
A. hydrophila'nın .18 saatlik taze buyyon kültü-
ründen ilave edilerek öze ile iyice karıştırılmış
ve nemli ortamda, 30.,60. ve 120. dakikalarda
kontrol edilmiştir.

Bu süreler içinde gözle görülebilir bir aglu-
tinasyon kuvvetli pozitif, mikroskop altında ba-
kılarak aglutinasyon orta derecede pozitif ve
hiçbir aglutinasyon yoksa negatif olarak değer-
lendirilmiştir.

Faj duyarlılık testi: izole edilen şüpheli ae-
romonas suşları, içerisinde 400 jlg/ml CaClı
bulunan TSA'da yapılmıştır. Taze kültürden 0.1
ml miktarında ekim yapılmış ve steril bagetle
yayıldıktan sonra 3-4 saat 30.C'de bekletilerek
bakterilerin agara yapışması sağlanmıştır. Daha
sonra Aehl ve Aeh2 fajlarının her ikisinden de
O.OS ml miktarında ayrı ayrı yerlere damlatılmış
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ve sıvının kuruması beklendikten sonra inkube
edilmiş ve lizis alanlarının görüldüğü suşlar faj
duyarlılık yönünden pozitif olarak kabul edil-
miştir. Lizis alanları görülmeyen suşlarda nega-
tif olarak değerlendirilmiştir.

Denemede Aehl ve Aeh2 fajlarımn her iki-
sinden de 32xRTD hazırlanarak kullanılmıştır.

Patojenile ve toksijenile testleri

Tüm izolatların patojenite testerini yapmak
mümkün olmadığından bunun yerine tüm ka-
rakterleri ile A. hydrophila olduğu saptanan ve
barsaktan izole edilen 7B kodlu suş, Kana-
da' dan getirilen standart A. hydrophila Her
1210 (ATCC 7966) suşu ile birlikte hem embri-
yolarda toksijenite ve hem de civcivlerde infek-
siyon testlerinde kullanılmıştır.

Patojenite testi: İzolatlardan tipik A.
hydrophila karakteri gösteren 7B suşundan O.S
ml'sinde Ix109, Sxı08 ve 2.5x108 mikroorga-
nizma bulunan 3 ayrı süspansiyon hazırlanmış-
tır. Bunlardan Lo adet 2 günlük civcive deri altı
olarak 0.5 ml verilmiştir. Ayrıca 0.5 ml buyyon
verilen Lo adet civciv ve hiçbir şey verilmeyen
Lo adet civciv de kontrololarak kullanılmıştır.
Civcivler Lo gün süre ile gözlemlenerek klinik
belirtiler izlenmiş ve ölenlerin otopsisi yapıla-
rak makroskobik lezyonlar yönünden incelen-
miş, iç organlarından izolasyon çalışmaları ya-
pılmıştır.

Kontrololarak da A. hydrophila Her 1210
(ATCC 7966) suşunun i x 109 mikroorganizma!
0.5 ml'lik konsantrasyonundan Lo civcive 0.5
ml deri altı verilmiştir.

Toksijenite testi: A. hydrophila olarak sap-
tanan 7B suşunun filtratı i O adet 9 günlük emb-
riyolu yumurtaya 0.1 ml miktarında korioallan-
toik boşluğu şırınga edilmiştir. Bunun yanısıra,
S adet yumurtaya sadece AAPS' den 0.1 ml ve-
rilmiş, S taneye de hiçbir inokulasyon yapılma-
yarak kontrololarak kullanılmıştır.

Kontrol suş olarak da A. hydrophila Her
12Lo (ATCC 7966) suşunun ayrı ayrı tarzda
filtratı hazırlanarak Lo adet 9 günlük embriyolu
yumurtaya 0.1 ml miktarında korioallantoik
boşluğa verilmiştir.

Embriyolar hergün sabah akşam kontrol
edilmişler ve ölen embriyoların ölüm günleri
saptanmıştır. Embriyolarda saptanan makrosko-
bik değişmeler kontrol embriyolarla karşılaştırı-
larak değerlendirilmiştir.



TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARf.'I İZOLASYONU 95

Bulgular

İzolasyon Sonuçları

Tüm organları alınarak incelenen 205 ta-
vuktan 70 adet hareketli Aeromonas spp.
(%34.14) izole ve identifiye edilmiştir. En fazla
izolasyon barsaktan 58 adet (%28.29) ve en az
izolasyon safradan 3 adet (% i .46) yapılmıştır.
Karaciğer ve dal ak süspansiyonundan 9 adet
(%4.39) Aeromonas spp. ayrılmıştır.

Sadece barsakları alınan i78 tavuktan 45
adet Aeromonas spp. (%25.28) izole edilmiştir.
Sadece barsaktan izole edilen 45 hareketli aero-
monas arasından, 34 A. hdrophila (% i9.l O), 8
A. sobria (%4.5) ve 3 A. caviae (% 1.68) izole
ve identifiye edilmiştir.

Hareketli Aeromonas Türlerinin İdentifikasyon
Sonuçları

izole edilen bütün hareketli aeromonas
suşları ADA'da 18-24 saatte 30 °C'de dekstrini
fermente ederek parlak sarı renkte koloniIer
oluşturdular. AKA'da ise çoğu beta hemolitik,
S-karakterinde, gri beyaz renkli, yuvarlak, düz-
gün kenarlı, hafif kabarık, kendine özgü balık
kokusunda koloniler görüldü.

Lam aglutinasyon test sonuçları: Tüm iç
organların (barsak, karaciğer, dalak, safra kese-
si) alındığı 205 tavuktan izole edilen 70 izolatın
iTsi (%24.28) aglutinasyon testinde pozitif bu-
lunmuştur. Bunların da I5'i A. hydrophila ve
2'si de A. sobria olarak belirlenmiştir.

Sadece barsakları alınan i78 tavuktan izole
edilen 45 izolatın i8'inde (%40) pozitif reaksi-
yon görülmüştür. Bu suşların i8'i de A. hydrop-
hila olarak saptanmıştır.

Koaglutinasyon test sonuçları: Tüm iç or-
ganların (barsak, karaciğer, dalak, safra kesesi)
alındığı 205 tavuktan izole edilen 70 izolatın
iTsinde (24.28) koaglutinasyon pozitif bulun-
muş ve bunların I5'i A. hydrophila ve 2'si de A.
sobria olarak belirlenmiştir.

Sadece barsakları alınan 178 tavuktan izole
edilen 45 izolatın i8'inde (%40) koaglutinasyon
pozitif olarak saptanmış ve bu suşların i8'i de
A. hydrophila olarak tespit edilmiştir.

Standart fajlann RTD sonuçları: A.
hydrophila 129 ve i2 Lo suşlarına ait olan Aeh i
ve Aeh2 fajlarının RTD'si 1I64 (lxRTD) olarak
saptanmış ve denemelere de her iki faj da
32XRTD olarak kullanılmıştır.

Faj duyarlılık test sonuçları: İç organlar-
dan izole edilen 53 A. hydrophiIa suşunun i I'i
Aeh2 fajı ile pozitif reaksiyon vermiştir. Faj du-
yarlılık testinde pozitif bulunan II suşun tümü
A. hydrophila olarak belirlenmiştir.

A. sobria ve A. caviae olarak saptanarak
faj duyarlılık testinde negatif bulunmuştur. Bar-
saklardan izole edilen 34 A. hydrophila suşu-
nun 9'u AehI ve 5'i de Aeh2 ile pozitif reaksi-
yon vermiş ve suşların hepsi A. hydrophila
olarak identifiye edilmiştir.

Patojenite test sonuçları: A. hydrophila ol-
duğu saptanana bir izolattan hazırlanan 3 süs-
pansiyonun (LXI09, 5xlO8 ve 2.5x108 mikroor-
ganizma/O.5 mL) her birinden lO'ar adet 2
günlük civcive subkutan olarak 0.5 ml verilmiş
ve enjeksiyondan 18 saat sonra tüylerde kabar-
ma, iştahsızlık ve düşkünlük görülmüştür. ilk
grupta enjeksiyon yapıldıktan 30 saat sonra 5
civcivde, ikinci grupta 2 civcivde ve üç~.ncü
grupta da i civcivde ölüm görülmüştür. Olen
civcivlerin yapılan otopsilerinde karın ve sırt
derisi altında yaygın hemorajiler gözlenmiştir.
Organlardan yapılan ekimler sonucunda enjekte
edilen izolat (7B) tekrar izole edilmiştir. Kont-
rol suş olarak standart, A. hydrophila Her 1210
(ATCC 7966) suşunun tek enjeksiyonu (lxlO9

mikroorganizma/O.5 ml) kullanılmıştır. Şırınga
edilen iO civcivin 6'sında 30 saat içinde ölüm
saptanmış ve ölenlerin otopsilerinde benzer
tablo gözlenmiştir.

Toksijenite test sonuçları: Patojenite testin-
de kullanılan 7B izolatı ile standart A. hydrop-
hila Her 12Lo (ATCC 7966) suşlarının taze kül-
türleri (24 saatlik) ayrı ayrı santrifuj edilerek,
üst sıvı milipor filtreden geçirilmiş ve sterilite
kontrolu yapıldıktan sonra filtratın her birinden
9 günlük embriyolu yumurtaların korioallantoik
boşluğuna, O.i ml miktadında inokule edilmiş-
tir. Denemenin sonunda 7B izolatı ve A.
hydrohpnila i2 Lo suşuna ait olan üst sıvıların
verildiği tüm embriyoların 24 saat içinde öldü-
ğü ve ölen embriyoların korioallantoik membra-
nında orta derecede kalınlaşma, embriyolarda
şiddetli hemorajiler görülmüştür. Embriyoların
iç organlarından ve sıvılarından kanlı agar'a ya-
pılan ekimlerde üreme görülmemiştir.

Tartışma ve Sonuç

Hareketli aeromonas'lar insan, memeli ve
kanatlıların özellikle sindirim sisteminde deği-
şik klinik belirtilerle ortaya çıkan infeksiyonla-
ra yol açarlar. Kanatlılardaki çalışmalar, daha
ziyade gıda hijyeni ağırlıklı olup, yaptığı infek-
siyonların karakterine yönelik değildir.
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Çok değişik gıdalarda (kırmızı-beyaz et,
sebze, çig süt ve dondurma), klorlanmamış ve
klorlanmış içme sularında bulunmasından dola-
yı aeromonas 'lar insanlarda bir çok hastalıktan
primer patojen olarak izole edilmiş ve bu konu
üzerinde yapılan araştırmalar daha da yoğunlaş-
tınlmıştır (4, 5).

Kanatlılardan özellikle, hastalık olguların-
dan A. hydrophila izole edildiği ne dair çalışma-
lar az sayıda olup, daha çok yabani ve süs kuş-
larına ait literatürler bulunmaktadır. Hareketli
aeromonas 'lar kanatlıların sindirim sisteminde
de herhangi bir klinik belirti oluşturmadan bu-
lunabileceği gibi, bazen de primer patojen ola-
rak, ekonomik kayıplara yol açan infeksiyonla-
ra da neden olmaktadırlar. Hareketli
aeromonas 'ların sebeb olduğu ölüm olguların-
dan yapılan otopsilerde organlarda hemorajiler,
akciğer ve karaciğerde beyaz odaklar, mide ve
barsakda ülserler ve peteşiyal kanarnalara rast-
lanmıştır. Aguirre ve ark. O), enterit tablosu
gösteren yetişkin ördeklerden aldıkları kloakal
svabtan ve Panigrahy ve ark. (22), hemorajik
enteritis ve diare ile birlikte ölümlerin görüldü-
ğü ölü kanaryaların karaciğer ve kalplerinden
A. hydrophila izole ettiklerini açıklamışlardır.
Stern ve ark. (27), sığır, domuz ve koyunlardaki
aeromonas insidensinin hindilere göre az olma-
sının nedeni olarak büyükbaş hayvanların kesil-
diği mezbahaların kanatlı mezbahalarına göre
daha kontrollü olduğunu ve buna bağlı olarak
da kırmızı ette mikroorganizmaların daha az
oranda olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Türki-
ye' de tavuklardan hareketli aeromonas izolas-
yonuna yönelik bir çalışmada da barsaklar ve
karkaslar kullanılmış ve buna karşın diğer iç or-
ganlardan (karaciğer, dalak ve safra kesesi) izo-
lasyon çalışması yapılmamıştır (2).

Bu çalışmada tüm iç organları alınan (kara-
ciğer, dalak, safra kesesi ve barsak) 205 tavuk-
tan 53'ü A. hydrophila, 14'ü A. sobria ve 3'ü de
A. caviae olmak üzere toplam 70 (%34.14) ha-
reketli aeromonas ayrılmıştır. Sadece barsakları
alınan 178 tavuktan 34'ü A. hydrophila, 8'i A.
sobria ve 3'ü de A. caviae olmak üzere toplam
45 (%25.28) hareketli aeromonas izole ve iden-
tifıye edilmiştir. Barsaklardan ayrılan aeromo-
nas'lar diğer iç organlara göre daha fazla sayıda
bulunmuştur. Bu araştırmada barsakta bulunan
hareketli aeromonas 'ların az da olsa iç organla-
ra geçebileceği ve özellikle, tamamıyla kapalı
olan ve dışardan kontaminasyon riski bulunma-
yan safra kesesine de ulaşabileceği belirlenmiş-
tir.

Bu çalışmada izole edilen toplam 115
suşun patojenite ve toksijenite testlerini yapmak
mümkün olamadığından bütün özellikleri ile A.

B. ERDEM

hydrophila olduğu saptanan ve barsaktan izole
edilen 7 B suşu kullanılarak 9 günlük embriyo-
larda toksijenite ve 2 günlük civcivlerde infek-
siyon testleri yapılmıştır. Embriyoların korioal-
lantoik boşluğuna 0.1 ml miktarında verilen 24
saatlik steril kültür fıltratı 24 saat içinde embri-
yoların hepsini öldürmüş ve açılan yumurtular-
da, embriyolarda şiddetli hemorajiler gözlen-
miştir. Aynı durum A. hydrophila (ATCC
7966) suşunda da görülmüştür. Bu durum A.
hydrophilla'nın oluşturduğu toksik substansla-
rın embriyolar için letal etkiye sahip olduğunu
ortaya koymaktadır.

İki günlük civcivlerde yapılan infeksiyon
denemesinde de ölümler 30 saat içinde meyda-
na gelmiş, deri altında ve sırtta yaygın hemora-
jiler ve karaciğerde ileri derecede solgunluk
gözlenmiştir. Bu deneme, Shane ve Gifford'un
(24) yaptığı benzer çalışma ile paralellik göster-
mektedir. Bu araştırmacılar, civciv, ördek ve
hindilere izole ettikleri A. hydrophila'yı subku-
tan, intraserebral, intramuskular ve yumurta sa-
rısına 1.5x109 mikroorganizma/O.1 ml verdikle-
rinde 24 saatte %80-100 oranında ölümlerin
olduğunu saptamışlardır.

Bu araştırmada 2 günlük civcivlere Ix 109,
5x108 ve 2.5xl08 mikroorganizma/O.5 ml ola-
cak şekilde hazırlanan süspansiyonlardan 0.5
ml deri altına verildiğinde sıra ile gruplarda
%50, %20 ve %10 oranlarında ölümlere rastla-
nılmıştır. Kalp, karaciğer, safra, dalak ve bar-
saktan yapılan ekimlerde 7B suşu tekrar izole
edilmiştir. Benzer tablo standart A. hydrophila
(Her 1210 ATCC 7966) ile de elde edilmiştir.
Bu çalışmadaki civcivlerde görülen ölüm oran-
larının Shane ve Gifford'un (24) yaptıkları de-
nemeden farklı olmasının nedenleri arasında,
izolatın virulens özelliği ve civcivlere veriliş
yollarının değişik olmasından kaynaklanacağı
kanısına varılmışatır.

Araştırmacılar özellikle, O-antijeni ve H-
antijenleri ile yaptıkları gruplandırma çalışma-
larında aglutinasyon testi ile aeromonas'ları se-
rogruplara ayrılmışlardır. Ancak, bazı suşlar
arasında da (A. hydrophila ve A. sobria) kros
reaksiyonların bulunduğunu belirtmişlerdir 06,
23,28).

A. hydrophila'ya ait olan Aehl ve Aeh2
fajlarından özellikle Aeh2'nin konakçı spektru-
munun çok dar olması nedeni ile gerek izolatla-
rın teşhisinde ve gerekse faj duyarlılıklarına
göre sınıflamadaki etkinlikleri beklenenden çok
daha az olmuştur. Chow ve Rouf'un (7) bildir-
dikleri bu fajlar (Ach 1 ve Aeh2) arasındaki plak
formasyon u farkları bu çalışmada gözlenme-
miştir.



TAVUKLARDAN HAREKETLİ AEROMONASLARIN İZOLASYONU 97

Sonuç olarak, kanatlıların normal barsak
tlorasında bulunan aeromonas'lar, kesim ve
diğer işlemler sırasında tavuk etine bulaştığın-
dan insanlar için potansiyel bir risk oluşturmak-
tadır. Bu nedenle kanatlı mezbahalarında hijye-
nİk koşullara çok dikkat edilmesi
gerekmektedir.

Kanatlıların normal barsak florasında bulu-
nan aeromonasların karaciğer, dalak ve safra-
dan izole edilmesi ve ayrıca bazılarının kanla-
rında antikora rastlanması bu etkenin özel
koşullar altında vücut içerisine girerek yayılabi-
leceğini ve organlara yerleşebileceğini göster-
mektedir.

İdentifikasyonda ise çeşitli biyokimyasal
testler başta olmak üzere çabuk aglutinasyon ve
koaglutinasyon testlerinden de yararlanılabile-
ceği ortaya konulmuştur. Ancak bu son iki tes-
tin sonuçlarının aynı çıkmas nedeni ile çabuk
aglutinasyon testinin, daha pratik olması ve so-
nuçlarının daha iyi değerlendirilmesi açısından
pratikte koaglutinasyona tercih edilebileceği an-
laşılmıştır .

Bu denemede kullanılan Aehl ve Aeh2 faj-
larının konakçı duyarlılığının çok sınırlı olma-
sından dolayı teşhiste yeterli olamayacağı görü-
şüne varılmıştır.

Bu çalışma ile aynı zamanda hareketli ae-
romonas 'ların civcivler için patojenik (belli
dozlarda) ve kültür filtratlarının da embriyolar
için toksik olduğu (ekzotoksin) ortaya konul-
muştur.
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