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Özet : Bu çalışmada, broylerlerde Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium infeksiyonlarının Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay (ELISA) ve drag sıvap yöntemleri kullanılarak incelenmesi amaçlandı. Çalışmada 50 kanatlı 
çiftliğinden 900 kan ve 50 drag sıvap örneği alındı. Alınan serum örneklerinin ELISA ile incelenmesi sonucunda işlet-
melerin 11’i (% 22,0), serumların ise 96 (% 10,7)’sı pozitif; 39 (% 78,0) işletmeden alınan 804 (% 89,3) serum ise nega-
tif olarak belirlendi. Alınan 50 drag sıvap örneğinin 10 (% 20,0)’undan izolasyon yapıldı. İzole edilen suşlardan 1’i (% 
10,0) S. Typhimurium, 8’i (% 80) S. Enteritidis olarak serotiplendirilirken; 1 (% 10,0) suşun ise mevcut antiserumlar ile 
serotiplendirilmesi yapılamadı. Salmonella infeksiyonlarının tanısında bakteriyolojik ve serolojik çalışmaların birlikte 
yürütülmesinin daha faydalı olacağı; bununla birlikte Salmonella Gallinarum ve Salmonella Pullorum eradikasyonuna 
gösterilen önem ve hassasiyetin S. Enteritidis ve S. Typhimurium için de gösterilmesi gerektiği sonucuna varıldı.  

Anahtar Kelimeler: Drag sıvap, ELISA, S. Enteritidis, S. Typhimurium  
 

The Investigation of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium Infections                                                      
Using ELISA and Drag Swab Methods in Broiler Chickens 

 

Summary: The aim of this study was to investigate Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium infections with 
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and drag swab methods in broiler chickens. Samples of 900 blood and 
50 drag swab were collected from animals in 50 poultry enterprises. The results showed that 11 (22.0 %) enterprises 
and 96 (10.7 %) sera samples were positive, while 39 (78.0 %) enterprises and 804 (89.3 %) sera samples were   
negative with ELISA. Isolation was achieved in 10 of 50 (20.0 %) drag swap samples. One strain (10.0 %) was       
serotyped as S. Typhimurium; 8 (80.0 %) strains were serotyped as S. Enteritidis; and 1 strain was not serotyped with 
antisera. It was concluded that the use of both microbiological and serological methods could be more useful for the 
detection of Salmonella infections, and serious pay attention seen on Salmonella Gallinarum and Salmonella Pullorum 
is also needed for eradication of S. Enteritidis and S. Typhimurium. 

Key words: Drag swab, ELISA, S. Enteritidis, S. Typhimurium  

Giriş 

Salmonella etkenleri Enterobacteriaceae familya-
sında yer alan Salmonella cinsine ait türlerin içer-
diği serotiplerdir. Son sınıflandırmaya göre bu 
cinste iki tür bulunmaktadır. Bunlar Salmonella 
enterica ve Salmonella bongori’dir. Günümüzde 
birçok patojeni içeren S. enterica türü altında ise 
altı alt tür bulunmaktadır (7,13).  İnsan ve hayvan-
larda infeksiyon oluşturan Salmonella suşlarının % 
99’u S. enterica subsp. enterica alt grubuna dâhil-
dir ve bu grup çok fazla serotip içermektedir (10). 
Günümüzde uzun süredir kullanılan Salmonella 
serovarlarını tür olarak kullanma sistemi artık ge-
çerliliğini yitirmiştir. Böylece daha önce 
“Salmonella typhimurium” olarak adlandırdığımız 
bir bakteri artık Salmonella enterica subsp. 

enterica serotype Typhimurium (kısaltılmış olarak 
da, Salmonella ser. Typhimurium, Salmonella 
Typhimurium veya S. Typhimurium) olarak adlan-
dırılır (7,13). 

S. Arizonae dışındaki hareketli Salmonella’lardan 
özellikle S. Enteritidis ve S. Typhimurium 
Paratifoid Salmonella’lar (PTS) olarak adlandırıl-
maktadırlar. Kanatlı paratifo infeksiyonlarına dün-
yanın her yerinde eskiden beri rastlanmakla birlikte 
infeksiyon özellikle genç kanatlılarda yüksek 
mortaliteye, ekonomik kayıplara ve aynı zamanda 
kanatlı ürünleri tüketen insanlarda da gıda zehir-
lenmelerine neden olur (6). Tüm dünyada olduğu 
kadar yurdumuzda da yapılan çalışmalarda son 
yıllarda insanlarda ve kanatlılarda Salmonella 
infeksiyonlarının arttığı ortaya konulmuştur (15, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24). 

Kanatlılarda Salmonella infeksiyonlarının saptan-
masında serolojik testlerin kloakal kültürlerden 
daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (15). Gast ve 
Beard 1990 yılında S. Enteritidis ile oral yolla 
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infekte ettikleri tavuklardan dışkı örnekleri alarak 
bakteriyolojik ekim yapmışlar ve Salmonella 
serotiplerinin dışkı ile aralıklı atılması nedeni ile 
kloakal sıvap örneklemesinin güvenilirliğinin nispe-
ten az olduğunu bildirmişlerdir (14). Kanatlı hay-
vanlarda Salmonella serotiplerinin kloakal 
sıvaplardan izolasyonundaki güçlüklerden ve kon-
vansiyonel serolojik testlerin duyarlılıklarının düşük 
olması gibi nedenlerden dolayı, infeksiyonları sap-
tamada Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
(ELISA) üzerinde durulmuştur (1,2). Pek çok araş-
tırmacı ELISA’nın oldukça güvenilir bir yöntem 
olduğunu bildirmekle birlikte; yöntemin duyarlılığın-
da farklılıklar olabileceğine bunların infeksiyonun 
güncelliği, çalışılan örnek sayısı, etkenin lokalizas-
yonu, kullanılan antijenin kalitesi, yöntemin yapılışı 
ve değerlendirilmesi gibi faktörlere bağlı olabilece-
ğini bildirmişlerdir (1,2,15). Türkyılmaz ve ark 2007 
yılında Aydın ilindeki broylerlerde S. Enteritidis’in 
varlığını bakteriyolojik ve serolojik olarak araştır-
mışlar; çalışmanın sonucunda 19 (% 4,1) S. 
Enteritidis izolasyon ve identifikasyonu yaptıklarını; 
serolojik olarak da (Lam Agltinasyon Testi ile % 
12,2; ELISA ile % 23,7) seropozitiflik saptadıkları-
nı; yörede S. Enteritidis’in hem kanatlı hayvan ve 
hem de insan sağlığı yönünden tehlike oluşturabi-
leceğini bildirmişlerdir (24). Goncagül ve Çarlı 
1999 yılında 20 damızlık, 17 yumurtacı ve 13 
broyler işletmesinde tavuklardan Salmonella izo-
lasyonu için kloakal sıvap ve drag sıvap 
metodlarının karşılaştırmasını yapmışlar ve drag 
sıvap metodunun kloakal sıvap metoduna göre 
daha etkili ve pratik bir yöntem olduğu sonucuna 
varmışlardır (16).  

İnsanlarda Salmonella infeksiyonlarını azaltmanın 
en önemli yolu başta tavuklar olmak üzere tüm 
kanatlı hayvanlarlarda Salmonella taşıyıcılığını en 
aza indirmekten geçmektedir. S. Enteritidis ve S. 
Typhimurium dünyada ve yurdumuzda sıklıkla 
izole edilen Salmonella serotiplerindendirler 
(1,2,15,21,23,24). Yapılan bu çalışmanın amacı 
broylerlerde S. Enteritidis ve S. Typhimurium'a 
karşı oluşan antikorların ELISA ile saptanması, 
bununla birlikte; aynı kümeslerden drag sıvap yön-
temi ile materyal alınarak her iki yöntem ile elde 
edilen sonuçların karşılaştırılmasının yapılması; 
dolayısıyla, yörede S. Enteritidis ve S. 
Typhimurium infeksiyonlarının durumunun incelen-
mesidir. 
 

Gereç ve Yöntem  

Gereç 

Örnekler: Aydın yöresinde bulunan, klinik 
salmonellozis ile ilgili herhangi bir sorunu olmayan, 
50 kanatlı çiftliğinden, aşısız, yaşları 40–42 gün 

arasında değişen, 900 adet canlı Ross 308 ırkı 
broylerden ELISA için kan ve aynı kümeslerden 
bakteriyolojik incelemeler için drag sıvap örnekleri 
alındı.  
 

Örneklerin Alınması  

1. Drag Sıvap Örnekleri: Drag sıvapın gazlı bez 
pedi kümes zeminine konuldu ve sopasından tutu-
larak, kümes içi ağır bir biçimde tamamen dolaşıl-
dı. Yirmi dakikalık bu işlem süresince, pedin zemi-
nine sürekli temas etmesine özen gösterildi. Daha 
sonra, gazlı bez, içinde 10 ml Muller-Kauffmann-
Tetrathionate Broth Base (MKTB) bulunan erlene 
atıldı ve en kısa sürede laboratuvara getirildi (13). 
Drag sıvapın hazırlanışı ve kümes zemininden 
materyal alınması Resim 1’de gösterilmiştir. 

2.  Serum Örnekleri: 900 adet broylerden alınan 
kan örnekleri steril ependorflara konuldu. Kan ör-
neklerinin Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin 
Sağlık Kontrol Yönetmeliği uyarınca sürülerin yak-
laşık % 5’inden, 1–2 cc miktarında alınmasına 
özen gösterildi (4).  Bir iki saat içerisinde kendili-
ğinden ayrılan serumlar yine steril ependorflara 
aktarılarak ELISA tekniği ile inceleninceye kadar -
20 ºC’de saklandı.  

Drag Sıvap Yönteminde İzolasyon ve 
İdentifikasyon İçin Kullanılan Besiyerleri, API 
20E ve Antiserumlar: İzolasyon klasik biyokimya-
sal yöntemler (8,9) ile Muller-Kauffmann-
Tetrathionate Broth Base (MKTB) (Oxoid CM 343),  
Xylose-Lysine Agar (XLA) (Difco, 0555–01–8) 
(içerisine 4,6 ml Tergitom 4-Sigma T 8256 katıldı) 
ve Brillant Green Agar  (BGA) (Difco, CM0263); 
identifikasyon amacı ile MacConkey Agar (MCA) 
(Oxoid CM 115),  Blood Agar Base (Merck 1. 

Resim 1. Drag Sıvabın Hazırlanışı ve Kümes Zeminin-
den Materyal Alınması 
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10886) ve Triple Sugar Iron Agar (TSI) (Oxoid 
CM0227) kullanılarak yapıldı. İzole edilen suşların 
cins düzeyinde identifikasyonlarının doğrulanması 
için ticari biyokimyasal test kitinden (API 20 E, Bio-
Mérieux, France) yararlanıldı. Salmonella polivalan 
O ve grup spesifik (B,D) antiserumlar BioRad fir-
masından sağlandı. 

ELISA: Broyler serumlarında S. Enteritidis ve S. 
Typhimurium antikor varlığını araştırmak için ticari 
bir firma tarafından (BioCheck, CK218, USA) üreti-
len ELISA kiti kullanıldı.  
 

Yöntem 

Drag Sıvap Örneklerinden Salmonella Serotip- 
lerinin İzolasyonu: MKTB’a atılan drag sıvap ör-
nekleri 43 °C’de 24 saat inkube edildi. İnkubasyon 
sonunda XLT4 ve BGRA’lara pasajlar yapılarak 37 
°C’de 24 saat inkübasyona bırakıldı (16).  

İzole Edilen Suşların İdentifikasyonu: XL 
Tergitom 4 agarda siyah merkezli pembe kırmızı, 
BGFR agar üzerinde parlak kırmızı haleler ile çev-
relenmiş kırmızı-pembe-beyaz opak renkli koloni-
ler Salmonella şüpheli olarak değerlendirildi. Bu 
kolonilerden preparat hazırlanarak Gram boyama 
yapıldı. Gram negatif, çomak şeklinde görülen 
mikroorganizmalardan Kanlı Agar ve MacConkey 
Agar’da saf kültürleri hazırlandı. İzole edilen 
oksidaz negatif olan şüpheli izolatların kültürleri 
hazırlandı ve biyokimyasal özellikleri TSI agar ve 
klasik biyokimyasal testler uygulanarak tespit edil-
di. Biyokimyasal testler ile Salmonella olarak tespit 
edilen mikroorganizmaların daha sonra Salmonella 
grup antiserumları ile (B,D) lam aglutinasyon test-
leri yapıldı ve serogrupları saptandı (8,9). 

ELISA: Test işlemi üretici firmanın önerdiği şekilde 
standart prosedür kullanılarak yapıldı. Teste başla-
madan önce serum örnekleri 1/500 oranında su-
landırıldı. 

Sonuçların Yorumlanması: Değerlendirme mater-
yallerdeki pozitiflik oranın (Sample to Positive 
Ratio: S/P) belirlenmesi ile yapıldı. Kit üreticisi 
firmanın önerileri doğrultusunda S/P oranı 0,5 ya 
da daha büyük olan serumlar anti-S. Enteritidis 
veya S. Typhimurium antikoruna sahiptirler. Bu 
nedenle S/P oranı 0,5 ya da daha büyük olan se-
rum örnekleri S. Enteritidis veya S. Typhimurium 
antikoruna sahip olma yönünden pozitif olarak 
kabul edildiler.  
 

Bulgular 

Bakteriyolojik İzolasyon ve İdentifikasyon 

Biyokimyasal Test Sonuçları: Elli işletmeden 
alınan drag sıvap örneklerinin 10 (% 20,0)’undan 

Salmonella izolasyon ve identifikasyonu yapıldı. 
Şüpheli 10 suşun hepsinin glikoz, mannitol, 
dulsitol, maltoz, nitrat redüksiyonu, lizin 
dekarboksilaz, Metil Red, hareket, ornitin de 
karboksilaz, sitrat, 6 (% 60,0)’sının ise H2S testleri 
pozitif olarak belirlendi. Yine 10 suşun hepsinin 
oksidaz, indol, Voges-Proskauer, üreaz, triptofan 
deaminaz, jelâtin hidrolizi, malonat, ONPG, laktoz, 
sakkaroz, 4 (% 40,0)’ünün ise H2S testleri negatif 
olarak tespit edildi. Bu nedenle izole edilen 
suşların S. enterica subsp. Enterica serovarı ola-
rak identifikasyonları yapıldı.  

Serolojik İdentifikasyon:  Biyokimyasal özellikleri 
ile S. Enterica serovarı olabileceği tespit edilen 10 
suş (% 20,0) öncelikle Salmonella polivalan O, 
daha sonra Salmonella polivalan O antiserumu ile 
pozitif reaksiyon veren suşlar grup ve tip spesifik 
Salmonella antiserumları ile incelendiler (8,9). İzo-
le edilen 10 suşun lam aglutinasyon testi ile 
serogruplandırmasında 8 (% 80,0)’inin D1 
serogrubunda olduğu; hareketli olan suşların ta-
mamının “faz 1” antiserumundan “g,m” ile;  faz 2 
antiserumlarından “1,7” ile aglutinasyon verdiği 
görüldü. Bu nedenle suşların antijenik formulleri 
“O9,12:g,m:1,7” olarak belirlendi ve bu suşlar S. 
Enteritidis olarak serotiplendirildiler. İzole edilen 
suşlardan 1 (% 10,0)’inin B serogrubunda olduğu, 
bu suşun faz 1 antiserumlarından “i”, faz 2 
antiserumlarından “1,2” ile aglutinasyon verdiği 
görülerek suşun antijenik formulü “1,4,(5),12:i:1,2” 
olarak belirlendi ve S. Typhimurium olarak 
serotiplendirildi. İzole edilen suşlardan 1 (% 
10,0)’inin ise mevcut antiserumlar ile 
serotiplendirilmesi yapılamadı.  

ELISA Sonuçları: 900 serum örneğinin ELISA ile 
incelenmesi sonucunda incelenen işletmelerin 
11’inde (% 22,0), serumların ise 96’sında (% 10,7) 
S. Enteritidis veya S. Typhimurium antikorları yö-
nünden pozitiflik belirlenirken; incelenen işletmele-
rin 39 (% 78,0)’u, serumların ise 804 (% 89,3)’ü 
negatif olarak tespit edildi. Yalnızca ELISA pozitif 
belirlenen işletmelerden alınan toplam serum sayı-
sı (218 serum) ile karşılaştırıldığında ise serumla-
rın % 44’ünün (96 tanesinin) ELISA pozitif olduğu 
görüldü. Çalışma sonuçlarının toplu sunumu Tablo 
1’de verilmiştir. 
 

Tartışma ve Sonuç 

Oldukça bulaşıcı ve öldürücü olan salmonellozis 
dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizde görül-
mekle birlikte; işletmelerde hem ekonomik kayıpla-
ra neden olmakta hem kanatlı hayvan hem de halk 
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Birçok ülkede 
eradikasyon programlarının uygulanması ile S. 
Pullorum ve S. Gallinarum’un neden olduğu  
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infeksiyonlar kontrol altına alınmıştır ancak kanatlı 
paratifo infeksiyonlarının ve buna bağlı olarak in-
sanlarda da gıda zehirlenmelerinin arttığı bildiril-
miştir (7,15). Salmonella ile infekte kanatlıların 
belirlenmesi amacı ile pek çok serolojik ve bakteri-
yolojik yöntemlerden yararlanılmaktadır (6,7). Bu 
çalışmada broylerlerde S. Enteritidis ve S. 
Typhimurium'a karşı oluşan antikorların ELISA ile 
saptanması, bununla birlikte; aynı kümeslerden 
drag sıvap yöntemi ile materyal alınarak her iki 
yöntem ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 

Kanatlı hayvanların Salmonella infeksiyonlarının 
teşhisi kanatlılardan ve çevresel örneklerden bak-
teriyolojik izolasyon, identifikasyon ve serolojik 
testleri içermektedir. Gerek insan gerekse kanatlı 
sağlığı  ile  ilgili olarak Salmonella infeksiyonları ile 
mücadelenin birinci basamağını sürülerin 
Salmonella’dan arî bir şekilde yetiştirilmesi oluştur-
maktadır (13,15). Kümeslerde portör taramaları 
bireysel olarak kanatlılardan alınan kan veya dışkı 
örneklerinin incelenmesi ile yapılmaktadır. Eskiden 
erişkinlerde Salmonella’ları rutin olarak belirlemek 
amacı ile kloakal sıvap yöntemi sıkça kullanılmak-
taydı. Ancak etkenin dışkı ile aralıklı olarak atılma-
sı dışkıdan kloakal sıvapla izolasyon şansını azalt 

 

maktadır. Ayrıca bireysel olarak kanatlılardan kan 
alınması da kanatlılarda strese neden olmakta ve 
işletmede çalışanlara iş yükü getirmektedir. Bu-
nunla birlikte, salmonellozis yönünden problem 
bulunan kümeslerin belirlenmesinde ayda bir drag 
sıvap almanın faydalı olacağı bildirilmiştir (13,16). 
Bu nedenle drag sıvap yöntemi ile kümeslerden 
materyal alındıktan sonra yalnızca salmonellozis 
yönünden problem tespit edilen işletmelerde por-
törlerin direkt olarak belirlenmesi için bireysel ola-
rak kan veya dışkı materyalinin alınarak inceleme-
sinin yapılması daha uygun olacaktır.  

Kanatlılar hiçbir klinik belirti göstermeden 
Salmonella etkenlerini taşıyabilirler, çevreyi 
kontamine edebilirler; bununla birlikte ürünleriyle 
de insanlarda gıda zehirlenmelerine neden olabilir-
ler. Bu nedenle bakteriyolojik çalışmaların yanı 
sıra kısa sürede sonuç veren, pratik ancak duyarlı 
serolojik testlerin de uygulanması gerekliliği birçok 
araştırıcı tarafından vurgulanmaktadır (1,2,11,12). 
ELISA’nın da diğer serolojik testlere oranla pratik 
ve güvenilir olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiş-
tir (1,2,22).    

Chart ve ark (11) yaptıkları çalışmada kloakal 
sıvap ile ELISA arasında yüksek bir korelasyon 

Tablo 1. Çalışma Sonuçlarının Toplu sunumu. 

 
İşletme No. 

ELISA veya Drag Sıvap         
Yöntemi ile  Pozitif               

Belirlenen İşletmelerden 
Alınan Serum Sayısı 

 
ELISA Pozitif            

Serum Sayısı (%) 

 
Drag Sıvap’tan Salmonella           

İzolasyonu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

20 

16 

18 

18 

16 

16 

18 

20 

18 

18 

20 

20 

10 (50,0) 

9 (56,3) 

12 (66,7) 

11 (61,1) 

10 (62,3) 

8 (50,0) 

5 (27,8) 

10 (50,0) 

5 (27,8) 

7 (38,9) 

9 (45,0) 

0 (0,0) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Enteritidis) 

+ (S. Typhimurium) 

0 

0 

+ (Serotiplendirilemedi) 

Toplam 218 96 (44,0) 10 
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olduğunu ifade etmişlerdir. Goncagül ve Çarlı (16), 
Bursa, İstanbul ve İzmir yörelerinde 20 adet da-
mızlık, 17 adet yumurtacı ve 13 adet broyler işlet-
mesinde tavuklardan Salmonella izolasyonu için 
kloakal sıvap ve drag sıvap metodlarının karşılaştı-
rılması amacıyla yaptıkları çalışmada kloakal sıvap 
metodu ile 5 S. Gallinarum, 4 S. Typhimurium ve 3 
S. Enteritiditis izole ederlerken; drag sıvap metodu 
ile 5 S. Gallinarum, 7 S. Typhimurium ve 6 S. 
Enteritidis saptadıklarını ve drag sıvap metodunun 
kloakal sıvap metoduna göre daha güvenilir oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada da drag sıvap 
yöntemi ile 50 işletmeden materyal alınmış ve 10 
(% 20,0) işletmeden izolasyon yapılmıştır. Çalış-
mada serolojik olarak pozitif tespit edilen iki işlet-
meden bakteriyolojik izolasyon yapılamaz iken; 
bakteriyolojik olarak izolasyon yapılan bir işletme 
ELISA ile negatif olarak tespit edilmiştir. Hem drag 
sıvap hem de ELISA ile negatif olarak belirlenen 
38 işletme bulunmaktadır. Çalışmada serolojik 
olarak pozitif tespit edilen iki işletmeden bakteriyo-
lojik izolasyon yapılamaması işletmelerde muhte-
melen çıkmış olan bir infeksiyona karşı antibiyotik 
kullanılmış olduğunu düşündürmektedir. Drag 
sıvap yöntemi ile pozitif olup ELISA ile negatif bir 
kümesin bulunması bu işletmede S. Enteritidis ve 
S. Typhimurium dışında bir Salmonella serotipinin 
bulunduğunu akla getirmektedir. Bununla birlikte 
çalışmada drag sıvap yöntemi ile materyal alımı-
nın, sağlıklı görünümlü ve hiçbir antibiyotik kullanıl-
mamış sürülerin Salmonella yönünden taranması 
amacıyla pratik ve etkin bir yöntem olduğu sonucu-
na varılmıştır. ELISA’nın da pratik ve güvenilir bir 
yöntem olduğu, drag sıvap yöntemi ile aralarında 
iyi bir korelasyon olduğu düşünülmekle birlikte; 
ticari kitin S. Enteritidis veya S. Typhimurium dışın-
da başka serovarların neden olduğu Salmonella 
infeksiyonlarını saptayamaması en önemli deza-
vantajı olarak düşünülmektedir.  

Yurdumuzda çeşitli Salmonella serotiplerinin varlı-
ğı yapılan serolojik çalışmalar ile de gösterilmiştir. 
Akalın (1), broyler damızlıklarda S. Enteritidis anti-
korları yönünden   % 21,7; Altay (2) % 39,6 pozitif-
lik bildirirlerken; Turan ve Ilgaz (23) ise S. 
Enteritidis ve S. Typhimurium antikorları yönünden 
kesimhaneden aldıkları broyler serumlarının  % 
1,07, yumurtacı tavuk serumlarının ise % 17,1’ini 
pozitif olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise ince-
lenen 900 serumun 96’sının (% 10,7) ELISA ile 
pozitif olduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan bir saha çalışması sonucunda aşılanmış 
anaçlardan alınan civcivlerin hayatlarının ilk üç 
haftasında S. Enteritidis infeksiyonuna yakalanma-
dığı belirlenmiş ve bu süre sonunda maternal anti-
kor seviyesinin hızla düştüğü bildirilmiştir (5). Bu 

çalışmada alınan kan serumları üçüncü haftadan 
sonra kesim günü (minimum 40–42. günde) alındı-
ğından ve serolojik olarak pozitif tespit edilen sürü-
lerin büyük bir kısmından drag sıvap yöntemi ile 
Salmonella suşu izole edildiğinden; ELISA ile pozi-
tif olarak tespit edilen civcivlerin pozitifliğinin 
maternal antikordan kaynaklandığı düşünülmemiş 
ve incelenen sürülerde infeksiyon bulunduğu kana-
atini uyandırmıştır. 

Ülkemizde kümeslerde hijyenik tedbirlerin yeterin-
ce ya da bilinçli olarak alınamaması, infeksiyonun 
teşhisi için yapılması gereken rutin kontrollerin 
düzenli yapılamayışı, infeksiyon etkenlerinin bulaş-
ma kaynaklarının yeterince belirlenememesi, işlet-
melerde bir infeksiyon çıktıktan sonra tedavinin 
uygun bir şekilde tamamlanamaması gibi neden-
lerle hastalığın insidensi artmaktadır. Pek çok ül-
kelerde tavuk paratifosu eradikasyon çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu amaçla, bakteriyolojik ve 
serolojik testler ile pozitif bulunan kanatlılar, hükü-
met ve sigorta şirketleri tarafından zorunlu kesime 
gönderilmekte ve yetiştiricilere tazminat ödenmek-
tedir (3). Ancak, yurdumuzda paratifo infeksiyon- 
ları henüz ihbarı mecburi kanatlı hayvan hastalık-
ları kapsamında bulunmamaktadır. Bu ve daha 
önce yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, bu 
durumun bir eksiklik olduğu düşünülmekle birlikte 
ve salmonellozisin tanısında bakteriyolojik izolas-
yon çalışmalarının yanı sıra serolojik çalışmaların 
da faydalı olduğu her ikisinin birlikte yürütülmesinin 
daha doğru olacağı; ayrıca yurdumuzda infeksi- 
yonun durumunun tam olarak ortaya konabilmesi 
için daha geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmala-
rın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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