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Broyler İç Organlarından Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ’in 
İzolasyonu ve İzole Edilen Suşların Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi 
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Özet: Bu araştırmada özel bir laboratuvara Aydın ve İzmir illerindeki işletmelerden getirilen 422 broyler ve broyler da-
mızlığa ait iç organ materyallerinden (bağırsak, karaciğer, kalp, ovaryum)  Salmonella türlerinin izolasyonu, bunlar içeri-
sinde Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ’in serotiplendirilmesi ve izolatların duyarlı oldukları antibi-
yotik gruplarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada incelenen materyallerin 47 (% 11,1 )’sinden Salmonella izolas-
yonu yapılırken; bunların 7 (% 14,9)’si Salmonella Enteritidis olarak serotiplendirilmiştir. Organlara göre Salmonella 
serotiplerinin izolasyon oranları, bağırsaktan % 4,2, ovaryumdan % 3,9, karaciğerden % 2,4, kalpten % 1,7; S. 
Enteritidis suşları göz önüne alındığında ise bağırsaktan % 0,7, ovaryumdan % 0,6, karaciğerden % 0,2 ve kalpten % 
0,2 olarak belirlenmiştir. Kırkyedi Salmonella izolatının enrofloksasine, kolistin sulfata oksitetrasikline, gentamisine, 
amoksisiline, doksisiline, linkomisin ve spektinomisine, neomisine ve trimetophrim-sulfamethoksazole duyarlılık oranları 
sırasıyla % 97,9, % 89,4, % 93,6, % 76,6, % 72,4 % 63,8, % 40,4, % 38,3 ve % 10,6 olarak saptanmıştır.  Ayrıca, izole 
ve identifiye edilen 7 S. Enteritidis suşunun ise enrofloksasin, kolistin sulfat, oksitetrasiklin ve amoksisiline % 100 
gentamisine % 85,7, linkomisin spektinomisin ve doksisiline % 71,4, neomisine % 28,5 oranlarında duyarlı olduğu belir-
lenmiştir. Sonuç olarak Aydın ve İzmir illerindeki broyler ve broyler damızlık işletmelerinde S. Enteritidis’in varlığı göste-
rilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, broyler, izolasyon, S. Enteritidis.  
 

The Isolation of Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis  from the Internal                                        
Organs of Broilers and Determination of the Antibacterial Susceptibility of the Isolated Strains 

 

Summary: The aim of the present study was to isolate Salmonella strains, to serotype Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Enteritidis and to determine the antibacterial susceptibility of the isolates from the internal organs 
(intestine, liver, heart and ovary) of the total of 422 broilers and broiler breeders brought from broiler enterprises in 
Aydin and Izmir to a private laboratory. It was observed that Salmonella was isolated from 47 (11.1 %) of the total 
samples from internal organs examined and 7 (14.9 %) isolates were serotyped as S. Enteritidis. The isolation rates of 
Salmonella serotypes with regard to the internal organs were % 4.2 from intestine; 3.9 %  from ovary; 2.4% from liver 
and 1.7 % from heart; and with regards to the strains of the S. Enteritidis were 0.7 % from intestine; 0.6 %  from ovary; 
0.2 % from liver and 0.2 % from heart. It was determined that the susceptibility ratios of 47 Salmonella strains isolated 
and identified were 97.9 %, 89.4 %, 93.6 %, 76.6 %, 72.4 %, 63.8 %, 40.4 %, 38.3 % and 10.6 % to enrofloxacin, 
colistin, oxytetracycline, gentamicin, amoxicillin, doxycillin, lincomycin-spectinomycin, neomicin and trimethoprime-
sulphametoxazole, respectively. Moreover, seven S. Enteritidis strains isolated and identified were found susceptible 
as 100 % to oxytetracycline, enrofloxacin, amoxicillin and colistin, 85.7 % to gentamicin, 71.4 % to lincomycin-
spectinomycin, doxycillin and 28.5 % to neomicine. These data demonstrate the presence of S. Enteritidis in broiler 
and broiler breeder flocks in İzmir and Aydın regions.  

Key words: Antibiotic sensitivity, broiler, isolation, S. Enteritidis.   

Giriş 

Salmonella’lar ve bunların neden olduğu 
infeksiyonlar tüm dünyada görülmektedir (13). Son 
sınıflandırmaya göre Salmonella cinsi içerisinde üç 
tür olup; bunlardan en önemlileri Salmonella 
enterica ve Salmonella bongori’dir. İnsan ve hay-
vanlarda infeksiyon oluşturan Salmonella suşla- 
rının % 99’u S. enterica subsp. enterica alt grubu-
na dâhil olup, bu grup çok fazla serotip içermekte-
dir (8, 11).  

Kanatlılarda ve insanlarda Salmonella enterica 
subsp. enterica serovar Enteritidis infeksiyonlarına 
dünyanın her yerinde olduğu (9, 18) gibi yurdu-
muzda da rastlandığı çeşitli kaynaklarda bildirilmiş-
tir (5, 12, 16, 19, 21, 22). Günümüzde 
Salmonella’ların patojenik olduğu, etkeni alan in-
san ve hayvanlarda fonksiyonel bozukluklar mey-
dana getirdikleri, S. Enteritidis’in zoonotik önemi-
nin bulunduğu bilinmektedir. Yalnızca kanatlı sağlı-
ğını tehdit etmeyen, aynı zamanda gıda kaynaklı 
Salmonella infeksiyonlarının önemli sorumluların-
dan olarak da bilinen Paratifoid Salmonella’lar, son 
yıllarda insanlardaki salmonellozis olgularından da 
izole edilmeleri nedeni ile dikkat çekmektedirler. 
Ülkemizdeki Salmonella infeksiyonlarında, insan 
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klinik örneklerinden sırasıyla S. Enteritidis, S. 
Typhimurium, S. Paratyphi B ve S. Typhi suşları 
izole edildiği bildirilmiştir (12).  

Kanatlı hayvanlarda görülen önemli bakteriyel ve 
zoonoz infeksiyonlardan birisi olan 
Salmonella’ların identifikasyonunda, etkenlerin iç 
organlardan izolasyonu önem taşımaktadır; çünkü, 
Salmonella’lar kanatlıların normal bağırsak flora-
sında bulunan ve dışkı ile aralıklı olarak atılabilen 
etkenlerdir  (13). Bununla birlikte, antibiyotiklerin 
bilinçsiz ve kontrolsüz olarak kullanılması sonu-
cunda zamanla antibiyotiklere dirençli suşların 
artması korunma ve tedavide güçlüklere neden 
olmaktadır (4). Türkiye’de ve dünyada 
Salmonella’ların tespiti ve antibiyotik duyarlılıkları-
nın saptanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır (1, 
5, 10, 14, 15). Carraminana ve ark. (9), İspanya’da 
133 Salmonella izolatının 19 antibiyotiğe karşı 
duyarlılıklarını incelemişler ve başta sulfadiazin (% 
96,2), neomisin (% 53,4), tetrasiklin (% 21,8) ve 
streptomisin (% 11,3) olmak üzere tüm izolatların 
inceledikleri bir veya birkaç antibiyotiğe karşı di-
rençli olduklarını bulmuşlardır. Gökçen ve Erganiş 
(14), İzmir ilinde yaptıkları çalışmada tavuklardan 
aldıkları 300 örnekten 4 farklı serotipe 
(S.Typhimurium, S. Gallinarum, S. Pullorum, S. 
Newington) ait 13 Salmonella suşu izole ettiklerini 
ve bu suşlardan S. Newington’un da Türkiye’de ilk 
kez identifiye edildiğini belirtmişlerdir. Çarlı ve ark. 
(10), 22 haftalık tavuk sürüsünden S. 
Typhimurium, S. Enteritidis ve S. Essen’i aynı hay-
vandan izole etmişlerdir. Aksakal (1), Van yöresin-
de tavuk, hindi, bıldırcın ve devekuşlarının dışkıla-
rında Salmonella türlerinin varlığı ve yaygınlığı ile 
antibiyotiklere duyarlılıklarını araştırmış % 4,08 
oranında Salmonella serotipi izole ve identifiye 
ettiğini bunlardan 10 (% 35,71)’unun S. Enteritidis 
olduğunu bildirmiştir. Kılınç ve Aydın (16), Kayseri 
yöresindeki 578 kanatlı örneğini salmonellozis 
yönünden incelenmiş ve izole edilen 61 adet 
Salmonella suşunun 33 (% 71,7)’ünü S. Enteritidis 
olarak serotiplendirmişlerdir. Türkyılmaz ve ark. 
(22), Aydın ilindeki etlik civcivlerden aldıkları 
kloakal sıvap örneklerinden % 4,1; Şengül ve 
Türkyılmaz (21) ise aynı yörede aldığı 50 drag 
sıvap örneğinin % 16’sından S. Enteritidis izole ve 
identifiye edildiğini bildirmişlerdir. 

Bu araştırmada da özel bir mikrobiyoloji 
laboratuvarına salmonellozis şüphesi ile Aydın ve 
İzmir illerindeki işletmelerden getirilen broylerler ve 
broyler damızlıklara ait iç organ materyallerinden 
(bağırsak, karaciğer, kalp, ovaryum)  
Salmonella’ların izole edilmesi, bunlar içerisinde 
zoonotik önemi bulunan S. Enteritidis’in 
serotiplendirilmesi ve izolatların duyarlı oldukları 

antibiyotik gruplarının belirlenerek, infeksiyonun 
sağaltımınına katkıda bulunulması, böylece tedavi 
giderlerinin azaltılması amaçlanmıştır. 
 

Gereç ve Yöntem 

Örnekler: Özel bir mikrobiyoloji laboratuvarına 
Haziran 2006 ve Aralık 2007 tarihleri arasında, 
Aydın ve İzmir illerindeki toplam 19 işletmeden (15 
broyler, 4 broyler damızlık) bakteriyolojik yoklama-
lar için salmonellozis şüphesi ile getirilen toplam 
422 kanatlıya (325 broyler, 97 broyler damızlık) ait 
iç organ (422 kalp, 422 karaciğer, 307 ovaryum, 
422 bağırsak) araştırma materyali olarak kullanıldı.  

İzolasyon ve İdentifikasyonda Kullanılan 
Besiyerleri: Salmonella suşlarının izolasyonu için 
zenginleştirme besi yeri Buffer Pepton Water 
(BPW) (Merck 1.07228), Muller-Kauffmann 
Tetrathionate/novabiocin Broth (MKTTn, Oxoid CM 
1048)  ve Rappaport Vassiliadis Soya Pepton 
Broth (RVSPB) (Merck 1.07700); ayırt edici besi 
yeri olarak MacConkey Agar (MCA) (Oxoid CM7), 
selektif besi yeri olarak Salmonella Shigella Agar 
(SSA) (Merc 1.07667) ve Brillant Green Phenol-
Red (BGPRA) Agar (Oxoid CM 0329) kullanıldı. 
Salmonella izolatlarının saf kültürlerini elde etmek 
için Blood Agar (Merck 1. 10886) (BA) ve Nutrient 
Broth (NB)’dan (Oxoid CM 0067) yararlanıldı. 
Salmonella identifikasyonunda Lassen’in üçlü tüp 
besi yeri, antibiyotik duyarlılık testinde Mueller-
Hinton Agar (MHA) (Merc 1.05437) kullanıldı. İzole 
edilen suşların cins düzeyinde identifikasyonlarının 
doğrulanması, ticari biyokimyasal bir test kiti (API 
20 E, Bio-Mérieux, France) ile yapıldı. 

Antiserumlar: Salmonella polivalan O (Poli 
Salmonella O antiserum; OMA 60801), grup 
(monovalent O:9; 59101) ve tip spesifik 
antiserumlar (H:g,m; 60441 ve H:m; 61117)  
BioRad (Richmond, USA) firmasından sağlandı.  

Antibiyotik Diskleri: Gentamisin (Oxoid, 10 mcg), 
eritromisin (Oxoid, 15 mcg), kolistin sulfat (Oxoid, 
10 mcg), enrofloksasin (Bayer, 10 mcg), 
oksitetrasiklin (Oxoid, 30 mcg), trimetoprim-
sulfametoksazol (Oxoid, 25 mcg), amoksisilin 
(Bayer, 25 mcg), linkomisin spektinomisin (Oxoid, 
50 mcg linkomisin+ 100 mcg spektinomisin),  neo-
misin (Difco, 30 mcg) ve doksisilin (Difco, 30 mcg) 
antibiyotik disklerinden yararlanıldı. 

Salmonella’ların İzolasyon ve İdentifikasyonu: 
Salmonella suşlarının izolasyon ve 
identifikasyonunda Uluslararası Standart Ofisi’nin 
(International Standart Office/ISO) önerdiği metot 
kullanıldı (3). Bunun için ön zenginleştirme, selektif 
zeginleştirme ve selektif-diferansiyel besi yerlerine 
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ekimler yapıldı. Aseptik olarak alınan kalp, karaci-
ğer, ovaryum ve bağırsak içeriğinden bir gram 
tartılarak 9 ml tamponlanmış BPW içerisine konul-
du. Tüpler 18–24 saat 37 °C’de inkube edildi. Bu-
radan 0,01 ml alınarak RVSPB ve MKTTn’a ekim 
yapıldı. MKTTn 37 °C’de, RVSPB 43 °C’de 24–48 
saat inkubasyona bırakıldı. Süre sonunda bu besi 
yerlerinden SSA ve BGPRA’lara ekimler yapıldı. 
Besi yerleri 37 °C’de 24–48 saat aerobik şartlarda 
inkübasyona bırakıldı. BGPRA agar üzerinde siyah 
merkezli, parlak kırmızı haleler ile çevrelenmiş 
kırmızı-pembe-beyaz opak renkli, SSA’da renksiz 
üreme gösteren koloni Salmonella şüpheli olarak 
değerlendirildi ve tipik özellik gösteren bir koloni-
den MCA’a ekim yapıldı. Oksidaz negatif olan şüp-
heli izolatlardan NB’a geçildi. Lassen’in üçlü tüp 
besi yerine ekimler yapılarak, bu besi yerinde üstte 
kırmızı renk dipte sarı renk ve siyahlaşma göste-
ren suşların identifikasyonu yapıldı (7, 17).  

Serotiplendirme: Biyokimyasal değerlendirme 
sonucunda Salmonella serotipi olduğundan şüphe-
lenilen koloniler MCA’da üretildikten sonra 
Salmonella polivalan-O-antiserumuyla süspanse 
edilerek karşılaştırıldı. Aglütinasyon oluştuğunda 
serotip tayini için ayrılarak işlem sonuçlandırıldı. S. 
Enteritidis suşlarının serotip belirlenmesinde; tüm 
suşların somatik O antijenleri grup ve tip spesifik 
antiserumları kullanılarak lam aglütinasyonu ile 
belirlendi. Somatik O ve kirpik H antijenleri belirle-
nen suşlar antiserum kullanılarak yapılan aglüti-
nasyon testi sonucunda Kauffmann-White şema-
sındaki antijenik formüllerine uygun olarak adlandı-
rıldı (7). 

Antibiyotik Duyarlılık Testi: İzole edilen suşların 
on adet farklı antibiyotiğe karşı olan duyarlılıkları-
nın saptanması Kirby Bauer disk diffüzyon yönte-
mine göre yapıldı (6). Sonuçlar Klinik ve 
Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI)’nün ge-
liştirdiği yorum kriterlerine dayanılarak duyarlı (S) 
orta derecede duyarlı (I) ve dirençli (R) olarak yo-
rumlandı (2).  

İstatistiksel Analiz: Kanatlıların organlarına göre 
Salmonella serotiplerinin izolasyon oranlarındaki 
farklılıkların önem derecesi kikare (x2) testi ile be-
lirlendi (20). 
 

Bulgular 

Bakteriyolojik İzolasyon ve İdentifikasyon: Ça-
lışmada incelenen iç organ örneklerinin 47           
(% 11,1)’sinden Salmonella suşu izolasyonu yapıl-
dı. Bu suşların 34’ü broylerlerden, 13’ü ise broyler 
damızlıklardan izole edildi.  

 

Serolojik İdentifikasyon:  İzole edilen 47 suşu- 
nun lam aglütinasyon testi ile serogruplandırma- 
sında 7 (% 1,7)’sinin D1 serogrubunda olduğu; 
hareketli olan suşların tamamının “faz 1” antiseru- 
mundan “g,m” ile; faz 2 antiserumlarından “1,7” ile 
aglütinasyon verdikleri görüldü. Bu nedenle suşla- 
rın antijenik formulleri “O9,12:g,m:1,7” olarak belir-
lendi ve 5 broylerlerden, 2 broyler damızlıklardan 
olmak üzere toplam 7 (% 1,7) suş S. Enteritidis 
olarak serotiplendirildi.  

İncelenen broylerlerden izole edilen Salmonella 
serotiplerinin organlara göre izolasyon sayıları ve 
oranları Tablo 1 gösterilmiştir.  

Tablo 1’de ifade edildiği gibi bağırsaktan % 4,2, 
ovaryumdan % 3,9, karaciğerden % 2,4, kalpten  
% 1,7 oranında Salmonella suşu izolasyonu ger-
çekleştirildi. Salmonella suşlarının değişik organ-
lardan izolasyon oranlarındaki farklılık istatistiksel 
olarak önemsiz bulundu. İzole edilen S. Enteritidis 
suşları göz önüne alındığında ise bağırsaktan      
% 0,7, ovaryumdan % 0,6, karaciğerden % 0,2, 
kalpten % 0,2 izolasyon gerçekleştirildi. Bu oranlar 
arasındaki fark da istatistiksel olarak önemsiz bu-
lundu.  

Antibiyotik Duyarlılık Test Sonuçları: İzole ve 
identifiye edilen 47 adet Salmonella izolatının anti-
biyotiklere duyarlılık test sonuçları Tablo 2’de gös-
terilmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi suşlar enrofloksasine        
% 97,9, kolistin sulfata % 89,4, oksitetrasikline     
% 93,6, gentamisine % 76,6, amoksisiline % 72,4, 
doksisiline  % 63,8, linkomisin spektinomisine      
% 40,4, neomisine % 38,3, trimetoprim-
sulfametoksazole % 10,6 oranlarında duyarlı bulu-
nurken; eritromisine % 100, trimetoprim-
sulfametoksazole % 61,7, linkomisin spektinomi- 
sine % 34,0, amoksisiline % 25,6,  gentamisine   
% 21,2, doksisiline % 17,0,  kolistin sulfata % 4,2, 
neomisine % 4,2, enrofloksasine  % 2,1 oranların-
da dirençli olarak tespit edildiler. İzole ve identifiye 
edilen 7 adet S. Enteritidis suşunun antibiyotiklere 
duyarlılık test sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3’de görüldüğü gibi suşlar enrofloksasin, 
kolistin sulfat, oksitetrasiklin ve amoksisiline         
% 100, gentamisine % 85,7, linkomisin 
spektinomisin ve doksisilline % 71,4, neomisine % 
28,5 oranlarında duyarlı bulunurken; eritromisine 
% 100, trimetoprim-sulfametoksazole % 57,1ve 
gentamisine % 14,2 oranlarında dirençli olarak 
tespit edildi. 

 

 



30 

Broylerlerde Salmonella Enteritidis’in teşhisi…                                                                       Erciyes Üniv Vet Fak Derg 5(1) 27-33, 2008 

  

Tablo 1. Salmonella izolatlarının organlara göre izolasyon sayıları ve oranları. 

İzolasyon               
Kaynağı  

İncelenen               
Materyal                 

Sayısı 

İzole edilen Salmonella  
Serotipi sayısı (n=47) 

İzole edilen S.  
Enteritidis sayısı (n=7) 

n % n % 

Bağırsak 
Ovaryum 
Karaciğer 
Kalp 

422 
307 
422 
422 

18 
12 
10 
7 

4,2 
3,9 
2,4 
1,7 

3 
2 
1 
1 

0,7 
0,6 
0,2 
0,2 

  X2=6,60, P>0,05 X2=1,79, P>0,05 

Tablo 2. Salmonella izolatlarının antibiyotiklere duyarlılık ve dirençlilik durumları.  

Antibiyotik 
Etken Maddeleri 
  

Dirençli 

n % n % 

Enrofloksasin 

Kolitsin sulfat 

Oksitetrasiklin 

Gentamisin 

Amoksisilin 

Doksisilin 

Linkomisin spektinomisin 

Neomisin 

Trimetoprim-Sulfametoksazol 

Eritromisin 

1 

2 

0 

10 

12 

8 

16 

2 

29 

47 

2,1 

4,2 

0,0 

21,2 

2,56 

17,0 

34,0 

4,2 

61,7 

100,0 

46 

42 

44 

36 

34 

30 

19 

18 

5 

0 

97,9 

89,4 

93,6 

76,6 

72,4 

63,8 

40,4 

38,3 

10,6 

0,0 

Duyarlı 

Tablo 3. S. Enteritidis izolatlarının antibiyotiklere duyarlılık ve dirençlilik durumları. 

Antibiyotik 
Etken Maddeleri 
  

Dirençli 

n % n % 

Enrofloksasin 

Kolitsin sulfat 

Oksitetrasiklin 

Amoksisilin 

Gentamisin 

Linkomisin spektinomisin 

Doksisilin 

Neomisin 

Trimetoprim-Sulfametoksazol 

Eritromisin 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14,2 

0,0 

0,0 

0,0 

57,1 

100,0 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

2 

0 

0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

85,7 

71,4 

71,4 

28,5 

0,0 

0,0 

Duyarlı 
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Tartışma ve Sonuç 

Salmonella’lar insan ve hayvanlarda sindirim siste-
mi infeksiyonlarına neden olmakla birlikte önemli 
gıda kaynaklı patojenler arasında sayılmaktadırlar. 
Bu araştırmada özel bir laboratuvara salmonellozis 
şüphesi ile getirilen toplam 422 broyler ve broyler 
damızlığa ait iç organ materyalinden 
Salmonella’ların izole edilmesi, bunlar içerisinde 
zoonoz özellikteki S. Enteritidis’in serotiplendiril- 
mesi; ayrıca izolatların duyarlı oldukları antibiyotik 
gruplarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Aydın ilin-
de önceki yıllarda yapılan iki araştırmada da 
broylerlerden Salmonella izole edilmesi de bu yö-
rede broylerlerde salmonellozis bulunduğu sonu-
cunu desteklemektedir (21, 22). Yapılan bu çalış-
maların sonucunda salmonellozisin yöredeki varlı-
ğı bir kez daha ortaya konulmuş ve izolasyon yapı-
lan işletmeler bilgilendirilmiştir.  

Yapılan çalışmada % 11,1 oranında (47 suş) 
Salmonella izolasyonu yapılırken; izolatların % 
14,9’u S. Enteritidis (7 suş) olarak serotiplendiril- 
miştir. İncelenen kanatlı örneklerindeki Salmonella 
izolasyon oranının Türkyılmaz ve ark. (22)’dan 
yüksek, Şengül ve Türkyılmaz (21)’ün bildirdiğin-
den düşük, Kalender ve Muz (15)’un, Kılınç ve 
Aydın (16)’ın yapmış olduğu çalışmalardaki 
Salmonella izolasyon oranları ile paralellik göster-
diği görülmüştür. Bu çalışmalardaki Salmonella 
izolasyon oranlarındaki farklılıklar incelenen örnek 
sayısına, materyal alınan dönemdeki Salmonella 
yaygınlığına ve çalışmalarda kullanılan örnekleme 
yöntemlerinin değişik olmasına dayandırılabilir. 

Özbey ve Ertaş (19), inceledikleri 1250 adet kar-
kas, bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve dalaktan 
hem kültür hem de polimeraz zincir reaksiyonu 
(PZR) kullanarak Salmonella’ları izole ve identifiye 
etmeye çalışmışlar; sırası ile % 12, % 7,2, % 4,   
% 2 ve % 1,6 oranlarında pozitiflik tespit ettiklerini 
ve çalışmanın sonucunda da Elazığ ilinde kanatlı-
larda salmonellozisin yaygın olarak görüldüğünü 
bildirmişlerdir. Kalender ve Muz (15) bağırsak, 
karaciğer, safra kesesi ve dalaktan sırasıyla % 9, 
% 5, % 3, % 3 Salmonella izole ettiklerini bildirmiş-
lerdir. Bu çalışmada da bağırsaktan, ovaryumdan, 
karaciğerden, kalpten sırasıyla % 4,2, % 3,9        
% 2,4, % 1,7 oranında Salmonella suşu; % 0,7,    
% 0,6, % 0,2, % 0,2 S. Enteritidis izolasyonu ger-
çekleştirilmiştir. Diğer organlara göre bağırsaktan 
izolasyonunun yüksek olması Salmonella etkenle-
rinin bağırsakta bulunmasına bağlanabilir. Bununla 
birlikte diğer iç organlardan da etken izole edilmesi 
etkenlerinin infeksiyonun değişik aşamalarında 
bağırsak dışında diğer iç organlara da bulunabile-
ceğini göstermektedir. 

Hem yurdumuzda hem de diğer ülkelerde 
Salmonella suşlarının antibiyotiklere duyarlılık ve 
dirençlilik durumlarının belirlendiği çalışmalar bu-
lunmaktadır. Oliveira ve ark. (18), Brezilya’da ka-
natlı ve gıda orjinli 91 S. Enteritidis izolatında anti-
biyotik duyarlılığını incelemişler; izolatların           
% 15,4’ünde tetrasikline, % 5,5’inde gentamisine, 
% 3,3’ünde trimetophrime, % 1,1’inde ampisiline 
direnç tespit etmişlerdir. Kayseri yöresinde ise 
izolatların % 100’ü penisiline, % 20’si ampisiline, 
% 95’i eritromisine, % 23’ünün neomisine dirençli 
olduğu belirlenmiştir (16). Bu çalışmada incelenen 
Salmonella suşlarının eritromisine % 100, 
trimetoprim-sulfametoksazole % 61,7, linkomisin 
spektinomisine % 34,0, amoksisiline % 25,6,  
gentamisine % 21,2, doksisiline % 17,0,  kolistin 
sulfata % 4,2, neomisine % 4,2, enrofloksasine          
% 2,1; S. Enteritidis suşlarının eritromisine % 100, 
trimetoprim-sulfametoksazole % 57,1, gentamisine 
% 14,2 oranlarında oranlarında dirençli olarak tes-
pit edilmiştir. İzole edilen Salmonella’ların incele-
nen antibiyotiklere direnç oranlarının yüksek oldu-
ğu görülmüştür. Bu durum, araştırmanın yapıldığı 
işletmelerde yetiştirilen broylerlerde koruyucu ve 
sağaltım amaçlı antibiyotik kullanımının olmasına 
bağlanmıştır. Sağaltımda antibiyotiklerin seçimin-
den önce antibiyogram yapılarak, gelişigüzel anti-
biyotik kullanımını ve suşların antibiyotiklere direnç 
kazanımlarının önlenebileceği ve yetiştiricilikte 
koruyucu amaçlı kullanılan antibiyotiklerin sağaltım 
amacıyla kullanılmamasının daha yararlı olacağı 
sonucuna varılmıştır.  

Aydın ve İzmir illerinde broylerler ve broyler damız-
lıklarda Salmonella’ların varlığı ve yaygınlığı üzeri-
ne yapılan bu çalışmada, % 11,1  (bunların          
% 14,9’u S. Enteritidis) oranında Salmonella 
serotipi izole edilmiştir. İzole edilen Salmonella 
suşların % 27,7’sinin (izolatların % 15,4’ü  S. 
Enteritidis) broyler damızlık işletmelerinden olması 
önem arz etmektedir. İşletmelerde hastalığın teda-
visinin oksitetrasiklin, enrofloksasin, amoksisilin ve 
kolistin sulfat gibi duyarlı antibiyotik gruplarıyla 
gerçekleştirilmesi; bununla birlikte vertikal bulaşma 
özelliğine sahip, iyi pişirilmemiş kanatlı etini ve 
yumurtasını tüketen insanlarda gıda zehirlenmesi-
ne neden olan kanatlı salmonellozisinden korun-
mak için tip spesifik aşıların hazırlanmasına yöne-
lik çalışmaların yapılmasına, Salmonella serotiple- 
rinin dağılımının ve antibiyotik duyarlılıklarının böl-
gelere göre farklılık göstermesi nedeni ile tüm Tür-
kiye çapında geniş kapsamlı epidemiyolojik çalış-
maların yapılmasının gerektiği sonucuna varılmış-
tır. Özellikle infeksiyonların kısa sürede ve doğru 
bir şekilde belirlenebilmesi için konvansiyonel yön-
temler ile birlikte PZR gibi kısa sürede sonuç veren 
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ve güvenilir yöntemlerin laboratuvar- larda kullanıl-
masının da oldukça faydalı olacağı düşünülmekte-
dir. 
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