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ÖZET
AMAÇ: Bu çalışmada, Bandırma’da bulunan ticari yumurtacı tavuk sürülerinde termofilik
Campylobacter spp. prevalansının ve elde edilen izolatların değişik antibiyotiklere
duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Ağustos 2013-Şubat 2014 döneminde, 9 adet ticari yumurtacı tavuk kümesi
ziyaret edildi ve toplam 362 adet taze dışkı örneği alındı. Dışkı örneklerinden Modified Charcoal
Cefaperazone Deoxycholate Agar’a direkt ekimler yapıldı ve mikroaerofilik koşullarda 42°C’de
48 saat inkübe edildi. Campylobacter şüpheli koloniler morfolojik ve biyokimyasal
karakterlerine göre identifiye edildi. İzolatların antibiyotiklere duyarlılıkları agar disk difüzyon
yöntemi ile belirlendi.
BULGULAR: Bakteriyolojik analiz sonucunda, 9 kümesin tamamından (%100) ve örneklerin
%39,8’inden Campylobacter spp. izolasyonu gerçekleşti. İzole edilen 144 adet Campylobacter
izolatının 88’i C. jejuni (%61,1) ve 56’sı C. coli (%38,9) olarak identifiye edildi. Antibiyotik
duyarlılık test sonuçlarına göre, C. jejuni ve C. coli izolatlarının tetrasikline sırasıyla %46,6 ve
%50 oranlarında dirençli oldukları bulundu. Florokinolonlara (siprofloksasin ve enrofloksasin)
direnç oranlarının ise sırasıyla C. jejuni izolatlarında %62,5 ve %27,3, C. coli izolatlarında %82,1
ve %71,4 olduğu tespit edildi.
SONUÇ: Termofilik Campylobacter türlerinin ticari yumurtacı sürülerde yüksek prevalansa
sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, C. jejuni ve C. coli izolatlarının tetrasiklin, siprofloksasin ve
enrofloksasine yüksek oranda dirençli oldukları tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Campylobacter spp., Ticari yumurtacı tavuk, Prevalans
SUMMARY
OBJECTIVE: This study was aimed to determine the prevalence and antibiotic susceptibilities of
thermophilic Campylobacter spp. in commercial layer flocks in Bandirma.
METHODS: Nine commercial layer flocks were visited between August 2013 and February
2014, and a total of 362 fresh fecal specimens were collected from chickens. Fecal specimens
were inoculated onto the Modified Charcoal Cefaperazone Deoxycholate Agar and incubated
at 42 °C for 48 h. Colonies suspected for Campylobacter spp. were identified at species level by
morphological and biochemical characters. The antibiotic susceptibilities of the isolates were
determined by using the disk diffusion method.
RESULTS: As a result of the bacteriological analysis, Campylobacter spp. was isolated from all
flocks (100%) and 39,8% of all the analysed samples. Eighty eight of 144 Campylobacter
isolates C. jejuni (61,1%) and 56 of 144 Campylobacter isolates C. coli (38,9%) were identified.
According to the results of antibiotic susceptibility test, the isolates of C. jejuni and C. coli were
found to be resistant to tetracycline at the rates of 46,6% and 50% respectively. Resistance
rates to the fluoroquinolones (ciprofloxacin and enrofloxacin) were found to be 62,5% and
27,3% for C. jejuni isolates and to be 82,1% and 71,4% for C. coli isolates, respectively
CONCLUSION: The prevalence of thermophilic Campylobacter spp. was determined to be high
in commercial layer flocks. Also, it was found that the isolates of C. jejuni and C. coli are highly
resistant to tetracycline, ciprofloxacin and enrofloxacin.
Key words: Campylobacter spp., Commercial layer flock, Prevalence
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Ticari Yumurtacı Tavuklarda Termofilik Campylobacter Türleri
GİRİŞ

GEREÇ VE YÖNTEM

Termofilik Campylobacter türleri, tüm dünyada,
insanlarda gastrointestinal enfeksiyonlara neden olan
önemli patojenlerdir. Enfeksiyonların çoğundan C. jejuni
ve C. coli sorumludur. Dünya Sağlık Örgütü, Batı
Avrupa’da yaşayan insanların yaklaşık %1’nin her yıl
Campylobacter enfeksiyonuna maruz kaldığını tahmin
1
etmektedir. Türkiye`de gastroenterit etkeni olarak
Campylobacter cinsi bakterilerin izolasyon sıklığı % 1-13
2
olarak
bildirilmiştir.
Bakteri
insanlarda
ciddi
enfeksiyonlar oluştururken, evcil ve yabani hayvanların
bağırsaklarında kommensal olarak yaşamaktadır.
Özellikle
kanatlı
hayvanlar
bakterinin
önemli
rezervuarlarıdır ve kontamine kanatlı etleri insanlardaki
3
enfeksiyonun
birincil
kaynağıdır.
İnsanlardaki
Campylobacter enfeksiyonlarının yaklaşık %50-70
4
oranında tavuk kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir.
Campylobacterler, deve kuşu hariç, kanatlı hayvanların
bağırsaklarında kommensal olarak kolonize olmaktadır.
Kommensalizm, bakterinin kanatlıya patojenik olmadan
girmesi ve intestinal mukozaya kolonize olması sonrası
1
şekillenmektedir. Humprey ve ark. 21 farklı ülkeden
topladıkları veriler ışığında, ortalama olarak, tavuk
sürülerinin %58,7, hindi sürülerinin %78 ve ördek
sürülerinin %38 oranında Campylobacter pozitif olduğunu
bildirmişlerdir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda, damızlık
kümeslerde %87,2, etlik piliç kümeslerde %93,1
5
düzeyinde pozitiflik belirlenmiştir.
Campylobacter enfeksiyonlarının tedavisinde ilk tercih
edilen antibiyotik grubu kinolon ve makrolidlerdir.
Tetrasiklinler nadiren de olsa klinik olgularda tercih
edilebilmektedir. Bakteriyemi ve diğer sistemik
enfeksiyonlar gibi ciddi olgularda ise intravenöz
6,7
aminoglikozid
tedavisi
uygulanmaktadır.
Campylobacter spp.’lerin makrolidlere ve florokinolonlara
8-10
direnç
geliştirdikleri
rapor
edilmiştir.
Bu
antibiyotiklerin çiftlik hayvanlarında sıklıkla kullanımının
direnç gelişimine neden olduğu ve hayvansal orijinli gıda
maddelerinin dirençli Campylobacter spp.’lerin insanlara
bulaşmasında
önemli
bir
kaynak
olduğu
7,11,12
bildirilmektedir.
Diğer ülkelerde, ticari yumurtacı tavuklardan termofilik
Campylobacter
spp.
izolasyonu
ve
izolatların
antibiyotiklere duyarlılıkları ile ilgili az da olsa çalışmalar
13,14
bulunmaktadır.
Ülkemizde ise, bilgimiz dâhilinde, bu
konuda yapılan herhangi bir çalışma yoktur. Bu
çalışmada, Bandırma’da bulunan ticari yumurtacı tavuk
sürülerinde termofilik Campylobacter spp. prevalansının
ve elde edilen izolatların değişik antibiyotiklere
duyarlıklarının
belirlenmesi
amaçlandı.

Örneklerin toplanması: Ağustos 2013-Şubat 2014
döneminde, Bandırma’da bulunan 9 ticari yumurtacı sürü
ziyaret edildi ve toplam 362 adet taze dışkı örneği alındı.
Dışkı örneklerinin her biri, ayrı olarak, steril peptonlu su
(CM0009, Oxoid) bulunan tüpler içine alındı, soğuk
ortamda en kısa zamanda laboratuara ulaştırıldı ve 4 saat
içinde izolasyon amacıyla değerlendirildi.
İzolasyon ve identifikasyon: Her bir dışkı örneğinden
Modified Charcoal Cefaperazone Deoxycholate Agar
(mCCDA) (CM739, SR155, Oxoid)’a direkt ekim yapıldı ve
mikroaerofilik koşullarda (BR60, Oxoid) 42C’de 48 saat
inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında katı besiyerlerinde
gözlenen koloniler termofilik Campylobacter türleri
açısından değerlendirmeye alındı. Öncelikle koloni
morfolojileri değerlendirilerek belirlenen şüpheli
koloniler, hippurat hidrolizi, TSI’da H2S üretimi, oksidaz,
katalaz, hareket, üreaz, nitrat indirgenme testi ile birlikte
nalidiksik asit ve sefolitin duyarlılık test sonuçlarına
15,16
dayanılarak tür düzeyinde identifikasyonları yapıldı.
Antimikrobiyal duyarlılık testi: Her bir izolatın ampisilin
(10μg), gentamisin (10μg), amikasin (10μg), kanamisin
(30μg), streptomisin (10μg), tetrasiklin (30μg),
siprofloksasin (5μg), enrofloksasin (5μg), kloramfenikol
(30μg) ve eritromisin (15μg) olmak üzere 10 farklı
antimikrobiyal ajana karşı direnç/duyarlılık profilleri
belirlenmesi amacı ile agar disk difüzyon tekniği
17
uygulandı. Her bir suşa ait mCCDA üzerinde gelişen
kolonilerden 1 adedi seçildi ve 5 ml Brucella Broth
TM
(211088, BBL ) içeren sıvı besiyerine pasajı yapıldı. Sıvı
kültür ortamları 0.5 McFarland standart bulanıklığına
ulaşana kadar, mikroaerofilik koşullarda, 42C’de 48
saate kadar inkübasyona bırakıldı. Kültür yoğunluğu 0.5
McFarland bulanıklığına ayarlanan her bir inokulumdan
100 l alınarak, %5 koyun kanlı Mueller Hinton Agar’a
(CM0337, Oxoid) pasajları yapıldı, steril cam baget
yardımı ile tüm agar yüzeyine yayıldı ve antimikrobiyal
ajanlara ait diskler uygun aralıklarla yerleştirildi. Tüm
kültürler mikroaerofilik koşullarda 37C’de 48 saat
inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrasında, agar
yüzeyinde her bir antimikrobiyal ajana karşı oluşan
inhibisyon zon çapları ölçüldü ve sonuçlar Clinical and
Laboratory Standards Institute kriterlerine göre
“dirençli”, “orta derece duyarlı” veya “duyarlı” olarak
18
yorumlandı.
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BULGULAR

saptandı. İzole edilen 144 adet Campylobacter izolatının
88’i C. jejuni (%61,1) ve 56’sı C. coli (%38,9) olarak
identifiye edildi. Sürülere ait bazı yetiştirme özellikleri ile
izolasyon ve identifikasyon sonuçları Tablo 1’ de
verilmiştir.

Termofilik Campylobacter türlerinin prevalansı:
İzolasyon çalışmaları sonucunda, örnek alınan 9 kümesin
tamamından (%100) ve örneklerin %39,8 (144/362)’inden
Campylobacter spp. izolasyonu gerçekleşti. Sürü bazında
Campylobacter spp. prevalansı %19,5 ile %67,5 aralığında

Tablo1. Ticari yumurtacı sürülerde izolasyon ve identifikasyon sonuçları
Kümes
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOPLAM

Irk

Yaş
(Hafta)
35
37
38
43
44
56
63
65
80

Lohmann
Lohmann
Hy-Line
Lohmann
Hy-Line
Lohmann
Lohmann
Lohmann
Lohmann

Hayvan
sayısı
17.430
20.680
19.712
22.141
21.015
17.898
16.518
18.752
18.930

Örnek
Sayısı
38
42
41
41
43
39
38
40
40
362

Campylobacter
örnek sayısı (%)
15 (39,5)
12 (28,6)
8 (19,5)
18 (43,9)
11 (25,6)
17 (43,6)
16 (42,1)
20 (50)
27 (67,5)
144 (39,8)

Termofilik Campylobacter türlerinin antimikrobiyal
duyarlılık profilleri: Antimikrobiyal ajanlara karşı C. jejuni
ve C. coli izolatlarının disk difüzyon yöntemi ile belirlenen
direnç/duyarlılık profilleri Tablo 2’de verilmiştir. Test
sonuçlarına göre C. jejuni (n=88) ve C. coli (n=56)
izolatlarının tümü aminoglikozidlere (amikasin, kanamisin
ve streptomisin) ve gentamisine değişik oranlarda orta
derecede duyarlı ve duyarlı olduğu belirlendi. β-laktam
grubu üyesi ampsiline C. jejuni ve C. coli izolatlarının %10,2
ve %1,78 oranlarında dirençli olduğu tespit edildi. C. jejuni

spp.

pozitif

C. jejuni
(%)
9
6
3
13
8
11
10
13
15
88 (61,1)

C. coli
(%)
6
6
5
5
3
6
6
7
12
56 (38,9)

(%46,6) ve C. coli (%50) izolatlarının yüksek oranda
tetrasikline dirençli oldukları bulundu. Florokinolonlara
(siprofloksasin ve enrofloksasin) direnç oranlarının sırasıyla
C. jejuni izolatlarında %62,5 ve %27,3, C. coli izolatlarında
%82,1 ve %71,4 olduğu tespit edildi. Çoklu direnç profilleri
değerlendirildiğinde; 19 adet (%21,6) C.jejuni izolatının
tetrasiklin/siprofloksasine/enrofloksasine dirençli olduğu,
21 adet C. coli (%37,5) izolatının tetrasiklin/nalidiksik
asit/siprofloksasin/enrofloksasine
dirençli
oldukları
belirlendi.

Tablo 2. C. jejuni ve C. coli izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları
Antimikrobiyal ajan

Ampisilin
Gentamisin
Amikasin
Kanamisin
Streptomisin
Tetrasiklin
Siprofloksasin
Enrofloksasin
Kloramfenikol
Eritromisin

C. jejuni
(n=88)
R
9
41
55
24
2

I
27
8
3
5
5
45
20
16
2
2

Direnç
(%)
S
52
80
85
83
83
2
13
48
86
84

10.2
46.6
62.5
27.3
2.27

C. coli
(n=56)
R
1
28
46
40
-

I
44
17
11
5
2
20
10
20
-

Direnç
(%)
S
11
39
45
51
54
8
6
56
56

1.78
50.0
82.1
71.4
-

Dirençli (R), Orta dereceli duyarlı (I), Duyarlı (S)
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TARTIŞMA
Campylobacteriosis tüm dünyada yaygın olan ve halk
sağlığını tehdit eden önemli bir zoonozdur. Son yıllarda,
insanlarda Campylobacter enfeksiyonlarının insidansında
6
artışlar dikkat çekicidir. Enfeksiyondan korunmadaki
temel noktalardan biri kanatlı sürülerinin Campylobacter
ile enfeksiyonunun engellenmesidir. Bu hedefteki ilk
yaklaşım, etlik piliç sürülerdeki Campylobacter
kolonizasyonun
engellenmesi
ve
dolayısıyla
kesimhanelere Campylobacter taşımayan sürülerin
3
ulaştırılmasıdır.
Karkasların
Campylobacter
ile
kontaminasyon
düzeyinin
2
logaritmik
değer
düşürülmesinin campylobacteriosis vakalarında 30 kat
19
azalmaya neden olacağı bildirilmiştir. Kanatlılarda sürü
bazında gerçekleştirilen çalışmalar daha çok etlik piliç ve
damızlık kümeslerde yoğunlaşmıştır. Türkiye’de ve diğer
ülkelerde yapılan çalışmalar, tavuk sürülerinin %2,9-100,
hindi sürülerinin %20-100 ve ördek sürülerinin %0-88
oranlarında
Campylobacter
pozitif
olduğunu
1,20-22
göstermektedir.
Ülkemizde yapılan bir çalışmada,
kazlardan
alınan
kloakal
sürüntü
örneklerinin
23
tamamından (%100) C. jejuni izole edilmiştir. Hariharan
13
ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada, yumurtacı
tavuklardan alınan sekum örneklerinin %56,3’ü
Campylobacter spp. pozitif bulunmuştur. Bu çalışmada,
örnek alınan ticari yumurtacı tavuk sürülerinin
tamamından (%100) Campylobacter spp. izole edilmiştir.
Sürü bazında Campylobacter spp. prevalansı ise %19,5 ile
%67,5 aralığında tespit edilmiştir (Tablo 1). Bu yüksek
sürü pozitifliği ve prevalans, çalışmanın yürütüldüğü
bölge dikkate alındığında önemli bulunmuştur. Bandırma
ve çevresi, Ülkemizin büyük kanatlı işletmelerinin yer
aldığı ve ticari tavuk yetiştiriciliğinin yoğun olarak
yapıldığı bir bölgedir. Etlik piliç, ticari yumurtacı ve
damızlık gibi farklı yetiştirme tiplerine sahip kümesler
bölgede yoğun ve birbirine oldukça yakın bulunmaktadır.
Bu durum ve çalışmada elde edilen sonuçlar, ticari
yumurtacı sürülerin, etlik piliç ve damızlık sürülerin
Campylobacter enfeksiyonları için potansiyel bir kaynak
olabileceğini akla getirmektedir.
Hayvansal kaynaklı gıda üretimi amacıyla yetiştirilen
çiftlik
hayvanlarındaki
patojen
bakterilerde
antimikrobiyal ajanlara karşı direncin gelişmesi halk
sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu
noktadan hareketle, ulusal düzeydeki hastalık izleme
programlarıyla, kanatlı sürülerindeki Campylobacter
türlerinin antimikrobiyal direnç durumlarının ortaya
konulması gerekmektedir. Bu çalışmada, C. jejuni ve C.
coli izolatlarının ampisiline sırasıyla %10,2 ve %1,78,
tetrasikline %46,6 ve %50 oranlarında dirençli oldukları
saptandı. Ülkemizde ve diğer ülkelerde termofilik
Campylobacterlerin antimikrobiyal direnç profilleri ile
Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:4 Sayı:2 Ağustos 2015

ilgili yapılan çalışmalarda benzer bulgular ortaya
22
konmuştur. Yıldırım ve ark. broyler sürülerden izole
ettikleri C. jejuni ve C. coli izolatlarında ampisiline
direnç oranlarını sırasıyla %59,2 ve %54,9, tetrasikline
direnç oranlarını ise %42 ve %58,1 olarak bulmuşlardır.
24
Abay ve ark., tavuk karkaslarından izole ettikleri C.
jejuni izolatlarının ampisilin ve tetrasikline sırasıyla
%34 ve %56 oranlarında dirençli olduklarını tespit
10
etmişlerdir. Cokal ve ark., etlik piliç sürülerden izole
edilen C. jejuni ve C. coli izolatlarının tetrasikline %76,3
ve %55,2 oranlarında dirençli olduklarını, ampisiline ise
tamamının duyarlı olduğunu bildirmiştir. Hariharan ve
13
ark. tavuk orijinli C. jejuni ve C. coli izolatlarının
ampisiline %0 ve %10,3, tetrasikline %33,3 ve %59
oranlarında dirençli olduklarını rapor etmiştir. Bester
25
ve Essack, etlik piliç ve yumurtacı tavuk orijinli C.
jejuni izolatlarının ampisiline sırasıyla %32,1 ve %7,1,
tetrasikline %98,2 ve %100 oranlarında dirençli
26
olduklarını bulmuşlardır. Rahimi ve ark.
tavuk
karkaslarından izole edilen C. jejuni ve C. coli
izolatlarının ampisiline sırasıyla %33 ve %19,
tetrasikline %79,7 ve %66,7 oranlarında dirençli
olduklarını tespit etmiştir. Diğer araştırıcılar tarafından
da Campylobacterlerin tetrasikline yüksek oranda
27,28
dirençli oldukları bildirilmiştir.
Bu çalışmanın
sonuçlarına benzer olarak, Campylobacter türlerinin
gentamisin, eritromisin ve kloramfenikol’e yüksek
duyarlılık oranları diğer çalışmalarda da rapor
10,13,23,26
edilmiştir.
Ülkemizde,
florokinolonlar
kanatlı
sektöründe
bakteriyel enfeksiyonlara karşı tedavi amaçlı olarak
sıklıkla
kullanılmaktadır.
Dünya
genelinde,
florokinolonların bu amaçla kullanımından sonra
Campylobacterlerin
florokinolonlara
direnç
geliştirdikleri değişik araştırıcılar tarafından rapor
28,29
edilmiştir.
Özellikle İspanya’da, son on yılda C.
jejuni’ nin siprofloksasine direnç oranının %99’lara
27
24
ulaştığı bildirilmiştir.
Abay ve ark.,
tavuk
karkaslarından izole ettikleri C. jejuni izolatlarının
siprofloksasine ve enrofloksasine direnç oranlarını
sırasıyla %93 ve %88 olarak tespit etmişlerdir. Cokal ve
10
ark., etlik piliç sürülerden izole edilen C. jejuni ve C.
coli izolatlarının siprofloksasine %74,2 ve %65,5 ve
enroloksasine %15,5 ve %51,7 oranlarında dirençli
29
olduklarını rapor etmişlerdir. Savaşan ve ark. 2000
yılında izole edilen tavuk kökenli C. jejuni ve C.coli
izolatlarının siprofloksasine sırasıyla %70,6 ve %78,1 ve
enrofloksasine %72,1 ve %84,4 dirençli olduklarını
bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar, bu antibiyotiklere
direnç oranlarının 1987 ve 1992 yılı izolatlarında çok
daha düşük olduğunu, Türkiye’de Campylobacterlerin
kinolon dirençliğinin 2000 yılında yükselişe geçtiğini
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rapor etmişlerdir. Bu çalışmada ise C. jejuni ve C.coli
izolatlarının siprofloksasine sırasıyla %62,5 ve %82,1,
enrofloksasine %27,3 ve %71,4 oranlarında dirençli
oldukları tespit edildi. Genel olarak değerlendirilirse;
Ülkemizde kanatlı sürülerden izole edilen termofilik
Campylobacter
türlerinin
siprofloksasine
ve
enrofloksasine yüksek oranda dirençli oldukları
söylenebilir. Benzer yüksek direnç oranları diğer
26,28
ülkelerde de rapor edilmiştir.
Gelişigüzel antibiyotik
kullanımının zoonotik bakterilerde direnç gelişimine
neden olduğu açıktır. Hayvansal orijinli gıda
maddelerinin, dirençli Campylobacterlerin insanlara
bulaşmasında
önemli
bir
kaynak
olabildiği
30
31
bilinmektedir. Ülkemizde, Öngen ve ark. tarafından
yapılan bir çalışmada insan orijinli Campylobacterlerin
kinolonlara %59 oranında dirençli oldukları rapor
edilmiştir.
Sonuç olarak, ticari yumurtacı sürülerde termofilik
Campylobacter türlerinin prevalansının yüksek olduğu
bulunmuştur. Bu durum, çalışmanın yapıldığı bölgede,
ticari yumurtacı sürülerin diğer yetiştirme tipleri için
potansiyel bir kaynak olabileceğini akla getirmektedir.
Ayrıca, C. jejuni ve C. coli izolatlarının tetrasiklin,
siprofloksasin ve enrofloksasine yüksek oranda dirençli
oldukları tespit edilmiştir. Bu yüksek direnç oranları
halk sağlığı açısından önem arz etmektedir.
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