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1. GİRİŞ 

 

 Ülkemiz hayvancılığı içerisinde sığır yetiştiriciliği önemli bir yer tutmaktadır. Sığır 

eti ürünleri Dünya’ da ve Türkiye’ de nüfus artışına paralel olarak artan hayvansal protein 

ihtiyacının karşılanmasında ilk sırayı almaktadır. Geçmiş yıllarda sığır yetiştiriciliğinin 

modern tekniklerle yapılmaması pek çok problemin çıkışını oluşturmaktaydı. Son 

zamanlarda ülkesel bir gelişim olarak yetiştiricilerin bilinç kazanmasıyla birlikte sığır 

yetiştiriciliği de modern kombinelerde yapılmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak da 

Veteriner Hekimlikte artık münferit vaka sağaltımından ziyade sürü denetimleri ön plana 

çıkmakta ve koruyucu hekimlik günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. 

  

 Sığırlarda görülen üst solunum yolu hastalıkları yemden yararlanma, süt veriminde 

düşme ve canlı ağırlık azalışlarına neden olduğu gibi ilaç ve bakım masraflarının artmasına 

yol açmaktadır. Hastalığın ortaya çıkışında taşıma, sütten kesme, kalabalık ahırlarda 

barınma, ve ani iklim değişiklikleri gibi stres faktörleri ile birden fazla mikroorganizma 

[(virüsler (Infeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR), Bovine Viral Diarrhea Virüs (BVD), 

Parainfluensa-3 (PI-3), Respiratory Syncytial virüs (RSV)], mantar, çeşitli bakteriler 

(Pasteurella spp., Streptococcus spp., Echerichia coli, Acinetobacter spp., Mycoplasma 

spp. vb) ve parazit türleri rol oynadığından etiyolojik olarak komplex bir yapıya sahip 

olduğu kabul edilmektedir (Davis 1985, Frank 1989, Gilmour ve Angus 1983, McKercher 

1968, Panciera ve Corsvet 1984, Yates 1982). Pasteurella grubu mikroorganizmalar 

insanlarda (Frederiksen 1989) ve hayvanlarda (Radostis ve ark 1994) bir çok enfeksiyonun 

primer etkenleridir. 
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 Sığırlarında görülen solunum yolu hastalıklarından hemen hemen en önemlisi olan 

Pnömonik Pastörolloz, P. multocida ve P. haemolytica ile ilişkili olup, bronkopnömoni, 

toksemi, eksudatif pnömoni ile karakterizedir (Yates 1982). Sığır Pnömonik Pastörollozu 

ilk kez 1915’te Amerika’da ve 1925’te İngiltere’de tanımlanmıştır (Gibbs ve ark 1984). 

Pnömonilere bağlı ekonomik kayıplar, gelişmiş ülkelerde de büyük sorunlardan birini 

oluşturmaktadır. Sığır solunum sistemi hastalıklarının, et ve süt sığırcılığında, özellikle 

Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde 

halen büyük kayıplara neden olduğu bilinmektedir (Frank 1986, Yates 1982). Pnömonik 

Pastörolloz’un Kuzey Amerika’da sığır endüstrisini yılda en az 640 milyon doların 

üzerinde bir kayba uğrattığı (Bowland ve Shewen 2000, Highlander 2001) ve kayıpların 

stres faktörlerinin ve/veya virüs ve bakterilerin etkisi ile daha da arttığı ortaya konulmuştur 

(Dyer 1982, Whiteley ve ark 1992). 

 

  Pasteurella multocida sığırlarda Solunum Yolu Hastalığı (Bovine Respiratorik 

Diseases - BRD) olarak bilinen hastalıkların yanında Hemorojik Septisemi (HS)’ye de  

sebebiyet vermektedir. HS ise daha ziyade genç sığırlarda ve P. multocida’nın çeşitli 

serotiplerinin (B, D ve E) sebep olduğu akut, septisemik ve ölümcül olabilen bir hastalıktır 

(Bain ve ark 1982, Carter ve De Alwis 1989, De Alwis 1984, 1992). Her iki hastalık da 

yurdumuzda büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalık etkenleri çoğu zaman 

sağlam hayvanların üst solunum yollarında fakültatif patojen olarak yaşarlar. Hayvanlarda 

direncin kırılması (stres faktörleri) bu mikroorganizmaların üremesine ve patojenite 

kazanmasına yardım eder. Hastalıkların ortaya çıkmasındaki en önemli etken ferdin 

direncidir (Aslan ve ark 1998, Martin  1983, Schiefer ve ark 1978, Scoot 1994 ). 

 

  Hastalık etkeni; kötü besleme, ani iklim değişiklikleri, bakım - beslemede 

noksanlıklar, uygun olmayan hijyenik koşullar, sıkışık ve kalabalık barındırma, uzun süren 

nakiller, tedavi amacıyla yanlış ilaç ve doz seçimi gibi faktörlerle birleştiğinde 

patojenitesini artırmakta ve hastalığa sebebiyet verebilmektedir.      

 

 Pasteurella cinsi içinde ilk olarak Pasteurella multocida türü kümes hayvanlarının 

kolera infeksiyonlarından izole edilmiştir. Daha sonra fenotipik karakterlerine göre 
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Pasteurella haemolytica, Pasteurella pneumotropica, Pasteurella gallinarum, Pasteurella 

urae ve Pasteurella aerogenes tanımlanmıştır. Pasteurella cins ismi bir İtalyan kontu olan 

Trevisan tarafından, tavuk kolerası üzerindeki çalışmalarından dolayı Louis Pasteur’e 

ithafen verilmiştir (Mutter ve ark 1989). 

 

Mannheimia pneumotropica (Pasteurella pneumotropica), rodentlerin solunum ve 

genital sistem enfeksiyonlarına, apselere ve mastitislere yol açarken, Pasteurella 

aerogenes ise kobay, tavşan ve insanların hastalıklı materyallerinden izole edilmektedir 

(Manning ve ark 1989). 

 

Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) başlıca koyun ve kuzuların 

pnömoni ve septisemilerinden (Gilmour ve Gilmour 1989), sığırların ise pnömonilerinden 

(Frank 1986) sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca koyun ve sığırlarda mastitislere neden 

olmaktadır (Gilmour ve Angus 1983, Radostits ve ark 1994). 

 

 Pasteurella cinsi içinde P. multocida dünyada ki yaygın dağılımı ile önemli bir 

hayvan ve fırsatçı insan patojenidir (Hunt ve ark 2000). P. multocida bir çok hayvan 

türlerinin nasopharenks’inde kommensal olarak bulunan Gram negatif basil (kokobasil) 

şeklinde bir mikroorganizmadır. Genelde P. multocida hayvan patojeni olarak sekunder 

enfeksiyonlarda önemli bir rol oynar (Kunhert ve ark 2000). P. multocida’nın memeliler, 

kanatlılar ve insanların başlıca solunum sistemlerini içine alan geniş bir konakçıya sahip 

olduğu bildirilmiştir (Bisgaard ve ark 1994). Pasteurella multocida, sığırlarda hemorajik 

septisemiye (Carter ve De Alwis 1989), pnömoniye, meningoensefalitis ve mastitise 

(Radostits ve ark 1994), domuzlarda atrofik rinit ve pnömoniye (Chanter ve Rutter 1989), 

koyunlarda nadir bir şekilde pnömoniye (Gilmour ve Gilmour 1989), laboratuvar 

hayvanlarında çeşitli enfeksiyonlara (Manning ve ark 1989) sebep olmaktadır. Özellikle 

üst solunum yolu hastalıklarında etken tek başına hastalığı oluşturabilmesi yanında diğer 

mikroorganizmalar, viruslar ve bakım koşulları da bu hastalıklara hazırlayıcı faktör 

olabilirler. Hastalık genelde sığırlarda IBR, BVD gibi viral hastalıklarla kombine 

seyretmektedir. Mikroorganizma, hayvanın direnci kırıldığı durumlarda patojenitesini 

artırmakta ve pnömoni tablosunu güçlendirmektedir. Hemorajik septisemi hastalığı ise akut 
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ve oldukça ölümcül seyreden ve P. multocida’nın çeşitli serotiplerinin neden olduğu 

septisemik bir hastalıktır.  

 

Pasteurellacae familyasındaki bakteriler gram negatif, fakültatif anaerobik veya 

mikroaerofilik, kemoorganotrofik, hareketsiz, sporsuz, katalaz, fosfataz ve bazı türler hariç 

oksidaz reaksiyonları pozitif, küresel, ovoid veya çomak şeklinde mikroorganizmalardır 

(Christensen ve Bisgaard  1997, Pohl 1981). Nitratları nitritlere indirgerler (Holt ve ark 

1994). Metil Red (MR) ve Voges Proskauer (VP) negatiftir. Lysine ve arjinin 

decarboxylase negatiftir. Glukoz ve diğer fermente edilebilir bileşikleri asit oluşturarak 

fermente ederler (Pohl 1979, Mutter  ve ark 1989). 

 

P. multocida 0.2-0.4 mikron eninde ve 0.5-1.5 mikron uzunluğunda oval, kokoid ve 

kısa küçük çomaklardır. Nadiren flamentöz yapı gösterir. Gram negatif olup, en iyi metilen 

mavisi, toluidin mavisi, thionin ve Maygrünwald Giemsa ile boyanırlar. P. multocida, 

aerob veya fakültatif anaerob olup, en iyi 37°C’de ürer. Katı besiyerlerinde M, S, R ve I 

tipi koloniler oluşturabilir fakat genellikle mukoid (M) veya Smooth (S) koloniler 

oluştururlar. M koloni formu düzenli, yuvarlak, konveks yapıda görülebildiği gibi daha 

büyük, geniş, nemli ve yapışkan olarak da bulunabilmektedirler (OIE 1996). M koloni 

formundaki P. multocida suşlarının hepsi kapsüllüdürler ve sığır, insan, tavşan ve 

domuzların solunum yolu enfeksiyonlarından izole edilirler. Rough (R) koloni formu 

nadiren görülmektedir. S koloni formundaki P. multocida suşları katı besi yerlerinde 

yuvarlak, düzgün ve küçük parlak koloniler oluştururlar. P. multocida’lar kapsül 

bulundurabildikleri gibi kapsülsüz olanları da vardır (Arda ve ark 1999, OIE 1996). 

Kapsüllü suşlar akut olaylardan izole edilirler ve taze suşlar kapsüllüdürler. Koloniler 

yuvarlak, parlak düzgün ve 1 mm çapındadırlar. Zamanla ortalarında koyu bir saha 

oluştururlar. Kanlı agarda hemoliz görülmez. İndol pozitiftir. Beta galaksidoz negatiftir. 

Katalaz ve metilen redüksiyonu pozitiftir. Üreaz negatif olup jelatini eritmez. Nitratları 

nitrite redükte ederler, H2S negatiftir ya da nadiren hafif oranda teşekkül eder. Mac 

Conkey besiyerinde safra tuzu olduğu için üremezler (Arda ve ark 1992, Collee 1970, 

Smith 1960). 
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P. multocida yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar, güneş ışığı, kuruma veya ısı 

ile kolayca inaktive olabilen oldukça hassas bir mikroorganizmadır ve denemeler etkenin 

çevrede (su veya toprakta) en fazla 30 gün canlı kalabileceğini göstermektedirler 

(Christensen ve Bisgaard 2000, Rimler ve Glisson 1997). 

 

P. multocida, kapsüler ve somatik antijenlerine göre tiplendirilebilmektedir.          

P. multocida’nın A, B, D, E ve F olmak üzere 5 kapsüler serotipi tanımlanmıştır. Ayrıca   

P. multocida’nın 16 somatik serotipi vardır. P. multocida’nın serogrup tiplerinin tayininde 

en önemli rolü bakterinin kapsülü üstlenmektedir. Kapsülün en büyük kısmını 

polisakkaritler oluştururlar ve bazı durumlarda da lipoproteinler ile ortak bir oluşum izlenir 

(Seleim 2005). P. multocida’nın potogenesisinde rol oynayan kapsül yapısı, fimbria, dış 

membran proteinleri (DMP), lipopolisakkarit (LPS) endotoksinler, eksotoksinler, 

multocidin veya sideroforlar, ekstrasellüler enzimler ve plasmidler hakkında kısa bilgilere 

aşağıda yer verilmiştir: 

 

1.1. Kapsül: 

 

 P. multocida’nın seroguplarına göre tiplendirilmesinde en önemli rolü kapsül yapısı 

üstlenmektedir. Kapsülün en büyük kısmı polisakkaritlerden oluşur. Bakterinin A, B, D, E 

ve F olmak üzere 5 kapsüler serotipi bulunmaktadır. Her bir serogruptaki suş 16 somatik 

antijen tipi barındırabilir. Serotip spesifitesinden kapsüler polisakkaritler sorumludur.  

Kapsüler polisakkarit bakterinin akciğer dokusuna yapışmasından, nötrofillerin 

fagositozunu engellemekten ve komplement aracılığı ile oluşan lizis’e direnç göstermekten 

sorumludur. Tip A’nın kapsül yapısını hyaluronik asit ve hyaluronidase enzimini 

sindirebilen diğer polisakkaritler oluştururlar. Hyaluronik asit antifagositik aktiviteyi 

engellemez fakat P. multocida serotip A’nın yapısına katılan bir protein faktörü(300kDa) 

sığırlarda fagositik yeteneği inhibe etme yeteneği gösterir. Kanatlı serotiplerinin kapsül 

yapısı komplementlerin aktivitelerine karşı koruyucu etki sağlar fakat fagositik hücrelerle 

organizmanın ilişkisi üzerine etkisi yoktur. Kapsüldeki hyaluronik asit kaybı hayvan 

hücrelerine yapışma kabiliyetini ve hücrenin fagositoza duyarlılığının artmasına yol açar. 

Bazı araştırmacılar, bu bilginin aksine, kapsüldeki hylaluronik asit kaybının bakterinin 
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hücre yüzeyleri üzerine ve polisakkarit kapsülüne yapışma kabiliyetinin azalmasına yol 

açtığını bildirmektedirler (Seleim 1993, Esslinger ve ark 1994, Seleim 1997). 

P.multocida’nın kapsüler materyal üretimi atibiyotiklerin minimum inhibitor 

konsantrasyonu tarafından etkilenir. Hindilerdeki enfeksiyonlarda görülen kapsüler serotip 

F’in kimyasal olarak chondrotin yapısında olduğu bildirilmiştir (Champlin ve ark 2002, 

De-Angelis ve ark 2002). Yapılan araştırmalarda, P. multocida suşunun kapsüllü formunun 

kapsülsüz formlarına oranla daha virülent olduğunu (Boyce ve Adler 2000, Christensen ve 

Bisgaard 1997) bildirilmiştir. 

  

1.2. Fimbria: 

 

 Elektron mikroskobu çalışmaları, tavşan farengial hücreleri, domuzların tonsiller ve 

nasal hücreleriyle buzağıların nasal ve tracheal hücrelerinden izole edilen                           

P. multocida’larda fimbriaların varlığını açıklamıştır. Diğer serotiplere ait suşlarda (B, D 

ve E) farklı hücre modelleri üzerine (sığır tracheal epitel hücreleri, domuz nasal ve tracheal 

epitel hücreleri, tavşan nasal ve tracheal epitel hücreleri ve hela hücreleri) çok az yapışma 

yeteneğinin olduğu gösterilmiştir. P. multocida’nın bağlanmasını N-acetyl-D-

glucoseamine’in inhibe ettiği bildirilmiştir. Bir amino-şeker olan N-acetyl-D-

glucoseamine’in fimbriaya bağlı bir hayvansal hücre reseptörü olabileceğini 

düşündürmektedir. Pronase, ısı, asidite ve homojenize etme,  mikroorganizmanın yapışma 

kabiliyeti üzerine farklı etkilerde bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçları fimbria 

ve/veya kapsüler materyalin yapışma işlemindeki katkısını doğrulamaktadır (Seleim 1993, 

Esslinger ve ark 1994).  Domuzlarda bulunan P. multocida A serotipi, domuz tracheal 

hücrelerine D serotipinden daha kuvvetli yapışır ancak bu mikroorganizmanın normal 

domuz nasal mukozasında kolonize olma yeteneğinin olmadığı görülür. Henüz yeni gelişen 

enfeksiyonlarda kolonizasyonun yeni olmasından dolayı P. multocida’nın toksinojenik 

serotiplerinde fimbria veya flagella saptanamayabilir (Esslinger ve ark 1994).  
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1.3. Dış Membran Proteinleri  

 

 DMP’ler hücre dışına ve içine moleküllerin taşınmasında, konakçı hücrelerine 

adhezyonda rol oynamaktadırlar (Squire ve ark 1984).  Hemorajik septisemi vakalarında 

izole edilen Pasteurella multocida’larda 40’tan fazla protein bulunan komplex bir DMP 

profiline sahip olduğu gösterilmiştir. İzolatların elektroforetik modeli ile serotipik 

özellikleri arasındaki ilişki olduğu, ancak hemorajik septisemiye neden olan tüm suşlarda 

sabit bir protein bandı yapısının olmadığı belirlenmiştir. Tüm izolatlarda serotipe bağlı 

olmaksızın en yaygın DMP lerı 27kDa, 34kDa ve 36kDa’dır. DMP deki başlıca virülens 

proteinlerinden biri hemoglobin için spesifik reseptör olarak bilinen hemoglobin-binding 

proteindir. Araştırmacılar tarafından Hemoglobin-binding proteini(hgbA) kodlayan gen 

belirlenmiş ve dizilimi saptanmıştır (Johnson ve ark 1991, Seleim 1993, Bosch ve ark 

2002). Atrofik rinitis vakasında izole edilen suşlarda DMPlerin tip I, II ve III olmak üzere 

üç farklı tipi saptanmıştır. Bu farklı tipler 28 ve 40kDa arasındaki ağır ve hafif protein 

bantlarının hareketliliği temel alınarak sınıflandırılmıştır. P.multocida’nın ağır proteininin 

yüzey yerleşimi, peptidoglukan affinitesine, tripsin direnci açısından enterobacter 

familyasının por proteinlerine benzer yapıda olduğu bulunmuştur. Bunula birlikte ağır 

proteinler liposakkaritler ile immunojenik bir kompleks formundadır. DMP deki proteinler 

ile patojenik suşlar arasındaki ilişkiyi tam olarak saptamak mümkün olmamıştır fakat DMP 

tip I proteini domuzlardaki akut atrofik rinit vakalarında tip II ve tip III’e göre daha 

patojenik olduğu tespit edilmiştir. Sığırlarda P. multocida tip A serotipinin protein 

yapısının benzer olduğu görülmüş, protein bant yapılarında çok hafif farklılıklar 

saptanmıştır (Gadliero ve ark 1998). P. multocida’nın DMP leri hedef hücrelere adhezyonu 

sağlarlar. Lübke ve ark. (1994) tarafından yapılan araştırma da bir sığır kapsül tip 

izolatından elde edilen 35 kDa’luk bir proteinin adhezyon faktörü olabileceği belirtilmiştir. 
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1.4. Lipopolisakkarit Endotoksinler : 

 

 LPS başlıca virülent bir faktördür ve Buffalolarda görülen hemorajik septisemi 

vakalarında esas rolü oynar. Farklı hayvanlardaki P. multocida suşlarının incelenmesi ile   

P. multocida suşlarındaki LPS nin Enterobacter familyasındaki LPS lere hafif benzerlik 

gösterdiğini doğrulamıştır. LPS ler 1-16 somatik serotipin ortaya çıkmasından 

sorumludurlar ve  LPS ler elektroforetik olarak incelendiğinde düşük moleküler ağırlığa 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Tip D’nin neden olduğu atrofik rinit’te P. multocida 

serotiplerinin en az 6 elektrofretik tipte LPS barındırdığı gösterilmiş ve bunların hem belli 

DMP ler ile hem de serotipin patojenik karakterinin varlığı ya da yokluğu ile ilişkili olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Serotip A’nın LPS’i ile reaksiyona giren antikorlar domuz ve tavşan 

infeksiyonlarına karşı koruma sağlamıştır oysa LPS serotip B ile korumada ikinci derecede 

rol oynar. 

 

Tavuk kolerasından izole edilen kanatlı suşlarının bir dereceye kadar komplement 

ve serum direncinin olması P. multocida’nın hindilerde virülensliğinin bir göstergesi 

olarak kabul edilmektedir (Morishita ve ark 1990). Semptom göstermeyen sığırlardaki 

izolatlarda serum duyarlılığının değişken olduğu görülürken klinik bulgular gösteren 

sığırlardan yapılan izolatların serum direncinin olduğu saptanmıştır. LPS nin sığır alveoler 

makrofajlarından TNF-α nın serbest kalmasını uyardığı tespit edilmiştir (Bienhoff ve ark 

1992, Horadagoda ve ark 2001, Lax ve Thomas 2002) 

 

1.5. Eksotoksinler : 

 

 Pasteurella multocida’nın özellikle kapsüler serotip D’si tarafından üretilen 

toksinler, dermetonekrotik toksin (DNT) olarak gösterilen etkeni üretmiştir. Saflaştırılmış 

DNT’nin tahmini moleküler ağırlığı 112 kDa’dan 160 kDa’ya değişen bir proteindir. ve 
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sonik ve sıvı kültürlerden yeniden elde edilebilir. Dermonekrotize aktivite; embriyonik 

sığır akciğer hücrelerinde sitotoksisiteye, ölümlere, farelerde sümüksü ishal veya dalak 

atrofisi, domuz, sıçan, tavşan ve keçi gibi bir çok hayvanda turbinate atrofi ve domuz ve 

sıçanların karaciğerlerinde vaskular endotelyal zarara neden olan toksik bir etki meydana 

getirir. Bazı yazarlar kemik hücrelerinin farklılaşmasının engellenmesi, osteklast(Büyüme 

halindeki kemiğin içinde kemik dokusunu yiyerek iç boşlukları meydana getiren çok 

nüveli iri hücrelerden biri) aktivitesinin teşvik edilmesi ve osteoblast inhibisyonunda 

olduğu gibi toksinlerin mitogenik ve öldürücü etkilerini rapor etmişlerdir. Domuzlardaki 

atrofik rinit aslında burun kemiklerindeki DNT etkisinden kaynaklanmaktadır. (Kamp ve 

ark 1990, Lax ve Chanter 1990, Lax ve Grigoriadis 2001, Rubies ve ark 2002).  

 

 Ticari aşılar, formaldehit ile muamele edilmiş tüm hücreleri veya toksijenik 

mikroorganizmaların formaldehit ile detoksifiye ham bakteriyel ekstraktlarını ihtiva eder. 

Bundan başka, toksin ve onun genine sekans analizi yapılmıştır ve toksinin rekombinant 

türevleri aşı gibi etkinliği yönünden test edilmiştir. Saf toksinden hazırlanan toksoidler 

domuzlardaki solunum atrofilerine ve sıçanlardaki sistemik etkilere karşı etkindir. Toksin 

üreticisi olarak serotip B, potansiyel aktif toksin üreticisi olarak rapor edilmiştir (Rimler ve 

Rhoades 1989, Thurston ve ark 1991). DNT domuzlardaki atrofik rinit ile 

ilişkilendirilmiştir, kanatlı, buzağı, kedi, köpek ve tavşanlar gibi diğer konakçıların da 

toksinleri ürettiği tespit edilmiştir. Bazı insan izolatları toksijenik olup solunum yolu 

enfeksiyonlarında rapor edilmiştir (Chrisps ve Foged 1991, Lax ve Grigoriadis 2001,  Lax 

ve Thomas 2002, Rubies ve ark 2002).  

 

1.6. Multocidin veya Sideroforlar : 

 

 Demir, P. multocida’nın gelişmesindeki en gerekli elementtir. Bakterinin gelişme 

döneminde organizmadaki demirin yoksunluğu, siderophore (multocidin) olarak fonksiyon 

gösteren büyümeyi sitimüle edici faktör salgılar. Sideroforlar seçici olarak ferric demire 

bağlanır ve hücre duvarındaki reseptör spesifik demir taşınmasında rol alırlar. P. multocida 

ve M. haemolytica tarafından bir kaç tip siderofor sentezlenir. Organizma büyüme işlevi 

için aynı zamanda sideroforsuz mekanizma ile de demir sağlayabilir. Bu sideroforsuz 
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demir sağlama yeteneği, 82 kDa luk reseptör protein dahil yüksek moleküler ağırlıktaki 

demir düzenleyici OMP’lerin üretimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu kapasite sığır suşlarında 

gözlenmiştir, ve sığır transferrin yeteneği ile sınırlıdır. Sideroforlar aynı zamanda 

hemoglobin bağlayan proteinler ile de ilişkili olabilir fakat buradaki sideroforun protein 

yapısı, etki mekanizması ve onun gen yapısı farklıdır. (Bosch ve ark 2002).  

 

1.7. Extrasellüler Enzimler : 

 

 Lipase, insan ve değişik hayvanlardan izole edilen bir çok P. multocida suşlarında 

gözlenmiştir. Lipase aktivitesi Tween 20, Tween 40, Tween 80 ve Tween 85’te 

gösterilmiştir. Bu organizma için potansiyel virülens faktörler olarak düşünülen bir kaç 

lipase sepharose 2B kolonu ile ayrıştırılmıştır. Hyaluronidase P. multocida tarafından 

üretilen diğer bir enzimdir. Bunun üretimi tip B suşları ile sınırlı gözükmektedir ve bunun 

üretimi hemorajik septisemi vakalarından izole edilen suşların virülensi ile ilişkilidir. 

Bununla beraber neurominidase aktivitesi faklı patojenik türleri ihtiva eden bir çok 

serotiplerde tespit edilmiştir. Yüksek neurominidase üretimi ile yüksek patojenite birbirini 

desteklemektedir. Kanatlı suşlarının hücreler arası enzimatik aktividen yoksun oldukları 

rapor edilmiştir. Fakat faklı türlerde hücreler arası enzimlerin salgılanması için yüksek 

virülense sahip pek çok gen identifiye edilmiştir (Carter ve Chengappa 1980, Fuller ve ark 

2000, Pratt et ve ark 2000, Ramdani ve Adlet 1991). 

 

1.8. Plasmidler: 

 

 Çeşitli hayvan türlerinden izole edilen P. multocida’lardan plasmidler elde 

edilmiştir. Bu plasmidler bir çok toksinin üretimi ve antibiyotik direnci (R faktörü) ile 

ilgilidir. Plasmid ihtiva eden kanatlı suşları, özellikle kanatlı izolatlarına özgü komplement 

direnci ile ilişkilidir. Plasmidin profili, P. multocida’nın virülens marker’ı olduğu kadar 

aynı fenotipten farklı suşların ayrılmasında gerekli olan epidemiyolojik araç olduğu 

düşünülmektedir. P. multocida plasmidlerle elektroporasyon (bakteriyel transformasyona 
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neden olan ve bakteri hücre duvarına uygulanan kısa elektrik şoku) işlemi vasıtası ile 

kolayca taşınabilir (Jablonski ve ark 1992, Rubies ve ark 2002). 

 

Solunum sistemi hastalıklarının klinik tanısı kolaydır. Ancak etkin bir tedavi 

yapabilmek, hastalığı kontrol altına almak ve gerekli koruyucu tedbirleri alabilmek için 

etiyolojik tanının yapılması gereklidir. Etiyolojik tanı için burun svabı, trakeobronşial lavaj 

sıvısı veya akciğer doku örneklerinin bakteriyolojik muayenesi gereklidir (Aslan ve ark 

1998, Leloğlu ve Erdoğan 1979, Levy ve ark 1994, Erdağ ve ark 1993). 

 

Pastörolloz’un teşhisi kültür ve serolojik testler ile yapılmaktadır. Kültür en 

güvenilir teşhis metodudur. Ancak uzun zaman alması, kontaminasyon problemi, saf kültür 

elde etmenin zor olması gibi dez avantajları vardır (Townsend ve ark 1998). Primer 

izolasyon genellikle kanlı agar, dextrose strach agar veya trypticase soy agar gibi besi 

yerleri kullanılarak yapılmaktadır. İzolasyon %5 koyun kanı veya sığır kanı ilavesi ile 

artırılabilir (Chiristensen ve Bisgaard 2000, OIE 1996). Lee ve ark (2000) tavukların 

sindirim sisteminden P. multocida’nın izolasyonu için %10 koyun kanı ilave edilmiş 

dextrose nişasta agarda polymyxin, kristal violet, thallous acetate, bacitracin ve 

cycloheximide içeren selektif bir besi yeri geliştirmişlerdir. Bu besi yerinin P. multocida 

izolasyonunda yüksek derecede sensitif olduğunu bildirmişlerdir.   

 

Pasteurella’ların izolasyonu ve identifikasyonunda konvansiyonel metotların uzun 

zaman alması (yaklaşık bir hafta kadar), kontaminasyon problemi, saf kültür elde etmenin 

zor olması gibi dezavantajları vardır (Townsend ve ark 1998). Ayrıca bakteriyel 

etkenlerden ileri gelen bazı enfeksiyonlarda spesifik etkenin her zaman izolasyonu ve 

identifikasyonu mümkün olmamakta, primer etken yerine sekonder bakteriler izole 

edilmekte ve hastalığın teşhis ve sağaltımı buna göre yapılmaktadır. Biyokimyasal 

testlerde kültürler saf olmadığında hatalı sonuçlar alınabilmektedir. 
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Pasteurella multocida izolasyonunda fare inokulasyon testi de kullanılabilmektedir. 

Fare inokulasyon metotları çoğu kez diğer mikroorganizmalar ile kontamine olmuş 

örneklerde P. multocida’nın varlığını saptamak için kullanılmaktadır (Kasten ve ark 1997).  

 

Pasteurella türlerinin serolojik teşhisinde bir çok test kullanılmaktadır. Bunlar 

İndirekt Hemaglutinasyon (IHA), Çabuk IHA, Çabuk Lam Aglutinasyon (Rapid Slayt 

Aglutinasyon) (Namioka ve Murata 1961), Counter İmmunoelektrophoresis (CIE), Agar 

Jel Immunodiffüzyon (AGID), Coaglutinasyon testi ve Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay (ELISA) dir (Filion ve ark 1985, OIE 2000).  

 

Pasteurella multocida’nın A, B, D, E ve F olmak üzere 5 kapsüler serotipi 

tanımlanmıştır. Pasteurella multocida serogrup B ve E sığır ve buffalolarda hemorajik 

septisemi ile ilgilidir (Carter ve Alwis 1989), serogrup A kanatlı hayvanlarda kanatlı 

kolerasına neden olur, serogrup D ise domuzlarda atrofik rhinitis’le ilgilidir (Boyce ve 

Adler 2000). Sığır hemorajik septisemisinden Güneydoğu Asya’da B:6, Afrika’da E:6 

sorumlu tutulmuştur (Carter ve Alwis 1989), halbuki sığır solunum yolu hastalığı başlıca 

serogrup A ile ilgilidir.  

 

Batu ve Elverdi (1970) yaptıkları araştırmada, Sakarya, Samsun, Çarşamba, Bafra 

ve Terme mezbahalarında kesilen sığır ve mandaların nasopharangeal boşluklarından 

aldıkları 1106 swap örneğinde Pasteurella multocida serotiplerini incelemişlerdir. 

Araştırma sonuçlarına göre 1106 örnekten 28 adet P. multocida identifikasyonu yapılmış 

ve bunlardan 24’ü yapılan AGID testi sonucunda serogrup B olarak tespit edilmiştir.   

 

Al-Humam ve ark (2004) yaptıkları bir çalışmada Suudi Arabisatan’da bulunan Al-

Ahsa mezbahasında kesime giren buzağılardan rasgele 74 adet, Veteriner eğitim 

hastanesine gelen ve solunum yolu hastalığı yönünden klinik semptom gösteren 

buzağılardan ise 326 adet nasopharangeal swap almışlardır. Swaplardan P. multocida’ların 

izolasyon, identifikasyon yapmışlar ve identifiye edilen P. multocida’ları Rapid Slayt 

Aglutinasyon ve de Agar Gel Immunodiffusion teknikleri ile serotiplendirmişlerdir. 
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Çalışma sonuçlarında mezbahadan alınan 74 örnekten 3 (% 4,1), hastaneden alınan 326 

örnekten ise 7 (% 2,15) olmak üzere toplam 10 adet P. multocida identifikasyonu 

yapılmıştır. İzole edilen 10 adet P. multocida’nın 4 (% 50)’ü  tip A, 2 (% 25)’si  tip C ve 2 

(% 25)’si de tip E olarak tiplendirilmiştir. 

 

Son yıllarda bakteriyel hastalıkların teşhisinde bakteriyolojik ve serolojik metotlara 

alternatif olarak geliştirilen çabuk, sensitif ve spesifik bir moleküler biyolojik metot olan 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniği kullanılmaktadır. P. multocida’nın tespiti için 

DMP geninden hazırlanan primerlerin kullanıldığı bir PZR tekniği sunulmuştur (Neumann 

ve ark 1998). Kamp ve ark (1996) tox A geninden hazırlanan primerlerin kullanılması ile 

toksijenik P. multocida suşlarını tespit etmek için tanımladıkları PZR testinin çok sensitif 

ve etkili bir metot olduğunu rapor etmişlerdir. Fakat PZR tekniği uygulanması günümüzde 

bir çok laboratuarda araştırma için kullanılmasına rağmen rutin teşhis laboratuarlarında 

maliyetinin yüksekliği nedeni ile çok tercih edilmemektedir. 

 

Sığır pnömonilerinde çeşitli bakteriyel ve viral etkenlerin izole edildiği 

bildirilmektedir. Houghton ve Gourlay (1984) pnömonili sığır akciğerlerinden % 30,0 

oranında M. haemolytica’yı, ve % 3,0 oranında P. multocida’yı izole etmişlerdir. Allan ve 

ark. (1985), pnömoni nedeniyle ölen veya kesilen buzağıların, akciğerlerinden % 73,0     

M. haemolytica, % 15,8 ise P. multocida izole etmişlerdir.  

 

Konya bölgesinde buzağılar üzerinde yapılan bakteriyolojik çalışmalarda pnömonili 

akciğerlerden Pasteurella’lar % 12-24, Staphylococcus spp. % 12-24, E. coli % 13,3, 

Klebsiella pneumonia %4-30, Str. spp % 9-16,6 ve C. pyogenes % 4-15 oranlarında izole 

edilmiştir (Kaya ve ark 1993, Turgut ve ark 1989, 1992).  

 

Türkiye’de ölüme neden olan buzağı pnömonilerinin incelendiği bir araştırmada 

Girgin ve ark (1989), pnömonili buzağı akciğerlerinden izole ettikleri etkenler arasında    

E. coli’nin % 37,8 ile ilk sırayı Pasteurella türlerinin ise % 18,0 ile ikinci sırayı aldığını 

bildirmişlerdir. 



 14

 

Hazıroğlu ve ark (1997) 1995 Mart ile 1996 Haziran ayları arasında pneumoni 

lezyonu görülen 100 adet buzağı üzerinde yürüttükleri bir çalışmada lezyonlu 

akciğerlerden 42’sinde M. haemolytica, 8’inde P. multocida ve 10 adedinde de H. somnus 

bakteriyel etkenlerini, vakaların 7’sinde hem M. haemolytica hem de H. somnus’u, 2’sinde 

ise hem M. haemolytica hem de P. multocida’yı izole etmişlerdir. 

 

Şahin (1997) Kars yöresinde pnömonili sığır akciğerlerinden % 50,0 M. bovis,      

% 33,33 M. bovirhinis, % 16,66 M. arginini, % 20,75 M. haemolytica, % 15,09                 

P. multocida, % 28,30 E. coli, % 15,09 Staphylococcus spp., % 13,20 Streptococcus spp.,     

% 5,66 Bacillus spp. ve % 1,88 Actinomyces spp oranlarında farklı mikroorganizma 

türlerini izole etmiştir. Konya bölgesinde Gündüz ve Erganiş (1997)’in yaptıkları bir 

çalışmada % 15,9 P. multocida, % 14,1 M. haemolytica, % 12,1 E. coli, % 11,2 

Corynebacterium spp., % 10,3 Staphylococcus spp., % 9,1 Streptococcus spp., % 3,5 

Klebsiella spp. ve %, 2,3 oranında Pseudomanas spp. izole edilmiştir. Dinler (1998)’in 

yaptığı çalışmada pnömonili sığır akciğerlerinden % 5,9 M. haemolytica, % 4,5                

P. multocida, % 14,5 Staphylococcus spp., % 10,5 Corynebacterium spp., % 10,0 

Klebsiella spp., % 10,0 E. coli, % 7,7 Streptococcus spp. izole edilmiştir. Hazıroğlu 

(1997)’nun yapmış olduğu çalışmada ise % 48,0 M. haemolytica ve % 8,0 P. multocida 

izole edilmiştir. 

 

Tegtmeier ve ark (1999)’nın Danimarka’da, Bronkopnömoni ve pnömoni tablosu 

gösteren hastalıklı buzağılar üzerinde yapmış oldukları bir araştırmada 72 örnek 

toplamışlar ve bu 72 örnekte viral ajanlar ile birlikte seyreden olgulardan 35 adet 

bakteriyel patojen izole etmişlerdir. Bu bakteriyel patojenler ise; 11 adet H. somnus,  10 

adet P. multocida, 9 adet A. pyogenes, 4 adet P. haemolytca, 2 adet S. dublin, 2 adet         

E. coli, 1 adet Staphylococcus aureus ve 1 adet de Streptococcus uberis olmak üzere bir 

dağılım göstermiştir. Enfekte akciğerlerden çoğu yalnızca bir bakteri ile enfekteyken 

4’ünün hem P. multocida hem de A. pyogenes ile birinin ise H. somnus ve S. dublin ile 

birlikte 2 tür bakteri barındırmakta olduğu belirtilmiştir. 
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Sığırlarda görülen solunum yolu enfeksiyonlarına karşı viral ve bakteriyel 

ajanlardan korunmanın en geçerli yolu aşılama olarak kabul edilmektedir. Enfeksiyondan 

korunmak amacıyla bilinen viruslara karşı yapılacak aşılamanın hastalığın şiddetini ve 

insidensini azaltacağı bildirilmektedir fakat hastalığı oluşturan çok sayıda viral etkenin 

bulunması bu işi zorlaştırmaktadır. Bunun yerine hastalığın ölümcül seviyelere ulaşmasını 

sağlayan Pasteurella türlerine karşı yapılacak aşılama çalışmalarının oldukça yararlı 

olduğu ifade edilmektedir (Frank GH 1989).  

 

Pasteurella türlerinin neden olduğu hastalıklardan korunmada aşılamanın yararı 

kadar sağaltımda da antimikrobiyal ilaç kullanımının önemi büyüktür. 

 

Veteriner Hekimlerin hasta sağaltımında, Antibiyotiklere karşı olan direnç en 

büyük problemlerden biridir. Bu problemin kaynağı ise antimikrobiyal ilaçların genellikle 

çok yüksek dozlarda ve hatalı seçimlerinden kaynaklandığı belirtilmektedir (Catry ve ark 

2003). Antibiyotiklerin kullanım sürelerine uyulmaması, yüksek dozlarda uygulanması, 

hatalı ürün seçimi, uygulama sıklığı, hedef mikroorganizma yerine çok sayıda patojene 

karşı geliştirilen geniş spektrumlu antibiyotiklerin sık sık uygulanması gibi problemler hem 

hayvan sağlığını hem de ekonomik yönden yetiştiriciyi oldukça kötü yönde etkilemektedir. 

Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin etiyolojik yönden 

uygun olup olmadığına bakılmaksızın seçilmeleri ve dozajlara uyulmamasının son üründe 

ilaç kalıntılarına neden olduğu da unutulmamalıdır. 

 

Hastalıklı hayvanlarda nasal örnekleme ve solunum sisteminin derinliklerinden 

alınan örneklerin, antibiyotiklere karşı olan duyarlılıklarının incelendiği çalışmada, 

kullanılan buzağıların % 70’inde akciğerlerden alınan Pasteurella örnekleri ile nasal alınan 

örnekler arasında genetik benzerlikler tespit edilmiştir. Hasta hayvanlardaki nasal, 

intratracheal ve akciğerlerden alınan Pasteurella’lara karşı yapılan antibiyogramların da 

birbiri ile aynı sonuçları verdiği ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda solunum 

yollarının herhangi bir bölgesinden yapılacak örneklemenin akciğerlerde oluşan veya 

oluşabilecek bir enfeksiyonu temsil ettiği bildirilmektedir (Derosa ve ark 2000). 
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Solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde özellikle geniş spektrumlu 

antibiyotikler, sulfonamidler veya bunların kombinasyonları etkilidir (Howard 1986). 

Akgül ve ark (Akgül ve ark 1995), pneumonili buzağılarda tilmicosinin, Picavet ve ark. 

(Picavet ve ark 1991), ise tilmicosin ile linkomisin + spektinomisin kombinasyonlarının, 

Gruenau (Gruenau 1992) bronkopnömonili buzağı ve besi danalarında tilmicosin, 

procainpenisilin, gentamisin ve linkomisin+spektinomisin kombinasyonlarının, Aslan ve 

ark (Aslan ve ark 1998), enzootik pnömonili danalarda penisilin + streptomisin 

kombinasyonlarının, Gül ve ark (Gül ve ark 1999) ise enzootik pnömonili dana ve 

kuzularda amoksisilin uygulamalarının etkili olduğunu bildirmektedirler.  

 

Yoshimura ve ark (2001)’nın, sığır ve domuzlardan izole edilen P. multocida’ların 

antibiyotik duyarlılıkları üzerine yapmış oldukları çalışmada 72 adet sığır P. multocida 

izolatı için 10 farklı antibiyotik (benzylpenicillin, aspoxicillin, ceftifour, 

dihydrostreptomycin, kanamycin, oxytetracyclin, doxycyclin, tilmicosin, thiamphrnicol, 

enrofloxacin) kullanarak (≤ 0,025 – 0,1 µg/ml aralığında) Agar Dilüsyon Metodu ile MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration) değerlerini tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda 

72 isolattan 12’si benzilpenisiline orta düzeyde duyarlı (MİK’leri: 1,56 – 3,13 ünite/ml) 

veya direçli (MIC’leri: 12,5 – 24 ünite/ml) bulumuştur. Bu 12 isolat aynı zamanda 

aspoxicillin’e de orta düzey duyarlı (Mic’leri: 0,78 – 3,13 ünite/ml) ve dirençli (MIC’leri: 

12,5 – 25 ünite/ml) tespit edilmiştir. Ceftiofur izolatların % 90’ınında oldukça yüksek MIC 

değerlerinde (0,1 µg/ml) duyarlı bulunmuştur. İzolatlar, aminoglycosid’lere diğer 

antimikrobiyal ajanlara nazaran daha az düzeyde tepki vermişlerdir. Doxycillin, 

oxytetracyclin’e göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Diğer antimikrobiyal ajanlar içerisinde 

en iyi sonuçları ise enrofloxacin, en fazla direnç gösteren antimikrobiyal ajanlar ise 

dihydrostreptomycine ve benzylpenicillin olarak tespit edilmiştir. 

 

Welsh ve ark (2004)’nın yapmış oldukları bir araştırmada, 1994 ve 2002 yılları 

arasında Amerika Oklahama’da bulunan hayvan hastalıkları teşhis laboratuarına gelen ve 

6-18 aylık hastalıklı buzağı akciğerlerinden izole edilen 160 adet P. multocida’nın 

antibakteriyel duyarlılıklarını ve yıllara göre bakterinin izolasyon miktarını kontrol 

etmişlerdir. Araştırma sonuçlarında 1994 yılından 2000 yılına kadar her sene kliniğe gelen 

vakalarda P. multocida yönünden bir artış gözlemlenmiş, 2001 ve 2002 yıllarında ise bir 



 17

miktar düşüş yaşanmıştır. İzole edilen Pasteurella multocida’ların antimikrobiyallere olan 

duyarlılıkları yıllara göre hesaplandığında, ampicillin için % 76 – 100 arası hayli değişken, 

ceftiofur, cephalothin ve enrofloxacin için % 96 – 100 arası stabil, 

trimetrhoprim/sulfamethoxazole için % 93 – 99 arası stabil, tetracycline için % 23 – 74 

arası değişen yüzdelerde tespit edilmiştir. 

 

Son zamanlarda orta veya yüksek yoğunlukta çalışan mikrobiyoloji 

laboratuarlarında bir çok yeni otomatize bakteri identifikasyon cihazları geliştirilmiş ve 

kullanıma sunulmuştur. Bu sistemler hem hastalar hem de hekimler açısından bir çok 

avantajı da beraberinde getirmektedir. Kullanılmakta olan otomatize sistemler kalite 

standartlarına uygunlukları, zamandan sağladıkları tasarruf, standardize olmaları ve doğru 

sonuçlar vermeleri açısından günden güne yaygınlaşmaktadırlar (Barenfanger ve ark 1999, 

Doern ve ark 1994). Fransa Biomerioux tarafından bakteriyel identifikasyon amaçlı 

üretilen Vitek II cihazı’da günümüzde bir çok referans laboratuar tarafından 

kullanılmaktadır. Bu cihazda gram negatif, gram pozitif mikroorganizmalar ve mayaların 

identifikasyonu yapılabilmektedir. Vitek II gram negatif identifikasyon kartının 

değerlendirilmesi için yapılan bir çalışmada 331 adet gram negatif mikroorganizma 

kullanılmış ve bunların % 97’sinde başarılı sonuçlara ulaşıldığı belirtilmiştir (Wallet ve ark 

2005). 

 

 Bu çalışmada, Aydın ve İzmir illerinde önemli ekonomik kayıplara neden olabilecek 

Hemorojik septisemi ve Üst solunum yolu hastalıklarına sebebiyet veren P. multocida’nın, 

hangi kapsüler serotiplerinin daha etkin olduğunun belirlenmesi ve etkenin duyarlı olduğu 

antibiyotiklerin tespiti ve aşı geliştirme çalışmalarında yardımcı olunması hedeflenmiştir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM  

 

2.1. Gereç 

 

2.1.1. Örnekler 

 

 Bu çalışmada, Pasteurella multocida izolasyonu amacıyla kullanılan toplam 570 

adet sığır intratrcheal svabın 350 adedi İzmir ilinde, 220 adedi ise Aydın ilinde bulunan 

mezbahalardan temin edildi. İntratracheal svaplar, hayvanlar kesimleri sonrasında sığırların 

trachealarına steril olarak yapılan kesitlerden alınmıştır. Örneklerin tamamı 1 yaş ve üstü 

sığırlardan temin edilmiştir. Alınan svap örnekleri ADÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı Rutin Teşhis laboratuvarına soğuk zincir altında getirildi. 

 

2.1.2. Standart P. multocida Suşları  

 

P. multocida’nın 5 serotipinden olan A (7320), B (7372) ve D (6985) serotipleri 

Çek Cumhuriyeti’ndeki National Institute of Public Health enstitüsünden temin edilmiştir. 

Fakat çalışmada kullanılması hedeflenen E ve F serotiplerine ise hiçbir yurtiçi ve yurtdışı 

kaynaktan ulaşılamadığı için bu iki serotip tiplendirmede kullanılmamıştır.  
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2.1.3. Deney Hayvanları 

 

 Standart P. multocida suşlarından antiserum hazırlamak amacıyla her bir suş için 

3’er adet olmak üzere 1,5 – 2 kg ağırlığındaki Yeni Zelanda tavşanlarından 9 adet, 

kullanılmıştır. Yeni Zellanda tavşanları Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 

Deneme Hayvanları Yetiştirme Biriminden sağlanmıştır.  

 

2.1.4. Antibiyotik Standartları  

 

Flourphenicol, Oxytetracycline, Enrofloxacine, Amoxycilline - Clavulanic  acid, 

Gentamycine, Erythromycine, Sulphamethaxsazole – Trimethoprim etken maddeleri içeren 

antibiyotiklerin enjektable formları piyasadan temin edilerek dilüsyonların 

hazırlanmasında kullanılmıştır.  

 

2.1.5. Besi Yerleri 

 

2.1.5.1. İzolasyon Besi Yerleri 

 

2.1.5.1.1. Kanlı Agar Base (Merck 1.10886) 

 

Blood agar....................40 g. 

Distile su......................100 ml 

 

 Karışımın pH’sı 7,2 – 7,4’e ayarlanıp, 15 dakika otoklav edildikten sonra, 50 °C’ye 

kadar soğutulup, içine %7 oranında steril defibrine koyun kanı ilave edildi (Mutter ve ark 

1989). 
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   2.1.5.2. İdentifikasyon Besiyerleri 

 

2.1.5.2.1. Mac Conkey Agar (Oxoid CM 115) 

 

 Pasteurella spp. şüpheli bakterilerin 18-24 saatlık saf kültürlerinden, bir koloni 

alınarak Mac Conkey agara pasaj yapıldı ve 37 °C’de 48 – 72 saat inkube edildi ve bu süre 

sonunda agardaki üremeye göre değerlendirme yapıldı. 

 

2.1.5.2.2. Oksidasyon ve Fermentasyon Besiyeri (OF) 

 

Peptone.................................. 2g 

Sodium Chloride.................... 5g 

K3HPO4................................ 0,3g 

Bromthymol.......................... 0,3g 

Agar....................................... 0,3g 

Distile su................................1000 ml 

 

 Karışımın pH’sı 7,2’ye ayarlandıktan sonra, 15 dakika otoklav edildi. Daha sonra 

55 °C’ye kadar soğutulup, % 10’luk steril glukoz solusyonundan, son konsantrasyonu % 1 

olacak şekilde ilave edilip, aseptik şartlarda tüplere (13x100 mm) 5’er ml dağıtıldı 

(Bilgehan 1992). 

 

2.1.5.2.3. Lassen’in Üçlü Tüpü 

 

 Gram negatif bakteri identifikasyonunda kullanıldı (Lassen 1975). 
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2.1.5.2.4. Brain Heart Infusion Broth – BHIB (Oxoid CM 225) 

 

 P. multocida serotiplerinden ve saha izolatlarından antijen hazırlanmasında 

kullanıldı. 

 

2.1.5.2.5. İndol Test Ortamı 

 

   Peptone............................ 4 g 

Sodium chloride............... 2 g 

Distile su.......................... 100 ml 

 

Karışımın pH’sı 7,2 – 7,4’e ayarlandıktan sonra, tüplere 3 – 5 ml dağıtıldı ve 15 

dakika otoklavda sterilize edildi (Bilgehan 1992). 

 

2.1.5.2.6. Nitrat Test Ortamı 

 

  Peptone............................ 2 g 

KNO3.............................. 0,2 g 

Distile su.......................... 1000 ml 

 

 Karışım kaynayan benmaride eritildikten sonra, 10 ml olacak şekilde tüplere 

dağıtılıp 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi (Beşe 1969). 
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2.1.5.3. Antibiyotiklere Duyarlılık Testinde Kullanılan Besiyerleri 

 

2.1.5.3.1. Tyriptone Soya Broth – TSB (Oxoid CM 129) 

 

 Antibiyotiklere duyarlılığı belirlenecek saha izolatlarının kolonilerinin homojen 

hale getirilmesinde kullanıldı (Allan ve ark 1985).  

 

2.1.5.3.2. Mueller – Hinton Agar (Oxoid CM 0337) 

 

Mueller – Hinton agar........................38 g 

Distile su............................................100 ml 

 

 Karışımın pH’ı 7,4’e ayarlandı. 15 dakika otoklav edildikten sonra, 55 °C’ye kadar 

soğutulup, içine % 5 oranında defibrine koyun kanı ilave dildi (Allan ve ark 1985). 

 

2.1.6. Ayıraçlar 

 

2.1.6.1. İndol Ayıracı  (Kovaks ayıracı) (Bilgehan 1992) 

 

P – Dimethylaminobenzadehyde.................. 10 g  

Isoamyl alcohol............................................ 150 ml 

Hcl (konsantre)............................................ 50 ml 
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2.1.6.2. Nitrat ayıraçları (Beşe 1969) 

 

A indikatörü 

Sulhanilic acid............................. 0,8 g 

5 N acetic asid.............................. 100 ml 

 

B indikatörü 

Dimethyl-alpha-naphthylamine................. 0,6 g 

5 N acetic acid........................................... 100 ml 

 

2.1.7. Solüsyonlar 

 

2.1.7.1. Formollü (% 0,3) Fosfat Buffer Tuz Solusyonu  

 

Fosfat tampon eriyiği 

0,2 M NaH2PO42H2O............................ 28 ml 

0,2 M Na2HPO42H2O............................ 72 ml 

 

 Yukarıdaki şekilde hazırlanan eriyikten bir kısım, % 8,5’lik NaCl eriyiğinden 

dokuz kısım alınarak karıştırıldı. Daha sonra karışıma % 36 – 38’lik formalinden % 0,3 

oranında ilave edildi (Bilgehan 1992).  
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2.1.8. Otomatize İdentifikasyon Sistemi 

 

 Otomatize identifikasyon amacıyla Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma 

Enstitüsünde bulunan Vitec II Compact (Fransa – Biomerioux) cihazı kullanılmıştır. 

Koloni morfolojisi, mikroskobik bakısında Mac Conkey agarda üreme/ürememe durumuna 

göre Pasteurella şüpheli mikroorganizmalar Vitec II Compact cihazının gram negatif 

bakteri identifikasyonunda kullanılan identifikasyon kartları ile cihaza verilmiş, yaklaşık 

12-24 saat cihazda ki inkübasyon periyodundan sonra sonuçlar alınmıştır. 

 

2.2. Yöntem 

 

2.2.1. Mikrobiyolojik Muayene 

 

2.2.1.1. Örneklerden Pasteurella İzolasyonu 

 

 Mezbahalarda kesim sonrası sığır akciğerlerine ait trachealarından alınan svap 

örnekleri soğuk zincir altında laboratuara getirildi ve % 7 lik kanlı agara ekimleri yapıldı. 

Besiyerleri 37 °C’de 24 – 48 saat inkübe edildi (Mutter ve ark 1989)  

 

2.2.1.2. İzole Edilen Suşların İdentifikasyonu 

 

İzolasyon besiyerinde üreyen bakterilerin koloni morfolojileri, hemoliz özellikleri 

ve gram boyama özellikleri incelenerek, Çizelge 2.1 de belirtilen kriterlere göre 

Pasteurella multocida türünün identifikasyonuna gidildi (Carter 1984) 
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Çizelge 2.1: Pasteurella türlerinin identifikasyonunda kriterler (Carter 1984) 

Biyokimyasal Özellikler P. multocida P. haemolytica P. urea P. pneumotropica P. aerogenes 

Gram boyama negatif negatif negatif negatif negatif 

Hemoliz negatif pozitif negatif negatif negatif 

İndol pozitif negatif - pozitif negatif 

Üreaz negatif negatif pozitif pozitif pozitif 

Nitrat pozitif pozitif negatif pozitif pozitif 

Oksidaz pozitif pozitif pozitif pozitif pozitif 

Mac Conkey üreme negatif pozitif negatif negatif pozitif 

 

Koyun kanlı agarda 24 – 48 saat inkübasyon sonucu üreyen kolonilerin hemoliz 

özellikleri incelendi. Gram negatif üreyen bakterilerin kolonileri; P. multocida ve diğer 

gram negatif bakterilerin identifikasyonu yönünden, kanlı agarda saf kültürleri hazırlanıp, 

Lassen’in üçlü besiyerine geçildi. Pasteurella spp. şüpheli koloniler, oksidaz, nitrat 

redüksiyonu, indol oluşumu, üreaz aktivitesi ve Mac Conkey agarda üreme durumlarına 

göre identifikasyona gidildi (Tablo 1). Klasik yöntemler ile Pasteurella multocida olarak 

identifiye edilen bakteriler Vitek II cihazı gram negatif identifikasyon kiti ile bakıldı. 

 

2.2.1.2.1. Gram Boyama ve Hemoliz Özelliğinin Belirlenmesi 

 

  Koyun kanlı agarda 24 – 48 saat inkübasyon sonucu üreyen kolonilerin hemoliz 

özellikleri incelendi. Hemoliz özelliği göstermeyen gram negatif, bipolar görünümlü 

basiller P. multocida yönünden identifikasyona tabi tutuldu. 

 

2.2.1.2.2. Oksidaz Testi 

 

 Gram boyamada negatif sonuç veren bakterilerin oksidaz aktiviteleri, oksidaz diski 

(Bacto, 1633-35-2) ile ölçüldü. Şüpheli bakterinin 18 – 24 saatlik saf kültüründen platin 

öze ile alınan birkaç koloni oksidaz diskine yayılarak sürüldü. 25 – 30 saniye içinde diskin 
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pembe – mor bir renk alması “pozitif”, renk değişikliğinin olmaması “negatif” olarak 

değerlendirildi (Koneman 1997). 

 

2.2.1.2.3. İndol Testi 

 

 Şüpheli bakterinin saf kültürü İndol test ortamına ekildi ve 37 °C’de 5 gün inkübe 

edildi. İnkübasyon sonrası, indol ayırıcından 3 – 5 damla tüpün yan tarafından akıtılarak, 

üst tarafta bir tabaka oluşturulması sağlandı. Besiyeri ve ayıraç arasında kırmızı bir rengin 

oluşması “pozitif”, renk değişikliğinin oluşmaması ise “negatif” olarak değerlendirildi 

(Bilgehan 1992) 

 

2.2.1.2.4. Üreaz Testi 

 

 Lassen’in 3. tüpüne, şüpheli mikroorganizmanın saf kültüründen, 1 koloni geçilerek 

18 – 22 saat 37 °C’de inkübe edildi. İnkübasyondan sonra, besiyerinin renginin kırmızı 

olması “pozitif”, renk değişikliğinin görülmemesi ise “negatif” olarak değerlendirildi 

(Lassen 1975) 

 

2.2.1.2.5. Nitrat Testi 

 

 İçinde nitratlı buyyon bulunan tüplere, şüpheli mikroorganizmanın saf kültüründen, 

birkaç koloni ekildi ve 37 °C’de 5 gün inkübe edildi. Daha sonra buyyonun üzerine nitrat 

ayıraçlarından (Solüsyon A, Solüsyon B), 1’er ml dökülerek, besiyerinin renginin kırmızı 

veya kiremit kırmızısı olması “pozitif” olarak kabul edildi (Beşe 1969) 
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2.2.1.2.6. Mac Conkey Agarda Üreme 

 

 Pasteurella şüpheli bakterilerin 18 – 24 saatlik saf kültürlerinden, bir koloni Mac 

Conkey agara pasaj yapılarak, 37 °C’de 48 – 72 saat inkübe edildi. Bu sürenin sonunda, 

agardaki üreme gözlenerek, üreyen/üremeyen koloniler, Pasteurella türleri yönünden 

değerlendirildi (Wessman ve Hilker 1968, Biberstein 1978) 

 

2.2.1.2.7. Vitec II Cihazı ile Identifikasyon 

 

 Gram boyama ve Lassen’in üçlü tüpünden sonra Pasteurella şüpheli 

mikroorganizmalar Vitec II Compact cihazının gram negatif bakteri identifikasyonunda 

kullanılan identifikasyon kartları ile cihaza verildi, yaklaşık 12-24 saat cihaz da ki 

inkübasyon periyodundan sonra sonuçlar okundu.  

 

2.2.2. İzole Edilen P. multocida Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılık Testi 

 

 P. multocida izolatlarının gecelik subkültürlerinden alınan koloniler 0,5 Mc Farland 

bulanıklığına eşit olacak şekilde serum fizyolojik içerisinde hazırlandı. Besi yeri olarak 

Müller-Hinton agar kullanıldı. Bakteri inokulumları steril plastik özelerle 0,0312 – 256 

mg/L antibiyotik içeren agar plaklarına ekildi. Her antibiyotik için antibiyotik içermeyen 

kontrol agar plağı hazırlandı. Plaklar 35 °C’de 24 saat inkube edildi. Minimum inhibitör 

konsantrasyon (MİK) gözle görülür üremenin olmadığı en düşük antibiyotik 

konsantrasyonu olarak tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık sınırları NCCLS (National 

Committee for Clinical Laboratory Standards, 2003) M100-S13’e göre okundu. İzolatların 

%50’sini inhibe eden en düşük antibiyotik konsantrasyonu MİK50, %90’nını inhibe eden 

en düşük konsantrasyon ise MİK90 olarak tanımlandı. Kontrol suşu olarak standart           

P. multocida suşları kullanıldı. 
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2.2.3. İzole Edilen P. multocida Suşlarının Kapsüler Özelliklerine Göre 

Serotiplendirilmesi (OİE 2000) 

 

2.2.3.1. Standart Serotiplerden Antijen Hazırlanması  

 

Her bir serotip öncelikle 6 – 8 saat Brain Hearth Infusion Broth’da üretildi. Daha 

sonra sıvı besi yerinden kanlı agarlara ekimleri yapıldı ve bir gece 37 °C lik etüv’de 

inkübasyona bırakıldı. Bir gece sonunda üreyen koloniler daha önceden FTS ile hazırlanan, 

% 0,3’lük formalin içine alındı. Bu süspansiyon önce 56 °C’lik su banyosunda 30 dakika 

bekletildi. Su banyosundan sonra +4 °C’de 15 dakika 3000g’lik devirde santrifüje edildi. 

Santrifüj işlemi sonucunda tüplerdeki süpernatantlar alındı kullanıma kadar – 20 °C’de 

saklandı. Bu süpernatant’lar antijen extract’ı olarak kullanıldı. (OIE, 2000) 

 

2.2.3.2. Standart Serotiplerden Hiperimmun Antiserum Hazırlanması 

 

 Serotiplendirmede kullanılacak hiperimmun antiserum eldesi işleminde genellikle 

tavşanlar kullanılmaktadır. Kullanılacak olan mikroorganizma öncelikle 6 – 8 saat Brain 

Hearth Infusion Broth’da üretildi ve üreyen serotiplerden kanlı agara ekimler yapıldı. 37 

°C bir gecelik inkübasyon (yaklaşık 18 – 20 saat) aşamasından sonra üreyen koloniler % 

0,3’lük formalin içeren FTS ile yıkandı. Mikroorganizma süspansiyonlarının bulanıklığı 

MacFarland Tüp No: 4’e eşdeğer olacak şekilde ayarlandı.  

 

 Hazırlanan bu süspansiyondan tavşanlara 4’er gün ara ile kulak venasından olacak 

şekilde damar içi yolla sırasıyla 0,2 – 0,5 – 1,0 – 1,5 ve son olarak da 2 ml miktarında 

verildi. Son aşama olarak 7 gün sonra formalin kullanılmadan aynı şekilde hazırlanan canlı 

mikroorganizma süspansiyonundan 0,5 ml deri altı yolla enjekte edildi. 10 gün sonra tüm 

tavşanların kanları  alındı. Kan serumları – 20  °C’de saklandı (OIE, 2000). 
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2.2.3.3. Saha Suşlarından Antijen Hazırlanması 

 

Saha çalışmaları sırasında elde edilen ve P. multocida olarak identifikasyonu 

tamamlanan her bir bakteri bölüm 2.2.3.1 de belirtildiği üzere, öncelikle 6 – 8 saat Brain 

Hearth Infusion Broth’da üretildi. Daha sonra sıvı besi yerinden kanlı agarlara ekimleri 

yapıldı ve bir gece 37 °C lik etüv’de inkübasyona bırakıldı. Bir gece sonunda üreyen 

koloniler daha önceden FTS ile hazırlanan, % 0,3’lük formalin içine alındı. Bu 

süspansiyon önce 56 °C’lik su banyosunda 30 dakika bekletildi. Su banyosundan sonra +4 

°C’de 15 dakika 3000g’lik devirde santrifüje edildi. Santrifüj işlemi sonucunda tüplerdeki 

süpernatantlar alındı kullanıma kadar – 20 °C’de saklandı. Bu süpernatant’lar antijen 

extract’ı olarak kullanıldı (OIE, 2000). 

 

2.2.3.4. Rapid slayt aglütinasyon (RSA) tekniği ile saha suşlarının 

serotiplendirilmesi 

 

 Koyu renkli bir zemin üzerine bir damla FTS damlatıldı. Üzerine serotiplendirmesi 

istenen tek bir koloni alındı ve bir damla antiserum ilave edilerek dikkatli bir şekilde 

karıştırıldı. Karışım 30 saniye içinde verdiği foliküler aglütinasyon’a göre değerlendirildi 

(OIE, 2000).  

 

2.2.3.5. Agar Gel İmmundiffusion (AGID) Tekniği ile Saha Suşlarının 

Serotiplendirilmesi 

 

 Son konsantrasyonu 1/10000 olacak şekilde merthiolate katılarak hazırlanan 0,2 

M’lık Fosfat Buffer’a % 1,0 oranında Noble agar ilave edilerek hazırlanan besi yeri 0,8 

mm kalınlığında petrilere döküldü. Kullanılacak olan antiserum ve antijen extractları 

bölüm 2.2.3.2 ve 2.2.3.3 te belirtildiği üzere hazırlandı. Petrideki besi yerleri 6 mm çapında 

ve birbirinden 3 mm uzaklıkta delindi. Standart antiserum ortadaki kuyucuğa, pozitif, 

negatif ve teste tabi tutulan antijenler ise kenardaki kuyucuklara kuyucuğu taşırmayacak 
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şekilde damlatıldı. Petriler, nemli ortamda, 37ºC’de 48 saat inkube edildi. Test materyali 

ile standart antiserum arasında oluşan presipitat pozitif olarak değerlendirildi (OIE, 2000). 
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3. BULGULAR 

 

3.1. Örnekler 

 

Araştırmada, Pasteurella multocida izolasyonu amacıyla kullanılan toplam 570 

adet sığır intratracheal svabının 350 adedi İzmir ilinde, 220 adedi ise Aydın ilinde bulunan 

mezbahalardan temin edildi.  

 

3.2. Mikrobiyolojik Muayeneler 

 

İzmir ve Aydın illerinden alınan 570 adet örneğin 28 (%4,9)’inden P. multocida 

izolasyon ve identifikasyonu yapıldı.  İzmir ilinden alınan 350 örnekten 18 adet (% 5,14) 

ve Aydın ilinden alınan 220 örnekten 10 adet (% 4,54) P. multocida izolasyon ve 

identifikasyonu yapıldı. 

 

Pasteurella multocida’nın biyokimyasal özellikleri 

 

İzole edilen Pasteurella multocida suşlarının hiçbiri koyun kanlı agarda hemoliz 

özelliği göstermemişlerdir. Suşların indol, oksidaz testleri ve nitrat reduksiyonu pozitif, 

üreaz aktiviteleri negatif bulundu. İzole edilen Pasteurella multocida suşlarının hiçbiri 

Mac Conkey agarda üreme göstermemiştir. 
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Otomatize sistemle Pasteurella multocida identifikasyonu 

 

Mezbahalarda temin edilen örnekler Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Mikrobiyoloji rutin teşhis laboratuarına getirildi. Kanlı agarlara ekimleri ve 

inkübasyonlarından sonra koloni morfolojisi Pasteurella spp.’ye benzeyen örneklerin, 

gram boyama sonucunda gram negatif olanları saflaştırıldı. Saflaştırılan suşların 

biyokimyasal testlerle identifikasyonları yapılırken, aynı zamanda paralel olarak da besi 

yerlerinde Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne getirildi. Burada suşlar 

kanlı agarlara ekilip 18 – 24 saatlik bir gecelik inkübasyondan sonra gram negatif bakteri 

identifikasyon kartı ile Vitek II Compact cihazına verildi. Cihazda ortalama bir gecelik 

inkübasyon süresinden sonra sonuçlar okundu. 

 

3.3. İzole Edilen Pasteurella multocida Suşlarının Kapsüler Yönden 

Serotiplendililmeleri 

 

Çalışmada izole edilen 28 adet Pasteurella multocida suşu RSA (Rapid Slayt 

Aglutinasyon) ve AGID (Agar Gel Immundifusion) metodları ile 3 adet serotip(A, B ve 

D)’e ait serumlar kullanılarak serotiplendirildi. 

 

Yapılan çalışmada 28 adet saha suşunun 15 (% 53,6)’i tip B, 10 (% 35,7)’u tip A ve 

1 (% 3,5)’i de tip D olarak tespit edildi. İzolatlardan 2 (% 7,2)’si ise tiplendirilememiştir. 

 

3.4. İzole Edilen Pasteurella multocida Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Testi 

Bulguları 

 

 Yapılan çalışmada izole edilen 28 P. multocida suşlarının MİK değerleri tespit 

edildi. Uygulanan test sonucunda P. multocida suşlarının % 93 oranında flourphenicol’e , 

% 61 oranında enrofloxacine’e, % 54 oranında oxytetracycline’e duyarlı olduğu bulundu. 
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P. multocida suşlarının tümünün erythromycine ve sulphamethaxsazole – trimethoprim’e 

% 82 oranlarında, gentamycine’e % 64 oranında ve amoxycilline - clavulanic  acid’e ise % 

61 oranında dirençli olduğu tespit edilmiştir. Yapılan antibiyogramlar sonucunda 

oxytetracycline, amoxycilline - clavulanic  acid, erythromycine ve Sulphamethaksazole – 

trimethoprim MİK 50 değerlerinin 4 mg/L olduğu görülmüştür. Bununla beraber 

erythromycine, gentamycine ve sulphamethaxsazole – trimethoprim’in MİK 90 

değerlerinin 16 mg/L olduğu tespit edilmiştir. flourphenicol’ün MİK 50 değerinin 0,25 

mg/L ve MİK 90 değerinin 0,5 mg/L olması önem arz etmektedir. 

 

Araştırmada kullanılan antibiyotiklerin MİK değerleri Çizelge 3.1’de 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.1: Araştırmada kullanılan antibiyotiklerin MİK değerleri ve duyarlılıkları 

MİK mg/L 
 Antibiyotik 

Aralık MİK 50 MİK 90 Duyarlılık (%) 

Flourphenicol 0,0312 – 64 0,25 0,5 93 

Oxytetracycline 1 – 256 4 32 54 

Enrofloxacine 0,125 – 8 1 4 61 

Amoxycilline - 
Clavulanic  Acid 

0,25 – 4 4 4 39 

Sulphamethaxsazole 
– Trimethoprim 

0,25 – 128 4 16 18 

Gentamycine 2 – 256 8 16 36 

Erythromycine 0,25 – 16 4 16 18 
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4. TARTIŞMA 

 

 Sığırlarda görülen solunum sistemi hastalıkları tüm dünyada sığır yetiştiriciliğinde 

önemli kayıplara yol açmaktadır. Sığırların karşı karşıya kaldıkları çevre koşulları, 

beslenme şartları ve çeşitli stres faktörleri solunum sistemi hastalıklarının oluşmasında 

önemli rol oynamaktadır (Frank 1986, Yates 1982).  

 

Ruminantların pnömonik infeksiyonları, Veteriner Hekimlikte bilinen en kompleks 

patogenezise sahip hastalıkların başında gelmektedir. Bu enfeksiyonların oluşumunda 

etken, konakçı ve çevre koşulları çok yakından ilişkilidir. Solunum yolu hastalıklarından 

dolayı Kuzey Amerika da her yıl sığırların en az % 1’inin öldüğü ve bu hayvanlardan en az 

% 10’un da morbidite, kilo kaybı ve performans düşüklüğü yaşandığı bildirilmiştir (Davies 

1985, Gilmour ve Angus 1983). Sığırlarda görülen pnömoni olgularında bir çok bakteriyel 

ve viral etken rol oynamaktadır. Viral etkenler içinde respiratory syncytial virüs, 

parainfluensa tip 3 virüs ve adeno virüs’ler tek başına hastalığı ortaya çıkartabilmektedir 

(Thomas ve ark 1986, Castleman ve ark 1991, Jubb ve ark 1993).  Mycoplasma’lar ve 

Chlamydia’lar da hastalıkta önemli bir rol oynamaktadırlar (Gourlay ve Houghton 1985, 

Thomas ve ark 1986, Jubb ve ark 1993, Adegboye ve ark 1995) fakat vakaların çoğunda 

hastalığın ana etkeni P. haemolytica, P. multocida ve H. somnus olarak bildirilmektedir 

(Haritani ve ark 1987, Harris ve Janzen 1989, Haritani ve ark 1990, Jubb ve ark 1993). 

Solunum sistemi hastalıklarının şiddetlenmesine ve bazen de ölümcül olarak seyretmesine 

özellikle P. multocida ve P. haemolytica sebep olmaktadır (Frank 1986, Yates 1982).  

 

 Sığır pnömonilerinin yayılışı genel olarak ülkeler ve bölgeler arasında farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıklar coğrafi şartlara, hayvanların yaşına, cinsiyetine, ırklarına, 
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bireysel dirençlerine, beslenme durumuna ve bulundukları yerin hijyenik şartlarının 

farklılığına bağlıdır. Pnömoni oranını % 65,83’lere kadar bildiren araştırmacılar (Haritani 

ve ark 1990) olmakla birlikte, çok sayıda materyal kullanılarak yapılan çalışmalarda 

(Alexander ve ark 1989, Özer 1985, Özer 1987, Rosenquist ve Dobson 1974) bu oranın    

% 5 ile 9,5 arasında değiştiği dikkat çekmektedir. Oranın yüksek (% 40) çıktığı çalışmada 

materyal sayısı genellikle düşük olup, araştırmalar sadece belirli sayıda hayvan 

populasyonu üzereinde gerçekleştirilmiştir (Caldow ve ark 1988, Haritani ve ark 1990; 

Thomas ve Swan 1973). Ayrıca bu sınırlı sayıdaki gruplarda, hayvanların genel olarak 

sağlıklı olması veya bulaşıcı bir hastalık etkisi altında bulunması gibi nedenlerle de oran 

olduğundan daha düşük yada daha yüksek çıkabilir. Genel olarak pazarlama ve 

yetiştirmede kullanılan metotlar da hastalığın şiddetine katkıda bulunabilir ve hayvanları 

hastalığa karşı duyarlı hale getirebilir. Yine pnömonilerin sıkça görüldüğü İngiltere, Kuzey 

Amerika, Kanada gibi ülkelerde iklimin hastalıkta önemli rol oynadığı ve özellikle 

pnömoni oranının yüksek oranda bulunduğu İngiltere gibi ılıman ve nemli iklime sahip 

ülkelerde ruminantların önemli bir problemi olarak kendini göstermektedir (Bowland ve 

Shewen 2000). 

 

 Sığırlarda pnömoni oranının aylara ve mevsimlere göre dağılımını belirlemek 

amacıyla yapılan bir epidemiyolojik çalışmada pnömoni oranı yaz döneminde % 16,0, 

yağışlı aylarda % 21,7 ve kış döneminde de % 23,0 olarak tespit edilmiştir (Maity ve Deb 

1991). Aynı çalışmada en yüksek oranın (% 27,7) Kasım ayında ve en düşük oranın        

(% 13,9) da Haziran ayında olduğu tespit edilmiş ve pnömoni oranının ortalama olarak      

% 20,1 olduğu bildirilmiştir. Ayrıca bu çalışma sığırlarda pnömoni oranının mevsimlere 

göre önemli ölçüde değişebileceğini ve kış aylarında daha yüksek bir oran ile seyrettiğini 

saptamıştır.    

 

 Pasteurella multocida’nın sığırlarda sebebiyet verdiği diğer bir önemli hastalık ise 

Hemorajik septisemidir. Hemorajik septisemi sığır ve bufalolarda akut, yüksek derecede 

ölümcül ve septisemik olarak seyreden ve özellikle P. multocida’nın Asya ve Afrika (B ve 

E) serotiplerinin neden olduğu bir hastalıktır (Bain ve ark 1982, Carter ve De Alwis 1989, 

De Alwis 1984, 1992). Hemorajik septisemi, Asya ülkelerinde Şap hastalığından sonra 

gelmekte, büyük ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir (Bhalla 1997). 
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 Hazıroğlu ve ark (1997) 1995 Mart ile 1996 Haziran ayları arasında pneumoni 

lezyonu görülen 100 adet buzağı üzerinde yürüttükleri bir çalışmada lezyonlu 

akciğerlerden 42’sinde P. haemolytica, 8’inde P. multocida ve 10 adedinde de H. somnus 

bakteriyel etkenlerini, vakaların 7’sinde hem P. haemolytica hem de H. somnus’u, 2’sinde 

ise hem P. haemolytica hem de P. multocida’yı izole etmişlerdir. Diğer bir araştırmada 

pnömonili sığırların akciğerlerinden % 6 oranında P. multocida izole edildiği bildirilmiştir 

(Houghton ve Gourlay 1984) Allan ve ark(1985)’nın yapmış oldukları bir çalışmada          

% 15,8 P. multocida izole edildiği bildirilmektedir. Erzurum’da ise pnömonili sığır 

akciğerlerinden % 4,5 oranında P. multocida izole edilmiştir (Dinler 1998). Gündüz ve 

Erganiş Konya’da yaptıkları bir araştırmada P. multocida izolasyon oranının % 15,9 

olduğunu tespit etmişlerdir (Gündüz ve Erganiş 1998). Elazığ’da yapılan diğer bir 

çalışmada Sığır akciğerlerinden bakteri izolasyonlarında % 6 oranında P. multocida 

izolasyonu yapılmıştır (Kılıç 2003).  

 

Araştırmamızda İzmir ilinden alınan 350 örnekten 18 adet (% 5,14) ve Aydın 

ilinden alınan 220 örnekten 10 adet (% 4,54) P. multocida izolasyon ve identifikasyonu 

yapılmıştır. Toplam identifikasyon sayısı ise 570 örnekte 28 (% 4,9) olarak tespit 

edilmiştir. Bu oranlar Ülkemizin diğer bölgelerinde yapılan araştırmalar ile paralellik 

göstermektedir (Hazıroğlu ve ark 1997, Dinler 1998, Kılıç 2003). Araştırma sonuçlarının 

Konya (Gündüz ve Erganiş 1998)  bölgesinde yapılan araştırma ile paralellik göstermemesi 

ise Konya’daki iklim koşullarının özellikle P. multocida için Aydın ve İzmir illerindeki 

iklim koşullarına nazaran daha uygun olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Batu ve Elverdi (1970) yaptıkları araştırmada, Sakarya, Samsun, Çarşamba, Bafra 

ve Terme mezbahalarında kesilen sığır mandaların nasopharangeal boşluklarından aldıkları 

1106 swap örneğinde Pasteurella multocida serotiplerini incelemişlerdir. Araştırma 

sonuçlarına göre 1106 örnekten 28 (% 2,53) adet P. multocida identifikasyonu yapılmış ve 

bunlardan 24’ü yapılan AGID testi sonucunda serogrup B olarak tespit edilmiştir.  

  

Purdy ve ark (1996) tarafından ABD’de yapılan bir araştırmada 50 adet                 

P. multocida identifikasyonu yapılmış e bunların 42 adedi serotip A olarak belirlenmiş, 8 
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adedi ise tiplendirilememiştir. Al-Humam ve ark (2004) Suudi Arabisatan’da yaptıkları bir 

çalışmada 400 adet örnek sığır akciğer swap örneğinden 10 adet P. multocida identifiye 

etmişler ve bununda 4 adedini tip A, 2 adedini tip C, 2 adedini tip E  olarak tiplendirmişler 

diğer 2 adedini ise tiplendirememişlerdir. De Rosa ve ark (2000) ise sığır solunum 

yollarından 4 adet P. multocida identifiye etmişler ve bunların 3 adedini serotip A olarak 

tespit etmişler, bir adedini ise tiplendirememişlerdir. 

 

Aydın ve İzmir illerinde yapılan araştırmamızda toplam 28 adet P. multocida izolatı 

kullanılmış olup, bunlardan 15 (% 53,6) adedi serotip B, 10 (% 35,7) adedi serotip A ve bir 

(% 3,5) adedi de serotip D olarak tiplendirilmiştir. Suşlardan 2 (% 7,2)’si ise 

tiplendirilememiştir.  

 

De Rosa ve ark., (2000) ABD’de yaptıkları bir çalışmada P. multocida izolatlarının 

7 çeşit antibiyotiğe (Ampicilline, Ceftiofur, Erythromiycine, Spectinomycine, 

Trimethoprim-sulfamethoxazole ve Flourphenicol) karşı MIC değerlerini tespit etmişler ve 

spectinomycine haricindeki diğer antibiyotiklerde düşük MIC değerleri ile 

karşılaşmışlardır P. multocida izolatlarının Ceftiofur’a duyarlı olduğu bildirilmektedir.  

 

Biswas ve ark (2004), Hemorajik septisemi ile ilgili Hindistan’da yaptıkları bir 

çalışmada sahadan izole ettikleri P. multocida izolatlarını sulphadiazin’e karşı dirençli 

bulmuşlardır. Çalışmada kullanılan diğer antibiyotikler ise mikroorganizmaya vermiş 

oldukları duyarlılık sırasına göre amikacin, gentamicine, ciprofloxacine, erytromycine, 

streptomycine, nitrofurantoin, oxytetracycline ve enrofloxacine olarak sıralanmaktadır. 

 

Wallmann (2006), yapmış olduğu araştırmada çeşitli patojen bakterilerin 

antibiyotik direçliliklerini MIC değerleri yardımı ile tespit etmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre sığırlardan elde edilen P. multocida izolatları Nalidixic acid’e (% 10,6), 

Enrofloxacin’e (% 1,5), Cefoperazon’a (% 3), Cefotaxim’e (% 6,8) ve  Ceftiofur’a (% 1,5) 

oranında dirençli bulunmuştur. Wallmann bu araştırma sonucunda Almanya’da yaklaşık 
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olarak 15 yıl kadar sonra Veteriner alanda Flouroqinolon ve cephalosporon’lara karşı 

patojen bakterilerin dirençlilik geliştirebileceği görüşünü savunmaktadır.  

 

Grobbel ve ark., (2007) Sığır ve domuzlardan elde edilen P. multocida izolatları ile 

Veteriner fluoroquinolone’lar arasında MIC değerlerini hesaplayarak bir karşılaştırmada 

bulunmuşlar ve sonuç olarak Enrofloxacine ve onun bir metaboliti olan ciprofloxacin’in 

yüksek in vitro antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

Araştırmamızda 28 adet P. multocida suşunun % 93,0 oranında Flourphenicol’e,    

% 61,0 oranında Enrofloxacine’e, % 54,0 oranında oxytetracycline’e duyarlı olduğu 

bulundu. P. multocida suşlarının tümünün Erytromycine ve Sulphamethaxazole – 

trimethoprim’e % 82,0 oranlarında, gentamycine’e % 64,0 oranında ve amoxycilline 

clavulanic acid’e ise % 61,0 oranında dirençli olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu 

sonuçlar doğrultusunda P. multocida suşlarının Enrofloxacine ve Oxytetracycline’e direnç 

kazanmaya başladığı ve hatta yaklaşık % 45 – 50 arasında dirençli olduğu görülmektedir. 
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5. SONUÇ 

 

 Sonuç olarak Aydın ve İzmir illerinden toplanan 570 örneğin 28 (%4,9)’inden       

P. multocida izole ve identifiye edilmiştir. Bu 28 P. multocida suşunun 15’i serotip B, 10’u 

serotip A ve 1’i serotip D olarak tiplendirilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda 

sığır pnömonilerinde P. multocida suşlarının da önemli bir rol oynadığı bir kez daha 

doğrulanmıştır. Tespit edilen P. multocida serotip B’nin, diğer serotiplere göre daha 

yüksek oranda rastlanılmış olması diğer serotiplere göre daha yüksek patojenite kriterlerine 

sahip olduğunu ispatlamaktadır. Ayrıca bu serotipin belirlenmesi halen uygulanmakta olan 

veya ileride hazırlanacak aşılara ciddi oranda katkı sağlayacaktır. Yapılan antibiyogramlar 

sonucunda ise P. multocida suşlarının fluoroquinolone grubunda bulunan antibiyotiklere 

(eritromycin, siprofloxacin vb.) karşı yoğun bir şekilde direnç kazandığı görülmektedir. 

Yeni bir etken madde olan flourphenicole ise veteriner sahada tedavide kullanılabilecek bir 

antibiyotik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu antibiyotiğin de bilinçsiz bir şekilde 

kullanılması sonucunda P. multocida izolatlarının direnç geliştirmesi kaçınılmaz bir sonuç 

olacaktır. Bundan dolayı, sığır pnömonilerini tedavi etmeye çalışmaktansa bu hastalıktan 

korunmak için aşı araştırmalarına ağırlık verilmesi ve yeni kombine aşıların üretilip 

uygulanmasının ülkemiz ekonomisi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

 

Aydın ve İzmir Bölgesindeki Sığırlardan Pasteurella multocida’nın İzolasyonu, 

Tiplendirilmesi ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 

 

Bu çalışmada, Pasteurella multocida izolasyonu amacıyla kullanılan toplam 570 

adet sığır intratrcheal svabının 350 adedi İzmir ilinde, 220 adedi ise Aydın ilinde bulunan 

mezbahalardan temin edildi.  

 

Araştırmada kullanılan 570 adet örneğin 28 (%4,9)’inden P. multocida izolasyon ve 

identifikasyonu yapıldı.  İzmir ilinden alınan 350 örnekten 18 adet (% 5,14) ve Aydın 

ilinden alınan 220 örnekten 10 adet (% 4,54) P. multocida izolasyon ve identifikasyonu 

yapılmıştır. 

 

Yapılan çalışmada 28 adet saha suşunun 15 (% 53,6) adedi tip B, 10 (% 35,7) adedi 

tip A ve 1 (% 3,5) adedi de tip D olarak tespit edildi. İzolatlardan 2 (% 7,2) adedi ise 

tiplendirilememiştir. 

 

P. multocida suşlarının % 93,0 flourphenicole’e, % 61,0 enrofloxacine’e, % 54,0 

oxytetracycline’e duyarlı olduğu bulundu. P. multocida suşlarının tümünün erytromycine 

ve sulphamethaxsazole – trimethoprim’e % 82,0, gentamycine’e % 64,0 ve amoxycilline 

clavulanic acid’e ise % 61,0 oranlarında dirençli olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pasteurella multocida, izolasyon, identifikasyon, tiplendirme 
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SUMMARY 

 

The Isolatıon,  Serotyping  and Antimicrobial Susceptibility of Pasteurella multocida 

strains in cattle in the region of Aydın and İzmir 

   

 In this study, a total of 570  intratracheal swabs were examined for the Pasteurella 

multocida isolation that were taken 350 of from İzmir region slaughterhouse and were 

taken 220 of from Aydın region slaughterhouse. 

 

 P. multocida was identified from 28 (4,9%) of 570 intratracheal swabs that were 

examined in this study. Pasteurella multocida was identified from 18 (5,14%) of 350  in 

İzmir region and 10 (4,54) of 220 in Aydın region. 

 

 In the study, a total of 28  field Pasteurella multocida strains were serotyped as ; 15 

(53,6 %) type B, 10 (35,7%) type A and 1 (3,5%) type D,  respectively. Of 2 Pasteurella 

multocida strains were untypeable. 

 

 The Pasteurella multocida strains were found to be susceptible to Flourphenicol 

(93,0 %), Enrofloxacine (61,0 %),  Oxytetracycline (54,0 %) and were found to be resistant 

to Erythromycine (82,0 %), Sulphamethaxsazole-Trimethoprim (82,0 %), Gentamycine 

(64,0 %) and Amoxycilline-Clavulanic acid (61,0 %). 

 

 

Key words: Pasteurella multocida, isolation, identification, serotyping 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

1973 yılında Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Aydın’da tamamladı. 

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandı ve 1997 yılında mezun 

oldu. 1 yıl İstanbul’da küçük hayvan kliniğinde çalıştıktan sonra 1998 yılında Askerlik 

görevini tamamladı. 1999 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmaya hak 

kazandı ve Aynı yıl araştırma görevlisi olarak atandı. Araştırma görevlisi kadrosunda 

çalışmakta iken 1 yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde dil eğitimine katıldı. Yüksek Lisans 

Programı sırasında Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne atandı ve 2002 

yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Doktora yapmaya hak kazandı. Halen 

Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Veteriner Biyolojik Ürünler kontrol 

laboratuvarında çalışmaktadır. 
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ÖZET 

 

Aydın ve İzmir Bölgesindeki Sığırlardan Pasteurella multocida’nın İzolasyonu, 

Tiplendirilmesi ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 

 

Bu çalışmada, Pasteurella multocida izolasyonu amacıyla kullanılan toplam 570 adet 

sığır intratrcheal svabının 350 adedi İzmir ilinde, 220 adedi ise Aydın ilinde bulunan 

mezbahalardan temin edildi.  

 

Araştırmada kullanılan 570 adet örneğin 28 (%4,9)’inden P. multocida izolasyon ve 

identifikasyonu yapıldı.  İzmir ilinden alınan 350 örnekten 18 adet (% 5,14) ve Aydın ilinden 

alınan 220 örnekten 10 adet (% 4,54) P. multocida izolasyon ve identifikasyonu yapılmıştır. 

 

Yapılan çalışmada 28 adet saha suşunun 15 (% 53,6) adedi tip B, 10 (% 35,7) adedi tip 

A ve 1 (% 3,5) adedi de tip D olarak tespit edildi. İzolatlardan 2 (% 7,2) adedi ise 

tiplendirilememiştir. 

 

P. multocida suşlarının % 93,0 flourphenicole’e, % 61,0 enrofloxacine’e, % 54,0 

oxytetracycline’e duyarlı olduğu bulundu. P. multocida suşlarının tümünün erytromycine ve 

sulphamethaxsazole – trimethoprim’e % 82,0, gentamycine’e % 64,0 ve amoxycilline 

clavulanic acid’e ise % 61,0 oranlarında dirençli olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pasteurella multocida, izolasyon, identifikasyon, tiplendirme 



 

 

 

SUMMARY 

 

The Isolatıon,  Serotyping  and Antimicrobial Susceptibility of Pasteurella multocida 

strains in cattle in the region of Aydın and İzmir 

   

 In this study, a total of 570  intratracheal swabs were examined for the Pasteurella 

multocida isolation that were taken 350 of from İzmir region slaughterhouse and were taken 

220 of from Aydın region slaughterhouse. 

 

 P. multocida was identified from 28 (4,9%) of 570 intratracheal swabs that were 

examined in this study. Pasteurella multocida was identified from 18 (5,14%) of 350  in İzmir 

region and 10 (4,54) of 220 in Aydın region. 

 

 In the study, a total of 28  field Pasteurella multocida strains were serotyped as ; 15 

(53,6 %) type B, 10 (35,7%) type A and 1 (3,5%) type D,  respectively. Of 2 Pasteurella 

multocida strains were untypeable. 

 

 The Pasteurella multocida strains were found to be susceptible to Flourphenicol (93,0 

%), Enrofloxacine (61,0 %),  Oxytetracycline (54,0 %) and were found to be resistant to 

Erythromycine (82,0 %), Sulphamethaxsazole-Trimethoprim (82,0 %), Gentamycine (64,0 %) 

and Amoxycilline-Clavulanic acid (61,0 %). 
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