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� Kanatlı yetiştiriciliğinde Salmonella 
enfeksiyonları dünyanın her yerinde önemli 
bir enfeksiyondır.



� Avrupa Birliğinin kriterleri doğrultusunda 
Salmonella serotiplerinin görülme sıklığının 
azaltılması ve uluslararası kabul edilebilir 
düzeyde tutulması gerekir. 

� Ülkemizde AB ile  uyum çerçevesinde bu 
metot birliği sağlanmıştır. 



� Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü ile birlikte yedi bölge Veteriner 
Kontrol  ve Araştırma Enstitüleri, yumurtacı 
kümeslerde salmonellaların prevalansının 
tespiti konusunda çalışmaya başlamıştır. 



� Salmonellalar 51 grup ve 2500 civarındaki 
serotipi tespit edilmiştir.

� Son zamanlarda yeni serotipler tespit 
edilmekte, sonuçta serotip sayısı artmaktadır. 

� 1980 lere kadar 12 grup 2200 serotip vardı.  



� 1. GÜN:  25 g. numune + 225 ml tamponlanmış peptonlu su 
homojenize edilir. 37 °C da 16 – 20 saat inkübe edilir.

� 2. GÜN:  0.1 ml zenginleştirme sıvısı 10 ml Tetrathionat 
Buyyona, 0.1 ml zenginleşme sıvısı 10 ml R.V.S Brotha 
transfer edilir. 41,5 °C  de 18 – 24 saat inkübe edilir.

� 3. GÜN:  Her iki selektif zenginleştirme sıvısından birer öze 
dolusu XLD agar ve BGA yüzeyine seyreltme metodu ile ekim 
yapılır. 37 °C de 18 – 24 saat inkübe edilir.Salmonellalar XLD 
agarda siyah merkezli kırmızı koloniler şeklinde, BGA da 
pembe koloniler halinde üreme gösterirler.

� 4. GÜN:  Salmonella şüpheli kolonilerden Nutrient agarda saf 
kültürler yapılır. Üreyen kültürde biyokimyasal konfirmasyon 
yapılır. 



Biyokimyasal Konfirmasyon Salmonellalarda

Lactoz -

Glucose +

Sucrose -

Gaz +

H2 S +

Üre -

İndol -

VP -

Lysine decarboxylase +

β - galactocidase -



� Biyokimyasal test sonucunda Salmonella olduğu 
tespit edilen suşlar Salmınella O antiserumlarıyla 
serolojik teste tabi tutulur.



Serolojik tip tayini, Flagel antijenini (H-antijeni) kuvvetlendirme 
(Graigei tüpündeki  tüpündeki % 0.2’lik yumuşak agarda)



Normal besiyeri Üreme

Üreme

% 0.2’lik 30 ml. yumuşak agar 



% 0.2’lik yumuşak agarda H-antijeni
kuvvetlendirilmiş kültür

% 0.2’lik antiserumsuz yumuşak agar 
besiyerinde üreme

% 0.2’lik yumuşak agar + H antiserumlu

yumuşak agar besiyerinde nötralizasyon

Ekim





� Müller Hinton Besi yeri hazırlandıktan sonra 121ºC’de 
15 dakika otoklav edilir. Daha sonra 9 mm’lik steril 
petrilere kalınlığı yaklaşık 4mm+/-0.5 olacak şekilde 
dökülür. 37ºC’de bir gece sterilite kontrolünde tutulur.

� Pozitif kontrol amacıyla Escherichia coli ATCC 25922 
kullanılır. 



� 1.GÜN: İnokulumun Standardizasyonu: 3-4 adet koloni 
alınarak steril fizyolojik tuzlu su (% 0.9’luk, 4 ml) içine 
aktarılır. İyice emülsifiye edilir. Yoğunluk 0.5 McFarland’a 
ayarlanır. 
Agara inokulasyon: İnokulum 15 dakika içerisinde svap 
yardımıyla Müler Hinton II Agara sürülür. Agar yüzeyine 
60º’lik eğimle birkaç dairesel hareketle inokulum yayılır. 
Steril forseps yardımıyla antibiyotik diskleri 5 dakika 
içerisinde yerleştirilir (15 dakikayı geçmemelidir.). Forsepsi 
agar yüzeyine değdirmemeye dikkat edilmelidir. Agar 37ºC’ de 
bir gece inkübasyona bırakılır.

� 2. GÜN: Sonuçların Okunması ve Değerlendirilmesi: 
Üremenin saflığı kontrol edilir. Zon ve çapları kontrol edilir 
(Oval olmamalıdır). Zon çapları bir mezür yardımıyla ölçülür 
ve NCCLS’ye göre duyarlı, intermedier ve dirençli olarak 
değerlendirilir. Trimetoprim ve sulfonamid için zon çapı 
normalden daha büyük olduğu için ayrı yapılmasında fayda 
vardır.




