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Konakçı spesifik olmayan Salmonella: 
problem nedir ?

• Zoonozis: insanlara geçebilir

• Dünya çapında gıda kaynaklı en önemli 
patojenlerden birisi

• Bakteriyi taşıyan hayvanlar hastalanmazlar



AB’de yaygınlık !



AB’de insanlarda Salmonella sıklığı - 2006



AB’de insanlarda Salmonella sıklığı - 2006



ENTERİTİDİS Dünya çapında 
pandemik!

WHO 2005 – verileri



İnsanlarda yaygınlık

BELÇİKA



Enteritidis nereden geliyor?



Enteritidis nereden geliyor?



ABD’de Salmonella Enteritidis vakalarının 
kaynağı

ABD’de vasıta-yumurta durumu teyit edilmiş  Salmonella enterika Enteritidis serotip 
enfeksiyonu vakaları, 1985–2003 (Braden; 2006) 



Yumurtacı tavuklar

• Salmonella yaygınlığı yüksek

• En yaygın serotip Enteritidis

• Yumurtaya bulaşabilme: 
özellikle Enteritidis !



AB ortalaması % 30.8

Salmonella sürü yaygınlığı yüksek, üye 
ülkeler arasında varyasyon yüksek

Gallus gallus cinsi yumurtacı tavuk işletmelerinde Salmonella yaygınlığı konusundaki temel 
çalışma analizleri üzerinde Zoonoz Veri Toplama Ekibinin raporu. The EFSA Journal (2007) 97. 



Salmonella Enteritidis sürü yaygınlığı



Enteritidis

Infantis

Typhimurium

Mbandaka

Livingstone

Hadar

Others

YUMURTACI TAVUKLAR

YUMURTA



Salmonella Enteritidis özellikle 
yumurtaları bulaştırır !!!



Yumurtacı tavuk sürüleri

DİKKATLER Salmonella serotip ENTERİTİDİS’in 
kontrolüne yoğunlaştırılmalıdır



Yumurta bulaşmasının izlediği yol

• Dış kabuk bulaşması

Dışkı bulaşması !

DIŞKIYLA ATILMAYI AZALTIN !



Yumurta bulaşmasının izlediği yol

• Yumurta içi bulaşması
– Kabuk ve zar penetrasyonu

– Üreme kanalı kolonizasyonu



Yumurta iç bulaşması

Üreme kanalında kolonizasyon

Kolonizasyonun yerine bağlı olarak: yumurta akı, sarı veya albumin 
içinde bulunur  

SİSTEMİK YAYILMAYI ÖNLEYİN !



Yumurtacılarda koruma/kontrol

• 1 serotipe odaklanmalı

• Yayılmayı azaltın

• Sistemik yayılmayı azaltın

AŞILAMA !!!



yumurta tozunun içerdiği antikor

Aşılama

aktif bağışıklık

canlı aşı

İnaktif aşı

pasif bağışıklık

anadan gelen antikorlar

Yumurtacı tavukların aşılanması



İdeal aşı suşu hangisidir ?

• sistemik ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı yüksek bir koruma
•
• çeşitli önemli serotiplere (serogruplara) karşı 

• hayvan refah konularına olduğu kadar, kanatlı hayvan, diğer hayvan 
türleri, insanlar ve çevreye karşı yeterli derecede attenue edilmiş

• aşılar hayvanların büyümesini etkilememeli

• aşı suşları antibiyotiklere karşı dirençli olmamalı



İdeal aşı suşu hangisidir ?

• aşıların uygulanması kolay olmalı ve Salmonella yabani-tip 
suşlarından ayırt edebilmek için marker içermeli 

• aşının uygulanması Salmonella tespit metotlarıyla etkileşime 
girmemeli

• aşılamadan sonra humoral antikor cevabının Salmonella yabani-tip 
cevabından ayırt edilebilmesi için serolojik tespit metotlarının 
kullanımına imkan tanımalı 



İnaktif aşılar

• aşının üretildiği enfeksiyöz ajan bir şekilde öldürülmeli 
veya inaktif hale getirilmeli 

•

• tek bir hayvana parenteral yolla verilebilmeli

• çoğunlukla yüksek antikor titresini tetiklemeli (kanda ve 

yumurta sarısında tespit)

• antikor titresi ve “koruma seviyesi” arasında ilişki ?



İnaktif aşılar

• üretim dönemindeki yumurtacı tavuklara da inaktif 
Salmonella aşısı yapılabilmeli

– Ruhsat dosyasında izin verilmemiştir

– Yumurta veriminde düşme

• Aşı suşunun yayılması konusunda güvenli olmalı



ÖRNEK : SALENVAC



Örnek : Nobilis Salenvac

• Tarif
– İnaktive edilmiş kanatlı aşısı
– Formalinle öldürülmüş Salmonella Enteritidis faj tip 4 hücreleri 

içermektedir
– Adjuvan olarak alüminyum hidroksit jel kullanılmıştır 

• Endikasyon
– Yumurtacı ve damızlıklar için S. Enteritidis’e karşı aktif ve pasif 

bağışıklığı uyarır
– Yumurta ve tavuk etinde Salmonella’yı azaltmayı 

amaçlamaktadır

• Uygulama
– Göğüs veya bacak kası içine İntramuskülar enjeksiyon
– Bacak yaralanma risklerine karşı broiler damızlıklarında göğüs 

kası tercih edilmelidir



Örnek : Nobilis Salenvac

• Aşılama programı

– Normal aşılama programı: 

İki kez 1 tek 0.5ml doz
Yaş : İlk aşılama 10-12 haftada, ikinci uygulama 14-18 haftada 

– Erken enfeksiyon riskinin yüksek olması durumu: 

Üç doz

Yaş : Günlük civcive 0.1 ml, 4.nci haftada 0.5 ml, 14-18 nci haftada booster 
dozu



Örnek : Nobilis Salenvac

• Koruma

– Koruma ikinci aşılamadan sonra gelişir 

– Tam koruma rejimin tamamlanmasından iki hafta sonra 

– Bundan dolayı son aşılama transferden en az 2 hafta önce 
yapılmalıdır, çünkü enfeksiyonun transfer sırasında veya hemen 
sonrasında meydana çıkma ihtimali vardır.



Bazı deneysel veriler

• Woodward verileri !

• Clifton-Hadley verileri !



Örnek : otolog aşılar

Bir kümes veya hayvanlardan elde edilmiş lokal  
Salmonella tür izolatları alınır

+

Kültürler ısı, formalin vs ile öldürülür ve adjuvan ilave edilir

Özel kanatlı çiftliği için spesifik inaktif aşı üretilir



Canlı aşılar

• ağızdan içme suyu ile (doğal yoldan “enfeksiyon”) 

• lokal bağırsak humoral ve hücresel bağışıklık cevabının 
başlaması, IgA salgılanmasının başlaması 

• daha zayıf serolojik antikor cevabı 

• aşı uygulanmasından sonra canlı Salmonella aşı suşu 

çıkarılmaya başlanacağı için yumurta verimi sırasında 

kullanılmamalıdır



Örnek : Nobilis SG 9R



Örnek : Nobilis SG 9R

• Tarif
– Attenue edilmiş canlı aşı
– S. Gallinarum 9R suşundan yapılmış (rough strain)

• Endikasyon
– Yumurtacı tavuklara S. Gallinarum ve S. Enteritidis’e 

karşı aktif bağışıklık kazandırılması

• Aşı programı ve uygulaması 

– Boyun deri altı dokusuna 6. haftada ve 14-16. 
haftalarda



Örnek : AviPro Salmonella VacE



Örnek : AviPro Salmonella VacE

• Tarif
– Attenue edilmiş canlı Salmonella aşısı

– S.Enteritidis metabolic drift mutant bacteria Sm24/Rif12/SSq 
içermektedir

• Endikasyon

– Yumurtacılarda uzun süreli koruma 

• Uygulama
– Ağızdan içme suyu ile



Örnek : AviPro Salmonella VacE

• Aşılama programı

– Günlük civcivlere, 4. haftada ve 16.haftada 

• Koruma

– Koruma aşılamadan birkaç gün sonra gelişir
– Bir üretim periyodu boyunca (en az 60 hafta) koruma



Bazı deneysel veriler



Bazı deneysel veriler

• 4 grup hayvan alınmış :
– Aşılanmamış
– AviPro Salmonella VacE ile 1 gün, 4. ve 16 haftada aşılanmış
– AviPro Salmonella VacT ile 1 gün, 4. ve 16 haftada aşılanmış
– AviPro Salmonella VacE/T ile 1 gün, 4. ve 16 haftada aşılanmış

• Salmonella Enteritidis saha suşuyla 10exp7 cfu dozunda damar içi 
yolla eprüve edilmiş

• Üç hafta süresince yumurtalardan numune alınmış
• Enjeksiyondan 3 hafta sonra hayvanlar öldürülmüş: iç organlardan 

bakteriyolojik analizler yapılmış



Bazı deneysel veriler

Damar için enjeksiyondan sonra dahi reprodüktif dokular dahil iç 
organlarda kolonizasyonda azalma!



Bazı deneysel veriler

Yumurta bulaşıklığında azalma !



AB mevzuatı



AB mevzuatı



AB mevzuatı



Salmonella Enteritidis sürü yaygınlığı

A
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Belçika’da insanlarda

Salmonella gıda zehirlenmesi 

Yumurtacı tavuklarda
aşılamanın başlangıcı 



Yumurtacı tavuklarda aşılamanın 
sonucu



Broilerler

• Çeşitli serotipler

• Enteritidis and Typhimurium dahil







Broiler sürülerde Salmonella yaygınlığı 

AB ortalaması



EFSA 2006 Serotip verileri 
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Yaygınlığın azalması !!

Yaygınlık Salmonella (Enteritidis + Typhimurium)



Ette Salmonella kontrolü

• İyi pişirme prensipleri

• Ette dekontaminasyon

• Kesimhane hijyeni

• Birincil üretim önlemleri: Salmonella’nın 
kesimhaneye girişinin önlenmesi



Salmonella’nın birincil üretimde kontrolü

• Zorluklar:
– Genç kesim yaşı

– Kuluçkadan çıkar çıkmaz duyarlılık 

– Serotiplerin çeşitliliği

– Kümes tipi



Salmonella’nın birincil üretimde kontrolü

Klasik aşılama faydalı 
değil !

• Zorluklar:
– Genç kesim yaşı

– Kuluçkadan çıkar çıkmaz duyarlılık 

– Serotiplerin çeşitliliği

– Kümes tipi



YönetimAşılama

Yem katkıları

BİRİNCİL ÜRETİM 
ÖNLEMLERİ



YönetimAşılama

Yem katkıları

BİRİNCİL ÜRETİM 
ÖNLEMLERİ



Broilerlerde kullanılan yem katkıları

• Antibiyotikler

• Rekabetçi dışlama ürünleri 

• Probiotikler

• Prebiotikler

• Kısa ve orta zincirli yağ asitleri 

• Bitki ekstratları - botanik



Antibiyotikler – büyüme teşvik ediciler 



Salmonella kontrolü için Antibiyotikler

Sebepler : antibiyotik direnci, taşıyıcı hayvanlarda başlama



EFSA, 2006



Rekabetçi dışlama ürünleri (CE)

• sağlıklı ve patojenden ari kanatlılardan elde edilen 
liyofilize ürünler

• Kanatlı hayvanların sindirim kanalında zararlı 
patojenlerin kolonize olmasını önler 

• kanatlı hayvanların bağırsaklarındaki tüm ekolojik 
yuvaları istila eder ve patojen bakterilerin kendilerinin 
yerleşmelerine yer bırakmaz, KZYA üretimi, …



CE ürünleri - uygulama
• Günlük civcivler 

• Normal bağırsak florasında dengeyi bozan antibiyotik 
uygulamasından sonra kanatlı hayvanlar 

• Transfer, yumurtlama veya tüy dökümü nedenleriyle 
strese giren kanatlılar



Örnek : Aviguard
• Suda kolayca dağılan beyaz serbestçe akan toz

• Depolama ısısı 2°C ile 8°C

• 200 den fazla normal kanatlı bağırsak flora mikro-organizması içerir 

• Raf ömrü imalattan sonra 18 ay’dır.

• Ürün 2000, 5000 veya 10000 civcive yetecek miktarda lamine folyo 
poşetlerde paketlenmiştir 

• Ürün sprey uygulama veya içme suyuyla tatbik edilebilir 



Örnek : Aviguard



Örnek : Aviguard



Rekabetçi dışlama (CE)  ürünleri

• Dezavantajları:
– Microbiota tanımlanmamıştır

• Üründe patojen bulunma olasılığı

• Antimikrobiyal direnç geni taşınma olasılığı 

Çok yaygın olarak kullanılmamaktadır !!



Probiotikler

• Verilen hayvanda bağırsak mikrobiyal dengesini 
iyileştirerek yararlı etki gösteren canlı mikrobiyal yem 
ilaveleridir 

•

• Tanımlanmış ürünlerdir

• Piyasada :
– Çoğunlukla lactobacilli 



CE’lerle karşılaştırıldığında koruma daha az belirgindir !

Çoklu türlerde tanımlanmış ürünler üzerinde çalışılmaktadır ??



Prebiotikler

• büyümeyi ve/veya normalde bağırsakta yaşayan sınırlı 
sayıdaki bakteri türlerinin seçici olarak faaliyetlerini 
uyarma suretiyle konakçıyı yararlı yönden etkileyen, 
konakçının sağlık durumunu iyileştirmeye çalışan 
sindirilebilir olmayan yem maddeleri

• Mono-, di-, oligo- veya ploisakkaridler 

• Doğal veya sentetik



Prebiotik örnekler : mannose / MOS

Tip I fimbriya



Salmonella

Konakçı hücre
İnflammasyon 
yapıcı sitokin 

cevabı

İnvazyon

Yapışma
Giriş

Prebiotik örnekler : mannose / MOS

Mannose yapışmayı 
bloke edecektir !



Prebiotik örnekler : mannose / MOS



Prebiotik örnekler : mannose / MOS



Prebiotik örnekler: daha pek çok …

• Beta-glukanlar : bağışıklığı başlatır

• FOS (frukto-oligosakkaridler), inulin : bifidojenic

• GOS

• Guar sakızı

• Daha pek çok ….

• Çalışma şekli ? Yarar sağlama ?



Asidik bileşikler

• Kısa-zincirli yağ asitleri (SCFA)

– Formik, asetik, propiyonik, bütirik asit

• Orta-zincirli yağ asitleri (MCFA)

– Kaproik, karpik, kaprilik asit

• Asitlerin kombinasyonu

– Örnek : bütirik ve kaprik asit



Salmonella’nın kontrolünde SCFA

• İçme suyu katkıları :

– Etkisi suyun kendisiyle ve kursakla sınırlıdır 

• Yem katkıları :

– Etkisi formülasyona (toz, kaplayıcı) bağlı olarak uzun 
süreli olabilir

Emilme

Etki kursakta

Tedrici (yavaş) salınma

Etkisi tüm sindirim kanalında



Canlıda deneme

Her biri 20 tavukluk beş grup :

KONTROL FORMİK ASETİK PROPİYONİK BÜTİRİK

Enfeksiyon, 5.10³ cfu S. Enteritidis ile  5.nci günde 

Öldürme 8nci günde

Sekum, karaciğer ve dalaktan bakteriyolojik analizler : BGA’da titrasyon



Sekal kolonizasyon
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CTRL

(n=20)

ACE

(n=20)

PROP

(n=20)

BUT

(n=20)

Negative 0* 0 0 0

x < 102 cfu/g 6 1 8 11

10² < x < 10³ cfu/g 0 1 1 2

103 < x < 104 cfu/g 0 0 1 1

104 < x < 105 cfu/g 3 0 2 3

105 < x < 106 cfu/g 2 2 1 3

106 < x < 107 cfu/g 8 3 3 0

More than 107 cfu/g 1 13 4 0

Yaşamın sekizinci gününde sekumda kolonize olmuş hayvan sayısı

* Hayvan sayısı



İn-vivo deneme – bütirik asit

Her biri 20 tavukluk beş grup :

KONTROL TOZ KAPLANMIŞ KOMBİ

bütirik asit 0.63g/kg

Enfeksiyon, 5.10³ cfu S. Enteritidis ile  5.nci günde 

Öldürme 8nci günde

Sekum, karaciğer ve dalaktan bakteriyolojik analizler : BGA’da titrasyon



Kolonizasyon
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CTRL

(n=25)

POWDER

(n=25)

COATED

(n=25)

COMBI

(n=25)

Negative 0* 0 2 1

x < 102 cfu/g 6 8 12 8

10² < x < 104 cfu/g 2 1 3 2

104 < x < 105 cfu/g 3 1 0 6

105 < x < 106 cfu/g 4 3 4 5

More than 106 cfu/g 10 12 4 3

* Hayvan sayısı

Yaşamın sekizinci gününde sekumda kolonize olmuş hayvan sayısı



Broiler denemesi – seeder modeli

Her biri 40 tavukluk iki grup :

KONTROL TOZ KAPLANMIŞ KOMBİ

bütirik asit 0.63g/kg

Enfeksiyon 15 hayvanda 5.10³ cfu S. Enteritidis ile 5.nci günde 

Haftalık kloakal swablar

Öldürme 42nci günde

Sekum, karaciğer ve dalaktan bakteriyolojik analizler : BGA’da 
titrasyon



Broiler denemesi – seeder modeli
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Bütirik asit

• Epitelyal hücreler için, aynı zamanda “yakıt” 

– Daha uzun villuslar

– Daha fazla emilim yüzeyi

– Mukozalardaki tahribatın daha hızlı tamiri

Daha iyi performans



Orta-zincirli yağ asitleri

Kontrol MCFA



Broilerlerin aşılanması ?

• Passive bağışıklık – maternal antikorlar

• Aktif aşılama ? 

– Kolonizasyon - inhibition



Broilerlerin aşılanması ?

• Yumurtacı tavuklar: canlı ve inaktif aşı mevcut
bir serotip baskındır (Enteritidis)

• Broilerler : aşılamayla ilgili bazı özel problemler :
– Kesim yaşının erken olması (6 hafta)
– Bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması 
– Spesifik antikor cevabının başlamasının 2 haftayı alması 
– Koruyucu mukozal bağışıklığın bağırsak düzeyinde sağlanmasının 

zor olması 

Gereksinimler :
A) Kuluçkadan çıkar çıkmaz direnç verir
B) Koruyucu etki uzun süre devam eder
C) Çoklu serotiplere karşı korur

Klasik aşılama uygulanamaz !



Kolonizasyon-inhibisyon (CI)

• Yeni çıkan civcivlere ağızdan Salmonella

organizmalarının verilmesi, 24 saat sonra aynı 
serotipten başka bir salmonella suşu ile yapılan 
eprüvasyona karşı yüksek düzeyde direnç kazandırır 



Yabani tip suş

Sekal kolonizasyon
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Yabani tip suş ‘CI’ suşu

Yabani tip suşu

Yabani tip ‘CI’ suşu (76Sa88)

(kuluçkadan çıkış günü aşılandı)

Yabani tip eprüvasyon suşu (147)

(24 saat sonra aşılandı)
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Seeder modelinde‘CI’ suşu gibi ∆hilA suşu
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Yabani tip suşu

‘CI’ suşu gibi ∆hilA suşu

(kuluçkadan çıktığı gün aşılandı)

Yabani tip eprüvasyon suşu (147)

(24 saat sonra aşılandı)



Seeder modelinde‘CI’ suşu gibi ∆hilA suşu
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Yabani tip suşu

‘CI’ suşu gibi ∆hilA suşu
(kuluçkadan çıktığı gün aşılandı)

Yabani tip eprüvasyon suşu (147)
(24 saat sonra aşılandı)

Sonuç: Seeder modelindeki hayvanlarda kesim yaşına 
kadar dışkıyla yayma azaldı !!!



Canlı attenue aşı suşu kullanılarak 
Kolonizasyon-inhibisyon

• Hala deneysel aşamada

• Broilerlere şu şartlarla uygulanabilir :

– Aşu suşu güvenli

– Aşı suşu kesim yaşında temizlenir
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Hala ilave attenuasyon 
gerekmektedir !





Broiler yem katkıları için karar

• Salmonellayı tamamen elimine etmeyecektir 

• Tüm kontrol planı içinde kullanılmalıdır 
– Hijyen, biyogüvenlik, yönetim, ….

• Kolonizasyonun ve dışkıyla yayılmanın azalmasına 
katkıda bulunabilir 



Toplam sonuç

• Dışkıyla yayılmayı, kolonizasyonu, et ve 
yumurta kontaminasyonunu azaltan 
araçlar mevcuttur. 

• Etkinliğin sağlanması için çoklu kontrol 
stratejilerinin birlikte kullanılması gerekir



Dikkatleriniz için Teşekkürler !


