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Amaç: Gıda kaynaklı patojenlerden Salmonella ssp. İzmir ve çevresindeki marketlerden toplanan 
tüketime hazır kanatlı etlerindeki prevalansının ve tespit edilen türlerin antibiyotik dirençlerinin 
belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Kanatlı eti örnekleri İzmir ve civarından rastgele örnekleme yöntemine 
göre toplanmıştır. Salmonella izolasyonu ISO 6179:2002 test yöntemine göre gerçekleştirilmiş ve 
Real-Time PCR’da doğrulama yapılmıştır. İzole edilen Salmonella suşlarının antibiyotik dirençleri 
Kirby-Bauer metoduyla belirlenmiştir. 

Salmonella suşları önce polivalan O, daha sonra grup antiserumlarıyla lam aglutinasyon testine 
tabi tutulmuştur. Ayrıca Salmonella grup antiserumları ile koaglutinasyon reagentleri ile sero 
gruplandırması ve suşların tip spesifik antiserumlarla serotipi de belirlenmiştir.

Bulgular: Toplam 340 örnekten (260 tavuk eti ve 80 hindi eti) 23 tanesinde Salmonella izole 
edilmiştir. Tavuk eti örneklerinde Salmonella görülme oranı % 8,84, hindi eti örneklerinde ise 
Salmonella görülme oranı % 0,0 olarak hesaplanmıştır. Tüm örnekler göz önüne alındığında ise 
Salmonella görülme oranı % 6,76 olarak tespit edilmiştir. Serolojik testler sonucunda elde edilen 
23 Salmonella izolatın 7 tanesi (% 30,4) S. arizonae, 6 tanesi (% 26) S. enteritidis, 5 tanesi (% 
21,7) S. virchow ve 5 tanesi (% 21,7) S.agama olarak serotiplendirilmiştir. Çalışmada; amoksisilin, 
cefimiksin, cefoksitin, chloromphenicol, eritromisin, gentamisin, kanamisin, nalidiksik asit, 
netilmisin, streptomisin, tetrasiklin ve trimethoprim olmak üzere 12 farklı antibiyotik kullanılmıştır. 
Organizmaların cefiksim, cefoksitin, gentamisin, netilmisin ve streptomisine karşı duyarlı olduğu 
diğer antibiyotiklere karşı ise direnç geliştiği gözlenmiştir. 

Sonuç: Kanatlı ürünlerinde çoklu direnç gösteren Salmonella türlerinin ortaya çıkmasının ve 
yaygınlaşmasının nedeni yemlerde gelişmeyi artırıcı katkı maddesi olarak antibiyotik kullanımı ve 
hayvan hastalıklarında antibiyotiklerin yüksek dozlarda ve gelişigüzel kullanımı olabilir. Yemlere 
antibiyotiklerin katılmasının önüne geçilerek ve antibiyotik tedavisinden önce antibiyogram 
yapılarak uygun antibiyotiği uygun dozlarda kullanmanın sorunun çözümü konusunda yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca tüketime hazır halde piyasaya sunulan bu ürünlerin hazırlanmasında hijyen 
kurallarına daha sıkı riayet edilmesi ve rutin gıda kontrollerinin daha sıkı yapılması gerektiğini 
göstermektedir. Diğer bir çözüm yolu ise ilaç verilen hayvanlarda ilacın vücuttan atılma süreleri 
dikkate alınarak kesim yapılması, hayvansal gıdalarda antibiyotik kalıntılarının izlenmesi ve kesim 
öncesi testler uygulanarak hayvanların gıda üretiminde kullanılma durumlarının tespit edilmesi 
gerekmektedir. 
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