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Gıdalarda Yersinia enterocolitica ve Önemi
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Im porta nce of Yersinia enterocolitica in Foods
Summary: Yersinia enterocolitica which is important for human health is common in environment and foods. Cantaminated foods have
an important role in contamination to humans of this microorganism. The limits of growth heat and pH of Y. enterocolitica are rather
wide. It grows easily in refrigerator temparature (+4 OC) in which foods are preserved. Because of this it is important for public health.
Key Words: Yersinia enlerocolitica, foods.
Özet: insan sağlığı açısından önem taşıyan Yersinia enterocolitica çevrede ve besin maddelerinde yaygın olarak bulunur. Bu
mikroorganizma nı n insanlara bulaşmasında kontamine besin maddeleri önemli roloynar. Y. enterocolitica'nın üreme ıs ı ve pH sınırları
oldukça geniştir. Besinlerin muhafaza edildiği buzdolabı ı sısında (+4 OC) rahatlıkla ürer. Bu özelliklerinden dolayı halk sağlığı açısından
önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yersinia enterocolitica, Gıdalar.

Giriş

Yersinia enlerecolitica zoonotik bir etken
olarak hem evcil, hem de yabani hayvanlarda
bulunur. Sağlıkl ı konakçılarda inatçı bir şekilde
kalabilen ve zaman zaman da salgınlar yapabilen
patojen bir mikroorganizmadır. Insanlara bulaşması
da bu hayvanlardan elde edilen ürünler arac ı lığı ile
olmaktad ı r (3, 16,29).
Genel Bilgiler

"Yersinia cinsi" ilk olarak 1944'de Van
Loghem tarafından tanımlanmıştır.
Daha önce
Pasleurella cinsi içerisinde sınıflandırılmış olan Y.
pestis ve Y. pseudotuberculosis bu cinsten ayrılarak
veba etkenin i ilk izole eden Fransız bakteriyo l oğu
A.J. Yersin'in hatırasına Yersinia cinsi içerisinde
sınıflandırılmıştır. Daha sonra 1954 yılında Thal bu
cinsin
Enterobacteriaceae
Fam ilyası'na
bağlanmasını teklif etmiştir (2, 26, 30).
Yersinia cinsi içerisinde üç tür bilhassa
önemlidir. Bu türlerden Yersinia pestis vebanın
etken i
olarak
bilinmektedir
(2,
15).
Y.
pseudotubercu/osis ve
Y.
enteroco/ilica
ise
"Yersiniozis'in" etkenidirler (5, 27).
Y.
enleroco/ilica
enfeksiyonları
önce
Avrupa'da hayvanlarda tespit edilmiştir. Çeşitli
literatür verilerinden anlaşılmaktadır ki, 1933 yılında
AB.D.'de insan larda da hastalık yaptı ğ ı belirlenen bu
bakteri değişik araştırmacılar tarafından Bacterium
enterocoliticum , Pasteurella pseudotuberculosis Tip
b, Pasturella X, Germe X şeklinde tanımlanmış ve
nihayet Frederiksen 1964 yılında bu bakteriyi
Yersinia enleroco/ilica olarak isimlendirmiştir (9, 32).

Y. enterocolitica'nm Genel Özellikleri
Y. enlerocolitica 0.5-0.8x1-3 ~m boyutlarında
olup 25 'C ve 37'C'de kokobasil biçiminde görülür.
Peritrik kirpikieri ile 25'C'de haraketli, 3YOC'de
hareketsizdir (2, 15).
Bakteri gram negatif, aerobik
ve fakü ltatif anaerobdur. Spor oluşturmaz . 4-42 oC
arasında gelişebilmesine rağmen, optimum üreme
ısı dereceleri 22-28 °C'dir (2, 15, 24, 29). Optimum
pH dereceleri 7.2-7.9 olup pH 4.0-10. 0 arasında
üreyebilir ve % 5 tuzu tolere edebilir (2, 5, 33).
MacConkey Agar, Salmoneıla Shigella Agar,
Eozin Metilen Blue ve Yersin ia Selective Agar
Base'de (CIN Agar) 25 'C'de 48 saat içinde kolon iler
seçilebilmektedir (12, 24, 29).
Yersin iosis'de enfeksiyonun kuluçka sü resi
alınan bakteri sayısına ve bakterinin virulansına,
kiş i nin direncine ve yaşına bağlı olarak 5-10 gün
arasında değişmektedir (23, 24, 27). Insanlarda
3.5x10 9 mikroorganizma sayı sında bir dozun
hastalık oluşturmaya yettiği bildirilmiştir (24).
Y. enterocolitica enfeksiyon ları na her yaşta,
özellikle de
15 yaşın
a ltındaki
insanlarda
rastlanmaktadır. Semptomlar kişin in yaş ın a ve
cinsine bağ l ı olarak değ iş ir (24, 34).
Y. enlerocolilica insan larda gastroenterit,
enterokolit, mezenterik adenit, terminal ileit,
septisemi, pnömoni, Olserli deri lezyon ları , cerrahi
yaralar,
osteomyelit,
karaciğer
absesi
gibi
hastalıklara neden olmaktadır. Akut enfeksiyon
döneminde serbest kalan bakteri polisakkaritlerine
bağlı
olarak da geç komplikasyonlar açığa
çıkmaktadır. Bunlar; miyokardit, monoartrit, eriteme
nodosum, üveit, ürtiker, eriteme multiforme, artralji,
purpura, poliartrit, troitid , perikardit, glomerulonefrit
şeklindedir (10,15,23,24,27,36).
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Klinik olarak, apandisit benzeri şiddetli karın
mide bulantısı, ishal, kusma, ateş gibi belirtiler
görülür. 5 yaşın üstündeki çocuklarda, genç ve
erişkinlerde karın ağrısı ön plandadır. Çocuklardaki
deri belirtileri eriteme nodosum ve eriteme
multiformeye benzer şekilde olabilir. Çocuklarda
eriteme nodusumun % 50 nedeni yersiniosis'dir.
Yersiniosis'e bağlı artritler çocuklarda çok seyrek
olarak görülür (15,16,19).
Yetişkinlerde hastalığın ileri dönemlerinde
deri ve bağlı dokularda klinik be!irtiler ortaya çıkar.
Deride meydana gelen lezyonlar, infeksiyon
sırasında
ortaya
çıkan
hücre
duvarı
lipopolisakkaritlerinin toksik ve immunolojik etkileri
sonucu ortaya çıkar. Bu lezyonlar sterildir. Bu
dönemde klinik tablolar eriteme nodosum , eriteme
multiforme, ürtiker ve purpura biçimindedir. Nodüller
çoğu kez bacaklarda bulunmakla birlikte, kollarda da
görülebilir. Hastaların çoğunda 5-21 gün sürer ve
antibiyotik tedavisine genellikle cevap vermez (LO,
16,27).
ağrısı,

Yayılışı

ve Epidemiyolojisi

Y. enterocolitica dünya üzerinde Bulgaristan,
Yunanistan, Iran gibi komşularımız (7, ll, 23) dahil,
A.B.D.'den (31) Japonya'ya (37), Kenya'dan (38)
ıskandinav ülkelerine kadar çok sayıda ülkede izole
edilmiştir.

Y.
enterocolitica
enfeksiyonları
ilk
zamanlarda yalnızca sporadik olaylar olarak dikkati
çekmiş, daha sonraları da aile, hastane, okul ve
gruplarda salgınıara neden olduğu gözlenmiştir (1,
3)

Y.
enterocolitica
enfeksiyonla rın ın
epidemiyolojisinde enfeksiyon kaynakları üç ana
grup altında toplanabilir:
a) Yabani Hayvanlar, Ev ve Kesim
Hayvanları: Y. enterocolitica yabani veya evcil
memeli hayvanlar ile kuşlarda patojen veya
potansiyel patojen olarak bulunur. Çok sayıda
araştırmacı kedi, köpek, domuz, sığır, koyun, keçi,
deve, tilki, maymun, şinşila, kobay, kemirciler, kaz,
ördek, ba lı k , istiridye, kurbağa, yılan ve pire gibi
hayvanlardan Y. enterocolitica'yı izole ettiklerini
bildirm işle rdir (6, 17, 18, 21, 38).
b) Hastalar ve Taşıyıcılar: Bu bakteri ile
enfekte o lmu ş hayvanların gaitalarının veya leşlerinin
çeşitli şekillerde çevreye yayılması sonucu ırmak,
göl, hatta kuyu su ları da kirlenebilmektedir (28).
ı rm ak , nehir gibi yüzey s u ları Y. enterocolitica için
hayvan ve insan kon akçılarının dışında önemli bir
rezervuar teşkil etmektedir. Kuşlar ve sinekler de
taşıyıcı
olarak yo l oynamaktadırlar (8, 17).
Enfeksiyon etkenini taş ıya n insan veya hayvanlarla
temas neticesinde de bulaşmanın olabileceği
bildirilmiştir (21, 24).
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c) Konlamine Olmuş Gıda Maddeleri: Y.
insanlara bulaşmasında enfekte
hayvanlardan elde edilen ürünler ve bu hayvanlar
tarafından
kontamine edilen
su
ve besin
maddelerinin çok önemli bir rolü vardır (22, 24, 31).
enterocolitica'nın

Gıda

Maddelerinde Y. enterocolitica

Y. enterocolitica enfeksiyonlarının insanlara
en büyük rolü kontamine besin
maddeleri oynar. Y. enterocolitica süt, peynir,
dondurma, et (sığır, koyun, domuz, kanatlı), deniz
ürünleri, hamburger, sos, mantar salatası, puding
gibi besinlerden ve ayrıca havuç, domates, yeşil
salata, mantar gibi sebzelerden de izole edilmiştir
(19,24,29).
Y. enterocolitica'nın insanlara bulaşmasında
domuzların çok önemli roloynadığı ve bu etkenin
sebep olduğu enfeksiyonların domuz etinin bol
tuketildiği ve özellikle çiğ olarak yenildiği batı
ülkelerinde doğu ülkelerine göre daha yaygın olduğu
bildirilmiştir
(4,19) . Zaten bu mikroorganizmanın
domuz mezbahalarından ve domuz kasaplarının
tezgahlarından çok sık izole edildiği de çeşitli
kaynaklarda belirtilmiştir (4, 13,24).
Domuz eti ve ürünlerinin sebep olduğu
enfeksiyonların yanında süt ve sütlü ürünler de
önemli bir yer tutmaktadır (3, 34, 35). Özellikle
çikolatalı
sütten kaynaklanan bir çok salgın
bildirilmiştir (3, 31). Black ve arkadaşları (3) New
York'da 18 yaşında ve bu yaşın altındaki 444
öğrencide
karın
ağrısı,
ateş
gibi semptomlar
görülmesi üzerine yap ılan araştırmada kafeteryadan
alınan ve açılmamış bir çikolatalı süt örneğinden Y.
enterocolitica izole etmişlerdir.
Benzer şekild e , Tacket ve arkadaları (34)
Arkansas ve çevresinde 5 yaş civarındaki çocuklarda
görülen bir salgından söz etmektedirler. Enteritis
görülen bu hastalarda ateş (%93) , karın ağrısı
(%86), diare (%83), kusma (%41) , boğaz yanmas ı
(%20), vücutta kızıl lekeler (%2), kanlı dışkı (%20) ve
eklem ağrısı gözlenmişti r. Bunun üzerine yapı lan
araştırmada bu salgına pastörize süt içinde bulunan
Y. enterocolitica'nın neden olduğu anlaşılmıştır
Pastörize edilmiş süt ve süt ürünlerinden
kaynaklanan salgınıa rın bildirilmesinden sonra
pastörizasyon esnasında Y. ente rocolitica'nın canlı
kalıp kalamayacağı konusu gündeme gelmiştir.
Çeşitli araştırmacılar Y. enteroco litica'nın uygun
pastörizasyondan sonra canlı kalamayacağını ileri
sürmüşlerd ir (20, 29).
Bunun yanında, Y. enterocolitica'nın çiğ sütte
çok miktarda bulunduğu taktirde pastörizasyonu
aşabileceği de bildirilmiştir (34). Y. enterocolitica'nın
çok sayıda araştırmacı tarafından pastörize
sütlerden izole edilmesi bu görüşü destekler
mahiyettedir (14,29,35).
bulaşmasında
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Şuras ı bi r gerçektir ki; Y. enterocolitica ister
pastörizasyonda ca n lı kal s ın, isterse yanlış ve
yetersiz pastörizasyon sonucu ya da pastörizasyon
so n ras ı rekontaminasyon sonucu süte bulaşm ı ş
olsun , pastörize sütte çok çabuk ve çok kolay bir
şekil de ürer. Çünkü , Y. enteroco litica' nın üremesini
engelleyen bir çok m ikroorganizma pastörizasyon
iş le miyle
inhibe edilerek
ortadan
ka ld ırıl m ı ş
ol maktad ır (25, 34). Böylece Y. enterocolitica h ızl ı bir
şek ilde üreyerek insanlar için bir enfeksiyon kaynağı
haline
gelmekted ir.
Nitekim,
Greenwood
ve
arkadaşları
(10) insanlarda Y.
enterocolitica
enfeksiyonu aç ı sından en büyük bulaşma kaynağının
pastörize süt olduğunu bi ldirm işlerdir.
Y. enterocolitica' n ı n pastörize sütte çabuk ve
kolay bir şekilde üremesi besin hijyeni aç ı sından çok
önemlidir. Bunun yanında besin hijyeni açısından
daha da önem taşıyan bir özelliği de optimum üreme
ı s ı sın ı n 22-28°C'ler arasında olmas ı ve 4°C'de
rahatlı k l a üreyebilmesid ir. Çünkü , besin maddeleri 4°'
C'de muhafaza edilmekte bu da Y . enterocolitica ile
enfeksiyon riskin i arttırmaktadır (1,19).
Y. enterocolitica ile meydana gelen
enfeksiyonlar bu mikroorganizmanın düşü k ısıiarda
kolay üreme özelliğ i nden dolayı havaları n soğuk
o l duğu
mevsimlerde
özellikle
ilkbahar
ve
sonbahardan daha s ı k ve daha yaygı n bir şe kilde
görü lür (4, 28).
Y. enterecolitica' nın pH 4.0-1 0.0 d e ğerl e r i
arasında üreyebildiğ i ve peynirierdeki %5 tuzu tolere
e d eb i ldiği, ancak %7 tuz konsantrasyonunda inaktive
o l duğu bild iril m iştir (2 , 33) .
Sonuç olarak; bir çok besin maddesi Y.
enterocolitica'yı taşı ma kta ve haık sağlığı açıs ı ndan
potansiyel bir risk faktörü olarak karş ı mıza
çıkmaktadır. Y. enterocolitica çevrede, su larda
(ırma k ,
göl , içme suyu) ve hayvanlarda da
bulunabil di ğ i için bu kaynaklardan besin maddelerine
rahatı ı kla
bu l aşa bilm e ktedir.
Bu
bakımdan
yersin iosis'den
koru nmada
besinlerin
kon taminasyonunun önlenmesi önemli bir faktördür.
Bu m ik roorg a nizmanın b u zdo l abı ıs ı sında (+4 OC)
ü reye b ild iği dikkate alınm al ıdır. Besin maddelerinin
üretimi esnasında gerekli ı sı-zaman düzenekleri
uygulanarak
ortamda
bu lunan
mevcut
mikroo rgan izmaların
ortadan
kaldırı lma sı
ve
rekontamisyonunun
önlenmesi
yersiniosis'ten
korunmada diğer önemli bir fa ktörd ür.
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