
) ) L 1-.'1 I-tj~ J)t't):. /997.8(1·1)58·67 

insan ve Sığır Orijinli SlaplıylııclJccl/ ,l' Iıl/rel/s Su ş larının (eş itli 
Biyokimyıısal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duya rlılıklarının Karşıla ştırılma s ı ' 

Tımur GU LHAN1 Ba ııur BOYNUKAKA i 

IY1LI.llllCU Y ıl U ııı"c rs ıt cs ı Ve tcrıne r Fakultcs ı . Mık robl~ o l oJ I A n:1bllım l)a l ı. Van 
' b il araş tırıııa . Y Y U Araştırma FOllU tarafıııdaıı dcs tc kl c ı11lll ş olup (97 VF Oı)) a~ LLL ı s ımli Yuk .. ek lısa ns 
Tcıı ı ıdcn o/cıle ıımı ştı r 

Ö/l'I . Bu \JIı~ınailiı. sııh ~hnı~ masl ıtıslı sığırl.ıon sllıl..:nıIJ":III/Uk i..: Id":lI11 lh..: ..:Jıkıı 511. ııı~ııı bog,ıı ~lJllıul..:IIIıJ":lIl/t)l..: ii! 

ıJ..:ııllıil..: ..:dıkn SO a(kı Swplıl'locvccıu m/n!lu SLI:jLULLUI palol..:lUl..:\1 dırl!kı lil J.ı Johııh ı)ı.u;ı~ 1~lır1\!1..:n ~L)IIII hııo~II1lIJ~11 

o/dlıkbı LL": aııııhı)oı ı k dUILlrhhkkırl k.ır~ıluştınldı Bu ilI',~lınl\..l11ln sıııııı..:undu, subklınık Illilslılıslı sı~ırlilnıı sutl..:nııJ.:ıı ii! 

1II:.ilıllanl1 t)()~;LI kuJıurknmklı ııok ..:dıkn SwpJıılOCUCCIH mııvı/.I ~U~I<lf11l1n glık.lll ıe mantıııo)'un .IL'WP i..: JI\.IL·nııı 

I..:nııell\"ı,IOUU . ..:Iumıımg ı;I..:IUI 11·hemolı/lıl. ıup ko;lguliII. !lN,I ...... ıe ,ı.ııilukııı.ıl 1":,>11 gıhı hıınkıml.I,,11 Il/dlı~kn 1ı.;I~ıııuııJ.ııı 

I),,:ıııeı ()I...ıııı~ı. "ul ıe 1\:\.ıJ plglU":UI. (L-Iobm UIU~IIJlU;ı, Pllll":111-1\, bılır\.ll ii! ~.ıI":lllillIL':>11 gıhı hlll)~l1nl,I,,11 \lIdlı~kl 

IıJ~lIllını.1ıtl N! I,ulh Ip<0161 olduğu .... ıpı.uıuı Sıgıı i..: ın"uı ıını11lh ~1ı~I;ınlı Jı:ğı~ı~ .ımıhıı\ltı~kre JlIı.ırhll~tırı 

l.ıı~ılJ~ınIJığıııd.1 i....:. 1.lIlk()lllı~m hasiilibm PL111slhlı·G. melı~ılm slpıoıloh;l\lIl ıe ....:t,lp'.:WIOIl+Sıılh.1kl.lI11 ,i uuıarhhl..bJlll11l 

benı..:! (p,(1 i)~ i. 1l\ll\!hı\J~uı LTllronıl~nı .. ınıpısılın+~ulh;ı~ı;ım;ı ıh ı ı ;ırhlıllan11l1l tiulh (p<O 05 i olduğu onaı;ı lmmlJu 

Anahtar k..:Jınıd..:r . . \/a/~l\lococu/J W/n'IIJ, hoğaJ 1"1ı1111ni. sııh~hnı~ ma~!ıIıs, O1lllhıınlık ull\;ırlı1ı~ 1":~IL n.ııı hııokıın-l.h.11 

tı/dM!..:1 

A ('ompıırhon uf Chcmical Proııcl1ic~ aııı l A nıihi ıı ı iı' ~uhCl' ılıibiljl~ lIf Sı :ıııh~ IUCIIl'l'U\ au r..:u) Slr:ıinı Li f 
Ilu rıı:ın ıın ıl Roı iıI(' Oriı,:iıı 

Su ııı nıar~ : iLi ılı" ~1lıJ\ l.ırıııu~ hlıxh\!lI1IL<l1 dı.ııdll..:n~lıı, ;lılu .ınlıhlOht ~ıısılııılıcs nı' Sllıplıdocu(XIlI (lH/\'1/1 \I"nl\~ 

,likLIIli!,! ılıe p.:ııug..:ıı ı ıı dııeı:1I1 ur tl ıd..:r..:ı,;11\ ısnl,ı l ed .md ıJ":llıııi\!J ,,0 hOııı ılı..: Ilıılb ol I)(ıııne \ıı ıh sııhdıııı..: IIM'lıll\ .ınd ~IJ 

irııl\l IıllllL,1I1 I l ııu;ı \ ı,;ulıııre~, ııcı..: wıı ıp,aı..:u Aı lik: aııd olıhıs sllıJı \UTıuIıS hıoclı..:nmal dıarac ı en~tıcs ol Sıaplıl'lococcrıı wl /",'JlI 

~lı;lıll, hlll"I":1i t nım I)(wıııe ıı ıth sııhı.:lınıı ııı"slllı~ ,mu from humdil ıhıu;ıl LUltııı..:); ıı\!r..: wmp..:red iı \\dS ~ho ıııı Ih;11 11 \ r.:spc~ 1 ol 
hıudıcnıı~,ıI prnı),,:ı l ıe, oclelınıııcJ hı .ı.:wbıı ;ııııl ;1ıı;ıerohlL Icnneııl;ı l!oıı ol gluclI;;ı: anJ IllalltllWI' clımllllllj:/rıclOf {jluı.'ıııo/ı'ww. 
Iıdıl' (00):111111'' /1\111" and ~1(lf'lıl'lol.Iıı(I\e 1..:~ls ılı..:\ 1\":I'C ~ımıha! Ip"O 1151. ııhık IdlOlI and \lhUe pı gın..:!\l. a-ıoxJ/I t'unn,ı\IOll 

1111/1",1/-, i InıWl/lfl' dmı ('l/i,'Iii(LW lesl~ ,hoı\ed dııleren..:..: (Ir<IJ O~ 1 ii ıth ıq!ahl ın hıııch":ll11..:al prolııı1IL'S As LO ıh\! comporasloıı ol 

'>\!ıı~ıllııııe, "I SIIIPI"lo(I/{(Iı.f mlfnıı slr.ıııı~ ısoJ,l l..:d lrom hoıuı..: ıııth ~uhdl1lle ın;ı'lılls ,mu t'rom human Ihm,lI nılture~ III 
,ııI I Jhınll~~ ı(ıııwıııı-nıı,'. bi/lI//lUIII,' fI/.'llmlllllt'.(i. 1III'I/ııcılIlııl' l'IJlI'VJlowc/ll,' mıJ {"('/iıpı!/"aumefııl/ı{ıc/ııııı .s.:11SltIIUlCS \IL1C 
.ıh~e ı ı ~,ı) O~) ııhık I/IlI'oIl1o{'/IIt,. ml/ıfomlfJ/l,' (1ııIpml/lıl<" tlılf,CI(f(11II -...:Ihılıı ılı..:s 1\ .:1..: dllli:rL111 

" •. ~ ıı ı ınIı ; .'iıııpllı-lıl( on 1/1 flllIllt'.\ ılın);11 ~Illtıu..:. ,uhdııııı Ill.ı slllı" .l1l1lhllıll~ '>\!1l~1111 LLL 1..:1>t. SOILLI! hıochemıı,rl 
ı.:Jı.ı ı atll1hlıı.:, 

Giriş 

Sıa rılokokla r, 1iis;1ii \e l liı~ \ aıılarıı ı baş lıc ı bıınm 

I1I l1 koıa,1 ua/olanııb. den ıc daha iIl Oll1lil" ı ııc rı:: 

b. ı rs; ı" ıC d ıger Hlııko/.alanlı11l nonıı; 11 norasında bııh illali 

bilktcr ı le relır \.ı ) Atlarel:ı ~;ıra e ıı fcks ı ~ onları . koyunlarda 
penorbltal demıaıuı s. kıııı ıl arda kcııe pı~ e ıııı s ı (cn /oo t ı k 

pı~e n\ı ). do rıııı / lnrd:ı eksııdatıf dcmıaııııs. kanaılılarda 

~pıı" : ırtrıtı s, !.IIIO\ llı s \e !.po ııdılııı s. kedı \ c köpcklcrde 
dcrıııatıus gıb ı c ııfcks lYOlılar olu ştunırlar (-ı ) 

II : ıı \ ilııl : ırd : 1 goriilcn CiL bııe nılı s tarılako" cııfeks ı~onıı 

masııusıı r (1. ~) ı C ,\'/{IJlIıYIOClH.:CII.\ (ll1I'rus ııı;ı s tıtı s l crdc 

CiL çok ı ıok cdı len Iıılkroorgallll.ll liıdır SliIliloko"lar, 
ıııs;ınlard ı iM: OIICIIIII bagaı enfcks ı~oıı l:ırıııil \01 

açabıl ı rl cr 1115:111 bogaı kulturlennın dcgcrlendı rılıııcs ı 

Il ıenııc \apı l an Ç:ı 1ı ş lı ı;l 1arda ,\illJlhl'/ocOC(II.1 mıll-'U_\ Il" 

1 '7 ı lc u" 1 ı a rasında lIole \ c ıdc ntırı~ e edıldı (i 2. 1 .ı . 

·HI ) 
S ı ali lo"ok cı nsınde buluııan patoJcnl" 

Sf(ıp'ııloWCC/I,1 mlıı'II,1 ı le dıger stafilokok tıı r lerı nm 

bırbınndcn a~ ının ı IÇIll koagul:ı ı. DNasc, a · t oks ııı . p. 
hell lOll / lll, s ıafilokıııa /., I csıtınaz. ka ıeınaı senı cl l c ll1 c. 

plg lıı C ll1 olu .şııınııa , g likoı \'C maımıı ol'tin acrop ı C 

aııae rop fcrınc ı ııas~oıııı gıbıı esilerden yararlanılmakıadı r 
( .ı ı .ıX ) Koagul:v c IIl.llııi . stari1okoklarda serbest 
(cks tr:ı se llıılc r ) ~ a da bağlı (c lu11Iplııg fae tor) olarak 
bulunabıl ı r Sc rbesı koagulal.1l1 t cspuındc en sık 
k ııllaıııla ıılcsı hıp koaglıJ:v.d ı r ( L .ı 7) Tııp ko;.ı gulaı t csıı 



sepı ık arınıı s. sın o\'ı tı s ve spondl 1ııı s, kedı ve köpeklcrde 
deriilauııs gIbi cnfcksi}onlar oluşıururlar (4) 
Ila)\'anlarda gönilcn en onemlı stafi lokok enfeksı~oııu 

mastilıstır (15) vc S/o"lıvlocu(,Xuı mırellı mastiıislerde 
cn çok ıı.olc edılcn Iıılkroorgallllll1<ldır Sıafilokok l ar. 

ınsanlarru! ıse öncmlı boğaı cııfeksl)on larıl1<ı yol 
açabılı ricr Insan bo~ıl. kulturlerının degerlendınlmcsı 

u/crıııe }apılan ça lı şınalard,ı ,\laplnılococcIıS allN!U,~ % 
~ )7 ılc "'u ıL ar.ısıncLıı/olc \c ıdcntıli)c edi ld ı (12. lt 
.ı O) 

S ı :ıfilokok cınsiilde bulıınan paıoJcnık 

\/IıII!Jrlowa,u,\ 1I11fı!/I,\ ıl c dığcr stafilokok wrlcrııım 

bırbırıııden ;ı~ırııııı ıçın ko.ıgulal.. DNase. U- ıoksın. p
hcıııolı/m . sıa filokııc.ı /. lcsılın:ıı. ka/cııı;ıı senıctlclııC. 

pıgıııcnı oluşıunııa . glıko/ \c maıınııorun acrop ve 
;uı;ıcrop fcııncııtasyoııu gıbı ı csılcrd eıı yar:ır1anılmakt;ıdır 

~.ıı .ıXI Ko;,ıgıılaı el1/,1111J sıafilokoklarda serbesı 

,ek:.ır.ı~dhılcr) \ii da b;ıglı (chııııpıng facıor) olarak 
bıılıııubılır Scrbest koagıılatlll ıcspıtındc cn sık 
kullallıl,l1Ilö! Hıp koagula/dır (L. .ı7), Tup koagula/ Icsıı 
ılc '!'!,ırılokoagula/ııı tespıtı ilıııacı)la ~apılaıı 

ç;ılı~IıI.llard:1 s ı ğır onJııılı Slııl"1ı1o('(J{'CII,\ (I/lfl'II,1 

~ıı~];ırıııd.ı \"r:)hnc~ i c : ırk (.ı7l. ii 09795, Ak:!) (ıl. % 
'J'J.', ııı~ııı on,l lllll lI ıışlard:l . Roıa ır Iıguq.ıı). ic I/.gw 
ic ark (2 '1_ OL", 100. oranlanııcb IxwllOik tespı ı cıı ılcr 

.\/llpln1I1CIJl.l. II.\ (11l11'11.\'1111 ıdcıııılikasyonunda 

dınııpıııg lactor Iii da lxıgh koagula/JII ıeşh islilde lam 
~<hıgıılaı ıcsıı {cnı mılli olarak kullanılıııakıadır (b. 
ı i) Bu aınaçla )apllal1 çalışıııa1ardl, Maısıınag:ı ıe ark 
(li i. sıgır orıJllllı Mışlarda % 7tı? Bakcr ı'c ark ı6), 

ııı~ııı orlJlIIl1 sıı~larda "u K71) oralıiııcLı elumpıııg factor 
bel ırledıler 

[)Na~ rlı/JlIII kOill;:(Lllat'dan sonr.ı pa,oJclıııe~1 

belırlı.:ıcıı CiL oucuılı o/.cllıkur Stafilokoklarda DNasc 
cll/lllll lllll I cSp1ı1 amacı)la ~apılan çalışmalarda sıgır 

orıJlII1I ,\ItIf'lıllll(·f/f.{ 11,\ IWfl!II.\ suşlannda Bo) Ilukara \ C 

"rk (HlL_ \c 51111111 ıe ark ,.ıı). 110 100. ııısaıı orıJlIIl1 

lIıışlarda ı se Hoıe ıe Kare (2L), "'0 ın . Roıa ıe Iıgıır 

ı.ll ı. °'0 !)(ı, . or.lIIlarında polıllOık [csPI! ell ıklcnııı 

oıldırdılı.!r 

,\ını"ıı !ıN..(/U II.' (/111"1'11' glıkoı \c ıımıııııtol'u an.ıerop 
olar.ık fcmıeııtc e ıııı csı ılc dığer ııırlerden i1)nhr Bu 
illIL!çla ~apl1ıın çillışl11alarda s ı gır orıj llllı ,\{af'lıl'loC/lcW,1 

1111ı'1' /1\ suşlannd ı QUlILOI1CS \ c arı.. (.17). % 1)65. 
(cııımbı ic ark (lll, "o <)7mt ınsoLll oTlJınh 

\lfll'llI iıK (/((11.\ 11L1/\'11\ suşlarıud;ı Robcrsoıı ıc ark (19). 
" .. yıı Pr.ısad ic ar~ (1(ı). (Lo ıoo oranlarında poııııf 

,!,OILlIÇ .. ldıklanıl1 belınııler 
Starilokoklarda plgl11cnt oluştunııa . kO:ıglıl;11 poııııf 

thğer tıırler (SllııılıılonK'UI.\ ImClI\ ıc SraıılıdonıccJl,\ 
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Iflfl!rıııl!dıııı') ılc S(npl,y'ocuccu" (/lut'u.\' un a) rıln1ilsında 
önem lı bır knterdır Stafilokok suşlarında ı)ıgmcn t 

OIUşUlIlıınWI ı espıt ı i111J:ICIYIa ~apıl;ııı çalışmalarda. s ı gır 

orıJınh SlnplıyltX'oc:clıs nııreıı.' suşlannda. Varshne) ic 
ark (.ı7), %)07 sarı, % (,1)1 bcyaı pıgıııcnı ohlŞ\lulll. 

ın5:11I onj ıııli Sıap!'ylocuccııs fIIıreııs suşlannda ıse 

Prasad ve ark, (36). % Si J san. % .ı~7 bc~aı plglllCııt 

oluşumu Stıpıadıkl;ınnı bıldırd ı lcr 

Staplıylocoı;cııı oureııs suşlarında. orolcııı·A ' nın 

lanıııılaıınısı amacı ilc son ) ıllarda gı.. ..• nlcl1 bırçok 

laıcks aglutınas)oıı ıcs! kııı kullanılmaktiıdır (2. 6, 16) 
SWpllı'locoCCIl,1 (1/11'1'11,1 suşlarıııda proteııı-A'nın Imeks 
aglu\llı;ıs~on testı ıLC ona~a konu lması aın;ıcl~la ~:ıpılan 

çalışııtılarda sığır orıJıııh suşlarda . Oaker ıc ark (6). 
Sıaphyloslıde tcsıı ıle % lOO. ScroSTAT Staph tcstı ıl c (l10 

1)9 cı ve Hcmastaptı ıcstı ılc % 98 7. Bcrke ve Tilıon (8). 
St<ıph.Aurc\ \c Vcrı·Sıaph tesılerı ık 0i, IJI)2. 
Slaph~loslıde ıest ı ılc o,u 971). IIcmastaph ılc ~10) 92 1':. 
Scro·STAT Staph ıle U I, tJI 1. Bacto S ıaph testı ılc (lo 

901, ııı5.1n onJIıı1ı suşlarda ıse Aka~ \e ark (2). 
Staphlatc\ ıl c °u WO. Essers I·C Radcl>old (ıCı). latcks 
panıkuilcnııı lllSOIll pluması ılc bırleştırerek 

oluşııırduklan laıeks reagenil ık \aptıklan lam 
aglll! l1l.1syo ıı tesımde u" 100 latck .. aglulJnas~oıt poııtıf 
SOIlIIÇ aldıklarını belınıılcr 

P:ıtojcn SWpllı'lowCCIı.1 ııım.'/I.\ suşlan ıar.ıfından 

olıı~tunıl;ııı a·ıo~sııı \c P-hcl1toll/.ın emrasıı, tokasıt 
hepato!.ı\, trombasil , ınsan dıploıd fibroblasıları . ilcLa 
hııerelen \c Ehrlıch asıd karsiıtoma hııerclen gıbı bırçok 

hııcre IÇIll sı ıo[oks ık ctkıye s:ıhıpıır (2b). KOl1l1\la ılgılı 

)apılaıı çalışmalard;! slr;ı sl~la sı~ır oTlJınh sıışlarda 

Otsııkil ıe Umckı pı). 0'o .ı7.ı o'ıı(ııl. Varslıııc\ ıe ar~ 

(.l71, II U 5102. 0
0 1}1 R7. ınsan onjl11 11 ~ıışl;ırda. Prasad ic 

ark (.l(ıl, (1(1 52,6, U~) (ıl ı-; . J....aıııı;ıkçı ic Ol,b;ıl (2.ıı. H., 

lı5 i). U u 57 omulanııda a-tok~ın ic p-heıııolııııı 
OlUŞUillI! go/Jcdıklcrıl1l bıldırdıler 

Stalilokokal stafilokın:ı/ . Ic~lllltaI ic kaıcııcil 

akıı\ıtelen lI/enne )"pılaıı çalışmalarclı stalilokınaı 

akml\elen s ı ğır orlJ lIIll sıışlmda Oısııka ıe ark (Til, /Lu 
50. ınsan onjllllı suşlanJ;llsc Lıl'c (2Y). "o 60 1. Icsıııılal 
akı ii Llelen. s ığır orıJınlı suşlarda Maısıınaga ıc ;ırk (11) 

~'o 259. ınsan onJl111ı suşlarda Pr;ıs;ıd ıe ark (llı). on 

671, ka/cmaı aktıvııelen ISC sığır onJınJı sıışlard :l. 

Oısııka ic ark nı). °'0 ıl \ II1!ı.:1II orıJ ııı1ı sıışlarda 

Prasoıd ıc ark (16). "'ıı 65 7 omnlaTlnd ,1 po/ıtlOık tespıt 
cmlcr 

Slafilokoklar ~.lakıal1l . l1lakrolıdler. lcır.ısıklııılcr. 
nO\OOIOSII1 I'C klorofoflll gıbı aııııbıyoılklerc genclhklc 
du);ırlı, polınıı~sın i-C pol~eııc'!' ).:ıbı anııbı\oııklcrc 
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pcnıs llırı·G·)c % tJ6 oranındı dırcnç ll . vankoınısın 'e % 
100 du~ilrlı , Uluso)' vc ark (..ı 5), "ankomısın 'c % 2. 
sıpron oksasın 'c % 601( aınpısıhn+sulbaktaııı \c 
ernroınısııı 'c % ı ı.ın, ıncıı s ihıı 'c % 31.75 dırcııçlı suş 

ıcspıı cıııklcn ni bıldırdılcr 

Ou ça lı şma ilc, subklıııik ıııasıil ı s li s ıgırlanıı 

stlıl enııdcn vc insan boğaı külıürlcrinden iLOlc vc 
IdC lllıfıyc cdılcn Swplıylococcus aureıı,\' suş lanmn 

p:ıIOJc nıt c), 1 belırlcycn çcş ıtlı biyokimyasal öıellıkle rı vc 
f, ırklı gnıpt,uı alltıbıyotıklere dııyarlı!ıklan ar.ı sında 

bc ıı ıc rlıJ.. ya da farkl ılıgııı olup olmadığınııı 

karşıla ştırılıııa sı :ııııaçlrındı 

1\1 ;lıcr~al \c Mctoı 
.\',,~/tIr : 
a. Tı'st sıı şl:ın : Araşt mnamn maıcl)'al suş l arını , Van 

Merkeı \c köy lerındckı Çeşı t lı çaplı S ııl ışlctmelennde 

~ubJ..lımJ.. mas tı l ıs şııo lll'l' ıııeklerden " ILIkLii Silt 
ıuunu lı es ll1den ı/olc ' l~c cdılcn 50 adet 
Swplırlo«(I«(Iı.\ (/11l'('11.\ ~ 

sunmtLlsıın<len ııole \e 
ısanlardan alınan boğa i 

ıdcııııfı\ c edılen 50 adcı 

.\·lopJırlo('ocul.\ WI/l!II.\ suşu olıışıurdu 

b, Standan .'Ilışlar : Sıaplır/ocoıcıı.\ 111L/,('11.\ ATCC 
1:\1)21. (olla1\-1 lı.! .... ·/rıphılrK.oC(.Iı.1 epıderııııı"., 11 
ıderen~ sLlşları. Aııkara Ullln:rSllc!s1 Vctenııer Fakıı lt esı 

Mı krob ı )olojl Aıı:ıbılını Dalıııdaıı sağlandı 

Ile.\; J'i.!rlcri : ~'a lı şl11 a d;ı. p:ıIOjCIllJ.. 1I1:11Cı) aldcn etkcn 
I/ol:ıs~OIlIl ıe bil ı/ole cdılcıı suşlarııı çeş ıılı 

bl\oklltl\i1sal \C bl~oloJIJ.. J..araJ...ıerlcn ılc anııbl~ogral11 

dıı\arlılıklanııııı bdırlcnınesın(\e. Blood Agar Basc 
ı DıkoL MailııılOl Salt Ag;ır iDıko). Nl1lrıı.:111 Agar 
iDıko), 'Jııırıeııı Broıh (Dıfco), O F Basal Medıııııı 

ılllICo) ~lııeııer·Hııııol1 '\gar (O\oıd) Tr.ııısı>on 
\kdlıUIl Sl\L;lrt ıDıfco), DNasc t\gar (O\oıd ). MılJ.. A!!:ır 

ı()\oıd ). Fıbrıııcı lı ıın onaıııı ıO\old). Lcsıııııaı Millili 
t(hoıd ). Inpııı: So\ Broılı ıD ıfco) . gıbı on:ıııılardaıı 

\;ır.ırlamldı Bu be"ı onamlan pn:spcktııslcnııc mgun 
1IIar..lJ.. IwırLıııdl 
l/lı;h~l'lı(ilı. fli \Mrri : SWI'JırlOCOCC/l\ mllt'l/\ suşlarının 
aııııbl\Ollklere dıııarlılıUınllıl1 ıespıt edılmes ı :ıın;ıe ı~ı;ı 

Dıfco ıe O\oın limıalarıııd11l ı;ağlanan PCIllSıllıı-G. 
h;ı~ıır.ı~ııı enırollllSlll. ıııeıısılııı , 1l0ıobıosııı 

\i ıııkollıı S III illllPISlllIl'slılbaJ...laııı. \ıpronoksasııı ıe 

\d"apcro!oıı r "ulb;ı)..tillll ,ıandan antıbl\ol lJ.. dı ... kkrı 
~ullaıııldı 

1/orjlı/ajilı. I"ı' Iı.ü/rü,e/ ilZcllilı.leri : 1311 :tl11;lçla ı/ole 

ı.:d ıkıı ~1I~1,lrılı '1\ i \ lo! J..;ılı on,ımda ıırcme o/clllJ..lcrı 

~ul oııı ı,ıpıl,ın I1lIJ..ros)..ol)l).. ıııorroloJıkn ııı...:dcndı (LL. 
fO i 

hU 

Xııtuluz. leJ/i : Stafılokok şııphe lı suşların katalaf. 
akll\'lIclcn Konern:ııı ve ark (26). ' nın bi ldırdık l e rı 

ybnıenıe yapıldı 

Pigmeııl lJluşumu : Stafı lokok suşlarıııııı p ıgnıent 

o lıı şunıu . O.xoid Milk Agar'da Quinoııes ve R.ısp<ını i 

(37).' 11111 bi ld i rdı kleri me ıoda görc 5.ıptaııdı. 
Alfıı toksiıı oluşıımıı : Stalilokokal alLl toksin oluoııınu. 

% 1 ıavşa li eri t rositı katılan Tripıic Soy Agar besi 
yennde Berniıcıiller "c ark (1)). ' nın bildırdikleri yöntell1e 
göre ) apıldı 
Kı"hımlıitlrııı jerııı elllll!JJ'olı ıe:~ıleri : Tesı cdıkccJ.. 

s ı:ılilokok sLlş l :ırını n glıkoı \'C maııııiıol ) önünden 
fc rıııenıas~on testlen O i F BaStı i Medium'da. Mae 
Faddııı (10).'1I1 bıldırdıgı yön ıcme göre ıı)gıı lanjı ve 
sonuçların dcgerlendmlnıcsı ı..ı günlıık bır ınkub.ısyon 

suresı sonunda IndıkaıMm rcnk değışınıınc gbre ~apıld ı 

Clıımping !(lc/(Jr tesl; : Suşların ehıınpıng faeıor 

akm ilesI. Koneman rc ark (26).'nııı bıldırdıklc rı 

,önlcme göre lam 117enııde )apıldı 
Proleiıı-A leJıi : Suşların proıeııı-A ak tı \ ııelenııın 

ı:ınıınlaıınıası :ımac ı) la tıean Sı :ıphıocı Plus laıeks 

,ıglııımas\on ıesı seıı (0\old-OR850M) kullanıldı (4..ı) 

Test se ı ı + 4 °Cden a lınarak oda ı sı sınd1 15 dakıka 
Ix:~leııldı Late)..s rc,1gcl1llcrı \'onc~ ıle hOlllOJCl1l lC 
edıkre).. rc<ık s ı ~oıı kartı iı/enne test rc:ıge ııtı \c kontrol 
I'cagen ımdcıı b ı rer damla dımlatıldı Idcrıııfı~c ed ı lecek 

stali lokoJ.. suşlarının TSA '(ıııkı 2..ı saatlık kolonilerıııdcn 

1-5 J..oloııı :llırıar.lJ.. rcageııılerlc kanştınlıp daıresel 

lı:ırckc ll cr1c rc;ıksl~ol1 gö/leııdı 20 saııı~e ıçınde oluşan 
aglııtlll:LS\Ol1 pollUr. 20 s;ı ııı~ edeıı dılıa f:ııla sUrede 
oluşan aglııııııas.\on ııegaı.ıf olamk değerlcndınldı 

IJelıılıeıııoli:.ilı (P-li:.iıı) le,ıi: I/olc \e ıdeııııli)c edıleıı 

.'"/ıI/,/II/II(Onlıl IIUI..,1I1 suşlarınd:ı p.hernolııııı ıcsıl. "li 

:'." J..m tl ii J..aııı J..aıılaraJ.. h:ıılrlanill1 Blood Atar Ba~ 
oc~i Iı.!nndc Br. ııl1ıc~ ıe ar~ t II ).· nın bıldırdIğI ~0l11Cl1le 
gor\.' \apıldı 
TüJl ~(ıIIJ;IIII1:' !t'\,i : Suşl arııı koagulaı aJ..lı\lıeS I 

Robersun \e arJ.. nlJ).'n lıı bıldırdIğI ~önıcınc göre 
belırlendı 

/),\'I/I jf h·",i : Suşlarııı DNasc akıı\ Iles ı . SI1ll ıh \e arJ.. 
Hı) . nııı bıldırdiğı meıoda gore O\oıd DNasc Ag:ır"dı 

\apıldı 

Srtıji//Jkilııl:'le(ti~ Su~la nn :.lafıloJ..ııl:l1 akıı\ ııöı. O\oı(\ 
hbııııolı/tll besı ıen kıılldl1ılaraJ..l.l\c {~'JI.·llI bıldırdiği 

111\..'10<1:1 gore s:lpl:lI1dt 
I. ı'\;ıiıııı~ lI!...ıi: Su~ların lö111l1:11 ~1J..1I\ !Ie,ı. 0\01<1 
i l',ııın:ıı (YulLllııtl S:ınlı Ag:ınbı bel,I \ı;rıııdc \Lk 
hıddııı (-ıO).· iii bıldtrdıgı ıu.:ıoda ~or.: ı,ıpıl,lı 



KazlfimlI. te.'ili : Suşların kaıcıııaı aklinics ı , Koncm .. 1n 
\c ark (26): lıın bıldırdıldcn ~tınıcınc görc: ı çe ri sındc % 
2 o"uıında yagSll Stit bulunan Nuı.ricnı Agar'da 
belırlend ı . 

AııtibiY0l!raııı tlıı}'arlılık lesti : i!.olc vc ıdcmifiyc cdilcn 
sığ ır \ c ınsan orijınll Staphy/ococcus a/lreus suşlannın 

antıbıyotiklcrc karşı dııyarlılıklan Kırby· Baııer 

ı anırından önerilen dısk dılfuzyon metochma göre yapıld ı 

(26) . Dı skicnn cımrilida oluşan inhibisyon ıonlarının 

çaplan ölçtllerek, ç ızclgc değerlc rı ıl c karşıla şı mlıp 

dıre ııç lı ya da dtl) "rlı oldukla rı belırlendı 

iSltllüıikse/ (ll/aliz/er : S ı&ı r ve ill5.1n orijinli Staplıylo· 
CVCCII.\ (Utreıı.\ suşlarının patojcnııcyı belirIcyen öncmlı 

bı ) okıııı y:ısal vc antibıyotık duy:ırlılık t esı sonuç larının 
karş ll aşıırılm.1 s 1 S lg ııı,1 Plot Vers ıon 50 .:1 görc i · ı esıı ilc 
~apıld] 

Bulgular 
Morfu/l1jik ve kiiltüre! özellikleri: Kanlı agar besi 

~crınc ekı len suşlann 2 .ı - .ı 8 saat lçllldc O ~ - 1.0 mm 
çapında he ıııo l iuk ka lonılcr mcydana gctlrdiklcTl. ayrıca , 

b ıı ~o lol1llerden s ıv ı besı ~ c rıııe (NB \ c r SB) ckım 
ı apıldığıııda vc bi r gecelik ınkiıbasyoııu takiben bu 
ortamlarda homoJcn bulanıklık mcydana geıırerck 
medıklcri ve Gram boyama yöntc mı ı le nııkroskopik 

hakıda sı .ıfi lokoklann ııpık gôniıı ııııı lcn belırIcndı 

i U:. '{'/.I'{J~ Dı'log. , 1997. N(I·2).58.67 

haıc ı'e ideııtifiyc eıiilen SıK" \ 'C i"slU/ orijinli 
SllıphyloctJt:ctlS flurctlS ,\'u~h"",,,, bü'(}kin~l'lıslll test 
smıııçllm : Izolc cdilen slAır \'e 1I1s:ln onjınl ı 

Staplıylococc/ls aııreus suşlarının paıoJcmlC) i dırekt ya 
da dolay lı olarak etkileyen biyokimyas:11 ı est soutlçlan. 
k:ı rşı la şurılıııalı olarak Toblol'dc göstcrıld] 

Antibiyotik dU,l'(lrfıllk tC!!"1 !>om/çlım : Dokuı r: ırkh 

ant]bıyotık disk ı kullanılar.ık dı sk dıfiiı)on ~Onl C]nıy l e 

ya l) ll:ın testc: s ıg ı r orıJınll suş la rın 4yu 1~' i novobios]n 'c, 
"'0 9N'1 \':ınkonıı sı n vc b.1s lt rasın 'e. % 7 .ı ' ıı crılromı sın 'c, 

% \)6'sl metisilın \'C i11111)i s llın+sulbakıam 'a, % 100' u 
slPronOk5.1Sin \'e SCra ıx: rOıoıı+slılbak tilnı ';ı duyarlı , % 
2'sl basiımsin ve vlInkonıisııı 'c, % .rü mctisilin ve 
anıpl si lin+slılb.1kıaııı ' ;ı , % rr u enı rom isın 'e, % 62'sı 
novobi osın 'c ve % 100r ii pcıııs ılin·G'ye dırenç l i. IIlsa l\ 
onj ın l i s uşların % 7~r l ııovobıosın 'c, (1'11 ısO'1 

a1l1pısilin+sulbakl :ıma, % 9(j's ı erılromı s ııı 'c. % 98'1 
l:ınkolUısın 'c. % wır u lxı s ıı r: ı s ll\. Ille ıı sılm . 

slpronoks:lsll1 \'e scraperozon +sıılbak ı: ıın ' a dıı~ arh , 4VO 

2'sl vaııko ııı isııı 'c, % n ] erı l roııus ııı 'C. % 20's] 
anıp ı s ıl]n+sulbakıam ' a % 22'sl no\'obıosın 'c vc % lOtl'u 
pclıı s llın·G')c d ı renç li o l ar.ık tesp ıı edıld ı A) Tl CiI 
suşların al1llbl)'Olik duya rlılık test sonııç l an , 

karş ıl aştırma lı olarak Tablo J'de vc grafik h:ıhndc 

Grafi~' 1 ilc Grafik ]'dc göstcnldı 

Lıb lo i ,Il.olc \'C ıdeııtıfiyc cdılen slA]r \'C In5.111 orij1l11ı Stoplıylococcw: oureus suşlanııın b ı}okı nıyasaı ıesı sonuçlOl n 

Ui~okinı~;,s<ıl özelliklcr f Sığır (rı=SOl T insan {rı=~Ol 
Poziıif Negatif Neg.ıtif Ncgatif 

Sa)ısı Oranı (%) i Sa~ ~sl ıanı (%) ~ S:ı)ısı Or:ını (lifo) \ S:ı~ısı Onını ry..) 
K aıalaı ıes ıı + so ı 100 n 50 T ı no . n 
P ıgnıenı olul lUnna 50 100 

r 

o 

j :: I " ~ 
n 

S:ı.!!..pıgnıcnı · 

~ 
15 10 i o o 

Betill'pıgıııcnt· ı5 70 + o 
25 t JO L 

o 
u·toks ırı oluştunna· 26 52 24 t 48 II 66 17 ı4 

G lu~o/ıAcrop i t .l1<lcroQ) 1 50 100 

j 
O 50 100 O 

M:ııl11 l t o l (Aer~Q / Aıı.ıc rop) 50 100 O SO 100 O 
C luıııpıııg factor ıcsı ı .ıS \/o 5 

1 
10 i 46 

J 
n 4 K 

Pro ıe ııı-A ıestı· ııı 60 20 40 46 n 4 s 
1\- hcIllOhlııl tesl] ı4 68 16 12 40 KO lO 10 
rup kOilgulaı ıeslı SO ı ı no r o 1 50 ItlO o 
Dııasc ıesı, 49 

r 
'IK 

) 
2 4K % 2 4 

Sıafilokıı1al tes tı 24 .ı3 26 52 29 5~ 21 42 
LeSIlIl 1<ll ı esı ] · i ı 26 17 74 11 hCı 17 1 .ı 

Kaıcıı ı:ı / t csıı· 15 ıo i ı5 7n 11 ()fı 17 1 ~ 

• p<o OS 'ıCı L\\!sıııc gorc, sı~]r n.' 1II:;;1Il Stı~lanlUlI hl\ollnı,as;11 ic~l s()nıı~lan ;lraSUld;ıl..ı farl.. Olk!ııılu.hı 
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Tablo 2 [tO[e ve ıdcntıfi~'e edılen s ı gır ve ınsan orıjinh Staphv/ococcıı.l o ıı reııı su~ [ a n l1ll1 aııııbı~o ııl...ıc r~' dlJ~ar [l lıı.. ıesı 

sonuç la rı 

i\nıibi~oıiklcr Sı~ır {n=5U} in~an In =:;;11! 
Duya.!:!!, S!!şlar Du.ıarlı SIl)lar 

No\'ob ıos ııı

"'mkonıı s ııı 

B;ı sııra s ııı 

PcnısıJın-G 

Erııroınıs ıı ı ~ 

MCllSIllll 
S ıpron oksasın 

Sc raperotOl! tS ulbaktaın 
A 11Ipı s ıl i LL -+' S ul baktan i" 

~ 

Sa~ i 

i 'l 
49 -, 
49 

~ 

')7 

4S 
SO 
50 
4 ~ 

Oran ( tiA ı ) ~a~ i 

ıs ii) 

9S 4V 
VS 5IJ 
() 

ı4 "'S 
Wı 50 
i IILI ~O 

IIJO 50 
L)(, 41' 

• ))<. LJ 115 ~~\'I\~S!11," ~Oh'; . ~ığ ır \~ lIl~nı sll:ilw11ll1l al\lıll1\oll~ dU\drlllı~litn ilnbl1lJııkııdf~ onemllliır 

D DlI~ :ırıı ii Dı renç l ı 

2 , 5 , 7 8 

01'0111 ('Yo) 

-, 
'LS 
[00 

" % 
[(L(1 

[0(1 

[1)(1 
Xi) 

9 

1. Nm'llbilı:.ilı . 2. VIIII/Wıııisiıı, 1 /Jıı.~i'rıı.çiıı. 4. I'eııüiliıı-(i.:;;, Erirrıııııi.~iıı. 6, M/.1i,lililı. 7, Sif1'oj1ak,I'{Isilı, 

8. Scfilf1om:lıı/ + Sıı/bııkııım, 9. Ampüiliıı + Sıı/haklııııı, 

Grafik i S ığır onJınh Staplllilococc/I.\ ıll/re ıı.\ s uşlarının :llItibl YOl ik duyrırlılıklan 

ol 



DDu~a r ll ii Dı renç lı 

B 9 

i. NOl'fıhilı.\i", 2. J'tll/komisi", J. IJlui!r(ls;'".4. Pe"ü·i/iıı.(,', 5, Eri/rm"i ... i", 6, Meıi\iliıı, 7, Si""ıj1l11.I II\;II, 
H. Sl.!jlll'lIrfl:.m/ + Sıı/ht/ktl/m, '.I, Ampüilin + Sıı/hak/Ilm, 

Grafik ı Insan onJllll1 ,\'laplıy/oCfl{,CII.1 1111/'1'111 su ş.l a nııııı a ntlIJI~ o ı ık du~ , ı rl ı Ilhlan 

Tarıı ~ ın a H Su nu ,· 
B ıı a ra şlırına~ la . Tıı,.kl~ C'dc ı lk defa subhlıııı k 

maswıs ı ı s ı gırl ; ırııı s uı knnden ı /o le vc IdCl1l1fi.\c cdılcn 
,\'lapJıılo(/lcC'//,ı ııı/re/ıı suş ları ıl c ınsanların boğaı 

kulturlenııdcn ııo lc \c ıdcnufi)c edılen Suıp!Iı'locOCCIl.1 
11/111-'111 suşları nll1 ıxIl OJCl l1t C~ i belirle) en onem lı 

bl~ok ıın~ a SiI I o/clllhlen \e değ ı ş ık gıınıplard:ın 

;ın tıb ı \ot ı k ler~ du)a rl llı h l arıl1l ll karşılaştırılması a~ nı 

ça lı şmada ele alındı 
Tup koagıılaı icsil stııfilokokal ko.ıgul ill enıı mıı ıı 

bclır l cnıck iÇIll CiL çok kııll:ııııl:ın tcsıı ı r (1, n, ı8, .47) 
Ttıp koag ıı laı ıcsıı ı l c sıa fi l okoagııla l.lll tespı tı amacu La 
,"ıpdaıı ç:ı ll ~ ln;ıı ard;1. s ı ğı r onjllllı .\'rnpJI\-focOCUl.\' (/I/reıı,,> 

~uş l arınd; ı Varshııeı \c arh (H). % 97IJ5, Ak.ı~ ( 1).11 0 
IJIJJ, l1ls;ııı onJ II111 suşlarda. Ro ı;ı ic ILglir (.41 ). \'c [ ıgıı r 

ıc ark (21). °'01 IOH. oranlannetı poıı tıni k belırtedık le rını 

bıldı rdılcr Bıı ç; ıhşnıada. s ığır ve ııı s:ııı onj ınlı 
SrapI!I·{owalı.\ 11l11'/'11.\ suş larımn [;lII1<lılılılın l% IO()) Hıp 
koagııl:ı ı t c.sHııd ı: poııııf olduğu tespıt edıldı B ıı 

çal ı şmada, elde cd ı leıı değerlc r htfıratıır \'c nlcri ( 1. 23, 
.t i , .4 7) i Le paralcl lı~ gös ı erdı 

Bağ lı koagula/. olarak bılınc il "clıınıpıııg f;ı c to r". 

\1(/l'lıılO(II(CII,\ mm'ıı.' suşlarında. hucre ~ ı ııc~ ındc 
ilic\ da Ila gclı r \ c serbest bırakılnı:ıı .\'uıpJıılol"(JCCII.\ 

1111/'/'11.\ ' ım ıde ııı ı nkas) O llllıı (~ı chIllipmg Im;tor 1;1 da b:IAlı 
koagııla ıı n t eşhısınde la nı koagıı l :ı ı ı esı ı (CFT) n ı tııı 

olarak kullanılmaktadır (6. 11) 13u ; ııı ıaçla )a [> l l .ııı 

ça lı ş ına l ard: ı . Matsunaga ıe ark ("\ i i. ~ıgıl' onJllIl1 
suşlarda (1'0707, Bakcr \c ark (6). 111 5.111 onJ ıııh suşlard;! 

"o ını) oranııı d:.ı C luıııpıııg facıo l' ı csp ıı cıı ı l er Lam 
ko;.ıgııl a.l ı es ııı li kullanarak ~apılaıı bu ça lışmad ,!. sığ ı r 

orıj llllı ,\~al'lıl'lo('(J(·cıı.\' alln!II,I suşları n ın °11 1)(1'1. IIIS< III 

orıj l1lh Suıplıl'lococcl/," mln!IIS ~Il şlanııııı u" IJ2'lıl lam 
ko;.ıgul a.l testı ilde cluınp ıııg f:ıcto r poııı ıf o lara~ tespıt 

cdı ldı Bulgular dığcr çıılışnı~ı l;ır (lı. ~ ı) ı lc U~ umlıı 

bul undu 
S tafılokok la rda DNasc ıı rc l ı m ı koagıı la/da ıı "<)ııra 

p:ıı oJc l1l te\l bclırle)cıı en öncmlı o/dlık ı ır A\l ı1 cdı.:! 

baıı o/.cl lıklcr ı l c (a-toksın ollışt unua sıafilok ııw \~ 

h) aluroıııda.l scıııedenıc. Slrıphl'/ıx;OC,(II.\ IIIII'I!/I.\ faJ ları 

ıl c cnme i b.) Staphylucocc /ls (I/LI'C/M o l dııkl : ın ;ıııl : ı ş ıl aıı 

sı anlokaklanıı cnder de 015<1 bill i suşbn . koagtıl aı 

ııegatıf bulıııwbılccc~ıııden (19) bıııılanıı DNasc t est ı ı LC 

de po/ ıtıf somıç vemıclen . patoJcn Slophdoto('("1ı.1 

ı//Ircl/ı olduklanııı ı s p:ıı edcr Slafi1okoklarda DNase 
e ll /.l ll1lnllı tcsPI!1 amac ıyla ~ apılaıı çalı ş ııuıl a rda , sığır 

OTljllll1 SlflpI1\1oco(;cu.1 mlTt'l/.ı suşbın nda IJm lıukara ıc 

iı rk (10). ıe S ınıılı ı e ark (.tl). °ü 1011. 1IIS;1I 1 OTljllllı 

1,1 



ı ı ,ı 11'1 f'(ık Verx .. 19'17. ,\ (j·ı,. 5iJ-67 

suş larda ISC Hoıc \ e Kare t2 i L. ~,) 1)7. Roıa ,e I/gur (41). 
'''ıı lJCı 3, oranlanııda po/lllnl~ ıcspıı etıl~lenlıı bildırdıler 
Bu çalışmada suşların ONase aklJ\llelen araştınldıgmd:t 
sıgır onJıııh Sraphv/ocoClII.\ allteıı,\ suşlarınd.'! %J 96. 
ınsan orıjınlı S/(Ipln4uccxc.Iı.\ 1II1f'1!lI.1 suş lanndt! ıse % 98 
oranında ONase po/ ııınık ıespıı edıldı ('alışma sonuçlan 
Iıtaratur verılen (10.2 i. ~ i . .ı2) ılc ıı)unılu bulundu 

SlflpJıy/UCuc.clı.\ fIIlf'I!il.1 glıkoı ve rııaııııııol'u anacrop 
olar.ı~ fennenlc eıme!!ı ıle dıger turlerden a~ nhr Bu 
amaçla ~apılan çalışmalarda sığı r onJllllı Slopllı '/O('O("CIl.1 

III/I'CII ,\ suşlanm!:ı , Quı ııones ve i1r~ (17). % % 5. 
Ccmurbı \c ark ti L). Il '" 1)7 mı IIISaJl onJııı1ı 

Sfllp/ıı foc oa ıı ı ilI/lVIII suşlarında, Robcrson \e ar~ (11) . 
" u 'ıl) . Pr,t~ıd \e ark t ·\(ı) . 'h ımı oranlarında poııııf 
MlIIUÇ aldıklanıu bıldırd ı ler Bıı çalışıııada sı~ ı r "e ııısan 
orıJınll Slophl'l()({K'{ 1/1 mm.'ıı,ı suşlanmn laınalllllUn (% 
HXl) glı~oı \ e manııııol"ıı he ııı i1erop hem de anaerop 
olarak [erınenıe cmgı ıes ı)l\ edıldı Çalışlll.ı SOJluçlan. 
Iııaraıur \'enlen (1 1 1(,. 17. \1)) ılc u~uııılıı buluJldlı 

Slarııoko~larda plgıııclll oluştunııa. ~oagul:v poııtır 
dıger ıurler (SWplıd/JWH II ,\ hlıOl1 \ e SlfIplırfowc:ul.1 

ııı/c/,II/edııı .ı) ılc .'i/ııp!ıI!tJ("II("( II.1 mm! Iı,1 ' uıı ayrılmasıııda 

onemlı bır ~nıcrdır Sıarııo~o~ SlLşl:ınnda pıgıııenı 

oluşumunuıı ı e!ı pııı <ıııı:ıeı\ la ,apılan çalışmalarda . s ığır 

onJmlı .\/lıp!ıI (I I( (lcc /l\ /IIIn' II,1 sıışlanııdrı , V:.ırsııııe~ \e 
ilr~ (.ı71 (}u 'lO 7 san. % (ıl) -; bc~aı pı~nıeııt oluşuıını. 
ili saıı OTLJllIlı .\/(Iphı ·/(x;o{.w.\ ml/'I'II.\ suş larında ıse Prasad 
ıe ar~ (.~(i) . 0, 11 51 ~ $;ın . Olu .ııu bc~aı pıgıııenı oıuşumu 

belırled ıl er Bu çalışmada, sıg ır onJınll Swplıyfucoccııs 

mlI'I!II .\ suşlannda '"'lo 10 san, % 70 be):!/ . ııısan onJınll 
SUlplıl '/ıı{"jI('( II ,\ iliif'i!/i ,1 suşlarında °0 ~() $; ın . o'lı SO be~aı 
pıgıııenı oluşuımı ıespıı edıldı Bu çalışm:ıda belırleilen 
değerler IHar.Hur nCı . .ı7) \erılen ıle par.ılcllı~ gösıerdı 

Swphl'loc.:uccu.1 11l/1'1' /1.1 suşlarıııda , proteııı-A '1111l 

tanımlalUnsl amacı ıle !)OII ~ ıllarda gelıştırılen çeşıılı 

laıeks agluııııas~on lesi k ıılen kullanılmakıadır (2. Cı . lG) 
Slflpfılllx'(/('(/I.1 Iıl1r!!Iı,\ suşlarında proıeııı-A ' ııın laıeks 

aglııl ll tas~oıı les lı ılc ıespıtı amacl~la )apılan 
çalışllkllar<1:.1 sıtır orıJlIll1 suşlarda. Ba~er \e ark (6), 
Slaph~loslıde ıesıı ıle °u ıno . SeroSTAT Sıaph tesıı ıl c % 
<)<) (ı ve Hemasıaph ıes \l ilc % I)!l 7. Berke \'e Tılıon (H). 
Sıaph-Aure\ ve Vcrı-Sı:ıph ıesılen ılc % 1)92. 
Sıaph) loslıde lesl ı ılc 'X, 971), Hemasıaplı ılc % 928, 
Sero-STAT Sıaph ıle nu i) i I, Baclo Sıaph lesIJ ilc % 902. 
ilisaıı orLJlII l1 suşlarda ıse Ak:ı~ vc :ırk (2). SI:ıph1iııex ıle 

11'0 !lXI. Essers \'C Radcbold (ıCı) , laıeks panıkııllerım 

lllSo.'!JL PI:IIJlliiSI ılc b ırleşmerek oluşıurduklan la ıe~s 

reagrıııı ıle ~apll~lan lam aglııııııasyoJl ıesııııde , % 100 
laıeks aglıııınas)oıı polllıf W IHIÇ aldıklanıu bellnlı1e r 
S l al)Iı~leçl plııs laıc~s ıes ı kıı 1111 kullanara~ ~apılan bu 

(,~ 

çalışll1:lda . sığır onJınh ,\'fnpllı 'loı:ocUI\ fIIıreııs suşlannd,ı 
° '01 60, iiisoill onJlI1h suşlarında i~ ii,,, lJ2 oranında lateks 
aglulınasyoıı tesımde proıcııı-A ıespıt edildi Bu 
çalışııkıda s ı ğır \e ınsaıı onJ1lI1ı Sıaplıylococcıı.ı oiln!ii.\ 
!tuşlarıııda la ıehs aglutınas~oıı teSll ilc tespıt edılen 
prOlcın-A değerlen Iııamııır (2. Cı . ıCı) dc~erlennden dalı.ı 
dıışu~ ) 1I1.dclerde bulundu Bıı durum. araşllrlııad.a dıger 
araşııncılann ~lıllaııdıklannd:ı1ı far~lı bır laıeks 
:ıglutınas~oıı kıtlııll1 ~ullall1ll11asına baı::landı 

Patojen ..... ·'flp!ıI ·/(ICOCl Jl.1 1II1rt·11.\ suşlan ıararınd.ın 

ohışıurulan cx.-IO~ Sll1 \'e p-Iıemolıl.llı emrosıt . lökosıt. 
hep;ılOSIL lrOıııboslL ın~ın d ıploıd fibrobl:ısllilrı , HeLa 
!ııı erelerı \e Ehrlıch asıd karsıııoma hııerelen gıbı bırço~ 
Iııı ere ıçın sıtoıo~sı~ eıkı)c sahıı)ur (2Cı) Konıı~la ılgılı 

)apılan çalışmalarda slr.ı s l)I;ı, sığır onJ1II1ı sıışlardtt. 
Oıstl~a \ e Umekı 0 1). o;) -n~ . o" Cı l i. Varshne~ \c ar~ 
(H) IILI Si 02, ° Iı IJ1 X7 , msı ııı onJlIIl1 suşlarda. Prasad \e 
.ır~ (1Cı) . no S2 (i . % 61 S. "a~ıııakçı re Ol.bal (24), !}o 

(L S 1). %,7 or.ııılanııda a.-ıo~sıl1 \e p-Iıcınolı/ııı oluşııımı 
go/ 1cdl~lcrını bıldırdılcr Bu çalışııı:ıd:ı Sıapln1ococcııs 

/l 1IJ'ı!/I .1 suşlarımil a.-ıo~s ııı ıe a-heıııolııl11 senıeılcıııC 
ö/cllı~lcn ar.ışıınldığıııc1:l . bıı dcğerler sırası~l;ı . sığır 
onJllllı sıışlard:ı u'u ~2. "062. ınsan onJlII1ı suşlarda (1,(1 66. 

" .. XII olarak belırIcndı Bn çalışmada belırlencn a-ıoksııı 

re ~-Iıcl1lolı/l11 oluşıunna ~li/dclcrL lıtıratm \"erılen (ı.ı. 
n 16, .ı7) ılc paralellık gösıerdı 

Sıalilokokal sıalilokına/ . lesııınaı \c kawnal. 
;ı~ıı\ııelen u/enne yapıl;ın çalışıııalardı . sığır orıjlllll 
sıışlarda sıalilokınaı akıı i ııelen . O,sıı~a ıc :ırk (lIt o'G 

'il, ın$;1II onJlII l1 suşlardı ISC Lı \'e (29). °0 6tl 1. lesıılO"l 
;ı~It\ lıc1en . slı1,lr onJınll sl1şlarc1:ı M:ıısunag.'! ,e ar~ n i ). 
% 251). ıHsan onJllllı suşlarda Prasad \'e ark (16). % 
(J 7 i ~a/eınaı a~\]\ ııelen ıse , s ıgır orıjllllı suşlarda . 
Oısuk:ı \e:ırk OJ), % ~ i 5. ııısan onJlIIl1 suşlarda Prasad 
ıe ark (36). % 6,7 oranlannd:ı ı>o/ııınık ıespıt 

cıııklcnıu açıkladılar Bu çal ı şlııac1:l . suşlann sıarılokınaz. 
lesıtınaı \e ~a/eııı;ıı akımıelerı araşıırıldlgıııc1:1. bu 
dcı1,crler sır.ısı~ la, sı ğır onJınlı sıışlarda % .ıS. 1101 16. °0 

)O. ıns<l11 onJınh suşlarc1:ı ıse % SS. % 66, % 66 olara~ 
belırlcildı Du çalışınac!:ı belırlenen sı:ırilokina l.. l esılınaı 

vc kaLeilı3l. seıııe/lemc de~erlen hı ar.ıtur 'erılen (2\). 11 
11, 16) ıl c p-ar.ılellı~ gösıennekıedır 

.\'lnp/ı. l'locoCC/lS am'Cıı.ı suşla rı iLin farklı ;ınt1bl~ oıiklcre 
du}:ırlılıkl:ınnııı belırleilmesı uıcrıne )apılan 

çalışııı.'! larc1:l , s ı ğır onJllllı suşlard.. Bo~ ııukara \c ar~ 
(10). enıromısııı'c o,/. 25, pcnısılın-G\e o~ 81 ı or.ıııınd:ı 
dırençli. Fr:lIlcıs \c :ırk (20). pcııısılın-G '~c "o .ı2 . ' 
dırençli. crııroıııısın . Illeıısılın re llo\,obıosllı 'C o~ı 100 
oranında d\l~arlı . ınsan orı.lllllı <;ıış l arda Öıııırk \e ar~ 



(ı·n . meıısılın 'e % 33. anıpısılın+sulbakıaııı'a % 42, 
erılroıııı sm 'c % 50. pcni sılın-G ')e % 96 oramnda 
dırençlı. \iwkoıııism'c % lo() dıı) arh , Ulusoy ve ark 
l-tS), \'anko ıııı sm 'c % 2, sıpronok s:.ı s ııı 'e % 6.08. 
al1lplsıhıı+sulbakıal11 \'e eruroıııı sm 'e % 12.83. 
llIeıisllın 'c % "\ i 75 dırençlı suş tespıt elliklerini 
bıldırdıle r Bil çalışmada. i/.ole \c ıdenııöye edılen 

S(ııplıdo(./!("cıı.ı aılıY!Iı.1 suşlanııın ilnı ıbıyoı ıklerc 

JU.\ ilılılıklan araştırıldı ğı ııdl. sığ ı r onJlnll suşlanıı % 2's ı 

basıtrasın \'c vaııkoıı ıı sm ·c. °Aı 4 ' il meıı s ilin ve 
aıııplsılll1 r-s ıılbakıanı .:1. % 11'11 .e rılronıısın 'c, % 62'sl 
Llo"obIOSLLI 'C \c tamamı (% 100) pcnısılin-G'yc dırcnçlı, 
ıııs:.ııı orLJm l ı s uşların %, 2'sl val1kolııisın'e. % 4'[j 

crıt ro Lllı s m 'c. '!lo 20'sı anıpısılııı+sulbakıaın 'a % 22'sl 
ııo\ObıoSLlI 'C \c tamamı (% 1(0) pcııısilın-G'yc dircnç lı 

olarak ıcspıt cdıldı Bu çalı şııı: ıdı tespıı ed ılen aııııb ı yo[ık 

du)a rlılı k ıesı so nuçları . bırçok çalışma (ıo, 1". "5) 
SOIlUCU ıle paralellık gds ıcrdığ ı haldc Fr.ıncıs vc ark 
(20) .. LLL il behrled ık 1cn :ınııb ı yoıık dıı~ar1ıllk sonuçlan ıle 

uyum gos ıenned ı Bu U~ Ull1SlILlııgıll1 l1ıuhıcınel nedenı. 

rarkl ı metoı kullanılınası olarak ~oruııı lal1dl 

So ı ıııç olarak. subkll l1lk mastıııslı sığırların 
sııılennden \e lI1 5;lılların boğaı kulıurlennden Il.ole 
edılen .1;llıpln·lvfUcw.\ aııreııs suşlarının çcşıılı 

bl~okıILl~ as:.ll oıcl lıkl erı karşll:ışıınldlg1l1da. glıkoı ve 
maıımıol"lllı ilcrol' ıe anacrop renllentas~onıı. cluınpmg 

facıor. p-Iıenıo lll.llL. Ilıp koagıı l ;ıı~ DNasc ıe slafilokın.a ı 
ıesıı ıle orta~a konulan bl~okım~as:.11 öıcllıklcr 

bakllllLııdaıı beııı,cr (p>O (5) olduklan. san \~ beyaı 

pıgmen!. u-ıoksın olıışııınlıa . proıcLlI-A. les llLll;!1 \e 
ka/eınM ıestı ıl e t esp ıt edıl eıı bl~okıll1yas:.ıl o/e llıkle r 
bakılıımdan ISC f:ırklı ıp<..O O~) oldukları 5;ı pıandl 

Suşların değışık an{lbı~oııklerc du~arlılıklan 

karşılaştırıldığında ıse . \ ankoıııısııı. basıır.ısın. pe l1l s lllıı 

G. ıııc tı s ılııı . sıpronoksas ıı! ıc scfapcro/oJ1+sulbakıanı 'a 
du.\arlılıklannııı bellLer (p>OIJ5) olduğu. l1olobıos lll . 

enıronll S 111 , i1mpIS llll1+sulbakı<uıı ';1 dlJ~arlılıklannıl1 farklı 

lP<OU5) olduğu ort;ı~a kondu Bu ar: ı ştı rl1l;l ılc. elde 
edılen ıenier karşıla şıınldıgınd:1. sııbkl ınık Illasııııslı 

s ıgırların sııılcrındcn ı wlc \C ıdl.!l1llfi\c ed ılen 

Sılipiıı IOWCUl.I film'/(, suşları ık msan boğa i 

kulıurlcrılldcıı I/.ole \C ıdl.!ııııfi~c edılen Sltlplıdl/{{1((.1ı1 

cıweıü suşlan ar:bll1da bı~okll1\~:ıs:lı ıe alıııbl~Ol1k 
dıı~:ırlı1ığl bakıınmdan be ıııerlık olduğu Lımsma \anldı 
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