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ÖZET

Bu çalışmada, farklı hayvan türlerinin (koyun 20, buzağı 18, köpek 16, bıldırcın 15, sığır 14, devekuşu
12, kuzu 11, martı 10, tavuk 10, hindi 9, kedi 8 ve güvercin 7) dışkılarından izole edilmiş ve tavşan ince
barsak ligatür tekniğiyle enterotoksijenik olduğu belirlenmiş olan 150 enterotoksijenik Escherichia coli
(ETEC) suşunun enterotoksin tiplendirilmesi amaçlandı. Isıya dirençli (ST) toksin tipinin
saptanmasında E. coli ST enzim immunoassay (EIA), ısıya duyarlı (LT) toksin tipinin belirlenmesinde
ise VET-RPLA ticari kitleri kullanıldı. ETEC pozitif 150 E. coli suşunun koyun 1 (%5) ST, 1 (%5) LT;
buzağı 6 (%33.3) ST; köpek 1 (%6.2) LT; bıldırcın 1 (%6.7) LT; sığır 1 (7.1) ST; kuzu 1 (%9.1) ST, 1
(%9.1) LT ve kedi orijinli 1 (%12.5) ST olmak üzere 10 (%6.7) tanesi ST ve 4 (%2.6) tanesi de LT
açısından pozitif bulundu. Devekuşu, martı, tavuk, hindi ve güvercinlerden izole edilen ETEC suşlarının
hiçbirinde ST ve LT saptanmadı. Sonuç olarak martı, bıldırcın, deve kuşu ve güvercin gibi kanatlı
hayvan türlerinden izole edilen E. coli suşları ısıya dirençli ve ısıya duyarlı enterotoksin tipleri
açısından ülkemizde ilk kez bu çalışma ile incelendi.
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The Determination of Enterotoxin Types (LT, ST) of Escherichia coli Strains of
Animal Origin
SUMMARY

In this study, enterotoxin typing of 150 enterotoxigenic Echerichia coli (ETEC) strains isolated from
various animal feces (20 sheep, 18 cow, 16 dog, 15 quail, 14 cattle, 12 ostrich, 11 lamb, 10 gull, 10
chicken, 9 turkey, 8 cat and 7 pigeon) and determined to be enterotoxigenic by rabbit ligeated
intestine test were performed. For this purpose commercial kits were used. Stabile toxin (ST) and
labile toxin (LT) were determined by E. coli ST EIA and VET-RPLA test kits, respectively. Out of 150
ETEC positive E. coli strains ten (6.7%) were found to be positive for ST and four isolates (2.6%) for
LT, one (5%) from sheep for ST and 1 (5%) for LT; 6 (33.3%) from cow for ST; 1 (6.2%) from dog for
LT; 1 (6..7%) from quail for LT; 1 (7.1%) from bovine for ST; 1 (9.1%) from lamb for ST, 1 (9.1%) for
LT; 1 (12.5%) from cat for ST. ETEC strains from ostrich, gull, chicken, turkey and pigeon were found
to be negative for ST and LT. As a result, with this study, heat stabile and heat labile enterotoxin types
of E. coli strains isolated from animal species such as gull, quail, ostrich and pigeon were examined for
the first time in Turkey.
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GİRİŞ
Escherichia coli memeli ve kanatlıların normal barsak
florasında bulunan, Gram negatif, çomak şeklinde
çoğunlukla hareketli, aerobik/fakültatif anaerobik üreyen
bir mikroorganizmadır. Patojen olmayan suşlar genellikle
enfeksiyona sebep olmazken, patojen suşlar ciddi
enfeksiyonlara sebep olabilirler. Enterotoksijenik suşlar
insanlarda gastroenteritis ve turist diyarelerine,
hayvanlarda ise ürogenital sistem enfeksiyonları,
kolibasillozis ve koliseptisemilerine neden olmaktadırlar
(DebRoy ve Maddox 2001; Blanco ve ark. 2006). İnsanlara
patojen suşların bulaştırılmasında çoğunlukla sığır ve
koyun gibi evcil hayvanlar, martı gibi yabani kanatlılar
önemli rol oynamaktadır (Boynukara ve ark. 2002;
Hossain ve ark. 2008; Gülhan ve ark. 2009; Rajkhowa ve
ark. 2009). Etken insanlara, çeşitli evcil ve yabani
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hayvanların dışkıları ile direkt temas veya kontamine
gıdaların (iyi pişirilmemiş et ve pastörize edilmemiş süt
ürünleri) tüketilmesi sonucu bulaşabilmektedir. Hastalıklı
veya taşıyıcı hayvanlarla temas halindeki insanlar
muhtemel risk altında olduğu için özellikle sağlıklı
hayvanlarda patojen etkenlerin önceden belirlenmesi ve
tedavi edilmesi önem arz etmektedir (Boynukara ve ark.
2004; Morato ve ark. 2008; Rajkhowa ve ark. 2009).
E. coli suşlarında patojeniteyi belirleyen önemli
özelliklerden birisi enterotoksin sentezidir. ETEC’ler,
60C’de 30 dk da inaktive olan labil toksin (LT) ve
100C’ye 15 dk dirençli olan stabil toksin (ST) olmak üzere
başlıca iki tip enterotoksin sentezlemektedirler.
Enterotoksin tipi hayvan türlerine göre farklılık
göstermektedir. LT daha çok buzağı ve sığır orijinli
suşlarda sentezlenirken; ST sentezi ise türlere göre

27

[Timur GÜLHAN ve ark.]

YYU Vet Fak Derg

değişkenlik göstermektedir (DebRoy ve Maddox 2001;
Rigobelo ve ark. 2006; Hossain ve ark. 2008).
İnsan ve hayvan orijinli suşların çoğunda plazmidlerce
kodlanan LT; Vibrio cholerae suşları tarafından üretilen
kolera toksinine (CT) yapısal, antijenik ve aktivite
bakımından benzemektedir. LT, LT-I ve LT-II olmak üzere
iki alt tipe ayrılmaktadır. Bu toksin barsak villus epitel
hücrelerinde siklik adenozin monofosfat artışı klor
salınımını
uyararak,
sodyum
klorür
emilimini
engellemektedir. Böylece, kript hücrelerinde sodyum
sekresyonu artmakta, klor ve su kaybı oluşmakta ve ayrıca
ince barsakların lumenine sıvı ve elektrolit akışı sonucu
şiddetli ishaller meydana gelmektedir. ST, LT’e göre düşük
molekül ağırlığına sahip olup, immunojenitesi daha
zayıftır. ST, STA (ST-I) ve STB (ST-II) olmak üzere iki ana
sınıfa ayrılmaktadır. STA’nın tespitinde infantil fare testi
(İFT), STB’nin belirlenmesinde ise domuz barsak ligatür
testi en yaygın kullanılan yöntemlerdir. STA, siklik
guanozin monofosfat seviyelerinde artışa neden olarak
guanilat siklazı aktive etmektedir. STA’nın; LT, adheziv
faktörler ve antibiyotiklere dirençlilik gibi farklı
kombinasyonları içeren genleri taşıyan plazmidlerce
kodlandığı belirlenmiştir (Erganiş ve ark. 1989; Majali ve
ark. 2000; Hossain ve ark. 2008).
Bu çalışmada; koyun, buzağı, köpek, bıldırcın, sığır,
devekuşu, kuzu, martı, tavuk, hindi, kedi ve güvercin gibi
farklı hayvan türlerinden izole edilen enterotoksijenik E.
coli suşlarında ST ve LT enterotoksin tiplerinin
belirlenmesi amaçlandı.

MATERYAL ve METOT
Materyal
Enterotoksijenik E. coli suşları: Araştırmada, 1998-2001
yılları arasında Van ili ve çevresindeki sağlıklı görünen
koyun, buzağı, köpek, bıldırcın, sığır, devekuşu, kuzu,
martı, tavuk, hindi, kedi ve güvercin dışkılarından izole
edilen ve tavşan ince barsak ligatür tekniğinde
enterotoksijenik olarak tespit edilmiş olan (Gülhan 2003)
toplam 150 adet ETEC suşu materyal olarak kullanıldı
(Tablo 1).
Tablo 1. Enterotoksijenik E. coli suşlarının hayvan
türlerine göre dağılımı
Table 1. Distribution of enterotoxigenic E. coli strains by
animal species
Hayvan Türü
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Enterotoksijenik E. coli

Koyun

20

Buzağı

18

Köpek

16

Bıldırcın

15

Sığır

14

Kuzu

11

Kedi

8

Devekuşu

12

Martı

10

Tavuk

10

Hindi

9

Güvercin

7

Toplam

150

Besi yerleri ve suplementler: ETEC suşlarında
enterotoksin tiplerinin (LT ve ST) saptanmasında CA-YE
broth (Oxoid), polymyxin B sülfat (Oxoid) ve Mundell’s
besiyerinden (Oxoid) yararlanıldı (Oxoid Manual 2006).
ELISA ve lateks aglütinasyon test kitleri: ETEC
suşlarında stabil toksin tespitinde kompetatif Enzyme
Immunoassay (E. coli ST EIA, Oxoid, TD0700A), labil
toksinin belirlenmesinde ise pasif reverz lateks
aglütinasyon (VET-RPLA, Oxoid, TD0920A) test kitleri
kullanıldı (Oxoid Manual 2006).
Metot
ST’in belirlenmesi: ST’nin tespitinde, suşlar CA-YE brotha
ekilip 37 C’de 18-24 saat çalkalanarak inkübe edildi.
İnkübasyon süresinin sonunda kültürler 900 g’de 30 dk
santrifüj edilip ayrılan süpernatantlar testte örnek olarak
kullanıldı. Çalışma reagentleri (antikor-enzim konjugat
solusyonu, yıkama tamponu, substrat solusyonu), test
prospektüsünde belirtildiği gibi kullanıma hazırlandı.
Striplerin (16 kuyucuklu) ilk üç kuyucuğu pozitif, negatif
ve steril kültür medium kontrolleri için ayrıldı. Teste
başlarken, her stripdeki kuyucukların içeriği boşaltılıp her
göz yıkama tamponu ile yıkanarak sıvı tamamen ortamdan
uzaklaştırıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü kuyucuklara
sırasıyla 200’er µl negatif, pozitif ve steril kültür medium
kontrolleri konuldu. Geriye kalan kuyucukların her birine
test edilecek bakterinin kültür süpernatantından 200 µl
bırakıldı. Tüm kuyucuklara 10 µl sulandırılmış antikorenzim konjugat solusyonundan eklendi. Mikropleytler oda
ısısında 90 dk bekletildi. Bu sürenin sonunda tüm
kuyucuklardaki sıvı aspire edilerek boşaltıldı. Tüm
kuyucuklara 200’er µl sulandırılmış yıkama tamponu
eklenip, 30 sn karıştırıldıktan sonra sıvı aspire edildi ve
yıkama işlemi aynı şekilde 4 kez tekrarlandı. Tüm
kuyucuklara 100’er µl substrat solusyonundan ilave edilip,
karıştırıldıktan sonra pleytler oda ısısında 30 dk bekletildi
ve renk oluşumu çıplak gözle değerlendirildi. Renk
oluştuktan sonra her kuyucuğa 100’er µl durdurucu
solüsyon eklenerek test sonlandırıldı. Pozitif kontrol
kuyucuğunda renk oluşmaması, negatif ve kültür medium
kontrol kuyucuklarında sarı renk oluşması testin doğru
olarak yapıldığını gösterdi. Her örneğin renk yoğunluğu üç
kontrol ile karşılaştırılarak incelendi. Pozitif kontrole
yakın yoğunluğa sahip örnekler pozitif, negatif kontrole
yakın yoğunluğa sahip örnekler negatif olarak
değerlendirildi (Oxoid Manual 2006).
LT’in belirlenmesi: LT’nin belirlenmesi amacıyla E. coli
suşları Mundell’s besiyerine ekilip, 37 C’de 18-24 saat
çalkalanarak inkübe edildi. Sıvı kültürlerin üzerine
polymixin B (10.000 IU/ml) ilave edilip 37 C’de 4 saat
bekletildi. İnkübasyondan sonra kültürler 900 g’de 20 dk
santrifüj edilip süpernatantlar kullanılmak üzere ayrıldı.
Test V tabanlı (8x12=96 kuyucuklu) mikropleytlerde
gerçekleştirildi. Lateks ve kontrol reagentleri sulandırılıp
kullanıma hazırlandı. Her bir kuyucuğuna 25’er µl
sulandırma solusyonundan bırakıldı. Birinci kuyucuğa test
edilecek bakterinin süpernatantından 25 µl ilave edilip,
kuyucuklar arasında 25 µl sıvı aktarımı yapılarak çift katlı
sulandırmalar elde edildi. Tüm kuyucuklara 25’er µl
duyarlılaştırılmış lateks reagentinden eklendikten sonra
oda ısısında 20-24 saat inkübe edildi. Bu sürenin sonunda
meydana gelen aglütinasyonlar kontrol lateksi ve pozitif
kontrol suşların kullanıldığı kuyucuklarla karşılaştırılarak
değerlendirildi (Oxoid Manual 2006).
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BULGULAR
Koyun orijinli 20 suşun 1’i (%5) ST, 1’i (%5) LT;
buzağılardan izole edilen 18 suşun 6’sı (%33.3) ST; 16
köpek izolatının 1’i (6.2) LT; bıldırcın orijinli 15 suşun 1’i
(%6.7) LT; 14 sığır izolatının 1’i (7.1) ST; kuzu orijinli 11
suşun 1’i (%9.1) ST, 1’i (%9.1) LT; kedilerden izole edilen
8 ETEC suşunun 1’i (%12.5) ST açısından pozitif bulundu.
Devekuşu, martı, tavuk, hindi ve güvercinlerden izole
edilen ETEC suşlarının hiçbirinde ST ve LT saptanamadı.
Böylece 150 ETEC suşundan 10’u (%6.7) ST, 4’ü (%2.7) de
LT olmak üzere toplam 14’ünün (%9.3) enterotoksin tipi
belirlenmiş oldu (Tablo 2).
Tablo 2. Hayvan türlerine göre stabil ve labil toksin
tiplerinin dağılımı
Table 2. Distribution of stabile and labile toxin types by
animal species
ST (%)

LT (%)

Tiplendirilemeyen
(%)

Koyun (20)

1 (5)

1 (5)

18 (90)

Buzağı (18)

6 (33.3)

-

12 (66.7)

Köpek (16)

-

1 (6.2)

15 (93.8)

Bıldırcın (15)

-

1 (6.7)

14 (93.3)

Hayvan Türü (n)

Sığır (14)

1 (7.1)

-

13 (92.9)

Kuzu (11)

1 (9.1)

1 (9.1)

9 (81.8)

Kedi (8)

1 (12.5)

-

7 (87.5)

Devekuşu (12)

-

-

12 (100)

Martı (10)

-

-

10 (100)

Tavuk (10)

-

-

10 (100)

Hindi (9)

-

-

9 (100)

Güvercin (7)

-

-

7 (100)

Toplam (150)

10 (6.7)

4 (2.6)

136 (90.7)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Enterotoksijenik
E.
coli
suşları,
sentezledikleri
enterotoksinlerle özellikle genç hayvanlarda şiddetli
ishallere neden olabilmektedirler (DebRoy ve Maddox
2001). Enterik enfeksiyonlardan izole edilen suşların,
enterotoksijenik karakterleri enzim immunoassay (EIA),
pasif hemaglutinasyon (PA), çeşitli lateks aglutinasyon
testleri, farklı hayvanlarda barsak ligatür (lup) testleri,
infantil fare testi (İFT), Vero, HeLa ve Y1 hücre kültürleri,
tavşan vasküler permeabilite testi, DNA prob tekniği, RIA,
immunoblot ve farklı PCR teknikleri ile ortaya
konabilmektedir (Scotland ve ark. 1989; Carroll ve ark.
1990; Blanco ve ark. 1997; Güler ve ark. 2008; Hossain ve
ark. 2008). Enterotoksin tiplerinin saptanmasında
genellikle çabuk sonuç veren ve güvenirliliği yüksek olan
lateks aglütinasyon testleri (Scotland ve ark. 1989; Carroll
ve ark. 1990) ve farklı ELISA teknikleri (Mills ve Tietze
1984; Carroll ve ark. 1990; Urban ve ark. 1990; Salvadori
ve ark. 2003) kullanılmaktadır. Bu araştırmada, ETEC
suşlarında LT’in belirlenmesinde pasif reverz lateks
aglütinasyon testi, ST’in tespitinde ise kompetatif EIA
tekniği kullanıldı.
Farklı hayvanlardan izole edilen E. coli suşlarında
enterotoksin tiplerinin belirlenmesine yönelik yapılan
çalışmalarda ST oransın %1-66.7, LT oranının ise %1.813.2 arasında değişen yüzdelerde belirlendiği bildirilmiştir

(Blanco ve ark. 1993b; Güler ve ark. 2008; Rajkhowa ve
ark. 2009).
Carroll ve ark. (1990) DNA hibridizasyon tekniği ile pozitif
(STIa) olarak buldukları sığır orijinli 16 ETEC’nin
tamamının ST açısından kompetatif EIA ile pozitif, LT
bakımından ise lateks aglütinasyon tekniğinde negatif
sonuç verdiğini rapor etmişlerdir. Benzer bir çalışmada
(Blanco ve ark. 1993b), ishalli sığırlardan izole edilen 197
E. coli suşunun birinde (%0.5) STa ve LT belirlendiği,
sağlıklı olanlardan ise 112 izolatın 3 (%2.7)’ünde STa, 2
(%1.8)’sinde de LT saptandığı bildirilmiştir. Hindistan’da
yapılan bir çalışmada (Rajkhowa ve ark. 2009), sığır
orijinli 54 E. coli suşunun 2’si (%3.7) ST geni, 1’i (%1.8) ise
LT geni açısından PCR ile pozitif bulunmuştur. Mainil ve
ark. (1990), sığır orijinli 870 ETEC suşunun 7’sinde (%0.8)
PCR ile STb geni saptamışlardır. Benzer bir çalışmada
(Shin ve ark. 1994), 666 sığır izolatının 7’si (%1.1) DNA
hibridizasyon prop tekniği ile STb geni açısından pozitif
bulunmuştur. Brezilya’da yapılan bir çalışmada (Salvadori
ve ark. 2003), ishalli buzağılardan izole edilen 250 E. coli
suşunun 8’inde (%3.9) STa, 17’sinde (%8.3) LT-II
belirlenmiştir. Aynı ülkede yapılan benzer bir araştırmada
(Rigobelo ve ark. 2006) ise ishalli buzağılarda yüksek
oranda ST (%25.4) ve LT (%13.2) geni taşıyıcılığı
saptanmıştır.
Ülkemizde gerçekleştirilen bir araştırmada (Güler ve ark.
2008), farklı çiftliklerdeki ishalli buzağılara ait
dışkılarından izole edilen 75 E. coli suşunun 12’si (%16)
enterotoksijenik bulunmuş, 45 sağlıklı buzağı izolatının ise
tamamı STa açısından multipleks PCR ile negatif olarak
saptanmıştır. Benzer bir çalışmada (Osek ve Winiarczyk
2001) sağlıklı buzağılardan izole edilen 390 E. coli suşunun
tamamı PCR ile LT ve ST genleri yönünden negatif
bulunmuştur. Mills ve Tietze (1984), buzağı orijinli 251 E.
coli suşunun 6 (%2.4)’sında ELISA ile ST belirlemişlerdir.
Başka bir araştırmada (Taku ve ark. 1991), buzağı orijinli
208 izolatın 31 (%14.9)’inde IFT ile Sta, 45 (%21.6)’inde
de lup testiyle Stb saptanmıştır. Wolk ve ark. (1992), 60
buzağı izolatının 35 (%58.3)’inin, kuzu orijinli 6 suştan 4
(%66.7)’ünün ELISA ile ST yönünden pozitif bulunduğunu,
test edilen tüm suşların aynı yöntemle LT açısından negatif
olduğunu bildirmişlerdir. Kuzularda yapılan bir çalışmada
(Orden ve ark. 2002), 146 E. coli suşunun 2 (%1.4)’sinde
PCR ile ST geni belirlenmiştir. Blanco ve ark. (1996) ishalli
kuzulardan izole ettikleri 144 E. coli suşunun 2
(%1.4)’sinde LT saptamışlardır.
Morato ve ark. (2008), sağlıklı 230 ve ishalli 70 kediden
izole ettikleri toplam 300 E. coli suşunun tamamını LT ve
ST genleri açısında PCR ile negatif bulmuşlardır. Başka bir
araştırmada (Abaas ve ark. 1989), ishalli ve sağlıklı
kedilerden izole edilen 48 suşun tamamı Vero hücre
kültürü ile LT ve ST yönünden negatif olarak
belirlenmiştir. Benzer bir çalışmada (Blanco ve ark.
1993a), sağlıklı kedilerden izole edilen 159 E. coli suşunun
tamamı Vero ve HeLa hücre kültürlerinde LT açısından
negatif olarak bulunmuştur. Maselmeh ve ark. (1990), kedi
ve köpeklerden izole ettikleri 281 suşun 40 (%14.2)’ında
DNA hibridizasyon tekniği ile ST, 22 (%7.8)’sinde ise Y1
hücre kültürü ile LT saptadıklarını bildirmişlerdir.
Gastroenteritisli köpeklerde gerçekleştirilen bir çalışmada
(Prada ve ark. 1991) izole edilen 24 hemolitik E. coli
suşunun 5 (%20.8)’inde DNA hibridizasyon tekniğiyle ST
belirlenmiş, izolatların tamamı Y1 hücre kültüründe LT
açısından negatif bulunmuştur. Holland ve ark. (1999),
sağlıklı köpeklerden izole ettikleri 60 izolatın 32
(%53.3)’sinde PCR ile STa belirlemişlerdir. Aynı yöntemin
kullanıldığı başka bir çalışmada (Starčič ve ark. 2002),
köpek orijinli 24 izolatın 4 (%16.7)’ünde ST tespit
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edilmiştir. Hammermueller ve ark. (1995), ishalli
köpeklerden izole ettikleri 45 E. coli suşunun 12’sinde
(%26.7) STap, 2’sinde (%4.4) STa saptadıklarını, bu
suşların tamamının LT yönünden negatif olduğunu, sağlıklı
köpeklere ait 57 izolatın ise ST ve LT açısından PCR ve
DNA hibridizasyon teknikleri ile negatif bulunduğunu
rapor etmişlerdir. İshalli köpeklerde gerçekleştirilen diğer
bir araştırmada (Wasteson ve ark. 1988), 5 hemolitik E.
coli suşunun tamamı köpek ince barsak ligatür tekniği ile
ETEC olarak bulunmuş, suşların 4’ünde ELISA ve DNA
hibridizasyon teknikleri ile STa saptanmış, izolatların
tamamı LT yönünden aynı tekniklerle negatif
bulunmuştur.
Vidotto ve ark. (1990), septisemik tavuklardan izole
ettikleri 45 E. coli suşunun tamamının İFT’nde ST
açısından negatif olduğunu bildirmişlerdir. Benzer bir
çalışmada (Blanco ve ark. 1997), tavuk orijinli 167 E. coli
suşunun tamamı LT açısından negatif, septisemik
hayvanlardan izole edilen 458 suşun sadece biri (%0.2) LT
yönünden pozitif ve serogruplandırılan 30 izolatın tamamı
STa bakımından negatif bulunmuştur. Akashi ve ark.
(1993) ishalli tavuklardan izole ettikleri 38 E. coli suşunun
7’sinde (%18.4) STb geni saptamışlardır. Emery ve ark.
(1992), 420 septisemik hindi izolatının 24’ünde (%6) ve
80 septisemik tavuk izolatının 6’sında (%7) Vero ve Y-1
hücre kültürü tekniğiyle LT belirdiklerini, suşların
tamamının ST açısından negatif olduğunu rapor
etmişlerdir.
Bu araştırmada, 20 koyun, 18 buzağı, 16 köpek, 15
bıldırcın, 14 sığır, 12 devekuşu, 11 kuzu, 10 martı, 10
tavuk, 9 hindi, 8 kedi ve 7 güvercin olmak üzere sağlıklı
hayvanların dışkılarından izole edilmiş ve tavşan ince
barsak ligatür tekniğinde enterotoksijenik bulunmuş olan
150 ETEC suşunun enterotoksin tiplendirilmesi yapıldı. LT
enterotoksin tipi VET-RPLA, ST enterotoksin tipi ise E. coli
ST EIA ticari kitleriyle incelendi. Koyun orijinli 20 suşun 1’i
(%5) ST, 1’i (%5) LT; buzağılardan izole edilen 18 suşun
6’sı (%33.3) ST; 16 köpek izolatının 1’i (6.2) LT; bıldırcın
orijinli 15 suşun 1’i (%6.7) LT; 14 sığır izolatının 1’i (7.1)
ST; kuzu orijinli 11 suşun 1’i (%9.1) ST, 1’i (%9.1) LT;
kedilerden izole edilen 8 ETEC suşunun 1’i (%12.5) ST
açısından pozitif bulundu. Devekuşu, martı, tavuk, hindi ve
güvercinlerden izole edilen ETEC suşlarının hiçbirinde ST
ve LT saptanamadı. Böylece 150 ETEC suşunun 10’unda
(%6.7) ST, 4’ünde (%2.6) de LT olmak üzere toplam
14’ünün (%9.3) enterotoksin tipi belirlenmiş oldu.
Literatür verileri dikkate alındığında evcil hayvanlar
arasında E. coli suşlarında ST ve LT pozitiflik oranlarının
değişken
olduğu
görülmektedir.
Ayrıca,
sağlıklı
hayvanlarda yapılan çalışmalarda bu toksin tipleri düşük
oranlarda saptandığı (Shin ve ark. 1994; Blanco ve ark.
1993b; Rajkhowa ve ark. 2009) veya genellikle negatif
bulunduğu rapor edilmektedir (Osek ve Winiarczyk 2001;
Güler ve ark. 2008; Morato ve ark. 2008). İshalli
hayvanlardan izole edilen suşlarda ise daha yüksek
pozitiflik saptandığı bildirilmektedir (Hammermueller ve
ark. 1995; Rigobelo ve ark. 2006; Salvadori ve ark. 2003).
Sağlıklı hayvanlardan izole edilen E. coli suşlarının
kullanıldığı bu çalışmada LT ve ST pozitifliğinin düşük
olması bu görüşleri destekler niteliktedir. Ayrıca bu
araştırmada devekuşu, martı, tavuk, hindi ve güvercinlerde
bu toksin tiplerinin saptanamaması kanatlı hayvan
türlerinden izole edilen E. coli suşlarında gerçekleştirilen
çalışmaların sonuçları ile (Vidotto ve ark. 1990; Emery ve
ark. 1992; Blanco ve ark. 1997) uyumluluk
göstermektedir.
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Sonuç olarak; bıldırcın, devekuşu, martı ve güvercinlerden
izole edilen E. coli suşları ST ve LT enterotoksin tipleri
açısından ülkemizde ilk kez bu çalışma ile incelenmiştir.
Tavşan ince barsak ligatür tekniği ile enterotoksijenik
oldukları saptanan E. coli suşlarının ticari kitlerle yapılan
ST ve LT enterotoksin tiplendirilmesi oldukça düşük
oranda (%9.3) bulunmuştur. Bu durum tavşan ince barsak
ligatür tekniği ile ETEC bulunan ancak ST veya LT
enterotoksin özelliği belirlenemeyen suşların laboratuar
koşullarında saklama esnasında bu yeteneklerinde azalma
olabileceği ile açıklanabilir (Rajkhowa ve ark. 2009). Bu
araştırmada enterotoksijenik oldukları halde ST ve LT
açısından ticari kitlerle tiplendirilemeyen suşlar,
enterotoksijenik özelliğe sahip VTs gibi toksinlerin varlığı
açısından konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle daha
detaylı bir şekilde araştırılacaktır.
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