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Giriş

Halen d ünyada alt yap ısını geli ştirememiş ülkelerde hemen her 
mevsimde g örülebilen, su ve besin kaynakl ı bir enfeksiyon etkeni 
olarak Salmonella cinsi bakteriler çeşitli materyallerden izole 
edilebilmektedir. 

Kültürde tipik olarak EMB agarda laktoz negatif d üz (smooth) S 
koloni şeklinde üreme g özlenirken literat ürde çok az s ıklıkta 
karşılaşılabilecek mukoid bir formun varlığına da değinilmektedir 1,2. 

1. Nataro JP. Escherichia, Shigella and Salmonella, pp:682-683. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH (eds) Manual of Clinical Microbiology, 
2009, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, DC.

2. Wuthe HH, Aleksıc S, Podschun R, et al. Urinary tract infection due to a mucoid (M) form of Salmonella. A new transformation from M form into T1 form. Zhl Bakt 
1992; 277(1): 74-9.



Giriş

CDC'deki ulusal Salmonella referans laboratuvar ına g önderilen 

izolatlar arasında idrar izolatları zaman zaman kaba, mukoid, ve/veya 
hareketsiz olarak bildirilmektedir. 

Kaba suşlar polivalan O gruplama antiserumlar ı ile zayıf aglütinasyon 

verme eğilimindedir. 

Suş mukoid oldu ğunda herhangi bir O antiserumu ile agl ütinasyon 

vermeyebilir veya izolatlar hareketsiz olabilir ve herhangi bir flajellar 
antijeni sunmama özelliği gösterebilmektedir 



Gereç ve Yöntem

Hastanemizde nefrolitiazis tan ısı ile takip edilen 17 ya şındaki bir bayan 

hastadan yapılan idrar k ültüründe 100.000 cfu/ml mukoid koloni olu şturan 
gram negatif basil üremiştir. 

İdentifikasyon biyokimyasal testler ve Vitek 2 otomatize sistemi ile 

Salmonella spp olarak yap ılmıştır. Agl ütinasyon testlerinde antiserumlarla 
reaksiyon negatif olmuştur. 

İzolatın mukoid olmas ından dolay ı agl ütinasyonun olu şamadığı 

düşünülmüştür. 



EMB agar’da laktoz negatif mukoid Salmonella spp kolonileri



Mukoid Salmonella spp. izolatının 
Vitek MS MALDİ-TOF analiz raporu 



PCR -1

Mukoid koloninin, Salmonella spp. olduğunun doğrulanması için 
invA primerleri kullanılarak, cins-spesifik PCR gerçekleştirilmiştir 
ve yaklaşık 284 bp b üyüklüğünde PCR amplikonu olu şturduğu 
ve Salmonella spp. olduğu doğrulanmıştır.

 

Salmonella cins-spesifik PCR görüntüsü: 1. kuyucuk: 100 bp DNA ladder (Fermentas, Gene Ruler 100 bp DNA ladder, SM0241), 
2. kuyucuk: Salmonella Typhimurium, 3. kuyucuk: Mukoid Salmonella, 4. kuyucuk: negatif kontrol (ddH2O) 

4        3         2         1 



PCR-2

Ardından, O:B (O:4), O:C1 (O:7), O:C2-C3 (O:8), O:D (O:9, O:9,46, O:9,46,27), O:E 
(O:3,10, O:3,19) somatik antijenlerin tespit edilebildi ği, bir Multiplex-PCR ile 
serogruplandırma yapılmıştır. Mukoid Salmonella spp.’nin yaklaşık 615 bp b üyüklüğünde 
bant oluşturduğu ve D grubu içinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Salmonella Serogrup mPCR g örüntüsü: 1. kuyucuk: 100 bp DNA ladder (Fermentas, Gene Ruler 100 bp DNA ladder, SM0241), 2. 
kuyucuk: Salmonella Enteritidis (D grubu; O:9, O:9,46, O:9,46,27 ),  3. kuyucuk:  Salmonella  Anatum (E grubu; O:3,10, O:3,19), 4. kuyucuk: 
Salmonella Infantis (C1 grubu; O:7), 5. kuyucuk: Salmonella Kentucky (C2-C3; O:8), 6. kuyucuk: Salmonella Typhimurium (O:4), 7. kuyucuk: 

Mukoid Salmonella, 8. kuyucuk: negatif kontrol (ddH2O), 9. kuyucuk: 100 bp DNA ladder (Fermentas, Gene Ruler 100 bp DNA ladder, SM0241) 
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PCR-3

D grubunda yer alan Mukoid Salmonella spp’nin,  insanlardan sıklıkla izole edilen D1 
grubunda yer al ıp almadığını tespit etmek i çin, O:D1(O:9) ve O:E1(3,10) somatik 
antijenlerinin belirlenebildiği bir diğer multiplex-PCR denenmiştir. D grubunda yer alan 
Mukoid Salmonella spp.’nin, yaklaşık 624 bp büyüklüğünde DNA bantı oluşturduğu ve 
D1 grubunda yer aldığı belirlenmiştir. 

Salmonella D1-E1grup-spesifik mPCR görüntüsü: 1. kuyucuk: 100 bp DNA ladder (Fermentas, Gene Ruler 100 bp 
DNA ladder, SM0241), 2. kuyucuk: Salmonella Enteritidis (D1 grubu; O:9),  3. kuyucuk: Salmonella Anatum (E1 
grubu; 3:10), 4. kuyucuk: Mukoid Salmonella, 5. kuyucuk: negatif kontrol (ddH2O) 
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PCR-4

D1 grubunda yer alan Mukoid Salmonella spp’nin phase-1 flagellar antijenlerinin belirlenmesi 
için, yaygın Salmonella serovarlarının phase-1 flagellar antijenlerinin tespiti amac ıyla da bir 
başka multiplex-PCR’ın modifiye edilmiş şekli kullanılmıştır. Böylece izolat Salmonella Enteritidis 
(1,9,12:g,m:-) olarak tiplendirilmiştir. 

Salmonella Faz-1 flagellar antijenlerinin mPCR amplifikasyon görüntüsü: 1. kuyucuk: 50 bp DNA ladder (Fermentas; Gene Ruler 50 bp 
DNA ladder, SM0371), 2. kuyucuk: 100 bp DNA ladder (Fermentas, Gene Ruler 100 bp DNA ladder, SM0241), 3. kuyucuk: Salmonella 
Enteritidis (H:g,m) 4. kuyucuk: Salmonella Typhimurium (H:i), 5. kuyucuk: Salmonella Infantis (H:r), 6. Kuyucuk: Salmonella Hadar 
(H:z10), 7.kuyucuk: Salmonella Brandenburg (H:l,v), 8. kuyucuk: negatif kontrol (ddH2O),  9. kuyucuk: Mukoid Salmonella, 10. Kuyucuk: 
Boş, 11. Kuyucuk:50 bp DNA ladder (Fermentas; Gene Ruler 50 bp DNA ladder, SM0371)
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5’-CGTTCTTCTGGTACTTACGATGAC-3’Reverse-Sdf-l

300 bp5’-TGTGTTTTATCTGATGCAAGAGG-3’Forward-Sdf-l

5’-AAGTTTCGCACTCTCGTTTTTGG-3’Reverse-G

500 bp5’-GTGATCTGAAATCCAGCTTCAAG-3’Forward-G

275 bp5’-AAGTGACTTTTCCATCGGCTG-3’Antisense-r

300 bp5’-CCTGTCACTTTCGTGGTTAT-3’Antisense-lv

400 bp5’-CGTCGCAGCTTCTGCAACC-3’Antisense-z10

250 bp5’-ATAGCCATCTTTACCAGTTCC-3’Antisense-i

Herrera-Leo’n ve ark.(2004) tarafından
tanımlanan faz-1 flagellar antijen spesifik primerler

5’-GCAGATCAACTCTCAGACCCTGGG-3’F-Sense-60 

5’-CCCAATAGCAATAAACCAAGC-3’R-E1

281 bp5’-GATAGCAACGTTCGGAAATTC-3’F-E1

5’-CGCCTCTCCACTACCAACTTC-3’R-D1

Hong Y ve ark. (2008) tarafından tanımlanan D1 ve E1 grup-spesifik primerler624 bp5’-ATGGGAGCGTTTGGGTTC-3’F-D1

5’-GTTAAAATGACAGATTGAGCAGAG-3’R-wzxE

345 bp5’-TAAAGTATATGGTGCTGATTTAACC-3’F-wzxE

5’-AAGACATCCCTAACTGCCCTGC-3’R-wzxC2-C3

154 bp5’-ACTGAAGGTGGTATTTCATGGG-3’F-wzxC2-C3

5’-GGGGCTATAAATACTGTGTTAAATTCC-3’R-wzxC1

483 bp5’-CAGTAGTCCGTAAAATACAGGGTGG-3’F-wzxC1

5’-GCCTTAATTAAGTAAGTTAGTGGAAGC-3’R-wzxB

230 bp5’-GGCATATATTTCTGTATTCGCG-3’F-wzxB

5’-TAGCAAACTGTCTCCCACCATAC-3’R-tyvD

Herrera-Leo’n ve ark.(2007) tarafından
tanımlanan grup-spesifik primerler

615 bp5’-GAGGAAGGGAAATGAAGCTTTT-3’F-tyvD

5’-TCATCGCACCGTCAAAGGAACC-3’invA2

Rahn ve ark. (1992) tarafından tanımlanan cins spesifik primerler284 bp5’-GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA-3’invA1

Referans kaynakÜrün BüyüklüğüBaz Dizilimi (5’-3’)Primer adı



Tür adı belirlendikten sonra antibiyotik duyarl ılık testi, "Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI)" önerilerine uygun olarak, disk 
difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. 

İzolat ampisilin, kloramfenikol, seftriakson, siprofloksasin, trimetoprim-

sülfametoksazol’e (Bioanalyse, Türkiye)  duyarlı olarak bulunmuştur.



İnsanlarda ve hayvanlarda yayg ın bir enfeksiyon etkeni olarak 
bilinen Salmonella serotiplerinden özellikle

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis 
(Salmonella Enteritidis) 

dünya genelinde görülme sıklığını artırarak ülkemizde de yıllardan 
beri insan enfeksiyonlarında en sık karşılaşılan serotip olmuştur*. 

*Erdem B, Has çelik G, Gediko ğlu S, et al. Salmonella enterica serotypes and Salmonella infections: a 
multicenter study covering ten provinces in Turkey. Mikrobiyol Bul 2004; 38(3): 173-86.



Çalışmamızla örtüşür şekilde; Herrera-Leon ve ark.* özellikle O 
(somatik) antijenini kaybedip kaba (rough) su şa d önüşen veya 
flagellar antijenlerini sergilemeyen ve monofazik veya hareketsiz 
duruma ge çen Salmonella izolatlar ının konvansiyonel y öntemle 
tanısına gidemezken, multiplex-PCR ile tespit edebildiklerini 
bildirmişlerdir. 

Yaklaşık 20 y ıldır Salmonella izolatlarının PCR-tabanlı y öntemlerle 
karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

PCR tabanlı metotlar, direkt somatik antijenlerin ve/veya flagellar 
antijenlerin  tespit edilmesine yöneliktir. 

*Herrera-Leon S, Ramiro R, Arroyo M, Diez R, Usera M.A, Echeita M.A. Blind comparison of traditional serotyping with three multiplex PCRs for 
the identification of Salmonella serotypes. Res Microbiol 2007; 158(2): 122-7.



Geleneksel tiplendirme metodu ve 
moleküler serotiplendirme aras ında 
korelasyon % 99.2 olarak bildirilmiştir*.

*Herrera-Leon S, Ramiro R, Arroyo M, Diez R, Usera M.A, Echeita M.A. Blind 
comparison of traditional serotyping with three multiplex PCRs for the identification of 
Salmonella serotypes. Res Microbiol 2007; 158(2): 122-7.



Sonuç olarak,

PCR y önteminin somatik, flagellar antijenlerin 
sergilenmediği, kaba veya mukoid formda Salmonella 
izolatları ile kar şılaşılan durumlarda alternatif, hızlı ve 
güvenilir bir y öntem olarak, konvansiyonel 
serotiplendirmeye yard ımcı olabilece ği bu çalışmada 
ortaya konmuştur.



Günümüzde hala pek çok b ölgede bu etkenle salg ınlara 

rastlanabilmesi nedeniyle, epidemiyolojik s ürveyans i çin duyarlı ve 
standart yöntemler gereklidir.

Moleküler tiplendirme, tanıda duyarlılık ve özgüllüğünü büyük ölçüde 

artırarak rutin laboratuvarlarda konvansiyonel y öntemlerle 
saptanamayacak olguları yakalayarak, halk sa ğlığı i çin önemli özel 
klonları hızla tanımlama olanağı sağlayacaktır. 



Teşekkür

İzole ettiğimiz suşun Vitek MS MALDI-TOF sistemi (bioM érieux, 
Fransa) ile çalışılmasındaki katk ılarından dolay ı bioM érieux 
Firması’ndan,
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