
Koleranın geçmişte yedi pandemisi olmuştur.
1992 yılı Ekim ayında, daha sonra O139 suşu olarak
tanımlanan bir suş Hindistan’da ortaya çıkmış ve kısa
sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde Vibrio
cholerae (Vc) O139’a sekizinci pandeminin olası et-
yolojik ajanı olarak bakılmaya başlanmıştır (1-5).

Mikrobiyolojik Özellikleri

Yapısal, kültürel ve biokimyasal özellikleri açısın-
dan Vc O139 Vc O1’e benzer. Gram negatif, fakül-
tatif anaerob, sporsuz, 2-3x0.5 µ boyutlarındadır.
Tek bir flajellumu olan kıvrık bir basildir. O139 suşu-

nun hemolizin üretimi ancak cAMP testiyle pozitif
bulunabilmektedir. Polimixin B’ye dirençli kappa ti-
pi faj oluşturmaktadır. Fakat ilginç olarak Vc O139;
El Tor ve klasik vibriolara özgü olan Faj 5 ve Faj 4
tarafından ortadan kaldırılamaz. Bu olay serotipe
bağlı yüzey faj reseptör varlığını gösterebilir. Ayrı-
ca, O139 suşu El Tor dışında kalan vibrioların tü-
müne etki eden ve vibriostatik bileşim denen
O/129 ile baskılanamamaktadır (6,7). Diğer vibri-
oların ürediği kültür ortamlarının hepsinde O139
suşu da ürer. Luria agar, jelatin agar gibi besiyerle-
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ÖZET

Vibrio cholerae O139, 1992 y›l›na dek bilinmeyen bir vibrio sufluydu. Bu sufl baz› yönlerden non-OI Vibrio
cholerae sufllar›na benzemekle birlikte baz› yönlerden de OI sufllar›na benzerlik göstermektedir. Vibrio
cholerae O139’un di¤er vibrio sufllar›n›n mutasyonlar› sonucu ortaya ç›kt›¤› düflünülmektedir. Yap›sal de¤iflik-
li¤i ve do¤ada özellikle yüzeyel sularda fazla miktarda bulunabilmesi nedeniyle epidemilere neden oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Günümüzde sekizinci kolera pandemisi etkeni olarak kabul edilmifltir. Vibrio cholerae O139’a kar-
fl› geliflen ba¤›fl›kl›k ve afl›yla ilgili çal›flmalar sürmektedir.
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SUMMARY

Until 1992 Vibrio cholerae O139 had been an unknown vibrio strain. In some aspects Vibrio cholerae
0139 is similar to O1 vibrios and on the other hand it is similar to non-OI vibrios. Vibrio cholerae O139 is
thought to be a mutation of other vibrio strains. Strain O139 can be found especially at surface waters in na-
ture. So, it can cause epidemics. Today, Vibrio cholerae O139 is accepted to be the eighth pandemic agent.
Studies about immunity against Vibrio cholerae O139 and vaccine are still going on.
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rinde diğer Vc non-O1 organizmaları gibi Vc
O139’un farklı iki koloni varyantı; yani saydam veya
mat koloniler görülebilir. Burada Vc O139’un mat
kolonilerinin kapsülü vardır. Bu özellik saydam kolo-
nilerde genellikle yoktur (4,8).

Yapısı

Vc’nin özelliğini belirleyen esas yüzey antijeni O
antijenidir. Vc O139 suşları O antijeninin sentez ve
oluşumu için gerekli olan rfb genlerinin çoğundan
yoksundur (6,7,9).

Vc non-O1 suşlarında olduğu gibi O139 izolatla-
rında da kapsül vardır, fakat biraz daha ince yapıda-
dır. Oysa, bu kapsül O1 suşlarında bulunmamakta-
dır. Vc O139’un kapsül antijeni non-O’dan farklı ola-
rak 3,6 dideoxyhexose (abequose veya colitose) de-
nen bir madde içermektedir. Bu madde Vibriona-
ceae ailesinde sadece Vc O139’da saptanmıştır.
Kapsülün serumun öldürme gücüne karşı direnç ve
bakteriyemi oluşturarak organizmanın virulansını
arttırdığı düşünülmektedir. O139 suşlarının kapsülle-
ri non-O’nunkilere göre daha incedir. Yaygın infeksi-
yonlardaki kapsülün genellikle kalın olduğu gösteril-
miştir. O139 gibi ince kapsülü olanlarda daha az
yaygın infeksiyon görülmektedir (10,11).

Yapılan "pulsed field" gel elektroforez çalışmala-
rında O139 suşunun O1’e benzediği, fakat bundan
farklı olarak iki band fazla içerdiği saptanmıştır. Bu
benzerliğin nedeninin O139 suşundaki ekzojen gen-
ler; fajlar, plazmidler, transpozonlar olduğu veya bu
suşun genetik düzenlemeler sonucunda pandemik
O1 suşundan kazanıldığı düşüncesine varılmıştır.

Vc O139, kolera toksini oluşturan ve virulansla
ilişkisi olan genlere sahiptir (12,13). Bunlar; "Tox R
regulon"da denen ve kolera toksini (ctx), aksesuar
kolera toksini (ace), zona occludens" toksini (zot) ve
"core encoded pilus (cep)" genleri, "toxin coregula-
ted pilus A (tcP A)"yı kapsayan ve aynı zamanda "vi-
rulans kaseti" de denen genler topluluğunu içerir.
Tox R proteini çevre şartlarına duyarlı olup aldığı
uyarıları diğer genlere "sinyal transdüksiyon" yoluyla
aktarır.

Dış membran proteini (OMP) O139’da maltoz
oluşumunu uyarıcı bir proteindir. İnvivo infeksiyon
sırasında uyarılan bu proteinin O139 infeksiyonun-
daki rolü araştırılmaktadır (14). O139 suşu, Casami-
no Acids Yeast extract besiyerinde sitotonik entero-
toksin oluştururken, beyin kalp infüzyon agarlı besi-
yerinde Y1 adrenal tümör hücreleri için sitotoksik
olan bir enterotoksin oluşturur (15).

Kolera toksininin gen yapısı enterotoksijenik E.
coli’nin labil toksinini kodlayan genlerin benzerliğin-
den yararlanılarak ortaya konmuştur. Kolera toksin
operonu; zona occludens toksini ve aksesuar kolera
toksinini kodlayan genlerle birlikte kor bölgesinde
bulunur. Repetitive sequence 1 (RS1) sekansları ara-
sındaki rekombinasyonlar, kor bölgesinde zaman za-
man delesyon, duplikasyon ve amplifikasyonlara ne-
den olabilir (6,7).

Yapılan çalışmalar sonucunda Vc O139’un orta-
ya çıkmasıyla ilgili birtakım görüşler ileri sürülmüş-
tür: Bu görüşlerden ilki, O139’un serotipe özgü an-
tijenlerini değiştirerek El Tor suşundaki mutasyonlar
sonucunda ortaya çıktığı görüşüdür. Diğer bir görüş
ise, non-toksijenik çevresel non-O1 suşlarının kole-
ra toksin genlerini de içeren virulan genlerinin dizili-
minin, kazanılmış olarak elde edilmesi sonucunda
ortaya çıkan kolera toksin geninin, büyük olasılıkla
El Tor kaynaklı olduğu görüşüdür. Başka bir görüş
de, O139’un çevrede eskiden beri toksijenik formda
bulunmakta olduğu, az miktarda olup saptanamadı-
ğı için daha önceleri aranmadığı, fakat bazı tanımla-
namamış çevresel değişiklikler sayesinde bu vibriola-
rın hızla çoğalıp epidemiye neden olduğu şeklindedir
(16).

EPİDEMİYOLOJİ

Vc O139 Hindistan’da başlamış ancak kısa süre-
de tüm dünyadan birçok olgu rapor edilmiştir. Bu ül-
kelerden bazıları: Nepal, Burma, Tayland, Malezya,
Suudi Arabistan, Çin, Pakistan, İngiltere, Galler, İs-
viçre, Almanya, Kanada, Amerika ve Singapur’dur
(17). O139 suşu diğer vibriolar gibi yüzeyel sularda
nehir ağızlarında serbest yaşayan bakteriyel floranın
bir parçasıdır ve çevresel durumu hakkındaki bilgiler
fazla değildir. Bangladeş’te yapılan bir çalışmada alı-
nan su örneklerinin %12’sinde kolera toksini salgıla-
yan Vc O139 saptanırken Vc O1’le oluşan bir epi-
demi sırasında bile etken izolasyonu %1’i geçmemiş-
tir (18). Yapılan çalışmalar sonucunda O139 suşu-
nun daha dayanıklı ve büyük olasılıkla O1’den daha
fazla çevresel avantaja sahip olduğu düşünülmekte-
dir. O139 suşuyla infeksiyon O1 suşuyla olan infek-
siyona benzemektedir. Çoğu hastada ağır sulu diya-
re, kusma, dehidratasyon vardır. Ateş görülmemek-
tedir (7,19).

TANI ve TEDAVİ

Vc O139 tetrasiklin, doksisiklin, ampisilin, klo-
ramfenikol, eritromisin, siprofloksasin, furazolidon
ve nalidiksik aside duyarlı, trimetoprim sulfometak-
sozol ve streptomisin dirençlidir (20,21).
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Vc O1 infeksiyonunun laboratuvar tanısı için kul-
lanılan metodlar O139 için de kullanılabilir. Kolera
toksini pozitif ve vibriostatik compound (O/129)’a
dirençli Vc organizması, Vc antiserumuyla aglütinas-
yon vermezse epidemiyolojik koşullara göre
O139’dan şüphelenilmelidir.

Vc O139’a karşı suşun ısıyla öldürülmüş tüm
hücreleri ile tavşanlar aşırı duyarlı hale getirilerek el-
de edilmiş MO45 adlı bir antiserum kullanılmaktadır.
O139 antiserumu, eşdeğer antijen ve diğer kazanıl-
mış suşlar olan MO3, MO11, MO23, MO35 ve
A1885’le yüksek aglütinin titresi verir, fakat O1
Ogawa veya İnaba serotipleri ile çapraz reaksiyon
vermez (1,4). O139 antiserumu Vc serogrup 022 ve
CA385 ile çapraz reaksiyon verebildiğinden bu se-
rogruplarla ilgili ileri absorbsiyon uygulanmalıdır
(22).

O139 antijenini aramaya yönelik, spesifik ve hız-
lı tanı koymayı amaçlayan bir koaglütinasyon testi
(COAT) geliştirilmektedir (14).

BAĞIŞIKLIK ve KORUNMA

Kolerada antibakteriyel bağışıklık çok önemlidir.
Serumdaki vibriosidal antikorların varlığı salgısal Ig
A varlığının belirteçidir. Barsaktaki salgısal Ig A ani-
korları aktif koruma yapmaktadır (8). TcP insanda
Vc için esas kolonizasyon faktörü olarak gösterilmiş,
fakat TcP’a karşı antikor gösterilememiştir. Vc O1 ve
O139 birçok antijeni paylaşmaktadır. Oysa kolera-
nın endemik olduğu alanlarda O1 infeksiyonu geçi-
renlerin O139’a karşı bağışıklık kazanmadığı görül-
müştür. Bu yüzden O139’a karşı ayrı aşı geliştirilme-
si gerekmektedir.

Oral bağışıklık uzun süreli uyarım sağlayabildiği
için daha önce uyarılmış intestinal bağışıklık sistem
antijenle karşılaştığında hızlı bir şekilde cevap verir
(23). İntestinal salgısal antikor cevabını arttırmak
için antijenler doğrudan mukoza yüzeyine verilmeli-
dir. O139 suşuna benzerliği olan Bengal 3 suşuyla
aşı çalışmaları gönüllüler üzerinde hala devam et-
mektedir. Bu canlı attenüe aşının hem kolera hem
de enterotoksijenik E. coli’deki koruyucu cevabı art-
tıracağı gözüyle bakılmaktadır (8,9).

Salgınlarda karantina, kitle aşılamaları ve profi-
laksi uygulamaların yararsız olduğu görülmüştür.
Uzun vadede altyapı hizmetlerinin tamamlanması ve
salgın durumlarında doğru bilgilendirme, eğitim ve
oral rehidratasyon sıvısı kullanılması gibi basit fakat
yararlı tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması en doğ-
ru yaklaşım olacaktır (5,24).
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