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Erişkinlerde Gastroenteritlerin 
Yersinia enterocolitia Yönünden 
İncelenmesi 
Y. enterocolitica son zamanlarda önem kazan-

mış enteropatojenlerdendir. Doğal rezervuarları do-
muz, tavşan, at, sığır, koyun, köpek, kedi gibi çeşitli
hayvanlardır. Bu bakteri topraktan, sulardan ve be-
sin maddelerinden izole edilebilmektedir. İyi pişme-
den yenen domuz eti, kontamine su ve besin mad-
deleri Y. enterocolitica infeksiyonunun başlıca kay-
naklarıdır. Y. enterocolitica +4°C’de de üreyebildi-
ğinden besinlerin buzdolabında saklanması infeksi-
yonu engelleyememektedir (1). 

Y. enterocolitica insanlarda çeşitli intestinal ve
ekstraintestinal klinik tablolara neden olur. Genellik-
le intestinal bulgular ön planda olup bunların en sık
görüleni gastroenterittir (2). Ülkemizde Y. enteroco-
litica’nın gastroenteritlerdeki rolünü araştıran çalış-
malar sınırlı sayıdadır. Çalışmamızda, bu rolü bölge-
mizde araştırmayı amaçladık. 

Gastroenteritli hastalardan steril petri kutularına
alınan dışkı örneklerinden Selenit F besiyerlerine çift
ekim yapılarak bunlardan biri 25°C’de, diğeri
37°C’de inkübe edildi. Aynı örnekten pamuklu sil-
giçlerle alınan materyal, silgicin pamuk kısmı, içeri-
sinde fosfat tamponu bulunan tüplere daldırılarak
homojenize edilip +4°C’de bekletildi (soğuk zengin-
leştirme yöntemi). Ertesi gün Selenit F besiyerlerin-
den Mac Conkey agara çift ekim yapılarak 25°C ve
37°C’de inkübe edildi. Y. enterocolitica şüpheli ko-
loniler elde edilmeyen olguların +4°C’de bekletilen
örneklerinden 1., 2., 3. haftalarda Mac Conkey aga-
ra pasaj yapıldı. Şüpheli kolonilerden TSI agar, üre-
li buyyon, sitratlı agar, Clarck-Lubs ve hareket besi-
yerlerine ekim yapıldı. Oksidaz ve katalaz deneyleri
yapıldı. Glukozdan asit (+), üreaz, katalaz ve metil
red (+), oksidaz ve sitrat (-), Voges-Proskauer;
25°C’de (+) 37°C’de (-), hareket; 25°C’de (+),
37°C’de (-) özelliklerini gösteren bakteriler Y. ente-
rocolitica olarak değerlendirildi (3). 

Çalışmaya polikliniğimize ishal yakınmasıyla baş-
vuran, yaşları 16-67 arasında değişen (ort=36.3)
70’i erkek, 58’i kadın 128 hasta alındı. İki hastada
(%1.56) Y. enterocolitica izole edildi. Ancak serotip
tayini yapılamadı. Yaşları 28 ve 57 olan bu iki erkek
hastada 3 ve 7 günlük ateşle birlikte, sarımsı renkli,
kansız, mukussuz ishal öyküsü mevcuttu. Bu hasta-
larda gastroenterit için predispozan bir faktör sap-
tanmadı.

Y. enterocolitica infeksiyonlarının gerek ülke-
mizdeki, gerekse diğer ülkelerdeki yaygınlığı iyi bilin-
memektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların çoğu
Avrupa ve Amerika’dan bildirilmiştir. Özellikle Kuzey
Avrupa ülkelerinde gastroenterit olgularında Y. en-
terocolitica’nın önemli bir yer tuttuğu belirtilmekte,
bu ülkelerden %2-3’lük oranlar bildirilmektedir (4,5).
Y. enterocolitica’nın gastroenterit etyolojisindeki
rolünün en çok araştırıldığı ülkelerden biri ABD’dir.
Burada 4841 hastada yapılan geniş kapsamlı bir ça-
lışmada değişik eyaletlerde gastroenterit olgularının
%0.64-1.56’sında Y. enterocolitica izole edilmiştir
(6).  Bu çalışmada bazı bölgelerde Y. enterocolitica,
Shigella türlerinden daha sık bir etken olarak ortaya
çıkmıştır. Yukarıdaki çalışmalara genel olarak bakıl-
dığında Y. enterocolitica’nın sık görülen bir gasto-
enterit etkeni olmadığı görülmektedir. Ancak geliş-
miş ülkelerde Salmonella, Shigella gibi ülkemizde
çok sık görülen enterik patojenlerin nadir olarak gö-
rülmesi Y. enterocolitica’nın önemli bir gastroente-
rit etkeni olarak değerlendirilmesine neden olmakta-
dır. 

Ilıman  iklime sahip bölgelerde Y. enterocolitica
oranının daha düşük olduğu gözlenmektedir. Mı-
sır’da yapılan bir çalışmada 183 gastroenterit olgu-
sunun hiçbirinde Y. enterocolitica izole edilmemiş-
tir (7). Nijerya’dan %1’lik oran bildirilmiştir (8). Ku-
veyt’te yapılan bir çalışmada ise çocuk yaş grubu
gastroenterit olgularında Y. enterocolitica oranı
%1.5 olarak belirlenmiştir (9). Cabrita ve arkadaşla-
rının Portekiz’den bildirdikleri oran %1.1’dir (10). 

Ülkemizde Y. enterocolitica’nın gastroenteritler-
deki rolü ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. İs-
tabul’da 10 yaşın altındaki gastroenteritli çocuklar-
da yapılan bir çalışmada %1.4’lük oran bildirilmiştir
(11). İzmir’de yapılan çalışmada ise değişik yaş grup-
larından gastroenterit olguları incelenmiş, hiçbir ol-
guda Y. enterocolitica üretilmemiş, bir olguda Y.
frederiksenii izole edilmiştir (12). 

Konu ile ilgili çalışmalarda olguların ait olduğu
yaş grubu, iklim, beslenme alışkanlıkları ve temiz iç-
me suyu sağlanıp sağlanamaması Y. enterocolitica
yaygınlığını etkileyen faktörler olarak görülmektedir.
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En iyi bilinen infeksiyon kaynakları domuz eti ve iç-
me sularıdır. Bizim bulduğumuz %1.56’lık oran ülke-
mizde domuz eti tükelmediğinden yüksek gibi de-
ğerlendirilebilir. Ancak infeksiyon kaynağı sadece
domuz olmayıp birçok hayvandır. Bölgemizin soğuk
bir iklime sahip olması ve altyapının yetersizliği Y.
enterocolitica infeksiyonu için uygun zemin oluştu-
rabilir. Belki de çocuk yaş grubunu da içeren daha
geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığında bu oranın
bölgemizde daha yüksek olduğu görülecektir. 

Y. enterocolitica’nın bölgemizde gastroenterit
olgularında sık görülmemekle birlikte düşünülmesi
gereken bir etken olduğu kanısına varılmıştır. 
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