
165

KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE
f loraflora

FLORA 2009;14(4):165-169

Nontifoidal Salmonella Serotiplerinin Sıklığı ve 
Antimikrobiyal Duyarlılıklarındaki Değişim

Frequency and Antimicrobial Susceptibility Changes of 
Nontyphoidal Salmonella Serotypes

İpek IŞILAK MUMCUOĞLU1, Neriman BALABAN1, Irmak BARAN1, 
Zeynep Ceren KARAHAN1, Şenol KURŞUN1, Hürrem BODUR2

1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
2 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: Nontifoidal Salmonella’lar (NTS) tüm dünyada yaygın, çoğu kez gastroenteritle seyreden besin kaynaklı etkenlerdir. NTS türleri
genellikle kendini sınırlayan infeksiyonlar yapar ve antibiyotik tedavisi gerektirmez. Bununla birlikte immünsüpresif hastalarda veya ha-
yatı tehdit eden infeksiyonlarda tedavi önerilmektedir. Antimikrobiyallere dirençli suşlardaki artış tedaviye yanıtı olumsuz yönde etkile-
mektedir. Çalışmamızın amacı, hastanemizde 1996-2006 yılları arasında izole edilen NTS suşlarının sıklığındaki ve antibiyotik duyarlı-
lığındaki değişimi belirlemektir. 

Materyal ve Metod: Hastanemizde 1996-2006 yılları arasında izole edilen 512 NTS suşunun sıklık ve antimikrobiyal duyarlılıklarında-
ki değişiklikleri göstermek için çalışma üç döneme ayrıldı. Birinci dönem 1996-1998, ikinci dönem 1999-2001, üçüncü dönem ise 2004-
2006 yıllarını kapsamaktaydı. Salmonella suşları standart biyokimyasal özelliklerine göre tanımlandı ve Kauffman White sınıflandırma-
sına göre spesifik hücre duvarı O ve flajellar H antiserumları (Difco, USA) kullanılarak lam aglutinasyon testiyle serotiplendirildi. Antibi-
yotik duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemi ile “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” önerilerine göre yapıldı.

Bulgular: İzole edilen Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium ve diğer NTS’lerin oranları; birinci dönemde sırasıyla %74.2,
%18.2 ve %7.6, ikinci dönemde %51.6, %29.0 ve %19.4, üçüncü dönemde ise %48.3, %19.1 ve %32.6 idi. Ampisiline direnç oranı
birinci, ikinci ve üçüncü dönemde sırasıyla S. enteritidis için %33.0, %41.0 ve %6.9, S. typhimurium için %31.6, %42.3 ve %23.5 ve
diğer NTS’ler için %19, %23 ve %13.8 olarak saptanmıştır. Trimetoprim-sülfametoksazol direnç oranları ise birinci, ikinci ve üçüncü dö-
nemde sırasıyla S. enteritidis için %12.2, %17.0 ve %9.3, S. typhimurium için %16.6, %19.2 ve %11.8 ve diğer NTS’ler için %8.0,
%15.0 ve %13.8 olarak hesaplanmıştır. İkinci dönemdeki S. typhimurium ve S. enteritidis türleri dışındaki NTS grubunda bir suş hariç
bir ve ikinci dönemde siprofloksasine direnç tespit edilmedi. Üçüncü dönemde ise siprofloksasine direnç oranları S. enteritidis için %9.3,
S. typhimurium için %11.8 ve diğer NTS’ler için %6.9 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, S. enteritidis en sık izole edilen NTS suşu olmuş ve ülkemizde su sanitasyonunun iyileşmesi nedeniyle, suyla bu-
laşan suşlardan besinle bulaşan suşlara kayma olduğu düşünülmüştür. NTS suşlarındaki ilk iki dönemde görülen ampisilin ve trimetop-
rim-sülfametoksazol direncindeki yükseklik daha sonra yerini azalmaya ve siprofloksasin direncinde artışa bırakmıştır. Bu durumun am-
pirik tedavide son yıllarda siprofloksasin seçiminde artış olmasına bağlı olduğu düşünülmüştür.
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GİRİŞ

Nontifoidal Salmonella’lar tüm dünyada yaygın,
çoğu kez gastroenteritle seyreden besin kaynaklı et-
kenlerdir[1-5]. Salmonella’lar gastroenterit yanında
bakteremi ve fokal infeksiyonlara da neden olabilir[6].
İnsanlara bulaşta infekte hayvanların et, süt, süt ürün-
leri ve yumurtalarının tüketilmesi önemli rol oynar.
Antimikrobiyallere dirençli Salmonella suşları ile
meydana gelen infeksiyonların tedavisi ise ciddi bir
sorundur. Salmonella’ların 2200’den fazla serotipi
olmasına rağmen, besin zehirlenmesinden sorumlu
olan türler sıklıkla Salmonella enteritidis ve Salmo-
nella typhimurium’dur[1,3,4]. Nontifoidal Salmonel-
la (NTS) türleri genellikle kendini sınırlayan infeksi-
yonlar yapar ve antibiyotik tedavisi gerektirmez. Bu-

nunla birlikte immünsüpresif hastalarda veya hayatı
tehdit eden infeksiyonlarda tedavi önerilmektedir[7].
Antimikrobiyallere dirençli suşlardaki artış tedaviye
yanıtı da olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamızın
amacı 1996-2006 yılları arasında izole edilen NTS
suşlarının sıklığındaki ve antibiyotik duyarlılığındaki
değişimi belirlemektir.

MATERYAL ve METOD

SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi 2. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Labora-
tuvarına çeşitli servis ve polikliniklerden enterit tanı-
sıyla gönderilen dışkı örnekleri direkt mikroskobik in-
celemeleri yapılarak kanlı agar ve Salmonella-Shi-
gella (SS) agar besiyerine ekildi ve 37°C’de bir gece
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SUMMARY

Frequency and Antimicrobial Susceptibility Changes of Nontyphoidal Salmonella Serotypes

İpek IŞILAK MUMCUOĞLU1, Neriman BALABAN1, Irmak BARAN1, 
Zeynep Ceren KARAHAN1, Şenol KURŞUN1, Hürrem BODUR2

1 Laboratory of Microbiology and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Introduction: Nontyphoidal salmonellas (NTS) are common worldwide food-borne pathogens that cause mostly gastroenteritis. NTS of-
ten cause self-limited infections and do not require antibiotic therapy. However, in immunocompromised patients or in cases of serious
infection, therapy is recommended. The increase in antimicrobial-resistant strains negatively influences response to therapy. The object
of our study was to evaluate changes in the frequency and antimicrobial susceptibility of NTS strains isolated between 1996 and 2006.

Materials and Methods: In order to examine isolation frequency and antimicrobial susceptibility changes of 512 NTS strains isolated in
our hospital between 1996 and 2006, the study was divided into three time periods, with the first period covering 1996-1998, the se-
cond 1999-2001 and third 2004-2006. Salmonella isolates were identified by standard biochemical tests, and serotyping was done ac-
cording to Kauffman-White classification scheme by slide agglutination test with specific antisera for cell wall O and flagellar H antigen
(Difco, USA). For antimicrobial susceptibility testing, the disk diffusion method recommended by the CLSI was used.

Results: The isolation rates of Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium and the other NTS were 74.2%, 18.2% and 7.6%, respec-
tively, in the first period; 51.6%, 29.0% and 19.4%, respectively, in the second period; and 48.3%, 19.10% and 32.58%, respectively,
in the third period. In first, second and third periods, ampicillin resistance rates for S. enteritidis were 33.0%, 41.0% and 6.98%, respec-
tively, for S. typhimurium were 31.6%, 42.3% and 23.53%, respectively, and for other NTS strains were 17.0%, 19.0% and 13.79%,
respectively. Trimethoprim-sulfamethoxazole resistance rates for S. enteritidis were 12.2%, 17.0% and 9.3%, for S. typhimurium were
16.6%, 19.2% and 11.76%, and for other NTS strains were 8.0%, 15.0% and 13.79% in the first, second and third periods, respecti-
vely. There was only one strain resistant to ciprofloxacin during the first and second periods. In third period, ciprofloxacin resistance ra-
tes were 9.3% for S. enteritidis, 11.76% for S. typhimurium and 6.90% for other NTS.

Conclusion: In our study, S. enteritidis was the most frequently isolated NTS. In our opinion, given the better water sanitation facilities
in our country, there is a tendency for it to be isolated more from food-borne infection than water-borne infection. In the first two peri-
ods, increased resistance rates to ampicillin and trimethoprim-sulfamethoxazole were observed, but in the last period these resistance ra-
tes were decreased, and resistance to ciprofloxacin was increased. This was probably caused by the increased prescription of ciprofloxa-
cin as empirical therapy in recent years.

Key Words: Salmonella, Antimicrobial drug resistance



inkübasyondan sonra SS agardaki laktoz negatif ko-
loniler incelendi. Suşlar standart biyokimyasal özellik-
lerine göre tanımlandı ve Kauffman White sınıflandır-
masına göre spesifik hücre duvarı O ve flajellar H an-
tiserumları (Difco, USA) kullanılarak lam aglutinasyon
testiyle serotiplendirmeleri yapıldı[8]. Antibiyotik du-
yarlılık testleri disk difüzyon yöntemi ile “Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI)” önerilerine
göre çalışıldı[9]. Çalışmada 10 µg ampisilin, 25 µg tri-
metoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) ve 5 µg sip-
rofloksasin antibiyotik diskleri (Oxoid, UK) kullanıldı.
Kalite kontrolü için ATCC Escherichia coli 25922
suşu kullanıldı.

BULGULAR

İzole edilen 512 suşun 336 (%65.63)’sı S. enteri-
tidis, 103 (%20.12)’ü S. typhimurium ve 73
(%14.25)’ü de diğer NTS’lerdi. Epidemiyolojik ve an-
tibiyotik direncindeki değişiklikleri gösterebilmek için
çalışma üç döneme ayrıldı. Birinci dönem 1996-
1998, ikinci dönem 1999-2001, üçüncü dönem
2004-2006 yılları olarak belirlendi. Birinci, ikinci ve
üçüncü dönemdeki suş sayıları sırasıyla 330, 93 ve
89 idi. Örnekler üç grupta toplandı; S. enteritidis, S.
typhimurium ve diğer NTS’ler. Birinci dönemde izo-

lasyon oranları S. enteritidis, S. typhimurium ve di-
ğer NTS’ler için sırasıyla %74.2, %18.2 ve %7.6,
ikinci dönemde %51.6, %29.0 ve %19.4, üçüncü
dönemde ise %48.3, %19.1 ve %32.6 idi (Tablo 1).

Ampisilin direnci birinci, ikinci ve üçüncü dönem-
de sırasıyla S. enteritidis için %33.0, %41.0 ve
%6.9, S. typhimurium için %31.6, %42.3 ve
%23.5, diğer NTS suşları için %19, %23 ve %13.8
olarak bulundu. TMP-SMZ direnci birinci, ikinci ve
üçüncü dönemde sırasıyla S. enteritidis için %12.2,
%17.0 ve %9.3, S. typhimurium için %16.6, %19.2
ve %11.8, diğer NTS’ler için ise %8.0, %15.0 ve
%13.8 olarak bulunmuştur. İkinci dönemdeki S.
typhimurium ve S. enteritidis türleri dışındaki NTS
grubunda bir suş hariç bir ve ikinci dönemde siproflok-
sasine direnç tespit edilmedi. Üçüncü dönemde ise
siprofloksasine direnç oranları S. enteritidis için
%9.3, S. typhimurium için %11.8 ve diğer NTS’ler
için %6.9 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2).

TARTIŞMA

S. enteritidis her üç dönemde de en sık izole edi-
len tür olmakla beraber, izolasyon oranında giderek
bir azalma olmuş ve %74.2’den %51.6’ya daha son-
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Tablo 1. 1996-1998, 1999-2001 ve 2004-2006 yılları arasında izole edilen NTS suşlarının oranları

1996-1998 1999-2001 2004-2006 Toplam
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Salmonella enteritidis 245 74.2 48 51.6 43 48.3 336 65.6

Salmonella typhimurium 60 18.2 27 29.0 17 19.1 103 20.1

Diğer NTS 25 7.6 18 19.4 29 32.6 73 14.3

Toplam 330 100 93 100 89 100 512 100

NTS: Nontifoidal Salmonella.

Tablo 2. 1996-1998, 1999-2001 ve 2004-2006 yılları arasında izole edilen NTS suşlarının antibiyotiğe di-
renç oranları

1996-1998 1999-2001 2004-2006
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Serotip AMP TMP-SMZ CİP AMP TMP-SMZ CİP AMP TMP-SMZ CİP

Salmonella enteritidis 81 (33) 29 (12.2) 0 (0) 20 (41) 8 (17) 0 (0) 3 (6.9) 4 (9.3) 4 (9.3)

Salmonella typhimurium 19 (31.6) 10 (16.6) 0 (0) 11 (42.3) 5 (19.2) 0 (0) 4 (23.5) 2 (11.8) 2 (11.8)

Diğer NTS 4 (19) 2 (8) 0 (0) 4 (23) 3 (15) 1 (6) 4 (13.8) 4 (13.8) 2 (6.9)

NTS: Nontifoidal Salmonella, AMP: Ampisilin, TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol, CİP: Siprofloksasin.
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ra %48.3’e düşmüştür. S. typhimurium’un ise izolas-
yon oranı %18.2’den %29.0’a yükselmiş ve üçüncü
dönemde %19.1’e düşmüştür. Dönemler karşılaştırıl-
dığında izole edilen toplam Salmonella spp. sayısı
düşmekle birlikte diğer NTS suşlarından kaynaklanan
infeksiyon oranlarının arttığı görülmüştür. Bunun ne-
deninin son 10 yılda içme suyu kalitesinin iyileştiril-
mesi nedeniyle, diğer NTS suşlarının daha sık görül-
düğü besin kaynaklı infeksiyonların göreceli olarak
oranının artması olduğu düşünülmüştür. Rodrigue ve
arkadaşları 1979-1987 yılları arasında Amerika, Av-
rupa ve Afrika kıtalarından toplam 24 ülkede S. en-
teritidis’in en sık izole edilen tür olduğunu bildirmiş-
lerdir[3]. Yine Velonakis ve arkadaşları Yunanistan’da
1990-1997 yılları arasında 1027 Salmonella izola-
tından %51’inin S. enteritidis olduğunu ve S. ente-
ritidis için ampisilin direncinin %16.1’den %33.2’ye
yükseldiğini, TMP-SMZ direncinin ise %5.7’den
%1.8’e düştüğünü bildirmişlerdir[10]. Hindistan’da
1993-1999 yılları arasında 412 NTS suşunun
%57’sinin S. enteritidis, %25’inin S. typhimurium
olduğu ve tüm suşlarda antibiyotik direncinin %4’ten
daha az olduğu bildirilmiştir[11].

Ülkemizde 10 ilden toplanan 620 suşla yapılan
bir çalışmada S. enteritidis %47.7 izolasyon oranı ile
birinci, S. typhimurium ise %34.7 oranıyla ikinci sık-
lıkta bulunmuş, aynı çalışmada S. typhimurium’da
%80.9, S. enteritidis’de ise %11.5 oranında çoklu
antibiyotik direnci olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışma-
da siprofloksasine dirençli olan ya da duyarlılıkta azal-
ma gösteren suşların oranının %12.4 olduğu belirtil-
miştir[12]. Akan ve arkadaşlarının 309 Salmonella
suşuyla yaptıkları çalışmada en sık B grubu Salmo-
nella (%56), ikinci sıklıkta ise D grubu Salmonella
(%33) izole edildiği bildirilmiştir. B grubu Salmonel-
la’larda direnç oranı ampisilin için %43, TMP-SMZ
için %41; D grubunda ise ampisilin için %10, TMP-
SMZ için %7 oranında bulunmuştur[13]. Yine ülkemiz-
den Aysev ve arkadaşları 1993-1999 yılları arasında
160 NTS izolatında S. enteritidis oranını %48.1 ile
ilk sırada bulmuş, antibiyotik direncini ampisilin için
%20.6, TMP-SMZ için %3.1 olarak tespit etmiş ve
siprofloksasine direnç tespit edilmediğini bildirilmiş-
lerdir[14]. Çalışmamızda ilk iki dönemde tespit edilen
direnç düzeyleri ülkemizde ve dünyada yapılan çalış-
malarla uyumlu şekilde bulunurken son dönemde am-
pisilin ve TMP-SMZ direncinin azaldığı siprofloksasin
direncinin arttığı görülmüştür. Bunun nedeninin am-

pirik tedavide siprofloksasin seçimindeki artış olduğu
kanısındayız.

Sonuç olarak; çalışmamızda dünyanın değişik böl-
gelerinden ve ülkemizden daha önce bildirilen çalış-
malara benzer şekilde S. enteritidis en sık izole edi-
len NTS suşu olmuş ancak son yıllarda diğer NTS
suşlarının da oranının belirgin şekilde arttığı görül-
müştür. Bunun nedeninin su sanitasyonunun iyileş-
mesiyle, suyla bulaşan suşlardan besinle bulaşan suş-
lara bir kayma olduğu düşünülmüştür. Toplam Salmo-
nella enteriti olgularının azalması ülkemiz adına se-
vindiricidir. NTS suşlarındaki ilk iki dönemde görülen
ampisilin ve TMP-SMZ direncindeki artış daha sonra
yerini azalmaya ve siprofloksasin direncinde artışa bı-
rakmıştır. Bu durumun ampirik tedavide siprofloksa-
sin seçiminde artış olmasına bağlı olduğu düşünül-
müştür.
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