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ÖZ
Listeria spp. doğada yaygın olarak bulunmakta ve halk sağlığı açısından önemli derecede risk oluşturabilmektedir. Bu
bakteriler mastitisli hayvanlar, hijyenik olmayan sağım ekipmanları, transport veya depolama esnasında çiğ süte
bulaşabilmektedir. Yapılan bu çalışmada Afyonkarahisar ilinden toplanan 100 manda ve 100 inek sütü olmak üzere toplam
200 çiğ süt numunesi materyal olarak kullanıldı. Toplanan süt numuneleri ISO 11290-1 yöntemi kullanılarak Listeria spp.
varlığı yönünden analiz edildi. Analiz edilen 100 çiğ manda süt örneğinin 1’inde (%1) ve 100 çiğ inek süt örneğinin 4’ünde
(%4) Listeria spp. klasik kültür metodu ile izole edildikten sonra Microbact 12L test kiti kullanılarak identifiye edildi. Ayrıca
izole ve identifiye edilen Listeria türleri PCR ile onaylandı. Sonuç olarak manda sütünden izole edilen ve onaylanan Listeria
türlerinin L. seeligeri (%1) olduğu, inek sütlerinden izole edilenlerin ise L. seeligeri (%3) ve L. ivanovii (%1) olduğu belirlendi.
Yapılan
çalışma
sonucunda
Afyonkarahisar
ilinden
toplanan
çiğ
manda
ve
inek
sütlerinde
L. monocytogenes saptanmazken, L. seeligeri ve L. ivanovii tespit edilmiş olup bu çalışma sonucunda Afyonkarahisar ilinden
toplanan çiğ manda ve inek sütlerinde Listeria türlerinin yaygın olarak bulunmadığı belirlendi. Ancak Listeria türlerinin
doğada yaygın olarak bulunması nedeniyle saha tarama çalışmalarının periyodik olarak yapılması, özellikle süt ve süt ürünleri
işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması, bu işletmelerde görev alan personelin bilgilendirilmesi
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Listeria spp., Manda Sütü, İnek Sütü, Hijyen
Determination of Listeria Species in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province
ABSTRACT
Listeria is one of the significant and commonly found bacteria in the environment which presents a high risk to human
health. These bacteria can be transmitted to raw milk by mastitis infections, unhygienic milking equipment, transport, or
storage. In this work, 200 raw milk samples (100 buffalo milk and 100 cow milk) collected from Afyonkarahisar province,
were used as study material and milk samples were evaluated regarding the presence of Listeria spp. Detection of these
bacteria was performed according to the method of ISO 11290-1. One Listeria spp. from 100 buffalo milk and four Listeria
spp. from 100 cow milk samples were isolated by conventional method. The identification of isolated Listeria spp. was
performed by Microbact 12L test kit. Also, isolated bacteria were confirmed by PCR technique. Isolated Listeria spp. from
buffalo milk was determined as L. seeligeri (1%), those isolated from cow's milk were determined as L. seeligeri (3%) and L.
ivanovii (%1). As a conclusion, this study shows that Listeria species are not widely present in raw buffalo milk and raw cow
milk collected from Afyonkarahisar province. However, periodic field surveys are suggested due to the widespread
presence of Listeria species in nature. Particularly, it is recommended to obey hygiene and sanitation rules and inform the
staff working in milk and milk processing plant.
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GİRİŞ
Hayvansal ürünler biyolojik özellikleri sayesinde
hem beslenmede vazgeçilmez hem de diğer besin
maddeleri ile ikame edilemez özelliktedir. Dengeli
ve yeterli beslenmenin temel koşullarından biri
günlük protein ihtiyacının %35-40’ının hayvansal
ürünlerden karşılanmasıdır. Hayvansal protein
kaynağını ise başlıca et, süt ve yumurta
oluşturmaktadır (Anonim, 2001; Boland ve ark.,
2013).
Süt makro ve mikro besin öğeleri bakımından
oldukça zengin bir kaynak olup yeterli ve dengeli
beslenme için gerekli olan hayvansal kaynaklı
protein, yağ, laktoz, su, vitamin, mineral, enzim,
organik asit ve iz elementleri içermektedir
(Tekinşen, 2000; Pereira, 2014; Thorning ve ark.,
2016). Manda sütü ise yağ oranı bakımından
yüksek değere sahip olup (%7-8) değerli bir süt
olarak kabul edilmektedir. Özellikle kaymak,
tereyağı,
yoğurt
ve
peynir
üretiminde
kullanılmaktadır (Metin, 2001; Üçüncü, 2004). Bu
denli üstün özelliklere sahip olan sütün uygun
olmayan koşullarda taşınması, işlenmesi ve
muhafaza
edilmesi
sonucu
patojen
mikroorganizmalar ile kontaminasyon meydana
gelmekte ve bu kontaminasyon halk sağlığı
açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Lejeule
ve Rajala-Schultz, 2009; Beale ve ark., 2014).
Listeria spp. patojenik ve patojenik olmayan on türü
içermektedir. Bunlar L. monocytogenes, L. innocua, L.
welshimeri, L. grayi, L. seeligeri, L. ivanovii, L. marthii,
L. rocourtiae, L. weihenstephanensis ve L.
fleischmannii’dir (Hellberg ve ark., 2013). Bu türler
arasında insanlar için en patojen olan L.
monocytogenes’dir (Nightingale, 2010; Maertens de
Noordhout ve ark., 2014). L. monocytogenes farklı
pH’larda
ve
sıcaklıklarda,
yüksek
tuz
konsantrasyonunda ve zorlu çevre şartlarında
canlılığını koruyan ve üreyebilen bir bakteridir.
Tüm bu koşullar özellikle pastörize olmayan
sütlerde L. monocytogenes’in canlılığını sürdürmesi ve
çoğalmasını teşvik etmektedir. Bununla birlikte L.
monocytogenes kontaminasyonu üretim, paketleme,
taşıma ve depolama süresince meydana
gelebilmektedir (Çiftçioğlu ve ark. 1992; Carpentier
ve Cerf, 2011; Amajoud ve ark., 2018). L.
monocytogenes kan-beyin, bağırsak ve plasental
bariyerleri aşabilen gıda kaynaklı önemli bir
zoonozdur. Dünya genelinde hastalığın ortaya
çıkışı sporadik olmasına karşın, hastalık ciddi
hasarlara neden olmaktadır (Dhama ve ark., 2015).
Oldukça yüksek mortaliteye sebep olabilen L.
monocytogenes özellikle yüksek risk grubundaki
immün sistemi baskınlanmış kişilerde meningitise,
ensefalitise, meningioensefalitise ve septisemiye;
hamilelerde ise düşüklere yol açabilmektedir
(Uyttendaele ve ark., 1997; Beale ve ark., 2014).
Ayrıca etkenin yayılmasını önlemek için hijyen

uygulamalarına dikkat etmek gerekmektedir
(Dhama ve ark., 2015).
Bu çalışmada
Afyonkarahisar ilinden toplanan çiğ manda ve inek
sütlerinde gıda kaynaklı bir zoonoz olan ve halk
sağlığı açısından önem arz eden Listeria spp.
varlığının araştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOT
Yapılan araştırmada Afyonkarahisar ilinden
Haziran-Eylül 2016 arasında 100 çiğ manda sütü ve
100 çiğ inek sütü örneği olmak üzere toplam 200
süt örneği toplandı. Süt örnekleri, steril kaplara
alınarak soğuk zincir altında laboratuvara getirildi
ve aynı gün analize alındı.
Listeria spp. izolasyon ve identifikasyonu için, her
bir süt örneği önzenginleştime amacıyla Half Fraser
Broth (Oxoid, SR142) besi yerinde 30°C'de 24 saat
inkübasyona
bırakıldı.
Bunu
takiben
homojenizattan 0,1 ml alınarak 10 ml Fraser Broth
(Oxoid, SR143) besiyerine ilave edilip 30°C'de 24
saat inkübe edildi. Daha sonra, selektif
zenginleştirme sıvı besiyerinden bir öze dolusu
süspansiyon alınarak Palcam Agar (Oxoid, CM
0877) ve Oxford Agar (Oxoid, CM 856)'a çizilerek
37°C'de 48 saat inkübasyona bırakıldı (ISO 112901, 1996). İnkübasyondan sonra, üreyen Listeria
şüpheli kolonilerden 3-5 tanesi seçilerek Microbact
12L Listeria test kiti (Microbact Listeria 12L Listeria
identification system MB1128 OXOID) ile
identifikasyon yapıldı.
Tespit edilen Listeria spp. suşlarının PCR ile
onaylanması amacıyla DNA ekstraksiyonu, DNA
izolasyon kiti (Qiagen DNeasy® DNA İzolasyon
Kiti, Almanya) ile üretici firma tarafından belirtilen
protokole göre yapıldı. PCR karışımı Taq DNA
Polimeraz (Ampliqon, Danimarka) kullanılarak her
bir örnek için son hacim 25 µl olacak şekilde 2 µl
DNA, forward ve reverse primerden 0,2 mM
(Tablo 1), 2mM MgCl2, 20mM 10×Buffer,
dNTP’den 200 mM ve 0,5 U Platinum Taq DNA
Polymerase olacak şekilde hazırlandı. PCR ön ayrım
basamağı (94°C, 2 dk), takiben ayrım (94°C, 30 sn),
primer yapışması (53°C, 30 sn) ve uzama (72°C, 1
dk) 35 döngü, son uzama basamağı ise 72°C’de 5
dk olacak şekilde programlandı (T100TM Thermal
Cycler, Bio-Rad, ABD). PCR ürünleri 1X TAE
(Tris-Asetat-EDTA) solüsyonunda %1,5’luk agaroz
jel elektroforezinde yürütüldü. Daha sonra UV
altında jel görüntüleme gerçekleştirilerek (Vilber
Lourmat, Marine la Valeé, France) elde edilen
sonuçlar değerlendirildi.
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Tablo 1. Çalışılan Gene Ait Primer Dizilimi ve PCR Koşulları
Table 1. PCR Conditions and Primer Sequencing of the Gene

Gen

F
Prs

Ürün boyutu
Gen Bankası No
(bç)

Oligonükleotid dizisi (5’-3’)

R

GCT GAA GAG ATT GCG AAA GAA G
CAA AGA AAC CTT GGA TTT GCG G

BULGULAR
Çalışmada incelenen 200 süt örneğinden 4’ünün
(%2) L. seeligeri ile 1’inin (%0,5) L. ivanovii ile
kontamine olduğu belirlenirken, süt örneklerinin
hiçbirinde L. monocytogenes saptanamadı. Manda
sütlerininin Listeria spp. ile kontaminasyonu %1
(1/100) olarak belirlenirken bu oran inek sütlerinde
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%4 (4/100) olarak belirlendi. İncelenen tüm
sütlerde Listeria spp. kontaminasyon oranı %2,5
(5/200) olarak belirlendi. Çalışmadan elde edilen
Listeria spp.’lerin dağılımı Tablo 2 ve Şekil 1’de
verilmiştir. Ayrıca Listeria spp. pozitif örneklerin
PCR sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Süt Örneklerinde Listeria spp. Dağılımı
Table 2. Listeria spp. Distribution of Milk Samples

Listeria spp.

L. seeligeri

L. ivanovii

Manda Sütü

%1(1/100)

%1 (1/100)

-

İnek Sütü

%4 (4/100)

%3 (3/100)

%1 (1/100)

Toplam

%2,5 (5/200)

%2 (4/200)

%0,5 (1/200)

Şekil 1. Süt örneklerinde Listeria spp. Dağılımı.
Figure 1. Distribution of Listeria spp. in Milk Samples

TARTIŞMA
Listeria cinsi bakteriler doğada yaygın olarak
bulunmakta, buzdolabı sıcaklığında, olumsuz çevre
şartlarında yaşayabilmekte, sağlıklı hayvanların ve
insanların
sindirim
sisteminde
varlıklarını
sürdürebilmektedir. Çiğ sütlerdeki Listeria spp.
varlığı infeksiyon kaynaklı olmasına rağmen
özellikle pastörize sütlerdeki listerial varlık ancak
sonradan oluşan kontaminasyona ve bu bakterinin
buzdolabı sıcaklığında üreyebilme yeteneğinden
kaynaklanabilmektedir (Akça ve Şahin, 2011).

Şekil 2. Listeria spp. Pozitif Örneklerin PCR Sonuçları.
I: Pozitif Kontrol, II: Manda Sütünden İzole Edilen
Listeria spp., III-VI: İnek Sütünden İzole Edilen Listeria
spp.
Figure 2. PCR Results of Listeria spp. Positive Samples.
I: Positive Control, II: Listeria Spp. Isolated From
Buffalo Milk, III-VI: Listeria spp. Isolated From Cow
Milk.

Ertaş (1997) yaptığı bir çalışmada 100 adet sağlıklı
koyun, 50 adet atık yapmış koyun ve 150 adet
sağlıklı keçiden alınan toplam 300 süt numunesini
Listeria spp. yönünden incelemiş ve tüm süt
örneklerinden %1,66 (5/300) oranında Listeria spp.
izole etmiş ve elde edilen izolatların 4 tanesi (%4)
sağlıklı koyun sütünden, 1’i (%0,66) ise sağlıklı keçi
sütünden izole edilmiştir. Toplanan süt
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numunelerinden L. monocytogenes izole edilmediğini
bildirilmiştir. Hasöksüz ve Ilgaz (2000), 100 koyun
sütü ile yaptığı çalışmada Listeria spp. izole
edemediklerini bildirmişlerdir.
Sivas ili süt
işletmeleri ve çiftliklerinden toplanan 100 çiğ inek
süt örneğinin 6’sında (%6) Listeria spp. izole
edilmiştir. İzolatların %4’ü (4/100) L. monoyctogenes,
%2’si (2/100) ise L. innocua olarak belirlenmiştir
(Ünlü ve ark., 1998).
Uysal ve Anğ (2003), Kırklareli, Tekirdağ ve
İstanbul’dan topladıkları 189 çiğ süt örneğinin
1’inden (%0,45) L. monocytogenes izole etmişlerdir.
Dümen ve ark. (2011) İstanbul ve Trakya
bölgelerinde yaptıkları bir çalışmada 300 adet çiğ
süt örneğini L. monocytogenes varlığı açısından
incelemiş ve bunların 12'sinin (%4) L. monoctogenes
pozitif olduğunu tespit etmişlerdir. Akça ve Şahin
(2011) Kars yöresinde yaptıkları çalışmada 250 adet
inek süt numunelerinin 2'sinde (%0,8) L.
monocytogenes izole etmişlerdir. Abay ve ark. (2012),
50 koyun, 50 inek ve 50 tank sütü olmak üzere
toplam 150 süt örneğinini Listeria spp. varlığı
yönünden incelemiş ve incelenen süt örneklerinin
hiçbirinde Listeria spp. tespit edilmediğini
bildirmişlerdir.
İranda yapılan bir çalışmada manda sütü
örneklerinde %11,8 (4/34) oranında Listeria spp. (2
tanesi L. innocua ve 2 tanesi de L. seeligeri) izole
edilirken, L. monocytogenes saptanmamıştır (Rahimi
ve ark., 2014). Hindistan (Adesiyun ve ark., 1996),
İsveç (Waak ve ark., 2002), İspanya (Gaya ve ark.,
1998) gibi farklı ülkelerde tank sütlerinde yapılan
çalışmalarda L. monocytogenes varlığının %0-%5
arasında olduğu rapor edilmiştir.
Çalışmamızda, analiz edilen 200 süt numunesinden
5’inin (%2,5) Listeria spp. ile kontamine olduğu
saptandı. İzole edilen Listeria suşlarının 4’ünün
(%2) L. seeligeri ile 1’inin (%0,5) L. ivanovii olduğu
belirlenirken, hiçbir süt örneğinde L. monocytogenes
saptanmadı. Listeria spp. varlığı süt türlerine göre
değerlendirildiğinde, manda sütündeki Listeria spp.
kontaminasyonu %1 (1/100) olarak belirlenirken,
inek sütlerinde bu oran %4 (4/100) olarak
belirlendi. Ülkemizde çiğ sütlerde Listeria spp.
varlığı birçok araştırmada %0 ile %6 arasında iken
L. monocytogenes açısından değerlendirildiğinde %0
ile %4 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar
doğrultusunda, çalışmamızda elde edilen veriler
ülkemizde yapılan diğer çalışmalar ile Listeria spp.
varlığı
yönünden
karşılaştırıldığında
uyum
içerisindedir. Ancak dünyadaki çiğ sütlerdeki
Listeria spp. varlığı değerlendirildiğinde farklı
sonuçlar rapor edilmiştir. Bu sonuçların nedeni,
farklı örnek alma prosedürleri, analiz yöntemleri,
coğrafyalar
gibi
çeşitli
nedenlerden
kaynaklanabilmektedir (Husu, 1990).
Sonuç olarak araştırma bulguları, Afyonkarahisar
ilinde tüketime sunulan çiğ manda ve inek sütleri L.
monocytogenes yönünden değerlendirildiğinde halk

sağlığı açısından bir risk oluşturmadığını
göstermektedir. Hayvan yetiştiriciliğinin yoğun
olarak yapıldığı ve hayvansal ürünlerin yoğun olarak
üretilip pazarlandığı Afyonkarahisar ilinde Listeria
kaynaklı infeksiyonlar göz ardı edilmemeli ve
gereken koruma ve kontrol önlemleri alınmalıdır.
Bu amaçla çiftlik sahipleri, hayvan bakıcıları, gıda
ürünleri üretimi yapan işletmeler ve sağlık personeli
infeksiyonlar hakkında bilgilendirilmelidir. Etkenin
kontrol altına alınmasında özellikle süt ve süt
ürünleri üreticilerinin meme ve sağım hijyeni, ısıl
işlemin önemi ve ısıl işlem sonrası meydana
gelebilecek kontaminasyonlar hakkında yeterince
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, ilgili
kurumlar tarafından kontrol ve denetimin etkin
yürütülebilmesi de önem taşımaktadır. Ayrıca halk
sağlığı açısından önemli olduğu kadar ekonomik
önemi de göz önünde bulundurulduğunda, bu
konuyla ilgili daha kapsamlı çalışmalar planlanarak
uygulanmalıdır. Saha çalışmalarına önem verilerek
risk durumu belirlenmeli ve gereken yasal
tedbirlerle birlikte hijyen eğitimi gözden
geçirilmelidir.
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