
ÖZET 

Sağlıklı ve otitis eksternalı köpeklerden izole edilen Staphylococcus 

intermedius’un eksfoliatif toksininin belirlenmesi 

S. intermedius’un köpeklerde otitis eksternaya neden olan türler arasında yer aldığı ve 

sık izole edildiği bilinmektedir. Ayrıca sağlıklı köpeklerin mukoz membranlarında 

kommensal olarak bulundukları için ağız, kulak, burun, farenks ve anüslerinden de izole 

edilebilirler. S. intermedius’un toksin üretimi ve süperantijen olma özelliği ile zoonotik öneme 

sahip bir bakteri türü olduğu bilinmektedir. S. intermedius’un ürettiği toksinlerden en 

önemlisi, epidermolitik bir toksin olan eksfoliatif toksindir.  

Bu çalışmada, S. intermedius’un eksfoliatif toksinini kodlayan siet geninin Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniğiyle belirlenmesi ve sağlıklı köpeklerle otitis eksternalı 

köpekler arasındaki oranının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamız için farklı ırk, yaş 

ve cinsiyetteki 52 otitis eksternalı ve 48 sağlıklı köpeğin kulaklarına ait toplam 100 örnek 

alınmıştır. Otitis eksternalı köpeğe ait izole edilen suşlardan 46 tanesinde bakteriyolojik 

üreme gözlenirken, yapılan fenotipik ve biyokimyasal testler sonucunda 22 örneğin koagulaz 

pozitif stafilokok olduğu belirlenmiştir. 22 suşun: 16 tanesinin otitis eksternalı köpeklerin 

kulaklarına, altı tanesinin ise sağlıklı olanlara ait olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil 

edilen 22 koagulaz pozitif stafilokok suşun, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniğiyle 

nuc genleri belirlenmiş ve suşların beş tanesinin S. intermedius olduğu genotipik olarak 

doğrulanmıştır. Sonrasında, bu suşlarda eksfoliatif toksinini kodlayan siet geni PZR tekniğiyle 

beş örnekte belirlenmiştir. siet geni: 16 otitis eksternalı köpekten izole edilen suşların dört 

tanesinde bulunurken, altı sağlıklı köpekten izole edilen suşlarda ise bir tanesinde 

saptanmıştır.  

Sonuç olarak; köpeklerden izole edilen suşlarda eksfoliatif toksini kodlayan siet 

geninin saptanması, S. intermedius’un eksfoliatif toksininin köpeklerde otitis eksternaya yol 

açtığını kanıtlamaktadır. Çalışmada sağlıklı köpeklere ait bir suştada siet geni saptanmış 

olması ise hastalığın asemptomatik seyrinden ileri geldiği düşünülmektedir. Köpeklerde otitis 

eksternaya sebep olan stafilokokların ve bu stafilokokların virulens özelliklerinden siet 

geninin hızlı ve güvenilir olarak belirlenmesi, tedavi ve korunma anlamında hastalıkla daha 

etkili mücadele için klinik olarak önemli bilgiler sunacaktır. 
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