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ÖNSÖZ 
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SĠMGE VE KISALTMALAR 
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1. GĠRĠġ 

1.1. Tarihçe 

 

Stafilokokları ilk kez 1878‟de Robert Koch tanımlamıĢ, 1880‟de Pasteur sıvı 

besiyerinde üretmiĢ ve 1881‟de Alexander Ogston, fare ve kobaylar için patojen 

olduğunu gösterilmiĢtir. Rosenbach 1884‟de beyaz renkli kolonileri Staphylococcus 

albus, sarı-portakal rengi kolonileri Staphylococcus aureus olarak isimlendirmiĢtir. 

1925‟de Von Daranyi S. aureus‟un koagüle edici özelliğini tespit etmiĢ ve bu testin 

S. aureus identifikasyonunda önemli olduğunu vurgulamıĢtır. 

 

Stafilokoklar önceki dönemlerde insanlarda tedavisi güç, çok ağır seyreden 

ölümcül enfeksiyonlara sebep olmaktaydı. Alexander Fleming‟in 1928 yılında 

penisilini bulmasını takiben 1940 yılında bu antibiyotiğin kullanıma baĢlanması ile 

birlikte stafilokokkal enfeksiyonlarının tedavisinde önemli baĢarılar sağlanmıĢtır. 

Bununla birlikte, penisilinin yaygın kullanımı sonucunda, penisilini etkisizleĢtiren 

stafilokok türleri ortaya çıkmıĢtır (Wenzel 1998). 

 

Stafilokoklarda penisilin direnci 1940‟lı yılların ortalarından itibaren giderek 

artmıĢtır, 1950‟li yıllarda penisilinin yanı sıra tetrasiklin, eritromisin ve streptomisin 

gibi antibiyotiklerede direnç geliĢimi gözlenmiĢtir. 1960 yılında stafilokoklar 

tarafından üretilen penisilini parçalayan enzimlere (penisilinaz) dayanıklı 

semisentetik bir penisilin olan metisilin geliĢtirilmiĢtir. Bu sayede, stafilokok 

enfeksiyonlarının tedavisinde ikinci büyük baĢarı kazanılmıĢtır. Ancak bu baĢarının 

üzerinden henüz bir yıl geçmiĢken, 1961 yılında stafilokoklarda metisilin direnci 

tanımlanmıĢ ve 1970‟li yılların sonu ile 1980‟li yılların baĢlarından itibaren de 

metisilin dirençli S. aureus (MRSA) suĢlarında çoklu antibiyotik direnci ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde direnç sorununun giderek yaygınlaĢması ile birlikte 

MRSA tüm dünyada hastane ve toplum enfeksiyonlarına yol açan çok ciddi bir sorun 

haline gelmiĢtir (Boyce ve ark. 1994, Wenzel 1998). 

 

1.2. Sınıflandırma 

 

Staphylococcus cinsi, Micrococcaceae ailesi içerisinde yer alır. Bu ailede 

Planococcus, Stomatococcus, Micrococcus ve Staphylococcus olmak üzere 4 cins yer 

almaktadır. Planococcus cinsi hareketli, gram-pozitif koklardan oluĢur ve 

insanlardan izole edilmemiĢtir. Micrococcus türleri ise genellikle laboratuvar 
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kontaminant olarak izole edilirler. Ġnsan ağız florasının normal bir üyesi olarak 

bulunan Stomatococcus mucilagunosus ile meydana gelen enfeksiyonlar immün 

kompromize hastalarda nadiren bildirilmektedir. Staphylococcus cinsinde yer alan 

türler ise yüzeyel cilt enfeksiyonlarından, hayat tehdit eden sistemik enfeksiyonlara 

kadar değiĢen, çok geniĢ bir hastalık spektrumuna sahiptirler. Nükleik asit 

hibridizasyon deneyleri ve 16S rRNA sekanslarının incelenmesi sonucunda bu dört 

cins aynı aile içerisinde toplanmıĢtır (Barkar 2009). 

 

Staphylococcus cinsi içerisinde en az 35 tür yer almaktadır. Bu cins içinde en 

çok bilineni S. aureus’ tur. Diğer türlerden farklı olarak S. aureus, koagülaz pozitiftir 

ve önemli bir patojendir. GeçmiĢte sadece normal flora bakterisi olarak kabul edilen 

koagulaz negatif stafilokok (KNS) türlerinin ise günümüzde zararsız etkenler 

olmadığı bilinmektedir (Taponen ve Pyorala 2009). Stafilokoklar genelde 

bulundukları yerde konakla iyi huylu ve simbiyotik bir iliĢkiye sahiptirler, ancak deri 

ve mukozada travma, enjeksiyon veya cerrahi müdahaleler sonucu dokuya girerek 

patojen olabilirler (Bannerman 2003). 

 

1.3. Genel Özellikleri 

 

Stafilokoklar gram pozitif bakterilerdir, bilinen bazik boyalarla kolaylıkla ve 

yoğun olarak boyanırlar. Mikroskop ile bakıldığında üzüm salkımı Ģeklinde gözlenen 

topluluklar oluĢtururlar (Polat 1998, Kayser ve ark. 2002, Ulusoy ve ark 2004).  

Sporsuz, hareketsiz ve 0.5-1.7 μm, çapında olan aerop ve fakültatif anaerop, oksidaz 

negatif, katalaz pozitif bakterilerdir (Cengiz 2003). Karbonhidratları fermente 

edebilirler ve beyazdan koyu sarıya kadar değiĢebilen pigmentler üretirler (Koneman 

ve ark 2006, Brooks ve ark 2007). 

 

Stafilokokların bazı türleri insan ve hayvan müköz membranları ve 

derilerinde normal flora bakterisi olarak yaĢarken bazı türleri cerahat, apse oluĢumu, 

çeĢitli piyojen enfeksiyonlar ve öldürücü septisemilere neden olmaktadır. Patojen 

stafilokoklar genellikle kanı hemoliz ederler, plazmayı pıhtılaĢtırırlar ve ayrıca çeĢitli 

ekstraselüler enzim ve toksinleri üretirler. Stafilokoklar antimikrobiyal ajanlara 

direnç geliĢtirerek tedavide güçlüklere yol açarlar (Koneman ve ark 2006, Brooks ve 

ark 2007).  
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1.4. Üreme ve Kültür Özellikleri 

 

Stafilokoklar katı besiyerinde 24 saatlik inkübasyondan sonra 1-3 mm 

büyüklüğünde yuvarlak, düzgün, düĢük konveks ve parlak görünümde ürerler. 

Optimal üreme ısısı 30-37°C ve pH: 7-7,5‟dir, ancak 18–40°C arasında klasik 

besiyerlerinde üreyebilme özelliklerine sahiptirler (Bilgehan 2004).  

 

S. aureus, türlerinin kolonileri daha büyük (4-6 mm) olup griden parlak sarıya 

kadar değiĢen pigment açığa çıkarırlar. Kanlı besiyerinde değiĢik derecelerde 

hemoliz yapabilmektedirler. S. epidermis kolonileri ise daha küçüktür ve genellikle 

pigment oluĢturmazlar (Brooks ve ark 2004). 

 

S. aureus subsp. anaerobius ve S. saccharoliticus diğer türlerin aksine 

anaerop ortamda üremektedirler. Çoğu %7,5-10 NaCl içeren besiyerlerinde, 18-

45
o
C‟de kolaylıkla üreyebilmektedirler. Optimal üreme ısısı 37

o
C olmakla birlikte 

pigment oluĢumu için en iyi ısı 20-25
o
C‟dir (Cengiz 2003). 

 

1.5. Biyokimyasal Özellikleri 

 

S. aureus‟un diğer özellikleri gibi biyokimyasal özellikleri de birbirinden 

farklılık gösterir. Bunlar çizelge 1.1. „de gösterilmiĢtir. 

 

Yüksek tuz yoğunluğunda üreyebilen S. aureus‟un diğer stafilokoklardan 

ayrımı Mannitol Salt Agar (MSA)‟da mannitolü fermente ederek koloniler etrafında 

sarı bir hale oluĢturmasıyla ayrılır. Ancak S. saprophyticus gibi diğer bazı 

stafilokoklar da mannitolü fermente ederek benzer koloniler oluĢturabilirler 

(Bannerman 2003, Peacock 2005, Morgan 2008). 

 

Karbonhidratlardan trehaloz, mannoz, maltoz, sükroz ve laktozu parçalar, 

ksiloz, sellobioz, arabinoz ve rafinozu parçalamaz. Nitratları nitritlere indirger (Winn 

ve ark 2006). 
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Çizelge 1.1. S. aureus’un biyokimyasal ve diğer özellikleri (Cengiz 2004). 

 

Özellik S. aureus Özellik S. aureus 

Aerob Üreme 

Anaerob Üreme 

Hemoliz 

Koagülaz 

DNA’ase (Endonükleaz) 

TMPA’da renk değiĢikliği 

Asetoin 

Mannitol (asit oluĢturma) 

Trehaloz 

Maltoz 

Laktoz 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ksiloz 

Cellobiose 

Glukoz 

- 

- 

+ 

Hücre duvarı 

a. ribitol         + 

b. gliserol      - 

c. protein-A   + 

 

Novobiosin duyarlılığı 

Basitrasin duyarlılığı 

Alfatoksin 

 

+ 

- 

+ 

 

       +: pozitif, -: negatif, TMPA: trehaloz-mannitol fosfataz agar. 

 

1.6. Genomik Yapı 

 

Stafilokokların genomu yaklaĢık 2000-3000 kbp büyüklükte kromozom ile 

profajlar, plazmidler ve transpozonlardan oluĢmaktadır. DNA‟larındaki G+C oranı 

%30-90‟dır (Tünger 2004, Peacock 2005). Antibiyotik direnci ve bakteri 

virulansından sorumlu olan genler bu kromozom veya ekstrakromozomal yapılar 

üzerinde bulunabilir (Lowy 1998). 

 

1.7. Mikrokapsül Yapısı 

 

Klinik S. aureus izolatları polisakkarit yapısında bir mikrokapsül 

oluĢturmaktadır. Ġmmünotiplendirme sonucunda 11 farklı kapsül tipi tanımlanmıĢtır. 

Önemli klinik izolatların  % 70-80‟i kapsüler serotip 5 ve 8‟i içermektedir. Bu iki 

kapsül tipi, özellikle de tip 8, S. aureus‟un diğer virulans faktörleri ile de 

bağlantılıdır (Branger ve ark. 1990, Lowy 1998, Koneman ve ark. 2006).  

 

1.8. Hücre Duvarı 

 

Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan, teikoik asit ve türlere 

bağlı olarak farklı karbonhidrat ve protein yapılarından oluĢur. Peptidoglikan 

mikoplazmalar ve arkeobakteriler dıĢında tüm prokaryotik hücrelerde bulunur. 
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Peptidoglikan tabaka insan hücrelerinde bulunmayıp bakteri hücresinde 

bulunduğundan antibakteriyel ilaçlar için iyi bir hedef oluĢturmaktadır (Altemeier ve 

ark. 1981, Koneman ve ark. 1997). 

 

Peptidoglikan tabaka üç bölümden meydana gelmiĢtir. Bunların ilki 

polisakkarit yapıda iskelettir. Bu iskeletin en önemli komponenti bir peptidoglikan 

olan müreindir. Mürein, N-asetilglikozamin (NAG) ve N-asetilmüramik asit (NAM) 

isimli iki alt yapıdan oluĢur. Ġkinci tabaka N-asetil müramik aside bağlı D ve L 

aminoasitlerinden oluĢmuĢ tetrapeptid zincirdir. Son tabaka ise peptid çapraz 

bağlardır. Ġskelet yapı tüm bakterilerde aynıdır, ancak tetrapeptid yan zincirleri ve 

peptid çapraz bağları türden türe değiĢiklik gösterir. Gram pozitif bakterilerde 

peptidoglikanın birbiri ile bağlantılı 40‟a yakın katmanı vardır ve hücre duvarının 

%50‟sinden fazlasını kapsar (Bergan ve Koçur 1986, Baron ve ark. 1994).  

 

Peptidoglikan tabakanın dıĢında teikoik asit ve yüzey proteinleri yer alır. 

Teikoik asit, suda eriyebilen, fosfodiester bağları ile bağlanarak uzun zincirler 

oluĢturan Ģeker-alkol-fosfat polimerleridir. Hücre yüzeyinde yer alan teikoik asit 

bakteriye antijenik özellik kazandırır. Teikoik asit, iki tiptir; bunlar ribitol teikoik asit 

ve gliserol teikoik asittir. Ribitol teikoik asit tüm gram pozitif bakterilerde 

bulunmayabilir. Bakterinin bulunduğu ortamda fosfat yoksa teikoik asit yerine 

teikuronik asit sentezlenir. Farklı suĢ ve türlerde teikoik asit yapısı ve yüzey 

proteinlerinde farklılık vardır. Bu farklılıklar temel alınarak gram pozitif bakterilerin 

serolojik sınıflandırılması ve identifikasyonu yapılır. S. aureus hücre duvarı, 

peptidoglikan, teikoik asit ve protein-A (SpA) Ģeklinde üç temel elemandan 

oluĢmaktadır. Hücre duvarının teikoik asitleri NAG ‟nin ribitol fosfatıdır ve S. 

aureus‟a özel antijenik özellik taĢır (Kloos ve Bannerman 1995). 

 

1.9. Hücre ile Ġlgili Yapılar ve Patojenite 

 

1.9.1. Adezinler 

 

Ekstrasellüler patojenik bir bakteri olan S. aureus, infeksiyon sürecinin ilk 

aĢaması olarak kabul edilen kolonizasyonunu sağlayan komponentleri yardımı ile 

konak hücrenin ekstrasellüler yüzeylerine yapıĢabilir (Tung ve ark 2000). Bu 

yapıĢma, microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules 

(MSCRAMM): yapıĢkan matriks proteinleri olarak tanımlanan mikrobiyal yüzey 
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komponentleri grubu ile iliĢkilidir. Bu moleküller S. aureus‟un hücre yüzeyinde 

bulunur, çoğunlukla hücre duvar peptidoglikanına kovalent olarak sıkıca 

bağlanmıĢtır. Bunlar: fibrinojen bağlayan proteinler (ClfA, ClfB ve Fbp), fibronektin 

bağlayan proteinler (FnbA ve FnbB), kemik sialoprotein bağlayan protein (Bbp), 

kollajen bağlayan protein (Cna), elastin bağlayan protein (EbpS) ve yüzeysel özel 

adezin proteinleridir (Patti ve ark. 1994). 

 

Fibrinojen bağlayan MSCRAMM’lar (ClfA-ClfB): S. aureus‟un fibrinojen 

içeren yüzeylere yapıĢma ve fibrinojenin varlığında kümeler oluĢturması kümeleĢme 

faktörleri olan ClfA ve ClfB bulunmasına bağlıdır (McDevitt ve ark. 1994, Ni Eidhin 

ve ark. 1998). Bu faktörler özellikle yara ve yabancı cisim infeksiyonlarında çok 

önemli rol oynarlar (Foster ve Höök 1998). ClfA bakterinin tüm çoğalma 

dönemlerinde bulunmasına rağmen; ClfB sadece erken çoğalma fazındaki hücrelerde 

bulunur ve durağan fazdaki hücrelerin yüzeyinden kaybolur (Foster ve Höök 1998). 

ClfB hasara uğramıĢ insan burun epitelyum hücrelerinin yüzeyinde bulunan K10 tip 

1 sitokin molekülünü bağlayabilir. Bu nedenle, ClfB pek çok vakada stafilokokkal 

infeksiyonlar için risk faktörü olarak bilinen insanlarda burun taĢıyıcılığın 

geliĢmesine yardımcı olur (O‟Brien ve ark. 2002). Rekombinant ClfB ile farelerin 

pasif immünizasyonu farelerde S. aureus‟un nazal kolonizasyonunu azaltabilir. 

Bundan dolayı, ClfB S. aureus‟un nazal kolonizasyonunu azaltmak için aĢılara 

katılan ilginç bir komponenttir (Schaffer ve ark. 2006).  

 

Fibronektin bağlayan yüzeykomponentleri (FnBPA-FnBPB): S. aureus 

birbirleri ile yakın iliĢkili iki gen tarafından kodlanan FnbA ve FnbB olarak bilinen 

iki fibronektin bağlayan protein salgılamaktadır (Jonsson ve ark. 1991). 

Fibrinonektine bağlanma, çoğu S. aureus suĢu için temel bir özelliktir. Ġmplante 

biomateryaller her zaman fibronektin tabakası ile kaplıdır bu proteinlerin yabancı 

cisim infeksiyonlarının ilerlemesinde önemli olduğu öne sürülmektedir (Greene ve 

ark. 1995). 

 

Kemik sialoprotein bağlayan protein (Bbp): Kemik siyaloprotein yalnızca 

kemik ve dentin tabakası üzerinde bulunan ekstrasellüler matriks proteinidir 

(Oldberg ve ark. 1988). S. aureus‟un bu proteine bağlanması bir hücre yüzey proteini 

olan Mr 97000‟ün kemik sialoprotein-bağlayan proteini (Bbp) ile iliĢkilidir (Yacoub 

ve ark. 1994).  
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Kollagen bağlayan protein (Cna): Kollagen pek çok dokuda ekstrasellüler 

matriksin en önemli bileĢenidir. S. aureus Cna olarak isimlendirilen kollagen 

bağlayan bir protein salgılar. Bunun, bakterinin kıkırdağa adezyonunda gerekli 

olduğu gösterilmiĢtir (Switalski ve ark. 1993). Cna‟ya karĢı oluĢan antikorlar, 

kollajen dokulara bakterinin bağlanmasını inhibe ederek kıkırdağa bakteri 

tutunmasını engeller (Foster ve Höök 1998). 

 

Elastin adezyonu (EbpS): Elastin doku ve organlara primer rolü uygun 

Ģekilde elastikiyet kazandırmak olan önemli bir yapısal proteindir. Elastin 

salgılanması akciğer, deri, kan damarlarında en yüksek seviyededir, fakat elastin pek 

çok memeli dokusunda düĢük düzeylerde salgılanır. S. aureus‟un elastine bağlanması 

elastin bağlayan protein olarak isimlendirilen EbpS ile ilgilidir (Park ve ark. 1996). 

 

Sınırsız özgüllükte adezyon proteinleri: Özel matriks proteinleri 

reseptörlerinden baĢka sınırsız özgüllükte ekstra sellüler matriks bağlayan proteinler 

bildirilmiĢtir. Bu proteinler S. aureus‟un osteopontin, kollagen, kemik sialoprotein, 

fibronektin, fibrinojen ve vitronektin gibi pek çok makromoleküle düĢük affinite ile 

bağlanmasını kolaylaĢtırır. (McGavin ve ark. 1993) 

 

1. 9. 2. Protein A 

 

Stafilokokkal protein A (spA), S. aureus hücre duvarında bulunan gruba özel 

bir antijen olarak tanımlanmıĢtır. SpA 42 kDa ağırlığındadır ve hücre duvarının 

%7‟sini teĢkil eder. Bu protein IgG‟nin Fc bölgesine bağlanarak opsonofagositozu 

inhibe eder. Bu bağlanma aynı zamanda hem klasik hem de alternatif yolla 

komplemanın aktivasyonuna neden olur (Palmqvist ve ark. 2002, Gao ve Stewart 

2004, Todar 2013). Protein A‟nın en önemli özelliği bazı immünglobulinlerin (IgG1, 

IgG2, IgG4) Fc reseptörleri ile birleĢebilmesidir. Bu nedenle protein A‟nın 

antikomplementer ve antifagositer etkinliği vardır. Yani protein A 

immünglobulinlerin Fc reseptörlerine bağlanarak antikorlara bağlı fagositozdan, 

ayrıca hücre dıĢına salınan protein A‟da aynı reseptöre bağlanarak komplemana bağlı 

vücut savunmasından bakteriyi korur (Tünger ve ark. 2005). 

 

Stafilokoklarda üç tip SpA bulunmuĢtur, bunlar; serbest protein-A, hücreye 

bağlı protein-A ve hücre dıĢı protein-A olarak isimlendirilir. Üreme sırasında 
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besiyerine salgılanan protein-A, bakterinin fagositozunu önlemektedir. Protein-A, S. 

aureus‟un hücre duvarı komponentlerinden birisi olup, büyük bir kısmı 

peptidoglikan yapıya kovalan olarak bağlanmıĢtır. Bir kısmı ise hücre dıĢı ortama 

salınmaktadır. SpA‟nın komplemanı aktive etme, antifagositik, kemotaktik, 

mitojenik etkileri yanında koagülaz ve nükleaz aktiviteleri ile büyük oranda 

korelasyon göstermesi, bu proteinin patojenite kriteri olacağına iĢaret etmektedir 

(Acar 1996, Bergan ve Kocur 1986, Koneman 1997). Protein A‟dan yoksun S. 

aureus suĢlarının, invitro koĢullarda kolayca fagosite olduğu gösterildiğinden spa 

önemli bir virulans faktörü olarak kabul edilir (Akan 1993, Todar 2013). 

 

1. 9. 3. Peptidoglikan ve Lipoteikoikasit 

 

Bakteri kuru ağırlığının yaklaĢık %50‟sini peptidoglikan tabaka 

oluĢturmaktadır. Peptidoglikan tabaka N-asetilglikozamin (NAG) ve N-asetil 

muramikasit (NAM) polimerlerinden oluĢur. Bu tabaka mikroorganizmaların 

ozmotik stabilitesini sağlar ve bakteriye Ģeklini verir. Ayrıca insanda gram negatif 

bakterilerin endotoksinlerine benzer aktivite gösterir, yani makrofajlardan sitokin 

salınımını uyarır, kompleman aktivasyonuna yol açar ve trombosit agregasyonuna 

neden olur. Monositlerden IL-1 salınımını uyararak polimorf nukleer lökositlerin 

infeksiyon bölgesine toplanmasına ve apse oluĢumuna yol açar. Vücudun önemli 

savunma sistemlerinden lizozim enziminin de hedefi peptidoglikan tabakadır 

(Koneman ve ark. 1997). Sadece gram pozitif bakteri duvarında bulunan teikoik asit 

mukozalarda bulunan özgül reseptörleri (fibronektin, fibrinojen, laminin, 

trombospondin, vitronektin, elastin, sialoprotein ve kollajen) ile birleĢerek 

stafilokokların infeksiyon bölgesine yapıĢmasını sağlar. Stafilokokların teikoik asidi 

türe özgüdür. S. aureus‟da ribitol teikoik asit S. epidermis‟de gliserol teikoik asit 

bulunur. Teikoik asit tek baĢına zayıf bir immunojendir, ancak peptidoglikan ile 

birlikte bulunduğunda spesifik antikor yanıtını uyarabilir. Bu antikor yanıtının 

izlenmesi sistemik stafilokok infeksiyonlarının tanısında faydalıdır (Tünger ve ark. 

2005). 

 

1. 9. 4. Kapsül ve Slaym Tabaka 

 

Kapsül; bakteriyi fagositozdan korur. Genetik faktörler ve üreme ortamlarına 

bağlı olarak, çoğu stafilokok tarafından monosakkarit, protein ve küçük peptidlerin 
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oluĢturduğu, suda çözünebilir, gevĢek bağlı ince bir yapı olan slaym tabaka üretilir. 

Bu ekstraselüler yapı bakteriyi dokulara ve katater, greft, protez materyallere ve Ģant 

gibi yabancı cisimlere bağlar. Bu da özellikle KNS‟lerin yaĢamı için önemlidir. 

(Tünger ve ark. 2005). 

 

1. 10. Virulans ve Patojenite 

 

Stafilokok türleri konak organizmaya girdikleri bölgede ekstraselüler çeĢitli 

maddeler oluĢturarak değiĢik klinik tablolara sebep olabildikleri gibi konak dokuları 

arasında ve/veya kanda yayılmak suretiyle de enfeksiyona neden olabilirler 

(Koneman ve ark. 1997). 

 

Stafilokoklar hücresel komponent, enzim, ekstraselüler toksin ve hemolizin 

üreterek konak hücrede tahribata sebep olmaktadırlar. S. aureus’ da bulunan kalın 

peptidoglikan tabaka virulansa katkıda bulunmaktadır. Peptidoglikan tabaka aynı 

zamanda beyaz kan hücrelerinin agregasyonu ve komplement sisteminin aktivasyonu 

ile sonuçlanan makrofajlar tarafından çeĢitli sitokinlerin salgılanmasını da uyarır. 

Aynı zamanda S. aureus özellikle MRSA suĢlarında bulunan 5 serotip içeren 

mikrokapsül de salgılamaktadır (Lowy 1998). 

 

 

 
ġekil 1.1. S. aureus’ un virulans faktörleri (Erdem 2011) 
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1.11. Enzimleri 

 

1. 11. 1. Koagülaz 

 

Stafilokoklar bağlı ve serbest olmak üzere 2 tip koagülaza sahiptir. Hücre 

duvarına bağlı koagülaz doğrudan fibrinojeni fibrine dönüĢtürebilir ve 

stafilokoklarda kümelenmeye sebep olur. Serbest koagülaz ise bir plazma globulin 

faktörü (coagulase reacting factor) ile reaksiyona girerek bir trombin benzeri faktör 

(staphylothrombin) oluĢturur. Bu faktör fibrinojeni fibrine dönüĢtürerek bağlı 

koagülazla aynı sonucu oluĢturur. Koagülaz, stafilokok absesinin çevresinde fibrin 

oluĢumuna sebep olur ve böylece infeksiyon lokalize edilerek organizma 

fagositozdan korunur. Stafilokokların baĢka türleri de koagülaz üretebilir fakat 

bunlar genellikle hayvan patojenleridir ve nadiren insan infeksiyonuna neden olurlar 

(Goering ve ark. 2008). 

 

1. 11. 2. Katalaz 

 

Tüm stafilokoklar katalaz enzimine sahiptir. Süperoksit dismutaz ve 

indirgenmiĢ flavoproteinlerin oksitlenmesi sırasında bakteri hücresinde açığa çıkan 

toksik hidrojen peroksiti su ve oksijene katalize eder (Gülay 1999, Muray ve ark. 

2005). 

 

1. 11. 3. Hyalüronidaz 

 

Yine S. aureus‟ların %90‟ında bulunan enzimatik aktivitedir. Bağ dokusunun 

hücresiz matriksindeki mukopolisakkarit asidin bir grubu olan hyalünorik asidi 

hidrolize eder. Antijen özelliği olan bir maddedir. Yangı hyalüronidaz etkisini 

ortadan kaldırdığında bunun stafilokokların yayılmasındaki rolü infeksiyonun erken 

dönemindedir (Muray ve ark. 2005). 

 

1. 11. 4. Fibrinolizin 

 

Stafilokinaz olarak da adlandırılan bu enzim, S. aureus suĢlarının neredeyse 

tamamı tarafından üretilir. Bu enzim fibrin pıhtısını çözer (Muray ve ark. 2005). 

 

 

 



11 
 

1. 11. 5. Lipazlar 

 

S. aureus‟un tüm suĢları ve KNS‟lerin %30‟undan daha fazlası birkaç farklı 

lipaz üretirler. Lipitleri hidrolize eden bu enzimler vücutta stafilokokların 

barınmasını sağlayan bir fonksiyona sahiptir (Muray ve ark. 2005). 

 

1. 11. 6. Nükleaz 

 

Diğer bazı türler de bu enzimi üretiyor olmasına rağmen, termostabil nükleaz 

enzimi, S. aureus için önemli bir göstergedir. Bu enzimin infeksiyon patogenezindeki 

fonksiyonu bilinmemektedir (Muray ve ark. 2005). 

 

1. 11. 7. Penisilinaz (beta-laktamaz) 

 

Penisilinin tedavide ilk olarak kullanıldığı 1941‟de stafilokok izolatlarının 

%90‟dan fazlası bu antibiyotiğe duyarlıdır. Ancak, bu organizmaların primer olarak 

penisilinaz (beta-laktamaz) üretebilmeleri, penisiline çok hızlı bir Ģekilde direnç 

geliĢmesine sebep oldu (Gülay 1999). 

 

Beta-laktamaz enzimi, penisilinler, sefalosporinler ve benzeri beta-laktam 

antibiyotikleri hidrolize ederek, bu antibiyotiklere direnç geliĢimine neden olur. 

Beta-laktam antibiyotiklerle reaksiyona giren üç grup protein vardır: 

a. Karboksi peptidazlar (DüĢük molekül ağırlıklı penisilin bağlayan 

proteinler (PBP)). 

b. Transpeptidazlar (Yüksek molekül ağırlıklı PBP‟ler) 

c. Beta-laktamazlar 

 

Bütün PBP‟lerin yanı sıra, beta-laktamazların çoğunluğu da aktif bölgelerinde 

bir serin aminoasidine sahiptirler. Bu nedenle “serin peptidazlar” olarak adlandırılan 

bir enzim üst ailesinde yer alırlar. Bu enzimlerin beta-laktam ajanlara bağlanması 

sırasında önce bir açil-enzim türevi oluĢmaktadır. Bunu izleyen basamakta, bir de 

açilasyon iĢlemi gerçekleĢir ve enzim açil molekülünden ayrılarak rejenere olur. 

PBP‟ler ve beta-laktamazlar arasındaki farkı bu deaçilasyon basamağının hızı 

belirler. Beta-laktamazlar açil türevinden kısa sürede ayrılır, ancak PBP‟lerde bu 

basamak gerçekleĢmez. Sonuçta reaksiyon beta-laktamazların aksine enzim 

inaktivasyonuyla sonlanır. GeniĢ bir enzim grubu olan beta-laktamazlar moleküler 

yapılarına ve iĢlevsel özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Bu güne kadar dört farklı 
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moleküler sınıf (A, B, C, D) tanımlanmıĢtır. A, C ve D moleküler sınıflarında yer 

alan beta-laktamazlar yukarıda açıklanan serin-ester aracılıklı mekanizma ile iĢlev 

görürler. Sınıf B beta-laktamazlar ise kofaktör olarak çinko gerektiren 

metalloenzimlerdir. A sınıfı, tercihen substratı penisilinler olan beta-laktamazlardan 

oluĢur. Bu grup enzimler içerisinde S. aureus’un beta-laktamazları (Grup 2a) da yer 

alır (Gülay 1999).  

 

Gram pozitif bakteriler arasında beta-laktamaz üreten en önemli patojen 

stafilokoklardır. Stafilokokkal beta-laktamazlar tercihen penisilinleri hidrolize 

ederler. Çoğu indüklenebilir ve ekstrasellüler olarak salınabilen enzimlerdir. 

Stafilokokkal beta-laktamazlar genellikle küçük plazmidlerle veya transpozonlarla 

taĢınmakla beraber, büyük plazmidlerin kodladığı beta-laktamazlar ve diğer direnç 

mekanizmaları da bulunmaktadır. Bu beta-laktamaz enzimini kodlayan genler sadece 

S. aureus’lar arasında değil, S. aureus ve S. epidermidis arasında da konjugasyonla 

transfer edilebilir (Zscheck ve Murray 1993, Kuyucu 2007). 

 

1. 11. 8. Fosfatid-Spesifik Fosfalipaz Ġnositol C 

 

Özellikle eriĢkin tip solunum zorluğu sendromu ve dissemine intravasküler 

koagülasyon bulunan hastalardan izole edilen suĢlarda saptanan bir enzimdir. Bu 

suĢlar, antimikrobiyal ajanlara özellikle de penisiline daha dirençlidir (Alen ve ark. 

2006). 

 

1. 11. 9. Termostabil Nükleaz (TNaz) 

 

Tüm S. aureus suĢları endo ve ekzonükleolitik özelliklere sahip DNA veya 

RNA‟yı parçalayabilen ısıya dayanıklı bir termonükleaz enzimini salgılarlar 

(Bannerman 2003). TNaz üretimi, S. aureus identifikasyonunda doğrulayıcı bir test 

olarak kullanılmaktadır. TNaz aktivitesinin belirlenmesi için, toluidin mavili 

deoksiribonükleik asit agar besiyeri kullanılmaktadır. Bu besiyerinde ısıya dayanıklı 

nükleaz enzimi duyarlı bir Ģekilde belirlenmektedir (Lachica ve ark. 1971, Barry ve 

ark. 1973, Boothby ve ark. 1979). 
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1. 11. 10. Deoksiribonükleaz (DNaz) 

 

Koagülaz pozitif S. aureus suĢlarının %99‟undan fazlası DNA‟yı hidrolize 

eden, ısıya dirençli nükleaz enzimini üretir, ancak koagülaz negatif suĢların %20‟ 

sinin de bu enzimi ürettiği bilinmektedir (Mackie ve McCartney 1989). 

 

1. 11. 11. Lesitinaz 

 

Çoğu S. aureus izolatı tarafından sentezlenen bu enzim, yumurta sarısı ve 

insan serumunda bulunan lipoprotein kompleksini ayrıĢtırma özelliğine sahiptir 

(Bozkaya 2005, Kutlu 2006). 

 

1. 11. 12. Kazeinaz 

 

S. aureus izolatlarının büyük bir çoğunluğu tarafından sentezlenen kazeinaz, 

özellikle süt kazeini üzerinde proteolitik etkiye sahiptir. Bu etkisiyle kazeini 

pıhtılaĢtırarak sütün anormal bir form almasını sağlar (Bozkaya 2005, Kutlu 2006) 

 

1. 11. 13. Stafilokinaz 

 

Streptokoklarda olduğu gibi stafilokoklarda da fibrinolitik bir etki vardır. 

Stafilokinaz genellikle insan orijinli Staphylococcus‟ ların koagülaz pozitif izolatları 

tarafından üretilir. Plazminojeni plazmine dönüĢtüren bir enzimdir. Bir faj genomu 

yönetimindedir. Patojenlik rolü kesin değildir (Bilgehan 2000, Bozkaya 2005, Kutlu 

2006). 

 

1. 12. Toksinler 

 

S. aureus beĢ sitolitik veya membran hasarlayıcı toksin (alfa, beta, delta, 

gama ve Panton-Valentin (P-V) lökosidin), iki eksfolyatif toksin (A ve B), sekiz 

enterotoksin (A, B, C, D, E, G, H ve I) ve toksik Ģok sendrom toksin–1 (TSST–1)‟i 

içeren çok sayıda virulans faktörü üretir. Sitotoksinlerin nötrofilleri parçalaması 

sonucu salınan lizozomal enzimler çevre dokuda yıkıma neden olabilirler. 

Sitotoksinlerden biri ve P-V lökosidin Ģiddetli pulmoner ve kutanöz infeksiyonlarla 

iliĢkilendirilmektedir (Muray ve ark. 2005). 

 

Eksfolyatif toksin A, TSST-1 ve enterotoksinler süper antijenler olarak 

bilinen polipeptidler sınıfına aittir (Muray ve ark. 2005). 
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1. 12. 1. Alfa Toksin 

 

Bu toksin damar düz kas hücrelerini bozar ve eritrosit, lökosit, hepatosit ve 

trombositlere zarar verir. Alfa toksinin stafilokokkal hastalıklarda doku hasarında 

önemli bir mediyatör olduğuna inanılır (Muray ve ark. 2005). S. aureus α-toksini, 

koyun kanlı agarda eritrositlerin hemolizine de neden olmaktadır Ayrıca alfa 

hemolizinin deneysel endokardit oluĢumunda önemli olduğu saptanmıĢtır (Bilgehan 

2000, Bozkaya 2005).  

 

1. 12. 2. Beta Toksin 

 

Sfingomyelinaz C olarak da adlandırılan beta toksin, insan ve hayvanlarda 

hastalık oluĢturabilen S. aureus tarafından üretilebilen, 35 kD‟lik ısıya duyarlı bir 

proteindir. Bu enzim sfingomiyelin ve lizofosfotidilkolin için spesifiteye sahiptir ve 

eritrosit, fibroblast, lökosit ve makrofajları da içeren çoğu hücre için toksiktir. Beta 

toksinin insan hastalıklarındaki rolü henüz tam olarak açıklanamamıĢtır. Ancak alfa 

toksinle birlikte stafilokok hastalıklarının karakteristik abse formasyonu ve doku 

yıkımından sorumlu olabileceğine inanılmaktadır (Muray ve ark. 2005). 

 

1. 12. 3. Delta Toksin 

 

S. aureus suĢları ve diğer stafilokoklar tarafından üretilen polipeptittir. Bu 

toksin eritrosit, lökosit, makrofaj, lenfosit ve trombositler üzerine etkilidir. Diğer 

memeli hücreleri ve hücre içi membran yapılarını da içeren geniĢ bir sitolitik 

aktiviteye sahiptir. Delta toksin kısmi nonspesifik membran toksisitesiyle deterjan 

benzeri etki gösterir. Antijenik özelliğe sahip değildir (Muray ve ark. 2005, Barkar 

2009). 

 

1. 12. 4. Panton-Valentine Lökosidin (PVL) 

 

Hemen hemen tüm S. aureus suĢları tarafından üretilen gama toksin ve S. 

aureus suĢlarının %5‟inden azı tarafından üretilen Panton-Valentine lökosidin (PVL) 

iki polipeptit zincirinden oluĢan çift komponentli (S (yavaĢ) ve F (hızlı)) toksinlerdir. 

ġimdiye kadar üç S ve iki F protein tanımlanmıĢtır. Her iki toksini üretme 

yeteneğindeki bakteri bu proteinlerin tümünü 6 farklı toksin üretme potansiyeli ile 

kodlayabilir. Bu toksinler nötrofil ve makrofajları parçalayabilir. PVL toksini 

lökotoksiktir ancak hemolitik aktivitesi yoktur. Bu toksinlerin sitolitik etkisi 
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membranlarda porus oluĢumunu takiben hücre katyon gradyentindeki değiĢikliklere 

bağlı geliĢen osmotik değiĢikliklerden kaynaklanır (Muray ve ark. 2005). 

 

1. 12. 5. Eksfolyatif Toksinler 

 

HaĢlanmıĢ deri sendromu bu toksinle oluĢur. Eksfolyatif toksinin iki farklı 

Ģekli (ETA ve ETB) tanımlanmıĢtır. Her ikisi de hastalık yapabilir. ETA ısıya 

dirençlidir ve geni kromozomaldir. ETB ise ısıya duyarlı ve plazmid aracılıdır. 

Ultrastrüktürel çalıĢmalar, serin proteazlar olan bu toksinlere maruz kalma 

sonucunda epidermisin stratum granülosum tabakasındaki intrasellüler köprüler 

(desmozomlar)‟in ayrılmasının gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. Bu olayın tam 

mekanizması hala bilinmemektedir. Bu toksinler hücre yıkımı veya inflamasyonla 

iliĢkili değildir. Bu yüzden epidermisin etkilenen tabakasında ne stafilokoklar ne de 

lökositler bulunmazlar. Epidermisin toksine maruz kalması sonucu koruyucu 

nötralizan antikorlar geliĢir. HaĢlanmıĢ deri sendromu çoğunlukla küçük çocuklarda 

ve nadiren de büyük çocuklar ve eriĢkinlerde görülür. Bunun muhtemel 

sebeplerinden birisi ETA ve ETB‟nin, duyarlı yenidoğanların epidermisinde bulunup 

büyük çocuk ve eriĢkin epidermisinde bulunmayan GM4 benzeri glikopeptitlere 

bağlanmalarıdır (Muray ve ark. 2005). 

 

1. 12. 6. Enterotoksinler 

 

Serolojik olarak farklı 8 stafilokok enterotoksini (A-E, G-I) ve enterotoksin 

C‟nin 3 alt tipi tanımlanmıĢtır. Enterotoksinler 100ºC‟de 30 dakika ısıtmaya, mide ve 

jejunum enzimlerine karĢı dirençlidir. Gıda ürünleri enterotoksin üreten stafilokoklar 

ile kontamine olduktan sonra toksin üretimi gerçekleĢtiğinde, gıdanın yeniden hafifçe 

ısıtılması ve gastrik asite maruz kalması koruyucu olmamaktadır. Bu toksinler tüm S. 

aureus suĢlarının %30-50‟si tarafından üretilebilmektedir. A ve D besin 

zehirlenmelerinde, B ise hastane infeksiyonlarında çok karĢılaĢılan bir toksindir. 

(Bilgehan 2000, Bozkaya 2005). 

 

Toksin aktivitesinin tam mekanizması ise bilinmemektedir. Bu toksinler 

süperantijen olup, sitokin salınımı ve T hücrelerinin nonspesifik aktivasyonunu da 

sağlayabilmektedirler. Mide ve jejunumdaki karakteristik histolojik değiĢiklik 

epitelyum ve nötrofil infiltrasyonunu içermesidir. Ayrıca bu toksinler, jejunum 

epitelindeki fırçamsı kenar kaybı ve mast hücrelerinden inflamatuvar mediyatörlerin 
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salınımının uyarılmasıyla stafilokokkal gıda zehirlenmesinin karekteristik özelliği 

olan kusmanın oluĢmasından sorumlu olabilir (Muray ve ark. 2005). 

 

1. 12. 7 Toksik Ģok sendrom toksin–1 (TSST–1) 

 

Önceden pirojenik ekzotoksin C ve enterotoksin F olarak isimlendirilen 

TSST– 1, ısı ve proteolize dirençli, 22 kD‟luk kromozom aracılı bir ekzotoksindir. 

Tampon kullanımı iliĢkili toksik Ģok sendromundan (TSS) S. aureus suĢlarının % 

90‟ı, diğer TSS Ģekillerinden ise S. aureus suĢlarının yarısının sorumlu olduğu 

tahmin edilmektedir. Enterotoksin B ve nadiren enterotoksin C menstruasyonla 

iliĢkili olmayan TSS‟lerin yaklaĢık olarak yarısından sorumlu tutulmaktadır. TSST-

1‟in mukozal bariyerlerden penetre olma kabiliyeti TSS‟nin sistemik etkisinden 

sorumludur. TSS‟li hastalarda ölüm, multiorgan yetmezliğine neden olan 

hipovolemik Ģok nedeni iledir (Muray ve ark. 2005). Aynı belirtileri göstermelerine 

rağmen stafilokokkal enterotoksinler ile TSST-1 arasında herhangi bir fark 

bulunamamıĢtır. Sağlıklı insanların %90‟ında TSST-1 karĢı koruyucu antikorlar 

bulunur (Bilgehan 2000, Bozkaya 2005). 

 
Çizelge1.2. S. aureus virulans faktörleri (Timbury ve ark. 2002) 

 
TOKSĠN ETKĠ 

Hemolizinler Sitolitik: çeĢitli hayvan türlerinde eritrositlerin lizisi 

Koagülaz Plazmayı pıhtılaĢtırır 

Fibrinolizin Fibrinlerin yıkımlanması 

Lökosidin Lökositlerin tahribatı 

Hyaluronidaz Hyalüronik asidin yıkımlanması 

DNA‟se DNA hidrolizi 

Protein A Antikora bağlanma 

Kapsül Antifagositik 

Epidermolitik toksin Epidermal yayılma ve eksfolyasyon 

Enterotoksinler Kusma ve ishale sebep olan gıda zehirlenmesi 

Toksik Ģok sendromu toksini ġok, deri döküntüsü 
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1. 13. Patogenez 

 

Burun mukozası veya deride kolonize olan S. aureus, küçük bir travma 

sonrası daha derin dokulara veya kana yayılır. Bakterinin virulans faktörleri ve konak 

savunması arasındaki karĢılıklı iliĢkiye bağlı olarak infeksiyon meydana gelir 

(Dündar ve Öztürk 2002, Tünger 2004). 

 

Patogenezde rol oynayan baĢlıca mekanizmalar aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 

1. 13. 1. Adezyon ve Ġnvazyon 

 

S. aureus, burun mukozasına teikoik asit komponentleri aracılığı ile bağlanır. 

Bu bağlantıda nazofarengial mukozadaki müsin önemli role sahiptir (Dündar ve 

Öztürk 2002). S. aureus‟un bütünlügü bozulmuĢ deriye, yabancı cisimlere ve 

endotelyal hücrelere adezyonunda ise bakterinin aderens matriks molekülleri ile 

reaksiyona giren mikrobiyal yüzey komponentleri ile konak dokularındaki fibrinojen, 

fibronektin, laminin, trombospondin, vitronektin, elastin, kemik sialoproteinleri, 

kollajen ve laminin yapıları arasındaki iliĢki rol oynar (Verhoef ve ark. 2004, Forbes 

ve ark. 2002). 

 

Peptidoglikan tabakanın dıĢında bulunan fibronektin bağlayan protein, 

kollajen bağlayan protein, clumping faktör ve protein A, adezyonda ve kompleman 

aktivasyonunda rol oynarlar (Lowy 1998). 

 

SuĢların birçoğu dıĢ yüzeyde polisakkarit tabakası taĢır. Bu tabaka, hücreye 

sarılı durumda kapsül, hücreden gevĢek yayıldıklarında ise slime tabakası özelliği 

gösterir (Dündar ve Öztürk 2002). Adezyon sonrası konak dokularının invazyonu ise 

bakterinin epitelyal veya mukozal yüzeylere penetrasyonu ile baĢlar S. aureus‟a ait 

çok sayıda enzim ve toksin görev alır (Tünger 2004). 

 

1. 13. 2. Kemotaksis 

 

S. aureus mukozalara veya epitelyal tabakaya penetre olduğu zaman polimorf 

nüveli lökositler (PMNL) ve monosit-makrofaj sistemi tarafından fagosite edilmeye 

çalıĢılır. Bu hücrelerin bakterinin vücuda girdiği ve çoğaldığı yere hareketleri ise 

mikroorganizma tarafından üretilen sinyaller aracılığı ile gerçekleĢir (Dündar ve 

Öztürk 2002). Bu sinyallerin en önemlileri peptidoglikan tabaka, teikoik asit ve 
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protein A gibi hücre duvarı komponentleri ve ekstrasellüler ürünleridir. Konağa ait 

en önemli uyarıcılar bakteriyel komponentler tarafından tetiklenen kompleman 

sisteminin aktivasyonudur (Moreillon ve ark. 2005). 

 

1. 13. 3. Opsonizasyon ve Fagositoz 

 

S. aureus‟un çoğalmaya baĢladığı bölgeye göç eden hücreler tarafından 

fagositozu için öncelikle bu hücrelerin bakteriyi tanımaları gerekir. Bu tanıma IgG 

antikorlarının Fc parçası ve baĢta C3b olmak üzere kompleman reseptörleri ve 

koreseptörlerinin opsonizasyonu ile gerçekleĢir (Winn ve ark. 2006). 

Opsonizasyonun ardından fagosite edilen stafilokoklar fagositer vakuollerin içinde 

hızla öldürülür. Öldürme iĢleminde hidrojen peroksit, süperoksit ve diğer reaktif 

radikaller ile fagositler içindeki düĢük pH, laktoferrin ve granüler katyonik proteinler 

görev alır (Winn ve ark. 2006, Forbes ve ark. 2002). Bazı durumlarda S. aureus 

fagositer hücreler içinde de yaĢamını sürdürebilir veya konağa ait diğer savunma 

mekanizmalarında bozukluklar veya yetersizlikler nedeniyle sık tekrarlayan, invaziv 

S. aureus infeksiyonları oluĢabilir (Verhoef ve ark. 2004, Forbes ve ark. 2002). 

1. 14. S. aureus’ta Antibiyotik Direnci 

 

Alexander Fleming‟in 1928‟de penisilini bulması ve 1940 yılında penisilinin 

klinik kullanıma girmesiyle üretimine baĢlanmıĢ ve stafilokokkal enfeksiyonların 

tedavisinde önemli bir aĢama kaydedilmiĢtir. Ancak, daha sonraki yıllarda penisilini 

inaktive eden stafilokok suĢları ortaya çıkmıĢtır. Ġlk penisilinaz üreten stafilokok suĢu 

1944‟de Kirby tarafından bildirilmiĢtir. Bu tarihten itibaren stafilokoklarda penisilin 

direnci giderek artmıĢ ve 1950‟li yıllarda penisilinin yanı sıra eritromisin, tetrasiklin, 

streptomisin gibi o dönemde kullanılan antibiyotiklere de direnç geliĢmiĢtir. 1960 

yılında metisilin ve daha sonraki yıllarda oksasilin, kloksasilin ve nafsilin gibi diğer 

penisilinaza dirençli penisilinlerin klinik kullanıma girmesiyle stafilokokkal 

enfeksiyonların tedavisinde ikinci önemli aĢama kaydedilmiĢtir. Ancak, çok kısa süre 

içinde, 1961‟de stafilokoklarda metisilin direnci bildirilmiĢtir. Günümüzde ST30-

TK-MRSA-IV olarak adlandırılan penisilin dirençli faj tip 80-81 S. aureus klonu tüm 

dünyada gerek hastane kaynaklı gerekse toplum kaynaklı infeksiyonlara yol 

açmaktadır. (Cesur 2001, Sancak 2007, Haznedaroglu 2008).  
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MRSA suĢları 1970‟li yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılan birçok 

antibiyotiğe karĢı dirençli hale gelmeye baĢlamıĢtır. Bu suĢlar sadece metisiline 

değil, diğer β-laktamlar, makrolidler, aminoglikozidler, tetrasiklinler, kloromfenikol 

gibi diğer birçok antibiyotiğe de dirençlidirler. MRSA‟lar çoklu antibiyotik direnci 

göstermeleri buna bağlı olarak tedavide karĢılaĢılan güçlükler ve nozokomiyal 

epidemilere yol açmaları nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir sağlık 

sorunu haline gelmiĢtir. Bu suĢlarla geliĢen sistemik enfeksiyonların sağaltımında 

vankomisin tek seçenek olarak karĢımıza çıkmaktadır (Gülay 1999, Cesur 2001). 

Ayrıca teikoplanin, fusidik asit ve linezolid MRSA enfeksiyonlarının tedavi 

seçenekleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda, vankomisin duyarlılığı azalmıĢ 

MRSA suĢları da bildirilmiĢtir (Sieradazki ve ark. 1999). 

 

 

 
     ġekil 1.2. Stafilokoklarda antibiyotik direncinin kronolojik geliĢimi (Goering ve ark. 2008). 

 

1. 14. 1. Metisilin Direncinin Mekanizması 

 

Metisilin duyarlı S. aureus‟larda (MSSA), 5 tane penisilin bağlayan protein 

(PBP) bulunmaktadır. MRSA izolatlarında ise bunlara ek olarak PBP2a veya PBP2‟ 

olarak adlandırılan 78 kDa ağırlıkta olan farklı bir PBP sentezlenmektedir. PBP2a, 

beta-laktam yapısındaki antibiyotiklere karĢı düĢük afinite gösterir. Dolayısıyla beta-

laktam grubu antibiyotiklerin varlığında, yüksek afiniteli PBP‟lerin fonksiyonunu 

görerek peptidoglikan sentezini devam ettirir (Sancak 2011). 
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Penisilin bağlayan protein 2a, 2.1 kb büyüklüğünde olan mecA geni 

tarafından kodlanır (Deurenberg ve Stobberingh 2008). mecA geninin ekspresyonu 

mecR1 ve mecI genleri ile kontrol edilir (Turlej ve ark. 2011). mecA geni, bakteri 

kromozomunda stafilokokal kaset kromozomu mec (Staphylococcal Cassette 

Chromosome mec; SCCmec) üzerinde yer alır. SCCmec kasetinin büyüklükleri 20 

kb‟dan, 67 kb‟a kadar değiĢkenlik gösterir. mecA ise yaklaĢık olarak 2kb 

büyüklüğünde olup SCCmec elementinin küçük bir bölümünü oluĢturur (Woodford 

ve Livermore 2009). Bugün için tanımlanmıĢ 11 farklı (Tip I-XI) SCCmec tipi 

bulunmaktadır (IWG-SCC 2013). 

Stafilokokal kaset kromozom mec (SCCmec); mec gen kompleksi, ccr gen 

kompleksi ve junkyard ya da joining regions olarak adlandırılan J bölgesi olmak 

üzere üç bölgeden meydana gelir (Turlej ve ark. 2011). 

 

SCCmec kasetinde bulunan ccr genleri, S. aureus genomuna SCCmec 

entegrasyonundan ve ayrılmasından sorumludur. S. aureus genomunda open reading 

frame‟in 3‟ ucuna SCCmec kasetinin entegrasyonunu sağlar. S. aureus izolatlarında 

ccrA, ccrB ve ccrC olmak üzere 3 farklı ccr geni bulunmaktadır. Bu genlerin DNA 

dizi analizleri % 50 benzerlik gösterir (Enright ve ark. 2002, Turlej ve ark. 2011). 

 

 Junkyard ya da joining regions olarak adlandırılan J bölgesinde ise 

antimikrobiyal direnç determinantları bulunabilmektedir. J1, sağ kromozomal 

bağlantısı ile ccr gen kompleksi arasında, J2, ccr gen kompleksi ile mec gen 

kompleksi arasında ve J3, mec gen kompleksi ile sol kromozomal bağlantısı arasında 

yer alır. J bölgelerinde yer alan farklılıklara göre SCCmec alttipleri tanımlanmaktadır 

(Deurenberg ve ark. 2007). 

 

MRSA suĢlarının hepsi PBP2a oluĢturmalarına rağmen, metisilin direnci 

değiĢik derecelerde ortaya çıkmaktadır ya da bir baĢka Ģekilde ifade etmek gerekirse, 

metisilin direnci, homojen ve heterojen olmak üzere iki farklı fenotip olarak 

görülmektedir (Chambers 1997). 

 

a) Homojen Direnç:  Bakteri popülasyonundaki tüm bakterilerde mecA geni 

mevcuttur (Chambers 1997). 

b) Heterojen Direnç: Daha sık görülür. Bakteri populasyonun tümünde mecA 

geni olmasına rağmen 10
6
-10

8 
bakteriden birinde direnç görünür (Chambers 1997). 
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Homojen metisilin direnci gösteren izolatların heterojen direnç gösterenlere 

kıyasla daha düĢük otolitik aktivite gösterdiği görülmüĢtür (Chambers 1997). 

 

Borderline Metisilin Direnci: Plazmid kontrolünde aĢırı beta laktamaz üretimi 

söz konusudur. Sınırda dirençli oldukları için borderline rezistan S. aureus (BORSA) 

Ģeklinde adlandırılır. 

 

Ġntermediate Metisilin direnci: Beta laktamaz salgılamamalarına karĢın 

PBP‟lerin beta laktam antibiyotiklere düĢük afinite gösterirler. Modifiye rezistan S. 

aureus (MODSA) olarak bilinirler. 

 

1. 14. 2. Metisilin Direncinin Saptanması 

 

Metisiline dirençli stafilokok suĢları metisilinin klinik uygulamaya 

girmesinden kısa bir süre sonra tanımlanmıĢtır (Barber 1961). Metisilin direncini 

belirlemek amacı ile agar tarama testi, agar dilüsyon testi, disk difüzyon testi ve 

otomatize yöntemler kullanılabilir (Hasbek ve ark. 2002). 

 

Agar tarama yönteminde, Mueller Hinton agara %4 NaCl eklenip 121
o
C‟de 

25 dakika otoklavlandıktan sonra 50
o
C‟ye soğutulup ve steril Ģartlarda oksasilin 

eklenir. SuĢlar besiyerlerine ekilip, plaklar 35
o
C‟de 24 saat inkübe edildikten sonra, 

tek bir koloninin bile üremesi durumunda çalıĢılan suĢ oksasiline dirençli kabul edilir 

(Hasbek ve ark. 2002). 

 

Agar dilüsyon yönteminde %2 NaCl içeren Muller Hinton besiyeri hazırlanıp 

otoklavlandıktan sonra 50
o
C‟ye soğutulur. Besiyerleri içindeki oksasilin son 

konsantrasyonları, 512 µg/ml-0.125µg/ml arasında olacak Ģekilde test iĢlemine hazır 

hale getirilir. Hazırlanan suĢlar 48 suĢluk replikatör yardımı ile oksasilin 

konsantrasyonları belli olan Muller Hinton besiyerlerine ekilir. Plaklar 35
o
C‟de 24 

saat inkübe edildi. Oksasilin için MIC değerleri değerlendirilir. Ayrıca stafilokok 

suĢlarında çoğul antibiyotik direncini belirlemek için, ticari antibiyotik diskleri 

kullanılarak disk difüzyon testi yapılabilir (Hasbek ve ark. 2002). Disk yöntemi ile 

antibiyotik direncinin saptanmasının güvenilir olabilmesi için Mueller-Hinton 

agarına %4 NaCl bulunmasının sağlanması, 30°C‟de ve 48 saat inkübe edilmesidir. 

Bu sayede MRSA saptanması Ģansı artar. Ġncelenen inhibisyon zonları içinde hafif 
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bir üreme tabakasının görülmesi halinde bu stafilokoklar dirençli sayılır (Bilgehan 

1992). 

 

Tuz konsantrasyonu, pH, besiyerinin içeriği, ozmolarite ve ortam sıcaklığı 

gibi çevresel faktörler metisilin direncini etkilemektedir (Sancak 2007). 

 

S. aureus’ta metisilin direncinin hızlı tespiti, türün tanımlanması kadar 

önemlidir. mecA geni, MRSA suĢlarında bulunan düĢük affiniteli penisilin bağlayıcı 

proteinleri (PBP 2‟ veya PBP 2a) kodlayan yapısal gendir (Barber 1961, Ubukata ve 

ark. 1992). MRSA suĢlarında PBP2a‟nın tespiti için siklik prop amplifikasyon 

tekniği kullanan ticari tespit metotları, floresan teknoloji ve lateks aglütinasyon 

yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. Bu testlerin sonuçları geleneksel veya otomatize duyarlılık 

testlerinden daha hızlı ve doğru olarak alınabilmektedir (Qadri ve ark. 1994, 

Cavassini ve ark. 1999). 

 

PBP2a lateks aglütinasyon testinde, PBP2a‟ya karĢı monoklonal antikorlar ile 

kaplanmıĢ lateks partikülleri, metisiline dirençli stafilokoklar ile özellikle reaksiyona 

girerek çıplak gözle gözlenebilen bir aglütinasyon oluĢturur. PBP2a lateks 

aglütinasyon testi yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahip ve dünya çapında yaygın 

olarak kullanılan bir testtir (Hussain ve ark. 2000, Yamazumi ve ark. 2001). PBP2a 

lateks aglütinasyon testi, mecA genine sahip olduğu halde genin protein ürünü olan 

PBP2a‟yı üretemeyen suĢlarda, metisilin direncini saptamada sadece mecA geninin 

saptanmasından daha doğru sonuç verme potansiyeline sahiptir. Ancak bu test aĢırı 

beta-laktamaz (Thornsberry ve McDougal 1983) ya da PBP üreten suĢları 

saptayamaz (Chambers 1997, Bignardi ve ark. 1996). 

 

 Metisilin direncini kodlayan mecA geni, SCCmec adı verilen bir mobil 

genetik elemanı üzerinde yerleĢmiĢtir (Katayama ve ark. 2000). SCCmec‟in mec, ccr 

(rekombinaz geni) kompleksi ve J (junk veya joining) bölgelerine göre ayrılan sekiz 

tipi bulunmaktadır. SCCmec II, III ve IV‟ün alttipleri de bildirilmiĢtir (Yamamoto ve 

ark. 2010). Toplumdan kazanılmıĢ enfeksiyonlardan izole edilen MRSA suĢlarının 

hem genotipik hem de fenotipik olarak farklı olabildiği gözlenmiĢtir (Okuma ve ark. 

2002, Yamamoto ve ark. 2010). HK-MRSA suĢları genellikle SCCmec tip II ve III, 

TK-MRSA suĢları ise tip IV ve V, özellikle tip IVa içermektedir (Vandenesch ve ark. 

2003, Yamamoto ve ark. 2010). Bu SCCmec tipi daha küçüktür ve kazanılmıĢ direnç 
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genleri taĢıyan çoğu bakteride olduğu gibi bakterinin çevreye uyumunu 

zorlaĢtırmamaktadır (Okuma ve ark. 2002, Ender ve ark. 2004, Yamamoto ve ark. 

2010). Bu özellik, SCCmec tip IVa taĢıyan suĢların ortamda yayılmasında ve kalıcı 

olmasında avantaj sağlar. TK-MRSA suĢları, Panton-Valentine lökosidini (PVL) gibi 

virulans faktörleri de üretebilmeleri nedeniyle HK-MRSA suĢlarından daha virulan 

olabilmektedir (Vandenesch ve ark. 2003, Diep ve ark. 2004). PVL, nekrotizan 

pnömonide, deri ve yumuĢak doku enfeksiyonlarında önemli bir virulans faktörüdür 

(Lina ve ark. 1999, Gonzalez ve ark. 2005). PVL taĢıyan suĢlar sağlam deriden 

penetre olabilmekte, ayrıca PVL saptanan S. aureus enfeksiyonları daha yüksek 

mortalite ve daha sık komplikasyonlarla seyretmektedir (Gillet ve ark. 2002). 

SCCmec IVa ve PVL pozitif izolatlar sağlıklı kiĢileri etkileyen salgınlarda etken 

olarak saptanabilmektedir (Boubaker ve ark. 2004, Yamamoto ve ark. 2010). 

 

ID-MRSA (indüklenebilir dormant MRSA) ise; metisilin direnci olmayan 

fakat genotipik olarak mecA geni saptanan S. aureus izolatları indüklenebilir 

dormant MRSA olarak tanımlanmıĢtır. Bu suĢlarda β-laktam antibiyotiğe maruz 

kaldığında fenotipik olarak metisilin direnci saptanmaktadır. ID-MRSA‟ nın 

epidemiyolojisi hakıında sınırlı veri mevcuttur, çapraz bulaĢ dahil çeĢitli risk 

faktörleri bulunmaktadır (Kampf ve ark. 2003, Bearman ve ark. 2010). 

 

1. 15. Epidemiyoloji 

 

Stafilokoklar her yerde bulunabilir. Ġnsanların derilerinde koagülaz negatif 

stafilokoklar vardır ve nemli deri kıvrımlarının S. aureus‟la geçici kolonizasyonu 

yaygındır. Yeni doğanda kesilmiĢ göbek kordonu, deri ve perineal bölgenin S. 

aureus‟la kolonizasyona sık rastlanır. S. aureus ve KNS‟ler oroferinks, 

gastrointestinal sistem (GĠS) ve ürogenital sistemde de bulunur. Büyük çocuk ve 

eriĢkinlerde kısa süreli veya kalıcı S. aureus taĢıyıcılığı, ön nazoferinkste 

orofarinksten daha yaygındır. Normal sağlıklı eriĢkinlerin yaklaĢık %15‟inde 

nazofaringeal S. aureus taĢıyıcılığı bulunmakla birlikte yatan hastalar, sağlık 

personeli, ekzematöz deri hastalığı olanlar ve sürekli ilaç kullananlarda daha 

yüksektir. Mukozal epitele bu mikroorganizmaların yapıĢması stafilokokkal hücre 

yüzey adezinleri tarafından sağlanır (Muray ve ark. 2005). Stafilokokların deri ve 

nazofarinkste bulunmalarından dolayı yayılması kolaydır ve birçok hastane kaynaklı 

infeksiyondan sorumludur. Stafilokoklar yüksek ısı, dezenfektanlar ve antiseptik 
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solüsyonlara duyarlıdır ancak, kuru yüzeylerde uzun süre canlılıklarını sürdürebilir. 

Bu mikroorganizmalar duyarlı kiĢilere direkt temaslarla ve kontamine materyallerle 

transfer edilebilir (Muray ve ark. 2005). 

  

Metisiline dirençli S. aureus infeksiyonları 1970‟lerin sonlarına doğru 

öncelikle Avrupa‟da daha sonra Amerika‟da endemik olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. 

Daha az sıklıkta olmakla birlikte, MRSA‟lar yaĢlı bakım evleri, kreĢler ve kronik 

intravenöz ilaç kullanıcıları gibi toplum kaynaklı infeksiyonlarda da etken 

olabilmektedir. Nazokomiyal infeksiyonların yaklaĢık 2/3‟ü yoğun bakım 

birimlerinde görülmektedir. Metisiline dirençli stafilokokların kolonizasyon veya 

infeksiyon oluĢturmasında, uzun süreli hospitalizasyon, çeĢitli antibiyotiklerle ve 

uzun süreli tedavi, metisiline dirençli stafilokoklarla kolonize veya infekte hastalarla 

aynı kapalı ortamda bulunma hastalara ait önemli risk faktörlerini oluĢturmaktadır 

(Durupınar 2001). Yanık birimlerindeki hastalarda bu risk oldukça yüksektir. Bu 

nedenle, nozokomiyal kökenli S. aureus infeksiyonlarının identifikasyon ve 

antibiyotik duyarlılık paternlerinin erken ve doğru olarak tespiti son derece önemlidir 

(Durupınar 2001). Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastanede 

yatan hastalardan izole edilen S. aureus suĢlarında metisilin direncinde ciddi artıĢlar 

saptanmaktadır (Derbentli 2005). 

 

1. 16. S. aureus’un Yaptığı Hastalıklar 

 

S. aureus’ların oluĢturdukları hastalıklar toksikojenik (toksik Ģok sendromu, 

besin zehirlenmesi, haĢlanmıĢ deri sendromu, vb.) ve piyojenik (impetigo, follikülit, 

fronkül, karbonkül, sellülit, blefarit, mastit, cerrahi yara enfeksiyonlar, endokardit, 

prikardit, osteomiyelit, septik artrit, piyomiyozit, sepsis, pnömoni, idrar yolu 

enfeksiyonları, metastatik abseler, intraabdominal enfeksiyonlar santral sinir sistemi 

enfeksiyonları, menenjit, vb.) olmak üzere iki grupta incelenebilir (Bannerman 2003, 

Koneman ve ark. 2006). 

 

Ġnvaziv stafilokok enfeksiyonları mikroorganizmanın kolonizasyonu ile 

baĢlar. Cilt ve müköz membran gibi bariyer sistemlerinin bozulması, invazyona 

zemin hazırlar. Bazen bakteriyemi geliĢebilir. Bazen de birden fazla metastatik abse 

odaklar geliĢir. Venlerdeki enfeksiyon odaklarından (septik trombofilebit gibi) 

akciğerlere yayılım ve metastatik abse oluĢumu, S. aureus bakteriyemisinin önemli 
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özelliklerinden birisidir. S. aureus enfekte damar içi kateter, fronkül gibi primer 

enfeksiyon odağından kalp kapağına, kemik, eklem, böbrek ve diğer retroperitoneal 

organlara, karaciğer, beyin ve meninkslere yayılabilir. Vertebra osteomiyeliti ve 

endokardit en sık görülen metastatik komplikasyondur. S. aureus bakteriyemisine 

bağlı komplikasyon oranı %0-38 arasında değiĢmektedir. S. aureus bakteriyemisine 

bağlı endokardit görülme sıklığı %1.7-18, vertebra osteomiyeliti görülme sıklığı ise 

%6-34 arasında değiĢmektedir (Koneman ve ark. 2006, Bannerman 2003, Brooks ve 

ark. 2007). 

 
Çizelge1.5. S. aureus‟un sebep olduğu infeksiyonlar (Muray ve ark. 2005). 

 
Hastalık                                               Klinik görünüm 

HaĢlanmıĢ deri sendromu                      Eksfolyatif toksin tarafından oluĢturulur. 

Gıda zehirlenmesi Kusma, ishal ve karın ağrısıyla seyreder. 

Toksik Ģok sendromu TSST-1 ile oluĢturulur. 

Ġmpetigo Deride kabuklu püstüller oluĢur 

Follikülit Kıl folliküllerinin yüzeyel enfeksiyonudur. 

Fronkül Büyük, ağrılı, irinli deri nodülleridir. 

Karbonkül Fronküllerin subkutan dokuya yayılımı ile oluĢur. 

Bakteriyem                                            Bakteri infeksiyonu kana yayılır.  

Endokardit Kalbin endotel tabakasının hasarıdır. 

Pnömoni ve ampiyem Akciğerde konsolidasyon ve abse oluĢumudur. 

Osteomiyelit Uzun kemiklerin metafizinde kemik harabiyeti olur. 

Septik artrit Ağrılı ve eritemli bir eklem enfeksiyonudur. 

Yara infeksiyonu Travmatik ya da cerrahi kesilerin infekte olmasıyla oluĢur. 

 

1. 17. Tanı  

 

Gram pozitif kok görünümünde olan streptokokların, stafilokoklardan 

ayrımındaki en önemli özellikleri, streptokokların katalaz enzimlerinin olmamasıdır. 

Bu ayrımı yapabilmek için “katalaz testi” kullanılır. Testin prensibi katalaz enzimi 

varlığında hidrojen peroksidin oksijen ve suya dönüĢmesidir. Test, %3‟lük H2O2 ile 

bakterinin lam üzerinde karĢılaĢtırılması ve hızlı bir Ģekilde gaz çıkıĢının gözlenmesi 

esasına dayanır. Süspansiyon içinde hava kabarcıklarının oluĢması oksijenin açığa 

çıktığını ve bakterinin katalaz (+) olduğunu gösterir. (Temiz 1996, Günalp ve ark. 

2003, Tünger ve ark. 2003, Brooks ve ark. 2004,  Ulusoy ve ark. 2004). 
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S. aureus‟u diger stafilokoklardan ayırmaya yarayan en önemli test ise, 

“koagülaz testi” dir (Temiz 1996, AkĢit 1993, Bilgehan 2000). Stafilokoklar 

koagülaz testi ile iki önemli gruba ayrılır: 

 

1.  Ġnsanda patojen olup koagülaz pozitif olan tek tür S. aureus‟ tur. 

2. Koagülaz enzimi sentezlemeyen stafilokoklar “Koagülaz Negatif Stafilokoklar 

(KNS)” adıyla gruplandırılır (Murray ve ark. 1999, Tünger ve ark. 2003). Koagülaz, 

plazmanın pıhtılaĢmasını sağlayan bir enzimdir (Günalp ve ark. 2003, Tünger ve ark. 

2003). Bu enzimin varlığı 3 Ģekilde saptanabilir; 

 

a. Tüp Koagülaz Testi: Ekstrasellüler koagülaz enzimini saptamaya yöneliktir. Bu 

enzim bakteriden dıĢarıya salgılanır, globulin yapısındaki bir plazma faktörü 

(coagulase reacting factor-CRF) ile birleĢerek trombine benzer yapıdaki 

stafilotrombini oluĢturur. Stafilotrombin de, fibrinojenin fibrine dönüĢmesine neden 

olarak plazmayı pıhtılaĢtırır (Günalp ve ark. 2003, Tünger ve ark. 2003). 

 

b. Lam Koagülaz Testi: Bakteri yüzeyinde bulunan ve “clumping factor” adı verilen 

pıhtılaĢma faktörünü saptayan bir testtir. Bu faktör bakterinin hücre duvarında 

bulunur ve fibrinojene bağlanarak fibrine dönüĢtürür. Ayrıca stafilokokların 

birbirlerine yapıĢmasını da sağlar (Topçu ve ark. 2002, Günalp ve ark. 2003, Tünger 

ve ark. 2003). 

 

c. Lateks Aglütinasyon Testi: Bu test için reaksiyon kartı kullanılır. Reaksiyon 

kartında S. aureus kolonileri ile lateks test reaktifi karĢılaĢtığında mikroorganizmada 

mevcut bağlı koagülaz, fibrinojenle birleĢerek gözle görülebilen bir aglütinasyon 

oluĢturur (Bannerman 2003). 

 

Tanıda kullanılabilecek diğer testler Ģunlardır: 

 

1-Mannitole etki: Mannitol salt agar klinik materyallerde S. aureus‟u izole etmek 

için yaygın olarak kullanılır. S. aureus kolonileri bu besiyerinde sarı renk oluĢturarak 

ürer. 

 

2- Deoksiribonükleaz (DNAaz): S. aureus‟un salgıladığı DNAaz, DNA ve RNA‟yı 

hidrolize eder. S. aureus termolabil ve termostabil olmak uzere iki türlü DNAaz 
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üretir. S. aureus DNAaz besiyerine ekildiğinde besiyerini eriterek Ģeffaf zon 

oluĢturur. 

 

3- Pigment ve hemoliz: Çoğunlukla altın sarısı koloniler oluĢturan S. aureus‟un 

pigment rengi patojenite kriteri değildir. Ancak; tanı için çok özel bir özellik taĢır. S. 

aureus 4 çeĢit hemolizin oluĢturmaktadır: α, β , γ ve δ hemolizinler. S. aureus 

kolonileri koyun kanlı agarda β hemoliz oluĢtururken, insan kanlı agarda γ ve δ 

hemoliz oluĢturur ( Kloos ve Lambe 1991). 

4- Moleküler Tiplendirme Yöntemleri: Epidemiyolojik çalıĢmalar için MRSA suĢları 

arasında antibiyotip, bakteriyofaj tiplendirilmesi, kapsül tiplendirilmesi gibi fenotipik 

yöntemler ile polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), pulsed field jel elektroforez 

(PFGE), kromozomal DNA restriksiyon analiz gibi genotipik yöntemleri esas alan 

testler yapılmaktadır (Aygen 1997). MRSA salgınlarının epidemiyolojik 

incelemesinin yapılabilmesi için suĢları birbirinden ayırt edebilecek veya 

aralarındaki benzerliği kanıtlayabilecek yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. 

Hastane içinde S. aureus’un klonal yayılma eğilimi klinik izolatlar arasında özgül 

tipleme yöntemlerinin geliĢtirilmesine yol açmıĢtır, ancak MRSA kökenleri arasında 

yakın derecedeki genetik benzerlik nedeniyle bu tür bir değerlendirmenin rutin 

bakteriyolojik yöntemlerle yapılabilmesi mümkün değildir (Fang ve ark. 1993). 

MRSA kökenlerinin moleküler tiplendirilmesi temel ve epidemiyolojik MRSA 

çalıĢmalarında büyük ümitler vaat etmektedir. Halen altın standart kabul edilen faj 

tipleme yerine PFGE tekniği önerilmektedir (Saulnier ve ark. 1993). 

 

Elektroforez, yüklü molekülleri büyüklüklerine göre ayırmak için kullanılan 

bir yöntemdir. Klasik elektroforezde 50 kb uzunluğundaki DNA parçaları 

yürütülebilirken, PFGE ile 10 mb DNA parçaları yürütülebilir hale gelmiĢtir 

(Maslow ve ark. 1993). Bu yöntemde jel içerisinde bir sıra katod ve tek noktalı anod 

konulmuĢtur. Böylece birbirine dik iki elektrik akımı oluĢturulur. Düzenli aralıklarla 

akım uygulanır ve sonuçta “rare-cutting endonucleas” ile kesilmiĢ DNA parçaları, 

büyük parçalar jelin uç kısmında, küçükler uzakta olacak Ģekilde sıralanır. Boyama 

sonrası elde edilen bantlar yorumlanarak kökenlerin ne derece benzer olduğu 

belirlenir (Pfaller 1998). 
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Moleküler tiplendirme yöntemlerinden bazıları Ģunlardır: 

 

a) spa Dizi Tipleme 

 

Tekrarlayan ünitelerdeki tek lokuluslu DNA sekansına dayanan stafilokokkal 

protein A geni (spa), MRSA suĢlarının tiplendirilmesinde oldukça güvenilir, doğru 

ve ayrım sağlayanbir yöntemdir. S. aureus‟ta bulunan iki korunmuĢ gen bölgesi olan 

protein A (spa) ve koagülaz (coa) SSR bölgesinde ayrı ayrı düzenlenir. Bu korunmuĢ 

gen bölgeleri 24 ve 81bp‟lik ardı ardına tekrarlayan ünitelerden oluĢur. Her iki 

gende, SSR ünitelerinde düzenlenir ve tekrarlayan üniteler Ģeklinde organize olur. 

SSR bölgesinde nokta mutasyonlar ve gen içiren kombinasyonla meydana gelen 

genetik değiĢimler; kromozom replikasyonu boyunca sürerek yüksek oranda 

polimorfizme neden olur (Shopsin ve ark. 2000). Birden fazla PFGE‟de genotipleme 

yöntemi karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilirse S. aureus suĢlarının ayrımında spa 

tiplendirmesinin önemi ortaya çıkar (Oliveira ve ark. 2001). 

 

b)  MLST (Multilokus Sekans Tiplemesi) 

 

MLST, moleküler biyolojide kullanımı giderek artan ve mikroorganizmaya 

ait birden çok lokusun tiplendirilmesinde kullanılan bir tekniktir. Çok sayıda 

bakteriyel patojenin moleküler analizinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve 

bu yöntemle virulan veya antibiyotiklere dirençli klonların tiplendirilmesinin 

yanında, klonların evrimsel geliĢimi de izlenebilmektedir. Gen ürünlerinin yerine, 

metabolik faaliyetlerden sorumlu korunmuĢ gen (housekeeping) dizilerinin 

karĢılaĢtırmasına yönelik yaklaĢımı ileri sürülmüĢ ve yönteme “Multilokus Sekans 

Tiplemesi (MLST)” adı verilmiĢtir. Yedi farklı yapısal metabolik genin yaklaĢık 50 

bp parçalarının dizi analizi yapılmakta ve elde edilen her bir allele bir kod verilerek, 

her köken için bir dizi tipi (sequencetype, ST) saklanarak, dünyanın herhangi bir 

bölgesinden elde edilen diğer kökenlerle karĢılaĢtırılabilmekte ve bu sayede global 

epidemiyolojik çalıĢmalar için önemli bilgi ve hızlı iĢlem avantajı sağlamaktadır 

(Maiden ve ark. 1998). MLST, bir organizmadaki “yaĢamsal faaliyetleri kodlayan” 

yedi adet gene ait parçaların dizilimleri ile aynı organizmanın farklı suĢlarındaki 

özdeĢ gen gruplarının karĢılaĢtırılmasını içerir. Bu genlerin, hücrenin temel 

fonksiyonlarını kodladığı ve plazmitlerden ziyade kromozomlar üzerine yerleĢtikleri 

bilinmektedir. Her bir gen için yaklaĢık 450 bç‟lik dizi PZR ile çoğaltılır ve dizilenir. 
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Daha sonra karĢılaĢtırmalı dizi verileri bir dendogram ile ifade edilir (Madigan ve 

ark. 2000). 

 

c) Staphylococcal Casette Choromosome mec (SCCmec) 

 

Staphylococcal Casette Choromosome, stafilokok türleri arasında genetik 

madde alıĢveriĢine aracılık eden hareketli bir elemandır ve hiç virülans geni 

içermemektedir. MRSA suĢlarının en belirleyici özelliği SCCmec‟e sahip 

olmalarıdır. Bu hareketli genetik eleman mecA geni tarafından kodlanan geniĢ 

spektrumlu beta-laktam direnci için önemli bir belirleyicidir. Metisilin dirençli 

stafilokok suĢlarının ortaya çıkması duyarlı suĢların kromozomlarına SCCmec 

elemanlarının aktarılması yolu ile olmaktadır (IWG-SCC 2009). SCCmec kasetinin 

kökeni hala bilinmemekle birlikte S. sciuri‟ nin PBP‟si ile PBP2a‟sı arasında %87,8 

oranında homoloji nedeniyle kökeninin bu bakteri olduğu düĢünülmektedir (Said-

Salim ve ark. 2003). SCCmec elemanları oldukça farklı yapısal organizasyonu ve 

genetik içeriği ile tip ve alt tiplere ayrılmıĢtır. Günümüzde MRSA klonları yaygın 

olarak pratikte SCCmec tipi ve kromozomal yapısına dayanan sekans tipleri ile 

tanımlanmaktadır (Enright ve ark. 2002). Eskiden mecA taĢımayan SCC ve SCCmec 

tip ve alt tipleri herhangi bir standardizasyon yapılmadan bildirilmekteydi. Bu 

nedenle günümüze kadar SCC elemanlarının sınıflandırılmasında tutarsızlık ve 

belirsizlik olmuĢtur. Bu konuda Stafilokokkal Kromozom Kaset Elemanlarının 

Sınıflandırılması Uluslararası ÇalıĢma Grubu (International Working Group on the 

Classification of Staphylococcal Casette Choromosome Elements (IWG-SCC))‟nun 

çalıĢmaları sayesinde SCCmec ve diğer SCC elemanlarının baĢarılı bir Ģekilde 

sınıflandırılması yapılmıĢtır. PBP2a, 2 kb‟lık DNA segmentine lokalize bir gen olan 

mecA geni tarafından kodlanmaktadır. mecA geninin kodladığı PBP2a diğer 

PBP‟lerden farklı olarak beta-laktam antibiyotiklere afinitesi zayıftır. Beta-laktam 

antibiyotiklerin varlığında diğer PBP‟ler inhibe olurken, PBP2a „nın iĢlevselliği 

devam ederek hücre duvar sentezi görevini sürdürür. Bu nedenle metisilin direnci 

olan bir stafilokok kökeninin, duyarlılık testi yapılmaksızın tüm beta-laktam grubu 

antibiyotiklere dirençli olduğu kabul edilmektedir (CLSI 2011). 

 

Bazen bu gen indüklenebilir ve dirençli suĢlardan duyarlı suĢlara transfer 

edilebilir. mecA geni regülasyonunu sağlayan mecI (baskılayıcı gen) ve mecR1 

(sinyal dönüĢtürücü gen) ile birlikte SCC üzerinde taĢınır ve stafilokok türleri 
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arasında transfer edilebilen hareketli bir genetik eleman olarak kabul edilir. 

mecA‟nın farklı stafilokok türlerine yaygın olarak dağıldığı anlaĢıldıktan sonra, 

bunun stafilokok türleri arasında nakledilen hareketli bir genetik eleman üzerinde 

taĢındığı ileri sürülmüĢtür (IWG-SCC 2009). 

 

Casette Choromosome Recombinases (ccr) olarak bildirilen yer spesifik gen 

kompleksi SCCmec gen kasedinin ikinci ana genetik yapısıdır ve kasedin bakteriyel 

genoma integrasyonu ve eksizyonundan sorumludur (Ito ve ark. 1999, Katayama ve 

ark. 2000). SCCmec‟in tanımlanmasından kısa süre sonra SCCmec‟in birçok farklı 

elemanları tanımlanmıĢtır. Bu elemanların önemli özellikleri Ģöyledir: a) mec gen 

kompleksinde mecA‟nın taĢınması b) ccr gen kompleksinde ccr geni taĢınması c) 

stafilokokkal kromozomda ccr ile ilgili rekombinasyonlarda hedef olarak iĢlev yapan 

ve SCC için integrasyon bölge dizileri (integration site sequence (ISS)) olarak 

isimlendirilen stafilokokkal kromozomda özel bir integrasyon bölgesi d) ISS içeren 

direkt tekrar dizilerinin varlığıdır (IWG-SCC 2009). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Selçuk Üniversitesi yurtlarında kalan 1002 üniversite öğrencisi ve Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 106 öğrenci çalıĢmaya alındı. ÇalıĢma grubuna 

alınan bireyler yapılacak iĢlem hakkında bilgilendirildi. ÇalıĢma grubuna alınan 

bireylere demografik özelliklerinin ve günlük hayattaki yaĢam biçimleri, 

alıĢkanlıklarının belirlenmesi için anket formu uygulandı. 

 

2. 1. Örneklerin Toplanması   

 

Burun sürüntü örneklerinin alınmasında steril eküvyon (Cultiplastswab, Italy) 

kullanıldı. Örnekler her iki burun kanadından steril eküvyon ile 4-5 defa çevirmek 

suretiyle alındı. 

 

 

 
      ġekil 2.1. Transport Swab 

 

2. 2. Örneklerin Ekilmesi 

 

Laboratuvara getirilen örnekler zenginleĢtirme besiyerine (Mueller Hinton 

sıvı besiyeri) alınıp, aynı anda koyun kanlı besiyerine örnek numaraları verilerek 

ekildi. 

Kullanılan Besiyerleri 

 

Mueller-Hinton Sıvı Besiyeri (MERCK) 

 

Kuru besiyeri 21,0 g/L olacak Ģekilde damıtık su içinde eritilir ve tüplere 

dağıtılıp, otoklavda 121
o
C'da 15 dakika sterilize edilir. HazırlanmıĢ besiyeri berrak, 

sarımsı renktedir ve 25
o
C'da pH‟ı 7,4±0,2'dir. 
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Koyun Kanlı Agar (BD) 

Kullanıma hazır temin edildi. 

Ġçeriği: Kazeinin Pankreatik Dijesti …………………………………………12,0  g  

Hayvan Dokularının Peptik Dijesti…………………………………. 5,0  g 

Maya Ekstraktı ……………………………………………………….3,0   g 

Sığır Eti Ekstraktı ……………………………………………………..3,0  g 

Mısır NiĢastası …………………………………………………….......1,0 g 

Sodyum Klorür………………………………………………………..5,0  g 

Agar …………………………………………………………………..13,5 g 

DefibrinleĢtirilmiĢ Koyun Kanı ……………………………………….5 %   

pH ……………………………………………………………........7,3 ± 0,2   

 

2. 3. Ġdentifikasyon 

 

Koyun kanlı agara örneklerden tek koloni yapıldı ve plaklar 35ºC‟ de bir gece 

inkübe edildi. Ġnkübasyon süresinin sonunda oluĢan koloniler makroskobik olarak 

incelendi. β hemolizli veya hemolizsiz, beyaz-sarı pigmentli S tipi koloniler, 

stafilokok kolonileri olarak düĢünülerek incelemeye alındı. 

 

 

 
Sekil 2.2. Ġnkübasyon sonrası plakta oluĢan koloniler ve gözlenen β-hemoliz. 

 

 

ZenginleĢtirme besiyerinden Mueller Hinton sıvı besiyerinde 24 saat 

inkübasyondan sonra mannitol salt agara ekim yapıldı. Mannitol Salt Agar 

besiyeri‟nde 37ºC‟de 18-24 saat inkübasyon sonucunda; mannitolün fermente 

edilmesi sonucu oluĢan asidin besiyerinde bulunan pH indikatörü fenol kırmızısını 

kırmızıdan sarı renge dönüĢtürmesi halinde test sonucu pozitif olarak kabul edildi 

(Bannerman 2003, Koneman ve ark. 2006, Forbes 2007). 
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ġekil 2.3. MSA‟da pozitif ve negatif olan örnekler. 

 

Hem kanlı agar hem de mannitolde pozitif görünen kolonilere gram boyama 

yapılarak koloni mikroskopisi değerlendirildi. 

 

 

 
ġekil 2.4. Gram pozitif kokların mikroskobik görünümü 

 

ġüpheli görünen stafilokok kolonisinden temiz bir lam üzerine steril öze ile 

bir miktar alınıp üzerine, katalaz reaktifi olan %3‟lük H2O2 damlatıldı. GerçekleĢen 

reaksiyonunun sonucunda açığa çıkan hava kabarcıklarının varlığı katalaz pozitifliği 

olarak değerlendirildi (AkĢit 1993, Temiz 1996, Günalp ve ark. 2003). 

 

Katalaz pozitif çıkan koloniler S. aureus lateks aglütinasyon testi (BD BBL 

Staphyloslide Latex Test) ile doğrulandı. Testin kullanım önerileri doğrultusunda 1 

damla test lateks solüsyonu, reaksiyon kartındaki dairelerden birine damlatılıp, 

Ģüpheli görünen koloni test lateks içeren daireye dağıtıldı ve test lateks reaktifine 

karıĢtırıldı. Kontrol lateksi için de aynı adım tekrarlandı. En fazla 20 sn boyunca 

sallandı ve normal ıĢık koĢullarında aglütinasyon gözlendi. Topaklanma faktörü ve 

Protein A içerenlerde, aglütinasyon oluĢtu ve sonuç pozitif kabul edildi. 
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Ġdentifikasyonda kullanılan besiyerleri 

Mannitol Fenol Kırmızısı Agar Besiyeri (MERCK) 

 

Mannitol Salt Agar (MSA) ayırt edici ve seçici bir besiyeridir. Stafilokokların 

saf olarak elde edilmesi ve laboratuvarda tanımlanabilmesi açısından önemli olan 

mannitol fermantasyonunun gözlenebilmesi için MSA kullanıldı 

 

Mannitol Salt Phenol Red Agar…………………………… 108 g. 

Distile su……………………………………………………1000 ml. 

 

KarıĢımın pH‟sı 7,2–7,4‟e ayarlanıp, otoklavda sterilize edildikten sonra, 

50C‟ye kadar soğutulup petrilere döküldü. 

 

Ġdentifikasyonda kullanılan ayıraçlar 

 

Katalaz: Tüm stafilokoklar katalaz enzimi salgılarlar. Bu enzim hidrojen 

peroksiti su ve oksijene dönüĢtürür. Katalaz aktivitesini incelemede %3‟lük hidrojen 

peroksit kullanılır. 

 

BBL Staphyloslide Latex Test (BD): Çoğunlukla S. aureus ile birlikte 

görülen, topaklanma faktörüne ve/veya Protein A‟ya sahip stafilokokları, bu 

özelliklere sahip olmayan stafilokoklardan ayrıĢtırma amaçlı bir lateks lam 

aglütinasyon testidir (Bannerman 2003). 

 

2.4. Antibiyotik Duyarlılık Testleri 

 

Ġzolatların oksasilin, sefoksitin, penisilin, tetrasiklin, eritromisin, gentamisin, 

linezolid, siprofloksasin, klindamisin, trimetoprim/sülfametoksazol, moksifloksasin, 

levofloksasin antibiyotiklerine karĢı duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile Kirby-

Bauer standart yöntemi kullanılarak saptandı. Metisilin direnci ise CLSI (Clinical 

and Laboratory Standards Institute) önerileri doğrultusunda oksasilin ve sefoksitin 

diski kullanılarak araĢtırıldı. Oksasilin dıĢında sefoksitin diskinin de yerleĢtirilmesi 

ile metisilin direncinin tespitinde hata oranının düĢürülmesi amaçlandı. 

 

S. aureus olarak tanımlanan saf kolonilerden, steril serum fizyolojik ile 0,5 

Mc Farland (10
8
 koloni/ml) bulanıklıkta süspansiyonlar turbidometre yardımıyla 

hazırlandı, steril bir eküvyon yardımıyla 4 mm kalınlığında olan Mueller-Hinton agar 
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besiyeri yüzeyine homojen olarak yayıldı. 10-15 dakika bekletildikten sonra 

antibiyotik diskleri birbirlerine, uzaklıkları merkezden merkeze en az 24 mm olacak 

Ģekilde yerleĢtirildi. 35
o
C‟de 18-24 saat inkübasyon iĢleminden sonra inhibisyon zon 

çapları ölçülüp, 2011 CLSI‟nın önerdiği sınırlara göre duyarlı, orta duyarlı ve 

dirençli olarak değerlendirildi (AkĢit 1993, Temiz 1996, Günalp ve ark. 2003).  

 

Ġndüklenebilir klindamisin direncinin ölçülmesi için eritromisin diski 

kullanılır. Eritromisin diskinden klindamisin diskine doğru ilerleyen difüzyon yani 

indüklenebilir tipte bir direnç profili varsa, klindamisin direncini indükleyerek, 

klindamisin diskinin etrafında düz tarafı eritromisin diskinin olduğu tarafa bakan D 

Ģeklindeki inhibisyon bölgesi geliĢmesine yol açar bu ise indüklenebilir klindamisin 

direncinin varlığını gösterir (ġekil: 2.5). 

 

 

 

            ġekil 2.5.  Ġndüklenebilir klindamisin direnci 

 

Vankomisin E-test (BD): Yayılım temeline dayanan ancak diskler yerine plastik 

stripler üzerinde bulunan antimikrobiyal ajanın MĠK değerinin saptanabildiği bir 

duyarlılık yöntemidir. Stripin bir tarafında ilaç, belirli ve sürekli bir konsantrasyon 

değiĢimi olacak Ģekilde ve kurutulmuĢ olarak bulunur. Diğer yüzünde de 

antimikrobiyal ajanın stripin ucundan olan uzaklığa karĢılık gelen konsantrasyonları 

bir cetvel gibi sıralandı.  

 

E-test stripleri -20°C‟de saklandı. Kullanımdan 30 dk. önce çıkarılıp oda 

sıcaklığına gelmesi sağlandı. Standart bakteri inokulumu, Mueller-Hinton agar 

besiyeri yüzeyine homojen olarak yayıldıktan sonra sonra stripler yerleĢtirildi. 

Ġnkübasyon süresi sonunda elips Ģeklindeki inhibisyon alanının stripi kestiği 
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konsantrasyon MĠK değeri olarak belirlendi. S. aureus için vankomisin MĠK 

değerleri  ≤4 μg/ml duyarlı, 8-16 μg/ml orta duyarlı,  ≥32 μg/ml dirençli olarak kabul 

edildi. 

 

Antibiyogram için kullanılan Besiyeri 

 

Mueller Hinton Agar Besiyeri (OXOID) 

 

Dehidre besiyeri, 34,0 g/L konsantrasyonda damıtık su içinde ısıtılarak 

eritilir. Otoklavda 115
o
C'da 10 dakika sterilize edilip, steril petri kutularına 12,5'er 

mL döküldü. 

 

Antibiyotik duyarlılık testlerinde ATCC 25923 standart suĢ olarak kullanıldı. 

 

SuĢların saklanması 

S. aureus olarak tanımlanan suĢlar -20
o
C „ de saklandı. 

 

 

ġekil 2.6. SuĢların saklanması 

 

2. 5. Bakteriyel Genomik DNA Ekstraksiyonu 

 

DNA izolasyonu firma önerileri doğrultusunda (Qiagen, Germany) yapıldı. 

 

1) Ġlk aĢamada bakteri örnekleri parçalandı ve herbiri 1.5 ml‟ lik mikrosantrifüj tüpü 

içerisine alındı. Üzerine 180 μl “ATL buffer”solüsyonu pipetlendi. 

2) Her bir tüpe 20 μl “proteinaz K” solüsyonu ilave edildi ve vorteks yapıldı. Tüpler 

56°C‟ de kadar inkübasyon yapıldı (Ġnkübasyon süresi: 1-3 saat). 

3) Ġnkübasyon sonrasında kısa bir santrifüj (8000 rpm- 15 sn.) yapıldı. 

4) Tüplere 200 μl “AL buffer” solüsyonu ilave edildi ve ardından 15 saniye vorteks 

yapıldı. 

5) Ardında 70°C‟ de 10 dakika inkübasyon yapıldı ve yine kısa santrifüj yapıldı. 

6) Tüplere 200 μl %99 etil alkol pipetlendi ve 15 saniye vurum vorteks yapıldı. 
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7) Tüplerdeki sıvı kolonlara aktarıldı. Kolonlar ise 2 ml‟ lik toplama tüplerine 

yerleĢtirildi ve 8000 rpm de 1 dakika santrifüj yapıldı. 

8) Kolon üzerine 500 μl “AW1 buffer” solüsyonu pipetlendi ve 8000 rpmde 1 dakika 

santrifüj yapıldı. Bu iĢlemden sonra tüpler atıldı. 

9) Kolon yeni bir toplama tüpüne yerleĢtirildi ve üzerine 500 μl “AW2 buffer” 

solüsyonu pipetlendi. Ardından 14000 rpm‟ de 3 dakika santrifüj yapıldı. 

10) Kolon yeni bir tüpe yerleĢtirildi ve 14000 rpm‟ de 1 dakika santrifüj yapıldı. 

11) Kolonlar 1.5 ml lik temiz tüplere aktarıldı ve 200 μl “AE buffer” pipetlendi. 5 

dakika oda sıcaklığında bekletilikten sonra 8000 rpm‟ de 1 dakika santrifüj yapılarak 

DNA tüplere toplandı. 

 

2. 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

 

S. aureus olduğu belirlenen tüm suĢlarda nuc ve mecA geninin varlığı 

multipleks PZR ile araĢtırıldı. mecA gen tespitinde ATCC 43300 standart suĢ olarak 

kullanıldı. PZR‟da metisilin direnci için spesifik mecA geni, S. aureus için aĢağıda 

bildirilen primerler kullanılarak çoğaltıldı. 

 

Çizelge: 2.1.  mecA ve nuc geni araĢtırılmasında kullanılan primerler 

 

 Primer Nükleotid sekans Boyut (bp) 

mecA 
MECA R CCACTTCATATCTTGTAA 162 
MECA F TCCAGATTACAACTTCAC 

nuc nuc F GCGATTGATGGTGATACG 279 
nuc R AGCCAAGCCTTGACGAAC 

 

Mastermiks hazırlandıktan sonra ardından 1,5 mL‟lik tüpler, örnek adedi 

kadar numaralandırılıp, içlerine 49‟Ģar μl hazırlanılan mastermiks ilave edildi. Daha 

sonra, ekstraksiyonu yapılan DNA‟dan 1‟er μl alınıp, ilgili tüplerin içerine eklenip 

ağızları kapatıldı. Hazırlanan tüpler daha sonra termal döngü cihazına yüklenip, 

program ayarlandı. 

 

Program 94°C‟da 10 dakikalık denatürasyonu takiben 35 siklus 94°C 1,5 dk, 

49°C 1,5 dk ve 72°C 1,5 dk tamamlandıktan sonra, 72°C‟de 10 dk ile sona erdirildi. 
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Çizelge 2.2. mecA ve nuc geni için PZR ürünleri 

 

Malzeme 1 örnek için 

10X Buffer 5µl 

10 pmol F primer 1x2=2 µl 

10 pmol R primer 1x2=2 µl 

5x Tune up 5 µl 

dNTP(10nM) 3 µl 

Taq polimeraz 1 µl 

dH20 31  µl 

DNA 1 µl 

TOPLAM 50 µl 

 

 
Çizelge 2.3. mecA geninin PZR iĢlemine ait ısıl döngü ve süre diyagramı 

Basamak Döngü Sayısı Sıcaklık Süre 

BaĢlangıç Denatürasyon 1 94°C 10 dk 

Denatürasyon 
35 

94°C 1,5 dk 

Bağlanma 49°C 1,5 dk 

Uzama 72°C 1,5 dk 

Son Uzama 1 72°C 10 dk 

Bekletme 1 4°C ∞ 

 

 

100 ml 0,5X TBE içerisine 2 gr agar karıĢtırılıp mikrodalgafırında yaklaĢık 3-

5 dk kaynatılan karıĢım, 40-50°C‟ye kadar soğutuldu, üzerine 15 µl syber green 

eklendi. KarıĢım, jel kalıbının içerisine yavaĢça, kabarcık bırakmayacak Ģekilde 

döküldü ve içerisine yükleme kuyucuklarını oluĢturacak olan taraklar yerleĢtirilerek, 

15-20 dakika oda ısısında soğumaya bırakıldı. Soğutulan jel, kalıptan çıkarılarak, 

elektroforez tankına dikkatlice yerleĢtirildi. 4µl misk ile 3µl 6X Orange DNA 

Loading Dye ile karıĢtırılıp jel elektroforezi gerçekleĢtirildi.  

 

Kullanılan Solüsyonlar 

1XTBE hazırlanıĢı: 

Trizma base (Sigma)…..…………………………………………………10.8 gr.         

Borik asit (Merck)       ..…………………………………………………..5.5gr. 

EDTA  (Merck)         ..…………………………………………………..0.744 gr.  

Distile su ile 1000 ml ye tamamlandı.  
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0,5‟lik TBE için; 1000 ml distile su üzerine hazırlanan 1X TBE ilave edilip 

121°C‟de 15 dk otoklavda steril edildi. 

Agaroz Jel HazırlanıĢı 

Agaroz (Biomax)……………………………………………………… 1,5 veya 2 g 

TBE (0,5X)……………………………………………………………… 100 ml 

 

2. 7. SCCmec geni tespiti 

 

MRSA suĢunun SCCmec tipi multipleks PZR kullanılarak gerçekleĢtirildi 

(Oliveira ve de Lencastre 2002). Bunun için öncelikle multipleks PZR‟da 

kullanılmak üzere SCCmec primer miski hazırlandı: KDP F1, KDP R1, RIF4 F3 ve 

RIF4 R9 primerleri 200 nM; CIF2F2, CIF2 R2, MECI P2, MECI P3, RIF5 F10, 

RIF5 R13, pUB110 R1 ve pT181R1 primerleri 400 nM; DCS F2, DCS R1, MECA 

P4, MECA P7 ve IS431 P4 primerleri de 800 nM konsantrasyonda olacak Ģekilde 

kullanıldı. Mastermiksin her 50 μl‟si için bu primer miskinden 2 μl ilave edilerek 

PZR gerçekleĢtirildi. Multipleks SCCmec PZR, MRSA olarak belirlenen suĢlara 

uygulandı.  

 
                        2.4. SCCmec Primer Dizileri ve SCCmec Tipleri 

 

Primer     Nükleotid sekans                         Boyut (bp)       SCCmec tip 

CIF2 F2 TTCGAGTTGCTGATGAAGAAGG 495 I 

CIF2 R2             ATTTACCACAAGGACTACCAGC   

KDP F1 AATCATCTGCCATTGGTGATGC 284 II 

KDP R1         CGAATGAAGTGAAAGAAAGTGG   

MECI P2 ATCAAGACTTGCATTCAGGC 209 II, III 

MECI P3          GCGGTTTCAATTCACTTGTC   

DCS F2  CATCCTATGATAGCTTGGTC 342 I,II,IV 

DCS R1             CTAAATCATAGCCATGACCG   

RIF4 F3 GTGATTGTTCGAGATATGTGG 243 III 

RIF4 R9 CGCTTTATCTGTATCTATCGC   

RIF5 F10 TTCTTAAGTACACGCTGAATCG 414 III 

RIF5 R13              GTCACAGTAATTCCATCAATGC   

IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 381  

pUB110 R1          GAGCCATAAACACCAATAGCC   

IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 303  

pT181 R1 GAAGAATGGGGAAAGCTTCAC   
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Çizelge 2.5. SCCmec geni için multipleks PZR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çizelge 2.6. SCCmec Multipleks PZR iĢlemine ait ısıl döngü ve süre diyagramı 

 

 

 

100 ml 0,5X TBE içerisine 2 gr agar karıĢtırılıp mikrodalgafırında yaklaĢık 3-

5 dk kaynatılan karıĢım, 40-50°C‟ye kadar soğutuldu, üzerine 15 µl sybergreen 

eklendi. Halen sıvı halde olan karıĢım, jel kalıbının içerisine yavaĢça, kabarcık 

bırakmayacak Ģekilde döküldü ve içerisine yükleme kuyucuklarını oluĢturacak olan 

taraklar yerleĢtirilerek, 15-20 dakika oda ısısında soğumaya bırakıldı. Soğutulan jel, 

kalıptan çıkarılarak, elektroforez tankına dikkatlice yerleĢtirildi. 4µl misk ile 3µl 6X 

Orange DNA Loading Dye ile karıĢtırılıp jel elektroforezi gerçekleĢtirildi. 

 

Multipleks PCR ile SCCmec gen tespitinde 495 ve 342 bp bant görülmesi Tip 

I; 495, 342 ve 381 bp bant görülmesi Tip IA; 381, 342, 284 ve 209 bp bant görülmesi 

Tip II; 414, 303, 243 ve 209 bp bant görülmesi Tip III varlığını gösterir. SCCmec Tip 

IIIA varyantında 303 bp bant varken, SCCmec Tip IIIB varyantında ise downstream 

bantları yoktur. SCCmec Tip IV „te ise sadece 342 bp bant yer alır.  

 

Malzeme (Ticari) 1 Örnek için 

Buffer (10X) 5µl 

MgCl2 (25mM) 4µl 

dNTP (10mM) 1µl 

SCCmec primer miks 1µl 

Taq Polimeraz (5U) 0.4µl 

dH2O 37µl 

DNA 2µl 

TOPLAM 50µl 

Basamak Döngü Sayısı Sıcaklık Süre 

BaĢlangıç 1 94°C 4 dk 

Denatürasyon  

30 

94°C 30sn 

Bağlanma 53°C 30sn 

Uzama 72°C 1 dk 

Son Uzama 1 72°C 5 dk 

Bekletme 1 4°C ∞ 
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2. 8. Pulsed Field Jel Elektroforezi (PFGE) 

 

PFGE metodu birçok patojen bakterilerin genetik farklılıklarını araĢtırmak 

için moleküler epidemiyolojide kullanılan önemli bir genetik tiplendirme yöntemidir. 

 

2. 8. 1. Ġzolatların Hazırlanması 

 

1. Metisilin dirençli olarak tanımlanan S. aureus suĢları ilk olarak canlandırmak 

amacıyla 3 kere koyun kanlı agara (BD) pasaj yapıldı. Standart suĢ olarak  ATCC 

49775 kullanıldı. 

2. Bir gecelik inkübasyondan sonra kültürün saflığı kontrol edildi. 

3. Üreyen koloniden tekrar triptikaz soy agar besiyerine, tek koloni olacak Ģekilde, 

pasaj yapılarak bir gece inkübasyona bırakıldı. 

4. Saf kültür halinde üreyen koloniler plastik öze yardımıyla 1 ml HST solusyonu 

içerisinde süspanse edildi. 

5. Bakteri yoğunluğu 6-8 McFarland olacak Ģekilde ayarlandı. 

6. Hücre süspansiyonu 13,000 rpm‟de 4 °C‟de 5 dakika santrifüj iĢlemine tabii 

tutuldu. Santrifüj sonrası süpernatant atıldı. 

7. Pelletin üzerine tekrar 1ml HST eklendi. 

 

2. 8. 2 Ġzolatların Agaroza Gömülmesi 

 

1. 10 ml HST içerisine 0,2 gr low melting agar (Sigma) ilave edilerek mikrodalga 

fırında homojen hale gelinceye kadar eritildi. 

2.  Agarozdan 150 μl miktarında ependorf tüplere dağıtılarak 50°C‟deki ısıtıcı kuru 

bloğa konuldu. 

3. TE içinde hazırlanmıĢ bakteri süspansiyonundan 150 μl alınarak, 50°C‟de 

bekleyen agaroz bulunan tüpe eklendi. 

4. Üzerine 2 μl lizostafin eklenerek karıĢımın homojen hale gelebilmesi için birkaç 

defa pipetaj iĢlemi yapıldı. 

5. Hemen hücre-agaroz karıĢımından agaroz kalıp aparatına dağıtıldı. Kalıplar agaroz 

katılaĢıncaya kadar +4°C‟ de bekletildi. 

 

2. 8. 3. Agaroz Ġçindeki Hücrelerin Parçalanması 

 

1. Her agaroz kalıp için, 5 ml‟ lik steril kapaklı tüplere, 0,5 ml lizis I solüsyonu 

konuldu. 
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2. Ġçerisinde bakteri bulunan agaroz, kalıptan çıkarılarak lizis I solusyonuna 

yerleĢtirildi. 

3. Lizis I solusyonuna alınan kalıplar 37°C‟ de 1 saat çalkalamalı su banyosunda 

bekletildi. 

4. Bu iĢlemin sonunda lizis I solusyonu dökülerek, yerine 0,5 ml lizis II solusyonu 

eklendi (her örnek için 3,75 µl Proteinaz K eklendi) ve 50°C‟ de 30 dakika 

çalkalamalı su banyosunda bekletildi. 

 

2. 8. 4. Hücre Lizisinden Sonra Agaroz Kalıpların Yıkanması 

 

1. Lizis aĢamasından sonra yumuĢayan agaroz kalıplarının katılaĢması için tüpler buz 

içerisinde en az 15 dakika bekletildi ve lizis solüsyonu döküldü. 

2. Daha sonra agaroz kalıpları her yıkama 30 dakika olmak üzere 50°C‟de 5 ml TE 

tamponuyla 5 kez yıkandı. Son olarak örnekler TE içerisine konularak +4°C‟de 

saklandı. 

 

2. 8. 5. Agaroz Kalıplarındaki DNA’ nın Restriksiyon Enzimi (RE) ile Kesimi 

 

1. Agaroz kalıbı bir lam üzerine alınarak bir bistürü yardımıyla 1/3 oranında kesildi. 

2. Parçalardan biri, 100 μl 1x SmaI tamponu içine alınarak oda sıcaklığında 10 

dakika bekletildi ve daha sonra bu tampon boĢaltıldı. 

3. Her agaroz kalıbı için aĢağıdaki enzim karıĢımı hazırlandı. 

 10 μl 10 x SmaI tamponu 

 2,5 μl SmaI enzimi (10 U/μl) (Fermentas) 

 87,5 μl steril ultra saf su 

4. Agaroz kalıbına bu karıĢım eklenerek çalkalamalı su banyosunda 30°C‟de 2 saat 

inkübe edildi. 

5. Ġnkübasyon sonunda tüpler buzdolabında 15 dakika bekletildi. 

 

2. 8. 6. Elektroforez Jelinin Hazırlanması ve Kalıpların Jele Yüklenmesi 

 

1. 2 Litre 0,5X TBE buffer hazırlandı ve içerisinden 100 ml ayrılarak kalan tampon 

elektroforez tankına döküldü. 

2. Ayrılan 100 ml tampon içerisine 1 gr pulsed-field certified (Sigma) agaroz 

eklenerek % 1‟ lik agaroz hazırlandı ve mikrodalga fırında eritildi. 

3. Agaroz dökülecek kaset hazırlandı, SmaI ile kesilmiĢ olan agaroz kalıpların her 

biri tarak diĢlerinin uç kısmına yerleĢtirildi. 
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4. Tarağın kenar diĢlerine marker kalıplar yüklendi ve agaroz kalıplarının 

kenarındaki sıvının fazlası alındı. 

5. Tarak kalıplarla birilikte agaroz dökülecek kaset içine yerleĢtirildi. 

6. Agaroz dikkatli bir Ģekilde hava kabarcığı oluĢturmadan kaset içine döküldü. 

7. Oda ısısında 20 dakika katılaĢmaya bırakıldı, dikkatlice tarak çekildi ve 

elektroforez tankına yerleĢtirildi. 

8. Agaroz kasetinin çerçeveleri çıkarıldı ve tabla ile agaroz alındı. Daha sonra 

içerisinde 1900ml 0,5 x TBE tamponu bulunan PFGE tankına yerleĢtirildi. 

 

2. 8. 7. Elektroforez 

 

1. Elektroforez koĢulları ayarlandı: 

BaĢlangıç vuruĢ süresi ……………………………………………..………5,3 sn 

BitiĢ vuruĢ süresi………………………………………………………….. 34,9 sn 

VuruĢ açısı………………………………………………………………….120 ° 

Akım ……………………………………………………………………….6 V/ cm2 

Sıcaklık …………………………………………………………………… 14 ° C 

Süre ………………………………………………………………………. 20 saat 

 

2. 8. 8. Sonucun Gözlenmesi ve Analiz 

 

1. Elektroforezden sonra jel 5 μg/ ml etidyum bromür içeren 500 ml ultra saf su içine 

alındı ve 20 dakika boyandı. 

2. UV ıĢığı altında görüntülendi ve fotoğrafı çekildi. 

 

Kullanılan Solüsyonlar 

TE Buffer (10mM tris+ 1mM EDTA) 

 

Tris     (1M)……………………………………………………………………..10 ml. 

EDTA   (0,5 M)………………………………………………………………….2 ml. 

 

KarıĢtırıldıktan sonra karıĢım 1000 ml distile su ile tamamlanır. 
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Hücre Süspansiyon Tamponu (HST) (pH: 7,2-8,2) 

 

Tris-HCl, 10mM(MERCK)…………………………………………………...1,58 gr 

EDTA, 50mM………..………………………………………………………...18,6 gr 

NaCl, 20 mM………………...………………………………………………...1,16 gr 

 

Son hacim ultra saf su ile 1000 ml‟ ye tamamlanır ve pH: 7,2‟ye ayarlanır. 

 

Lizis Solusyonu 1 (pH:9,7) 

 

Tris-HCl, 10mM…..………………………………………………………….1,58 gr 

NaCl, 50mM………………………………………………………………....2,92gr 

EDTA (50mM)……...…………………………………………………….....18,6gr 

Deoksikolat…………………………………………………………………...2 gr 

Sarkozin (Sigma L9150 100 gr) ……………………………………………..5 gr 

 

Son hacim ultra saf su ile 1000 ml‟ye tamamlanır. 

 

Lizis Solusyonu 2 (pH:9,4) 

 

250 mM EDTA………………………………………………………………9,3gr 

Sarcosine ………………………………………………………………….....10 gr 

 

Ultra saf su ile son hacim 1000 ml‟ye tamamlanır. 

0,5 M EDTA pH: 9,4‟e ulaĢana kadar tam çözünmedi. Bu nedenle NaOH 

pelletleri kullanıdı. Her örnek solüsyonuna Proteinaz K (50μg/ml) eklendi. 

 

PFGE için dendogram analizinde benzerlik oranı PFGE tiplendirmesi için 

%80, subtiplerin tanımlanması için %95 olarak alındı. 
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3. BULGULAR 

 

Selçuk Üniversitesi yurtlarında kalan 1002 üniversite öğrencisinden ve 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 106 öğrenciden alınan toplam 1108 

burun kültürü örneğinden 192‟sinde S. aureus üredi. 192 SuĢun 168‟i yurtta kalan 

üniversite öğrencilerinden, 24‟ü tıp fakültesinde okuyan öğrencilerden izole edildi. 

 

S. aureus taĢıyıcılığı açısından yurtta kalan öğrenciler ile tıp fakültesi 

öğrencileri arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). Yurtta kalan 

üniversite öğrencilerde MRSA oranı %4.2 iken, tıp fakültesi öğrencilerinde bu oran 

%38.5 olarak saptandı. MRSA taĢıyıcılığı açısından yurtta kalan öğrenciler ile tıp 

fakültesi öğrencileri arasında istatistiksel olarak fark bulundu (p<0.05). 

  
Çizelge 3.1. S. aureus ve MRSA Burun TaĢıyıcılığının Sayı ve Oranları 

 

 

Yapılan ankete uygulanan istatiktiksel analiz sonucu; cilt enfeksiyonu, cerrahi 

bir iĢlem, piercing veya dövme varlığı ve sıklıkla sıvı sabun kullanımı risk faktörü 

olarak belirlendi. Anket sorularının cevapları ve yüzdeleri çizelge 3.2‟de verildi. 

 

Antibiyotik duyarlılık testi sonucunda en yüksek direnç penisiline karĢı 

saptanırken, vankomisine karĢı direnç saptanmadı. Diğer antibiyotiklerin oranları ise; 

çizelge 3.3‟te verildi. 

 

Disk difüzyon yöntemi ile yapılan antibiyotik duyarlılığı sonucu 

indüklenebilir klindamisin direnci 209 suĢ içerisinde 7 tane olarak saptandı. 

 

 

 

 S.  aureus 

n (%) 

MRSA 

n (%) 

 

Toplam Sayı 

Yurtta kalan üniversite öğrencileri 168 (17) 8 (0.8) 1002 

Tıp Fakültesi Öğrencileri 24 (23) 9 (8) 106 

TOPLAM 192 (17) 17 (2) 1108 
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Çizelge 3.2. Anket sorularının cevapları ve yüzdeleri (toplam sayı 1108) 

 Sayı Yüzde(%) S. aureus 

taĢıyıcılık 

sayı 

MRSA 

taĢıyıcılık 

sayı 

Cinsiyet Bayan:766 

Erkek:342 

69 

31 

Bayan:111 

Erkek: 81 

Bayan: 9 

Erkek: 8 

Medeni durum Bekar:1103 

Evli: 5 

99 

1 

Bekar:192 

Evli: 0 

Bekar:16 

 Evli:1 

Herhangi bir yerde 

çalıĢmak 

Var: 21 

Yok: 1087 

2 

98 

Var: 6 

Yok: 186 

Var: 0 

Yok: 17 

Evcil hayvan 

bulundurmak 

Evet:83 

Hayır:1025 

7 

93 

Evet: 12 

Hayır: 180 

Evet: 3 

Hayır: 14 

Diyabet hastalığı varlığı Var:3 

Yok:1105 

0.2 

99,8 

Var: 2 

Yok: 190 

Var: 0 

Yok: 17 

Hemodiyalize girmek Var:1 

Yok:1107 

0.1 

99.9 

Var:1 

Yok:191 

Var:0 

Yok:17 

Vücutta kalıcı katater 

varlığı 

Var:9 

Yok:1099 

0.8 

99.8 

Var: 4 

Yok: 188 

Var: 0 

Yok: 17 

Cilt enfeksiyonu varlığı Var:100 

Yok:1008 

9 

91 

Var:16 

Yok:176 

Var:1 

Yok:17 

HIV (AIDS) enfeksiyonu 

varlığı 

Var:0 

Yok:1108 

0 

100 

Var:0 

Yok:192 

Var:0 

Yok:17 

Karaciğer yetmezliği 

bulunmak 

Var:1 

Yok: 1107 

0.1 

99.9 

Var: 1 

Yok: 191 

Var:0 

Yok:17 

Son 1 ay içerisinde 

antibiyotik kullanmak 

Var:365 

Yok:743 

33 

67 

Var: 45  

Yok: 147 

Var: 4 

Yok: 13 

Cerrahi bir iĢlem görmek Var:199 

Yok:909 

18 

82 

Var: 46 

Yok:146 

Var: 5 

Yok:12 

Sigara kullanmak Var:244 

Yok:864 

18 

82 

Var:39  

Yok:153 

Var: 4 

Yok: 13 

Sağlık güvencesi olmak Var: 1063 

Yok:45 

96 

4 

Var: 180 

Yok: 12 

Var: 16 

Yok: 1 

Hastanede yatmak Var:226 

Yok:882 

20 

80 

Var: 42 

Yok: 150 

Var: 3 

Yok:14 

Piercing veya dövme 

varlığı 

Var:37 

Yok: 1071 

3 

97 

Var: 5 

Yok:187 

Var: 0 

Yok: 17 

Sıklıkla kullanılan sabun 

çeĢidi 

Sıvı:888 

Katı:220 

80 

20 

Sıvı: 156 

Katı:36 

Sıvı: 14 

Katı: 3 

EĢyaları ortak kullanmak Evet:83 

Hayır:1025 

7 

93 

Evet: 13 

Hayır: 179 

Evet: 1 

Hayır:16 

Tüyleri giderme alıĢkanlığı DıĢarıda:167 

Jilet:232 

Kendi:709 

15 

21 

64 

DıĢarıda: 29 

Jilet:36 

Kendi: 127 

DıĢarıda: 1 

Jilet: 7 

Kendi: 9 

Banyo eĢyalarını ortak 

yıkama alıĢkanlığı 

bulunmak 

Var: 91 

Yok: 1017 

8 

92 

Var: 17 

Yok:175 

Var: 1 

Yok: 16 

Erkeklerin tıraĢ olma 

çeĢidi 

DıĢarıda:36 

Kendi:1072 

3 

97 

DıĢarıda: 2 

Kendi: 190 

DıĢarıda: 1 

Kendi: 16 
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Çizelge 3.3. MSSA ve MRSA‟nın ÇeĢitli Antibiyotiklere Direnç Oranları 

 
 

Antibiyotikler 

MSSA (n:175) 

Sayı(%) 

MRSA (n:17) 

Sayı (%) 

 

p değeri 

Penisilin 142 (81) 17 (100) 0,049 

Eritromisin 10 (6) 17 (100) 0,000 

Gentamisin 0 15 (88) 0,000 

Linezolid 1 (0.5) 3 (18) 0,000 

Siprofloksasin 0 15 (88) 0,000 

Klindamisin 0 16(94) 0,000 

Tetrasiklin 4 (3) 16(94) 0,000 

Trimethoprim/sulfametoksazol 0 2(12) 0,000 

Levofloksasin 0 15 (88) 0,000 

Vankomisin 0 0 0,000 

 

Stapylococcus aureus‟larda mecA geni için 162 bp‟da bant varlığı, nuc geni 

için ise 279 bp‟da bant varlığı pozitif olarak değerlendirildi. Saptanan 192 S. aureus 

suĢunun 17‟sinde mecA geni pozitif bulundu.  

 

Ġndüklenebilir dormant dirençli MRSA tespit edilemedi çünkü mecA geni 

pozitif fakat metisiline duyarlı olan suĢ saptanamadı.  

 

 

    ġekil 3.1.  nuc ve mecA geni PZR sonuçları 

 

On yedi MRSA suĢunun SCCmec tipleri tanımlandı. Yurtta kalan üniversite 

öğrencilerinden izole edilen iki suĢ SCCmec tip II, iki suĢ SCCmec tip IIIA ve bir suĢ 

SCCmec tip IV olarak belirlendi, 2 örnek ise tiplendirilemedi. Tıp fakültesi 

öğrencilerinden izole edilen 9 MRSA suĢu SCCmec tip IIIA olarak tanımlandı, bir 

suĢ ise tiplendirilemedi. 
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ġekil 3.2. SCCmec geni PZR sonuçları 

 

Çizelge 3.4 MRSA pozitif suĢların SCCmec tipleri 

 

 Tip II TipIIIA Tip IV Tipi 

belirlenemeyenler 

Toplam 

Yurtta kalan üniversite 

öğrencileri 

2 2 1 2 7 

Tıp fakültesinde 

okuyan öğrenciler 

- 9 - 1 10 

TOPLAM 2 11 1 3 17 

 

 

ÇalıĢmada PFGE ile 5 pulsotip (klon) (A-E) saptandı. SuĢların ikisinin A 

pulsotipi, dokuzunun B pulsotipi, ikisinin C, birinin D ve üçünün E pulsotipine ait 

olduğu belirlendi. Ġzolatlar arasına pulsotip A, B ve E‟nin farklı subtiplerinin 

(varyantlarının) olduğu tespit edildi. En geniĢ pulsotipi B pulsotipi oluĢturmaktaydı 

(%52.9). B pulsotipindeki 9 izolatın 5‟i B1 ve 4‟ü B2 olarak tanımlandı. 
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ġekil 3.3. PFGE sonuçları  

 

Hastane klonu olarak düĢündüğümüz B pulsotipi yurtta kalan 3 öğrencide 

tespit edildi. Bu suĢlardan ikisi SCCmec tip IIIA ve SCCmec tip II, diğer suĢ ise 

yapılan yöntemle tiplendirilemeyen suĢ oldu. Anket sonuçlarına göre bu kiĢilerin 

hastanede yatma öyküsünün olduğu belirlendi.  

 

Saptanan pulsotiplerin yurtta kalan öğrenci ve tıp fakültesinde okuyan 

öğrenciler arasında belirli bir dağılım göstermediği görüldü. 
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4. TARTIġMA 

 

Staphylococcus aureus insanda hastalık etkeni olarak sık rastlanan, virülansı 

yüksek bir mikroorganizmadır. 1950‟li yıllarda birçok antibiyotiğe direnç kazanmıĢ 

ve 1961 yılında ise metisiline karĢı dirençli Staphylococcus aureus suĢlarında çoklu 

antibiyotik direnci problemi ortaya çıkmıĢ ve stafilokoklar “sorunlu” 

mikroorganizmalar arasına girmiĢtir (Tambic ve ark. 1997, Günaydın ve ark. 2002). 

 

Nazal S. aureus taĢıyıcılığı gerek toplum kaynaklı, gerekse hastane kaynaklı 

stafilokokal infeksiyonların oluĢumunda önemli bir risk faktörüdür. Birçok hastanede 

endemik hale gelmiĢ olan MRSA için de kaynak genelde kolonize veya infekte olan 

hasta ya da sağlık çalıĢanları olmaktadır. MRSA özellikle burun mukozasında 

taĢınması sebebiyle önemlidir, çünkü bunlar çoklu ilaç direncine sahip 

bakterilerdendir. Hatta bazı araĢtırmalarda cilt ve yumuĢak doku infeksiyonlarına 

neden olmasının yanı sıra ölümcül, sistemik infeksiyonlara da neden oldukları 

bildirilmiĢtir (Maier ve ark. 2005).  

 

Burunda taĢıyıcılık ve infeksiyonlar arası en belirgin iliĢki cerrahi alan 

infeksiyonları ve diyaliz hastalarındaki infeksiyonlarda belirlenmiĢtir (Öncül 2006). 

Hemodiyaliz hastalarında ve cerrahi alan enfeksiyonlarında nazal mupirosin 

uygulamasıyla enfeksiyon oranlarında belirgin olarak azalma görülmesi çalıĢmalarda 

gösterilmiĢtir (Kluytmans ve ark. 1995, Turner ve ark. 1998). 

 

Staphylococcus aureus suĢlarında β-laktamaz üretimine bağlı penisilin direnci 

penisilinin kullanıma girmesinden kısa süre sonra rapor edilmiĢ, XX. yüzyılın 2. 

yarısından itibaren yaygın olarak görülmeye baĢlamıĢtır (Spink ve Ferris 1945). 

Günümüzde hastane kaynaklı S. aureus izolatlarının %95‟ten fazlası β-laktamaz 

üretmektedir. 

 

Son yıllarda özellikle MRSA‟ların etken olduğu enfeksiyonların artması ve 

bunların tedavisinde karĢılaĢılan zorluklar, çözülmesi gereken önemli problemler 

olarak bildirilmektedir (Kloos ve Bannerman 1995).  

 

Hidron ve ark. (2005)‟nın yaptığı çalıĢmada MRSA taĢıyıcılığında risk 

faktörleri olarak son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanımı, cilt ve yumuĢak doku 

enfeksiyonu, son 12 ay içinde hastanede yatma ve HIV enfeksiyonu anlamlı 
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bulunmuĢtur. MRSA taĢıyıcılığı, hasta popülasyonunun demografik ozellikleri, altta 

yatan hastalık ve hastane ile iliĢkilerinin fazlalığı, %11 gibi yuksek oranda 

HIV(+)‟liği ile açıklanmıĢtır. 

 

Bizim çalıĢmamıza alınan 766‟sı bayan 342‟si erkek 1108 kiĢide S. aureus 

taĢıyıcılığı açısından cilt enfeksiyonu 100 kiĢide (%9), cerrahi bir iĢlem görme 199 

kiĢide (%18), piercing veya dövme varlığı 37 kiĢide (%3) ve sıklıkla sıvı sabun 

kullanımı 880 kiĢide (%80) risk faktörü olarak belirlenmiĢtir. MRSA olarak tespit 

edilen 17 suĢun 9‟u tıp fakültesinde (%53) okuyan öğrencilerden izole edilmiĢtir. 

Hastanede bulunmanın MRSA için risk faktörü olduğu saptanmıĢtır. 

 

Metisiline dirençli stafilokokların prevalansı ülkeler arasında farklılık 

göstermektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde %1‟in altında iken, Güney Avrupa 

ülkelerinde, Amerika‟da ve bazı Asya ülkelerinde %50‟lere ulaĢmıĢtır. Amerika 

BirleĢik Devletleri (ABD) yoğun bakım ünitelerinde ise bu oran %60‟ları aĢmıĢtır 

(Shorr 2007, Hawkey 2008).  

 

MRSA özellikle burun mukozasında taĢınması sebebiyle önemlidir. Sağlıklı 

bireylerin %10-35‟i bir suĢu her zaman, %20–75 aralıklı olarak taĢıyıcı iken %5–50 

oranında kiĢi neredeyse hiçbir zaman taĢıyıcılık göstermez (Kluytmans ve Wertheim 

2005). Populasyonun 1/3‟ünün sürekli S. aureus ile kolonize halde olduğu, 1/3‟ünün 

geçici olarak farklı S. aureus suĢlarını taĢıdığını, 1/3‟ünün ise S. aureus 

kolonizasyonuna dirençli olduğunu göstermiĢtir (Kluytmans 1997).  

 

MRSA, ülkemizde de hastane infeksiyonu etkenleri içinde ilk sıralarda yer 

almakta ve yıllar içinde görülme sıklığında artıĢ saptanmaktadır (Arslan ve ark. 

1997). 

Yurdumuzda yapılan çalıĢmalarda toplumda burunda S. aureus taĢıyıcılığını 

Poyraz ve ark. %14, Baykam ve ark. %18.4, Demirpek ve ark. %18.6 oranlarında 

saptamıĢlardır (Poyraz ve ark. 1999, Bilgehan 2004, Baykam ve ark. 2005, Demirpek 

ve ark. 2005). 

 

Toplumda sağlıklı eriĢkinlerde nazal S. aureus taĢıyıcılık oranı % 10-20 iken 

hastane personelinde bu oran %20.3-43.6‟ya kadar çıkabilmektedir (Öncül 2006). 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22J.+A.+J.+W.+Kluytmans%22
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Hastane ortamında veya bakımevinde bulunma burunda MRSA taĢıyıcılığı yönünden 

önemli risk faktörleridir, bu bizim çalıĢmamızda da bu Ģekilde saptanmıĢtır.  

 

Lee ve ark. (1999) evde yaĢayan yaĢlılarla bakımevinde kalan yaĢlıları 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında evde kalanlarda %27 S. aureus kolonizasyonu, 1 

kiĢide ise MRSA kolonizasyonu saptanırken; bakımevinde kalanlarda %29 S. aureus 

kolonizasyonu bulunmakla birlikte, %31 oranında metisilin direnci saptanmıĢtır. 

Kalabalık ortamda yaĢama ve bakımevinde kalmanın nazal kolonizasyon için risk 

faktörleri arasında olduğu belirtilmiĢtir. S. aureus’un nazal taĢıyıcılık sıklığı Ġtalya‟da 

Zanelli ve ark. (2002) tarafından %30.5 olarak, daha geniĢ bir çalıĢmada Kluytmans 

ve ark. (1997) tarafından normal populasyonda %19-55.1, hemodiyaliz hastalarında 

ise %30.1-84.4 olarak bildirilmiĢlerdir. Lu ve ark. (2005) yaptığı bir çalıĢmada, 

toplumdan 1838 kiĢi ve 393 hastane çalıĢanından burun sürüntüsü kültürü alınarak 

nazal S. aureus ve MRSA taĢıyıcılığı araĢtırılmıĢtır. S. aureus taĢıyıcılığını toplumda 

%25.2 hastane çalıĢanlarında %19.1 tespit edilmiĢ fakat hastane çalıĢanlarında 

MRSA oranını %7.63, toplumda ise %3.5 olarak bulunmuĢtur. Bearman ve ark. 

(2010) yaptığı çalıĢmada yaĢ ortalaması 23.5, %89 „u (n=890) üniversite öğrencisi 

olan 1000 kiĢide yaptıkları çalıĢmada %1.6 (n=16) CA-MRSA ve %1.4 (n=14) ID-

MRSA tespit edilmiĢtir. Ġleri yaĢ ve köpek sahibi olmak risk faktörü olarak 

gösterilmiĢtir. 

 

Dündar ve ark. (1994) 1994‟te hasta ve hastane personeli üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada S. aureus taĢıyıcılığı %33.1, izole edilen kökenler içerisinde ise metisilin 

direncini %2.6 olarak saptamıĢlardır. TaĢıcılık oranı en yüksek temizlik personelinde 

saptanmıĢtır. Bu sonucun hastaya ve hasta atıklarına en fazla temas eden grubun 

temizlik personeli olmasına bağlanmıĢtır. S. aureus nazal taĢıyıcılığını normal 

populasyonda %28, hastane laboratuvar personelinde %31.5 oranında tespit 

edilmiĢtir (Karabiber 1991). Caner ve ark. (1998) 408 hastane personelinde %27.4 

oranında S. aureus nazal taĢıyıcılığı saptamıĢlardır. Durmaz ve ark. (1999) tarafından 

yapılan bir çalıĢmada sağlık çalıĢanlarında toplam nazal S. aureus taĢıyıcılığı %32, 

MRSA taĢıyıcılığı ise %11 olarak bildirilmiĢtir. Toplumda 61 kiĢide yapılan 

araĢtırmada ise nazal S. aureus taĢıyıcılığı %33 olarak bulunmuĢ, MRSA 

taĢıyıcılığına ise rastlanmamıĢtır. AraĢtırmacılar sağlık personeli ve toplumda nazal 

S. aureus taĢıyıcılığının benzer bulunduğunu (%32 ve %33) ve sağlık personeli 
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olmanın, S. aureus taĢıyıcılığında etkili olmadığını belirtmiĢtir. Toplumda MRSA 

taĢıyıcısına rastlanılmazken, hastane personelinde bu oran %11 olarak bildirilmiĢtir. 

 

TaĢıyıcılık oranları yaĢ, ırk, cinsiyet, hastanede yatıĢ öyküsü, antibiyotik 

kullanımı, altta yatan hastalıkların varlığı (diyabet, hemodiyaliz hastaları, vb.), 

hijyenik alıĢkanlıklar, giyim tarzı, kateter mevcudiyeti, gibi birçok faktörden 

etkilenmektedir. Sağlık personeli (doktorlar, hemĢireler, hasta bakıcıları vb.), 

intravenöz ilaç kullananlar, uyuĢturucu madde bağımlıları, dermatolojik hastalığı 

olanlar (ekzama gibi) ve HIV pozitif hastalarda taĢıyıcılık oranları genel popülasyona 

göre daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca, taĢıyıcı kiĢilerin aile bireylerinde de 

taĢıyıcılık daha yaygın görülmektedir (Moreno ve ark 1995, Kluytmans ve ark. 1997, 

Kluytmans ve Wertheim 2005). 

 

MRSA kolonizasyonunun yıllar sürebileceğine, hastaneden ya da toplumdan 

kazanılan MRSA‟nın klinik hastalık tablosu geliĢene kadar fark edilmeyeceğine, 

toplum kaynaklı MRSA ifadesinin aslında bakterinin toplumdan kazanılmasından 

ziyade kolonizasyon ya da enfeksiyonun toplumda saptanması anlamına geldiğine 

dikkat çekilmektedir. Aynı makalede risk faktörlerine bakılmaksızın %21 olarak 

hesaplanan TK-MRSA oranının, aynı çalıĢmalar risk faktörleri dikkate alınarak 

incelendiğinde %0.2‟ye düĢtüğü belirtilmiĢtir (Salgado ve ark. 2003). 

 

Bizim çalıĢmamızda 1002 örnek yurtta kalan üniversite öğrencilerden, 106 

örnek ise tıp fakültesi öğrencilerinden alınmıĢtır. 1108 örnekten 192‟sinde (%17) S. 

aureus kolonizasyonu görülmüĢtür. Tıp fakültesi öğrencilerinde burunda S. aureus 

taĢıyıcılığı (%23) ile yurtta kalan öğrencilerinde burunda S. aureus taĢıyıcılığı (%17) 

açısından istatistiksel olarak fark bulunmamıĢtır (p>0.05). Yurtta kalan üniversite 

öğrencilerinde MRSA oranı %0.8 iken, tıp fakültesi öğrencilerinde bu oran %8 

olarak saptanmıĢtır. MRSA taĢıyıcılığı açısından yurtta kalan öğrenciler ile tıp 

fakültesi öğrencileri arasında istatistiksel olarak fark bulunmuĢtur. (p<0.05). Elde 

ettiğimiz sonuçlar, literatürlerdeki sonuçlarla karĢılaĢtırıldığında, MRSA 

taĢıyıcılığında hasta ile temasın risk oluĢturduğunu göstermektedir. 

 

S. aureus penisiline karĢı direnç geliĢtiren ilk bakteridir. Bu bakteri diğer 

antibiyotiklerin yanı sıra, pek çok bakterinin direnç geliĢtiremediği metisilini bile 

etkisiz kılmıĢtır (Durmaz 2001). Metisiline dirençli stafilokok suĢlarının tüm beta 
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laktam antibiyotiklere ve beta-laktam/beta laktamaz inhibitör kombinasyonlarına 

direnç gösterdiği bilinmektedir. Aynı zamanda bu bakterilerin genellikle 

makrolidlere, aminoglikozidlere, kinolonlara, TMP/SMX‟e de dirençli olduğu 

belirtilmektedir (Verhoef  ve Schmitz 1999). 

 

Alghaithy ve ark. (2000) yaptığı çalıĢmada, hastane dıĢındaki MRSA 

suĢlarında çoğul antibiyotik direnci %8 iken, hastane personelinde bu oran %44 

olarak bulunmuĢtur (p<0.01). Toplumdaki MRSA sıklığı (%11) literatürde 

bildirilenlerden daha yüksek bulunmuĢ ve bölgesel antibiyotik kullanımına dikkat 

edilmesi vurgulanmıĢtır. 

 

Sağlıklı kiĢilerden izole edilen TK-MRSA suĢlarının antimikrobiyal 

duyarlılıklarına bakıldığında, Creech ve ark. (2005) izole ettikleri 46 MRSA 

suĢundan 45‟inin (%97,8) gentamisin, rifampin ve trimetoprim/sulfametoksazol, 21 

inin (%55,7) eritromisin ve 34‟ünün (%74,9) klindamisine karĢı duyarlı olduğu; 

Kuehnert ve ark. (2006) ABD‟nde izole ettikleri 75 MRSA suĢundan hepsinin 

(%100) vankomisin, gentamisin ve trimetoprim/sulfametoksazol, 19‟unun (%25,3) 

eritromisin, 51‟inin (%68,0) klindamisine karĢı duyarlı ve hepsinin (%100) penisiline 

karĢı dirençli olduğu bildirilmiĢtir. 

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda Demirdal ve ark. (2006) Afyon‟da izole 

ettikleri dokuz MRSA izolatının hepsinin (%100) vankomisin ve teikoplanine karĢı 

duyarlı olduğunu bildirmiĢlerdir. Çıtak ve Karaçocuk (2004) yaptıkları çalıĢmada 

toplum kaynaklı 50 MRSA izolatında vankomisin duyarlılığını %100 (50/50), 

netilmisin duyarlılığını %72,0 (36/50), fusidik asit duyarlılığını ve levofloksasin 

duyarlılığını %42,0 (21/50), kloramfenikol duyarlılığını %58,0 (29/50), 

siprofloksasin duyarlılığını %46,0 (23/50), tetrasiklin ve eritromisin duyarlılığını 

%16,0 (8/50) ve gentamisin duyarlılığını %30,0 (15/50) olarak bildirmiĢlerdir. 

 

Bizim çalıĢmamızda, baĢta penisilinler olmak üzere çeĢitli antibiyotik 

gruplarına değiĢen oranda direnç saptanmıĢtır. MSSA olan suĢlarda (n=175) en 

yüksek direnç oranı penisiline gözlenmiĢtir (%81). Bu suĢlarda eritromisine %6, 

tetrasikline ise %3 oranında direnç gözlenmiĢtir.  MRSA olan suĢların (n=17) 

tamamında penisilin ve eritromisine (%100) karĢı direnç gözlenmiĢtir. SuĢların 
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hiçbirinde vankomisin direnci tespit edilememiĢtir. MRSA olan suĢlarda gentamisin, 

siprofloksasin, levofloksasine karĢı % 88; tetrasiklin ve klindamisine karĢı %94, 

linezolide karĢı %18 ve trimetroprimsulfametoksazole karĢı ise %12 direnç 

saptanmıĢtır. 

 

Metisiline dirençli olan tüm stafilokok izolatlarında mecA geni bulunur. 

mecA geni, stafilokokal kaset kromozomu (Staphylococcal Cassette Chromosome 

mec; SCCmec) olarak adlandırılan kaset bölgesinde yerleĢim göstermektedir. 

Yapılan bir çalıĢmada HK ve TK MRSA‟ların farklı SCCmec yapısı ve toksin genleri 

içerdiği bildirilmiĢtir (Vandenesch ve ark. 2003, Deurenberg ve Stobberingh 2008). 

SCCmec tip II ve tip III taĢıyan HK-MRSA izolatlarında metisilinin yanısıra 

makrolid, klindamisin, streptogramin B ve tetrasiklin direnci de görülürken; TK-

MRSA izolatları sıklıkla klindamisin, trimetoprim-sulfametoksazol, tetrasiklin, 

gentamisin, florokinolonlar ve kloramfenikole karĢı duyarlı olduğu bildirilmiĢtir 

(Deurenberg ve ark. 2007, Shorr 2007). 

 

Türkiye‟den yapılan çalıĢmalarda HK-MRSA suĢlarında tip III‟ün baskın 

olduğu görülmüĢtür (Akoglu ve ark. 2010, Kılıç ve ark. 2008). HK-MRSA suĢlarında 

%61.8 tip III, %34.5 tip IIIb ve %2.7 tip IV bildirilmiĢtir (Akoglu ve ark. 2010). HK-

MRSA suĢlarında SCCmec tip III (%93.8)‟ün; TK-MRSA suĢlarında ise SCCmec 

tipIIIb (%41.2)‟nin baskın olduğu bildirilmiĢtir (Karahan ve ark. 2008). 

 

Kandan izole edilen HK-MRSA suĢlarının %60‟ında SCCmec tip IV 

saptamıĢlardır (Gonzalez ve ark. 2006). SCCmec tip IV‟ün deri ve yumuĢak doku 

enfeksiyonlarıyla iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir (Yamamoto ve ark. 2010). Günümüzde 

ise TK izolatlarla iliĢkili SCCmec tip IV içeren MRSA izolatları nozokomiyal 

salgınlara yol açmakta, hastaneye ait olduğu düĢünülen SCCmec yapısı içeren MRSA 

izolatları ise toplumdan izole edilmektedir (Zaoutis ve ark. 2006, Valsesia ve ark. 

2010). 

 

Patel ve ark. (2008) 58 TK-MRSA suĢunun 36‟ sını (%62,0) SCCmec tip IV, 

15‟ ini (%26,0) tip II olarak tanımlamıĢ, 7‟ sini (%12,0) tiplendirememiĢlerdir. 

Hisata ve ark. (2005) 44 TK-MRSA suĢunun 30‟ unu (%68,1) SCCmec tip II ve 14‟ 

ünü (%31,9) tip IV olarak tanımlamıĢlardır. 
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Bizim çalıĢmamızda tip II, IIIa, IV gibi farklı SCCmec tipleri gözlenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda, hem deri ve yumuĢak doku enfeksiyonları hem de diğer 

enfeksiyonlarda etken olan MRSA suĢlarında SCCmec tip III-benzeri paternin baskın 

olduğu görülmüĢtür. SCCmec tip IV ve tip V taĢıyan suĢların saptanması, TK-MRSA 

yayılımının artabileceğine iĢaret etmektedir. Bu nedenle sürveyans çalıĢmalarına 

duyulan gereksinim devam etmektedir (Kwon ve ark. 2006, Kluytmans Vandenbergh 

ve Kluytmans 2006) . 

 

MRSA taĢıyıcılığının epidemiyolojisi ve tiplendirmesi incelenirken elde 

edilen izolatların epidemiyolojik özelliklere bağlı olarak genotiplerin uyumlu olup 

olmaması önemlidir. PFGE yöntemi ile MRSA izolatları arasında benzerlik olup 

olmadığını gösterebilecek yöntemdir. 

 

S. aureus örneklerinin tiplendirilmesiyle ilgili çeĢitli fenotipik ve genotipik 

metodlar tanımlanmıĢtır. Ancak bu metotlar içerisinde PFGE özellikle MRSA‟ların 

tiplendirilmesinde altın standart olarak kabul edilmiĢtir (Saulnier ve ark. 1993). 

Toplumsal kaynaklı ve hastane kaynaklı MRSA izolatlarının SCCmec tipleri, PFGE 

(Pulsed field gel electrophoresis) paternleri birbirinden farklılık gösterir.  

 

Montesinos ve ark. (2002) yaptığı çalıĢmada 124 MRSA örneği incelenmiĢ 3 

farklı PFGE tipi bulunmuĢtur. Bunlar A (12 alt tip), B (2 alt tip) C‟dir. A1 en sık 

rastanan alt tiptir (%61) ve tüm epidemilerden sorumludur. A alt tiplerinin çoğu 

(81.6) hastane kökenli, B alt tiplerinin çoğu (%84.6) toplum kökenlidir. ABD‟ de 

USA100 ve USA200 pulsotipleri HK-MRSA enfeksiyonlarının önemli bir 

bölümünden sorumluyken, USA300 ve USA400 ise TK-MRSA enfeksiyonlarından 

sorumludur. TK-MRSA‟lar genellikle deri ve yumuĢak doku enfeksiyonları (apse, 

follikulit vb.) ile pnömoniye yol açarken, HK-MRSA‟lar kan akımı enfeksiyonları, 

solunum yolu enfeksiyonları ve cerrahi yara enfeksiyonları gibi klinik tablolara yol 

açarlar. TK-MRSA‟lar günümüzde özellikle acil servis yoğun bakım ünitelerinde, 

yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ve hapishanelerde meydana gelen 

enfeksiyonların önemli bir etkeni haline gelmiĢtir (Rehm ve Tice 2010). 

 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde mahkumlar, atletler, futbolcular gibi farklı 

bölgelerden ve farklı gruplardan izole edilen TK-MRSA izolatlarının aynı USA300 
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PFGE tipine sahip olduğu bildirilmiĢ ve bu klon epidemiyolojik klon olarak 

tanımlanmıĢtır (McDougal ve ark. 2003). 

 

Layton ve ark. (1995) hastane ve toplum kaynaklı MRSA infeksiyonlarının 

epidemiyolojisini inceledikleri çalıĢmalarında, 68 MRSA suĢunun PFGE ile analizini 

yapmıĢlar. Hem toplum kaynaklı hem de hastane kaynaklı MRSA izolatlarında farklı 

bant paternlerini saptamıĢlar, bu nedenle hastalar arasındaki çapraz bulaĢın az olduğu 

sonucuna varmıĢlardır. 

 

Ülkemizde MRSA izolatlarının tiplendirilmesinde PFGE ile yapılan 

çalıĢmalar az sayıdadır. Erciyes Üniversitesi‟nde yapılan çalıĢmada PFGE ile analizi 

sonucu 80 MRSA suĢunda 10 ana klon saptanmıĢ ve bu suĢların %76.3‟ünün tek bir 

klona ait bulunmuĢtur (Aygen ve ark. 2004). Öztop ve ark. (2004) çalıĢmasında 43 

MRSA izolatının tümünün sekiz alt tipe sahip tek bir PFGE tipi olduğu saptanmıĢtır. 

Elçi (2005) ise dokuz TK-MRSA ve 76 HK-MRSA olmak üzere toplamsa 85 MRSA 

suĢundan biri %55 baskın olmak üzere 4 farklı PFGE tipi saptamıĢtır.  

 

Bizim çalıĢmamızda ise PFGE ile 5 pulsotip (klon) (A-E) saptanmıĢtır. 

SuĢların ikisinin A pulsotipi, dokuzunun B pulsotipi, ikisinin C, birinin D ve üçünün 

E pulsotipine ait olduğu belirlenmiĢtir. Ġzolatlar arasına pulsotip A, B ve E‟nin farklı 

subtiplerinin (varyantlarının) olduğu tespit edilmiĢtir. En geniĢ pulsotipi B pulsotipi 

oluĢturmuĢtur (%52.9). B pulsotipindeki 9 izolatın 5‟i B1 ve 4‟ü B2 olarak 

tanımlanmıĢtır. B pulsotipindeki 9 izolatın 6‟sı tıp öğrencilerinden 3‟ü yurtta kalan 

diğer öğrencilerden izole edilmiĢ ve bunların anket sonuçları incelendiğinde 

hastanede yatma öykülerinin olduğu görülmüĢtür.  B pulsotipine ait olarak belirlenen 

suĢların hastane kökenli olduğu düĢünülmüĢtür.  

 

Fenotipik olarak metisiline duyarlı, mecA geni pozitif olma durumu 

indüklenebilir dormant metisilin direnci (ID-MRSA) olarak adlandırılır (Kampf ve 

ark. 2003). Kampf ve ark. (2003) 447 sağlık personelinden 6‟sı doktor, 1‟i 

hemĢireden olmak üzere %1.6 (n=7) ID-MRSA saptamıĢlardır.  Bearman ve ark. 

(2010) yaptıkları çalıĢmada 1000 katılımcıdan aldıkları örnekte %1.4 (n=14) 

oranında ID-MRSA kolonizasyonu tespit ettiklerini bildirmiĢlerdir. Bizim 

çalıĢmamızda ise ID-MRSA tespit edilmemiĢtir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

ÇalıĢmamızda yurtta kalan 1002 üniversite öğrencisinden ve tıp fakültesinde 

okuyan 106 öğrenciden alınan toplamda 1108 örnekten 192‟sinde burunda S. aureus 

taĢıyıcılığı saptandı.192 suĢun 168‟i yurtta kalan üniversite öğrencilerinden, 24‟ü tıp 

fakültesinde okuyan öğrencilerden izole edildi. 

 

Tıp Fakültesi öğrencilerinde burunda S. aureus taĢıyıcılığı (%23) ile yurtta 

kalan öğrencilerin de burunda S. aureus taĢıyıcılığı (%17) açısından istatistiksel 

olarak fark bulunmamıĢtır. Yurtta kalan üniversite öğrencilerinde MRSA oranı %0.8 

iken, tıp fakültesi öğrencilerinde bu oran %8 olarak saptanmıĢtır. MRSA taĢıyıcılığı 

açısından yurtta kalan öğrenciler ile tıp fakültesi öğrencileri arasında istatistiksel 

olarak fark bulunmuĢtur (p<0.05). Bu sonuç, MRSA taĢıyıcılığında hasta ile temasın 

risk faktörü oluĢturduğunu göstermektedir. 

 

Alınan 1108 örnekten metisilin dirençli S. aureus olarak tanımlanan 17 suĢun 

farklı pulsotiplerinin (A-E) olduğu görüldü. En geniĢ pulsotipi B pulsotipi 

oluĢturmaktaydı. B pulsotipindeki 9 izolatın 5‟i B1 ve 4‟ü B2 olarak tanımlandı. B 

pulsotipindeki 9 izolatın 6‟sı tıp öğrencilerinden 3‟ü yurtta kalan diğer öğrencilerden 

izole edildi ve bunların anket sonuçları incelendiğinde hastanede yatma öykülerinin 

olduğu görüldü.  B pulsotipine ait olarak belirlenen suĢların hastane kökenli olduğu 

düĢünüldü. 

 

Metisiline duyarlı, mecA geni pozitif olma durumu indüklenebilir dormant 

metisilin direnci (ID-MRSA) olarak değerlendirilir. Bizim çalıĢmamızda ise ID-

MRSA tespit edilmemiĢtir. 

 

MRSA izolatlarının kökeninin bilinmesi seçilecek ampirik tedavi için 

önemlidir. TK-MRSA izolatlarının toplumda görülen deri ve yumuĢak doku 

enfeksiyonlarının endemik sebebi haline gelmesi, tedavi rehberlerinin hazırlanmasını 

gerektirecektir. Doğru tanımlamalarla birlikte yapılacak hastane ve toplum temelli 

sürveyans çalıĢmaları ve izolatların moleküler mikrobiyolojik analizi, MRSA 

epidemiyolojisinin ve evriminin anlaĢılmasını sağlayacaktır. 
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6. ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

                SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Yurtta Kalan Öğrencilerde Toplumsal Kaynaklı Metisilin Dirençli (TK-MRSA) 

ve Ġndüklenebilir Dormant Metisilin Dirençli Stapylococcus aureus (ID-MRSA) 

TaĢıyıcılığının ve TaĢıyıcılarda Üreyen SuĢlarda Klonal ĠliĢkinin AraĢtırılması 

 

 

Gamze DEMĠREL  

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ/ KONYA-2013 

 

Stapylococcus aureus hastane ve toplumsal kaynaklı enfeksiyonlara neden olan önemli bir 

insan patojenidir. Ġnsanların yaklaĢık %30‟u S. aureus‟u burunda ve vücudun diğer kısımlarında 

taĢırlar. Bu çalıĢmanın amacı, indüklenebilir dormant metisilin dirençli S. aureus‟un üniversite 

öğrencilerindeki burun kolonizasyonunu belirlemektir. 

 

 Sağlıklı öğrencilerin burun kültürleri alındı. S. aureus‟a benzeyen tüm koloniler 

konvansiyonel yöntemler ve stapyloslide lateks test ile tanımlandı (Becton Dickinson, Sparks, USA). 

Antibiyotik duyarlılık testleri ve metisilin direnci Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile CLSI 

önerileri doğrultusunda belirlendi. Vankomisin duyarlılığı E-test ile araĢtırıldı. Tüm S. aureus‟larda 

mecA genleri varlığı PCR ile belirlendi. SCCmec tipleri ise türe özgü primerlerin kullanılması ile 

tespit edildi. MRSA‟ların klonal iliĢkisi PFGE yöntemi ile araĢtırıldı. 

 

AraĢtırmaya alınan 1108 öğrenciden %17 (n=192)‟sinin S. aureus ile kolonize olduğu 

görüldü. Ġzolatların %91 (n=175)‟i metisiline duyarlı, %9 (n=17)‟u metisiline dirençli olarak bulundu. 

S. aureus‟lardan %91 (n=175)‟inin mecA geni negatif (MSSA), %9 (n=17)‟unun mecA geni pozitif 

bulundu. Metisiline duyarlı olup mecA geni pozitif olan suĢ yani indüklenebilir dormant metisilin 

direnci bulunamadı. Ġzolatlardan 2‟sinin SCCmec tip III, 11‟inin SCCmec varyant IIIA ve 1‟inin 

SCCmec tip IV olduğu tespit edildi. mecA pozitif olan 3 örneğin ise SCCmec sınıflandırması 

yapılamadı. Tüm suĢlar vankomisine duyarlı bulundu. S. aureus‟un diğer antibiyotiklere duyarlılıkları 

trimetoprim / sulfametoksazol için %97.4, linezolid ve levofloksasin için %99,  klindamisin için 

%95.3, tetrasiklin ve gentamisin için %92.2, eritromisin için %84.9 ve penisilin için %22.4 bulundu. 

PFGE ile 5 pulsotip (klon) (A-E) saptandı. SuĢların ikisinin A pulsotipi, dokuzunun B pulsotipi, 

ikisinin C, birinin D ve üçünün E pulsotipine ait olduğu belirlendi.  En geniĢ pulsotipi B pulsotipi 

oluĢturmaktaydı (%52.9). B pulsotipindeki 9 izolatın 5‟i B1 ve 4‟ü B2 olarak tanımlandı. B 

pulsotipindeki 9 izolatın 5‟i B1 ve 4‟ü B2 olarak tanımlandı. B pulsotipindeki 9 izolatın 6‟sı tıp 

öğrencilerinden 3‟ü yurtta kalan diğer öğrencilerden izole edildi ve bunların anket sonuçları 

incelendiğinde hastanede yatma öykülerinin olduğu görüldü.  B pulsotipine ait olarak belirlenen 

suĢların hastane kökenli olduğu düĢünüldü. 
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 MRSA taĢıyıcılığı  oranı tıp fakültesi öğrencilerinde, yurtta kalan öğrencilere oranla daha 

yüksek saptanmıĢtır. Hastanede bulunmanın MRSA taĢıyıcılığı açısından risk olduğu saptanmıĢtır. 

Hastane personeli koruyucu önlemler konusunda eğitilmelidir. Hastane ve toplum temelli sürveyans 

çalıĢmalarının ve izolatların moleküler mikrobiyolojik analizinin yapılması MRSA epidemiyolojisinin 

ve evriminin anlaĢılmasını sağlayacaktır. 

 

 

Anahtar Sözcükler: MRSA; PFGE; ID-MRSA 
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7. SUMMARY 

 

Nasal carriage of inducible dormant and community-associated methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus in university students living at youth hostels and investigation of the 

clonality of the isolated strains 

 
Staphylococcus aureus is an important human pathogen causing both hospital and 

community acquired infections. Approximately 30% of people carry S. aureus in the anterior nares 

and on the other parts of their body. The aim of this study was to determine nasal colonization of 

university students with inducible dormant and methicillin-resistant S. aureus. 

 

Nasal surveillance cultures were performed in healthy students. All colonies resembling S. 

aureus were identified by conventional methods and Staphyloslidelatex test (BectonDickinson, 

Sparks, USA). Antibiotic susceptibility tests and oxacillin resistance were determined by Kirby-Bauer 

disk diffusion method as recommended by CLSI. Vancomycin susceptibility was investigated by E-

test. All S. aureus isolates were investigated by PCR for the presence of the mecA gene. SCCmec 

types were determined by the use of specific primers. Clonal relation of MRSA strains was 

investigated by PFGE method. 

 

Of the 1108 university students, 17% (n=192) was colonized by S. aureus. Of the isolates 

91% (n=175) was methicillin susceptible, 9% (n=17)was methicillin resistant. Ninety one percent 

(n=175) of S. aureus was mecA gene-negative (MSSA), while 9% (n= 7)was mecA gene-positive. 

Inducible dormant MRSA was not investigated because methicillin-susceptible mecA-positive S. 

aureus isolate was not detected. Of the isolates, 2 were harboring SCCmec type III, 11 SCCmec 

variant IIIA, and 1 SCCmec type IV. Three isolates which were mecA gene positive could not be 

classified in any of theSCCmec types. All strains were susceptible to vancomycin. The susceptibilities 

of S. aureus strains for other antibiotics were found 99% for trimethoprim/sulfamethoxazole 97.4% 

forlinezolid and levofloxacin, 95.3 % forclindamycin, 92.2% for tetracycline and gentamicin, 84.9% 

for erythromycin and 22.4 % for penicillin. We determined 5 pulsotypes (clone)(-E) by PFGE. Of the 

16 species  pulsotpe  A was determined in 2, pulsotype B in 9, pulsoype C in 2, pulsotype D in 1, 

pulsotype E in 3 species.The largest pulsotype was pulsotype B (52.9%). Five of the 9 species in 

pulsotype B  was defined as B1 and 4 ofthem was defined as B2. 6 of the species out of 9 in pulsotype 

B were isolated from medical stı-udents and 3 of them from the university students living at youth 

hostels and all of these 3 students had the history of hospitalization.  We thougt that all of the strains 

in B pulsotye were hospital acquired.  

MRSA carriage in medical university students  appears high as compared to the university 

students living at youth hostels.  Being in hospital was determined  as a risk factor for MRSA 

carriage. University healthcare personnel should be educated about preventive measures needed to 

avoid outbreaks. Doing surveliance studies and the molecular analysis of the species isolated in 

hospitals and  community will provide the understanding of the epidemiology and the evolution of the 

MRSA 

Key Words: MRSA; PFGE; ID-MRSA 
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9. EKLER 

EK. A: Anket Formu   

 1) Adınız, soyadınız:                     …………………………… 

2)  YaĢınız:                      ………………………….... 

3)  Cinsiyetiniz nedir?                                 A)Erkek       B)Bayan 

4)  Medeni durumunuz nedir?                    A)Evli          B)Bekar        

5)  Bölümünüz nedir?                        ………………………….. 

6)  Oda numaranız nedir?                                      ………………………….. 

7)  Odadaki kiĢi sayınız nedir?                                     ………………………….. 

8)  Herhangi bir yerde çalıĢıyormusunuz?                                         A) Hayır       B)Evet    (                )  

9) Evcil hayvanınız var  mı? A) Evet        B) Hayır 

10) Diyabet, hastalığınız var mı? A) Evet        B) Hayır 

11) Hemodiyaliz hastalığınız var mı? A) Evet        B) Hayır 

12) Vücudunuzun herhangi bir yerinde A)Evet  B) Hayır 

       kalıcı katater var mı? 

13) Cilt enfeksiyonunuz var mı? A) Evet        B) Hayır 

14) HIV (AIDS) enfeksiyonunuz var mı? A) Evet        B)Hayır 

15) Karaciğer yetmezliğiniz var mı? A) Evet        B)Hayır 

16) Son bir ay içerisinde antibiyotik kullandınız mı? A) Evet        B) Hayır 

17) Cerrahi bir iĢlem gördünüz mü? A) Evet        B) Hayır 

      Cerrahi iĢlem gördüyseniz ne zaman? ………………………… 

18) Sigara kullanıyor musunuz? A) Evet        B) Hayır 

19) Herhangi bir sağlık güvenceniz var mı? A) Evet        B) Hayır 

20) Hastanede yattınız mı? A) Evet        B) Hayır 

       Hastanede yattıysanız ne zaman? ……………………….. 

21) Piercing veya dövme yaptırdınız mı? A) Evet        B) Hayır 

22) Sıklıkla ne tür sabun kullanıyorsunuz? A) Sıvı         B) Katı 

23) EĢyaları ortak kullanma alıĢkanlığınız var mı? A) Evet        B)Hayır 

     (giysi, ayakkabı, çorap, sabun, havlu, diĢfırçası) 

24) Tüylerinizi giderme alıĢkanlığınız nedir? A) DıĢarıda   B)Kendi  C)Jilet 

25) Banyo eĢyaları ortak mı yıkanıyor? A) Evet          B) Hayır 

26) Erkekler nasıl traĢ oluyor?  A) DıĢarıda   B)Kendi 
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EK. B: Etik Kurul Raporu 
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