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ÖZET 

MURATOĞLU, K. (2010) Gıdalardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının 

Toksijenik Özellikleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi  ABD. Doktora 

tezi. İstanbul.  

Bu çalışma, çeşitli gıda maddelerinde izole edilen Staphylococcus aureus 

suşlarının toksin oluşturma potansiyellerini genetik düzeyde belirlemek ve belli 

antibiyotiklere karşı duyarlılıklarını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

çalışmada 2007-2008 yılları arasında İstanbul ilinin farklı ilçelerinden toplanan 364 adet 

gıda örneği S. aureus varlığı yönünden incelenmiştir. Klasik kültürel metotlar ile 106 

adet S.aureus izolatı izole edilirken, bunların ancak 67 adedi moleküler metotlar (PCR) 

ile S.aureus suşlarında bulunabilecek nuc, coa, spa genleri incelenerek doğrulanmıştır. 

Daha sonra enterotoksin üretiminden sorumlu genler (sea, seb, sec, sed, see)  aranmış ve 

izolatların 22’sinin söz konusu genlerden en az bir tanesini taşıdığı tespit edilmiştir. 

İzolatlarda en çok sec geni (13 adet) saptanmış olup, bunları sea (10 adet) ve seb (2 

adet) genlerinin takip ettiği belirlenmiş, sed ve see genlerine rastlanmamıştır. Bu 

genlere sahip izolatların toksin oluşturabilme kabiliyetleri ELISA tekniği ile incelenmiş 

ve bu test ile 9 adet izolatta SEA, 2 adet izolatta SEB, 3 adet izolatta SEC, 6 adet 

izolatta SED, 1 adet izolatta ise SEE saptanmıştır. Son olarak izolatların antibiyotiklere 

karşı duyarlılık profilleri disk difüzyon yöntemi ile incelenmiş, izolatların en çok %76,1 

ile Penisilin G’ye dirençli olduğu, bunu %19 ile eritromisin, %17,5 ile tetrasiklin, 

%14,9 ile trimetoprim-sulfometokzazol, %10,5 ile klindamisin, %13,4 ile ofloksasin, 

%9 ile gentamisinin takip ettiği belirlenmiştir. Oksasiline karşı sadece 1 adet izolat 

(%1,5) dirençli bulunurken, sefoksitin, teikoplanin ve vankomisine karşı direnç 

saptanmamıştır. 

Elde edilen bulgular gıdalardan izole edilen ve klasik biyokimyasal testlerle 

patojenik olarak değerlendirilen suşların çoğunun enterotoksin üretme potansiyeline 

sahip olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla zehirlenme vakalarında ve şüpheli 

örneklerde klasik yöntemlerle tanımlamanın moleküler ve serolojik yöntemlerle 

desteklenmesi gerekmektedir. S. aureus izolatlarının uzun yıllardan beri insan ve 

hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılan penisiline karşı yüksek oranda dirençli 

bulunmasına rağmen, çalışmamızda incelenen diğer antibiyotiklere karşı oldukça 

duyarlı olması olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir. 

Bu çalışma, TUBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje No: 107T266      

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, gıda intoksikasyonu, enterotoksin, PCR, 

ELISA, antibiyotik duyarlılık 
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ABSTRACT 

MURATOĞLU, K. (2010). A study on Toxigenic Characteristics and Antibiotic 

Resistance of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Foods. Istanbul University, 

Institute of Health Science, Department of Food Hygiene and Technology, Doctorate 

Thesis. Istanbul. 

 

This study was achieved for determining toxin forming potentials genetically 

and antibiotic sensitivity to some antibiotics of Staphylococcus aureus strains isolated 

from various food materials. For this purpose, in this study, during 2007-2008 years 

totally 364 food samples were collected from different districts of Istanbul. The 

presence of 106 S. aureus strains were determined by classical cultural methods, only 

67 were confirmed with using molecular methods (PCR) by analyzing nuc, coa, spa 

genes that are only found in S. aureus stains. Moreover, the genes that were responsible 

for producing enteroxoins were analyzed and it has determined that 22 isolates contain 

one or more enterotoxin genes. Among the isolates mostly sec (n: 13) gene was found 

and sea (n: 10), seb (n: 2) followed them, beside this, sed and see genes were not 

detected. The enterotoxin producing abilities of the strains that contain these genes were 

examined by ELISA technique, SEA in 9 isolates, SEB in 2 isolates, SEC in 3 isolates, 

SED in 6 isolates, SEE in 1 isolate were determined. Finally, antibiotic resistance 

profiles were analyzed by disc diffusion method and the most of the strains were found 

resistant to Penicillin (%76.1), it’s followed by %19 erithromycin, %17.5 tetracycline, 

%14.9 sulphametoxazole/trimethoprim, %10.5 clindamycin, %13.4 ofloxacin, %9 

gentamycin. Only 1 (%1.5) strain was found resistant to oxacillin and no resistant 

strains were determined to cefoxitin, teicoplanin and vancomycin. 

Our results show that, the most of the strains that were isolated from foods and 

identified as pathogens by classical methods, do not have enterotoxin producing 

potential. So that, in food poisoning cases and suspected materials the classical 

identification methods should be supported by the molecular and serologic methods. 

Although, the S. aureus isolates were found highly resistant to penicillin which has been 

used at human and animal infections therapy for many years, they have been found 

quite sensitive to the other antibiotics that were used in our study. 

 

This study was supported by TUBITAK. Project No: 107T266 

 

Key Words: Staphylococcus aureus, food intoxication, enterotoxins, PCR, 

ELISA, antibiotic resistance 

 

 



1 

 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Staphylococcus aureus (S. aureus) insanlarda ve hayvanlarda birçok enfeksiyona 

neden olan, doğada oldukça yaygın bulunan ve ortam şartlarına dayanıklı bir 

mikroorganizmadır. İnsan, hayvan ve bitkilerin normal florasında bulunabilirler. 

(Hacıbektaşoğlu ve ark. 1993). Yaygın olarak burun ve boğaz boşluğunda, insan ve 

hayvanların dışkılarında, ciltteki apseli yaralarda ve sivilcelerde bulunurlar. Etken 

gıdalarda, gıda işletmelerinde, elle gıda hazırlayanlarda, hastane ve hastane 

personelinde yaygın bir biçimde bulunmaktadır (Bilgehan 2000; Tunail 2000; Jablonski 

ve Bohach 2001). Gıdalarda, gıda işletmelerinde, kurumlara ait büyük mutfaklarda bu 

bakteriye rastlanması hijyen kriteri olarak kabul edilmektedir. Gıdaların üretim, işleme 

ve muhafazası, taşıma, hazırlama ve servisi esnasında çalışan personelin 

kontaminasyonunda önemli rol oynadığı bilinmektedir. Gıdalar üzerinde çoğalarak 

toksin üretebilmektedirler ve ürettikleri toksinler gıdaların tüketimiyle birlikte vücuda 

girerek intoksikasyona neden olmaktadır (Gülbandılar 2006). S. aureus doğal olarak 

bulunduğu ortam göz önüne alındığında insanlarda deri ve kutaneoz deri enfeksiyonları, 

bakteriyemi, endokardit, ürettiği toksinlerden kaynaklanan toksik şok sendromu (TSS), 

soyulmuş deri sendromu (SSS) ve gıda intoksikasyonları gibi klinik olarak çok sayıda 

enfeksiyona neden olabilmektedir. (Projan ve Novick 1997; Lowy 1998). 

Stafilokokal intoksikasyonlar, enterotoksijenik stafilokoklar tarafından gıdada 

oluşturulan, sindirim sistemi üzerine etkili süperantijenik yapıdaki enterotoksinlerin 

(SE) ağız yoluyla alınması sonucu meydana gelmektedir. Enterotoksijenik stafilokoklar 

çoğu kez patojen olarak adlandırılmıştır. Yanlış ısı uygulamaları ve gıda işletmelerinde 

çalışan personelin genel hijyen kurallarına uymaması sonucu meydan gelen 

kontaminasyonlar, bu olguların en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Bunun yanında 

stafilokokal intoksikasyonlardan sorumlu tutulan gıdalar arasında proteince zengin ve 

işlem görmüş et (sığır, koyun, domuz, kanatlı) ve et ürünleri (pastırma, sucuk vb.); 

salatalar (salamlı, tavuklu, patatesli); süt ve süt ürünleri; kremalı pastacılık ürünleri ve 

dondurma yer almaktadır (Uğur ve ark. 2003; Erol 2007). 
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Enterotoksinler antijenik özellikleri temel alınarak geçmişte 5 serotipe (A, B, C, 

D, E) ayrılmış olup günümüzde yeni tip enterotoksinlerin de varlığı kabul edilmiştir (G, 

H, I, J, K, L, M, N, O, P,Q,R,U). SEA ve SED’nin sıklıkla, SEC’nin kısmen, SEB ile 

SEE’nin ise nadiren intoksikasyona neden oldukları bildirilmiştir (Lovseth ve ark 2004; 

Doyle ve Beuchat 2007; Erol 2007). 

Türkiye’de gıda zehirlenmeleri ile ilgili resmi rapor bulunmamasına karşılık, 

çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar, gıda zehirlenme vakalarının yaklaşık 1/3’ünün 

enterotoksijenik S. aureus’larla kontamine gıdalardan kaynaklandığını ortaya 

koymaktadır. Gıda kaynaklı mikrobiyolojik hastalıklar içerisinde S. aureus kaynaklı 

zehirlenme oranlarının Macaristan’da %40, ABD’nde %45 olduğu tahmin edilmektedir 

(Tükel ve Doğan 2000, Doyle ve Beuchat 2007). 

İspanya’da 1993–1998 yılları arasında yapılan araştırmalarda S. aureus’ dan 

kaynaklanan vakaların Salmonella spp.’den sonra ikinci sırada yer aldığı belirtilmiştir. 

(WHO 2000).  

Fransa’da 2001 – 2003 yılları arasında bildirilen toplam 1787 gıda kaynaklı 

hastalığın 86’sında (%4,81) etken mikroorganizma olarak S. aureus belirlenmiştir 

(Delmas ve ark. 2005). 

ABD’de her yıl 6 milyon ile 81 milyon arasında gıda kaynaklı hastalık vakası 

yaşandığı tahmin edilmektedir ve bunların yaklaşık 9.000’inin ölümlerle sonuçlandığı 

bildirilmiştir. Vakaların büyük çoğunluğunun rapor edilmemesi, kayıt yetersizlikleri, 

vakalardan etken ve toksinlerin teşhis edilememesi gibi birçok nedenden dolayı 

hastalıkların insidensinin tam olarak ortaya konmasını güçleştirmektedir. ABD’nde 

sadece stafilokokal gıda enfeksiyonlarından yılda 1,5 milyar dolar zarar edildiği 

belirtilmiştir (Su ve Wong 1997).  

Ülkemizde de çeşitli gıdalardaki S. aureus ve enterotoksinlerinin varlığı yapılan 

birçok çalışmalarla ortaya konmuştur (Alişarlı ve ark. 2002; Alişarlı ve ark. 2003; 

Bostan ve ark. 2006; Karapınar ve Demirel 2006; Kaymaz ve ark. 2001; Küplülü ve ark. 

2004). 

 S. aureus, toksinleri vasıtasıyla hastalık oluşturduğundan, kendisinin 

varlığından ziyade toksin oluşturup oluşturmadığının veya toksin oluşturma 
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potansiyeline sahip olup olmadığının belirlenmesi daha önemlidir. Bu anlamda 

moleküler tekniklerin kullanılması gündeme gelmiştir ve günümüzde PCR esaslı bir çok 

teknik bu amaçla kullanılabilmektedir. Aynı şekilde stafilokoklarda enterotoksin ve 

diğer toksinlerin üretiminden sorumlu genlerin varlığı PCR çalışmaları ile 

saptanabilmektedir (Johnson ve ark. 1991).  Ülkemizde bu kapsamda yapılan 

çalışmaların sayısı son derece sınırlıdır.  

Sağlık açısından S. aureus'un önemli olan diğer bir özelliği ise duyarlı olduğu 

antibiyotiklere zamanla direnç kazanmasıdır (Yüksel ve ark. 2006). Ülkemizde hayvan 

yetiştiriciliğinde bilinçsiz olarak kullanılan antibiyotikler bakterilerde direnç gelişimini 

arttırmakta ve tedavilere cevap vermemesi açısından halk sağlığı ile direkt ilişkili 

görülmektedir (Arıdoğan ve ark. 2004; Erdem ve ark. 2004; Kökoğlu ve ark. 2003; 

Yüksel ve ark. 2006). Dolayısıyla çeşitli kaynaklardan izole edilen stafilokokların 

patojenite ve toksijenite özelliklerinin yanı sıra farklı grup antibiyotiklere karşı 

duyarlılıklarının da belirlenmesinde fayda vardır.  

Bu çalışma çeşitli gıda maddelerinde izole edilen S. aureus suşlarının toksin 

oluşturma potansiyellerini genetik düzeyde belirlemek ve belli antibiyotiklere karşı 

duyarlılıklarını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.    
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2. GENEL BİLGİLER 

 

İlk kez 1878 yılında insanlardan kaynaklanan iltihaplı yaralardan elde edilen 

stafilokoklar, 1880 yılında Pasteur tarafından sıvı besiyerlerinde üretilmiştir. İskoç 

cerrah Alexander Ongston stafilokokların septisemi ve piyemiye yol açabileceğini 

vurgulamış ve 1882 yılında bu mikroorganizmaları “Staphylococcus” olarak 

isimlendirmiştir. Yunanca “staphylo” üzüm salkımı, “coccus” tane anlamına gelmekte 

olup, mikroskop altındaki görünümleri üzüm salkımına benzediği için bu isim 

kullanılmıştır (Adams ve Moss 2008; Bayhün 2008). 

Rosenbach, 1884 yılında stafilokların ilk kez kültürünü yaparak karakteristik 

özelliklerini incelemiş, katı besiyerinde beyaz ve sarı renkte iki farklı Staphylococcus 

kolonisi tespit etmiştir. Sarı koloni oluşturan mikroorganizmalara “Staphylococcus 

pyogenes aureus”, beyaz koloni oluşturan mikroorganizmalara “Staphylococcus 

pyogenes albus” adını vermiştir (Kutlu 2006, Bayhün 2008). 1885 yılında Passet, limon 

renkli koloni pigmentasyonu veren “Staphylococcus aureus pyogenes citreus” u bu 

gruba eklemiştir. Winslow 1920 yılında Stafilokokları Micrococcaceae familyasına 

dahil etmiş, 1957 yılında Evans glikozu anaerobik olarak fermente edebilme 

özelliklerini ortaya çıkartarak “Staphylococcus” ismini ayrı bir soy olarak tanımlamıştır 

(Brock ve Madigan 2006; Bayhün 2008) 

Stafilokoklar 1986 yılında Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 

baskısında “Micrococcaceae” ailesi içinde Planococcus, Micrococcus, Stomatococci 

cinsleri ile birlikte sınıflandırılmıştır (Koneman ve ark. 2006; Bilgehan 2000). Son 

dönemlerde moleküler tekniklerin gelişmesiyle beraber yapılan DNA-rRNA 

hibridizasyonları, 16S rRNA sekans çalışmaları, kemotaksonomik analizler (hücre 

duvarı içeriği, yağ asit analizleri vb.) bu mikroorganizmaların birbirlerinden çok farklı 

olduklarını göstermiş ve tek bir grup altında toplanmasının doğru olmayacağı görüşüne 

varılmıştır. Bu çalışmalar, planokoklar ve stafilokokların bacillus/lactobacillus, 

streptococcus grubu üyeleri ile mikrokok ve stomatokokların ise amycelial 

aktinomycetesler ile yakın filogenetik ilişki içinde olduklarını göstermiştir (Koneman ve 

ark. 2007; Hepsert 2009).  
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Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology’nin yeni baskısında ise 

stafilokoklar Firmicutes şubesi, Bacilli sınıfında, Bacillales takımındaki 

Staphylococcaceae ailesi içinde Genus I olarak sınıflandırılmıştır (Garrity ve Holt 

2000). 

Günümüzde Staphylococcus cinsinin içinde 35 tür ve 17 alt tür saptanmış olup 

fenotipik ve genotipik özelliklerine göre en az dört (S. epidermidis, S. saprophyticus, 

S.simulans, S. sciure) grup altında toplanmıştır. Staphylococcus epidermidis grubunda; 

S. epidermidis, S. capitis, S. warneri, S. haemolyticus, S. hominis ve S. saccharolyticus 

türleri, Staphylococcus saprophyticus grubunda; S. saprophyticus, S. cohnii, S. xylosus 

türleri, Staphylococcus simulans grubunda; S. simulans, S. carnosus türleri, 

Staphylococcus sciure grubunda; S. sciure, S. lentus türleri yer almaktadır. Buna karşın 

S. aureus S. auricularis, S. intermedius, S. hyicus ve S. caseolyticus herhangi bir 

grubuna sokulmamış türler olarak göze çarpmaktadır (Bannerman 2003). Toplam olarak 

35 tür saptanmış olmasına rağmen insanlardaki stafilokokal enfeksiyonlardan ilk sırada 

S. aureus izole edilmekte, S. epidermidis ve S. saprophyticus ise fırsatçı patojen olarak 

sıklıkla enfeksiyonlara sebep olmaktadırlar (Bilgehan 2000; Hepsert 2009) 

 

2.1.  S. aureus’un Morfolojik ve Biyokimyasal Özellikleri 

Firmicutes şubesi, Bacilli sınıfında, Bacillales takımındaki Staphylococcaceae 

ailesi içinde Genus I olarak sınıflandırılan Staphylococcus genusu içinde yer alan S. 

aureus, 0,5 – 1,5 µm büyüklüğünde, hareketsiz, sporsuz, genellikle kapsülsüz, gram 

pozitif kok görünümünde, mikroskop altında genellikle üzüm salkımı şeklinde düzensiz 

kümeler oluşturmaktadır (Baird Parker 1990; Loir ve ark. 2003). 

Stafilokoklar sadece anaerobik şartlarda üreyebilen S. aureus subsp. 

anaerobious ve S. sachcorolyticus hariç fakültatif anaerob bakterilerdir. Üreme sıcaklığı 

6,7 – 47,8 °C, optimum 37 °C’ dir. pH 4,0 – 10 arasında olup, optimum 6,7’dir. Toksin 

sentezi ise genelde pH 4,5’in altında ve pH 9,8’in üstünde gerçekleşememektedir. Katı 

besiyerinde 18 – 24 saat içinde beyaz ya da altın sarı pigmentli, 1-3 mm çapında, 

yuvarlak kenarlı, kabarık parlak yüzeyli, tereyağı kıvamında, S-tipi beta hemolitik veya 

non hemolitik koloniler yaparlar. Alfa hemoliz yapan tür tespit edilememiştir (Bilgehan 

2000; Loir ve ark. 2003; Tünger 2004; Erol 2007; Hepsert 2009).  
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Sporsuz bakteriler arasında sıcağa en dayanıklılarından olan S. aureus’un gıdalar 

üzerinde 60 °C’de 50 dakikaya kadar canlı kalabildiği rapor edilmiştir (Bremer ve ark. 

2004). 

Toksin oluşumu 10 – 47,8 °C arasında gerçekleşebilmektedir (optimal 40 – 45 

°C). Uygulanan ısı işlemine stafilokokal enterotoksinlerden çok daha duyarlı olan S. 

aureus için D60 (D-değeri, Desimal indirgenme zamanı) ve D70 değerleri sırasıyla 41,2 

ve 3,5 saniyedir. Buna karşın etken donmuş muhafazaya (-20°C) yüksek dayanıklılık 

göstermektedir (Erol 2007). 

Ozmotolerant özellikte olan S. aureus, düşük aw değerlerinde üreyebilen en 

önemli patojen bakterilerden biridir. Ayrıca sporsuz patojen bakteriler içinde özellikle 

kuru çevresel koşullarda uzun süre canlı kalabilme özelliğine sahiptir. Üremesi ve 

toksin oluşturabilmesi için ihtiyaç duyduğu en düşük aw değeri 0,83 – 0,86’dır. S. aureus 

%20 tuz konsantrasyonlarına kadar üreyebilmekte ve %10’a kadar olan tuz 

konsantrasyonlarında da toksin oluşturabilmektedir (Bilgehan 2000; Uğur ve ark. 2003; 

Koneman 2006; Erol 2007). Tablo 2-1’de S.aureus’un üremesi ve toksin oluşturması 

için genel koşullar verilmiştir. 

Safilokoklar başta glukoz olmak üzere maltoz, laktoz ve fruktozu asit 

oluşturarak parçalarlar, fakat gaz oluşturmazlar. Mannitolün sadece koagulaz pozitif S. 

aureus tarafından parçalanması ve koagülaz negatif S.aureus’ların parçalayamaması 

ayırt edici özellik olarak görülmektedir (Baird Parker 1965; Hepsert 2009). 

S. aureus’un, S. epidermidis’ten ayıran en önemli özelliği ısıya dirençli nukleaz 

enzimine sahip olmasıdır. Isıya dayanıklı termonukleaz enzim üretimi genellikle gıda 

zehirlenmesine neden olan S.aureus’larda görülmektedir (Bergdoll 1989; Erol 2007). 

Koagülaz, patojen S. aureus izolatlarının ayırımında kullanılan önemli bir 

özellik olmakla birlikte, patojenitede kesin belirleyici bir faktör değildir, çünkü 

koagülaz ve termonukleaz negatif olan bazı S. aureus izolatlarınında enterotoksin 

oluşturabildiği bildirilmiştir (Erol 2007). 
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Tablo 2-1: S. aureus’un üreme ve toksin oluşturması için genel koşullar (Erol 2007) 

 Üreme Toksin Oluşturma 

 Optimum Spektrum Optimum Spektrum 

Sıcaklık (°C) 37 6,7-47,8 40 – 45 10 – 47,8 

pH 6,7 4-10 6 – 7 4,5 – 9,8 

aw değeri 0,98 0,83 – 0,99 0,98 0,86 – 0,99 

% NaCl 0 0 – 20 0 0 – 10 

Atmosfer Aerob Aerob - Anaerob Aerob Aerob - Anaerob 

 

 

2.2.  S. aureus’un Virulans ve Patojenite Faktörleri 

 

S. aureus’un virulansı en yüksek olan stafilokok türü olduğu bilinmektedir. 

Stafilokokların virulansında rol oynayan bir takım faktörler aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.2.1. Hücre Duvarı 

Hücre duvarının temel yapısı duvar ağırlığının %50’sini oluşturan 

peptidoglikandır. Bu tabaka insanda Gram negatif bakterilerin endotoksinlerine benzer 

aktivite gösterir, yani makrofajlardan sitokin salınımını uyarır, trombosit agregasyonuna 

neden olur. Ayrıca monositlerden interlökin-1 salınımını uyararak polimorfnükleer 

lökositlerin infeksiyon bölgesine toplanmasına sonuç olarak apse oluşumuna yol 

açmaktadır (Tünger 2004; Kutlu 2006). 

Diğer önemli hücre duvarı yapısı fosfat içeren teikoik asittir, yaklaşık olarak hücre 

duvarının %40’ını oluşturur. Mukozalarda bulunan özgül reseptörler ile birleşerek 

stafilokokların konak hücresine tutunmasını sağlamaktadır (Tünger 2004; Kutlu 2006). 
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2.2.2. Kapsül 

Birçok S. aureus hücresinde polisakkarit yapıda bir mikrokapsül bulunmaktadır. 

Bu kapsül bakteriyi fagositozdan koruyarak konak hücrelerine tutunmasını 

sağlamaktadır (Kutlu 2006). 

 

2.2.3. Yüzey Proteinleri  

S. aureus’ un dış peptidoglikan seviyesinde 42.000 dalton molekül ağırlığında 

protein A bulunur. Protein A’nın en önemli özelliği Ig G3 dışındaki tüm Ig G ve Ig A 2 

ile bazı Ig M’lerin Fc reseptörleri ile bağlanabilmesi, antikomplementer ve antifagositer 

etkisinin olmasıdır (Kutlu 2006). 

 

2.2.4. Biyofilm / Slime (B/S) Üretimi 

Bakteriyel glikokaliks, bakteri tarafından oluşturulmuş, polisakkarit kaplı bir 

tabakadır. Bu materyal yapışkan özelliğinden dolayı “Slime” olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu nedenle “Slime” ve “ Glikokaliks” terimleri aynı anlamda 

kullanılmaktadır. Bir infeksiyonun başlamasında birinci aşama bakterilerin dokulara 

yapışmasıdır. S. aureus hücreleri, reseptörleri ile fibrinonektine, fibrinojene veya fibril 

benzeri tabakalara bağlanırlar. S. aureus’un in vitro koşullarda hücrelere veya hücre 

yüzeylerine yapışması ve B/S oluşturması, eksopolisakkarit üretimi, Kongo Kırmızılı 

Agardaki buruşuk ve siyah kolonilerin morfoloji fenotipleriyle, fagositoza karşı yüksek 

dirençle, B/S oluşması sırasında antibiyotiklere karşı düşük hassasiyetle yakından 

ilişkilidir (Cucarella ve ark. 2001; Yarlı 2005; Gündoğan ve ark. 2006). 

B/S üretiminin saptanması için Freeman ve ark. (1990) tarafında geliştirilmiş ve 

farklı araştırıcılar tarafından modifiye edilmiş bir yöntem olan Kongo Kırmızılı Agar 

(KKA)  metodu kullanılmaktadır. KKA besiyerinde üreyen S. aureus kolonileri kırmızı 

siyah renkli koloni oluşturmalarına ve düzgün veya buruşuk koloni morfolojisi 

göstermelerine bakılarak izolatların B/S üretimi tespit edilebilmektedir (Knobloch ve 

ark. 2002; Yarlı 2005). 
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2.2.5. Enzimler 

 

2.2.5.1. Koagulaz 

Patojen stafilokokların sentezlediği en önemli enzimlerden biridir. Koagulaz 

ısıya dirençli, filtrelerden geçebilen bir enzimdir. Patojen stafilokokların çoğu, oksalatlı, 

sitratlı insan veya hayvan plazmasını koagule edebilme yeteneğine sahiptir. Koagulaz 

fibrinojeni fibrine dönüştürerek plazmayı koagule eder, bu nedenle kanda koagulaz 

üreten stafilokokların etrafında bir fibrin tabakası oluşur ve bu tabaka bakteriyi 

fagositozdan korur. Bu özellik de bakteriye patojenite kazandırır. Koagulaz enzimi 

plazmadaki antifagositik faktörü de hidrolize edebilir (Bayhün 2008). 

Koagulaz enzimi S. aureus izolatlarında serbest ve hücreye bağlı olarak iki 

şekilde bulunabilir. Hücre duvarına bağlı olarak (clumping faktör) plazmadaki 

fibrinojene direkt etki ederek fibrine dönüştürmektedir. Bu enzim aynı zamanda 

stafilokokların birbirlerine bağlanabilmelerini sağlamaktadır. Serbest koagulazda 

enzimin etkisini gösterebilmesi için trombine benzeyen ve bütün hayvanların 

plazmasında bulunmayan bir faktöre “coagulase reacting factor” e ihtiyaç vardır. Bu 

plazma faktörüyle birleştiğinde aktif hale geçen koagulaz, fibrinojen trombinle katalize 

edilip fibrin oluşmasına benzer bir mekanizma ile plazmayı pıhtılaştırır. Serbest ve bağlı 

koagulazın ayrı antijenik yapıda olduğu ve farklı enzimatik mekanizma ile plazmayı 

pıhtılaştırdıkları bilinmektedir. Bu nedenle bağlı koagulazın belirlenmesinde lamda 

koagulaz, serbest koagulazın belirlenmesinde tüpte koagulaz testi yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Abramson 1972; Goldstein ve Roberts 1982; Bayhün 2008). 

 

2.2.5.2. Katalaz 

Bütün stafilokoklar bu enzime sahip olup, fagositoz veya bakteri metabolizması 

sonucu oluşan hidrojen peroksiti su ve toksik olmayan oksijene çevirirek bakterileri 

toksik etkilerden korur. Bakteriler bu enzim sayesinde toksik oksijen radikalleri 

tarafından öldürülmeye direnç kazanır (Arda ve ark.1997; Kutlu 2006). 
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2.2.5.3. Deoksiribonukleaz (DNaz) 

DNaz enziminin üretimi koagulaz enziminden sonra patojeniteyi belirleyen en 

önemli özellik olduğu için patojen stafilokokların ayırımında önemlidir. DNaz enzimi 

endo ve ekzo nukleaz aktivitesine sahip nükleazları 3’-fosfomononukleotidlere 

parçalayan fosfodiesterazlardır. S. aureus izolatları DNA bulunan besiyerinde DNaz 

enzimi ile ortamdaki DNA’ları hidrolize ederler ve koloni çevrelerinde zon oluşumuna 

neden olurlar (Smith ve ark. 1969). 

2.2.5.4. Lesitinaz 

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

serumunda bulunan lipoprotein kompleksini ayrıştırma özelliğine sahiptir (Sneath ve 

ark. 1986). 

2.2.5.5. Lipaz  

Lipazlar lipidleri hidrolize ederek vücudun yağ bakımından zengin bölgelerinde 

stafilokokların kolonize olmalarına yardımcı olurlar. Özellikle yüzeysel deri ve deri altı 

infeksiyonlarına neden olan stafilokoklarda bu enzim bulunmaktadır (Tünger ve ark. 

2005). 

2.2.5.6. Hyaluronidaz 

S. aureus izolatlarının yaklaşık olarak % 90’ı bu enzimi üretmektedir, bağ 

dokusunun hücre matriksindeki mukopolisakkarit asidin bir grubu olan hiyaluronik asidi 

hidrolize eder. Stafilokokların doku içerisinde yayılmasını sağladığı için bu enzim aynı 

zamanda “yayılma faktörü” olarak da adlandırılmaktadır (Schleifer 1984; Arda 1997).   

2.2.5.7. Stafilokinaz  

Genellikle insan orijinli koagulaz pozitif S. aureus izolatları tarafından 

üretilmektedirler, plazminojeni plazmine dönüştürebilmektedirler (Schleifer 1984).  

2.2.5.8. Termonukleaz (TNaz) 

Tüm S. aureus izolatları endo ve ekzo nukleolitik özelliklere sahip, DNA ve 

RNA’yı parçalayabilen ısıya dayanıklı bir stafilokokal nukleaz olan termonukleaz 

enzimini salgılarlar. TNaz üretimi S. aureus izolatlarının identifikasyonunda doğrulayıcı 

bir test olarak kullanılmaktadır (Bergdoll 1989; Bannerman 2003). 
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2.2.5.9. Beta Laktamaz (Penisilinaz) 

Klinik kullanıma girdiği dönemlerde stafilokokların hemen hemen tümünün 

penisiline duyarlı olduğu, günümüzde ise duyarlılığın %5 ve altına düştüğü 

belirtilmektedir. Stafilokoklarda penisilin direncine neden olan enzimdir. Penisilinaz 

üreten bakteriler penisilin ve analoglarının beta laktam halkasındaki amid bağlarını 

hidrolize edip penisiloik asit oluşturmaktadır. Bu enzimleri kodlayan genler aktarılabilir 

özellikteki plazmidler üzerinde bulunduğundan, diğer izolatlara hızlıca yayılım 

gösterirler (Bilgehan 2000; Tünger 2004). 

 

2.2.6. Toksinler 

S. aureus, konakçının hücre morfolojisini ve metabolizmasını bozan çok sayıda 

hücre dışı toksin üretebilmektedir.  

 

2.2.6.1. Sitolitik Toksinler 

2.2.5.1.1. Alfa Hemolizin: İlk kez Krauss ve Clairmont tarafından 1990 yılında 

tanımlanmıştır.  Eritrosit, lökosit, trombositler dahil olmak üzere çeşitli doku 

hücrelerinin membranlarını parçalayarak etki ederler. Tavşan eritrositleri için hemolitik 

aktivitesi en fazla olan toksindir, insan eritrositlerine karşı fazla etkisi 

bulunmamaktadır. İnsan makrofajları ve trombositleri üzerine litik etkisi olmasına 

karşın monositlere karşı etkisizdirler. S. aureus’ların en iyi karakterize edilen toksinidir. 

Tavşanlara intra venöz olarak 1µg enjekte edildiğinde letal etki gösterirler (Bilgehan 

2000; Dinges 2000).  

 

2.2.6.1.2.  Beta Toksin: İlk kez Glenny ve Stevens tarafından 1935 yılında 

tanımlanmıştır. Bu toksin yağ açısından zengin membranları hasara uğratan bir 

sfingomiyelinazdır. Sifingomiyeline etki ederek eritrositleri parçalar. En iyi koyun daha 

az olarak insan ve tavşan eritrositlerini eritir  (Bilgehan 2000; Dinges 2000). Sitolitik 

toksinlerden alfa ve beta toksin insanlarda hastalık oluşturan S. aureus izolatları içinde 

en çok bulunan toksinlerdir (Dinges ve ark. 2000). 
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2.2.5.1.3. Gamma Toksin: 1938 yılında Smith ve Price tarafından tanımlanmıştır. 

Möllby Wadströn tarafından elde edilmiştir. Belirgin bir hemolitik etkisi vardır. Insan 

dahil birçok türde eritrositleri hemoliz eder. Mekanizması tam olarak açıklığa 

kavuşturulmamıştır (Dinges 2000).  

 

2.2.5.1.4.  Delta Toksin: S. aureus’ların çoğunluğu tarafından üretilen çok ufak peptit 

toksinidir. İnsan, hayvan, koyun ve maymun eritrositlerini eritir, ancak diğer 

hemolizinler kadar güçlü değildir. Deterjan ve benzeri bir aktiviteye sahip, düşük 

molekül ağırlıklı alt birimlerden meydana gelir, bu özelliği nedeniyle litik ve sitolitik 

aktivite spektrumu geniştir (Bilgehan 2000; Dinges 2000). 

 

2.2.6.2. Lökosidin 

S. aureus tarafından oluşturulan bu toksinin lökositler ve makrofajlar üzerinde 

litik etkisi vardır. Klasik Panton Valentine Lökosidini (PVL) sitotoksisiteye sahiptir, 

fakat diğer toksinlerin aksine non hemolitiktir. Patojen Stafilokokların birçoğu 

tarafından oluşturulan non hemolitik PVL sadece insan, tavşan polimorf nüveli 

lökositlerini ve makrofajları hedef alır, sadece bu hücreler için sitotoksik olup diğer 

hücre tiplerine etki etmezler (Bilgehan 2000; Dinges 2000). 

Lökosidin F (fast) ve S (slow) olmak üzere iki protein komponentinden oluşur. 

Bu komponentler tek tek hareket ettikleri zaman lökositler üzerine etkileri yoktur, fakat 

iki madde birleştiği zaman lökositlerin hücre membranlarında değişiklik yaparak 

permeabiliteyi arttırırlar. Hücre hareketini kaybeder, şişer, granüllü, yuvarlak bir şekil 

alarak yavaş yavaş parçalanır. Lökositleri harap ettiği ve fagositozu engellediği için 

virulansta önemli bir oynar (Bilgehan 2000, Bhatia ve Zahoor 2007). 

Tüm S. aureus izolatlarının sadece %2’si lökosidin sentezleyebilmektedir. Fakat 

şiddetli dermonekrotik lezyonlardan izole edilen izolatların yaklaşık %90’ın da bu 

toksinlere rastlanmaktadır. Böylelikle nekrotik doku lezyonlarında önemli bir faktör 

haline gelmektedir (Bilgehan 2000; Dinges 2000). 
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2.2.6.3. Eksfoliyatif Toksin 

Özellikle yeni doğanlarda epidermis hasarıyla karakterize “Scaled Skin 

Syndrome” (Soyulmuş Deri Hastalığı)’a neden olur. Antijenik olarak ETA ve ETB 

olarak iki ayrı formu bulunmaktadır. A tipi (eta) kromozomal, B tipi (etb) plazmide 

bağlı genlerce oluşturulur. Bu toksinlerin epidermisin bütünlüğünü koruyan proteini 

hedef alan proteaz ve esteraz aktiviteleri bulunmaktadır (Tünger 2004; Koneman 2006). 

İki toksin immunolojik ve biyokimyasal olarak birbirinden farklı 

değerlendirilmektedir. Bu toksinlerin ortak özelliği süperantijen yapıda olmaları ve 

proteolitik aktiviteye sahip olmalarıdır (Tünger 2004; Koneman 2006). 

Her iki toksin epidermisin stratum granulosum tabakasını oluşturan hücrelerin 

interselüler bağlarının kopmasına ve stratum granulosum’un ayrılmasına neden 

olmaktadır (Takagi ve ark. 1990). 

 

2.2.6.4. Toksik Şok Sendromu Toksini (TSST-1) 

İlk olarak 1978 yılında Todd ve arkadaşları tarafından birden fazla sistemi 

etkileyen hastalık olarak tanılanmış ve önemi ortaya konmuştur. TSS akut, potansiyel 

ölümcül bir hastalık olup, yüksek ateş, yaygın deri döküntüsü, hipotansiyon ile 

karakterizedir. TSS toksini ilk olarak enterotoksin olarak tanımlanmış ve SEF olarak 

isimlendirilmiştir, fakat daha sonraki yıllarda yapılan hayvan deneyleri sonucunda diğer 

enterotoksinlere kıyasla emetik aktivite göstermediği ortaya çıkmış ve “Toksik Şok 

Sendromu-I” olarak adlandırılmıştır (Dinges 2000; Schlievert ve ark. 2004; Erol 2007). 

TSST-1 toksini, molekül ağırlığı 22 kDa olan tek zincirli bir protein olup, sıcaklığa ve 

proteolitik enzimlere dirençli bir toksin olarak bilinmektedir  (Koneman ve ark. 2006). 

 

2.2.6.5. Enterotoksinler 

İlk kez Barber 1914 yılında stafilok mastitisi olan bir ineğin sütünün içilmesiyle 

başlayan akut gastroenterit tablosunu bildirmiştir. Daha sonra 1930 yılında Dack 

enterotoksin oluşturan stafilokok hücre süspansiyonlarının sindirim yoluyla alınması 

sonucu besin zehirlenmesinin meydana geldiğini ortaya koymuştur (Cengiz 1999). 
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Stafilokokal enterotoksinler (SE) heterojenik bir grup olmakla birlikte, suda 

çözünebilir, tek zincirli, 26-35 kDa molekül ağırlığında globuler bir protein grubudur.  

İzoelektrik noktaları 7-8,6 arasında değişmektedir. Yapılarında lizin, aspartik 

asit, glutamik asit ve tirozin bulunmaktadır. Enterotoksinler proteolitik enzimlere 

(pepsin, tripsin, kimozin, papain, vb.), düşük pH değerine ve relatif yüksek ısıya 

dirençli olması (100 °C 30 dk) gıda intoksikasyonları açısından önemlidir. Isıyla tahrip 

olan bir enterotoksinin uzun süre muhafaza ile tekrar yapılanabildiği bildirilmiştir. 

Enterotoksinlerin ısıya dirençleri, enterotoksinin tipi, gıdanın türü, ortamın pH değeri ve 

tuz konsantrasyonları ile yakın ilişkilidir. Enterotoksin B ısıya en dirençli toksin olarak 

gösterilmektedir (Bergdol 1989; Uğur ve ark. 2003, Erol 2007; Bhunia 2008).  

Genel olarak enterotoksijenik S. aureus’ların sayılarının gıda içerisinde 106 

kob/g-ml düzeyine ulaşmaları toksin oluşması için yeterli görülmektedir. S. aureus’ların 

dışında başka stafilok türlerinin (S. haemolyticus, S. conhii, S. xylosus, S. equorum, S. 

lentus, S. capitis, S. intermedius) de enterotoksin oluşturabildiği bildirilmiştir (Uğur ve 

ark. 2003; Erol 2007).  

Enterotoksinler, kimyasal ve antijenik özellikleri esas alınarak alfabetik 

sıralamaya göre adlandırılırlar. Temel olarak beş serotipe ayrılmaktadırlar (SEA, SEB, 

SEC, SED, SEE). Fakat son yıllarda yeni tip entertoksinlerin de varlığı rapor edilmiştir 

(SEG, SEH, SEI, SEJ, SEK, SEL, SEM, SEN, SEO, SEP, SEQ, SER, SEU). Bütün 

SE’lerin süperantijen olduğu faj, plasmid ve patojenite adlarını kapsayan mobil genetik 

elemanlar tarafından kodlandığı bildirilmektedir (Leterle ve ark. 2003; Omoe ve ark. 

2003; Orwin ve ark. 2003; Bania ve ark. 2006). 

S. aureus izolatları enterotoksinlerin bir veya birkaçını bir arada 

üretebilmektedir. Enterotoksin tipleri içerisinde SEA ve SED sıklıkla, SEC’ nin kısmen 

SEB ve SEE’ nin nadiren intoksikasyona neden olduğu bildirilmiştir (Doyle ve Beuchat 

2007; Erol 2007; Uğur ve ark. 2003). SEA ve SED’ye sıklıkla rastlanmasının nedeni bu 

toksinlerin asıl kaynağının insan olması, logaritmik üreme fazında primer metabolit 

olarak üretilmesi, ayrıca SEA nın olumsuz koşullar altında (pH, aw, Eh) 

oluşturulabilmesinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın SEB ve SEC sekonder metabolit 

olarak ortaya çıkmakta olup, ancak logaritmik üreme fazının sonunda oluşabilmektedir, 

pratik koşullarda da bu durum 20 saatten az olan inkubasyon sürecinde 

gerçekleşememektedir (Erol 2007). 
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Stafilokokal gıda intoksikasyonlarının %95’inin klasik enterotoksinler 

tarafından geri kalan %5’lik kısmın ise sonradan tanımlanan SE’ler tarafından meydana 

getirildiği tahmin edilmektedir (Kwon ve ark. 2004). Yeni tip SE’lerin gıda 

zehirlenmelerindeki rolü henüz kesinlik kazanmamıştır. Bazılarının emetik aktivite 

göstermediği, bazılarının ise halen test edildiği bildirilmiştir. Sonuç olarak bu 

enterotoksinlerin isimleri bazı kaynaklarda stafilokokal benzeri enterotoksin 

(Staphylococcal enterotoxin-like) olarak da geçmektedir (Lina ve ark. 2004; Vernozy – 

Rosand ve ark. 2004). 

 

2.2.6.5.1. Enterotoksinlerin süperantijen aktiviteleri 

 Hücre içi immun cevapta temel işlev membrana bağlı T hücre antijen 

reseptörleri  (TCR-T cell reseptör)  tarafından antijenin tanınmasıdır. TCR, alfa ve beta 

ya da gama ve sigma zincirlerinden oluşmaktadır.  Antijen sunan hücrelerin (APC-

Antigen-presenting cell) üzerinde membrana bağlı proteinlerden MHC sınıf I ve sınıf II 

molekülleri yer alır. Süperantijenler MHC sınıf II molekülleri ve T hücre reseptörlerinin 

spesifik Vβ bölgelerine bağlanarak antijen sunan hücreler ve T lenfositlerin 

aktivasyonuna yol açmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle süperantijenler, bilinen 

antijenlerden farklı olarak, antijen sunan hücreler tarafından küçük peptid parçalarına 

ayrılmadan MHC sınıf II moleküllerine bağlanır ve TCR ile bir trimoleküler form 

oluşturur (Erol ve İşeri 2004). 

 

2.2.6.5.2. Stafilokokal Enterotoksinlerin dizi analizleri 

  Stafilokokal Enterotoksin A (SEA): Gıda intoksikasyonlarında en sık 

rastlanan enterotoksin tipidir. SEA’yı kodlayan entA geni, bir bakteriyofaj tarafından 

taşınmaktadır. Bu fajın sirkülarizasyon ve karşılıklı gen aktarımının bakteriyel 

kromozom içerisinde tamamlandığı saptanmıştır.  entA geninin faj bağlanma bölgesine 

yakın bir yerde lokalize olduğu, 771 baz çiftinden oluştuğu ve 257 aminoasit 

rezidüsünün entA prekürsörünü kodladığı bildirilmektedir. Sea geninin sentezinin, seb, 

sec, sed genlerinden farklı olarak agr gen regulatörünün kontrolü altında olmadığı 

bildirilmiştir (Balaban ve Rasooly 2000; Erol ve İşeri 2004). 
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 Stafilokokal Enterotoksin B (SEB): SEB salınımını düzenleyen entB 

geninin kodlama bölümü yaklaşık 900 nükleotit içerir. SEB prekürsör proteinleri 267 

aminoasitden (31,400 Da) oluşur ve 27 aminoasitlik N-terminal sinyal peptidini içine 

alır. Gıda zehirlenmelerinde S. aureus’un klinik izolatları içinde entB geninin 

kromozomal yapıda olduğu, fakat diğer bakteri suşlarında genin 750 kb (kilobaz)’lık bir 

plazmid tarafından taşındığı bildirilmektedir (Balaban ve Rasooly 2000; Erol ve İşeri 

2004) . 

  Stafilokokal Enterotoksin C (SEC): Antijenik olarak SEC’nin SEC1, 

SEC2 ve SEC3 olmak üzere üç farklı alt tipi bulunmaktadır.  Bütün SEC’ler 801 baz 

çifti ve 27 rezidülük bir sinyal peptid içermektedir. SEC1 ve SEC2’nin sinyal peptidleri 

birbirleriyle uyumludur. EntC1 nükleotid dizilimi, entB’yi kodlayan gen ile %74, entA 

ile %59 oranında; SEC3’ün sinyal peptidi, diğer SEC’ler ile %77,7 oranında benzerlik 

göstermektedir. SEC3 ve SEC2’nin olgun formu arasında yalnızca 4 aminoasitlik bir 

fark (%98 benzerlik) vardır.  Diğer yandan SEC1’in SEC2 ile arasında 7 (%97, 4 

benzerlik), SEC3 ile arasında da 9 aminoasitlik (%97,9 benzerlik) bir fark olduğu 

bildirilmiştir (Balaban ve Rasooly 2000; Erol ve İşeri 2004).  

 Stafilokokal Enterotoksin D (SED): Gıda intoksikasyonlarında önemi 

olan ikinci enterotoksin tipidir.  SED’yi kodlayan gen entD olup, bu gen penisilinaz 

plazmidi üzerinde yer almaktadır. entD geni 30 aminoasitlik sinyal peptid içeren 258 

aminoasidi kodlar. 228 aminoasit olgun polipeptid yapısı 26,360 Da moleküler ağırlığa 

sahiptir ve diğer SE’lerin dizilimine yüksek düzeyde benzerlik göstermektedir. SED 

süperantijeni MHC sınıf II molekülleri ile yüksek düzeyde afinite göstermek için Zn+2 

‘ye bağlanır ve bunun sonucunda SED Zn+2 ile birlikte kristalize olur (Balaban ve 

Rasooly 2000; Erol ve İşeri 2004). 

 Stafilokokal Enterotoksin E (SEE): entE geni 771 baz çifti içerir ve 

26.000 Da moleküler ağırlığı ile olgun ekstraselüler bir form oluşturur. DNA dizilimleri 

SEE,  SED ve SEA’nın yakın ilişkili olduğunu göstermektedir.  SEE,  SEA ile birlikte 

%84 gibi yüksek bir oranda dizilim benzerliğini paylaşmaktadır (Balaban ve Rasooly 

2000; Erol ve İşeri 2004). 
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2.3. Patojenite 

S. aureus’un infektif dozu 106-107 kob/g-ml’ dir ve toksin konsantrasyonu da 

gıdanın gramında 1 ng’dır. S. aureus ile kontamine gıdanın tüketilmesini takiben 

toksinler absorbe edilir ve tipik gastroenteritise neden olur. Toksinler mide hattındaki 

vagus sinirlerini ve medullayı stimule eder, kusma merkezi uyarılırken şiddetli emetik 

durum oluşturur. Ayrıca enterotoksinler intestinal epitelyum hücrelerine zarar verirler, 

intestinal vilileri parçalarlar. Stafilokok zehirlenmelerinde hastalık belirtileri salya 

çıkartma ile başlar. Daha sonra mide bulantısı, öğürme ve karın ağrısı görülür. Şiddetli 

zehirlenmelerde dışkı ve kusmukta kana rastlanabilir. Görülen diğer belirtiler, baş 

ağrısı, terleme, üşüme, kramplar, düşük nabız, halsizlik ve şok durumlarıdır. Vücut 

sıcaklığı genellikle düşüktür, su kaybı fazladır. Zehirlenme belirtileri gıdanın 

tüketiminden 1-6 saat sonra genellikle 2-4 saat içinde görülmekte ve hastalık 1-2 gün 

içinde kaybolmaktadır. Stafilokokal enterotoksinlerin intestinal hücreler üzerine direkt 

etkisi açık değildir ve bu yüzden kolera toksini veya Escherichia coli enterotoksinleri 

gibi klasik enterotoksinlerden farklıdır (Halpin-Dohnalek ve Marth 1989; Sutherland ve 

Varnam  2002). 

Stafilokokal enterotoksinin etkisi şahıslara göre değişim göstermektedir. Aynı 

miktarda toksin alan şahısların bazılarında semptomlar görülmeyebilir. Bazılarında ise 

hafif veya şiddetli semptomlarda görülebilmektedir. Bebekler, yaşlılar ve hastalar gibi 

riskli gruplarda çok daha düşük kontaminasyon seviyelerinde de sağlık sorunları ortaya 

çıkabilmektedir. İnsanlar, kediler ve maymunlar stafilokok enterotoksinine karşı 

hassastırlar (Aran ve ark. 1993; Bilgehan 2000; Tunail 2000; Jay ve ark. 2005; Bhunia 

2008).   

 

2.4. Enterotoksinlerin Saptanması 

Stafilokokal intoksikasyonların kesin olarak belirlenebilmesi ancak 

enterotoksinlerin saptanması ile mümkündür. 100 g gıda içerisinde 0,1 – 10 ng 

enterotoksin bulunması zehirlenme semptomlarının ortaya çıkması için yeterlidir. Bu 

yüzden enterotoksinlerin saptanabilmesi için duyarlılığı yüksek testlere ihtiyaç vardır. 

Günümüzde duyarlı ve kolay bir metot olarak ELISA tekniği kullanılmakta olup, diğer 

alternatif teknikler arasında; Ekstraksiyon - konsantrasyon metodu, RIA ( Radio immun 

Assay), RPLA (Reversed Passive Latex Aglutination), VIDAS tekniği gösterilmektedir 
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(Tablo 2-2) (Letertle ve ark 2003; Erol 2007). Kullanılan bu metotlarda çapraz 

reaksiyonların şekillenebileceği ve spesifitelerinin DNA bazlı metotlara kıyasla daha 

düşük olduğu bildirilmiştir (Aitichoua ve ark 2004). Bu nedenle PCR teknolojisi 

kullanılarak, SE’leri kodlayan genlerin DNA sekanslarının tespitine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

 

Tablo 2-2: Stafilokokal enterotoksinlerin saptanmasında kullanılan test kitleri (Erol 2007) 

Kit 
Tespit 

Yöntemi 

Saptanan 

SE’ler 

Toksin Tiplerini 

Ayırma 

Duyarlılık 

(ng/ml) 

Test Süresi 

(saat) 

RIDASCREEN ELISA A – E Evet 0,2 – 0,75 3 

SET-EIA ELISA A – D Evet 0,1 – 1,0 20 

TECRA ELISA A – E Hayır 1,0 4 

TRANSIA ELISA A – E Hayır 0,2 1,5 

RPLA RPLA A – D Evet 0,5 – 1,0 20 – 24 

VIDAS ELFA A – E Hayır 1,0 1,5 

 

 

2.5. S. aureus’un Gıdalarda Varlığı 

Stafilokoklar doğada yaygın olarak bulunurlar. Sporadik olarak toprak, kum, 

deniz ve içme suları, lağım, bitki yüzeyleri ve ürünleri, bir çok gıda da, kırmızı etler, 

kanatlı etleri ve süt ürünleri ile toz ve havadan izole edilmişlerdir. Vücudun farenks, 

burun mukozası, meme dokusu, intestinal ve üriner kanallarında da bulunabildikleri 

bildirilmiştir (Adams ve Moss 1995). 

Gıda zehirlenmesine sebep olan gıda kontaminasyonunun asıl kaynağı gıdayı 

işleyen kişilerdir. Aynı zamanda ekipmanlar ve çevresel yüzeyler de S. aureus ile 

beraber kontaminasyonun asıl kaynağı olabilmektedir. Sağlıklı hayvan etleri normal 

olarak çok az mikroorganizma ihtiva ettiklerinden dolayı mikroorganizmanın ete 

bulaşmaları genellikle kesim sırasındaki dış etkenler nedeniyle gerçekleşmektedir. Daha 
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sonra etin işlenmesi sırasında temasta bulunduğu aletler, makineler, yer, hava, su, 

işçilerin elleri ve elbiseleri bakteriler ile bulaşmasını arttırmaktadır (Uğur ve ark. 2003). 

Stafilokokkal gıda zehirlenmesinde rol alan gıdalar et ve et ürünleri; kümes 

hayvanları ve ürünleri; salatalar (yumurta, ton balığı, balık, patates ve makarna 

salataları gibi); fırın ürünleri (kremalı pastalar ve tartlar, çikolata); sandviçler; süt ve 

günlük ürünlerdir. Hazırlanma aşamasında dikkatli bir işleme tarzı gerektiren ve bu 

aşamadan sonra azar azar yükselen sıcaklıklarda tutulan gıdalar, stafilokokal gıda 

zehirlenmesi riski altındadır (Tükel ve Doğan 1999). S. aureus’un gıdalardaki varlığı bu 

mikroorganizma ile kontamine olmuş personelin elle muamelelerinden 

kaynaklanmaktadır. Stafilokoklar insan ve hayvanlarda sebep oldukları apse, sivilce ve 

enfekte yaralarda yerleşerek buralardan gıda maddelerine bulaşabilmektedirler. Bu gibi 

kişilerin herhangi bir gıdanın hazırlanması, depolanması veya dağıtılmasında çalışması 

o gıdanın söz konusu mikroorganizmalarla bulaşma olasılığını arttırmaktadırlar (Tondo 

ve ark. 2000; Gündoğan ve ark. 2005; Gülbandılar 2006). 

S. aureus başta ısıl işlem olmak üzere mikroorganizmaların indirgenmesine 

yönelik tüm uygulamalara karşı yüksek bir duyarlılık gösterir. Dolayısıyla gıdalarda, 

personel ve ekipmanlarda bu bakteriye veya enterotoksinlerine rastlanması zayıf bir 

sanitasyon göstergesidir (Tükel ve Doğan 1999). 

Bazı gıdalar stafilokok zehirlenmesine diğerlerinden daha fazla sebep 

olabilmektedirler. Aynı şekilde bazı besinlerin hazırlanma şekilleri de bakterilerin 

üreme hızını arttırabilmektedir. Oluşan toksin miktarı da gıda çeşidiyle yakından 

ilgilidir. Proteinli ve nişastalı (karbonhidratlarca zengin) gıdalar stafilokokların 

gelişmeleri, çoğalmaları ve toksin oluşturmaları için daha uygun gıda maddeleridir. 

Zehirlenmelerde daha çok et, tavuk, balık, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, kıymalı 

yemekler, bilhassa kıymalı makarna, et suyu ile yapılmış çorba ve soslar, yumurtalı, 

şekerli ve sütlü karışımlar, kremalı pastalar, patates, kremalı patates, patates salatası gibi 

besinler rol oynamaktadır. Bu besinler asit ihtiva etmediklerinden stafilokoklar 

buralarda kolayca üreyip çoğalabilirler. Bunun yanında süt, peynir ve dondurma gibi 

hayvansal ürünlerde yine bu mikroorganizmaların gelişmeleri için uygun birer ortam 

olup, stafilokok zehirlenmesi bakımından tehlikeli görülmektedir. Yoğurt gibi asit 

nitelikli besinler yumurta ile karıştırılıp kullanıldığında asit niteliğini kaybetmekte ve 

stafilokok için uygun bir ortam haline gelebilmektedir. Aynı şekilde salata 

mayonezlerinin içinde asetik asit bulunması sebebiyle stafilokok büyümesine elverişli 
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değildir, ancak yiyeceklerle (haşlanmış patates vb.) karıştırılınca stafilokok gelişmesine 

elverişli bir ortam oluşmaktadır. Isı işleminin uygulandığı süt ve süt mamullerinde 

ısının yeterli olmaması ve bu gibi mamullerin uygun hijyenik koşullarda işlenmemesi 

halinde ortamda kalan mikroorganizmalar gıda zehirlenmesine neden olabilmektedir. 

Süt ve süt ürünlerinin birçok patojen için olduğu gibi S. aureus için de uygun bir 

ortam olduğu kabul edilmektedir. S. aureus çiğ sütte doğal olarak bulunurken, yetersiz 

pastörizasyon veya ekipman ve personel kaynaklı kontaminasyon nedeni ile pastörize 

süt ve diğer süt ürünlerinde de bulunabilmektedir. S. aureus sütlere sağıldıkları 

hayvanlardan bulaşmaktadır. Özellikle mastitisli hayvanlardan sağılan sütle 

enteropatojenik S. aureus suşlarının önemli bir kaynağıdır. S. aureus’un neden olduğu 

gıda zehirlenmelerinin süt ürünlerinden çoğunlukla peynir ve süt tozu gibi ürünlerden 

kaynaklandığı belirtilmektedir (Erol 2007). 

Klinik ve subklinik mastitis etkeni olan S. aureus’un, çiğ sütten sıklıkla izole 

edildiği çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. Kasımoğlu (1978) tarafından yapılan 

çalışmada çiğ süt örneklerinde %31,9 oranında koagulaz (+) stafilokok izole edilmiştir. 

Sheikh ve Luedecke (1974) Pakistan’ da tüketime sunulan 86 süt örneğinin 3 ünden S. 

aureus izole edildiğini bildirmektedirler. Süt ve süt ürünlerinde yapılan bir başka 

çalışmada, örneklerden izole edilen 75 stafilokok kültürünün 27’sinin (% 36) 

enterotoksijenik olduğu saptanmıştır (Ahmed ve ark. 1978). Santos ve ark. (1981) çiğ 

sütlerde %46,9 oranında S. aureus izole etmişler ve bu durumu mastitisli süt kullanımı 

ile süt sağım hijyenine uyulmamasına bağlamışlardır. 

Stafilokokal enterotoksinlerin termostabil olduğu ve pastörizasyon sıcaklığında 

yıkımlandıkları göz önüne alındığında S. aureus ile kontamine çiğ sütten elde edilen 

pastörize sütlerin potansiyel sağlık riski oluşturabileceği açıktır (Tranter ve Brehm 

1990). 

Kanatlılarda, yumurtadan çıktıktan hemen sonra etkenin kolonize olabildiği ve 

kesime kadar stafilokok populasyonunun arttığı, çok az miktarda da normal olarak 

sindirim kanalında bulunabildiği bildirilmiştir (Notermans ve ark., 1982). Kanatlıların 

mezbahalara ulaştığı sırada genellikle S. aureus taşıdıkları bilinmektedir (Mead ve 

Dodd, 1990). 

Tam olarak önlem almak mümkün olmasa da uygun bir şekilde stoklanmış, 

ısıtılmış ve pişirilmiş gıdalar genellikle güvenli kabul edilmektedir, ancak çapraz 

kontaminasyon ile pişmiş gıda maddelerinin pişmemiş olanlarla veya kontamine 
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malzemelerle (kesme tahtası vb.) teması büyük bir risk teşkil etmektedir. Gıdaların 

uygun olmayan bir şekilde işlenmesi ve depolanması bakterilerin çoğalmalarına ve 

toksin üretimine sebebiyet vermektedir (Uğur ve ark. 2003). 

Birçok ülkede stafilokokal gıda zehirlenmesi olguları gıda zehirlenmelerinin 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Bergdoll 1989). Tayvan’da 1986-1995 yılları 

arasında oluşan gıda zehirlenmesi olgularının %30’unun etkeninin stafilokoklar olduğu 

bildirilmiştir (Pan ve ark. 1997). İspanya’da, stafilokoklar gıda kaynaklı hastalıklarda 

gözlenen ikinci en yaygın etken olarak belirlenmiştir (Hernandez ve ark. 1995). ABD’de 

1973-1987 yılları arasında gerçeklesen ve etiyolojisi saptanabilen 1869 gıda zehirlenmesi 

olgusunun 367’sinden (% 13) S. aureus sorumlu tutulmuş ve zehirlenme olgularından 7248 

kişi etkilenmiştir. 4 vaka ölümle sonuçlanmıştır (Bean ve Griffin 1990). Evenson ve ark. 

(1988) tarafından, ABD’de 850 çocuğun etkilendiği stafilokokal intoksikasyon 

vakasında sorumlu gıda olan çikolatalı sütlerin her bir kutusunda (250 ml) 94-184 ng, 

ortalama 144 ng düzeyinde SEA bulunduğu belirlenmiştir. İngiltere’de 1969-1990 yılları 

arasında 359 stafilokokal gıda zehirlenmesi olgusu gerçekleşmiş, bunların %22’sinin kanatlı 

etleri ve ürünlerinden ileri geldiği bildirilmiştir (Wieneke ve ark. 1993). Bu zehirlenme 

olgularına neden olan gıdaların genellikle pişirilmiş, yüksek protein içerikli, gıda 

hazırlayanlarca kontamine edilmiş ve oda sıcaklığında birkaç saat veya bir gece bırakılmış 

gıdalar olduğu bildirilmiştir (Genigeorgis 1989). Brezilya’da Minas peyniri ve çiğ süt 

tüketiminden sonra oluşan iki gıda zehirlenmesi olgusunda, toplam 378 kişi etkilenmiş 

ve Minas peynirinin gıda işleyenlerce ve çiğ sütün ise mastitisli hayvanlar tarafından 

kontamine edildiği bildirilmiştir (Carmo ve ark. 1995). Süt ve süt ürünlerinden 

kaynaklanan stafilokokal gıda zehirlenmeleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve 

bunun, ülkelerin gıda tüketim alışkanlıklarının değişik olmasından ötürü olduğu 

bildirilmiştir (Loir ve ark. 2003). İngiltere’de 1969-1990 yılları arasında tespit edilen 

stafilokokal gıda zehirlenmelerinin %88’ini süt ürünleri oluşturmakta iken (Wieneke ve 

ark. 1993), ABD’de 1975-1982 yılları arasında stafilokokal gıda zehirlenmelerinin 

sadece %1,4’ünün süt ürünlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir (Rosec ve ark. 1997). 

Fransa’da ise 1999-2000 yılları arasında stafilokokal gıda zehirlenmelerinin %32’sinin 

süt ürünlerinden ve özellikle Fransız halkının çok tükettiği peynirlerden kaynaklandığı 

bilinmektedir (Loir ve ark. 2003). 
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2.6. S. aureus’un Antibiyotik Direnci 

Antibiyotikler, özellikle toprakta bulunan çeşitli mikroorganizma türleri 

tarafından sentezlenen ve diğer mikroorganizmaların gelişmesini engelleyen veya onları 

öldüren doğal maddelerdir. Direnç, bir bakterinin antimikrobiyal bir ajanın öldürücü ve 

ya üremeyi durdurucu etkisine karşı koyabilme yeteneğidir. Direnç gelişimi ve yayılımı 

genellikle gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlanmakla birlikte, 

bakterilerin olumsuz çevre koşullarında yaşamını sürdürmek için kullandığı savunma 

sürecinin bir parçası olduğu da bildirilmektedir (Yüce 2001). Son yıllarda bakterilerde 

görülen antibiyotiklere karşı direnç gelişimi büyük bir sağlık sorunu olarak 

görülmektedir. 1900’larda sülfonamidlerin keşfi, sonraki yıllarda penisilin ve diğer 

antibiyotiklerin bulunması ile antibiyotiklere karşı dirençli mikroorganizmaların neden 

olduğu infeksiyonların çoğu kontrol altına alınabilmiştir. Ancak bakteriler her yeni 

çıkan antibiyotiğe karşı değişik yollarla direnç oluşturabilmektedirler. 

Penicillium ve Cephasporium türlerinin penisilin ve sefalosporinleri, 

Actinomycetes, özellikle de Streptomyces türlerinin tetrasiklin, aminoglikozidler, 

streptomisin, makrolidler, kloramfenikol ve rifamisinleri, Bacillus türlerinin basitrasini 

ürettiği bilinmektedir (Tanır ve Göl 1999). 

İlk antibiyotik 1928 yılında Penicillium küfü ile kontamine agar plağında 

stafilokokların inhibe olduğunu gözlemleyen Sir Alexander Fleming tarafından 

keşfedilmiştir. Ancak zorluklar nedeniyle ilacın klinik kullanıma girmesi 1940 yılında 

olmuştur (Tanır ve Göl 1999). 1944 yılında penisiline dirençli penisilinaz aktivitesine 

sahip izolatların varlığı bildirilmiştir (Kirby 1944). Bu nedenle penisilinaz üreten S. 

aureus enfeksiyonları tedavisinde eritromisin, tetrasiklin ve gentamisin gibi 

antibiyotikler kullanılmaya başlanmış, fakat 1951 yılında çoğul dirençli S. aureus 

izolatlarının varlığı ortaya konulmuştur. Penisilin dirençli S. aureus izolatlarının 

sağaltımı için 1960 yılında penisilinaz’a dirençli metisilin üretilmiştir, ancak bir yıl 

sonra metisilin dirençli S. aureus izolatları ortaya çıkmış ve bu durum tedavi 

seçeneklerini oldukça sınırlandırmıştır (Livermore 2000). 

İlk kez 1995 yılında Fransa’da VISA (Vanco intermediate S. aureus), 1996’ da 

Japonya‘da hetero VISA ve 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde VRSA 

(Vanco resistant S.aureus) izolatlarının saptanması stafilokoklarda çoklu antibiyotik 

direnç sorununu daha ürkütücü hale getirmiştir (Derbentli 2005). 
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Antibiyotik direnç, mikroorganizmaların hayatta kalabilmeleri için önemli bir 

unsurdur. Antibiyotik direnci doğal direnç veya kazanılmış direnç olmak üzere iki 

kısımda incelenebilmektedir. Doğal direnç, mikroorganizmaların doğal yapıları 

sebebiyle ilacın hedefi olan bölgeyi/yapıyı taşımamalarının veya ilacın yapısal bir 

özelliğinden dolayı hedefine ulaşamamasının bir sonucudur. Gram negatif bakterilerin 

çoğunun vankomisine, metisiline, enterokokların ise duvar yapıları nedeniyle 

sefalosporinlere dirençli olmaları örnek olarak gösterilebilir (Yüce 2001; Gür 2002). 

Kazanılmış direnç kromozom, transpozon veya plazmid DNA’sındaki 

mutasyonlarla veya direnç geni taşıyan DNA dizilerinin başka bakterilerden 

transformasyon, transdüksiyon veya konjugasyon yoluyla alması sonucu ortaya çıkan 

dirençtir. Streptomisin, rifampin ve florokinolonlara karşı gelişen direncin bu yolla 

oluştuğu bilinmektedir (Yüce 2001; Gür 2002). 

Gerek klinik gerekse gıda kaynaklı S. aureus izolatlarında antibiyotiklere karşı 

rastlanan direnç beta laktamaz grubu antibiyotiklere karşı olan dirençtir. S. aureus 

izolatları penisilinaz enzimi üreterek penisilindeki β-laktam halkasını parçalamak 

suretiyle penisilini inaktive ederler (Yavari 1992; Dündar ve Dündar 2002). Beta 

laktamaz grubu antibiyotiklere karşı gelişen direnç mekanizması penisilin bağlayan 

proteinler (PBPs) olarak isimlendirilen, bakterinin membrana bağlı proteinlerin değişimi 

olarak tanımlanmaktadır (Mulligan ve ark. 1993). Beta laktamaz üreten S. aureus 

izolatları penisilin, amoksisilin ve ampisiline karşı dirençlidir (Derbentli 1996). 

Glikopeptid grubu antibiyotikler dar spektrumlu olup vankomisin ve teikoplanin 

en önemli üyelerindendir (Arman 2002). Bu antibiyotikler peptidoglikan tabakasının 

sentezini inhibe ederek etki gösterdiği bildirilmiştir (Chadwick ve Wooster 2000). 2002 

yılında ABD’nde MRSA suşlarının vanA geni taşıdığı saptanmış ve “Vankomisin 

dirençli S. aureus” (VRSA) olarak adlandılmıştır. Daha sonrasında birçok ülkede 

görüldüğü rapor edilmiştir (Derbentli 2005).  

Gentamisin, tobramisin, kanamisin, netilmisin gibi antibiyotikler aminoglikozid 

grubuna girmekte olup, bu antibiyotikler bakterilerin 30 S ribozomal alt ünitesine kalıcı 

olarak bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe ederek etki ettikleri bildirilmiştir 

(Çolak 1999). 

Ofloksasin, siprofloksasin, norfloksasin, enoksasin, lomfloksasin, pefloksasin, 

gibi günümüzde yaygın kullanılan antibiyotikler florokinolonlar olarak adlandırılmakta 
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ve DNA sentezini inhibe etmek suretiyle bakterisidal etki göstermektedirler (Çolak 

1999, Arman 2002). 

Tetrasiklin grubu antibiyotiklere karşı ise iki türlü direnç mekanizması 

tanımlanmıştır. Bunlardan biri antibiyotiğin bakteri hücresinden enerji bağımlı olarak 

uzaklaştırılmasıdır (S. aureus tetK determinantı). Bir diğeri ise ribozomal korumadır. 

Tetrasiklinlerin ribozomlara bağlanamaması sonucunda meydana gelir. Tetrasiklin 

direncini belirleyen genler transpozonlar veya plazmidler aracılığı ile bakteriler arasında 

yayılır (Çokça 2002). 

İlk olarak 1952 yılında elde edilen, eritromisin ile ortaya çıkan makrolid grubu 

antibiyotikler bakteriyel protein sentezini geri dönüşümlü olarak inhibe ederek 

bakteriyostatik etki gösterirler. Düşük pH koşullarında etkinliği azalan eritromisinin 

yerine son yıllarda kalitromisin, azitromisin, roksitromisin, diritromisin gibi 

antibiyotikler geliştirilmiştir (Yalçın 2003). 

Kinolonlar 1960’lı yıllardan beri bilinen eski bir antibiyotik grubudur. Bu 

grubun ilk üyesi antimalaryal bir ajan olan klorokinin saflaştırılması sırasında elde 

edilen bir ara üründen üretilen nalidiksik asittir. 1980’li yıllardan sonra geliştirilen 

florokinolonlar veya 4-kinolonlar adı verilen yeni kinolon türevleri nalidiksik aside göre 

daha geniş etkinliğe sahiptir. Klinik kullanıma giren ilk kinolon olan nalidiksik asit 

sadece Gram negatif enterik bakterilere etkilidir, S. aureus uzerine etkinliği yoktur. 

İkinci kuşak kinolonların da stafilokoklara etkinliği orta derecededir. Özellikle 

siprofloksasin ve ofloksasinin klinik kullanıma ilk girdiği yıllarda S. aureus’a karşı çok 

iyi etkinlik gözlenmiş, ancak kısa surede kinolon direnci gelişmiştir (Leblebicioğlu ve 

ark. 2003) 

Klinik kullanıma giren linkozamid, linkomisin olup 1962 yılında Streptomyces 

lincolnensis’ ten elde edilmiştir. Klindamisin ise linkomisinin yarı sentetik bir türevi 

olarak elde edilmiştir. Linkozamidler bakteri ribozomumun 50 S alt birimine bağlanarak 

peptidiltransferaz reaksiyonunu inhibe ederek protein sentezini engellemektedir (Kılıç 

2003). Klindamisinler bağırsaktan kolay absorbe edilmesi, antibakteriyel etkinliğinin 

daha güçlü ve daha az toksik olması nedeniyle daha sık kullanım alanı bulmaktadır. 

İlk olarak Danimarka’da geliştirilen fusidik asit, 1962 yılında Avrupa’da, 1998 

yılında ise Türkiye’de kullanıma girmiştir. Penisilin ve metisiline dirençli stafilokok 

enfeksiyonlarında glikopeptit antibiyotiklere oranla kullanım kolaylığı ve maliyet 
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açısından alternatif oluşturabilecek bir antibiyotiktir. Fusidik asit dar spektrumludur. 

Beta laktamlarla çapraz direnç göstermediği için metisiline dirençli kökenlerde güvenle 

kullanılabilir. Özellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve metisiline dirençli 

Staphylococcus epidermidis suşlarına etkindir. MRSA suşlarıyla oluşan enfeksiyonların 

doğrudan veya ardışık tedavisinde tek başına ya da diğer antistafilokokal 

antibiyotiklerle birlikte kullanılabilmektedir (Kutlu 2006) 

Sulfonamidler, paraaminobenzoik (PABA) analogları olup, metabolik yolda 

dihidropteroat sentaz (DHPS) enzimini, trimetoprim ise dihidrofolat redüktaz (DHFR) 

enzimini inhibe ederek, bakterilerde tetrahidrofolik asit sentezini engelleyerek 

antimikrobiyal aktivite gösterirler. DHPS ve DHFR’nin aşırı sentezine neden olan 

kromozomal mutasyon direnç gelişimine neden olurlar (Yüce 2001). 

Rifampisin, Streptomyces mediterranei’den elde edilen rifamisinin semisentetik 

bir türevidir. Vankomisin ve diğer antistafilokokal ajanlarla kombine olarak metisiline 

duyarlı ve dirençli stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Kronik stafilokok 

osteomiyelitinde vankomisin veya nafsilinle kombine olarak kullanıldığında tedavi 

başarısının arttırdığı bildirilmektedir (Erol 2003; Kutlu 2006). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

3.1.1.  Gıda Örnekleri 

Çalışmada 2007-2008 yılları arasında İstanbul ilinin farklı ilçe ve semtlerinden 

(Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Çatalca, Eminönü, 

Esenyurt, Gayrettepe, Hadımköy, Kartal, Levent, Maltepe, Şişli, Yenibosna) toplanan 

gıda örnekleri S. aureus varlığı yönünden incelenmiştir. Örnekler genellikle 

marketlerden, bakkallardan, yerel semt pazarlarından, süt çiftliklerinden alınmıştır. 

Örneklerin S. aureus açısından riskli ürün grupları içerisinde bulunmalarına özen 

gösterilmiştir. Bu kapsamda çiğ sütlerden 122 adet, süt ürünlerinden 103 adet, çiğ köfte 

örneklerinden 30 adet, pasta örneklerinden 30 adet, yufka örneklerinden 26 adet, tavuk 

eti örneklerinden 17 adet, çeşitli et ürünlerinden 10 adet, hazır salata örneklerinden 10 

adet, hazır yemek örneklerinden 10 adet, tahin helvası örneklerinden 2 adet, yumurta 

örneklerinden 2 adet, zeytin örneklerinden 1 adet, sığır eti örneklerinden 1 adet olmak 

üzere toplam olarak 364 adet gıda örneği incelemeye alınmıştır. 

Gıda numuneleri, örneğin tipine göre yaklaşık 50-100 g/ml alınarak steril 

kavanozların/poşetlerin içerisine konulmuş ve kutular içerisinde soğuk muhafaza 

koşulları altında (+4°C) laboratuara getirilerek en kısa süre içerisinde mikrobiyolojik 

analizleri yapılmıştır. Çiğ süt örnekleri ise temizlenmiş memeden direkt steril deney 

tüpleri içerisine yaklaşık 12-14 ml alınmış; soğuk muhafaza koşulları altında 

laboratuvara getirilmiş ve mikrobiyolojik analizleri mümkün olan en kısa süre içinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3.1.2. Referans S. aureus Suşları 

Çalışmada A (SEA 10652 FDA 196E), B (SEB 10654 FDA 243), C (SEC 10655 

137), D (SED 10656 494) tipi stafilokokal enterotoksin üreten referans S. aureus suşları 

NCTC (National Collection of Type Cultures Public Health Laboratory Service, 

Londra), E tipi enterotoksin üreten S. aureus suşu ise Viyana Veteriner Üniversitesinden 

temin edilmiştir. 
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3.1.3. Laboratuvarlarda kullanılan Alet – Ekipmanlar 

 Otoklav (Hirayama) 

 İnkubatör (Memmert, Almanya) 

 Tüp Karıştırıcı-Vortex (Velp Scientifica Rx3) 

 Stomacher (Seward 400, İngiltere) 

 Ultra-Deiyonize su Cihazı (Sartorius, Almanya) 

 Benmari (Memmert, Almanya) 

 Tip II Biyogüvenlik Kabini (Nuaire, ABD.) 

 Thermal Cycler (Biorad, Meksika) 

 Elektroforez (Biorad, İtalya) 

 UV Translimunator (Biorad, İtalya) 

 Derin Dondurucu (Bosch) 

 Derin Dondurucu (Hettich, Almanya) 

 Buzdolabı (AEG) 

 Hassas Terazi (Sartorius) 

 Digital Görüntüleme Sistemli Trinoküler Mikroskop (Olympus, CX31) 

 ELISA Okuyucu (ELX800, Biotek İnst) 

 Cam ve Diğer Laboratuvar malzemeleri 

 Santrifüj (VWR, Almanya) 
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3.1.4. Analizlerde Kullanılan Besiyerleri, Kitler ve Solüsyonlar 

3.1.4.1. Mikrobiyolojik Analizlerde kullanılan Besiyerleri ve Kitler 

 Maximum Recovery Diluent (Oxoid, CM 733) 

 Baird Parker Agar (Oxoid, CM 0961) 

 Egg Yolk Tellürit Emülsiyon (Oxoid, SR 0054) 

 Mannitol Salt Agar (Oxoid, CM 0085) 

 Congo Red Agar: 37 g/L Brain Heart Infusion Broth (Oxoid, CM 0225),    

36 g/L sucrose (Sigma S0389), 15 g/L Agar (Oxoid LP011) ve 0.8 g/L 

Congo Red (Sigma, C6767)  

 Tryptone Soy Agar (Oxoid, CM 0131) 

 Tryptone Soy Broth (Oxoid, CM 0129) 

 DNase Agar (Oxoid, CM0321) 

 Mueller Hinton Agar (Oxoid, CM0337)  

 0,5 Mcfarland Solusyonu (Biomeriux, Fransa) 

 Latex Agglutinasyon testi (Dryspot Staphytect Plus- Oxoid, DR0100) 

 RIDASCREEN Set(A,B,C,D,E) (R-Biopharm, ArtNo:R 4101, Almanya) 

 

3.1.4.2. Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Solüsyonlar ve Hazırlanışı 

 1 N HCL: 8,2 ml HCl distile su ile hacmi 100 ml olacak şekilde 

tamamlanarak hazırlanmıştır. 

 %3 H2O2: 10 ml %30’luk H2O2 (Riedel de Haen, 18312) distile su ile 

100 ml’ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

 Kristal Violet Solüsyonu: 2 g Kristal viyole (Fluka, 61135), 20 ml % 

95’lik etil alkol (Riedel de Haen, 32221), 0,8 g Amonyum oksalat 
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(Riedel de Haen, 32304) 80 ml distile su içerisinde çözündürülerek 

hazırlanmıştır. 

 Gram İodine Solüsyonu: 1 g İyot (Riedel de Haen, 30305), 2 g 

Potasyum iyodür (Riedel de Haen, 03124) 300 ml distile su içerisinde 

çözündürülmüştür. 

 Safranin O solüsyonu: 0.25 g Safranin (Riedel de Haen, 32610), 10 ml 

Etil alkol (Riedel de Haen, 32221) ve 90 ml distile su içerisinde 

çözdürülerek hazırlanmıştır. 

 Absolut Etanol (Riedel de Haen, 32221) 

 İmmersiyon Yağı (Fluka, 56822) 

3.1.4.3. Moleküler Analizlerde Kullanılan Solüsyonlar ve Hazırlanışı 

 Lysostaphin ( 100 µl/ml, Sigma 7386): 1 mg lysostaphin 1 ml steril 

deiyonize su içerisinde iyice çözüldükten sonra küçük hacimlere 

ayrılarak – 20 °C’ de muhafaza edilmiştir. Çalışma sırasında 1 mg/ml 

stoklardan 1:10 deiyonize su ile dilue edilerek kullanılmıştır. 

  Proteinaz K (100 µl/ml, Merk 1.24568): 1 mg Proteinaz K 1 ml steril 

su içerisinde iyice çözüldükten sonra küçük hacimlere ayrılarak – 20 °C’ 

de muhafaza edilmiştir. Çalışma sırasında 1 mg/ml stoklardan 1:10 

deiyonize su ile dilue edilerek kullanılmıştır. 

 0,1M Tris/HCl (pH:7,5): 1,21 g Trizma base (SigmaT6066) (FW:121,1) 

70 ml deiyonize su içerisinde çözdürülmüştür. 1 M HCl (Riedel de Haen 

07102) ile pH 7,5’e ayarlanmıştır. Hacim 100 ml’ ye tamamlanıp, 

otoklavda 121 °C’de 15 dakika steril edilmiştir. 

 dNTP Karışımı (Fermentas, R0181): 100 mM olarak firmalardan 

alınan dNTP setler kullanılarak hazırlanmıştır. Bu amaçla 10 µl dATP 

(100mM), 10 µl dTTP (100mM), 10 µl dGTP (100mM), 10 µl dCTP 

(100mM) alınarak steril bir eppendorf tüpü içerisinde karıştırılmış ve 460 

µl steril deiyonize su ilave edilmiştir.  
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 Primerler: Primerler oligonukleotid sentezi yapan şirketler tarafından 

sağlanmıştır. Liyofilize halde gönderilen primerler çözdürülmeden önce 

kısa süreli santrifüj işlemine tabi tutulmuş, birlikte gelen raporda 

belirtildiği miktarda steril su ilave edilerek çözündürülmüştür. Elde 

edilmiş olan primer konsantrasyonu 100 µm veya 100 pmol/µl’dir.  

 MgCl2 (Fermentas EP0402): Hazır halde kullanılmıştır. 

 (NH4)2SO2 içeren 10x reaksiyon tamponu (Fermentas EP0402): 

Hazır halde kullanılmıştır. 

 1,5 U Taq DNA Polimeaz (Fermentas EP0402): Hazır halde 

kullanılmıştır. 

 50x TAE: 242 g Trizma base (Sigma,T6066) ve 37,2 g 

Na2EDTA•(2H2O) (Sigma, E5134) 700 ml deiyonize su içerisinde 

çözdürülmüştür. Üzerine 57,1 ml %100 glasiyal asetik asit (Riedel de 

Haen, 27225) eklenmiş, hacim 1 litreye tamamlanmıştır. Hazırlanan 

solusyon oda sıcaklığında veya 4°C’ de saklanmıştır. Elektroforez için 40 

ml 50x TAE, 1960 ml deiyonize su karıştırılarak 1x çalışma 

konsantrasyonu elde edilmiştir.    

 Etidyum Bromür (10 mg/ml) (Sigma, E-1510): 1 g Etidyum bromür 

100 ml deiyonize su içerisinde çözündürülerek hazırlanmıştır. 

 Loading Dye (6x): 4 g Sükroz (Sigma, S0389) ve 2,5 mg Bromphenol 

blue (Merck, 1,08122) 6 ml TE tamponu içerisinde çözdürülmüş ve 

hacim 10 ml’ ye tamamlanmıştır.  

 TE (Tris-EDTA) buffer (pH 8,0): 10 mM Tris-Cl (pH 8,0) ve 1 mM 

EDTA (pH 8,0). Stok olarak hazırlanan 1 M Tris-Cl (pH 8,0) den 1 ml ve 

stok olarak hazırlanan 0,5 M EDTA (pH 8,0) dan 0,2 ml alınarak 

deiyonize su ile 100 ml ye tamamlanmıştır. Elde edile 1x TE solüsyonu 

otoklavlanarak steril hale getirilmiştir. 

 1 M Tris-Cl (pH 8,0): 121,1 g Trizma base (SigmaT6066) 700 ml 

Deiyonize su içerisinde çözdürülmüş, konsantre HCl ile pH’sı istenilen 
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değere göre ayarlanmıştır. Deiyonize su ile hacim 1 litreye tamamlanmış 

ve otoklavlanarak steril hale getirilmiştir. 

 0,5 M EDTA (pH 8,0): 186,1 g Na2EDTA•(2H2O) (Sigma, E5134) 700 

ml deiyonize su içerisinde karıştırılıp NaOH (Riedel de Haen, 06203) 

pelletlerinden ilave edilerek pH 8,0’ e ayarlanmış, daha sonra 1 litreye 

tamamlanıp otoklavlanarak steril hale getirilmiştir. 

 Agaroz (Applichem, A2114) 

 

3.1.5.  Antibiyotik Diskler 

 Penisilin 10 μg Oxoid CT0043B 

 Oksasilin 1 μg Oxoid CT159B 

 Sefoksitin 30 μg Oxoid CT0119B 

 Teikoplanin 30 μg Oxoid CT0647B 

 Vankomisin 30 μg Oxoid CT0058B 

 Gentamisin 10 μg Oxoid CT0024B 

 Ofloksasin 5 μg Oxoid CT0446B 

 Tetrasiklin 30 μg Oxoid CT0054B 

 Eritromisin 15 μg Oxoid CT0020B 

 Klindamisin 2 μg Oxoid CT0064B 

 Trimetoprim- sulfametoksazol 25 μg Oxoid CT0052B 
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3.2. YÖNTEM 

 

3.2.1. Gıda Örneklerinden S. aureus İzolasyonu 

Soğuk muhafaza koşullarında laboratuvara getirilen gıda örnekleri steril 

stomacher poşeti içerisine 10’ar gram tartılmış ve üzerine 90 ml Maximum Recovery 

Diluent çözeltisi (Oxoid, CM 0733) ilave edilerek yaklaşık 2 dakika stomacher’de 

(Seward 400, İngiltere) homojenize edilmiştir. Elde edilen homojenizat ve hazırlanan 

dilüsyonlardan, yumurta sarısı ve potasyum tellürit katkılı BP agar (Oxoid, CM 0275) 

içeren petrilere yayma tekniği ile ekim yapılmış ve 37 oC’de 24-48 saat inkübasyona 

tabi tutulmuşlardır (ISO 6888-1, 2003). Süre sonunda BP agarda 2-3 mm çapında gri-

siyah ve etrafında lesitinaz aktivitesinden dolayı zonlar bulunan koloniler S. aureus 

şüpheli olarak değerlendirilmiştir (Şekil 3-1).  

Soğuk koşullar altında (+4 °C)  laboratuvara getirilen çiğ süt örneklerinin ise 

doğrudan BP agar içeren petrilerin üzerine steril koşullarda yayma tekniği ile ekimi 

gerçekleştirilmiş ve plaklar 37 °C’de 24-48 saat inkübasyona tabi tutulmuşlardır (ISO 

6888-1, 2003).  

 

 

Şekil 3-1: S. aureus’un BP agardaki görünümü 

 



 33 

3.2.2.  Saflık Kontrolü 

İzole edilen S. aureus suşlarının saflıkları,  Congo Red Agar (CRA) besiyerinde  

üretildikten sonra oluşturdukları kolonilerin renkleri ve koloni morfolojileri baz alınarak 

tayin edilmiştir (Arciola ve ark. 2002). CRA’da karışık veya kontamine izolatlar değişik 

koloni renkleri ve koloni morfolojileri ile birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilmekte 

olup, şüpheli izolatların, biyokimyasal analizlerine başlamadan önce saflığının kontrolü 

amacıyla kullanılmıştır (Şekil 3-2).   

 

3.2.3.   Mannitol Fermentasyonu 

  BP agarda gelişen S. aureus izolatları Mannitol Salt Agar’a (Oxoid CM 0085) 

geçilmiştir. Besiyerinin fenol kırmızısı renginin sarıya dönüşmesi mannitol 

fermentasyonu açısında pozitif olarak değerlendirilmiştir (Şekil 3-3).  

 

 

 

                     

 

Şekil 3-2: S.aureus’un Congo Red  

Agardaki görünümü 
 

Şekil 3-3: S.aureus’un Mannitol Salt 

 Agardaki görünümü 
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3.2.4. Saflaştırma ve Saklama 

İzolasyonu yapılan şüpheli S. aureus suşları, Triptone Soy Agar’a (Oxoid, CM 

0131) geçilerek 37 oC’de 24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası gelişen saf S. 

aureus kolonileri morfolojik ve biyokimyasal testler ile tanımlama işlemi amacıyla 

kullanılmıştır. 

 

3.2.5. Morfolojik ve Biyokimyasal Testler 

 

3.2.5.1. Gram Boyama 

 Stafilokok olduğu düşünülen ve saflaştırılan bakteriler Hucker’s modifiye Gram 

boyama tekniği ile boyanmıştır (Downes ve Ito 2001). Bu amaçla lam üzerinde %0,9 

NaCl içerisinde çözündürülen bakteriler ateşte fikse edildikten sonra 1 dakika kristal 

viyole, yıkamayı takiben 1 dakika iodine ve 15 saniyeyi geçmeyecek şekilde %95 etanol 

ile muamele edilmiştir. Kontur boyaması için 30 saniye safranin içerisinde 

bekletilmiştir. Mikroskop altında 100x objektifte bakterilerin renkleri ve morfolojileri 

incelenmiş olup Gram pozitif (viyole renkte) ve tek ya da ikili veya üzüm salkımı 

morfolojisinde düzensiz kümelenmiş mikroorganizmalar stafilokok olarak 

tanımlanmıştır (Şekil 3-4). 

 

 

Şekil 3-4: Gram pozitif S. aureus (mikroskobik bakı) 
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3.2.5.2. Katalaz Testi 

Triptic Soy Agar besiyerinde üretilen taze (18-24 saatlik) bakteri kültüründen 

alınmış birkaç koloni temiz bir lam üzerinde birkaç damla %3’lük H2O2 ile 

karıştırılmıştır. Gaz oluşumu gözlenen stafilokok izolatları, katalaz pozitif olarak 

değerlendirilmiştir (Koneman ve ark. 2006)  

 

3.2.5.3. DNaz Testi 

 S. aureus izolatları, DNaz enzimi üretmekte ve koloni etrafındaki DNA’yı 

yapısal birimleri olan nükleotidlerine parçalamaktadır. Bu amaçla öncelikle şüpheli 

koloniler DNaz agara öze yardımıyla geçilmiş ve 37°C’de, 24 saat inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası petri yüzeyini kaplayacak biçimde, 1N HCl ilave 

edilmiş ve DNA’nın HCl ile muamelesi sonrası presipitasyon varlığı incelenmiştir. 

Sonuç olarak DNA’nın mikroorganizmalar tarafından kullanılmayan bölgeleri mat, S. 

aureus tarafından bakteri DNaz enzimi sayesinde DNA’ın parçalandığı bölgelerde 

şeffaf zonlar gözlenmiş ve bu sonucu veren koloniler DNaz pozitif olarak 

değerlendirilmiştir (Anonim 2008) (Şekil 3-5). 

 

 

Şekil 3-5: S. aureus DNaz aktivitesinin görünümü 
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3.2.6. Serolojik Testler 

3.2.6.1. Lateks Aglütinasyon Testi 

 Lateks aglütinasyon testleri S. aureus’un serolojik tanımlamasında sıklıkla 

kullanılan ayırıcı testler arasındadır (Lancette ve Bennett 2001). Dryspot staphytect plus 

lateks aglütinasyon testi (Oxoid, DR100M) ile stafilokokların clumping faktör, protein 

A ve kapsülar polisakkaritlerinin ayrımı yapılmaktadır. S. aureus kolonilerinin % 

97’sinin koagulaz ve hücre dışı stafikoagulaza sahip oldukları bilinmektedir. Protein A 

ise insan kaynaklı S. aureus suşlarının % 95’inde bulunmakta ve immunoglobulin G’nin 

Fc bölümüne afinite göstermektedir. Bu amaçla öncelikle test kartının işaretli bölümüne 

bir damla serum fizyolojik üzerine bir öze dolusu şüpheli S. aureus konularak 

homojenizasyon sağlanmıştır. Daha sonra homojenize sıvı test kartındaki reaksiyon 

bölümü ile muamele edilmiş ve 60-90 saniye sonra aglütinasyon (kümeleşme) 

görülmesi pozitif olarak değerlendirilmiştir (Anonim 2008) (Şekil 3-6). 

 Morfolojik, biyokimyasal ve serolojik testler sonucunda pozitif olan S. aureus 

izolatları daha sonraki testlerde kullanılmak üzere %20 Gliserol içeren Tryptone soy 

broth (Oxoid, CM 129) da -20 °C de muhafaza edilmiştir. 

 

 

Şekil 3-6: S. aureus Dryspot Staphytect Plus lateks agglutinasyon testinde görünümü 
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3.2.7. Moleküler Testler 

3.2.7.1. Genomik DNA İzolasyonu 

Saflaştırılan ve -20 °C’de muhafaza edilen S. aureus izolatlarından Sudağıdan ve 

Aydın’ın (2009) uyguladığı yöntem kullanılarak genomik DNA izolasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla bir gece (16 saat) 37 C’de 5 ml Tryptone soy broth 

(Oxoid, CM 129) içerisinde bekletilen bakterilerden 200 l kültür eppendorf tüplerine 

alınmış ve santrifuj (VWR)  ile 10.000 rpm’de 5 dakika çöktürülme işlemine tabi 

tutulmuştur. Üstte kalan kısım uzaklaştırılmış ve pellet 45 l steril deiyonize su 

içerisinde çözündürülmüştür. Çözeltiye 15 l lysostaphin (Sigma, 7386) (100 g/ml su 

içerisinde) eklenerek 37 C’de 1 saat su banyosunda inkübasyona tabi tutulmuştur. 

Daha sonra 150 l 0,1 M Tris/HCl (pH: 7,5) ve 15 l proteinaz K (Merck, 124568) (100 

g/ml su içerisinde) ilave edilerek 37 C su banyosunda 1 saat inkübe edilmiştir. Süre 

sonunda tüpler 5 dakika kaynar su içerisinde bekletilerek enzimlerin inaktivasyonu 

sağlanmış ve elde edilen genomik DNA moleküler biyolojik analizlerde kullanılmak 

üzere -20 C’de saklanmıştır. Çalışma esnasında her PCR uygulamasında genomik 

DNA’dan yaklaşık 5 l kullanılmıştır.  

 

3.2.7.2. PCR Optimizasyonu ve Gradient Uygulaması 

Çalışmada gerek tanımlama gerekse toksin gen bölgelerini saptamak için 

kullanılan primerlerin bağlanma sıcaklıkları, Tm= 2(A+T) + 4(G+C) formülü ile 

hesaplanmış olan değerden ortalama 5 °C altı alınarak gerçekleştirilmiştir. Belirlenen 

optimal MgCl2 miktarı sabit tutularak uygun primer bağlanma aralığının belirlenmesi 

için gradient Thermal Cycler’da (Biorad) optimizasyon çalışması yapılmıştır(Şekil 3-7).  
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Şekil 3-7: Örnek olarak, farklı bağlanma sıcaklıklarında see genin görüntüsü 

 

 

3.2.7.3. nuc (Termonukleaz Aktivitesinden Sorumlu) Geninin Tespiti 

Ekstrasellular termostabil nükleaz enzimi, koagulaz pozitif stafilokokların %98-

100’ü tarafından üretilmektedir (Erol 2007). Bu nedenle identifikasyonda söz konusu 

genin varlığının araştırılması önem taşımaktadır. Çalışmada nuc geni tespitine yönelik, 

Sudağıdan ve Aydın (2009) tarafından daha önceden önerilen primer dizisi 

kullanılmıştır.  

 

nuc geni primer dizileri: 

Forward primer: 5-GGCAATTGTTTCAATATTAC-3  

Revers  primer:  5-TTTTATTTGCATTTTCTACC-3 

 

nuc PCR koşulları (amplikon büyüklüğü 416 bp): 
 
Başlangıç denaturasyon  94˚C,  2 dakika   

 
   40 Döngü 

Denaturasyon  94˚C, 30 saniye 
Bağlanma 48˚C, 30 saniye 
Uzama   72˚C, 45 saniye 
Son uzama 72˚C,  7 dakika 
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PCR tüplerine (0,2 ml’lik) bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP (2 mM her bir nükleotidten olacak şekilde), 1,5 U 

(Taq DNA polimeraz) (Fermentas, E 0402) karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım 

içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak thermal cycler’a yerleştirilmiş ve nuc geni için 

yukarıda belirtilen protokol uygulanmıştır.  

İşlem tamamlandığında % 1,5’lik agaroz jel hazırlanmış (1x TAE tamponu 

içerisinde) ve hazırlanan jel 50˚C’ye soğutularak içerisine 50 ml agaroz jeli için 7,5 µl 

10 mg/ml ethidium bromide (Sigma, E 1510) ilave edilmiştir. Daha sonra jelin donması 

sağlanarak PCR ürünleri jelin içerisine yüklenerek elektroforez işlemi (85 V, yaklaşık 

30 dakika) gerçekleştirilmiştir. İşlemin tamamlanmasından sonra UV transluminatör 

(Biorad) altında bandların konumu pozitif kontrol ile karşılaştırılmak suretiyle nuc geni 

pozitif izolatlar tespit edilmiştir (Şekil 3-8). 

 

 

 

Şekil 3-8: İncelenen örneklere ait nuc geni pozitif olan izolatların jel görüntüsü 

Soldan itibaren Sıra 1, 100 bp DNA ladder; 2, S. aureus referans suşu; 3 -10 nuc geni pozitif örnekler  
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3.2.7.4. coa (Koagulaz Aktivitesinden Sorumlu) Geninin Tespiti 

nuc geni tespit edilen tüm S. aureus izolatlarında coa ve spa genlerinin varlığı da 

araştırılmıştır. S. aureus izolatlarının büyük bölümünün koagulaz aktivitesi mevcuttur. 

coa geninin boyutları sabit olmayıp 500-650 bp arasında bandlar görülebilmektedir 

(Hookey ve ark. 1999). Coa geni tespiti amacıyla aşağıda yer alan primerler ve protokol 

kullanılmıştır (Şekil 3-9) 

coa geni primer dizileri: 

Forward primer: 5-ATAGAGATGCTGGTACAGG-3 

Revers primer:  5-GCTTCCGATTGTTCGATGC-3  

 

 

 

 

 

 

 

PCR tüplerine (0,2 ml’lik) bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP karışımı, 1,5 U (Taq DNA polimeraz) 

karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak 

thermal cycler’a yerleştirilmiş ve coa geni için yukarıda belirtilen protokol 

uygulanmıştır.  

 

 

 

coa PCR koşulları ( amplikon görülme aralığı 500-650 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  94˚C, 45 saniye   

 
   40 Döngü 

Denaturasyon  94˚C, 20 saniye 
Bağlanma 57˚C, 15 saniye 
Uzama   72˚C, 15 saniye 
Son uzama 72˚C,  2 dakika 
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Şekil 3-9: coa geni pozitif jel görüntüsü 

   Üst jel soldan itibaren; Sıra 1, 100 bp DNA ladder; 2-7, 9-12 coa pozitif örnekler 

               Alt jel soldan itibaren; Sıra 1, 100 bp DNA ladder; 2-6, 8-11, 13 coa pozitif örnekler 

 

 

 

3.2.7.5. spa (protein A) Geninin Tespiti 

S. aureus’un tiplendirilmesinde spa geninin varlığı önem taşımakta olup 

çalışmada tüm S. aureus izolatlarında protein A geni varlığı da incelenmiştir. Spa 

geninin boyutları sabit olmayıp 100-450 bp arasında bandlar görülebilmektedir (Aires-

de-Sousa ve ark. 2006) (Şekil 3-10). 

spa primer dizisi: 

spa-1113f  5-TAA AGA CGA TCC TTC GGT GAG C-3 

spa-1514r  5-CAG CAG TAG TGC CGT TTG CTT-3 

 

spa PCR koşulları (amplikon görülme aralığı 100-450 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  80˚C,   5 dakika   

 
   35 Döngü 

Denaturasyon  94˚C,  45 saniye  
Bağlanma 60°C,  45 saniye  
Uzama   72˚C,  90 saniye 
Son uzama 72˚C,  10 dakika 
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PCR tüplerine (0,2 ml’lik) bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP karışımı, 1,5 U (Taq DNA polimeraz) 

karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak 

thermal cycler’a yerleştirilmiş ve spa geni için yukarıda belirtilen protokol 

uygulanmıştır.  

 

 

 

Şekil 3-10: spa geni pozitif jel görüntüsü 

    Üst jel soldan itibaren; Sıra 1, 100 bp DNA ladder; 2-12 spa pozitif örnekler 

   Alt jel soldan itibaren; Sıra 1, 100 bp DNA ladder; 2-12 spa pozitif örnekler 
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3.2.8. Enterotoksin Üretiminden Sorumlu Genlerin Aranması (sea-see) 

3.2.8.1. sea Geninin Aranması 

Çalışmada elde edilen S. aureus izolatlarında enterotoksin A geninin varlığı 

araştırılmıştır. sea geni varlığı araştırılmasında Johnson ve ark.’nın (1991) önerdiği 

primer dizileri ve PCR koşulları kullanılmıştır. sea geninin aranmasında çok fazla 

pozitif ve çok zayıf bandların elde edilmesi üzerine Jarraud ve ark.’nın (2002) başka bir 

çalışmada önerdiği primer dizileri ve protokol de denenmiştir.  

 

sea primer dizisi (Johnson ve ark. 1991): 

Forward primer 5’ TTGGAAACGGTTAAAACGAA-3 (Hedef bölge: 490-509) 

Revers primer 5’ GAACCTTCCCATCAAAAACA-3 (Hedef bölge: 591-610) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea primer dizisi (Jarraud ve ark. 2002): 

SEA-1 Forward Primer  5-GAAAAAAGTCTGAATTGCAGGGAACA-3 

SEA-2 Revers Primer   5-CAAATAAATCGTAATTAACCGAAGGTTC-3 

 

 

 

 

 

 

 
sea  PCR koşulları (amplikon büyüklüğü 120 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  94˚C,  2 dakika   

 
   40 Döngü 

Denaturasyon  94˚C, 30 saniye 
Bağlanma 52˚C, 30 saniye 
Uzama   72˚C, 45 saniye 
Son uzama 72˚C,  7 dakika 

 
sea  PCR koşulları (amplikon büyüklüğü 560 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  95˚C,   3 dakika   

 
   35 Döngü 

Denaturasyon  95˚C,  30 saniye 
Bağlanma 50˚C,  30 saniye 
Uzama   72˚C,   1 dakika 
Son uzama 72˚C,   5 dakika 
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PCR tüplerine (0,2 ml’lik)  bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP karışımı, 1,5 U (Taq DNA polimeraz) 

karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak 

thermal cycler’a yerleştirilmiş ve sea geni için yukarıda belirtilen protokoller 

uygulanmıştır.  

3.2.8.2. seb Geninin Aranması 

seb geni varlığı araştırılmasında Johnson ve ark.’nın  (1991) önerdiği primer 

dizileri ve protokol kullanılmıştır.  

seb primer dizisi:  

Forward primer 5-TCGCATCAAACTGACAAACG-3 (Hedef bölge: 634-653) 

Revers primer   5-GCAGGTACTCTATAAGTGCC -3 (Hedef bölge: 1091-1110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR tüplerine (0,2 ml’lik) bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP karışımı, 1,5 U (Taq DNA polimeraz) 

karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak 

thermal cycler’a yerleştirilmiş ve seb geni için yukarıda belirtilen protokol 

uygulanmıştır.  

 

seb PCR koşulları (amplikon büyüklüğü 478 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  94˚C,   2 dakika   

 
   40 Döngü 

Denaturasyon  94˚C,  30 saniye 
Bağlanma 54˚C,  30 saniye 
Uzama   72˚C,  45 saniye 
Son uzama 72˚C,    7 dakika 
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3.2.8.3. sec Geninin Aranması 

S. aureus izolatlarından sec geni tespitinde Johnson ve ark.’nın (1991) önerdiği 

primer dizileri ve protokol kullanılmıştır.  

 

sec primer dizisi: 

Forward primer 5GACATAAAAGCTAGGAATTT-3 (Hedef bölge: 676-695) 

Revers primer   5-AAATCGGATTAACATTATCC-3 (Hedef bölge: 913-932) 

 

 

 

 

 

 

 

PCR tüplerine (0,2 ml’lik) bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP karışımı, 1,5 U (Taq DNA polimeraz) 

karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak 

thermal cycler’a yerleştirilmiş ve sec geni için yukarıda belirtilen protokol 

uygulanmıştır.  

 

3.2.8.4. sed Geninin Aranması 

sed geni varlığı araştırılmasında Johnson ve ark. (1991) ile Jarraud ve ark. 

(2002)’nın önerdiği 2 farklı önerdiği primer dizisi ve protokol kullanılmıştır.  

sed primer dizisi (Johnson ve ark. 1991): 

Forward primer 5-GACATAAAAGCTAGGAATTT-3 (Hedef bölge: 354-373) 

Revers primer   5-AAATCGGATTAACATTATCC-3 (Hedef bölge: 652-671) 

sec PCR koşulları: (amplikon büyüklüğü 257 bp)  
 
Başlangıç denaturasyon  94˚C,  2 dakika   

 
   40 Döngü 

Denaturasyon  94˚C, 30 saniye 
Bağlanma 48˚C, 30 saniye 
Uzama   72˚C, 45 saniye 
Son uzama 72˚C,  7 dakika 
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sed primer dizisi (Jarraud ve ark. 2002): 

Forward primer 5-GAATTAAGTAGTACCGCGCTAAATAATATG-3 

Revers primer  5-GCTGTATTTTTCCTCCGAGAGT-3 

  

 

 

 

 

 

 

PCR tüplerine (0,2 ml’lik) bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP karışımı, 1,5 U (Taq DNA polimeraz) 

karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak 

thermal cycler’a yerleştirilmiş ve sed geni için yukarıda belirtilen protokoller 

uygulanmıştır.  

 

 

 

 

sed PCR koşulları (amplikon büyüklüğü 318 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  94˚C,   2 dakika  

 
   40 Döngü 

Denaturasyon  94˚C,  30 saniye 
Bağlanma 48˚C,  30 saniye 
Uzama   72˚C,  45 saniye 
Son uzama 72˚C ,  7 dakika 

sed PCR koşulları (amplikon büyüklüğü 492 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  95˚C,   5 dakika   

 
   30 Döngü 

Denaturasyon  94˚C,   1 dakika 
Bağlanma 55˚C,   1 dakika 
Uzama   72C,   1 dakika 
Son uzama 72˚C, 10 dakika 
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3.2.8.5. see Geninin Aranması 

 S. aureus izolatlarında see geni tespiti amacıyla Johnson ve ark. (1991) 

tarafından kullanılan primer dizisi ile protokolü kullanılmıştır.   

see primer dizisi (Johnson ve ark.1991): 

Forward primer 5-TAGATAAAGTTAAAACAAGC-3 (Hedef bölge: 491-510) 

Revers primer   5-TAACTTACCGTGGACCCTTC-3 (Hedef bölge: 640-659) 

 

 

 

 

 

 

 

PCR tüplerine (0,2 ml’lik) bakterilerin genomik DNA’larından yaklaşık 5 µl 

konulmuş ve sonrasında hazırlanan master mix solüsyonundan 45 µl ilave edilmiştir. 

Master mix solusyonunu hazırlamasında, her bir örnek için 5 µl (NH4)2SO2 içeren 10x 

reaksiyon tamponu, 3 µl MgCl2 (25mM),  30 µl dH20,  1 µl forward primer (10mM),  1 

µl revers primer (10mM), 5 µl dNTP karışımı, 1,5 U (Taq DNA polimeraz) 

karıştırılmıştır. Total olarak 50 µl karışım içeren PCR tüpleri hafifçe karıştırılarak 

thermal cycler’a yerleştirilmiş ve see geni için yukarıda belirtilen protokol 

uygulanmıştır.  

 

 

 

 

 

see PCR koşulları (amplikon büyüklüğü 170 bp) 
 
Başlangıç denaturasyon  95˚C,    3 dakika  

 
40 Döngü 

Denaturasyon  95˚C,  30 saniye 
Bağlanma 45˚C,  30 saniye 
Uzama   72˚C,  45 saniye 
Son uzama 72˚C,   7 dakika 
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3.2.9. Enterotoksin Geni İçeren S. aureus İzolatlarının ELISA Tekniği ile Toksin 

Üretiminin Tespiti 

Toksin genlerine sahip S. aureus izolatlarının enterotoksin oluşturup 

oluşturmadığının belirlenmesi de zehirlenme insidensi açısından önem taşımaktadır. 

Stafilokok kaynaklı enterotoksinlerin saptanması amacıyla günümüzde en sık kullanılan 

hassas ve hızlı yöntemler arasında ELISA (Ezyme Linked Immunosorbent Assay) 

yöntemi ilk sıralarda bulunmaktadır (Erol 2007). Bu çalışmada bugüne kadar ticari kit 

ile tespiti yapılabilen 5 enterotoksinin (SEA, SEB, SEC, SED ve SEE) saptanması 

amacıyla R-Biopharm RIDASCREEN SET A, B, C, D, E (Art. No: R4101) kiti 

kullanılmıştır. 

Her bir ELISA kiti içerisinde 12 test şeridi bulunmaktadır. Bu şeritlerden 5 

tanesinde (A-E) stafilokokkal enterotoksinlere karşı özel antikorların olduğu kuyucuklar 

mevcuttur. Geri kalan kuyucukların 2 tanesi non-immunize hayvan antikorları içeren 

negatif kontrol kuyucukları olup (F-G), son kuyucuk (H) ise pozitif kontrol olarak 

ayrılmıştır (Şekil 3-11). 

 

 

Şekil 3-11: Ridascreen ticari test kitinin düzenegi 
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Bakteriyel kültürler öncelikle Brain Heart Infusion Broth’da 37 C’de 24 saat 

süreyle inkübe edilmiştir. Süre sonunda tüplerden 1000’er l sıvı eppendorf tüplerine 

aktarılmıştır. Tüpler 7 dakika boyunca 15 °C’ de 3500 g devirde santrifüj edilerek 

yüzeylerinde kalan süpernatant kısmı steril enjektör vasıtası ile çekilmiş ve 0,22 m 

çaplı filtrelerden (Milipore, ABD.) geçirilerek yeni eppendorf tüplerine aktarılmıştır. 

Tüplerdeki sıvı kısım ELISA kuyucuklarına (H hariç), her birinde 100 l olacak şekilde 

bölünmüştür. H kuyucuğuna da (+) kontrol konulduktan sonra kuyucukların içindeki 

sıvıların iyice karışması sağlanıp bir saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır (Birinci 

İnkübasyon). İnkübasyon süresi sonunda üç kez yıkama işlemi uygulanmıştır. Yıkama 

işleminde her kuyucuğa, kullanım talimatlarına göre hazırlanmış olan yıkama 

solüsyonundan 250 l konulmuş ve her işlem sonrasında bu sıvı tamamen boşaltılmıştır. 

Yıkama yapılan kuyucukların üzerine 100’er l konjugat ilave edilerek tekrar 1 saat 

inkübasyona bırakılmıştır (İkinci İnkubasyon). Kullanılan konjugat kuyucuklara 

tutunmuş olan enterotoksinlere bağlanma görevi görmektedir. Süre dolduktan sonra 

yıkama işlemi gene üç kez tekrarlanmıştır. Kuyucuklar boşaltılıp her bir kuyucuğa 

substrat-kromojen karışımından 100’er l ilave edilerek yeniden 30 dakika karanlık 

ortamda inkübasyona bırakılmıştır (Üçüncü İnkubasyon). İnkubasyon sonrasında 

kuyucuklara 100’er l Stop Solüsyonu (1 N H2SO4 ) ilave edilmiştir. Son olarak, 450 

nm dalga boyunda ELISA cihazı okuyucusunda (ELISA Reader ELX 800, Biotek-Inst, 

ABD.) (Şekil 3-12) okuma işlemi gerçekleştirilmiş ve izolatların oluşturdukları 

toksinlerin varlığı ortaya konulmuştur. 

 

 

Şekil 3-12: ELISA uygulaması sonrası pozitif sonuç veren plakların görünümü 
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3.2.10. S. aureus İzolatlarının Antibiyotiklere Duyarlılığın Belirlenmesi 

 S. aureus izolatlarının çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıkları disk diffüzyon 

yöntemi ile belirlenmiştir (CLSI 2006). Bu amaçla test edilecek izolatların broth kültürü 

(Brain Heart Infusion Broth, Oxoid, CM0225) McFarland No 0,5 bulanıklık standardına 

göre ayarlandıktan sonra Mueller-Hinton Agar (Oxoid, CM337) yüzeyine sürüntü 

çubukları vasıtasıyla yayılmıştır. Ekim yapılmış plakların yüzeyine en fazla 5 adet 

olmak üzere antibiyotik diskleri yerleştirilmiştir. Plaklar 37 °C’de 48 saat 

inkübasyondan sonra değerlendirilmiş, oluşan inhibisyon zonlarının çapları ölçülmüştür 

(Şekil 3-13). Çalışmada kullanılan antibiyotik diskler ve CLSI (2006) tarafından 

öngörülen limitler Tablo 3-1’de belirtilmiştir. 

 

 

 

Şekil 3-13: Mueller Hinton Agar’da oluşan inhibisyon zonları 
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Tablo 3-1: Kullanılan Antibiyotik diskler ve zon çapları (CLSI 2006) 

  Zon Çapları (mm) 

Antibiyotik Disk içeriği Dirençli Orta Duyarlı Duyarlı 

Penisilin 10 μg ≤ 28 - ≥ 29 

Oksasilin 1 μg ≤ 10 11-12 ≥ 13 

Sefoksitin 30 μg ≤ 19 - ≥ 20 

Teikoplanin 30 μg ≤ 10 11-13 ≥ 14 

Vankomisin 30 μg - - ≥ 15 

Gentamisin 10 μg ≤ 12 13-14 ≥ 15 

Ofloksasin 5 μg ≤ 14 15-17 ≥ 18 

Tetrasiklin 30 μg ≤ 14 15-18 ≥ 19 

Eritromisin 15 μg ≤ 13 14-22 ≥ 23 

Klindamisin 2 μg ≤ 14 15-20 ≥ 21 

Trimetoprim - 

sulfametoksazol 
25 μg ≤ 10 11-15 ≥ 16 
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4. BULGULAR 

4.1. Gıda Örneklerinden Elde Edilen S. aureus İzolat Sayıları 

 Yapılan ekimler sonucunda BP agar’da üreme görülen her örnekten birer adet 

olmak üzere toplam örneklerden 267 adet şüpheli S. aureus kolonisi izole edilmiştir. 

Morfolojik ve biyokimyasal testler sonucunda izolat sayısı 127’ye (%47,6), serolojik 

testlerden sonra ise 106’ya (%39,7) düşmüştür. Mevcut izolatlarda nuc, coa ve spa 

genlerinin varlığı yönünden moleküler düzeyde yapılan testler sonucunda sadece 67 

(%25,1) adedin doğrulaması yapılmıştır. S. aureus izolat sayılarının ürün çeşitlerine 

göre dağılımı Tablo 4-1 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-1: S. aureus izolatlarının örnek çeşidine göre dağılımı 

Örnek  BPA1 Morfolojik 
Biyokimyasal2  

Lateks 
Aglutinasyon3 

PCR4 

Çiğ Köfte 5 2 1 1 

Et Ürünü 4 2 2 2 

Kaymak  5 - - - 

Pasta 17 8 4 3 

Peynir 76 34 25 10 

Çiğ Süt 122 60 59 42 

Tavuk Eti 12 12 10 6 

Tahin Helvası 1 1 1 1 

Hazır Yemek 4 2 2 1 

Yufka 21 6 2 1 

TOPLAM 267 127 106 67 

1 Şüpheli bulunan örnek/izolat sayısı 

2 Morfolojik ve Biyokimyasal testlerden sonra doğrulanan izolat sayısı 

3
 Lateks Agglutinasyon testinden (Dryspot) sonra doğrulanan izolat sayısı 

4 
Moleküler testlerden sonra doğrulanan izolat sayısı 
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4.2. SEA-SEE Enterotoksinlerinin Üretiminden Sorumlu Genlerin (sea-see) Varlığı 

Çalışmada elde edilen 67 adet S. aureus izolatında PCR yöntemi ile enterotoksin 

üretiminden sorumlu genlerin (sea, seb, sec, sed, see) varlığı araştırılmıştır. Yapılan 

PCR analizinde incelenen izolatlarda sea, seb, sec genleri saptanırken, sed ve see 

genleri saptanmamıştır (Şekil 4-1). Analizler sonucunda izolatların 22’ sinde (%32,8) 

söz konusu genlerden en az bir tanesinin bulunduğu, 45’inin (%67,2) ise bu genleri 

taşımadığı tespit edilmiştir (Tablo 4-2). Diğer taraftan tespit edilen 22 izolatın 19’un da 

tek tip gen bulunduğu, 3’ünde ise iki genin bir arada bulunduğu ve bu genlerin de sea ve 

sec olduğu belirlenmiştir. İzolatlarda en çok sec geni (13 adet) saptanmış olup, bunları 

sea (10 adet) ve seb (2 adet) genlerinin takip ettiği belirlenmiştir (Tablo 4-3). 

 

 

 

Şekil 4-1: sea, seb, sec genlerinin pozitif jel görüntüsü 

Sol başta: 1, 100bp DNA marker; 2-3, sea geni pozitif izolatlar; 4, sea geni pozitif suş; 5-6, seb 

geni pozitif izolatlar; 7, seb geni pozitif suş; 8-9, sec geni pozitif izolatlar; 10, sec geni pozitif suş 
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Tablo 4-2: Enterotoksin üretiminden sorumlu genleri taşıyan izolat sayılarının ürün çeşidine göre 

dağılımı 

Ürün çeşitleri n 

Enterotoksin üretiminden 

sorumlu genleri taşıyan 

izolat sayısı  

Enterotoksin üretiminden 

sorumlu genleri taşımayan 

izolat sayısı  

Et Ürünü 3 2 1 

Tavuk Eti 3 1 2 

Çiğ Süt 42 12 30 

Süt Ürünü 10 5 5 

Pasta 6 1 5 

Helva 1 - 1 

Yufka 1 - 1 

Hazır Yemek 1 1 - 

Toplam 67 22 45 

 

 

4.3. ELISA Yöntemi ile sea-see Genlerini İçeren İzolatlarda Enterotoksin Üretimi  

PCR yöntemi ile yapılan analiz sonucunda sea-see enterotoksin üretiminden 

sorumlu genlerinin bir ya da birkaçını içeren S. aureus izolatlarında ELISA yöntemi ile 

enterotoksin oluşturabilme yetenekleri incelenmiştir. ELISA testi sonucunda 9 adet 

izolatta SEA, 2 adet izolatda SEB, 3 adet izolatda SEC, 6 adet izolatda SED, 1 adet 

izolatda ise SEE saptanmıştır.  

Analizler sonrasında PCR sonuçları ile ELISA sonuçları arasında farklılıklar 

görülmüştür (Tablo 4-3). PCR analizleri sonucunda sed ve see genleri bulunmazken, 

ELISA testi sonucunda 6 adet izolatta SED, 1 adet izolatda ise SEE saptanmıştır. PCR 

analizlerinde 10 adet izolatta sea geni bulunurken, ELISA testi ile 9 adet izolatda SEA 

saptanmış, 13 adet izolatda sec geni saptanırken, 3 adet izolatda SEC tespit 

edilebilmiştir. Bunların yanısıra izolatlarda belirlenen seb geni ile SEB 

enterotoksinlerinde tutarlılık söz konusudur. 
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Tablo 4-3: S. aureus izolatlarının enteroksin (SEA-SEE) üretme kabiliyeti bakımından PCR ve 

ELISA sonuçlarının karşılaştırılması 

İzolat 

No 
Orijini 

PCR  ELISA 

sea 

 

seb 

 

sec  sed  see  SEA 

 

SEB 

 

SEC  SED  SEE  

1 Et Ürünü - -  - - - - - - - 

2 Et Ürünü  - - - -  - - - - 

3 Tavuk Eti -  - - - -  - -  

4 Çiğ Süt - -  - - - - - - - 

5 Çiğ Süt - -  - - - - - - - 

6 Çiğ Süt - -  - - - - - - - 

7 Çiğ Süt  -  - -  -   - 

8 Çiğ Süt - -  - - - - - - - 

9 Çiğ Süt - -  - - - -  - - 

10 Çiğ Süt - -  - - - - - - - 

11 Çiğ Süt  - - - - - - - - - 

12 Çiğ Süt - -  - - - - - - - 

13 Çiğ Süt  - - - -  - -  - 

14 Çiğ Süt  - - - -  -   - 

15 Çiğ Süt  - - - -  - -  - 

16 Peynir -  - - - -  - - - 

17 Peynir  - - - -  - - - - 

18 Peynir  -  - -  - -  - 

19 Peynir  - - - -  - - - - 

20 Peynir - -  - - - - - - - 

21 Pasta - -  - - - - - - - 

22 Hazır Yemek  -  - -  - -  - 

TOPLAM 10 2 13 - - 9 2 3 6 1 
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4.4. S. aureus İzolatlarında Genel Antimikrobiyel Duyarlılık Oranları 

Çalışmada çeşitli örneklerden elde edilen S. aureus izolatlarının farklı 

antibiyotiklere karşı oluşan duyarlılık sonuçları genel olarak Tablo 4-4 ve Şekil 4-2’de 

belirtilmiştir. Sonuçlara göre izolatların en çok %76,1 ile Penisilin G’ye dirençli olduğu, 

bunu %19 ile eritromisin, %17,5 ile tetrasiklin, %14,9 ile trimetoprim-sulfometokzazol, 

%10,5 ile klindamisin, %13,4 ile ofloksasin, %9 ile gentamisinin takip ettiği 

belirlenmiştir. Oksasiline karşı sadece 1 adet izolat (%1,5) dirençli bulunurken, 

sefoksitin, teikoplanin ve vankomisine karşı direnç saptanmamıştır. 

 Yapılan analizler sonucunda 2 adet süt ürününe, 4 adet çiğ süte, 3 adet tavuk 

etine ait toplamda 9 (%13,4) adet izolatda antibiyotiklere karşı direnç tespit 

edilmemiştir. 35 (%52,2) izolatın tek antibiyotiğe karşı, 9 (%13,4)  izolatın iki farklı 

antibiyotiğe karşı, 14 (%29,9) izolatın üç ve daha fazla antibiyotiğe karşı dirençli 

olduğu belirlenmiştir.  

Çoklu antibiyotik direnç gelişimi (beş ve daha fazla antibiyotiğe karşı) çiğ süt 

örneklerine ait izolatlarda görülmüştür. Buna göre çiğ süt örneğine ait bir izolatın altı 

farklı antibiyotiğe (penisilin, gentamisin, ofloksasin, tetrasiklin, eritromisin, 

klindamisin) ve diğer çiğ süt örneğine ait izolatın ise yedi farklı antibiyotik çeşidine 

(penisilin, gentamisin, ofloksasin, tetrasiklin, eritromisin, klindamisin, 

trimetroprim/sulfamethoksazol) dirençli olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 4-4: Gıdalardan izole edilen S. aureus izolatlarının genel antimikrobiyal duyarlılıkları 

 Toplam S. aureus izolat sayısı (n:67) 

Antibiyotik Dirençli (%) Orta Duyarlı Duyarlı (%) 

Penisilin G 51 (%76,1) - 16 (%23,9) 

Oksasilin 1 (%1,5) 1 (%1,5) 65 (%97) 

Sefoksitin - - 67 (%100) 

Teikoplanin - 13 (%19,4) 54 (%80,6) 

Vankomisin - - 67 (%100) 

Gentamisin 6 (%9) 1 (%1,5) 60 (%89,5) 

Ofloksasin 9 (%13,4) 5 (%7,5) 53 (%79,1) 

Tetrasiklin 12 (%17,5) 9 (%13,4) 46 (% 68,7) 

Eritromisin 13 (%19,4) 17 (% 25,4) 37 (%55,2) 

Klindamisin 7 (%10,5) 20 (% 29,8) 40 (%59,7) 

Trimetoprim- sulfametoksazol 10 (%14,9) 3 (%4,5) 54 (%80,6) 
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Şekil 4-2: Gıdalardan elde edilen S. aureus izolatlarının antibiyotik duyarlılık durumları 

P: Penisilin, OX: Oksasilin, FOX: Sefoksitin, TEC: Teikoplanin, VA: Vankomisin, CN: Gentamisin, OFX: Ofloksasin, TE: Tetrasiklin, E: Eritromisin, DA: 
Klindamisin, SXT: Trimetoprim-sulfametoksazol 
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5. TARTIŞMA 

 

S. aureus yumuşak doku enfeksiyonları, toksik şok sendromu, solunum sistemi 

enfeksiyonları, endokardit, gıda zehirlenmesi, septik artrit, osteomyelit, menenjit, sepsis 

ve bakteriyemi gibi birçok enfeksiyonun primer etkenidir. Söz konusu bakterinin tüm 

dünyadaki çiftlik hayvanlarında görülebilen mastitisin en önemli etkeni olduğu ve bu 

hayvanlardan sağılan sütlerin önemli bir kontaminantı olduğu bilinmektedir. Ham 

madde olarak bu tür sütlerin kullanıldığı gıda maddeleri S. aureus enfeksiyonu 

açısından son derece riskli görülmektedir. S. aureus izolatlarının sebep olduğu 

patojenitenin en alt düzeye indirilmesi amacıyla verilen uğraşlara karşın enfeksiyon ve 

intoksikasyonların istenilen düzeyde azalmaması, gıda kaynaklı bu patojen ve 

toksinlerinin gıdalarda her geçen gün daha güvenilir yöntemlerle ve doğru olarak 

belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, S. aureus epidemiyolojisinin ve 

patogenezinin daha iyi ortaya konulması gerekmektedir (Gülbandılar 2006). 

Çalışmamızda İstanbul ilinin çeşitli bölgelerinden 364 adet gıda örneği 

toplanmıştır. Toplanan örneklerin 267 adedinde klasik yöntemlerle yapılan ekimler 

sonucunda potansiyel S. aureus üremesi kaydedilmiştir. Morfolojik, biyokimyal ve 

serolojik testlerden sonra ancak 106 adedinden S. aureus izolatı elde edilmiştir. Her ne 

kadar risk grubundaki gıda maddeleri seçilmiş olsa da klasik yöntemlerle örneklerin 

çoğundan etken izolasyonu mümkün olmamıştır. Bu durum, çalışılan örneklerin 

hijyenik kalitesinin iyi olduğuna işaret etmekle birlikte bir gıdada düşük seviyede S. 

aureus bulunması veya hiç bulunmaması o gıdanın stafilokokal gıda zehirlenmelerine 

neden olmayacağına dair güvence vermemektedir. Çünkü, S. aureus proses sırasında 

ortamdan kaybolsa bile oluşturdukları ısıya dayanıklı toksinler üründe hala mevcut 

olabilir.  

Ürün çeşitlerine göre incelendiğinde çalışmamızda, 122 adet çiğ süt örneğinden 

59’unda (%43,3) klasik yöntemlerle S. aureus izole edilmistir. Çiğ süt birçok patojen 

için olduğu gibi S.  aureus için de uygun bir ortamdır. Sütler normal şartlar altında ve 

hijyenik kurallara uyularak hazırlansa bile, belli sayıda mikroorganizma 

bulundurabilmektedir. S. aureus, süte sağıldığı hayvandan bulaşmaktadır.  Özellikle 

mastitisli hayvanlardan sağılan sütler enteropatojenik S.  aureus suşlarının önemli bir 
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kaynağıdır. Çiğ sütte bulunan S. aureus, hayvanın meme kanallarından, vücudundan, 

havadan, sudan ve süt sağımında kullanılan aletler-ekipmanlar ile muhafazası sırasında 

bulundukları kaplardan gelebilir (Gülbandılar 2006; Çakır 2007). Sütlerle yapılan diğer  

çalışmalarda farklı izolasyon oranları bildirilmiştir. Jorgensen ve ark. (2005)  

Norveç’teki çiğ inek ve keçi sütlerinde S.aureus prevalansını araştırmışlar, %75 

oranında inek, %96,2 oranında keçi sütünden ve %37,8 oranında süt ürünlerinden S. 

aureus izole etmişlerdir. Morandi ve ark. (2007) izole ettileri 112 S. aureus’un 86’sının 

çiğ sütlerden 26’sının çiğ sütlerden hazırlanan ürünlerden olduğunu bildirmişlerdir. Rall 

ve ark. (2008) de Brezilya’da yaptıkları çalışmada klasik kültürel metotlarla 54 çiğ süt 

örneğinden 38 adet S. aureus izole etmişlerdir. Umoh ve ark. (1990) 42 çiğ inek sütünün 

13 ünden (% 31) enterotoksijenik stafilokok izole etmişlerdir. Normanno ve ark. (2005) 

İtalya’da 2000-2002 yılları arasında yaptıkları geniş çaplı araştırmada 437 adet çiğ süt 

örneğinden 168 (%38,4) adedinin koagulaz pozitif S. aureus içerdiğini belirtmişlerdir. 

Nohutçu (2005) yaptığı çalışmada 190 adet çiğ süt örneğinden 55 (%35) adet, 

Gündoğan ve ark. (2006) da, 60 çiğ süt örneğinden 60 (%100) adet, 60 pastörize sütten 

34 (%56,6) adet, 60 dondurma örneğinden 16 (%26,6) olmak üzere toplam 180 örnekten 

110 (%61,1) adet S. aureus izole ettiklerini açıklamışlardır. Benzer olarak Gran ve ark. 

(2003) çiğ sütlerden %82 oranında, Chye ve ark. (2004) %60’dan yüksek oranda S. 

aureus izole ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırmacıların yayınladığı veriler 

incelendiğinde genel olarak çiğ süt ve süt ürünlerinden yüksek oranlarda S. aureus izole 

edilebildiği görülmektedir. Bizim bulgularımız (%43,3), Normanno ve ark. (2005) ve 

Nohutçu (2005)’nun bulgularıyla kısmen de olsa benzerlik göstermektedir. 

Çalışmamızda çiğ sütlerden yüksek oranda S. aureus izole edilmiş olması, örnek alınan 

süt çiftlikleri ve çeşitli mandıralardaki hijyen yetersizliği ve sütün temin edildiği 

hayvanlardaki meme hastalıklarıyla ilişkili olabilir. 

Peynirlerden yaptığımız analizler sonucunda 92 adet örneğin 25’inden (%27,2) 

S.aureus izole edilmiştir.  Yapılan çalışmalar, hijyenik olmayan koşullar altında üretilip 

semt pazarlarında satılan peynirlerin yüksek miktarda S. aureus ile kontamine olduğunu 

göstermektedir. Normanno ve ark. (2005) İtalya’da yaptıkları araştırmada 1578 peynir 

örneğinden 375 (%23,7) adedin koagulaz pozitif S. aureus içerdiğini belirtmişlerdir. 

Nohutçu (2005) yaptığı çalışmada 90 adet peynir örneğinden 16 adet (%20,2) adet S. 

aureus izole ettiklerini belirtmişlerdir. Manfreda ve ark. (2005) inceledikleri 427 peynir 

örneğinden 188 (%44)’inin, 39 Ricotta örneğinden 15 (%38,5)’inin S. aureus ile 
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kontamine olduğu saptamışlardır. Bu çalışmalardan elde edilen bulgular, bizim 

çalışmamızdan elde edilenlere nispeten benzerlik göstermektedir. Ülkemizde yapılan 

başka bir çalışmada ise enterotoksijenik stafilokoklar yönünden analiz edilen 26 

Erzincan tulum peyniri örneğinde S. aureus izole edilemediği bildirilmiştir (Özalp ve 

ark. 1978).  

Süt ve süt ürünlerinden S. aureus izole edebilmemize rağmen incelenen altı 

kaymak örneğinde S. aureus bulunamamıştır. Kaymak üretiminde yüksek ısıl işlem 

uygulanması ve incelenen örneklerin hijyenik koşullarda muhafaza edilmiş olması 

izolasyonu mümkün kılmamış olabilir. Bunun yanı sıra incelenen örnek sayısının 

yetersizliği de bu anlamda dikkate alınabilir. 

Pastalar, intrinsik ve ekstrinsik faktörleri gereği başta S. aureus olmak üzere 

koagulaz pozitif stafilokokların gelişmesi ve enterotoksin oluşturması için mükemmel 

özelliğe sahiptirler. Özellikle kontamine materyal kullanan eğitimsiz personel tarafından 

uygun olmayan koşullarda yapılan ve muhafaza edilen pastaların tüketimi stafilokokal 

intoksikasyonların en önemli nedenini oluşturmaktadır (Kısa ve ark 1996). 

Çalışmamızda riskli ürün grubu içerisinde gördüğümüz pasta örneklerinden 30 adet 

incelenmiş ve bu örneklerin 4’ünden (%13,3) S. aureus izolasyonu yapılmıştır. Kısa ve 

ark. (1996) 100 adet pasta örneğinden 96 (%96) adet örneğin koagulaz pozitif S.aureus 

içerdiğini ve bu örneklerin 25 (%26)’inin enterotoksin oluşturduğunu bildirmişlerdir. 

Akgün ve ark. (1997)  İnceledikleri 30 pasta örneğinin 15 (%50)’inin, Gündoğan ve ark. 

(2001) 40 pasta örneğinin 35 (%87,5)’inin, Manfreda ve ark. (2005) 16 pasta örneğinin 

1 (%6,3)’inin, Normanno ve ark (2005) 173 pasta örneğinin 6 (%3,5)’sının S. aureus ile 

kontamine olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmamızda pasta örneklerinden elde ettiğimiz 

izolasyon oranları Kısa ve ark. (1996), Gündoğan ve ark. (2001), Akgün ve ark. (1997) 

tarafından yapılan çalışmalara kıyasla oldukça düşük; Manfreda ve ark. (2005), 

Normanno ve ark. (2005) tarafından bildirilen sonuçlara oldukça yakın bulunmuştur. 

Çiğ köfte, ülkemizde sevilerek tüketilen geleneksel bir üründür. Ham 

maddesinin büyük bir kısmını oluşturan kıyma ve bulgurun taşıdığı mikroorganizmalara 

ilaveten, hazırlanmasında kullanılan katkı maddeleri ve su ile çiğ köfteyi hazırlayan 

personelden, çiğ köfteye temas eden her türlü araç gereçten kaynaklanan 

mikroorganizmaları da barındırmaktadır. Söz konusu ürünün tüketimiyle insanlarda 

gıda zehirlenmesine neden olan patojen mikroorganizmaların başında S. aureus 
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gelmektedir. Çalışmamızda 30 adet çiğ köfte örneğinden sadece 1’inde (%3,3) S. aureus 

tespit edilebilmiştir. Ancak ülkemizde yapılan diğer araştırmalarda oldukça yüksek 

izolasyon oranları bildirilmiştir. Vural ve Yeşilmen (2003) inceledikleri 50 çiğ köfte 

örneğinin %92’sindeki, Sancak ve İşleyici (2006) 50 örnekten %50’sindeki S. aureus 

sayısının yasal limitleri ön gördüğü sayıdan yüksek bulmuşlar ancak bu örneklerin hiç 

birisinde enterotoksin oluşturabilecek sayıda bakteri (106-107 kob/g) bulamamışlardır. 

Elde ettiğimiz bulgular adı geçen araştırmacıların bulgularına kıyasla bir hayli düşüktür.  

Ülkemizde çok sayıda yufka imalathanesi bulunmasına karşın; üretimini TS 

standartlarına göre yapan firma sayısı son derece azdır. Bu da üretim şartları ve ürün 

kalitesi konusunda ciddi endişelere neden olmaktadır (Çapçıoğlu 2007). Yufkanın 

mikrobiyolojik kalitesini, üretimde kullanılan ham maddelerin mikrobiyolojik yükü, 

üretimde uygulanan işlemler, ortam şartları, kullanılan alet ve ekipmanların temizliği, 

personelin hijyen kurallarına uyup uymaması etkilemektedir (Coşkun 2007). Küçük 

imalathanelerde yufka genellikle elde hazırlanan bir ürün olduğu için hazırlayan 

personelin ellerinden kaynaklanan S. aureus kontaminasyonlarına maruz kalabilir. 

Ülkemizde yufka ile yapılan fazla çalışma olmamakla birlikte, Coşkun (2007) Tekirdağ 

ilinden incelediği 20 adet yufka örneğinin sadece 2’sinin S. aureus yönünden temiz 

çıktığını geri kalan 18 adedinde ise oldukça yüksek oranlarda bulunduğunu açıklamıştır. 

Bununla birlikte çalışmamızda tam tersine 26 adet yufka örneğinden sadece 2’sinden 

(%7,7) S. aureus izolasyonu yapılabilmiştir. Bu durum, muhtemelen çalıştığımız 

örneklerin fabrikasyon tarzında üretilmiş olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Kesim işleminin değişik aşamalarında ve gıdaların işleme, muhafaza ve satışı 

esnasında ürünler stafilokoklarla kontamine olabilmektedir. Uygun olmayan kesim,  

işleme ve muhafaza koşulları ile yetersiz personel hijyeni ve çapraz kontaminasyon gibi 

nedenlerle kontamine olmuş tavuk etlerinde enterotoksijenik stafilokokların varlığına 

sıklıkla rastlanabilmektedir. Çalışmamızda 17 adet tavuk eti örneği incelenmiştir. 

Bunların 10 (%58,8)  adedinden S. aureus izole edilebilmiştir. Ülkemizde yapılan diğer 

araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Gündoğan ve ark. (2005) et ve tavuk 

örneklerinden 80 adedinin (%53,4), Erol ve Usca (1996), toplam 50 donmuş piliç karkas 

örneğinin 33’ünün (%66) S. aureus ile kontamine olduğunu belirtmişlerdir. Sağun ve 

ark. (1996) Van’da tüketime sunulan tavuk örneklerinden 20 adet butta %75, 20 adet 

göğüste %65 oranında koagulaz pozitif S. aureus bulduklarını bildirmişlerdir.  
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Ülkemizdeki tavuk kesimhanelerinin çoğunda hijyenik koşulların maksimum düzeyde 

olduğu ve modern teknolojinin kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte uygulanan 

kesim sistemi mikrobiyal kontaminasyonları desteklemekte ve kanatlı etlerinin 

mikrobiyel yükünü artırmaktadır. 

Tüketime hazır gıdalar çoğu gıda zehirlenmelerinde önemli rol oynamaktadır. 

Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi tüketime kadar olan süreç içerisinde çeşitli 

kaynaklardan (hava, su, atıklar, personel, pest vb.) mikrobiyal kontaminasyonlara maruz 

kalabilmesidir. Özellikle uygun olmayan muhafaza koşullarında mevcut 

mikroorganizma sayısında artış ve toksin üretimi söz konusudur. S. aureus için önemli 

bir bulaşma yolu da çiğ gıdalar ile pişmiş gıdaların birlikte muhafazası sonucunda 

oluşan çapraz kontaminasyondur. Isı işlemi görmüş gıdalarda diğer mikroorganizmalar 

tahrip olduğundan dolayı rekabetçi bir bakteri olmayan S. aureus kolaylıkla 

üreyebilmektedir (Uğur ve ark. 2003). Araştırmamızda 10 adet hazır yemek örneğinden 

2’sinde (%20) S.aureus izole edilebilmiştir. Eleftheriadou ve ark. (2002) Kıbrıs’ta 1991-

2000 yılları arasından 1382 adet hazır yemek örneği incelemişler ve %2’sinde koagulaz 

pozitif S. aureus tespit etmişlerdir. Çolak ve ark. (2007) 16 örneğin %17,4’ünün S. 

aureus ile kontamine olduğunu belirtmişlerdir. Manfreda ve ark. (2005) 226 adet hazır 

yemekten 11 (%4,9) adedinin S. aureus ile kontamine olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çolak ve ark. (2007)’larının bulguları bizim bulgularımızı desteklerken, diğer 

araştırmacılar çalışmalarında S. aureus oranını oldukça düşük bulmuşlardır. Bu farklılık 

incelenen ürün çeşitliliğinden kaynaklanmış olabilir.  

Günümüzde klasik kültürel yöntemlerin yeterliliği tartışılır hale gelmiştir. 

Bakterilerin bazı faktörlerin etkisiyle zamanla mutasyona uğramaları sonucunda, çeşitli 

testlere verdikleri reaksiyonların zamanla değişime uğrayabildiği görülebilmektedir. Bu 

yüzden PCR amplifikasyon yöntemleri dahil moleküler teknikler çeşitli materyallerden 

mikroorganizmaların tanımlanmasında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bu 

teknikler gıda mikrobiyolojisinde giderek önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. 

Özellikle hastalık yapan mikroorganizmaların patojenite ve toksijenite özelliklerinin 

belirlenmesinde güvenilir sonuçlar vermektedir. Çalışmamızda çeşitli gıdalardan izole 

edilen S. aureus izolatlarının PCR ile toksin oluşturma potansiyelleri araştırılmıştır. İlk 

aşamada klasik kültürel yöntemlerle elde edilen izolatlarda patojeniteyi işaret eden 3 

genin (nuc, coa, spa) varlığı araştırılmıştır. Her üç gen pozitif olan izolatlar patojenik S. 
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aureus olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 106 adet izolatın 67’si (%63,2) 

patojenik S. aureus olarak doğrulanmıştır. Elde edilen sonuçlar sadece biyokimyasal 

testlerle patojenitenin belirlenmesinin yeterli olmayacağını göstermektedir. Nitekim 

Kerouanton ve ark. (2007), 1981-2002 yılları arasında gıdalardan 178 adet koagulaz 

pozitif S. aureus izole etmişler; bunların ancak 33 tanesini PCR ile 

doğrulayabilmişlerdir. Bununla birlikte PCR ile klasik yöntem arasında oldukça yüksek 

uyum bildiren çalışmalar da mevcuttur. Pereira ve ark. (2009) klasik yöntemlerle 

tanımlanmış 148 izolattan 147’sini (%99,3) nuc genlerinin varlığı esas alınarak PCR 

yöntemi ile doğrulamışlardır. Araştırıcılar PCR sonuçlarının biyokimyasal testlerle 

uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Pelliser ve ark. (2009) gıda örneklerinden klasik 

kültürel yöntemlerle koagulaz pozitif stafilokok olarak identifiye ettikleri 102 izolatın 

91 (%89,2)’ini ise PCR yöntemiyle S. aureus olarak tanımlamışlardır. Bildirilen son iki 

çalışmadaki doğrulama oranları çalışmamızdakinden hayli yüksektir. 

Gıda intoksikasyonlarına en sık neden olan enterotoksin tiplerinin A ve D 

olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte gıda maddesinin tipi ile ilişkili olarak zehirlenme 

vakalarında diğer toksinlerin de yüksek düzeyde tespit edildiğini bildiren çalışmalar 

mevcuttur (Jorgensen ve ark. 2005; Kılıç ve Küplülü 2009). S. aureus’un gıda 

zehirlenmesi yapabilmesi için her şeyden önce enterotoksijenik olması gerekmektedir. 

Gıda maddelerinden izole edilen herhangi bir suşunun gıda zehirlenmeleri için 

(enterotoksin üretimi) potansiyel olup olmadığına karar vermek için serolojik testlerin 

veya moleküler düzeyde ilave çalışmaların yapılmasına da gereksinim vardır.  

Çalışmamızın bir sonraki aşamasında çeşitli gıdalardan izole edilen ve PCR ile 

patojenik S. aureus olarak doğrulanan 67 adet S. aureus izolatında klasik stafilokokal 

enterotoksinlerin (SEA - SEE) üretiminden sorumlu genlerin (sea, seb, sec, sed, see) 

varlığı araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda incelen izolatların 22’sinde (%32,8) 

enterotoksin üretiminden sorumlu genlerden en az birinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

PCR yöntemi ile analizi yapılan izolatlarda en çok 13 adet ile sec geni (et ürünün 1/2, 

çiğ süt 8/12, peynir 2/5, pasta 1/1, hazır yemek 1/1 ) saptanmıştır. Bunları 10 adet ile 

sea (et ürünün 1/2, çiğ süt 5/12, peynir 3/5,  hazır yemek 1/1), 2 adet ile seb (Tavuk eti 

1/1, peynir 1/5) geninin takip ettiği belirlenmiştir. Üç adet izolatta (çiğ süt, peynir, hazır 

yemek) sea ve sec genlerinin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

izolatlarımızın ağırlıklı olarak A ve C tipi enterotoksin üretme potansiyeline sahip 

olduğunu göstermektedir. Jorgensen ve ark. (2005) Norveç’teki çiğ sütlerden yaptıkları 



 65 

çalışmada en çok sec geni ile SEC toksininin tespit edildiğini bildirmişlerdir. Rall ve 

ark. (2008) çiğ süt örneklerinden izole ettikleri S. aureus’larda enterotoksijenik genlerin 

varlığını incelemişlerdir. Otuz sekiz izolatın 27 (%71,1)’sinin en az bir adet 

enterotoksin geni içerdiği bildirmişler ve bunun yanında 8 izolatta sea, 3 izolatta sec, 2 

izolatta seb, 2 izolatta see ve 1 izolatta sed geninin varlığını saptamışlardır. Chen ve ark. 

(2004) Tayvan’da satışa sunulan sosis örneklerinden 77 adet S. aureus izole etmişler 

bunlardan 6 (%8) adedinin sea, 4 adedinin (%5) seb, 1 adedinin  (%1) sec, 1 adedinin 

ise (%1) sed geni içerdiğini saptamışlardır. Aynı çalışmada dondurulmuş ürünler de 

(n:34) incelenmiş olup sea geni 5 (%35) adet izolatta, seb geni 2 (%6) adet izolatta, sec 

geni ise 1 (%3) izolatda bulunduğu ve sed geninin tespit edilemediği bildirilmiştir. 

Pereira ve ark. (2009) inceledikleri 147 örneğin 101 (%69)’inin enterotoksinden 

üretiminden sorumlu olan genleri taşıdığını belirtmişlerdir. Çiğ sütlerden elde edilen 20 

izolattan 7 (%35)’sinin, peynir örneklerinden elde edilen 9 izolattan 8 (%89)’inin, 

etlerden elde edilen 20 izolattan 13 (%87)’ünün söz konusu genleri taşıdığını 

saptamışlardır.   

Patojenik S. aureus suşlarının üretmiş olduğu enterotoksinler klasik olarak 

adlandırılan SEA, SEB, SEC, SED ve SEE tiplerinden ibaret değildir. Moleküler 

düzeyde yapılan çalışmalarla stafilokokların bunlara ilave olarak çok sayıda 

enterotoksin tiplerini (SEG, SEH, SEI, SEJ, SEK, SEL, SEM, SEN, SEO, SEP, SEQ, 

SER, SEU) üretme potansiyeline sahip olduğu saptanmıştır.  Bizim çalışmamızda PCR 

ile doğrulanan izolatlardan sadece %32,8’inin sea–see genlerine sahip olması % 

67,2’sinin enterotoksijenik olmadığı anlamına gelmemektedir. Çalışmamızda 

incelenmemiş olmakla birlikte sea-see negatif olan izolatlarımızın diğer enterotoksinleri 

üretme potansiyeline sahip olabilecekleri de göz ardı edilmemelidir. Nitekim Bania ve 

ark. (2006) çiğ et ve sosislerden izole ettikleri 50 adet S. aureus’un 27 (%54) adedinin 

PCR ile enterotoksijenik olduğunu saptamışlardır. Ancak 27 izolatın sadece 9 adedinin 

klasik enterotoksinlerini kodlayan genleri taşıdığını (sea-see), geri kalan 18 adedin ise 

bu genler dışındaki enterotoksijenik genlere sahip olduğunu bildirmişlerdir. Morandi ve 

ark. (2007) çiğ sütlerden izole ettiği 112 S. aureus’un 75 (%67)’inde enterotoksin geni 

saptamıştır. Bu izolatların 36 adet sea geni, 15 adet sec geni, 37 adet sed geni içerdiğini 

bildirmişlerdir. Bunların dışında klasik enterotoksinlerin haricindeki genlere de 

bakmışlar ve 10 adet seg, 4 adet seh, 7 adet sei, 35 adet sej, 15 adet sel geni 

saptamışlardır. Aynı şekilde Jorgensen ve ark. (2005) çiğ sütteki 101 izolatın %53’ünde 
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söz konusu genlere rastlamış, %2’sinde yalnız seb saptarken, %11,9 seg, %3 sei, %5,9 

seh bulunduğunu bildirmişlerdir.  

Stafilokokların gıdalarda enterotoksin oluşturabilmesi için ortam şartlarının 

elverişli olması gerekmektedir (Tablo 2-1). Gıdalarda enterotoksijenik S. aureus 

bulunmasına rağmen zehirlenme yapacak düzeyde enterotoksin mevcut olmayabilir. 

Diğer taraftan enterotoksin üretiminden sorumlu genlere sahip olan bir suş çeşitli 

faktörlere bağlı olarak tespit edilebilir düzeyde enterotoksin üretmeyebilmektedir.  

Özellikle gıda zehirlenmesi vakalarında şüpheli materyaldeki enterotoksin varlığının 

ve/veya izolatların enterotoksin üretme yeteneğinin ELISA vb. yöntemlerle ortaya 

konması gerekir. Bostan ve ark. (2006) 30 adet hazır köfte, 30 adet beyaz peynir örneği 

incelemişlerdir. Mikrobiyolojik ekimlerde S. aureus gelişimi gözlenmesine rağmen 

hiçbir örnekte enterotoksin varlığını tespit edememişlerdir. Bone ve ark. (1989) 26 

koyun süt örneğinin 15’inden izole edilen S. aureus izolatlarının 2’sinin SEA, 1’inin ise 

SEC ürettiğini saptamışlardır. Sokari (1991), çalışmasındaki 552 (%62) koagulaz pozitif 

S. aureus suşundan 269’unun (%48) enterotoksijenik olduğunu saptamış ve bunlar 

içerisinde en çok SEA oluşturanların görüldüğünü bildirmiştir. Fueyo ve ark. (2001) 

peynirlerden, pastalardan ve muhtelif gıdalardan izole edilen S. aureus izolatlarında 

SET- RPLA yöntemi ile enterotoksin analizi yapmışlardır. Sonuç olarak peynirlerde 

8/52 (%15), pastalarda 16/43 (%38), diğer gıdalarda 5/19 (%26) oranında enterotoksin 

saptamışlardır. Peynirlerden 1 SEA, 2 SEB, 5 SEC; pastalardan 2 SEA, 1 SEB, 3 SEC, 

9 SED enterotoksinini tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Demirel ve Karapınar (2006) 

çeşitli mandıra ve firmalardan topladıkları peynirlerinden 75 örneği incelemişler, 

ELISA ile 27 örnekte enterotoksin üretimini tespit etmişlerdir. En çok SEA (19 örnek, 

%67,9), sonra sırasıyla SEB (9 örnek, %32,1), SEE (7 örnek, %25), SEC (2 

örnek,%7,1), SED (1örnek %3,6) tespit ettiklerini ifade etmişlerdir. Küplülü ve ark.  

(2002) Ankara’da tüketime sunulan 250 süt örneğinde sadece 2 örneğin SEA ürettiğini 

tespit etmişlerdir. Umoh ve ark. (1990) inceledikleri 42 inek sütünün 13’ünün 

enterotoksijenik S. aureus içerdiğini ve bu izolatların 5’inden SEA, 3’ünden SED 

saptandığını belirtmişlerdir. Küplülü ve ark. (2004) Ankara’da halkın tüketimine 

sunulan toplan 214 adet peynir örneğinin stafilokokal enterotoksin içeriğini 

belirlemişler, incelenen tulum peynirlerinin %24,3’ünün, beyaz peynirlerin %19,5’inin, 

kaşar peynirlerinin ise %5,5’inin enterotoksijenik stafilokok türleri ile kontamine 

olduğunu tespit etmişlerdir. İzmir’ de yapılan başka bir çalışmada (Demirel ve 
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Karapınar 2004), en çok tespit edilen enterotoksin tipinin %58,8 ile SEA olduğu, bunu 

%41,2 ile SEB, %11,8 ile SEC, %5,9 ile SED’nin izlediği tespit edilmiştir. Erol ve Usca 

(1996), donmuş piliç karkas örneğinin 33’ünden (%66) izole ettikleri koagulaz pozitif 

stafilokokların 7’sinin (%21,2) enterotoksin oluşturma özelliğinde olduğunu; bunlardan 

3’ünün yalnızca SEA, 2’sinin yalnızca SED, 1’inin SEA ve SEB, 1’inin de SEA, SEB 

ve SEC’yi birlikte oluşturduğunu bildirmişlerdir. Normanno ve ark. (2005) İtalya’da 

marketlerde satışa sunulan çeşitli gıda örneklerinden yaptıkları çalışmada izole ettikleri 

298 S. aureus izolatının (%55,5) bir veya daha çok tipte enterotoksin üretebildiğini 

bildirmişlerdir. Bunların, %33,9 SEC, %26,5 SEA, %20,5 SEA - SED, %13,4 SED, 

%2,7 SEB, %1,7 SEA - SEB, %0,7 SEC ve SED, %0,3 SEA - SEC ve SEB - SEC 

olduğunu belirtmişlerdir. Normano ve ark. (2007) yaptıkları diğer çalışmada 1634 adet 

gıda örneğinden 209 adet S. aureus (%12,8) izole etmişlerdir. Bu izolatlardan 125 

tanesinin (%59,8) bir veya daha fazla SE sentezlediğini belirlemişlerdir. En çok tespit 

edilen SE’nin SED (42/125, %33,6) olduğu ve bunu SEA (23/125, %18,4), SEC 

(19/125, %15,2) ve SEB (8/125, %6,4) izlediği belirtilmiştir. 14 izolatın (%11,2) SEA 

ve SED, 7 izolatın (%5,6) SEB ve SEC, 5 izolatın (%4) SEA ve SEB, 1 izolatın (%0,8) 

SEB ve SED, 1 izolatın (%0,8) SEC ve SEB,  1 izolatın (%0,8) SEC ve SEE, sadece 1 

izolatın (%0,8) SEB, SEC ve SED enterotoksinlerini birlikte sentezlediklerini 

saptamışlardır. 

Çalışmamızda gıda örneklerinde ve izolatların tamamında ELISA tekniği ile 

toksin tespiti yapılmamıştır. Sadece PCR tekniği ile enterotoksin üretme potansiyeli 

bulunan izolatların enterotoksin üretebilme kabiliyetleri ELISA metodu kullanılarak 

incelenmiştir. Sonuç olarak 9 adet izolatın SEA, 6 adet izolatın SED, 3 adet izolatın 

SEC, 2 adet izolatın SEB, 1 adet izolatın ise SEE tipi enterotoksin ürettiği saptanmıştır. 

PCR ile enterotoksin üretiminden sorumlu genlerinin saptandığı izolatların bazılarının 

enterotoksin üretmediği veya farklı tip enterotoksinleri ürettiği göze çarpmaktadır. 

Benzer bulgular elde eden araştırıcılar tarafından PCR ve serolojik testler arasında 

tutarsızlıklar olduğu ve bunun muhtemel sebepleri hakkındaki görüşler bildirilmiştir. 

Pereira ve ark. (2009) çalışmalarında, izole ettikleri 147 adet S. aureus izolatında 

enterotoksin üreten genlerin varlığını PCR ve VIDAS yöntemlerini karşılaştırarak 

araştırmışlardır. PCR yöntemi ile S. aureus izolatlarının 101 (%69) adedinde genlerin 

varlığını tespit etmişler, fakat VIDAS ile bu izolatların ancak %40’ının enterotoksin 

oluşturabildiğini bildirmişlerdir ve dolayısıyla bizim çalışmamıza benzer şekilde PCR 
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sonuçları ile VIDAS sonuçları arasında farklılıklar olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırmacılar toksin tipi ve toksin üretiminden sorumlu genler arasındaki korelasyonu 

%80 olarak saptamışlardır. Sonuçlar arasındaki %20 farklılığı; genlerin bulunmasıyla 

ancak çeşitli faktörler nedeniyle toksin üretiminin mümkün olmamasıyla (%6), 

enterotoksinlerin var olması ancak çeşitli faktörler nedeniyle belirlenememesiyle (%4), 

tespit edilen enterotoksinlerin sea-see genleri dışındaki diğer enterotoksin genleri 

tarafından üretilmiş olabileceği ile açıklamışlardır. Morandi ve ark. (2007) süt ve süt 

ürünlerinden yaptıkları çalışmada 112 S. aureus izolatından 75’inin (%67) 

enterotoksijenik olduğunu saptamışlardır. PCR ve SET-RPLA metotlarını 

karşılaştırdıklarında sonuçların %80 oranında uyumlu olduğunu, aradaki 

uyumsuzluğunda SET-RPLA yönteminin daha az duyarlı olması ile veya se genlerinin 

tespitinin toksin üretiminin veya biyolojik aktivitenin varlığının kanıtının 

olmayabileceği ile açıklamışlardır. Vernozy-Rozand ve ark. (2004) da gıdalarda 

stafilokokal enterotoksinlerin tespitinde kullanılan bazı yöntemleri karşılaştırmış ve 

kullanılan yöntemler arasında duyarlılık farkı olduğunu bildirmişlerdir. 

Antimikrobiyal direnç, son yıllarda Veteriner Hekimlik ve Tıp alanında 

ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. İlk antibiyotiğin kullanıma 

girmesinden bu yana 60 yıllık bir süre geçmiş olup gerek insan ve gerek Veteriner 

Hekimlik alanında pek çok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde ümit edilmeyen oranda 

başarılar elde edilmiştir. Ancak, bakterilerde penisiline karşı başlayan direnç problemi 

zamanla kullanıma giren streptomisin (1947), tetrasiklin (1952), eritromisin (1955), 

vankomisin (1967) ve gentamisin (1972) gibi yeni antibiyotiklerde de görülmeye 

başlamış ve büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak 

günümüzde, antibiyotik dirençliliğinin kontrol altına alınması için başta WHO ve FAO 

olmak üzere ulusal ve uluslararası sağ duyulu organizasyonlar bir çok global strateji 

çalışması uygulamaya koymuştur (Avorn ve ark. 2001). 

Çalışmamızın son aşamasında, S. aureus izolatlarının antibiyotik duyarlılık 

profilleri incelenmiştir. İzolatların en çok %76,1 ile Penisilin G’ye dirençli olduğu, 

bunu %19 ile eritromisin, %17,5 ile tetrasiklin, %14,9 ile trimetoprim-sulfometokzazol, 

%10,5 ile klindamisin, %13,4 ile ofloksasin, %9 ile gentamisinin takip ettiği 

belirlenmiştir. Oksasiline karşı sadece 1 adet izolat (%1,5) dirençli bulunurken, 

sefoksitin, teikoplanin ve vankomisine karşı direnç saptanmamıştır. 
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Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar sonucunda çiftlik hayvanlarının 

hastalıklarının tedavisinde tetrasiklin, kinolon, makrolid, beta laktam ve sülfonamidler 

gibi çok sayıda farklı antimikrobiyal ajanın kullanıldığı bildirilmiştir (Emborg ve Heuer 

2003; Phillips ve ark. 2004). Miranda ve ark. (2009), etlerden izole ettikleri S. aureus 

izolatlarında (n: 180) antimikrobiyal direncin ciprofloksasine %20,8, doksisiline % 6,7 

düzeyinde olduğunu ve tüm suşların gentamisine duyarlı olduğunu bildirmişlerdir. Chao 

ve ark. (2007), hayvansal kaynaklı S. aureus izolatlarının (n: 87) %93,1’inin penisilin, 

%49,4’ünün tetrasiklin ve %37,9’unun oksasiline dirençli olduğunu ve S. aureus 

izolatlarının %79’unun çoklu antibiyotik direnci gösterdiğini bildirmektedir. Bertollatti 

ve ark. (2003) farklı kanatlı kesimhanelerden izole ettikleri S. aureus izolatlarının 

eritromisine %10,5 oranında dirençli olduğunu tespit etmişlerdir. Casey ve ark. (2007) 

çeşitli örneklerden (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri) izole ettikleri 3687 S. aureus 

izolatının %40,1’inin siprofloksasine, %50,4’ünün eritromisine, %10,1’inin 

gentamisine, %38’inin metisiline, %9,2’sinin tetrasikline direnç gösterdiğini; buna 

karşın hiçbirinin vankomisine karşı dirençli olmadığını bildirmişlerdir. Pereira ve ark. 

(2009) çalışmalarında izolatların %5’nin eritromisine, %2’sinin gentamisine, %0,7’nin 

tetrasikline, %73’ünün penisiline, %38’inin oksasiline karşı dirençli olduğunu 

saptamışlardır, buna karşın vankomisine karşı hiç direnç tespit edememişlerdir. 

Normanno ve ark (2007)’larının başka bir çalışmalarında ki enterotoksijenik S. 

aureus’ların antibiyotik duyarlılıkları incelendiğinde 86/125 izolatın en az bir 

antibiyotiğe karşı dirençli olduğu, izolatların 42/125 (%33,6), 12/125 (%9,6), 5/125 

(%4), sırasıyla 2,3 ve 4 adet antibiyotiğe karşı dirençli oldukları görülmektedir. 

Bunların yanı sıra vankomisin ve teikoplanine karşı direnç saptamadıklarını ifade 

etmişlerdir. Pesavento ve ark. (2007) 176 örnekten izole ettikleri 42 (%23,9) adet S. 

aureus izolatının tümünü vankomisin ve teikoplanine karşı duyarlı bulurlarken, 

oksasiline %35,7, tetrasikline %19, trimetoprimsulfometokzazole %4,8, eritromisine 

%19, klindamisine %21,4, gentamisine %9,5, penisilin G’ye %16,7 oranında direnç 

tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada 42 izolatın 11 tanesinin (%26,2) tek antibiyotiğe 

karşı, 4 tanesinin (%9,5) iki antibiyotiğe, 13 tanesinin (%31) üçten daha fazla 

antibiyotiğe karşı direnç gösterdiğini tespit etmişlerdir. Çalışmamızda da 

araştırmacıların bulgularına benzer şekilde 35 (%52,2)  izolatda tek antibiyotiğe karşı, 9 

(%13,4)  izolatda iki farklı antibiyotiğe karşı, 14 (%29,9) izolatın üç ve daha fazla 

antibiyotiğe karşı direnç saptanmıştır.  
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Ülkemizde de gıda maddelerinden izole edilen S. aureus izolatlarının antibiyotik 

duyarlılığı üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bayhün (2008) Ankara ilinde 

incelemiş olduğu gıdalardan tavuk (n: 137), çiğ süt (n: 84) ve peynir (n: 63) izole ettiği 

toplam 284 adet S. aureus izolatında antibiyotiklere dirençliliği incelemiş ve izolatların 

sırasıyla en fazla % 92 ile penisilin, %9,5 tetrasiklin, %9,2 eritromisin, %8,1 

klindamisin, %0,4 trimethoprim/sulfamethoksazole dirençli olduğunu tespit etmiştir. 

Bunun yanında tüm izolatların, gentamisin, teikoplanin ve vankomisine duyarlı 

olduğunu bildirmiştir. Ünal (2007), Kırıkkale ilinde incelemiş olduğu mastitli süt, inek 

memesi başı ile hayvan bakıcıları kaynaklı toplam 96 adet S. aureus izolatının penisilin 

direncini % 85,4 (82 adet), tetrasiklin direncini % 39,6, eritromisin direncini % 5,2, 

oksasilin direncini % 3,1 ve enrofloksasin direncini %1 olarak bildirmiştir. Diğer 

taraftan Ünal (2007), tüm izolatların, trimetoprim-sulfametoksazol, rifampin, 

vankomisin, gentamisin ve linezolide karşı duyarlı olduğunu saptamışlardır.  Çakır 

(2007), Eskişehir’den temin ettiği et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile personele ait 

toplam 61 adet S. aureus izolatının %79,3’ünün amoksisilin-klavunik aside, 

%51,6’sının azitromisine, %30,6’sının oksasiline, %25,8’inin 

trimetoprim/sulfametokzole, %25,8’inin gentamisine, %29,3’ünün ofloksasine, 

%12,9’unun siproflaksasine ve %9,6’sının vankomisine dirençli olduğunu tespit 

etmiştir. Duman (2008) tavuk karkaslarının göğüs, kanat ve boyun kısımlarından 

aldıkları örnekleri incelemiş ve 118 adet S. aureus izolatında penisiline %69,4 gibi 

yüksek bir oranda direnç saptarken, gentamisine %41,5, klindamisne %37,2, 

eritromisine %13,5, tetrasikline %5, ofloksasine %4,2 oranında belirlerken, 

vankomisine karşı direnç tespit edememişlerdir. Gündoğan ve ark. (2005) et ve tavuk 

örneklerinden izole ettikleri 80 adet (%53,4) S. aureus izolatlarının %53,8’ini Penisilin 

G’ye, % 7,5’ini eritromisine dirençli bulurlarken vankomisine karşı hiç direnç tespit 

edememişlerdir. Araştırmacılar, özellikle gıdalardaki antibiyotik dirençli izolatların, 

gıda hazırlanmasında zayıf sanitasyonun göstergesi olabileceğini ve tüketicinin sağlığı 

yönünden risk taşıyabileceğini vurgulamışlardır. Gündoğan ve ark. (2006) başka bir 

çalışmada çalışmasında izole ettiği 110 adet (%61,1) S. aureus izolatından %96,3’ünü 

Penisilin G’ye dirençli bulurken vankomisine karşı hiç direnç tespit edememişlerdir. 

Çalışmamızda elde edilen bulgular ile ilgili olarak, farklı ülkelerde yapılan 

araştırmalara benzer biçimde en yüksek direnç penisiline karşı (% 76,1) saptanmıştır. 

Bu durum, penisilinin en eski antibiyotiklerden biri olarak hayvan ve insanların 



 71 

tedavisinde uzun zamandan beri çok yaygın olarak kullanılmasına bağlı direnç gelişimi 

ile S. aureus izolatları içerisinde penisilinaz (beta laktamaza) enzimi üreten suşların 

bulunması ile açıklanabilir (Gülbandılar 2006). Ülkemizde yapılan çalışmalardan da 

ortaya çıktığı gibi, stafilokoklarda penisilin direnci yüksek olduğundan, mastitlerin 

tedavisinde penisilin yerine amoksisilin/klavulonik asit ve basitrasin/tetrasiklin 

kombinasyonu preperatlar tercih edildiği bildirilmektedir (Budak 2008). Turan (2003) 

çiğ süt, pastörize süt ve sade dondurma örneklerinden izole ettiği 110 S. aureus 

izolatında, Casey ve ark. (2007) 3687 izolatda, Centurbi ve ark. (1992) 103 izolatda, 

Budak (2008) 12 izolatda, Normanno ve ark. (2007) 125 izolatda, Pesavento ve ark. 

(2007) 42 izolatda, Bayhün (2008) 284 izolatda, Duman (2008) 118 izolatda 

vankomisine karşı direnç tespit edememiş olup bulguları, bizim çalışmamızdaki 

sonuçlar ile uygunluk göstermiştir. Buna karşın Çakır (2007), incelemiş olduğu S. 

aureus izolatlarının % 9,6 düzeyinde vankomisine dirençli olduğunu bildirmiş,  bu 

sonuç S. aureus izolatlarında vankomisine direncin çok önemli olması bakımından 

dikkat çekici bulunmuştur.  

Stafilokokların metisiline direnç göstermesi tıp alanında üzerinde önemle 

durulan bir konudur. Gıdalarda yapılan çalışmaların tamamına yakın kısmında 

metisiline dirençli S. aureus suşlarıyla karşılaşılmamaktadır. İzolatların metisiline 

direnç oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde metisilin diskleri ile her zaman 

güvenilir sonuç alınamadığı bildirilmektedir. Bu nedenle çoğu kaynaklarda metisilin 

diskleri yerine sefoksitin ve oksasilin disklerinin birlikte kullanılması tavsiye 

edilmektedir (Boutiba-Ben Boubaker ve ark. 2004; Cauwelier 2004; CLSI 2006). Her 

iki antibiyotiğe de direnç gösteren suşların metisiline karşı de dirençli olabileceği 

belirtilmektedir. Çalışmamızda sefoksitin dirençli izolat bulunmaması ve oksasilin 

dirençli izolat oranının sadece %1 olması memnuniyet verici olarak değerlendirilmiştir.   

Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre incelenen gıda maddelerinin ürüne 

göre değişen oranlarda S. aureus içerdiği;  izolatların önemli bir kısmının enterotoksin 

üretme potansiyeline sahip olmadığı; enterotoksijenik olarak tanımlanan izolatların PCR 

tekniğine göre ağırlıklı olarak A ve C tipi enterotoksinleri, ELISA tekniğine göre ise A 

ve D tipi enterotoksinleri ürettiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan S. aureus 

izolatlarının uzun yıllardan beri insan ve hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılan 

penisiline karşı yüksek oranda dirençli bulunmasına rağmen, çalışmamızda incelenen 
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diğer antibiyotiklere karşı oldukça duyarlı olması olumlu bir durum olarak 

değerlendirilmiştir. 

Üreticiden tüketiciye uzanan kontaminasyon zincirinde stafilokoklar; taşıyıcılar 

ve başkaları için tehlike kaynağı olup enterotoksinleri vasıtasıyla gıda 

intoksikasyonlarına sebep olmaları nedeniyle bu bakterinin halk sağlığı açısından çok 

önemli olduğu görülmektedir. Stafilokok kaynaklı gıda intoksikasyonlarının 

epidemiyolojisi kişiden kişiye karakterize olduğundan, çözüm için deri enfeksiyonu 

olan ve burun taşıyıcılarının eredikasyonunun sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda üretim yerleri; modern aletlerle donatılmalı alet-ekipmanın 

sterilitesine dikkat edilmeli, çalışan personel eğitime tabii tutulmalı, koruyucu giysiler 

giymeli, maske ve eldiven kullanmalıdır. Gerek üretim aşamasında ve gerekse gıda satış 

yerlerinde çalışan personellerin kanunun da ön gördüğü üzere portör muayenelerinin 

yılda bir kez düzenli yapılması, portör çıkan kişilerin tedavileri tamamlanıp ikinci kez 

temiz raporu alana kadar yaptıkları işten uzaklaştırılmaları gerekmektedir.  
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