
227 

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2020; 17(3): 227-234                                                                                                                   Harun HIZLISOY  Erciyes Üniv Vet Fak Derg 13(3) 195– 200, 2016                                                                                                        Araştırma Makalesi 
J  Fac Vet Med Univ Erciyes 13(3) 195– 200, 2016                                                                                                         Research Article 

Nevşehir İlindeki Kesimhanelerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının 
Moleküler Tiplendirilmesi ve Vankomisin Dirençliliğinin İncelenmesi  

 
Ömer Tolga YILMAZ

1
, Harun HIZLISOY

2 

 
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE 

2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE 

 
Sorumlu yazar: Harun HIZLISOY; E-posta: hizlisoy@erciyes.edu.tr; ORCID: 0000-0003-3391-0185 
Atıf yapmak için: Yılmaz ÖT, Hızlısoy H. Nevşehir ilindeki kesimhanelerden izole edilen Staphylococcus aureus izolat-
larının moleküler tiplendirilmesi ve vankomisin dirençliliğinin incelenmesi. Erciyes Univ Vet Fak Derg 2020; 17(3): 227-
234. 
 

Özet: Bu çalışma, kesimhanelerde Staphylococcus aureus’un mevcudiyetini, izolatların moleküler tiplendirmesini ve 
izolatların vankomisin antibiyotiğine duyarlılığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Nevşehir ilindeki üç farklı kesimhane-
den sıvap ile alınan; sığır karkası, duvar, bıçak, kesme tahtası yüzeyleri ve kesimhane atık su örnekleri çalışma kapsa-
mında materyal olarak kullanılmıştır. Her bir kesimhaneden; 10 adet sığır karkası yüzeyi, 10 adet duvar yüzeyi, 10 adet 
bıçak yüzeyi, 10 adet kesme tahtası yüzeyi ve 10 adet atık su olmak üzere, bir kesimhaneden toplam 50 adet; üç ke-
simhaneden toplam 150 adet numune incelenmiştir. Etken izolasyonunu takiben izolatların identifikasyonu fenotipik ve 
moleküler yöntemlerle (PCR) yapılmıştır. İzolatların vankomisine duyarlılıkları E test ile test edilmiştir. Ayrıca izolatların 
genetik yakınlıkları Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus-PCR (ERIC-PCR) ile araştırılmıştır. Çalışmada 
150 örnekten 150 izolat elde edilmiş, bu izolatların 65’i (%43.3) fenotipik olarak koagülaz pozitif stafilokok olarak tespit 
edilmiştir. Bu 65 izolatın 6’sı (%4) ise PCR sonucu S. aureus olarak identifiye edilmiştir. Elde edilen S. aureus izolatları-
nın tümünün (duyarlı: ≤2 µg/ml) vankomisine duyarlı olduğu saptanmıştır. ERIC-PCR analizi sonucu izolatların genoti-
pik olarak farklı olduğu saptanmıştır. Hem gıda toksikasyonlarının önüne geçmek hem de karkas kalitesini artırmak ve 
kırmızı etin raf ömrünü uzatmak için, kesimhanede hijyen koşullarına dikkat edilmelidir. Yapılan antibiyotik duyarlılık 
test sonucu, direnç tespit edilmemesi olumlu olmakla birlikte, antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımından kaçınılmalı ve kul-
lanımları kontrol altında tutulmalıdır. 
Anahtar kelimeler: E test, halk sağlığı, kesimhane, vankomisin, VRSA 
 

Molecular Typing of Staphylococcus aureus Isolates Obtained from Slaughterhouses in Nevsehir Province 
(Turkey) and Investigation of Vancomycin Resistance of The Isolates 

Summary: This study aims to determine the presence of Staphylococcus aureus in the slaughter houses, the molecu-
lar typing of the isolates and the susceptibility of the isolates to the vancomycin antibiotic. The samples collected from 
cattle carcass, wall, knife, wastewater and cutting board from three different slaughterhouses in the Province of 
Nevşehir, in the scope of the study, were used as material. Fifty swab samples of 10 beef carcass surfaces, 10 wall 
surface, 10 blade surface, 10 cutting board surface and 10 waste water were taken from each slaughterhouse; a total 
of 150 swab samples were analyzed. The identification of the isolates was performed by phenotypic and molecular 
methods (PCR) following the isolation of the agents. The susceptibility of the isolates to vancomycin was tested by E 
test. In addition, genetic proximity of the isolates was investigated by Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus-
PCR (ERIC-PCR). In this study, 150 isolates were obtained from 150 samples. 65 (43.3%) of these isolates were iden-
tified as coagulase positive staphylococci and 6 (4%) of 150 isolates were identified as S. aureus. All S. aureus isolates 
(susceptible: ≤2 µg / ml; moderately sensitive: 4-8 µg / ml; resistant: ≥16 µg / ml) were found to be susceptible to van-
comycin. According to the ERIC-PCR analysis, isolates have been determined to be genotypically different. Special 
attention should be paid to hygiene conditions in slaughterhouses, both to prevent food poisoning and to improve car-
cass quality, and to extend the shelf life of red meat. Although it is pleasing that no resistance is detected as a result of 
our antimicrobial susceptibility test; unconscious use of antibiotics should be avoided, and their use should be kept 
under control. 
Key words: E Test, public health, slaughterhouse, vancomycine, VRSA 

Giriş 

Stafilokoklar, toplum sağlığı açısından önemli pato-

jenlerdir. Staphylococcus aureus insanlarda normal 
biotada bulunmakla birlikte, sağlığı olumsuz yönde 
etkileyen; endokardit, bakteriyemi ve gıda kaynaklı 
intoksikasyonların önde gelen nedenlerindendir 
(Hızlısoy ve ark., 2018). S. aureus, insanların %
30’unun mukozalarında bulunurken, bu oranın gıda 
sektöründe çalışanlarda %26-39.9 arasında olduğu 
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ve bunların da %8-17.4’ünün enterotoksijenik S. au-
reus suşları olduğu belirtilmiştir (Tong ve ark., 2015). 
Ayrıca, personel hijyeninin değerlendirilmesinde gıda-
lardaki S. aureus kontaminasyonu, indikatör olarak 
kullanılmaktadır (Yıldırım ve ark., 2017). Çiftlik hay-
vanlarında yoğun olarak antibiyotik kullanımı, karkas 
ve sakadatlarda kalıntıya ve mikroorganizmaların 
kullanılan antibiyotiklere direnç geliştirmesine neden 
olmaktadır (Gomez-Gil ve ark., 2000). Antibiyotiklere 
karşı direnç kazanmış mikroorganizmalar gıdalarda 
da bulunmakta ve bu gıdaların tüketimi sırasında 
vücuda alınabilmektedir. Bunun sonucu olarak, vücu-
da giren dirençli mikroorganizmalar insanlarda sağal-
tımı zor enfeksiyonlara neden olmakta ve toplum 
sağlığını tehdit etmektedir (Terzi ve ark., 2015). Peni-
silin dirençli S. aureus’un tedavisi için, 1959 yılında 
metisilin geliştirilmiş olmasına karşılık; kısa süre içeri-
sinde S. aureus metisiline karşı da direnç geliştirmiş 
ve 1961 yılına gelindiğinde laboratuvar suşunda di-
renç kaydedilmiştir (Barber, 1961). Metisiline dirençli 
S. aureus (MRSA) enfeksiyonlarının tedavisinde ba-
şarı, trisiklik bir glikopeptid antibiyotik olan vankomi-
sin ile sağlanmış ve vankomisin bu tür enfeksiyonla-
rın tedavisinde tercih sebebi olmuştur (Sorrell ve ark., 
1982). Vankomisinin tekrarlayan ve uzun süre kulla-
nımları sonucu dirençli suşlar gelişmeye başlamıştır 
(Gardete ve Tomasz, 2014). Bunun sonucunda, 
önemli bir patojen etken olan, vankomisine dirençli 
enterokoklar (VRE), ilk kez 1989 yılında Birleşik Dev-
letler’de bildirilmiştir. İlerleyen zamanlarda ise sırasıy-
la 1996 yılında Japonya’da, 1997 yılında ise Birleşik 
Devletler’de vankomisine orta düzeyde dirençli S. 
aureus (VISA) suşları kayda geçmiştir (Sancak, 
2011). VISA, tüm dünyada tanımlanan MRSA izolat-
ları arasında artan sıklıkta bildirilmeye başlanmıştı 
(Howden ve ark., 2010). MİK değerlerindeki ılımlı 
artışlarına rağmen, VISA enfeksiyonlarının vankomi-
sin ile tedavisi tedavisi sıklıkla başarısızlıkla son bul-
muştu (Gardete ve Tomasz, 2014). Son yıllarda, sta-
filokokların antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin 
hızla arttığı belirlenmiş ve yapılan güncel çalışmalar-
da da gıdalarda bulunan S. aureus’un antibiyotik di-
renç yönünden analizleri önem kazanmıştır 
(Fijalkowski ve ark., 2016). 

Et ve et ürünleri vasıtasıyla yayılabilecek dirençli suş-
ların tespiti ve takibi açısından yapılan bu çalışmada, 
Nevşehir’de bulunan üç adet kesimhaneden örnekler 
alınarak, S. aureus mevcudiyetinin belirlenmesi, elde 
edilen izolatlarda vankomisin direncinin saptanması 
ve bu izolatların moleküler tiplendirilmesi amaçlan-
mıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Karkas ve kesimhane örnekleri 

Bu çalışmada; Ekim-Kasım 2018 tarihleri arasında, 
Nevşehir İlinde bulunan, üç adet, büyükbaş kesimha-
nelerinin her birinden 50 adet (10 adet kesim tahtası 

yüzeyi, 10 adet bıçak yüzeyi, 10 adet duvar yüzeyi, 
10 adet karkas yüzeyi ve 10 adet kesimhane atık 
suyu), toplamda 150 adet sıvap numunesi alındı. 
Numuneler; karkaslardan, kesme tahtaları yüzeylerin-
den ve duvar yüzeylerinden 10X10 cm boyutunda 
steril metal çerçeve kullanılarak alındı. Numuneler 
metal çerçevenin içerisinde, 10 kez yukarı aşağıya ve 
10 kez de bir kenardan diğerine olacak şekilde alındı 
(Ertaş Onmaz ve Datlı, 2018). Diğer numuneler ise 
bıçakların sadece karkasla temas eden metal yüze-
yinden ve kesim esnasında akmakta olan atık suya 
sıvabın daldırılıp çıkarılmasıyla toplandı. Alınan nu-
muneler S. aureus varlığı yönünden materyal olarak 
kullanıldı. Örnekler steril bir şekilde 24 saat içerisinde 
soğuk zincirde Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakülte-
si Besin Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı’na getiri-
lerek incelemeye alındı.  

Standart suş 

Çalışmada, izolasyon, identifikasyon aşamaları ve 
antibiyotik duyarlılık testi için Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 referans suşu kullanıldı. 

S. aureus’un izolasyon ve identifikasyonu 

İzolasyon amacıyla sıvaplar S. aureus için selektif 
besiyeri olan Egg Yolk Tellüritli Baird Parker agar 
(Oxoid, İngiltere) (ISO 6888) besiyerine inokule edildi 
ve 24-48 saat aerobik koşullarda 37 °C’de inkübe 
edildi. İnkubasyon sonucunda Baird Parker agar üze-
rinde siyah koloni etrafında parlak zon oluşturan kolo-
niler seçilerek kanlı agara (Oxoid, İngiltere) inoküle 
edildi ve 24-48 saat aerobik koşullarda 37 °C’de inkü-
be edildi. İnkübasyon sonucu gelişen koloniler, fenoti-
pik identifikasyon testlerine (Gram boyama, oksidaz 
testi, katalaz testi, beta hemoliz testi, koagülaz testi) 
tabi tutuldu. S. aureus yönünden pozitif bulunan izo-
latlar, sonraki testlerde incelenmek amacıyla %10 
gliserinli (Merck, Almanya) Brucella Broth (Oxoid, 
İngiltere) sıvı besiyeri içeren kriyotüplerde -20°C’deki 
derin dondurucuda muhafaza edildi. 

DNA ekstraksiyonu 

Bakteri DNA’sını elde etmek için InstaGene Matrix 
(Bio-Rad, ABD) ekstraksiyon kiti kullanıldı. Ekstraksi-
yon işlemi için kit protokolünde yer alan direktiflere 
bağlı kalındı. Kısaca, fenotipik olarak doğrulanan 
izolatlara ait 24 saatlik sıvı kültürden ependorflara 
yaklaşık 1 mL alındıktan sonra 12.000xrpm’de 1 daki-
ka santrifüj edildi. Ependorfun üstünde biriken sıvı 
pipet yardımıyla uzaklaştırılarak altta kalan pelletin 
üzerine 200 µL InstaGene Matrix solüsyonundan 
eklenerek vorteks ile (Velp, İtalya) homojenize edildi 
ve 56° C’de 15-30 dk. inkübe edildi. Daha sonra bu 
süspansiyon 10 sn. boyunca yüksek hızda vorteksle-
nerek homojenize edilen süspansiyon 100° C’lik su 
banyosunda 8 dk. inkübasyona bırakıldı. Daha sonra 
12.000x rpm’de 2-3 dk süreyle santrifüj edildi. Bu 
sürenin sonunda elde edilen süpernatantdan 20 µL 
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alınarak PCR reaksiyonlarında template DNA olarak 
kullanılmak üzere -20° C’de saklandı. 

Moleküler identifikasyon 

Karkas ve kesimhane materyallerinden izole edilen 
ve fenotipik testlerle S. aureus olarak identifiye edilen 
izolatların PCR ile moleküler olarak teyidi yapıldı. 
PCR analizinde, S. aureus’un termostabil nükleazını 
kodlayan nuc geninin amplifikasyonu için nuc-F166 
ve nuc-R565 primerleri kullanıldı (Tablo 1) (Crago ve 
ark., 2010). PCR reaksiyonu toplam 25 µL hacimde 
gerçekleştirildi. Reaksiyon bileşimi; her bir primerden 
0.2 µM, 200 µM dNTP, 2.5 µl PCR reaksiyon buffer, 
3mM MgCl2, 2 U Taq DNA polimeraz 
(ThermoScientific, ABD) ve 1 µl örnek DNA’sından 
oluşturuldu. Termal döngü; 94° C'de 5 dk ilk denatü-
rasyonu takiben; 30 siklustan oluşan 94° C'de 10 sn 
denatürayon, 59° C'de 20 sn primer bağlanması, 72° 
C'de 10 sn. uzama ve daha sonra tek siklustan olu-
şan 72° C'de 5 dk. son uzama şeklinde gerçekleştiril-
di.  

Enterobacterial repetitive intergenic consensus 
(ERIC) PCR ile moleküler tiplendirme 

S. aureus izolatlarının moleküler tiplendirilmesi ama-
cıyla ERIC-PCR ile yapıldı ve testte ERIC-1(5’-
ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3’) ve ERIC-2(5’-
AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3’) primerleri 
kullanıldı (Ye ve ark., 2012). PCR bileşimi, 5 µL 
10xPCR buffer A, 4 mM MgCl2, 5 U Taq DNA poly-
merase (Thermo Fisher Scientific, ABD), 0.2 mM 
dNTP miks, 25 pmol her bir primerden ve 1 µL örnek 
DNA’sını içeren toplam 50 µL hacimde oluşturuldu. 
Amplifikasyon; 94°C’de 5 dk. ilk denatürasyonu taki-
ben 40 siklustan oluşan 94°C’de 1 dk. denatürasyon, 
25°C’de 1 dk. primer bağlanması ve 72°C’de 2 dk. 
uzama şeklinde gerçekleştirildi. Elde edilen PCR 
ürünlerin, %2’lik agaroz jelde elektroforezi yapılmış 
ve oluşan bantlar jel dökümantasyon sisteminde 
(Vilber Lourmat, Fransa) incelenmiştir. 

Antibiyotik duyarlılık testi 

E Test: S.aureus izolatlarının vankomisin duyarlılığı E 
test stripleri (MA0102, Oxoid, İngiltere) eşliğinde ger-
çekleştirildi ve MİK düzeyi ve MİK aralığı tespit edildi. 
Bunun için; S. aureus izolatları %5 defibrine koyun 

kanlı Mueller Hinton Agar’da aerobik ortamda 18-24 
saat inkübasyon sonucu üretildi. Oluşan bakteri kolo-
nileri besiyeri üzerinden toplanarak %0.075 NaCl 
içinde süspanse edildi ve bakteri yoğunluğu McFar-
land No:0.5 (1.5 x 108 CFU/mL) standardına göre 
ayarlandı. Yoğunluğu ayarlanan bakteri süspansiyo-
nundan Mueller Hinton agar besiyerine 0.1 mL ekim 
yapıldı ve steril baget ile yayıldı. Takiben E test kar-
tuşları bakteri ekilen bu besiyeri üzerine yerleştirildi. 
Besiyerleri aerobik ortamda 37°C’de 18-24 saat inku-
be edildi. İnkubasyon sonunda ekim alanında oluşan 
eliptik inhibisyon zonlarının kesiştiği nokta MİK değeri 
olarak kabul edildi ve izolatların duyarlı, orta duyarlı 
ve dirençlilik durumları CLSI kriterlerine göre değer-
lendirildi (CLSI, 2017). 

İstatistiksel analiz 

Çalışmanın istatistiksel analizinde kesimhanelerdeki 
S. aureus varlığı ile duvar, bıçak, atık su, tahta ve 
karkaslardan alınan sıvap örneklerini karşılaştırmak 
amacıyla “ki-kare testi” uygulandı. Ki-kare testi için 
SPSS (Windows için Sosyal Bilimler için İstatistik 

Paketi) 23.0 (Armonk, NY: IBM Corp.) programı kulla-
nıldı. 

Bulgular 

S. aureus izolasyon sonuçları 

Bu çalışmada Nevşehir ilinde bulunan üç ayrı kesim-
haneden toplanan 150 adet numune, S. aureus yö-
nünden incelendi. Toplanan 150 numuneden 150 
adet izolat elde edildi. Elde edilen 150 izolattan; 65’i 
(%43.3) koagülaz pozitif stafilokok, bu 65 izolatın6’sı 
(%4) da S. aureus olarak identifiye edildi. 

S. aureus’un PCR ile tespiti 

S. aureus’un “nuc’’ geninin amplifikasyonunun hedef-
lendiği tür spesifik PCR’de 400 bp bant büyüklüğün-
deki amplifiye ürünler pozitif kabul edildi. Bu yöntem-
le, fenotipik olarak S. aureus şeklinde tanımlanan 6 
(%4) izolatın tamamı, PCR ile S. aureus olarak doğ-
rulandı. S. aureus pozitifliği 1 nolu kesimhanede (2 
atık su örneği ve 1 kesme tahtası yüzey örneğinden), 
2 nolu kesimhanede (2 duvar yüzeyi ve 1 karkas yü-
zeyinden) elde edilirken, 3 nolu kesimhanede pozitif 
izolat tespit edilemedi. Çalışmada kesimhanelerdeki 

Primer 
Primer Dizilimi 

(5’--3’) 
Gen 

Bölgesi 

Amplikon 
Büyüklüğü 

(bp) 
Kaynak 

NUC-F166 AGT TCA GCA AAT GCA TCA CA 
nuc 400 Dongyou, (2010) 

NUC-R565 TAG CCA AGC CTT GAC GAA CT 

ERIC-1 ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC - - 
Ye ve ark. (2012) 

ERIC-2 AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG - - 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan primerler ve beklenen bant büyüklükler 
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duvar, bıçak, atık su, tahta ve karkaslardan alınan 
sıvap örneklerinde ve kesimhanelerdeki S. aureus 
izolasyon oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (P>0.05). 

ERIC-PCR sonuçları 

S.aureus izolatları üzerine uygulanan ERIC-PCR 

sonucunda izolatların 5 ile 14 arasında bant vererek 
farklı profiller sergilediği görüldü. Bu sonuca göre, 
izolatların tamamının birbirinden farklı olduğu tespit 
edildi.  

Antibiyotik duyarlılık testi 

E Test sonuçları: Vankomisinin, Staphylococcus au-
reus izolatlarına özgü MİK düzeylerini belirlemek 
maksadıyla uygulanan E test sonucunda, tüm izolat-
lar CLSI kriterlerine göre (duyarlı: ?2 µg/ml; orta du-
yarlı: 4-8 µg/ml; dirençli: ?16 µg/ml) vankomisine 
duyarlı olduğu saptanmıştır. Buna göre MİK düzeyleri 
iki izolat için 0.5 µg/ml, bir izolatta 1 µg/ml, üç izolatta 
ise 2 µg/ml şeklinde bulunmuştur. 

Tartışma ve Sonuç  

Stafilokoklar toplum sağlığı açısından son derece 
önemli patojen mikroorganizma grubunu oluşturmak-
tadır. S. aureus, insanlarda normal biotada bulun-
makla birlikte, sağlığı olumsuz yönde etkileyen; endo-
kardit, bakteriyemi ve gıda kaynaklı intoksikasyonla-
rın önde gelen sebeplerinden birisi olarak tespit edil-
miştir (Hızlısoy ve ark., 2018). Aynı zamanda   S. 
aureus, birçok ülkede resmi kayıtlara göre gıda kay-
naklı enfeksiyon ve intoksikasyonların üçüncü en 
yaygın sorumlusu olarak belirtilmiştir (Veras ve ark., 
2008). Stafilokokal gıda zehirlenmesi, enterotoksije-
nik stafilokokların besinlerde 106kob/g seviyesinin 
üzerinde olması ve ürettikleri enterotoksinlerin sindi-
rim yoluyla alınmasını takiben şekillenmektedir. Bu-
nun yanı sıra, stafilokokal enterotoksinler (SE) artrite, 
alerjik reaksiyonlara, toksik şok benzeri sendroma ve 
otoimmun hastalıklara neden olmaktadır (Cha ve 
ark., 2006). Çeşitli çalışmalarda değişik kaynaklardan 
ayrılan S. aureus izolatlarının yaklaşık %15-80'inin 
SE üretebildiği bildirilmiştir. Stafilokokkal enterotoksin 
A (SEA), en sık stafilokokal gıda kaynaklı salgınlarla 
ilişkili enterotoksindir ve bunu stafilokokkal enterotok-
sin (SED) takip etmektedir (Yildirim ve ark., 2019). 
Kesim işlemi esnasında karkas, hayvanların derilerin-
deki ve sindirim sistemindeki S. aureus’la kolaylıkla 
kontamine olabilmektedir. Ayrıca personelin hijyen 
noksanlığı da karkası kontamine edebilmektedir 
(Keyvan, 2014). Bu çalışmada alınan örneklerden 
65’inde (%43.3) koagülaz pozitif stafilokok tespit edil-
miştir. Sığır karkaslarından koagülaz pozitif stafilokok 
mevcudiyeti yönünde daha önce yapılan çalışmalar-
dan farklı seviyelerde sonuçlar elde edilmiştir.  

Örnek 
Kesimhane 1 

n=50 

Kesimhane 2 
n=50 

Kesimhane 3 
n=50 

Yüzde % 

Kesim tahtası yüzeyi (T) (n=30) SA1 - - %3.3 

Bıçak yüzeyi (B) (n=30) - - - - 
Duvar yüzeyi (D) (n=30) - SA4-SA5 - %6.6 

Karkas yüzeyi (K) (n=30) - SA6 - %3.3 

Kesimhane Atık Suyu (S) (n=30) SA2-SA3 - - %6.6 

Toplam 3 3 - %4.0 

Tablo 2.Kesimhane bazlı S. aureus izolasyon ve identifikasyon bulguları  

Şekil 1. Tür-spesifik PCR’ye ait amplifiye ürünlerin %
1.5’lik agaroz jeldeki görüntüsü. 400 bp’lik amplifiye 
ürünler S. aureus spresifiktir. PK: Pozitif Kontrol 
(Staphylococcus aureus ATCC 25923), NK: Negatif 
Kontrol (Distile su), M: Marker (SM0321, Generuler, 
100Bp plus DNA ladder, Thermo Fisher Scientific, 
ABD), SA1-6: S. aureus izolatları 

Şekil 2. S. aureus izolatlarının %2’lik agaroz jeldeki 
ERIC-PCR paternleri. M: Marker (SM0321, Generu-
ler, 100Bp plus DNA ladder, Thermo Fisher Scientific, 
ABD), SA1-6: S. aureus izolatları 
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Keyvan ve Özdemir (2016), Ankara’da yaptıkları ça-
lışma neticesinde, toplam 120 sığır karkasından sün-
ger sıvap yöntemi ile alınan örneklerin 32’sinde (%
26.6) koagülaz pozitif stafilokok bulunduğunu belirt-
mişlerdir. Özdemir ve ark. (2010), tarafından yapılan 
bir diğer çalışmada 120 sığır karkasından toplanan 
örneklerin 46’sının (%38.3) koagülaz pozitif stafilokok 
yönünden pozitif olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma-
da tespit edilen izolasyon oranının, daha önce yapı-
lan çalışmalarda saptanan oranlara nazaran yüksek 
olduğu görülmekte olup; bu durumun çalışma alanı-
nın kontaminasyonun daha fazla olmasından kaynak-
lanabileceği şeklinde düşünülmektedir. Bu çalışma-
daki izolasyon oranlarına benzer veya daha yüksek 
oranlar da bildirilmiştir. Beyene ve ark. (2017), tara-
fından yapılan bir çalışmada ise materyal olarak ke-
simhanede kullanılan bıçak, kesim hattı ekipmanları 
ve karkas yüzeyi sıvap örnekleri toplamış, yapılan 
analizlerde %43.47 düzeyinde koagülaz pozitif stafilo-
kok bulunduğu tespit edilmiştir. Desmarchelier ve ark. 
(1999), üç farklı kesimhaneden topladıkları sığır kar-
kaslarında sırasıyla %62, %85 ve %89 düzeylerinde 
koagülaz pozitif stafilokok tespit etmişlerdir. Araştır-
manın bulguları, birinci kesimhane hariç, bu çalışma-
daki izolasyon oranına göre oldukça yüksek saptan-
mıştır. Bu durumun kontaminasyonun fazla olmasın-

dan kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca, kesimhane-
lerin fiziki yapı farklılıkları, kesilen hayvan türü, örnek-
lem alanları, örnekleme materyalleri, örnekleme tarz-
ları ve hatta kültürel işlem/besiyeride etken yaygınlı-
ğındaki farklılıkların diğer olası nedenleri olabilir. 

Bu çalışmada izole edilen koagülaz pozitif stafilokok-
ların fenotipik ve moleküler testleri sonucunda izolat-
ların 6’sı (%4.0) S. aureus olarak identifiye edildi. 
Kesimhanelerde S. aureus tespitine yönelik birçok 
çalışma bildirilmiştir. 

Keyvan ve Özdemir (2016) çalışmalarında, toplam 
120 sığır karkasından sünger sıvap yöntemi ile alınan 
örneklerin 15’inde (%12.5) S. aureus tespit etmişler-
dir. Yılmaz ve Gümüş (2004) tarafından yapılan çalış-
mada, kesimhaneden alınan 150 karkas sıvap örneği 
incelenmiş ve %30 oranında S. aureus saptanmıştır. 
Türkiye’de yapılan bu çalışmalarda tespit edilen S. 
aureus oranlarının, bu çalışmada elde edilen sonuç-
lar ile karşılaştırıldığında, yüksek olduğu görülmekte-
dir. Bunun nedeni olarak; numune alma yöntemindeki 
ve kesimhane şartlarındaki farklılıklar, kesim öncesi 
hayvanların derilerindeki mikrobiyal yükün fazlalığı ve 
bunun kesim esnasında karkasa bulaşma olasılığı 
kaynaklı olabileceği şeklinde düşünülmektedir. Tanih 
ve ark. (2015) tarafından Güney Afrika’da üç farklı 
kesimhanede kesilen sığır karkaslarından alınan 112 
adet sıvap örneği fenotipik olarak incelenmiş ve bun-
ların 30’u (%26.7) S. aureus yönünden pozitif bulun-
muştur. Adugna ve ark. (2018), Etiyopya’da bir ke-
simhanede kullanılan kesme tahtası ve bıçak yüzeyi 
sıvap örneklerinden (40’ar adet) sırasıyla 6 (%15.0) 
ve 9 (%22.5) S. aureus identifiye etmişlerdir. Bersisa 
ve ark. (2019) tarafından yapılan bir çalışmada 16’şar 
karkas yüzeyi, kesme tahtası yüzeyi ve bıçak yüzeyi 
sıvap örneklerinden sırasıyla, 4’ü (%25), 7’si (%
43.75) ve 5’i (%31.25) S. aureus yönünden pozitif 
olarak bildirilmiş ve karkas yıkama suyundan aldıkları 
örneklerde yapılan çalışmada S. aureus’a rastlanma-
dığı belirtilmiştir. Gowda Tanuja ve ark. (2017), 4 
farklı kesimhaneden aldıkları, sığır karkas yüzeyi 
(152), bıçak yüzeyi (109), kesme tahtası yüzeyi (104) 
sıvap örneklerinin analizi sonucunda, sırasıyla %
59.9, %51.4 ve %50 düzeylerinde S. aureus bulundu-
ğunu aktarmışlardır. Beyene ve ark. (2017) tarafın-
dan yapılan çalışmada %13.9 oranında S. aureus 
tespit edilmiştir. Birhanu ve ark. (2017) tarafından 
Etiyopya’da yapılan çalışmada materyal olarak kes-

VAN-
KOMİ
SİN 

 S  I R Örnek MİK (µg/mL) 

≤ 2 4-8 ≥ 16 SA1 0.5    S 

≤ 2 4-8 ≥ 16 SA2 2       S 

≤ 2 4-8 ≥ 16 SA3 2       S 

≤ 2 4-8 ≥ 16 SA4 1       S 

≤ 2 4-8 ≥ 16 SA5 0.5   S 

≤ 2 4-8 ≥ 16 SA6 2      S 

Tablo 3. S. aureus izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları (CLSI, 2017) 
(S: Duyarlı I: Orta duyarlı R: Dirençli MİK: Minimum İnhibitör Konsantrasyon) 

Şekil 3. S. aureus izolatının vankomisin duyarlılığının 
E test ile saptanması (İzolatın eliptik inhibisyon zonla-
rının kesiştiği nokta (MİK değeri) ≤2 µL/mL) 
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me tahtası yüzeyi ve bıçak yüzeyi kullanılmış, her 
birinden 53 adet sıvap örneği alınmış ve sırasıyla 
5’inde (%9.43) ve 2’sinde (%3.77) S. aureus, tespit 
edilmiştir. Bıçak yüzeyinden alınan örneklerde tespit 
edilen oran bu çalışmada saptanan oranla hemen 
hemen benzerlik göstermektedir. Literatür taraması 
sonucunda, sığır karkaslarında S. aureus oranları 
bakımından karşılaştırma yapıldığında, bu çalışma-
daki oran diğerlerine nazaran düşük saptanmıştır. Bir 
numaralı kesimhanede; kesim tahtası yüzeyi ve ke-
simhane atık suyunda, iki numaralı kesimhanede ise 
duvar yüzeyi ve karkas yüzeyinde S. aureus tespit 
edilmiştir. İki numaralı kesimhanede kontaminasyo-
nun duvar ve karkas yüzeyinde olması, duvarlar yü-
zeylerinin hijyenini sağlamada kesimhane sanitasyon 
prosedürlerinin tam olarak yerine getirilmemesinden 
kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. S. aureus’un, 
özellikle insanların normal biotalarında bulunduğu 
bilinmektedir. Bu oranlar analiz edildiğinde, çalışanla-
rın hijyen konusundaki eksiklikleri, karkası ve ekip-
manları kontamine ettiği düşünülebilir. Ayrıca, bu 
sonuçlar, örneklerin alındığı üç kesimhanedeki hijyen 
prosedürlerinin daha iyi işletildiği anlamına da gelebi-
lir. 

Bu çalışmada S. aureus izolatlarının vankomisin du-
yarlılığı E test yöntemi ile test edilmiş ve tüm izolatla-
rın vankomisine duyarlı olduğu saptanmıştır 
(duyarlı: ?2 µg/ml). S. aureus’un vankomisin duyarlılı-
ğının araştırıldığı birçok çalışma mevcuttur. 

Aydın ve ark. (2011), Tanih ve ark. (2015) ve Keyvan 
ve Özdemir (2016) tarafından yapılan çalışmalarda, 
elde edilen S. aureus izolatlarına uygulanan antimik-
robiyal duyarlılık testi sonucunda, tüm izolatlar vanko-
misine duyarlı bulunmuştur. Tüm bu çalışmalarda S. 
aureus izolatlarının vankomisine duyarlılığı konusun-
da saptanan bulgular bu çalışmadaki bulgularla ben-
zerlik göstermektedir. Türkiye’de ve dünya genelinde 
yapılan vankomisin duyarlılık testi sonuçları incelen-
diğinde, direnç tespiti olmamasının, dünya genelinde 
vankomisinin veteriner sahadaki kullanım kısıtlılığın-
dan kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Şahal, 
2012). Buna karşılık, vankomisine karşı direnç tespit 
edilen çalışmalar da mevcuttur. Adugna ve ark. 
(2018), %54.5 vancomycin intermediate resistance 
Staphylococcus aureus (VIRSA) ve %45.5 vancomy-
cin resistance Staphylococcus aureus (VRSA), 
Gowda Tanuja ve ark. (2017), %78 Vancomycin Sus-
ceptable Staphylococcus aureus (VSSA), %14 VIR-
SA ve %8 VRSA, Beyene ve ark. (2017) %65.1 ora-
nında VRSA tespit etmişlerdir.  

ERIC-PCR ile S. aureus olarak identifiye izolatların 
moleküler tiplendirilmesi sonucu izolatların 5 ile 14 
arasında bant vererek farklı profiller sergilediği ve 
izolatların tamamının birbirinden farklı olduğu tespit 
edildi. Pozitif olarak tespit edile S. aureus izolatları 
arasında klonal bir yakınlığın bulunmaması ile mez-
bahanın farklı kısımlarından izole edilen izolatların, 

çapraz kontaminasyon kaynaklı olmadığı ve bir salgın 
suşunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. S. aureus 
izolatlarının ERIC-PCR ile tiplendirildiği çeşitli çalış-
malar mevcuttur. Bunlardan Abdollahi ve ark. 
(2014)’nın bildirdikleri çalışmada 90 S. aureus izolatı-
nın tiplendirilmesi yapılmıştır. Adwan ve ark.(2015)’ın 
çalışmalarında ERIC-PCR ile SCC mec ve spa tiplen-
dirme birlikte kullanılmıştır. Arslan ve Mutlu 
(2016)’nun çalışmalarında sığır mastitis olgularından 
izole edilen 98 S. aureus izolatlarının ERIC-PCR ile 
tiplendirilmesi yapılmış ve 64 farklı ERIC genotipinin 
bulunduğu ifade edilmiştir. 

Sonuç olarak; bu çalışmada, kültürel yöntemlerle 
izole edilen 65 (%43.3) koagülaz pozitif stafilokokun 
fenotipik ve PCR temelli moleküler yöntemlerle yapı-
lan analizinde 6’sı (%4) S. aureus olarak identifiye 
edilmiştir. S. aureus izolatlarının vankomisin duyarlılı-
ğı E test stripleri ile analiz edilmiş ve izolatların tama-
mının vankomisine duyarlı olduğu saptanmıştır (? 2 
µg/ml). ERIC-PCR ile yapılan genotiplendirme sonu-
cu altı izolatın hepsinin farklı profil gösterdiği ve böy-
lelikle birbirlerinden farklı genotipe sahip izolatlar 
oldukları ortaya konulmuştur. 

İnsanların ve hayvanların doğal biotasında bulunan 
S. aureus, hijyen eksikliğinin ortaya konmasında gı-
dalarda indikatör bir role sahiptir. İnsan beslenmesin-
de önemli bir yer tutan kırmızı etin ilk işlendiği yer 
olan kesimhanelerde mikroorganizma yükünün mini-
mal düzeyde tutulması gereklidir. Yapılan antibiyotik 
duyarlılık testi neticesinde vankomisinin S. aureus’lar 
için hala etkili olduğu ortaya konmuştur. Antibiyotik 
kullanımının sınırlandırılması konusunda WHO tara-
fından, farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalara hız 
verilmiş durumdadır. Bu durum hayvanların ve insan-
ların maruz kaldığı gereksiz antibiyotik uygulamaları-
nın önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Hayvan has-
talıklarının önlenmesi, dolayısı ile sağlıklı ve kalıntı 
içermeyen kırmızı etin tüketiciye ulaşmasındaki altın 
kural ise koruyucu hekimliktir. Kesimhanelerde hijyen 
prosedürlerine yüksek bağlılık ve antibiyotik kullanı-
mında hekim, eczacı ve hayvan sahiplerinin duyarlı 
davranmaları, özellikle veteriner hekimlikte reçetesiz 
antibiyotik verilmemesi ve bu şekilde antibiyotik talep 
edilmemesi önem arz etmektedir.  
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