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ÖZET

Son y›llarda majör bir nozokomiyal patojen haline gelmesi ve epidemilere yol açabilmesi nedeniyle meti-
silin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), epidemiyolojik çal›flmalar›n odak noktas› olmufltur. Günümüzde
nozokomiyal epidemilerin analizinde kullan›lan tiplendirme yöntemleri MRSA sufllar› aras›ndaki fenotipik veya
genotipik farkl›l›klar› esas almaktad›r. Arbitrarily-primed polymerase chain reaction (AP-PCR), bu amaçla kul-
lan›lan ve kompleks genomik DNA’dan karakteristik bant paternleri elde edilmesini sa¤layan genotipik bir
yöntemdir.

Bu çal›flmada Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Eriflkin Hastanesi’ndeki bir cerrahi servisinde bafllayan
MRSA epidemisinin AP-PCR yöntemi kullan›larak incelenmesi, sufllar aras›ndaki klonal iliflkinin gösterilmesi ve
epideminin kayna¤›n›n saptanmas› amaçlanm›flt›r. Ekim 1995’de ilgili serviste yatmakta olan hastalara ait klinik
örneklerden izole edilen MRSA sufllar›nda art›fl oldu¤u dikkati çekmifl ve bu servisten mikrobiyoloji laboratu-
var›na gönderilen klinik örneklerden elde edilen tüm MRSA izolatlar› prospektif olarak 10 hafta süreyle top-
lanm›flt›r (10 hastan›n yara kültürlerinden toplam 14 MRSA üremesi). Ayr›ca servis personelinden (4 araflt›r-
ma görevlisi, 7 hemflire, 1 sekreter, 1 garsondan burun kültürleri), ortak olarak kullan›lan 2 pansuman küve-
ti ve 1 buhar aletinden de kültür al›nm›flt›r. Üç araflt›rma görevlisinin, 3 hemflirenin ve servis sekreterinin bu-
run kültürlerinden, pansuman küvetlerinden birinden ve buhar aletinden al›nan kültürlerden MRSA izole edil-
mifltir. AP-PCR analizleri sonucunda klinik örneklerden ve tarama amac›yla al›nan kültürlerden elde edilen
MRSA izolatlar›n›n ço¤unun iki majör klona ait oldu¤u görülmüfltür (A ve B paternleri). Dört klinik örne¤e ait
MRSA izolatlar› ve pansuman küvetinden izole edilen MRSA AP-PCR analizlerinde tamamen ayn› bant patern-
leri oluflturmufllard›r (A paterni). B paterni ise 3 klinik örnekte ve bir araflt›rma görevlisinin burnunda saptan-
m›flt›r. AP-PCR analizleri servisteki mini-MRSA epidemisinin pansuman küvetinin MRSA ile kontamine olma-
s›ndan ve servis personelindeki nazal tafl›y›c›l›ktan kaynakland›¤›n› göstermifltir. 

Anahtar Kelimeler: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus, Hastane epidemileri, Arbitrarily-primed
polymerase chain reaction



En sık karşılaşılan cilt ve yumuşak doku infeksi-
yonu, septik artrit, osteomiyelit, infektif endokardit,
bakteriyemi ve prostetik cihaz infeksiyonu etkenleri
arasında yer alan stafilokoklar son yıllarda nozoko-
miyal infeksiyon etkenleri arasında da ilk sıralarda
yer almaya başlamışlardır. 

1960 yılında metisilinin ve daha sonra da diğer
penisilinaz dirençli penisilinlerin kullanıma girmesi
ile stafilokokal infeksiyonların tedavisinde önemli bir
aşama kaydedilmiştir. Ancak çok kısa bir süre içeri-
sinde (1961) stafilokoklarda metisilin direnci tanım-
lanmıştır[1]. 1970’li yılların sonuna doğru metisilin
dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşları yay-
gın olarak kullanılan birçok antibiyotiğe (klindamisin,
kloramfenikol, tetrasiklinler, makrolid grubu antibi-
yotikler, rifampisin, aminoglikozidler, trimetoprim-
sulfametoksazol, 1980’li yılların sonunda kinolonlar)
karşı dirençli hale gelmeye başlamıştır. Çoklu (mul-
tiple) antibiyotik direncinin beraberinde getirdiği te-
davi güçlüğü ve nozokomiyal epidemilere yol açabi-
len bir patojen olması nedeniyle metisilin dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA) tüm dünyada ciddi
bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

İlk nozokomiyal MRSA epidemisinin 1963 yılın-
da tanımlanmasını takiben her yıl giderek artan sayı-
da MRSA epidemisi bildirilmiş ve günümüzde bu
mikroorganizma birçok hastanede endemik hale gel-
miştir[2-7]. Henüz MRSA için kesin bir tiplendirme
sistemi tanımlanmamış, nozokomiyal epidemilerin
analizinde kullanılabilecek standart bir yöntem belir-
lenmemiştir. Günümüzde nozokomiyal epidemilerin
analizinde kullanılan tiplendirme yöntemleri MRSA
suşları arasındaki fenotipik (antibiyotik duyarlılığı,
bakteriyofaj tiplendirmesi, kapsül tiplendirmesi, mul-
tilokus enzim elektroforez, protein elektroforez/im-
munoblotting vb.) veya genotipik (plazmid fingerp-
rinting, Southern-blotting, arbitrarily primed-poly-
merase chain reaction, pulsed field gel electrophore-
sis vb.) farklılıkları esas almaktadır[8]. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF)
Erişkin Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Servisi’nde yatmakta olan hastalardan mikrobiyoloji
laboratuvarına gönderilen klinik örneklerden rapor
edilen MRSA üremelerinde Ekim 1995 tarihinden
itibaren artış olduğu dikkati çekmiştir. 1995’in ilk 9
ayında bu servisten gönderilen klinik örneklerden
toplam 17 MRSA (13 hastadan), 4 MSSA (2 hasta-

Flora 1998;3(2):96-106 97

Nozokomiyal Bir Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Epidemisinin 
Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction (AP-PCR) ile Analizi Çetinkaya Y, Kocagöz S, Hayran M, Gürsu G, Ünal S.

SUMMARY

Analysis of A Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 

Outbreak by Using Arbitrarily-Primed Polymerase Chain Reaction (AP-PCR)

In the past decade, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has become a major nosocomial
pathogen, causing severe morbidity and mortality at many hospitals worldwide. Because of frequent nosoco-
mial outbreaks of MRSA, this organism has been a focus of epidemiologic studies. Currently, there is no de-
finitive typing system for distinguishing individual strains of MRSA. Most typing methods are based on either
phenotypic or genotypic differences among MRSA strains. Arbitrarily primed-polymerase chain reaction (AP-
PCR) is a technique for generation of characteristic fingerprints from complex genomic DNA. 

In this study, it was planned to identify the source of an MRSA outbreak in a surgical ward at Hacettepe
University Hospital and to demonstrate the clonal relationship among MRSA isolates by using AP-PCR. In
October 1995, an increase was noticed in the number of MRSA isolates from this surgical ward. All MRSA
isolates obtained from clinical specimens of this ward were collected prospectively for 10 weeks (14 MRSA
isolates from wound cultures of 10 patients). Surveillance cultures were taken from ward personnel (nose
cultures fom 4 physicians, 7 nurses, 1 secretary, 1 waiter), 2 surgical dressing containers and nebulizer. MRSA
was isolated from one of the surgical dressing containers, nebulizer and nose cultures of 3 physicians, 3 nur-
ses and the secretary. AP-PCR analysis showed that most MRSA isolates belonged to 2 major clones (pat-
tern A, pattern B). Pattern A was the most frequent one and was present in 4 clinical isolates and the sur-
gical dressing container. Pattern B was identified in 3 clinical isolates and nose culture of a physician. Patterns
closely resembling pattern A (pattern A’) and pattern B (pattern B’) were detected in a clinical isolate and
nose culture of another physician; another clinical isolate and nose culture of a nurse, respectively . 

AP-PCR analysis revealed that this mini-MRSA outbreak was originated from the contamination of com-
mon container with MRSA and nasal MRSA carriage in ward staff.

Key Words: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Hospital outbreaks, Arbitrarily-primed polyme-
rase chain reaction.



dan) üremesi rapor edilmiş, 24.10.1995-
10.11.1995 arasında ise antibiyotik duyarlılık pa-
ternleri aynı olan 5 MRSA üremesi (4 hastadan) bil-
dirilmiştir (Tablo 1). Bunun üzerine Kasım 1995 or-
tasından itibaren aynı servisten mikrobiyoloji labora-
tuvarına gönderilen örneklerde üreyen ve serviste
alınan tarama kültürlerinden elde edilen MRSA izo-
latlarının nozokomiyal epidemilerin analizinde yeni
kullanılmaya başlanan yöntemlerden biri olan AP-
PCR (arbitrarily primed-polymerase chain reaction)
ile analizi planlanmıştır.

İnfeksiyon kontrol komitesine ulaşan verilere gö-
re ilgili serviste 1996’nın ilk 9 ayında saptanan 9 ya-
ra infeksiyonundan 3’ünde etken MRSA’dır (nozo-
komiyal infeksiyon oranı %4).

MATERYAL ve METOD

İlgili servisten mikrobiyoloji laboratuvarına gön-
derilen klinik örneklerden 24.10.1995’ten başlaya-
rak üç haftalık bir dönem içinde antibiyotik duyarlı-
lık paternleri aynı olan toplam 5 MRSA üremesi (4
hastadan) bildirilmiştir (Tablo 2). 1995 yılının ilk 9
ayında aynı servise ait MRSA üremeleri gözden ge-
çirildiğinde (Tablo 1) bunun bir MRSA epidemisinin
başlangıcı olabileceği düşünülmüş ve
15.11.1995’den itibaren bu servisten erişkin mikro-
biyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örneklerden
rapor edilen tüm MRSA üremeleri toplanmış, Şubat
1996’da ilgili servisten hiç MRSA üremesi rapor
edilmemesi nedeniyle bu tarihte bakteri toplama iş-
lemine son verilmiştir. Bakteriler infeksiyon hastalık-
ları ünitesi araştırma laboratuvarında, -20°C’de gli-
serol-Mueller Hinton broth içinde saklanmıştır.

MRSA üremesi olan tüm hastaların dosya bilgile-
ri (yaş, cinsiyet, yatış tarihi, yatış nedeni, oda numa-
rası, geçirdiği operasyon, aldığı antibiyotik profilak-
sisi ve/veya tedavisi, MRSA üremesinin olduğu tarih
vb.) toplanarak kayıt edilmiştir.

MRSA üremelerinin ait olduğu servisin doktorla-
rı (4 araştırma görevlisi, 1 intern doktor), hemşirele-
ri[7], sekreteri[1] ve garsonundan[1] burun kültürleri
(sağ ve sol burun deliklerinden) alınmış ve transport

besi yeri kullanmadan direkt olarak koyun kanlı aga-
ra ekimleri yapılmıştır. Ayrıca, buhar aleti ve 2 pan-
suman küvetinden alınan örnekler de aynı şekilde
ekilmiştir. 

Tarama çalışmaları sırasında alınan ve koyun
kanlı agara ekimi yapılan örneklerin 35°C’de 24 sa-
at süreyle inkübasyonunu takiben saptanan tüm üre-
melere önce katalaz testi uygulanmıştır. Katalaz po-
zitif bulunan izolatlara HÜTF Deney Hayvanları La-
boratuvarı’ndan sağlanan tavşan plazması ile tüp ko-
agülaz testi uygulanmıştır. 

Servis personeli, buhar aleti ve 2 pansuman kü-
vetinden yapılan kültürlerde katalaz ve koagülaz po-
zitifliği ile S. aureus olduğu belirlenen tüm üremele-
rin ve hasta suşlarının NCCLS (National Committee
for Clinical Laboratory Standarts)’e uygun olarak
mikrodilüsyon yöntemiyle oksasilin, sulbaktam-am-
pisilin, sefazolin, siprofloksasin, trimetoprim-sulfa-
metoksazol ve vankomisin için minimum inhibitör
konsantrasyon (MİK) değerleri saptanmıştır[9]. 

PCR: Bakteri DNA’sının hazırlanmasında Ünal
ve arkadaşları tarafından stafilokoklar için tanımlan-
mış olan hızlı lizis protokolü modifiye edilerek kulla-
nılmıştır[10]. İşlem öncesinde tüm MRSA izolatlarının
Mueller-Hinton sıvı besiyerine ekimi yapılmıştır.
35°C’de bir gecelik inkübasyonu takiben 5000
rpm’de 20 dakikalık santrifüjle bakterilerin çökmesi
sağlanmış ve üst sıvı uzaklaştırılmıştır. Bakteri çöke-
lekleri steril koşullarda ependorf tüplere aktarılmış
ve 14000 rpm’de 5 dakika daha santrifüj edilmiştir.
Üst sıvı uzaklaştırıldıktan sonra kalan bakteri çökele-
ğinin üzerine 50 µL lizostafin (Sigma, 1 µg/mL) ek-
lenip 5 dakika 37°C’de bekletilmiştir. Daha sonra bu
süspansiyonun üzerine 50 µL proteinaz K (Sigma,
10 mg/mL) eklenmiş ve 5 dakika daha 37°C’de
bekletilmiştir. Tüpler kaynar su içinde 15 dakika
bekletildikten sonra 1 dakika 14000 rpm’de santri-
füj edilmiş ve üst sıvı yeni bir ependorf tüpe aktarıla-
rak -20°C’de saklanmıştır. Hazırlanan bakteri DNA
süspansiyonunun 1 µL’si 50 µL PCR karışımı içinde
amplifikasyona alınmıştır.
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Tablo 1. Ocak 1995-Şubat 1996 arasında ilgili servisten mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen klinik
örneklerdeki S. aureus üremelerinin dağılımı

Tarih MRSA (sayı) MSSA (sayı)

Ocak 1995-Eylül 1995 17 (13 hastadan) 4 (2 hastadan)

Ekim 1995-Ocak 1996 19 (13 hastadan) 0

Şubat 1996 0 0



Amplifikasyonlarda Mycobacterium tuberculo-
sis’e özgül primerler (5’ CCTGTGG GGTC-
CGGGCTTTC 3’, 5’ GATCTGCGGGTCGTCC-
CAGGT 3’) ile M13 universal primeri (sequencing
primer: 5’ TTATGTAAAACGACGGCCAGT 3’; re-
verse sequencing primer: 5’ GGAAACAGCTAT-
GACCATG 3’) kullanılmıştır. Her tüpte 50 mM KCl,
10 mM Tris-HCl (pH 8.3), %0.1 TritonX-100, 2.5
mM MgCl2, her dNTP’den 0.2 mM, 1 ünite taq po-
limeraz enzimi (Epicentre) ve 50 pmol primer olacak
şekilde reaksiyon karışımları hazırlanmıştır. Her
MRSA AP-PCR çalışmasında, örneklerin M. tuber-
culosis’e özgül primerlerden biri ile amplifikasyonu
yapılmıştır. DNA amplifikasyonları DNA “ther-
mocycler”da (Stuart) üretici firmanın önerileri doğ-
rultusunda yapılmıştır. Amplifikasyonda şu paramet-
reler kullanılmıştır: 

•“Low-stringency” sikluslar (3 siklus): 

Denatürasyon 94°C 1 dakika

“Low-stringency annealing” 30°C 1 dakika

Extension 72°C 1 dakika

• High-stringency” sikluslar (45 siklus)

Denatürasyon 94°C 1 dakika

“High-stringency annealing” 55°C 1 dakika

Extension 72°C 1 dakika

Elde edilen amplifikasyon ürünlerinin 10 µL’si, 5
µL Orange-G boyası içeren yükleme tamponu ile ka-
rıştırılmış ve %2’lik agaroz jelde çukurlara aktarılmış-
tır. Bir çukura standart DNA büyüklük işareti eklen-
dikten sonra 120 volt/saat’de elektroforezi (Con-
sort) yapılmıştır. Elektroforez Orange-G boyası jelin
sonuna geldiğinde tamamlanmış ve jel etidyum bro-
mid (0.1 µg/ml) ile 15 dakika muamele edilmiştir.
Jel distile su ile yıkandıktan sonra oluşan bantlar UV
(ultraviyole) lamba (Consort) altında analiz edilmiştir.
Her AP-PCR çalışmasında bir negatif, bir de pozitif
kontrol kullanılmıştır. 

SONUÇLAR

Ekim 1995-Şubat 1996 tarihleri arasında ilgili
cerrahi servisten mikrobiyoloji laboratuvarına gön-
derilen klinik örneklerden 13 hastaya ait toplam 19
MRSA üremesi rapor edilmiştir. Bu üremelerin liste-
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Tablo 2. Ekim 1995-Ocak 1996 arasında ilgili servisten mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen klinik ör-
neklerden rapor edilen MRSA üremeleri (disk diffüzyon)

Tarih Hasta Püy Kültürü Penisilin Metisilin Sefazolin CAM NOR T/S

04.10.95 DS MRSA D D D D D H

28.10.95 GK MRSA D D D D D H

31.10.95 AA MRSA D D D D D H

09.11.95 DS MRSA D D D D D H

10.11.95 TÖ MRSA D D D D D H

15.11.95 MC MRSA D D D D D H

05.11.95 HA MRSA D D D D D H

15.11.95 DS MRSA D D D D D H

16.11.95 HA MRSA D D D D D H

23.11.95 NT MRSA D D D D D H

27.11.95 FB MRSA D D D D D H

02.12.95 HY MRSA D D D D D H

13.12.95 SE MRSA D D D D D H

29.12.95 HÇ MRSA D D D D D H

02.01.96 HAG MRSA D D D D D H

09.01.96 HÇ MRSA D D D D D H

13.01.96 IÖ MRSA D D D D D H

15.01.96 HÇ MRSA* D D D D D H

24.01.96 IÖ MRSA D D D D D H

*Boğaz kültürü NOR: Norfloksasin CAM: Amoksisilin-klavulanik asit T/S: Trimetoprim-sulfametoksazol



si Tablo 2’de verilmiştir. Şubat 1996 boyunca bu
servisten hiç MRSA üremesi rapor edilmemiş ve
15.11.1995-24.01.1996 arasındaki, 10 hastaya ait
14 MRSA üremesinin AP-PCR ile incelemesi yapıl-
mıştır.

AP-PCR ile incelemelerinin yapılması amacıyla
üremelerin toplanmaya başladığı tarih olan
15.11.1995’ten itibaren mikrobiyoloji laboratuva-
rında disk diffüzyon yöntemi kullanılarak MRSA ol-
duğu rapor edilen tüm bakterilerin antibiyotik duyar-
lılık testleri (oksasilin, sulbaktam-ampisilin, sefazolin,
siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol ve van-
komisin) mikrodilüsyon yöntemiyle tekrarlanmış ve
sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Mikrodilüsyon yönte-
miyle de izolatların metisiline dirençli olduğu doğru-
lanmış ve metisilin direncinin yüksek derecede oldu-
ğu dikkati çekmiştir. 

MRSA üremesi olan hastalarla ilgili bazı bilgiler
(yaş, cinsiyet, yatış-ilk MRSA üremesi arasında ge-
çen süre, ilk MRSA üremesi öncesinde antibiyotik
kullanımı) Tablo 4’de özetlenmiştir. Hastaların yatış-
larından ilk MRSA üremesine kadar geçen ortalama
süre 34.5 gün (sınır 20-53 gün) olarak bulunmuş, bu
süre içinde tüm hastalara oral ya da intravenöz sul-
baktam-ampisilin veya 1. kuşak sefalosporin tedavi-
si verildiği saptanmıştır. Hastaların yarısından çoğu-
nu çocukların oluşturduğu (7 çocuk, 3 erişkin, yaş

ortalaması= 18.9), 9 hastaya travma, yanık, konje-
nital anomali gibi nedenlerle rekonstrüktif cerrahi
uygulandığı, 1 hastanın ise malignansi nedeniyle
opere edildiği dikkati çekmiştir.

Servis personelinden, buhar aleti ve 2 pansuman
küvetinin birinden alınan toplam 17 kültürün hep-
sinde üreyen mikroorganizmalar katalaz pozitif bu-
lunmuştur. Diğer pansuman küvetinden alınan kül-
türde üreme olmamıştır. Tüp koagülaz testi uygulan-
dığında 4 araştırma görevlisinden 3’ünün, 7 hemşi-
reden 3’ünün ve sekreterin burun kültürlerinde üre-
yen stafilokoklarla, pansuman küveti ve buhar aletin-
den üreyen stafilokokların koagülaz pozitif (S. aure-
us) olduğu saptanmıştır (Tablo 5). 

Bu testler sonucunda S. aureus olduğu gösteri-
len tüm bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları mikrodi-
lüsyon yöntemiyle çalışılmış ve hepsinin metisiline
dirençli olduğu gözlenmiştir (Tablo 6).

MRSA izolatlarının (14 hasta izolatı + tarama
kültürlerinde saptanan 9 izolat) M. tuberculosis’e
özgül primerler kullanılarak yapılan AP-PCR analiz-
lerinin sonuçları birbiriyle uyumlu bulunmuştur. Elde
edilen band paternleri incelendiğinde 23 izolattan
9’unun 2 ayrı klona (A paterni ve B paterni) ait ol-
duğu düşünülmüştür. Resim 1 ve Resim 2’de 5
GATCTGCGGGTCGTCCCAGGT 3 primeri kulla-
nılarak elde edilen band paternleri görülmektedir.
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Tablo 3. AP-PCR’la analizi planlanan hasta izolatlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları (MİK= µg/mL)

Tarih Hasta Oksasilin SAM Sefazolin Cip T/S Vankomisin

15.11.95 MC 128 64 256 16 0.5 < 0.125

15.11.95 HA 256 64 256 16 1 0.5

15.11.95 DS 256 64 256 16 1 0.5

16.11.95 HA 64 128 64 > 16 0.5 0.25

23.11.95 NT 32 64 128 16 0.5 0.25

27.11.95 FB 256 128 > 256 8 1 0.125

02.12.95 HY 128 128 128 16 0.5 0.5

13.12.95 SE 128 128 > 256 > 16 0.25 < 0.125

29.12.95 HÇ 256 64 128 16 0.5 0.5

02.01.96 HAG 256 > 256 128 16 0.5 < 0.125

09.01.96 HÇ 128 > 256 > 256 > 16 0.5

13.01.96 IÖ 64 128 128 16 1 0.5

15.01.96 HÇ 128 > 256 128 16 1 < 0.125

24.01.96 IÖ 64 128 64 > 16 1 1

Kontrol ATCC 29213 0.5 2 2 1 1 0.125

SAM: sulbaktam-ampisilin Cip: siprofloksasin



Üç hastadan (4 örnek) ve pansuman küvetinden
elde edilen MRSA izolatlarında A paterni (toplam 5
izolatta) saptanmıştır (Tablo 7A). Aynı band paterni-
ni vermeleri nedeniyle bu izolatların birbiriyle aynı
olduğu (aynı klona ait olduğu) sonucuna varılmıştır.

İki hastanın püy kültürlerinden (3 örnek) ve 1
araştırma görevlisinin burun kültüründen elde edilen
MRSA izolatlarında ise B paterni (toplam 4 izolatta)
saptanmıştır (Tablo 7B). Band paternlerinin tama-
men aynı olması nedeniyle bu izolatların da aynı klo-
na ait olduğu düşünülmüştür.

Ayrıca 1 hasta ve 1 araştırma görevlisine ait 2
izolat A’ya (A’ paterni), 1 hasta ve 1 servis hemşire-
sine ait 2 izolat da B’ye (B’ paterni) çok benzeyen
band paterni vermiştir (Tablo 7C). 

M. tuberculosis’e özgül primerler kullanılarak
aynı olup olmadığı anlaşılamayan bu izolatların (A’
ve B’ paterni veren izolatlar) M13 universal primeri
kullanılarak yeniden AP-PCR analizi yapılmıştır. Bu
analiz sonucunda elde edilen band paternlerine ba-
kılarak A’ paterni veren izolatların birbiriyle aynı ve
A paterni veren izolatlardan farklı olduğu görülmüş-
tür. B’ paterni veren izolatların da birbiriyle aynı ve
B paterni verenlerden farklı olduğu sonucuna varıl-
mıştır (Tablo 7D). 

M. tuberculosis’e özgül primerlerle birbirlerin-
den ve diğer MRSA izolatlarından tamamen farklı
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Tablo 4. MRSA üremesi olan hastalarla ilgili bilgiler

Püy Yaş/ Yatış-ilk MRSA 1. MRSA üremesi öncesinde 
Tarih Hasta kültürü cinsiyet üremesi antibiyotik kullanımı

15.11.95 MC MRSA 45/E 21 gün 21 gün (SAM, siprofloksasin)

15.11.95 HA MRSA 52/E 43 gün 33 gün (rifampisin, SAM)

15.11.95 DS MRSA 6/K 27 gün 14 gün (sefazolin, SAM)

16.11.95 HA MRSA 52/E 43 gün 33 gün (rifampisin, SAM)

23.11.95 NT MRSA 15/E 20 gün 10 gün (sefazolin)

27.11.95 FB MRSA 4/E 24 gün 20 gün (SAM)

02.12.95 HY MRSA 3/K 28 gün 23 gün (sefazolin, SAM)

13.12.95 SE MRSA 6/E 37 gün 7 gün (sefazolin)

29.12.95 HÇ MRSA 3/K 43 gün 18 gün (SAM + amikasin)

02.01.96 HA MRSA 8/E 53 gün 60 gün (sefazolin, SAM)

09.01.96 HÇ MRSA 3/K 43 gün 18 gün (SAM + amikasin)

13.01.96 IÖ MRSA 43/E 49 gün 40 gün (SAM, amikasin)

15.01.96 HÇ MRSA 3/K 43 gün 18 gün (SAM + amikasin

24.01.96 IÖ MRSA 43/E 49 gün 40 gün (SAM, amikasin)

Tablo 5. Tarama kültürlerinin sonuçları

Kültürün alındığı yer Katalaz Koagülaz

Buhar aleti + +

Pansuman küveti-1 + +

Araştırma görevlisi-1* + +

Araştırma görevlisi-2* + +

Araştırma görevlisi-3* + +

Araştırma görevlisi-4* + -

İntern doktor* + -

Hemşire-1* + +

Hemşire-2* + +

Hemşire-3* + +

Hemşire-4* + -

Hemşire-5* + -

Hemşire-6* + -

Hemşire-7* + -

Sekreter* + +

Garson* + -

Pansuman küveti-2 Üreme yok

*Burun kültürü
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Tablo 6. Tarama kültürlerinden izole edilen S. aureus’ların antibiyotik duyarlılıkları (MİK= µg/mL)

Kültürün alındığı yer Oksasilin SAM Sefazolin Cip T/S Vankomisin

Buhar aleti 128 64 128 > 16 2 0.5

Pansuman küveti-1 64 128 64 > 16 1 0.125

Hemşire-1* 64 64 128 8 1 0.125

Hemşire-2* 128 128 > 256 > 16 1 0.125

Hemşire-3* 32 32 32 16 1 0.125

Ar. Gör.-1* 256 128 128 16 0.5 < 0.125

Ar. Gör.-2* 128 > 256 > 256 8 1 < 0.125

Ar. Gör.-3* 128 128 128 8 0.5 0.125

Sekreter* 32 64 64 16 1 0.125

*Burun kültürü SAM: sulbaktam-ampisilin Cip: siprofloksasin T/S: trimetoprim-sulfametoksazol

Resim 1. M. tuberculosis’e özgül primerler ile elde edilen AP-PCR band paternleri A Paterni; Çukur 3, 5, 7, 8,
14, B Paterni; Çukur 16, 17, 18, 19, A’ Paterni; Çukur 2, 4, B’Paterni; Çukur 6, 11, Farklı bant paternleri: Çukur 1, 9,
10, 12, 13, 15, M: DNA weight marker (Bsh I and Msp I digested pHC314 DNA), R: S. aureus positive control 

Resim 2. M. tuberculosis’e özgül primerler ile elde edilen AP-PCR band paternleri A Paterni; Çukur 3, 5, 7, 8,
14, B Paterni; Çukur 16, 17, 18, 19, A’ Paterni; Çukur 2, 4, B’ Paterni; Çukur 6, 11, Farklı bant paternleri: Çukur 1,
9, 10, 12, 13, 15, M: DNA weight marker (Bsh I and Msp I digested pHC314 DNA), R: S. aureus positive control 

184— — — — — —

268— — — — — —

434— — — — — —

587— — — — — —

M     19   18    17    16    12   11   6    10    8      7      5     4     3     2     1

184— — — — — —

268— — — — — —

434— — — — — —

587— — — — — —

M R 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



band paterni veren 5 hasta (6 izolat), sekreter, 1
araştırma görevlisi, 2 hemşire ve buhar aletine ait
MRSA izolatlarının farklı klonlara ait olduğu düşü-
nülmüştür (Tablo 7E).

TARTIŞMA

Son yıllarda stafilokoklar nozokomiyal infeksiyon
etkenleri arasında ilk sıralarda yer almaya başlamış-
lardır. Stafilokoklarda metisiline direnç oranı yönün-

den ülkeler ve hastaneler arasında önemli farklılıklar
mevcuttur. Günümüzde tüm dünyada ciddi bir sağlık
sorunu haline gelen MRSA, nozokomiyal epidemile-
re yol açabilen ve herhangi bir sağlık kurumunda en-
demik hale geldiği takdirde eradikasyonu çok güç
olan bir nozokomiyal patojendir.

MRSA taşıyan hastaları saptamaya yönelik sür-
veyans metodları ile ilgili en önemli çalışmalardan bi-
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Tablo 7D. AP-PCR analizlerinin sonuçları: A’ ve B’ paternleri

AP-PCR sonucu Yorum

A’ paterni Araştırma görevlisi-1 ve DS birbiriyle aynı, 

(M13 universal primeri ile) A paterninden farklı

B’ paterni HÇ ve hemşire-2 birbiriyle aynı,

(M13 universal primeri ile) B paterninden farklı

Tablo 7C. AP-PCR analizlerinin sonuçları: A’ ve B’ paternleri

AP-PCR sonucu MRSA izolatının kaynağı

A’ paterni Araştırma görevlisi-1

(M. tuberculosis’e özgül primerlerle) DS (hasta)

B’ paterni HÇ (hasta, 15.01.1996)

(M. tuberculosis’e özgül primerlerle) Hemşire-2

Tablo 7A. AP-PCR analizlerinin sonuçları: A paterni

AP-PCR sonucu MRSA izolatının kaynağı

MC (hasta)

A paterni HÇ (hasta, 09.01.1996)

(M. tuberculosis’e özgül primerlerle) Pansuman küveti-1

HAG (hasta)

HÇ (hasta, 29.12.1995)

Tablo 7B. AP-PCR analizlerinin sonuçları: B paterni

AP-PCR sonucu MRSA izolatının kaynağı

IÖ (hasta, 13.01.1996)

B paterni IÖ (hasta, 24.01.1996)

(M. tuberculosis’e özgül primerlerle) SE (hasta)

Araştırma görevlisi-3



ri 1982’de Thompson ve arkadaşları tarafından ya-
pılmıştır[11]. Bu çalışmada MRSA infeksiyonlarını
saptamak ve kontrol altına almak amacıyla üç deği-
şik sürveyans yöntemi uygulanmıştır:

1. Klinik laboratuvar sürveyansı

2. Yüksek riskli hastaların aylık prospektif mikro-
biyolojik sürveyansı

3. Daha önceye ait MRSA infeksiyonu ya da ko-
lonizasyonu olan hastaların saptanması ve bu hasta-
lar yeniden hastaneye yattığında kültür sonuçları bel-
li olana kadar izolasyonları.

Bu üç yaklaşımın her biriyle MRSA olgularının
yaklaşık 1/3’ünü saptamak mümkün olmuştur. Sür-
veyans çalışmaları ve kontrol önlemlerinin kombine
edilmesiyle MRSA infeksiyonlarının insidans ve pre-
valansında belirgin bir azalma sağlanabileceği sap-
tanmıştır. 

Stafilokoklarda metisiline direnç oranı hastaneler
arasında değişkenlik gösterir. Hastanenin herhangi
bir servisinde MRSA ile infekte ve/veya kolonize
olan hastaların sayısında artış saptanması o serviste-
ki bir MRSA epidemisinin habercisi olabilir. Sürve-
yans çalışmaları (klinik laboratuvar sürveyansı, tara-
ma kültürleri, infekte ve/veya kolonize hastalarla il-
gili dosya bilgilerinin toplanması gibi) bu tür bir epi-
deminin erken dönemde fark edilmesi, kaynağının
saptanması ve kontrol önlemlerinin alınması açısın-
dan büyük önem taşır.

MRSA’nın endemik olduğu hastanelerde bu mik-
roorganizma ile infekte veya kolonize hasta sayısının
fazlalığı nedeniyle klinik laboratuvar sürveyansının
Thompson ve arkadaşları tarafından tanımlanan di-

ğer iki yönteme oranla daha fazla önem taşıdığı dü-
şünülebilir[11]. Mikrobiyoloji laboratuvarına servisler-
den gönderilen klinik örneklerden rapor edilen üre-
melerin günlük takibi ve bu verilerin kaydedilmesi ile
her servisteki MRSA (ya da başka bir nozokomiyal
patojen) sorunu hakkında bilgi edinilebilir. Bu tür bir
çalışmayla MRSA üremelerindeki herhangi bir artı-
şın erken dönemde farkedilmesi ve endemik bir or-
tamda gelişen bir MRSA epidemisinin saptanması
mümkün olabilir. Herhangi bir epideminin erken dö-
nemde saptanması, kaynağın bulunmasını ve epide-
minin kontrol altına alınmasını daha kolay hale geti-
recektir. 

MRSA’nın endemik olduğu hastanelerde yatan
hastalarda kolonizasyon oranının %0.4-1’e kadar
yükseldiği ve bu hastaların %30-60’ında MRSA in-
feksiyonu geliştiği bildirilmiştir[11]. Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi’nde 1994
verilerine göre metisiline direnç oranı koagülaz pozi-
tif stafilokoklarda %32, koagülaz negatif stafilokok-
larda %41’dir. Bu veriler MRSA’nın HÜTF Erişkin
Hastanesi’nde endemik nozokomiyal bir patojen ol-
duğunu göstermektedir.

Erişkin hastanesindeki bir cerrahi servisten mik-
robiyoloji laboratuvarına gönderilen klinik örnekler-
den rapor edilen MRSA üremelerinde Ekim
1995’den itibaren önemli oranda artış saptanması
ve tüm MRSA’ların aynı antibiyotik duyarlılık pater-
nini göstermesi üzerine bunun bir epideminin baş-
langıcı olabileceği düşünülmüştür. Servis personelin-
deki taşıyıcılığı, ortak kullanılan buhar aleti ve pan-
suman küvetlerindeki kolonizasyonu saptamak ama-
cıyla tarama kültürleri alınmıştır. 
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Tablo 7E. AP-PCR sonuçlarının analizi: Farklı band paternleri

AP-PCR sonucu MRSA izolatının kaynağı

Sekreter

HA (hasta, 15.11.1995)

HA (hasta, 16.11.1995)

NT (hasta)

Tamamen farklı band paterni verenler FB (hasta)

(M. tuberculosis’e özgül primerlerle) HY (hasta)

Hemşire-1

Hemşire-3

Araştırma görevlisi-2

Buhar aleti



MRSA infeksiyonlarının epidemiyolojik incele-
mesinde tarama amacıyla alınacak kültürlerin MRSA
ile kolonize olan herkesi saptayabilmesi ve yalancı
pozitif sonuç vermemesi gerektiği bilinmektedir [du-
yarlılık ve negatif prediktif değer (NPD)’in %100’e
yakın olması][12,13]. MRSA taşıyıcılarını saptamak
için tarama amacıyla kullanıldığında burun kültürleri-
nin duyarlılığı ve NPD’si yüksektir [14-15]. Bu neden-
le servis personelinden burun kültürü alınması tercih
edilmiştir. Kültür sonuçları servis personelinde nazal
MRSA taşıyıcılık oranının yüksek olduğunu göster-
miştir (7 hemşireden 4’ü, 4 araştırma görevlisinden
3’ü). Pansuman küvetlerinden biri ve buhar aletinin
de MRSA ile kolonize olduğu saptanmıştır. 

Servisteki mini-MRSA epidemisinin kaynağını
ortaya çıkarabilmek amacıyla hasta izolatları (15 Ka-
sım 1995-Şubat 1996 arasında izole edilen) ile tara-
ma kültürlerinden elde edilen MRSA izolatları ara-
sındaki ilişkinin araştırılması planlanmıştır. Bu araş-
tırma için uygun koşullarda uygulandığında rezolüs-
yonunun PFGE kadar yüksek olduğu gösterilen bir
yöntem olan AP-PCR seçilmiştir. AP-PCR’ın pahalı
ve zahmetli bir yöntem olan PFGE’ye oranla çok da-
ha çabuk sonuç veren, daha basit ve ucuz bir yön-
tem olması nedeniyle bu yönde bir seçim yapılmıştır.

AP-PCR analizlerinin sonucunda bazı hasta izo-
latları ile pansuman küvetinden, bazıları ile de hem-
şire veya doktorların burunlarından izole edilen
MRSA’ların aynı olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo
7A, 7B, 7C, 7D). Tüm MRSA izolatlarının aynı du-
yarlılık paternini vermelerine rağmen genotipik ola-
rak farklı olduklarının saptanması yalnızca antibiyo-
tik duyarlılığına bakılarak MRSA’ların tiplendirileme-
yeceğini ya da aralarında klonal bir ilişkiden söz edi-
lemeyeceğini göstermektedir. AP-PCR analizinde
sonuçları etkilediği bilinen faktörlere dikkat edildiğin-
de (her analizde bu faktörler sabit tutularak) elde edi-
len band paternlerinin tekrarlanılabilir (reproducible)
olduğu görülmüştür. Üç farklı primer kullanılarak
hasta izolatları ile tarama çalışmaları sırasında elde
edilen MRSA izolatları arasındaki ilişki net bir şekil-
de ortaya çıkarılmıştır. 

MRSA infeksiyonları ciddi, ancak önlenebilir in-
feksiyonlardır. MRSA ile kolonizasyon ve infeksiyon
için en önemli risk faktörleri yaş, altta yatan hasta-
lıklar, nazal kolonizasyon ve yabancı cisimlerdir (ka-
teter, trakeostomi, nazogastrik tüp)[16]. Bilinen en
önemli yayılım mekanizması hastane personelinin
ellerinde geçici süreyle MRSA taşınmasıdır[17,18]. Bir
hastanede ya da serviste MRSA yayılımının fazla ol-
ması el yıkama gibi basit infeksiyon kontrol önlem-
lerine yeterince uyulmadığının bir göstergesidir[19].

Sağlık personelindeki nazal S. aureus taşıyıcılık
oranı değişkenlik gösterir (%0.8-90)[20-22]. Nazal S.
aureus kolonizasyonunu arttırdığı bilinen birçok fak-
tör vardır[22]. Ancak nazal taşıyıcılığın genellikle epi-
demilere neden olmadığı bilinmektedir. Hastane
personelindeki yüksek nazal taşıyıcılık oranına para-
lel bir sıklıkta epidemi görülmemesi de bunu destek-
ler niteliktedir. Nazal taşıyıcıların epidemiye neden
olma ihtimalleri çevreye mikroorganizma yayma ka-
pasitelerine bağlıdır. Sağlıklı nazal S. aureus taşıyıcı-
larının %10’undan daha azının havaya mikroorga-
nizma yaydığı bildirilmiştir[22]. Bu nedenle AP-PCR
sonuçlarına göre hasta izolatları ile aynı olduğu sap-
tanan burun MRSA izolatlarının hastalara geçişinin
hava yoluyla gerçekleşmiş olması ihtimali azdır. 

Normal koşullarda çevreye S. aureus yaymayan
nazal taşıyıcı bebeklerin viral üst solunum yolu infek-
siyonları sırasında havaya bol miktarda mikroorga-
nizma (S. aureus) saçtıkları saptanmış (cloud baby)
ve bu yolla gelişen epidemiler tanımlanmıştır[23]. Ay-
nı mekanizmanın erişkinlerde de geçerli olduğu She-
rertz RJ ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalış-
mayla gösterilmiştir[22]. Servis personelinden bu
yönde bir öykü alınamamış olması nedeniyle hasta-
lara MRSA geçişinin bu mekanizmayla da açıklana-
mayacağı düşünülmüştür.

Nazal taşıyıcıların ellerinde geçici S. aureus ko-
lonizasyonunun sık görüldüğü bilinmektedir[24]. Bun-
dan yola çıkarak hasta izolatlarıyla aynı olduğu sap-
tanan burun MRSA izolatlarının hastalara persone-
lin ellerindeki geçici kolonizasyon yoluyla ulaştığı ile-
ri sürülebilir.

Pansuman küvetinin MRSA ile kolonize olması
ve bu MRSA suşunun bazı hasta izolatları ile aynı ol-
ması yara bakımı ile ilgili genel kurallara uyulmasının
gerekliliğini göstermektedir.

İlgili servisteki MRSA epidemisinin kontrolüne
yönelik herhangi bir girişimde bulunulmamasına rağ-
men sonuçların bildirilmesini takiben Şubat 1996’da
bu servisten hiç MRSA üremesi rapor edilmemesi ve
Mart 1996’dan itibaren eski oranlara geri dönülme-
si basit infeksiyon kontrol önlemlerine uyulması ve
yara bakımı ile ilgili genel kurallara daha fazla özen
gösterilmesi sonucunda servisteki MRSA yayılımının
azaldığını düşündürmüştür. 

Sözkonusu hastaların yatış sürelerinin uzun ol-
ması, altta yatan problemlerin varlığı ve MRSA üre-
mesi öncesinde uzun süreli antibiyotik kullanımı
MRSA ile infeksiyon ve kolonizasyon riskini arttıran
faktörlerdir. Ancak bu faktörlerde daha önceki dö-
nemlere oranla herhangi bir değişiklik olmadığı hal-
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de MRSA üremelerinde artış saptanması nedeniyle
bunun bir epidemi olduğu düşünülmüş ve AP-PCR
analiziyle izolatlar arasındaki ilişki kanıtlanmıştır.
Muhtemelen ilgili serviste infeksiyon kontrol önlem-
lerinin arttırılmasıyla bu mini-epidemi sonlanmıştır. 

Epidemiyolojik inceleme ve epideminin kaynağı-
nın bulunması, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve
MRSA epidemilerinin sonlandırılması açısından bü-
yük önem taşır. Bu tür bir incelemede AP-PCR ilk
tercih edilecek yöntemlerden biri olabilir. Eğer kay-
nak saptanamazsa yoğun tarama ve izolasyon çalış-
malarının yapılması gerekir. MRSA’nın endemik ol-
duğu hastanelerde klinik laboratuvar sürveyansı epi-
demilerin erken dönemde saptanmasında büyük
önem taşımaktadır. Ayrıca mikrobiyoloji laboratuva-
rından rapor edilen MRSA üremelerinin toplanarak
saklanması bir epidemiden şüphelenilen durumlarda
geriye dönük çalışma yapma imkanını da sağlaya-
caktır.
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