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ÖZET

Bu çalışmada, Eylül 2009-Ocak 2012 tarihleri arasındaki dönemde Sivas İl Halk Sağlığı Laboratuvarına “Portör Muayenesi” yaptırmak
için başvuran 8377 kişide, burunda Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve metisiline dirençli S. aureus (MRSA) varlığı araştırıldı. Gıda üre-
tim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışan bu insanların burun mukozalarından steril eküvyonlu çubuklarla alınan sürüntülerden yapılan
kültürlerde 1114 (%13.4) kişinin normal florasında S. aureus  izole edilirken, örneklerin hiçbirinde MRSA’ya rastlanmadı.
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SUMMARY
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This study was conducted on individuals who participated in the routine carrier inspection process at the Sivas Public Health Laboratory.
Between September 2009 and January 2012, 8377 food handlers and artisans in direct contact with large numbers of people were
examined to determine the nasal carriage of Staphylococcus aureus and the existence of methicillin resistance. Of the group, 1114
(13.4%) had S. aureus in their nasal flora. No resistance to methicillin was found in the isolates.
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GİRİŞ

Staphylococcus aureus çevre şartlarına oldukça
dayanıklı, insanda pek çok infeksiyona neden olan bir
bakteridir. Sistem ve organ infeksiyonları, deri ve mu-
koza lezyonları, yaygın deri döküntüleriyle seyreden
infeksiyonlar, sepsis ve endokarditler ve besin zehir-
lenmeleri oluşturur. İnsanda infeksiyona neden olan
patojen stafilokokların kaynağı yine insanlardır. Bu-
runda S. aureus taşıyıcılığı infeksiyonların epidemiyo-
loji ve patogenezinde anahtar rol oynamaktadır. Na-
zal stafilokoklar, taşıyıcılarla çevreye yayılarak tehlike
oluşturur. Taşıyıcı olan ve gıda sektöründe ya da halk-
la direkt temas halinde olan işlerde çalışan kişiler ya-
yılımda önemli rol oynar[1,2]. 

Ülkemizde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nunun 126. maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şey-
ler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete
mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir ken-
dilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa
mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve
sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın is-
tikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar
olanlar sanatlarını icradan menolunurlar.”

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda iş yerle-
rinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı has-
talık taşıyıcılığı yönünden her üç ayda bir muayene ol-
ma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu
sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabiple-
ri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belir-
tilmiştir.

Daha sonra 663 sayılı kanun hükmünde kararna-
me ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 126 ve 127 mad-
deler değiştirilerek üç ayda bir şartı kaldırılmıştır. Por-
tör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

• Dışkı kültürü (Salmonella ve Shigella yönün-
den, en az yılda bir),

• Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba
histolytica kistleri, Giardia lamblia kistleri ve hel-
mint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir),

• Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aure-
us yönünden, en az yılda bir),

• Akciğer grafisi (tüberküloz yönünden, en az yıl-
da bir).

S. aureus’un birçok antibiyotiğe direnç gösteren
suşlarının ortaya çıkması çoğu hastane için önemli bir
sorun haline gelmiştir. Hastane, toplumdaki bakımev-
leri ve diğer ortamlardaki (lokanta, kuaförler vb.) do-
laşım çok karmaşıktır. Hem coğrafik bölgeler arasın-
da hem de aynı bölgede değişkenlik gösteren, ciddi
ve tedavisi güç infeksiyonlar oluşturan, metisiline di-
rençli S. aureus (MRSA) prevalansının belirlenmesi
önemlidir[1,3-6]. 

Bu çalışmada, nazal S. aureus taşıyıcılığı ve meti-
silin direnci; gıda elleyicileri ve halkla direkt temas
eden kişilerde araştırıldı.

MATERYAL ve METOD

Eylül 2009-Ocak 2012 tarihleri arasında Sivas İl
Halk Sağlığı Laboratuvarına portör muayenesi yaptır-
mak üzere başvurması gereken 10.139 kişinin
%87.9 (8912)’luk  bölümü laboratuvarımıza başvur-
muştur. Bu kişilerden çalışmaya katılmaya onay veren
8377’sinin burun mukozalarından steril eküvyonla
sürüntü alınarak koyun kanlı agara (GBL hazır koyun
kanlı agar) ekimleri yapıldı. Ekimler 37°C’de 24 saat-
lik inkübasyondan sonra değerlendirildi. İnkübasyon-
dan sonra şüpheli koloniler pigment özelliği, hemoliz
özelliği, Gram boyama ve koagülaz testi ile değerlen-
dirildi. S. aureus özelliği gösteren koloniler BBL-
Crystal yarı otomatik tiplendirme cihazı (Becton
Dicksinson, Mikrobiyoloji Sistemleri, ABD) ile doğru-
landı. İzolatların metisilin direnci Mueller-Hinton agar
(MHA) besiyerinde disk difüzyon yöntemiyle incelen-
di. Taze kültürlerden steril eküvyonla alınan tipik ko-
loniler 1.8 mL 0.09 NaCI içinde McFarland No: 5
(108 kob/mL) bulanıklık standardına uygun olarak
hazırlanıp MHA üzerine yüzeye yaygın ekim yapıldı.
Kuruyan besiyeri üzerine oksasilin (1 µg disk, OXO-
ID, İngiltere) diski yerleştirildi[7,8]. Bir gece 37°C’de
inkübasyondan sonra “Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute (CLSI)” tarafından önerilen zon değer-
leriyle karşılaştırılarak direnç durumu belirlendi. 

BULGULAR

Çalışmaya katılanların yaş aralığı 16-71 (ortalama
34 ± 21) yıldı. 

Çalışmaya katılanların 1114 (%13.4)’ü floraların-
da S. aureus taşımaktadır. Gruplara göre S. aureus
bulundurma yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. İzo-
latların hiçbirinde metisilin direncine rastlanmamıştır.



TARTIŞMA

S. aureus, tüm dünyadaki nozokomiyal ve top-
lum kökenli bakteriyel infeksiyonların en başta gelen
etkenlerindendir. Ayrıca, bu patojen, sağlıklı yetiş-
kinlerin %10-40 kadarında kommensal olarak bulun-
maktadır. Bulaş; direkt ve indirekt temas yoluyla, da-
ha seyrek olarak ise hava ve kontamine eşyalarla te-
mas sonucu olmaktadır. Toplum kökenli hastalıklar-
da özellikle bu bakteriyi burunlarında taşıyıp buradan
dökülenlerle çevreyi kontamine ve kişileri infekte et-
me, ayrıca kirli ellerle bulaştırma olasılığı oldukça
yüksektir. Bu yüzden gıda işi ile uğraşanlar, kreş ve
bakımevlerinde çalışanlar, lokanta ve çay ocağı çalı-
şanları, kuaförler gibi direkt insanlarla temas halinde
olan gruplar bulaştırma yönünden risk grubunu oluş-
tururlar[5-9]. 

Çalışmamızda S. aureus taşıyıcılık oranı tüm dün-
yada bildirilenle benzer bulundu (%13.4). Ma ve arka-
daşları klinik öncesi tıp fakültesi öğrencilerinde yap-
tıkları çalışmada S. aureus taşıyıcılık oranını %23.1,
Oğuzkaya Artan ve arkadaşları ebelik hemşirelik öğ-
rencilerinde yaptıkları çalışmada S. aureus taşıyıcılık
oranını %10.7 olarak belirlemişlerdir. Erdenizmenli
ve arkadaşlarının hastanede kalış öyküsü olmayan
500 kişi üzerinde yaptıkları çalışmada, %9.4 S. aure-
us taşıyıcılık oranı ve 102 hastane çalışanında da
%8.8 oran belirlenmiştir[4]. Benzer yaş gruplarında
taşıyıcılık oranı benzer görülmektedir. Ancak MRSA
oranları oldukça değişkenlik göstermektedir. 

Ebelik-hemşirelik öğrencilerinde yapılan bir çalış-
mada MRSA taşıyıcılık oranı %16.7 olarak bulun-
muştur[8]. Denis ve arkadaşları Belçika’da yaşlı bakı-
mevlerinde yaptıkları çalışmada, MRSA taşıyıcılık

oranını %19.9 olarak bildirmişlerdir[9]. Gülbandılar
yaptığı çalışmada, portör muayenesi için halk sağlığı
laboratuvarına başvuran 3048 kişinin burun mukoza-
sından aldığı sürüntü örneğinde taşıyıcılığı %7.1,
MRSA’yı ise %5.5 olarak belirlemiştir[6]. 

Bulaş zincirinde nazal stafilokok taşıyıcıları ciddi
tehlikedir. Çalışma grubumuzdaki kişiler için yılda bir
defa portörlük muayenesi yapılması uygun olmakla
beraber, bu kişilere konunun uzmanları tarafından
hizmet içi eğitim verilmesi ve hijyen kurallarına uyu-
mun sadece kendi sağlıkları için değil toplum sağlığı-
için de öneminin anlatılmasının gerektiğini düşün-
mekteyiz. 

KAYNAKLAR
1. DeLeo FR, Otto M, Kreiswirth BN, Chambers HF. Commu-

nity-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Lancet 2010;375:1557-68.

2. Chambers HF. The changing epidemiology of Staphylococ-
cus aureus? Emerg Infect Dis 2001;7:178-81.

3. Skov RL, Jensen KS. Community-associated methicillin-resis-
tant Staphylococcus aureus as a cause of hospital-acquired
infections. J Hosp Infect 2009;73:364-70.

4. Erdenizmenli M, Yapar N, Senger SS, Ozdemir S, Yuce A. In-
vestigation of colonization with methicillin-resistant and
methicillin-susceptible Staphylococcus aureus in an outpati-
ent population in Turkey. Jpn J Infect Dis 2004;57:172-5.

5. Sexton T, Clarke P, O’Neill E, Dillane T, Humphreys H. Envi-
ronmental reservoirs of methicillin-resistant Staphylococcus
aureus in isolation rooms: correlation with patient isolates
and implications for hospital hygiene. J Hosp Infect
2006;62:187-94.

6. Gülbandılar A. Kütahya yöresinde burun mukozasındaki
Staphylococcus aureus taşıyıcılığının ve antibiyotik duyarlı-

204

Nasal Carriage Rate of Staphylococcus aureus in Individuals
Participating in the Routine Carrier Inspection Process in SivasAlim A, Oğuzkaya Artan M, Ataş M, Kalkan H, Madak S.

FLORA 2012;17(4):202-205

Tablo 1. Çalışmaya katılan grupların Staphylococcus aureus portörlük oranları

Sıra Toplam Burun portörlüğü
no Çalışılan iş kolu sayı Sayı %

1 Market, bakkal, manav, kasap vs. çalışanları 2260 255 11.3

2 Temizlik firması (hastaneler ve özel şirketler) çalışanları 1931 245 12.7

3 Yemek firması, lokanta vs. çalışanları 1624 112 6.9

4 Okul, yurt, otel kantini ve kafeterya, çay ocağı çalışanları 1352 268 19.8

5 Berber, kuaför, güzellik salonu çalışanları 820 100 12.2

6 Kreş, huzurevi, yaşlı bakımevi ve özürlü bakımevi vs. çalışanları 390 134 34.4

Toplam 8377 1114 13.4
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