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GÝRÝÞ
Ýnsanlarýn günlük yaþam gereði harcadýðý ve kul-

laným sularýnýn oluþturduðu atýksular, çeþitli þekil-
lerde yerleþim birimlerinden çevre sularýna katýl-
maktadýrlar. Bu nedenle sucul ortamlar, katýlan su-
larýn içerdiði kirlilik etkenlerine baðlý olarak organik
ve inorganik maddeler tarafýndan kirletilmektedir.
Günümüzde çevre sularýnýn evsel atýklarla kirliliði,
endüstriyel atýklarýn oluþturduðu kirlilik ile hemen

hemen ayný düzeydedir. Atýk sularýn herhangi bir
arýtma iþlemi uygulanmadan çevre sularýna katýlýmý,
içerdikleri organik maddelerin mikroorganizmalarca
parçalanmasý sonucu çevre sularýnda doðal yaþam
koþullarýnýn bozulmasýna neden olurken içerdikleri
çeþitli toksik maddeler ve patojen mikroorganiz-
malar nedeniylede insan saðlýðý açýsýndan da önemli
tehlikeler oluþturur (Garber 1987, Holmström ve
ark. 2003). 
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Ekoloji

Özet
Bu çalýþmada istasyon olarak Mersin kýyý þeridinde yer alan Mersin Balýkçý Barýnaðý,

Karaduvar, Çeþmeli ve Taþucu seçilmiþtir. Belirlenen istasyonlardan alýnan su
örneklerinden izole edilen Escherichia coli bakterilerinin, III. Kuþak antibiyotiklerden
Sefazol (CF), Seftriaxon (CRO) ve Sefizox (ZOX)'a karþý doðal dirençlilik frekanslarý
saptanmýþtýr. En fazla doðal dirençlilik Mersin Balýkçý Barýnaðý istasyonundan örneklenen
bakterilerde saptanýrken, bunu Karaduvar, Çeþmeli ve Taþucu istasyon örneklemeleri
izlemiþtir. 

Dirençlilik ile ilgili genetik informasyonu plasmid üzerinde olan bakterilerin %
frekanslarý, akridin oranj mutajeninin kullanýldýðý plasmid eliminasyon testleri ile
belirlenmiþtir. Plasmide baðlý dirençlilik en fazla Mersin Balýkçý Barýnaðý istasyonundan
örneklenen bakterilerde saptanmýþ ve bunu sýrasýyla Karaduvar ve Çeþmeli istasyonlarý
takip etmiþtir. Taþucundan örneklenen bakterilerde plasmide baðlý antibiyotik dirençliliði
belirlenmemiþtir.

Doðal ve plasmide baðlý dirençlilik, en fazla Sefazol (CF) antibiyotiðine karþý
geliþirken bunu sýrasýyla Sefizox (ZOX) ve Seftriaxon (CRO)'a karþý dirençliliðin izlediði
belirlenmiþtir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, dirençlilik, Escherichia coli, plasmid.

The Identification of Plasmide Dependent Resistancy of Escherichia coli
against some Antibiotics Isolated from Stations on Mersin Shore Line

Abstract
This study investigated the water samples collected from Mersin fishing pier,

Karaduvar, Çeþmeli and Taþucu stations located on Mersin shore line. Escherichia coli
isolated from water samples collected from above mentioned stations were investigated
for the frequency of their natural resistancy against the third generation antibiotics Sefazol
(CF), Seftriaxon (CRO) and Sefizox (ZOX). The highest rate of natural resistancy was
found in samples collected from Mersin fishing pier station followed by Karaduvar,
Çeþmeli and Taþucu stations.

The percentage of frequency of bacteria whose genetic information about
resistancy is located on plasmides was identified by plasmide elimination tests employing
acridine orange mutagenes. The highest plasmide resistancy was measured in bacteria
sampled from Mersin fishing pier station followed by Karaduvar and Çeþmeli stations.
No plasmide dependant antibiotic resistancy was identified in bacteria sampled from
Taþucu station.

In conclusion, it was demonstrated that the highest natural and plasmide
dependant resistancy was found against the antibiotics Sefazol (CF) followed by Sefizox
(ZOX) and Seftriaxon (CRO).

Keywords: Antibiotic, Escherichia coli, plasmid, resistancy.
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Bakterilerin bir kýsmý plasmid adý verilen ve ge-
netik materyalin bir kýsmýný oluþturan yapýlar ta-
þýrlar. Plasmid'in yapýsý bakteri kromozomundan
farklý olup, konjugasyon yolu ile antibiyotik direnç-
liliðinin taþýnmasýnda aktif olarak rol oynarlar ve bu
nedenle R-plasmidi adýný alýrlar.

Konjugatif plasmidler, 30 kb (kilobyte)'dan daha
küçük olup konjugasyon yolu ile verici bakteriden
alýcý bakteriye geçebilmekte ve konjugasyon yapabil-
mek için transfer genine gereksinim duymaktadýrlar.
Spesifik bir þekilde multiple dirençlilik konjugatif
plasmidlerin çoðunda, dirençlilik genleri ile transfer
genleri kovalent olarak baðlanmýþ durumda bulu-
nur. 

Özellikle evsel atýklar, R-plasmidi taþýyan ve ço-
ðunluðu insan barsak florasýndan kaynaklanan bak-
teriler içerir. Bu bakterilerde antibiyotiklere direnç-
lilik kazandýran R-plasmidleri yaygýn olarak bulun-
duðundan, atýk sularýn çevre sularýna deþarjý, bu tip
dirençli bakterilerin çevreye yayýlmasýna neden
olmaktadýr (Grabow ve ark. 1975, Anders 1998,
Zgurskaya ve Nikaido 2000). Sucul ortamlarda R-
plasmidlerinin daðýlýmýný etkileyen en önemli
faktör, su hareketleridir. Atýk sulardan izole edilen ve
antibiyotik dirençliliði gösteren koliform bakteri-
lerin bu tip sulardaki mevcudiyeti, elveriþsiz ortam
þartlarýnda bile varlýklarýný sürdürebildiklerinin gös-
tergesidir (Niemi ve ark. 1983, Alderman ve
Hastings 1998).

Meksiko körfezinde yüzey sularýndan izole edi-
len E. coli suþunun, multiple antibiyotik dirençliliði
gösterdiði ve % olarak kromozomal dirençliliðin
Amfisilin için 12,5, Kanamisin için 6,9, Nalidiksik
asit için 2,9, Neomisin için 3,2 olduðu belirlenmiþtir
(Parveen ve ark. 1997).  

E. coli suþlarý ile yapýlan bir araþtýrmada, HKY56
suþunda Amfisilin, Seftazidin, Sefotaksin ve Azetre-
onam antibiyotiklerine karþý dirençlilik informas-
yonu taþýyan plasmidin, HKY273 suþuna aktarýmý
baþarýlý bir þekilde saðlanmýþtýr (Yagi ve ark. 1997).

Denizel ortamlardaki bakteri topluluklarýnda,
konjugasyon yolu ile yüksek düzeyde plasmid trans-
feri yapýldýðý ve Pseudomonas putida’da plasmid trans-
ferinin gerçekleþebilmesi için ortamda temel orga-
nik maddelerin bulunmasý gerektiði saptanmýþtýr
(Dahlberg ve ark. 1998). 

Mersin ilinde atýksu arýtma tesislerinin olma-
masý, kamuya ait hastaneler ve özel polikliniklerin
kanalizasyon deþarjlarýnýn herhangi bir iþlem
görmeden doðrudan þehir kanalizasyonu ile birlikte,
denizin iki mil açýðýna pompalanmasý, III. kuþak
Sefalosporinlerin toplum tarafýndan bilinçsiz bir
þekilde kullanýlmasý nedeniyle bu araþtýrmada,
Mersin kýyý þeridinde belirlenen istasyonlardan elde

edilen su örneklerinden izole edilen E. coli'lerin bazý
antibiyotiklere karþý plasmid kökenli dirençliliðinin
belirlenmesi amaçlanmýþtýr.

MATERYAL VE METOT
Araþtýrma 1999 yýlý Eylül ayýnda, Mersin Kýyý

Þeridinde yer alan Karaduvar, Mersin Balýkçý Barý-
naðý, Çeþmeli ve Taþucu istasyonlarýnda yürütül-
müþtür. Araþtýrma  istasyonlarýndan Karaduvar,
Mersin Balýkçý Barýnaðý ve Çeþmelinin seçiminde,
nüfus yoðunluðunun yüksek düzeyde olmasý, atýksu
arýtma sistemlerinin yeterli düzeyde olmamasý,
kanalizasyon atýklarýnýn doðrudan doðruya denize
verilmesi gibi kriterler dikkate alýnmýþtýr. Taþucu
istasyonu ise açýk deniz olmasý, kirletici faktörlerin
düþük düzeyde olmasý nedeniyle referans olarak
þeçilmiþtir. Araþtýrmada materyal olarak, Enterobac-
teriaceae üyelerinden E. coli kullanýlmýþtýr. 

Belirlenen istasyonlardan su örneklemesinde
Anonymous (1992), örneklerin laboratuvara taþýn-
masý ve ortamdan Gram (+) bakterilerin uzaklaþ-
týrýlmasýnda Arýkan (1990) tarafýndan belirtilen
yöntemler uygulanmýþtýr. Bakterilerin identifikasyo-
nunda MDCLS (Modifiye Desoxycholat- Citrat -
Laktoz - Saccharose- Agarý) besiyeri kullanýlýrken
(Çolak ve Arýkan 1990), izole edilen bakterilerin
çoðaltýlmasý ve antibiyotik dirençliliðinin belirlen-
mesinde N1 (Nutrient agar, Difco) besiyeri kul-
lanýlmýþtýr (Ohara ve ark. 1998). Antibiyotikli
besiyeri, Sefazol (CF), Ceftizoxime (ZOX) ve
Ceftriaxone (CRO)'nun 30 µg/ml deriþimlerinde
N1   besiyerine ilave edilmesi ile elde edilmiþtir.
Antibiyotik dirençliliði, plasmid kaynaklý olan
bakterilerin tanýmlanmasýnda ise 20  µg/ml akridin
oranj içeren sývý besiyerlerinden yararlanýlmýþtýr  (Ay
1996).

Belirlenen istasyonlarýn her birinden ayrý ayrý 4
kez örnekleme yapýlmýþtýr. Laboratuvara getirilen
örnekler,  370C'ye ayarlý etüvde 4 saat süreyle inkübe
edilmiþtir. Bu süre sonunda bakteri örnekleri
MDLCS-Agar besiyerine 106 ve 107 oranýnda sey-
reltilerek yayýlmýþ ve yeniden 18 saat süreyle inkü-
basyona býrakýlmýþtýr. Besiyerinde üreyen koloniler-
den, koloni morfolojileri ve Enterobacteriaceae taný
anahtarý dikkate alýnarak 250 adet E. coli seçilmiþtir.
Biyokimyasal testlerle de tanýmý yapýlan bakteriler,
N1 besiyerine alýnarak çoðaltýlmýþtýr. Üreme
periyodu sonunda bakteriler, içerisinde 30 µg/ml
derþiminde antibiyotik içeren besiyerine çizgi yön-
temi ile ekilerek üremeye býrakýlmýþ ve dirençlilik
gösteren bakteriler belirlenmiþtir (Ay 1996). 

Antibiyotiklere dirençli olduklarý belirlenen
bakteri örnekleri, plasmid eliminasyon testlerinden
geçirilerek plasmide baðlý dirençlilik saptanmýþtýr
(Ay 1996). Plasmid eliminasyonu, önceki aþamalarda
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antibiyotik dirençliliði taþýdýðý belirlenmiþ suþlarla
yapýlmýþtýr. Deney verilerinin deðerlendirilmesinde
"Student-Newman Keul's Test" (SNK) uygulanmýþ-
týr (Sokal ve Rohlf 1969).

BULGULAR
Araþtýrma iki aþamada yürütülmüþtür. Birinci

aþamada belirlenen istasyonlardan alýnan su örnekle-
rinden izole edilen E. coli suþlarýnýn CRO, ZOX ve
CF antibiyotiklerine karþý dirençlilik frekanslarýnýn
aritmetik ortalamalarý ile istatistik analizleri Tablo 1
de gösterilmiþtir.

Ýzole E. coli suþlarýnýn ß-laktam antibiyotiklerine
karþý doðal dirençliliði, belirlenen istasyonlar ara-
sýnda önemli düzeyde farklýlýk göstermiþtir. Kara-
duvar ve Çeþmeli istasyonlarýnda CRO ve ZOX an-
tibiyotiklerine karþý geliþtirilen doðal dirençlilik
arasýnda istatistiksel bakýmdan herhangi bir ayrým
saptanmamýþtýr. Belirtilen istasyonlarda CF antibi-
yotiði ile Mersin Balýkçý Barýnaðýnda incelenen tüm
antibiyotiklere karþý doðal dirençlilik bakýmýndan ö-
nemli düzeyde ayrým belirlenmiþtir.  Kullanýlan
antibiyotiklere karþý doðal dirençlilik bakýmýndan
örnekleme istasyonlarý arasýndaki iliþki aþaðýdaki
þekildedir. 

Mersin Balýkçý Barýnaðý > Karaduvar > Çeþmeli
>Taþucu

Taþucu'nda ise sadece CF antibiyotiðine karþý di-
renç gözlenirken, diðer iki antibiyotiðe karþý her-
hangi bir dirençlilik saptanmamýþtýr.

Araþtýrmanýn ikinci aþamasýnda, dirençli bak-
terilere akridin oranj uygulanmýþ ve plasmid elimi-
nasyon testlerinden elde edilen verilerin aritmetik
ortalamalarý ile istatistik analizleri  Tablo 2'de sunul-
muþtur.

Belirlenen tüm istasyonlarda, CF dýþýnda incele-
nen antibiyotiklere karþý plasmide baðlý dirençlilik
bakýmýndan bir ayrým saptanmamýþtýr. Ancak
plasmide baðlý dirençlilik,  istasyonlar arasýnda ista-
tistiksel bakýmdan önemli düzeyde farklýlýk göster-
miþtir. Plasmide baðlý dirençlilik bakýmýndan istas-

yonlar arasýndaki iliþki aþaðýdaki þekilde belirlen-
miþtir.

Mersin Balýkçý Barýnaðý > Karaduvar > Çeþmeli
> Taþucu

TARTIÞMA
Evsel  atýksular, antibiyotik dirençliliði gösteren

organizmalarýn en önemli kaynaklarýndan birini
oluþturmaktadýr. Bakteriler, yeni antibiyotiklere
dirençli duruma geldikçe, deðiþik ortam þartlarýna
kolayca uyum saðlayabilmekte ve bu olayda plasmid
adý verilen ekstrakromozomal DNA yapýlarýnýn
taþýdýklarý dirençlilik informasyonu önemli rol
oynamaktadýr (Saunders 1984, Urban ve Rahal
1997). Ýnsan ve hayvanlar, R-plasmidlerinin en
önemli rezervuarlarýný oluþtururlar (Bell ve ark.
1983, Yagi ve ark. 1997). Enterik bakterilerin rezer-
vuarý olan kanalizasyon sularýnýn, arýtýlmaksýzýn
sucul ortamlara katýlýmý, R- plasmidlerinin geniþ
alanlara yayýlmasýna neden olur (Grabow ve ark.
1975, Sobecky ve ark. 1997).  

Plasmid dirençliliðine sahip bakterileri içeren
atýksularýn, içme suyu rezervuarlarýný oluþturan
nehir, göl veya akarsu gibi yüzey sularýna katýlmasý
plasmid taþýyan bakterilerle kontaminasyon tehli-
kesini arttýrýrken, ortaya çýkabilecek barsak enfeksi-
yonlarýnýn tedavi baþarýsýný belirgin bir þekilde
azaltacaktýr (Niemi ve ark. 1983, Jacoby ve ark. 1997,
Yagi ve ark. 1997).      

III. Kuþak Sefalosporinlerle yapýlan bir araþtýr-
mada,  doðal dirençlilik frekans %'sinin, yüksek dü-
zeyde olduðu ve bunun nozokomiyal atýklarla sucul
ortama katýlan antibiyotiklerden kaynaklandýðý
belirlenmiþtir (Stewart ve Koditschek 1980). Örnek-
leme istasyonlarý arasýnda en yüksek doðal direnç-
lilik frekansýnýn Mersin Balýkçý barýnaðýnda saptan-
masý da, bölgenin þehir atýksu deþarjýna yakýn olma-
sý, barýnakta korunan balýkçý ve küçük yük tekneleri
ile yatlarýn sintine tanklarýný bölgeye boþaltmasý
sonucu meydana gelen organik ve bakteriyel kir-
lilikten kaynaklandýðý olasýdýr. Ayrýca  konum

Tablo 1. Mersin Balýkçý Barýnaðý, Karaduvar, Çeþmeli ve 
Taþucu istasyonlarýndan alýnan su örneklerinden 
izole edilen E. coli suþlarýnýn CRO, ZOX ve CF 
antibiyotiklerine karþý doðal dirençlilik frekanslarý.

AntibiyotikÖrnekleme
İstasyonu CRO

X  ±  sx      *
ZOX

X  ±  sx      *
CF

X  ±   sx     *
Mersin Balıkçı Barınağı   32,25 ± 0,85   as 39,25 ± 1,65   bs 91,75 ± 1,86   cs
Karaduvar   27,00 ± 1,77   at 29,00 ± 1,87   at 79,00 ± 1,92   bt
Çeşmeli   18,00 ± 1,08   ax 17,00 ±  1,12  ax  59,00 ± 2,54   bx
Taşucu      0                   ay    0                   ay     9     ± 2,01   ax

*SNK; a, b ve c harfleri antibiyotiklere karþý dirençlilik frekans-
larý, s, t, x ve y harfleri ise istasyonlar arasýndaki farklýlýðý göster-
mek için kullanýlmýþtýr. Farklý harflerle gösterilen veriler arasýnda
P<0,05 düzeyinde istatistik ayrým vardýr. 
X  ± sx; Aritmetik ortalama ± standart hata.

Tablo 2. Mersin Balýkçý Barýnaðý, Karaduvar, Çeþmeli ve 
Taþucu istasyonlarýndan alýnan su örneklerinden 
izole edilen E. coli suþlarýnýn CRO, ZOX ve CF 
antibiyotiklerine karþý plasmide baðlý dirençlilik 
frekanslarý.

AntibiyotikÖrnekleme
Ýstasyonu CRO

X  ±  sx      *
ZOX

X  ±  sx      *
CF

X  ±   sx     *
Mersin Balýkçý Barýnaðý 28 ± 1,47   as 25 ± 1,11   abs 22 ± 1,05   bcs
Karaduvar 24 ± 1,08   at 22 ± 1,33   abt 19 ± 1,11   bcs
Çeþmeli 16 ± 1,06  ax      16 ± 1,06   ax    15 ± 1,08   at
Taþucu 0               ay 0               ay      (0     ax)

*SNK; a, b ve c harfleri antibiyotiklere karþý plasmide baðlý di-
rençlilik frekanslarý, s, t, x ve y harfleri ise istasyonlar arasýndaki
farklýlýðý göstermek için kullanýlmýþtýr. Farklý harflerle gösterilen
veriler arasýnda P<0,05 düzeyinde istatistik ayrým vardýr. 
X  ± sx; Aritmetik ortalama ± standart hata.
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itibarýyla bölgede su sirkülasyonunun duraðanlýðý,
doðal R-plasmidi taþýyan Enterobacteriaceae üyeleri
arasýnda konjugasyon köprüleri aracýlýðý ile direnç-
liliðin yayýlmasýnda önemli bir etkendir (Ay 1996).  

Mersin Ýli doðusunda yer alan Karaduvar istas-
yonu; endüstriyel aktivite ile yoðun yerleþim sonu-
cu, endüstriyel ve bakteriyel kirliliðin etkisi altýn-
dadýr. Endüstriyel kirliliðin tek baþýna, bakteriler
arasýnda R-plasmidi aracýlýðý ile antibiyotiklere karþý
dirençlilik informasyon aktarýmýný stimüle etmediði
belirlenmiþtir (Kathe 1976, Arýkan 1990). Bununla
beraber Karaduvar da nozokomiyal atýklarýn herhan-
gi bir arýtma iþlemi uygulanmadan kanalizasyon
aracýlýðý ile denize verilmesinin, bakteriler arasýnda
dirençlilik informasyon transferini saðladýðý olasýdýr.
Ayrýca Karaduvar da doðal dirençlilik frekansýnýn,
Mersin Balýkçý Barýnaðýna oranla düþük olmasý, nü-
fus yoðunluðunun az olduðunu ve  nozokomiyal
kökenli bakterileri içermediðini gösterir.    

Çeþmeli istasyonundan örneklenen sulardan
izole edilen E. coli'lerde doðal dirençlilik frekansýnýn,
Mersin Balýkçý Barýnaðý ve Karaduvar istasyonlarýn-
dakine  göre düþük düzeyde olduðu belirlenmiþtir.
Doðal dirençlilik frekansýndaki düþmenin, çeþmeli
istasyonundaki yerleþim alanlarýnda yaþayan insan
sayýsýnýn az olmasý ve evsel endüstriyel ve hastane
kökenli kanalizasyon deþarjlarýnýn bölgede olmama-

sýndan kaynaklanabilir. 
En düþük doðal dirençlilik frekansý Taþucu istas-

yonunda belirlenmiþtir. Bölgenin düþük yoðunlukta
nüfusa sahip olmasý, saðlýk merkezlerinin sayýca az
olmasý, mevcut endüstriyel iþletmelerin verimli arýt-
ma sistemlerine sahip olmasý açýk deniz nedeniyle su
sirkülasyonunun devamlý olmasý plasmid aktarýmýný
engelleyerek doðal dirençlilik frekansýnda düþmeye
neden olmuþtur.

Araþtýrmanýn ikinci aþamasýnda, doðal  direnç-
lilik gösteren bakterilere, plasmid eliminasyon test-
leri uygulanmýþtýr. Belirlenen istasyonlardan alýnan
su örneklerinden izole edilen bakterilerin, incelenen
CF, CRO ve ZOX antibiyotiklerine karþý plasmid
kökenli dirençlilik bakýmýndan istasyonlar arasýnda
aþaðýdaki iliþki saptanmýþtýr.

Mersin Balýkçý Barýnaðý > Karaduvar > Çeþmeli
Taþucu istayonunda ise plasmid kökenli herhangi bir
dirençlilik belirlenmemiþtir. Ýncelenen antibiyo-
tikler arasýnda ise plasmid kökenli dirençlilik en
fazla CF antibiyotiðinde gözlenirken, bunu ZOX ve
CRO izlemiþtir. Plasmid baðlý dirençliliðinin ortaya
çýkmasý, antibiyotiklerin yoðun ve bilinçsiz bir
þekilde kullanýmý ile nozokomiyal atýklarýndaki di-
rençli bakterilerin herhangi bir iþlemden geçiril-
meksizin þehir kanalizasyonlarý aracýlýðý ile sucul
ortamlara katýlmasýndan kaynaklandýðý olasýdýr. 
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