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 Sucul ortamlarda antibiyotik dirençli 
patojen Enterobacteriaceae üyelerinin hızla artması 
susuz yaşamın olmayacağı düşünülürse, toplum 
sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 
Hastane atıkları ve evsel atıklarla suya karışan 
antibiyotiklerin suda ve sedimentlerde uzun süre 
kaldığı bilinmektedir. Bu faktörler bakterilerin 
dirençliliğini arttırıcı rol oynamaktadır. Çoklu 
antibiyotik dirençliliği göz önünde tutulursa 
durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılmaktadır.  
Bu çalışmada deniz suyu ve sedimentten izole 
edilen Enterobacteriaceae üyelerinin 10 farklı 
antibiyotiğe karşı çoklu antibiyotik dirençliliğinin 
araştırılarak, bu suşların tür bazında 
identifikasyonunun yapılması amaçlanmıştır. 
Bu amaçla İskenderun körfezi deniz suyundan 37 
sedimentten 56 olmak üzere toplam 93 
Enterobacteriaceae üyesi izole edilmiş ve çoklu 
antibiyotik dirençliliği araştırılmıştır.  
 Su izolatlarının tamamının (%100) 
streptomisine, %89.1’inin sefazoline, %81,8’inin 
ampisiline dirençli olduğu bulunurken, sedimentten 
izole edilen suşların %96.4’ streptomisine, % 94’ü 
ampisiline, %73.2’si amikasine dirençli 
bulunmuştur. Sedimentten izole edilen suşların 
sadece 1 tanesi (%1.7) imipeneme dirençli 
bulunmuştur.  Çoklu antibiyotik dirençliliği 
karşılaştırıldığında, su izolatlarının % 94.5’inin, 
sediment izolatlarının %96.4’ünün çoklu dirençlilik 
taşıdığı anlaşılmıştır.    
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 Ülkemizde ve dünyada lüks tüketim 
ürünleri arasında yer alan karidesin tüketimi her 
geçen gün artmaktadır. Çok sayıda türü olan 
karidesler ekvatordan kutuplara kadar olan geniş bir 
aralıkta yaşayabilmektedir. Ülkemiz karides ihracatı 
2003 yılında 1.823.072 tona ulaşmıştır. Yaşadığı 
ortam itibariyle bu canlılar çoklu antibiyotik 
dirençliliği taşıyan patojen bakterilere maruz 
kalabilmektedir. Her ne kadar pişirilip yenen 
karidesler, son zamanlarda artan trendler 
dolayısıyla çiğ olarak da tüketilmektedir. Bu da 
istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.  
 Bu çalışmada amaç Akdeniz’den toplanan 
karideslerden izole edilen Gr(-) bakterilerde çoklu 
antibiyotik dirençliliğinin araştırılması ve bu 
bakterilerin tür bazında identifikasyonunun 
yapılmasıdır.  
 Bu amaçla Akdeniz’den toplanan 
karideslerden 97 adet Gr(-) bakteri izole edilmiş ve 
10 farklı antibiyotiğe karşı dirençlilikleri 
araştırılmıştır. Ayrıca bakterilerin tür bazında 
identifikasyonu yapılmıştır. İzole edilen suşların 
tamamı (%100) Sefazoline dirençlilik gösterirken, 
%97.9’u nitrofurantoine, %96,9’u ampisiline, 
%79.3’ü streptomisine dirençlilik göstermiştir. 
Çoklu antibiyotik dirençliliği araştırıldığında bu 
oranın %98.9 olduğu bulunmuştur. MAR (Multiple 
Antibiotic Resistance) indeksi 0.2-1 arasında 
değişmektedir. 
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