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ÖZET

Konjugasyon, iki bakteri membran›n›n birleflerek, gen aktar›m›n›n sa¤lanmas›d›r. Bakteri içinde ço¤alan
konjugatif plazmidler, bu birleflmeyi sa¤layan pililerin yap›m›ndan sorumludur. Konjugatif plazmid aktar›m›n›n
kat›, s›v› fazda ya da membran üzerinde farkl› gerçekleflti¤i bilinmektedir. Enterobacteriaceae ailesine ait baz›
cinslerde plazmid konjugasyonu ›s›ya da duyarl›d›r. Bu çal›flmada, Enterobacteriaceae ailesine ait ço¤ul direnç-
li Escherichia coli, Klebsiella ve Salmonella cinslerinin iki farkl› konsantrasyon ve üç farkl› s›cakl›kta, direnç
plazmidlerini al›c› E. coli J53-2’ye aktarmalar› incelenmifltir. Bu amaçla her cinsten befl bakteri seçilmifl ve her
bir bakteri iki farkl› konsantrasyonda al›c› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r [(a) grubunda verici:al›c› oran› 4:1; (b) grubun-
da ise 1:4’dür]. Tüm konjugasyonlar, plak yüzeyinde ve 32°C, 37°C, 42°C olmak üzere üç farkl› s›cakl›kta kar-
fl›laflt›r›lm›flt›r. “Repeated measures one way ANOVA test” ile yap›lan “multivariate” analizlerde her üç grup-
da kendi içinde de¤iflik s›cakl›k ve konsantrasyon k›yaslamas›nda anlaml› farkl›l›klar göstermifltir. “Univariate”
k›yaslamalarda tüm bakterilerde al›nan de¤erlerin ortalama de¤erlerle karfl›laflt›r›lmas› sonucunda (b) grubu-
na ait 37°C’de gerçeklefltirilen konjugasyonlar›n daha baflar›l› oldu¤u görülmüfltür. Sonuç olarak, plak konju-
gasyon deneyinin her incelemeye al›nacak bakteri cinsi için optimize edilmesi gerekti¤i, ›s› olarak 37°C’nin ter-
cih edilmesi ve verici:al›c› oran›n›n 1:4 olmas›n›n daha iyi sonuç verdi¤i görülmüfltür.
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SUMMARY
Evaluation of Resistance Transfer by Conjugation, in Escherichia coli,

Klebsiella and Salmonella Species, on Solid Phase at Different Temperatures

Conjugation means transfer of genetic material via bacterial membranes. Fimbrial characters that are res-
ponsible for this transfer are coded by conjugative plasmids that multiply in the cytoplasm. This transfer ef-
ficiency may be different in solid, liquid phases or on membranes. Conjugation in some of the members of
Enterobacteriaceae family is also temperature dependant. This study was carried out to determine the opti-
mal temperature and donor-acceptor ratios for transconjugation in Escherichia coli, Klebsiella and Salmonel-
la species which belong to Enterobacteriaceae family. Fifteen strains, five from each of these species that



Mikroorganizmalar arasında gerek in vivo gerek-
se in vitro koşullarda DNA aktarımları meydana gel-
mektedir. Bu genetik materyalin aktarılmasındaki
yollardan birisi de konjugasyondur. Konjugasyonda
(seksüel transfer) bir bakteriye ait genetik madde
(DNA), aynı cins içerisinde bulunan veya aynı türden
diğer bir mikroorganizmaya direkt temas ya da seks
pilusları aracılığı ile transfer edilir. Verici ve alıcı hüc-
re arasındaki ilişkiyi sağlayan pililerin sentezinden
plazmidler sorumludur. Doğal olarak da bulunabilen
bu DNA karakterindeki ekstrakromozomal genetik
elementlere (plasmid), Escherichia coli, Klebsiella
türleri, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis’de sıkça rastlanılmakta ve
bunların bazıları da virulans ile ilişkili bulunmakta-
dır[1]. Enterobacteriaceae ailesinde tüm konjugatif
plazmidler sert ve esnek olmak üzere iki ana formda
pili oluşturur. Esnek pililer de kalın ve ince olmak
üzere iki gruba ayrılır[1]. Sert pilileri kodlayan konju-
gatif plazmidlerin konjugasyonu zorunlu olarak bir
yüzey üzerinde gerçekleşirken, konjugatif plazmid
sentezinin katı, sıvı fazda ya da membran üzerinde
farklı gerçekleştiği artık bilinmektedir.

Bu çalışmada, direnç genlerinin transferinde en
önemli mekanizma olan konjugasyon; bu aktarım
şeklini en sık kullanan Enterobacteriaceae ailesi içe-
risinde incelenmiştir. Bu amaç ile çoğul dirençli oldu-
ğu belirlenen E. coli, Klebsiella ve Salmonella cins-
lerinin iki farklı konsantrasyon ve üç farklı sıcaklıkta,
direnç plazmidlerini alıcı E. coli J53-2’ye aktarma-
ları incelenmiştir.

MATERYAL ve METOD

Eylül 1999-Aralık 1999 tarihleri arasında Koca-
eli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı’nda izole edilen
çoğul dirençli beş E. coli, beş Klebsiella ve beş Sal-
monella cinsi olmak üzere toplam 15 bakteri çalış-
maya alınmak üzere seçilmiştir.

Bakteri İdentifikasyonu 

Gram boya ve KOH testi ile Gram özellikleri ta-
nımlanan bakterilerin MacConkey agardan alınan

saf kültürleri üç şekerli demirli besiyerine, sitrat, üre
ve SIM agara çekilerek, 37°C’de 18 saat inkübe
edildi. Koloniler besiyerlerindeki üreme özelliklerine,
sitrat, üre kullanımı, hareket, H2S yapımı, laktoz ve
glukozu kullanımlarına göre isimlendirildi. 

Antibakteriyellere Dirençliliğin Saptanması

Disk diffüzyon yöntemi ile Mueller-Hinton agar
(MHA) (Oxoid) ve aynı firmadan tedarik edilen disk-
lerle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar “National Com-
mittee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS)”ın önerileri doğrultusunda değerlendiril-
miştir[2].

E. coli J53-2 suşu

Deneylerde E. coli J53-2 (met pro rifr) suşu kul-
lanılmış ve yapılan incelemelerde bu suşun hareket-
li, laktoz (+), indol (+), sitrat (d), Metil-Red (+), Vo-
ges-Proskauer (-), H2S (-), üreaz (-) özelliklere sahip
olduğu görülmüştür. Kontrol edilen antibiyogram so-
nuçlarına göre rifampisine (RIF) dirençli, ampisilin
(AMP) ve seftazidime (CAZ) duyarlı olduğu saptan-
mıştır.

Verici (Donör) Suşlar

Yukarıda adı geçen, klinik örneklerden izole edi-
len toplam 15 bakteri kontrol amacı ile 8 mg/L am-
pisilinli, 100 mg/L rifampisilinli ve 8 mg/L seftazi-
dimli Isosensitest agara ekildi. Ampisilin ve seftazidi-
me dirençli, rifampisine duyarlı olduğu saptanan suş-
lar aranan verici suşlar olarak doğrulandı.

Besiyerlerinin İnokülasyonu ve 
Transkonjugasyon

Onbeş verici ve bir alıcı olmak üzere toplam 16
suş, antibiyotikli besiyerlerinden MacConkey agara
tek koloni pasajı yapılarak 37°C’de 18 saat inkübe
edildi. Buradan alınan dört ila beş koloni (a) 2 mL ve
(b) 500 µL olmak üzere iki ayrı tüpteki “Mueller-Hin-
ton buyyon (MHB)” içerisinde süspanse edildi. İno-
külum yoğunluğunun standardize edilmesi için 0.5
McFarland standartı kullanıldı (bu standart 108

cfu/mL bakteri yoğunluğuna eşittir). Mc Farland 0.5
bulanıklığa ulaşıncaya kadar 37°C’de iki-dört saat
çalkalanarak inkübe edildi. Alıcı E. coli J53-2 suşu
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mentioned above, which were determined to be multiresistant, were introduced to standart recipient E. co-
li J53-2 in two different concentration [(a) donor:recipient ratio 4:1; and (b) donor:recipient ratio is 1:4] and
three different temperatures 32°C, 37°C and 42°C. “Multivariate” analysis was done with “repeated measu-
res one way ANOVA test” whereas “univariate” analysis was done with  “Wicoxon Sign Rank” tests. The
results of these two tests correlated well and the results were found to be statistically different. In conclu-
sion, transconjugation on solid phase was found to be optimal for group (b) where the recipient:donor ratio
was 4:1 and the temperature was 37°C. 

Key Words: Transconjugation, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella



da aynı şekilde fakat 50 mL olarak hazırlandı. Üre-
me gözlendikten sonra (a) grubu saf verici süspansi-
yonlarına alıcı E. coli’den 500 µL (b) grubu saf veri-
ci süspansiyonlarına alıcı E. coli’den 2 mL eklendi.
37°C’lik etüvde, “shaker”da yarım saat çalkalanarak
inkübe edildi. İnkübasyonu takiben her bir tüpten
10’ar µL alınarak üç ayrı antibiyotiksiz MHA’ya
ekim yapıldı ve petriler ayrı ayrı 32°C, 37°C,
42°C’lerde 16-18 saat bekletildi. Ertesi gün üreyen
karışık bakteriler 1 mL MHB içerisine McFarland
0.5 olacak şekilde süspanse edilerek, hazırlanan ri-
fampisinli (100 mg/L) ve ampisilinli (8 mg/L) besi-
yerlerine 10’ar µL pasaj edildi. 

Burada üreyip, transkonjugat olduğu düşünülen
tek ve büyük koloniler kontrol amacı ile tekrar alına-
rak antibiyotikli besiyerlerine yoğun ekim, antibiyo-
tiksiz besiyerlerine de tek koloni ekimi yapıldı. Anti-
biyotikli besiyerlerinde üreyen kolonilerin identifikas-
yonu ve antibiyogramı yapıldı. RIF ve AMP’li besi-
yerlerinde, AMP duyarlı olan orjinal alıcı E. coli üre-
yemedi. Deneye tabi tutulan AMP ve CAZ dirençli
ama RIF duyarlı suşlar da üreyemedi. Sadece AMP
direncini alan, kendisi zaten RIF dirençli olan trans-
konjugat E. coli üreyebildi. Yapılan IMVIC testlerin-
de de üreyen koloninin E. coli olduğu doğrulandı.
Her bir petride üreyen koloni sayısı karşılaştırma
yapmak üzere hazırlanan tablolara yerleştirildi.

İstatistik Değerlendirme

Koloni sayıları “repeated measures one way
ANOVA” testi ile “multivariate” olarak kıyaslandı. İs-
tatistik olarak anlamlı bulunan test sonuçları ikili ola-
rak “Wicoxon Sign Rank test” ile kıyaslanarak an-
lamlı farklılıklar p < 0.05 seviyesinde tanımlandı.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Konjugatif direnç aktarımının özellikle Entero-
bacteriaceae ailesinde fazlaca rastlanılmasından do-
layı, deneyleri yürütmek amacı ile bu aileye ait E. co-
li, Klebsiella ve Salmonella cinsleri seçildi. Seçilen
15 suşun ampisilin ve seftazidim dahil olmak üzere
antibakteriyellerin çoğuna dirençli, rifampisine du-
yarlı olmasına dikkat edildi. Her bir suş alıcı E. coli
ile iki farklı konsantrasyonda karşılaştırıldı ve bu
grupların transkonjugasyonu üç farklı sıcaklıkta de-
nendi. Sonuçta elde edilen transkonjugat koloniler
tek tek sayılarak mililitredeki koloni sayıları elde edil-
di (Tablo 1). Bu yol ile direnç aktarımının hangi sı-
caklık ve konsantrasyonda daha fazla olabileceği
araştırıldı. Suşların tümünde transkonjugat elde edil-
di. Elde ettiğimiz sonuçlara göre hem sıcaklık farkı,
hem de karşılaşılan hacim transkonjugasyonu etkile-
mektedir (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3). Literatürde bak-
teriler arasındaki konjugatif transfer sıkça çalışılmak-
la beraber transfer koşullarının irdelendiği bir çalış-
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Tablo.1 Transkonjugatların farklı sıcaklık ve konsantrasyondaki koloni sayıları. Verici:alıcı oranı, (a) için 4:1,
(b) için 1:4’tür.

No Bakteri 32°C (a) 32°C (b) 37°C (a) 37° C (b) 42°C (a) 42°C (b)

1 E. coli 50 70 100 200 1 10

2 E. coli 50 50 1 2 1 1

3 E. coli 15 20 11 15 50 70

4 E. coli 70 100 90 100 2 20

5 E. coli 30 30 50 60 60 60

6 Salmonella 40 40 100 110 20 25

7 Salmonella 30 50 15 20 7 28

8 Salmonella 8 34 50 70 2 20

9 Salmonella 2 3 1 5 60 65

10 Salmonella 3 15 50 50 60 53

11 Klebsiella 90 90 80 100 50 80

12 Klebsiella 15 20 22 30 50 80

13 Klebsiella 15 15 50 50 50 50

14 Klebsiella 10 60 50 60 50 60

15 Klebsiella 45 55 90 90 15 12
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Şekil 1. E. coli cinsi bakterilerin uygulanan test koşullarına göre ortalama koloni sayıları. Verici ve alıcıların
karşılaştırıldığı oranlar a gruplarında (verici:alıcı) 4:1, b gruplarında ise 1:4’tür.

Şekil 2. Salmonella cinsi bakterilerin uygulanan test koşullarına göre ortalama koloni sayıları. Verici ve alıcı-
ların karşılaştırıldığı oranlar a gruplarında (verici:alıcı) 4:1, b gruplarında ise 1:4’tür.
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maya rastlanmamıştır[4,5]. Bu da bizi sonuçlarımızı
kıyaslama olanağından yoksun bırakmıştır. Her bir
bakteri için alınan istatistiki sonuçlar kendilerine ait
tablolarda gösterilmiştir. Sonuç olarak plak konju-
gasyon deneyinin incelemeye alınacak her bakteri-
nin cinsine göre farklı sıcaklık ve konsantrasyonlar-
da farklı sonuçlar verebileceği anlaşılmış ve bu üç
cins için en verimli sonuçlar alıcının vericiye göre
1:4 oranında kullanıldığı (b) grubunda ve 37°C’de
gerçekleştiği görülmüştür. Elde edilen bu sonuca gö-
re, transkonjugasyon deneylerinin bu verilere daya-
nılarak yapılması önerilebilir.
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Şekil 3. Klebsiella cinsi bakterilerin uygulanan test koşullarına göre ortalama koloni sayıları. Verici ve alıcıla-
rın karşılaştırıldığı oranlar a gruplarında (verici:alıcı) 4:1, b gruplarında ise 1:4’tür.
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