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BURSA'DA iÇME MAKSATLI KULLANILAN ARTEZYEN KUYU SULARıNDA
SALMONELLA VE SHiGELLA VARllGININ ARAŞTIRILMASI
Recep Çıb ı k 1

Figen Çetinkaya 1

Ece Soyutemiz 1

Invesfigatlon of the Prcscnce of Salmon e/la and Slıigella in Artcsian well waters Used
for Drinking in Bursa
Özel: Çalışma. Bursa'da çeşitl i semtlerden ve köylerden sağlanan ve içme maksatl ı kullanılan artezyen kuyu suyu örneklerinde Salmoneıla ve Shigella lürlerinin va rlığın ı araştırmak amac ıyla gerçekleştir i ldi. Bu amaçla. toplam 30 adet
su örneği FDA (The US Food and Drug Administraticn} tarafından önerilen ızolasyon metodlarından yararlan ılar ak ,
söz konusu patojenler yönünden analiz edildi. Incelenen örneklerin hiçbirisinde Salmoneıla ve Shigella bakterileri izole
edilmedi.
Anahtar Kelimeler: Su Kaynaklı Patojenle r.

Salmoneıla,

Shigella

Ab s ıra et : The study was performed to ınves uç ate the preserce of Salmoneıla and Shigelfa speeies in artesıan well
water sampres conecteo from several neighbourhoods and vil1ages in Bursa and used as drinking water. For this purpose, a tot aı of 30 water samoıes were analysed for Ihese palhogens by using Ihe isolation method deseribed by FDA
(The US Food and DrugAdministration). Nailher Salmoneıla nor Shigella was isotated from any ol the analysed sarnp-

tes .
Kay Words: watereome pathogens.

Salmoneıla.

Shige/la

Gir i ş

Basitter dizanteri olarak da bilinen shigellosis,
Shigel/a bakterileri tarafından ol uşturulan intekslyö z
bir hastaırktır. Shigeffa cinsi içerisinde yer alan S.
dysenteriae, S. boydii, S. sonnei ve S. f1exneri türlerinin tümü insanlar için patojendi r (Theran ve ark.,
2001) ve düşük infektil doza (-10 hücre) sahip olmaları nedeniyle, büyük salgınlar oluşturma potansiyeline sahiptir (Wu ve ark., 2000). infeksiyon
başlıca tekal-oral yolla kiş iden ki ş iye ya da kontamine g ıda ların ve sula rın tüketimiyle bul a ş ma kt ad ı r (Lichnevski , 1996). Gıdaların kontamlnasyonunca . zayıf personel hijyeninin söz
konusu o ldu ğu gıda fşfeyicüerl önemli rol oyna maktad ır (Lampel ve Maurelli, 2002). Bundan dola y ı , s mç enosısın insidensi güvensiz veya yetersiz
su kaynaklarını n ve yetersiz sanitasyonun söz konusu oldu ğu yoğu n nüfuslu bölgelerde en yüksek
seviyededir (Lichnevski, 1996).
Salmoneıla

bakteriyel
Gc l i ~

cinsi, tüm dünyada gıda kaynaklı
ve hastalıkları n en önemli se-

s al g ı n l a r

beplerinden birisidir (Gouws ve ark., 1998). Sa!monefla'ların Amerika'da her y ı l 1.4 milyon gıda
kaynaklı hasta lık vakasına ve 500'ün üzerinde kişi ni n ölümüne neden o lduğu rapor ed ilm işt ir (C DC) .
Neden oldukları infeksiyonla r, dün yanın pek çok kesiminde olduğ u gibi ülkemizde de halk sağ lığ ı aç ı
s ından önem t aş ı m akta d ır (Erdem ve ark., 2005).
Salmonefla türleri çeşit li yollarla insanlara bul aşa b i l m e kt e d i r, ancak i n fe ks i yon l a rın çoğu özellikle
hayvansal kaynaklı kontamine gıdaları n tüketiminden kaynaklanmaktadı r (Hernandez ve ark.,
2005; Tavechio ve ark., 2002).
Ya ş a m ın vazqeçümez bir unsuru olan su, içerisinde bulunabilen mikroo rganizmalar, toksik kimyasal maddeler ve d iğer zararlı etkenler ile ya şa m ı
tehdit edebilmekte , ha sta lı kl a ra hatta ölümlere yol
açabilmekted ir. insan sağlığı ile direk ilgili olan
suyun patojen mikroorganizmalar ile kirlenmesi,
ölümlere yol açabilen salgı n hastalıkla rı n başlıca
sebebidir (Tosun , 2005). Tablo 1'de görüldü ğü gibi.
su kaynaklı önemli patojenler, bakterileri (palojenik
escherichia coı suşları , Campylobacler ve Sal-
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monelfa spp. gibi), p roto zo a la rı (Cryptosporidium
parvum ve Giardia lamblia gibi) ve vi rus l a rı (adenoviruslar, enteroviruslar ve rotaviruslar gibi) içermektedir (Azanza ve Cornago, 2005; Gadgil,
1998).

Ça lı ş mad a , Ş u bat

2005-Mart 2005 tarihleri araBursa'daki çeşitli semtlerden ve köylerden
elde edilen ve ha lkın içme amac ıyla ku lland ığ ı 30
farklı artezyen kuyu suyu örneği , 200 cc'lik steril ş i
şe le r içerisine alındı ve soğuk zincir a lt ında laboratuvara getirilen örneklerin aynı gün bakteriyolojik analizi gerçekleştirildi.
s ın d a

Fekal-oral yol ile nakledilebilen hemen hemen
tüm enterik patojenler, su ile insanlara bul a şa bil me kt ed i r (Ford, 1999). Kontamine suyun tüketimiyle ortaya çıkan Salmonelfa (Schuster ve
ark.,
2005;
Swaddiwudhipong
ve
Kanlayanaphotporn, 2001) ve Shigella (Arias ve ark.,
2006; CDC, 1996) salgınıarı rapor edilmişti r. ÜLkemizde gerçekleştirilen epidemiyolojik bir çalışmada, Ceylan ve ark. (2003) 25 A ralı k 2001-4
Ocak 2002 tarihleri aras ında D iya rb ak ı r'da (Ergani,
Ahmetli köyü) kontamine içme suyundan kaynaklanan bir tifoid fever salgınını rapor etmi şle rdir.
Araştırmacılar hastaların kan ve dışkı kültürlerinden
S. Typhi'nin izole edild iğin i ve köy içme suyunun
kanalizasyon yoluyla kontamine ed ildiğin i bil-

Salmoneıla izolasyonu için, FDA (The US
Food and Drug Administration) tarafından önerilen
izolasyon ve identifikasyon metodundan yararlan ıld ı
(Andrews ve Hammack, 1998). 25 ml su örneğ i 225
ml Lactose broth içerisine ilave edildi ve 3rC'de
24 saat süreyle inkübasyona bırakıldı. Bu ön zeng i n l eşt i rme
kültüründen 1 ml alınarak zeng i n l eşt i rm e amacı yla 10 ml Tetrathionate (TT) broth
(Oxoid, CM0029) içeren tüplere inokule edildi ve
37°C'de 24 saat süreyle inkübe edildi. TT broth'da
g e l i ş e n bakterilerin Xylose Lysine Desoxycholate
(XLD) agar (Oxoid, CM0469) ve MacConkey agar
(Oxoid, CM0007) plaklarına ekimleri gerçekleşt iri ld i.
37°oC'de bir gece inkübasyonu takiben, plaklar tipik
Salmonelfa kolonilerinin varl ı ğ ı bakım ından incelendi. XLD agar üzerinde siyah merkezli veya
merkezsiz pembe koloniler ile MacConkey agar

d irmişlerd ir.

Bu çalışma, Bursa'da çeşitli semtlerden ve
köylerden elde edilen artezyen kuyu s u l a rı nda Salmonella ve Shigelfa türlerinin va rlı ğ ı n ı belirlemek
amac ıy la gerçekleştirild i.

Tablo 1. Içme suyu ile nakledilebilen patojenler
Patojen

Sağlık açısından

BAKTER iLER
Campylob acter jejuni. C. coli
Patojen ik Escherichia eoli

Yüksek
Yüksek

Orta

Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Orta

Yüksek?

Salmoneıla

Typhi

D i ğ er Salmoneıla

Shige/la spp .
Vibrio ctıolere e
Yersinis enteroeolitica
Pseudomonas aeroginosa
Aeromonas spp .

önem i

Nispi infektif dozu

Yüksek
Orta
Orta
Yüksek (?)
Yüksek (?)
Yüksek (?)

ViRUSLAR
Ad enav irusl ar
Enteraviruslar
Hepat itis A
Norw alk virusu
Rotavirus

Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek

PROTOZOALAR
Entamoeba histolytiea
Giardia intestinalis
Cryptosp oridium parvum

Yüksek
Yüksek
Yüksek

D üşük

HEL Mi NTLER
Dracunculus medinens is

Yüksek

D üşük

Düşük
Düşük
Düşük
Düşük

Orta

D üşük

Düşük

c: Gönüllü insanlarla denemelerin sonuçları
?: Bilinmiyar veya net değil
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Hursa'da İçme :\ Iaksatiı Ku lla nıllın Ar lı:z)'~n Kuyu " ,
pla klarındaki
renksiz kolonller standart biyokimyasal testlere (TS I, L1A, hareket, H2S. üre.
indol, lizin dekarboksilaz. metü-red, sitrat) tabi tutuldu. 8 u testler ile şüpheli pozitif sonuçla rı n alı n
dlOI tacıa tıa ra . daha sonra Poly O (Denka Seiken,
Tokyo, Japan) ve Poly H a n tise rumla rıyta aglütinasyon testleri uygulandı .

ları nı n 100 m1'sinde Salmoneıla bulunmaması gerektiOi belirlilmektedir (Anonymous. 2005).

lçme sula rında Salmone/la ve Shigella kontaminasyonunun belirlenmes ine yönelik olarak gerçekleş tirilen
çe şitli
araşt ırma
raportan
bulunmaktad ı r, Ho ve ark. (2003) su kaynaklarından
toplanan 78 adet su ö rne{ıi nde n %75'inin Salmoneue spp.• Aeromonas spp.. Vibrio sp. ve Plesiomonas shigelloides içerd i!')ini. musluk suyu örneklerinin ise hiçbirinde Shigella spp.. E coIi
0157:H7. Campylobacter sp. kontaminasyonunun
gözlenmed iQini bild irmiş le rd i r. Khalil ve ark. (1994)
taraf ı nda n yap ı lan bir a raştı rmanı n s onuçları. 148
adet içme suyu ömeOinin ShigeIJa ve Salmone/la ile
kontamine olduQunu gö sterm işt ir,

Örneklerde Shigella türlerinin va rhOı nı belirlemek amac ıyta . FDA tarahndan önerilen geleneksel kültür metodundan yara rlanıld ı (Andrews
ve Jacobson, 2000) . Bu amaçla, 25 ml su ömeQi
novobiocin (Sigma) kalk ı l ı (S . sonneiiçin 0.5IJ.glml,
diQer Shigella türleri için 3.0 IJ.g/ml) Shigella
brettı 'u n 225 mt'sfne ilave edildi ve daha sonra
a rıae ro b ko şullar a ltı nd a S. sonnet ve diQer Shigel/a türleri ıç in sıra sıyla 44°C ve 42°C'de 20 saat
süreyle inkübe edildi. lnküba syonla rı takiben, zeng i nleşti rme kültürlerinin her birinden ayrı ay rı olmak
üzere. bir öze dolus u kültür MacConkey (Oxoid,
CMOOO7) ve Salmonella- Shigeııa (SS) agar (Oxoid,
CM0099) plakla rı na ekilerek 3rC'de 20 saat süreyle inkübasyona b ırakı ldı . Plaklar tipik Shigella
kolanilerinin (MacConkey agar yüzeyinde pembemsi ve yarı şeffaf. SS agar üzerinde renksiz) var1101 yönünden deQerlendirilerek. ş Ophe li kolonilere
standart biyokimyasal testler (TSI, hareket. H2S.
glukoz (gaz), üre. indol. ONPG, Iizin dekartoksilaz.

Grover ve Thakur (200 1) 300 adet su örneOinin %1.25'inde S. Typhl kontaminasyonu q özlemişlerd ir. Molinero ve ark. (1998) tarafınd a n gerçekleştirilen
epidemiyolojik
bir
a raşt ırmada ,
Sa lmoneıla Ohio ile kontamine içme suyunun tüketimine baQ lı 101 kişini n etkilendiQi bir salgın d ökümante ed ilmiştir. Koutsotoli ve ark. (2006) Yunan istan'ıo la rkl ı bölgelerinde son 30 y ı lda ç örö ıen
dört ayn salqma. S. sonnet ile kontamine içme suyunun neden olduOunu bild irmişlerd ir. Egoz ve ark.
(1991) ısrail'd e lekal kontaminasyona maruz kalm ı ş
içme suyunda n kaynaklana n S. sonnei'nin 8000 vakal ık bir salg ını nı rapor etmiş lerd i r . Yine Chen ve
ark. (2001) bir okul tuvaletirnn laQı m la rıyta kontamine ol muş kuyu suyunun neden olduğ u ve 730
öğ renci ni n etkilend iğ i bir salg ında. ha staların dışkı
örneklerinden Shigelta sonnei ve Entamoeba histofytica'nın izole edildiOini b i ld irmi şlerd ir.

snraü uyguland ı .
Bu lgu lar
Çalışmada incelenen içme suyu örneklerinin
mikrobiyolojik analiz son uçla rı . su ö rne kıe rinin iki
önemli enterik patojen, Sa lmoneıla ve Shigella ile
kontamine ol madığı nı ortaya koydu.
Tartışma

DiQer taretten Hasde ve ark, (2002) 28 kuyu
suyu ömeOinin hiçbirisinde SalmoneJ/a ve Shigella
beürlemediklerinl, 00 ve ark. (1991) ise çocuklar tarafından tüketilen 113 adet içme suyu örneOinin
SalmonefJa lçe rme dlğln l rapor e t mi ş le rd i r .

ve Sonuç

ka y na klı infeksiyöz has tal ıklar, hasta veya
durumundaki insan veya hayvan ların d ış
k ı larıyla su kaynakla rı nı n kontamine o lmas ı sonucu
nakledttebümektedir. BOyle suları n gerek içme ve
gerekse pişirme amac ıyla k ulla nı mı. inleksiyonla rı n
ertava ç ı kmas ına neden olmaktadı r (Gadgil. 1998).
Su kaynaklarının ta rı msal. endüstriyel ve belediyelere ait atıkları almaya devam etmesi. hem
gelişmiş hem de gel iş mekte olan ülkelerde içme
suyunun mikrobiyolojik güvenliOi konusunda kayg ı
ya ra tma ktadı r (Ford, 1999).

Su

ta ş ıyı cı

Çalışmamızda analiz edilen artezyen kuyu
suyu örneklerinde Salmoneıla ve Shigefla kontaminasyonu gözlenmemiştir. Ha lkın içme ve kullanma maksanı olarak ya ra rla ndlQ ı bu sularda. bu
iki Onemli enterik patojenin belirlenmemesi. halk
sa {ı h O I açısından bir risk taşımadt kta nm düşündürmek1e birlikte daha geniş coQ rafik alanda,
daha Iazla sayı d a örnekle ve mevsimsel farklılıkların da göz önüne a lınacaOI yeni araşt ı rma ları n
ge rçekleş t iri lmes i gerekmekted ir.

Ça lışmada incelenen anezyen kuyu suyu örneklerinin hiçbirinden Salmone/la ve Shigella izole
edilmedi. Ta rım ve KOyişleri Bakan lıO I taraf ından
düzenlenen "'Türk G ıda Kodeksi. Insani Tüketim
Amaçlı Sular Hakk ınd a YOnetmelik"te de. içme su-
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