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Conradi (2) 'nin 19ıo senesinde yaptığı araştırmalar çeşme ve içme su-
larının Salmoneıla'ları ihtiva edebileceğini göstermiştir. Bu husus daha sonra-
ları Abel (ı) ve Steiniger (22,24) tarafİndan teyit edilmiştir. Schönberg (ı8)'e
göre su, bu bakımdan süte nazaran daha büyük bir tehlike teşkil etmektedir.
Bu müellife göre ı 935 'te paratyphus enfeksiyon'larının orijinalleri aranırken,
suyun sütten daha çok tehlikeli bir enfeksiyon menbaı olduğu meydana çıkmıştır.
Strauch ve Münker (27) in son senclerde yaptıkları araştırmalarla ırmak ve nehir
sularının hiç bir surette hayvanlara içme suyu olarak verilmemesi lazım geldiği
sonucuna varmış olmaları yukarıda bahsettiğimiz müelliflerin iddialarında
haklı olduklarını gösterir.

Suların enfeksiyonu martılar, çeşitli su kuşları ve bilhassa ördekler, rat'lar,
su samurları gibi portörler-Keller (7), Ketz (8), Lerche (ıo), Lütje (12), Steini-
ger (2 i) - vasıtasıyla veya salmonclla'ları ihtiva eden bulaşık suların karışma-
sıyla olur.

Bu husus Steiniger'in yaptığı bir araştırma ilc daha kesin olarak belirtil-
miştir. Steiniger (23), Flensburg limanının sularını muayene ederek, liman
mezbahasının çalıştığı günlerde i mL.suda 5° ile 100 Salmoneıla bulunduğunu,
liman mezbahasının faaliyet göstermedi ği günlerde ise bu hastalık amilleri
sayısının i litre suda 5 ila ıo'a kadar düştüğünü tesbit etmiştir. Strauch da
suların salmoneilalarla kontamine olmasında salmonellaları ihtivaeden artık
suların karışmasını sebeb olarak göstermektedir.

Draeger (3), Standfuss (20) ve Steiniger (ı.ı) 'in araştırmalarına göre sal-
monellalar suda uzun zaman hayatiyetlerini muhafaza ederler. Bu hususta,

* Untersuchungen des Abwassers in der Klaeranlage der Stadt Giessen auf das Vor-
kommen von Salmoneilen" konulu doktora çalışmasından özetlenmiştir.
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salmonel1alada enfekte olan bir suda kontaminasyondan 12 ay sonra bile
salmonel1a'ların mevcut olduğunu bildiren müellifler vardır. Lütje (I3), bunda
suda yüzen proteinli maddelerin özel bir roloynadığını belirtmektedir. Pro-
teinli maddelerin küçük parçacıklarına yerleşen salmonel1a'lar onlarla birlikte
dibe çökerler. Po hı (I 5), salmonel1a'ların biyolojik temizleme tesislerinin
(çöktürme havuzları) tabanında uzun müddet yaşadıklarını tesbit edebilmiştir.
Salmonella'larla bulaşmış bir su, Rasch (16, 17, 18), Lütje ve Rasch (14), Abel
(I) ve diğer müelliflerin neşriyatında belirtildiği gibi sadece içilmekle değil,
ayni zamanda gıda maddeleriyle temas ederek salmonel1oz'a sebebiyet vermek-
tedir.

Bulaşık suların mikroplarından temizlenmesine yarayan tasfiye tesislerinin
hijiyen pakımından oynadığı rol büyüktür. Böyle tasfiyehanelerin kurulması
ve çalışma tarzları hakkında İmhoff(4), Jordan (6), İnal (5). Leber (9), Liebmann
(rı), Strauch (25,26) ve Wagemann (28) geniş mallimat veriyorlar. Biz araştır-
malarımızia biyolojik bir tasfiye tesisinin samonella'ları tutup tutmadığını
ve nehirlerin enfeksiyonunu kat'i surette önleyip önlemediğini tesbite çalıştık.
Suları sistematik olarak muayene edilen tasfiyehanenin yapılış şekli aşağıdaki
gibiydi:

Bir toplayıcı kanal vasıtasıyla temizleme tesisine ulaştmlan artık sular
evvela bir kum havuzuna (koni şeklinde) girerler. Kum havuzundan geçen
sular ç?ktürme havuzuna akıtılır. Çöktürme havuzunun tek bir kanala açılan
iki çıkış noktası vardır.

Kirli sular temizlendikten sonra bu kanal vasıtasil'le bir nehre dökülürler.
Muayeneler kademeli kontrol şeklinde yapıldı. Önce şehirden tasfiyehaneye
gelen suların salmonella ihtiva edip etmediği incelendi.

Bu maksatla muhtelif gün ve zamanlarda şehir bulaşık sularının kum havu-
zuna döküldüğü yerden (A) 18 su numunesi alındı. Müteakip 18 su numunesi
bulaşık suların kum havuzunu geçip çökeltme havuzuna döküldüğü yerden
(B) alındı. Çökeltme h~vuzunun çıkış noktalarından (C ve D) i 8'er su nümunesi
ve ana kanalın nehre döküldüğü yerden (E) de i 8 numune muayeneye tabi tutul-
du. Nümuneler, her denemeden önce sıcak su'ile yıkanmış ve müteakiben 2 saat
müddetle bir sıcak hava sterilizatöründe 160°C'de sterilize edilmiş, yontulmuş
cam kapaklı cam şişelerle alındı. Şişeler bir tutucu alet vasıtasıyla numunelerin
alınacağı suya sokuldu ve şişelerin doldurulması cam kapak uzaklaştırıldı.

Sediment'in muayene edilecek_ materialde müsavi miktarda dağılmasını
temin için şişeler enstitüde iyice çalkalandı. Muayenesi yapılacak su ıo'ar
mL. lik miktarlar halinde santrifüj tüplerine yerleştirildi. Santrifüj tüplerine de
nümune şişelerine verilen protokol numaraları konuldu. Su numuneleri 2000 de-
virde 30 dakika müddetle santrifüj e edildi. üst kısımdaki sıvı kısmı döküldükten
sonra bir numuneye tekabül eden 3 santrifüj tüpünün sediment'i 50 mL.
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Tetrathionatboil\on'una konuldu. Tetrathionatbouillon'u 12 saat 37° c' de
etüvde bırakıldı (zenginleştirme). Sonra balonlar dışarı alınarak iyice çalkalandı.
İki adet Malachitgrün - Laktose - 'Agar vasatı alındı ve bunlardan birine balon-
daki materialden 5 öze; diğerine 2 öze alınıp sürüldü. Ayni öze'lcrle yeniden
material alınmaksızın iki adet Bromkresolpurpur - Laktose - Agar vasatına da
ekim yapıldı. Ekilen bu katı besi vasadarı 24 saat 37° c' de etüvde bırakıldılar.
Sonra, salmonella şüphesi veren kolonilcr bakımından incelendiler. Şüpheli
koloniler polivalan serumla tecrübe agglutinasyon'a tabi tutuldular. Polivalan
serum, S. _schottmuelleri, S. typhimurium, S. abortivoequina, S. cholerae
suis A Amerika ve Kunzendorf, S. ne\vport, S. cnteritidis - jena ve jensen,
S. london serumlarının birleştirilmesinden meydana gelmiş olup laboratu-
varımızda mevcut suş'lar üzerinde aggluninasyon kabiliyeti denenmiştir.

Agglutinasyon veren koloniler bulunca bunları gramla boyadık. Buldu-
ğumuz iyi agglutine olan gram negatif çomaklardan saf kültürler yetiştirdik.
Sonra bunları asılı damla tecrübesinde ve % 8 lik dik agar'da yaptığımız pike
kültürde hareketlilik yönünden inceledik. Bunu müteakip Glukoz, Laktoz,
Sakkaraz, Mannit, Adonit, Salisin ve Tripsinbouillon'dan ibaret renkli dizi'deki
reaksiyonlarını kontrol edip Günther'in VE antijen serisi ile antijen analizine
tabi tuttuk.

Araştırmalarımız aşağıdaki sonuçları verdi

ı. A noktasından alınan i 8 su numunesinden 4' ünün (% 22,22) salmoneııa
ihtiva ettiği tesbit edildi. Aşağıdaki tipler bulundu: S. cholerae suis, S. bran-
dC'nburg, S. typhimurium, s. enteritidis, S. eastboume ve S. panama.

Saydığımız salmonella'lar 4 su numunesinde mcbzul miktarda bulunuyordu.

2. B noktasından alınan 18 su numunesinden ayni şekilde 4' ü (% 22, 22)

salmoneıla ihtiva ediyordu. Şu tipler tesbit edildi: S. cholerae suis (her birinden
iki ştam almak üzere iki su numunesinde), S. newport, S. heide~berg, S. abor-
tm ovis, S . panama ve S. reading.

Bu dört numunede salmonella miktarı }azlaydı.

Kum havuzu pasajından sonra alınan numunelerinde 9 salmonella ştam'ı
bulunduğu halde, çökeitme havuzuna akış noktasında 6 salmoneila stam'ı
bulundu. Ayrıca kum havuzundan sonra alınan numunelerde bulunan salmon-
eila ştam'ları çökeltme havuzuna giriş noktasından alınan numunelerinkine
nazaran başka tipte idiler. B noktasının su numuneleri A noktasından elde
edilenlerden daha fazla salmonella ihtiva ediyordu.

3. C ve D çıkış noktalarından alınan 36 su numunesinden ancak iki tane-
sinde salmonella'lar bulundu. Buna göre su numuneleri % 5,5 nisbetinde
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salmoneıla ihtiva ediyor demektir. Bu numunelerden elde edilen ştam'ların
tip tefriklerini yaparak S. abortus bovis, S. chester bulduk.

Salmoneıla ihtiva eden su numunelerinin herbirinden bir salmonena
kolonisi yetiştirdik. Muayeneler çökeltme havuzlarının iyi bir temizleyici
vazife göidüğünü ortaya çıkardı. Çökeltme havuzunu geçen sulardan alınan
nümuneler salmoneıla nisbetinin % 75 azaldığını göstermektedir. Şu halde
organik maddelerle birlikte dibe çöken salmonella'ların çökeitme havuzunun
tabanında toplanan çamurda bulunması la7.ım gelir. Kontrol maksadıyla
havuzların dibindeki çamur tabakasından nümuneler alındı ve aşağıdaki tipler
bulundu:

S. panama, S. enteritidis. S. heidelberg, S.chester ve S. abortivoequina.

Enterasan olan nokta, bu cıvarda bilinen salmoneıla tiplerindep başka,
bilinmiyen yeni tiplerin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu hal Lerche (ıo)' nin de
belirttiği gibi son senelerde vukua gclen geniş ölçüdeki insan mübadelesinin
bir neticesidir.

4 - Tasfiye tesisinden geçen suların nehre döküldüğü noktadan (E)
alınan numunelerden (I 8) birinden S. schottmuelleri yetişti~ildi. Bu duruma
göre nehre dökülen sular % 5, 55 nisbetinde salmoneıla ihtiva etmektedir. E
noktasından alınan numunelerin verdiği sonuç C ve D noktasıdan alınan
numunelerin sonuçlarına uymaktadır.

Bütün salmoneıla'lar Malachitgrün - Laktose - Agar besi vasatında
yetiştirildiler. Buna karşılık Bromkresolpurpur - Laktose - Agar vasatında
çok sayıda koloni yetiştiği halde tek bir salmonclla kolonisi görülmedi.

Öze t

T - Bir su tasfiyehanesinin süzme derecesini kontrol etmek için muhte-
lif noktalardan alınan su numunelerinin salmonclla'ları ihtiva edip etmedikleri
araştırıldı.

2 - Şehirden tasfiyehaneye gelen sulardan alınan numuneler % 22,22

nisbetinde salmoneıla ihtiva' ediyordu. Bu numunelerde salmonena'lar çok
mebzuldü.

3 - Kum havuzu pasajından alınan numunelerde de % 22,22 nisbetinde
salmoneıla bulundu. Numunelerin salmonella miktarı, tasfiyehaneye giriş
noktasından alınanlardan daha fazla idi. Bunun sebebi, salmoneıla'ların kum
havuzunda üremeleridir.

4 - Çökme havuzundan geçen sulardan alınan numunelerdeki salmonella
nisbeti % 5, 55 olarak bulundu. Demekki salmoneıla'ların büyük kısmı çökehme
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havuzunda tutulmaktadır. Bundan başka alınan numunelerdeki salmoneIla
miktarı çökeitme havuzu pasajından alınan numunelerdekine nisbetle cüz'i
idi. Çünkü muayene ettiğimiz 36 su numunesinden ancak iki tanesinde salmoneI-
la kolonisi yetiştirebildik.

. 5 - Çöktürme havuzlarındaki tasfiyenin iyi olmasına rağmen nehre
dökülen tasfiye edilmiş sulardan aldığımız numunelerin muayenesi salmone!-
la'ların nehir suyuna karıştığını göstermiştir. Nehre karışma noktasından
aldığımız i 8 su numunesinden bir salmoneHa kolonisi elde ettik (% 5,55) .

•
6 - Nehirde cerayan eden biyplojik temizleme olayının cüz'i sayıdaki

salmonella'ları yok edeceğini kabul etmekle beraber, nehir suyunun muhterrıel
bir enfektion'unu önlemek maksadıyla tasfiye edilen artık suların nehre dökül-
meden önce bir dezenfeksiyon tesisinden geçirilerek kimy'asal temizlerneye de
tabi tutulması nı tavsiye ederiz.

Summary

Examination of Effectiveness of a Setting Pond In a Town by
In;estigation of Waste - Water on SalmoneIla

i - Several specimens of water were taken from different parts of
setting ponds.

2 - Waste - water from the town led to the setting po nd contained
salmoneHa in % 22,22.

3 - Af ter passage of the sand - funne! the same content of salmonella
was observed. Apparently salmonella propagated in the sand - funnel.

4 - Specimen taken after sedimentation had only in % 5, 55 positive
findings of salmonella.

5 - İn spite of the expressed effectiveness of the sedimentation salmon:
ella was found in the river in the immediate vicinity of the setting pond.

6 - Although it may be supposed that natural deaning in the river
destroyes the germs, it seems to be appropriate to add chemical disinfectants
to the water in the vicinity of the mouth of setting - ponds.
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