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içinde tutulmalıdır. Hastalığa yakalanma riskleri 
fazla olanlar bunun bilincinde olmalılar.  

Cryptosporidiosis’in tanısı iki şekilde olur. 
Birincisi gaitada kistlerin bulunması, ikincisi ise 
gastrointestinal mukozo biyopsisi. Bu enfeksiyon 
tevdisinde etken bir ilaç yoktur. Son zamanlarda 
SPİRAMYCİN %25 oranında fayda sağladığı 
bildirilmiştir. AIDS’in geç döneminde tedavisi 
mümkün değildir. Moleküler düzeyde çalışmalar 
yapılmaktadır.  

Sonuç olarak Cryptosporidiosis klinik, 
epidemiyolojik ve halka sağlığı bakımından 
oldukça önemli bir hastalıktır. İnsanlarda, 
hayvanlarda, tüm dünyada yaygın olarak 
bulunduğundan infeksiyonun önlenmesi güçtür. Bir 
yandan AIDS hastalığının hızla yayılması diğer 
yandan da hastalarda çok sık olarak görülen 
Cryptosporidium enfeksiyonlarının etkili bir 
tedavisinin olmayışı konuya verilen önemi daha da 
arttırmalıdır. Bu nedenle de bu enfeksiyonlardan 
korunma yollarını bilmeli ve buna göre önlem 
alınmalıdır.  
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Azaplı Gölü, Türkiye’nin Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki Adıyaman ilindedir. Göl, 
uzun süre şehirsel atık sular için bir araç gibi 
görülmüş ve kanalizasyon suları göle boşaltılmıştır. 
Şehirsel gelişimle birlikte şehir ve çevresinde su 
kullanımına olan ihtiyaç artmış, temiz su temini ve 
atık sular bir problem olarak ortaya çıkmıştır. 
Çalışmada, Azaplı Gölü’nde evsel, zirai kaynaklı 
kirlenmenin bakteriyolojik boyutları araştırılmıştır. 

Azaplı Gölü’nde 4 ayrı istasyon 
belirlenmiş, su örnekleri pH ve sıcaklığı ölçülerek 
alınmıştır. Steril şişelerle gölün uygun derinlikteki 
yerlerinden alınan su örnekleri soğuk zincirle 
laboratuara getirilmiştir. Toplam aerob bakteri 
sayısı nutrient agara ekim metoduyla, toplam 
koliform sayısı MPN yöntemiyle, fekal koliform 
sayısı Eıjıkman testi sonucunda saptanmıştır. 

Azaplı Gölü sularından izole edilen E.coli 
suşlarının antibiyotiklere olan dirençlilikleri ve 
beta-laktamaz aktiviteleri araştırılmıştır. Bauer 
Kirby Disk Diffuzyon metotuyla çalışılan 
antibiyogram testlerinde kullanılan antibiyotikler 
ise şunlardır; 1) Meropenem, 2) Amoxicillin, 3) 
Penicillin, 4) Nitrofrantoin, 5) Cefazdin, 6) 
Cefoxitin, 7) Ceftriaxone, 8) Gentamicin, 9) 
Tetracycline, 10) Streptomycin, 11) 
Chloromphenicol ve 12) Oflaxacin’dir. Oluşan 
inhibisyon zonları NCCLS’ye değerlendirilmiştir. 
Bakterilerin Slide İodometrik Metoduyla Beta-
laktamaz üretip üretmedikleri araştırılmıştır. İzole 
edilen E.coli suşlarında araştırmada kullanılan 
bütün antibiyotiklere hassas suş bulunamamıştır. 
Ayrıca, in vitro yüksek oranda penicillin ve 
ceftriaxone direnç gösterir iken, en düşük frekansda 
antibiyotik dirençliliği de meropenem, gentamicin, 
chloramphenicol ve oflaxacin’e karşı gösterdikleri 
saptanmıştır. Toplam 10 suştan 5’inin Beta-
laktamaz positif olduğu bulunmuştur. 

Azaplı Gölü bentik organizma gruplarını 
belirlemek için Ekmann kepçesi ile belirlenen 
istasyonlardan çamur örneği alınmıştır. Çamur 
örnekleri laboratuara getirilerek değişik göz 
açıklığına sahip eleklerden süzülerek organizmalar 
bir pens yardımı ile ayıklanmışlardır. Daha sonra 
ayıklanan organizmalar %4’lük formaldehid 
solüsyonunda fiske edilmişlerdir. Ayıklanan 
organizmaların teşhisleri Edmondson, 1975,  
Bouchard, 2004’a göre yapılmıştır. Organizma 
grupları; Chironomus sp., Lymnae stagnalis, 
Anodonta sp,  Tubifex sp. larvaları olduğu 
belirlenmiştir. Chironomus  larvalarının bazı türleri 
göllerde ötrifikasyonu gösteren 
biyoindikatörlerdendir. 

Bulgularımız sonucunda, şehirsel ve zirai 
kaynaklı bir kirlenmenin olduğunu ve yeterli arıtma 
işlemine tabi tutulmadan göl suyuna boşaltılan sıvı 
ve katı atıkların dirençli E.coli’lerin ortaya 
çıkmasını teşvik ettiğini ortaya çıkmaktadır. 
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