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Kıymada Escherichia coli O157:H7 Serotipi ve Refakatçi
Floranın Işınlama ile İndirgenmesi 1
A. Kadir Halkman2, Hilal B. Doğan (Halkman)3, Nizamettin Yazıcı4
Özet: E. coli O157:H7 serotipi bugün için bilinen en önemli gıda kaynaklı patojen
bakteri olup, özellikle hamburger pişirmede uygulanan standart ısıl işlem ile kolaylıkla
öldürülmektedir. Bununla beraber, yetersiz ısıl işlem sonucunda her yıl pek çok
salgına neden olmaktadır. Bu nedenle başta ABD olmak üzere pek çok ülkede
kırmızı etin ışınlanması gündeme gelmiştir. Bu araştırmada her biri beşer adet olmak
üzere E. coli tip 1, Citrobacter freundii, Hafnia alvei, Enterobacter spp., E. coli
O157:H7 ile iki adet E. coli O157:nH7 serotipi LST Broth besiyerinde ayrı ayrı
geliştirilip, 60Co kaynağında 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 ve 1,0 kGy dozlarında ışınlanmıştır. 2
tekerrürlü olarak yapılan denemelerin sonunda D10 değerleri sırası ile refakatçi
bakteriler için 0,45; 0,27; 0,24; 0,34; 0,35 ve toplam 7 E. coli O157 serotipi için 0,35
kGy bulunmuştur. E. coli tip 1 'in E. coli O157 serotiplerine göre ışınlamaya daha
dirençli çıkması üzerine ikinci aşamada E. coli tip 1 'in E. coli O157 serotipleri analizi
yerine indikatör olarak kullanılması düşünülmüş, kıyma örneklerine 107 EMS/g
düzeyinde E. coli O157 ve 105 EMS/g düzeyinde E. coli tip 1 ilave edilmiş, kıyma
örnekleri aynı ışın kaynağında 1; 1,5; 2; ve 2,5 kGy dozda ışınlanmış, standart
seyreltme işleminden sonra LST+MUG besiyerine EMS yöntemiyle sayım için ekim
yapılmıştır. 37 oC 'da 24 saat süre ile yapılan inkübasyon sonunda gaz ve floresan
ışıma görülen tüpler E. coli tip 1 olarak değerlendirilmiş, gaz görülen tüm tüplerden
SMAC agar besiyerine ekim yapılmıştır. Bu besiyerinde oluşan sorbitol negatif
kolonilere latex testi uygulanmış ve sonuçta karışık kültür halindeki iki bakterinin de
sayıları EMS olarak hesaplanmıştır. Kıymada D10 değerlerinin E. coli O157
serotiplerinde 0,58 kGy ve E. coli O157 serotiplerinde 0,46 olarak bulunması E. coli
tip 1 'in E. coli O157 serotipleri için indikatör bakteri olarak kullanılabileceğini
göstermiştir.
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