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Amaç: İzmir’deki marketlerden temin edilen pastırma, dana eti ve hazır köfte örnekleri E. coli 
O157 mevcudiyeti yönünden araştırılmıştır. Bu amaçla toplanan et ve et ürünleri immunomanyetik 
seperasyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Analizler için İzmir’de çeşitli marketlerden toplanan 22 adet pastırma, 26 
adet dana eti, 25 adet hazır köfte olmak üzere toplam 73 örnek kullanılmıştır. 

Örnekler, novobiyosin eklenmiş Modified Tryptic Soy Broth (mTSB) zenginleştirme ortamında 
41,5°C’de 18-24 saat arası inkübe edilmiştir. Ardından zenginleştirme besiyerinde gelişen hedef 
mikroorganizmalar için immunoseperasyon aşaması uygulanmıştır. Bu aşamada manyetik 
taşıyıcılar üzerine tutturulmuş antikorların hedef mikroorganizma hücrelerini tutabilmesi 
sağlanmıştır. Manyetik seperasyon standı kullanılmış ve hazırlanan yıkama solüsyonu ile hedef 
dışı mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla yıkama aşamaları üç kez tekrarlanmıştır. 
Elde edilen sıvıdan Sorbitol Agar MacCONKEY (SMAC) petrilerine ekim yapılmıştır. 35°C’de 
18-24 saat inkübasyonun ardından petriler yorumlanmıştır. Petrilerde gri-füme rengi kolonilerin 
görülmesi halinde şüpheli koloniler E.coli O157 lateks test ile doğrulamaya alınmıştır. Pozitif sonuş 
çıkması örnekte E.coli O157 varlığını göstermiştir.

Bulgular: Toplamda 73 adet örnek analize alınmıştır. Bunlardan 2 adet hazır köfte örneğinde 
(%2,7) E.coli O157 içerdiği tespit edilmiştir. Sonuçlar E.coli O157 lateks test ile doğrulanmıştır. 
Geri kalan 71 örnekte E.coli O157 tespit edilememiştir.

Sonuç: Gıda ürünlerinde, birçok farklı türde mikroorganizmanın olması ve bunların birbirleri 
ile rekabete girmesi E.coli O157’nin tespitini güçleştirmektedir. Bunlar arasında E.coli Tip 1, 
Enterobacter spp., Citrobacter spp., E.coli O157’ nin varlığını maskeleyip, yanlış negatif sonuçların 
çıkmasına neden olabilmektedir. 

Moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve immunoloji uygulamalarını yapısında birleştiren 
immunomanyetik seperasyon yöntemi ile E. coli O157 dışındaki E. coli serogrupları elimine 
edilmektedir. Bu yöntem ile örnekte çok az sayıda hedef mikroorganizma olsa bile tespit edilebilme 
olasılığının arttırılması hedeflenmiştir.
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