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Amaç: İnsan kulağının duyma sınırları dışında kalan frekanslardaki ses dalgalarının (ultrason) 
sürekli ve aralıklı uygulanmasının, besinlerde ve sularda bulunan indikatör bakterilerden 
Escherichia coli (Gram (-)) üzerindeki öldürücü etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda Escherichia coli ATCC 2592 türü test edilmiştir. Bir gece 
inkübasyona bırakılan bakteriler, Mc Farland standartına (0,5) göre ayarlandıktan sonra 50, 150 
ve 300 koloni oluşturma ünitesi (cfu) olacak şekilde seyreltilmiştir. Ultrasonik homojenizatör ile 
bakteriler üzerine 28 watt 30 kHz ultrason sürekli (1 siklus=1sn) ve aralıklı (0,5 siklus=0,5sn) olarak 
iki farklı parametre şeklinde uygulanmıştır. İki parametrede de 5, 10, 15, 20 ve 30. dakikalarda 
deney ve kontrol gruplarından örnekler alınmış ve uygun besiyerlerine ekilerek bir gece inkübe 
edilmiştir. Bakterilere uygulanacak sonotrotun probun spesifik alanı (A), ultrasonik şiddet (σ), 
ultrasonik doz (d), spesifik enerji (λ) parametreleri belirlenmiştir. Kontrol grubu olarak aynı bakteri 
oranında ultrasona tabii tutulmayan örnekler kullanılmıştır. Her deney 3 kez tekrarlanmıştır.

Bulgular: Bakterilere uygulanacak sonotrotun probun spesifik alanı 0,3846, ultrasonik şiddet 
72,7934 ultrasonik doz 0,28, spesifik enerji 1,68 (50 cfu için), 0,56 (150 cfu için), 0,28 (300 cfu 
için) olarak hesaplanmıştır. 0,5 siklusta; uygulama süresi arttıkça bakteri ölüm oranının arttığı ve 
özellikle 20. dakikadan itibaren artışın daha fazla olduğu gözlenmiştir. 50, 150 ve 300 cfu olarak 
hazırlanan kültürlere 5, 10 ve 15 dakika ultrason uygulanmasıyla konsantrasyona bağlı olarak bakteri 
ölüm oranlarının azaldığı, 20. dakikadan itibaren ise 300 cfu içeren kültürde artmaya başladığı ve 
30. dakikada 50 ve 300 cfu içeren kültürlerde bu oranların birbirlerine çok yaklaştığı (%63 ve 
%60) görülmüştür. 1 siklusta ise 0,5 siklusta olduğu gibi süreye bağlı olarak bakteri ölüm oranında 
lineer bir artışın olduğu belirlenmiştir. Yine test edilen bakteri sayıları arttığında ölüm oranlarının 
azaldığı ancak bu oranın 0,5 siklusa göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. 20. dakikadan sonra 
0,5 siklustaki gibi daha fazla ölüm oranı görülmüş ancak 1 siklus ultrason uygulandığında 5, 10 
ve 15. dakikalarda da etkili olmuştur. 30. dakika uygulanan ultrason 50 ve 150 cfu içeren kültürler 
üzerinde %99, 300 cfu bakteri içeren kültürde %96 oranında etkili olmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Bakteriler üzerine ultrason sürekli veya aralıklı olarak uygulandığında, sürekli 
uygulamanın aralıklarla uygulamaya göre öldürücü etkisinin daha fazla olduğu ayrıca, bakteri 
kültürlerinin uzun süreli ultrasona tabi tutulması ile ölüm oranlarının da zamanla daha fazla arttığı 
görülmüştür. 
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