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Özetçe—Bu çalÕúmada bakÕr ve gümüú yüzey üzerine
kültüre edilmiú patojenik olmayan Escherichia coli (E.coli)
ATCC 11230 bakterisinin tutunumunun incelenmesi
amaçlanmÕútÕr. BakÕr ve gümüú yüzeylerine bakteri
tutunabilme özellikleri yüzey farklÕlÕklarÕna ba÷lÕ olarak
incelenmiútir. Gümüú elektrot, pürüzsüz bakÕr levha ve ince
kÕvrÕlmÕú pürüzlü yapÕda olan bakÕr tel üzerine E.coli
bakterisi ekilmiútir. Yüzey tutunumunun incelenmesi ikili
elektrot yapÕsÕ (ÇalÕúma elektrodu ve referans elektrodu) ile
sa÷lanmÕútÕr.
Elektrotlardan
elde
edilen
sinyaller
Enstrumantasyon Kuvvetlendiricisi ile kuvvetlendirilmiútir.
Deneyler sonucunda, gümüú yüzeylere bakteri tutunumu
görülmezken, bakÕr yüzeylere tutunum gerçekleúmiú ve en
fazla tutunum bakÕr telde gözlemlenmiútir. Bu çalÕúma ile
mevcut bakteri varlÕ÷ÕnÕn tespit edildi÷i yöntemlere alternatif
daha basit bir yöntem geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.

I. GøRøù
Escherichia coli ilk kez 1885 yÕlÕnda Theodor Escherich
tarafÕndan çocuk dÕúkÕsÕndan izole edilip tanÕmlanan ve
üzerinde en çok çalÕúÕlan ve genetik yapÕsÕ en iyi bilinen
mikroorganizmadÕr. E. coli Enterobacteriaceae ailesinin
Escherichia cinsine ait katalaz pozitif, oksidaz negatif,
fermentatif özelli÷e sahip sporsuz, kÕsa, çubuk úeklinde
gram-negatif koliform bakterilerdir. ønsanlarÕn ve sÕcakkanlÕ
hayvanlarÕn normal ba÷Õrsak florasÕnÕn bir üyesidirler.
AlÕnan bir örnekte E. coli’ye ve/veya fekal koliform
bakterilere rastlanmasÕ oraya do÷rudan ya da dolaylÕ olarak
dÕúkÕ bulaútÕ÷ÕnÕn ve yine ba÷Õrsak kökenli di÷er
patojenlerin de olabilece÷inin bir göstergesidir. Bu nedenle
hiçbir gÕda maddesinde, içme ve kullanma sularÕnda,
denizlerde ve göllerde E. coli ve fekal koliform bulunmasÕna
izin verilmemektedir [2, 3].

Anahtar Kelimeler — Escherichia coli; ATCC 11230;
tutunum; elektrot.

E. coli, fekal kontaminasyonun bir göstergesi olmasÕ
yanÕnda genetik yapÕsÕ en iyi bilinen canlÕ olma özelli÷ine
de sahiptir [4, 5]. SuúlarÕnÕn birço÷u zararsÕz olan bu
bakterinin bazÕ patojenik tipleri (ETEC, EPEC gibi), insan
ve hayvanlarda sonucu ölüme kadar giden ishallere, yara
enfeksiyonlarÕna, menenjit, septisemi, artheriosklerosis,
hemolitik
üremik
sendrom
(HUS),
trombotik
trombositopenik purpura(TTP), hemorojik kolitis ve çeúitli
immünolojik hastalÕklar vb. gibi hastalÕklara ve salgÕnlara
sebep olabilmektedir [6].

Abstract— In this study, investigation of non-pathogenic
Escherichia coli (E.coli) ATCC 11230 bacteria adsorption on
copper and silver surfaces was aimed. Characteristics of
bacteria adsorption on copper and silver surfaces were
investigated based on surface morphologies. E.coli bacteria
were cultured on silver electrode, smooth copper plate and
folded rough copper wire. Investigation of surface adsorption
was obtained by double electrode topology (working electrode
and reference electrode). Signals from electrodes were
amplified by Instrumentation Amplifier. As a results of
experiments, it was found that bacteria were not attached to
silver electrode. However, bacteria were attached to copper
surfaces and maximum attachment was observed on copper
wire. With this study, it was tried to develop an alternative
and easier method with respect to available bacteria detection
systems.

Patojenik ve patojenik olmayan E.coli türlerinin
tanÕsÕnda kullanÕlan yöntemler üç baúlÕk altÕnda toplanabilir
[7] :
i. Do÷rudan bakteri tespiti: Vücuttan alÕnan
örneklerden kültür yapÕlarak izole edilen serotiplerin
belirli hedeflere gösterdikleri tepkiler biyokimyasal
olarak incelenmektedir. Bir baúka yöntem olarak
immuno-manyetik ayÕrma ise ön zenginleútirme
iúleminin ardÕndan antikor kaplÕ manyetik boncuklarla
inkübasyon ve sonrasÕnda manyetik ayÕrma úeklinde
gerçekleútirilmektedir. KullanÕlan yöntemlerin süresi,

Keywords — Escherichia coli; ATCC 11230; adsorption;
electrode.

978-1-5090-2386-8/16/$31.00 ©2016 IEEE

197

27-29 Ekim 2016

IC Hotel Santai Family Resort, Antalya

Biyomalzeme 1

2. Gün / 28 Ekim 2016, Cuma
katÕlaúmaya
bÕrakÕlmÕú
ve
kullanÕlÕncaya
buzdolabÕnda muhafaza edilmiútir.

inkübasyon ve kültür süresine ba÷lÕ olup, bir günü
aúabilmektedir.
ii. Vücuttan alÕnan örneklerde antijen tespiti:
Poliklonal anti-serotip antikorlarÕ kullanÕlarak yapÕlan
direkt immunoflorasan boyama yönteminde sonuç iki
saat içerisinde elde edilebilmektedir. Enzim
immunolojik testlerden biri olan ELISA ile bir saat
içerisinde sonuca ulaúÕlabilmektedir. Belirli serotipe
özgü olmalarÕ ve maliyetli olmalarÕ dezavantajlarÕ
arasÕndadÕr.

kadar

B. E. coli çözeltisinin hazÕrlanmasÕ:
Saf E. coli kültürü, 50 L E. coli’nin LB Broth besi yeri
içerisinde çözündükten sonra 37ºC’de 18 saat
geliútirilmiútir. Bu çözeltiden 1 mL ependorf tüpüne
alÕnarak 7 dakika boyunca 11000 devirde oda sÕcaklÕ÷Õnda
santrifüjlenmiútir. SafsÕzlÕklar uzaklaútÕrÕldÕktan sonra E.
coli Fosfat tamponlu tuz çözeltisi (Phosphate buffered saline
-PBS) tampon çözeltisinde yÕkanÕp tekrar PBS tampon
çözeltisinde çözülmüútür.

iii. Virülans faktörlerinin saptanmasÕ: Moleküler

yöntemler kullanÕlarak genetik tespit, immunolojik
yöntemler
kullanÕlarak
toksijenik
tespit
yapÕlabilmektedir. Hücre kültürü sitotoksisite yöntemi
bir dönem ‘altÕn standart’ olarak kullanÕlmasÕna ra÷men
rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarÕnda uygulanmasÕnÕn
zor olmasÕ ve iki-üç günlük süresi ile yerini daha pratik
yöntemlere bÕrakmÕútÕr. ELISA testleri, aglütinasyon
yöntemleri ve PCR da kullanÕlabilmektedir. Bu
yöntemler tespitte belirli serolojik türe özgü olmasÕ,
zaman alÕcÕ ve uzman personel gerektirmesinden dolayÕ
rutin
mikrobiyoloji
laboratuvarlarÕnda
kullanÕlamamaktadÕr.

Gümüú ve bakÕr plakalara ekim iúlemi:
FarklÕ morfolojiye sahip yüzeylerin de E.coli bakterisi
K11230 suúuna duyarlÕlÕ÷ÕnÕ incelemek için gümüú elektrot
ve iki bakÕr yüzey besi yerinin içerisine gömülerek
üzerlerine ekim yapÕlmÕútÕr. BakÕr yüzeyler, pürüzsüz ince
levha ve di÷eri ise ince teldir. BakÕr levhanÕn yüzey alanÕ ~
6 cm2 iken bakÕr telin uzunlu÷u ise ~ 30 cm’dir. BakÕr tel,
yüzey alanÕnÕ geniúletmek ve girinti ve çÕkÕntÕlar oluúturmak
için dairesel olarak kÕvrÕlarak kullanÕlmÕútÕr.

C.

D. Enstrümantasyon devresi tasarÕmÕ:
Enstrümantasyon kuvvetlendiricileri küçük fark
gerilimlerinin ölçümlerinde, ortak iúaret bastÕrma oranÕ
(CMMR) yüksek olan bir elemandÕr. Bu yüzden
elektrotlarda oluúan fark gerilimini yükseltmek için 500 kat
kuvvetlendiren
enstrümantasyon
kuvvetlendiricisi
kullanÕlmÕútÕr. Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi devresi
ùekil 1’de, kuvvetlendirme katsayÕsÕ ise (1) ile verilmiútir.

Bu çalÕúmada bakÕr ve gümüú yüzey üzerine patojenik
olmayan Escherichia coli (E.coli) ATCC 11230 bakterisinin
tutunumunun incelenmesi amaçlanmÕútÕr. BakÕr ve gümüú
yüzeylerine bakteri tutunabilme özellikleri yüzey
farklÕlÕklarÕna ba÷lÕ olarak incelenmiútir. Gümüú elektrot,
pürüzsüz bakÕr levha ve ince kÕvrÕlmÕú pürüzlü yapÕda olan
bakÕr tel üzerine E.coli bakterisi ekilmiútir. Yüzey
tutunumunun incelenmesi ikili elektrot yapÕsÕ (ÇalÕúma
elektrodu ve referans elektrodu) ile sa÷lanmÕútÕr.
Elektrotlardan elde edilen sinyaller Enstrumantasyon
devresi ile kuvvetlendirilmiútir. Deneyler sonucunda,
gümüú ve bakÕrÕn antimikrobiyal özellikte olmasÕna ra÷men
bakterinin gümüú elektroda tutunmadÕ÷Õ gözlemlenirken
bakÕr yüzeylere tutunum gerçekleúmiú ve en fazla tutunum
bakÕr telde gözlemlenmiútir. Bu çalÕúma ile E. coli’ nin farklÕ
yüzeylerdeki tutunumu ikili elektrot yapÕsÕyla incelenmiú
olup, mevcut bakteri varlÕ÷ÕnÕn tespit edildi÷i yöntemlere
alternatif daha basit bir yöntem geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Patojenik olmayan tür ile yapÕlan çalÕúmalardan elde edilen
anlamlÕ sonuçlara binaen çalÕúmalar patojenik ve toksijenik
türler ile devam edecektir.
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II. MATERYAL VE METOD
A. Besiyerlerinin hazÕrlanmasÕ
LB Agar E.coli’nin geliútirilmesinde kullanÕlmÕútÕr. 14.8
g LB agar tartÕlmÕú ve deiyonize su ile 400 mL’ye
tamamlanmÕútÕr.
KarÕútÕrÕlarak
homojen
duruma
getirildikten sonra otoklavda 121°C’de bir saat steril
edilmiútir. HazÕrlanan besi yeri petri kaplarÕna dökülerek

ùekil 1. Enstrümantasyon Kuvvetlendiricisi
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ùekil 5. BakÕr plaka üzerine yapÕlan ekimin geliúme sonrasÕ
ùekil 2. Deneysel çalÕúmanÕn genel úemasÕ
Tablo 1. ølk ölçüm ve 15 dakika sonra alÕnan ölçüm sonuçlarÕ

Ölçümler, 0.067 M PBS tampon çözeltisi içerisinde
gerçekleútirilmiútir. Deneysel çalÕúmanÕn úematik gösterimi
ùekil 2 ‘de verilmiútir.

Ölçüm SonuçlarÕ
Sensör Yüzeyi
Sensör yüzeyi
boú iken

III. BULGULAR VE SONUÇLAR

Ekim iúlemi sonucunda besi yeri içerisinde bulunan gümüú
elektrot ve bakÕr yüzeylerde geliúen E.coli ùekil 3-5’de
görülmektedir. Bakteri hücreleri genç evrede iken ölçüm
yapÕlmÕú ve sonuçlar kaydedilmiútir. Hücre metabolizma
faaliyetlerinin tespite etkisini gözlemlemek için aynÕ ölçüm
15 dakika sonra tekrarlanmÕútÕr. Deneylere ait sonuçlar
Tablo 1’de verilmiútir. Besi yerinden çÕkarÕlan yüzeyler
üzerinde bulunan bakterilerin metabolizma faaliyetleri
azalmasÕna ba÷lÕ olarak elde edilen ölçümlerde %80-90
oranÕnda azalma gözlemlenmiútir.

Gümüú yüzey
BakÕr Levha
BakÕr Tel

ølk Ölçüm

15 dk Sonra AlÕnan
Ölçüm

-27.8 V

-27.8 V

-5.4 V

-12.4 V

34.8 V
39.7 V

4.39 V
7.4 V

IV. TARTIùMA
YapÕlan çalÕúmada, gümüú yüzeyin ve farklÕ morfolojide
olan bakÕr yüzeylere E.coli bakterisi K11230 suúunun
tutunumu incelenmiútir.

ùekil 3. Gümüú elektrotlara yapÕlan ekimin geliúme sonrasÕ

Gümüúün antimikrobiyal özelli÷inden dolayÕ gümüú
üzerinde fazla geliúme göstermedi÷i, bakÕrÕn gümüúe göre
daha düúük antimikrobiyal özelli÷i olmakla birlikte bakÕr
yüzeylerde bakteri ço÷almasÕ gözlemlenmiútir. FarklÕ
morfolojide olan bakÕr yüzeylerinde ise tutunma oranlarÕ
de÷iúiklik göstermiútir. Ölçüm sonuçlarÕndan en fazla
bakteri tutunumun ince kÕvrÕlmÕú bakÕr telde oldu÷u
görülmüútür. Bunun sebebi, yüzey inceli÷i azaldÕkça;
girinti, çÕkÕntÕ ve yüzey pürüzlülü÷ü arttÕkça bakterilerin
yüzeylere tutunumunda da artÕú olmasÕ ile birlikte koloni
oluúturarak yüzey filmi oluúturma kapasitesinin
artmasÕndandÕr [8-10] .
Sonuç olarak, mevcut bakteri varlÕ÷ÕnÕn tespit edildi÷i
yöntemlere alternatif olarak daha basit bir yöntem
geliútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Gelecek çalÕúmalarda daha fazla
sayÕda gümüú ve bakÕr yüzeyi kullanÕlarak elde edilen
sonuçlara göre farklÕ gruplar arasÕnda anlamlÕ farklÕlÕk
oluúturup oluúturmadÕ÷Õna göre istatistiksel olarak
de÷erlendirilecektir.

ùekil 4. BakÕr tel üzerine yapÕlan ekimin geliúme sonrasÕ

199

27-29 Ekim 2016

IC Hotel Santai Family Resort, Antalya

Biyomalzeme 1

2. Gün / 28 Ekim 2016, Cuma
KAYNAKÇA

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]
[10]

Perna, N. T., G. Plunkett, V. Burland, B. Mau, J. D. Glasner,
D. J. Rose, G. F. Mayhew, P. S. Evans, J. Gregor, and H. A.
Kirkpatrick, "Genome sequence of enterohaemorrhagic
Escherichia coli O157: H7", Nature, 409(6819): p. 529-533,
2001.
Edberg, S., E. Rice, R. Karlin, and M. Allen, "Escherichia coli:
the best biological drinking water indicator for public health
protection", J. Appl. Microbiol., 88(S1), 2000.
Griffin, P. M. and R. V. Tauxe, "The epidemiology of
infections caused by Escherichia coli O157: H7, other
enterohemorrhagic E. coli, and the associated hemolytic
uremic syndrome", Epidemiol. Rev., 13(1): p. 60-98, 1991.
Blattner, F. R., G. Plunkett, C. A. Bloch, N. T. Perna, V.
Burland, M. Riley, J. Collado-Vides, J. D. Glasner, C. K. Rode,
G. F. Mayhew, J. Gregor, N. W. Davis, H. A. Kirkpatrick, M.
A. Goeden, D. J. Rose, B. Mau, and Y. Shao, "The Complete
Genome Sequence of Escherichia coli K-12", Science,
277(5331): p. 1453-1462, 1997.
Lee, H., E. Popodi, H. Tang, and P. L. Foster, "Rate and
molecular spectrum of spontaneous mutations in the bacterium
Escherichia coli as determined by whole-genome sequencing",
Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(41): p.
E2774-E2783, 2012.
Kaper, J. B., J. P. Nataro, and H. L. Mobley, "Pathogenic
escherichia coli", Nature Reviews Microbiology, 2(2): p. 123140, 2004.
Valderrama, W. B., E. G. Dudley, S. Doores, and C. N. Cutter,
"Commercially Available Rapid Methods for Detection of
Selected Foodborne Pathogens", Crit. Rev. Food Sci. Nutr.: p.
00-00, 2015.
An, Y. H. and R. J. Friedman, "Concise review of mechanisms
of bacterial adhesion to biomaterial surfaces", J. Biomed.
Mater. Res., 43(3): p. 338-348, 1998.
Hori, K. and S. Matsumoto, "Bacterial adhesion: From
mechanism to control", Biochem. Eng. J., 48(3): p. 424-434,
2010.
Palmer, J., S. Flint, and J. Brooks, "Bacterial cell attachment,
the beginning of a biofilm", J. Ind. Microbiol. Biotechnol.,
34(9): p. 577-588, 2007.

200

