
X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,291-301 H.Peşkircioğlu P.K. Yücel 

T R 1 1 0 0 0 3 2 

IŞINLANMIŞ GIDALARIN BELİRLENMESİNDE DEFT/APC 
YÖNTEMİ 

Pelin K. Yücel1*, Turhan Köseoğlu1, Hilal B.D. Halkman2 

'Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Eğitim Merkezi - Ankara 
2Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi - Ankara 

Işınlama gıdalarda bozulma kayıplarının önlenmesi ve hijyenik kalitenin arttırılması için 
uygulanan teknolojik bir işlemdir. Işınlanmış gıdaların ticaretinin arttırılması ve etiketleme 
düzenlemelerine uygunluğunun kontrol edilmesi için basit ve güvenilir yöntemler 
kullanılarak ışınlanmış gıdaların belirlenmesi gerekir. Işınlanmış gıdalardaki mikrobiyel 
popülasyonun özellikleri yöntemlerin geliştirilmesinde temel alınmıştır. DEFT/APC 
mikrobiyolojik bir yöntemdir ve yöntemin esası DEFT kullanılarak elde edilen sayı ile 
APC sayısının karşılaştırılmasına dayanmaktadır. 
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DETECTION OF IRRADIATED FOODS BY THE DEFT/APC 
METHOD 

Irradiation technology is used to prevent the spoilage losses and to improve the hygienic 
quality of foods. Appropriate techniques for the detection of irradiated foods are needed to 
guarantee the proper consumer information and to facilitate the trade of irradiated foods. 
The characteristics of the microbial population of irradiated foods have been used for 
developing detection methods for irradiated foods. This microbiological method is based 
on the comparison of an aerobic plate count (APC) with a count obtained with the direct 
epifluorescent filter technique (DEFT) for the detection of irradiation of foodstuffs. 
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1. GİRİŞ 

Işınlama, gıda muhafazasında ve gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığının 
azaltılmasında büyük yararlar sağlayabilir. Uygulanan doza bağlı olarak ışınlamanın 
uygulama alanları; kırmızı et, kanatlı eti ve deniz ürünlerinin sterilizasyonu; soğutulmuş 
tavuk ve sebzelerin raf ömrünün uzatılması, baharatta bozulma etmeni organizmaların 
azaltılması, patates ve soğanda filizlenmenin önlenmesi, hububatta böceklerin ve 
parazitlerin yok edilmesi, meyvelerde olgunlaşmanın geciktirilmesidir [1]. 

İyonlaştırıcı radyasyon gıdada kimyasal, fiziksel ve biyolojik değişikliklere neden olur. 
Doz, ışınlama sıcaklığı ve depolamada oksijen varlığı veya yokluğu gibi birtakım faktörler 
ışınlamada etkilidir. 

Tüketicinin korunması, teknolojinin yanlış amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve 
ışınlanmış gıdaların ticaretinin arttırılması için ışınlanmış gıdaların ve uygulanan dozların 
belirlenmesinde uygun yöntemler gereklidir. Işınlanmış gıdalarda, mikrobiyel 
popülasyonun karakteristikleri, ışınlanmış gıdaların tespitine yönelik yöntemlerin 
geliştirilmesi için kullanılmıştır [2,3]. 

2. GELİŞME 

2.1. Işınlama 

Işınlama patojen ve/veya bozulma etmeni mikroorganizmaların azaltılması ve/veya inhibe 
edilmesinde etkili ısıl olmayan bir gıda işleme tekniğidir. 

Gıda ışınlama, önceden paketlenmiş ya da yığın halindeki gıdaların gama ışınlan, X 
ışınları veya elektronlar gibi iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakılma işlemidir. Işınlanmış 
Gıdaların Kodeks Genel Standartlarına göre, gıda teknolojisinde kullanılacak iyonlaştıncı 
radyasyon; 

- yüksek eneıjili fotonlar (60Co veya 137Cs radyoaktif izotopların gama ışınlan) 

- X ışınları (5 MeV enerjiye sahip makineler) 

- 10 MeV eneıjiye kadar hızlandırılmış elektronlardır (elektron demeti tarafından üretilen 
beta ışınlan) [4], 

Bu ışınlama kaynaklan, gıdada radyoaktiviteyi indüklemez. Gıda ışınlama için uygulanan 
iyonlaştırıcı radyasyonun enerjisi, gıdada çekirdekleri parçalayacak kadar yüksek değildir. 

2.2. DEFT/APC Yöntemi 

Otların ve baharatlann ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesi için mikrobiyolojik eleme 
yöntemi olan Doğrudan Epifloresans Süzme Tekniği ve geleneksel Aerobik Plaka Sayımı 
kullanılmaktadır. Yöntem ışınlamaya özgü olmadığı için şüphelenilen gıdanın ışınlanıp 
ışınlanmadığının saptanması için standartlaştınlmış bir yöntem (örneğin; TS EN 1788, TS 
EN 13751) kullanılarak pozitif sonuçların doğrulanması tavsiye edilir [5], 
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DEFT sayısı, işlenmiş ya da işlenmemiş bahar örneğinde canlılığı dikkate almaksızın 
kontamine olan toplam mikroorganizma sayısını gösterir. APC agar petrisinde koloni 
oluşturabilen canlı mikroorganizmaların sayısını verir ve koloni oluşturma birimi olarak 
ifade edilir. Örnekler ışınlandığında çoğu canlı mikroorganizma ölür ve DEFT/APC oranı 
artar. İki sayının oranı örneğin ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesi için kullanılır. 

5 kGy ile 10 kGy arasındaki dozlar ile ışınlanmış olan baharatların DEFT sayısı ve APC 
sayısı arasındaki fark genellikle 3 ile 4 log birimi veya üzerindedir [5], 

Mikroorganizmalar, 450 nm ile 490 nm arasındaki mavi ışık aydınlatması altında turuncu 
ve turuncu-san fîoresans veren akridin oranj ile boyanır. Bu mikroorganizmalar 
epifloresans mikroskobu kullanarak DEFT sayısını vermesi için sayılır. Bununla birlikte, 
ışınlamadan önce canlı olmayan mikroorganizmalar yeşil fîoresans gösterirler ve 
sayılmazlar. 

Işınlama sonucu gözlenen turuncu floresan renk veren hücrelerin sayısı iki popülasyonun 
ölçüsüdür: (a) ışınlamayı takiben canlılığını koruyan organizmalar, (b) ışınlama öncesi 
canlı olan ancak ışınlama ile inaktive olan organizmalar. Işınlanmış gıdaların belirlenmesi 
veya ışınlama öncesi gıdanın mikrobiyolojik kalitesinin göstergesi olarak DEFT/APC 
yöntemi kullanılır. 

DEFT sayımı Pettipher et al. (1980) tarafından ışınlanmış gıdaların belirlenmesinde 
kullanılmıştır [6]. DEFT sayımı APC sayımından yüksek olursa örneğin ışınlanmış veya 
ısıl işlem görmüş olduğu sonucuna varılır. Nihai karar için örneğin ısıl işlem görmediğinin 
bilinmesi gereklidir. Isıl işlem gören gıdalarda gözlemsel değişimler gözlenir. Işınlanmış 
örneğin DEFT sayımı ışınlama öncesi bulunan canlı organizmalann sayısını gösterir [7]. 
Pettipher and Rodrigues (1981) tarafından bazı gram pozitif kokların ısıl işlemi takiben 
canlı olmamasına rağmen turuncu floresan verdiği rapor edilmiştir. Ancak ısıl işlem gören 
ürün, görsel ve duyusal olarak değişikliler gösterir. Bu durum ışınlamış, dondurulmuş veya 
soğutulmuş örneklerde gözlenmez [8]. Betts et al. (1988) tarafından yapılan çalışmalarda 
DEFT sayımında dondurma ile inaktif olan organizmalann yeşil fîoresans verdiği ifade 
edilmiştir. Bu nedenle ışınlanmış örneklerin DEFT/APC ile yanlış belirlenemeyeceği ifade 
edilmiştir. DEFT/APC yöntemi gıdanın ışınlanıp ışınlanmadığının belirlenmesinde bir 
göstergedir ve ışınlanmış üründe ışınlama öncesi düşük mikrobiyolojik kaliteye sahip 
ürünü de tanımlayabilir [7], 

2.3. Işınlanmış Gıdaların Belirlenmesi 

Manninen et al. (1991) farklı bahar türlerinde (örneğin, kırmızı biber, tarçın, zencefil) 
ışınlamanın belirlenmesi için DEFT/APC yöntemini kullanmıştır [9]. 5.0 ve 10.0 kGy'de 
DEFT sayımları sırasıyla 3.9 ve 6.8 ve APC sayımlan ise 5.7 ve 7.5 log birimi arasında 
değişmiştir. Işınlama sonrası depolamanın mikrobiyolojik sonuçlarda etkisi yoktur. Fumige 
edilen örneklere uygulandığında kimyasal analiz olmaksızın yöntem kanşıklığa neden 
olabilir. Bilinmeyen bir işleme tabi tutulan örnek için yöntem ışınlanmış örnekleri 
belirleyebilir; ancak ışınlanmış ve ısıl işlem görmüş ürünleri ayırt edemeyebilir. 

Kore'de, ihraç edilen ve iç piyasada bulunan baharat, Oh et al. (2003) tarafından 
incelenmiştir [10]. Örnekler bozulma etmeni mikroorganizmaların azaltılması için 1.0, 3.0, 
5.0, 7.0 ve 10.0 kGy dozlannda ışınlanmıştır. 3.0 kGy ve daha üzeri dozlar canlı 
mikroorganizmaları etkili bir şekilde elimine etmiştir ve log DEFT/APC oranı artan 
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ışınlama dozu ile kademeli olarak artmıştır. Kore'de toz karabiber ve mercan köşk otu 
hariç diğer baharatta log DEFT/APC oranı 2.5 ve üstünde olduğunda örneklerin en az 3.0 
kGy'de ışınlanmış olabileceği sonucuna varılmıştır 

DEFT/APC yönteminin ışınlanmış fasulyelerin belirlenmesinde de kullanılabileceği 
Kyeung-Nam et al. (2002) tarafından ifade edilmiştir [11]. Soya fasulyesi, kuru fasulye ve 
kırmızı fasulye ile çalışılmıştır. Örnekler 1.0 kGy altındaki dozlarda (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0) 
ışınlanmış ve DEFT/APC yöntemi ile belirlenmiştir. Işınlama ile log DEFT/APC birimleri 
artmıştır. DEFT sayımlan çok az değişmesine rağmen APC sayımlan doz artışlanyla 
azalmıştır. En az 0.5 kGy'de ışınlanan örneklerde oran 2.0 veya daha üstündedir. 

Copin et al. (1993) dondurulmuş gıdalarda ışınlanmanın belirlenmesi için DEFT/APC 
yöntemini kullanmıştır [12]. Maydanoz, mekanik olarak kemiği sıynlmış kanatlı et ve sıvı 
yumurta -18 °C'de on iki ay depolanmış ve 0, 4 ve 12. aylarda örnekleme yapılmıştır. 
DEFT/APC oranı ışınlanmış örneklerde ışınlanmamış örneklere göre belirgin olarak daha 
yüksek görülmüştür. 

2003 yılında Danimarka'da 106 adet şifalı gıda katkısında ışınlamanın belirlenmesi için 
DEFT/APC, PSL ve TL yöntemleriyle elde edilen sonuçlar karşılaştınlmıştır [13]. Kırk 
örnek DEFT/APC ile pozitif olarak belirlenmiştir. Ancak, TL yöntemi sadece 15 örneği 
doğrulayabilmiştir. PSL eleme yöntemi ile de 15 örnekten yedi tanesi pozitif olarak 
belirlenmiştir . Minimum tespit düzeyinden yüksekte sinyal almak için yeterli mineral izole 
edilemediği için örneklerin % 10'u için TL yönteminin hassasiyeti düşüktür. Bu çalışma 
sonucunda temiz şifalı gıda katkılan için CEN tarafından standardize edilen uygun bir 
tespit yönteminin olmadığı sonucuna vanlmıştır. 

Işınlanmış gıdalann belirlenmesine yönelik yöntemler kurumsal kontrol sistemin 
kurulmasında ve ışınlamış gıdalann tüketici kabulünün arttınlmasmda yardımcı olacaktır. 
DEFT/APC yöntemi tarama amaçlı kullanılabilir ve ışınlama öncesi ve sonrasında gıdanın 
mikrobiyolojik karakteristikleri konusunda bilgi verir. 
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