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Sıcak Su Uygulamasıyla sıgır Karkaslannda Mikrobiyal Yükün Azaltılması 

semra KAYAARDı Halil TOSUN osman ÇENET 

Ce1a1 Bayar Üniversitesi, MübcDdislik Fakültesi , Gıda MilheDdisliti Bölümü · MANİSA 

Bu tlTtJftlrmada, sıtır yarım hukasları sıcak su (7JoC'tk 2 daJ:ik.a) ile du,lanmlı, aynı karkaslarııı diğer yanmları da koli, 
rololarak oda slcaklıltndtJki mu.rluk.ruyu il~ mıı.tllMI~ tdilmqtir. Yiizeys~l olarak alıııaıı öm~kl~r mjk.robiyal Ylll. renk ptua. 
metreUrl (L-,a-,b-). Mm. pH ve SiL aktivitui (a..) dqerl~ri )'ÖIfiiNkn i1tc~/etUfli1rir. BoılangıÇuı toplam o~robl.k metofilik 
bakım .rayı.rı koııtrol iJt'MkJ~riJu;k (K) 4.84 log CFuıar?, .J/cak suyla dfllUuuuı önı~kJ~rtk (A.) is~ 3.96 log CFUIc,,': /nd_ııı 
w bu gnıp btıJ;tqi .uıyuuwr parçaimrta i1kırti Jomutda Iıer iki gnıp ömdluiNk tk öıı~mli oraıtda orttığı g6zJenmi.Jtir. Koli· 
fontı grvbu bakım/w de ncak wyla dıqlll1rWUflll .tii.ıiyl. tIZtll!rU1, GIICQk ".w.ı-'_ btı.ikuıgıç yiik:ii fIZ Dldwğw için grwpkv 
llITUındiı ö1U1lfli bir fiırldllıJ:~. BwııWtı birlib~ parço//llft4 il/emi somutda sıcak siL ııygıdamarıııııı koliform $il ' 

yuuu azaltıcı rlkJsl offDrlli bwIl11lnnqtur. Kıuhu tNvkJuiNk Salmoııellaya ranlaıımamııl'll'. Sıcak siL lI)Iplanta.fıylo !arktır. 

ltUrJa rmk..tııybıı göri1ImÜl, tLIIC4L' soğflb.a depolama sU'Wındiı rmk. td:rtu ııomıal~ dÖflmiqtiir. Uygulama hrmw/ığı (0-) ve 
san/ığı (b-) tIZtll""II, parlaklılt (L-) is~ arttırntııtır. 0 11 soptmQ SDM'tISJflda ise o- ve b- detn'l~ri t1I'taI'UII, L det~ri diq. 
miqliJr. Nem, pH w a.. d+rkri tk batlOllglçuı yiikuk iufl, SOlıraki 4fem basamaklarıılda gidrrd azalmııtır. 

SoIlllÇ olarak. sıcak suylo du.slama lşle1ftbıilı karlaslanıı balltmgıç INW~rl yıaw,ii azalttığı w hı/ıcı bir nıık drti1imiıır 
ııedm olmakswfl rtl~rd~ mikrobiyal hı/üeyi gellllirdili belirl~nmlltir. AnCak bu U)'gIIlomaylo aza/II/011 bakt~rl yiikiiniiıı, sopt. 
ma w parçolama ill~ml~riy/~ ~IıUkfl tJrtmtul. mikroblya/ yOruUfi hılit~li et r/d~ um~k ıçın J#~",,~/erde daho etkili öıı/rml~r 
O/IIIINOSI ve lıijyrııiJc bmılkutı dikhıt edilmeıi gerUtllini ortaya çıkarmııtır. 

A.WıIıtııV ü,...,: Sığır karka.ıl, stcok su, DIlI/oma, Mik.robryaı yük, Ddoııtaminasyotı, Rrnk 

ABS1'RACT 

hı ıJıi.r.rtıIdJ. o hdL of beef c~tusr$ Wfl~ 1PrtZY Wtulı«l by itoı ..... aırr (7S-C idr 2 minutrJ, otMr ha/fwtrr subj«1~d wlth 
top waur al ambirfll t~~mtıln (_HOC) suwd as COI'IIrol. 1Jıe sııifacr samplrs Wflrr QllQ)ys~d 'for microblalload, color 
partJllWrrn (L-,o-,b-). moisture, pH and waırr aettvity (a..). 111 tM beBinnbıg, lotallUrobic meUJphylic bact~ria load Wfln 
fOllltd 4.84 log CFUlcm1 on control sanıplrs (K), 3.96 log CFUI,"", on trea/mrııt ,famples (A) and' this bacurlo COlUlt 
significalflly ineretued q,ftrr Jpltniiıg"bodı of them (p<O.OJ). TM lrvrl coliform also reduced by lnal1rVfII of carcassrs with hoı 
water, bıa il wa.r fOWLd 1tOI ,figni/iconlIy betwrm groıqM. 111 spitc of tIW, it wrre fOllltd JIgni/icantly only a/trr splitting 
procedMre (p<O.05). Salmoneıla wa.r rıot dcırmıitıed on careass .rmnpIrs. 1Jıen wa.r di.Jcolouration of carca.rus by hDL waıu 
t1Wlt1rVrıt, IM tM colour ngttiMd dW'ing ,ftomgr at refrig~roJN tr~ratwre (~oC). Rewu (0-) and ~llOW/lu,f (b-) 
rtdMcrd, bUL lı'glılMs.r (Lt) increased by hot watu spray tnat1M1Il in samples. A/ırr noragr, o- and b- increasrd. btd ı
decretu«l.. Moisııu-r CmtU1tl, pH and water activily Mcnturd ,ftradily. 

At o ruulı, tMY 'tWn thumıbted thal tM spray tnallMlIl with hot waırr redw:rd tM initial bactrriallood substQlltiaily 
and me microbiologicol qllDlily of bu! can:a.uu imprt1llfll willıoıd CauMg My pcmıaMfII di.rcoUılUTJlion.. RetIMeing bacırrial 
load willı tIW way increasrd with recontatrıinatiMı dIUVıg chilliııg and splining. lt i.J COlUidend thal hygkmc procrtblns ııwst 
be conıroUed cort"/ılliy to incntu~ microbiGl qualiry ofmeat 

hy wonb: BerI careass, Hor wat~r, Spray wa.rlıiııg, Microbialload. D«onIamilıııtiolı, C% u.r 

GIRIş 

Tüketicilerin ujlıklı prtlarda hazırlanmı, et vt et ürilnle· 
rini güvenle tükeCmeai çok öoemlidir. Normal olarak, uillklı 
bir hayvandM elde edilen brku sıeril kabul edilmekle bir
likte; kesim, tqıma, depolama ve parçalama i,lemleri lin' 

smda mikrobiyal hoıl',""ı,,, manız kal.biJmdı;:teıdir. Bu da 
etin kalitesini olıımIUZ yoode etkjlemekte ve raf ömr1lnU 
azaltmaktadır (19). 

K.ark.as ve parça etlerin dayanıklılıtmı ve giivenilirlijini 
arttırmak için ~angıç bKteri yilldlnü düşünlcü uygulamıı
larm zonmtuıutu OI'tIya çıkmıfllr. Bu ıımaçl., gereldi mjye. 
nit 6akmkırin aluunuı yanında. kesim battmlD sonunda 
karbslara mikrobiyal YiUrLL azaIbcl ilave i,lemler serekebil. 
md::tedir. Yapılan.,..nrmaluda, karkaslara kesimden hemen 
soma basınçlı su, sıcak _ , buhar, klorlu solusyonı." organik 

so 

asitler veya bazı deıenfelctanl., ku1lanılank yapılan duşlama 
yada daiduma işlemlerinin batIaogıç bakteri yükünQ aza1ttıjı 
belirJcıımiştir (3,-4,7-9,18,23,25). 

Kart.u yüzeylerinin su ile yıkanmuı, yüzeyde bulWWl 
bakttrilerin firikKI olarak ortamdan UDkIqtınlınuI ve dola· 
yısıy la taze etin mikrobiyolojilc kalitesinin arttınlmuında JII'" 
til: ve etkili bir yol oı..ru bilinmektedir. ~ ytikKk 
ııcak:1ıkta1ci su ku..IIlD1lDı ise, fizilclel etki yanında dc:zıenfelcte 
edici etkiyi de ~ (7). Sıcak suyla duşlama qlemi, 
etin duyusal kaliteli ve besleyici dejerini dctiştimıemesi, ette 
kalınn O~I gibi olumlu etkileri yanında, oldukça 
ucuz bir teknilc olmasmdan dolayı da diger dekontaminasyon 
y6ntmı1erinden ayn dejerlendirilmelctcdir. Yüksek sıcaklıkta 
su kvllanı.mırun tek dezavantaj .. yüzeyde geçici olarak. bir 
renk ıletişiklijine neden olmasıdır. Ancak bu durumun ÖD 



 

 

 

 

sotutma sırasında tamamen normale dÖOdÜtO bildirilmekte
"" (3,2:5,26). 

Sıcak Lu uyplamuının mikrobiyal YGkiL azaIbcl etkisini 
belirlemek mlKıyla yçılan çalışmalarda. slcıJı: suyla &Itla
manın bıbslarda toplam aerobik bUtai uyısuu i log 
CFU/cm2'den daha fazla orandıı dlişürdQJIl tespit edilmiştir 
(3,IS, 26,29). Niteldm Kayurdı (14). sıcak suyla mışlama 81> 

nucu sıla karkulannda toplam acrobik bakteri sayıllll1D. 1.41 
log CFU/cm2 oranıoda ualdıimt g6ı1emlemittit. Doru ve 
ark. (9) yaptıklan arqtmrıada. bu uygulamanın deaeystl ola
rak kontamine edilmi, ııjır bıtaslannda koliform ınıbu 
bakteri sayısını dı düfIlrdiII\lnü teııpit etm.i,ler, aOeU rKıtmaL 
Iwbslarda baş~ bUtai sayısı dUJiLk olctutu için 
gruplar Il'UlDda 60ernli bir farkWık belirleoemcdiJini ifade 
etmişlerdir. Smith ve Graham (26) ise, sıcak suyun Salmooel
la'lar ÜZeriDe de etkilinin olduJunu, ııtır ve koyuıı bıbila
nmn 8O"C sıcaklıktaki Lu ile 10 ID yıbıımuı IOOUC\I inokO.~ 

eUikleri Salmonella1ann % 99'duı daha fazla oruda öldntü
nil saptlmıflardır. 

Mikrobiyal YOkiLn azaltılması; etin hijyenlk kalitesini 
yUbeltınelc!e. ratOmrUnu II7.ltmakta tUkdici yonunden bbu· 
lünü ve etin lItıfını arttırmaktadır. Sıcak Lu uygulamuJ, bu 
amaç için buit ve ucuz bir tdoıiktir. Bu çalıpna, başlaııpç 
bWeri Y(LkiLııO aıaltmak, depolama ve paıçalama sırasındaki 
delitimleri belirlemek ve ac:ak suyun etin rcogi Gzerinc etki
sini detezieodiımek amacıyla sıp karbslarmın sıcak suyla 
duşlanmut sisteminin uyguIanabilirliii ÜZeriDe pianlanarik 
yOriltülm...". 

MATERYAL VE METOT 

Arqtırııı..:ia. Be ve Balık ürünleri A.ş. Maııi .. Kombinı
, mda kesilen sıjır brkulan materyal oı.u: kulIanılm1fttr. 
Mikrobiyolojik ve kimyasa1 ÖZellikler 16 k.atbitan. renk ' 
parametreleri (L-,.-,b-) ilC 3 bıbStaD alman 6mek1erde be-
tirleumiı<i<. 

KarkUIarUı htlaamaa ve MIknbIyolojlk 
0n.eIdeme LtiemI: Sıcak suyla duşlama işleminin mikr0-
biyal yük, buı kimyua.l niteıikb ve reak üz:aftıe eô:isiııi 
belirlemek amacıyla, uygun kOfllllarda kesilip yılz:ı1Ien • 
karLWIan. om..nuuı ",..",.,.. _ iIriYe böl_ 
bir yanmı kombiıwun duşlama qleu:ıiDde bllaodıJı oda 
sıc:ak1IAmda1ri (-IS-C) muslulı:: suyu (kontrol), diJer yanmı 
da yaklaş.ık 7SOC'ye kadar ısıtılınış sıcak su ile 2 dakika 
süreyk duşlaıımıfbr. Bir lÜre (ıo..ıs daL) sulannın süzGI
mesi için bekletildileten soora, yarım karkulann her birinin 
koluu iç yüzü, boynuu yan tarafi., but ve sırt olmak o.zcn:: 4 
farklı bölsesinin yaklaşık 10'u cm1·lÜc alaıılarmdan LO· ... g 
6meIı: aJl..DIIl1f ve 4 bölgederı a1mao &nekler her ylnlD karkas 
için bir stcrillıXbeda toplanmıştır. KarkuIar, :t:lOC'dc: 24 sul: 

sOıeyle &ı JOI' nd' tutulmuş ve bu süre lODunda da ornek 
alımı yıla- " '. Derıemeye aJınan b:rbslat. qutma oda
Larında S aLD ıauba!aza cdilerd. ~ ahnmış. yine 
.ynı bölpIeırdeD: parçalama oduına airifIıe ve parç:alama 
soouoda &neklcme ylpılnufbr. Mikrobiyolojik &nekkımc 
işlemi. ItCriI tartlarda pens ve bistüri yardımıyla yQıeyIel 
olank yapılmı, ve aJI.DUI 6mekler 10"C'nin aJtmda labora· 
tuvara g6tiIri1lüp birkaç saat içinde yapılan lIlIlizlere kadar 
buzdolabında sak1aıımı,tır. Araftumada her bıbstan 8 ayn 
6meIı: çalışılınış ve toplam 12.8 &Dek dep;dend.irilmi,tir. 

f.f.O. V~t. Fat. IHrg. 1999, JO( 1-2): 50-56 

Realc tayini, duşlama itlcmi uygııl ...... eden ııcak ve 
sotuk IU)'Ia dn,I ..... ,de" bemeu. lODrI., uygulamayı takiben 
I.S sat lODI"'a ve 24 saat sonra olmik iizere dört farklı zaman· 
da ve aynı bötpıerden, brbs iiZıeriDdC yapılmıftır. 

Mlboblytılojlt AMIIder: Her deneme için bnştınc:ınm 
(.stom.cber Lah. BIeoder 4(0) özel steril plutik toıbuuıa 
tartılan 40 & (her bölpde:ıı 10'u i etit DnDda) ometin 
ilzerioe % 0.1 PePIOn içeıeo tamponlanm., pepeonlu. fAL 

ç6z.eltisinden 360 mJ iJlıve edilmittir. lCanfım Scom8ch«' de i 
dak. siircyle kanşCınlmı.ş ve b6y1oce 1O'l lik dit6syon haıırlan
mıştır. Seyrelti Lo dakika bekletiı.tiben sonra 'ı4 gOCtLDdeti 
Riftaer ÇOz.eltisi ilc ıer? ye bk teyı'dtilmittir. 

Baktai kolonileriniıı II.)'LIL, ömetin her dilQsyooundaD 
I"er mJ petri kutusuna dobne metodu ik ParaJeI haJde ekim
ler yapılarak upttııınlftır. Toplam aerobik mezofilik babcri 
!ll.yııı için PIate Count Apt (PCA,0x0id) (35±IOC do 48±ı 
&aat). koliform ınıbu batuırik:r için Vıokt Rai Bile Ag .. 
<VRBA.9:ıı.oid) (3O:I:IOC do 24±i saat) besi yerteri bilenıl· 
ollf ve 30..300 aralında bakteri Üfeyen petri kutulan sayılarak 
_1eDcfui1miıti< (1. 12,2 I). 

Salmoneıla etkcaJerinin belidenmeııi IUUlClyla, desimaJ 
solusyonlar baZırtaDdıktan SOQLI. kalan solusyon (1(fI'lik 
dilüsyon) 35::tl-C de 24±1 saat inkübe edilmitOr. i.o.ıcübu
)'Ondan ııonra buradazı. 'O mJ alınıp 90 ml Tetradı..ionat Buy
)'OIl'1 ilave edilmi, (3S::t1-C de 24±1 saat), buradan oze i~ 
Brillaııı Green Apt'a çirim r.1mıştır (3S::tl"C de 24::t1 
.... ). ı.-.,oo """"" 3-' tipü< kolooi <...ıaiz, ponıbe. 
ko1oni etrafi pembe veYa kırnıı:l) LiSUı; iron Apr'a transfer 
t.ıdüenık 35±1"C de 24±1 saat inkılbe edilmitOr· av lfIIDAde 
tipik SalmoneUa reab.iyonu ,ııdııDenk:r ııerolojik teidere tabi 

""""""'" (17). 
.... : Karkulann rqiDiD saptaıımasmda MiDOIta 

Clwc:ıııwotıJtltet (Model CR 300. osaka, J~) maıb renk 
tayiıı. c:iJıullnıllmllml, ve brkadarm YiLZeYiDe optik obıyu
CU)'U direkt ıemu ettiımek ..."k okuma yapılmışur. Her 
bölgederı (boyun. kann. bul, kol ) 6'şar okuma yapılarak 
OnaLam&Jan almm:ıfttt. 
~ AMIIIıIıer. Aynı gnıp ve böllCterdcn alman 

_ ısO .... _(worina~" B_) 
homojeD haIO getiriIm;, '" Dmy..ı __ ,..._. 
omckıerdeki nem miktarı, scaltcıc SMO Ol oem tayin cibazl 
(21~ .. "'teri pomtifa. W"'-....... (28). PH_ do 
Türk Standartlan EnstitO.onün TS 3136 ıtaDdardında 
önerileD metot Ue belirtenmiştir (2). 

'-tleıHkte' ADaIIIIer: Anıtbrma sonuçlan iJtatistilaıel 
olarak varyans analm ilc dıeprIeDdirilmi" mikrobiyolojik 
veri gıUPIan arUmdaıId tilrkblıklann OOc:mlilik kontroli Dım
can tati uygullllarak )'IIpllmıttır. Renlc verile:rinin dePrIen
dirilmesiDde istatistibe1 analiz lOILUÇLarma pe, kaı:bs yU
zeyleriDde renk .... aıw:ıtn:kıiııiıl duşlama işlemi ve z:aınıana 
baIJ..ı dej'ı ' '"ini saptamak için grupla- arumdaki ilitDler 
reıresyoa. analizi (1lItd. kuvvet, q:aritmik regresyon) ve en 
k6çük breler y6ntem1eri kullanılarak fon:oOliıe edilmietir 
(27). 

BULGVLAR 

Sıcak. lUyla dufianmı.f (A) ve kontrol pubu (K) katbs 
0mekIeriDin ı..ı_ .. _ ........ """"""" ...,.; 
ve parçalama somumdaki m:ikrobiyolojik ve ldmYaSaI analiz 
bulıuJ.an ve Dı.mcan leIti aonuçlan tablo I'de. bu dejerlen: 

Si 



 

 

 

f .f .O. Vet. Faikrı. 1999, ıO( l-2): 50-56 

ilitkin ortalamalar ve varyaııs analizi. IODUCU elde c:ıdilen F koliform grubu t.kteri .. yılarmın işlem besamaklanndaki 
deter1cri tablo 2'de., toplam aerobik mezofilik balneri ve daJı lımı da sırasıyı. grafik i ve 2'de verilmektedir. 

faı:k)ı bulunmuştur (P<O.O!5) 

Tablo 2. ornckıcrdcki analiz bulıtUlmna iliakiD ortalamalar ve F dekrleri 
"""anı A bu T lun 

ort. F ort. F ort. F 

~ 
T._ S.13 4.71 4.61 13.39 4.93 '.92 
KOIifOnD 1.11 10.>3 0.71 " 7.28 0.89 7.68 
Nem .. 12.91 29.92 72.75 10.54 73. 13 20.69 
PH 6.08 13.98 6.CJ7 13.94 6.10 14.23 

0.967 6." 0.966 ' .44 0.968 '.3> 

1 :0uşlama, 2: ön $olUtın&, 3: Parçalama 6ncesi. 4: Parçalama sonrası 
Grafik i : Toplam ac:roblk mczofilik bUta:i .. yılanıun ifk:m t.umaklumdaki cJaAılımı 
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Grafik 2: Koliform grubu bakteri sayılannın i,1em t.umaklumdaki dajılınu 
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Sılır Jwkaslanrun toplam acrobik mewfilik bakteri 
sayısı başlangıçta, oda sıcaklılındaki musluk ~Ia duş
Lama uygUlanan kontrol gnıbwıda 4.84 log CPU/cm . sıcak 

suyla duşlanan A grubuoda 3.96 log CFU/cm2 bUJWıımıt ve 
duflama bajlı olarak gruplar aıumda 6ncmli farklılık 
sapt.wnıştır (p<O.OS) (Tablo i) (Grafik I). Bu grup büteri 
sayısında, kontrol örneklerinde 6n soptına ve puçalanıa 
öncesi benzerlik gözienirken (pX).OS), parçalama 0nCeSi0CIe 
A grubu. parçalama somuında ise «im &nek1erde 6Demli 
derecede farklılıklar tespit edilmiştir (p<O.OS). Toplam bak
teri sayısı, eD diltik ııcak suyla mışlama sonunda, eD yObek 
ise kontrol grubunda parçalımıdan sonra bulWlD'1UŞtur. 

Koliform grubu bakteri sayısı ortalama oIarU. başlangıç
ta kontrol Omeklerinde 0.26 log CFU/cm2, A grubunda 0.22 
108 CFUJcm2 iken, parça1mwun sonunda sırasıyla, 2.45 ve 
1.50 log CPU/cm2 ye yiiklelmiştir. Dutlama i$leminden 
hemen sonra yapılan inceLemelerde iki grup arasında 6ocm1i 
bir fuklıhk g6z.k::rımemiş. aocak parça lımanın aODUDda 
mışlama şekli ve paıçalamaya bal1ı olarak gruplar arasındaki 
farkJılık 6oeı:n1i bulunmUŞtuı' (P<O.OS). 

Katkas örneklerinde salmoneliaya ruılanmamıştır. 

r.r.O. Ver. FoJc. , ~rg. 1999. lOf ı-ı): 50-56 

Nem oranı, başlangıçta JOIUk ve sıcak suyla dUŞIanıa 
uygulanan 6meIderdC sırasıyla; ~.7S.83 ve %74.68 olarak 
SaPt:aDmıŞ ve aralanndaki farklılık l!oemli bulwıınuştur 
(9'0.0'). on ____ .. __ ...,.-
lUIda elde edilaı. delerienJc de i$lem buamak1anna bqlı 
olarak öoemIi faıkblıklar kaydedilmiştir (p<O.OS). 

pH deteri. K ve A grubunda ilk 6mckleıdc 6.38 ve 6.35 
iken, denemelerin lOINDda 6.00 ve S.98'c dOfıı:riiŞ ve bqiarı
gıçtaki bulgular ilc mler i,lem besamakl"1:Dda elde edilen 
dcjerIcrin birbirinden Onemli dcrecedıc far:kh oJduAu gözıen
miştir (Tablo I). 

A.., deteri de tfirn itlcm basamakiarında PICrek azalmı, 
ve eıı düşük parçalama sorllIDda A grubu ·lImcklerindc _. 

sojuk. (K) ve sıcak suyla (A) du$laımnt kaıbslarda, dut
lama i,ıcmi iSncesi (i), duşlamayı takıl:ııeD (11), uygulamıdan 
1.5 saat sonra (ILI) "Ve 24 saat sonra (iv) yapılan anaIWerde 
belirıeocrı . renk PU-ametreJeriDC ilitkin sayııal dOIerier ı.blo 
3' de, renk paraınecn:k:ri Ilz.crinc cfuti.ama fCkLi "vc zamanın 
etkinlilini g6stcren istatistibcl analiz sonuçları tablo 4 ve 
tablo 5' te, grafibcl dalılım itc grafik 3 "vc grafik 4' de 
verilmektedir. 

Tablo 3. Karbslatdaki renk lerinc iliskin sayısal delcrlcr 
zamon = L' " b' 

X' Y', Z' on. X Y Z on. X Y Z On. 
i KveA 39.8> 47.31 47.40 44.85 7.10 4.83 3.29 5.m · 3.49 3.46 2.64 3.20 
n K 41.18 44.96 >0.37 45.50 7.08 5.98 2.69 '.2> 2.85 2. .. -0.09 1.87 
n A 48.72 52.25 58.52 53. 16 2,87 2.21 0.24 1.77 -0.72 -0,94 0.003 -O.!5S 
ın K 38.30 39.36 38.31 38.66 8.35 ~ 8.34 7.58 8.09 .". s.sı 3.92 4.67 
ın A 39.72 43.04 40.51 41.09 ~69 ' ,98 ' .72 6.13 4.11 3,96 3.48 3.8> 
iv K 32.47 34.19 30.55 32.40 ı 1.01 J2.81 12.-46 12.09 7.19 9.27 7.88 8.11 
iv A 32.85 35.84 33.39 34.03 11.17 ıı.18 ·10.69 11.35 1.55 8.88 7.'" 7.83 , x. y;ı. anaIw: alınan 3 karlwın kodları 

Toblo 4, """"'" ,""u, ..... leri ÜZeriDe etkinliiini uptayan 'IU)'IIDI analizi sonuçlan 
L' " bO 

v m, F eri V ... F V ... F 
0.63 - 0.04 - 2.64 -
3.72 0.27 0.41 0.09 0.74 '-', ......... 103.58 - 10.34 - 21.(J9 -

S"'" '.89 ıı . ıs" 0.35 46.68" 0.47 49.38" .. -p<1).OS ve P(I,l) 18.50 dcterlne göre farklılık göstcre:ı:ı analız soouçlarıdır 

Tablo S: Sıcak suyla dıJ ianan karfcasian. ilişkin raık lerinin zamanı. ' . .. , von'" ""'iD ..... ı.n 

"'"'i" -- VU)'"" 
F_ 

T .. _ 
.......ı 

L' 561.87 2 280.94 21.76" 
L' 60.36 7 12.91 
A' 137.84 2 68.92 85.07-· 
A' '-4 7 0.81 
B' 105.45 2 52.725 75.02·· 
B' 4.92 7 0.703 .. p<O.OS ve F(2.1) - 4.74 ıJCtCrine göre futlılık ~ dejerIcrdir. 
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Grafik 3. K.arb.s yüzeylerinde L· deterinin zamana balh dctişimlerinin dqılımı 
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0rafi.Ir: 4. K.arbs yüzeylerinde a" ve b· deterlerinin umana batlı delifimleriDin daiılımı 

Karbslardak:i renk parametreleri dört farklı :r.aınanda 

bclirlc:mnittir. Duşlama itlcmi uygulaMladan (dutlaDmaıııt 
D grubu) yapılan aDIlizkır IIOILLICU. L·,.· ve b· deterleri orta· 
iamalan ıııuıyla 44.8S, S.07 ve 3.20 olarak ııaptanmış, JOiUk. 
ve sıcak lUyla dıl,lunanın soıwnda bu depder, K JNbUnda 
45.SO, 5.ıs, 1.87 ve A grubuDda S3.16. 1.77, -0.55 bulun
muştur (Tablo 3). Yapılan istatistiksel dcIerlCDdiımckr IODU· 
aıııda quk lUyla d"I""Unın reniıı: parametrde:rini LIOCmLi 

.lçüde ~ """" """ .."Ia ....,.",. oooucunda 
dcjerler aıumda 6oem1i &ridılıklaı bldulU g6zk:naıitrir 
(fablo4).Karbslarda yüzeysel olarak SaPtaIWL renk puamet
telerinde ıaman1a ilitkili olarak 60ıCmIi liı.tkLıhkIar ortaya çIk:
mı" "'&fINDMm etJdaiylc yiibelen L· depri Jicknık azalır
ken, 6ZeLLikIe LıCak IU)'Ia duflama liLODUCU 6Demli dcreceıde dütcn.· ve b· dctederi aıtmattır (Grafik 3, .). L·, •• ve b· 
_ 24 .... OOJUkta """'lama _ ..... yla ).4.03. 
II.3S ve 7.83 buhımnuş ve ' bef1anl'çta belirlenen _ı.ma 
OOcesi, ioluk ve ,ıcak duflamnış brbs 6melderioe ilifkjö 
bUJaULardım LıDe:mLi oranda &rklı oldukları tapiı edilmiştir 
(p<O.05). Sıcak IU)'Ia dutLuna itkmine tabi tutulan 
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bıbslardaki reuk parametrelerinin zamanla büyük dejiJim 
gösterdiji tablo S'te g6n1Jmektcdir. 

TARTIŞMA ye SONUÇ 

Sıtır brlwlannm toplam acrobik. ıneıofilik bakteri 
sayw ortalama olarak; kocı.1ro1 anıbunda $.13 i~ CPU/cml , 
ııcak suyla duşlananlarda 4,61 log CFU/cm bulıı.nmuş 

(Tablo 2) ve bu bakteri saywnı., sıcak iAlyla dUfIama 
_ """"" otaoda ""tbl> &'W_ (P<O.OS~ 

Ancak Pa'Ç&Laına iıleminin sonunda baktai u.yw 1I1m.ıŞtır. 
Kontrol grubu OmeHeriode toplam acrobik mezofilik baktr:ri 
sayw 4.84 log CfUlcml'den puçalaına lIOOUOda 5.78 Joa 
CFU/cm1.ye, ııcak: IU)'la dUŞJannııf ÖmCkIerde iK 3.96 Joa 
CFUkm1,dcn 5.58 ıoa: CFU/cm2'ye y6belmi.ftir (Tablo i). 
Aerob genel cmb bakteri sayw bakınımdan dutiama ve 
peıçalamay. baiIı olarak gruplar arasında öocmli Wtdı.lıkIar 
tespit cdilmiftir (P<O.OS). 

Yapılan araştırmııda elde edilen analiz bulgularına löre; 
"tır karba1,uının duşlarımasında sıcak su kullanımı yı1z.ey 
_ yilkfin' .nomli düzeyde d_ (p<O.O') 



 

 

(Tablo I, 2). Bu dunım sıcak suyun bem fizibcl olaıU: 
bakterileri ortamdan uzaklaştmnuı hem de dczcnftktc edici 
etkisiyle açıklanabilir. Bakteri sayısmm ptrÇ.I ...... m 

etkisiyle' artınuı ise, muhtemelen parçalama odası, ekipman 
ve personelin hijymik şartlara tam uygwı olmamumdan 
kaynaklanmaktad1r (19,20). Nitekim Sachimb'a ve aıt. (25) 
da _on 'ah ....... hijyaUk kOŞUUOnn __ 
yükü fiıcrine önemli etkismin oldulunu ifade ctılliflcr ve 
anştnnWannda top,,", bairt<ri yükünün __ tnttt 

sebebini hijycnik şartlara uygun. oldukça modem bir işlet
mede çalışmayı yilrüt:mÜf olmalarına baA1aımşlanhr. 

Bu araştırma sonunda karbs ömcklcrinin toplam aerobik 
mczofilik bakteri sayılan uluslararası. standartlarda önerilen 
deAerler arumda buıunmuştur. Elde edilen delerler ile SJCak 
suyun bakteri dilıcyini diişi1rmc oranı, bazı araştırmacılaon 
bulgulanyla benzerlik gösterirken (3,10,15,16,18,20), bazıla
nndan farklı çıkmıştır (13,23,25,29,31). Bu durum kesim ve 
işleme koşuUannın farklı olmasından kaynaklanmı, olabilir. 
Nitekim, Cbarlcbois ve ark.(S), sıjır etlerinin mikrobiyolojik 
kaliteleri ile ilgili o1aralc yapılan çalışmalarda her zaman 
paralel sonuçlar alınmadıAtm, mikrobiyal yükün kesim aşa
masındaki hijycnik şartlara, personelin hijyen anlayışına ve 
mevsimlere ballı oianlk deii$tilini bildirmişletdir. Bu ara.ş
brm.cılar, iŞletme hijyeni ve depolama kalitesi için, toplam 
canlı bakteri, indikatör oIaıak kabu1 edilen kolifcnn grubu 
bakterilcr ve emerobakteri sayısmın standartlarla sınırlan

dınlmasının kontaminayonu bir ölçüde azaltabiıcccaıni ifade 
etmişlerdir. 

Kolifonn grubu bakteri sayısı, genelolarak soğuk suyla 
duşJ.anan k.arbs yanmında L17 log CFU/cm2

, sıcak suyla 
duşımanda ise 0.71 log CFU/eml bulunmuştur. Başlangıçta 
kontrol örneklerinde 0.26108 CFU/em2

, A grubunda 0.22 log 
CPU/eml olan kolifcnn sayısı, parçalamanı.n "sonunda 
s1IUıyl .. 2.45 ve 1.50 log CFU/em2 ye yükselmiştir ve bu 
aşamada gruplar arasındaki farklılık önemJi buhmmuştur 

(P<O.05). Başlangıçta koliform sayısının düşı1k olması &ml 

edilen bir durum olmakla birlilcte, sonraki işlem basamak
lannda uygulama ve zamana baAlı gözlenen artış rdontaJni
nasyon riskinin üzücü boyutlarda o1dujunu ~cdir. 
Hijyen indikatörü olarak bilinen bu bakterilerin Ozellikle 
PtrÇ&Lama sonunda yülcsd: bulunması, parçalama odasında 
hijyenik koşullann yeterli ve uygun olınadJltnı gôs1ennek
tcdir. Araştumadaki kolifonn grubuna ait bulgular,~· 
edann delederiyle uywn1u bulunmUŞtur (9,10,20,31). 

Kaıkas örnckIcrindc salınonclla'ya rastlanmamıştır. Yapı
lan bir dizi mikrobiyolojik ıestler sonucunda, sero1ojik LeSt 

aşamasında SaImoneUa R8ksiyonu gözlcnmcmiştir. Bu sonuç 
bazı araştım:ıaeıların belitttiği bulgulan ~ 
(9,23,26). Bu anıştınnıocd., duf ...... işlenrinlıt Salmoneıla 
türleri üzeride etkisini araştırmışlar ve gencllik.le normal 
olarak brkaslarda bu grup baktcriye rastlanmadıj:ını., ancak 
deneyselolarak. inob1le edilen bakterilerin ucak suyla duşJa
ma sonucu bdyüJc. ölçı1dc elimine edildijini belirtmitlen1ir. 

OmckJcrin % nem oraıımın, kontrol gnıbuııda bıtflan
gıçta 75.83 iken, parçalamanm sonunda 71.84'c, A gnıbuDda 
ise 74.68'dco 72.38'e dQştOlfi tespit cıdihniJtir. Nem oranı, 
soAutma ve depolamaya batlı olaralc ÖDemli OrIIiDda ~ 
(P<O.05). pH, depolama süresine bajb olaralc sotuk ve sıcak 
suyla duşlanaıı yanın karLCaSJarda sırasıyla, 6.38, 6.3S'den ve 
6.00, S.9S'e düşmüştür. Ilk 24 saatte hızlı bir d6pc ptemı 
pH, daha sonra yavaş yavaş ~.yilkselnıjftir. Bu da ilk 24 
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sa.ttcki. riıor moıtis olayının sonucudur (30). Karkaslann su 
_ dejai, _i olmk, sot»k suyla _ örnek-

lotde 0.967, sıcak suyla dılılaMolırda da 0.966 olarak 
saptannılyhr. Duşlama şcklini.n a.. dejcri, nem ve PH Ilzeriııc 
etkisinin olmadıit, ancak solutma süresine bljlı olarak 
gruplar arasında 6ncm1i farklılıklar olduju lCSpit edilmiştir 
(p<O.O». 

Etin reııgi daima tazelik ve kalite ile ilişkilidir ve ttikc-
ticinin üri1nü satın alırk.cn ilk dikkat cttiti özelliktir. Ettc bak
teriyel YOkU azaltmaya yönelik uygulanan bcrbangi bir 
~ <tUt nmmaI =sini önomli ölçüde ~ 
gerekir. Sıcak su uygulamasının geçici bir renk dctiş:inıinc 
sebep oldutu bilinnıcktcdir (3,6,25). Bu çalıŞlMDm sonunda 
7S "C'deki su ile duş1anan karkaslarda dikkati çeken bir renk 
dcılişimi olUfllluŞ ancak ortalama 1.5 saat sonra, duşlama 
işleminden &ıccki renk geri kazanılmıştır. 

KarlwIuda ..... ..,......._ olan parlokhtm (L '), 
sıcak su uygulaması sonucu Onemli dCIeCedC arttı~ ista
tistiksel olarak saptanmıştır (p<O.OS). Birim zamanın dakika 
olarak alındılı sayısal analiz sonucunda soluk suyla duşlaoan 
karkas &Deklerinde 00, y.!7.865-3.606.1D6OJ: (fE: -0.83) 
balıntısıyla 37 dak. sonra ve sıcak suyla duşiaMn 6rnckJcrdc 
(Agrubu) ~(,... -O.82)batmbslYIa 106 
.... ..... duf- """'" __ boürlootnişfu. 

Omckıcrin 24 saat depolanması sonucunda LI degeri baş
langıçtaki deAerin çok ahmad6fmı1t. yani parlaklıgın yavaş 
yavaş kayboldulu gözlenmiştir. 

Kırmızılı~ ifade eden ai dqcri, ct ve ct ürünlerinde 
oksimyoglobiıJ konsantrasyOfJu ile ilişkilidir ve bu deF ilc 
t11ketk:i kabu1u arasında lineer bir ilişki söz konusudur. 
Yapılan çalışmada ai deAeri, K gnıbu.oda önemli bir farklılık 
gôstcmıc:zken (p>O.OS), sıcak suyla duşlanan örneklerde 
azaIiıiıştır (p<O.ô5). Duşlama ŞCkLi ve zamanla iliflcili olarak 
J:ıu deAerin sotuk IN uygulaıwı karkaslarda, r=-1.585 + 
I.888.IDaI bapıttsıyla (~.76) 34 dak., ucak suyla 
duşlanan.larda . ise, y-5.503+2.327.1D6OJ: balıntısıyla 

(~.73) 94 dak. """" duflomadatt iitt<ekl dep ."""tü 
bclirlenmiJ1ir. AııCaJC 24 saatlik ön sojutma sonunda normal 
dcgcrin üzerine çlkmıştır. Bu da düşük: sıcaklıklarda oksim
yoglobin fomıuyonu ve oksijen çôzfinllrltiAUnün anmasıyla 
açıklanabilir (24). 

K.ark.as örneklerinde bı dcjerinin de sıcak suyla 
chlŞlamanın etkisiyle dcjiştili islatistibcl olllllk saptanmış 
ve bu dcjişimi tanımlayan balınb. ,-u831+ o.7l66.Iu 
(r-O.97) formunda sayısal anıı.Iiz sonucuoda ortaya çı1cmış.tır. 

SOjU.IC su ile duşlama. için beııztr y6ntem i..ılc:nerck b' 
dCterinU> deliıimi _ı.o.ma.ı.a (...0.9') boinı""y
la _mn .... ' . AnW bu de .... 24 saat ......,.. oldukça 
y11kselmiş ve bu SQrC sooUDda gruplar arasında Onemli bir 
fad:lılık gö2lcnmctni,w (p>O.OS). 

Sıp karkaslarmdan. elde edilen mılı: parametrelerine 
ilişkin bulgular Gill ve Badoni'nin (ll) sonuçlanm dop· 
lartcıı, s.cbi.ndra ve ark.'nın (25) bULgULanM bı dcicri 
bakımından . uymamaktadır. zira bu aıaşmmaçılar yaptıkları 
çahpnada sıcak SU uygıılaınasınm L-dcicri ilc birlikte b· 
dclcrini de başlangıçta yükselttijini, ancak bı dcjaindcki 
yiikse1menin kabul edilebilir sınırlar içinde oJdıitwıu 
bclirtmitlcrdir (25). Bu durum muhtemelen uygulama tekli ve 
sQmiylc ilişkili olabilir. 

Bu çalışma, sıjtr karbslarının bakteri yı1kiI.nÜD, belirli bir 
süre sıcak suyla duşlama sonucu azaIdıAmı göstcmıcJctcdir. 
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Ancak bu uygulamadan somaki. qamalard& yeniden bulaşına
IanD okfulu a6z]eDmiş, bu DeÔCnle etin blitesini düzıeltmck 

;çm ""'- - yfikilnü diIOiInneYO yôaelik uy ..... 
ma1atm yaıuoda kaimhaoe kofu1lannın ımUik1e de hijyenik 
_ ;y;ıeıtirilmesiırin s=klilia;ID ortaya ,Wmuştu. 
~ MeK ıuyı.. dıı,I,_m etiıı '""iiııde lWıet bir 
_tc...ıen ._ ... ""'- _ yllinü 
u.altmada 6ncmIi bir y~ olduju lIODUCILnI varılabilir. 
_ bokteri _ bu UaImOmn, _ "I"" 
besemek1ermda yeterli bijycııik ve teknolojik &ık:mier 

almdıtt taktirde raf LmırOniiıı artmumı aaıuıyacatı umulmak· _. 
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