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SUMMARY

ÖZET

Antiseptics and disinfectants help the prevention of na-

Antiseptik ve dezenfektanlar hastane infeksiyonlar›n›n
önlenmesine yard›m ederler. Bu çal›ﬂmada, hastane infeksiyonlar›ndan izole edilen 20 Klebsiella pneumoniae,
20 Pseudomonas aeruginosa ve 20 Acinetobacter türüne karﬂ› hastanemizde kullan›lan %10 benzalkonyum
klorür (zefan), %4 klorhekzidin glukonat (klorhekzidin),
%10 polivinilpirolidon iyot (povidon), %15 setrimit (savleks) antiseptik ve dezenfektan maddelerin etkinli¤i
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Her dezenfektan ve antiseptik maddenin
stok, 1/10, 1/100 ve 1/1000 dilüsyonunun 1., 2., 5.,10.
ve 30. dakika etkileri saptanm›ﬂt›r. Antiseptik ve dezenfektan maddelerin stok solüsyonlar› tüm sürelerde her
üç bakteriyi de öldürmüﬂtür. 1/10 dilüsyonda sadece
sodyum hipoklorit (1 Acinetobacter) ve povidonda (1 P.
aeruginosa) 1. dakikada üreme olmuﬂtur. 1/100 dilüsyonda zefan ve savleksinin (K. pneumoniae 1. dakikada
1 suﬂ hariç) tüm sürelerde mikroorganizmalar› öldürdükleri görülmüﬂtür. Povidonun 1/100 dilüsyonunun
her üç bakteriye de etkisiz oldu¤u, klorhekzidinin 30. dakikada etkili oldu¤u görülmüﬂtür. Sodyum hipokloritin
1/100 dilüsyonu P. aeruginosa’ya 2., K. pneumoniae’ya
5., Acinetobacter’e ise 10. dakikada etkili olmuﬂtur. Antiseptik ve dezenfektanlar›n 1/1000 dilüsyonlar›n›n her üç
bakteriyede etkili olmad›¤› görülmüﬂtür.
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Comparison of the Effectiveness of Antiseptics and Disinfectants against Gram-Negative and Nonfermentative
Gram-Negative Bacteria Causing Nosocomial Infections

socomial infections. In this study we evaluted the efficiency of antiseptics and disinfectants which are being
used in our hospital, againts nasocomial infection isolates (20 Klebsiella pneumoniae, 20 Pseudomonas aeru-

ginosa, 20 Acinetobacter spp.). We ascertained the 1st,
2nd, 5th, 10th and 30th minute effetiveness of each antiseptic and disinfectant at undiluted, 1/10, 1/100,
1/1000 diluted concentrations. Undiluted antiseptic and
disinfectants were effective agains all the three bacteria.
At 1/10 dilution; only sodium hypochloride against one
Acinetobacter strain and povidon against one P. aeruginosa strain were ineffective at first minute. At 1/100 dilution Zefan and Savlex killed all microorganisms at all
periods except one K. pneumoniae strain at first minute. Povidon was ineffective agains all three bacteria at
1/100 dilution. Chlorhexidin at 1/100 dilution was effective at 30th minute. Sodiumhypochloride at 1/100 dilution was effective against P. aeruginosa at 2nd, against K.
pneumoniae at 5th and against Acinetobacter at 10th
minute. Antiseptic and disinfectants were ineffective
against all three bacteria at 1/1000 dilutions.
Key Words: Nosocomial Infection, Antiseptics and Disinfectants.
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G‹R‹ﬁ
Dirençli gram-negatif basillerin neden oldu¤u nozokomiyal infeksiyonlar son y›llarda hastanelerin önemli problemi haline gelmiﬂtir. Antiseptikler ve dezenfektanlar, hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesine yard›m ederler ve infeksiyon kontrol çal›ﬂmalar›n›n önemli bir parças› olarak yer al›rlar. Belirli bir amaç için kullan›lacak
dezenfektan›n seçimi bu nedenle önemlidir.
Amaca uygun olmayan ürün seçimi hem kullan›mda sorun oluﬂturacak hem de maliyetin artmas›na neden olacakt›r. Kullan›lan antiseptik ve
dezenfektanlara gram-negatif basillerin bir k›sm›
direnç göstermektedir (1,2). Bu nedenle bu dirençli mikroorganizmalar taraf›ndan oluﬂturulan
nozokomiyal infeksiyonlar› önlemek için uygun
antiseptik ve dezenfektanlar›n seçimi önemlidir.
Bu çal›ﬂmada, hastane infeksiyonlar›ndan
izole edilen Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türlerine karﬂ› hastanemizde kullan›lan antiseptik ve dezenfektan
maddelerin etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
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için 4 tüp haz›rland›. Birinci tüpe dezenfektan›n
stok solüsyonu, ikinci tüpe 1/10’luk dilüsyonu,
üçüncü tüpe 1/100’lük dilüsyonu ve dördüncü tüpe 1/1000’lik dilüsyonundan 5’er mL konuldu. Bir
gün önceden pasajlanarak canland›r›lan bakteriler triptik soy Broth içerisinde 0.5 McFarland’a
getirildi ve dezenfektan solüsyonu üzerine 0.5
mL ilave edildi. Her dilüsyonun 1., 2., 5., 10. ve
30. dakikada, nötralize edici ajan ilave edildikten sonra, 0.01 mL çap›nda öze ile kanl› besiyerlerine ekimleri yap›ld› (3). Bir gece etüvde inkübe edildikten sonra koloni varl›¤›na veya yoklu¤una göre etkileri de¤erlendirildi (ﬁekil 1).
BULGULAR
Antiseptik ve dezenfektan maddelerin stok
solüsyonlar› tüm sürelerde her üç bakteriyi de
öldürmüﬂtür. 1/10 dilüsyonda sadece sodyum hipoklorit (1 Acinetobacter) ve povidonda (1 P. aeruginosa) 1. dakikada üreme olmuﬂ , di¤er sürelerde tüm dezenfektan ve antiseptikler her üç bakteriyi de öldürmüﬂtür.
Antiseptik ve dezenfektan maddelerin 1/100
dilüsyonunda sürelere göre üreyen mikroorganizma say›lar› Tablo 1’de verilmiﬂtir. Buna göre
zefan ve savleksinin (K. pneumoniae 1 suﬂ hariç)
tüm sürelerde mikroorganizmalar› öldürdükleri
görülmüﬂtür. Povidonun Acinetobacter ve P. aerugi-

‹nfeksiyon kontrol komitesi taraf›ndan 1999
y›l›nda nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak bildirilen 20 K. pneumoniae, 20 P. aeruginosa ve 20 Acinetobacter suﬂu çal›ﬂmaya al›nd›.

5 mL dezenfektan
⇓

Antiseptik ve Dezenfektan Maddeler
Antiseptik ve dezenfektan olarak hastanemiz
depo ve eczanesinden al›nan %10 benzalkonyum klorid (zefan), %4 klorhekzidin glukonat
(klorhekzidin), %1.5 klorhekzidin glukonat ve
%15 setrimid bileﬂimi (savleks), %10 polivinilpirolidon iyot kompleksi (povidon) ve sodyum hipoklorit (Uzman Derviﬂ çamaﬂ›r suyu) kullan›ld›.
Tüm dezenfektan ve antiseptiklerin her çal›ﬂma
gününde stok solüsyonlar›ndan üç farkl› dilüsyonu haz›rland› ve çal›ﬂmada stok, 1/10, 1/100 ve
1/1000 dilüsyonlar› kullan›ld›. Dezenfektan suland›r›mlar› çeﬂme suyuyla yap›ld› ve nötralizan
madde olarak %20 Tween 80 kullan›ld›.
Her dezenfektan ve antisepti¤in stok, 1/10,
1/100 ve 1/1000’lik dilüsyonlar›n›n 1., 2., 5., 10. ve
30. dakika etkileri saptand›. Her dezenfektan
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4

Stok

1/10

1/100

1/1000

⇓

⇓

⇓

⇓

+
0.5 mL bakteri süspansiyonu
+
0.5 mL nötralizan madde
↓
1. dakika 2. dakika 5. dakika 10. dakika 30. dakika

↓

↓

↓

↓

↓

Kanl› besiyerine inokülasyon
⇓
37°C etüvde inkübasyon
ﬁekil 1. Test Yöntemi.
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Tablo 1. Antiseptik ve Dezenfektan Maddelerin 1/100 Dilüsyonunda Sürelere Göre Üreyen Mikroorganizma
Say›lar›.
Antiseptik ve dezenfektanüreyen mikroorganizma

Temas süreleri ve üreyen suﬂ say›s›
1. dakika

2. dakika

5. dakika

10. dakika

30. dakika

K. pneumoniae (20)

1

0

0

0

0

Acinetobacter (20)

0

0

0

0

0

P. aeruginosa (20)

0

0

0

0

0

K. pneumoniae

1

0

0

0

0

Acinetobacter

0

0

0

0

0

P. aeruginosa

0

0

0

0

0

K. pneumoniae

7

2

1

1

0

Acinetobacter

14

9

3

2

0

P. aeruginosa

14

12

4

2

0

K. pneumoniae

18

18

15

15

13

Acinetobacter

20

20

20

20

20

P. aeruginosa

20

20

20

20

20

K. pneumoniae

6

1

0

0

0

Acinetobacter

10

6

5

0

0

P. aeruginosa

7

0

0

0

0

Zefan

Savleks

Klorhekzidin

Povidon

Sodyum hipoklorit

nosa suﬂlar›nda tamamen etkisiz oldu¤u, K. pneumoniae suﬂlar›nda ise 30. dakikada bile yar›dan
fazla suﬂun üredi¤i görülmüﬂtür. Klorhekzidinin
her üç bakteriye de 30. dakikada etkili oldu¤u
görülmüﬂtür. Sodyum hipoklorit ise P. aeruginosa’ya 2., K. pneumoniae’ya 5., Acinetobacter suﬂlar›na
ise 10. dakikada etkili olmuﬂtur. Zefan, savleks
ve sodyum hipoklorit 1/100 dilüsyonda en etkin
antiseptik ve dezenfektan olarak bulunmuﬂtur.
Antiseptik ve dezenfektan maddelerin 1/1000
dilüsyonunda sürelere göre üreyen mikroorganizma say›lar› Tablo 2’de verilmiﬂtir. Buna göre
tüm antiseptik ve dezenfektan maddelerin 30.
dakikada bile mikroorganizmalar› öldürmedi¤i
görülmüﬂtür. Sadece K. pneumoniae suﬂlar›nda
savleksin süre uzad›kça öldürdü¤ü mikroorganizma say›s›nda belirgin bir artma olmuﬂtur.
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TARTIﬁMA
Nozokomiyal infeksiyonlar›n ço¤unlu¤undan
s›kl›kla antibiyotiklere dirençli gram-negatif basiller izole edilmektedir. Gram-negatif bakterilerin bir k›sm› ayn› zamanda antiseptik ve dezenfektanlar›n baz›lar›na direnç geliﬂtirmiﬂlerdir (15). Dezenfektanlar s›kl›kla nozokomiyal infeksiyonlar› önlemek için kullan›lmaktad›r. Dezenfeksiyon için alkol, klor ve klor bileﬂikleri, formaldehid, gluteraldehid, hidrojen peroksit, iyodoforlar, fenolikler ve kuarterner amonyum bileﬂikleri
kullan›lmaktad›r (1,6,7). Kuarterner amonyum bileﬂi¤i, iyodoforlar ve sodyum hipoklorit genel
hastane temizli¤i, yatak çerçevelerinin ve idrar
kaplar›n›n temizlenmesinde dezenfektan olarak
kullan›l›rlar. Rutin el y›kamada sabun önerilirken, özel bir bölgede veya invaziv bir giriﬂimden
önce iyodofor, klorhekzidin glukonat veya hekHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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Tablo 2. Antiseptik ve Dezenfektan Maddelerin 1/1000 Dilüsyonunda Sürelere Göre Üreyen Mikroorganizma
Say›lar›.
Antiseptik ve dezenfektanüreyen mikroorganizma

Temas süreleri ve üreyen suﬂ say›s›
1. dakika

2. dakika

5. dakika

10. dakika

30. dakika

K. pneumoniae (20)

20

17

17

17

17

Acinetobacter (20)

17

16

16

16

12

P. aeruginosa (20)

19

19

19

18

16

K. pneumoniae

17

16

12

8

5

Acinetobacter

17

16

16

15

12

P. aeruginosa

17

17

16

16

16

K. pneumoniae

20

20

20

20

20

Acinetobacter

20

20

20

20

19

P. aeruginosa

20

20

20

20

20

K. pneumoniae

20

20

20

20

20

Acinetobacter

20

20

20

20

20

P. aeruginosa

20

20

20

20

20

K. pneumoniae

20

20

20

20

20

Acinetobacter

20

20

20

20

20

P. aeruginosa

20

20

20

20

20

Zefan

Savleks

Klorhekzidin

Povidon

Sodyum hipoklorit

zaklorofenli bir antisepti¤in kullan›lmas› önerilmektedir (8). Bu dezenfektanlar›n herbirinin
performans› kullan›c›n›n uygun dezenfektan›
seçmesi, güvenli ve en etkin yoldan kullanmas›na ba¤l›d›r. Do¤ru olmayan konsantrasyon ve uygun olmayan dezenfektan seçimi maliyeti artt›rmaktad›r (9,10).
Dezenfektanlar›n etkisinin de¤erlendirilmesi basit olarak; bakterinin dezenfektan›n test
konsantrasyonu üzerine eklenmesi, bir süre maruz b›rak›lmas› ve daha sonra ölüp ölmediklerinin incelenmesine dayan›r. Antiseptik ve dezenfektanlar için halen uluslararas› kabul gören
test ﬂemalar› oluﬂturulamam›ﬂt›r. Günümüzde
halen de¤iﬂik ülkelerde de¤iﬂik prensiplere dayal› farkl› testler uygulanmaktad›r (11). Çal›ﬂmam›zda nozokomiyal infeksiyonlardan izole edilen K. pneumoniae, Acinetobacter ve P. aeruginosa suﬂHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4

lar›na dezenfektan ve antiseptiklerin farkl› dilüsyon ve sürelerde etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Kuarterner amonyum bileﬂikleri cildin operasyon öncesi dezenfeksiyonu, mukoz membranlara uygulama ve kritik olmayan yüzeylerin
dezenfeksiyonu gibi çeﬂitli klinik amaçlar için
kullan›lmaktad›rlar. Antimikrobiyal özelliklerine
ilave olarak sert yüzey temizleyicisi ve koku giderici olarak da mükemmeldirler (1,9). Çal›ﬂmam›zda kullan›lan zefan›n (%10 benzalkonyum
klorür) stok ve 1/10’luk dilüsyonu her üç mikroorganizmaya da tüm sürelerde etkili olmuﬂtur.
1/100’lük dilüsyonu 1.dakikada 1 K. pneumoniae
suﬂu hariç tüm mikroorganizmalar üzerine etkili
olmuﬂ ve temas sürelerinin hiçbirinde üreme olmam›ﬂt›r. 1/1000’lik dilüsyonu ise etkili bulunmam›ﬂt›r. Yap›lan bir çal›ﬂmada, kuarterner
amonyum bileﬂiklerinin minimal inhibitör kon311
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santrasyon (M‹K) de¤erleri Pseudomonas’ta oldukça yüksek, Klebsiella ve Acinetobacter’de yüksek
olarak bulunmuﬂtur (3).
Klorhekzidin antiseptik ürünler içerisinde
özellikle el y›kamada en yayg›n olarak kullan›lan
biyosiddir, fakat ayn› zamanda dezenfektan ve
koruyucu olarak da kullan›l›r (8). Çal›ﬂmam›zda
klorhekzidin (%4 klorhekzidin glukonat) ve savleksin (%15 setrimid + %1.5 klorhekzidin glukonat) stok ve 1/10’luk dilüsyonlar› her üç bakteriyi
de tüm temas sürelerinde öldürmüﬂtür. Savleksin 1/100’lük dilüsyonu sadece 1 K. pneumoniae
suﬂuna 1. dakikada etkisiz olmuﬂ, di¤er bakterilere tüm temas sürelerinde etkili olmuﬂtur. Savleksin 1/1000’lik dilüsyonu ise her üç bakteriye
de etkin olmam›ﬂt›r. Klorhekzidinin 1/100’lük dilüsyonunda tüm suﬂlarda temas süresi uzad›kça
üreyen suﬂ say›s› azalm›ﬂ ve 30. dakikada hiçbir
suﬂta üreme görülmemiﬂtir. 1/1000’lik dilüsyonda ise tüm sürelerde bakteriler üremiﬂtir. Klorhekzidine P. aeruginosa’n›n gram-negatif bakteriler içinde di¤er gram-negatif bakterilerden daha
dirençli oldu¤u gösterilmiﬂtir (12). Nakipo¤lu ve
arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, klorhekzidin glukonat ve klorhekzidin glukonat-setrimid
kar›ﬂ›m› en etkili antiseptik olarak bulunmuﬂtur
(13). Kaleli ve arkadaﬂlar›n›n yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada, %4 klorhekzidin glukonat P. aeruginosa
suﬂlar›na stok, 1/10, 1/100 ve 1/1000’lik dilüsyonlarda 2.5, 5 ve 7.5. dakikada etkili olarak bulunmuﬂ, 10 Acinetobacter suﬂunun 2’sine 2.5 ve 5. dakikada etkisiz bulunmuﬂtur (14). Bozkurt ve arkadaﬂlar›, Staphylococcus aureus ve P. aeruginosa üzerine %4’lük klorhekzidin glukonat› en etkili antiseptik olarak bulmuﬂlard›r (15). Çal›ﬂmam›zda
klorhekzidin glukonat-setrimid kombinasyonunun %4’lük klorhekzidin glukonata göre daha etkili oldu¤u görülmüﬂtür.
‹yot solüsyonlar› primer deri veya doku antisepti¤i olarak uzun zamandan beri kullan›lmaktad›r. En iyi bilinen ve yayg›n kullan›lan iyodofor
povidon iyodindir. ‹yodoforlar›n dilüsyonlar› dilüe edilmemiﬂ povidon iyodin solüsyonundan
daha h›zl› bakterisidal aktivite gösterir. Artm›ﬂ
dilüsyonlarda bakterisidal aktiviteyi sa¤layan
nedenler aç›k de¤ildir, fakat povidon iyodinin
dilüsyonu solüsyonda serbest iyotun artmas›na
neden olmaktad›r, bunun da bakterisidal aktiviteden sorumlu oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu nedenle iyodoforlar antimikrobiyal aktiviteyi sa¤lamak için uygun olarak dilüe edilmelidirler (8,9).
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Çal›ﬂmam›zda kullan›lan polyodun (%10
polivinilpirolidon iyot bileﬂi¤i) stok solüsyonu
tüm suﬂlar› tüm sürelerde öldürmüﬂtür. 1/10 dilüsyonunda 1 P. aeruginosa suﬂu 1. dakikada üremiﬂ, di¤er sürelerde ürememiﬂ, Klebsiella ve Acinetobacter suﬂlar›n› ise tüm temas sürelerinde öldürmüﬂtür. 1/100 ve 1/1000’lik dilüsyonlar› ise etkili olmam›ﬂ ve suﬂlar›n ço¤unlu¤u 30. dakikada
da üremiﬂtir. Povidon iyot kar›ﬂ›m›, yap›lan çal›ﬂmalarda daha az etkili antiseptik olarak bulunmuﬂtur (13,14).
Hipoklorit geniﬂ antimikrobiyal spektrum,
h›zl› bakterisidal aktivite, kullan›m kolayl›¤›, suda çözünebilirlik, hem konsantre formda hem de
kullan›m dilüsyonunda stabil olmas›, renksiz,
yanmaz, boyas›z olmas› ve düﬂük maliyeti nedeniyle ideal bir dezenfektan›n özelliklerine sahiptir (6). Hipokloritler kan, vücut s›v›lar› veya mikrobiyolojik materyaller gibi potansiyel infeksiyöz ajanlar›n çevreye da¤›l›m›nda dekontaminasyon için kullan›l›rlar. “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)”›n tavsiye etti¤i
hipoklorit konsantrasyonlar› temizlenmiﬂ ve dezenfekte olan yüzey üzerinde bulunan organik
materyalin (kan ve mukus gibi) miktar›na ba¤l›
olarak 500 ppm’den (ev tipi çamaﬂ›r suyunun
1/100’lük dilüsyonu) 5000 ppm’e (1/10’luk dilüsyon) de¤iﬂir (1,6,9,16). Çal›ﬂmam›zda kullan›lan
sodyum hipokloritin stok solüsyonu tüm suﬂlar›
tüm sürelerde öldürmüﬂtür. 1/10’luk dilüsyonunda sadece 1 Acinetobacter suﬂu 1. dakikada üremiﬂ
di¤er sürelerde üreme olmam›ﬂt›r. K. pneumoniae
ve P. aeruginosa suﬂlar›na tüm temas sürelerinde
etkili olmuﬂtur. 1/100’lük dilüsyonda P. aeruginosa’ya 2., K. pneumoniae’ya 5., Acinetobacter’e ise 10.
dakikada tam etkili olmuﬂtur. 1/1000’lik dilüsyonunda her üç bakteride tüm temas sürelerinin
hepsinde üremiﬂtir. Ergin ve arkadaﬂlar› hipoklorit çözeltisi ile yapt›klar› bir çal›ﬂmada, P. aeruginosa, S. aureus ve Candida albicans suﬂlar› üzerine
bakterisit ve fungusit etkiyi %0.1 yo¤unlukta 5.
dakika olarak saptam›ﬂlard›r (17).
Sonuç olarak, özellikle nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesinde dezenfektanlar›n uygun
dilüsyonlarda ve temas sürelerinde kullan›mlar›
önemlidir. Hastane infeksiyon kontrol komiteleri hastane için uygun olan dezenfeksiyon politikas›n› geliﬂtirmeli, bir dezenfektan seçilirken
kullan›m kolayl›¤›, toksisitesi, stabilitesi, saklama koﬂullar›, tavsiye edilen kullan›m dilüsyonu,
uygulama süresi ve fiyat› gibi faktörler gözönünde bulundurularak seçim yap›lmal›d›r.
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