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SUMMARY
Resistance of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus,
Acinetobacter spp. and Pseudomonas aeruginosa Strains to
Various Disinfectants
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To determine the susceptibility of disinfectants against
multidrug resistant microorganisms. The strains of methicillin resistant Staphylococcus aureus, Acinetobacter
spp. and Pseudomonas aeruginosa which were isolated
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rine karﬂ› en etkin ajan Na hipoklorid olarak bulundu.
Sonuç olarak; de¤iﬂik hastane ortamlar›ndan izole edilen bakterilerin duyarl›l›klar› farkl› olabilece¤inden, hastane infeksiyonlar›n›n kontrolünde, her hastanenin mevcut mikroorganizmalar›na karﬂ› duyarl› dezenfektanlar›
saptayarak malzeme seçimi yapmas›n›n yararl› olaca¤›
görüﬂüne var›ld›.
Anahtar Kelimeler: Dezenfektan, Direnç.

G‹R‹ﬁ
Dezenfektanlar cans›z maddelerdeki patojen
mikroorganizmalar›n üremelerini durdurmak ya
da öldürmek amac›yla kullan›lan, farkl› mikroorganizmalara birbirinden farkl› etkileri olan kimyasal ajanlard›r (1). Çevresel yüzeyler insan kaynakl› patojenlerle kontamine hale gelebilir. Her
ne kadar nozokomiyal infeksiyonlar›n ço¤u hastalar›n endojen floralar›yla veya insandan insana
bulaﬂ ile meydana gelse de kontamine yüzeyler
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de nozokomiyal infeksiyonlara yol açabilir (2).
Nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesi amac›yla dezenfektanlar hastanelerde yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Dezenfektanlar›n yayg›n kullan›m› mikrobiyal dirence yol açmaktad›r, antibiyotik direnci de dezenfektanlar taraf›ndan indüklenmektedir (3).
Çal›ﬂmam›z hastanemizin farkl› kliniklerinden izole edilen ve çoklu antibiyotik direnci nedeniyle sorun oluﬂturan metisilin dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA), Acinetobacter spp. ve
Pseudomonas aeruginosa suﬂlar›n›n dezenfektan
ajan olarak kullan›lmakta olan çeﬂitli ürünlere
karﬂ› direnç durumunun saptanmas› amac›yla
planland›.
MATERYAL ve METOD
Hastanemizde çoklu antibiyotik direnci nedeniyle sorun oluﬂturan ve hastanemizin farkl›
kliniklerinden izole edilen MRSA, Acinetobacter
spp. ve P. aeruginosa bakteri türlerinden 10’ar suﬂ
çal›ﬂmaya al›nd›. Ampisilin-sulbaktam, sefotaksim, gentamisin, siprofloksasin ve imipenem dirençli Acinetobacter spp. ve P. aeruginosa suﬂlar› çal›ﬂmada kullan›ld›.
Dezenfektanlar›n Haz›rlanmas›
Bakterilerin dezenfektanlara karﬂ› duyarl›l›klar›n› ölçmek için tüp dilüsyon yöntemi kullan›ld›. Hastanemizin çeﬂitli servislerinde kullan›lmakta olan dezenfektanlardan; %70 alkol, gluteraldehid, Na hipoklorid, %15 setrimid + %1.5
klorheksidin ve %10 benzalkonyum klorür etkinlikleri de¤erlendirilmek üzere çal›ﬂmaya dahil
edildi. Dezenfektanlar›n yüzey dezenfeksiyonu
için önerilen kullan›m konsantrasyonlar› ve kullan›m konsantrasyonunun iki kat dilüsyonlar› haz›rland›. Gluteraldehid %0.25’lik önerilen kullan›m konsantrasyonunda ve %0.125’lik konsantrasyonda, Na hipoklorid %0.5 ve %0.25’lik konsantrasyonda, setrimid + klorheksidin solüsyonundan %1 ve %0.5’lik konsantrasyonda, benzalkonyum klorür %1 ve %0.5’lik konsantrasyonda
çeﬂme suyu kullan›larak dilüe edildi. Tüm kliniklerde standart olarak %70 alkol kullan›ld›¤› için,
alkolün iki kat dilüsyonu yap›lmad›.
Bakteri Süspansiyonlar›n›n Haz›rlanmas› ve
Dezenfektanlar›n Eklenmesi
0.5 Mc Farland’da bakteri süspansiyonlar› haz›rland›. Bakteri süspansiyonlar›ndan 0.1 cc, her
birinde 2 cc dezenfektan bulunan tüplere eklenerek kar›ﬂt›r›ld›. Tüplerden, kanl› agara 1, 5 ve
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20. dakikalarda ekim yap›ld›. Kontrol için dezenfektan eklenmemiﬂ su ile dilüe edilmiﬂ bakteri
süspansiyonu kullan›ld›. Kültürler 24 saat
37°C’de inkübe edildikten sonra de¤erlendirildi.
Plaklarda gözlenen üremeler kaydedildi.
‹statistik ve Verilerin Analizi
‹statistik analizlerde Ki-kare ve Fisher’s Exact
testi kullan›ld›. p< 0.01 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi. Dezenfektanlar›n etkinlik oran› suﬂ say›m›z 10 oldu¤u için [(10-üreme olan
plak say›s›)/10] x 100 formülü uygulanarak yüzde
ile ifade edildi.
BULGULAR
Çal›ﬂmaya dahil edilen bakteri türlerinin, materyal ve metod bölümünde belirtilen konsantrasyonlarda dilüe edilmiﬂ %70 alkol, gluteraldehid, Na hipoklorid, setrimid + klorheksidin ve
benzalkonyuma karﬂ› dirençlilik durumlar› Tablo
1’de gösterilmiﬂtir.
Kontrol amac›yla haz›rlanan dezenfektan eklenmemiﬂ solüsyonlardan yap›lan ekimlerin tümünde üreme saptanm›ﬂt›r.
Dezenfektan olarak alkol kullan›m›n›n, Pseudomonas ve Acinetobacter türleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda MRSA suﬂlar›na karﬂ› etkili olma¤› saptand›
(p< 0.001). MRSA, Acinetobacter spp. ve P. aeruginosa suﬂlar›na karﬂ› 1, 5 ve 20. dakikalarda en etkin
ajan Na hipoklorid olarak bulundu (p< 0.001).
Gluteraldehidin yüzey dezenfeksiyonu için
önerilmekte olan %0.25 kullan›m konsantrasyonu
ve iki kat dilüsyonunun, özellikle Pseudomonas
suﬂlar›na karﬂ› istenen etkinlikte olmad›¤› gözlendi (%10 ve %20). Gluteraldehidin iki farkl› dilüsyonunun, 1, 5 ve 20. dakikalardaki etkinlikleri
aras›nda fark olmad›¤› saptand› (p= 0.330).
Setrimid + klorheksidinin kullan›lmakta olan
%1’lik solüsyonunun, MRSA üzerinde etkili olmakla birlikte, gram-negatif bakteriler olan Pseudomonas ve Acinetobacter suﬂlar› üzerinde 1. dakikada
s›ras›yla %60 ve %30 oran›nda etkinli¤e sahip oldu¤u gözlendi.
Benzalkonyum klorürün %1’lik solüsyonu,
MRSA suﬂlar›na karﬂ› 5 ve 20. dakikalarda %100
etkin saptand›, P. aeruginosa suﬂlar›na karﬂ› 1. dakikada %40, 5. dakikada %80 etkin oldu¤u gözlendi.
TARTIﬁMA
‹yi bir yüzey dezenfektan› hemen baﬂlayan
ve uzun süren etkiye ve geniﬂ spektruma sahip
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Tablo 1. Hastane Kökenli MRSA, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa Suﬂlar›n›n Süspansiyonlar›n›n Dezenfektanlar ile Muameleden Sonra, Kanl› Agar Plaklar›na 1, 5 ve 20. Dakikalarda Yap›lan Ekimler
Sonras› Üreme Say›lar›.
MRSA
(n= 10)
Süspansiyonun
dezenfektan ile
muamele süresi
(dakika)
Dezenfektan

Acinetobacter spp.
(n= 10)
Süspansiyonun
dezenfektan ile
muamele süresi
(dakika)

Pseudomonas
aeruginosa (n= 10)
Süspansiyonun
dezenfektan ile
muamele süresi
(dakika)
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Alkol
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Setrimid + klorheksidin
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MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus.

olmal›d›r. Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde, etkili olan dezenfektan›n, etkili dilüsyonlarda kullan›m› önemlidir. Dezenfektanlar›n etkinli¤ini saptamak için öncelikle bu alandaki terminolojinin aç›k ve do¤ru tan›mlanmas› gerekmektedir. Antibiyotikler için direnç kavram›, minimum inhibisyon konsantrasyonunun (M‹K)
saptanmas› yoluyla aç›k olarak belirlenir. Ancak
dezenfektanlar ve antiseptiklerin öldürücü etkileri çok daha önemli oldu¤undan, bu ajanlar için
M‹K saptanmas› uygun bir yöntem olmayabilir.
Bu nedenle, dezenfektanlar için direnç kavram›,
pratikte kullan›lmakta olan dezenfektan konsantrasyonuna duyars›zl›k ya da mikroorganizmalar›n ço¤unu inaktive eden konsantrasyonda
inaktivasyon sa¤lanamamas› olarak tan›mlanabilir (1). Mikroorganizmalar farkl› çevre koﬂullar›na
uyum sa¤layabildi¤inden yayg›n olarak kullan›lan dezenfektanlara direnç geliﬂimi de beklenen
bir durumdur (3). Birçok klinikte, dezenfektanlar
tarif edilen konsantrasyonda ya da bu konsantrasyonun üzerinde kullan›ld›¤›ndan, benzer çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi, çal›ﬂmam›zda dezenfektanlar›n kullan›m dilüsyonlar› ve kullan›mlar›n›n
iki kat dilüsyonlar›n› uygulad›k (2).
Etil alkolün %70’lik suland›r›m›, stetoskop,
termometre, fiberoptik endoskop gibi araçlar›n
dezenfeksiyonu için yayg›n olarak kullan›lmaktaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 4

d›r (4). Çal›ﬂmam›zda %70’lik alkol, Pseudomonas
ve Acinetobacter suﬂlar›na karﬂ› etkili bulunurken,
MRSA suﬂlar›na karﬂ› ayn› etkinlik gözlenmedi
(p< 0.001).
Gluteraldehid bakteri ve sporlar›na karﬂ› geniﬂ spektrumlu bir aktiviteye sahip bir dezenfektand›r (5). Gluteraldehidin yüzey dezenfeksiyonu için önerilmekte olan %0.25 kullan›m konsantrasyonu ve iki kat dilüsyonunun, özellikle Pseudomonas suﬂlar›na karﬂ› istenilen etkinlikte olmad›¤› gözlenmiﬂtir. Bu duruma hastanemiz içinde
gluteraldehidin hatal›/kontrolsüz kullan›m›na
ba¤l› direnç geliﬂiminin neden oldu¤u düﬂünülmektedir. Ayr›ca, birçok klinikte yayg›n olarak
kullan›lmakta olan bu ajan›n %2’lik konsantrasyonunun endoskop gibi aletlerin dezenfeksiyonunda oldukça etkin oldu¤u bildirilmekte ve haz›rlanan solüsyonun etkinli¤inin günler içinde
h›zla düﬂtü¤ü vurgulanmaktad›r (6-8).
Temin edilmesi ve uygulan›m› kolay, ucuz bir
ajan olan Na hipoklorid, hastanemizde sorun
oluﬂturan bakterilere karﬂ› en etkin dezenfektanlardan biri olarak bulundu. Na hipoklorid geniﬂ spektrumlu ve özellikle nötral pH’ta h›zl› etkili bir dezenfektand›r. Ancak metalleri aﬂ›nd›rmas› ve organik at›klar karﬂ›s›nda etkisini yitirmesi gibi dezavantajlar› vard›r (9).
193

Hastane Kökenli Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp. ve
Pseudomonas aeruginosa Suﬂlar›n›n Çeﬂitli Dezenfektanlara Karﬂ› Direnci

Erbay A, Ergönül Ö, Esener H, Çolpan A, Dokuzo¤uz B.

Setrimid + klorheksidinin kullan›lmakta olan
%1’lik solüsyonunun, MRSA üzerinde etkili olmakla birlikte, gram-negatif bakteriler olan Pseudomonas ve Acinetobacter suﬂlar› üzerinde yeterince
etkili olmad›klar› saptanm›ﬂt›r. Benzalkonyum
klorür, özellikle Pseudomonas suﬂlar›na karﬂ› çok
düﬂük etkinli¤e sahiptir. Benzalkonyum klorür
ve setrimid gibi kuaterner amonyum bileﬂiklerinin gram-pozitif bakterilere karﬂ› etkinli¤inin
gram-negatif bakterilere göre daha iyi oldu¤u bilinmektedir. Son y›llarda klorheksidine karﬂ›
özellikle Pseudomonas spp., Serratia spp. ve Proteus
spp.’de direnç art›ﬂ› bildirilmektedir (10). Gramnegatif bakterilerin d›ﬂ membran› bir bariyer gibi davranarak birçok kimyasal ajan›n bakteri içine girmesini engellemektedir. Gram-negatif
bakteriler, gram-pozitif bakterilere göre dezenfektanlara daha fazla direnç göstermektedir (3).
Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda, hastanemizde
sorun olan çoklu antibiyotik dirençli mikroorganizmalara karﬂ› halen kullan›lmakta olan dezenfektanlar›n duyarl›l›klar› araﬂt›r›ld›¤›nda Na hipokloridin en etkin dezenfektan oldu¤u saptand›. Bununla birlikte de¤iﬂik hastane ortamlar›ndan izole edilen bakterilerin duyarl›l›klar›n›n
farkl› olaca¤› bilinmektedir (9). Bu nedenle hastane infeksiyonlar›n›n kontrolünde her hastanenin mevcut mikroorganizmalar›na karﬂ› duyarl›
dezenfektanlar› saptayarak malzeme seçimi yap›lmas›n›n yararl› olaca¤› görüﬂündeyiz.
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