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• Is›,
• pH,
• Ortamda bulunan organik art›klar,
• Mikroorganizmalarla ilgili faktörler,
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ikroorganizmalar farkl› koﬂullara adapte olma yetene¤indedir. Çeﬂitli ortamlara karﬂ›
direnç kazanabilmeleri de bu adaptasyon kabiliyetleri sonucunda gerçekleﬂmektedir. Özellikle
do¤al olarak di¤er mikroorganizmalara göre daha dirençli olan mikroorganizmalar uzun temas
süreleri sonucu herhangi bir antimikrobiyal
maddeye daha kolay direnç kazanabilmektedir.
Mikroorganizmalar dezenfektan solüsyonda
uzun süre kald›klar›nda antibiyotiklere karﬂ› oldu¤u gibi, direnç kazanarak canl›l›klar›n› koruyabilir ve hatta üremelerini sürdürebilirler. Dezenfektan veya antiseptik preparatta bulunan aktif
maddenin yeterli miktarda olmamas› ve mikroorganizman›n yaﬂamas›na engel olacak konsantrasyonda bulunmamas› mikroorganizman›n direncini artt›r›rken, karﬂ›t olarak etkili bir koruyucu sistem içermesi yani uygun konsantrasyonda
bulunmas› dezenfektan maddelerin kontaminasyonunu önleyebilir.

M

Dezenfeksiyon ve antisepsiyi etkileyen faktörler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• Dezenfektan›n yo¤unlu¤u,

• A¤›r metallerin varl›¤›.
a. Dezenfektan›n Yo¤unlu¤u
Dezenfektan veya antiseptik maddenin yo¤unlu¤u artt›kça etkisi de artmaktad›r. Kimyasal
madde, konsantrasyonuna ba¤l› olarak yani yüksek konsantrasyonda bakterisid, daha düﬂük
konsantrasyonlarda ise bakteriyostatik etki göstermektedir. Ancak yo¤unlu¤un yükselmesi etki
oran›n› da ayn› ﬂekilde artt›rmaz. O nedenle optimum konsantrasyon belirlenir ve bu konsantrasyonda kullan›lmas› tavsiye edilir.
b. Temas Süresi
Dezenfektan veya antiseptik maddenin mikroorganizmalar› etkilemesi için belirli bir temas
süresinin geçmesi gerekir. Bu süre ortam›n nemine, ›s›ya, kimyasal maddenin yap›s›na ve mikroorganizman›n cins ve say›s›na ba¤l› olmak üzere uzun veya k›sa olabilir.
c. Is›
Is›n›n artmas›yla dezenfektan ve antiseptik
olarak kullan›lan kimyasal maddenin içinde erimiﬂ oldu¤u s›v›daki iyonizasyon derecesi artar
ve bununla birlikte mikroorganizmalara da etkisi
artm›ﬂ olur.

• Temas süresi,
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d. pH
Her dezenfektan preparat›n en iyi etki gösterdi¤i optimum bir pH aral›¤› vard›r. Bu pH de¤erinden uzaklaﬂt›kça (asit veya baz yönünde)
dezenfektan›n aktivitesinde azalma gözlenir.
e. Ortamda Bulunan Organik Art›klar
Ortamda bulunan organik maddeler özellikle
proteinleri denatüre ederek etki gösteren dezenfektanlar›n etkilerini azaltmaktad›r. Çünkü bu
gibi art›k maddeler ya mikroorganizma ile dezenfektan maddenin temas›n› önleyerek veya
dezenfektan›n kimyasal yap›s›n› bozarak etkisini
azaltmaktad›r. Ortamda bulunan di¤er kimyasal
maddeler de antagonistik etki göstererek dezenfektan›n etkisini yok edebilir. Fenol içerikli
dezenfektanlar›n ortamda bulunan demir klorür
veya karbonla etkilerinin yok olmas› buna örnektir. Yüzey gerilimini azaltan maddelerin bulunmas› dezenfektanlar›n daha kolay yay›lmas›n›
ve mikroorganizmalara daha kolay etki etmesini
sa¤lar.
f. Mikroorganizmalarla ‹lgili Faktörler
Mikroorganizmalar›n cins ve türüne göre dezenfektanlardan etkilenmeleri de farkl› olmaktad›r. Yaﬂam sikluslar›nda bulunduklar› evre de bunu etkilemektedir. Logaritmik üreme faz›nda bulunan mikroorganizmalar daha dirençli olmaktad›r. Mikroorganizmalar›n vejetatif ﬂekilde bulunmalar› da sporlu bakterilere göre dezenfektanlara karﬂ› daha duyarl› olmalar›n› sa¤lamaktad›r.
g. A¤›r Metallerin Varl›¤›
A¤›r metal iyonlar›n›n varl›¤›nda (Ag, Au, Cu)
birlikte bulundu¤u mikroorganizmalara üremelerini durdurucu veya öldürücü (bakteriyostatik
veya bakterisid) etki yaparlar. Bu etkiye oligodinamik etki ad› verilmektedir.
DEZENFEKTAN ve ANT‹SEPT‹KLER‹N ETK‹
MEKAN‹ZMALARI
• Hücre zar›na etki,
• Mikroorganizmalar›n proteinlerini denatüre
ederek etki,
• Mikroorganizma enzimlerinin iﬂlevlerini bozarak etki,
• Nükleik asitlere etki.
a. Hücre Zar›na Etki
Hücre zar› lipoprotein yap›s›ndad›r. Hücre
zar›n› etkileyen dezenfektanlar bu yap›sal düzeni bozmak suretiyle hücre zar›n›n yar› geçirgenli138
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¤ini, aktif transport sistemlerini ve enerji metabolizmalar›n› inaktif hale getirir.
b. Mikroorganizmalar›n Proteinlerini
Denatüre Ederek Etki
Baz› dezenfektanlar proteinlerin üç boyutlu
yap›lar›n› bozarak polipeptid zincirlerinin rastgele halkalanmas›na ve helezonik yap›laﬂmaya
yol açarak etki eder. Enzimler de protein yap›s›nda oldu¤undan bu tür dezenfektanlar enzimleri de etkilemek suretiyle daha etkin olur.
c. Mikroorganizma Enzimlerinin ‹ﬂlevlerini
Bozarak Etki
Dezenfektan ve antiseptik maddeler enzimlerin esas substratla birleﬂen aktif gruplar›yla
birleﬂerek enzimin görevini engeller ve iﬂlevlerinin bu ﬂekilde bozulmas›n› sa¤lar.
d. Nükleik Asitlere Etki
Baz› kimyasal maddeler mikroorganizmalar›n
nükleik asitlerini etkileyerek de tesirli olur. Mikrobiyoloji boyama yöntemlerinde kullan›lan boyar maddeler mikroorganizmalar›n nükleik asitleriyle bileﬂikler yaparak aktivitelerini bozar ve
bu ﬂekilde etkili olur. Bu boyar maddelerinin çeﬂitli konsantrasyonlar›n›n farkl› mikroorganizmalar üzerindeki etkileri de farkl› ﬂiddette olmaktad›r. O nedenle bu seçicilik özelliklerinden yararlan›larak istenmeyen bakterilerin inhibe edilmesinde çeﬂitli besiyerlerinde kullan›l›rlar.
Birçok antibiyoti¤e direnç genetik; ya plazmid ya da kromozomal ba¤lant›l› olarak gerçekleﬂmektedir. Genel olarak antibiyotiklere direnç
mekanizmas› çok iyi anlaﬂ›labilir ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r. Bu, üç kategoriden oluﬂmaktad›r:
• Hedef sapmas›,
• Parçalay›c› (digestive) enzimlerin üretimi,
• Aktif transport sistemlerinin iﬂlevlerinin
azalmas› veya bozulmas›.
A¤›r metal içerikli antiseptikler (civa ve gümüﬂ tuzlar› hariç) ve antiseptik direncinin genetik ba¤lant›s› üzerinde çok az kan›t bulunmaktad›r. Plazmidlere ba¤l› antibiyotik direnci ile dezenfektan direnci aras›nda bir tak›m ba¤lant›lar
oldu¤u yönünde iddialar da ortaya at›lm›ﬂt›r.
RTEM plazmidi içeren (beta-laktamaz› kodlayan
plazmid) ve içermeyen Pseudomonas aeruginosa
suﬂlar› ile yap›lan bir çal›ﬂmada, bu iki grup aras›nda gluteraldehid, setrimid, klorheksidin, klo-
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reksidenole karﬂ› duyarl›l›k fark› olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Yo¤un kullan›m sonucunda çeﬂitli kimyasal maddelere direnç kazanan mikroorganizmalar bu preparatlar›n aktif maddelerinden
uzaklaﬂt›r›ld›¤› zaman bu mikroorganizmalardaki
direncin eski haline yani normal ﬂekline dönmekte oldu¤u da gözlenmiﬂtir. Kimyasal maddelere sporlu bakterilerin direncinin spor çeperine
ba¤l› oldu¤u bilinmektedir. Vejetatif bakterilerde ise kimyasal maddenin hücre içine al›m› bir
bariyer engellemesinden sonra yap›l›r. Mikobakterilerin hücre duvar›nda bulunan lipidler suda
eriyen kimyasal maddeler için bir engel oluﬂturmaktad›r. Ayn› do¤rultuda P. aeruginosa’n›n bir k›s›m kimyasal maddeye direncinin, bu bakterinin
d›ﬂ membran›ndaki farkl›l›klara ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir.
M‹KROB‹YAL D‹RENÇ ve DEZENFEKTAN
KULLANIMI
Dezenfektanlar›n aﬂ›r› kullan›m› ve onlara
karﬂ› oluﬂan mikrobiyal direnç hakk›nda yay›nlanan çok fazla makale bulunmamaktad›r. Bu makalelerde veya sunulan bildirilerde ise daha çok
dezenfektanlar› kullanan sa¤l›k görevlilerinin ve
hastalar›n genel güvenli¤inden duyulan kayg›
tart›ﬂ›lmaktad›r. Yaln›z, dezenfektanlara karﬂ›
oluﬂan mikrobiyal dirençle antibiyotikler ve pestisitlere karﬂ› oluﬂan direnç k›yaslanabilirse dezenfektanlara karﬂ› oluﬂan direnç konusunda da
fikir sahibi olunabilecektir.
Dezenfektanlar, özellikle yüzeyel dezenfektanlar çevresel olarak, antibiyotik ve birçok pestisitten tamamen farkl› yolla iﬂlev görür. Dezenfektanlar, mikrobiyal hücrenin üzerine absorbe
olarak çal›ﬂ›r. Stedman, Kravitz ve King’in araﬂt›rmalar›na göre, bu çeﬂit absorbsiyonlar hücre
membran›n›n geçirgenli¤ini artt›r›r ve sonunda
onun y›rt›lmas›n› sa¤lar, böylece hücre içerikleri
d›ﬂar› s›zar. Hücre ölür. Mutasyon için ise hiç
ﬂans kalmaz.
“En iyi dezenfektanlar nelerdir?”
Çok iyi bilinmektedir ki bunlar; C8’den C18’e
kadar uzanan karbon zincirleri olan, en az bir radikali olup yüksek antimikrobiyal aktivitesi olan
uzun zincirli quarternal bileﬂiklerdir (Domagk,
Deutch Med and Wochschr 61/ 829).
“Mississippi State Extansion Servisi” dezenfektanlar›n genel karakterlerini belirlemiﬂ ve yüzeyel dezenfektanlar› alt› kategoride listelemiﬂtir.
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Alkoller
Buharlaﬂt›klar›ndan yüzey temizli¤inde kullan›lmalar› tavsiye edilmez.
Halojenler
Bunlar›n geniﬂ bir spektrumlar› vard›r ama
aﬂ›nd›r›c›d›rlar. Az say›da reaksiyonlar› vard›r,
ancak yüksek ›s›da stabil de¤illerdir.
Quarternal Amonyum Bileﬂikleri
Bu bileﬂiklerin germisidal yay›l›m alanlar› iyidir; aﬂ›nd›r›c› de¤illerdir ve sporlar› öldürmezler.
Düﬂük toksisiteleri vard›r. Vejetatif bakteriler,
virüsler ve mantarlar üzerinde etkilidirler. Bunlara ra¤men, a¤›r suyla inaktif hale geçebilirler.
Fenoller
Bunlar›n germisidal yay›l›m alanlar› çok geniﬂtir. Organik maddelerin varl›¤›nda çok etkilidirler ve toksisiteleri düﬂüktür. Bunlara ra¤men
belirli plastikleri zamanla bozarlar; durulamas›
zordur. Bu sebeple ince tabaka ﬂeklinde tortu
b›rak›rlar.
Kömür Katran› Distilasyon Ürünleri
(Kreazon veya Kresilik Asit)
Bunlar›n geniﬂ germisidal aktiviteleri vard›r
ve organik madde varl›¤›nda istenilen etkiyi
yüksek derecede verirler. Aﬂ›nd›r›c› özellikte ve
yüksek konsantrasyonlarda toksiktirler.
Aldehidler (Gluteraldehid)
Bunlar›n geniﬂ germisidal aktiviteleri vard›r
ve sporlarla mantarlar› yok ederler. Orta derecede toksiktirler ve ayr›ca güçlü ve nahoﬂ kokular›
vard›r.
YÜZEY DEZENFEKTANLARI ve D‹RENÇ
Yüzeyel alanlar, hem hastane personeli hem
de hastalar aç›s›ndan infeksiyon hastal›klar›n›n
indirekt veya sekonder taﬂ›y›c›l›¤› için birinci
kaynakt›r. Yüzeylerle ve di¤er çevresel elementlerle sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan sürekli kontakt
halinde bulunulmas› ile sa¤lanan medikal bak›m, çapraz kontaminasyonlara ve infeksiyonlara
neden olacak ortam oluﬂturur. Dezenfektanlar›n
kullan›m›nda uygulanmas› istenen prosedür önce tamamen yüzeyin temizlenmesi, ard›ndan da
dezenfektanlar›n yüzeye uygulanmas›d›r. E¤er
dezenfektan kullan›m›ndan sonra mikroorganizmalar kurtulup yaﬂamaya devam ederse, mutant
olan dezenfektan de¤il, bu patojenlerdir. Çünkü
dezenfektanlar seçici de¤illerdir, de¤dikleri yerdeki mikroplar› öldürürler. Dezenfektanlar›n
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mikroplar› kaç›rmas› da olas›d›r. Bu mikroplar
yaﬂar ve ço¤almaya devam eder, sonuçta kontamine ortam yarat›r. Mikroplar›n dezenfektanla
temastan sonra ölümden kurtulmas›n›n tek yolu,
bir ﬂekilde dezenfektan›n hücre membranlar›n›n
her yerine yay›lmas›n› engellemek için kendilerini z›rhla çevirmeleridir. E¤er süper, mutant
bakterilerin oluﬂmas›ndan endiﬂeleniyorsak,
problemi dezenfektanlar›n veya birçok pestisitin aﬂ›r› kullan›m›nda de¤il, antibiyotiklerin, baz› pestisitlerin ve halk›n kullan›m›na sunulan antibakteriyel ürünlerin aﬂ›r› kullan›m›nda bulaca¤›z.
Rodney Stine taraf›ndan dile getirilen “aﬂ›r›
kullan›m....” sözcü¤ü bir tehlikenin sinyalini veriyor. ‹yi bir ﬂeyin fazlas› kötü bir ﬂey olabilir. Baz›
aﬂ›r› kullan›m tipleri sadece kiﬂisel hayat›m›z› etkiler. Örne¤in; kelimelerin aﬂ›r› kullan›m› onlar›
etkisiz k›lar. Eﬂyalar›n aﬂ›r› kullan›m› onlar›n eskimelerine yol açar. Oysa pestisitlerin, antibiyotiklerin veya dezenfektanlar›n aﬂ›r› kullan›m›na o
kadar kolayl›k göstermeyiz. Bu antimikrobiyallerin her birinin etki mekanizmas› farkl›d›r, bu yüzden aﬂ›r› kullan›mlar›n›n sonuçlar› da her birine
özgüdür. Bu maddeler ve bu maddelere dirençli mikroorganizmalar, ayr› yollardan etkilenebilir.
Mikroorganizmalarla savaﬂma kabiliyetimizi s›n›rlayacak, mutasyona u¤ram›ﬂ yeni bir mikrop
nesli oluﬂturmaktan duydu¤umuz kayg›dan dolay› bu ajanlar›n aﬂ›r› kullan›m›n› bilimsel çerçeve içinde k›s›tlamaya çal›ﬂmak zorunda oldu¤umuzu biliyoruz.
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