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terilizasyon, dekontaminasyon ve dezenfeksiyon, infeksiyon kontrol program›n›n temelini oluﬂturur. Teﬂhis ve tedavi amaçl› defalarca
kullan›lan araçlarda kros-infeksiyonu önleyecek
iﬂlemlerin yap›lmas› gerekir. T›bbi araçlar›n sterilizasyonundaki ve dezenfeksiyonundaki yetersizli¤in, ekstra tedavi harcamalar›na daha da
önemlisi hastada morbidite hatta mortaliteye
neden olabilece¤i, sterilizasyon-dezenfeksiyon
konusunda gereksiz iﬂlemlerin de hastane giderlerini artt›raca¤› ve dirençli mikroorganizmalar›n
seleksiyonuna neden olaca¤› unutulmamal›d›r.

S

Kros-kontaminasyonu önlemede en uygun
seçenek dispos›bl, tek kullan›ml›k araçlard›r. Ancak baz› araçlar›n çok pahal› olmas› veya arac›n
dispos›bl olarak yap›lamamas› nedeni ile her zaman dispos›bl aletlerin kullan›m› mümkün olmamaktad›r. T›bbi ve cerrahi giriﬂim yap›lacak araç
dispos›bl olarak elde edilemiyorsa sterilizasyon
veya dezenfeksiyon iﬂleminde ilk tercih edilecek yöntem ›s›d›r. Ancak plastik, kauçuk, ipek,
elektronik aletler vb. maddelerden yap›lan araçlarda ›s› kullan›lamamakta, ›ﬂ›nlama ile sterilizasyon da sa¤lanamayacaksa, dezenfektanlardan yararlan›lmaktad›r.

Dezenfektanlar gaz ve s›v› olmak üzere iki
gruba ayr›l›r. Dezenfektanlar›n etkinli¤ini dezenfeksiyon öncesinde uygulanan temizleme iﬂlemi,
mikroorganizman›n tipi, kontaminasyon düzeyi
ve dezenfektan›n türü, kullan›lan germisidin konsantrasyonu, uygulama süresi, nesnenin fiziksel
konfigürasyonu (dar kanalc›k veya yar›k vb. bulunup bulunmamas›), iﬂlem s›ras›ndaki ›s› ve pH
düzeyi etkiler. Bir arac›n dezenfektan içinde önerilenden daha uzun süre tutulmas›n›n yarar› yoktur. Bu araçta irreversibl hasar oluﬂturabilir.
Dezenfektan kullanmadan önce temizlikten
mümkün oldu¤unca yararlan›lmal›d›r. ‹ﬂlem yap›lacak cihaz ve yüzey deterjanl› mümkünse s›cak
su ile f›rçalanarak y›kanmal›, oluk ve kanallara su
irrigasyonu yap›larak organik maddeler uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Bu iﬂlem ile virüslerin ve vejetatif bakterilerin %99.99’unun veya 4 log’unun azalt›ld›¤›
deneysel olarak gösterilmiﬂtir. Ayr›ca, bu art›klar
dezenfektan›n mikroorganizmaya ulaﬂamamas›na veya organik maddeler ile reaksiyona girerek
aktivitesini kaybetmesine yol açmaktad›r.
Etilen oksit gaz dezenfektan› genellikle sterilize edilecek aletler için kullan›l›r. Is›dan sonra
en yayg›n kullan›lan sterilizasyon yöntemidir. ‹nce delik ve dar kanalc›kl› aletlerin sterilizasyonunda, penetrasyon kabiliyetinin s›v›lara göre
daha fazla olmas› nedeniyle güvenle kullan›labilir. Etilen oksit ile sterilizasyon yaklaﬂ›k dört saatte sa¤lanmakla birlikte, yaklaﬂ›k 12 saat veya
daha fazla süre de toksik özellikte bulunan etilen oksitin uzaklaﬂmas› için beklenir. Etilen oksi-
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tin patlay›c›, kanserojen ve toksik etkisi olan bir
gaz oldu¤u da unutulmamal›d›r.

2. Yar›-kritik araçlar: Mukoza zar›na temas
eden ancak vücuda penetre olmayanlar.

Gaz plazma, etilen oksit ile sterilizasyon yöntemine alternatif olarak geliﬂtirilmiﬂtir. Plazma
bildi¤imiz anlamda içinde serbest iyonlar›n bulundu¤u bir s›v› ortamd›r. Germisidal kimyasal
ajan›n vakum alt›nda radyo dalgalar› ile iyonize
edilerek havaya kar›ﬂmas› ile elde edilen ortama
gaz plazma ad› verilir. Plazma formuna maddenin dördüncü hali de denmektedir. Hidrojen peroksit s›v› halde sporisidal etkinlikte güçlü bir
germisidal ajand›r. Hidrojen peroksitten elde
edilen gaz plazma, sterilizasyon sa¤layacak etkinlikte germisidal aktiviteye sahiptir. Gaz plazma formunda hidrojen peroksitin koroziv etkisi
yoktur. Aktif iyonlar mikroorganizmalar› öldürürken enerji kaybeder ve iyonizan dalgalar›n ve
vakumun ortamdan kald›r›lmas›yla tamamen
nontoksik ürünlere dönüﬂür. Klorindioksit, ozon,
etil alkol, perasetik asit ve bu maddelerin de¤iﬂik kar›ﬂ›mlar›n›n kullan›ld›¤› gaz plazma sterilizasyon teknikleri kullan›m› araﬂt›rma aﬂamas›nda olup, baz›lar› kullan›ma girmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Otuz-altm›ﬂ dakika gibi k›sa sürede sterilizasyon
sa¤lan›r. Ancak küçük hacimli cihazlar›n sterilizasyonunda kullan›labilir. Paketler ka¤›t ve kumaﬂtan olmamal›, polietilen veya propilen maddeden yap›lm›ﬂ olanlar tercih edilmelidir.

3. Kritik olmayan araçlar ve maddeler: Kiﬂi
ile direkt temas etmeyen ya da ancak sa¤lam deri ile temas edenler.

S›v› dezenfektanlar›n kullan›m›nda özel bir
alet gerektirmemesi yöntemin pratik yan›d›r. Etkinlik dereceleri farkl›d›r. Ayr›ca, mikroorganizmalar›n dezenfektanlara verdi¤i cevap da farkl›d›r. Kimyasal sterilizan olarak bilinen çok az dezenfektan, alt›-sekiz saat gibi uzun sürede sporlar dahil tüm mikroorganizmalar› ortadan kald›r›r. Ayn› konsantrasyonda çok daha k›sa periyodda (20-30 dakika) baz› bakteriyel sporlar hariç
tüm mikroorganizmalar› öldürür. Bu nedenle bu
dezenfektanlara yüksek düzey dezenfektanlar
ismi de verilir. Sporisidal aktivitesi olmamas›na
karﬂ›n, tüberkülosidal aktivitesi bulunan dezenfektanlar orta düzey, tüberkülosidal aktivitesi
bulunmayan, ancak HIV dahil virüsidal aktiviteye sahip dezenfektanlar düﬂük düzey dezenfektanlar olarak tan›mlanmaktad›r (ﬁekil 1).
Hastanede kullan›lan araçlar oluﬂturabilecekleri infeksiyon riskine göre farkl›l›klar gösterir. Dezenfeksiyon yönteminin seçimi, araçlar›n infeksiyon riski düzeyine göre belirlenir. Buna göre;
1. Kritik araçlar: Normalde steril olan dokulara, vücut boﬂluklar›na ve vücut s›v›lar›na do¤rudan temas edenler.
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Kritik araçlar›n kullan›labilmeleri steril olmalar›na ba¤l›d›r. Bu tür aletlerin pek ço¤u ya dispos›bl olarak temin edilebilmekte veya ›s› ile
sterilitesi sa¤lanmaktad›r. Ancak yukar›da anlat›ld›¤› gibi ›s› baz› nedenlerden dolay› her zaman uygulanamaz.
Daha sonra önerilecek yöntem gaz dezenfektanlar (örne¤in; etilen oksit, gaz plazma yöntemi)
ile sterilizasyondur. Etkili bir yöntem olmas› yan›nda dezenfektanlara dald›r›lmas› mümkün olmayan büyük aletlerin sterilizasyonunda önemlidir. Bu tür aletlerin dezenfektan madde ile silinmesi düﬂünülebilir, ancak bu iﬂlem yar› kritik
ve kritik olmayan araçlar için geçerlidir. Ayr›ca
baz› araçlar uzun süre dezenfektanlar içine b›rak›ld›¤›nda zarar görebilir. S›v› dezenfektanlardan
en s›k gluteraldehid, formaldehid, klorindioksit,
hidrojen peroksit veya formülleri kullan›l›r. En
s›k kullan›lan formülasyonlar %2 gluteraldehid
ilave olarak %7.5 hidrojen peroksit, %1’den düﬂük konsantrasyonda perasetik asit veya %0.08
perasetik asit ve %1’lik hidrojen peroksit kombinasyonlar›d›r. Sporosidal aktivite ancak bakteri
sporlar›na etkili bir dezenfektan›n uzun süre uygulanmas›yla elde edilebilir (dezenfektan›n türüne göre 6-20 saat). Son y›llarda “Food and
Drug Administration (FDA)” onay› alm›ﬂ ortofitalaldehid Amerika ve Avrupa ülkelerinde kullan›lan yüksek düzey dezenfektand›r. Kullan›lmas›
için aktive edilmesinin gerekmemesi, göz ve solunum yollar› için daha az irritan olmas›, sporisidal aktivite aç›s›ndan gluteraldehide bir üstünlü¤ü olmamas›na ra¤men mikobakterilere etkisinin çok daha erken baﬂlamas› avantajlar›d›r.
Alet dezenfektanlarla muameleden sonra üç
kez bol steril distile suyla y›kan›r. Sonra steril eldiven kullan›larak, steril bir havluyla kurulan›p,
kullan›ma haz›r hale getirilir.
Bu iﬂlemler sonunda yine de bakteri sporu
kalm›ﬂ olabilir. Ancak bunlar›n say›s› çok azalm›ﬂt›r ve bunlar özellikle saprofit mikroorganizmalar›n sporlar›d›r. Bu mikroorganizmalar vücut
direnciyle yok edilir. Ancak bu düﬂünce her zaman geçerli de¤ildir. ‹mmünyetmezlikli veya immünsüprese hastalar gibi kona¤›n direncinin düﬂük oldu¤u durumlarda nonpatojen olarak biliHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 4
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D‹RENÇL‹

ISI ile STER‹L‹ZASYON

Prionlar

GAZ ile STER‹L‹ZASYON
SIVI DEZENFEKTAN ile
STER‹L‹ZASYON: Sterilizan etkili
dezenfektanlar›n uzun süreli
kullan›m› (6-10 saat)

Bakteriyel Sporlar
Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes
⇓

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKS‹YON:
Yüksek düzey dezenfektanlar›n k›sa süreli
kullan›m› (20-30 dakika)

Mikobakteriler
Mycobacterium tuberculosis
⇓

ORTA DÜZEY DEZENFEKS‹YON

Lipid içermeyen veya küçük virüsler
Poliovirüs, Koksaki virüs, Rinovirüs

DÜﬁÜK DÜZEY DEZENFEKS‹YON

⇓
Mantarlar
Trichophyton spp., Cryptococcus spp., Candida spp.
⇓
Vejetatif bakteriler
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis
Staphylococcus aureus
⇓
Lipid içeren veya orta büyüklükteki virüsler
Herpes simpleks virüs, Hepatit B virüs
Respiratuar sinsityal virüs
“Human Immunodeficiency
Virus (HIV)”

DUYARLI
ﬁekil 1. Mikroorganizmalar›n Dezenfektanlara Gösterdikleri Direnç ve Dezenfeksiyon Düzeyleri.

nen Bacillus subtilis bile ciddi öldürücü infeksiyonlara sebep olabilir.
Creutzfeldt-Jakob prionu ile bulaﬂm›ﬂ araçlar›n sterilizasyonu normal prosedürler ile sa¤lanamamaktad›r. Beyin, dura materyali veya kornea gibi prion aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›yan organlar ile kontamine araçlar 132°C’de 30 dakika
veya alternatif olarak 121°C’de 30 dakika sterilizasyon iﬂleminden sonra oda ›s›s›nda 1 N NaOH
ile muamele edilmelidir. “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)” konuya alternatif
olarak pratik bir yaklaﬂ›m getirmiﬂ olup, arac›n
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temizlik iﬂleminden sonra bir prevakum sterilizatörde 132-134°C’de 18 dakika ve 121°C’de bir
saat iﬂlemin yeterli oldu¤unu bildirmiﬂtir. Serebrospinal s›v›, dalak, böbrek, lenf nodu gibi organlar ile kontaminasyonda CDC taraf›ndan normal sterilizasyon programlar› önerilmiﬂtir. Kritik
olmayan araçlar için oda ›s›s›nda 1 N NaOH ile 15
dakika muamele yeterlidir.
Yar› kritik araçlar›n dezenfeksiyonunda bakteri sporlar›n›n d›ﬂ›nda tüm mikroorganizmalar›n
öldürülmesi amaçlan›r. Bu iﬂlemler yap›l›rken
sporlar›n bir k›sm› harap olmaktad›r.
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Burada da maddenin yap›s› uygunsa; ›s› ile
sterilizasyon veya 75°C’de 30 dakika nemli ›s›da
dezenfeksiyon tercih edilir. Yar› kritik araçlar›n
dezenfeksiyonunda genellikle yüksek düzey dezenfektanlar kullan›lmakta olup, orta düzey dezenfektanlardan fenol bileﬂikleri, iyodoforlar,
klorin bileﬂikleri tercih edilebilir. Fleksibl fiberoptik endoskop, larengoskop, vajinal speküller,
anestezi solunum sirkülasyon aletleri, oftalmik
araçlar ve baz› dental araçlar (amalgam kondersetörü) bu gruptand›r.
Fleksibl endoskop, bronkoskop, artroskop gibi t›bbi araçlar ile s›k olarak kros-kontaminasyon
gözlenir. Asemptomatik kolonizasyondan ölüme
kadar de¤iﬂen klinik seyirde, gastrointestinal endoskopi sonucunda, Salmonella ve Pseudomonas aeruginosa; bronkoskopi sonras› Mycobacterium tuberculosis, atipik Mycobacteria, P. aeruginosa en s›k karﬂ›laﬂ›lan infeksiyon etkenleridir. En büyük sorunu bronkoskopi sonras› geliﬂen hepatit C ve
multidrug rezistan M. tuberculosis oluﬂturmaktad›r.
Endoskoplar ile transkontaminasyon en s›k retrograd kolanjiyopankreatografiden sonra gözlenmektedir. En s›k karﬂ›laﬂ›lan nedenler yetersiz
ön temizlik, dezenfektanlar›n iyi seçilmemesi,
dezenfeksiyon prosedürlerindeki eksiklik ve
yanl›ﬂl›klar olarak s›ralanabilir. Bu tür de¤erli
aletlerde hasar oluﬂturma riskine karﬂ› hipoklorid, iyodofor ve fenol türevleri kullan›lmamal›,
gluteraldehid, hidrojen peroksit, perasetik asit,
ortofitalaldehid veya türevleri kullan›lmal›d›r.
Yüksek düzey dezenfeksiyon için 25°C’de 45 dakika %2.4’lük gluteraldehid solüsyonunda b›rak›lmas› teorik olarak bilinmekle birlikte, bronkoskoplar için FDA standart temizlik protokolünden sonra 20°C’lik ›s›ya sahip FDA onayl› sterilizan etkili bir dezenfektan›n 20 dakika kullan›lmas›n›n yüksek düzey dezenfeksiyona ulaﬂmak
için yeterli oldu¤unu belirtmiﬂtir. Son y›llarda ortofitalaldehidin yüksek düzey dezenfeksiyon
için kullan›m› yayg›nlaﬂmakta olup, bu iﬂlem için
ortofitalaldehidin 20°C’deki %0.55’lik konsantrasyonunda Amerika’da 12, Kanada’da 10, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da beﬂ dakika süre ile
kullan›m›n›n yeterli oldu¤u belirtilmektedir.
Son y›llarda hem y›kama hem de dezenfeksiyon yapabilen araçlar›n kullan›m› yayg›nlaﬂmaktad›r. FDA onay› alm›ﬂ olan bu cihazlarda yüksek
düzey dezenfektan olarak perasetik asit (Steris
System I) kullan›lmakta olup, bu cihazlar endoskoplar›n dezenfeksiyon iﬂleminde kullan›l›r.
192

Dezenfeksiyon iﬂleminden sonra yar› kritik
araçlar›n steril distile su ile y›kanmas› tercih edilir. Musluk suyundan nontüberküloz mikobakteri ve Legionella kontaminasyonu olabilmektedir.
Musluk suyunun kullan›ld›¤› durumlarda cihaz
alkol ile tekrar dezenfekte edilir, kurumas› beklenir ve kullan›ma haz›r hale getirilir.
Hepatit virüsleri ve HIV orta dereceli dezenfeksiyon uygulamas›na direnç göstermez. Bununla beraber, bu virüslerle bir kontaminasyon
söz konusu oldu¤unda yar› kritik araçlar için yüksek düzeyde dezenfeksiyon tavsiye edilir.
Kritik olmayan araçlar için kullan›lan düﬂük
düzeyde dezenfeksiyon uygulamas›nda bakterilerin vejetatif ﬂekillerinin ve lipid içeren virüslerin öldürülmesi amaçlan›r. Bu gruptaki araçlar
düﬂük riskli ve minimal riskli olmak üzere iki gruba ayr›labilir. Sa¤lam deriyle temas eden yatak,
çarﬂaf gibi materyaller düﬂük riskli gruba girmektedirler ve kontaminasyon söz konusu de¤ilse ›s›
ve su yard›m›yla dezenfekte edilmeleri (s›cak
suyla y›kan›p, ütülenmesi vb.) yeterli olup, orta
düzey dezenfeksiyon gerekir.
Sa¤lam deriyle temas etmeyen minimal riskli araç ve zemin için deterjanl› suyla temizlik yeterli olup, düﬂük düzey dezenfeksiyon uygulan›r.
Hastan›n vücut ç›kart›lar› ile kontaminasyon söz
konusu ise dezenfektan maddelerden yararlan›labilir. Düﬂük düzey dezenfektanlardan kuarterner amonyum bileﬂikleri veya orta düzey dezenfektanlardan hipoklorid, iyodoforlar ve fenol bileﬂiklerinin daha düﬂük konsantrasyonlar› kullan›labilir. Bu tür dezenfeksiyonda 10 dakikal›k uygulama yeterlidir. Ayr›ca, diﬂ hekimli¤inde oldu¤u gibi aerosol yolu ile kontamine olan yüzeylerin h›zl› dezenfeksiyonu için %70-80’lik alkol yararl›d›r.
Hastanede kullan›lan dezenfektanlar›n say›s›
mümkün oldu¤unca aza indirilmelidir. Ciddi kurumlardan onay alm›ﬂ (FDA onay›, CE iﬂareti),
hem üretildi¤i ülkede hem de pazarlanan ülkenin mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda etkinli¤i
belirlenmiﬂ, literatür destekli olanlar tercih edilmelidir. Ayr›ca, al›nmas› planlanan dezenfektan,
kullan›m pratikli¤i, irritasyon derecesi ve koroziv
etkisi aç›s›ndan de¤erlendirilmeli, al›mdan önce
dezenfektan› kullanan merkezlerle görüﬂülerek
en do¤ru tercih yap›lmal›d›r (Tablo 1). Gereksiz
dezenfektan kullan›m› ekonomik kay›plara neden olmas›n›n yan› s›ra kullan›lan dezenfektanlara ba¤l› dirençli patojen suﬂlar›n seleksiyonuna ve bu suﬂlar›n kolonize olmas›na sebep olur.
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Tablo 1. Yayg›n Kullan›lan Dezenfektanlar›n Özellikleri.

Küçük/hidrofilik
virüsler

±

±

+

±

+

+

+

M. tuberculosis

±

+

+

+

+

+

+

Bakteri sporlar›

-

-

-

-

±

±

+

Yar›lanma ömrü
(> 1 hafta)

+

+

+

+

+

+

+

+

Koroziv etkisi

±

-

-

±

+

±

-

Kal›nt›

+

+

+

-

-

+

-

+

Organik maddelerle inaktivasyon

+

+

-

-

±

+

±

+

Deri irritasyonu

+

±

+

±
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Is› ve gaz ile yap›lan sterilizasyonun etkinli¤i
rutin olarak araﬂt›r›labilir. Ancak s›v› dezenfektan
maddelerin etkinli¤inin tespiti için rutin uygulanabilecek bir yöntem yoktur. Bu sebepten, kullan›lacak kimyasal dezenfektan›n literatürle desteklenmiﬂ prospektüsüne tamamen uyulmas› etkili bir dezenfeksiyon sa¤layacakt›r.
Dezenfektan çözeltiler kullan›l›rken taze haz›rlanm›ﬂ olmas›na dikkat edilmelidir. Dezenfektan›n toksisitesi, kokusu ve kullan›ld›¤› andaki aktivitesi önemli olup, kokusu ve rengi de¤iﬂen dezenfektanlar kullan›lmamal›d›r. Baz› dezenfektanlar›n deterjanlar ile reaksiyona girdi¤i bilinmektedir. Bu iﬂlemlerden sonra ortam ›slak ise kurulanmal›d›r. Islak b›rak›lan her materyal mikroorganizmalar›n üremesi için uygun bir ortam oluﬂturur.
HASTANE ORTAMININ DEZENFEKS‹YONU
Su ve deterjan ile y›kaman›n mikroorganizmalar›n %80’ini ortamdan uzaklaﬂt›rd›¤› kabul edilmektedir. Dezenfektan kullan›l›rsa bu oran %9095’e ulaﬂ›r. Sirkülasyonu yo¤un bir hastanede dezenfektan kullan›ls›n veya kullan›lmas›n bir-iki
saat içinde zemindeki mikroorganizma say›s› önceki seviyeye gelir. Bu yüzden herhangi bir kontaminasyon söz konusu de¤ilse; hastane yüzey
dezenfeksiyonunda s›k de¤iﬂtirilen bol deterjanl› su (s›cak olmas› tercih edilir) ile ortam›n temizli¤i yeterlidir. Yo¤un bak›m ve ameliyathanede
durum pek farkl› de¤ildir. Bu tür ünitelerin giriﬂ
kap›lar›na dezenfektanla ›slat›lm›ﬂ paspas konmas›n›n ve galoﬂ giymenin önemi yoktur. El ile
infeksiyonun bulaﬂmas› daha öncelikli konudur.
Temizlik iﬂleminden sonra ortam›n kurulanmas›
mikroorganizmalar›n ço¤almas›n›n önlenmesinde dezenfektanlara göre daha etkilidir.
Kan ve hastan›n di¤er materyalleriyle kontamine olmuﬂ zemin deterjanl› suyla silindikten
sonra dezenfekte edilmelidir. Hepatit B virüsü
(HBV) uygun koﬂullarda kuru ortamda bir hafta
canl›l›¤›n› sürdürebilmektedir. Bununla birlikte
dezenfektanlara çok duyarl›d›r. Pratikte yüzey
dezenfektan› olarak hipoklorid çözeltileri, deterjan olarak s›v› sabun kullan›lmas› önerilmektedir.
CDC kan ile dekontamine olmuﬂ bölge üzerine
1/100 dilüsyon hipoklorid (5000 ppm) dökülmesini ve 10 dakika bekletilmesini önermektedir.
Hastanede banko, masa gibi devaml› temas
halinde olunan yüzeylerin temizli¤i yap›ld›ktan
sonra dezenfektan madde kullan›labilir. Hipoklorid, virüslere ilave olarak metisiline dirençli
S. aureus (MRSA) ve benzer patojen ajanlarla infekte hastalar›n, taburcu edilmesinden sonra
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oda dezenfeksiyonunda kullan›labilir. Bu yüzeylerin dezenfeksiyonunda %70 alkol içeren alkol
solüsyonlar› da dezenfeksiyon iﬂleminde kullan›l›r. Mikroorganizmalar sa¤lam deriden vücuda
girememelerine ra¤men, yara ve çatlak bölgelerden bulaﬂma gerçekleﬂebilmektedir. Hemodiyaliz ve seroloji ünitelerinde çal›ﬂan personelin
normal popülasyona göre daha s›k HBV infeksiyonu geçirme nedenlerinden biri de budur.
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