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paulding, tan› ya da tedavi amaçl› giriﬂimler
s›ras›nda kullan›lan t›bbi ve cerrahi aletleri
S
infeksiyon oluﬂturma risklerine göre üç grupta s›n›fland›rm›ﬂt›r. Spaulding s›n›flamas›nda her
gruptaki medikal aletlerin kullan›ld›ktan sonra
tekrar kullan›ma haz›r hale getirilmesi için yap›lmas› gereken iﬂlemler tan›mlan›r.
STER‹L‹ZASYON
Yak›n geçmiﬂe kadar sterilizasyon; “bir cismin
üzerinde bulunan mikroorganizmalar›n dirençli

bakteri sporlar› da dahil olmak üzere tüm canl›
formlar›n›n ortadan kald›r›lmas›” iﬂlemi olarak
tan›mlan›rd›. Günümüzde sterilizasyon tan›m›
“ortam›n kabul edilebilir sterilite güvence düzeyini sa¤layacak ölçüde mikroorganizmalar›n her
türlü canl› formundan ar›nd›r›lmas›” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir. Sterilite güvence düzeyi, sterilizasyon iﬂleminden sonra ortamda canl› mikroorganizmalar›n bulunmas› olas›l›¤›d›r. Kabul edilebilir sterilite güvence düzeyi 1/1.000.000 (10-6) oran›d›r. Bu önemli bir de¤iﬂikliktir; böylece sterilizasyon iﬂleminin etkinli¤i ölçülebilir ve denetlenebilir olmuﬂtur. Sterilizasyon iﬂleminin etkinli¤i, bir cismin üzerinde mikroorganizmalar›n bulunmas› olas›l›¤›n› milyonda bir düzeyine indirmeye yetecek düzeyde olmas› gerekir.
Sterilizasyon iﬂleminde kullan›lan germisidal
ajan›n etkinli¤ini belirleyen iki ana faktör yo¤un-

Kritik aletler

Vücudun steril bölgelerine giren, deri
ve mukoza alt›na penetre olan aletler

Mutlaka steril olmal›d›r

Yar› kritik aletler

Deri ve mukoza alt›na penetre olmayan,
steril dokularla temas etmeyen;
ancak mukozalara temas eden aletler

Steril olmalar› tercih edilir. Sterilizasyon
yap›lam›yor ise yüksek düzey
dezenfeksiyon uygulanmal›d›r

Kritik olmayan aletler

Steril dokulara, mukozaya ve cilt
bütünlü¤ü bozulmuﬂ vücut bölgelerine
temas etmeyen, sadece sa¤lam cilt ile
iliﬂkili olan ya da hasta ile do¤rudan
temas› olmayan aletler

Görünür kirlerden ar›nd›r›lm›ﬂ olmas›,
kullan›mdan sonra düﬂük düzey
dezenfeksiyon uygulanarak
dekontamine edilmesi yeterlidir
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luk ve etki süresidir. Her mikroorganizman›n
germisidal etkili her ajana karﬂ› duyarl›l›k/direnç
özelli¤i farkl›d›r. Sterilizasyon yöntemlerinin
standardize edilmesi s›ras›nda seçilen yönteme
göre en dirençli oldu¤u bilinen mikroorganizmay› inaktive etme gücü üzerinden hesaplamalar
yap›l›r.
Sterilizasyon Yöntemleri
Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda sterilizasyon amac›yla
kullan›lan yöntemler; kuru ›s›, bas›nçl› buhar,
etilen oksit, düﬂük ›s›-formaldehid ve gaz plazma sterilizasyonudur. Steril edilmek istenen
malzemenin niteli¤ine ve eldeki olanaklara göre,
üstünlük ve dezavantajlar› dikkate al›narak bu
yöntemlerden biri kullan›l›r.
‹yonizan ›ﬂ›nlar germisidal etkilidir. Gama ›ﬂ›n› güçlü penetrasyon etkisi özelli¤iyle sterilizasyon amac›yla kullan›lmaktad›r. Gama sterilizasyonu endüstride tek kullan›ml›k ›s›ya duyarl›
malzemelerin, implantlar›n sterilizasyonunda
yayg›n olarak kullan›lmakla birlikte büyük tesisler gerektirdi¤inden hastanelerde kullan›lmaya
uygun bir yöntem de¤ildir.
Kuru ›s› ile sterilizasyon: Kuru ›s›n›n germisidal etkisi oksidasyon ve proteinlerin koagülasyonuna ba¤l›d›r. Cam ve metal gibi yüksek ›s›ya
dayan›kl› ve s›v› komponenti olmayan malzemelere uygulanabilir. Yüksek s›cakl›k derecelerinin
cerrahi aletlere uzun sürede zarar verdi¤inin anlaﬂ›lmas›, kuru ›s› sterilizatörlerinde ›s›n›n homojen da¤›l›m›n› sa¤laman›n kolay kontrol edilememesi ve iﬂlemin uzun sürmesi nedenleriyle
kullan›m› azalm›ﬂt›r. Sterilizasyonun kontrolü
için iyi standardize edilmiﬂ göstergeler bulunmamas› ve kontrol parametrelerinin güvenilir olmamas› nedenleriyle günümüzde kuru ›s› sterilizasyonu önerilmemektedir.
Bas›nçl› buhar ile sterilizasyon: Bas›nçl› buhar en güvenilir, en h›zl› ve en ekonomik sterilizasyon yöntemidir. Bas›nçl› buhar etkisi ile mikroorganizmalar›n proteinleri hidroliz yoluyla denatüre olur. Su buhar›n›n taﬂ›d›¤› yüksek enerji
(latent ›s› = 540 kal/G) k›sa sürede bu etkiyi oluﬂturur. Toksik etkili herhangi bir madde kullan›lmamas› bu yöntemin en önemli üstünlüklerinden biridir. “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” önerilerine göre buhar sterilizasyonunda uygulanan s›cakl›k derecelerine dayanabilen her türlü materyal bu yöntemle steril
edilmelidir.
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Sterilizasyon zaman›n› k›saltmak ve güvenli¤i
artt›rmak amac›yla yeni teknoloji ürünü otoklavlarda ön vakum sistemi bulunmaktad›r. Bu cihazlarda paketlenmiﬂ malzeme içindeki hava vakumlanarak doymuﬂ buhar›n etkili ﬂekilde ve k›sa sürede paket içerisine penetrasyonu sa¤lan›r.
Sterilizasyon iﬂlemi sonunda yine vakum uygulanarak malzemeler k›sa sürede kurutulur. Ön vakum basamaklar›n›n yeterli etkinlikte olmas› paket içerisinde hapsolmuﬂ kuru hava kalmamas›
için çok önemlidir. Temel ilke steril edilecek
malzemenin her noktas›n›n doymuﬂ su buhar› ile
yeterli süre temas etmesini sa¤lamakt›r.
Acil durumlarda paketlenmemiﬂ malzemelerin çok k›sa sürede steril edilmesi için küçük hacimli, vakumsuz, yer çekimi etkisi ile doymuﬂ
buhar oluﬂturan “flash” otoklavlar kullan›labilir.
Kimyasal ajanlarla sterilizasyon: Yüksek ›s›ya dayan›kl› olmayan malzemelerin sterilizasyonunda alkile edici kimyasal ajanlar kullan›lmaktad›r. Bu yöntemde germisidal etki nükleik asit
yap›s›n›n alkilasyonuna ba¤l›d›r.
Etilen oksit (EO): Etilen oksit yan›c›, patlay›c›,
toksik, kanserojen, allerjen bir gazd›r. Kullan›c›lar›n gaz ile karﬂ›laﬂmalar›n› ve gaz›n çevreye yay›lmas›n› önleyecek özel önlemler ile kullan›l›r.
EO penetrasyon özelli¤i güçlü bir gazd›r. Sterilizasyon s›ras›nda malzemenin niteli¤ine ba¤l›
olarak az ya da çok miktarlarda absorbe olur. ‹ﬂlem sonras›nda serbest atmosferde malzemeye
absorbe olmuﬂ gaz›n uzaklaﬂmas› çok yavaﬂ olmakta, uzun süre gerekmektedir. Steril edilmiﬂ
malzemenin yap›s›na göre 3-14 gün süre bekletildikten sonra kullan›lmas› önerilmektedir. Bu
süreci h›zland›rmak için vakum uygulayarak EO
gaz›n› malzemeden geri emen dezabsorbsiyon
kabinleri kullan›labilir. Bu yöntemle steril malzemeler 8-12 saat sonunda kullan›l›r hale gelebilir.
Uzun süre bekletilmesine ve dezabsorbsiyon
uygulanmas›na karﬂ›n malzemenin EO gaz›ndan
tamamen ar›nd›r›ld›¤›ndan emin olunamad›¤› için
implante edilecek malzemeler EO ile steril edilmemelidir. Absorbsiyon özelli¤i fazla olan tekstil
vb. türü malzemeler için de bu yöntem uygun de¤ildir. Genel olarak ›s› ile sterilizasyona uygun
olan malzemeler EO ile steril edilmemelidir.
Formaldehid: Formaldehid germisidal etkisi
çok eskiden beri bilinen bir kimyasal maddedir.
Gaz halinde kapal› ortamlarda havan›n dezenfeksiyonu amac›yla ve formaldehidin %37 ora83
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n›nda sudaki çözeltisi (formalin) de¤iﬂik amaçl›
dezenfektan madde olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Formaldehid gaz› da toksik ve kanserojen bir
maddedir. Bu özelli¤i bilinerek kullan›lmal›d›r.
EO gaz›na benzer ﬂekilde formaldehid ile steril
edilmiﬂ malzemeler üzerinde bulunmas› olas›
gaz kal›nt›lar› çeﬂitli sorunlara neden olabilir;
implante edilecek malzemeler için uygun bir
yöntem de¤ildir. Penetrasyonu EO kadar iyi de¤ildir; stabilitesi zay›ft›r, k›sa sürede polimerize
olarak inaktif hale geçer. Uygun konsantrasyonlarda homojenizasyonu kolay olmamaktad›r.
Formaldehid sterilizasyonu çok yayg›n kullan›m
alan› bulmam›ﬂt›r, Amerika Birleﬂik Devletleri ve
Kanada’da kullan›m› onay almam›ﬂt›r. Uluslararas› kabul gören standartlarda formaldehid sterilizasyonuna iliﬂkin veri yoktur.
Gaz plazma sterilizasyonu: Düﬂük ›s› ile sterilizasyonda halen kullan›mda olan eski yöntemlere alternatif olarak geliﬂtirilen yeni bir sterilizasyon yöntemidir. 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›yla elde edilen ortama gaz plazma ad›
verilir. Plazma formuna maddenin dördüncü hali
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 durdurularak vakumun ortadan kald›r›lmas›yla tamamen nontoksik ürünlere dönüﬂür.
Gaz plazma sterilizasyon yönteminde ›s› ve
neme gerek olmad›¤›ndan (so¤uk-kuru sterilizasyon) en hassas malzemeler, optik ve elektronik cihazlar bu yöntemle steril edilebilmektedir.
Oldukça h›zl› ve güvenilir bir sterilizasyon yöntemidir. Gaz plazma yönteminde absorbe edici
özellikte tekstil, ka¤›t gibi malzemeler kullan›lamaz; s›v›lar steril edilemez. Polipropilen bazl›
steril edici iyonlara geçirgen olan özel bir paketleme malzemesi kullan›l›r.
STER‹L‹ZASYONUN KONTROLÜ
Sterilizasyon kavram›, kullan›lm›ﬂ malzemenin steril edilerek yeniden kullan›ma haz›r hale
getirilmesi için yap›lmas› gereken iﬂlemlerin ta84
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mam›n› içerir. Bunlar; kullan›m s›ras›nda kontamine olmuﬂ malzemenin kullan›m alan›ndan al›narak dekontamine edilmesi, taﬂ›nmas›, y›kanmas›, paketlenmesi, steril edilmesi ve yeniden
kullan›m an›na kadar sterilli¤inin korunmas› basamaklar›d›r. Bu zincirin her halkas›nda uygulamalar standartlara uygun ve kural›na göre yap›l›rsa ve her sterilizasyon çevrimi kontrol edilerek
düzenli kay›tlar tutulursa güvenilir sterilizasyondan söz edilebilir.
Sterilizatörlerin ve sterilizasyon sisteminin
di¤er basamaklar›nda kullan›lan her türlü cihaz
ve ekipman›n bak›m ve kalibrasyonlar› düzenli
olarak yap›lmal›d›r. Her cihaz›n periyodik bak›mlar›nda hangi k›s›mlar›n›n gözden geçirilmesi
gerekti¤i üretici firma önerilerine göre planlanmal› ve yaz›l› olarak bulundurulmal›d›r. Böylece
cihazlar›n göstergelerinin (›s›, bas›nç, zaman) çal›ﬂ›r durumda olmas› ve ölçümleri do¤ru yans›tmas› sa¤lanabilir.
Her sterilizasyon çevriminde kritik de¤iﬂkenler sterilizatörün göstergelerinden kontrol edilmelidir. Grafik yaz›c› düzenekleri olan cihazlarda
grafik ç›kt›s› incelenmeli, ›s› ve bas›nç de¤erleri
ile sterilizasyon süresinin uzunlu¤u ölçülmelidir.
Ön vakum sistemli buhar sterilizatörlerde vakum kaçaklar›n› ve kapak conta ar›zalar›n› gösteren kaçak testinin haftada bir kez yap›lmas› önerilir. Buhar doygunlu¤unu ve vakum sisteminin
etkinli¤ini kontrol etmeye yarayan Bowie-Dick
testi her gün yap›lmal›d›r.
Uygulanan sterilizasyon çevriminin geçerlili¤ini test etmek amac›yla kimyasal ve biyolojik
indikatörler kullan›l›r. ‹ndikatörde beklenen de¤iﬂim olmuﬂ ise sterilizasyon çevriminde elde
edilmek istenen koﬂullar›n sa¤lanm›ﬂ oldu¤u,
aksi halde bunun gerçekleﬂmedi¤i anlaﬂ›l›r. Buhar sterilizasyonunda her çevrim çok parametreli kimyasal indikatörlerle kontrol edilmeli, haftada bir kez biyolojik indikatör kontrolü yap›lmal›d›r. Etilen oksit sterilizasyonunda her çevrim
mutlaka biyolojik indikatörle kontrol edilmeli ve
biyolojik indikatör test sonucu al›nmadan malzemeler kullan›ma verilmemelidir.
DEZENFEKS‹YON
Dezenfeksiyon ›s› ve kimyasal maddeler kullan›larak ortam›n mikroorganizmalardan ar›nd›r›lmas›d›r. Dezenfeksiyon iﬂlemi tan›mlanm›ﬂ
patojen mikroorganizmalar›n büyük ço¤unlu¤una etkilidir; ancak ortamda bulunan mikroorgaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2
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nizmalar›n tümünün ortadan kald›r›lmas›na çal›ﬂ›lmaz.
Dezenfektan maddelerin etkinli¤i baﬂta konsantrasyon ve uygulama süresi olmak üzere ortam ›s›s›, pH, organik maddelerin bulunmas› gibi birçok faktöre ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir.
Kimyasal maddelerin germisidal etkinliklerinin
kineti¤i, sterilizasyon yöntemlerinde oldu¤u kadar iyi dokümante edilememiﬂtir ve etkinli¤in
kontrolü için iyi standardize edilmiﬂ indikatörler
geliﬂtirilememiﬂtir.
Mikroorganizmalar dezenfeksiyon iﬂlemine
direnç özelliklerine göre dirençliden duyarl›ya
do¤ru; bakteri sporlar›, mikobakteriler, zarfs›z virüsler, mantarlar, vejetatif bakteriler ve zarfl› virüsler ﬂeklinde s›ralan›r.
Germisidal etkinli¤in gücüne göre üç ayr› dezenfeksiyon kategorisi belirlenmiﬂtir.
1. Yüksek düzey dezenfeksiyon: Baz› bakteri
sporlar›n› da içeren geniﬂ mikroorganizma popülasyonuna etkilidir.
2. Orta düzey dezenfeksiyon: Mikobakteriler,
virüsler, mantarlar ve bakterilere etkilidir. Dirençli mikobakteri türleri bu uygulamada inaktive olmayabilir.
3. Düﬂük düzey dezenfeksiyon: Mantarlar,
vejetatif bakteriler ve zarfl› virüslere etkili olan
dezenfeksiyondur.
Kimyasal dezenfektanlar›n ço¤unda etki
spektrumu k›s›tl›d›r. Ço¤u dezenfektan, aletler
üzerinde bulunan organik kirler ile inaktive olur.
Penetrasyon özellikleri yoktur, kirli ya da ya¤l›
yüzeylerde inaktive olmasalar da etkili olmazlar.
Baz› dezenfektanlar koroziv ve irritan etkilidir;
kullan›m s›ras›nda özel önlemler al›nmas›na ge-
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rek vard›r ve dezenfeksiyondan sonra aletlerin
durulanmas› gereklidir. Hepsinden önemlisi dezenfektanlar›n kullan›m› mikroorganizmalarda direnç geliﬂimini indüklemektedir. Kimyasal dezenfektan kullan›m›ndan olabildi¤ince kaç›nmak direnç geliﬂiminin kontrolü aç›s›ndan da önemlidir.
Is› ile dezenfeksiyon en basit, zarars›z ve oldukça etkili bir yöntemdir. Y›kama-dezenfeksiyon makinalar›nda deterjanlar ile s›cak suda y›kama, yayg›n kullan›lan iyi bir dezenfeksiyon
yöntemidir. Is›ya dayan›kl› her tür malzeme için
termal dezenfeksiyon önerilir.
Dezenfektanlar›n irrasyonel kullan›m› çok
yayg›n bir hatal› uygulamad›r. Ço¤u kez gerekli
olmad›¤› halde, aynen profilaktik antibiyotik kullan›m›nda oldu¤u gibi, kimyasal dezenfektanlar
rastgele kullan›lmaktad›r. Baz› durumlarda sterilizasyon gerekli oldu¤u halde kimyasal maddeler kullan›larak eksik uygulama yap›lmakta ya da
sadece su ve deterjanlar ile y›kama yapmak yeterli iken gereksiz yere dezenfektan kullan›lmaktad›r. Bunun önüne geçmek amac›yla her hastanenin bir politika belirlemesi ve dezenfeksiyon
plan› oluﬂturmas› gereklidir. Bu amaçla disiplinler aras› koordinasyon sa¤lanmal›, standart yöntemler belirlenmelidir.
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