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Sterilizasyon Uygulamalar›

Yeni Sterilizasyon Yöntemleri
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lk olarak Charles Chamberland’›n 1879 y›l›nda
buhar otoklav› kullan›ma sokmas›ndan sonra
sterilizasyon spesifik bir disiplin haline gelmiﬂtir.
Yüzyirmibeﬂ y›l önce geliﬂtirilen manüel kontrollü otoklavlardan, bugün bilgisayar kontrollü
otoklavlara geçilmiﬂse de geliﬂmeler durmam›ﬂt›r ve sterilizasyonda pek çok yöntem üzerinde
araﬂt›rmalar devam etmektedir. Sterilizasyon
yöntemleri, sterilizasyon iﬂleminin yap›s›na ve
mikroorganizmalar üzerindeki etkisine göre üç
gruba ayr›labilir; fiziksel iﬂlemler (iyonize radyasyon, kuru ›s› ve x-ray gibi), fizikokimyasal iﬂlemler (düﬂük ›s›l› formaldehid gibi) ve kimyasal
iﬂlemler (etilen oksit, gluteraldehid gibi). Kimyasal ve fizikokimyasal iﬂlemlerin etkisi, öldürülecek mikroorganizma ile steril edici moleküllerin direkt fiziksel temas›na ba¤l›d›r. Bu nedenle
sterilizasyona maruz b›rak›lacak materyal ve bu
materyalin içerisine kondu¤u paketleme malzemesi, steril edici moleküllere karﬂ› geçirgen yap›ya sahip olmal›d›r. Örne¤in; buhar sterilizasyonunda paketleme malzemesi içerisindeki havan›n d›ﬂar› ç›karak buhar›n içeri girmesine ve steril edilecek ürün ile direkt temas›na olanak sa¤lamal›d›r. Bu ﬂekilde buhar içindeki ›s› ile termal
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enerji sa¤lan›r ve su da protein hidrolizisi için
gereklidir. Suyun bulunmad›¤› ayn› ›s› derecesinde (kuru ›s›da) protein parçalanma h›z› yavaﬂlar yani sterilizasyon süresi uzar. Halbuki iyonize
radyasyon gibi fiziksel sterilizasyon yöntemlerinde gazlara karﬂ› geçirgenli¤i olmayan ama sterilizasyon iﬂleminde kullan›lan enerjinin dalga
boyuna karﬂ› geçirgenli¤e sahip paketleme malzemesi kullan›lmal›d›r.
Bilindi¤i gibi ›s›ya dayan›kl› materyal için en
ucuz, en k›sa süreli, en az toksik ve herkes taraf›ndan da kabul edilen, bas›nçl› buharla yap›lan
sterilizasyondur. Bu nedenle, araﬂt›rmalar bilhassa düﬂük ›s›l› sterilizasyon yöntemleri üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
H‹DROJEN PEROKS‹T
Hidrojen peroksitin sudaki %3’lük solüsyonlar› t›pta uzun y›llar antiseptik olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ancak hidrojen peroksitten elde edilen gaz
plazman›n Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde
“Food and Drug Administration (FDA)” onay› almas› ve sterilizasyon yöntemi olarak kullan›ma
girmesi oldukça yenidir. Gaz plazma, maddenin
dördüncü hali olarak isimlendirilmektedir. Dikdörtgen ﬂeklinde ve silindir ﬂeklinde kazana sahip iki model olarak üretilmektedir. Bu iki modelin sterilizasyon süreleri 45 ve 72 dakikad›r. Düﬂük ›s›da, nem gerektirmeyen ve toksik at›klara
neden olmayan ve etilen oksitin risklerine karﬂ›
geliﬂtirilmiﬂ bir sterilizasyon yöntemidir. Sterilizasyon için gerekli radyofrekans enerji hidrojen
peroksitin buharlaﬂmas›yla elde edilir. Aktive ol-
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muﬂ hidrojen peroksit komponentleri enerjilerini
kaybettikten sonra oksijen, su ve di¤er toksik olmayan at›klara dönüﬂür.
Özellikle düﬂük ›s›da sterilizasyonu gereken
metal ve metal olmayan materyalin sterilizasyonunda önerilmektedir. Bu sterilizasyon yönteminde ›s›, nem ve uzun süren bir havaland›rmaya gerek yoktur. Ancak selülozik materyal (ka¤›t
ve bez), pudra ve s›v›lar›n sterilizasyonunda kullan›m› önerilmemektedir. Ayr›ca, 40 cm’den
uzun ve 3 mm’den ince endoskoplar›n sterilizasyonunda önerilmeyen bir sterilizasyon yöntemidir. Hidrojen peroksit ile steril edilecek materyalin ﬂu özelliklere sahip olmas› gerekir; paketleme malzemesi difüzyona olanak sa¤lamal› (genel kullan›mdaki paketleme malzemeleri bu
yöntemde kullan›lmamal›d›r), hidrojen peroksit
steril edilecek materyalin tüm parçalar›na difüze
olabilmeli, steril edilecek materyal plazma oluﬂumunu engelleyecek yap› ve bileﬂikte olmamal›, steril edilecek materyalin temizli¤i daha önceden çok iyi yap›lmal› ve üzerinde ya da içinde
organik at›k kalmamal›d›r.
PERASET‹K AS‹T (PEROKS‹ ASET‹K AS‹T)
Perasetik asitin bakterisid aktivitesi ilk olarak 1951 y›l›nda Greenspan ve MacKellar taraf›ndan bildirilmiﬂtir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon amac›yla çeﬂitli üretici firmalar taraf›ndan s›v›, gaz ve buhar formlar›nda kullan›lm›ﬂt›r. Perasetik asit, keskin bir kokuya sahip ve berrak bir
s›v›d›r. Ticari olarak %35-40’l›k solüsyonlar halinde bulunur. Etki mekanizmas› tam olarak bilinmemekle birlikte di¤er oksidize edici ajanlarla
ayn› oldu¤u düﬂünülmektedir. Perasetik asit sterilizasyonunda anahtar kelimeler konsantrasyon,
›s› ve süredir. Sterilizasyon süresi oldukça k›sad›r (%0.2 konsantrasyonda, 50-56°C’de 30 dakika) ve s›v›ya bat›r›labilen aletler için uygun bir
sterilizasyon yöntemidir. Paketlenmiﬂ malzemenin sterilizasyonuna uygun olmad›¤› için steril
edilmiﬂ malzeme hemen kullan›ma sunulmal›
yani sterilizasyon mümkün oldu¤unca kullan›m
alan›nda yap›lmal›d›r. Bu s›v› genellikle stabil
olmayan bir kimyasal yap›dad›r ve oksijen ile etkileﬂerek asetik asit, hidrojen peroksit ve su gibi
ürünlere parçalan›r ve çevreye zararl› metabolitlere parçalanmaz.
Perasetik asit baz› materyalde (alüminyum
gibi) korozif etkiye sahiptir. Uzun süre temasa
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lemlerine, ciltte irritasyona ve kabar›kl›klara neden olur. Ayr›ca, etkinli¤ini kontrol etmede biyolojik indikatörler kullan›lamaz.
OZON
Ozonun bakterisidal ve sporosidal etkileri
uzun zamand›r bilinmektedir. Do¤al olarak güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n ya da ultraviyole (UV) ›ﬂ›¤›n›n direkt
oksijene etkisi ile elde edilir. H›zl› bir sterilizasyon sa¤lar ve zararl› at›k oluﬂturmaz.
Ancak kimyasal yap›s›n›n stabil olmamas›, saf
ozon elde etme güçlü¤ü ve depolama zorlu¤u,
baz› metal ve plastikte korozyona sebep olmas›
ve hepsinden önemlisi penetrasyonunun zay›f
olmas› nedeniyle sterilizan olarak kullan›m› çok
s›n›rl›d›r.
KLOR‹ND‹OKS‹T
Klorindioksit (ClO2)’in, ozona benzer mikrobisid, sporosidal ve germisid aktiviteye sahip oldu¤u uzun zamandan beri bilinmektedir ve
11°C’nin üzerindeki ›s›larda gaz olarak bulunur.
‹lk olarak 1811 y›l›nda Sir Humphry Davey taraf›ndan sentezlenmiﬂtir. 1936 y›l›nda Leseurre taraf›ndan germisid etkisi, 1949 y›l›nda da Ridenour
ve arkadaﬂlar› taraf›ndan sporosidal etkisi gösterilmiﬂtir. Dezavantajlar›; korozif etkiye sahip olmas›, kullan›m ve taﬂ›nmas› s›ras›nda bas›nç alt›nda s›v› hale getirilememesi ve kimyasal olarak
stabil yap›ya sahip olmamas›d›r. Etilen oksite göre avantajlar› ise; steril edilen materyal içerisinde kimyasal olarak at›k b›rakmaz ve kullan›m
konsantrasyonlar›nda havada patlay›c› de¤ildir.
Klorindioksit solüsyonlar›, gluteraldehid ve
perasetik asit gibi s›v› sterilan olarak da kullan›labilir. Ancak s›v› formunun kimyasal yap›s› yüksek derecede stabil de¤ildir ve pek çok malzemede korozif etkiye sahiptir.
PSORALENLER ve UVA (PUVA)
Kan plazma ve trombositlerinden, patojen
mikroorganizmalar› ortadan kald›rmak için UV
›ﬂ›¤› ile psoralenlerin kombinasyonunun kullan›labilece¤i tan›mlanm›ﬂt›r. Psoralenler, çok say›da bitkide bulunan ve patojen mantarlarla mücadele görevini üstlenmiﬂ do¤al maddelerdir. ‹lk
olarak 1930’lu y›llarda çocuk felcine karﬂ› kan›n
UV’ye maruz b›rak›lmas›yla tedavi amaçl› kullan›lm›ﬂt›r. UV ›ﬂ›nlar›yla tedavinin, HIV ve hepatit
hastalar›nda ve cilt T-hücre lenfomalarda kullan›labilirli¤i araﬂt›r›lmaktad›r. Aﬂ› haz›rlanmas›nda da kullan›labilece¤i bildirilmektedir.
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M‹KRODALGA
Mikrodalgan›n di¤er ›s› ile sterilizasyon yöntemlerine karﬂ› avantaj› daha az enerjiye gereksinim göstermesidir. Üretilen mikrodalgalar bir
dalga yönlendiricisi arac›l›¤›yla düz bir çizgi halinde gönderildikleri için kazan içinde da¤›l›mlar› homojen de¤ildir ve bu nedenle so¤uk nokta
denen bölgelerin oluﬂumuna neden olurlar. Mikrodalgan›n mikroorganizmalar üzerindeki öldürücü etkisi direkt olarak ortaya ç›kard›¤› ›s›ya ya
da mikrodalgalar›n hücre içinde oluﬂturduklar›
de¤iﬂikliklere ba¤l›d›r. Baz› araﬂt›rmac›lar ise
mikroorganizmalar›n oksijen metabolizmas›n›
etkiledi¤ini öne sürmektedir. Dolay›s›yla etkisi
mikroorganizman›n türüne ve su içeri¤ine göre
de¤iﬂti¤i için sterilizasyon yöntemi olarak s›n›rl›
kullan›ma sahiptir. Son y›llarda mikrodalga ile
bakterisid bir solüsyonun kombine olarak kullan›labilece¤i düﬂünülmüﬂse de bu yöntem ancak
paketlenmemiﬂ materyalde, yani diﬂ hekimli¤inde kullan›labilir.
DÜﬁÜK ISILI BUHAR ve FORMALDEH‹D
Düﬂük ›s›l› buhar ve formaldehid kombinasyonu araﬂt›r›lm›ﬂ bir baﬂka sterilizasyon yöntemidir. ‹kisi tek baﬂ›na sporosidal etkiye sahip
de¤ilken, birlikte kullan›ld›¤›nda sinerjistik etki
ile yüksek sporosidal etki ortaya ç›kar.
Formaldehidin penetrasyon kabiliyeti etilen
oksitten daha düﬂüktür. Ayr›ca, formaldehidin
toksik ve karsinojenik etkileri nedeniyle sterilizasyon iﬂleminden sonra uzun bir havaland›rma
gerektirir. Sterilizasyonda çal›ﬂanlar bu tehlikelere karﬂ› uyar›lmal›d›r.
KARBOND‹OKS‹T
Is›ya duyarl› materyalin sterilizasyonunda,
etilen oksite alternatif olarak geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Etilen oksite göre; çevre için zararl›
de¤ildir, sterilizasyon süresi daha az ve fiyat› daha ucuzdur. Ancak cihaz olarak mevcut sterilizatörlerden daha pahal›d›r ve karbondioksit tüplerini muhafaza etmek için daha geniﬂ bir alana gereksinim vard›r. Henüz FDA müracat› yap›lmam›ﬂ
olup, prototip halinde ve üzerinde araﬂt›rmalar›n
devam etti¤i bir sterilizasyon yöntemidir.
X-RAY STER‹L‹ZASYON
Gama sterilizasyonda oldu¤u gibi mikroorganizmalar›n kimyasal ve moleküler ba¤lar›nda de¤iﬂikli¤e neden olur. Gama sterilizasyona göre
daha h›zl›, daha çevreci ve penetrasyon gücü da20
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ha yüksek bir sterilizasyon yöntemidir. Sanayi tipi ve fazla miktarda materyalin sterilizasyonu
için kullan›lan bir yöntemdir.
ELEKTRON IﬁIN RADYASYONLU
STER‹L‹ZASYON
1950’li y›llarda kullan›ma girmiﬂ olmas›na karﬂ›n, ekipmana güvensizlikten dolay› yayg›n bir
kabul görmemiﬂtir. Bu yöntemde yüksek enerjili
elektron kaynaklar› kullan›l›r. Bu elektronlar bir
akselatörden aral›kl› veya devaml› olarak serbestleﬂtirilir ve hem paketleme ka¤›d›n› hem de
paket içindeki materyali geçerek mikroorganizmalar› ve bunlar›n üreme yetene¤ine sahip
formlar›n› parçalar. Gama ›ﬂ›n sterilizasyona göre, steril edilecek malzeme bu yöntemde daha
az radyasyona maruz kal›r ve bu nedenle bu
yöntemin oksidatif etkisi daha azd›r. Baz› araﬂt›rmac›lara göre en ucuz sterilizasyon yöntemidir.
Genellikle t›bbi malzeme üretimi yapan sanayi
tesisleri taraf›ndan kullan›lan bir yöntemdir.
OPA
1999 y›l› sonunda FDA onay› alm›ﬂ, soluk mavi renkte ve berrak (pH: 7.5), gluteraldehide göre daha etkin bir mikrobiyosiddir. Gluteraldehide göre avantajlar›; aktivasyona gereksinimi yoktur, göz ve mukozalara irritan etkisi yoktur, pH
de¤iﬂikliklerine karﬂ› kimyasal yap›s› daha stabildir, kokusu çok azd›r, gluteraldehide dirençli
mikobakterilere etkilidir, gluteraldehid gibi materyal uyumsuzlu¤u pek yoktur. En önemli dezavantajlar›; proteinlerle etkileﬂime girerek griye
boyad›¤› için kullan›mda eldiven giyilmelidir ve
fiyat› gluteraldehidin 2.5-3 kat›d›r. Kullan›m ömrü 14 gündür.
OPA için 20°C’de maruziyet süresi Avrupa ve
Asya’da beﬂ dakika olarak kabul edilirken, bu süre Kanada’da 10 dakika, ABD’de ise 12 dakikad›r.
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