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Sterilizasyon Kontrolü: Hangi Yöntemler
Kullan›lmal›, Nas›l Denetim Yap›lmal›?
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tinmek gerekecektir. SAL canl› mikroorganizma
say›s›n›n milyonda bire düﬂmesi de¤il, sterilizasyonun 1 milyon iﬂlemden sadece birinde sa¤lanamama olas›l›¤›na inilecek sürede devam
edilmesidir (1,2).
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Sterilizasyon iﬂleminde bir ürünün en düﬂük
seviyede sterilite güvencesini sa¤lama kapasitesine sahip etkili bir sterilizasyon yöntemi uygulanmal›d›r. Bu da ancak her sterilizasyon iﬂleminde çal›ﬂman›n baﬂlang›c›ndan sonuna kadar
tüm aﬂamalar›n›n denetlenmesi ile sa¤lanabilmektedir. Bu aﬂamalar aletlerin kullan›m alan›ndan al›narak ön temizlik ve dekontaminasyonu,
say›m›-kontrolü, sterilizasyon alan›na taﬂ›nmas›,
y›kanmas›, paketlenmesi, steril edilmesi, kullan›m an›na kadar sterilli¤i korunarak saklanmas›
basamaklar›n›n tümünü içeren bir iﬂlemler dizisidir. Bu aﬂamalar›n her birinde tan›mlanm›ﬂ kurallara uyulmas› her aﬂamada yap›lanlar›n denetlenmesi ve sürekli olarak düzenli kay›tlar›n
tutulmas› sterilizasyonun vazgeçilmez gerekleri
aras›ndad›r (3-6).

terilizasyon teriminden herhangi bir maddenin ya da cismin birlikte bulundu¤u tüm mikroorganizmalar›n her türlü canl› ve aktif ﬂekillerinden temizlenmesi anlaﬂ›l›r. Teorik olarak kesin ve mutlak anlaml› olan bir iﬂlemdir. Ancak,
1995 y›l›nda “Association for Advancement of
Medical Instrumentation (AAMI)” taraf›ndan bu
tan›m, kabul edilebilir sterilite güvence düzeyini sa¤layacak ölçüde ortam›n mikroorganizmalardan ar›nd›r›lmas› “Sterility Assurance Level
(SAL)” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu tan›m de¤iﬂikli¤i sterilizasyon iﬂleminin pratikte ölçülebilir,
kontrol edilebilir olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Sterilizasyonda her zaman biriminde belli oranda mikroorganizma inaktive olur. Bir koﬂulda canl› bakteri say›s›n›n 1 log azalmas› (yani onda bire inmesi) için geçen süreye D-süresi [D value, decimal
reduction time (DRT)] denir. ‹ﬂlemi kaç D süresi
sürdürürseniz canl› mikroorganizma say›s› o kadar log azal›r. Is›tmaya sonsuza kadar devam
edemeyece¤inize göre sterilizasyon sa¤lanamama olas›l›¤›n› makul bir düzeye düﬂürmekle ye-

S

Is› veya dezenfektan kullan›m› söz konusuysa, yine de bu iﬂlemden önce dezenfekte edilecek cihaz ve yüzey deterjan veya dezenfektan ile
mümkünse s›cak su ile f›rçalanarak y›kanmal› ve
organik maddeler uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Bu iﬂlem
ile virüsleri ve vejetatif bakterileri %99.99 veya 4
log azaltt›¤› deneysel olarak gösterilmiﬂ olup,
sterilizasyon öncesi bakteriyel yük ve organik
madde miktar› azalt›lm›ﬂ olur (1,3,4).
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Tarihsel olarak sterilite kontrolü, steril kullan›ma haz›r ürünlerin büyük ço¤unlu¤unun, bir
k›sm›na veya çok az›na uygulan›larak yap›lagelmiﬂtir. Ancak, mikroorganizmalar›n çok düﬂük
konsantrasyonlar›n›n tayininde karﬂ›laﬂ›lan zorluklar›n bulunmas› gerçe¤i, kullan›m aﬂamas›na
gelmiﬂ ürünlerin sterilitesinin kontrolünden ziyade, ürüne uygulanan sterilizasyon iﬂlemlerinin
her aﬂamas›n›n kalite kontrol standart testleri ile
denetlenmesi gere¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r (7).
Steril olarak kullan›lmas› planlanan her malzeme bir kontrol numaras› ile belirlenmeli ve
kayd› tutulmal›d›r. Bu kontrol numaras›nda malzemenin hangi sterilizatörde steril edildi¤i, sterilizasyon tarihi, devre say›s› belirtilmeli ve steril malzeme ameliyathanede aç›lmadan önce
üzerindeki etiketler hasta dosyas›na nakledilmelidir. Bu ﬂekilde, yolunda gitmeyen herhangi
bir durum varl›¤›nda, yükün geri ça¤›r›lmas›n›n
gerekti¤i hallerde, malzemenin bulunmas› sa¤lanm›ﬂ olur ve steril malzemeler geriye dönük
olarak izlenebilir. Sterilizatörle ilgili benzer kay›tlar›n yap›larak sakl› tutulmas›, iﬂlemin izlenmesini, devre parametrelerinin gerçekleﬂtirilmesini sa¤lar ve sorumlulu¤u belirler. Ayr›ca, uygun
stok dönüﬂü sa¤lamak amac›yla steril ürünün son
kullanma tarihi de belirlenmelidir (7,8).
Sterilizasyonun kontrolü ile alet ve malzemeler hangi yöntemle steril edilirse edilsin, sterilizasyon iﬂlemin her bir aﬂamas›n›n do¤ru yap›ld›¤›ndan emin olunur. Sterilizasyonun her bir basama¤›n›n test edildi¤ine dair elimizde kan›t bulunmas› gerekir. Etkin sterilizasyon iﬂleminin yap›ld›¤›n›n kan›t› olarak fiziksel göstergelerin
kontrolü, kimyasal ve biyolojik kontrollerin yap›lmas› ve dokümante edilmesi gerekir.
F‹Z‹KSEL GÖSTERGELER‹N KONTROLÜ
Cihaz üzerindeki program döngüsü çizelge
kaydedicileri-bilgisayar ç›kt›lar›, s›cakl›k ve bas›nç ölçme cihazlar›, nem ölçerlerin göstergeleri
fiziksel kontrolleri kapsar.
Bu kontroller sterilizasyon haznesinin koﬂullar› hakk›nda bilgi verir. Cihaza ba¤l› sensörlerden yaz›c› ç›kt›lar› al›narak fiziksel koﬂullar kontrol edilir ve kay›t sisteminin bir parças› olarak
saklan›r.
Göstergeler; bas›nç, gaz konsantrasyonu, s›cakl›k derecesi, nem, zaman gibi parametreleri
sürekli olarak ölçer.
Yukar›da belirtildi¤i gibi, cihaz üzerinde bulunan göstergeler, sterilizatör içerisinde zaman,
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s›cakl›k, buhar bas›nc›, ba¤›l nem ve gaz konsantrasyonu gibi parametrelerin ölçülmesini ve
bunlar›n personel taraf›ndan takip edilmesini
mümkün k›lar. ‹ﬂlemlerin öncesinde bu göstergelerin çal›ﬂma durumlar›n›n kontrol edilmesi ve
belli aral›klarla teknik servisin bak›m vermesi,
validasyonlar›n›n kontrolünün yap›lmas› gereklidir. Sterilizasyonun etkinli¤i aç›s›ndan oldukça
s›n›rl› bilgi sunarlar. Çünkü steril edilmesi gereken malzemeye, iﬂlemin ne oranda gerçek anlamda ulaﬂt›¤› hakk›nda tam bilgi vermezler. Cihaz›n fiziksel göstergelerinin izlenmesi kadar
kimyasal ve biyolojik indikatörlerin kullan›lmas›na da gereksinim vard›r (1,5,7-10).
Radyasyonla sterilizasyon etkinlik ölçümünde, absorbe olan radyasyon miktar›n› tespit etmek için uygun dozimetreler kullan›lmal›d›r.
Filtreler ile yap›lan sterilizasyon iﬂleminde
filtrelerin por büyüklü¤ünü tayin için kullan›lan
köpürme bas›nc›n› belirleme testi uygulan›r.
Belli tipteki filtrelerin bütünlü¤ünü koruyup korumad›klar›n› test etmek mümkündür. Test,
monte edilen ›slat›lm›ﬂ filtrenin artan hava veya
nitrojen gaz› bas›nc›na maruz b›rak›lmas›na dayan›r. Gaz bas›nc› yavaﬂça, mütemadiyen artt›r›ld›¤› zaman, yüzeyin bütününden kabarc›k do¤du¤u saptan›r. Filtreden ç›kan ilk gaz kabarc›¤›n›n gözlendi¤i andaki bas›nç, filtrede bulunan
en büyük por çap› ile iliﬂkilidir. Beklenilen de¤erden daha düﬂük bas›nç de¤eri, filtrenin hasarlanmas› veya imalat hatas›ndan kaynaklanabilir. Membran filtreler için uygulanan modifiye
bir test ise, ›slak filtreye köpürme bas›nc›ndan
daha düﬂük bas›nçta gaz verilmesi ile sa¤lan›r.
Beklenilenden daha h›zl› bir hava geçiﬂinin olmas›, filtrenin bütünlü¤ünün bozuldu¤unun bir
göstergesidir.
“High-Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtreler aseptik çal›ﬂma alanlar›na steril hava sa¤lamak için kullan›l›r. Çap› iyi bilinen dioktilfitalat
veya sodyumklorid partiküllerinin filtre içindeki
ak›ﬂ miktar›ndan yararlan›l›r. HEPA filtrelerin
partikülleri tutma oran› araﬂt›r›larak etkinlik hesaplan›r. Mikrobiyal temelli testler uygulanarak
ölçüm yap›lmaz (7).
Kimyasal ‹ndikatörler
Kimyasal indikatörlerin kullan›lma amac›,
yanl›ﬂ ambalajlama, sterilizatörün yanl›ﬂ yüklenmesi veya sterilizatörün ar›zalar›ndan kaynaklanabilecek muhtemel sterilizasyon hatalar›n›n
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belirlenmesidir. Sterilizasyon iﬂlemlerinin etkinli¤i, kimyasal yönden tayini s›cakl›k, nem, sterilizan gaz ve iyonize radyasyon ›ﬂ›nlar›n›n kimyasal
maddelerde oluﬂturdu¤u renk de¤iﬂimlerinin
gözlenmesi ile araﬂt›r›l›r. Kimyasal test sonuçlar›
mikrobiyolojik sterilite göstergesi olarak alg›lanmamal›, sterilizasyon iﬂleminin aranan parametrelerinin tam olarak uyguland›¤›n›n göstergesi
olarak kabul edilmelidir.
‹deal olarak bu indikatörler s›cakl›k, doymuﬂ
nem, süre gibi sterilizasyonun tüm parametrelerini birlikte göstermelidir. Bununla birlikte, ideal
indikatör cevab›na her zaman ulaﬂ›lamaz. Örne¤in; sadece ›s› ölçen indikatörler sadece istenilen s›cakl›¤a ulaﬂ›ld›¤›n› gösterir. Pek ço¤u, s›cakl›¤›n süresini göstermez.
S›cakl›k gibi sadece sterilizasyon iﬂleminin
bir parametresini gösteren indikatörler genellikle, iﬂlem band› veya otoklav band› olarak da adland›r›lan, renk de¤iﬂimi gösteren kimyasal indikatörler, ambalaj›n aç›lmas›na gerek kalmadan
direkt ambalaj üzerinde paketin sterilizasyon iﬂlemine girip girmedi¤i hakk›nda bilgi verir. Otoklav band›n›n sterilizasyon iﬂleminde aç›lmayacak ve paketler üzerinde kal›nt› b›rakmayacak
kalitede olmas›na ve personelin sterilizasyona
girmiﬂ ya da girmemiﬂ paketleri rahatça ay›rt etmesini sa¤layan nitelikte renk de¤iﬂimi gösteriyor olmas›na özen gösterilmelidir.
Sterilizasyonun kontrolü amac›yla kullan›lan
kimyasal indikatörler standart boyutlardaki bir
paketin buhar, etilen oksit veya s›cakl›k gibi etkenlerin en zor ve geç ulaﬂaca¤› düﬂünülen k›sm›na yerleﬂtirilir ve üretici firma önerileri do¤rultusunda indikatörde oluﬂan renk de¤iﬂimleri yorumlanarak, sterilizasyon iﬂleminin uygun bir ﬂekilde tamamlan›p tamamlanmad›¤› hakk›nda bilgi
edinilir. Sterilizasyonda kullan›lan kimyasal indikatörler süre, bas›nç, nem, s›cakl›k ve gaz sterilizasyonu için ilave olarak etilen oksit miktar›n›
gösteren ve ideal ﬂartlar sa¤land›¤›nda renk de¤iﬂtirme prensibine dayal› olarak tasarlanm›ﬂt›r.
2005 y›l› Nisan ay›nda Avrupa Standartlar› ve
Uluslar Aras› Standartlar Organizasyonu (ISO) Viyana Anlaﬂmas› ile ayn› çat› alt›nda toplanm›ﬂt›r.
Sterilizasyonun kontrolü için kullan›lan kimyasal
indikatörlerle ilgili standartlar Avrupa Standartlar› (EN) olarak uygulamaya konmuﬂtur. EN ISO
11140’a göre indikatör s›n›flar› Uluslar Aras› standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 11140 -1 göre de;
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1. S›n›f I ‹ﬂlem indikatörleri,
2. S›n›f II Spesifik testlerde kullan›lan indikatörler
3. S›n›f III Tek parametreli indikatörler,
4. S›n›f IV Çok parametreli indikatörler,
5. SINIF V Entegratörler,
6. SINIF VI Emülasyon indikatörleri
olarak alt› grupta toplanm›ﬂt›r. (8).
S›n›f I iﬂlem indikatörleri: ‹ﬂleme girmiﬂ ve
girmemiﬂ ürünleri birbirinden ay›rt etmek için
kullan›l›r ve paketin d›ﬂ k›sm›na yap›ﬂt›r›l›r. Sterilizasyonun etkinli¤i hakk›nda bilgi vermez (maruziyet bantlar›-indikatörlü etiketler). Maruziyet
band›n›n sterilizasyon öncesi ve sonras› dönüﬂece¤i rengin hangi renk olaca¤›, hem sterilizasyon
çal›ﬂanlar› hem de paketi aç›p kullanacak kiﬂiler
taraf›ndan bilinmelidir.
S›n›f II spesifik testlerde kullan›lan indikatörler: Vakumlu buhar sterilizatörlerde sterilizatör haznesindeki havay› ç›karma ve havan›n yeniden girmesini önleme kabiliyeti, doymuﬂ buhar›n steril edilmesi planlanan yüke h›zl› ve düzgün bir ﬂekilde girip girmedi¤i Bowie-Dick testi
ile kontrol edilebilir.
Bowie-Dick testi 1960 y›l›nda Dr. Bowie ve
Mr. Dick taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Testte esas
olarak, vakumlu buhar sterilizatörlerde doymuﬂ
buhar›n steril edilmesi planlanan yüke h›zl› ve
düzgün bir ﬂekilde girip girmedi¤i, sterilizatörün
hücredeki havay› ç›karma ve havan›n yeniden
girmesini önleme kabiliyeti tan›sal olarak test
edilmektedir. Buhar sterilizasyonunda etkin bir
sterilizasyon için buhar›n steril edilecek tüm yüzeylere doymuﬂ buhar formunda ulaﬂmas›, uygun s›cakl›k ve sürede etkisini sürdürmesi gereklidir. Bowie-Dick testi paketi, sterilizatör boﬂken
en alt rafa hava tahliyesi veya vakum pompas›na
en yak›n yere konur ve e¤er sterilizatörde test
için özel program varsa bu programda, yoksa
134°C’de 3.5 dakika ± 5 saniye veya 121°C’de 15
dakika ± 5 saniye süreye ayarlanarak cihaz çal›ﬂt›r›l›r. Program bitiminde test yapra¤› kontrol
edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin
ayn› tonda referans renge dönmesi beklenir. Bu
amaçla kullan›lmakta olan Bowie-Dick testinin
EN 554 cihaz testi standard›na göre, her gün bir
kere cihaz›n fonksiyonlar›n› test etmek amac›yla
uygulanmas› ve o günki iﬂlemlere baﬂlamadan
önce cihaza ait gösterge olarak kayd›n›n saklanmas› gereklidir (1,5,7-10).
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Bowie-Dick testi her gün ilk kullan›mdan önce yap›lmal›d›r, cihaz kapat›lmadan çal›ﬂt›r›l›yorsa, her gün ayn› saatte yap›labilir. Buhar sterilizasyonunda etkin bir sterilizasyon için buhar›n
steril edilecek tüm yüzeylere doymuﬂ buhar formunda ulaﬂmas›, uygun s›cakl›k ve sürede etkisini sürdürmesi gereklidir.
Bowie-Dick testini uygulayan kiﬂiler dönüﬂmesi gereken renk de¤iﬂiklikleri ve dönüﬂmesi
istenmeyen renk de¤iﬂiklikleri konusunda bilgi
sahibi olmal›, üretici firman›n önerilerinin yan›nda rehber renk de¤iﬂiklik tablosunu da kullanmal›d›r.
S›n›f III tek parametreli indikatörler: Tek
parametrenin gerçekleﬂmesi durumunda renk
de¤iﬂikli¤i gösterirler. Tek parametrenin takip
edilmesi yetersiz oldu¤u için çok parametreli
olan indikatörler tercih edilmektedir.
S›n›f IV çok parametreli indikatörler: En az
iki parametreyi test edebilen indikatörlerdir.
Tek parametreli ve çok parametreli indikatörler için s›n›fland›rma indikatörlerin performans›na göre belirlenmiﬂtir. S›n›f numaras›n›n büyüklü¤ü daha iyi oldu¤u anlam›na gelmez. ‹ndikatörün hangi s›n›fa ait oldu¤unu bilmek, monitörize
edilen sterilizasyon aﬂamas›nda do¤ru uygulamay› seçmek aç›s›ndan önemlidir. Reaksiyon
önemli parametrelerin bir ya da daha fazlas›n›n
etkisiyle gerçekleﬂir. Kimyasal indikatörlerin
kullan›lma amac›; yanl›ﬂ ambalajlama, sterilizatörün yanl›ﬂ yüklenmesi veya sterilizatörün ar›zalar›ndan kaynaklanabilecek muhtemel sterilizasyon hatalar›n›n belirlenmesidir. Kimyasal
test sonuçlar› mikrobiyolojik sterilite göstergesi
olarak alg›lanmaz, sterilizasyon iﬂleminin aranan
parametrelerinin tam olarak uyguland›¤›n›n göstergesi olarak kabul edilir.
S›n›f V entegratörler: Biyolojik inaktivasyon
ile ilgili kritik parametreleri test edebilen indikatörlerdir.
Bütün kritik de¤iﬂkenleri biyolojik ölümü referans alarak an›nda kontrol edebilen indikatörlerdir. Her üç parametrenin de yeterince uzun
süre var oldu¤unu kan›tlar.
S›n›f VI emülasyon indikatörleri: Spesifik ›s›
ve zaman aral›¤›nda sonuç veren indikatörlerdir.
‹ﬂlemde spesifik bir ›s› ve zaman aral›¤›nda belirlenen kritik de¤iﬂkenlerin varl›¤›n› kan›tlar. Örne¤in; 134°C’de 3.5 dakika buhar emülasyon indikatörlerinde üç parametreyi (buhar, zaman ve
›s›) gösterir.
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Bu testlerin yan›nda, son y›llarda kullan›ma
giren test yöntemleri de sterilizasyonun kontrolü için kullan›lmaktad›r
Process Challenge Device (PCD)
Sterilizasyon iﬂleminin etkili olup olmad›¤›n›
anlayabilmek için, sterilizasyon iﬂlemine karﬂ›
tan›mlanm›ﬂ zorlay›c› bir direnç oluﬂturmak amac›yla dizayn edilmiﬂ bir sistemdir. ‹çi boﬂ 2 mm
çap›nda, 1.5 m uzunlu¤unda tüpün ucuna yerleﬂtirilmiﬂ vidal› kapakl› bir kapsül, kapsülde indikatör bulunur. Eto, buhar, formaldehid için kullan›labilir çeﬂitleri vard›r, kapsül içindeki indikatöre göre biyolojik veya kimyasal kontrol sa¤lar.
Elektronik Test Sistemleri
Buhar penetrasyonu, vakum kaça¤› ve di¤er
s›cakl›k zaman parametrelerini test edebilen
elektronik test cihazlar› da büyük sterilizatörler
için kullan›labilecek S›n›f VI grubuna giren indikatörlerdir.
Biyolojik ‹ndikatörler
Biyolojik indikatörler, sterilizasyon iﬂleminin
amaçlanan biyolojik ölümü sa¤lay›p sa¤layamad›¤›n› de¤erlendirmek aç›s›ndan önemlidir. Biyolojik indikatörler içerisinde sterilizasyona en
dayan›kl› oldu¤u bilinen bakteri sporlar› (buhar
ve formaldehid sterilizasyonu için Bacillus stearothermophilus, kuru ›s› ve etilen oksit sterilizasyonu
için Bacillus subtilis, kobalt ve gama ›ﬂ›n› sterilizasyonunda Bacillus pumilus sporlar› kullan›lmaktad›r) bulunur.
Biyolojik indikatörler suda-kültür ortam›nda
süspansiyon halinde veya plastik, ka¤›t, alüminyum taﬂ›y›c›larda standart bakteri sporlar›n›n kurutulmas› ile elde edilmekte olup, ›s›, kimyasal
ve radyasyon ile yap›lan sterilizasyonun denetlenmesinde kullan›l›r Tablo 1. Biyolojik indikatörler paket veya bohça içerisine konularak, sterilizatörün kap› a¤z›, köﬂeleri ve vakum ç›k›ﬂlar›
gibi sterilizasyon iﬂleminin en zor gerçekleﬂece¤i düﬂünülen bölgelerine yerleﬂtirilir. Gaz sterilizatörler için indikatörler tübüler heliksin içine
yerleﬂtirilmelidir. Çevrim sonunda, üretici firma
önerileri do¤rultusundaki süre bitiminde üreme
varl›¤› de¤erlendirilerek, sterilizasyon iﬂleminin
biyolojik ölümü sa¤lay›p sa¤lamad›¤› hakk›nda
bilgi edinilir. Biyolojik indikatörlerle ilgili olarak,
kimyasal indikatörlerde oldu¤u gibi üretici firmadan ürünün saklanmas›, tutulmas›, kullan›m›
ve mikrobiyolojik teste tabi tutulmas› konusunda bilgi al›nmal›d›r.
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Tablo 1. Sterilizasyon Yöntemine Göre Kullan›lan Biyolojik ‹ndikatör ve Uygulama S›kl›¤›.
Sterilizasyon
yöntemi

Biyolojik indikatör

Uygulama s›kl›¤›

Etilen oksit
Buhar

Bacillus atrophaeus (B. subtilis)
Geobacillus stearothermophilus

Her yükte
Haftada bir kez, uygulanabiliyorsa her gün
‹mplant içeren her yükte

Formaldehid

Geobacillus stearothermophilus
(B. stearothermophilus)

Haftada bir kez, uygulanabiliyorsa her gün
‹mplant içeren her yükte

Kuru ›s›

Bacillus atrophaeus(B.subtilis)

Haftada bir kez

H2O2

Geobacillus stearothermophilus
(B. stearothermophilus)

Her gün ilk kullan›mda

Radyasyon

Bacillus pumilus

-

Sterilizasyon iﬂleminden sonra, s›v› veya kat› indikatörler uygun besiyerine al›n›r, canl› kalan bakteri varl›¤›n› araﬂt›rmak için inkübe edilir. Otoklav ile sterilizasyonun kontrolü için B.
stearothermophilus sporlar› kullan›l›r ve 55°C’de inkübe edilir. 55°C’deki inkübasyon aseptik ﬂartlara uyularak transfer gere¤ini ortadan kald›rmakla birlikte, transfer esnas›nda çevrede bulunan sporlu bakteri kontaminasyonundan kaç›n›lmal›d›r.
Biyolojik indikatörlerin en önemli problemi,
sonucun al›nmas› için uzun inkübasyon periyoduna gereksinim göstermesi idi. Bu problem bir
saat veya daha k›sa sürede floresan vermeyen
bir maddeyi floresan verir hale getiren spor enzimlerinden alfa-glikolizidaz tayini ile çözülmüﬂtür. K›sa sürede sonucun elde edilmesi, sterilizasyonun denetlenmesinde biyolojik indikatörlerin kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Biyolojik indikatörlerin kullan›lacak bakteri
türü dikkatli olarak seçilmelidir. Bakteri patojen
olmamal›, kullan›lacak sterilizasyon yöntemine
“break point” s›n›r›na veya yak›n de¤erlere kadar dirençli olmal›d›r. Sterilizasyon iﬂleminde
biyolojik indikatörlerde standardize sonuç elde
etmede yaﬂanan problemler ve fiziksel indikatörler kadar ölçülebilir olmamas› nedeni ile gaz
sterilizasyonu hariç, di¤er yöntemlerde her iﬂlemde rutin olarak uygulanmas› önerilmemektedir. AAMI’ya göre biyolojik indikatör test paketlerinin buhar sterilizatörlerinin ilk çevrim montajlar› s›ras›nda, sterilizatörün tamir gerektiren
bir ar›zas›ndan sonra, ayr›ca rutin olarak en az
haftada bir, ideal olarak her gün kullan›lmas›, vücuda implante edilecek cihazlar›n sterilizasyon
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iﬂleminde ise, her yükte biyolojik indikatör kullan›lmas› ve mümkünse bu son durumda biyolojik indikatör test sonuçlar›n›n al›nmas›na kadar
malzemenin kullan›lmadan beklenmesi önerilmektedir. “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ise biyolojik indikatörlerin haftal›k kullan›lmas›n›, implant durumunda her yüke
konulmas›n› önermektedir. Etilen oksit sterilizasyonunda da CDC biyolojik indikatörlerin haftada bir kullan›lmas›n› (implante alet d›ﬂ›nda)
önerirken, di¤er kaynaklar her yüke biyolojik indikatör konulmas›n› önermektedir (1,5,7-9).
Filtrasyonla yap›lan sterilizasyonun mikrobiyolojik izlem testlerine farkl› bir yaklaﬂ›m getirilmiﬂtir. Uygun bir mikroorganizma kültüründen
filtrasyon sonucu etkili bir steriliteye ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤› araﬂt›r›l›r. Bakteriyel geçirmezlik testi
herhangi bir filtre için kullan›labilir. Endüstriyel
membran filtrelerinde por büyüklü¤ü 0.45 µm
olan filtreler için 0.5 µm çap›ndaki Serratia marcescens, 0.22 µm çap›ndaki filtreler için 0.3 µm çap›na sahip Brevundimonas diminuta test bakterisi olarak kullan›l›r. Filtre edilmiﬂ s›v›da hiç test bakterisi olmamas› gerekir. Her testte kullan›lan inokülum say›s› sabit (107 hücre/cm-2) olmal›d›r (7).
STER‹L‹TE TESTLER‹
Bir sterilite testi, bir ürünün kontaminant
mikroorganizmalardan tamamen ar›nm›ﬂ olup olmad›¤›n› test edebilmelidir. Önce seçilmiﬂ olan
besiyeri ile steril oldu¤u düﬂünülen ürün kar›ﬂt›r›l›r, belli s›cakl›kta inkübe edilir ve kontaminan
bakteri varl›¤› üremenin olup olmamas›na göre
araﬂt›r›l›r. Büyük miktardaki ve pahal› ürünler
için random seçilen örneklemeler ile sterilite
testi yap›labilir. Ancak uygun seçilmeyen besi239
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yeri ve hatal› inkübasyon s›cakl›¤› yanl›ﬂ negatif
sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle literatürlerde önerilen besiyeri kullan›lmal› ve ›s›
miktar› ve CO2 miktar› aç›s›ndan farkl› ortamlarda inkübe edilmelidir. Bu testler virüslerin varl›¤›n› veya yoklu¤unu test edemez. Özellikle filtrasyon ile sterilizasyon aﬂamas›nda virüslerin
filtreden kolayl›kla geçti¤i unutulmamal›d›r.

Yeni ISO 14937 rehberinin yürürlü¤e girmesiyle “Sa¤l›k Hizmeti Ürünlerinin SterilizasyonuSterilize Edici Ajan›n Genel Karakterizasyonu ve
Sterilizasyon ‹ﬂleminin Geliﬂtirilmesi, Validasyonu (Geçerlili¤inin Kan›tlanmas›, Onaylanmas›)
ve Rutin Kontrolü” kurulum de¤erlendirilmesi,
iﬂletim de¤erlendirilmesi, performans de¤erlendirilmesi zorunlu hale gelmiﬂtir.

Sterilite testlerin uygulanmas›nda üç alternatif metot gözlenmektedir:

Sterilizasyonda validasyon, hedeflenen amaca ulaﬂ›ld›¤›n›n ispat›d›r. Sterilizasyonun validasyonu sterilizasyonun yöntemi ne olursa olsun bütün yöntemler için geneldir. Validasyon
iﬂlem aﬂamalar› spesifik test sonuçlar›n›n elde
edilmesi, kaydedilmesi ve yorumlanmas›d›r. Bu
testlerle steril ürün elde edildi¤inin teyidi sa¤lanm›ﬂ olur.

1. Besleyici ortama direkt olarak sterilize edilen numunenin konmas›: ‹ngiliz farmakopelerinde genel olarak iki besiyerinin kullan›lmas› önerilmektedir.
a. Glikoz ve sodyum merkaptoasetat (tiyoglikolat) içeren s›v› besiyeri anaerop bakterilerin
gösterilmesi için kullan›l›r ve 30-35°C’de inkübe
edilir.
b. Aerobik bakteri (30-35°C’de inkübasyon)
ve mantarlar›n (20-25°C’de inkübasyon) üremesini sa¤layan soya “bean casein digest” besiyeri
kullan›l›r.
2. Membran filtrasyon tekni¤i pek çok farmakopelerde önerilen tekniktir. Sterilitesi kontrol
edilecek s›v› 0.45 µm’den daha küçük çaptaki
filtrelerden geçirilir. Filtre ka¤›d› uygun besiyerine transfer edilip inkübe edilerek canl› mikroorganizma varl›¤› araﬂt›r›l›r.
3. Konsantre besiyeri kullanarak intravenöz
(IV) infüzyon s›v›lar›nda olabilecek küçük miktardaki kontaminasyonu tayin etmek mümkündür.
Konsantre besiyeri kullan›lmas› ile büyük miktardaki s›v›n›n mikrobiyolojik kontrolü çok daha
etkin bir biçimde yap›labilir.
Yukar›da tart›ﬂ›lan yöntemlerde bakteriye ait
bir toksisitenin olmamas› önemlidir. Sterilizasyon iﬂleminde mikroorganizmalar›n yaralanm›ﬂ
olacaklar› ve tekrar üreyebilmeleri için daha fazla zamana ve besleyici ortama gereksinim duyacaklar› unutulmamal›d›r. Sterilizasyon iﬂleminden sonra sterilitenin korunmas› için azami gayret gösterilmeli, laminar ak›ml› kabinlerin, çevrenin ve atmosferin sterilitesi için gerekli önlemler
al›nmal›d›r (7).
VAL‹DASYON (11)
Sterilizasyon sisteminin ve iﬂlemlerinin önceden belirlenmiﬂ ﬂartlar› sürekli sa¤lad›¤›n›n kan›tlanmas›d›r.
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Validasyon Basamaklar›
Kurulum de¤erlendirilmesi: Cihaz›n do¤ru
monte edildi¤ini, hava, buhar ve su gibi servislerde uygun ﬂekilde ba¤land›¤›n› ve bu kaynaklar› do¤ru fonksiyone etti¤ini güvence alt›na al›r.
Baﬂka bir cihaz ile etkileﬂmemelidir.
‹ﬂletim de¤erlendirilmesi: Bu cihaz›n spesifikasyonlar›nda öngörüldü¤ü gibi çal›ﬂt›¤›n› güvence alt›na al›r. EN 285’te gösterilen testleri
kapsar. Bu testler ba¤›ms›z, tercihan akredite bir
kuruluﬂ taraf›ndan yap›l›r.
Performans de¤erlendirilmesi: Bu testler
kullan›c› taraf›ndan rutin uygulamalar esnas›nda
yap›l›r. Sterilizatörün yeterli sterilizasyon yapt›¤›n› gösterir testlerdir.
Sterilizasyonun validasyon basamaklar›ndan
kurulum ve performans de¤erlendirilmesi uygulanmakta olup, iﬂletim de¤erlendirilmesi henüz
bu konu ile ilgili özel akredite kuruluﬂlar olmad›¤› için yap›lamamaktad›r.
Sonuç olarak, hastanelerdeki infeksiyon
kontrol program›n›n temelini oluﬂturan sterilizasyon iﬂlemi ancak do¤ru ve güvenilir bir ﬂekilde yap›ld›¤›, tesadüfi hatalara yer verilmedi¤i,
kontrol basamaklar›n›n her birinin yapan kiﬂi ile
birlikte belgelendi¤i sistemlerde ideal olarak
gerçekleﬂir. Son derece ciddi sonuçlar› olan iﬂlemin, yine bu ciddiyetin fark›nda ve bilincinde
olan, devaml› e¤itime tabi tutulan personel ile
gerçekleﬂtirilmesi, konusunda uzman bir idareci
kontrolünde, infeksiyon kontrol komitesi ile iﬂ
birli¤i içerisinde yürütülmesi gereklidir.
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