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Günümüzde hastane enfeksiyonlar› giderek önem kazanan bir konudur. Hastane en-
feksiyonlar›, yo¤un antibiyotik ve dezenfektanlar›n kullan›ld›¤› hastane ortam›nda
duyarl› bakterilerin yok edilmesi, buna karfl›l›k bu maddelere direnebilen ve belirli
derecelerde dirençli hale gelenlerin seçilmesi ve hastane ortam›na yerleflmesi sonu-
cu meydana gelmektedir. Pahal› teknoloji gerektiren zor ameliyatlar, bir bakterinin
ameliyat olan hastada enfeksiyon oluflturmas›yla baflar›s›zl›¤a u¤rar ve hiç bir enfek-
siyon sorunu olmayan hasta bu enfeksiyon nedeniyle kaybedilebilir. Bakterilerde an-
tibiyotiklere karfl› h›zla direnç geliflmektedir. Bakteriler sadece antibiyotiklere de¤il
kullan›lan dezenfektan ve antiseptiklere de direnç gelifltirebilme yetene¤ine sahiptir-
ler. Antibiyotik kullan›m› ile tek bir hastan›n enfeksiyon hastal›¤› tedavi edilmekte-
dir. Hastane ortam›n›n dezenfektanlarla mikroorganizmalardan temizlenmesi ise ye-
ni bir çok enfeksiyonun ortaya ç›kmas›n› önleyebilmektedir. Genel anlamda do¤ru
dezenfektanla ortam ve malzemelerin dezenfekte edilmesi bu tip bir çok enfeksiyo-
nun ortaya ç›kmas›n› önleyebilecektir. Bu durumda dezenfektan ve antiseptiklerin
do¤ru seçilip uygulanmas› antibiyotik kullan›m›ndan daha etkili sonuçlar›n al›nma-
s›n› sa¤lamaktad›r. Do¤ru dezenfektan›n seçilmesi ise dezenfektan›n hastane orta-
m›nda bulunabilen mikroorganizmalara etkili oldu¤unun güvenilir testlerle gösteril-
mesi, uygulama yöntemi ve uygulama konsantrasyonlar›n›n do¤ru olarak belirlene-
bilmesiyle mümkün olabilmektedir (1). Son y›llarda metisiline dirençli stafilokoklar-
da dezenfektanlara karfl› belirlenen direnç düzeyi sorunun önemini ortaya koymakta-
d›r (2,3).

Dezenfeksiyon, istenmeyen mikroorganizmalar›n selektif eliminasyonudur. ‹nfeksi-
yon veya kontaminasyonu (zararl› bakterilerin) önlemek olarak da tarif edilir. Dezen-
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fektanlar›n etkisinin de¤erlendirilmesi basit olarak, bakterinin, dezenfektan›n test
konsantrasyonu üzerine eklenmesi, bir süre maruz b›rak›lmas› ve daha sonra ölüp öl-
mediklerinin incelenmesine dayan›r. Testlerin gelifltirilmesi, olaya bir çok faktörün
kar›flmas› nedeniyle oldukça zordur (Test organizmas›n›n seçilmesi, hücre süspan-
siyonunun yap›lmas›, pasajda dezenfektan›n nötralize olmas› gibi). Antiseptik ve de-
zenfektanlar bakteriyolojinin alt›n ça¤›ndan önce erken tarihlerde bulunmufl olmala-
r›na ra¤men halen uluslararas› kabul gören test flemalar› oluflturulamam›flt›r. Tersine
günümüzde halen de¤iflik ülkelerde de¤iflik prensiplere dayanan farkl› testler uygu-
lanmaktad›r. Ço¤u kez bir ülkede al›nan farkl› sonuçlar di¤er ülke bilim çevreleri ta-
raf›ndan kabul edilmeyebilmektedir (1,4).

Dezenfektan testleri ile ilgili çal›flmalar dezenfektan kineti¤ine dayand›r›lmaktad›r.
Gözlemler, bakterinin dezenfektan taraf›ndan öldürülmesinin, fenol katsay›s›, veya
tafl›y›c› testlerinde oldu¤u gibi dezenfektan konsantrasyonu ve bakterinin dezenfek-
tanla temas süresine ba¤l› oldu¤unu göstermifltir. Son y›llarda konuyla ilgili pratik
uygulamalar gelifltirilmifltir. Kapasite testleri ve uygulamal› testler, gerçek yaflam or-
tam› taklit edilerek ve kullan›lan konsantrasyonlarda uygulama ortam›nda yap›lan ve
daha gerçekçi sonuç veren testlerdir. Bu testlerde, ürünün kullan›m amac›na göre de-
¤iflik mikroorganizmalar ve temas süreleri kullan›lmaktad›r. Ayn› zamanda sert su et-
kisi de incelenmektedir. Baz› Avrupa ülkelerinde sadece dezenfektan›n kendi etkisi
de¤il, kullan›m alan› veya dezenfeksiyon ifllemi de test edilmektedir (5,6,7).

Buna ra¤men her ülke koflullar›na uygun farkl› alanlarda (g›da, t›p, ilaç) farkl› tek-
nikler kullan›lmaktad›r. Baz› yerlerde al›fl›lm›fl›n d›fl›nda yerel test flemalar› olufltu-
rulmufltur. En iyi bilinen örnek, Amerikan Assocation of Official Analytical Chemist
(AOAC) ve German Society for Hygien and Microbiology’nin farkl› test yöntemle-
ri önermeleridir. AOAC, dezenfektanlarla ilgili bir bölümdür. Alman kurulufluda
1958 den beri faaliyettedir. Alman kuruluflu 1972 den beri k›lavuz ve tavsiyeler içe-
ren broflürler yay›nlamaktad›r. Fransa Hollanda ve ‹ngiltere’nin baz› test metodlar›-
n› yay›nlayan benzer normalizasyon kurulufllar› bulunmaktad›r. Bu konuda birbirine
göre farkl›l›¤› olan say›s›z test tan›mlanm›flt›r (8,9,10). 

Ortam›n ›s› ve pH’s›, inokulum büyüklü¤ü, öldürülmesi amaçlanan mikroorganizma-
n›n cinsi ve fizyolojik durumu, mikroorganizman›n yüzey yap›s›, kullan›lan dezen-
fektan›n konsantrasyonu, ortamda dezenfektan etkisini interfere eden maddelerin bu-
lunmas›, dezenfeksiyonun uygulanma flekli ve süresi dezenfeksiyon baflar›s›n› etkile-
yen bafll›ca faktörlerdir (1,10).

Dezenfektan Testlerinin S›n›fland›r›lmas›

Bütün testlerin final amac› ayn›d›r. Kimyasal maddelerin antibakteriyel etkinli¤ini
ölçerler. Testlerin yap›l›fl özellikleri ve farkl› uygulama alanlar›na göre alt bölümle-
re ayr›lm›fllard›r. Tablo 1 de dezenfektan testlerinin genel bir s›n›fland›r›lmas› veril-
mifltir.
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Dezenfektanlar›n antimikrobik etkisi 3 safhada araflt›r›labilir. ‹lk safha, maddenin an-
timikrobik etkisi olup olmad›¤›n›n belirlenmesidir. Bu ilk tarama testlerini kapsar.
Süspansiyon ve fenol katsay›s› gibi basit testlerin ço¤u birinci safha ön testleridir.
‹kinci safhada, laboratuvar ortam›nda gerçek yaflam ortam› taklit edilerek inceleme
yap›l›r. Bu aflamada dezenfeksiyon ifllemi ve dezenfektanlar incelenir. Son safha, ala-
na uygulamad›r. Cans›z ya da canl› ortamlarda test yap›l›r. Bu k›s›m daha az kulla-
n›l›r. Zira alanda tam standardizasyon mümkün de¤ildir (1,10). 

Vejetatif Bakterilere Karfl› Dezenfektan Aktivitesini Gösteren Testler

‹n-vitro testler: Bir dezenfektandan beklenen vazgeçilmez özellik maddenin vejeta-
tif bakterilere etkili olmas›d›r. O nedenle dezenfektan testi öncelikle antibakteriyel
aktivite aç›s›ndan bafllar. 

Bakteriyostatik aktiviteyi belirleyen testler: Dezenfektan›n bakteriyostatik aktivitesi
MIC’in gösterilmesiyle olur. Bu basit bir test olup, bakteri üremesinin inhibisyonu-
nun ölçümüne dayan›r ve antibiyotik duyarl›l›¤›n›n ölçüldü¤ü seri tüp dilüsyonuna
benzer. Dezenfektan, nutrient broth ile azalan konsantrasyonlarda kar›flt›r›l›r, tüplere
bakteri inokule edilir ve uygun süre inkube edilir. MIC de¤eri, bakterinin üremesini
durduran en düflük konsantrasyon olarak tespit edilir. Pasaj yap›l›rken, ortamda de-
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Tablo 1. Dezenfektan aktivite ölçüm testlerinin klasifikasyonu (1)

A. Test organizmlerine göre s›n›flama
1. Antibakteriyel aktivitenin gösterilmesi: Aside dirençli olmayan vejetatif bakteriler (bakterisidal testler), aside 

dirençli bakteriler, (tuberkülosidal testler); bakteriyel sporlar (sporosidal testler)
2. Antifungal aktivitenin gösterilmesi: fungisidal testler
3. Antiviral aktivitenin gösterilmesi: virusidal testler

B. Etki tarz›na göre s›n›fland›rma: bakteriyostatik ve bakterisidal, tuberkülostatik ve tuberkülosidal, sporosta-
tik ve sporosidal, fungistatik ve fungisidal, virustatik ve virusidal testler

C. Test yap›s›na göre s›n›fland›rma
1. In-vitro testler:

süspansiyon içinde test hücreleri: Süspansiyon testleri
Dezenfektana bir kaç kez bakteri süspansiyonu eklenmesi: Kapasite testleri
Tafl›y›c› üzerinde test organizmleri: Tafl›y›c› testleri

2. Uygulama Testleri: Oda yüzeyleri, dokuma, ç›kart›, el ve deri üzerine dezenfektanlar›n etkisini ölçen testler, 
3. Kullan›mdaki etkinli¤i ölçen (In-use) testler

D. Amaçlar›na göre testlerin s›n›fland›r›lmas›
1. Birinci test safhas›: ‹lk testler, tarama testleri:

Bir kimyasal maddenin antibakteriyel etkisinin olup olmad›¤›n› gösteren testler
Temas süresi ve dezenfektan konsantrasyonunun iliflkisini gösteren testler
Serum gibi organik maddelerin etkisini inceleyen testler

2. ‹kinci Test Safhas›: Spesifik bir uygulama için kullan›m konsantrasyonunu belirleyen testler
3. Üçüncü Test Safhas›: Uygulama alan› için testler, d›fl ortam ve doku için dezenfektan›n pratikte kullan›m 

uygunlu¤unu inceleyen testler
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zenfektan kal›nt›s›n›n yada üremeyi olumsuz etkileyecek bir etkinin bulunmamas›n-
dan emin olmak çok önemlidir. Bu testler, dezenfektandan daha çok bakterisidal et-
ki beklendi¤inden nadir yap›lmaktad›r (1,10,11).

Süspansiyon Testleri

Uygun bakteri volümü, inokulum miktar›, dezenfektan konsantrasyonu, ve temas sü-
resinin belirlenmesi ve bakterinin ölüp ölmedi¤inin test edilmesi aflamalar›n› kapsar.
Kalitatif (uygulama sonras› subkültürde üreme olmas› veya olmamas›) veya kantita-
tif (orijinal ekim büyüklü¤üne göre canl› kalan bakteri say›s› tesbiti) olarak yap›labi-
lirler. Test yap›s› kolayl›kla geniflletilerek, de¤iflik konsantrasyonlarda, de¤iflik süre-
lerde test edilebilir. Testlerde organik maddeler veya sabun gibi potansiyel inhibitör
maddelerin veya sert su ve di¤er faktörlerin etkisi incelenebilir (1).

Kalitatif Süspansiyon Testleri

Dezenfektanla bakterinin sabit bir temas süresinden sonra dezenfektan ve bakteri ka-
r›fl›m›ndan örnek al›n›p pasajlan›r. Pasajda koloni geliflmesi dezenfektan›n yetersiz-
li¤ine ba¤lan›r. Ancak tek bir canl› bakteri kalm›fl bile olsa ayn› sonucu verir. Alman
test k›lavuzuna göre bu testte, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli
11229, Proteus mirabilis 14153, Klebsiella pneumoniae 4352 ve Pseudomonas aeru-
ginosa 15442 bakterileri test bakterileri olarak kullan›lmaktad›r(1).

Fenol-Katsay›s› Testleri

Rideal-Walker (RW) testi, fenol ile karfl›laflt›r›larak dezenfektan etkinli¤inin ölçül-
mesine dayanan kalitatif bir yöntemdir.1903 te Rideal ve Walker taraf›ndan gelifltir-
mifltir. Orijinal test organizmas› Salmonella typhi’dir. Fenoliklere oldukça duyarl›-
d›r. 2,5, 5, 7.5 ve 10 dak.l›k temas süreleri uygulan›r. ‹lk 5 dakikada üreme görülen
ve 7.5 dakikada üreme görülmeyen en yüksek dezenfektan suland›r›m›ndan fenol
katsay›s› hesaplan›r. Örne¤in bu üreme özellikleri 1/100 fenol ve 1/1200 dezenfek-
tan suland›r›m›nda olmuflsa; Fenol Katsay›s›=1200/100=12.0 olarak bulunur. Chick
Martin (CM) testi organik maddelerin ortamda bulundu¤u koflulda uygulanabilen
benzer bir testtir. CM modifikasyonunda, bakteri hücreleri dezenfektana maruz b›ra-
k›lmadan önce maya hücreleri ile kar›flt›r›l›rak organik madde yüklenirler. RW ve
CM testleri uzun zaman alan, tüm dezenfektanlar için standart olarak kullan›lan yön-
temlerdir. Fenoller dezenfektan olarak kullan›ld›ktan sonra hemen hemen de¤iflme-
den kal›rlar. Günümüzde azalm›fl olsada halen var olan tifo için oda ›s›s›nda yüzey
ve odalar›n dezenfeksiyonunda kullan›l›rlar. RW ve CM testlerinin en önemli deza-
vantaj›, di¤er koflullardaki verilerin ve di¤er dezenfektanlar›n fenolden farkl› oluflu-
dur. Örne¤in fenollerin 37 °C’de deride serum gibi organik madde varl›¤›nda stafi-
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lokoklar› öldürdükleri söylenemez. Fenol s›v› ortamda organik madde yoklu¤unda
S.typhi için 17-18 °C’de etkili olmaktad›r. Fenol katsay›s›n›n kullan›ld›¤› testler, et-
ki tarzlar› bilinmiyorsa nonfenolik dezenfektanlar için bu tür bir beklentiye cevap ve-
remiyebilir. Bu nedenle RW ve CM testlerinin baz› koflullarda kullan›m›n›n baflar›-
s›zl›kla sonuçlanmas› flafl›rt›c› olmayacakt›r. Buna karfl›n RW testi British Standart-
lar› Enstitünce önerilen bir testtir. AOAC’nin önerdi¤i RW test yöntemi, Salmonel-
la typhi 6539, S.aureus 6538 ve P.aeruginosa 15442 kullan›lacak flekilde detaylan-
d›r›lm›flt›r. Kalitatif test olmas› dezavantaj›d›r. Tüm dünyada kullan›lmaktad›r. An-
cak yerine kantitatif bir test konmas› daha iyi olacakt›r (1,2,6,12).

Kantitatif Süspansiyon Testleri

Son 50 y›lda gelifltirilmifllerdir. Bu tip testler bakterisidal, sporosidal ve fungisidal
aktivite belirleme araflt›rmalar›nda kullan›l›r. Bakteri kütlesiyle ilgili bilgi, belirli
aral›klarla ortamdaki canl› bakteri say›m›yla elde edilir. Canl› say›m tekni¤i uygula-
mal› bakteriyolojinin bütün dallar›nda kullan›l›r. Esas olarak kat› besiyerine bakteri
yay›l›p enkube edilir. Koloninin bir tek canl› hücreden geliflti¤i gerçe¤ine dayanarak
oluflan koloni say›larak bakteri say›s› belirlenir. Belirlenen süre sonunda canl› kalan
bakteri say› ve oran› s›k olarak bakterisidal aktivite için bir parametre olarak de¤er-
lendirilmektedir. Direkt kültür tekni¤inde dezenfektana maruz b›rak›lan kar›fl›mdan
örnek al›narak kat› besiyerine ekilir Üreyen koloni say›s› bafllang›ç kontrol bakteri
say›s›yla karfl›laflt›r›l›r. Onluk azalma oran› yada Germisidal Etki (GE); GE=logNc-
logND formülüne göre hesaplanabilir. NC, kontrol serisinde dezenfektan yerine su
kullan›lan ortamdan al›nan örnekteki koloni say›s›, ND ise, denek grubunda dezen-
fektana maruz kald›ktan sonra oluflan koloni say›s›d›r.

Avrupa da bu tip de¤iflik bir kaç test kullan›lmaktad›r. Hollandan›n standart süspan-
siyon testi Mossel modifikasyonuna dayan›r. Bu test g›da endüstrisi için dizayn edil-
mifltir ve bakteri dezenfektana maruz b›rak›lmadan önce albuminde süspanse edil-
mektedir. Organik madde eklenmesiyle yap›lan bu test di¤er testlerden daha iyi fikir
verir. 5 dakikal›k temas sonunda dökme plakta 32 °C’de inkubasyonla kültür yap›l›r.
Hastane için, veteriner ve g›da teknolojisi alanlar›nda kullan›m› için versiyonlar› var-
d›r. 5-5-5 testi olarakta isimlendirilir. Bu standart süspansiyon testinde 5 test orga-
nizmi (P.aeruginosa, E.coli, S.aureus, Bacilllus cereus ve Saccaromyces cerevisae)
test edilir. 5 dakika temas süresi uygulan›r ve 5 li logaritma ile GE hesaplan›r. Son
hastane versiyonunda P.aeruginosa, P.mirabilis, S.typhimurium ve S.aureus kullan›-
l›r. Streptococcus faecalis’inde test bakterisi olarak eklendi¤i flekliyle Frans›z stan-
dard›na da uyarlanm›flt›r. 1979’da Alman test k›lavuzunda Reybrouck ve Werner ta-
raf›ndan gelifltirilmifl modifikasyonu yer alm›flt›r. Bütün kantitatif testleri bir çok
noktada birbirine benzemektedir.

Baz› ülkelerde membran filtre tekni¤i tercih edilmektedir. Filtrasyondan sonra, filtre
besiyeri yüzeyine konur ve oluflan koloni say›l›r. Filtre, dezenfektandan ar›t›lmak
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için bol salin ile y›kan›r. Oldukça duyarl› bir teknik olmas›na karfl›n yüzey aktif de-
zenfektanlar›n ortamdan uzaklaflt›r›lmas› gibi bir zorlu¤u bulunmaktad›r. 
Daha çok kullan›lan bir parametrede, seçilen süre sonunda canl› bakterilerin %99,
%99.9, %99.99 veya %99.999’unu öldüren dezenfektan konsantrasyonunun tesbiti-
dir. Öldürme oran›n›n hesapland›¤› bu yöntemde 3 desimalli sonuçlar›n elde edilme-
si güç san›lsada büyük miktarda bakteri kullan›l›nca ifllem kolaylafl›r. Böylece öldür-
me oran› %99.999 ise, verilen sürede 1 000 000 bakteri ölmüfl olsa bile hala 10 bak-
terinin canl› kald›¤› hesaplan›r. Baflka bir ifade ile,%90, 99, 99.9, 99.99 ve 99.999
oran›ndaki ölüm Log10’unun 1, 2, 3, 4 ve 5 oran›nda düflme gösterdi¤i tarz›nda söy-
lenebilir (1,13). 

Testler ayn› zamanda organik madde (albumin gibi) varl›¤›nda ve sert suda yap›labi-
lir. Canl› bakteri say›m› için örnekle hemen çal›fl›lmas› gerekmektedir. Ya da dezen-
feksiyon ifllemi baz› nötralizan maddeler taraf›ndan durdurulupta yap›labilir. 

Bakteri kümelenmelerine ba¤l› say›m hatas› yap›labilmesi majör bir hata kayna¤›d›r.
Ço¤u antibakteriyel ajan yüzeyi etkilemekte bakteri yüzey yükünü de¤ifltirmekte ve
kümelenmeye sebep olarak bu yanl›fll›¤› körüklemektedir. Setrimid gibi dörtlü
amonyum bileflikleri, ayn› zamanda bisbigunidine ve klorheksidin kümelenmeyi kö-
rükleyen ajanlard›r. Ortama, lesitinle beraber lubrol W eklenirse bu durum önlenebi-
lir.

Dezenfektana maruz b›rak›lan bakterilerin subkültürü yap›lmadan önce dezenfektan
aktivitesini nötralize eden inaktivatörlerle, dezenfektan etkisinin ortadan kald›r›lma-
s› gerekmektedir. Çeflitli dezenfektanlar› nötralize eden naddeler tan›mlanm›flt›r. Ör-
ne¤in Kloroheksidin etkisi, Lubrol W, yumurta lesitini ve Tween 80 ile Formaldehit
etkisi, Amonyum iyonlar› ile Glutaraldehit etkiside glisin ile nötralize edilebilmekte-
dir (1,14).

Kapasite Testleri

RW ve CM testlerinin bir kaç dezavantaj› bu metodlar›n gelifltirilmeye çal›fl›ld›¤›
1960’l› y›llarda farkedilmifltir. Bunun üzerine 1965’te Kelsey ve arkadafllar› yeni bir
test için çal›flmaya bafllam›fl ve Kelsey Sykes (KS) testini gelifltirmifllerdir. KS testi
bir kapasite testidir. Kapasite testinde, dezenfektana birkaç kez bakteri eklenir ve
bakterileri öldürme kapasitesi test edilir. Kirli bir enstrüman›n dezenfektan solüsyo-
nuna tekrar dald›r›lmas›yla, solüsyona bir miktar kir yada bakteri eklenmifl olur. Ar-
tan bakteri ve kir yükü karfl›s›nda dezenfektan›n aktivitesini korumas› kapasitesinin
göstergesidir. Kapasite testleri enstrüman dezenfeksiyonu ve ortam temizli¤inin uy-
gulamal› olarak taklidi tarz›nda yap›l›r. Daha önceden belirlenmifl miktar bakteri de-
zenfektan›n uygulama solüsyonuna ilave edilir, bir süre maruz b›rak›l›r ve daha son-
ra örnek al›narak yar› kantitatif yolla bir kaç s›v› besiyerine aktar›l›r. Belli süre son-
ra ikinci bakteri eklemesi yap›l›r ve ikinci subkültürler yap›l›r. 
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Test edilen dezenfektan fenol gibi bir dezenfektanla karfl›laflt›r›larak de¤erlendirilir.
KS süspansiyon testi bir kapasite testi oldu¤u için RW ve CM testlerinden farkl›d›r.
Dezenfektan için sonuç iyi veya yetersiz diye belirlenir. Bu testte katsay› gibi say›-
sal bir de¤er kullan›lmamakta ve de¤iflik mikroorganizmalar test edilebilmektedir.
Kirli ve temiz koflullardaki dezenfektan etkisinin gösterilmesi ise testin en önemli ya-
n›d›r. 

Avrupa ve ‹ngiltere’de en çok kullan›lan kapasite testi KS testidir. Son versiyonun-
da Ps.aeruginosa, P.vulgaris, E.coli ve S.aureus kullan›lmaktad›r. Bakteriler temiz
koflullardaki etki için standart sert suyla (Sert su: WHO standart hard water: 17.5 ml
CaCl2 + 5 ml MgSO4, 3300 ml saf suda çözülüp otoklavlanarak haz›rlan›r.) ve kirli
koflullarda etki için maya unda süspanse edilirler. Dezenfektan sert suyla suland›r›l›r
ve 3 ml’lik bafllang›ç volümüne 1 ml bakteri süspansiyonu eklenir ve 2 dak sonra pa-
saj yap›l›r. Aral›klarla yeni bakteri eklemeleri ve subkültürler sürdürülerek dezenfek-
tan kapasitesi hesaplan›r. Bu test genel olarak süspansiyon testinden dezenfeksiyon
etki ölçümü için daha yararl› olur. Organik madde ve su sertli¤inin etkisini de belir-
ler (15,16,17). 

Tafl›y›c› Testleri (Carrier Testleri)

Enstrüman dezenfeksiyonu için tasarlanan preperatlar›n de¤erlendirilmesi için de¤er-
lidirler. Metal, katater gibi parçalar yapay olarak kontamine edilip kullan›lan dezen-
fektan dilusyonuna dald›r›l›r, sonra bakterilerin ölüp ölmedi¤i test edilir. Kumafl ve
benzeri dokuma parçalar› dezenfektanla ›slat›larak test edilir. Bu testler in vitro test-
lerdir. Testin yap›lmas› basittir. Tafl›y›c› dezenfektan suland›r›m›na aktar›l›r. Sabit te-
mas süresi sonras› nutrient broth’a transfer edilir. Genellikle 10 çeflit tafl›y›c› test edi-
lir. Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Cemiyeti taraf›ndan bildirilen ve AOAC’nin
önerdi¤i in-use testleri en çok kullan›lan tafl›y›c› testleridir. Alman kuruluflunun öne-
risine göre, 1 cm2’lik standart pamuk parças› tafl›y›c› önce yapay olarak kontamine
edilir. Sonra 15 dakika bakteri süspansiyonu içinde ›slat›l›r: Her testte 5 test bakteri-
si kullan›l›r. Islak pamuk petri pla¤›na yerlefltirilir ve 15 ml dezenfektan eklenir. 2 ile
120 dakikal›k her temas süresinden sonra pamuk tafl›y›c›lar nötralizörlü bir s›v› besi-
yerine aktar›l›p y›kan›r ve sonra bir baflka s›v› besiyerine aktar›l›r. Bu Alman in vit-
ro testi, temas süresi ve aktif konsantrasyon iliflkisini belirlemeye yarar. Bu testte
S.colerasuis, S.aureus ve P.aeruginosa kullan›l›r. Bir baflka uygulamada her testte 10
temiz çelik küçük silindir tafl›y›c› kontamine edilir ve 10 dakika için 10 ml dezenfek-
tana dald›r›l›r. Sonra pasaj yap›l›r. Bu test fenol katsay›s› test sonucunu konfirme
eder ve uygulama için en etkili konsantrasyonu belirler (1,6,11). 

Uygulama Testleri

Uygulama testleri gerçek yaflam koflullar›nda yap›lan ikinci safha testleridir. Zaman-
konsantrasyon iliflkisi in vitro testlerle ölçüldükten sonra bu uygulama testleri pratik-
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te kullan›lmakta olan konsantrasyonda ve gerçek uygulama alanlar›nda yap›l›r. La-
boratuvar uygulamalar›nda yer alabilir ve daha iyi standardize edilebilme avantajla-
r› vard›r. Formülasyonu ve uygulamas› zor de¤ildir. Fakat kullan›mlar› s›n›rl›d›r.
Bakterilerin dezenfektanlara direncini etkileyen faktörler in vitro testlerle daha iyi
belirlenirler. Fakat standardize edilmedikleri taktirde uygulamal› testlerde bu zordur.
Bakterilerin tafl›y›c›da, el ve alet yüzeyinde kurumas› hem bakteri say›s›n› azalt›r
hemde ölümlerine neden olur. Kurutma zaman›, aletin ›s›s›, nispi nemi ayr›ca sulan-
d›r›c› besiyeri, organizmin üreme faz› gibi faktörler sonuçlar› etkiler. De¤iflik labo-
ratuvarlar aras›nda farkl› sonuçlar al›nmaktad›r. 

Bu test her uygulama alan› için (alet ve yüzeyler, oda köfleleri, hava, balgam, d›flk›,
el ve deri, yüzme havuzu ve di¤erlerini kapsayacak tarzda) uygulanmaktad›r (1,6).

Alet (Enstrüman) Dezenfeksiyon Testleri

Bu teknik tafl›y›c› testine benzer olarak standardize metal parças› veya katater kulla-
n›larak yap›l›r. Almanlara göre spesifik enstrüman dezenfeksiyon testleri tafl›y›c›
testlerinden farkl› olarak tarif edilmifltir. Ayn› test organizmleri s›v› besiyerinde
süspanse edilir ve %20 oran›nda s›¤›r kan› ile kar›flt›r›l›r. Dezenfektan ise sert su ile
suland›r›l›r ve buna %0.5 oran›nda s›¤›r albumini ilave edilir. Standart yap›daki ve
ebatlar› belli lastik hortumlar kültür-kan kar›fl›m›na 1 dakika için dald›r›l›r ve sonra
37 °C’de 4 saat kurutulur. Daha sonra dezenfektan solüsyonuna 15, 30, 45 ve 60 da-
kikal›k süreler için konur. Bu temas sürelerinden sonra geri çekilir, nötralizörlü s›v›
besiyeri ile y›kan›r ve baflka bir s›v› besiyerine pasajlanarak 7 gün tutulur. Bu yolla
aktif konsantrasyonun en düflük s›n›r› belirlenir. Tafl›y›c› testinden, daha fazla orga-
nik madde konmas› ve dezenfektan›n sert su ile suland›r›m› ile ayr›l›r (1,6).

Yüzey Dezenfeksiyonu ‹çin Testler

Yüzey dezenfeksiyonu baz› ülkelerde in-vitro testler içinde de¤erlendirilir. Hollan-
dada Standart süspansiyon Testi, ‹ngiltere’de KS testi, Amerika’da kullan›m etkin-
li¤i (use-dilution) testi, Almanya’da yüzey dezenfeksiyonu testi uygulama koflullar›
alt›nda yap›l›r. Bu testler gelifltirilirken, Heicken’in farkl› bakterilerle enfekte d›flk›-
n›n, a¤aç, cam, kaplama a¤aç gibi tafl›y›c›lar üzerinde kurutulmas›yla dezenfektan et-
kilerini inceledi¤i çal›flmadan esinlenilmifltir. Alman Hijyen Enstitünce bir kaç de¤i-
fliklikle gelifltirilmifltir. K›saca flöyle yap›l›r: Uygulama odas›nda yer karolar›. PVC
taban, sentetik materyal kaplar› befl test bakterisi ile kontamine edilir. Standart ›s› ve
nem koflullar›nda belirli süre kurutulduktan sonra dezenfektan solüsyonu tafl›y›c›lar
üzerine spreylenir. H›zl› etki için 30, 45, 60, 90 dakika veya uzun etki için 1, 2,  ve
4 saat temastan sonra canl› kalan bakteri say›s› belirlenir (1,5).
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Dokuma Dezenfeksiyon Testleri

Her 3 test kullan›labilir. Çamafl›r›n ek bakterisidal aktivitesi olup olmad›¤›da süspan-
siyon testiyle gösterilebilir (birinci safha). ‹kinci safhada ayn› ›s› ve ayn› dezenfek-
tan konsantrasyonunda y›kama makinelerindeki y›kama sikluslar›nda tafl›y›c› testi
kullan›l›r. Böyle testlerde y›kama s›v›s›nda etkili oldu¤u halde dokumaya etkili ol-
mayan preperatlar›n varl›¤› kan›tlanabilir. Bu farkl›l›k in vivo testlerle gösterilemez.
Uygulamada 3.safha testlerde gereklidir. Y›kama sistemi özelli¤i laboratuvar orta-
m›nda ölçülemeyebilir. Bu özellikle sürekli y›kama yapan makineler için geçerlidir.

Alman ekolüne göre kimyasal dokuma için uygulama testleri carrier testinden iki
noktada farkl›d›r: Dezenfektan standart sert suda %0.1’lik s›¤›r albumini varl›¤›nda
suland›r›l›r ve 12-14 °C’de 4, 6 ve 12 saat tutulur. Test, uzun zaman için oda ›s›s›n-
da uygulan›r. Bir baflka testte, (kemotermal çamafl›r için) kontamine test parças› di-
¤er hastane çamafl›r› ile birlikte y›kan›r. Sonra bunun 500 ml’lik y›kama suyu kanti-
tatif olarak canl› kalan bakteri için incelenir. Çamafl›r için Uluslaras› Bilimsel ve
Teknoloji Komitesinin önerisine göre, 12.5 cm çap›ndaki dokuma parças› at serumu
içindeki S. faecalis NCTC 10927 ile bulaflt›r›l›r ve bir gece oda ›s›s›nda kurutulur. Bir
y›kama siklusundan sonra 12x12 mm’lik k›sm› kesilip 5 ml diluent içinde homojeni-
ze edilir. Canl› kalan bakteri aç›s›ndan incelenir. Amerika’da buna ek olarak çama-
fl›r›n bakteriyostatik etkiside incelenmektedir (1). 

Hava Dezenfektanlar›n›n De¤erlendirilmesi

Bakteri enfeksiyonlar›n›n bir geçifl yolu da hava yoludur. Ko¤ufllar, sinema, yatak
odalar› gibi kapal› ortamlar bu yolla bulafl için uygun ortamlard›r. Hastanelerde giri-
flimlerin bakterilerden ar›nm›fl ortamda yap›lmas› istenir. Atmosferin dezenfeksiyo-
nu oldukça önemlidir. ‹flin yap›laca¤› ortamda dezenfektanlar gaz, buhar tarz›nda ya-
da aerosol olarak kullan›l›rlar ve uygulama sonunda hava canl› mikroorganizmalar›
incelenir.

Havadaki canl› mikroorganizmalar›n ölçülmesi: En basit yöntem Koch taraf›ndan
1881’de gelifltirilen, içinde kat› besiyeri olan petri pla¤›n›n aç›k bir flekilde hava ile
temasta tutulmas› ve sonra enkübasyonu tarz›nda yap›lan testtir. Bu metod gerçek
olarak havada duran mikroorganizmalar›n yer çekimi etkisiyle pla¤a düflmesine ba¤-
l› olup hava temizli¤ini ölçmek için kullan›lmaktad›r. Özellikle aseptik ifllemlerin ya-
p›laca¤› ortamlarda uygulanmaktad›r. Daha sa¤l›kl› veriler yer çekiminden daha de-
¤iflik bir gücün kullan›lmas›yla elde edilebilir. Say›m için daha erken sonuç almak
için de¤iflik düzeneklerde kullan›labilmektedir. Havaya tutulan plak do¤rudan enku-
be edilip oluflan koloniler say›l›r. Böylece al›nan hava miktar›na göre ölçüm yap›l›r. 

Uygun örnek alma yöntemiyle dar bir odada havada bulunan canl› bakteri say›s›n›n
dezenfektan etkisine cevab›n›n ölçülmesi tarz›nda (UV, kimyasal buhar veya aero-
sol) belirli aral›klarla yap›l›r (1,6).

Dezenfektanlar›n Mikroorganizma Üzerine Etkinli¤inin Ölçümü ve Pratikteki Önemi
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Kullan›m Etkinli¤i (In-Use) Testleri

Bakterisidal ürünlerin güvenilirli¤i, sadece kabul edilen testlerle, kullan›m koflulla-
r›nda kontaminasyon yada enfeksiyon geçiflini önlemeleri test edilerek de¤erlendiri-
lebilir. Bu kriterler kullan›larak bir dezenfektan›n etkinli¤inin pratik olarak de¤erlen-
dirilmesi olanaks›zd›r. Enfeksiyon bir çok faktörden etkilenir. Ancak bu faktörlerden
bir kaç› bulunup de¤erlendirilebilir. Bu gün 100 sene önceki Semmelweis’in yönte-
miyle enfeksiyon oran› düflmesine ba¤l› olarak el antisepsisinin de¤erini ölçemeyiz.
In-use testi bir dezenfektanla yap›lan çevre dezenfeksiyonunun dolayl› olarak mikro-
biyolojik yönden de¤erlendirilmesidir. Her ne kadar çevre bakteriyel kontaminasyo-
nunun azalmas› infeksiyon s›kl›¤›n›n azalmas›na bir kan›t teflkil etmezse de, tersine
olarak infeksiyon s›kl›¤›n›n azalmas› çevredeki hijyen ölçümlerinin gelifltirilmesine
ba¤lan›r. Bu anlamda, bir yüzeyin dezenfeksiyonundan sonra o yüzeyin kontaminas-
yon derecesi uygulanan prosedürün geçerlili¤ini gösterir. Bu test ile dezenfeksiyon
iflleminin yetersizli¤i do¤rudan gösterilebilir. Bu testte, etkili bir maddenin kullan›m
konsantrasyonu, yüzey ve aletlerin dezenfeksiyonundan sonra bakteri kalmamas› ile
gösterilebilir. Ortamda kir serum gibi maddelerin varl›¤›nda bile k›sa sürede bakteri-
leri öldüren madde bakterisid kabul edilir. Kelsey ve Maurer’in gelifltirdi¤i, daha
sonra Prince ve Ayliffe’nin modifiye etti¤i yöntemde, temizlikten sonra kir suyu top-
lanan kovadan yada aletlerin bulundu¤u kaptan bir miktar al›n›r, dezenfektan etkisi-
ni inaktive eden madde ile 1 ile 10 misli kadar suland›r›l›r ve 5 ya da 10’ar damla
olarak plak yüzeyine ekilir. E¤er sporsuz bakteri ürerse dezenfektan›n kullan›lan di-
lusyonunun çok düflük oldu¤u hükmüne var›l›r. Membran filtrasyon tekni¤ide bu
amaçla kullan›labilir. In-use testi, hastanelerde dezenfeksiyon iflleminin yeterlili¤ini
ölçmede çok yararl› bir yöntem olmas›na karfl›l›k genellikle rutin olarak kullan›lma-
maktad›r (1,6,18).

Mikobakterisidal Aktivite ‹çin Testler

Hidrofobik yap›lar› nedeniyle mikobakterilerin homojen süspansiyonlar›n› yapmak
zordur. Çevre koflullar› etkisine daha dirençlidirler. Mikobakteriler çok yavafl ürer-
ler. O nedenle h›zl› üreyen Mycobacterium smegmatis ve Mycobacterium terrae test
organizmi olarak kullan›l›rlar. Süspansiyon kapasite, tafl›y›c› ve ayr›ca in-use testle-
ri mikobakteriler içinde uyarlanm›fllard›r. 

AOAC mikobakterisidal aktivite ölçümü için sadece tafl›y›c› testini önerir. Bu testte,
Mycobacterium smegmatis ve konfirmatif olarakta Mycobacterium tuberculosis var.
bovis (BCG) kullan›l›r. Tafl›y›c› olarak porselen parçalar› kullan›l›r. Her testte 10 ta-
fl›y›c› kullan›l›r. Tafl›y›c›lar kontamine edilir ve 10 dakika dezenfektana maruz b›ra-
k›l›rlar. Daha sonra her parça tafl›y›c› 10 ml serum yada nötralizör olan tüpe transfer
edilir. Sonra 2’fler ml serum al›n›p pasaj yap›l›r. 10 parçadaki tüm bakterileri öldüren
maksimum dilüsyon, maksimum güvenli uygulama konsantrasyonu olarak belirlenir.
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En çok kullan›lan yöntem Alman hijyen ve Mikrobiyoloji cemiyetinin önerdi¤i yön-
temdir. ‹lk safha testi olarak tafl›y›c› testinde bir parça pamuklu dokuma, test orga-
nizmi olarak M.tuberculosis 25618 kullan›l›r. Kontamine tafl›y›c› 2 ile 120 dakika de-
zenfektan solüsyonunda bekletilir. ‹ki kere nötralizör ile y›kan›p Löwenstein-Jensen
besiyerine aktar›l›r. ‹kinci safhada, dokuma, yüzey, enstrüman ve balgam dezenfek-
siyonu incelenir. ‹lk safhadaki tafl›y›c› ve dokumalar yapay balgam ile (bakteri bu-
laflt›r›lm›fl) kontamine edilirler. Bol basil bulunan gerçek balgamda kullan›labilir.
Dezenfektan ile temastan sonra kontamine materyal kobaya inokule edilir. Mikobak-
teriler için kullan›lan test metodlar›ndaki prensipler di¤er sporsuz bakterilerdeki gi-
bidir (19,20).

Sporosidal Aktivite ‹çin Dezenfeksiyon Testleri

Dezenfektanlar›n sporosidal etkilerinin incelenmesi çok önemlidir. Kimyasal ajanla-
ra di¤er bakterilerden çok daha dayan›kl› olmalar› nedeniyle sporlar› öldürebilen
maddelerin sterilant olduklar› söylenebilir. Dezenfektan ile temas sonras› optimal ko-
flullarda sporlar›n canl› kal›p kalmad›klar› incelenir. Baz› bakterisidal testler sporosi-
dal test olarak modifiye edilmifllerdir. Hollanda da standart süspansiyon testinde
B.cereus 9139 kullan›l›r. Sporlar suda süspanse edilir ve 60 saniye için 80 °C’de ›s›-
t›l›rlar. Bir bakterisidal dezenfektandan 5 dakikada 5 logaritmik etki göstermesi bek-
lenir. 

En ünlü sporosidal test AOAC’nin carrier testidir. Porselen küçük silindirler yada
ipek süturlar tafl›y›c› olarak, Bacillus subtilis ya da Clostridium perfringens sporlar›
ise standart sufllar olarak kullan›l›rlar. Bakteri sporlar› 2.5 N’lik HCL ye dirençlilik-
lerine göre standardize edilmifllerdir. Testte 10 tafl›y›c› kullan›l›r. Bir preperata spo-
rosidal denebilmesi için en az 60 uygulaman›n 59’unda sporlar›n tümünü öldürmesi
gereklidir. 

Sporosidal aktivite ya s›v› süspansiyon içinde yada tafl›y›c›da kuru spor varl›¤›nda in-
celenir. Prensip olarak testler di¤er bakterisidal testler gibidir. Ancak ifllem sporun
germinasyonuna yol açabilir. O nedenle enkübasyonun bir kaç gün için sürdürülme-
si gerekir (1,8,11).

Mantarlara Karfl› Dezenfektan Etkisinin Ölçülmesi

Baz› bakterisidal testler mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cerevisae, Candida al-
bicans ve Trichophyton mentagrophytes test organizmleri olarak kullan›l›r. Yüzey
dezenfeksiyonu için iki test kullan›l›r. Kirli koflul için yap›lan testte, 2x20x2 mm
ebat›nda bir tahta parças› mantar içeren süspansiyon ile kontamine edilir, 1, 2, 3 ve
4 saat süre ile dezenfektana maruz b›rak›l›r ve sonra nötralizasyon ifllemi uygulan›r.
Son aflamada Sabouraud nutrient agarda üreme semikantitatif olarak de¤erlendirilir.
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En yayg›n fungisidal test AOAC’nin önerdi¤i modifiye fenol-katsay›s› kalitatif süs-
pansiyon testidir. Bunda T.mentagrophytes kullan›l›r. 5, 10, ve 15 dakikal›k dezen-
fektan ile temas sonras› nötralizasyon uygulan›r ve sonra dextroz broth’a ekimle can-
l›l›k kontrolü yap›l›r. 10 dakikada mantarlar› öldüren en yüksek dilusyondaki dezen-
fektan›n, patojen mantarlarla bulafl›k yüzeyleri dezenfekte edece¤i kabul edilir. 

Funguslar potansiyel patojen olup farmasötik preperatlar› kontamine edebilirler.
Testler antibakteriyel aktivite testlerine benzersede mantarlar›n üreme ihtiyaçlar›na
göre yap›l›r. Tipik besiyeri Sabouraud likit besiyeri ve Czapek-Dox besiyerleridir.
Gerekirse iki besiyeride agarla kat›laflt›r›labilirler. 

Fungal spor yada miçelyum test solüsyonuna eklenir. Kantitaf de¤erlendirme bak-
terilerdeki gibidir. Test maddeleri tüm kontaminantlar› inhibe eden nitelikte seçilir-
ler. Toz ve toprakta kar›fl›k inokulum kayna¤› olarak kullan›labilirler (1).

Viruslara Karfl› Dezenfektan Etkisinin Ölçülmesi

Bu konuda büyük teknik problemler vard›r. Viruslar zorunlu hücre içi parazitleridir.
Ortamda canl› kalabilir ancak ço¤alamazlar. Yapay besiyerlerinde üremedikleri gibi
baz›lar› hücre kültürlerinde de üretilememektedir. O nedenle dezenfeksiyon testlerin-
de doku kültürleri kullan›l›r. Bu teknik zordur. Ekipman ve kalifiye ekip gerektirir.
Öte yandan dezenfektanlar canl› hücrelere toksik etkilidir. O nedenle bu tip zor test-
ler ancak Amerika, Fransa, Almanya gibi ülkelerde gelifltirilebilmifllerdir. Test hay-
vanlarda yap›l›r ve canl› kalan viruslar yönünden inceleme yap›l›r. Bu in-vivo test-
lerde her zaman in-vitro testlerdekine benzer sonuçlar al›nmamaktad›r. AOAC’nin
in-vitro bakterisidal testine benzer bir testi uygulanmaktad›r.

Almanya Essen’de HBV’ye karfl› dezenfektan etkisini inceleyen bir test gelifltirilmifl-
tir. Bu testte, Dane partikülündeki morfolojik de¤iflim elektron mikroskopla belirlen-
mekte ve virulans kayb›n› göstermektedir.

Doku Kültürü veya Yumurta ‹nokulasyonu: Standart virus süspansiyonu kullan›l›r.
Maya süspansiyonu olan ortamda sert suda uygun dezenfektan konsantrasyonu
yap›l›r. Uygun zaman için inaktive at serumu ile suland›r›lan virus süspansiyonu
doku kültürüne yada embriyonlu yumurtaya eklenir. Sonuçlar dezenfektans›z virus
inoküle edilmifl kontrol kültürüyle karfl›laflt›r›larak de¤erlendirilir. 

Dezenfektan›n kendiside doku kültürüne toksik olabilece¤inden toksisite testide
yap›lmal›d›r. ‹naktive serumla suland›r›lan dezenfektan canl› sisteme eklenip günlük
olarak yapt›¤› zarar aç›s›ndan incelenir. 

Plak Say›m›: Poliovirus, herpesvirus, rota virus gibi s›n›rl› say›da virus için kul-
lan›labilir. Virus de¤iflik konsantrasyonda dezenfektanla kar›flt›r›l›p üzerinde mono-
layer Yavru Hamster Böbrek hücreleri üremifl ve suyu dökülmüfl fliflelere konur. Son-
ra canl› kalan viruslar için plak say›m› yap›l›r. Kontrol serisinde de virus eklenen
fliflelerde oluflan plaklar say›l›r.
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Hayvan Modeli: HBV, hücre kültüründe üremez. Test flempanzede yap›l›r. fiempan-
ze dezenfektanla ifllenmifl ve ifllenmemifl virus ile infekte edilir. Ördek HBV’si, in-
san HBV’si için uygun bir model olabilir. Test viral DNA polimeraz›n›n dezenfek-
tan taraf›ndan inaktive edilmesine dayan›r. Enzimin madde taraf›ndan inaktive edil-
mesi infektiviteyide engeller. Dane partikülü HBsAg, HBcAg ve HBeAg denen 3 an-
tijen tafl›r. HBsAg nin gösterilmesi canl› virus varl›¤›na kan›t kabul edilir. Dezenfek-
tan e¤er HBsAg oluflumunu engellemiflse virusa etkilidir. Formaldehit ve glutaral-
dehit fiksatif olarak kullan›l›rlar. Bunlar›n bakterileri öldüren konsantrasyonlar›nda
virus reaktivitesi etkilenmemekte ve bu ifl için genellikle daha uzun sürelere gerek-
sinim duyulmaktad›r. Virus morfolojisindeki de¤iflim de virusidal aktiviteyi göster-
mektedir.

Endojen Revers Transkriptaz: Bu enzime sahip viruslarda, dezenfektanlar›n, RNA-
ba¤›ml› DNA polimeraz (RT) enzimine etkilerine bak›l›r. RNA, RT arac›l›¤›yla ön-
ce DNA’ya dönüfltürülür. Dezenfektan etkinli¤i virusun T lenfositlerinde yapt›¤›
sitopatik etkinin ölçülmesiyle de¤erlendirilir. Bakteriyofajlar, virusidal aktivite in-
celenmesi için kullan›labilen daha kolay sistemler olufltururlar (1,21).
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