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AÇIKLAMALAR 
KOD 524LT0015 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon–2 

MODÜLÜN TANIMI 

IĢınlama, mekanik ve kimyasal yöntemlerle sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandıran 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Gerekli ortam sağlandığında; tekniğine uygun olarak ıĢınlama, 

mekanik ve kimyasal yöntemler ile sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon iĢlemi yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 

1. IĢınlama ile sterilizasyon yapabileceksiniz. 

2. Kimyasal maddelerle sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

yapabileceksiniz. 

3. Mekanik yöntemle sterilizasyon yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Mikrobiyoloji laboratuvar ortamı, kütüphane, bireysel 

öğrenme ortamları 

Donanım: Steril kabin (laminar air flow), dezenfektan 

maddeler, deterjan çözeltileri, temizlik malzemeleri, pens, 

filtre kâğıdı, huni, vakum pompası, nuçe erleni, bunzen bek, 

çözelti, filtre düzeneği. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, laboratuvar personeli risk altındadır. Bu risk, 

patojenlerin analiz edildiği laboratuvarlarda çok daha yüksektir. ÇalıĢanlar öncelikle 

kendilerini mikroorganizmalardan korumak zorundadırlar. Laboratuvardaki temel hijyen 

önlemleri, öncelikle çalıĢanın sağlığını korumaya yöneliktir. Analizin güvenliği ikinci 

plandadır.  

 

Mikroorganizmaların, istenmediği durumlarda tamamen veya kısmen yok edilmesi 

gerekmektedir. Tamamının yok edilmesi iĢlemi sterilizasyon, hastalık yapanların yok 

edilmesi ve mikroorganizma yükünün azaltılması iĢlemi ise dezenfeksiyon terimi ile ifade 

edilmektedir. 

 

Laboratuvar çalıĢanlarının kendilerini enfeksiyonlardan korumaları için çalıĢma 

ortamlarını çalıĢma öncesi ve sonrası dezenfekte etmeleri, kontaminasyona engel olmaları ve 

kullanılan araç gereçlerin steril edilmiĢ olması gereklidir. 

 

Bu modül sizlere ıĢınlarla, mekanik ve kimyasal yöntemlerle sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon konularındaki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında yardımcı olacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak ıĢınlama ile sterilizasyon iĢlemi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Radyoaktif maddeler ve ıĢın türleri hakkında bilgi toplayınız. 

 IĢınlama ile sterilizasyonun avantajlarını ve dezavantajlarını araĢtırınız. 

 

1. IġINLAMA (RADYASYON) ĠLE 

STERĠLĠZASYON 
 

Madde atomlardan oluĢur. Atom ise, proton ve nötronlardan oluĢan bir çekirdek ile 

bunun çevresinde dönen elektronlardan oluĢur. Herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki 

nötronların sayısı, proton sayısına göre oldukça fazla ise bu tür maddeler kararsız bir yapı 

göstermekte ve çekirdeğindeki nötronlar alfa, beta, gama ve x  ıĢınları (Röntgen ıĢınları) gibi 

ıĢınlar yayarak parçalanmaktadır. Çevresine bu Ģekilde ıĢık yayarak parçalanan maddelere 

radyoaktif madde, çevreye yayılan alfa, beta, gama ve X ıĢınları gibi ıĢınlara ise radyasyon 

adı verilmektedir (ġekil 1.1). 

 

 
 

ġekil 1.1: Elektromanyetik radyasyon spektrumu 

 

Radyasyonun çoğu formu canlılara özellikle de mikroorganizmalara zararlıdır. Bu 

ıĢınlar bir organizmaya geldiğinde enerji hücresel elemanlarınca emilir, hücre hasarına veya 

hücrenin ölümüne neden olur. Bu özellikle dalga boyu düĢük, yüksek enerjili 

elektromanyetik radyasyon olan gama ıĢınları, X ıĢınları ve ultraviyole ıĢık için geçerlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Isı ve diğer yöntemlerle steril edilemeyen ortam ve malzemelerin sterilizasyonunda 

ıĢınlardan yararlanılır. IĢınlama malzeme, alet ve preparatların sterilizasyonunda, bazı gıda 

maddelerinin dayanıklı hâle getirilmesinde ve kanser hücrelerinin inaktivasyonunda 

kullanılmaktadır. 
 

IĢınlama uygulamalarında mikroorganizmaların etkilenme durumu; hücrelerin 

dayanıklılığına, kendilerini onarabilmelerine, ıĢınlamanın dozuna, pH ve sıcaklığa bağlıdır. 

Vejetatif bakteri hücreleri ıĢınlamaya karĢı en duyarlı olan hücrelerdir. Virüsler ve bakteri 

sporları ise ıĢınlamaya en dirençli olanlardır. 
 

Radyasyon ile sterilizasyon diğer yöntemlere oranla daha sınırlı bir uygulama alanına 

sahiptir. Yüksek enerjili radyasyonun mikroorganizmalar ve hatta canlılar üzerinde tahrip 

edici etkisinden yararlanılarak geliĢtirilen sterilizasyon yöntemleri; iyonize olan ıĢınlarla 

(gama ve X ıĢınları) sterilizasyon ve iyonize olmayan ıĢınlarla (UV ve IR ıĢınları) 

sterilizasyondur. 
 

1.1. Ġyonize IĢınlar Ġle Sterilizasyon 
 

Radyoaktif maddeler, atomlarının sürekli olarak parçalanması sırasında çevreye alfa, 

beta, gama, X ıĢınları gibi ıĢınlar yayar. Çarptıkları materyalde elektrik yüklü iyonların 

oluĢmasına neden olan ıĢınlara iyonize ıĢın adı verilmektedir. 
 

 
 

ġekil 1.2: IĢınların geçiĢ güçleri 
 

Sterilizasyon iĢleminde yaygın olarak gama ıĢınları kullanılmaktadır. Gama ıĢınlama 

iĢlemi Kobalt–60 (Co–60) veya Sezyum–137 (Cs–137) izotoplarından çıkan gama 

ıĢınlarından yararlanılarak gerçekleĢtirilen bir iĢlemdir. Enerjisi α ve ß ıĢınlarına göre daha 

düĢük ancak difüzyon yeteneği en fazla olan ıĢıma Ģeklidir. 

 

Gama ıĢınları ile sterilizasyon iĢlemi, steril edilecek malzemenin ambalajlanmıĢ hâli 

ile sterilizasyonuna olanak verme üstünlüğüne sahiptir. Ayrıca seri ve güvenilir bir yöntem 

olup tıbbi malzeme sterilizasyonunda son derece geniĢ uygulama alanına sahiptir. Tek 

kullanımlık tıbbi malzeme üretiminde kullanılan plastik maddeler, genellikle radyasyona 

dirençli materyallerden seçilmekte olup sterilizasyon sonrası mekanik, fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinde değiĢiklikler saptanmamaktadır. 
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Ancak bu yöntem oldukça pahalı bir altyapı ve yüksek radyasyon nedeniyle özel 

güvenlik tedbirlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle laboratuvarlarda, 

hastanelerde ve küçük iĢletmelerde kullanılmaz, büyük oranda endüstriyel üretime yöneliktir. 

Gama radyasyonu ile sterilizasyon yönteminin en büyük avantajı tek kullanımlık malzeme 

kullanımını artırmasıdır. BaĢka bir avantajı da bitmiĢ ürünün son ambalajında 

sterilizasyonuna olanak vermesidir. Hava filtreleri, yüz maskeleri, galoĢlar, test tüpleri, 

fırçalar, aĢı taĢıyıcıları, petri plakları, eldivenler, enjektörler, petler, klipler, cerrahi setler, 

yapıĢkan bantlar, ameliyat iplikleri, kalp kapakçıkları bu yöntemle sterilize edilebilen bazı 

malzemelerdir. 

 

   
 

Resim 1.1: Gama ıĢınları ile sterilize edilmiĢ malzemeler 

 

Diğer geleneksel sterilizasyon yöntemlerine göre avantaj ve dezavantajları; 

 

 Çok güvenilir ve kontrolü kolay bir yöntemdir, 

 Gama ıĢınlarının yüksek penetrasyon yeteneği nedeniyle son ambalajı içinde 

olan ürünleri sterilize etmek mümkündür. 

 Gama ıĢınları, ısı iletiminden ya da gaz veya nem geçirgenliğinden 

etkilenmediği için istenen ambalaj materyali seçilebilir, 

 Sterilizasyon sırasında pratik olarak ısı oluĢmadığından, ıĢınlamanın kimyasal 

etkisi düĢüktür. 

 Diğer yöntemlere göre tesis yatırımının yüksek oluĢu, yöntemi diğer 

sterilizasyon yöntemlerinden pahalı yapmaktadır. 

 Radyosterilizasyonun en önemli üstünlüğü, hızlı ve güvenilir tıbbi cihaz 

sterilizasyonu sağlamasıdır. 

 

IĢınlama iĢlemi gama ıĢınları ve X ıĢınları kullanılarak tıbbi ve laboratuvar malzeme 

sterilizasyonunda, gıda ıĢınlamasında (Çimlenmeyi ve böceklenmeyi önlemek, raf ömrünü 

uzatmak ve patojen mikroorganizmalardan arındırmak) kullanılan bir iĢlemdir. Dünyada 

üretilen tek kullanımlık tıbbi ürünlerin yarısı ıĢınlama yöntemi ile steril edilmektedir. 
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1.2. Ġyonize Olmayan IĢınlar Ġle Sterilizasyon 
 

Ultraviyole (UV) radyasyon görünür ıĢıktan kısa, X ıĢınından daha uzun dalga boyuna 

sahip (yaklaĢık 10–400 nm) elektromanyetik radyasyondur. UV radyasyon kısa dalga boyu 

ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeĢit mikroorganizmayı öldürebilir. UV ıĢığın en etkin 

olduğu dalga boyu 250–260 nm’dir. Bu dalga boyu, DNA tarafından en etkin Ģekilde absorbe 

edilen dalga boyudur. 

 

 
 

Resim 1.2: El tipi UV cihazı 

 
Ġyonize radyasyon ile kıyaslandığında UV'nin enerjisi çok az ve bu nedenle, 

penetrasyon (bağlanma) gücü çok düĢüktür. Dolayısı ile mutlak bir sterilizasyon sağlayamaz 

ancak dezenfektan maddeler gibi ortamdaki mikroorganizma sayısını önemli ölçüde azaltır. 

Havadaki ve UV lambası üzerindeki tozlar dahi mikroorganizmaları UV'den koruyabilirler. 

Benzer Ģekilde bir mikroorganizma kolonisinde yüzeyin altındaki hücreler UV'den fazlaca 

etkilenmezler, merkezdekiler ise önemli ölçüde korunur. Katı maddelerin sterilizasyonunda 

kullanılmaz. 
 

UV ıĢınının kısıtlı bir endüstriyel kullanımı vardır. Ancak, UV ıĢınlarını sağlayan 

lambaların kolay temin edilmesi ve kullanım kolaylığı nedeni ile havanın, suyun, düzgün 

yüzeylerin dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

UV lambaları, mikrobiyoloji laboratuvarlarında havanın ve çalıĢma tezgâhlarının 

sterilizasyonu için kullanılır. Pratik uygulamada UV lambaları gece boyunca (Uygulama 

süreleri 8–12 saat civarındadır.) açık bırakılır. Bu ıĢına uzun süre ve yakından bakılması 

hâlinde gözde önemli hasarlar meydana gelebilir.  

 

UV ıĢının etkisi; kullanılan lambanın gücü ile doğru, 

lamba ile sterilize edilecek materyal arasındaki uzaklığın karesi ile ters 

orantılıdır. 
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Resim 1.3: Su sterilizasyonu için hazırlanmıĢ ıĢın düzeneği 

 
UV lambalarının kullanımında belirli bir lamba ömrü olduğu dikkate alınmalıdır. Bu 

süre sonunda da lambadan aynı açık mavi ıĢık görülür, ancak bunun içinde etkili dalga 

boyunda UV ıĢını kalmamıĢtır. UV lamba kullanılacak ise satıcı firmadan standart kullanım 

ömrü öğrenilmelidir. Farklı markalarda farklı kullanım ömrü olabilir. Kullanım ömrü genel 

olarak 9.000 saattir. UV sterilizasyonunda göz önünde bulundurulması gerekli bilgiler 

Ģunlardır: 

 
 UV ıĢınlarının derinlere nüfuz etme yetenekleri bulunmamaktadır. Bu yüzden 

yalnızca ortam havasının ve ortamdaki dıĢ yüzeylerin sterilizasyonunda 

kullanılırlar. 

 Genelde hastanelerdeki operasyon odaları ve çalıĢma odaları bu yöntemle steril 

edilir. 

 Ġnsan için zararlı etkisi olduğu için UV ıĢığı altında kalınmamalı, çıplak gözle 

bakılması gerekiyorsa ultraviyole ıĢınlarını süzen filtreli gözlükler takılmalıdır. 

Aksi takdirde göz üzerine etki ederek keratit (Kornea enfeksiyonu) oluĢumuna 

yol açabilirler. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
 

 

 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak steril kabinde (UV ıĢınları ile) steril çalıĢma ortamı 

oluĢturunuz. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Steril kabin (laminar air flow) 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sterilizasyon kabininin cam kapağını kapatınız. 

 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi 

giyiniz. 

 Kabinin güç kaynağını açınız. 

 

 Kabinin temiz olduğundan emin 

olunuz. 

 UV lambasını açınız. 

 

 UV ıĢınlarının göze ve cilde 

zararlı olduğunu unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Ġstenilen süre kadar açık tutunuz. 

 Kullanılan UV lambalarının 

lamba ömrünün dolmamıĢ 

olmasına dikkat ediniz. 

 Süre sonunda UV lambasını kapatınız. 
 UV ıĢınlarından kendinizi 

koruyunuz. 

 Steril ortamda çalıĢmaya baĢlamadan önce (ya da 

kapağı açmadan önce) hava filtresini çalıĢtırınız. 

 

 .Hava filtresi giriĢlerinin açık 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Filtre ömür saatini kontrol 

ediniz. Süre dolmuĢsa filtreyi 

değiĢtiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (…) Elektromanyetik radyasyonun dalga boyu azaldıkça radyasyon enerjisi artar. 

 

2. (…) Virüsler ve bakteri sporları ıĢınlamaya karĢı en duyarlı olan 

mikroorganizmalardır. 

 

3. (…)  UV ıĢınları katı maddelerin sterilizasyonunda kullanılamaz. 

 

4. (…) UV lambası açık mavi ıĢık veriyorsa lamba ömrü dolmamıĢ demektir. 

 

5. (…) Gama ıĢınlarının yüksek penetrasyon yeteneği nedeniyle son ambalajı içinde olan 

ürünleri sterilize etmek mümkündür. 

 

6. (…) Havanın, suyun, düzgün yüzeylerin dezenfeksiyonunda UV ıĢınları yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

7. (…) UV ıĢının etkisi; kullanılan lambanın gücü ile ters, lamba ile sterilize edilecek 

materyal arasındaki uzaklığın karesi ile doğru orantılıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kimyasal yöntemle sterilizasyon 

ve dezenfeksiyon iĢlemi yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddeler hakkında bilgi 

toplayınız. 

 

2. KĠMYASAL MADDELERLE 

STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON 
 

Bazı kimyasal maddelerin uygun konsantrasyonlardaki çözeltileri, gaz ya da buharları 

mikroorganizmaları öldürme (mikrobiyosidal) veya üremelerini durdurma (mikrobiyostatik) 

özelliği gösterirler. Kimyasal maddeler kullanarak cansız bir nesne üzerindeki bakteri 

endosporları dıĢında kalan tüm patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya 

mikroorganizma yükünün azaltılması iĢlemine dezenfeksiyon adı verilir. Bu amaçla 

kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir. 

 

Dezenfeksiyon, ortamdaki tüm mikroorganizmaların ölmesinin gerekmediği, ancak 

miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düĢürülmesinin yeterli olduğu iĢlemlerde 

kullanılır. Sterilizasyonda ise tüm mikroorganizmaların vejetatif ve spor Ģekillerinin 

tamamının öldürülmesi gerekir. Steril edilen malzemede hiçbir canlı mikroorganizma 

kalmamalıdır. Dezenfeksiyonun sterilizasyondan en önemli farkı, sporisid (Bakteri sporları 

üzerinde öldürücü) aktivitesinin olmamasıdır. Dezenfektanlar bazı mikroorganizmaları ve 

sporları etkilemez. Kimyasal dezenfeksiyon yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bazı 

iĢlemler için ısıya dayalı fiziksel metotlarda kullanılmaktadır. 

 

Sterilizasyon için kullanılan kimyasallar oldukça reaktiftirler ve canlı dokulara zarar 

verirler. Bu yüzden kullanımlarında çok dikkatli olmak gerekir. Sadece uygun alet ve 

yetiĢmiĢ personel bulunan kuruluĢlarda uygulanır.  

 

2.1. Dezenfeksiyon ve Önemi 
 

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, laboratuvar personeli risk altındadır. Bu risk, 

patojenlerin analiz edildiği laboratuvarlarda çok daha yüksektir. ÇalıĢanlar öncelikle 

kendilerini mikroorganizmalardan korumak zorundadırlar. Laboratuvardaki hijyen önlemleri, 

öncelikle çalıĢanın sağlığını korumaya yöneliktir. Analizin güvenliği ikinci plandadır. 

 

Hastalık yapma durumu, mikroorganizmanın türü ve serotipi ile vücuda giren 

mikroorganizma sayısına bağlıdır. Günlük yaĢamda hastalık yapması için yeterli sayıda 

olmayan farklı türdeki mikroorganizmaların, laboratuvar ortamında sayıları çok yüksek 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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değerlere ulaĢmaktadır. Daha açık bir ifade ile sokakta, lokanta ve evlerde tüketilen 

gıdalarda patojen bakteriler olabilir. Bunlar, doğal ortamlarında, bir tek kiĢiyi dahi 

hastalandıramayacak kadar az sayıda olabilirken laboratuvar çalıĢmaları sırasında 

milyonlarca insanı öldürecek sayıya eriĢirler. 

 

Ġnsan sağlığını tehdit eden virüs, bakteri ve mantarlara karĢı korunmanın yollarından 

birisi de dezenfeksiyondur. Dezenfeksiyonda amaç ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip 

mikroorganizmaların sayısını ve türünü mümkün olduğu kadar azaltmak veya yok etmektir. 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalıĢma öncesinde ve sonrasında çalıĢanın ve analizin 

güvenliği açısından çalıĢma tezgâhlarının dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 

 
 

Resim 2.1: Kapalı alan dezenfeksiyonu 

 

2.2. Dezenfeksiyon Amacıyla Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

Farklı ticari kuruluĢlar tarafından dezenfeksiyon amaçlı üretilen çok farklı ürünler 

bulunmaktadır. Bunlar kullanılırken mutlaka firmanın önerdiği kullanım Ģartlarına 

uyulmalıdır. 

 

2.2.1. Dezenfektanlar 

 
Dezenfeksiyon etki düzeylerine göre üç grupta değerlendirilmektedir. Bunlar yüksek, 

orta ve düĢük seviyeli dezenfeksiyondur. Tablo 2.1’de etki düzeylerine göre dezenfeksiyon 

iĢlemlerinde kullanılan dezenfektanlar gösterilmiĢtir. 

 
 Yüksek düzeyde dezenfeksiyon: Yüksek seviyede dezenfeksiyon, sterilizasyon 

olarak ifade edilebilir ve bu uygulamada bakteri sporları ve viruslar dahil tüm 

mikroorganizmalar yok edilir. Kimyasal ajan olarak glutaraldehit ya da etilen 

oksit gibi maddeler kullanılır. Bu tür bir dezenfeksiyon bazı tıbbi ve cerrahi 

aletler için gerekmektedir. 
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 Orta düzeyde dezenfeksiyon: Orta dereceli dezenfeksiyon da sporlar 

etkilenmezler ancak tüberküloid hücreler etkilenirler. Ayrıca yapısında protein 

kılıf bulunmayan bazı daha dirençli virus türleri de inaktive edilebilmektedir. 

 DüĢük düzeyde dezenfeksiyon: Doğal konumdaki mikroorganizmaları bertaraf 

etmek için uygulanan bir dezenfeksiyon çeĢididir. Tüberküloz bakterileri, 

bakteri sporları ve hücre çevresinde protein kılıfları olmayan virusların 

inaktivasyonu bu dezenfeksiyonla yapılamaz. 

 

Dezenfeksiyon 

etki düzeyi 
Dezenfektan madde Uygulama süresi 

Yüksek seviye 

Etilen oksit Prospektüsüne uygun 

%2 Gluteraldehit 10 saat 

%70 alkolde %8 formalin 18 saat 

%6–10 Stabilize hidrojen peroksit 6 saat 

Orta seviye 

%70 Alkolde %8 Formalin 

10–30 dakika 

%6 Stabilize hidrojen peroksit 

1000 ppm serbest klor veren hipoklorit 

çözeltisi 

%3 fenol çözeltisi 

Litrede 30–50 mg serbest iyot veren 

iodoform çözeltisi 

%70–90 etil alkol 

%70 alkolde %0,5 iyot çözeltisi 

DüĢük seviye 

%70–90 etil alkol 

10 dakika 

%70–90 isopropil alkol 

%0,5–3 fenol çözeltisi 

Litrede 1–2 mg serbest iyot içeren iodoform 

çözeltisi 

Suda %0,1–0,2 kuarter amonyum bileĢikleri 
 

Tablo 2.1: Etki düzeylerine göre dezenfeksiyon ve dezenfektanlar 

 

Genel olarak yaygın Ģekilde kullanılan bazı dezenfektanlara örnekler aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 

 Fenol ve fenol türevleri: Sitoplazmik zarın geçirgenliğini etkileyerek 

bakterisidal etki gösterir. Bu dezenfektanlardan biri olan lizolun % 0,5’lik 

konsantrasyonu 15 dakikada spor yapmayan pek çok bakteriyi öldürür. 

Endosporlar %2’lik lizolde birkaç gün yaĢayabilir. Fenol rahatsız edici bir 

kokuya sahiptir ve kullanıldıktan sonra yüzeyde yapıĢkan bir iz bırakır.  

 Klor: Ġçme sularının ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda kullanılır. 

Hemen hemen bütün bakterilere ve bakteri sporlarına karĢı oldukça etkilidir. 

Gaz hâlinde iken çok tehlikelidir. Bu yüzden genellikle sıvı hâlde kullanılır. 

Klor çözeltileri zamanla etkilerini kaybettikleri için taze olarak hazırlanmalıdır. 



 

 14 

 

Dezenfektan Kullanım alanı 

Fenol  
Laboratuvar bençleri, kullanılan pipetler, swaplar, operasyon 

salonlarının dezenfeksiyonu 

Formalin 
EĢya ve odaların dezenfeksiyonu, dokuların ve kadavraların 

muhafazası 

Alkol Deri ve yara antisepsisi, bazı malzemelerin dezenfeksiyonu 

Hidrojen peroksit Deri ve yara antisepsisi, bazı malzemelerin dezenfeksiyonu 

Gluteraldehit 
EĢya ve odaların dezenfeksiyonu,  cerrahi malzemelerin 

dezenfeksiyonu 

Heksaklorofen Deri antisepsisi 

Sodyum hipoklorit 
ÇeĢitli eĢyaların, çamaĢırların ve ortamın dezenfeksiyonu, suların 

dezenfeksiyonu 

Ġyot bileĢikleri Deri antisepsisi ve çeĢitli malzemelerin dezenfeksiyonu 

Sülfirik asit Su borusu dezenfeksiyonu 

Borik asit Göz antisepsisi 

Kloroform Sıvı ortamda bakteri ve mantar kontrolü 

Kreozol Yüzeylerin dezenfeksiyonu 

Lizol Deri antisepsisi, hastane ortamı dezenfeksiyonu 

Lugol Deri ve mukoza antisepsisi 

Klor Kirli suların dezenfeksiyonu 

Potasyum 

permanganat 
Deri antisepsisi 

SönmemiĢ kireç 

ve kireç sütü 
Kadavra, septik çukur ve hasta çıkartılarının dezenfeksiyonu 

Etilen oksit Kimyasal sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

Sabun ve 

deterjanlar 
Mekanik temizleme 

Süblime 
Kürk, lastik, deri, eĢya, duvar, mobilya, hasta atıkları 

dezenfeksiyonu 

Mertiolat Deri ve yara antisepsisi, koruyucu ve muhafaza edici 

GümüĢ nitrat Göz antisepsisi 
 

Tablo 2.2: Dezenfektanlar ve kullanım yerleri 

 

 Hipokloritler: Bakteri ve sporlara karĢı oldukça etkindirler.  

 Dörtlü amonyum bileĢikleri: DüĢük konsantrasyonda bakteriyostatik etki 

gösterirler. Gram pozitif bakteriler üzerinde daha etkilidirler. Sitoplazmik zarın 

bütünlüğünü bozarlar. Kokusuz ve ucuz olmaları, metallerde korozif etki 

göstermemeleri ve toksik olmadıkları için tercih edilirler. 

 Alkoller: Genellikle etil alkolün %50–70’lik konsantrasyonları kullanılır. 

Yüzey dezenfeksiyonunda kullanılırlar, sporlara etkili değildirler. Alkol 

mutlaka su ile karıĢtırılarak kullanılmalıdır, çünkü saf alkol hücre duvarındaki 

proteinleri bloke eder ve hücre içine nüfuz edemez. Alkoller etkilerini lipid 

çözücü ve dehidre edici özelliklerinden dolayı gösterirler. 
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 Formaldehit: %37- 40'lık konsantrasyonlarında sıvı (formalin) veya para 

formaldehit (katı) hâlde yüzey dezenfeksiyonunda kullanılırlar. Formalin 

yüksek konsantrasyonda bütün mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkilidir. 

Kadavra ve dokuların saklanmasında kullanılır. Zehirli buharı nedeni ile 

kullanımında dikkatli olunmalıdır. 

 Ağır metaller: GümüĢ, cıva, bakır, çinko, altın tuzları dezenfeksiyon amacıyla 

yaygın olarak kullanılır. Mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkiye 

sahiptirler. 

 Peroksitler: Hidrojen peroksitin (H2O2) %3'lük sulu çözeltisi dezenfeksiyonda 

kullanılır. Antimikrobiyal etkisi çok zayıftır. 

 

2.2.2. Antiseptikler 

 
Patojen mikroorganizmaları öldürmek veya çoğalmalarına engel olmak amacıyla 

vücut yüzeylerine lokal olarak kimyasal maddelerin uygulanması iĢlemine ise antisepsi 

denir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere antiseptik madde denir. Vücut yüzeyine 

uygulanabilmesi dezenfektandan ayırt edici özelliğidir. Enfeksiyondan korunmak veya 

enfeksiyonu tedavi etmek için uygulanır. 

 

Antiseptik maddeler vücut yüzeylerine uygulandığından dolayı dezenfektanlara göre 

daha seçici olunmalıdır. Hem patojenlere karĢı etkin olmalı hem de canlıya zarar (tahriĢ, 

toksik etki) vermemelidir. 

 

% 70 Etil alkol, gümüĢ nitrat, iyot solusyonu (alkol veya su ile hazırlanmıĢ), %3 

hidrojen peroksit, katyonik deterjanlar antiseptik olarak kullanılmaktadır. 

 

2.2.3. Boyalar 
 

MalaĢit yeĢili, brillant green, kristal viyole gibi mikroorganizmaların boyanmasında 

kullanılan bazı boyalar bakterisidal etkiye sahiptir. Gram pozitif bakteriler üzerine gram 

negatiflerden daha etkilidir. Genellikle mikroorganizmaların DNA'sı ile bileĢikler 

oluĢturarak DNA replikasyonuna ve protein sentezine engel olarak etki gösterirler. 

 

Metilen mavisi ağızda maya mantarlarına bağlı ortaya çıkan pamukçuk 

enfeksiyonlarının tedavisinde ağız antiseptiği olarak rivanol ise yara tedavisinde ve 

antisepsisinde kullanılır. Boyalar bazı deri enfeksiyonlarının tedavisinde çözelti ve merhem 

hâlinde de kullanılabilmektedir. 

 

2.3. Dezenfektanların TaĢıması Gereken Özellikler 
 

Her dezenfektanın istenilen bütün özellikleri taĢıması genellikle olanaksızdır. 

KoĢullara ve uygulanacak mikroorganizma türüne göre dezenfektan seçilir. Dezenfektanların 

genel olarak taĢıması gereken özellikler; 

 

 Mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etki göstermeli, nüfuz kabiliyeti fazla 

olmalı, 
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 Suda kolay ve homojen çözünmeli, çökelti yapmamalı, 

 Dayanıklı ve uzun süre etkili olmalı, 

 Ġnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı, 

 Yüzey gerilimini düĢürücü, ozmotik basıncı artırıcı ve iyi ıslatıcı nitelikte 

olmalı, 

 Kısa süre içinde etkilemeli, 

 Harici maddelerle birleĢmemeli ve aktivitesini kaybetmemeli, 

 Normal ısıda ve değiĢik ısı derecelerinde etkili olmalı, 

 Yakıcı, kötü kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı, 

 HoĢ kokulu veya kokusuz ve koku giderici olmalı, 

 Ekonomik olmalı ve piyasadan kolay temin edilebilmeli, 

 Dezenfekte edilen maddeleri bozmamalı, leke bırakmamalı, korozif olmamalı, 

 Uygulanması kolay olmalıdır. 

 Atıkları çevreye zarar vermemelidir. 

 

2.4. Dezenfektan Maddelerin Etki ġekilleri 
 

 Hücre zarına etkili dezenfektanlar: Bu gruptaki dezenfektanlar fenol ve fenol 

bileĢikleri, sentetik deterjanlar ve organik çözücülerdir. Sitoplazma zarının 

yapısını değiĢtirerek hücrenin geçiĢ ve enerji metabolizmasını bozarlar. 

 Hücre proteinlerini denatüre eden dezenfektanlar: Asitler, alkaliler, alkoller, 

aseton ve diğer organik çözücü maddeler bu gruptaki dezenfektanlardır. 

Proteinler, mikroorganizmaların iĢlevleri için gerekli organik moleküllerdir. 

Dezenfektan maddenin etkisiyle denatüre olan protein iĢlevini kaybeder. 

 Enzim aktivitesini bozan dezenfektanlar: Ağır metal tuzları (cıva, gümüĢ, 

bakır tuzları vb.), okside edici maddeler (hidrojen peroksit, potasyum 

permanganat, ozon vb.), alkilleyici maddeler (formalin, etilen oksit, 

betapropiolakton vb.) bu gruptaki dezenfektanlardır. 

 Nükleik asit üzerine etkili dezenfektanlar: Bunların çoğu 

mikroorganizmaların boyanmasında da kullanılan boyalardır. Bu boyaların 

baĢlıcaları kristal viyole, malaĢit yeĢili, brillant yeĢili, fuksin, metilen mavisi ve 

akridindir. Bu boyalar nükleik asitlerle bileĢikler yaparak onların aktivitelerini 

bozmak suretiyle dezenfektan etki gösterirler. 

 

2.5. Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler 
 

 Dezenfektan maddenin konsantrasyonu: Dezenfektan maddenin etkisi 

konsantrasyonla doğru orantılı olarak artmaktadır. Genel olarak kimyasal 

maddelerin konsantrasyonu arttıkça dezenfeksiyon etkileri de artar. Ancak, 

istisna olarak alkolün en etkili olduğu konsantrasyon % 76 (v/v)'dir. Buna göre 

% 76'lık alkol, saf alkolden daha fazla etkilidir. 

 Etki süresi: Dezenfektan maddenin mikroorganizmalar üzerine etkili 

olabilmesi için belirli bir süre teması gerekir. Etki süresi uygulanan dezenfektan 

maddeye ve uygulandığı ortam Ģartlarına göre değiĢir. 

 Isı: Isı arttıkça dezenfektan maddenin etkisi de buna paralel olarak artar. Her 

10°C’lik ısı artıĢı öldürme oranını en az bir kat arttırmaktadır.  
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 pH: Ortamın pH'ı ne kadar nötrden uzak olursa etki o denli artar.  

 Organik maddelerin varlığı: Ortamda bulunan organik maddeler 

(mikroorganizmaların etrafını saran kan, serum, mukus, dıĢkı, doku maddeleri) 

dezenfektanların etkisini azaltır. 

 Mikroorganizmalara bağlı etkiler: Mikroorganizmanın cins ve türleri ile 

bulunduğu yaĢam evresi dezenfektan maddenin gücünü etkiler. Örnek olarak 

bakteri sporları vejetatif formlarına göre dezenfektan maddelere karĢı oldukça 

dirençlidir. 
 

2.6. Dezenfektanların Hazırlanması ve Kullanılmasında Dikkat 

Edilecek Noktalar 
 

 Saf dezenfektanlar kullanılmadan önce uygun oranda sulandırılmalıdır. 

 Dezenfekte edilecek maddenin kaba temizliği yapılmalıdır. Hangi 

dezenfeksiyon yöntemi seçilirse seçilsin ilk önce malzemelerin üzerindeki kaba 

kirlerin ve organik maddelerin sabunlu su ile ortamdan uzaklaĢtırılması 

gerekmektedir. 

 Dezenfekte edilecek maddenin ayrılabilir parçaları ayrılmıĢ olarak dezenfektana 

konulmalıdır. 

 Dezenfekte edilecek madde tamamen dezenfektana batırılmalıdır. 

 Dezenfekte edilen malzemeye uygun dezenfektanlar seçilmelidir. Bazı 

dezenfektanlar bazı malzemeler üzerine bozucu etki yapabilirler. 

 Dezenfektan oranının sabit tutulması için dezenfekte edilecek malzeme ıslak 

olarak dezenfektana konulmamalıdır. 

 Dezenfektanların etki süreleri iyi bilinmeli ve önerilen temas süresine 

uyulmalıdır. 

 Solüsyonun üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı ve uzun süre bekletilmemelidir.  

 Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmamalıdır. 

 Mantar kaplarda mikroorganizmalar hızla ürediğinden dezenfektan 

solüsyonların saklandıkları kapların kapakları mantar içermemeli, kapaklar ya 

metal ya da plastik olmalıdır. 

 Solüsyon güneĢ ıĢığından korunmalı ve havayla uzun süre temas etmemelidir, 

 Kullanılan solüsyonlardan zaman zaman örnek alınarak etkinlikleri test 

edilmelidir. 

 Dezenfektan kullanan kiĢiler mutlaka eldiven takmalı (ellerin tahriĢini önlemek 

için), gerektiğinde maske kullanmalıdır. 

 Dezenfektan kullanımı ile ilgili eğitimler verilmeli ve denetimler düzenli olarak 

yapılmalıdır. 

 Dezenfeksiyon iĢleminden sonra malzemeler üzerindeki dezenfektanların etkisi 

giderilmelidir.  

 Dezenfektanların çoğunun toksik etkisi olduğu unutulmamalıdır. Dezenfektan 

uygulamasından sonra malzeme iyice çalkalanmalı, sonra yıkanmalıdır. 
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2.7. ÇalıĢma Ortamında Dezenfeksiyon ve Antisepsi 
 

2.7.1. El Antisepsisi 
 

Mikroorganizmaların taĢınmasında ve bulaĢtırılmasında direkt temas çok önemli bir 

yer tutar. Direkt temas ile bulaĢmada en önemli yol ise ellerdir. Uygun bir el temizliği bu 

konuda ciddi bir önlem oluĢturmaktadır. El yıkama ile mikroorganizmalar mekanik olarak 

uzaklaĢtırılır.  
 

Günlük hayatta elleri 15 saniye sabunlamak yeterlidir. Sabunlama sırasında ellerin 

ovuĢturulması gerekir. Bu iĢlem kir, yağ, hücre döküntüleri ile birlikte bakterilerin de 

uzaklaĢtırılmasını sağlar. Bu tür el yıkama iĢlemine hijyenik el yıkama adı verilir.  
 

 

 
Resim 2.2: El yıkama iĢlem basamakları 



 

 19 

 

Laboratuvar ortamında çalıĢanların ise patojen mikroorganizmalarla karĢı karĢıya 

bulunma risklerinin yüksek olması nedeniyle, ellerini sabun ile daha uzun süre yani 2–3 

dakika süreyle yıkamaları, ayrıca tırnaklarının kısa olması gerekir.  
 

Laboratuvar çalıĢmalarında patojen mikroorganizmalarla çalıĢan personel ellerini 

dezenfekte ederken % 3 heksaklorofen ve % 5 kreozollü sabun ya da eriyiklerle 7–8 dakika 

süreyle sabunlayıp fırçaladıktan sonra 3 dakika süreyle % 70'lik etil alkolde ellerini 

bekletmeli, daha sonra tekrar heksaklorofenli sabunlarla yıkamalıdır. Bu yıkama iĢlemi ile 

ellerdeki geçici floranın tamamı ve kalıcı floranın büyük bir kısmı ortamdan uzaklaĢtırılmıĢ 

olur. Fakat tamamen mikropsuz hâle getirmek mümkün değildir.  
 

2.7.2. Laboratuvarda Zemin, Tezgâh ve Masaların Dezenfeksiyonu 

 
ÇalıĢma alanlarının risk altına girdiği durumlarda dezenfeksiyon oldukça önemlidir. 

ÇalıĢma alanları günün sonunda ve arada % 5 fenol, % 5 kreozol, % 3 lizol gibi 

dezenfektanlardan birisi ile temizlenmelidir. Eğer çalıĢma ortamı virüs laboratuvarı ise bu 

dezenfektanların virüslere etkisi az olduğundan ayrıca % 1–3 sodyum veya kalsiyum 

hipoklorit kullanılmalıdır. 

 

Gerekli görülen durumlarda çalıĢma ortamlarında yerler ilk önce potas sabunlu su ile 

iyice fırçalanır. Daha sonra % 3–5 fenol veya % 5 kreozol eriyikleri ile silinir. Fayans ve 

yağlı boya duvarlar da aynı Ģekilde temizlenir. 

 

2.7.3. Araç Gereçlerin Dezenfeksiyonu 

 
Kullanılan pipetler ve lamlar % 2–4 hipoklorit içeren kaplara konmalıdır. Kültürle 

bulaĢık, kirli malzemeler mutlaka yeterli süre dezenfektan çözeltisi içerisinde bekletildikten 

sonra temizlenmelidir. 

 

2.7.4. Oda Dezenfeksiyonu 

 
Formaldehit gaz dezenfektan olup çok iyi yayılma gösterir, aynı zamanda sporlar dâhil 

mikroorganizmaların tüm Ģekillerine etkilidir. Etkili olabilmesi için oda ısının 18°C, nem 

oranının % 60–80 civarında olması gereklidir. Tüm pencereler kapatılarak pülverizatör ile 

%10’luk formalin püskürtülür. Oda 4 saat kapalı tutulursa vejetatif formlar ölür. Spor 

formların ölmesi isteniyorsa odanın 24 saat kapalı tutulması gerekir. Formaldehitin etkisini 

nötralize etmek için amonyak bulunan bir kap 4 saat süre ile odada bırakılır. Amonyak 

formaldehit ile birleĢerek zehirleyici etkisini ortadan kaldırır. 

 

2.7.5. Deri Antisepsisi ve Yara Temizliği 

 
ÇeĢitli cerrahi giriĢimlerden önce o bölgedeki derinin antisepsisi gerekir. Deri 

antisepsisinde çeĢitli antiseptikler kullanılır. Antiseptikle muameleden önce deri çok kirli ise 

derinin sabunlu su ile yıkanması gerekir. Çünkü yüzeyde bulunan organik maddeler 

antiseptik maddenin etkisini azaltabilmektedir. Deri antisepsisi amacıyla kullanılan 
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antiseptiklerin baĢında iyot tentürü (tentürdiyot, % 2 iyot, % 2–4 sodyum iyodür, % 50 alkol) 

gelir. Cerrahi iĢlem bölgesi steril gazlı bez tamponuna emdirilmiĢ tentürdiyotla silinir. 

Ġrritasyonu azaltmak için fazlası alkol ile temizlenir. 

 

Toz, toprak ile kirlenmiĢ yaralardan öncelikle yabancı cisimler ayıklanır. Daha sonra 

sabunlu su veya % 1 bezalkonyum klorür ve % 3 hidrojen peroksit ile yıkanır. Ayrıca 

tentürdiyot, % 0,1 mertiolate veya alkol ile silinir. 

 

2.8. Sterilizasyon Amacıyla Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 

2.8.1. Etilen Oksit 

 
Etilen oksit (EO), renksiz, çok hafif kokusu olan havadan biraz daha ağır, yanıcı ve 

patlayıcı, toksik bir gazdır. Etilen oksit ile sterilizasyonda % 100 etilen oksit gazı veya etilen 

oksit gazının patlayıcı ve yanıcı özelliğini daha aza indirmek için etilen oksit ve bazı gazların 

(CFC, HCFC, CO2) kombinasyonu kullanılmaktadır. EO güçlü bir antimikrobik ajan olup 

bilinen tüm virüsleri, bakterileri ve bakteri sporlarını yok eder. 

 

Solunum sistemi üzerine toksik etkileri vardır. Dokulara direk temas ettiğinde eritem 

(ciltte kızarıklık) ve ödem (vücudun su toplaması) oluĢturur. Etkili olduğu en iyi nem oranı 

% 33’tür. Havadan ağır bir gaz olduğu için, etilen oksit otoklavlarının kullanıldığı 

ortamlarda havalandırma sistemi odanın zeminine yerleĢtirilmeli ve zemin havası aspire 

edilmelidir. 

 
Etilen oksit ile sterilizasyon düĢük ısı (37–55°C), belirli nem, basınç ve sürede otoklav 

veya benzeri aletler içerisinde uygulanır. Aletin iç hacmi kullanılması gerekli etilen oksit 

miktarını doğrudan etkiler. Bir litre alet hacmi için 500 mg etilen oksit, 58°C’de ve % 40 

relatif nem altında 4 saat süre ile iyi bir sterilizasyon sağlar. 

 

Etilen oksit naylondan geçer ve hiç bir zarar vermez. Steril edilecek alet ve 

malzemeler öncelikle naylon kapla dıĢ ortamdan hava almayacak Ģekilde ambalajlanır. Daha 

sonra etilen oksit otoklavı içerisine yerleĢtirilir.  

 

Etilen oksit gazının zehirli olmasından dolayı, iĢlemden geçen tüm malzemeler etilen 

oksitten arındırılmalıdır (havalandırılmalı). EO sterilizasyonu sırasında plastik, bez ve lastik 

gibi geçirgen malzemeler EO’i absorbe ederler. Havalandırma yapılmazsa malzeme içinde 

kalmıĢ olan EO, kimyasal yanıklara neden olabilir. 

 

Havalandırma iĢleminin yeri ve süresi kullanılan EO otoklavına göre değiĢir. Bazı 

cihazlarda bu iĢlem otoklavın içerisinde otomatik olarak yapılırken bazı cihazlarda bu iĢlem 

için ayrı bir kabin kullanılmaktadır. Eğer bu iki yöntem de yoksa özel bir havalandırma odası 

kurulması gerekir. Sterilizasyon ve havalandırmanın aynı kabinde yapılması, kullanıcıyı 

EO’e maruz kalmaktan koruyacaktır. 

 

Isıya dayanıklı olmayan ve basınçlı su buharı ile bozulabilen materyallerin 

sterilizasyonunda etilen oksit kullanılmalıdır. Plastik materyaller, kauçuk aletler, çelik 
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malzemeler, infüzyon setleri, eldivenler, cerrahi örtüler ile elektrikli ve optik aletler gibi 

birçok maddenin sterilizasyonu etilen oksit ile yapılır. 

 

Etilen oksit ile sterilizasyonda sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılır. 

 

 Steril edilecek malzeme gaz geçiĢini engellemeyecek Ģekilde aralıklı olarak 

otoklav içine yerleĢtirilir. 

 Otoklavın kapakları sıkıca kapatılarak içerideki hava vakumla emdirilir. 

 Ġstenilen miktarda nemi oluĢturacak havanın otoklav içine girmesi vana 

yardımıyla sağlanır. 

 Sterilizasyon için hesaplanan miktarda etilen oksit gazı otoklav içine verilir. 

 Sterilizasyon için öngörülen ısı oluĢumu sağlanarak zaman ayarlaması yapılır. 

 Süre sonunda otoklav içindeki gazın tümü vakum ile boĢaltılır. 

 

 
 

Resim 2.3: Etilen oksit otoklavı 

 

Etilen oksit sterilizasyonunda dikkat edilmesi gereken hususlar aĢağıdaki gibidir. 

 

 Isı ve sterilizasyon dozu arasında ters orantı vardır. Isı yükseldikçe sterilizasyon 

için gerekli EO dozu azalır. 

 EO sterilizasyonu için uygun paketleme malzemesi kullanılmalıdır (polietilen 

karıĢımlı paket kâğıdı). Seçilen materyalin kalın olmasının gaz difüzyonunu ve 

sterilizasyondan sonra da havalandırmayı engelleyebileceği unutulmamalıdır.  

 EO yüksek difüzyon yeteneğine sahip olsa da sterilizasyon için malzemenin 

bölünebilir parçalarına ayrılması gerekir. Bu Ģekilde gazın diffüze olamadığı 

alan kalmaz. 

 Malzemenin üzerinde kalan atık maddeler (kan, seröz atık gibi) EO’in 

difüzyonunu engelleyebilir. Tüm sterilizasyon iĢlemlerinde olduğu gibi steril 

edilecek malzeme uygun Ģekilde temizlenmeli, kurulandıktan sonra 

paketlenmeli ve sterilizasyona geçilmelidir. 

 EO sterilizasyonunda da yeterli oranda neme ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. 

 EO otoklavları gaz hava karıĢımını (gerek sterilizasyon, gerekse havalandırma 

sırasında açığa çıkan) kabinin ve hatta odanın dıĢarısına atacak donanımda 

olmalıdır. 

 EO sterilizasyon için kartuĢlu sistem yerine tekrar doldurulabilen tüpler 

kullanılıyorsa bu tüpler çalıĢma ortamı dıĢında tutulmalıdır. 
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 Etilen oksitin faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır. Bununla birlikte, 

uygunsuz veya yetersiz havalandırma yüzünden oluĢan veya tedavi edilemez 

doku hasarına yol açabilecek etilen oksit kalıntıları ile ilgili olan sağlık 

tehlikelerinden haberdar olmak gereklidir. 

 

2.8.2. β–Propiolakton 
 

Sterilizasyon iĢlemlerinde etilen oksite göre daha az kullanılan bir maddedir. Çünkü 

ambalajlara nüfuz etme yeteneği düĢüktür. Ayrıca kanserojen etkisi de fazladır. 
 

Genellikle oda ve bina gibi kapalı yerlerin dezenfeksiyonunda, ısıya duyarlı 

materyalin sterilizasyonunda, kemik ve arteriyel graftların sterilizasyonunda, bazı aletlerin 

dezenfeksiyonunda, aĢı hazırlanmasında, aĢı virüsü ve bakterilerinin inaktivasyonun da 

kullanılır. 

 

2.8.3. Gluteraldehit 
 

Hızlı etki eden geniĢ spektrumlu sterilan ve yüksek düzeyde dezenfektan olarak kabul 

edilen bir maddedir. Mantar ve vejatatif bakterileri birkaç dakikada öldürür. En dirençli 

virüsleri bile oldukça kısa sürede inaktive eder. AĢındırıcı değildir. Plastiklere zarar vermez. 

Yüksek pH ve ısıda dayanıksız olması dezavantajıdır. 

 

Gluteraldehit kolayca buharlaĢır. Daldırma tanklarının üzerleri kapanmalı ve çok 

kiĢinin çalıĢtığı ortamlardan uzakta tutulmalıdır. Dezenfektana daldırma süresi 

kontaminasyonun tipine göre değiĢir. Çoğu bakterileri ve virüsleri (HIV dahil) 4 dakika 

içinde tahrip ederler.  

 
% 2 gluteraldehit (% 70 izopropil alkolle hazırlanmıĢ) çözeltisi kullanılır. Bu karıĢım 

10 saat süreyle uygulandığında bakteri sporlarını da ortadan kaldırarak sterilizasyon 

sağladığı kabul edilir. 3–5 dakikalık uygulamaları dezenfeksiyon amacıyla kullanılır. 

Hazırlanan solüsyon 15 gün süre ile etkinliğini korumaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak ellerin dezenfeksiyonunu yapınız. 
 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasal maddeler: Antiseptik çözelti, sıvı 

sabun, su, kağıt havlu 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Musluğun açarak ellerinizi akan 

suyun altında ıslatınız. 
 Gereksiz su israfından kaçınınız. 

 Elinize bir miktar sıvı sabun alarak 

iyice köpürtünüz. 

 

 

 Ellerinizi birbirine sürtünüz. 

 Su yardımıyla ellerinizi ovuĢturarak 

en az 15 sn yıkayınız. 

 El ayanızı, el sırtını, el parmak aralarını, el 

tırnaklarını diğer elin ayası ile en az 5’er kez 

sürterek temizleyiniz. 

 ÇalıĢma bitiminde de aynı iĢlemleri 

tekrarlayarak ellerinizi antiseptik 

çözelti ile yıkayınız. 

 % 3 heksaklorofenli ve % 5 kreozollü sabun 

kullanabilirsiniz. 

Elinizi akan su ile durulayınız. 

 

 

 Ellerinizi ovuĢturarak kalıntıların 

uzaklaĢmasına yardımcı olunuz. 

Kurutucu ya da kâğıt havlu ile ellerinizi 

kurulayınız. 

 Elinizde ıslak yer kalmamasına dikkat 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 1 
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 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak laboratuvarın dezenfeksiyonunu yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasal maddeler: Dezenfektan maddeler, 

deterjan çözeltileri, temizlik malzemeleri, su 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Dezenfektan solüsyonu hazırlayınız. 
 Dezenfektan maddelerin deri ve göze zararlı 

olabileceğini unutmayınız. 

 Laboratuvar yer, tezgâh ve masa 

üzerindeki kaba kirleri uzaklaĢtırınız. 
 

 
 

 Direkt temasınızı engelleyecek malzemeler 

kullanınız. 

 Deterjanlı çözelti ile temizleyiniz. 
 

 
 

 Deterjanı iyice köpürtünüz. 

 Durulama yapınız. 
 Deterjan kalıntısı kalmamasına özen 

gösteriniz. 

 Laboratuvar tezgâh ve masalarını 

dezenfektan solüsyon ile siliniz. 
 

 
 

 Dezenfektan maddeyi cildinize temas 

ettirmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Yalnızca hastalık yapan mikroorganizmaların öldürülmesi ve mikroorganizma 

yükünün azaltılması iĢlemi aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Dezenfeksiyon  

B) Sterilizasyon 

C) Temizlik 

D) Liyofilizasyon 
 

2. Dezenfektan bir maddenin taĢımaması gereken özellik hangisidir? 

 

A) Suda kolay ve homojen erimeli, çökelti yapmamalı 

B) Ġnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı 

C) Ucuz olmalı ve piyasada kolay bulunmalı 

D) Dezenfekte edilen maddeleri bozmalı, leke bırakmalı, korozif olmalı 
 

3. Canlıdan alınan doku ve kadavraların uzun süreli saklanmalarında kullanılan madde 

hangisidir? 

 

A) Alkol  

B) Eter + alkol 

C) Formalin 

D) Klor  
 

AĢağıda verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 
 

4. (…) Etilen oksit gazı patlayıcı ve yanıcı özelliğini daha aza indirmek için bazı gazlar 

(CFC, HCFC, CO2) ile kombine edilerek kullanılır. 
 

5. (…) Formaldehit gazı ile sterilizasyon yapılmıĢsa zehirleyici etkisini ortadan 

kaldırmak amacıyla ortamda amonyak bekletilir. 
 

6. (…) Cansız yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddelere antiseptik 

denir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak mekanik yöntemle sterilizasyon 

yapabileceksiniz. 
 

 
 

 
 Filtre çeĢitlerini araĢtırınız 

 Filtrasyon yönteminin avantaj ve dezavantajlarını araĢtırarak arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 
 

3. MEKANĠK YÖNTEMLE 

STERĠLĠZASYON 
 

Mekanik yöntemle sterilizasyonda filtrasyon, santrifügasyon ve ultrasonik vibrasyon 

gibi iĢlemlerden birisi kullanılmaktadır. 

 

3.1. Filtrasyon 
 

Bir sıvı içerisinde süspansiyon hâlde bulunan mikroorganizmaların belli gözenek 

çaplarına sahip özel filtrelerden geçirilerek ayrılması iĢlemidir.  
 

Diğer sterilizasyon yöntemlerinden farklı olarak filtrasyon (süzme) yönteminde, 

mikroorganizmalar öldürülmez ancak ortamdan uzaklaĢtırılır. Hava, serum ve diğer kan 

ürünleri, aĢılar, ilaçlar, damar içi sıvılar, enzim ve vitaminler gibi ısıya dayanıksız sıvıların 

steril edilmesinde süzme yöntemi tercih edilir. 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında filtrelerin farklı kullanım alanları vardır. Bunlar 

çözeltilerin ve havanın sterilizasyonu, farklı büyüklükteki mikroorganizmaların 

birbirlerinden ayrılması, toksin, antijen, ve enzimlerin hücrelerden arındırılması, çözeltilerin 

saflaĢtırılması gibi uygulamalardır. 
 

Filtreler süzme mekanizmalarına göre iki çeĢittir. 
 

 Adsorbsiyon yoluyla süzme: Bakteri yüzeyi ile filtrenin elektrik yüklerindeki 

farklılık nedeniyle, süzme iĢlemi sırasında bakteriler filtrenin gözeneklerine 

yapıĢarak adsorbe olurlar. Bu sayede süzüntüye geçemezler. Berkefeld, Pastör, 

Chamberland, Seitz filtreleri gibi. 

 Mekanik olarak süzme: Mikroorganizmaları mekanik olarak tutan 

süzgeçlerdir (Selüloz membran filtre, HEPA filtreler). Filtrenin gözenekleri 

bakterilerden küçük olduğu için bakterileri tutar. Bakteriler filtrenin üzerinde 

kaldığı için, süzüntü steril hâle gelir.  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Günümüzde laboratuvarlarda özellikle membran filtreler kullanılmaktadır. Membran 

filtreler özel ince kâğıtlardan yapılmıĢ olup gözenek çapları belirli boyutlarda 

hazırlanmaktadır. Filtre gözenek çapları bazı büyük protein moleküllerinin geçebileceği 

boyutlarla, küçük virüs partiküllerinin geçebileceği boyutlara kadar farklı geniĢliktedir. 

Gözenek çapları 0,22-0,45 μm aralığında olanlar bakterileri, 3 μm olanlar maya hücrelerini, 

10 nm’den küçük olanlar virüsleri ayırmada kullanılır. 

 

 
 

ġekil 3.1: Filtrasyon düzeneği 

 

Filtrasyon tekniği ile sadece sıvılar değil, hava da steril edilebilir. Bu amaçla 

geliĢtirilmiĢ ekipmanlar mevcut olup bunların içine mikroorganizma tutucu olarak özel imal 

edilmiĢ kartuĢ Ģeklinde filtreler konulabileceği gibi pamuk veya cam yünü de yerleĢtirilebilir.  

 

Filtrelerin en çok kullanıldığı uygulama alanı havada bulunan partikül ve 

mikroorganizmaların tutularak ortam havasının temizlenmesi iĢlemidir. Bu amaçla en çok 

HEPA filtreler kullanılmaktadır. HEPA filtrelerin gözenek çapları 0.3 μm olup %99 

verimlilikle çalıĢmaktadır. Bu tip filtrelerin periyodik olarak kontrolü yapılmalı, temizlik ve 

değiĢim iĢlemleri aksatılmamalıdır. 

 
Filtre ve filtrenin yerleĢtirildiği gövde, otoklavda steril edildikten sonra steril edilecek 

sıvı, filtreden geçirilerek steril bir kapta toplanır. Bu iĢlem sırasında genellikle vakum veya 

basınç uygulanarak filtrasyon iĢleminin kısa sürede tamamlanması sağlanır.  

 

Filtre ile sterilizasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Filtre edilecek çözeltinin tam çözünmüĢ olması gerekir.  

 Filtre edilmiĢ çözelti (filtrat) mutlaka steril bir kaba süzülmelidir.  
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 Filtrede sadece standart boydaki mikroorganizmalar tutulur, ancak virüs ve çok 

küçük boylu bazı mikroorganizmalar filtre altına geçer. Buna göre, membran 

filtrasyon uygulamasının mutlak bir sterilizasyon olmadığı göz önünden uzak 

tutulmamalıdır. 

 

 
 

Resim 3.1: Filtrasyon düzeneği 
 

Filtre sisteminin sterilizasyon kontrolü için filtrattan besiyerlerine ekimler yapılarak 

üreme olup olmadığı kontrol edilir. Veya filtrat yeni bir filtreden süzüldükten sonra, bu filtre 

alınarak besiyeri üzerine konulur. Belirli süre inkübasyonda bekletildikten sonra üreme olup 

olmadığı kontrol edilir. Her iki yöntemde de üremenin olmaması sterilizasyonun tam 

olduğunu gösterir.  
 

3.2. Santrifügasyon 
 

Santrifüj, motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve sıvı içinde süspansiyon 

hatta emülsiyon hâlindeki katı parçacıklara (hücreler, alyuvarlar, bakteriler) merkezkaç 

kuvvet uygulayarak ayrıĢmalarını sağlayan laboratuvar aletidir. Cihaz dakikada 10000 devire 

kadar çıkarak dönme hareketini istenilen süre kadar çevirir ve yoğunluğu fazla olan 

maddenin dipte toplanmasını sağlar. 

 

 
 

Resim 3.2: Santrifügasyon 

 

Santrifügasyon çözelti içindeki mikroorganizmaların santrifüjlerde belirli bir süre 

döndürülerek çöktürülmesi prensibine dayanır. Mikroorganizmalar dipte toplanır. Üst 
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kısımdaki sıvı ise genellikle mikroorganizma içermez. Bu yöntem sterilizasyon amacıyla 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. 
 

 

3.3. Ultrasonik Vibrasyon 
 

Ultrasonik (yüksek ses) dalgaların bakteriler üzerinde öldürücü etkisi vardır. 

Ultrasonik dalgalar, sıvı içindeki mikroorganizmalara uygulandığında hücreler yırtılmakta ve 

içerikleri açığa çıkmaktadır. Bu metot mikroorganizmaların öldürülmesinden ziyade, hücre 

çeperi ve hücre içi yapıların, enzimlerin ekstraksiyonunda kullanılmaktadır. Bu yöntem 

sterilizasyon amacıyla yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

 

 
 

Resim 3.3: Ultrasonik vibrasyon 

 

Ultrasonik vibrasyon temizlik amacıyla da kullanılmaktadır. Normal temizlikte 

fırçalar bazen tüm yüzeylere ulaĢamaz. Ses dalgalarının yarattığı vibrasyon adeta yüksek 

hızla fırçalamayı andırmaktadır. Ultrasonik temizlik özellikle paslanmaz çelikten imal 

edilmiĢ aletlerin temizlenmesinde kullanılmaktadır. Mekanik olarak hassas olan aletler 

(mikrocerrahi, dental aletler) içinde uygundur. Ultrasonik vibrasyon hem elle temizleme 

süreçlerinde mekanik destek olarak hem de makineyle yıkama öncesinde, zor kirlerin 

giderilmesinde destekleyici yöntem olarak kullanılabilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

 AĢağıdaki önerileri dikkate alarak ve iĢlem basamaklarını sırası ile 

uygulayarak filtrasyon yöntemiyle sterilizasyon yapınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasal maddeler: Pens, filtre kâğıdı, huni, 

vakum pompası, erlen, bunzen bek, çözelti, filtre düzeneği 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz araç gereçlerini hazırlayınız. 
 Laboratuvar kıyafetlerinizi 

giyiniz. 

 Aseptik ortam oluĢturunuz. 

 

 
 

 Bunzen beki yakınız. 

 Steril filtre düzeneğini hazırlayınız. 

 

 
 

 Aseptik ortamda çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Filtre ambalajını açarak pensle filtreyi düzeneğe 

yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Elinizi filtreye 

dokundurmayınız. 

 Steril edilecek sıvıyı filtre düzeneğinin hunisine 

aktarınız. 

 

 
 

 Steril edilecek sıvının tamamen 

çözünmüĢ olduğundan emin 

olunuz. 

 Vakum pompası ile erlenin havasını alarak negatif 

basınç oluĢturunuz. 

 Vakum pompası ile basınç 

oluĢturarak filtrasyon iĢlemini 

hızlandırınız. 

 Süzme iĢlemi bitinceye kadar bekletiniz. 
 Süzülen çözelti biter bitmez 

iĢlemi sonlandırınız. 

 Erlenin kapağını kapatınız.  Kapağı sıkıca kapatınız. 

 Steril edilen sıvıyı ambalajlı Ģekilde muhafaza 

ediniz. 
 Muhafaza kurallarına uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (…) Filtrasyon iĢlemi sıvı içerisinde süspansiyon hâlde bulunan mikroorganizmaların 

belli gözenek çaplarına sahip özel filtrelerden geçirilerek ayrılmasıdır.  

 

2. (…) Besiyeri ve çözeltilerin sterilizasyonunda genellikle 0,45 ya da daha kesin 

sterilizasyon sağlamak üzere 0,20 mm gözenekli membran filtreler kullanılır. 

 

3. (…) Santrüfigasyon çözelti içindeki mikroorganizmaların yüksek dönme hızına sahip 

santrifüjlerde belli süre döndürülerek çöktürülmesi prensibine dayanır. 

 

4. (…) Ultrasonik ses dalgaları, sıvı içindeki mikroorganizmalara uygulandığında 

mikroorganizmalar hızla çoğalır. 

 

5. (…) Ultrasonik ses dalgaları, hücre çeperi ve hücre içi yapıların, enzimlerin 

ekstraksiyonunda da kullanılabilmektedir. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 
 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. (…) Virüsler ve bakteri sporları ıĢınlamaya karĢı en duyarlı olan hücrelerdir. 

 

2. (…) UV lambaları, mikrobiyoloji laboratuvarlarında havanın ve çalıĢma tezgâhlarının 

sterilizasyonu için kullanılır. 

 

3. (…) Cansız bir nesne üzerindeki bakteri endosporları dıĢında kalan tüm patojen 

mikroorganizmaların öldürülmesi ve mikroorganizma yükünün azaltılması iĢleminde 

kullanılan kimyasal maddelere dezenfeksiyon adı verilir. 

 
4. (…) Dezenfeksiyonda amaç ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları 

mümkün olduğu kadar türce ve sayıca azaltmak veya yok etmektir. 

 
5. (…) Isı arttıkça dezenfektan maddenin etkisi de buna paralel olarak artar. Her 10 

°C’lik ısı artımı öldürmeyi en az bir kat arttırmaktadır. 

 
6. (…) Ortamın pH'ı ne kadar nötre yakın olursa dezenfeksiyonun etkisi o denli artar. 

 

7. (…) Laboratuvar çalıĢma günü sonunda ve arada % 5 fenol, % 5 kreozol, % 3 lizol 

gibi dezenfektanlardan birisi ile temizlenmeli ya da temizletilmelidir. 

 

8. (…) Etilen oksit ile steril edilecek alet ve malzemeler öncelikle naylon kapla dıĢ 

ortamdan hava almayacak Ģekilde ambalajlanır çünkü etilen oksit naylondan geçer ve 

hiç bir zarar vermez. 

 

9. (…) Filtrasyon bir sıvı içerisinde süspansiyon hâlde bulunan mikroorganizmaların 

belli gözenek çaplarına sahip özel filtrelerden geçirilerek ayrılması iĢlemidir. 

 

10. (…) Filtre edilecek çözelti tam çözünmüĢ olmamalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 D 

5 D 

6 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 D 

10 Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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