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Enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde
laboratuvar bulgularının önemli bir yeri var-
dır. Laboratuvar çalı�malarında hedef kaliteli

ve do�ru çalı�malar yaparak, hastaya yardımcı
olmaktır. Bu çalı�maları yaparken sa�lıklı, temiz
ve güvenli çalı�ma ortamı olu�turmak her labora-
tuvar çalı�anının temel görevidir. Bu nedenle çalı�-
ma ortamlarında genel çalı�ma kuralları, i� niteli-
�ine göre temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon
uygulamaları tüm çalı�maların ana basama�ı
olup, bir bütün halinde de�erlendirilmelidir. Bunla-
rın herhangi birinde meydana gelebilecek hata
veya aksamaların; ba�ta çalı�anın sonra ailesinin
ve çevresindekilerin sa�lı�ını olumsuz yönde etki-
leyece�i, kalitesiz ve yanlı� test sonuçlarınn alın-
masına neden olaca�ı unutulmamalıdır.

Genel olarak dü�ünüldü�ünde enfeksiyöz mater-
yalle çalı�an tüm laboratuvarlarda bulunan per-
sonel enfeksiyon riski altındadır. Enfeksiyon ajan-
ları (bakteriler, virüsler, parazitler vb.) do�al or-
tamlarda oldu�u gibi laboratuvar ortamlarında
da; Deri yada mukozalarla temas , Oral yol, �nha-
lasyon yolu ve �nokülasyon yolu ile olmak üzere
ba�lıca 4 temel yol ile bula�abilir.

Deri ya da mukozalarla temas
• Pipetleme ve vorteksleme i�lemleri sırasında
materyalin deri veya mukozalara sıçraması –dö-
külmesi ile,

• Kontamine yüzeylerde çalı�ma,

• Kontamine ekipmanın kullanılması ile,

Oral yolla (sindirim)
• A�ızla pipetleme,

• A�ıza direkt olarak sıçrama,

• Kontamine ellerle a�ız, kahve fincanı, ve besin-
lere dokunma,

• Çalı�ma alanında yeme, içme, sigara içme gibi
nedenler ile,

�nhalasyon yoluyla (solunum) (Aerosoller
aracılı�ı ile)
• Öksüren hastalardan balgam örneklerinin top-
lanması,

• Enfeksiyöz süspansiyonların dökülmesi, 

• Enfesiyöz materyalin bir kaptan di�er kaba bo-
�altılması,

• Özenin yakılması, besiyerinde so�utulması,

• Santrifüjleme, 
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• Laboratuvara girildi�i andan itibaren her �ey kir-
li ve mikroplu kabul edilip, ellerin ve kalem, ka�ıt
gibi e�yaların yüze, a�ıza ve göze de�memesine
özen gösterilmelidir.

• Çalı�maya ba�lamadan önce ellerde kesik, yara
vb. durumlar varsa, bunların üzeri su geçirmez bir
bantla kapatıldıktan sonra çalı�ılmalı, aksi taktirde
çalı�ılmamalı ve durum sorumluya iletilmelidir.

• Kontamine malzemeleri tutarken veya kontami-
ne materyalle çalı�ırken mutlaka eldiven giyilme-
li, yırtık eldiven giyilmemeli, yırtılan eldivenler he-
men çıkartılmalı ve de�i�tirilmelidir.

• Kontamine sıvıların bula�ması durumunda eller
ve di�er cilt yüzeyleri suyla ve antiseptik temizleyi-
cilerle derhal ve iyi bir �ekilde yıkanmalıdır.

• Çalı�ma sırasında göze veya mukozalara mater-
yal sıçrama durumunda maruz kalan bölge bol su
ile yıkanmalı, daha sonra gerekli sa�lık önlemleri
alınmalıdır.

• Çalı�ırken laboratuvar kapı ve pencereleri kapa-
lı tutulmalı, laboratuvarda yüksek sesle konu�ul-
mamalı, mikroorganizma veya aerosolleri etrafa
yayacak gereksiz ve ani hareketlerden sakınılma-
lıdır.

• Her çalı�ma sonrasında ve laboratuvardan çıkar-
ken eller önce bol su ve sabunla sonrada antisep-
tik bir madde ile yıkanmalıdır.

• Çalı�maya ba�lamadan önce çalı�ma masası te-
miz ve düzenli olmalı, ayrıca dezenfektan madde
(% 5 sodyum hipoklorid / %70 alkol) ile silinmelidir.

• Çalı�ma sırasında olası kontaminasyonlar için
mutlaka bir dezenfektan solüsyon, ka�ıt havlu ve-
ya gazlı bez hazır bulundurulmalıdır.

• Çalı�ma öncesinde çalı�ma için gerekli tüm mal-
zeme durumu kontrol edilmelidir. Eksik olan malze-
meler çalı�maya ba�lamadan önce tamamlan-
malıdır.

• Sterilizasyonundan ku�ku duyulan hiç bir malze-
me kullanılmamalıdır.

• Çalı�ma bittikten sonra çalı�ma alanı temizlen-
meli, dezenfekte edilerek bir sonraki çalı�ma için
hazır duruma getirilmelidir. 

• Kirli malzemeler kendilerine ait kaplara konul-
malı, kurallarına uygun �ekilde sterilize edildikten
sonra imha edilmelidir.

• Pipetleme, 

• Pipetteki son damlanın üflenmesi,

• Vorteksleme,

• Enjektörden i�nenin ayrılması,

• Sonikasyon,

• Örneklerin vakum altında filtrasyonu,

�nokülasyon yoluyla
• Enjektörlerle ilgili i�lemler,

• Cam kırıkları ve di�er kesici maddelerin batma-
sı sonucu

Tüm di�er enfeksiyonlarda oldu�u gibi laboratu-
var enfeksiyonlarında da infeksiyon olu�umuna
neden olabilecek etkenlerin bilinmesi ve her a�a-
mada buna göre gerekli önlemlerin alınması ol-
dukça önemlidir. Özel uygulama gerektiren labo-
ratuvarlar haricinde tüm laboratuvarlarda genel
uygulama kurallarının bilinmesi ve bu prensipler
çerçevesinde çalı�ma düzeninin olu�turulması zo-
runludur.

Genel laboratuvar çalı�ma kuralları:

• Giysilerin kirlenmemesi, giysilerdeki tozlarla; kül-
türlerin, besiyerlerinin, kullanılan gereçlerin konta-
mine olmaması, çalı�ma sırasında olası kontami-
nasyonlardan korunmak için temiz bir laboratuvar
gömle�i giyilmelidir. Acil durumlarda kullanılmak
üzere mutlaka temiz bir laboratuvar gömle�i bu-
lundurulmalıdır. Kirli laboratuvar gömlekleri, dü-
zenli olarak haftada en az bir defa yıkanmalıdır.

• Laboratuvar ortamı ile dı� ortam arasında toz, kir
ve enfeksiyöz ajanların geçi�ini engellemek için la-
boratuvar bölümlerinde ayrı terlik veya ayakkabı
kullanılmalıdır.

• Yüksek enfeksiyon riski ta�ıyan özel çalı�ma
alanlarında; tanımlanan çalı�ma kurallarına uy-
gun olarak, giyilmesi zorunlu tutulan önlük, eldi-
ven, maske, kep, gözlük ve terlik gibi. kıyafetlerin
kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bu bölümlerde
kullanılan tüm malzemeler, laboratuvarın di�er
bölümlerinde kesinlikle kullanılmamalı, di�er mal-
zemeler ile karı�tırılmamalı ve belirtilen kurallara
uygun olarak dezenfekte ve sterilize edilmelidir.

• Laboratuvarda herhangi bir �ey yenilip, içilme-
melidir.

• Laboratuvara gereksiz e�ya (palto, çanta, kitap
gibi.) sokulmamalı, çalı�ma masaları üzerine ge-
reksiz malzeme bulundurulmamalıdır.
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• Çalı�ma bittikten sonra çalı�maya ile ilgili her �ey
gerekli yerlere kaldırılmalı, bankolar ve çalı�ma
ortamı bo�altılmalı ve dezenfekte edilmelidir. 

• Laboratuvarda bulunan tüm aletler çok dikkatli
bir �ekilde kullanılmalı ve her kullanımdan sonra
kapatılmalıdır. Çalı�mada sonrasında alet ve ci-
hazlar temizlenerek bir sonraki çalı�ma için hazır
duruma getirilmelidir.

• �çinde kültür bulunan tüp, petri kutusu gibi mal-
zemeler açık olarak masa üzerine bırakılmamalı,
tüpler önlük cebinde ta�ınmamalı, masa üzerine
geli�i güzel konulmamalıdır (özellikle sıvı kültür içe-
renler).Tüpler tüplükte tutulmalıdır.

• Laboratuvardan kültür ve kontamine oldu�u dü-
�ünülen hiç bir materyal dı�arıya çıkmamalıdır.

• Çalı�ma sırasında kontamine olan elbiseler he-
men de�i�tirilmeli ve iyice yıkanıp temizlenene ka-
dar di�er giysilerden uzak tutulmalıdır.

• ��ne ucu yaralanmalarını önlemek için ucu tek-
rar kapatılmamalı, bükmemeli, kırılmamalı, de�i�-
tirilmemelidir. Kullanılmı� olan i�ne veya �ırınga-
lar tekrar kullanılmamalıdır.

• Bistüri, jilet, makas, bıçak vb. keskin aletler tekrar
kulanılacak ise uygun temizleme i�lemleri yapıl-
dıktan sonra, kendi koruma kutularına yerle�tiril-
melidir.

• Kırık kenarlı tüp ve �i�eler, yaralanmalara ve en-
feksiyonlara neden olabilecekleri için kesinlikle
kullanılmamalıdır.

Laboratuvar çalı�malarında belirtilen çalı�ma ku-
rallarına ilaveten yapılan i�lemlerden, verimli so-
nuçlar alabilmek, bunları yaparken sa�lıklı çalı�-
ma ortamı olu�turabilmek ve çevremize zarar ver-
memek için; tüm a�amalarda ortam temizli�i, de-
zenfeksiyon ve sterilizazyon kurallarını bilmek ve
bu kurallara göre uygulama yapmak oldukça
önemlidir.

KONTAM�NASYON: Mikroorganizmaların çevreye
ve cansız materyale bula�masına kontaminasyon
denir.

ENFEKS�YON: Mikroorganizmaların canlıya bula�-
masıdır. Her zaman hastalık ile sonuçlanmaz.

TEM�ZL�K: Bir e�ya üzerindeki istenmeyen bütün
yabancı maddelerin (toz, organik materyal vb.)
su, kimyasal ve fiziksel faktörler yardımı ile ortam-
dan uzakla�tırılması i�lemidir.

DEZENFEKS�YON: Bir cismin veya maddenin ge-

nellikle kimyasal bir ajan kullanarak, hastalık ya-
pıcı (patojen) mikroorganizmalardan arındırılması
i�lemidir. Bu i�lem ile daha çok bakterilerin aktif
formları (vejetatif formları) ödürülür.Spor gibi da-
yanıklı formları öldürülemez. Dezenfeksiyon ama-
cıyla kullanılan kimyasal maddeye dezenfektan
denir.

ANT�SEPS�: Vücudun deri ve mukoza gibi yüzeyel
dokuları ile yara gibi. lezyonlarının kimyasal mad-
deler kullanılarak hastalandırıcı mikroorganizma-
lardan temizlenmesi i�lemidir. Di�er bir deyi�le
canlı dokulara uygulanan dezenfeksiyon i�lemi-
dir.Bu amaçla kullanılan kiyasal maddelere aniti-
septik –antibiyotik denir.

STER�L�ZASYON: Bir ortam veya maddede bulu-
nan bütün mikroorganizmaların her türlü canlı, ak-
tif ve spor formlarıyla birlikte temizlenmesi veya öl-
dürmesi i�lemidir. Bu i�lem sonunda i�lemin yapıl-
dı�ı madde, cisim veya alette geli�me ve üreme
yetene�ine sahip hiç bir canlı bulunmaz. 

Temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon i�lemleri
birbiri ile ba�lantılı olup, tüm uygulamalardan et-
kin bir sonuç alabilmek için özellikle ba�langıç te-
mizli�inin yapılması oldukça önemlidir. Çalı�ma
ortamı, alet ve malzemeler kurallarına uygun ola-
rak temizlenmedi�i sürece yapılan tüm i�lemler-
den sa�lıklı sonuç alınması mümkün de�ildir.Te-
mizlik fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve osmolojik
temizlik olmak üzere 4 temel i�lem sonucu gerçek-
le�ir.

Çalı�ma ortamlarında temizlik düzenlemeleri ve
kuralları, temizlik yapılacak alanın ve malzeme-
nin; risk düzeyine, türüne ve kirlilik derecesine gö-
re de�i�ir. Temizlik için kullanılan temel malzeme-
ler: Su, sabun, deterjan ve amaca uygun dezen-
fektanlardır.Su ve deterjan kullanarak yapılan et-
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Etil alkol: Sudaki %60-70 lik çözeltisi deri antisepti�i
olarak kullanılır.Deride, lipid çözücü etkisiyle mik-
roorganizmaların mekanik olarak uzakla�tırılması-
nı sa�lar.

Kloroform: Bir sıvıya %0.25 oranında ilave edilen
kloroform, sıvıda bakteri ve mantarların üremesine
engel olur. Dha ziyade serum ve bazı sıvıların sak-
lanması ve sterilizasyonunda kullanılır.

Fenol: %0.5 lik konsantrasyonu serum ve a�ıların
saklanması ve sterilizasyonunda kullanılır.

Krezol: %5 lik çözeltisi yüzey dezenfeksiyonunda

Lizol: %3 lük çözeltisi deri antisepsisinde, cerrahi
aletlerin, çama�ırların, hasta çıkartıları ve hastane
ortamının dezenfeksiyonunda

Hidrojen peroksit: %3 lül çözeltisi yara antisepti�i
olarak

Potasyum permanganat: �/�000 lik çözeltisi deri
antisepti�i olarak

Sönmemi� kireç: Septik çukur, tükürük hokkaları
ve kadavraların üzerine toz halde serpilerek uygu-
lanır

Kireç sütü: � kısım kireç tozuna, 3 kısım su ilave
edilerek hazırlanır.Hasta çıkartılarının dezenfeksi-
yonunda kullanılır.

Formalin: Formaldehit sudaki %37 lik çözeltisi-
dir.Bakteri sporları dahil hemen hemen tüm mikro-
organizmaları öldürdü�ünden, bu madde kuma�,
deri, lastik tahta ve madeni e�yanın sterilizasyo-
nunda kullanılır.

Gaz �eklideki formaldehit: Katı haldeki parafor-
maldehit veya sulandırılmı� formalinin ısıtılması ile
elde edilen formaldehit gazı odaların dezenfeksi-
yonunda kullanılır. 200C deki havanın litresinde en
az 2 mg yo�unlu�unda bulunmalıdır.24 saat bu
gaz ile kapalı tutulan oda, daha sonra amonyak
gazı sevkedilerek nötralize edilir.

Timol: Besiyeri ve eriyiklerin saklanmasında, bak-
teriyofajlara etkisiz oldu�undan bakteriyofaj kültü-
rü içine küçük bir kristal konarak kültürün korun-
masında

�yot: Bakterisit ve fungusit etkiye sahiptir.%�0 alkol-
lü sudaki çözeltisi deri antisepti�i olarak kullanılır.

Klor (CI2): �çme sularının ve yüzme havuzu suları-
nın dezenfeksiyonunda çok kullanılan bir gazdır.

Sodyum hipoklorit: %3-5 lik çözeltisi ev kullanımın-
da çama�ır ve yer dezenfektanı olarak kullanılır.

kili bir temizlik i�lemi ile; ortamda bulunan toz ve
kirler ile birlikte, yine ortamda bulunan zararsız fa-
kat belirli ko�ullarda zararlı hale gelebilen ve bu
nedenle tehlikeli olabilecek mikroorganizmalarda
uzakla�tırılaca�ından, temizli�inde bir tür dezen-
feksiyon i�lemi oldu�u unutulmamalıdır. Enfeksi-
yon riski ta�ımayan çalı�ma ortamları ve bu or-
tamlarda kullanılan tüm e�yaların temizli�inde su
ve deterjan en temel iki malzemedir. Önemli olan
bunların etkin bir �ekilde kullanılmasıdır. Enfeksi-
yon riskinin söz konusu oldu�u ortamlarda özellik-
le su ve deterjanla yapılan temizli�e ilaveten, mut-
laka dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapılmasıda
gerekir. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon i�lemlerinin
devreye girdi�i yerlerde; bu yöntemlerin seçimi
kullanılan malzeme ve araçların türüne göre de�i-
�ir. Bu nedenle uygun yöntemin ve maddenin be-
lirlenmesi yapılan i�lemin do�rulu�unu ve etkinli-
�ini sa�lama bakımından oldukça önem ta�ır. De-
zenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri fiziksel ve
kimyasal yöntemler olmak üzere iki gruba ayrıl-
mı�tır.

DEZENFEKS‹YONDA KULLANILAN
YÖNTEMLER

�. Kimyasal maddeler ile dezenfeksiyon

2. Fiziksel yöntemler ile dezenfeksiyon

• Sıcak su ile dezenfeksiyon 

• Kaynar su ile 

• 75-�00 0 C sıcak su içerisinde bekletme 

• Pastörizasyon 

3. Radyasyon ile dezenfeksiyon (I�ınlandırma)

• Ultraviyole ı�ınları ile

1. K‹MYASAL YÖNTEMLER ‹LE
DEZENFEKS‹YON

Dezenfeksiyon ve antisepsi daha çok kimyasal
maddeler kullanılarak yapılır.

Sülfürik asit (H2SO4): %0.2 çözeltisi su borularının
dezenfeksiyonunda

Hidroklorik asit (HCI): %2 çözeltisi �arbonlu hay-
van kıl ve derilerinin dezenfeksiyonunda

Borik asit: %�-3 çözeltisi göz antisepti�i olarak, toz
halinde yara üzerine serpilir.

Benzoik asit: %0.� lik konsantrasyonu besinlerdeki
bakteri ve mantar üremesine engel olur.
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Kalsiyum hipoklorit: �ehir sularının dezenfeksiyo-
nunda

Kloramin: Hipoklorik asidin, amid gruplarını içeren
organik maddelerle olu�turdu�u bir bile�ik olup,
%5 lik çözeltisi ellerin, madeni ve cam e�yaların ve
çama�ırların dezenfeksiyonunda kullanılır.

Antiformin: �0 gr sodyum hipoklorit ve 7.5 gr sod-
yum hidroksitin �0 ml sudaki çözeltisi olup, hasta
atıklarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

Etilen oksit: Viral partiküller, bakteriler, mantarlar
ve sıcaklı�a çok dirençli bakteri endosporları için
mükemmel bir toksik gazdır.hava ile karı�ımı pat-
layıcı oldu�undan %90 co2 ile karı�tırılarak, bu
özelli�i ortadan kaldırılabilir.karboksit adı verilen
bu karı�ım ile, sıcaklıkla bozulan maddeler ve ba-
zı aletler steril edilir.

Sabun ve deterjanlar: Mekanik temizleme yapar.
%5 lik krezollü, % 5 lik fenollü ve %3 lük heksokloro-
fenli sabunlar deri antisepsisinde kullanılır.Daha zi-
yade gram pozitif bakterilere etkili olurlar.

Tüm bu dezenfektan ve antiseptik maddeler mik-
roorganizmalara; Hücre zarının i�levlerini bozmak,
hücre protein yapılarını bozmak, önemli enzim ak-
tivitelerini bozmak ve nükleik asitleri etkilemek gi-
bi. temel hayati fonksiyonlarını bozarak etki eder-
ler. Bunun sonucunda mikroorganizmaların ya
üremesi durur (mikrobiyostatik) veya ölür (mikrobi-
sit).

Etkili bir dezenfeksiyon i�lemi için kullanım amacı-
na göre uygun yöntemin ve dezenfektanın seçimi
oldukça önemlidir. Bu a�amada; dezenfekte edile-
cek alan, araç ve gereçlere göre dezenfeksiyon
yönteminin etki düzeyi, toksik ve koroziv etkileri,
kontaminasyonun türü ve düzeyi, kullanılan de-
zenfektanın konsantrasyonu, uygulama süresi, i�-
lem sırasındaki ısı ve pH düzeyleri ve mikroorganiz-
manın tipi belirlenmelidir.

• Bakterisit etkisi yüksek olmalı

• Kolaylıkla bozulmamalı

• Suda iyi erimeli

• Süspansiyon halinde ise homojen olmalı

• �nsan ve hayvanlar için en az toksik olmalı ve
çevreyi kirletmemeli

• E�yayı tahrip etmemeli

• Uygulandı�ı malzemeler ve yüzey ile geçimli ol-
malı

• E�yaların üzerinde leke bırakmamalıdır.

• Ucuz olmalı

DEZENFEKS‹YON VE ANT‹SEPS‹Y‹
ETK‹LEYEN ETMENLER

Dezenfektan kimyasal maddelerin yo�unlu�u:
Kimyasal maddelerin dezenfektan ve antiseptik
etkileri yo�unluk arttıkça artar. Ama bu olay sınır-
sız de�ildir. Dezenfektan madde belli bir yo�unlu-
�a ula�tıktan sonra etki de�i�mez olur. Bir çok kim-
yasal madde yüksek yo�unlukta jermisit (mikrobi-
sit), dü�ük yo�unlukta ise bakteriyostatik (mikrobi-
yostatik) tir. Bütün kimyasal maddelerin en iyi etki-
li oldu�u optimal yo�unlu�u vardır. Bu nedenle
dezenfektan ve antiseptiklerin önerilen yo�unluk-
ta kullanılmaları etkin bir sonucun alınması bakı-
mından çok önemlidir.

Dezenfektan ve antisepti�in etki süresi: Bir kimya-
sal maddenin mikroorganizmalar üzerinde etkili
olabilmesi için, belli bir sürenin geçmesi lazımdır.
Bu süre kimyasal maddenin yapısına, ortamın ne-
mine, ısıya, mikroorganizmaların cins ve sayısına
ve ba�ka etmenlere ba�lı olarak azalır ve ço�alır.
Bu nedenle dezenfektanların etki süresi iyi bilinme-
li, önerilen temas süresine uyulmalıdır. Hiç bir
madde bir kaç saniyede dezenfekte olmamakta-
dır.

pH derecesi: Her dezenfektanın iyonize olabildi�i
bir en az birde en çok pH sınırı vardır. Ortamın pH
derecesi optimalden ne kadar uzakla�ırsa mikroor-
ganizmaların dezenfektana olan dirençleri de o
kadar azalaca�ından etkisi o oranda artar.

Isı: Isı derecesi arttıkça dezenfektan maddenin
içinde eritilmi� veya sulandırılmı� oldu�u sıvıdaki
iyonizasyon miktarı ve dolayısıyla etkiside artar.ısı
azaldıkça etkisinde de azalma olur.ısının artması
ile etkinin artması sınırsız de�ildir. Isının artması ile
etkinin artması her dezenfektan ve etkilenen her
mikroorganizma için belli bir katsayı oranında ar-
tı� gösterir.

Ortamda bulunan ve mikroorganizmayı çevrele-
yen organik maddeler: Mikroorganizmaların etra-
fını saran kan, serum, müküs, dı�kı, doku madde-
leri mikroorganizmaların dezenfektan madde ile
temaslarını engelledi�inden ve ço�u kimyasal
maddenin yapılarını bozdu�undan dezenfektan-
ların etkilerinin azalmasına yol açarlar. Yine or-
tamda bulunan ve dezenfektan madde ile kimya-
sal antagonist etki ta�ıyan ba�ka maddeler onun-
la bile�ikler yaparak etkisini azaltırlar. Örne�in;
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rabilmektedir. Bu nedenle dezenfektan solüsyon-
lar günlük tüketilecek kadar sulandırılmalıdır. Su-
landırılmadan önce içinde saklanacakları kap ön-
ceden temizlenmeli ve mümkünse steril edilmeli-
dir. Kapların kapakları mantar içermemeli, kapak-
lar plastik veya metal olmalıdır. Solüsyon güne�
ı�ı�ından korunmalı ve havayla uzun süre temas
etirilmemeli, bu nedenle solüsyonlar �effaf olmalı
ve a�ızı sıkıca kapalı kaplarda saklanmalıdır.

3. Son kullanma tarihi geçmi�, kokusu ve rengi de-
�i�mi� dezenfektanlar etkinliklerini kaybettikleri
için kullanılmamalıdır.

4. Dezenfeksiyon i�leminden etkili sonuç alabilmek
için, dezenfektanların belirtilen konsantrasyonlar-
da kullanılması gerekir. Bu nedenle dezenfekte
edilecek malzemenin kuru olmasına dikkat edil-
melidir. Dezenfekte edilecek malzemeler ıslak ise
dezenfektanın etki konsantrasyonunu de�i�tirece-
�inden bu malzemeler kurulandıktan sonra dezen-
fektan solüsyonu içinde bekletilmelidir.

5. Bir malzemenin dezenfektan içerisinde belirtilen
süreden daha uzun süre tutulmasının yararı yok-
tur. Gere�inden fazla tutulması durumunda malze-
menin yapısının bozulmasına neden olabilir.

6. Dezenfeksiyon i�leminden sonra ortam ıslak bı-
rakılmamalı, ıslak ise kurulanmalıdır. Islak bırakı-
lan her materyal mikroorganizmaların üremesi
için uygun bir ortam olu�turur.

2. F‹Z‹KSEL YÖNTEMLER ‹LE
DEZENFEKS‹YON

Sıcak su ile dezenfeksiyon: Sıcak su; Bilinen dezen-
feksiyon i�lemleri içerisinde en ucuz, hiç bir toksik
etkisi olmayan ve çevreye zarar vermeyen en et-
kili yöntemlerden biridir. Canlı dokulara uygulan-
madı�ı sürece organizmaya hiç bir zararı yoktur.
Gerekli ısı derecesi ve yeterli sürede uygulandı�ı
zaman çok geni� kapsamlı bir dezenfektan etkiye
sahiptir.

Kaynar su ile: �00 0C kaynar suda bakterilerin ve-
jetatif (aktif form) �ekilleri bir kaç dakika içinde
ölürler.

75-�00 0 C sıcak su içerisinde bekletme: 75-�00 0 C
sıcak suda bekletmede de bakterilerin bazı vejeta-
tif formları ölür.

Pastörizasyon: Süt, krema, meyva suları gibi besin-
lerdeki hastalandırıcı mikroorganizmaların öldü-
rülmesi için gıda endüstrisinde uygulanan dezen-
feksiyon yöntemidir. Bunun için ürün 63-65 0 C de

Demir klorür ve karbon, fenolün etkisini giderir-
ler.Yüzey gerilimini azaltan maddelerin varlı�ı de-
zenfektanın ıslatma ve yayılma yetene�ini artıra-
rak mikroorganizmalarla daha kolay ve do�rudan
ili�ki kurmayı sa�ladı�ından olumluyönde etkili
olurlar. Yüzey gerilimni azaltıcı özelli�i bulunan
dezenfektanların etkisi bu yoldanda artmaktadır.
Ortamın ozmotik basıncının artması hücrenin su-
yunu azaltaca�ından dezenfektana olan direnci
artırır.

A�ır metallerin oligodinamik etkisi: Mikroorganiz-
maların cinsine göre dezenfektanın etkisi de�i�ik
olabildi�i gibi, onların bulundu�u ya�am evresine
göre de etki ayırımı gösterir. Örne�in: Vejetatif �e-
killer daha duyarlı sporlu �ekiller ise daha az du-
yarlıdır. Logaritmik üreme dönemindeki mikroor-
ganizmalar daha duyarlı, stasyoner üreme döne-
minde bulunanlar daha dirençlidirler. Ayrıca mik-
roorganizma sayısı çok fazla olursa dezenfektan ve
antiseptik madde ile birlikte olu� süresi daha uzun
olmalıdır. Aynı toplulukta bile bütün mikroorganiz-
malar aynı dezenfektana aynı derecede duyarlı
de�ildirler. Toplulukta ok duyarlı mikroorganizma-
lar bulundu�u gibi dezenfektanlardan etkilenme-
yen mikroorganizmalarda bulunabilir.

A�ır metallerin oligodinamik etkisi: Gümü�, bakır,
altın gibi a�ır metaller birlikte bulundukları mikro-
organizmalara öldürücü veya üremelerini engelle-
yici dezenfektan etki yaparlar.bu etki metallerin
ortama yayılan etkileri ile olmaktadır.

DEZENFEKTANLARI KULLANIRKEN
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
KURALLAR

�. Dezenfektan maddeler kullanılırken, üretici fir-
manın tavsiyeleri ve genel kullanım kuralarına
uygun olmayan maddeler ile karı�tırılarak kulla-
nılmamalı, saf olmasına dikkat edilmelidir. Saf de-
zenfektanlar kullanılmadan önce önerilen oranlar-
da sulandırılmalıdır. Sulandırma yapılırken su öl-
çülerek konulmalıdır. Göz kararı veya kapak sayı-
sı kadar dezenfektan eklenmesi hatalı bir uygula-
madır.

2. Dezenfektan maddelerin toksisitesi, kokusu ve
kullanıldı�ı andaki aktivitesi önemli olup, kullanım
anında taze hazırlanmı� olmasına dikkat edilmeli-
dir. Dezenfektan solüsyonlar hazırlandıktan sonra
üzerine hazırlandı�ı tarih yazılmalı ve uzun süre
bekletilmemelidir. Sulandırılmı� bir dezenfektan so-
lüsyon uzun süre bekletilirse patojen mikroorganiz-
maların üreme süresi için uygun bir ortam olu�tu-
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en az 30 dakika veya ince tabaka halinde 7�-72 0C
sıcaklıktaki iki levha arasında tutulduktan sonra
birdenbire so�utulur. Pastörizasyon i�lemi ile
Mycobacterium ve Brucella gibi bakteriler ölür-
ken, Stereptococcus lactis gibi patojen olmayan,
fakat ısıya dayanıklı mikroorganizmalar canlı ka-
lırlar. Bu nedenle pastörize süt buzdolabında en
fazla 2 gün bekletilmelidir. Bu süreden sonra, süt
içindeki mikroorganizmalar ço�alaca�ından sü-
tün besinsel ve sa�lıksal niteli�i bozulur.

3- RADYASYON ‹LE DEZENFEKS‹YON

Ultraviyole ı�ınları ile: Steril odaların ve doku kül-
türlerinin bulundu�u yerlerdeki hava ile ta�ınan
yüzeylere yerle�en mikroorganizmaların öldürül-
meleri için kullanılır.

STER‹L‹ZASYONDA KULLANILAN
YÖNTEMLER

Sterilizasyon; kullanılan araç ve gereçlere ve steri-
lize edilecek malzemenin türüne göre fiziksel ve
kimyasal yöntemler ile yapılmaktadır. Laboratu-
var ortamlarında sterilizasyon söz konusu oldu�un-
da daha çok fiziksel yöntemler ile sterilizasyon ter-
cih edilmelidir.

1. F‹Z‹KSEL YÖNTEMLERLE YAPILAN
STER‹L‹ZASYON

A-ISI ‹LE STER‹L‹ZASYON
a.Kuru Isı �le Sterilizasyon

�. Alevden geçirme
2. Kızıl dereceye kadar ısıtma
3. Kuru sıcak hava ile ısıtma

b-Nemli Isı �le Sterilizasyon
�. Kaynatma 
2. Tindelizasyon
3. Koagülasyon
4. Buharla sterilizasyon
5. �00 0 C ‘nin üsütünde basınçlı buharla 

sterilizasyon
6. �00 0 C de akın halinde buharla sterilizasyon
7. Çok yüksek ısıda sterilizasyon (UHTS) 

B-F‹LTRASYONLASTER‹L‹ZASYON
�. Diatom topra�ı filtreleri
2. Porselen filtreler
3. Asbest süzgeçli filtreler
4. Membran filtreler ve utrafiltreler

C-IfiINLARLA STER‹L‹ZASYON
a-Elektromanyetik I�ınlar

�.Ultraviyole ı�ınları

2. X ı�ınları

3. Gama ı�ınları

b- Partiküler I�ınlar
�. Beta (katod) ı�ınları

2. Alfa ı�ınları2. K‹MYASAL YÖNTEM-
LERLE YAPILAN STER‹L‹ZASYON

A-GAZLARLA YAPILAN
STER‹L‹ZASYON

�. Etilen oksit

2. Ozon

3. Beta propiyolakton

B-K‹MYASAL MADDELERLE YAPILAN
STER‹L‹ZASYON

�. Timol

2. Gluteraldehit,hidrojen peroksit, formol
(formaldehit), sodyum azid

F‹Z‹KSEL YÖNTEMLERLE YAPILAN
STER‹L‹ZASYON

A-ISI ‹LE STER‹L‹ZASYON

a.KURU ISI ‹LE STER‹L‹ZASYON
Kullanım Avantajı
• Etkin bir �ekilde mikroorganizmaların tüm formla-
rı öldürülebilir.

• Uygulanmasi kolay ve ucuzdur.

• Güvenilirdir.

• Toksik, kanserojenik vb. zararlı etkileri yoktur.

• Uygulama hataları çok az dır.

Mekanizması
• Hücrede bulunan enzim ve proteinler koagüle
olur.

• Protein yapısı bozulur. 

• Mikroorganizmalar canlılıklarını kaybederler. 

• Mikroorganizmaların, içerdikleri su miktarına
ba�lı olarak sıcaklı�a duyarlılıkları farklıdır.

• 80-85 0 C de vejetatif bakteriler saniyeler içinde
ölür.

• Sporlar az su içerdikleri için sıcaklık ile sterilizas-
yona daha dayanıklıdırlar.
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ba�tan hesaplanmalıdır.
• Sterilizasyon süresi tamamlandıktan sonra fırın
so�umadan kapak açılmamalıdır. Aksi taktirde
cam malzemeler kırılabilir.
B.NEML‹ ISI ‹LE STER‹L‹ZASYON
Kullanım Avantajı
• Etkin bir �ekilde mikroorganizmaların tüm formla-
rı öldürülebilir.
• Uygulanması kolay ve ucuzdur.
• Güvenilirdir.
• Toksik, kanserojenik vb. zararlı etkileri yoktur.
• Uygulama hataları çok az dır.
• Nemlli ısıda, ortamdaki nem ısı enerjisini daha
kolay iletir. Ve protein yapısını olu�turan peptid
zincirleri ortamdaki nem vasıtası ile hareket edip
uzakla�ırlar. Geli�igüzel yı�ılmalar, birle�meler ol-
maz. Kuru sıcaklı�a göre nemli sıcaklı�ın öldürücü
etkisi daha fazladır ve ortam nemli oldu�u için bu-
harla�ma ile su kaybı söz konusu de�ildir.
Mekanizması
• Hücrede bulunan enzim ve proteinler koagüle
olur. Protein yapısı bozulur. Mikroorganizmalar
canlılıklarını kaybederler.
Kullanılan Aletler
• Otoklav, Koch kazanı, Benmari, Kogülatör
Sterilleme �çin Kullanılan Malzemeler
• Besiyerleri, Kuma� giyisiler, Kauçuk, Plastik vb.
kuru sıcaklıkta bozulabilen malzemeler, cam mal-
zemeler : otoklavdada �2� 0C’ de 30 dk steril edile-
bilir. Ancak içlerinde nem ve su damlacıklarının
birikmesi önemli bir sakıncadır.
Sterilizasyon �ekli
• Basınçlı buharla sterilizasyon: Otoklavda buhar-
la doymu� ortamda ve �00 0C den yüksek sıcaklık-
ta sterilizasyon yapılır.
• Basınçsız buhar ile sterilizasyon: Kapa�ı sıkıca
kapatılmamı� otoklav veya �00 0C’ de akım halin-
de buharla çalı�an koch kazanı kullanılır. Daha
çok katı besiyerlerinin eritilmesi ve bazı besiyerleri
sterilize edilir.
• Kaynatma: �00 0C’ de 5-�0 dakika kaynatma ile
mikroorganizmaların vejetatif �ekilleri, bazı bakte-
rilerin spor �ekilleri ölür. Bu nedenle her zaman iyi
bir sterilizasyon sa�lanamaz. Sterilizas yon için �00
0C’ de 30 dakika tutmak gerekir. Bu yöntemle steri-
lizasyonda aletlerin tümünün su içine batmı� du-
rumda kaynatılması, kaynatılan aletlerin kullanı-
lırken önceden steril edilmi� bir pensle tutularak
sudan çıkarılmaları gerekir.

Kullanılan Aletler
• Bunzen beki, Pastör fırını
Sterilleme �çin Kullanılan Malzemeler
• Metal malzemeler (öze, i�ne, pens, bistüri vb.),
Bo� cam malzemeler, Ya�lar (Vazelin gibi içlerine
nemin ula�madı�ı ya�lar), Toz malzemeler (Talk
vb.)
Sterilizasyon �ekli
• Kızıl dereceye kadar ısıtma
��ne ve öze gibi aletler kullanılmadan önce ne kul-
lanıldıktan hemen sonra kızıl dereceye kadar ısıtı-
larak mikroorganizmalardan arındırılırlar.Bu
amaçla bunzen bek alevinde; 
�. ��nenin veya özenin metak kısmının tümü ile sa-
pın alt kısmı alevin içinde tutulur.
2. Bu i�lem sırasında ısı etkisi ile sıçramaları engel-
lemek için; kontamine kısım önce alevin kızgın ol-
mayan uç kısmında tutulur.
3. Sonra kızgın olan kısma getirilerek kor haline ge-
linceye kadar yakılır.
• Alevden geçirme
Steril edilmi� cam malzemelerin (Tüp, balon, erlen-
mayer vb.) a�ız kısımlarındaki tıkaçlar açılıp ka-
patılırken; bistüri, bıçak ve pens gibi. metal malze-
meler ve steril pipetler kullanılırken çevreden kay-
naklanabilecek kontaminasyonları önlemek ve
dı� tarafta sıcak hava akımı yaratarak mikrop bu-
la�ma olasıl�ını azaltmak için kullanılır. Bu amaç-
la steril edilecek kısım bunzen bek alevinden bir
kaç kez geçirilir.
• Kuru Sıcak hava ile sterilizasyon
Bo�, temiz ve sterilizasyon ön hazırlı�ı yapılmı�
cam malzemeler (tüp, balon, petri kutusu, erlen-
mayer, pipet vb.); bistüri ve pens gibi metal mal-
zemeler kuru sıcaklık ile çalı�an fırınlarda(pastör fı-
rınları): �70 0 C’ de � saat veya �60 0 C’ de 2-2.5 sa-
at veya �80 0 C’ de en az 30 dakika ısıtılarak steri-
lize edilir
• Bu yöntemle sterilize edilecek malzemenin tama-
men kuru olması gereklidir. Bu nedenle ıslak cam
e�ya önce oda sıcaklı�ında veya 70 0 C’ de kuru-
tulmalı daha sonra yüksek derecede sterilize edil-
melidir.
• Sürenin mutlaka istenen ısı derecesine ula�tıktan
sonra hesaplanması gerekir.
• Pastör frınlarında kuru hava ile sterilizasyon sıra-
sında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar-
dan biri sterilizasyon ba�ladıktan sonra kesinlikle
ek alet ilave edilmemesidir. Ek alet ilave edilecek-
se ısı istenen dereceye geldikten sonra süre tekrar
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• Tindelizasyon: �ekerli besiyerleri ve jelatinli besi-
yerleri gibi yüksek sıcaklıkta bozulan maddeler
benmari ve koch kazanları kullanılarak steril edilir.
Bunun için; 56-�00 0 C sıcaklıkta birkaç gün arka
arkaya ısıtılarak steril edilirler. Isıtma süresi ço�un-
lukla günde � saat olmak üzere 3 gündür. Isıtma
aralarında besiyerlerinin kalan sporların vejetatif
�ekile geçebilmeleri için 37 0 C’ de etüvde ya da
oda sıcaklı�ında bırakılması gerekir.Yapılan i�lem-
lerde su seviyesinin içine konan kaptaki madde-
nin seviyesini a�mamasına dikkat edilmelidir.
• Koagülasyon: Bazı bakteriler için hazırlanan pro-
teinli besiyerlerinin (Tüberküloz (Löwenstein-Jen-
sen), Difteri (Loeffler) sterilizasyonu için kullanılır.
Bu amaçla besiyerleri Koagülatör (�nspisatör) adı
verilen cihazda 85 0C’ de � saat ısıtılarak steril edi-
lirler.

B- F‹LTRASYON ‹LE STER‹L‹ZASYON

F‹LTRASYON ‹LE STER‹L‹ZASYON
Kullanım Avantajı
• Yüksek sıcaklık ve kimyasal maddler ile yapısı
bozulan sıvıların sterilizasyonu, 
• Toksin ve di�er mikrop ürünlerini elde etmek
için kullanılır.
• Laboratuvarda güvenli çalı�ma ortamlarının
olu�turulması sırasında hava filtrasyonu
Mekanizması
• Absorbsiyon ile sıvı ortamda bulunan mikroor-
ganizmaların gözenekli bir çeperde veya zarda
tutarlar. Sıvı ortama geçmelerini engellerler.
Kullanılan Malzemeler
• De�i�ik amaçlı ve gözenek çaplı filtreler
Sterilleme �çin Kullanılan Malzemeler
• Besiyerleri, a�ılar, serumlar, toksinler, çözeltiler
Sterilizasyon �ekli
• Membran filtre: Laboratuvar çözeltilerinin sterili-
zasyonu
• Hepa filtre: Oda, biogüvenlik kabinleri, maske
vb.

C- RADYASYON ‹LE STER‹L‹ZASYON

RADYASYON ‹LE STER‹L‹ZASYON
Kullanım Avantajı
• Sıcaklık, kimyasal maddeler ve filtrasyonla steril
edilemeyen maddelerin sterilizasyonunda kullanı-
lır.

Mekanizması

• Mikroorganizmaların protein, enzim ve DNA ya-
pılarını bozarlar.Ancak bazı bakterilerde direnç
geli�imi görülebilir.

Kullanılan Malzemeler

• X ı�ınları, gama ı�ınları, UV ı�ınları

Sterilleme �çin Kullanılan Malzemeler

• Polietilen veya sentetik maddelerden yapılmı�
cihazların, bazı cerrahi malzemerlerin ve besin
maddelerinin saklanmasında kullanılır.

Sterilizasyon �ekli

• UV ı�ınları, Cobalt 60, Cesium �37

2. K‹MYASAL MADDELER ‹LE
STER‹L‹ZASYON

K‹MYASAL MADDELER ‹LE
STER‹L‹ZASYON
Kullanım Avantajı

• Isı ve nemden etkilenen hassas maddelerin steril
edilmesinde kullanılır.

• Aynı kimyasal madde, uygulamaya ve konsant-
rasyonuna ba�lı olarak hem sterilizasyon hemde
dezenfeksiyon amaçlı kullanılabilir.

Mekanizması

• Mikroorganizmaların sitoplazmik zar i�levlerini
bozarlar, proteinleri denatüre ederler, enzim aktivi-
telerini bozarlar.

• Bazı kimyasal maddeler mikroorganizmalara
kar�ı öldürücü (bakterisidal) veya üremelerini dur-
durucu (bakteriyostatik) etki gösterirler. Bu etki;
kimyasal maddenin yapısına, yo�unlu�una, mik-
roorganizmalar üzerine etki süresinin uzunlu�una,
uygulandı�ı ortamın sıcaklık, pH de�eri ve ortam-
da bulunan di�er maddelere ba�lıdır.

Kullanılan Maddeler

• Etilen oksit, Tyhmol, 

Sterilleme �çin Kullanılan Malzemeler

• Bazı besiyerleri, ince delikli ve dar kanalcıklı alet-
lerin sterilizasyonunda kullanılır.

Sterilizasyon �ekli

• Etilen oksit sterilizasyonu: Otoklav veya benzeri
cihazlarda belirli ısı, nem ve basınç altında polieti-
len, plastik, deri, kauçuk aletler ve bazı besiyerleri
steril edilir.
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Güncel Gastroenteroloji

Bir bilimdalının bir gecede geli�mesi nadir-
dir, ancak modern gastroenterolojinin 6
Haziran �822’nin sabahında, Dr. Wiliam
Beaumont’un Alexis St. Mertin’in a�ır yara-
sını tedavi etmesi sonucunda St. Mertin’in
midesi ile karınduvarı arasında olu�an fis-
tül ile do�du�u söylenebilir. Beaumont’un
yürüttü�ü klasik deneyler dizisi, mide
özsuyunda hidroklorik asit bulundu�unu
kanıtladı, duygusal durum ile mide salgı-
ları ve sindirim arasındaki yakın ili�kiyi
saptadı, gastrik motor aktivitenin detayla-
rını çizdi ve daha birçok yönden gastroen-
terolojide fizyolojik ara�tırma saflarını açtı.

�902’de Wiliam Bayliss ve Ernest Starling’in
Londra’da, barsak dokusundan alınan
kimyasal bir maddenin (sekretin adını ver-
mi�lerdi) pankreastan salgılamayı uyardı-
�ını ke�fetmeleri organ fonksiyonlarının si-
nirlerin yanısıra, kimyasal maddeler tara-
fından da düzenlenebilece�ini kanıtladı.
Böylece endokrinoloji gastroenterolojinin
bir dalı olarak do�du. �905’te William
Hardy’nin yeni icat etti�i kelime ‘hormon’
(Yunancada ‘aktiviteyi uyarıyorum’ anla-
mına gelir) yayınlarda sekretin gibi bili-
nen bütün kimyasal haberciler için kulla-
nıldı. Aynı günlerde John Edkins köpekler-
de         midenin alt yarısında mideden asit
salgılanmasını uyaran bir kimyasal haber-
cinin varlı�ını gösteriyordu.

Bundan sonraki yıllarda gastrointestinal
fonksiyonları etkileyen di�er hormonlar
bildirildi ve bugün iki düzinenin üzerinde
tespit edilmi� veya varoldu�u sanılan
hormon vardır. Hiç �üphesiz daha birço�u
bulunacaktır. Sindirim sistemi hastalıkla-
rında rol oynayan mekanizmaların anla-
�ılmasına yapılan katkılar arasında

Dragstedt ve Owens’in tanıttı�ı, peptik ül-
ser tedavisi için vagus sinirlerinin kesildi�i
ameliyat da vardır.

�965’de Philadelphia’daki bir genetik la-
boratuarında, B. S Blumberg arkada�larıy-
la birlikte �anseseri bir virüs antijeni ke�fet-
ti. Bu serum hepatiti (transfüzyon ile geçen
bir karaci�er hastalı�ı) muammasının an-
la�ılmasına anahtar oldu ve �976’da
Blumberg’e Nobel Ödülü kazandırdı.

Sindirim sisteminin görüntülenmesini sa�-
layan x-ı�ını tekniklerine ek olarak, ba�ka
önemli teknik yenilikler arasında �949’da
I. J. Wood’un gastrik emme tüpü, �958’de
Margot Shiner’in intestinal (barsak) biyop-
si tüpü, Menghini’nin karaci�er biyopsi
i�nesi ve ösafagus (yemek borusu), mide,
duodenum (onikiparmak barsa�ı), kolon
(kalınbarsak), batın bo�lu�u, pankreas ve
safra sistemi kanallarını gözlemlemeye,
doku örneklemesi ve hatta cerrahi
manevralar yapmaya izin veren çok
sayıda endoskop vardır.

Yirminci yüzyıl tıbbının en öndegelen iler-
lemelerinden biri, midede asit yoklu�uyla
alakalı ve ölümcül bir hastalık olan
pernisyöz anemiden sorumlu, düzeltilebilir
bir besin eksikli�inin ke�fidir. Uzun yıllar
devam eden zorlu hayvan deneylerinden
sonra, George Richards Minot bu has-
talı�a sahip bir insanın büyük miktarlarda
karaci�er tüketimiyle iyile�ti�ini bildirdi.
William Parry Murphy, George Whipple,
Edwin Cohn, William Castle ve di�er-
lerinin ayrı ayrı yürüttü�ü ancak aynı
amaca yönelik çalı�maları sonunda, eksik
olan faktörün bir vitamin (B�2) oldu�u ke�-
fedildi ve kanıtlandı. Minot, Murphy ve
Whipple �934 Nobel Ödülünü aldılar.
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