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DEKONTAM‹NASYON
Nesnelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaütırılmasıdır.

STER‹L‹ZASYON
Her tür mikroorganizma ve sporların fiziksel ve kimyasal yollarla tam olarak yok edilmesidir. Basınçlı
buhar, kuru ısı, etilen oksit gazı ve bazı kimyasal
maddeler bu amaçla kullanılmaktadır.
Cennet GÜDER

astanelerde enfeksiyon kontrol programlarının temelini dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon iülemleri oluüturmaktadır.

H

TEM‹ZLEME
Nesnenin yabancı maddelerden, deterjan kullanarak veya deterjansız olarak su ile mekanik temizliùidir. Yıkamayı kurutma izlemelidir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyondan önce temizleme aüaması çok önemlidir.

DEZENFEKS‹YON
Cansız bir nesne üzerindeki bakteri endosporları dıüında kalan tüm patojen mikroorganizmaların yok
edilmesidir.
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DEZENFEKS‹YONUN ETK‹NL‹⁄‹
B‹RÇOK FAKTÖRE BA⁄LIDIR
• Nesnenin dezenfeksiyon öncesi temizliùi
• Organik maddelerde bulaüı olması
• Mikrobiyal kontaminasyonun miktarı
• Nesnenin biçimi
• Dezenfektan maddeye dayanıklılıùı
• Ortamın pH’sı
• Ortamın ısısı vs.
Etki seviyesine göre dezenfektanlar üç grupta incelenirler:
. Yüksek Düzey Dezenfeksiyon
2. Orta Düzey Dezenfeksiyon
3. Düüük Düzey Dezenfeksiyon
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1. Yüksek Düzey Dezenfeksiyon:
• Deri ve mukoza bütünlüùünün bozulduùu yerlerde kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu bu
grupta yer alır.
• Bakteriyel endosporlar hariç mikroorganizmaların
tümünü 20 dakikada öldüren dezenfektanlardır.
• Temas süresi yeterli ise bakteri ve virüslerin yanı
sıra sporlar üzerinde de etkilidirler.
• Dezenfektan olarak gluteraldehit, formaldehit,
hidrojen peroksit, perasetik asit bu grupta yer alırlar.
2. Orta Düzey Dezenfeksiyon:
• Steril vücut bölgelerine girmeyen, bütünlüùü bozulmamıü mukozalara temas eden malzemelerin
dezenfeksiyonu bu grupta yer alır.
• Bakteri sporları hariç tüberküloz basili ve diùer
mikroorganizmaları 0 dakikada etkileyen dezenfektanlardır.
• Dezenfektan olarak klor bileüikleri, etil veya isopropil alkon, fenol ve fenol bileüikleri, iyodoforlar bu
grupta yer alır.
3. Düüük Düzey Dezenfeksiyon:
• Normal ve bütünlüùü bozulmamıü deriye temas
eden nesnelerin dezenfeksiyonu bu grupta yer alır.
• Bakteri endosporları ve tüberküloz basiline etkili
olmayan, vegatatif bakterilerin çoùunu, bazı mantar ve virüsleri 0 dakikada öldüren dezenfektanlardır.
• Dezenfektan olarak etil veya isopropil alkol, fenol
ve fenol bileüikleri, iyodoforlar, kuarterner amonyum bileüikleri bu grupta yer alır (Tablo ).
Klinik ve polikliniklerde mikrobiyal ekoloji üzerinde
olumsuz etki yarattıùından; zemin, duvar, banyo,
kapı ve kapı kolu gibi düzenli olarak temizlenen,
enfeksiyon riski bulunmadıùı düüünülen yüzeylerde dezenfektan kullanılmamalıdır.
Ancak gerektiùinde enfekte hasta odaları ve
dezenfeksiyon yapılması önerilen alanlarda
dezenfektanlar kullanılmaktadır.
Hastanelerde kullanılan araç ve gereçler enfeksiyon oluüturma risklerine göre üç grupta toplanmıütır:
. Kritik Araçlar
2. Yarı Kritik Araçlar
3. Kritik Olmayan Araçlar
GG

Tablo 1. Yüksek, orta ve düüük seviyeli dezenfektanlar
Dezenfektan

Kullanım Konsantrasyonu

Yüksek Seviyeli
Gluteraldehit

% 2 – 3.2

Formaldehit

%6–8

Sodyum hipoklorit

00 – 000 ppm serbest klor

Perasetik asit

%

Hidrojen peroksit

% 6 – 25

Orta Seviyeli
Etil veya isopropil alkol

% 60 – 95

Fenol ve fenol bileüikleri

% 4.4 – 5

úyodoforlar

30 – 50 ppm serbest iyot

Glikoprotamin

%4

Düüük Seviyeli
Etil veya isopropil alkol

< % 50

Fenol ve fenol bileüikleri

% 0.4 – 5

úyodoforlar

30 – 50 ppm serbest iyot

Sodyum hipoklorit

00 ppm serbest iyot

Kuarterner amonyum bileüikleri

% 0.4 – .6

Kritik Araçlar: Steril olan dokulara, vücut boüluklarına ve vücut sıvılarına doùrudan temas eden
araçlar (cerrahi aletler, rahim içi araçlar, kateterler, iùneler vb.). Bu gruptaki araç ve gereçlerin güvenli kullanımı için steril olmaları önerilmektedir.
Yarı Kritik Araçlar: Mukozalara ya da bütünlüùü
bozulmuü cilde temas eden ancak vücuda penetre olmayan araçlar (flexible fiber optik endoskop,
laringoskop, vajinal speküller, anestezi ve solunum sirkülasyon aletleri, oftalmik araçlar, bazı diü
aletleri vb.). Bu gruptaki araç ve gereçlerin güvenli kullanımı için yüksek düzey de dezenfeksiyon iülemi önerilmektedir.
Kritik Olmayan Araçlar: Saùlam deri ile temas
eden araçlar (EKG elektrotları, steteskop, tansiyon
aleti vb.). Bu gruptaki araç ve gereçlerin güvenli
kullanımı için temizleme ve kurutma iülemi yeterlidir. Dezenfeksiyon iülemi gereken durumlarda da
düüük düzey dezenfeksiyon iülemi önerilmektedir.
Klinik ve polikliniklerde saptanan iü için bir dezenfektan seçmeden önce, gerçekten o iü için bir dezenfektan kullanmaya ihtiyaç olup olmadıùının
bilinmesi gerekmektedir.
Dezenfektan solüsyonların antimikrobiyal aktivitelerinin, dezenfekte edilecek maddenin hangi tip
mikroorganizma ile bulaütıùının bilinmesi, dezenfektan seçiminde önemlidir.
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údeal Bir Dezenfektanın Özellikleri:
• Geniü spektrum: Etki spektrumu geniü olmalıdır.

mikroorganizmalar hızla ürediùinden), kapaklar
ya metal ya da plastik olmalıdır.

• Hızlı bir öldürme saùlamalıdır.

• Solüsyon güneü ıüıùından korunmalı ve havayla
uzun süre temas etmemelidir,

• Çevresel faktörlerden etkilenmeme; Organik
maddelerin varlıùında (kan, balgam, dıükı gibi) aktif olmalı ve diùer kimyasallarla geçimli olmalıdır.

• Dezenfekte edilecek madde tamamen dezenfektana batırılmalıdır.

• Antimikrobiyal aktivite süresi yeterli olmalıdır.

• Kullanılan solüsyonlardan zaman zaman örnek
alınarak etkinlikleri test edilmelidir.

• Açık yaraya uygulandıùında doùal direnci etkilememelidir.
• Toksik olmamalıdır.

• Dezenfektan kullanımı ile ilgili eùitimler verilmeli
ve denetimler düzenli olarak yapılmalıdır.

• Kokusuz olmalıdır.
• Stabil olmalıdır.

ALDEH‹TLER VE B‹Z

• Dezenfekte edilecek malzemeye zarar vermemeli, aletleri ve metalik yüzeyleri aüındırmamalı, kumaü, sünger, plastik ve diùer malzemelerde bozulmaya neden olmamalıdır.
• Suda çözünebilmelidir.
• Temizlik maddeleriyle geçimsiz olmamalıdır.
• Organik madde (kan, idrar, protein) varlıùında
aktivitesi kaybolmamalıdır.
• Raf ömrü uzun olmalıdır.
• Minimum yoùunlukta amacına göre maksimum
etkili olmalıdır.
• Ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır.
Dezenfektan Kullanımında
Gereken Konular:

Dikkat

Edilmesi

• Saf dezenfektanlar kullanılmadan önce uygun
oranda sulandırılmalıdır.
• Dezenfekte edilecek maddenin kaba temizliùi
yapılmalı ve ayrılabilir parçaları ayrılmıü olarak
dezenfektana konulmalıdır.
• Dezenfektan oranının sabit tutulması için dezenfekte edilecek malzeme ıslak olarak dezenfektana
atılmamalıdır.
• Dezenfektanların etki süreleri iyi bilinmeli ve önerilen temas süresine uyulmalıdır.
• Solüsyonun üzerine hazırlandıùı tarih yazılmalı
ve uzun süre bekletilmemelidir,
• Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmamalıdır.
• Dezenfektan solüsyonların saklandıkları kapların
kapakları mantar içermemeli (mantar kaplarda
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• Dezenfektan kullanan kiüiler mutlaka eldiven
takmalı, gerektiùinde maske kullanmalıdır.

Aldehitler, kuvvetli indirgeyici aldehit grubu
(CHO) taüıyan organik bileüiklerdir. Mikroorganizmalara karüı en çok kullanılan iki aldehit farmaldehit ve gluteraldehittir.
Formaldehit: Keskin kokulu tahriü edici bir gazdır.
Suda kolayca çözünerek formalin denilen sulu
çözeltiyi meydana getirir. Formaldehit gazının sudaki %40’lık çözeltisi %00’lük formalin çözeltisini
oluüturur. % 37 formaldehitin etki spekturumu bakteri, tüberküloz, mantar (fungi), virüs ve spor öldürücüdür. “Mesleki Emniyet ve Saùlık údaresi” OSHA
(Occupational Safety and Health Administration);
formaldehitin iü yerinde potansiyel bir kanserojen
olarak kullanılmasını üart koümuü ve çalıüanlar için
bir maruz kalma standartı koymuütur = 0,75
ppm.Bu nedenle çalıüanlar formaldehitle direk temasta bulunmamalıdırlar. Bu üartlar formaldehitin
dezenfeksiyon ve sterilizasyon alanlarındaki rolünü kısıtlar.
Gluteraldehit: Hızlı etki eden geniü spektrumlu sterilan ve yüksek düzeyde dezenfektan olarak kabul
edilen bir maddedir. Mantar ve vejatatif bakterileri birkaç dakikada öldürür. En dirençlileri dahil virüsleri oldukça kısa sürede inaktive eder. Organik
madde varlıùında da aktivitesini korumaz. Aüındırıcı deùildir. Plastiklere zarar vermez ve formaldehitten daha az toksiktir veya tahriü edicidir. Baülıca
dezavantajı yüksek pH ve ısıda dayanıksız olmasıdır. Gluteraldehit kolayca buharlaüır.
Daldırma tanklarının üzerleri kapanmalı ve çok kiüinin çalıütıùı ortamlardan uzakta tutulmalıdır.Dezenfektana daldırma süresi kontaminasyonun tipine göre deùiüir. Çoùu bakterileri ve virüsleri (HIV
dahil) 4 dakika içinde tahrip ederler. HBV için 030 dakika M. tüberkülosis için daha uzun bir süre
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(60 dakika) ve bakteri sporları için 3-0 saat önerilmektedir. Bir ön temizlik yapmadan gluteraldehit
içerisine daldırma organik materyali tespit eder.
Bu da endoskoplar gibi dar lümenli araçların tıkanmasına neden olur. Tahriü edici özellikleri nedeniyle bütün araçlar tekrar kullanımdan önce su
ile (invaziv araçlar steril su) iyice yıkanmalıdır.
Glutaraldehit Nedir?: Saùlık hizmetlerinde kullanılan güçlü bir dezenfektandır.
Nerede Kullanılır ?
• Endoskopi birimleri, ameliyathaneler

(QGRVNRS'H]HQIHNVL\RQXQGD.XOODQÕODQ%D]Õ2WRPDWLN0DNLQHOHU

dDOÕúDQODUÕQ*OXWHUDOGHKLW¶H0DUX].DOPDODUÕQÕ$]DOWÕU

• Gluteraldehit dumanını emecek emicilerle donatılmıü kanalsız kaputlar
• Daldırma banyolarının üzerine sıkı oturan kapaklar
• ûahsi koruyucu teçhizat (eldiven, nitril lastik, butil lastik, polietilen gözlükler vb.) kullanılması vb.
(ûekil ).

• Röntgen filminin iülenmesinde

BU NE ANLAMA GELECEKT‹R?

• Diüçilik birimlerinde

• Mümkün olan bu durumlarda gluteraldehitin
yerine kendisinden daha az tehlikeli bir madde
kullanılmalıdır.

GLUTERALDEH‹T‹N SA⁄LI⁄A
ZARARLARI VE KORUNMA YOLLARI
• Cihazların kötü havalandırılmıü odalarda iüleme
tabi tutulduùu,
• Dökülmeler vuku bulduùu,
• Açık daldırma banyolarının bulunduùu durumlarda saùlık personeli yüksek dozda gluteraldehit’e
maruz kalabilirler.
Bu Durumda:
• Gluteraldehit cildiniz, gözleriniz, boùazınız ve ciùerlerinizi tahriü edebilir.
• Daha da önemlisi cilt ve solunum yolunda hassaslaümaya neden olabilir.
• Bir kez hassalaütıktan sonra malzemeye çok
küçük miktarlarda maruz kalınması dahi aüaùıdakilere yol açabilir.
* Dermatitis – ciltte alerjik reaksiyonlar
* Burun, konjunktav iltihabı – saman nezlesinin
tipik semptomlarına benzer semptomlar
* Astım – hava yollarının tıkanması
COSHH: Gluteraldehit, saùlıùa zararlı maddelerin
kontrolü tüzüùü (COSHH) kapsamına alınan maddelerden biri olup saùlık ve güvenlik kurulu sizin
için milyonda 0.2 parça oranında bir mesleki maruz kalıü standardı belirlemiütir. Bu nedenle iü yerlerindeki gluteraldehit seviyelerini ölçecek dosimetreler bulundurulmalıdır.

ALINACAK ÖNLEMLER
• úyileütirilmiü havalandırma (saatte 7-5 hava
deùiüimi)
• Kanallık egzoz kaputlarının kullanılması
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• Kullanılması gerekiyor ise (ve bunun için nedenler bulunuyorsa) bazı temel önlemler alınmalıdır.

GLUTERALDEH‹T VE ARAﬁTIRMALAR
ARAûTIRMA 1: (Gastroenterol Nurs 992 Jun, 4: 6:
296 - 300).
Endoskopi ünitelerinde sıkça kullanılan gluteraldehitin potansiyel toksisitesini inceleyen bu araütırma
sonucunda; endoskopi departmanlarında çalıüan
insanların havadaki gluteraldehitten ne kadar etkilendiklerini deùerlendirmek için hava ölçümü
yapılması gerektiùi vurgulanmıütır.
ARAûTIRMA 2: (Eisei Shinekenjo Hokoku 99; 09:
92 - 7.)
Gluteraldehitin toksisitesinin incelendiùi bu araütırmada genç ve yaülı farelerde gluteraldehitin akut
oral toksisite testleri uygulanmıütır. Yapılan ilk deneyde;
• Farklı dozlarda gluteraldehit aùızdan verilmiü,
• 30 dakika sonra farelerde anormal yürüyüüler
gözlenmiü,
• 4 saat sonra yüzükoyun ya da sırtüstü konum aldıkları görülmüütür.
Ölü farelerde; büyük ölçüde erozyon, renk kaybı,
mide mukozasında kalınlaüma, karaciùer, barsak,
akciùerde hiperemi gözlenmiütir.
LD50 deùerlerinin genç farelerde 283 mg/kg iken;
yaülı farelerde 4mg/kg olduùu görülmüütür.
Yapılan ikinci deneyde ise;
• LD50 deùerlerinin yarısı (40 mg/kg ve 70 mg/kg)
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genç ve yaülı farelere aùız yoluyla verilmiü.
• Her iki grup da benzer toksisiteler göstermiüler.
• Organ aùırlıkları deùiüiklik göstermemiü.
• -7. günlerde erozyon, renk kaybı, mide mukozasında kalınlaüma gözlenmiü.
• Ancak bu hasarların 4. günde iyileütiùi görülmüü.

SONUÇ OLARAK
• Gluteraldehitin yaülı farelere olan akut toksik
etkisinin genç farelere göre daha fazla olduùu saptanmıü.
• Ancak toksisitenin oluüturduùu sorunların genç
ya da yaülı farelerde farklılık göstermediùi de gözlenmiü.

• Benzer deneyler gluteraldehite batırılarak yapıldıùında belirgin doku tahribatı görünmüü.
ARAûTIRMA 4: (J Hosp Infect 999 Dec, 43: 4: 293-7.)
Fiberoptik endoskoplarda gluteraldehit kalıntı
seviyeleri hasta toksisiteleri üzerine ölçüm ve eleütirilerinin yer aldıùı bu araütırmaya göre;
• Birçok gastroentoroloji grubu fiberoptik endoskopların dezenfeksiyonu için gluteraldehit önermektedir.
• Gluteraldehit ile dezenfekte edilmiü endeskopların kullanıldıùı hastalarda toksisiteye rastlanmamıütır.

ARAûTIRMA 3: (Am J Dent 99 Feb, 4: ; 5-6.)

ARAûTIRMA 5: Manual ya da otomatik yolla
dezenfeksiyonu yapılan fiberoptik endoskoplardaki kalıntı seviyesi ve toksisiste düzeylerini inceleyen bu araütırmada;

Farklı dezenfektanlar ard arda uygulandıùında
epidermal dokuya etkisinin incelendiùi bu araütırmanın özeti aüaùıda maddeler halinde verilmiütir.

• Bu saptamalar için hem manuel hem de otomatik dezenfeksiyon metotları kullanılmıü ve endoskop kullanımdan önce distile su ile yıkanmıütır.

• 3 yaülarında farelerin karın bölgeleri tıraü edilmiü
ve üst deri bir kimyasal ile çıkarılmıü.
• Fareler 24 saat süreyle dinlenmeye bırakılmıü.

• Gluteraldehit kalıntı seviyelerinin tespiti için likit
kromatogrofi ve spektrofotometrik yöntemler kullanılmıütır.

• Piyasada bulundukları halleri ile iyodofor, çamaüır suyu, sentetik fenoller, fenolik alkoller ve gluteraldehit günde 8 kez olmak üzere 2 gün farelere
sprey olarak uygulanmıü.

• 92 ölçüm sonucunda manuel dezenfeksiyon sonucu kalan gluteraldehitin otomatik dezenfeksiyona göre daha fazla ve daha deùiüken olduùu bulunmuütur.

• Uygulanan dezenfektanların her uygulamanın
ardından kurumasına özen gösterilmiü.

SONUÇ OLARAK

• Su spreylenen farelerle karüılaütırıldıùında dezenfektan denenen farelerin hepsinde bir takım epidermal deùiüikliklere rastlanmıü.
• Sonuçta oluüan kahverengi lezyonlarda kalınlaüma ve sertleüme görülmüü.
• Histolojik olarak epidermal deùiüiklik hipertrofiden epitel erozyonuna kadar artan üiddetlerde görülmüü.
SONUÇ OLARAK
• En az dozda zarar veren dezenfektan en çok zarar verene doùru sıralandıùında
* úyodoforlar,
* Sentetetik fenol preparasyonları,
* Çamaüır suyu,
* Fenolik alkoller
* Gluteraldehit spreyleri olarak sıralanmıülar.
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• Lokal olarak yapılan prosedürlerin geliütirilmesi
gerektiùi,
• Gluteraldehitin toksisite yaratan deùeri tam olarak saptanmadıùı için ek çalıümaların yapılması
• Klinik çalıümalarla zenginleütirilip daha kesin bir
sonuca varılması gerektiùi saptanmıütır.
ARAûTIRMA 6: (Crit Rev Toxicol 992, 22: 3-4: 43-74.)
Bu araütırmada gluteraldehitin insanlar ve hayvanlar üzerindeki toksik etkisi incelenmiütir. Bu çalıümayı özetleyecek olursak;
• Daha önceden yapılan çalıümalarda formaldehitin karsinojenitesi asetaldehit ve monoaldehitin
toksisitesi açıùa çıkarılmıü ancak gluteraldehitle ilgili bir takım bilgi eksikleri kalmıütır.
• Bu çalıümada gluteraldehitin davranıüı ile ilgili
boülukları ortaya çıkarılmakta ve ek olarak yapılabilecek kısa ve uzun vadede çalıümalar için öneriler getirilmektedir.
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• Özellikle solunum yollarında yarattıùı irritasyon,
potansiyel nörotoksisite ve geliüim üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler, gluteraldehitin zararlarını deùerlendirirken yardımcı olacaktır.
• Dispozisyon, metabolizma ve gluteraldehit mekanizması ile ilgili daha ileride yapılacak bir çalıüma, gluteraldehitin etki mekanizması için açıklayıcı olacaktır.
ARAûTIRMA 7: (Vet hum Toxicol 997 Dec, 39: 6:
340-6.)
Bu araütırmanın konusu biosidal gluteraldehit
solüsyonlarının bazikleütirilmesinin akut toksisite,
birincil irritasyon ve deri hassasiyetlerine etkisidir.
Bu çalıümada endoskopik aletler ve dental enstrumanlara % 2’lik gluteraldehit konsantrasyonunda
gluteraldehit ile soùuk sterilizasyon yapılmıütır
(ûekil 2).
672.*$
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• Fareye 5 dakika süreyle burun yolu ile 0.7 – 4.5
ppm konsantrasyonunda gluteraldehit verildiùinde duyu irritasyonu oluümuü.
• Farenin duyu fonksiyonlarını yarıya indiren doz
(RD50) 2.66 ppm olarak bulunmuü.
• Nazal toksisitenin saptanması için, fareler 2.6 ,
.0 ve 0.3 ppm konsantrasyonları ile gluteraldehit
buharına maruz bırakılmıü
• Bu iülem günde 6 saat olmak üzere 4, 9, 4 gün
süre ile uygulandı ve kobay fareler iülemden hemen sonra öldürüldü.
• Bir diùer grup fareye iyileüme deneyleri de yapılmıü,
• Farelere .0 ppm konsatrasyonunda gluteraldehit 4 gün süre ile verildi ve , 2 ve 4 hafta sonunda öldürülmüü,
• Kontrol gruplarına sürekli olarak filtre edilmiü temiz hava koklamıü,
• úlk lezyonlar soluk borusu epitellerinde 4 gün sonrasında 0.3 ppm ile ortaya çıkmıü.

S+± 

S+ ±

• Çok aùır histopatolojik deùiüiklikler 0. ppm dozun verilmesi ittikten 2 hafta sonra dahi gözleniyormuü.
%ø<26ø'$/
$.7ø9ø7(

ARAûTIRMA 8: Bu çalıümada olası farklı hazırlanıülara göre kullanıma hazır (bazik) GA solusyonu ile
stok (asidik) solusyon toksisitenin, deriyi tahriü
etme, deri hassasiyetini arttırma yönünden karüılaütırılması yapılmıütır.

SONUÇ OLARAK
• LD50 deneylerine göre, pH deùeri tam ayarlanmamıü olan solusyonun (UGA), kullanıma hazır solusyondan (BGA) daha toksik olduùu ortaya çıkmıü.
• Yapılan çalıümalar ve deneylerin sonucunda
tamponlu ve tamponsuz solusyonun genel olarak
benzer toksisite deri tahribatına yol açtıùı gözlenmiü.

SONUÇ OLARAK
• Arka arkaya LD50 dozuna maruz kalmıü farelerde üst solunum yolları tahribatları ortaya çıkmıü ve
bu dozun dahi maruz kalınması kabul edilemeyecek bir doz olduùu saptanmıütır.
ARAûTIRMA 9: (Pediatr Dent 990 Sep-Oct, 2: 5: 303-7.)
Bu araütırmanın konusu gluteraldehit ve formaldehitin zamana ve konsantrayona baùlı sitotoksisitesi’dir. Özetle;
• únsan fibroblast hücreleri 24 bölmeli platete her
iki kimyasalın dozları deùiütirilerek ve 4 saatte
kadar sürelerde büyütülmüü.
• Sitotoksisite, mitokondri dehidrogenaz enzimi
aktivitesinin etkinliùi ile ölçülmüü.

• Ancak tamponlu solusyonun daha çok korneal
tahribat potansiyelinin, tamponsuz solusyonun ise
deriyi tahrip edici potansiyelini daha yüksek olduùu bulunmuü.

• Formaldehitin sitotoksisite aralıùının çok dar olduùu (nontoksik ve toksik deùerler arasında çok az
bir aralık bulunması) ve zamanla toksisitenin çok
fazla alakalı olmadıùı bulunmuü.

ARAûTIRMA 8: (Toxicol Lett 994 Mar, 7:53-62.)

• Glıteraldehit için ise formaldehiti tersine çok geniü bir aralıkta toksisitenin varlıùına ve maksimum
deùere ulaüması için uzun süreli etkiye ihtiyaç duyulduùu bulunmuü.

Gluteraldehitin Fareler Üzerindeki Nazal ve Pulmoner Toksisitelerini inceleyen bu araütırmada;
GG
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ARAûTIRMA 10: (Invest Radiol 998 Oct; 33 (0):
730-3.)

hafif, orta ve belirli terimleri ile üç üekilde tanımlanmıütır.

Bir hastada gluteraldehit ile kontamine olmuü
endoskopik aletin sebep olduùu düüünülen yemek
borusu problemi yaüandıùı için, labaratuar fareleri ile gluteraldehitin yemek borusu üzerindeki etkilerini bulmaya yönelik bir çalıüma yapılmıütır.

SONUÇ OLARAK

• 0 fare 5 gruba ayrılmıü ve % 3.2 konsantrasyonda GA farklı sürelerle fareler üzerinde denenmiütir.
• Fareler öldürüldükten sonra yemek borusundan
alınan kesitler incelendi ve oluüan inflamasyonlar;
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• GA farelerin yemek borularına uygulandıùında
toksisiteye yol açmıütır.
• Buna dayanarak yemek borusunda endoskopi
yapılacak olan hastalarda özofajit ya da özofajial
prolemler ortaya çıktıùında, gluteraldehid kaynaklanma olasılıùının da göz önünde bulundurulması gerektiùi sonucuna varılmıütır.
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