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hydrogen peroxide-based that are affecting the broad
spectrum event; even bacterial endospores and not carrying
carcinogenic properties by contrast with alternative
disinfectants. This study performed to evaluate the success of
hydrogen peroxide vaporization technique, which is intended
NTD system to provide disinfection, on pseudomonas
aeruginosa lethalness and distribution force of the gas phase
in 1:4 scale of actual size ICU miniature experimental setup.
As a result of experiments demonstrated that hydrogen
peroxide vaporization is effective only in visible areas,
remains incapable to reach the closed areas such as the
drawer or bottom of the objects that are found in the
environment.

Özetçe
Hastane
enfeksiyonu
olarak
bilinen
nozokomiyal
enfeksiyonlar birer sağlk sorunu olup son yllarda önemi
hzla artmştr. Yaplan çalşmalar sonucu, otomatik
dezenfeksiyon robotlar olan NTD sistemlerin patojenik
mikroorganizmalarla mücadelede önem arz ettiği ve yeni
enfeksiyon oluşma riskini de azalttğ belirtilmiştir. Güvenli ve
etkin bir keşif adna çalşmalarn devam ettiği bu sistemler,
bakteri endosporuna dahi etki eden geniş spektrumlu
etkinlikte olup alternatif dezenfektanlarn aksine karsinojenik
özellik taşmayan hidrojen peroksit tabanldrlar.
Bu çalşma, hidrojen peroksit buharlama tekniği ile
dezenfeksiyon sağlamay amaçlayan NTD sisteminin,
pseudomonas aeruginosa üzerindeki öldürme etkisi ve gaz
faznn ortamdaki yaylm gücünü değerlendirme amacyla,
1:4 orannda minyatürize edilmiş yoğun bakm deney
düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. Yaplan deneyler sonucunda
hidrojen peroksit buharlama tekniğinin yalnzca görünür
yüzeylerde etkili olup, çekmece gibi kapal alanlara ve
ortamda bulunan cisimlerin altna ulaşmakta yetersiz kaldğ
tespit edilmiştir.

Keywords — nosocomial infection, environmental
disinfection, hydrogen peroxide vaporizing, pseudomonas
aeruginosa, miniature ICU.

1. Giriş
Epidemiyolojik olarak önemli patojenik mikroorganizmalarn
sağlk tesisi çevresel yüzeylerinde kolonize olmas
nozokomiyal yani hastane enfeksiyonlarna sebep olmaktadr
[1,2]. Bu patojenik mikroorganizmalar uzun süre canllklarn
devam ettirebilmekte, el ile temas sonucu kontamine olmuş
nesneler ve hava, doğrudan veya dolayl olarak transmisyonda
önemli rol oynamaktadr [3]. Ayrca antibiyotiklere karş
dirençli olmalar sebebiyle kuaterner amonyum veya klor
esasl silme işlemleri ile yaplan rutin temizleme yöntemleri
[4] >% 50 orannda yetersiz kalmakta ve bir sonraki hastann
enfeksiyon riskini arttrmaktadr [5]. Yetersiz hijyen
koşullarnn sebepleri arasnda, kullanlan dezenfektann eşit
dağlm ve doğru temas süresinin ayarlanamamasnn yan
sra, eğitim eksikliği ve zaman kstlamas da yer almaktadr
[6-8]. Sağlk tesisleri içerisinde en büyük riski yoğun bakm
üniteleri ve buradaki hastalar taşmaktadr [9,10]. Tüm bu
olumsuz gelişmeler sonucu sağlk tesisi çevresel yüzeylerinde
kolonize olmuş patojenik mikroorganizmalar ve nozokomiyal
enfeksiyonlar ile savaşmada otomatik dezenfeksiyon robotlar
olan no-touch dezenfeksiyon (NTD) sistemlerinin önemi hzla
artmştr. Yaplan çalşmalar sonucu, otomatik dezenfeksiyon

Anahtar Kelimeler — nozokomiyal enfeksiyon, ortam
dezenfeksiyonu, hidrojen peroksit buharlama, pseudomonas
aeruginosa, minyatür yoğun bakm.

Abstract
Hospital-acquired infections also known as nosocomial
infections are health problem and their importance has
increased swiftly in recent years. As a result of investigations
remarked that NTD robots which are automatic disinfection
systems become more of an issue in the fight against
pathogenic microorganisms and reduce the risk of new
infections occur. Researchers continue to work on behalf of a
safe and efficient exploration of these system s which are
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robotlarnn yeni enfeksiyon oluşma riskini de azalttğ
belirtilmiştir [11]. NTD sistemler rutin temizleme ile paralel
yürütülmeli, cihaz çalştrlmadan evvel dezenfekte olacak
ortamn çöp ve kalntlarndan arndrlmas gerekmektedir.
NTD sistemler bakteri endosporuna dahi etki eden geniş
spektrumlu etkinlikte olup, alternatif dezenfektanlarn aksine
karsinojenik özellik taşmayan hidrojen peroksit tabanldrlar
[12]. Rutin temizleme yöntemlerinden daha etkin bir
dezenfeksiyon
sağlamay
amaçlayan
bu
sistemler,
dezenfeksiyon şartna uygun ortam nemi ve scaklğ
ayarlandktan sonra %30’luk hidrojen peroksit sulu
solüsyonunu starak yaklaşk 1 mikron boyutlarndaki gaz
fazn elde etmekte ve dezenfekte olacak ortamn hacmine
uygun miktardaki hidrojen peroksit buhar salnmn
gerçekleştirmektedir [13]. Portatif NTD robotlar belirli
parametreler girildikten sonra insan müdahalesine gerek
duymadan yerleştirildiği ortamda dezenfeksiyon işlemini
gerçekleştirebilmektedirler. Bu işlem esnasnda yaplmas
gereken tek şey; ortamda bulunan pencere, kap ve
havalandrma gibi açklklarn kapatlmasdr. Yaplan baz
çalşmalar, hidrojen peroksit buharlama yöntemiyle yaplan
ortam dezenfeksiyonunun >6log10 orannda mikroorganizmaya
etki edebildiğini gösterirken [14], farkl çalşmalar hidrojen
peroksit buharnn yalnzca görünür yüzeylerde etkili olup,
çekmece gibi kapal alanlara ve ortamda bulunan cisimlerin
altna ulaşmakta yetersiz kaldğn belirtmiştir [15].

kaldrmaktr. Gerek yoğun bakm ünitesi gerekse
dezenfeksiyon açsndan ayn şartlar sağlandğ sürece kolay

müdahale edilebilecek ve kolay gözlemlenebilecek bir

ortamda deneyleri gerçekleştirmek, zamandan ve maliyetten
tasarruf sağladğ gibi, ergonomi ve çevre sağlğ açsndan
çok daha elverişli bir konum sağlamş, açk sonuçlar elde
edilmiştir. Tüm bunlardan yola çkarak hidrojen peroksit
buharlama sistemi ile dezenfeksiyon sağlamay amaçlayan
otomatik robotlarn validasyon çalşmalar araştrlmş,
metreküp başna 6 ml kimyasal harcandğ saptanmştr [17].
Bu sebeple 1:4 orannda minyatürize edilmiş yoğun bakm
ünitesi 1 metreküplük pleksiglas içerisine yerleştirilmiştir.
(Şekil 1). Yoğun bakm ünitelerindeki havalandrma sistemini
simüle etme amaçl, odann tavanna aspiratör sistemi
kurulmuş ve üzerine esnek alüminyum baca monte edilmiş,
dezenfeksiyon işlemi esnasnda ortama verilecek hidrojen
peroksit buharnn eşit olarak sirküle edilebilmesi için CPU
fanlar pleksiglasn bir yüzüne monte edilmiş, son olarak
hidrojen peroksit buharnn ortama girişini sağlama amacyla
hortum bağlants açlmştr. (Şekil 2).

Buharlama tekniği ile gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemi,
dezenfektann ortama salndktan sonraki yeterli maruziyetine,
ortamdaki malzeme materyalleri ile olan uyumuna ve
dezenfekte olacak ortamn nem ile scaklğna bağldr [16].
Bu çalşma, hidrojen peroksit buharlama tekniğinin,
nozokomiyal enfeksiyona sebebiyet veren pseudomonas
aeruginosa bakterisi üzerindeki öldürme etkisi ve gaz faznn
ortamdaki yaylm gücünü değerlendirme amacyla, 1:4
orannda farkl materyaller ile minyatürize edilmiş yoğun
bakm deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. %30’luk
hidrojen peroksit sulu solüsyonu stlarak ortama gaz faznda
verilmiş, 5 dakika ve 15 dakika olmak üzere farkl sürelerde
ortamda bekletilerek dezenfeksiyon işlemi tamamlanmştr.
Yaplan deneyler sonucunda hidrojen peroksit buharlama
tekniğinin yalnzca görünür yüzeylerde etkili olup, çekmece
gibi kapal alanlara ve ortamda bulunan cisimlerin altna
ulaşmakta yetersiz kaldğ hem biyolojik hemde kimyasal
açdan tespit edilmiştir.

Şekil 1: 1:4 oranndaki hasta yatağ, hasta baş monitörü ve
hasta yemek masas.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Deney Düzeneği Yapm Aşamas
Bu çalşmada hidrojen peroksit buharlama tekniğinin ortam
dezenfeksiyonundaki etkisinin değerlendirilmesinin yoğun
bakm ünitesi içerisinde gerçekleştirilme amac, nozokomiyal
enfeksiyon orannn yoğun bakm ünitelerinde daha yüksek
oluşu, burada yatan hastalarn duyarllğ ve immün sistem
yetersizliği ile bu ünitelerin daha kompleks, temizlenmesi güç
yerler oluşudur. Değerlendirmelerin gerçek bir yoğun bakm
ünitesinde yaplmasndan ziyade 1:4 orannda minyatürize
edilmiş bir yoğun bakm ünitesinde yaplmasnn amac ise,
hastanelerdeki yoğun bakm üniteleri yetersizliği sonucu
yüksek devir daimden kaynaklanabilecek zaman kstlamas,
deneylerin elverişli ortamda gerçekleştirilememe ihtimali,
müdahaleler ve gözlem kstlamas gibi dezavantajlar ortadan

Şekil 2: 1:4 oranndaki yoğun bakm ünitesi.
2.2. Psödomonas Aeruginosa
Nozokomiyal
enfeksiyona
sebep
olan
patojenik
mikroorganizmalar arasnda yer alan psödomonas aeruginosa,
antibiyotiklere karş dirençli olmas ve enflamasyon ile sepsis
gibi ciddi sorunlara neden olmasyla bilinen önemli bir
bakteridir. Yaplan araştrmalar sonucu psödomonas
aeruginosann hastane yoğun bakm ünitelerinde bir önceki
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3. Sonuçlar ve Tartşma

hastadan bulaşma ve/veya yeniden oluşma oran %40 olarak
belirtilmiştir [18]. Hidrojen peroksit buharlama tekniğinin
ortam dezenfeksiyonundaki etkisi bu bakteri üzerinde
değerlendirilmiştir. -80°C’de saklanan suştan alnan bakteri
1000 mikro litre TSB içerisinde dilüe edilmiş, içerisinden
alnan her 10 mikro litre TSA’l farkl petri kaplarna yaylarak
37°C de bir gece inkübe edilmiştir. Her yeni deney için beş
farkl petri kab kullanlmş, bunlardan bir tanesi stok olarak
ayrlrken diğer dördü iki adet 5 dakika ve iki adet 15 dakika
olmak üzere farkl dezenfeksiyon sürelerine maruz
braklmştr. İşlem sonunda stok olarak ayrlan petri kab ve
farkl sürelerde dezenfeksiyon işlemi görmüş petri kaplar
arasnda kyas yaplarak hidrojen peroksit buharlama
tekniğinin biyolojik etkisi değerlendirilmiştir. Dezenfeksiyon
işlemi sonrasnda 4 işlem görmüş 1 de stok olarak ayrlmş 5
petri kabndan alnan her bir koloni 5’er defa 1000 mikro
litrelik TSB içerisinde dilüe edilerek yeni TSA’l petrilere
yaylmş, bir gecelik inkübasyondan sonra saym işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Hidrojen
peroksit
buharlama
tekniğinin
ortam
dezenfeksiyonundaki etkinliğini değerlendirme amaçl yaplan
çalşmalar sonucu, hidrojen peroksit gaz faznn yalnzca
görünür yüzeylerde etkili olduğu, çekmece gibi kapal alanlara
ve ortamda bulunan cisimlerin altna ulaşmakta yetersiz
kaldğ kantlanmştr. Şekil 4’te görüldüğü üzere gaz faz,
hasta yatağ üzerine yerleştirilmiş petri kabnda etkiliyken,
odann köşesinde duran hasta baş monitör rafndaki petri
kabnda ise etkisini yitirmiştir. Hidrojen peroksit buharnn
tembel bir gaz olmasnn yan sra, stlarak eldesi akllara
kimyasal yapsnn zarar görebileceğini de getirmektedir. Bu
sebeple içeriye verilen ilk buhar daha etkili olup yakn
bölgelerdeki bakteriler üzerinde öldürücü etki gösterebilirken,
süre geçtikçe öldürücü özelliğini kaybetmiş olabileceği
düşünülmektedir.
Ortamn hidrojen peroksit buhar salnmndan sonra farkl
dezenfeksiyon sürelerine maruz braklmas sonucu 15
dakikalk bekleme süresinin 5 dakikaya kyasla daha letal
etkiye sahip olduğu da yine ayn şekilde gösterilmiştir. (Şekil
4). Fakat dezenfeksiyon maruziyet süresinin artmasnn daha
verimli sonuçlar verebileceği gibi bir yorum çkartmak
mümkün değildir. Bu süre doğru bir şekilde ayarlanmal, aksi
takdirde ortamda bekletilen gaz faznn bir süre sonra nemi
arttrmas sonucu bakteriler üzerinde ters etki yarattğ
gözlemlenmiş, bu petri kaplar sonuçtan bağmsz tutulmuştur.

Ek olarak hidrojen peroksit buharnn ortamdaki yaylm gücü,
hidrojen peroksit ile etkileşime geçtiğinde renk değiştiren
kimyasal indikatör kağdnn odann farkl alanlarna
yerleştirilmesi ile her deney sonunda farkl bölgelerdeki farkl
renk değişimleri gösterilmiş, buhar yaylm gücü tespit
edilmiştir.
2.3. Dezenfeksiyon İşlemi
Dezenfeksiyon işlemi başlangcnda deney düzeneğinin nem
ve scaklk ölçümü yaplmş, uygun koşullar olan %30-35 lik
nem ve 24-26°C scaklk sağlandktan sonra petri kaplar ve
indikatör kağtlar düzenek içerisine yerleştirilmiştir. (Şekil 3).

Şekil 4: Farkl dezenfeksiyon sürelerinin farkl yerlerdeki petri
kaplarna etkisi
Şekil 3: Petri kaplar ve indikatör kağtlarnn deney
düzeneğine yerleştirilmesi

Hidrojen peroksit buharnn ortamdaki yaylm gücünü
değerlendirme amaçl kullanlmş olan, hidrojen peroksit ile
etkileşime geçtiğinde renk değiştiren kimyasal indikatör
kağdnn odann farkl alanlarna yerleştirilmesi ile her deney
sonunda farkl bölgelerdeki farkl renk değişimleri
gösterilmiştir. (Tablo 1&2). Tablo 1’de 5 dakikalk
dezenfeksiyon süresi sonucu ortamn hidrojen peroksit buhar
ile maruziyetinin hangi bölgeye ne kadar ulaştğnn açk bir
kant iken Tablo 2, 15 dakikalk maruziyetin sonuçlarn
göstermektedir. Açkça görüldüğü üzere hidrojen peroksit
buhar, her ne kadar 15 dakikalk sonuçlarda daha belirgin
renk değişimlerine sebep olduysa da, çekmece içi, hasta
yemek masa bacağ ve hasta yatağ alt iskeleti gibi yerlerde
yeterli etkinlik gösterememiştir. Görünür yüzeyler olan hasta
baş monitör üzeri ve hasta yatağ kol içindeki renk

Bir hasta yatağ üzeri, bir de hasta baş monitör raf olmak
üzere iki farkl yere iki farkl petri kab yerleştirilmiştir.
İndikatör kağtlar ise; hasta yatağ kol içi, hasta yatağ alt
iskeleti, hasta baş monitör üzeri, çekmece içi ve hasta yemek
masa bacağ olmak üzere 5 farkl yere yerleştirilmiştir. Deney
düzeneğinin havalandrma açklğ kapatlmş, 6 ml’lik
hidrojen peroksit sulu solüsyonu stlarak ortama buhar olarak
verilmiş ve fanlar yardmyla düzenek içerisinde sirkülasyon
sağlanmştr. Daha sonra buharlama işlemi durdurularak 5 ile
15 dakikalk maruziyet süreleri tamamlanmş ve havalandrma
bacas yardmyla düzenek havalandrlmştr.
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[9]

Çekmece içi

Hasta yemek
masa bacağ

[8]

Hasta yatağ
alt iskeleti

Tablo 1: 5 dakikalk dezenfeksiyona maruz kalmş farkl
bölgelerdeki indikatör kağtlarnn renk değişimi.
Hasta yatağ
kol içi

[7]

Hasta baş
monitör üzeri

değişiminin daha belirgin olduğu her iki tabloda da
gösterilmiştir.

[10]
[11]

1
2
3

[12]

4
5

[13]
[14]

Çekmece içi

Hasta yemek
masa bacağ

Hasta yatağ
alt iskeleti

Hasta yatağ
kol içi

Hasta baş
monitör üzeri

Tablo 2: 15 dakikalk dezenfeksiyona maruz kalmş farkl
bölgelerdeki indikatör kağtlarnn renk değişimi.

[15]

1

[16]

2
3
4
5

[17]
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