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Özet: GATA yanık merkezinde yatan hastalardan izole edilen 14 adet S.aureus 
suşuna karşı üç dezenfektanın etkisi incelendi. G/utara/dehiı, benzalkonyum klorür 
ve setav/onun on katlı su/andırımları, bakteri suş/armın farklı yogunluk/arı ile 1. 5 
ve 30 dakika karşı karşıya getirildi/er. Benza/konyum klorürün 1 :10000 su
/andırımının 30 dakikada; setav/onun 1 :100000 sulandırımının 5 dakikada ve gluta
raldehitin 1 :1000sulandırımının1 dakikada bakterisit etkili o/dugu saptandı. 

Ayrıca 14 izolatın Ofloxacin (OFX), Amikacin (AK). Cefoperazone (CFP), 
Cephradine (CE), Augmentin (AMC). Cefotaxine (CTX). Erythromycin (E) ve Cip
rofloxacin (CIP)'e karşı duyarlılıkları kontrol edildi. S.aureus suşlarınm %64.28'i 
CE"ye, %71.42'si AK ve C!P'e. %78.57"si AMC. E. ve CTX"e, %85.71 CFP'a, 
%92.85'i OFX'e dıcyarlı oldugu saptandı. 

The Investigation of the Effectiveness of some 
Disinfectans Against S. aureus Strains Isolated 

From Burns 
Summary: The effectiveness of three disinfecıants was investigated against 14 

S. aureus strain isolatedfrom the patientswho are hospita/ized in GATA burn center. 
The tenthfo/ded di/utions of glutaraldehyde, benzalconium ch/oride and cetavlon 
were lnixed dijferent densities of bacteria sırains for 1. 5 and 30 minutes. The bacteri
side ejfecı was identifiedfor 1:10000 dilution of B.ch/oride in 30 minutes,for 
1:100000 dilution of setavlon in 5 minutes and for 1:1000 dilution of glutara/dehyde 
in 1 minute. 

Additionally. the susceptibility ofıhe 14 isolates was examined against Ofloxa
cin (OFX). Amikacin (AK). Cefoperazone (CFP), Cephradine (CE), Augmentin 
(AMC) Cefotaxine (CTX). Erythromycin (E) and Ciprof/oxacin (CiP ). The suspec
ıibility percentages of the S.aureus strains were found as 64.28% ıo CE, 71.42% to 
AK and CIP, 78.57 % to AMC. E. and CTX. 85.71 % to CFP, 92.85 % to OFX. 
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GlR!Ş: 

Hastaların zayıf düşmelerine, 

orran1uı bilinçsiz ternizliğine ve mik
roorganiznıaların gelişen dirençlerine 
bağlı olarak hastane enfeksiyonlarının 
önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle 
an1eliyathanclcrde, yanık ıncrkezlerinde, 
yeni doğan servislerinde rastlanılan 
"hastane enfeksiyonları" ayrı bir uğraşı 
alanı oluşturmaktadır (1). Hastane en
feksiyonlarının kontrol altına 

alınmasında ortamın ve kullanılan alet
lerin dezenfcksiyoı:ıu çok önernli rol 
oynar. Dczenfeksiyonda kullanılan de
zenfektanların antimikrobiyal aktiyite
leri çok sayıda faktöre bağlı olarak 
değişiklik gösterir (2, 3, 4): 

Dezenfcks.iyonun derecesi, rnikroor
ganizrnanın konsantrasyonu ve inoku
lurn rniktarının sabit kalması 

koşuluyla, sıcaklıkla artar. Dezenfektan 
konsantrasyonuyla mikroorganizma 
ölümü arasında daima doğrusal bir ilişki 
vardır. 

PH değişmeleri dezenfektanın aktivi
tesini etkiler. Asidik veya bazik dezen
fektanların iyonizasyon derecesi PH ya 
bağlıdır. 

Dezenfektanların kimyasal yapıları, 
fizikokimyasal özellikleri, 
çözünürlükleri, mikroorganizmaya pe
netrasyonda, hücresel reaksiyonlarda rol 
oynayarak kullanım özelliklerini ortaya 
koyar. 

Dezenfektan özelliklerine bağlı bu 
faktörler yanında, mikroorganizmaların 
yapıları, özellikleri, sporların varlığı, 
kontaminasyon derecesi, ınikroorganiz
ına-dezenfektan etkileşim süresi dezen
fektarnn aktivitesinde etkili unsurlardır. 

ABBASOGLU ve ark. 

Hastane enfeksi yoniarına neden olan 
mikroorganizrnaların başlıcaları S. au
reus, Proteus, Pseudomonas ve Kleb
siella türleridir (1). Başarılı antibakte· 
riyallerin birbiri ardına uygulama 
alanına konulmasına rağmen stafilokok 
enfeksiyonları klinik önemini halen ko
rumaktadır (5). 

S.aureus kolaylıkla üreyclıilen, 

lokal ve sisteınik enfeksiyonlara neden 
olan bir mikroorganizmadır. Özellikle 
yaralanmalar sonundaki bulaşmalarda 
sıklıkla izole edilebilmektedir. 
GÜRLER ve ark. sağlıklı kişilerin de 
normal boğaz florasında %20-40 
oranında bakterinin bulunabildiğini ve 
bu kişilerin portör olarak hastanelerde 
dolaşuğını kaydetmektedir (6). 

Erzurum'da gıda işleri ile uğraşan 
sağlam 243 kişinin; %25.5'unun bur· 
nundan, %28'inin tırnaklarından ve 
%4.l'inin de boğazından S. aureus'un 
izole edildiği bildirilmektedir (7). 
YÜCEL ve ark. Cerrahpaşa Hastanesi 
mutfağıııda çalışanların %22.9'unun 
boğazında, %21 'S'nin ellerinde S.aureus 
bulduklarım yayınlarnışlardır(8). 

GAT A Yanık Merkezinde yatan has
taların yaralarında, günlük yaşantımızda 
heryerde bulunabilen bu mikroorganiz
mayı araştırdik ve bu suşların dezenfek. 
tanlara ve antibiyotiklere duyarlılık du· 
ruınlarını inceledik. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

GATA Yanık Merkezinde yatan has
ıalardan izole edilen 14 adet S.aureus'un; 
mikroskobik, makroskobik, kültürel ve 
biyokimyasal özellikleri incelenerek 
tanısı kondu (9). Her bir örneğin 24 saat· 
lik kültüründen MacFarland 0.5 
yoğunluğundaki ve MacFarland 1 



ABBASOGLU ve ark. 

yoğunluğundaki süspansiyonu testlerde 
kullanılarak mikroorganizma konsant
rasyonunun dezenfektan aktivitesindeki 
rolü araştınldı. 

Etkisini araştırdığımız benzal
konyum klorür, sctavlon piyasadan 
sağlanırken, glutaraldchiıin %0. l'lik 
hazırlanmış süspansiyonu G.Ü. Tıp 
Fakültesi'nden almdı. 

Dezenfektanların ve antibiyotik 
disklerinin (Oxoid) suşlara etkileri 
Müeller Hinton Agar (Difco, 38 g/lt.) 
besiyerinde çalışddı (10). 

Çalışmamızda benzalkonyum 
klorür, sctavlon, glutaraldehit'in 10 
katlı sulandınmlarının 1,5 ve 30 dakika 
içindeki etkileri, suşlann iki farklı 
yoğunluğu üzerinde araştınldı. 

Araştırmamızda üç dezenfektan 
10-l'den J0-7'ye kadar distile su ile su
landınldı. İki seri halinde hazırlanan bu 
dilusyonların bir serisine 24 saatlik 
S.aureus suşlarmdan, MacFarland 0.5 
yoğunluğundaki; diğer serisine MacFar
land l yoğunluğundaki süspansiyonu 
inokule edildi. l dakika, 5 dakika ve 30 
dakika sonra bu dilusyonlardan katı be
siyerine pasajlar yapılarak 37oClik etüve 
kaldmldı. 24 saat sonra petriler kontrol 
edilerek dezenfektanların etkileri sap
tandı. 

Ayrıca 14 S.aureus suşunun OFX, 
AMC, CE, E, CTX, CIP ve CFP'a karşı 
duyarWık:ları Disk difüzyon yöntemiyle 
araştırıldı (10). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Benzalkonyum klorür, çok kul
lanılan bir dezenfektandır. Plastik mad
delere yapışır, sabunla etkisi gider. Or-
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ganik materyalde akli vitesi çok düşer (2, 
3). Bazı mikroorganizmalar bu maddeye 
direnç kazanmışlardır (ll). Etkili ve 
geniş spektrumlu glutaraldchilin denna
tite neden olduğu, bu yüzden sadece alet
lerin dezenfeksiyonunda kullanıldığı bi
linmektedir. Geniş spektrumlu oluşu ve 
aletlere yapışmaması çok kul
lanılmasına neden olur (3). Hastanelerde 
en fazla kullanılan seıavlon da geniş 
spektrumludur (2). 

PVC yer döşemelerinin dezenfek
siyonuyla ilgili bir çalışmada, bazı de
zenfektanlar belirli konsantrasyon ve 
sürede, belirli mikroorganizmalarla 
karşılaştırılmış ve bu mikroorganizma
ların üremediği süre saptanmıştır (12). 

Cremieux, A.1,; dezenfektanların to
lerans, toksisile tayinlerinde kullanılan 
testlerin koşulları belirlenmiş olduğu 
halde antimikrobial aktivitelerinin 
ölçülmesinde standard bir yöntemin uy
gulamaya konmadığını bildirmiştir 

(13). Yazar aynca, in vitro testlerde mik
roorganizmanın ölmesinde dezenfek
ıamn etkileşim süresi ve özel bazı mik
roorganizmalara aktivitesinin deneysel 
olarak çalışıldığını, testler sonunda çoğu 
zaman dezenfektanların etkinliklerinin 
klinik değerlendirilmesinin yapıla

mayacağını ancak etkinin klinik kul
lanımla kimyasal yapılar arasındaki 
ilişkiyi gösterecek şekilde 

sonuçlandığuu ifade etınektedir. 

Araştırmamızda belirli koşullarda 
kullandığımız benzalkonyum klorür ve 
setavlon ıo-ı, ıo-2, ıo-3 dilusyonlarda 
ve l dakikada tüm suşlara etkili bulun
muştur. 

14 S.aureus suşunun iki farklı 

yoğunluktaki süspansiyonlarına benzal-

. 
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konyum klorür, glutaraldehit ve setavlo
nun 1,5 ve 30 dakikadaki etkileri Tablo 
1, 2 ve 3'de gösterilmiştir. 

1. DAKiKADA; Benzalkonyum 
klorür ıo-4 dilusyonda sadece 3 şuşa etki 
etmemiş, ıo-5 dilusyonda ise sadece 4 
şuşa etki etmiştir. 10-6 ve ıo-7 lik dilus
yonlarının etkisiz olduğu görülmüştür. 

Setavlon ise l0-4 dilusyonda tek 
suşa etkisiz, lQ-5 dilusyonda 2 suşa etki
siz, 1 suşun da az yoğun olanına etki 
ederken, yoğun olanına etkisiz 
görülmüştür. 10-6 da 2 suşa etki etmiş, 
10-7 de hiç etkisi kalmamıştır. 

Glutaraldchit, 10-4 de tamamen etki
sizdir. Ayrıca 10 günlük bir beklemeden 
sonra uygulanan testde en konsanrte hali 
bile etkili olamamıştır. 

5. DAKİKADA; Bcnzalkonyum 
klorürün 10-4 deki etkisi bir suşda daha 
görülmüşlür. ıo-5 deki etki de daha 
artmıştır. Burada bakteri yoğunluğuna 
bağlı etki farkı saptanmıştır. 

Setavlonda da bazı suşlara etkinin 
artuğı görülmektedir. ıo-6lık dilusyon
da daha da etkili bulunmuştur. 

30. DAKiKADA; Dezenfektanların 
etkisinin zamanla oranlı artmış 

olmasıyla birlikte, hiçbir değişiklik ol
mayan suşlar da görülınüştür. ıo-7 dilu
syonda üreme tüm suşlarda 

görülmüş tür. 

SAMASTI ve ark. el temizliğinde 
%1 savlan, %0.1 benzalkonyum klorür 
ile 2 dakika ovalanarak etki kontrolü 
yapmışlar; yıkama öncesi ve yıkama 
sonrası sayılan kolonilerde azalma 
görülmekle birlikte kişiden kişiye 

farklılıkların olduğunu bildirmişlerdir. 

ABBASOGLU ve ark. 

Ayrıca bcnzalkonyum klorürün Gram 
negatif bakterilere etkili olmadığını be
lirtmişlerdir (il). 

KUŞT!MUR ve ark. 18 adet S. au
reus suşunun 1/5000'lik benzalkonyurn 
klorür ile %58'inin 5 dakikada öldüğünü 
bildirmişlerdir (14). 

DiKER ve ark. benzalkonyum 
klorürün l/50000'inin 5 dakikada 
C.jejuni kolonilerini öldürdüğünü be
lirtmişlerdir (15). 

YÜCE ve ark. ise benzalkonyum 
klorür ve setavlonun tüberküloza etkisiz 
olduğunu yayınlamışlardır (16). 

Araştırmamız sonunda; izole edilen 
S.aureus suşlarına bcnzalkonyum 
klorürün kullanılan konsantrasyondaki 
etkisi %78.57, daha sulandırılmış mik
tarlarının etkisi %28.57; Setavlonun 
10-4 deki etkisi %92.85,10-5 deki etkisi 
%75, 10-6 daki etkisi %14.30 olarak 
saptanmıştır. 

Benzalkonyum klorürün iki kon
santrasyondaki etki farkları Z-testi ile 
kontrol edilmiş, yapılan hesaplamalar 
sonunda fark istatistik olarak önemli bu
lunmuştur (P<0.05). 

Setavlonuiı 10-4 ve lQ-5 lik konsant
rasyonlarının etkileri arasındaki fark Z 
testi ile kontrol edildiğinde, farkın ista
tistik olarak önemli olınadığı; fakat 10-4 
ve ıo-6 lık konsantrasyonlarındaki etki
leri arasındaki fark aynı yöntemle ince
lendiğinde, farkın , istatistik olarak 
önemli olduğu görülınüştür (P<0.05). 

S. aureus suşlannın denenen anti
biyotiklere duyarlılığı ve bu suşların ne 
kadar dirençli olduğu Tablo 4'de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 3 • iZOLE EDiLEN S. AUREUS SUŞlARINA DEZENFEKTANlARIN 30 DAKiKADAKi ETKiSi 
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TABLO 4 - S. AUREUS SUŞLARININ ANTiBİYOTİKLERE DUYARllllGI 

ANIİBİYOTiK sus • .. 
DİRENC!.IUK 

SUŞNO ooı. ıwr:. fj{ CE E cıx Cll' CFP •i. 
+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 12.50 

2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 o 
3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 o 
4 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +3 +2 12.50 

5 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 o 
6 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 12.50 

7 +3 +l +2 +3 +3 +3 +3 +4 12.50 

8 +1 +3 +3 4 +1 75 

9 +2 +4 +2 +3 +3 +4 +3 +3 o 
10 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +3 o 
11 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 12.50 

12 +2 +3 +l +3 +2 50 

13 +2 +3 +1 +2 +2 50 

14 +2 +3 62.50 
ANTİBİYOTİK 

92.85 78.57 71.42 64.28 78.57 78.57 71.42 85.71 ETKİNLİK 
% 



ABBASOGLU ve ark. 

Suşların %92.85'i OFX'e, %64.28'i 
CE'e duyarlı bulunmuştur. Aynca 
%71A2'si AK'e, CIP'c; %78.57'si 
AMC'c, E'e ve CTX'e; %85.71' i de 
CFP'e duyarlı olduğu tespit edilmiştir. 

MAMAL ve ark. izole ettikleri 
S.aurcus suşlarının %96'sının Eritro
misine, %34'ünün Amoksiline duyarlı 
olduğunu (17); GÜRLER ve ark. S. au
reus izolatlannın %89'unun Ollaksozine 
(6), ÖZKUYUMCU ve ark. %9l'inin 
Amikasinc, o/o58'inin Eritromisine 
duyarlı olduğunu bildirmişlerdir (18). 14 
S .aureus suşunun sekiz antibiyotiğe 
duyarlılığı incelendiğinde 8, 12, 13 ve 
14 numaralı suşların oldukça dirençli 
suşlar olduğu; 2, 3, 5, 9 ve 10 numaralı 
suşların %0 dirençWikle oldukça duyarlı 
suşlar olduğu görülmüştür. !, 4, 6, 7 ve 
11 numaralı suşlann dirençlilikleri ise 
%12.50 oranında saptanmıştır (Tablo 
4). 

Çeşitli çalışmaların sonuçlarından da 
görüldüğü gibi mikroorganizmaların an
tibiyotiklere duyarlılığı değişmektedir. 
Bu nedenle de dezenfektanların etkilerin
de suşlara göre farklılıklar görüle
bilmektedir. Ayrıca dezenfektanın etki 
etmesi için belli bir müddet yüzeyle 
temasının gereği de çalışmamızda 
gözlenmiştir. Bu sonuçların, ilgili 
yüzeyin kontaminasyon derecesine de 
bağlı olarak oluştuğu bazı suşlarda da 
olsa kendini göstcrınişıir. 

Stafilokoklar, sporsuz bakterilerin 
çoğuna oranla çevre koşullarına oldukça 
dayanıklıdırlar. Kuru materyallerde haf
talarca canlı kalabilirler. Birçok suşlan 
sıcaklığa ve dezenfektanlara çok 
dayanıklıdır (4). Çalışmamızda, suşlara 
bağlı olarak farklı sonuçların ortaya 
çıktığı gözlenmiştir. 
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Dezenfektanlarla karşılaştırılan 

suşların kısa bir sürede tümünün 
üremediği etkili konsantrasyonun 10-3 
olduğu saptanmıştır. Bu konsantrasyon 
benzalkonyum klorürde sadece aletlerin 
temizliğinde önerilen oldukça yoğun bir 
dozdur. Diğer dilusyonlar çok titizlikle 
uygulansalar bile, mikroorganizma 
özellikleriyle yakından ilgilidir. 

Bunun yanısıra, izole edilen 
S.aureus suşlarının antibiyotiklere 
oldukça duyarlı olduğu görülmektedir. 
Fakat yaralardan izole edilebilmesi bak
terilerin dirençliliği dışında kalan konu
lara dikkati çekmektedir. S.aureusun her 
ortamda yaygın olduğu kabul edil
diğinde, riskli hastaların özel bakımı, 
portörlerle temasın engellenmesi, çevre 
ve aletlerin dezenfeksiyonun bilgili uy
gulayıcılar tarafından uygun 
yapılmasının gereğini ortaya koymak
tadır. 
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