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Cerrahi aletlerin dekontaminasyonu sterilizasyon veya dezenfeksiyon flekillerinden
birisi ile gerçeklefltirilebilir. Dezenfeksiyon baz› bakteriyel sporlar d›fl›nda tüm mik-
roorganizmalar›n güvenilir bir flekilde inaktive edildi¤i ifllemdir (1). Bunlar aras›nda
HIV ve HBV de bulunmaktad›r. Sterilizasyon daha kat› bir ifadedir ve bakteriyel
sporlarda dahil tüm mikroorganizmalar›n komplet eliminasyonu ve destrüksiyonu-
dur.

Ürolojideki sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalar› di¤er cerrahi kliniklerinkin-
den farkl› de¤ildir. Ancak son y›llarda ürolojinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon ge-
reksinimi endoskopik instrümanlara yönelmifltir. Çünkü teknolojik geliflmelerin bir
sonucu pek çok ürolojik aç›k cerrahi giriflim yerini endoskopik, hatta laparoskopik,
yöntemlere b›rakm›flt›r.

Pek çok ürolojik instrüman bas›nç alt›ndaki buhar (otoklav) ile sterilize edilebilir ve-
ya tek kullan›m sonras› at›labilir. Otoklavlar için önerilen sterilizasyon süreleri 121
°C’de 15 dakika veya 134 °C’de 3 dakikad›r. Bununla birlikte fleksibil fiberoptik sis-
toskop ve rijid üreteroskoplar gibi baz› ›s›ya labil instrumanlar 55-60 °C üzerindeki
›s›lara dayan›ks›zd›rlar ve bu nedenle ›s› ile sterilizasyona veya dezenfeksiyona uy-
gun de¤illerdir (2). Bu tür instrumanlar›n rutin sterilizasyonu da zorunlu de¤ildir,
yüksek seviyede dezenfeksiyon bu amaç için yeterli olabilmektedir. Ayr›ca ard›fl›k
hastalarda kullanmak gerekebilece¤inden zaman aç›s›ndan da pratik gözükmemekte-
dir. Bunun yan›s›ra çok iyi temizlenmifl sistoskoplarda birkaç bakteriyel spor (clost-
ridal veya bacillary) kalmaktad›r ve bu organizmalar sistoskopi sonras› görülen üri-
ner infeksiyonlar›n etkenlerinden de¤illerdir. Bu instrumanlar›n kimyasal dezenfek-
siyonu bu nedenlerle tek pratik çözüm olarak gözükmektedir.
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Ürolojide kullan›lan endoskopik instrümanlar›n yüksek seviyede dezenfeksiyonu s›-
ras› ile temizleme, banyo ve durulama olmak üzere üç aflamada gerçekleflmektedir: 

Endoskoplar›n Temizlenmesi

Dekontaminasyon iflleminin en önemli aflamas› instrumanlar›n deterjan ile tam ola-
rak temizlenmesidir. Bu ifllem endoskoplar›n kullan›lmas›ndan hemen sonra yap›l-
mal›d›r. Endoskoplar›n temizlenmesinin iki önemli yarar› vard›r: Birincisi bu ifllem
ile organik debrisler at›lmaktad›r. Proteinler dezenfektanlar için fiziksel bir bariyer
olufltururlar ve mikroorganizmler ile etkileflime geçerek dezenfektanlar›n etkilerini
azaltabilirler. ‹kincisi ise temizleme ile birlikte mikroorganizmalar fiziksel olarak
uzaklaflt›r›lmaktad›r. Sadece tam bir temizlik yap›lmas› ile 68 kontamine endoskop
bölgesinden 66 s›nda tespit edilebilir organizmalar›n tümü elimine edilmifltir (3). 

Dezenfektan Seçimi

Pekçok dezenfektan, afl›nd›r›c› (corrosive) olmalar› veya virüsidal aktivite gösterme-
meleri nedenleri ile endoskoplar›n dezenfeksiyonu için uygun de¤illerdir. Bugün için
glutaraldehit endoskoplar›n yüksek seviyede dezenfeksiyonunda yayg›n olarak tercih
edilen kimyasal üründür. Glutaraldehit satüre bir dialdehittir. Genel olarak asidik for-
mu sporisidal de¤ildir. Alkalilefltirici ajanlar ile pH s› 7.5-8.5 de¤erlerine yükseltil-
di¤inde (aktive edildi¤inde) sporisidal aktivite kazanmaktad›r (4). Genifl bir mikro-
organizma spektrumuna (mycobacteria, HIV ve HBV de dahil) etkilidir. Antimikro-
biyal aktivitesini mikroorganizmalar›n RNA ve DNA yap›lar›n› bozarak ve protein
sentezini etkileyerek gösterirler. Aktive edilmifl alkali glutaraldehitin (2 lik solüsyo-
nu vejetatif bakterileri 2 dakikadan daha k›sa sürede inaktive etmektedir. Glutaralde-
hitin ürolojide dezenfektan olarak yayg›n kabul görmesinin bir di¤er önemli nedeni
endoskoplara zarar vermemesidir. 

Di¤er bir aldehit, (10 luk Gigasept (formaldehit ve butan-1,4 dial / 2,5-dimethoxytet-
ra-hydrofuran) kabul edilebilir bir seçenektir. Daha az irritan bir aldehit oldu¤u söy-
lenmesine ra¤men personel sensitizasyon problemi glutaraldehitin yol açt›¤› ile ayn›
bulunmufltur. Kullan›c›lar Gigasept in potansiyel periferal nöropati etkisi aç›s›ndan
düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

Aldehitler ile görülen personel sensitizasyonu nedeniyle baz› üroloji üniteleri endos-
koplar›n› vejetatif bakterilerden ar›nd›rmak için quaternary amonyum bilefli¤ini taki-
ben (70 lik etilalkol içerisinde immersiyonu tercih etmifllerdir. Bununla birlikte eti-
lalkol glutaraldehite göre HIV ve HBV e karfl› daha düflük virüsidal etkiye sahip ol-
du¤undan bu kombinasyon sadece aldehitler ile dezenfeksiyon yap›lamad›¤›nda dik-
kate al›nmal›d›r. Alkol endoskoplarda kullan›lan epoksi sement ve plastiklere zarar
verebilece¤i için alkol içerisindeki bekleme süresi 5 dakikay› geçmemelidir. Ayr›ca
alkol yan›c› oldu¤undan diatermi yap›ld›¤›nda özel dikkat sarfedilmelidir. 
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Dezenfeksiyon ‹fllemi ve Temas Süresi

Tam bir temizlik sonras› endoskoplar içerisinde (2’lik alkali glutaraldehit bulunan
kapakl› bir kontainere al›n›rlar. Endoskoplar›n kanallar›na bir enjektör yard›m› ile ir-
rigasyon yap›lmal›d›r. HIV de dahil, pek çok virüsün (2’lik glutaraldehit taraf›ndan
1-2 dakika içerisinde inaktive edildi¤i görülmüfltür. HBV nin glutaraldehite duyarl›-
l›¤› konusunda çok az çal›flma vard›r. HBV, flempanze modeli ile kullan›lan bir ça-
l›flmada 10 dakika içerisinde inaktive oldu¤u rapor edilmifltir (5). Ördek HBV mode-
linde de (2’lik glutaraldehitin 10 dakikada inaktive etti¤i bildirilmifltir (6). 

Uygun antibakteriyel ve antiviral etki sa¤lamak için endoskoplar›n (2 lik glutaralde-
hit banyosunda en az 10 dakika bekletilmesi önerilmektedir (7). Üriner mycobacte-
rial infeksiyonlar nadirdir ve genellikle endoskopi öncesi tan› konulmakta veya en-
doskopik bulgulara göre flüphe edilmektedir. Bu tür durumlarda (2’lik glutaraldehit
içerisinde 1 saatlik bekleme süresi verilmelidir. ‹mmün sistemi bozuk olanlara yap›-
lacak endoskopik giriflim öncesi instrümanlar›n glutaraldehit banyo süresi 1 saate ka-
dar uzat›lmal›d›r. 

Aktive edilmifl alkali glutaraldehit solüsyonlar›n›n s›¤l›k ömrü (self-life) polimeri-
zasyon nedeniyle 14 gün kadard›r. Polimerizasyon ile glutaraldehitin antimikrobiyal
aktivitesinden sorumlu moleküllerinin aktif bölgeleri olan aldehit gruplar› bloke ol-
maktad›r. Glutaraldehitin antimikrobiyal aktivitesi kullan›m süresinin yan›s›ra dilüs-
yon ve organik stress gibi kullan›m özelliklerine göre de azalmaktad›r. Glutaraldehit
yüksek seviyede dezenfektan olarak kullan›ld›¤›nda minimum effektif konsantrasyo-
nu (1 ile 1.5 aras›ndad›r. Yüksek seviyede dezenfeksiyon beklenildi¤inde glutaralde-
hit konsantrasyonunun (1.5’in alt›na düflmemesine dikkat edilmelidir (8). Genel ola-
rak, endoskopi say›s› 100 ü aflt›¤›nda haftada bir veya daha s›k yeni glutaraldehit so-
lüsyonu haz›rlanmal›d›r. Daha iyisi glutaraldehitin antimikrobiyal aktivitesinin öl-
çülmesinde kullan›m süresini aflmaks›z›n kimyasal test çubuklar› kullan›lmal›d›r. 

Endoskoplar›n Durulanmas›

Glutaraldehit banyosundan ç›kar›ld›ktan sonra endoskoplar durulanmal›d›r. Bu amaç
için steril su kullan›lmal›d›r. Musluk sular›n›n kullan›lmas› uygun de¤ildir, çünkü en-
doskoplar›n yeniden kontamine olma riski vard›r. Gerekti¤i gibi durulanmayan en-
doskoplar personel ve hasta için istenmeyen etkiler gösterebilmektedir.

‹stenmeyen Etkileri

Aldehitler toksik ve irritand›r. Bugün için glutaraldehite 10 dakikal›k sürede maruz
kalma s›n›r› 0.02 ppm olarak belirtilmifltir (9). Tavandaki limit ise 0.05 ppm dir ve
bu de¤erlerde göz, solunum yollar› ve buruna irritan etkiler gösterebilmektedir. Epis-
taksis, allerjik kontakt dermatit, astma ve rinit gibi istenmeyen etkileri rapor edilmifl-
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tir. Glutaraldehit buhar›na maruz kalmay› en aza indirmek için sadece çok iyi hava-
land›r›labilen veya özel havaland›rmas› olan ortamlarda kullan›lmal›d›r ve mümkün
oldu¤unca az temas edilmeye çal›fl›lmal›d›r. Güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lamak
için glutaraldehit seviyesini gösteren dozimetrelerden yararlan›labilir. Glutaraldehit
ile temasta mutlaka eldiven giyilmelidir. Nitrile eldivenler çok iyi koruma sa¤-
lamalar›na ra¤men çok kal›nd›rlar. E¤er temas süresi 5 dakikay› geçmeyecekse nor-
mal lateks eldivenler kullan›labilir. Plastik önlükler giyilmeli ve glutaraldehit ile
direkt göz temas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
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