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ANKARAANKARA

Dezenfektanlar;Dezenfektanlar;
Patojen mikroorganizmaların Patojen mikroorganizmaların 
bulunduğu ya da bulunduğu ya da 
bulunmasından kuşku duyulan bulunmasından kuşku duyulan 
yerler ve kontaminasyon yerler ve kontaminasyon 
kaynağı olabilecek cihaz ya da kaynağı olabilecek cihaz ya da 
malzemeler için kullanılan malzemeler için kullanılan 
kimyasal maddelerdir.kimyasal maddelerdir.

Kullanılacak dezenfektanın seçimi birçok Kullanılacak dezenfektanın seçimi birçok 
faktöre bağlıdır. faktöre bağlıdır. 

Mikroorganizma türü, Mikroorganizma türü, 
Ortamın kirlilik durumu, Ortamın kirlilik durumu, 
Yüzey ve ekipmanın yapısı, Yüzey ve ekipmanın yapısı, 
Dezenfektanın kimyasal yapısı, Dezenfektanın kimyasal yapısı, 
MaliyetMaliyet

AmericanAmerican Association of OfficialAssociation of Official AnalyticalAnalytical
Chemist (Chemist (AOACAOAC))
GermanGerman SocietySociety forfor HygienHygien andand Microbiology Microbiology 
(Deutsche(Deutsche GesellschaftGesellschaft ffüürr HygieneHygiene undund
Microbiologie, Microbiologie, DGHMDGHM))
AssociationAssociation French of Normalisation French of Normalisation 
((AFNORAFNOR))
BritishBritish StandardsStandards Institution Institution ((BSIBSI))
EuropeanEuropean FreeFree TradeTrade Association (Association (EFTAEFTA))
ComiteComite Europee de Normalisation (Europee de Normalisation (CENCEN))
TTüürk Standartlar Enstitrk Standartlar Enstitüüssüü ((TSETSE))

ÇÇeeşşitli temas sitli temas süüreleri sonunda releri sonunda 
testin sonucunu belirleyen testin sonucunu belirleyen ööllçüçüler;ler;

MikroorganizmanMikroorganizmanıın canln canlıı kalmaskalması,ı,
Ne kadarNe kadarıınnıın n ööldldüüğğüü, , 
Hangi yoHangi yoğğunluktaki dezenfektanunluktaki dezenfektanıın n 
etki getki göösterdisterdiğğidir. idir. 

Testlerdeki Testlerdeki 
Dezenfektan sulandDezenfektan sulandıırma srma sııvvıılarlarıı
SeSeççilen mikroorganizma suilen mikroorganizma suşşlarlarıı ve ve 
yoyoğğunluklarunluklarıı
Temas sTemas süüreleri releri 
Ortamdaki bozucu ve organik Ortamdaki bozucu ve organik 
maddeler maddeler 
seseççilen  yilen  yöönteme gnteme gööre dere değğiişşiklik iklik 
ggöösterse de sonusterse de sonuççlar ve yorumlar lar ve yorumlar 
benzer benzer şşekilde deekilde değğerlendirilir.erlendirilir.
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DezenfektanDezenfektanıın temel aktivitesi in temel aktivitesi iççin in 
ssüüspansiyon deneyleri spansiyon deneyleri Safha 1Safha 1
UUygulamadaki kullanygulamadaki kullanıımmıı temsil eden temsil eden 
kokoşşullar altullar altıındaki sndaki süüspansiyon deneyleri spansiyon deneyleri 
Safha2Safha2--AdAdıım 1m 1
UUygulama koygulama koşşullarullarıı benzeyen el ybenzeyen el yııkama, kama, 
yyüüzey deneyleri gibi zey deneyleri gibi ççalalışışmalar malar Safha 2Safha 2--
AdAdıım 2m 2
UUygulama koygulama koşşullarullarıındaki alan deneyleri ndaki alan deneyleri 
Safha 3 Safha 3 
olarak nitelendirilir. olarak nitelendirilir. 

ÖÖn tarama testi olarak kullann tarama testi olarak kullanıılan lan 
SafhaSafha--1 1 testlerinde dezenfektantestlerinde dezenfektanıın n 
etkili yoetkili yoğğunluunluğğu ve mikroorganizma u ve mikroorganizma 
ile en az temas sile en az temas süüresiresi saptansaptanırır..

Safha 1 grubu testlerSafha 1 grubu testler

DezenfektanlarDezenfektanlarıın;n;
İİnhibisyon Katsaynhibisyon Katsayıılarlarıı, , 
İİnferiornferior Letal KatsayLetal Katsayıılarlarıı, , 
SuperiorSuperior Letal KatsayLetal Katsayıılarlarıı, , 
Fenol KatsayFenol Katsayıılarlarıınnıı belirlemebelirleme

Daha sonraki safhada yapay, Daha sonraki safhada yapay, 
kontamine bir alan hazkontamine bir alan hazıırlanrlanıır ve r ve 
dezenfektanla bu ortam belirli dezenfektanla bu ortam belirli 
ssüürelerde temasa brelerde temasa bıırakrakııllıır. r. 
Bu sBu süüre sonunda canlre sonunda canlıı kalan kalan 
mikroorganizmalar saymikroorganizmalar sayıılarak, larak, 
dezenfektandezenfektanıın etkisi kantitatif n etkisi kantitatif 
olarak belirlenir. olarak belirlenir. 

Testler arasında;Testler arasında;
Mikroorganizma Mikroorganizma ççeeşşitleri itleri 
ÜÜretme besiyerleri retme besiyerleri 
SulandSulandıırma srma sııvvıılarlarıı
İİnkubasyonun snkubasyonun sııcaklcaklıık ve k ve 
ssüürelerinde relerinde 
farklfarklııllııklar vardklar vardıır.r.

Yıkama SıvısıYıkama Sıvısı olarak kullanılan bazı olarak kullanılan bazı 
çözeltiler:çözeltiler:

Su ve Tampon çözeltileri, tween80’in Su ve Tampon çözeltileri, tween80’in 
sulu çözeltisi ve lesitindir.sulu çözeltisi ve lesitindir.

Ortama konulan Ortama konulan bozucu maddeler:bozucu maddeler:
BovinBovin albumin, süt, maya özütü, albumin, süt, maya özütü, 
sakkaroz, sodyum lauril sülfattır.  sakkaroz, sodyum lauril sülfattır.  
Deneydeki son konsantrasyonun 10 Deneydeki son konsantrasyonun 10 
katı olacak yoğunlukta hazırlanması katı olacak yoğunlukta hazırlanması 
gerekir.gerekir.
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Dezenfektan etkinliDezenfektan etkinliğğinin inin 
ööllçüçülmesinde kullanlmesinde kullanıılan testler lan testler 
farklfarklıı kriterlere gkriterlere gööre re 
ssıınnııflandflandıırrıılmlmışışttıır.r.

Test organizmalarTest organizmalarıına gna gööre re 
ssıınnııflandflandıırmarma

Vegetatif bakteriler iVegetatif bakteriler iççin bakterisidal testlerin bakterisidal testler
TTüüberkberküülosidal testlerlosidal testler
SSporosidal testlerporosidal testler
Fungusidal testlerFungusidal testler
Antiviral testlerAntiviral testler

Aktivite tipine gAktivite tipine gööre re 
ssıınnııflandflandıırmarma

BakteriyostatikBakteriyostatik--Bakterisidal  Bakterisidal  
TTüüberkberküülostatiklostatik--TTüüberkberküülosidallosidal
SporistatikSporistatik--SporisidalSporisidal
FFungustatikungustatik--FungusidalFungusidal
VirustatikVirustatik-- Virusidal  Virusidal  
testlertestler

Test yapTest yapııssıına gna gööre re 
ssıınnııflandflandıırmarma

InIn--vitro Testlervitro Testler
SSüüspansiyon testlerspansiyon testlerii
Kapasite testlerKapasite testlerii
TaTaşışıyyııccıı testlertestler
Pratik TestlerPratik Testler
YYüüzeyin, aletlerin, kumazeyin, aletlerin, kumaşışın, elin, derininn, elin, derinin
dezenfeksiyonunun yeterlilidezenfeksiyonunun yeterliliğğini saptama ini saptama 
testleritestleri
Uygulama TestleriUygulama Testleri

Testin amacTestin amacıına gna gööre re 
ssıınnııflandflandıırmarma

A) İA) İlk test alk test aşşamasamasıı
B) İB) İkinci test akinci test aşşamasamasıı
C) C) ÜçüÜçüncncüü test atest aşşamasamasıı

A) İA) İlk test alk test aşşamasamasıı
Kimyasal maddenin veya preparatKimyasal maddenin veya preparatıın n 
antibakteriyel antibakteriyel öözellizelliğğinin olup inin olup 
olmadolmadığıığınnıın saptanmasn saptanmasıı
Maruz kalma sMaruz kalma süüresi ve dezenfektan resi ve dezenfektan 
solusyonuyla ilisolusyonuyla ilişşkili bir etkinlikili bir etkinliğğin in 
saptanmassaptanmasıı
Organik madde, serum varlOrganik madde, serum varlığıığınnıın n 
etkisietkisi
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B) İB) İkinci test akinci test aşşamasamasıı

ÖÖzel kullanzel kullanıımlar imlar iççin in 
dezenfektandezenfektanıın kullann kullanıılan lan 
dilusyonun saptandilusyonun saptandığıdığı testlertestler

C) C) ÜçüÜçüncncüü test atest aşşamasamasıı

Saha testleriSaha testleri
Pratikteki dezenfektanPratikteki dezenfektanıın n 
kullankullanıılabilirlilabilirliğğinin saptanmasinin saptanmasıı
Klinik etkinlik Klinik etkinlik ççalalışışmalarmalarıı

Tüm uygulanan testler Tüm uygulanan testler 
SeyreltmeSeyreltme--Nötralleştirme Nötralleştirme 
YöntemiYöntemi
denilen aynı prensipteki denilen aynı prensipteki 
testlerdir. testlerdir. 
Uygun bir nötralleştirici Uygun bir nötralleştirici 
bulunamadığı zaman, bulunamadığı zaman, 
Membran Süzme YöntemiMembran Süzme Yöntemi
kullanılır.kullanılır.

SeyreltmeSeyreltme--Nötralleştirme Nötralleştirme 
Yönteminin PrensibiYönteminin Prensibi
Bozucu madde, bakteri süspansiyonu ile Bozucu madde, bakteri süspansiyonu ile 
karıştırılır.karıştırılır.
Dezenfektan eklenir.Dezenfektan eklenir.
Temas sürelerinin sonunda nötralleştirici madde Temas sürelerinin sonunda nötralleştirici madde 
ile karıştırılır.ile karıştırılır.
Nötralleştirme süresinden sonra örnekler katı Nötralleştirme süresinden sonra örnekler katı 
besiyerine inoküle edilir.besiyerine inoküle edilir.
İnkübasyon süresi sonunda bakteriler sayılır.İnkübasyon süresi sonunda bakteriler sayılır.
Kontrol olarak ;bakteri süspansiyonu, bozucu Kontrol olarak ;bakteri süspansiyonu, bozucu 
madde, seyreltici sıvıların tek başına etkinlikleri madde, seyreltici sıvıların tek başına etkinlikleri 
denenmelidir.denenmelidir.

NÖTRALLEŞTİRİCİLER:NÖTRALLEŞTİRİCİLER:
Fenol yapılı dezenfektanlar içinFenol yapılı dezenfektanlar için::

Tween80(3 ml), sodyum lauril sülfat((0.4g), Tween80(3 ml), sodyum lauril sülfat((0.4g), 
lesitin(0.3g), su(100ml)lesitin(0.3g), su(100ml)
Taze yumurta sarısı(0.5Taze yumurta sarısı(0.5--5ml),su(100ml)5ml),su(100ml)
Taze yumurta sarısı(5ml), Taze yumurta sarısı(5ml), 
tween80(4ml),lesitin(0.3ml), su(100ml)tween80(4ml),lesitin(0.3ml), su(100ml)

Aldehit yapılı dezenfektanlar içinAldehit yapılı dezenfektanlar için::
Tween80(3ml),lesitin(0.3g),2Tween80(3ml),lesitin(0.3g),2--histidin(0.1g), histidin(0.1g), 
su(100ml)su(100ml)

Dört değerli amonyum yapılı dezenfektanlar içinDört değerli amonyum yapılı dezenfektanlar için
Taze yumurta sarısı(5ml), tween80(3ml), Taze yumurta sarısı(5ml), tween80(3ml), 
su(100ml)su(100ml)
Tween80(3ml), lesitin(0.5ml), su(100ml)Tween80(3ml), lesitin(0.5ml), su(100ml)

Peroksit esaslı dezenfektanlar içinPeroksit esaslı dezenfektanlar için::
Katalaz veya peroksidaz enzimleri; Bu enzimlerin Katalaz veya peroksidaz enzimleri; Bu enzimlerin 
bir birimi 250C ve pH 7’de 1dakikada 1.4 mol bir birimi 250C ve pH 7’de 1dakikada 1.4 mol 
hidrojen peroksiti parçalayacak aktivitede hidrojen peroksiti parçalayacak aktivitede 
olmalıdır.olmalıdır.

Halojen yapılı dezenfektanlarHalojen yapılı dezenfektanlar::
Sodyum tiyosülfatın %0.5 (m/V) çözeltisiSodyum tiyosülfatın %0.5 (m/V) çözeltisi

Ağır metal taşıyan dezenfektanlar içinAğır metal taşıyan dezenfektanlar için::
Sodyum tiyoglikolat,0.5g/l veya 5 g/lSodyum tiyoglikolat,0.5g/l veya 5 g/l
% 0,075 (V/V) tiyomalik asit (NaOH kullanarak % 0,075 (V/V) tiyomalik asit (NaOH kullanarak 
pH’sı 7.2ye ayarlanmış)pH’sı 7.2ye ayarlanmış)
Sodyum tiyoglikolat,0.5g/l veya 5 g/lSodyum tiyoglikolat,0.5g/l veya 5 g/l
LL--sistein, 0,8 g/l veya 1,5 g/lsistein, 0,8 g/l veya 1,5 g/l
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Dezenfektanlar için Dezenfektanlar için 
uygun nötralleştirici uygun nötralleştirici 
madde bulunamadığı madde bulunamadığı 
zamanlardazamanlarda membran membran 
süzme yöntemi süzme yöntemi kullanılır.kullanılır.

Membran Süzme YöntemininMembran Süzme Yönteminin
PrensibiPrensibi

Bozucu madde, seyreltici ile karıştırılır. Bozucu madde, seyreltici ile karıştırılır. 
En yoğun dezenfektan çözeltisinden ilave edilir. En yoğun dezenfektan çözeltisinden ilave edilir. 
Üzerine bakteri süspansiyonu ilave edilir. Üzerine bakteri süspansiyonu ilave edilir. 
Örnekler, membranlı durulama sıvısı bulunan, Örnekler, membranlı durulama sıvısı bulunan, 
cihazdan süzülür. cihazdan süzülür. 
Membranlar katı besiyerine alınır.Membranlar katı besiyerine alınır.
İnkübasyon süresi sonunda bakteriler sayılır.İnkübasyon süresi sonunda bakteriler sayılır.
Kontrol olarak bakteri süspansiyonu, bozucu Kontrol olarak bakteri süspansiyonu, bozucu 
madde, seyreltici sıvılar tek başına etkinlikleri madde, seyreltici sıvılar tek başına etkinlikleri 
denenmelidir.denenmelidir.

Dezenfektan etkinin Dezenfektan etkinin 
kabul edilebilirliği kabul edilebilirliği 
Redüksiyon Faktörü Redüksiyon Faktörü 
(RF)(RF) değeri ile değeri ile 
ilişkilidir.ilişkilidir.

RedRedüüksiyon ksiyon Faktörü (RF)Faktörü (RF), , 
dezenfektan maruziyeti dezenfektan maruziyeti ööncesindeki ncesindeki 
mikroorganizma saymikroorganizma sayııssıınnıın logaritmasn logaritmasıı
ile dezenfektanla muamele ile dezenfektanla muamele 
sonrassonrasıındaki canlndaki canlıı kalan  kalan  
mikroorganizma saymikroorganizma sayııssıınnıın logaritmasn logaritmasıı
arasarasıındaki farktndaki farktıır.  r.  

BaBaşşlanglangııççtaki mikroorganizma taki mikroorganizma 
saysayııssıı 101099/ml veya /ml veya üüzerinde zerinde 
olmalolmalııddıır.  r.  
Genellikle 1 dakikalGenellikle 1 dakikalıık temas k temas 
sonrassonrasıı 5 log RF lik bir azalma 5 log RF lik bir azalma 
olmasolmasıı gerekmektedir. Ancak bazgerekmektedir. Ancak bazıı
biofilm olubiofilm oluşşturan bakterilerde 3 turan bakterilerde 3 
loglog’’luk azalma yeterli olmaktadluk azalma yeterli olmaktadıır.r.

Dezenfektanların letal etkilerinin Dezenfektanların letal etkilerinin 
bilinmesi önemlidir. bilinmesi önemlidir. 
MİK değerlerinin çalışılması az MİK değerlerinin çalışılması az 
önem taşımaktadır. Ancak sürekli önem taşımaktadır. Ancak sürekli 
kullanılan bir dezenfektanın kullanılan bir dezenfektanın 
direnç oluşturduğunun direnç oluşturduğunun 
incelenmesinde MİK değerleri incelenmesinde MİK değerleri 
kontrol edilmelidir.kontrol edilmelidir.
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Antibakteriyel aktivite testiAntibakteriyel aktivite testi

Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa ATCC 15442ATCC 15442
Escherichia coliEscherichia coli ATCC 10536ATCC 10536
Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus ATCC 6538 ATCC 6538 
Enterococcus hiraeEnterococcus hirae ATCC 10541ATCC 10541
SalmonellaSalmonella typhimuriumtyphimurium ATCC 13311 ATCC 13311 
suşları önerilmektedir.suşları önerilmektedir.

Fungisidal aktiviteFungisidal aktivite testitesti
CandidaCandida albicans albicans ATCC 10231ATCC 10231, , 
AspergillusAspergillus niger niger ATCC 16404ATCC 16404
Malt Ekstrakt Agar (MEA)Malt Ekstrakt Agar (MEA)
C.albicanC.albicanss’’ıınn vegetatif hvegetatif hüücreleri creleri 

A.nigerinA.nigerin ise sporlarise sporlarıı
60 dakikada 1060 dakikada 1044 veya daha fazla veya daha fazla 
canlcanlııllııkta azalma kta azalma 

TTüüberkberküülosit aktivite testilosit aktivite testi

MycobacteriumMycobacterium smegmatis smegmatis CIP 7326CIP 7326
TaTaşışıyyııccıı olarak porselen silindirlerolarak porselen silindirler
10 ta10 taşışıyyııccıdaıdaki test organizmaski test organizmasıınnıı
ööldldüüren en yren en yüüksek dezenfektan ksek dezenfektan 
seyreltiseyreltiğğii

SporisitSporisit aktiviteaktivite tayinitayini
Bacillus cereus Bacillus cereus CIP 7803CIP 7803 ve Bacillus ve Bacillus 
subtilis var. niger subtilis var. niger ATCC 9372, CIP ATCC 9372, CIP 
77187718, , 48 saat, 3048 saat, 3000 C de, C de, Clostridium Clostridium 
sporogenes sporogenes CIP 7939CIP 7939 48 saat, 3648 saat, 3600C C 
de inkube edilerek kullande inkube edilerek kullanııllıır. r. 
Her suHer suşş iiççin ml de 2in ml de 2--6x106x103 3 canlcanlıı spor spor 
tataşışıyan syan süüspansiyonlar hazspansiyonlar hazıırlanrlanıır.r.

Virusidal aktivite testiVirusidal aktivite testi
LLipit zarflipit zarflıı oluoluşşlarlarıı, Reverse, Reverse
transkriptaz enzimi tatranskriptaz enzimi taşışımalarmalarıı, doku , doku 
kküültltüürlerinde rlerinde SitoSito PatoPatojjenenikik EtEtkiki (CPE) (CPE) 
yapabilmeleri seyapabilmeleri seççilecek besiyerini ve ilecek besiyerini ve 
yyööntemi belirler. ntemi belirler. 
Bakteriler ve mantarlardan farklBakteriler ve mantarlardan farklıı
olarak, besiyeri olarak doku kolarak, besiyeri olarak doku küültltüürleri, rleri, 
embriyoembriyonnlu yumurta ve deney lu yumurta ve deney 
hayvanlarhayvanlarıı kullankullanııllıır.r.
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Esas test Esas test ööncesi, kullanncesi, kullanıılan virusun, lan virusun, 
%50 enfeksiyon olu%50 enfeksiyon oluşşturma turma 
kapasitesini belirlemek ikapasitesini belirlemek iççin titresi in titresi 
saptansaptanıır. r. 
Dezenfektanla temas ettikten sonra Dezenfektanla temas ettikten sonra 
bu titredeki azalma, dezenfektanbu titredeki azalma, dezenfektanıın n 
etki getki güüccüünnüü ortaya koyar. ortaya koyar. 

Denenen dezenfektan dilDenenen dezenfektan dilüüsyonlarsyonlarıı
öönce doku knce doku küültltüürrüü yyüüzeyinde zeyinde 
tutularak, dezenfektantutularak, dezenfektanıın dokuya toksik n dokuya toksik 
olmadolmadığıığı en yen yüüksek konsantrasyon ksek konsantrasyon 
belirlenir. belirlenir. 
Virusa etkisinin araVirusa etkisinin araşşttıırrıılmaslmasıında, nda, 
belirlenen bu toksik olmayan belirlenen bu toksik olmayan 
konsantrasyondaki dezenfektan, konsantrasyondaki dezenfektan, 
belirlenmibelirlenmişş enfeksiyenfeksiyöözitedekizitedeki virusla virusla 
karkarışışttıırrııllııp doku kp doku küültltüürlerine inokule rlerine inokule 
edilir. edilir. 

DezenfektanDezenfektanıın etkisi, virusunn etkisi, virusun
enfeksiyenfeksiyöözitesindeki azalma yanzitesindeki azalma yanıında, nda, 
doku kdoku küültltüürrüünde olunde oluşşturduturduğğu hasara u hasara 
ggööre de  dere de  değğerlendirilir. erlendirilir. 
AyrAyrııca, ca, şşiişşedeki besiyeri dedeki besiyeri döökküüllüüp, p, 
canlcanlıı kalan viruslar boyanarak kalan viruslar boyanarak 
saptanan plak saysaptanan plak sayıılarlarıı makroskobik makroskobik 
olarak da golarak da göörrüüllüür.r.

Hepatit B Virus ile ancak deney Hepatit B Virus ile ancak deney 
hayvanlarhayvanlarıında nda ççalalışışmalar malar 
yapyapıılmaktadlmaktadıır. r. 
Deney hayvanDeney hayvanı, ı, dezenfektanla temas dezenfektanla temas 
ettirilmiettirilmişş ve ettirilmemive ettirilmemişş HBV ile  HBV ile  
enfekte edilenfekte edilipip, hayvan, hayvanıın kann kanıında nda 
HBsAg gHBsAg göösterilmesi sterilmesi ile ile virusun canlvirusun canlıı
kaldkaldığı tespit edilebilmektedirığı tespit edilebilmektedir. . 
Benzer Benzer şşekilde ekilde ÖÖrdek Hepatit B rdek Hepatit B 
Virusu ile Virusu ile öördeklerde  in vivo rdeklerde  in vivo 
ççalalışışmalar vardmalar vardıır.r.

Dezenfektanla temastan sonra Dezenfektanla temastan sonra 
virusun, morfolojik devirusun, morfolojik değğiişşime ime 
uuğğramasramasıı elektron mikroskobundaelektron mikroskobunda
da da belirlenebilir.belirlenebilir.

Materyaller Materyaller üüzerindeki artzerindeki artıık virusun k virusun 
JelJel filtrasyonla saptanmasfiltrasyonla saptanmasıı
SellSellüüloz nitrat filtratlaraloz nitrat filtratlara adsorbe adsorbe 
edilmiedilmişş virusun  belirlenmesi virusun  belirlenmesi 
şşeklindeki testlereklindeki testler dede
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. r. 
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UluslararasUluslararasıı bir bir 
standardizasyonu standardizasyonu 
gergerççekleekleşşmemimemişş olan virusidal olan virusidal 
testlerde kontrollerin testlerde kontrollerin 
kullankullanıılmaslmasıı yanyanıında, en az 3 nda, en az 3 
paralel seri ile paralel seri ile ççalalışıışılmallmalııddıır.r.

Virüsidal test için ise uzun yıllardır, Virüsidal test için ise uzun yıllardır, 
1963 yılında Klein ve Deforest 1963 yılında Klein ve Deforest 
tarafından geliştirilmiş olan yöntem tarafından geliştirilmiş olan yöntem 
kullanılmaktadır. Son yıllarda EPA ve kullanılmaktadır. Son yıllarda EPA ve 
ASTM ( AmericanASTM ( American SocietySociety forfor TestingTesting
andand Materials) virüsler için standart Materials) virüsler için standart 
metodu incelemeye almışlardır. Bu metodu incelemeye almışlardır. Bu 
konuda test virüsleri, substratlar, konuda test virüsleri, substratlar, 
substratsubstrat toksisitesi ve diğer birçok toksisitesi ve diğer birçok 
teknik problem vardır.teknik problem vardır.

Aktivite testlerinde;Aktivite testlerinde;
İİki katlki katlıı sulandsulandıırrıım m 
KatKatıı üürrüünlerden en az 1g  nlerden en az 1g  
SSııvvıı üürrüünlerden en az 1mlnlerden en az 1ml
Mikroorganizmanın iMikroorganizmanın iki veya ki veya üçüç
pasaj sonraspasaj sonrasıı kullankullanıımmıı gerekir.gerekir.

Deneyler her mikroorganizma için Deneyler her mikroorganizma için 
ayrı ayrı yapılır.ayrı ayrı yapılır.
1, 5, 15, 30, 45 veya 60 dakikal1, 5, 15, 30, 45 veya 60 dakikalıık k 
ssüüreler ireler iççin  denenir. in  denenir. 
KKontrolleri de yapontrolleri de yapıılmallmalııddıır. r. 
Deney baDeney başşlanglangııccıındaki ndaki 
mikroorganizma saymikroorganizma sayııssıı mutlaka mutlaka 
belirlenir ve esas test sonrasbelirlenir ve esas test sonrasıı
azalan mikroorganizma oranazalan mikroorganizma oranıı
dedeğğerlendirilir.erlendirilir.

SSÜÜSPANSSPANSİİYON YON 
TESTLERTESTLERİİ

SSüüspansiyon testleri, kolay spansiyon testleri, kolay 
uygulanabilir testlerdir. uygulanabilir testlerdir. 
Ekonomiktir. Ekonomiktir. 
Temas sTemas süüresi, sresi, sııcaklcaklıık, k, 

mikroorganizma tmikroorganizma tüürleri, bozucu rleri, bozucu 
maddeler gibi aynmaddeler gibi aynıı anda biranda birççok ok 
dedeğğiişşken incelenebilir.ken incelenebilir.
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Kalitatif Kalitatif (pasajda (pasajda üüreme olmasreme olmasıı veya veya 
olmamasolmamasıı) ) 
kantitatif kantitatif (orijinal ekim b(orijinal ekim büüyyüüklklüüğğüüne ne 
ggööre canlre canlıı kalan bakteri saykalan bakteri sayııssıı tespiti) tespiti) 
olarak yapolarak yapıılabilir.labilir.

KALKALİİTATTATİİF SF SÜÜSPANSSPANSİİYON YON 
TESTLERTESTLERİİ

S.aureusS.aureus ATCC 6538, ATCC 6538, 
E.coliE.coli ATCC 11229, ATCC 11229, 
P.mirabilisP.mirabilis ATCC 14153, ATCC 14153, 
K.pneumoniaeK.pneumoniae ATCC 4352 ve ATCC 4352 ve 
P.aeruginosaP.aeruginosa ATCC 15442 suATCC 15442 suşşlarlarıı

kullankullanıılarak, 2larak, 2--60 dakikal60 dakikalıık k 
ssüürelerde relerde ççalalışıışıllıır.r.

KANTKANTİİTATTATİİF SF SÜÜSPANSSPANSİİYON YON 
TESTLERTESTLERİİ

İİlk inokulumdaki bilinen saylk inokulumdaki bilinen sayııdaki daki 
mikroorganizma ile, mikroorganizma ile, 
dezenfektanla temas ettikten dezenfektanla temas ettikten 
sonra canlsonra canlıı kalan mikroorganizma kalan mikroorganizma 
saysayııssıınnıın kn kııyaslanmasyaslanmasıına na 
dayanan  bir testtir.dayanan  bir testtir.

Germisidal etkiGermisidal etki ((GEGE)), onluk azalma , onluk azalma 
oranlaroranlarıı halinde halinde 
GE=logNGE=logNcc--logNlogNDD formformüüllüüne gne gööre re 
hesaplanhesaplanıır. r. 
NNCC, kontrol serisindeki , kontrol serisindeki 
dezenfektana maruz kalddezenfektana maruz kaldııktan ktan 
sonra koloni olusonra koloni oluşşturan turan birimbirim
NNDD, denek grubunda dezenfektana , denek grubunda dezenfektana 
maruz kaldmaruz kaldııktan sonra oluktan sonra oluşşan an 
koloni saykoloni sayııssııddıır. r. 

HollandaHollanda’’nnıın standart sn standart süüspansiyon spansiyon 
testi, Mossel modifikasyonuna testi, Mossel modifikasyonuna 
dayandayanıır. r. 
Bu test gBu test gııda endda endüüstrisi istrisi iççin in 
geligelişştirilmitirilmişştir ve bakteri dezenfektana tir ve bakteri dezenfektana 
maruz bmaruz bıırakrakıılmadan lmadan öönce albumindence albuminde
ssüüspanse edilmektedir. spanse edilmektedir. 
Organik yOrganik yüük eklenmesiyle yapk eklenmesiyle yapıılan bu lan bu 
test ditest diğğer testlerden daha iyi er testlerden daha iyi bir sonuçbir sonuç
verir.verir.

PP.aeruginosa.aeruginosa
E.coliE.coli
S.aureusS.aureus
B.cereusB.cereus
S.cerevisaeS.cerevisae test edilir. test edilir. 
5 dakika temas s5 dakika temas süüresi uygulanresi uygulanıır ve GE r ve GE 
hesaplanhesaplanıır. r. 
HHastane versiyonunda astane versiyonunda P.aeruginosa, P.aeruginosa, 
P.mirabilis, S.typhimuriumP.mirabilis, S.typhimurium ve ve S.aureusS.aureus
kullankullanııllıır. r. 
FransFransıız standardz standardıına da uyarlanmna da uyarlanmışış ve ve 
S.faecalisS.faecalis dde test bakterisi olarak e test bakterisi olarak 
eklenmieklenmişştir.tir.
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FENOL KATSAYFENOL KATSAYIISI TESTSI TESTİİ: : 
RRİİDEAL WALKERDEAL WALKER (RW) TEST(RW) TESTİİ
Fenol ile karFenol ile karşışılalaşşttıırrıılarak dezenfektan larak dezenfektan 
etkinlietkinliğğinin inin ööllçüçülmesine dayanan kalitatif bir lmesine dayanan kalitatif bir 
yyööntemdir.ntemdir.
Orijinal test organizmasOrijinal test organizmasıı S.typhiS.typhi ’’dir.dir.
2.5, 5, 7.5 ve 10 dak2.5, 5, 7.5 ve 10 dakikaikallıık temas sk temas süüreleri releri 
uygulanuygulanıır. r. İİlk 5 dakikada lk 5 dakikada üüreme greme göörrüülen ve len ve 
7.5 dakikada 7.5 dakikada üüreme greme göörrüülmeyen en ylmeyen en yüüksek ksek 
dezenfektan sulanddezenfektan sulandıırrıımmıından fenol ndan fenol 
katsaykatsayııssıı hesaplanhesaplanıır. r. 

ÖÖrnerneğğin bu in bu üüreme reme öözellikleri 1/100 fenol zellikleri 1/100 fenol 
ve 1/1200 dezenfektan sulandve 1/1200 dezenfektan sulandıırrıımmıında nda 
olmuolmuşşsa; sa; 
Fenol KatsayFenol Katsayııssıı=1200/100=12 olarak =1200/100=12 olarak 
bulunur. bulunur. 

RW testi RW testi İngilizİngiliz StandartlarStandartlarıı
EnstitEnstitüüsünsünce ce öönerilen bir testtir. nerilen bir testtir. 
Chick Martin modifikasyonunda, Chick Martin modifikasyonunda, 
bakteri hbakteri hüücreleri dezenfektana maruz creleri dezenfektana maruz 
bbıırakrakıılmadan lmadan öönce maya hnce maya hüücreleri ile creleri ile 
karkarışışttıırrıılarak organik madde larak organik madde 
yyüüklenirler. klenirler. 
AOAC, RW test yAOAC, RW test yöönteminde nteminde 
S.typhosaS.typhosa 6539, 6539, S.aureusS.aureus 6538 ve 6538 ve 
P.aeruginosaP.aeruginosa 15442 kullan15442 kullanıılacak lacak 
şşekilde detaylandekilde detaylandıırmrmışışttıır.r.

KAPASKAPASİİTE TESTLERTE TESTLERİİ
Bu grupBu grupttaki en geliaki en gelişşmimişş test test KelseyKelsey SykesSykes
ttestidir. estidir. 
Dezenfektana birkaDezenfektana birkaçç kez bakteri kez bakteri 
eklenerek, dezenfektaneklenerek, dezenfektanıın bakterileri n bakterileri 
ööldldüürme kapasitesi grme kapasitesi göözlenir. zlenir. 
Bu amaBu amaççla dezenfektana kontamine la dezenfektana kontamine 
edilmiedilmişş bir materyal veya cihaz atbir materyal veya cihaz atııllıır. r. 
Artan mikroorganizma fazlalArtan mikroorganizma fazlalığıığı karkarşışıssıında nda 
dezenfektandezenfektanıın aktivitesini korumasn aktivitesini korumasıı, , 
kapasitesinin gkapasitesinin gööstergesidir. stergesidir. 

Test bakterileri olarakTest bakterileri olarak;;
P.aeruginosa P.aeruginosa NCTC 6749NCTC 6749, , 
P.vulgaris P.vulgaris NCTC 4635NCTC 4635, , 
E.coli E.coli NCTC 8196NCTC 8196, , 
S.aureusS.aureus NCTC 4163NCTC 4163
kullankullanııllıır. r. 
Sert su ve organik materyal eklenir.Sert su ve organik materyal eklenir.

Dezenfektan solDezenfektan solüüsyonuna kirli bir syonuna kirli bir 
enstrenstrüümanmanıın her daldn her daldıırrıılmaslmasıında bir nda bir 
miktar kir ya da bakteri solmiktar kir ya da bakteri solüüsyona syona 
eklenmieklenmişş olur. olur. 
Artan yArtan yüük kark karşışıssıında aktivitesini nda aktivitesini 
korumak dezenfektankorumak dezenfektanıın kapasitesini n kapasitesini 
ggöösterir. sterir. 
Kapasite testleri enstrKapasite testleri enstrüüman man 
dezenfeksiyonu ve ortam temizlidezenfeksiyonu ve ortam temizliğğinin inin 
uygulamaluygulamalıı olarak taklidi tarzolarak taklidi tarzıında nda 
yapyapııllıır.r.
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BBakteriakteri,, ajanajanıın uygulama n uygulama 
solsolüüsyonuna ilave edilirsyonuna ilave edilir..
BBir sir süüre maruz bre maruz bıırakrakııllıır ve daha sonra r ve daha sonra 
öörnek alrnek alıınarak bir kanarak bir kaçç ssııvvıı besiyerine besiyerine 
aktaraktarııllıır. r. 
Belli sBelli süüre sonra, ikinci bakteri re sonra, ikinci bakteri 
eklenmesi yapeklenmesi yapııllıır ve ikinci subkr ve ikinci subküültltüürler rler 
yapyapııllıır. r. 
İİnn--vitro testler olsa da gervitro testler olsa da gerççek yaek yaşşama ama 
yakyakıındndıır ve kullanr ve kullanıılan lan 
konsantrasyonlarda uygulankonsantrasyonlarda uygulanıır.r.

AvrupaAvrupa’da ’da en en ççok kullanok kullanıılan kapasite lan kapasite 
testi Kelseytesti Kelsey--Sykes testidir. Sykes testidir. 
Son versiyonunda Son versiyonunda P.aeruginosaP.aeruginosa, , 
P.vulgarisP.vulgaris, , E.coliE.coli ve ve S.aureusS.aureus
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. r. 
Bakteriler temiz koBakteriler temiz koşşullarda standart ullarda standart 
sert suyla, kirli kosert suyla, kirli koşşullarda maya ullarda maya 
ssüüspansiyonunda sspansiyonunda süüspanse edilir. spanse edilir. 
Dezenfektan sert suyla sulandDezenfektan sert suyla sulandıırrııllıır ve r ve 
3 ml3 ml’’lik balik başşlanglangııçç hacmi hacmi ile baile başşlanlanıır.r.

TATAŞŞIYICI TESTLERIYICI TESTLERİİ (CARR(CARRİİER ER 
TESTLERTESTLERİİ))

EnstrEnstrüüman dezenfeksiyonu iman dezenfeksiyonu iççin tasarlanan in tasarlanan 
preperatlarpreperatlarıın den değğerlendirilmesinde erlendirilmesinde öönemli nemli 
bir testtir. bir testtir. 
Metal, katater gibi parMetal, katater gibi parççalar yapay olarak alar yapay olarak 
kontamine edilip kullankontamine edilip kullanıılan dezenfektan lan dezenfektan 
dildilüüsyonuna daldsyonuna daldıırrııllıırr..
Belirli temas sBelirli temas süüresi sonrasresi sonrasıı ssııvvıı besiyerine besiyerine 
inokulasyonlar yapinokulasyonlar yapııllıır. r. 

Test bakterileri olarak Test bakterileri olarak 
SalmonellaSalmonella choleraesuis choleraesuis ATCC 10708ATCC 10708
S.aureus S.aureus ATCC 6538ATCC 6538
P.aeruginosaP.aeruginosa ATCC 15442ATCC 15442 kullankullanııllıır. r. 
KumaKumaşş ve benzeri dokuma parve benzeri dokuma parççalaralarıı
dezenfektanla dezenfektanla ııslatslatıılarak test edilir.larak test edilir.
TaTaşışıyyııccıı, dezenfektan suland, dezenfektan sulandıırrıımmıına na 
aktaraktarııllıır. r. 
Sabit temas sSabit temas süüresi sonrasresi sonrasıı sıvı besiyerinesıvı besiyerine
transfer edilir. transfer edilir. 
Genellikle en az 10 Genellikle en az 10 ççeeşşit tait taşışıyyııccıı test edilir. test edilir. 

Alman testinde; Alman testinde; 
S.cholerasuisS.cholerasuis, , 
S.aureusS.aureus
P.aeruginosaP.aeruginosa kullankullanııllıır. r. 
Her testte 10 temiz Her testte 10 temiz ççelik kelik küçüüçük silindir k silindir 
kontamine edilir ve 10 dakika ikontamine edilir ve 10 dakika iççin 10 ml in 10 ml 
dezenfektana dalddezenfektana daldıırrııllıır. r. 
Sonra pasaj yapSonra pasaj yapııllıır. r. 
Bu test fenol katsayBu test fenol katsayııssıı test sonucunu test sonucunu 
konfirme eder ve uygulama ikonfirme eder ve uygulama iççin en etkili in en etkili 
konsantrasyonu belirler. konsantrasyonu belirler. 

UYGULAMA TESTLERUYGULAMA TESTLERİİ
UygulamalUygulamalıı testler gertestler gerççek yaek yaşşam am 
kokoşşullarullarıında yapnda yapıılan ikinci safha lan ikinci safha 
testleridir.testleridir.
BazBazıı üülkelerde bu test, alet ve lkelerde bu test, alet ve 
yyüüzeyler, oda kzeyler, oda kööşşeleri, hava, balgam, eleri, hava, balgam, 
ddışışkkıı, el ve deri, y, el ve deri, yüüzme havuzu ve zme havuzu ve 
didiğğerlerini kapsayacak erlerini kapsayacak şşekilde her ekilde her 
uygulama alanuygulama alanıı iiççin uygulanmaktadin uygulanmaktadıır.r.
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ALET (ENSTRALET (ENSTRÜÜMAN) MAN) 
DEZENFEKSDEZENFEKSİİYON TESTLERYON TESTLERİİ

Bu teknik taBu teknik taşışıyyııccıı testine benzer testine benzer 
olarak standardize metal parolarak standardize metal parççasasıı veya veya 
katater kullankatater kullanıılarak yaplarak yapııllıır. r. 
Almanlara gAlmanlara gööre spesifik enstrre spesifik enstrüüman man 
dezenfeksiyon testleri tadezenfeksiyon testleri taşışıyyııccıı
testlerinden farkltestlerinden farklıı olarak tarif olarak tarif 
edilmiedilmişştir.tir.

TTest organizmalarest organizmalarıı ssııvvıı besiyerinde besiyerinde 
ssüüspanse edilir ve %20 oranspanse edilir ve %20 oranıında snda sığıığır r 
kankanıı ile karile karışışttıırrııllıır. r. 
Dezenfektan ise sert su ile sulandDezenfektan ise sert su ile sulandıırrııllıır r 
ve buna %0.5 oranve buna %0.5 oranıında snda sığıığır albumini r albumini 
ilave edilir. ilave edilir. 
Standart yapStandart yapııdaki ve ebatlardaki ve ebatlarıı belli belli 
lastik hortumlar klastik hortumlar küültltüürr--kan karkan karışıışımmıına na 
1 dak i1 dak iççin daldin daldıırrııllıır ve sonra 37r ve sonra 3700C de C de 
4 saat kurutulur.4 saat kurutulur.

DDezenfektan solezenfektan solüüsyonuna 15, 30, 45 ve 60 syonuna 15, 30, 45 ve 60 
dak konur. dak konur. 
Bu temas sBu temas süürelerinden sonra geri relerinden sonra geri ççekilir, ekilir, 
nnöötraliztralizöörlrlüü ssııvvıı besiyeri ile ybesiyeri ile yııkankanıır ve r ve 
babaşşka bir ska bir sııvvıı besiyerine pasajlanarak 7 besiyerine pasajlanarak 7 
ggüün tutulur. n tutulur. 
Bu yolla aktif konsantrasyonun en dBu yolla aktif konsantrasyonun en düüşşüük k 
ssıınnıırrıı belirlenir. belirlenir. 
TaTaşışıyyııccıı testinden farktestinden farkıı, daha fazla organik , daha fazla organik 
madde konmasmadde konmasıı ve dezenfektanve dezenfektanıın sert su n sert su 
ile sulandile sulandıırrıımmııddıırr..

YYÜÜZEY DEZENFEKSZEY DEZENFEKSİİYONU YONU İİÇÇİİN N 
TESTLERTESTLER

YYüüzey dezenfeksiyonu bazzey dezenfeksiyonu bazıı üülkelerde inlkelerde in--vitro vitro 
testler itestler iççinde deinde değğerlendirilirerlendirilir::

HollandaHollanda’’da Standart Sda Standart Süüspansiyon Testispansiyon Testi
İİngilterengiltere’’de KS Testide KS Testi
Amerikan Uygulama TestiAmerikan Uygulama Testi

AlmanyaAlmanya’’da yda yüüzey dezenfeksiyonu zey dezenfeksiyonu 
uygulama kouygulama koşşullarullarıı altaltıında yapnda yapııllıır.r.

Uygulama odasUygulama odasıında yer karolarnda yer karoları,ı,
PVC taban, sentetik materyal kaplarPVC taban, sentetik materyal kaplarıı
bebeşş test bakterisi ile kontamine edilir. test bakterisi ile kontamine edilir. 
Standart Standart ııssıı ve nem kove nem koşşullarullarıında nda 
belirli sbelirli süüre kurutulduktan sonra re kurutulduktan sonra 
dezenfektan soldezenfektan solüüsyonu tasyonu taşışıyyııccıılar lar 
üüzerine pzerine püüsksküürtrtüüllüür. r. 
HHıızlzlıı etki ietki iççin 30,45,60,90 dak veya in 30,45,60,90 dak veya 
uzun etki iuzun etki iççin 1,2,3 ve 4 saat in 1,2,3 ve 4 saat 
temastan sonra canltemastan sonra canlıı kalan bakteri kalan bakteri 
saysayııssıı belirlenir.belirlenir.

Uygulama testi ise 1972 de Kelsey ve Uygulama testi ise 1972 de Kelsey ve 
Maurer tarafMaurer tarafıından tanndan tanıımlanmmlanmışışttıır. r. 
Temizlikten sonra yTemizlikten sonra yııkama suyundan bir kama suyundan bir 
miktar almiktar alıınnıır. r. 
10 misli suland10 misli sulandıırrııllıır. r. 
NNöötraliztralizatatöör ilave edildikten sonra plaklara r ilave edildikten sonra plaklara 
55--10 damla olarak ekilir. 10 damla olarak ekilir. 
Membran filtre tekniMembran filtre tekniğği de kullani de kullanıılabilir. labilir. 
Bu testler Bu testler ççok yararlok yararlıı olmalarolmalarıına karna karşışın n 
rutin kullanrutin kullanıılmamaktadlmamaktadıırlar. rlar. 



13

DOKUMA DEZENFEKSDOKUMA DEZENFEKSİİYON YON 
TESTLERTESTLERİİ

ÇÇamaamaşışırrıın ek bakterisidal aktivitesi olup n ek bakterisidal aktivitesi olup 
olmadolmadığıığı ssüüspansiyon testiyle gspansiyon testiyle göösterilebilir sterilebilir 
(birinci safha). (birinci safha). 
İİkinci safhada aynkinci safhada aynıı ssııcaklcaklıık ve aynk ve aynıı
dezenfektan konsantrasyonunda ydezenfektan konsantrasyonunda yııkama kama 
makinelerindeki ymakinelerindeki yııkama sikluslarkama sikluslarıında nda 
tataşışıyyııccıı testi kullantesti kullanııllıır. Br. Bööyle testlerde yle testlerde 
yyııkama skama sııvvııssıında etkili oldunda etkili olduğğu halde u halde 
dokumaya etkili olmayan preperatlardokumaya etkili olmayan preperatlarıın n 
varlvarlığıığı kankanııtlanabilir. tlanabilir. 

ÇÇamaamaşışır ir iççin Uluslarasin Uluslarasıı BBilimsel ve ilimsel ve 
TTeknoloji komitesinin eknoloji komitesinin öönerisine gnerisine gööre, re, 
12.5 cm 12.5 cm ççapapıındaki dokuma parndaki dokuma parççasasıı at at 
serumu iserumu iççindeki indeki S.faecalisS.faecalis NCTC NCTC 
10927 ile bula10927 ile bulaşşttıırrııllıır ve bir gece oda r ve bir gece oda 
ssııcaklcaklığıığında kurutulur. Bir ynda kurutulur. Bir yııkama kama 
siklusundan sonra 12x12 mm lik ksiklusundan sonra 12x12 mm lik kıısmsmıı
kesilip 5 ml diluent ikesilip 5 ml diluent iççinde homojenize inde homojenize 
edilir. Canledilir. Canlıı kalan bakteri akalan bakteri aççııssıından ndan 
incelenir. incelenir. 

DGHM’ce desteklenen ve Heicken DGHM’ce desteklenen ve Heicken 
tarafından geliştirilen testler;tarafından geliştirilen testler;

En gerçekçi doğala uyan testlerdir.En gerçekçi doğala uyan testlerdir.
Tahta, kiremit, lam gibi taşıyıcılar bakteri ile Tahta, kiremit, lam gibi taşıyıcılar bakteri ile 
kontamine edilip yüzeylerine dezenfektan sürülüp kontamine edilip yüzeylerine dezenfektan sürülüp 
yayılır. yayılır. 
Son noktada 10 koloniden az üremesi Son noktada 10 koloniden az üremesi 
değerlendirilir. değerlendirilir. 
Olayda spontan ölüme izin için de kurutma yapılır. Olayda spontan ölüme izin için de kurutma yapılır. 
Kalan canlı sayısı plakta ya da yıkanarak  sayılır. Kalan canlı sayısı plakta ya da yıkanarak  sayılır. 
Bugün bu tip kantitatif yüzey dezenfeksiyon testleri Bugün bu tip kantitatif yüzey dezenfeksiyon testleri 
bir çok Avrupa enstitülerince (DGHM, AFNOR vb.) bir çok Avrupa enstitülerince (DGHM, AFNOR vb.) 
tanımlanmıştır. tanımlanmıştır. 

Fransız AFNOR testi, Alman DGHM testi 
ve Leuven testinin karşılaştırıldığında  
süre olarak, fiyat olarak ve çalışma süre olarak, fiyat olarak ve çalışma 
zorluğu olarak aralarında çok önemli zorluğu olarak aralarında çok önemli 
derecede fark yoktur. Ancak yapılan derecede fark yoktur. Ancak yapılan 
çalışmada bir çok dezenfektanın çalışmada bir çok dezenfektanın LeuvenLeuven
testinde etkisiz bulunurken AFNOR ve testinde etkisiz bulunurken AFNOR ve 
DGHM testlerinde aktif bulundukları DGHM testlerinde aktif bulundukları 
bildirilmektedir. bildirilmektedir. 

Reybrouck’un yayınlamış olduğu bir Reybrouck’un yayınlamış olduğu bir 
makalede, AOAC usemakalede, AOAC use--dilution testi ve dilution testi ve 
KelseyKelsey Sykes testlerinin temiz Sykes testlerinin temiz 
koşullarda birbirleri ile uyumlu koşullarda birbirleri ile uyumlu 
oldukları ve aynı zamanda Avrupa oldukları ve aynı zamanda Avrupa 
süspansiyon testleri ile de korele süspansiyon testleri ile de korele 
oldukları (Sadece oldukları (Sadece S.aureusS.aureus
kullanıldığında) bildirilmiştir.kullanıldığında) bildirilmiştir.
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AOAC testi ve AFNOR testi arasında AOAC testi ve AFNOR testi arasında 
iyi bir korelasyon olduğu iyi bir korelasyon olduğu 
bilinmektedir. bilinmektedir. 
Süspansiyon testleri de taşıyıcı Süspansiyon testleri de taşıyıcı 
testleri ve kapasite testlerinde olduğu testleri ve kapasite testlerinde olduğu 
gibi   QSDT ile AFNOR ve DGHM’ye gibi   QSDT ile AFNOR ve DGHM’ye 
kıyasla daha az korelasyon gösterir.kıyasla daha az korelasyon gösterir.

AOAC useAOAC use--dilution testi, dilution testi, P.aeruginosaP.aeruginosa
varlığında yüzey dezenfektanlarının varlığında yüzey dezenfektanlarının 
etkinliğini ölçen en üstün testtir. etkinliğini ölçen en üstün testtir. 
S.aureusS.aureus varlığında ise en üstün test varlığında ise en üstün test 
KelseyKelsey Sykes testidir.  Sykes testidir.  
S.aureusS.aureus, test organizması olarak , test organizması olarak 
kullanıldığında, AOAC de QCT ve kullanıldığında, AOAC de QCT ve 
QSDT gibi temiz koşullarda en az QSDT gibi temiz koşullarda en az 
KelseyKelsey Sykes testi kadar başarılıdır. Sykes testi kadar başarılıdır. 

49Pratik testKantitatif Yüzey
Dezenfeksiyon testi

138Pratik testKantitatif Taşıyıcı Testi

198Pratik testLeuven testi

165Pratik testAFNOR testi

34Pratik testYüzey
dezenfeksiyon testi
DGHM testi

228Taşıyıcı testiUse-dilution yöntemi
AOAC testi

Temiz koşullar

189Kapasite testiKelsey Sykes testi

94Kirli koşullar

63Temiz koşullar

Kantitatif süspansiyon
testi

Avrupa Süspansiyon
Testi

45Kantitatif süspansiyon
testi

In-vitro test

P.aeruginosa
ATCC 15442

S.aureus ATCC 6538Test tipiTest tekniği


