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 Yapılan çalışmada üç asit karaterli ve bir 
alkol bazlı yer ve yüzey Dezenfektanın hangi 
konsantrasyona kadar etkili olduğunu belirlemek 
için test edilecek dezenfektanın ön denemelerle 
belirlenen %1, %0,5, %0,1, %0,05, %0,001’lik 
konsantrasyonlarına Test mikroorganizmalarının 
McFarland 5 bulanıklığına göre final 
konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak şekilde   
hazırlanarak aşılanmıştır.   Test mikroorganizmaları 
dezenfektan madde içeren test tüplerinde daha 
önceden tespit edilmiş olan 1, 5, 15 ve 30 dakikalık 
süreler halinde oda ısısında bekletildi. Bu sürelerin 
sonunda her bir test tüpünden 1 ml örnek alınarak 
içerisinde 9’ar ml  nötralleştirici madde bulunan 
farklı test tüplerine aktarıldı. Burada çok fazla 
bekletilmeden her bir tüpten 1 ml örnek alınarak 
uygun besiyerlerine ekimleri yapıldı. 370C’de 48 
saatlik inkübasyondan sonra uygun besiyerinde 
üreyen petrilerde koloni sayımı yapılarak 1 ml’deki 
bakteri sayısı hesaplandı. Birinci dakikanın sonunda 
dezenfektan madde ile muamele edilen  
mikroorganizma sayısındaki azalmaya göre 5 log ve 
üzerinde azalmaya yol açan dezenfaktan 
konsantrasyonu etkili konsantrasyon olarak kabul 
edildi.  
 Test mikroorganizmalarının dezenfektanla 
etkileştirilen sürelerden sonra dezenfektanın 
maddenin etkisini inaktive etmek için  çalışmada 
nötralleştirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin + 
%0,1 Histidin + %0,1 Sistein kullanılmıştır. Test 
Mikroorganizması olarak Staphylococcus aureus 
(ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922) 
Pseudomonas aeruginosa  (ATCC 23853) Candida 
albicans ATCC (10231) suşları kullanılmıştır.  
 Sonuç olarak, alkol bazlı yer ve yüzey 
dezenfektanının % 1’lik konsantrasyonu 
Staphylococcus aureus suşuna 1 dakikada %0,5’lik 
ve yukarı konsantrasyonları diğer test 
mikroorganizmalarına 1 dakikada etkili olduğu 
tespit edilmiştir. Perasetik asit içerikli 
dezenfektanın %0,1 ve üzeri konsantrasyonları 
Staphylococcus aureus karşı 1 dakikada diğer test 
mikroorganizmalrı ise %0,5 ve üzeri 
konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduğu tespit 
edilmiştir. 
 Sulfamik asit içerikli dezenfektanın %0,1 
ve üzeri konsantrasyonları Staphylococcus aureus 

karşı 1 dakikada diğer test mikroorganizmalrı ise 
%0,5 ve üzeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili 
olduğu tespit edilmiştir. 
 Perasetik asit, hidrojen peroksit ve asetik 
asit içerikli dezenfektanın %0,1 ve üzeri 
konsantrasyonları Staphylococcus aureus karşı 1 
dakikada diğer test mikroorganizmalrı ise %0,5 ve 
üzeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduğu 
tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Asit, alkol, dezenfektan, 
mikroorganizma  
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Antimikrobiyal aktiviteye sahip kumaşlar 

sadece medikal alanda değil, günlük yaşamda aktif 
kullanım açısından da önemlidir. Bu nedenle çeşitli 
enfeksiyonların etkisinin azaltılması ve/veya 
önlenmesi için tekstil ürünlerine farklı 
antibakteriyel bileşikler uygulanmaktadır. 
Kumaşlara uygulanan antibakteriyel maddeler 
genellikle in vitro olarak etkili bulunsa da, bu 
ürünlerin kullanım koşullarında da etkinliğini 
sürdürebilmesi önemlidir. Çalışmada, 
dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil) amonyum 
klorid bileşiği uygulanmış tekstil ürünlerinin direkt 
olarak ve 5,10 ve 20 yıkama sonrası Staphylococcus 
aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10229 
ve Klebsiella pneumoniae ATTC 4352 bakterilerine 
karşı antibakteriyel aktivitesinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
 Tekstil örnekleri (%62 pamuk-%38 
polyester) Kırklareli, Lüleburgaz'daki bir kumaş 
fabrikasından elde edilmiştir. Kumaş örneklerinin 
antibakteriyel aktivitesi ISO Standartları 
20645:2004 (agar difüzyon plak testi) ve AATTC 
147–2004 Test Metodu (paralel çizgi metodu) ile 
belirlenmiştir. Değerlendirmeler agar ve kumaş 
örneği arasındaki bakteriyel üremenin varlığı veya 
yokluğu ve örnek çevresindeki üreme inhibisyon 
zonunun varlığına göre yapılmıştır.  
 S. aureus bakterisinin antibakteriyel 
özellik kazandırılmış kumaşlara karşı en duyarlı 
bakteri olduğu (� 3.5±0.2 mm inhibisyon zonu), K. 
pneumoniae ve E. coli bakterilerinin duyarlılığının 
benzer olduğu saptanmıştır. Yıkama işlemlerinden 
sonra kumaşların bakteri üremesini engelleyici 
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etkisinin tüm bakteriler için giderek azaldığı 
belirlenmiştir.  
 Gelişen yeni teknolojilerle, tüketicinin 
sağlık ve hijyen  konusundaki artan gereksinimleri, 
antibakteriyel giysi ve malzemelerin aktif kullanım 
durumunda da etkinliğini sürdürebilmesini 
gerektirmektedir. Bu nedenle, kumaşların 
antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi bu tip 
tekstil materyallerinin üretimi ve gelişimine katkı 
sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tekstil ürünleri, antibakteriyel 
aktivite, dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil) 
amonyum klorid, kuaternar organosilan, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae  
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 Lejyoner hastalığı ve Pontiyak ateşi etkeni 
olan Legionella pneumophila bakterileri 
buharlaştırıcı kondansatörler, nemlendiriciler, sıcak 
su sistemleri ve soğutma kuleleri gibi insan yapımı 
su sistemlerinden sıklıkla izole edilirler. Bu 
sistemler legionella bakterilerini çoğaltma ve 
hastalık yayma potansiyeline sahip olduklarından, 
bu bakteriler bakımından kontrol altına 
alınabilmeleri için etkili biyositin belirlenmesi 
gerekmektedir. 
 Bu bağlamda, çalışmamızda non-iyonik 
thiazolinler karışımı olan Gemacide TC 
(benzisothiazol ve isothiazolin-ones) ve non-iyonik 
klor bazlı K4 Kloran’ın üç farklı Legionella 
pneumophila suşuna karşı antimikrobiyal aktivitesi 
belirlenmiştir. Çalışmada standart suş (ATCC 
33152) ve soğutma kulesi sisteminden izole edilen 
SG 1 ve SG 2–14 suşları kullanılmıştır. Biyositlerin 
suşlara karşı aktivitesi in vitro olarak test edilmeden 
önce, MİK (minimum inhibe edici konsantrasyon) 
düzeyleri dilüsyon tekniği ile belirlenmiştir. 
Çalışmamızda, soğutma sistemlerinde kullanılan 
mikrobisitlerin aktivitesinin belirlenmesi için 
kullanılan ASTM (American Society for Testing 
Materials) E 645–91 standart test metodu modifiye 
edilerek, farklı temas sürelerinde (0–3–6–24–168 
saat) bakteri sayısındaki düşüş belirlenmiştir.  

 Çalışma sonunda Gemacide TC’nin % 
0.001’lik konsantrasyonunun SG 2–14 suşu için 3 
saatlik temas süresi sonunda > 4 log, aynı 
konsantrasyonun SG 1 suşu için 3 saatlik, standart 
suş için 6 saatlik temas süresinde > 6 log düşüş 
sağladığı belirlenmiştir. K4 Kloran’ ın % 1’lik 
konsantasyonunun ise 3 saatlik temas süresi 
sonunda SG 2–14 ve standart suş için > 5 log, SG 1 
suşu için > 6 log düşüş sağladığı belirlenmiştir. 
Legionellalara karşı bir su arıtım biyositinin etkin 
kabul edilebilmesi için en az bir saatlik temas süresi 
sonunda, bakteri sayısında 4-log düşüş sağlaması 
gerektiği bilinmektedir. Sonuç olarak, her iki 
biyositin de soğutma kuleleri için önerilen 
dozlarında Legionella pneumophila bakterilerine 
karşı etkili olduğu belirlenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Legionella pneumophila, 
biyosit, isothiazolin, klor, dezenfeksiyon  
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Çalışmamızda; Ocak 2004–Şubat 2005 
tarihleri arasında, Ankara Numune Hastanesi, 
Ankara Hastanesi, Gazi Hastanesi, Ankara 
Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Hastanesi ve 
Konya Numune Hastanesine başvuran üriner sistem 
enfeksiyon şüpheli hastalardan alınan idrar 
örneklerinden toplam 125 adet K. pneumoniae suşu 
izole edilmiş ve bazı sefalosporin türü 
antibiyotiklere karşı direnç durumları belirlenmiştir. 
Bakteri suşların plazmid profilleri araştırılmıştır.  

K. pneumoniae suşlarının sefalosporin 
grubu antibiyotiklerden Cefotaxime ve Ceftazidime 
% 22.4, Ceftriaxona % 19.2 oranında dirençli 
oldukları görülmüştür, plazmid büyüklüklerinin 
1.6–30.1 kb arasında değiştiği ve plazmidlerin sekiz 
farklı plazmid profili oluşturdukları belirlenmiştir.  

K. pneumoniae suşlarının plazmid 
büyüklükleri ile antibiyotik dirençlilikleri arasında 
bir ilişki saptanamamıştır. 

 
 
 
 
 


