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Giriş-Amaç 

 Biyofilm, canlı veya cansız yüzeye bağlı, ekstrasellüler polimerik 

madde içinde iyi organize olmuş mikrobiyal topluluk 

 Biyofilm ile ilişkili enfeksiyonlar tedavisi zor, kronik 

 Çalışmamızda Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus 

biyofilm tabakası ve canlı mikrobiyal hücre üzerine ortofitalaldehit, 

parasetik asit, hidrojen peroksit ve sodyum hipokloritin etkinliğinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 
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Yöntem 
 Bakteri suşları 

◦ S.aureus (ATCC 6538) 

◦ P.aeruginosa (PA01) 

 Dezenfektan 

◦ Ortofitalaldehit (OPA) %0.55 

◦ Parasetik asit (PAA) %0.3 

◦ Hidrojen peroksit (H2O2) %5 

◦ Sodyum hipoklorid (NaClO) 10.000 ppm 

 Nötralizer solüsyon 

◦ OPA için %0.5 lik sodyum bisülfit 

◦ PAA için 3 gr/litre sodyum tiyosülfat 

◦ H2O2 için 50 mL/litre katalaz  

◦ NaClO için 5 gr/litre sodyum tiyosülfat 
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 Çalışma öncesi dezenfektanların planktonik bakteri üzerine etkinliği, 
nötralizer solüsyon etkinliği ve toksisitesi test edildi 

 Biyofilm tabakası (EPM+ canlı/ölü mikrobiyal hücre) üzerine 
dezenfektan etkinliği için kristal viyole yöntemi 

 Canlı mikrobiyal hücre üzerine dezenfektan etkinliği için resazurin 
yöntemi 

 İki farklı zamanda sekiz kez 

 Plate okuyucuda (bio-tek plate reader) 570 nm dalga boyunda optik 
dansite, absorbans  değerleri  

 Dezenfektanların etkinliğinin gösterilebilmesi için Friedman testi 

 Dakikalara göre anlamlılığın saptanması için ikili gruplara Wilcoxon 
testi  
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BULGULAR 
Tablo 1. P. aeruginosa biyofilm tabakasının uygulanan dezenfektanlar sonrası 

azalmasının % olarak gösterilmesi 
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 Tablo 2. S. aureus biyofilm tabakasının uygulanan dezenfektanlar 

sonrası azalmanın % olarak  gösterilmesi 
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Tablo 3. P. aeruginosa biyofilm tabakasındaki canlı mikrobiyal hücrenin 

uygulanan dezenfektanlar sonrası azalmasının % olarak  gösterilmesi 
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Tablo 4. S. aureus biyofilm tabakasındaki canlı mikrobiyal hücrenin 

uygulanan dezenfektanlar sonrası azalmasının % olarak  gösterilmesi 
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Tartışma 

 Deneysel biyofilm modeli, matriks tabakası ve mikroorganizma 

 Kristal viyole, resazurin 

 NaClO absorbans artışı 

 Yöntem standardizasyonu 

 Biyofilm tabakasına dezenfektan etkinliğinin azalması 

◦ Klor bileşikleri EPM difüzyon kısıtlılığı 

◦ Alkali bileşiklerinin matriks yapısı ile reaksiyon sonucu  

◦ PAA yüzey tabakasında inaktivasyon ve fiksasyon 

◦ H202 katalaz ve serbest radikaller ile inaktivasyon 

◦ OPA proteinlerle reaksiyon ve fiksasyon 
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 Dezenfektanların 30. dk etkinliği Ø 

 Biyofilm oluşan yüzeylerde ve tekrar kullanılabilen medikal araçlarda  

NACIO 

 Biyofilm matriks tabakasına tam olarak etkili dezenfektan Ø 

 Biyofilm oluşumunun önlenmesi 

 Yeni tedavi seçenekleri 

◦  bakteriyofaj 

◦  iyonizan veya ultraviyole radyasyon 

◦ surfaktan tedavisi 
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