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HEPATİT B VİRUSU 

 
Hepatit B virusu (HBV) 42 nm çapında lipid bir zarf içeren DNA virusudur. Oldukça stabil olup, 

oda ısısında 6 aydan daha fazla canlı kalabilir. Serum içinde 30-32°C’de 6 ay, -20°C’de ise yıllarca 
canlılığını korur. HBV ile kontamine materyalin sterilizasyonu veya dezenfeksiyonu için birçok 
yöntem önerilmektedir. Isı ile dezenfeksiyon tercih edilen yöntemlerden biridir. 100°C’de 10 dakika 
kaynatma,  otaklavda (121°C’de 15 atmosfer basınçta ve 103 kPa’da) 15 dakika veya kuru ısıda 
(160°C’de) iki saat süreyle tutulduğunda HBV inaktive olur.  
 

Kimyasal ajanlardan % 0.5-1.0’lik sodyum hipoklorit (5000-10.000 ppm klorin/litre) solüsyonunun 
30 dakikada HBs antijenitesini yokettiği gösterilmiştir. Ayrıca % 70 izopropil alkol, % 82 etil alkol, % 
2 sıvı gluteraldehit, % 6-10 hidrojen peroksit ve % 3-8 formaldehit ile virus inaktive edilebilmektedir. 
Virus 37°C’de ve 1/4000 formaldehit solüsyonunda 72 saatte inaktive olur. Sodyum dodesil sülfat gibi 
(% 1 SDS) çok aktif deterjanlar Dane partiküllerini tamamen yok eder ve HBV dışındaki diğer bir çok 
virusa da öldürücü etki yapar. % 10 formaldehit, % 2 gluteraldehit ve etilen oksit gazı sterilizasyon 
işlemlerinde kullanılır. Non-iyonik deterjanlar virusun morfolojisini değiştirmez ve infektivitesini yok 
etmezler. Çevre yüzeyleri sodyum hipokloritle (500-5000 mg klorin/litre) dezenfekte edilmelidir. 
Aletlerin dezenfeksiyonunda % 2 gluteraldehit gibi yüksek düzey dezenfektanlar önerilmektedir. 
 

HBsAg içeren kan, plazma ve diğer kan ürünlerinin ultraviyole ışınlarına tabii tutulmasının 
infektivite ve antijenik yapı üzerine etkisi yoktur. İnfekte plazmanın cohn etanol fraksiyonu sırasında 
elde edilen ürünlerde değişik oranlarda HBV bulunur. Fraksiyon I (faktör VIII-fibrinojen) ve fraksiyon 
III’te (protrombin) virus, buna karşılık fraksiyon II (gamaglobulin) ve fraksiyon IV (plazma 
proteini)’te çok miktarda HBsAg görülür. Immun (gamma) globulin ve albumin gibi kan ürünleri 
hepatit B riski taşımazlar. Bu ürünlerin hazırlanma metodu soğuk etanol fraksiyonu şeklindedir. 
Ayrıca albuminin 60°C’de 10 saat ısıtılmasıyla virusun inaktivasyonu sağlanır.  
  

HEPATİT C VİRUSU  
 

Hepatit C virusu (HCV) izole edilemediği için dezenfeksiyonuyla ilgili bilgiler sınırlıdır. Virusun 
kloroformla inaktive ediliyor olması lipid yapıda bir kılıfa sahip olduğunu göstermektedir. Kloroform 
ve 1/1.000 formaldehite duyarlıdır. 100°C’de 5 dakikada ya da 60°C’de 10 saatte inaktive olmaktadır. 
Ayrıca propio-lakton ve ultraviyole ışığı ile inaktive olduğu gösterilmiştir.  
 

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS  
 

Human immunodeficiency virusuna karşı etkili olduğu gösterilen çok çeşitli dezenfektan 
solüsyonlar olmasına rağmen, Center for Diseases Control (CDC) kontamine yüzeylerin 
dezenfeksiyonu için sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) kullanımını önermektedir. Çamaşır suyu 500 
ppm (1/100) dilüsyondan 5.000 ppm (1/10) dilüsyona kadar olan konsantrasyonlarda HIV’una 
etkilidir. Kan ve mukus gibi organik materyallerin dezenfeksiyonunda da kullanılır. Çamaşır suyu 
solüsyonları etkinliğini 24 saat devam ettirir, bu nedenle günlük taze solüsyonlar hazırlanmalıdır. 



Özellikle 1/10 dilüsyondaki çamaşır suyu ile sık temas tıbbi aletleri aşındırabileceğinden, ticari olarak 
bulunan kimyasal germisidler tıbbi aletlerin dezenfeksiyonunda daha uygundur. HIV % 50 etanol, % 
35 izopropanol, % 1 Nonidet P450, % 0.5 lysol, % 0.5 paraformaldehit ve % 0.3 hidrojen peroksit ile 
tamamen inaktive edilebilir. Ayrıca virus pH 1.0 ve 13.0 gibi uç pH’larda yok olur. Paraformaldehit 
solüsyonu virusu inaktive etmesine rağmen, dokuya penetre olan veya kültür hücreleri ve doku 
örneklerinde bulunabilen tüm virusları  yeterli düzeyde dezenfekte edip etmediği bilinmemektedir.  
  

HIV 56°C’de 10 dakikada serumun ısıtılması ile kolayca inaktive olur. Lipofilize kan ürünlerinin 
virus kontaminasyonunun inaktivasyonundan tam olarak emin olmak için 68°C’de 72 saat süreyle 
ısıtılması gerekir. Kontakt lensler her uygulamadan sonra hidrojen peroksit kullanılarak veya 10 
dakika süreyle 78-80°C ısıtılarak dezenfekte edilebilir.   
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