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Giriş ve Amaç
Aralık 2019’da Çin’ de solunum yolu enfeksiyonu semptomlarıyla ortaya çıkarak tüm
dünyaya yayılan yeni beta coronovirüs (SARS-CoV-2) salgını (COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından 11 Mart 2020‘de pandemi olarak ilan edilmiştir. Hastalığın tanısında RT-PCR
(ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu) testi kullanılmakla birlikte bu testin
duyarlılığı oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalar bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemenin
RT-PCR testinden daha duyarlı olduğunu göstermiştir (1, 2, 3). Bu nedenle pratikte hastalığın
tanısında BT’nin temel görüntüleme ve tanı aracı olduğu konusunda bir fikir birliği
oluşmuştur (4). Genelde BT birimleri, özelde ise BT çekim (gantri) odaları hastane kaynaklı
enfeksiyonların yayılımı yönünden en stratejik noktalardan birini oluşurmaktadır. Pandemi
sürecinde gantri odalarında virüsün bulaşma yolları olan damlacık ve aeresolle enfekte
yüzey temasının kontrolü önem kazanmıştır (5).
Ultraviyole (UV) radyasyonun biyolojik etkileri uzun bir süredir bilinmektedir. Bu radyasyon
dalga boyuna göre A, B ve C olarak üçe ayrılır ve dalga boyu ne kadar küçükse biyolojik
etkiler o derece şiddetlidir. Spektrumun 280 nm’den daha kısa olan bölümünde bulunan UVC
radyasyonu atmosfer tarafından tamamen emildiğinden yeryüzüne ulaşamaz. Bununla
birlikte bu radyasyon civalı lambalar veya ışık yayan diyot lambaları (LED) tarafından yapay
olarak üretilmekte ve özellikle su kaynaklarının bakteri, virüs, küf ve bazı protozoalardan
fotokimyasal reaksiyonla arındırılmasında kullanılmaktadır. Belirtilen sistemlerin civa lambalı
açık türleri ameliyathane gibi ortamlarda kullanılabilmektedir. Bununla birlikte bu tip
sistemlerin ortamda hasta ve personelin bulunması durumunda kullanılmaları tıbben
sakıncalıdır. Açık sistemler, bu nedenle devamlı (7/24) ve yoğun sirkülasyona sahip mekanlar
için uygun değildirler.
Özellikle pandemi sürecinde ortam havasının çok daha verimli olan UVC LED kaynakları ve
kapalı sistemler ile sterilizasyon/dezenfeksiyonuna yönelik sistemler geliştirilmiştir. Bu
çalışmada kapalı UVC sisteminin devamlı ve yoğun sirkülasyona sahip BT gantri odalarındaki
etkinliğinin ilk kez test edildiği bir dizi deney paylaşılmaktadır.
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Çalışmanın yürütüldüğü birim üçüncü düzey bir sağlık kurumunun acil radyoloji merkezinde
kurulu bulunan ve pandemi sürecinde günde ortalama 300 incelemenin yapıldığı 128 kesitli
BT biriminin gantri odasıdır. Belirtilen odanın yararlı ölçüleri 654 x 417 x 310 (L X W X H) cm
ve brüt hacmi 84,54 m3’tür (Resim 1). Odanın uzun duvarlarına, BT masasının orta kesiminin
her her iki yanına hizalanacak ve yerden 250 cm yükseklikte olacak şekilde, iki adet kapalı
LED UVC fan sistemi (UVC FAN-15, AeroRad, Türkiye) yerleştirilmiştir (Resim 2a). Bu
cihazların her biri bir şerit üzerine doğrusal dizilimli 3,5 x 3,5 x 1,36 mm boyutlu LED
elemanlar kullanarak 270-280 nm dalga boyunda ve 15 watt gücünde UVC üretmekte ve 286
m3/saat düzeyinde sirkülasyon sağlamaktadır. Kapalı devre kanal sistemine sahip bu
sistemlerde UVC kaynağı olarak kullanılan LED’ler, cihazın çıkış kanalı öncesine
konumlandırılmışlardır (Resim 2b). Bu şekilde Resim a’da şematize edilen kurulum
çerçevesinde oda hacminin tamamı teorik olarak 8,86 dakikada işlem görmektedir.
Çalışmada normal ve olağandışı koşulları temsil eden iki temel senaryo belirlenmiştir: (Koşul
A) UVC fitrasyon, klimatizasyon ve havalandırma açık ve (Koşul B) UVC fitrasyon ve
klimatizasyon açık, havalandırma kapalı. Belirtilen koşulların her birindeki ortam havası hasta
masası üzerine, odanın merkezinde olacak şekilde yerleştirilmiş aktif hava örnekleme sistemi
(Hytest Ai, Diatek) kullanılarak UVC uygulanmadan hemen önce (0. Dakika) ve3 0, 60, 120,
180, 240, 300 ve 360. dakikalarda 100’er litre olmak üzere %5 koyun kanlı agar içeren petri
kaplarına örneklenmiştir (Resim 2c). Örnekler 35 derece C’da 24 saat boyunca inkübe edilmiş
ve sonrasında standart yöntemlerle incelenmiştir.
Bulgular
Koşul A için UVC sistemi çalıştırılmadan önce koloni sayısı 241 cfu/m3 iken, birinci saatteki
koloni sayısı 2 ve üçüncü saatteki koloni sayısı 0 cfu/m3 olarak bulunmuştur (Tablo I). Koşul B
için UVC sistemi çalıştırılmadan önce koloni sayısı >1000 cfu/m3 iken, birinci ve üçüncü
saatteki koloni sayısı 1 cfu/m3 olarak bulunmuştur (Tablo I). Bu bulgular temelinde LED-UVC
fan sisteminin toplam etkinliği 60. dakikanın sonunda %99,17-99,80 aralığındadır. Belirtilen
süre sonrası saptanan koloni sayısı odaya hasta ve personel giriş çıkışı devam ettiğinden çok
düşük düzeyde (başlangıç seviyesinin azami %0.5’i) devam etmektedir (Resim 3). Koşul A’da
gantri odası çalışır durumda bulunan havalandırma nedeniyle negatif basınçlıdır. Bu nedenle
bu koşul altında hesaplanan etkinlik Koşul B’den %0.63 düzeyinde daha düşüktür.
Tartışma ve Sonuç
SARS-CoV-2, yüksek bulaşıcılık oranına sahip olan ve özellikle solunum yolu enfeksiyonu
yaptığı bilinen betacoronovirüs ailesinin en öldürücü üyesidir. Enfeksiyonun çoğunlukla
doğrudan ya da havada asılı kalarak damlacık yolu ile bulaştığı bilinmektedir. SARS-CoV-2
ajanının UV radyasyonun germisidal etkisine karşı duyarlılığına yönelik yapılan çalışmalar
kısıtlı sayıda olmakla birlikte, SARS-CoV ile genomunun %80 homolog olduğunun gösterilmesi
duyarlılık öngörüsünü kuvvetlendirmektedir. Hastanelerde damlacık yoluyla bulaş riskini
azaltmak için hava temizliğinde kullanılagelen değişik sistemler bulunmaktadır. Bu
bağlamda, geçmişte UVC lambalarının sağlık tesislerinde kullanımı üzerine de bazı çalışmalar
yürütülmüştür (6). UVC’nin özellikle havadaki enfeksiyöz ajanlar üzerinde etkili olduğu,
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bakteri ve virüslerin nükleik asidlerine zarar verip, replikasyonlarını önledikleri saptanmıştır
(6, 9). Bununla birlikte belirtilen çalışmalar, insandan arındırılmış ortamların uzun süreler
boyunca civalı UVC lambaları ile ışınlanmasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın diğerlerinden
üç temel farklılığı, BT gantri odasında, rutin kullanımda ve kapalı devre LED UVC sistemi
kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasıdır (6, 8).
Çalışmada, havalandırma sisteminin çalışmakta olduğu normal koşulda (Koşul A), her
örneklemde en az birer küf mantarı kolonisi saptanmış olup, Koşul B’de elde edilen
örneklerde bu mikroorganizmaya rastlanılmamıştır. Bu durum, literatürde de belirtildiği
üzere, havalandırma sistemlerinin küf mantarlarının kolonizasyonu ve yayılımı açısından
önemine işaret etmektedir. Bununla birlikte küf mantarlarının ortamdaki gerçek ssyısının
saptanması için, örneklemlerin çalışmanın kapsamı dışında olan ilk 24 saatten çok daha uzun
sürelerle inkübe edilmesi ve incelenmesi gerekmektedir.
COVID-19 pandemisi sürecinde radyoloji bölümlerinin dezenfeksiyonuna yönelik, birçoğu
ampirik yaklaşım içeren ve sürekli güncellenen, birçok ulusal ve uluslararası öneri ve talimat
yayınlanmıştır. Bu çalışmada ortaya konan bulgular ışığında, kesin ya da olası olgularla
temasın kaçınılmaz olduğu BT birimlerinin hava dezenefeksiyonunda kapalı devre LED UVC
fan sistemleri etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.
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Resim 1. Deneylerin yapıldığı birimin mimari projesi. UVC sistemleri mavi, hava filtrasyon
sistemi sarı, havalandırma menfezleri yeşil, oda sınırlarıkırmızı ile belirtilmiştir.
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Resim 2. Deney ortamı ve cihazlar. a, UVC sistemleri (siyah oklar); b, UVC LED elemanların
fan gerisindeki yerleşimi (beyaz oklar), c. BT tarayıcı ve hava örnekleme cihazı (siyah ok).

Resim 3. Hava örneklemine maruz bırakılmış vasatlar. Koşul A’da UVC öncesi 52 cfu/m3
olarak saptanan koloni sayısı UVC sonrası 1 cfu/m3, Koşul B’de filtrasyon öncesi >1000 cfu/m3
olarak saptanan koloni sayısı UVC sonrası 2 cfu/m3’e düşmüştür.
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Tablo I. İki farklı deney koşulundaki koloni sayım ve dağılımları
Deney koşulu

Koşul A (UVC açık,
havalandırma
açık)

Koşul B (UVC açık,
havalandırma
kapalı)

Zaman
noktası

Toplam
koloni

Difteroid
basili

Bacillus
sp.

Staphyloc
occus sp.

Küf
mantarı

dk

cfu/m3

cfu/m3

cfu/m3

cfu/m3

cfu/m3

0

241

200

15

25

1

30

3

0

0

2

1

60

2

0

0

1

1

120

1

0

0

1

0

180

0

0

0

0

0

240

3

0

1

0

2

300

2

0

0

1

1

360

1

0

0

0

1

0

>1000

40

5

>900

0

30

7

0

0

7

0

60

2

0

0

1

0

120

7

0

0

7

0

180

3

0

0

3

0

240

5

0

0

5

0

300

1

0

0

1

0

360

2

0

0

2

0
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