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Amaç: Asetik asit bakterilerinden elde edilen bakteriyal selülozun, sargı bezi olarak kullanımında, 
yara enfeksiyonlarında kontaminant olabilecek bazı mikroorganizmalar üzerindeki bakteriyostatik 
ya da bakteriyosidal etkisi belirlenmiştir

Gereçler ve Yöntemler: Ev yapımı şaraplardan izole edilen Gluconacetobacter hansenii straini 
nden HS Broth’da 300C’de 10 gün inkübasyonu ile selüloz oluşumu sağlanmıştır. Yüzeyde 
oluşan selüloz filmleri saflaştırılmış ve disk şeklinde 10 mm parçalar halinde kesilmiştir. Diskler 
liyofilize edilmiş ve farklı konsantrasyonlarda (%0,5, %0,1, %0,05 ve %0,025) benzalkonium 
klorid emdirilmiştir. Diskler tekrar liyofilize edilmiş ve otoklavlanmıştır.Bu diskler antimikrobiyal 
kuru film olarak kullanılmış ve disk difüzyon yöntemi uygulanmıştır.Test mikroorganizmaları 
Escherichia coli ATCC 35218, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus sp. ve Candida 
albicans ATCC 90028’dır. Kontrol olarak benzalkonium klorid emdirilmemiş bakteriyal selüloz 
filmi kullanılmıştır. Disklerin absorbladığı benzalkonium klorid miktarı da belirlenmiştir.

Bulgular: Escherichia coli ATCC 35218’e karşı kullanılan farklı konsantrasyonlardaki bakteriyal 
selüloz filmlerinin oluşturduğu bakteriyosidal etki 13-16 mm zon oluştururken, Bacillus 
sp’e karşı oluşan zonlar 17-19 mm arasında görülmüştür. Yara enfeksiyonlarında önemli bir 
kontaminant olan Staphylococcus aureus ATCC 25923 bakterisine karşı % 0,1, %0,05 ve %0.025 
konsantrasyonlarındaki bakteriyal selüloz filmleri 20 mm çapında zon oluştururken, %0,5 
benzalkonium klorid içeren bakteriyal selüloz filmi ise 24 mm çapında zon oluşturmuştur. Candida 
albicans ATCC 90028 mayasına karşı %0,05 ve %0.025 konsantrasyonlarındaki bakteriyal selüloz 
filmleri 17-18 mm zon oluştururken, %0,5 ve % 0,1 benzalkonium klorid içeren bakteriyal selüloz 
filmleri ise 24-23 mm çapında zon oluşturmuştur. Disklerin absorbladığı benzalkonium klorid 
miktarı da ortalama 0,0030 g olarak saptanmıştır. Kontrol olarak kullanılan bakteriyal selüloz 
filminde hiçbir zon oluşumu gözlenmemiştir.

Sonuç: %0,5 benzalkonium klorid içeren bakteriyal selüloz filmlerinin diğer konsantrasyonlara 
oranla daha etkili olduğu görülmüş ve özellikle yara kontaminantı olarak bilinen Gram pozitif 
S.aureus ATCC 25923 bakterisi ile Candida albicans ATCC 90028 mayası üzerine oldukça fazla 
bir bakteriyosidal etki göstermiştir. Bakteriyal selüloz filmlerinin porlu, esnek, ince, steril edilebilir 
yapıda olması, bu materyalin yaralarda, benzalkonium klorid içeren sargı bezi olarak medikal 
kullanımına olanak sağladığını göstermektedir. 
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