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UV-C ile Dezenfeksiyonun 
Biyofiziksel Temelleri ve 
Havalandırma Sistemlerinde 
Biyoaerosol Kontrolü: 
COVID-19 için Bir Öneri
TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi1
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Abstract

After recent pandemics of viruses such as SARS and MERS, a 
new corona virus (SARS-CoV-2) commonly called as COVID-
19 is currently causing a global-scale pandemic. Preventing 
spread of the virus indoors through HVAC systems is of 
critical importance, especially in large public buildings. This 
review aims to provide fundamental information regarding 
ultraviolet (UV) radiation and the use of germicidal irradi-
ation (UVGI) for inactivation of microorganisms with UVC 
in HVAC systems. Information on physical mechanism and 
principles of inactivation are followed by a summary of 
studies that utilized UVGI for control of bioaerosols. A list 
of the reported values of inactivation dose and constant 
is provided. Based on the list, a value is recommended for 
inactivation constant that can be used for COVID-19. 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, ventilation, UVC, germi-
cidal irradiation, inactivation constant

1. Giriş

Yakın senelerde kuş gribi, SARS ve MERS gibi salgınların 
ardından içinde bulunduğumuz günlerde yeni bir korona 

Özet

SARS ve MERS gibi virüs salgınlarının ardından günü-
müzde küresel yeni bir salgın süreci yaşanmaktadır. Yeni 
bir korona virüs olan SARS-CoV-2, ya da yaygın şekliyle 
COVİD-19 isimli virüsün iç ortamlarda, özellikle aynı anda 
çok sayıda insanın bulunduğu halka açık binalarda yayı-
lımının engellenmesi için havalandırma sistemleri kritik 
önem taşımaktadır. Bu derlemenin amacı morötesi (UV) 
ışınım hakkında genel bilgi sağlamak ve hastalıklara yol 
açan mikroorganizmaların morötesi ışınların mikropkırma 
özelliğini (UVC) kullanarak havalandırma sistemlerinde 
kontrolü –etkisizleştirme- hakkında yayınlanmış bilgi 
ve verileri derlemektir. UVC ile etkisizleştirmenin fiziksel 
mekanizması ve ilkeleri hakkında bilgi sunulmuş, lite-
ratürde mikropkıran ışınlamanın (UVMI) havalandırma 
sistemleri içinde biyoaerosollere uygulandığı çalışmalarda 
elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. Bu çalışmalarda bildiri-
len etkisizleştirme dozu ve sabiti değerleri bir liste halinde 
sunulmuş ve bu değerlerden hareketle COVİD-19 için 
kullanilabilecek bir sabit değeri önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVİD-19, havalandırma, 
UVC, mikropkıran ışınlama, etksizleştirme sabiti

1  Sait Cemil Sofuoğlu, Sinan Aktakka, İbrahim Atmaca, Orhan Ekren, Seçkin Erdoğmuş, Ziya Haktan Karadeniz, Huriye Oğuz, Macit Toksoy, 
Necmi Varlık, Melih Yalçın. 
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2. MORÖTESİ (UV) IŞINIM YELPAZESİ

Dalga boyları 3×10-3 nm olan gama ışınları ile başlayıp 
3×1013 nm olan radio dalgalarına kadar giden yelpaze 
içinde X-ışınları (≤100 nm) ile görünür ışık (>400 nm) 
arasında yer almaktadır (Şekil 1). Yelpazede X-ışınlarından 
morötesine geçiş ile birlikte ışınlar iyonlayıcı olmaktan 
çıkıp elektronlarıın enerjisini daha yükseğe atlatan forma 
dönüşmektedir. UV yelpazesi genellikle dört bölgeye ayrıl-
maktadır. Vakum (VUV) <200 nm, UVC (200-280 nm), UVB 
(280-315 nm) ve UVA (315-400 nm) (Cutler ve Zimmerman, 
2011). UVB insan derisinin güneş yanığı tepkisini verme-
sine ve D-vitaminin sentezlenmesine sebep olan aralık iken 
UVC’nin mikroorganizmalar üstündeki etkisinden dolayı 
mikropkıran aralık olarak bilinmektedir (Jagger, 1967). 

UVC ışınları, doymamış organik bileşikler tarafından 
absorb edilmesi sebebiyle önem taşımaktadır. Bu bileşikler 
hidrojen atomu ile tam doymamıştır veya eşlenik bağlar-
dan oluşurlar. Eşlenik bağlardaki elektronların UV ışınım 
fotonlarına maruz kalmaları durumunda enerjileri sıçra-
makta yapısal kararsızlığa ve değişiklik oluşmasına sebep 
olmaktadır (Jagger, 1967). Eşlenik bağlı organik bileşikler 
arasında azot içeren halka yapılar da bulunmaktadır; ki 
bunlar hücre üremesi ve metabolizması için önem taşıyan 
bileşiklerdir (Kowalski, 2009). 

3. UV IŞINIM ÖLÇÜMÜ

Radyometre ışınlamayı birim alan düşen enerji cinsinden 
(W/m2 veya mW/cm2) bir UV sensörü kullanarak ölçer. 
Bununla birlikte canlılar açısından birim alana düşen 
enerjiye ek olarak maruziyet süresi de önem taşıdığından, 
radyometre cihazları zaman boyunca eklenik maruziyeti 
(mW/cm2) ölçecek şekilde geliştirilmişlerdir.

virüs olan SARS-CoV-2 salgını dünya çapında yaşanmak-
tadır. Aynı anda çok sayıda insanın bulunduğu binalarda 
virus yayılımının engellenmesi için havalandırma sistemleri 
kritik önem taşımaktadır. Bu yazının amacı morötesi (UV) 
ışınımı hakkında genel bilgi sağlamak ve hastalıklara yol 
açan mikroorganizmaların morötesi ışınların mikropkırma 
özelliğini kullanarak havalandırma sistemlerinde kontrolü 
hakkında yayınlanmış bilgi ve verileri derlemektir. Bu 
amacın ilk kısmı için ağırlıkla Cutler ve Zimmerman (2011) 
yaptığı derlemeden ve referanslarından faydalanılmıştır. 
Amacımızın ikinci kısmı için de literatür taraması yapılarak 
biyoaerosollerin (havada uçuşan parçacık halindeki mikro-
organizmaların) ve havalandırma sistemlerindeki soğutma 
serpantini, filtre gibi üreyebildikleri yüzeylerde etkisizleş-
tirilmesi, yani üreme / enfekte etme yetilerinin ortadan 
kaldırılması ile ilgili deneysel çalışmalar derlenmiştir.

UV ile etkisizleştirme yapılabileceğine dair ilk bilgiler 
19. asrın sonlarında yayınlanmış (Ward, 1892); 20. asrın 
başında da UV dalga boylarının mikropkırma etkisi ortaya 
konmuş (Barnard ve Morgan, 1903); çevresel uygulamaları 
amaliyathaneler (Wells ve Wells, 1938) ile başlamış, askeri 
yatakhaneler (Wheeler vd., 1945) ve okullar (Perkins vd., 
1947) ile devam etmiştir. Riley’nin (1961) UV ile tüberküloz 
mikrobunun yayılımının engellenebildiğini göstermesini 
takiben bu alandaki çalışmalar hızlanmıştır. Bununla 
birlikte, havadaki mikroorganizmaların kontrolu konusun-
daki bilgi dağarcığı sudaki patojen mikroorganizmaların 
dezenfeksiyonu konusunda oluşmuş bilgi ile karşılaştırıl-
dığında güdük kalmaktadır. Havalandırma sistemleri için 
geçerliliği olan çalışmaların özetini ve bunlarda hareketle 
oluşturulan önerilerimizi sunmadan önce UV ışın yelpazesi, 
mikropkıran (germicidal) özelliği olan UVC, ışınım ölçümü, 
lamba tipleri, fotobiyolojisi, etkisizleştirme (inaktivasyon) 
mekanizması ve ilkeleri sunulacaktır.

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum.
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Aktinometre ise belirli dalga boylarında ışığın sebep 
olduğu tepkimeye girecek kimyasal temelli bir yöntemdir 
Kullanılacak kimyasalın moleküler UV-soğurma veriminin 
(kuantum verimi) biliniyor olması gerekir. Verim, birim 
zamanda meydana gelen kimyasal değişmin birim 
zamanda soğurulan foton sayısına oranı olarak tanımlan-
maktadır (Eşitlik-1) (Kuhn vd., 2004).

Φ = Nc / Np  (1)

Eşitlikte, Φ kuantum verimi, Nc tepkimeye giren kimyasal 
molekül sayısı, Np soğurulan foton sayısıdır. UVC için 200-
300 nm arası dalga boylarındaki enerjiyi iyi soğurduğu için 
iyodür/iyodat çözeltisi kullanılmaktadır. Tepkime ürünü 
olan ve 352 nm’de spektrometrik olarak ölçülebilen tri-
iyodür derişimi soğurulan foton sayısı ile doğru orantılıdır 
(Rahn vd., 2005). 

Temel aldıkları sistemler açısından bu iki farklı yöntemden 
radyometre fotobiyoloji açısından uygun düşmektedir. UV 
ışınımının bir diğer ölçütü bir kesitten (cm2) geçen enerji 
(mW) olarak tanımlanan akıcılık hızı (fluence rate) olup 
birim zamana oranlandığında UV dozu (mW/cm2/s) elde 
edilmektedir. Joule de enerji×zaman olarak ifade edildi-
ğinden UV dozu da Joule/cm2 olarak ifade edilmektedir 
(Cutler ve Zimmerman, 2011).

4. UV-C LAMBALAR

Etkisizleştirme açısından fiziksel etmenler arasında lamba 
tasarımı ve performansının en önemli rolü oynadığı; 
tasarımı etkileyen değişkenlerin kuvartz tipi, içerdeki 
gazın kompozisyonu, işletim sıcaklığı, balast tipi olduğu 
ve bunların lambanın içinde bulunduğu çevre (sıcaklık 
ve nispi nem) ile uyumlu olması gerektiği bildirilmiştir 
(VanOsdell ve Foarde, 2002). Kullanılan gazlar arasında 
civa, çinko, demir ve zenon bulunmaktadır. Bunlardan 
civa, düşük basınçta çalışıyor olması sebebiyle en yaygın 
olarak kullanılan gaz durumundadır. Düşük ve orta düzey 
basınçlı civa lambalarında bulunan elektrotların ürettiği 
elektronlar civa atomlarına çarptığında ağırlıklı olarak 
253.7 nm’de foton salıvermelerine yol açmaktadır. Yüksek 
basınçlı lambalardaki elektrotlar yüksek voltaj üretme 
kapasitesine sahip olup foton salıverme verimini artırmak-
tadır (Jagger, 1967). 

Düşük basınç (<1 bar) lambalar düşük yüzey sıcaklıkla-
rında çalışmakta ve 254 nm monokromatik UV yaymakta, 
orta düzey basınçta (1 bar’dan hafif yüksek) çalışan 
lambalar ise yüksek yüzey sıcaklıklarında çalışmakta ve 
200-400 nm aralığında polikromatik UV yaymaktadır 
(Bolton ve Linden, 2003). Buna karşı istenmeyen dalga 
boylarının uygun kaplama malzemeleri ile filtrelenmesi, 
yüksek sıcaklığın sürdürülebilirliği için ek güç ve başlan-

gıçta çalışma sıcaklığına ulaşmak için zaman gerektirmesi, 
orta düzey basınçlı çalışan lambalar yerine ağırlıklı olarak 
düşük basınçlı lambaların tercih edilmesine neden olmak-
tadır.

5. UV-C İLE ETKİSİZLEŞTİRMENİN FİZİKSEL 
MEKANİZMASI

Mikroorganizmaların UV ışınımı ile etkisizleştirilmesi kuan-
tum düzeyinde başlamaktadır (Jagger, 1967; Kowalski, 
2009). Kuantum mekaniğinde her bir fotonun taşıdığı 
enerji olan kuantum Planck sabiti, 6,626×10-34 J, ile fre-
kansın (Hz) çarpılmasıyla bulunmaktadır. Kuantum verimi, 
yani bir yüzeye çarpan foton sayısı veya yoğunluğu, nük-
leik asitlerin dimerizasyonuna sebep olmaktadır (Shore 
ve Pardee, 1956; Kleckowski, 1963). Kowalski’nin (2009) 
yaptığı hesaba göre 253.7 nm dalgaboyu UV 1,18×1015 
Hz frekansa ve foton başına 7,819×10-19 J enerjiye sahiptir. 
Her Joule’ün 1,279×1018 foton içerdiği hesaba alınırsa 1 
mJ/cm2 UV dozu cm2 başına 1,279×1015 foton üretecektir. 
Çapı 100 nm olan yani 3,14×10-12 cm2 yüzey kesit alanına 
sahip bir biyoaerosol düşünüldüğünde, bu mikroorga-
nizma saniyede 401.000 fotona maruz kalacaktır. 

UV enerjisi 254 nm’de karbon çift bağlarının kararlığını 
etkilemektedir. Eşlenik organik yapıların moleküler 
bağları iki tiptir: sigma (σ) yörünge ve Pi (π) yörüngeler. 
Yüksek enerjili sigma yörüngeleri bağlı iki atomun 
çekirdeğine daha yakın konumlanmıştır. Düşük enerjili Pi 
yörüngeleri ise bağlı çifte göre konumsuzdur. Pi yörün-
geleri daha kararlı olup daha uzun dalga fonksiyonuna, 
sigma yörüngeleri ise daha kısa dalga fonksiyonuna 
sahiptir (Kowalski, 2009). Aromatik amino asitler gibi 
eşlenik halka yapıların konumsuz Pi yörüngeleri vardır 
(Smith ve Hanawalt, 1969).  Bir UV254 foton Pi yörünge-
sine çarptığı zaman enerjisi titreşim enerjisine dönüş-
mekte ve düzeyi yeterli ise çok kısa bir süreliğine (10-15 
s) Pi yörüngesi süreksiz bir kararsızlığa sürüklenmekte ve 
eski durumuna dönebilmek için ya enerjiyi boşaltması 
ya da bağı döndürerek modifiye etmesi gerekmektedir 
(Kowalski, 2009).

Dolayısıyla, UV254 etkisine açık olan, aralarında pyrimidin-
ler, purinler ve flavinlerin olduğu doymamış organik bile-
şikler hücre üremesi ve metabolizması için vazgeçilmezdir. 
Bu bileşikler RNA ve DNA’nın temel çekirdek yapısında 
bulunmaktadır veya aromatic amino asitlere temel çekir-
dek yapısı sağlamaktadır ya da metabolic faaliyetler için 
gereklidir. UVC fotonları DNA ve RNA’da bu bileşiklerin 
dimerlerinin oluşmasına yol açmak suretiyle moleküler 
değişime sebep olmaktadır. Ancak, UVC maruziyetinin 
etkilerinin iyileşmesi 300-500 nm dalga boylarındaki 
ışınlar yoluyla veya bir grup enzim vasıtasıyla mümkündür 
(Kowalski, 2009).
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6. UVC İLE ETKİSİZLEŞTİRMENİN İLKELERİ

Stark-Einstein Kanunu 

UV ışınımı ile etkisizleştirmenin kinetiği birinci derece kim-
yasal tepkime olarak modellenebilmektedir. Şöyle ki, belirli 
bir zaman içinde oluşacak tepkime ürünü (eşlenik bağların 
modifiye olması) tepkimeye giren kimyasal miktarına (UV 
ışınlaması) eşit olacaktır. Stark-Einstein kanununa göre eğer 
bir foton soğurulursa bir foto-ürünün oluşması için bir foton 
yeterlidir. Böylece, tek vuruş (one-hit), birinci derece kinetik 
UV254 etkisizleştirmesini tarif edebilmektedir (Kowalski, 2009).

Grotthus-Draper Kanunu

Grotthus-Draper Kanunu, fotokimyasal tepkimenin meydana 
gelebilmesi için fotonların soğurulması gerektiğini söylemek-
tedir (Kowalski, 2009). Bu kanuna dayanarak Bolton ve Linden 
(2003) bir hedefin soğurduğu toplam enerji için UV dozunu 
önermiştir. Ancak, bir hedefe çarpan enerjinin soğurulması 
gerekmemekte (Jagger, 1967) ve soğrulan fotonlar fotokim-
yasal tepkimeye yol açamayabilmektedir (Kowalski, 2009). 

Bunsen-Roscoe Karşılıklılık Kanunu

Bunsen-Roscoe Karşılıklılık Kanununa göre mikroorga-
nizmanın etkisizleşmesi doza bağlıdır; doz ise UV şiddeti 
(mW/cm2) ve maruziyet süresinin (sn) çarpımıdır (Riley ve 
Kaufman, 1972).

D = I × t  (2)

Burada, D: UV dozu, I: ışınlama şiddeti (mW/cm2), t: maruzi-
yet süresidir (sn). Bu kanun, özellikle hareket halindeki hava 
içindeki mikroorganizmalar düşünüldü-
ğünde, ışınım kaynağından uzaklıkları 
değişken olsa bile gerekli maruziyet 
süresi sağlandığı sürece ihtiyaç duyulan 
UV dozunun sağlanabileğine işaret etti-
ğinden önem taşımaktadır. Ek olarak, 
böylece farklı deneysel şartlarda elde 
edilen veriler maruziyet süresi bilindiği 
sürece karşılaştırılabilir olmaktadır 
(Cutler ve Zimmerman, 2011).

Chick Kanunu

Chick Kanunu temas süresi (t) arttıkça 
canlı kalan mikroorganizma sayısının 
(Nt) ilk baştaki (t=0) toplam sayıya 
oranının küçüleceğini söylemektedir 
(Şekil 2). Birinci derece kinetic model-
den çıkarılan sabit (k) bir mikroorga-
nizmanın UV etkisizleştirmesine karşı 

hassasiyetini ifade etmektedir (Eşitlik 3).

Nt / N0 = e-kD  (3)

Burada, N0 başlangıçtaki mikroorganizma miktarı, Nt 

“t” maruziyet süresi sonunda mikroorganizma miktarı, k 
etkisizleştirme sabiti, D ise UV254 dozudur (Cutler ve Zim-
merman, 2011).

Tek Aşama ve İki Aşama Etkisizleştirme

Stark-Einstein Kanunu yoluyla tek-vuruş hipotezine 
dayanan bir etkisizleştirme sabiti (k) ile ifade edilen birinci 
derece etkisizleştirme kinetiği virüs kitlesinin (populasyo-
nunun) homojen ve etkisizleştirmenin birden fazla ışın-
lama ile eklenik hasar gerektirdiği durumlarda geçerliliğini 
yitirmektedir (Hiatt, 1964). Dolayısıyla, iki ayrı alt kitleden 
oluşan ana mikrobiyal kitlenin etkisizleştirilmesi için iki 
aşamalı bir model önerilmiştir (Hiatt, 1964; Cox, 1976; 
Kowalski vd., 2000). İki alt kitleden etkisizleştirmeye karşı 
daha dayanıklı olanının (f ), daha hassas olanının ise (1-f ) ile 
gösterildiği iki aşamalı etkisizleştirme modelinde (Eşitlik-4) 
N0  başlangıçtaki mikroorganizma miktarı, Nt  “t” maruziyet 
süresi sonunda mikroorganizma miktarı, f dayanıklı kitle-
nin oranı, k2 bu kitlenin etkisizleştirme hız sabiti, 1-f hassas 
kitlenin oranı, k1 bu kitlenin etkisizleştirme hız sabiti, D ise 
UV254 dozudur. 

ln Nt = ln N0 + ln [(1-f ) × 10-k1×D + f × 10
-k2×D]   (4)

Omuz verme ve Kuyruklanma

Ayrıca, birinci derece kinetik modeline uymayan “omuz 
verme” ve “kuyruklanma” durumları da görülebilmektedir 

Şekil 2. Chick Kanununa göre dezenfektan ile temas süresinin canlı kalan mikroorganizma 
oranına etkisi. 
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(Hiatt, 1964). Omuz verme, UV254 dozu artırıldığı halde etk-
sizleştirmede bir artış görülmediği durumu ifade ederken, 
kuyruklanma UV254 dozu azaldığı halde etksizleştirmenin 
azalmaması durumudur. Literatürde bu durumları daha 
iyi ifade edebilecek modelleme çalışmaları bulunmaktadır 
(Kowalski vd., 2000). 

7. MİKROPKIRAN IŞINLAMANIN (UVMI) 
BİYOAEROSOLLERE UYGULANMASI

7.1. Literatür Özeti

Biyoaerosollere UVMI uygulanması ile ilgili çalışmalar dört 
grupta toplanabilir: (a) laboratuvar ölçekli deney odasında 
mikroorganizmaların aerosolleştirilerek beslenmesi ve UVC 
uygulanması, (b) gerçek şartlarda havalandırma sistemle-
rinde yüzeylere uygulanması, (c) üstten odalara uygulan-
ması ve (d) ticari ürünlerin uygulanması. Ayrıca, özellikle 
daha çok yakın yıllarda yapılmış, birçok UVC-fotokataliz ile 
etkisizleştirme çalışmaları da bulunmakla birlikte henüz 
yaygın kullanımları söz konusu olmadığından derlemeye 
dahil edilmemiştir. Binalarda havalandırma sistemleri odaklı 
bir derleme olması sebebiyle laboratuvar ölçekli deney 
odalarında mikroorganizmaların aerosolleştirilerek beslen-
mesi ve UVC uygulanması, gerçek şartlarda havalandırma 
sistemlerinde yüzeylere uygulanması çalışmaları derlenmiş 
ve içinde bulunduğumuz COVID-19 salgın sürecinden 
dolayı virus çalışmalarına/verilerine önem verilmiştir.

Laboratuvar Ölçekli Deney Odası Çalışmaları

Lin ve Li (2002) virus haricinde çeşitli mikroorganizmalar 
ile yaptıkları çalışmada, %90 etkisizleştirme için gerekli 
dozun E. Coli için olan 5,25-7,11 J/m2 ile P. citrinum için 
olan 1519-2490 J/m2 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
 
Tseng ve Li (2005) yapılarına göre dört farklı gruptan 
virüsü (tek zincirli RNA ve DNA ve iki zincirli RNA ve DNA) 
aerosolize ederek 0,55 litre deney odasında 60 litre/dk akış 
hızıyla beslemiş ve dört farklı dozda UVC ile iki nispi nem 
düzeyinde (%55 ve %85) etkisizleştirilmesini incelemiştir. 
D90 tek zincirli RNA ve DNA ve iki zincirli RNA ve DNA 
virüsler için sırasıyla 3,39-4,23 J/m2, 4,44-4,94 J/m2, 6,62-
8,63 J/m2 ve 9,10-11,96 J/m2 olarak belirlenmiştir. COVID-
19 (SARS CoV-2) virüsünün tek zincirli RNA grubunda 
olduğu düşünülürse belirlenen değerler içinde en düşük 
etkisizleştirme enerjisine ihtiyaç duyan yapıda olduğu 
görülmektedir. Dozun %99 etkisizleştirme için yaklaşık iki 
katına çıkarılması gerekmiştir. Tek-zincirli RNA virus için 
etkisizleştirme sabiti 0,64-0,81 m2/J ile dört grup içinde 
en hassas grup olduğunu göstermektedir. En dayanıklı 
grup olan çift zincirli DNA virüsü için sabit 0,22-0,33 m2/J 
aralığında belirlenmiştir. Yüksek nispi nem düzeyinde 

etkisizleştirme için düşük nispi nem düzeyine göre daha 
fazla enerji gerekmektedir.

Walker ve Ko (2007) adenovirus ve koronavirüs etkisiz-
leştirme deneyleri sonucunda adenovirüsün 26.1 J/m2 
doz ile %67 giderildiğini, koronavirüsün ise 0,60 J/m2 
doz ile %88 giderildiğini bildirmişlerdir. Bu durumda, bu 
iki virus için etkisizleştirme sabiti değerleri 0,039 m2/J ve 
0,377 m2/J olarak hesaplanmıştır. İki virus arasındaki UV254 

karşıtı dayanıklıktaki farkın adenovirüsün çift zincirli DNA 
yapısında, koronavirüsün ise tek zincirli RNA yapısında 
olmasından kaynakladığı düşünülmektedir. Çalışma 
sonuçlarının UVC ile etkisizleştirmenin SARS için makul 
bir yöntem olduğu yorumu yapılmıştır. Diğer çalışma-
lardan farklı olarak nispi nem ile etkisizleştirme arasında 
herhangi bir ilişki görülmemiştir.

McDevitt vd. (2011) influenza A virüsüne (H1N1) üç nispi 
nem düzeyinde (% 25, 50, 80) 4 J/m2’den 15 J/m2’ye 6 
farklı doz uygulayarak k değerlerini belirlemiştir. Kullanı-
lan odacığın hacmi 7,5 litre olup 6 adet 36 W UVC lamba 
kullanmışlardır. Uyguladıkları dozu ölçmemiş, ışınlama 
şiddetini oda hacmini hava debisine bölerek buldukları 
maruziyet süresi ile çarparak hesaplamışlardır. Aerosoller 
virus içeren bir buffer çözeltisinden elde edilmiştir. Böy-
lece odada 5,62×103 FFU/L (litrede fluorescent focus units) 
derişim düzeyine ulaşılmış karşılaşılan en düşük etkisizleş-
tirme oranı %98 olarak bildirilmiştir. Birinci derece azalma 
modeline uygun veriler elde edilmiş, virüsün etkisizleş-
tirme sabiti değeri %25, 50 ve 80 nispi nem düzeylerinde 
sırasıyla 0,29, 0,27 ve 0,22 m2/J olarak hesaplanmıştır.

Lin vd. (2017) bir kenarı 1,8 m olan kübik bir odada 
virüsleri temsil eden RNA (Φ6) bakteriofaj2  aerosollerinin 
etkisizleştirilmesi için atımlı (pulse) zenon lamba (pulse 
frekansı 100 Hz, pulse genişliği 100 µs) kullanmışlardır. 
Elde edilen ışınlama önemli bir UVC komponenti olan 
atımlı beyaz ışık olarak tarif edilmiştir; ancak, 200 nm’den 
(UVC) 892 nm’ye (kızılötesi) ışın yayımı söz konusudur. İki 
aşamalı bir etkisizleştirme söz konusudur; ilk aşamada UVC 
ile gerçekleştiği düşünülen hızlı azalmayı (14 J/m2 eklenik 
doz, 0,24 m2/J etkisizleştirme sabiti, ~%95 etkisizleştirme) 
yavaş azalma (43 J/m2 eklenik doz, hassasiyet sabiti 0,02 
m2/J, ~%97 etkisizleştirme) takip etmiştir. Lambanın üret-
tiği ozon sonucu deney odasında oluşan derişimi düşüktür 
(<0,08 ppb).

Lai vd. (2018) 2,3×2,3×2,3 m test odasına yerleştirdikleri 
bir tuvalet klozetinde sifonun çekilmesi sonucu oluşan 
aerosollerle patojen mikroorganizmalara tuvaleti kulla-
nan kişinin solunum yoluyla maruz kalma durumunu ve 
bunu kontrol etmek için klozetin içine yerleştirilen UVC ile 
etkisizleştirme çalışmıştır. UVC’ye insan maruziyeti de söz 

2 Çevresel viroloji çalışmalarında viral patojenler için gösterge olarak kullanılan bakterileri enfekte edip konak olarak kullanan virüsler.
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konusu olabileceği için 5 W ve 10 W iki lamba denemiş-
lerdir. Elde edilen ışık şiddeti bir radyometre kullanılarak 
ölçülmüş, cihaz aynı zamanda oluşan dozu da kullanıcı 
için 70 cm ve 140 cm mesafede hesaplayarak bildirmiştir. 
Ancak, kullandıkları mikroorganizmalar bakteriler olup 
elde ettikleri 180 µW/cm2 (5 W lamba ile) ve 360 µW/cm2 
(10 W lamba ile) düzeyler ile ortalaması %76, %83 ve E.Coli 
için %98 giderim elde etmişlerdir.  

Welch vd. (2018) ozon üretme dezavantajına karşılık 207-
222 nm uzak UVC ışınlarının insan derisinin canlı olmayan 
dış tabakasından ileri nüfuz edemiyor olmasını esas alarak 
H1N1 influenza virüsünü aerosolize ederek 222 nm’de 20 
J/m2 doz uygulayarak % 95 etkisizleştirme sağladıklarını 
ve halka açık iç ortamlarda güvenle uygulanabileceğini 
bildirmişlerdir. Hesapladıkları etkisizleştirme sabiti (k) 
değeri 0,18 m2/J olup McDevitt vd. (2011) tarafından bil-
dirilen %50 RH, UV254 k=0,27 m2/J değerine göre düşük 
kalmaktadır. Bu durumda %95 etkisizleştirme için gerekli 
doz (D95) 16 J/m2 olarak belirlenmiştir.

Havalandırma Sistemi Çalışmaları

Menzies vd. (2003) üç ofis binasının havalandırma siste-
minde 450 mW/cm2 net çıkışı olan UVC lambaları arkala-
rında yansıtıcı yüzeyler ile birlikte soğutma serpantinlerine 
bakacak şekilde konumlandırıp yerleştirmişlerdir. Sistem 
yüzeylerinden, havasından ve ofis iç havasından örnekleme 
yoluyla bakteri ve mantar ve endotoksin düzeylerini belir-
lemişlerdir. UVMI ile yüzeylerde mikroorganizma %67-100 
aralığında, ortalama %99 elde edilirken ofislere sağlanan 
hava ve ofis iç havasındaki derişimlerde anlamlı bir azalma 
görülmemiştir. Bununla birlikte, UVMI ile ofis çalışanlarının 
iş ile ilgili, solunum yolları ve mukozal semptomlarında %60 
ile %80 arasında değişen azalma bildirilmiştir.

Kalifornia K-12 okullarının mevcut çatı ve duvar üniteli hava-
landırma sistemlerinin soğutma serpantinlerine UVC uygu-
laması ile serpantin yüzeyleri bakteri-mantar derişimlerinde 
%65-100 azalma sağlanmıştır (PIER, 2007). Ancak, projenin 
yüzeylerde mikroorganizma üremesini engellemek suretiyle 
sistem hava akışında iyileşme sağlayıp enerji tasarrufu 
sağlanması hedefi için, akışta elde edilen iyileşmenin %1-2 
düzeyinde kalması sebebiyle istenen düzeye ulaşılamadığı 
bildirilmiştir. Retrofit uygulamaların cihazlarda lambaları 
doğru bir şekilde yerleştirmek için yeterli alan bulunamaması 
sonucu gerekenden farklı uygulamalar yapılmış olması sebe-
biyle olabileceği yorumunu yapmışlardır.

Ryan vd. (2011) bir yenidoğan yoğun bakım biriminin 
havalandırma sistemine daha önce ABD’de 35 hastaneye 
kurulmuş olan bir UVMI sistemin kurulduğunu ve soğutma 
serpantinlerinden alınan örneklerde 3 gün sonra 3-log 

azalma görüldüğünü, 6 hafta sonra serpantin yüzeylerinde 
görünür kontaminasyon kalmadığını ve 6 ay sonra ölçüm 
yöntemi tespit sınırının altına düştüğünü bildirmişlerdir. 
Buna bağlı olarak, yoğun bakım ünitesi içindeki yüzeyler-
deki kontaminasyonun 4 ay içinde tespit sınırının altına 
düştüğünü ve hasta solunum yolu salgı örneklerinde mik-
roorganizma yükünün azaldığını ve dolayısıyla yüksek risk 
grubundaki hastalarda UVMI öncesi %74 olan entübasyon 
ventilator kaynaklı zatürre oranının 6 ay içinde %55’e, 18 
ay içinde ise %44’e düştüğünü ve antibiyotik kullanımının 
azaldığını bildirmişlerdir.

Literatür Derleme Çalışmalarında Bildirilen Etkisiz-
leştirme Sabiti Değerleri

Kowalski vd. (2000) Jensen’den (1964) derleyerek havada 
virüsler için listelediği değerler adenovirus, vaccinia, 
coxsackivirus ve influenza A için sırasıyla 0,055; 0,152; 
0,111 ve 0,119 m2/J’dür. Kowalski vd. (2020) Research 
Gate’de yayınladıkları bir teknik raporda korona virüsler 
için literatürde yayınlanmış D90 doz ve hassasiyet sabiti 
(k) değerlerini bir tablo halinde sunmuşlardır. Bu tabloya 
göre %90 etkisizleştirme sağlamak için gerekli doz 7 J/m2 
ile 241 J/m2 arasında değişkenlik gösterirken, karşı gelen 
k değerleri 0,3512 ile 0,00955 m2/J arasında yer almıştır. 
İki parametrenin ortalama değerleri 67 J/m2 ve 0,03433 
m2/J olarak yer almıştır. Bu verilerden UVMI karşısında en 
dayanıklı virüslerin SARS Koronavirüs ve en dayanıksızları-
nın da koronavirius ve Berne virus (Coronaviridae) olarak 
listelendiği görülmektedir.

7.2. Öneriler

Literatür özetinde sunulan çalışmalarda çeşitli mikroroga-
nizmalar için elde edilen UV dozu ve etkisizleştirme sabiti 
değerleri Tablo 1’de listelenmiştir. Etkisizleştirme sabiti 
için ortalama, ortanca (medyan) ve 5. yüzdelik değerleri 
(1) sadece koronavirüs ve onu temsil eden mikroorganiz-
malar için bildirilen değerler esas alınıp, (2) tüm virüsler 
esas alınıp ve (3) tablodaki tüm mikroorganizmalar esas 
alınıp hesaplanmıştır. Her üç grup için de ortanca ile 
ortalama değerler karşılaştırıldığında aradaki farkların 
önemli boyutta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, dağı-
lımın merkezini gösteren istatistik olarak ortalamanın 
değil ortancanın alınması önerilmektedir. Bu durumda, en 
küçük ortanca değer olan 0,081 m2/J kullanılması, 5. yüz-
delik için de 0,013 m2/J kullanılması önerilebilir. Ortanca 
ile 5. yüzdelik değerleri arasındaki farkın önemli boyutta 
olduğu göz önüne alındığında seçilecek lambanın, sağla-
ması gereken ışınım şiddeti ve maruziyet süresinin epey 
fark edeceği açıktır. Değerlerdeki değişkenlik düşünüldü-
ğünde, muhafazakar yaklaşımla genel önerimiz 5. yüzdelik 
değeri olan 0,013 m2/J olacaktır.  
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MAKALE

Tablo 1. Literatürde çeşitli mikroorganizmalar için bildirilen UV dozu ve hassasiyet sabiti değerleri

Çalışma Tipi Mikroorganizma Doz (J/m2) k, Etkisizleştirme 
Sabiti (m2/J) Referans

Deney odası, UVC

E.coli (bakteri)
B.subtulis (bakteri)
Maya
P.citrinum sporları (mantar)

D90
5,25-7,11
45,85-59,12
46,53-63,24
1519-2490

D99
10,17-23,56
159.5-193,5
129,2-175,0
479,9-894,2

0,320-0,540
0,039-0,050
0,036-0,050
0,009-0,015

Lin ve Li (2002)

Virüs
ssRNA
ssDNA
dsRNA
dsDNA

D90
3,39-4,23 
4,44-4,94
6,62-8,63
9,10-12,0

D99
8,03-9,09
9,74-10,3
13,9-17,7
19,1-20,1

0,64-0,81
0,53-0,71
0,31-0,43
0,22-0,33

Tseng ve Li (2005)

Adenovirüs
Koronavirüs

D67 26,1
D88 0,60

0,039
0,377 Walker ve Ko (2007)

İnfluenza A (H1N1) 0,22-0,29 McDevitt vd. (2011)

RNA (Φ6) bakteriofaj D95 14,0 0,24 Lin vd. (2017)

Deney odası, Uzak UVC İnfluenza A (H1N1) D95 16,0 0,18 Welch vd. (2018)

Derleme

Adenovirüs 0,055

Kowalski vd. (2000); 
Jensen (1964)

Vaccinia virus 0,152

Coxsackivirus 0,111

İnfluenza A 0,119

Coronaviridae D90
7 0,321

Kowalski vd. (2020)

Murine Coronavirüs 15 0,154

Murine Coronavirüs 29 0,079

Murine Coronavirüs 103 0,022

Canine Coronavirüs 29 0,079

SARS Coronavirüs CoV-P9 40 0,058

SARS Coronavirüs Hanoi 134 0,017

SARS Coronavirüs Urbani 241 0,009

İstatistik

Coronavirüs/ssRNA/RNA bakteriofaj

Ortalama 0,197

Ortanca 0,081

5. yüzdelik 0,013

Virüsler

Ortalama 0,218

Ortanca 0,152

5. yüzdelik 0,017

Genel

Ortalama 0,210

Ortanca 0,119

5. yüzdelik 0,015
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