
Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31 (2): 101-104, 2007                 Türkiye Parazitol Derg. 
© Türkiye Parazitoloji Derneği                 © Turkish Society for Parasitology 

Akciğer Hidatik Kistlerinde Usnik Asit, Betadine, 
Savlosol ve Desderman’ın Protoskoleksler Üzerine 

Germisid Etkinliğinin Araştırılması 

Hıdır ESME1, İhsan Hakkı ÇİFTÇİ2, Okan SOLAK1, Osman Nuri DİLEK3 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, 
 2Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon 

 

ÖZET: İntakt hidatik kistlerde kist içine germisid ajan injeksiyonu ve germisid ajan emdirilmiş tamponlar ile kist etrafının sarılması 
cerrahi sırasında parazitin plevral aralık ve bronşial sisteme yayılmasını engellemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada farklı 
konsantrasyon ve zamanlarda çeşitli ajanların protoskoleksler üzerine germisid etkilerini saptamayı amaçladık. Bu amaçla; Usnik asit, 
Betadine® (%10 povidine iodine), Savlosol® (%15 cetrimide - %1,5 chlorhexidine), Desderman® (%96 ethanol ve 2-biphenylol) ve dilüe 
formları kullanıldı. Protoskoleksler doğal infekte koyunların hidatik kistli akciğerlerinden elde edildi ve canlılık oranları %0.1 eosin ile 
saptandı. Usnik asit 15. dakikada yeterli germisid etkiye sahip değildi. Betadine®, Savlosol® ve Desderman® 15. dakikada güçlü germisid 
etkiye sahipti. Savlosol® bu ajanlar içinde en düşük konsantrasyonda germisid etkiye sahip olan ajandı. 

Anahtar Sözcükler: Germisid etki, usnik asit, betadine, savlosol, desderman 

Investigation of the Germicidal Effect of Usnic Acid, Betadine, Savlosol, and Desderman on the Protoscolexes 
of Lung Hydatid Cysts 
SUMMARY: Injecting scolicidal agents into the intact hydatid cyst and packing the operative field with sponges soaked in scolicidal 
agents have been used to avoid dissemination of the parasite into the pleural cavity and bronchial system during surgery. The aim of this 
study was to determine the scolicidal property of different concentrations and exposure times of various agents on the protoscolexes. For 
this reason, usnic acid, betadine® (%10 povidine iodine), savlosol® (15% cetrimide-1.5% chlorhexidine), and desderman® (96% ethanol 
and 2-biphenylol) and their various dilutions were used. Protoscolexes were obtained from lungs containing cysts of the naturally in-
fected sheep and viability was determined by dye-uptake (0.1% Eosin). It was found that usnic acid did not completely kill the scolexes 
in 15 minutes. Betadine®, savlosol®, and desderman® was strongly germicidal in 15 minutes. Savlosol® was found to have a germicidal 
effect at the lowest concentration among the agents studied.  
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GİRİŞ
İntakt akciğer hidatik kistlerinin rezeksiyonunda; perikistektomi, 
enükleasyon veya iğne aspirasyonu sonrası kistotomi ile kistin 
çıkarılması uygulanan yöntemlerdir. Perikistektomi postoperatif 
kanama ve hava kaçağından dolayı tercih edilen bir yöntem değil-
dir (17). Küçük ve periferik kistlerin enükleasyonu kolaylıkla 
yapılabilirken büyük kistlerin enükleasyonu sırasında laminar 
menbranın perikistik tabakadan ayrılması teknik tecrübe gerektirir 
ve kistin rüptür ihtimali yüksektir (20). 

Cerrahi işlem sırasında kist etrafındaki dokunun germisid ajan 
emdirilmiş tamponlar ile sarılması plevral disseminasyonu önle-
mek için, kist içine germisid ajan uygulaması ise bronşial 
disseminasyonu önlemek için uygulanan yöntemlerdir (20). An-
cak hangi germisid ajanın, hangi konsantrasyonda ve ne kadar 
süre ile kullanılması konusunda tam bir fikir birliği yoktur. İdeal 
bir solüsyonun düşük konsantrasyonda hızlı ve tam germisid etki-
ye sahip olması, lokal ve sistemik yan etkilerinin olmaması ve 
düşük maliyetli olması istenilen özellikleridir (1).  

Bir liken olan Usnea longissima kanser, tüberküloz ve ülser 
gibi pek çok hastalık için kuzey Anadolu’da geleneksel tedavi 
uygulamaları kapsamında kullanılmıştır (19). Değişik yöntem-
lerle gerçekleştirilen ekstrelerde Usnea türü likenlerden bol 
miktarda Usnik asit elde edildiği bildirilmiştir (14). Usnik 
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asitin antiviral (16), antibakteriyel (9) ve antiprotozoal (7) 
etkileri farklı çalışmalarda gösterilmiştir. 

Bu çalışmada germisid etkisi bilinmeyen Usnik asit ile germisid 
etkiye sahip olan Betadine®, Desderman® ve Savlosol® solüs-
yonlarının farklı konsantrasyon ve sürede kullanımı ile koyun 
akciğeri hidatik kistlerindeki protoskoleksler üzerine olan etkileri 
saptanmaya çalışıldı. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Echinococcus granulosus protoskoleksleri, doğal infekte koyunla-
rın akciğer hidatik kistlerinden alınan 500 ml kaya suyundan elde 
edildi. Kist sıvısı bir saat kadar bekletilerek kist kumu çökeltisi 
elde edildi. Protoskolekslerin viabilitesi, %0,1’lik eozin kullana-
rak ışık mikroskobu altında değerlendirildi. Mikroskop alanındaki 
canlı protoskoleksler sayılarak viabiliteleri yüzde olarak kaydedil-
di. Alanlarda çok az sayıda deforme ve canlılığını yitirmiş 
protoskolekslerin bulunduğu, %95 oranında canlılıklarını koru-
dukları belirlendi (Şekil 1). Çökelti, mm3’de canlı protoskoleks 
sayısı yaklaşık olarak 50 olacak şekilde dilüe edildi.  

Çalışma kapsamında germisid etkisi bilinmeyen Usnik asit 
(Sigma, Switzerland) ve germisid etkisi gösterilmiş Betadine® 
(Povidine iodine %10) ve Savlosol® (%15 cetrimide-%1,5 
clorheksidine) ve Desderman® solüsyonu (100 gr’da %96 
ethanol 78,2 gr ve 2-biphenylol 0,1 gr) germisid aktivite açı-
sından değerlendirildi. 

Usnik asit’in dimetilsulfoksit yardımı ile 100 mg/ml, 50 
mg/ml ve 25 mg/ml’lik süspansiyonları hazırlandı. Etkinliği 
incelenecek diğer ajanların direkt formları dışında 1/10 ve 
1/100’lük dilüsyonlar distile su ile hazırlandı. Germisid aktivi-
te için incelenecek süspansiyon ve solüsyonlardan 100µl de-
ney tüplerine konularak üzerine protoskoleks içeren süspansi-
yondan 100µl (yaklaşık 5000 canlı skoleks) eklendi. Ayrıca 
yalnızca kist sıvısı ve distile su içeren deney tüpü, kontrol 
grubu olarak kabul edildi. 

Tüm tüplerdeki karışımlarda protoskolekslerin 5, 10 ve 15. daki-
kalardaki canlılıkları kontrol edildi. Protoskolekslerin elipsoid 
şekillerini kaybederek yuvarlaklaştığı, vakuoler dejenerasyon 
oluştuğu ve içlerine eozin aldığı gözlemlendiğinde canlılıklarını 
kaybettiklerine karar verildi (Şekil 2). 

 
Şekiller 1. Protoskolekslerin viabilitesi %0.1’lik eozin kullanarak 
ışık mikroskobu altında değerlendirildi (%95 viabilite); 2. Elipsoid 
şekillerini kaybeden, vakuoler dejenerasyon oluşan ve içlerine eosin 

alan canlılıklarını kaybetmiş protoskoleksler (40X). 

BULGULAR 

Tüm gruplardaki dakikalara göre canlılık oranları Tablo 1’de 
verildi. Birçok çalışmada germisid ajanların 60 dakikalık et-
kinliği gösterilmekle birlikte, çalışmamızda operasyon süresi 
göz önünde bulundurularak germisid ajanların 15 dakikalık 
hızlı etkinliği saptanmaya çalışıldı. 

Usnik asit grubundaki direkt formunda tüplerde protosko-
lekslerin viabiliteleri 5. dakikada %95 ve 15. dakikada %85 
idi. 50 mg/ml ve 25 mg/ml’lik formlarında viabilite 5. dakika-
da %95, 10 ve 15. dakikada %90 idi. Usnik asit, grubundaki 
tüm formlarında 15 dakikalık bekleme süresi içinde yeterli 
germisid etkiye sahip değildi. 

Tablo 1. Germisid ajan ve kontrol gruplarında dakikaya 
göre % canlılık 

% Canlılık 
Germisidal Ajanlar 

5 dak. 10 dak 15 dak 

Usnik asit 100mg/ml 95 90 85 

Usnik asit 50mg/ml 95 90 90 

Usnik asit 25mg/ml 95 90 90 

Betadine® 50 20 0 

%10 Betadine® 80 60 50 

%1 Betadine® 90 85 75 

Savlosol® 45 15 0 

%10 Savlosol® 65 45 20 

%1 Savlosol® 90 75 60 

Desderman® 40 25 10 

%10 Desderman® 85 70 55 

%1 Desderman® 95 90 80 

Kontrol grubu 95 95 95 

Betadine® grubundaki direkt formunda tüplerde 
protoskolekslerin viabiliteleri 5. dakikada %50, 15. dakikada 
%0 idi. %10’luk dilüe formunda viabilite 5. dakikada %80, 15. 
dakikada %50 idi. %1’lik dilüe formunda viabilite 5. dakikada 
%90, 15. dakikada %75 idi. Betadine ® grubunda direkt formu 
15 dakikalık bekleme süresi içinde germisid etkisi yeterli iken 
%10 ve %1’lik formları yetersiz idi. 

Savlosol® grubundaki direkt formunda tüplerde protosko-
lekslerin viabiliteleri 5. dakikada %45, 15. dakikada %0 idi. 
%10’luk dilüe formunda viabilite 5. dakikada %65, 15. daki-
kada %20 idi. %1’lik dilüe formunda viabilite 5. dakikada 
%90, 15. dakikada %60 idi. Savlosol ® grubunda direkt ve 
%10’luk formları 15 dakikalık bekleme süresi içinde germisid 
etkisi yeterli iken %1’lik formu yetersiz idi. 

Desdermal® grubundaki direkt formunda tüplerde protosko-
lekslerin viabiliteleri 5. dakikada %40, 15. dakikada %10 idi. 
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%10’luk dilüe formunda viabilite 5. dakikada %85, 15. daki-
kada %55 idi. %1’lik dilüe formunda viabilite 5. dakikada 
%95, 15. dakikada %80 idi. Desdermal® grubunda direkt for-
mu 15 dakikalık bekleme süresi içinde germisid etkisi yeterli 
iken %10 ve %1’lik formları yetersiz idi. 

TARTIŞMA 

Sekonder akciğer hidatik kist oranı bir çok çalışmada %2 ile 
%11,3 arasında olduğu ve bunun büyük oranda intraoperatif 
protoskolekslerin bronş sistemi veya plevral aralığa yayılımına 
bağlı olduğu bildirilmiştir (5, 13, 18). Bu nedenle kist içine 
germisid ajan injeksiyonu ve germisid ajan emdirilmiş tam-
ponlar ile kist etrafının sarılması, enükleasyon yapılamayan 
intakt hidatik kistlerde uygulanan bir yöntemdir. Ancak 
hidatik kist içine germisid ajan uygulanması bu ajanların 
parankime olan toksisitesi ve etkinliği hakkındaki objektif 
delillerin yokluğundan dolayı hidatik kistin cerrahi yaklaşı-
mında birçok cerrah tarafından terk edilmiştir. Oysa kist sıvısı 
binlerce protoskoleks içerir ve bunların her birisi yeni bir 
hidatik kist oluşturma riskine sahiptir (3).  

Usnik asit en sık ve bol elde edilen Lichen metabolitlerinden 
biridir. Kutanöz leişmanyazis üzerinde antiprotozoal (7) etkisi 
gösterilen usnik asitin germisid etkisi hakında çalışma rapor 
edilmemiştir. Çalışmamızda usnik asitin Echinococcus 
granulosus üzerine germisid etkisinin olmadığını saptandı. 

Formalin, hidrojen peroksit, gümüş nitrat, hipertonik saline, 
povidine iodine, setrimid, chlorhexidine ve etil alkol germisid 
ajan olarak kullanılan bileşiklerdir. Formalin ve formaldehit 
solüsyonları geçmişte germisid ajan olarak yaygın olarak kul-
lanılmıştır. Ancak bu solüsyonların perikistik alana kaçması 
sonucu yara iyleşmesini bozarak bronşial fistül oluşumuna ve 
doku irritasyonuna neden olduğu bildirilmiştir (17). Hidrojen 
peroksit etkinliğinin yetersizliği ve yan etkileri nedeniyle, 
gümüş nitrat germisid etki süresinin uzunluğu nedeniyle yay-
gın kullanım alanı bulamamışlardır (11). 

Germisid ajan olarak sık kullanılan hipertonik salinin kulla-
nılması gereken en düşük konsantrasyonunun %20’lik formu 
olduğu bildirilmiştir (3, 12). Kayaalp ve arkadaşlarının yaptık-
ları deneysel çalışmada %20 den az olan konsantrasyonlarında 
tam germisid etkinin 60 dakikadan sonra olabildiğini, %20, 
%25 ve %30 luk solüsyonların sırasıyla 6, 3 ve 3 dakikada 
yeterli germisid etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Çalışma 
sonucunda salinin düşük konsantrasyonlarda etkisiz olduğu, 
yüksek konsantrasyonlarda ise ciddi yan etkilere sahip olduğu 
bildirilmiştir (10).  

Setrimid ve klorheksidin kombinasyonu olan Savlosol ® so-
lüsyonunun düşük konsantrasyonlarda bile güçlü etkinliğe 
sahip olduğu bildirilmiştir (3, 15). Ancak karaciğer hidatik kist 
içine uygulanan olgularda metabolik asidoz ve 
methemoglobinemi, peritoneal lavaj için kullanılan olgularda 
sklerozan peritonite neden olabildiği bildirilmiştir (2). Çalış-
mamızda Savlosol solüsyonunun direkt formu 15. dakikada 

tam germisid etkiye sahip iken, %10’luk formunda 15. daki-
kada protoskolekslerin sadece %20’si canlı idi. %1’lik for-
munda ise 15. dakikada protoskolekslerin %60’ı canlı idi.  

Landa ve arkadaşları (12) fareler üzerinde yaptıkları deneysel 
çalışmada doğal infekte koyun akciğerinden elde ettikleri 
protoskoleksleri intraperitoneal injekte ederek intraabdominal 
hidatik kist oluşturmuşlardır. %10 povidine iodine, 
praziquantel, %10 hidrojen peroksit, fizyolojik saline ve %10 
salinenin germisid etkilerini araştırmışlardır. Hidrojen peroksit 
ve povidine iodine gruplarında hidatik kist sayısının anlamlı 
derecede az olduğunu saptamışlardır. Sonuç olarak bu iki aja-
nın fizyolojik saline, hipertonik saline ve praziquantelden daha 
etkili olduğunu bildirmişlerdir (12). Çalışmamızda %10 
povidine iodine’in Savlosol ve Desderman solüsyonlarının 
direkt formlarına göre daha az etkinliğe sahip olmakla birlikte 
15. dakika sonunda yeterli germisid etkinliğe sahip olduğu 
saptandı. 

Etil alkol genellikle ultrason eşliğinde perkütanöz aspirasyon, 
injeksiyon ve reaspirasyon (PAIR) tedavisi sırasında tercih 
edilen bir germisid ajandır (6, 8). Ancak safra yollarındaki 
epitel üzerinde kostik hasara yol açarak sklerozan kolanjitise 
neden olabildiği bildirilmiştir (4). Çalışmamızda da %96 etil 
alkol içeren Desdermal solüsyonunun direkt formunda akciğer 
hidatik kist protoskolekslerinin %90’nının 15. dakikada canlı-
lığını kaybettiği saptandı.  

Sonuç olarak; Usnik asitin germisid etkisi gösterilememiştir. 
Hızlı germisid etki açısından setrimid; povidine iodine ve etil 
alkole göre daha güçlü etkiye sahiptir. Bu germisid ajanların 
akciğer parankimi üzerine olan yan etkilerinin yeterince araştı-
rılmasından sonra hidatik kist operasyonlarında sekonder 
hidatik kisti önlemek için daha yaygın kullanılması gerektiği 
kanısındayız. 
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