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ÖZET

Giriş: Dental ekipmanları steril edebilmek için birçok sterilizasyon yöntemi mevcuttur. Yaygın kullanılan otoklav, kuru hava sterilizasyo-
nu ya da kimyasal solüsyonlar, geleneksel diş hekimliği aletleri olan ağız içi aynalar ya da sondlar gibi ekipmanların sterilizasyonu için
yeterlidir. Ancak, endodontik kanal aletleri ve dental frezlerin sterilizasyonu için yeterlilikleri üzerine yapılmış yeterli çalışma yoktur. Bu
ekipmanların karmaşık ve küçük yapıları nedeniyle sıradan prosedürler uygulanarak yapılan sterilizasyonlarının yeterliliği kuşkuludur. Bu
çalışmanın amacı; dental ekipmanlardan hiç kullanılmamış olanlar ile kullanıldıktan sonra çeşitli yöntemlerle steril edilmiş olanlarının
sterilizasyon güvenilirliklerini test etmektir.

Materyal ve Metod: Hiç kullanılmamış ekipmanlar ve frezler ile kanal aletleri değişik yöntemlerle steril edildikten sonra karşılaştırma
amacıyla tüm malzemeler tiyoglikolat medium içeren steril test tüplerine konuldu.

Bulgular: Spor üremesinin kontrol edilmesi için sterothermofilus strip kullanıldı. Tüpler 37°C’de 72 saat boyunca inkübasyon altında tu-
tularak, mikroorganizma varlığı ışık mikroskobu altında Gram boyama yardımıyla kontrol edildi.

Sonuç: Sterilizasyon sonrasında hiç kullanılmamış olan frez ile endodontik aletlerin sterilizasyonları %100 güvenli görülürken, kullanıl-
mış kanal aletlerinin sterilizasyon sonrası güvenilirlikleri %100 ile %30 arasında değişen bir aralıkta gözlendi. Her türlü sterilizasyon
yöntemine rağmen, gelecekte diş hekimliğinde kullanılan bu tip ekipmanların tek kullanımlık olması tercih nedeni olacaktır.
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Introduction: There are many sterilization methods for sterilizing dental equipment. The most commonly used methods -- autoclaves,
dry heat ovens and chemical solutions -- are sufficient for sterilizing general dental equipment such as probes or mouth mirrors. Howe-
ver, research on their ability to sterilize endodontic instruments and dental burs is insufficient. Because of the complex miniature archi-
tecture of dental burs and endodontic files, the sufficiency of ordinary procedures for sterilization is questionable. The aim of this study
was to test the reliability of sterilization, using various methods, of both used and unused dental equipment.
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GİRİŞ

Diş hekimliğinde infeksiyon kontrolü deyimi
1980’li yılların başlarında dikkat çekmeye başlamış
ve günümüzde diş hekimliğinin vazgeçilmez bir unsu-
ru haline gelmiştir. Diş hekimliğinde mikroorganizma-
ların temel bulaşma kaynağı kan, tükürük ve solunum
salgılarıdır[1,2].

Sterilizasyon, tüm mikroorganizmaların (dayanıklı
bakteriyel sporlar dahil) fiziksel ya da kimyasal olarak
yok edilme işlemidir. Bu işlem, tüm patojen mikroor-
ganizmaların üzerinde etkili olduğundan, hastalar ara-
sında aynı aletleri tekrar kullanabilmenin kabul edile-
bilir tek yoludur. Diş hekimliğinde tedavi sırasında kul-
lanılan frezler ve kök kanal aletleri (endodontik alet-
ler), tükürük, yumuşak ve sert doku artıklarının yanı
sıra, kök kanalındaki bakteriler ve bakteri ürünleriyle
kontamine olmaktadır. Bu aletlerin sterilizasyonu
hem hastalar arasındaki çapraz infeksiyonun önlen-
mesi, hem de tedavinin prognozu açısından büyük
önem taşımaktadır[3].

“Centers for Disease Control and Prevention”ın
2003 yılındaki bildirisinde diş hekimliğinde infeksiyon
kontrolü için; “tek kullanımlık aletlerle çalışılmasını,
temizlenme güçlüğü bulunan endodontik ekipmanlar
ve frez benzeri aletlerin bir kez kullanım sonrası atıl-
masını” tavsiye etmektedir. “Eğer tek kullanım müm-
kün değilse bu aletlerin sterilizasyonuna kadar geçen
süre boyunca üzerindeki doku veya vücut sıvılarının
kurumaması için nemli bırakılması ve iyice temizlen-
dikten sonra otoklavda 134°C’de 18 dakika steril
edilmesini” tavsiye etmektedir[4].

Bir ekipmanın steril olup olmadığının belirli bir de-
recesi yoktur[5]. Diş hekimliğinde diğer hastalarda da
kullanılabilmesi amacıyla dental ekipmanlar sıklıkla
tekrar steril edilir. Bu işlem diğer hastaların infekte ol-
masını önlemek amacıyla uygulanan sıradan bir yön-
temdir[6].

Bazı ekipmanların karmaşık yapıları ve küçük bo-
yutları nedeniyle ön temizliklerinin ve sterilizasyonla-
rının yapılması oldukça güçtür[6]. Endodontik aletler,
kök kanallarının tedavisinde kanalların temizlenmesi
ve şekil verilmesi amacıyla kullanılan 25 mm uzunlu-
ğunda karmaşık yüzey özelliklerine sahip kesici ke-
narları olan spiral ekipmanlardır[7]. Kullanım sonrası
sterilizasyon işlemi için bu ekipmanların şekilleri ve
boyutları nedeniyle üstlerindeki biyolojik materyalin
temizlenmesi oldukça güçtür. Aynı şekilde, diş hekim-
liğinde cerrahi girişimler veya restoratif işlemlerde
kullanılan frezler de çok çeşitli boylarda ve şekillerde
karşımıza çıkar ve endodontik ekipmanların sterilizas-
yonunda karşılaşılan sorunlar bunlar için de geçerli-
dir[6,7].

Tekrar kullanılması gereken aletlerin dikkatli ha-
zırlanması gerekir. Bu hazırlıkta ön temizlik ve sterili-
zasyon aşamaları ayrı önem taşır. Bu sırada aletlerin
hem zarar görmemesi hem de kontrol edilebilir steri-
lizasyon uygulanabilmesi önemlidir[7]. Son yıllarda
sıklıkla, kullanılan frezler ve endodontik aletler diş he-
kimliğindeki diğer ekipmanlara göre daha farklı bir
konuma gelmiştir. İnfeksiyon kontrolü amacıyla İngil-
tere Sağlık Bakanlığı; diş hekimliğinde hastalarda kul-
lanılan kanal eğelerinin tek sefer kullanılıp atılması,
yeniden kullanılacak olan ekipmanın sterilizasyon ön-
cesi çok dikkatli ön temizlikten geçirilmesi, temizliğin
zor olduğu aletlerin mümkün olduğunca tek kullanım-
lık olması konusunda bir uyarı yayınlamıştır[8].

Kullanılmış ekipmanlar, sterilizasyon öncesi fırça
kullanılarak veya ultrasonik temizleme yoluyla debri-
lerden arındırılır. Ultrasonik temizleme her ne kadar
tüm kontaminasyonu ortadan kaldırmasa da, fırçayla
temizleme yöntemine göre, kesici-delici aletlerin te-
mizliğini sağlayan personeli infekte etme riskini orta-
dan kaldırdığı ve zamandan tasarruf edildiği için ter-
cih edilen bir yöntemdir[6]. Ekipmanın sterilizasyona
hazır hale gelmesi için hangi ön temizlik prosedürü
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Materials and Methods: Used and unused burs and endodontic files were sterilized using various methods and all the materials were
placed into sterile test tubes containing thioglycollate medium for comparison purposes.

Results: Stearothermophilus strips were used for checking spore growth. The tubes were incubated at 37°C for 72 hours, and confir-
mation of the microorganisms was done by Gram stain, viewed under light microscope.

Conclusion: After sterilization, unused burs and files were 100% safe, while used dental files and burs were observed to be 30-100%
safe. Despite efforts with various types of sterilization methods, single-use dental equipment should be preferred in the future.

Key Words: Endodontic files, Dental burs, Sterilization, Single use



uygulanırsa uygulansın, tüm ekipman, arta kalan deb-
rilerden arındırılmak amacıyla son kez suyla durulan-
malıdır[5].

Diş hekimliğinde genellikle basınçlı buhar (otok-
lav), kuru hava sterilizasyonu ve kimyasal buhar steri-
lizasyonu kullanılır. Bu yöntemlerin her birinin diğeri-
ne göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Diş he-
kimliğinde sterilizasyon amacıyla otoklav kullanımının
avantajlarına baktığımızda; zaman kazandıran, iyi pe-
netre olabilen, geniş bir yelpazede birçok aleti zarar
vermeden ve paketlenmiş olarak steril edebilen bir
yöntem olduğu görülmektedir. Dezavantajları arasın-
da ise; paslanmaz çelik olmayan malzeme üzerinde
korozyon, ısıya dayanıksız plastik ve kauçuk malzeme
üzerinde yıpranma ve keskin aletlerin körelmesi sayı-
labilir. Ancak otoklavlama, belirtilen dezavantajlarına
rağmen diş hekimliğinde en geçerli sterilizasyon yön-
temidir[9].

Kuru sıcak, nemli ısıdan zarar görebilecek frez,
ortodontik pensler gibi malzemeleri steril etmek
amacıyla kullanılmaktadır. Düşük maliyetli ve aletler
üzerinde korozyon yapıcı etkisi olmayan bir yön-
tem olsa da, sterilizasyon süresinin çok uzun sür-
mesi ve yüksek ısı, bazı dental aletler için uygun de-
ğildir.

Kimyasal buhar sterilizasyonu; özel solüsyonlar
gerektirmesi, solüsyonların zarar verici atıklara dö-
nüşmesi, ısıya dayanıklı plastik malzeme üzerinde ha-
rabiyet oluşturması ve kapalı kutuların üzerinde kulla-
nılamaması gibi dezavantajlara sahiptir[10].

Bu çalışmanın amacı, kullanılmış olan frez ve en-
dodontik aletlerin sterilizasyonu için rutin olarak kul-
lanılan yöntemlerin etkinliğini görmek, aynı zamanda
hiç kullanılmamış olan frez ve endodontik aletlerin
sterilliklerine karar vermektir.

MATERYAL ve METOD

Rutinde diş hekimliği pratiğinde kullanılan sterili-
zasyon tekniklerinin etkinliğini görmek amacıyla ya-
pılmış bu çalışmada, pratikte hasta tedavisi amacıyla
kullanılmış kanal aletleri ve frezler her grupta 20’şer
örnek olacak şekilde dörder gruba ayrıldı. Bununla
beraber firmalardan alınan hiç kullanılmamış “nons-
teril” örneklerden de 20’şerli gruplar oluşturuldu.

Frez ve endodontik aletlerde sterilizasyonun etkinli-
ğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırma-
da, kullanılmış olan dental ekipmandan bir kısmına
standart prosedürlere uygun mekanik ön temizlik uygu-
landı. Bu işlem sırasında temizleme işlemini uygulayan
personelin elini keskin aletlerden uzakta tutmak için
uzun saplı fırçalar ve yaralanmaları engellemek için iş
eldivenleri kullanıldı. Kontamine sıvıların ve atıkların
sıçrama olasılığının çok yüksek görülmesi nedeniyle
personel maske, gözlük ve boxer tipi önlük giydi.

Diş hekimliğinde kullanılan endodontik aletler ve
frezler vücut sıvılarıyla kontamine olduklarından, tu-
berosidal etkinliği olan “Environmental Protection
Agency (EPA)” sertifikalı bir dezenfektan kullanıldı.
Araştırmamızda enzimatik solüsyonda bekletilen
gruplar da bu sertifikaya sahip olan Aniosept Activ-
Sodyum Perkarbonat solüsyonunda sterilizasyon ön-
cesi bekletildi.

Hazırlanan örnekler diş hekimliğinde en sık kul-
lanılan sterilizasyon teknikleri olan kuru hava sterili-
zasyonu ve basınçlı buhar (otoklav) sterilizasyonu kul-
lanılarak test edildi (Tablo 1,2). Otoklav sterilizasyonu
uygulanan aletlerde, 21 Aralık 2006 tarihinde ülke-
mizde yürürlüğe giren TS-EN-ISO-176665-1 stan-
dartlarına uygun B tipi otoklav kullanılarak sterilizas-
yon sağlandı. Bu tip otoklavlar ön vakumlu otoklav-
lardır. Buhar verilmeden önce kabin ve yük içindeki
havanın boşalması daha hızlıdır ve buharın yüke pe-
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Tablo 1. Kanal aletlerine uygulanan sterilizasyon prosedürü ve kontaminasyon testi sonuçları

Grup (n= 20) Mekanik ön temizlik Enzimatik solüsyon Yöntem Steril örnek %

E Uygulanmadı Uygulanmadı Otoklav 20 100

E1 Uygulandı Uygulandı Otoklav 20 100

E2 Uygulandı Uygulandı Kuru hava 15 75

E3 Uygulanmadı Uygulandı Otoklav 15 75

E4 Uygulanmadı Uygulandı Kuru hava 6 30



netrasyonu daha kolaydır. Tüm örneklerde standart
otoklav sterilizasyon prosedürü olan 134°C’de 2 atm
3 dakika uygulanmıştır. Kuru hava sterilizasyonunda
(Eryiğit Tıbbi Cihazlar A.Ş./ANK/TR) ise standart
160°C’de 120 dakika süreyle sterilizasyon işlemi uy-
gulanmıştır. Üretici tavsiyeleri yönünde enzimatik so-
lüsyonda örnekler 20 dakika süreyle bekletilmiştir. 

BULGULAR

Gruplardan E1, E2, F1 ve F2’ye mekanik ön te-
mizlik, enzimatik solüsyonda bekletme ve daha son-
rasında standart sterilizasyon tekniği olan otoklav
veya kuru hava sterilizasyonu uygulandı. Gruplardan
E3, E4, F3 ve F4 ise yine diş hekimliğinde sıklıkla
kullanılan bir yöntem olan sterilizasyon öncesi enzi-
matik solüsyonda bekletildi; ardından durulanarak
steril edildi. Gruplardan E ve F ise hiç kullanılmadık-
ları için ön temizlik uygulanmadan steril edildi. Ste-
rilizasyon işlemi sonrası her bir örnek, hiç kullanıl-
madan, otoklav aracılığıyla steril edilmiş presel yar-
dımıyla tiyoglikolat medium içeren tüplere konuldu.
Bakteri varlığı için piyasada satılan stearo termofil
basil stripleri kullanıldı. Örnekler, 37°C’de 72 saat
boyunca (üç gün) inkübe edildi ve her 24 saatte bir

bakteri üremesi olup olmadığını görmek için ince-
lendi. Tüplerin içerisindeki solüsyonlarda renk deği-
şikliği, bulanık görüntü ve görünebilir artıklar bakte-
ri üremesi olarak kabul edildi (Resim 1). İnkübasyon
periyodu boyunca solüsyon temiz kaldıysa, örnek
steril kabul edildi. Gram boyama yardımıyla gram-
pozitif basil varlığı konfirme edildi. Sterilizasyon
sonrası bulgular kaydedildi. Verilerin değerlendiril-
mesinde yüzde dağılımları üzerinden sonuca gidildi.

Tablo 1’de kanal aletlerinin bulunduğu gruplardan
E grubuna (hiç kullanılmamış aletlerden oluşan grup)
mekanik ön temizlik uygulanmadı ve bu grup sterili-
zasyon öncesi enzimatik solüsyon içerisinde bekletil-
meden doğrudan otoklav sterilizasyonu uygulandı.
Gruplardan kullanılmış kanal aletlerini içeren E1 ve
E2 grubuna mekanik ön temizlik uygulandı ve enzi-
matik solüsyon içerisinde bekletildi. E1 grubu otok-
lavda steril edilirken, E2 grubuna kuru hava sterilizas-
yonu uygulandı. Yine kullanılmış kanal aletlerinin bu-
lunduğu E3 ve E4 grupları mekanik ön temizlik uygu-
lanmadan enzimatik solüsyon içerisinde bekletildi, da-
ha sonra E3 otoklavda, E4 ise kuru hava sterilizasyo-
nu kullanılarak steril edildi.
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Tablo 2. Frezlere uygulanan sterilizasyon prosedürü ve kontaminasyon testi sonuçları

Grup (n= 20) Mekanik ön temizlik Enzimatik solüsyon Yöntem Steril örnek %

F Uygulanmadı Uygulanmadı Otoklav 20 100

F1 Uygulandı Uygulandı Otoklav 19 95

F2 Uygulandı Uygulandı Kuru hava 14 70

F3 Uygulanmadı Uygulandı Otoklav 15 75

F4 Uygulanmadı Uygulandı Kuru hava 7 35

Resim 1. Inkübasyon sonrası steril olan ve olmayan örnekler.



Bu grupların sterilizasyon başarıları sırasıyla; E
grubu %100, E1 grubu %100, E2 grubu %75, E3
grubu %75, E4 grubu %30 olarak gözlendi.

Frezlerin bulunduğu gruplardan hiç kullanılmamış
frezlerden oluşan F grubuna mekanik ön temizlik uy-
gulanmadı (Tablo 2). Bu grup, enzimatik solüsyon
içerisinde de bekletilmeyerek doğrudan otoklav steri-
lizasyonu uygulandı. Frezlerin bulunduğu gruplardan
F1 ve F2 mekanik ön temizlik uygulandıktan sonra
enzimatik solüsyon içerisinde bekletildi. F1 grubuna
otoklav sterilizasyonu uygulanırken, F2 grubuna kuru
hava sterilizasyonu uygulandı. Kullanılmış frezlerin
bulunduğu F3 ve F4 gruplarına ise mekanik ön temiz-
lik uygulanmadan enzimatik solüsyon içerisinde bek-
letildi. Sonrasında F3 otoklav ile steril edilirken, F4
kuru hava sterilizasyonu uygulanarak steril edildi.

Bu grupların sterilizasyon sonrası başarıları sıra-
sıyla F grubu %100, F1 grubu %95, F2 grubu %70,
F3 grubu %75 ve F4 grubu %35 olarak gözlendi.

TARTIŞMA

Diş hekimliği pratiğinde steril olmayan alet kulla-
nımı, günümüzde insan hayatını tehdit eden birçok
infeksiyonun varlığı nedeniyle hayati tehlike doğura-
bilir. Bir diş hekiminin ilk görevi hastalarını bu infek-
siyonların geçişinden korumaktır. Bu nedenle kullanı-
lan sterilizasyon yöntemlerinin etkinliği mutlaka ince-
lenmelidir[2]. Günümüzde kanal aletlerinin ve frezlerin
sterilizasyonu için aynı yöntemler kullanılmaktadır. En
uygun yöntemin ne olduğu birçok araştırmanın konu-
su olmuştur[11].

Bir çalışmada, diş hekimliğinde kullanılan kanal
aletlerinin ve frezlerin steril edilerek tekrar kullanılma-
sı yerine bu ekipmanın her hasta için tek kullanımlık
uygulanmasının gerektiği savunulmuştur[7]. Bir başka
çalışmada ise hastanenin ağız ve maksillofasiyal cer-
rahi kliniğinde kullanılan ekipmanda dahi gaz sterili-
zasyonu sonrası bakteri kontaminasyonu olduğu gö-
rülmüştür[12]. Bizim çalışmamızda, örneklerden hiç
kullanılmamış olan frez ve kanal aletlerinin olduğu E
ve F gruplarında ve E1 grubunda aynı sterilizasyon
başarısı %100 çıkmıştır.

Bir başka araştırma da, hiç kullanılmamış kanal
aletlerinin dahi steril olmadıkları, bununla birlikte kul-
lanılmış kanal eğelerinin sterilizasyonu için bunların
%0.2 klorheksidin emdirilmiş sünger malzeme içerisi-
ne 10 kez uygulandıktan sonra enzimatik temizleme

solüsyonunda 30 dakika bekletilmesi ve ardından ay-
nı solüsyonu ihtiva eden ultrasonik banyoda 15 daki-
ka titreşim uygulanmasını, bunu takiben musluk suyu
ile durulanmasını tavsiye etmiştir. Bu ön temizlik pro-
tokolü sonrası kanal aletlerinin Van Gieson solüsyo-
nunda bekletilmesini önermiş ve bu işlemler sonunda
mikroskopla incelenen aletlerin %100 temiz oldukla-
rını vurgulamıştır[13]. Bizim çalışmamızda da kullanıl-
mamış kanal aletleri ve frezler dışında, sadece enzi-
matik solüsyonda bekletildikten sonra mekanik temiz-
liği yapılan ve otoklavda steril edilen grupta bakteri
üremesi görülmemiştir.

Bir başka çalışmada ise, farklı diş hekimliği klinik-
lerinde kullanıldıktan sonra tekrar kullanılmak üzere
steril edilmiş frez ve kanal aletleri üzerinde yapılan ça-
lışma sonucunda, ön temizlik aşamasının önemli ol-
duğu vurgulanmıştır. Diş hekimliğinde kullanılan ka-
nal aletleri ve frez gibi temizliği zor olan ekipmanın,
tek kullanımlık olarak uygulanması gerektiği söylen-
miştir. Sadece kullanılmamış eğe ve frezlerde %100
sterilizasyon başarısı sağlanabildiği vurgulanmıştır[14].
Bizim çalışmamızda da kullanılmamış eğe ve frezlerin
olduğu E ve F grubu dışında, kullanılmış aletler arasın-
da sadece ön temizlik uygulaması mekanik olarak ya-
pılmış olan E1 grubunda sterilizasyon %100 güvenli
bulunmuştur. Bununla beraber aynı protokolü takip
eden frez grubu F1’de ise sterilizasyon %95 başarılı
bulunmuş, diğer gruplarda sterilizasyon oranının da-
ha düşük olduğu görülmüştür.

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, sterilizasyon
uygulanarak tekrar kullanıma hazırlanmış kanal alet-
lerinin %76’sında gözle görülür kontaminasyon varlı-
ğı saptandığı, bunun da yetersiz sterilizasyonun kanı-
tı olduğu vurgulanmıştır[7]. Son zamanlarda yapılan
araştırmaların hemen hepsinde dental kliniklerde kul-
lanılan kanal eğelerinin üstlerindeki artıklardan tama-
men arındırılmalarının çok zor olduğu; bu nedenle
birçok infeksiyonun bulaşma ihtimalini ortadan kaldır-
mak için kanal eğelerinin tek sefer kullanılarak atılma-
sı, hatta yeni paketlerin ilk kullanım öncesinde dahi
steril edilmesi önerilmektedir[13-15]. Bir başka çalış-
mada ise araştırmacılar çeşitli kliniklerden topladıkla-
rı ve tekrar kullanım için hazırlanmış olan kanal eğe-
lerinin %100’ünde protein artığı kaldığını tespit et-
mişlerdir[16]. Bizim çalışmamızda da dental kliniklerde
rutinde kullanılan sterilizasyon yöntemleri sonucunda
kanal aletlerinin ve frezlerin tekrar kullanılması için
steril edilmelerini takiben, 10 grubun sadece üçünde
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bu uygulamaların %100 etkin olduğu görülmüştür.
Bunlardan E ve F grupları hiç kullanılmamış kanal
aletleri ve frezleri içermektedir. Diğer %100 başarı
görülen E1 grubu ise çok dikkatli bir ön temizlik işle-
mi sonrası otoklavda steril edilmiş gruptur. Ancak bu-
nun benzeri işlemden geçirilerek steril edilmiş olan F1
grubunda aynı oranda başarı sağlanamamıştır.

Bu çalışmada kullanılan gruplar ve sterilizasyon
yöntemleri karşılaştırıldığında, dental ekipmanların
kanal eğeleri ve frezler gibi küçük yapılı ve karmaşık
yüzey yapısına sahip aletlerde, tüm sterilizasyon pro-
sedürleri yerine getirilse bile tam güvenilir bir sterili-
zasyon sağlanamama ihtimali mevcuttur. Sadece hiç
kullanılmamış olan kanal aletleri ve frezlerde tam an-
lamıyla güvenilir sterilizasyon sağlanmıştır. Çapraz in-
feksiyon riskini en aza indirebilmek için diş hekimli-
ğinde kullanılan kanal aletleri ve frezlerin ilk kullanım-
dan önce dahi steril edilip sonrasında kullanılması ve
eğer mümkünse bu aletlerin tekrar kullanımından ka-
çınılması gerekmektedir. Birçok firma son yıllarda
kullanıma hazır steril ambalajlı kanal aletleri ve frezler
üretmeye başlamıştır.
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