DERLEME/REVIEW

Diﬂ Ünit Su Sistemlerinde ‹nfeksiyon Kontrolü
The Infection Control on Dental Unit Water Systems

Dr. Ömer Engin BULUT1
1

Baﬂkent Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi,
A¤›z Diﬂ Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim Dal›,
Ankara, Türkiye.

1

Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dentistry, University of Baskent, Ankara, Turkey.

Anahtar Kelimeler: Biyofilm, Diﬂ üniti su yolu, Mikrobiyal
su kalitesi, ‹nfeksiyon kontrolü, Temizleyici ajanlar.
Key Words: Biofilm, Dental unit waterlines, Microbial
water quality, Infection control, Cleansing agents.
Yaz›ﬂma Adresi/Address for Correspondence:
Doç. Dr. Ömer Engin BULUT
2. Menekﬂe Sokak No: 32/4 K›z›lay, ANKARA/TÜRK‹YE
e-posta: omerenginbulut@hotmail.com

Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2007;11(3):157-163

iﬂ ünitlerinde, y›kama ve so¤utma amac›yla
kullan›lan suyun yap›sal özellikleri aç›s›ndan
bir tak›m farkl›l›klar söz konusu olabilir. Örne¤in;
içilebilir çeﬂme suyu, deiyonize su ve/veya steril
distile su sistemin s›v› haznesinde yer alabilmektedir (1,2). Diﬂ ünitine ait sudaki mikrobiyolojik
kontaminasyonun ilk kez Blake taraf›ndan rapor
edilmesi; sistemde kullan›lan suyun kalite ve
standard›n›n bilimsel aç›dan güvenli bir s›n›ra çekilmesi için önemli bir uyar› olmuﬂtur (3). Ço¤u ülkede içilebilir çeﬂme suyu için verilen mikrobiyolojik s›n›r “500 cfu/mL ≥ bakteri” olarak saptanm›ﬂt›r (4-6). Ancak bu rakam, cerrahi yaklaﬂ›m içermeyen dolgu, diﬂ kesimi, ölçü alma, ortodontik bant
yerleﬂtirme gibi standart diﬂ tedavilerinde kullan›lan su için bile yüksek bulunmuﬂ ve 2000 y›l›nda
Amerikan Diﬂ Hekimleri Birli¤i taraf›ndan “200
cfu/mL ≥ bakteri” olarak belirlenmiﬂtir (1,2,4-6). Bu
saptama diﬂ ünitine ait suyun mikrobiyolojik kontaminasyonunu engellemeye ait birçok bilimsel
araﬂt›rman›n mihenk taﬂ› olmas›na karﬂ›n; son y›llarda Avrupa Birli¤ine ait ülkelerde bu s›n›r “100
cfu/mL ≥ bakteri”ye kadar çekilmiﬂtir (1,2,4,5). Günümüze kadar yap›lan araﬂt›rmalar diﬂ üniti su yolu iyileﬂtirilmemiﬂ cihazlardan elde edilen ç›k›ﬂ
suyundaki bakteri de¤erinin 992 cfu/mL’den 1.6 x
108 cfu/mL’ye kadar de¤iﬂebilece¤ini sergilemiﬂtir
(1,2,4,7-9). Çok de¤iﬂik say› ve tipte bakteri, fungus, protozoon ve amip diﬂ üniti su yolu iyileﬂtiril-
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memiﬂ cihazlardan al›nan sudan izole edilebilmiﬂtir (4,7,9-12). Diﬂ üniti su yolunda serbest halde
dolaﬂan planktonik fazdaki mikroorganizmalar›n
birincil kayna¤›n›n kullan›lan sudan çok, diﬂ ünitindeki su borular›n›n iç cidar›nda oluﬂan mikrobiyal
biyofilm tabakas› oldu¤u ileri sürülmüﬂtür
(1,2,4,5,7,10,13). Ortaya ç›kan bu veriler nedeniyle
suyun mikrobiyolojik kontaminasyonunu engellemeyi hedefleyen birçok bilimsel araﬂt›rmada, öncelikle diﬂ üniti su yolunda oluﬂan mikrobiyal tabakan›n incelenmesi ön plana ç›km›ﬂt›r.
B‹YOF‹LM OLUﬁUMU
Diﬂ ünitleri, yap›lar›nda su taﬂ›yan küçük çapl›
boru ve tüpler içermektedir ve bu sistem diﬂ üniti
su yolu olarak isimlendirilir (1,4,5,13). Poliüretan
veya polivinil yap›s›ndaki borular cam veya çelik
yap›daki borulara oranla daha fazla hidrofilik ve
pürüzlü olup; adezyon için daha ideal bir ortam
oluﬂturur (14,15). Dar çapl› boru veya tüplerdeki iç
yüzey alan›n›n su hacmine oran› oldukça yüksektir
(4,7). Bu durum su ak›ﬂ h›z›n› oldukça yavaﬂlat›r
hatta dura¤an hale getirir (16). Su ak›ﬂ h›z›n›n azald›¤› bu bölgede su içinde yer alan moleküller boru lümenine kimyasal veya fiziksel kuvvetlerle tutunur. Oluﬂan bu moleküler alt tabakaya, bakteri
yüzeyindeki di¤er moleküller; Van der Waal’s kuvvetleri, elektrostatik kuvvetler, hidrofobik kuvvetler ya da bakterideki fimbrialar, piluslar veya adhesinlerin oluﬂturdu¤u kimyasal adsorpsiyon yard›m›yla ba¤lan›r (17-19). Ortaya ç›kan bu ilk mikrobiyal ba¤lant› zay›f ve geri dönüﬂebilir karakterdedir. Baﬂlang›ç ba¤lant›s›n› takiben mikroorganizmalar sessiz bir faza girer. Sessiz faz sürecinde
mikroorganizmalar genetik yap›lar›n› de¤iﬂtirebilir
(4,7,20,21). Büyüme h›z› ve gen transkripsiyonu
aç›s›ndan de¤iﬂime u¤ram›ﬂ fenotiplerin ortaya ç›k›ﬂ›yla birlikte sessiz faz biter ve h›zl› büyüme faz›
baﬂlar. Bu dönemde mikroorganizmalar hücre d›ﬂ›
polimerik maddenin (glikokaliks) ana bileﬂenini
oluﬂturan ekzopolisakkaridi (EPS) salg›lar. EPS genel olarak do¤al ﬂeker, amino ﬂeker ve baz› asitlerden oluﬂan heterojen bir yap› sergiler. Nemli ve
yap›ﬂkan yap›daki EPS, mikroorganizmalar› boru
yüzeyine ba¤layarak ak›ﬂkan›n oluﬂturaca¤› koparma kuvvetlerine karﬂ› direnç kazand›r›r (7,22). EPS
ayn› zamanda bakteriler için bir k›l›f ve fibröz bir
matriks oluﬂturur. Serbest haldeki di¤er mikroorganizmalar ve art›k maddeler bu karmaﬂ›k matrik-
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se tak›labilece¤i gibi, moleküller aras› etkileﬂimle
de yüzeye tutunabilir (23). Buna göre sulu bir ortamda, polisakkarid materyalden oluﬂan bir matriksin yer ald›¤› yüzeye geri dönüﬂümsüz ba¤lanan
mikrobiyal tabaka “biyofilm” olarak nitelendirilmektedir (7,24). Biyofilm ad› verilen bu yap› sadece mikroorganizmalardan oluﬂan hücresel bileﬂenleri de¤il ayn› zamanda mineral kristallerini, korozyon k›vr›mlar›n›, çamur parçac›klar›n› veya kan
ürünlerini de içerebilir (7). Matriks içerisine yerleﬂen mikrokolonilerin giderek büyümesi biyofilm
kal›nl›¤›n›n 1000 µm’ye kadar eriﬂmesine yol açabilir (25). Biyofilm tabakas›ndaki matriks bakterilerin fiziksel yer de¤iﬂimini engelledi¤i gibi oluﬂturdu¤u kimyasal reaksiyonlarla karﬂ›t ajanlar›n içe
do¤ru difüzyonunu da önler. Biyofilme yap›ﬂ›k
bakteriler fagositoza karﬂ› dirençlidir, ancak fagositik enzimler biyofilm tabakas›n› y›k›ma u¤ratarak
planktonik bakterilerin biyofilmden serbest hale
geçmesine yol açabilir (2). Biyofilmden kaynaklanan bu sal›n›m akut infeksiyonlar›n kayna¤› olabilir. Sonuç olarak, diﬂ üniti su yolu boyunca geliﬂmiﬂ aktif bir biyofilm tabakas› hem hastalar hem
de diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar› için potansiyel bir çapraz infeksiyon kayna¤› oluﬂturacakt›r (7).
D‹ﬁ ÜN‹T‹ SU YOLUNUN M‹KROB‹YAL YAPISI
Diﬂ üniti su yolundaki mikrobiyal yap› planktonik faz ad› verilen serbest haldeki mikroorganizmalar ile biyofilm içinde yer alan yap›ﬂ›k mikroorganizmalardan oluﬂur (4,7,10). Planktonik hücrelerden olgun biyofilm oluﬂumu Costerton ve Mills taraf›ndan tarif edilmiﬂtir (26,27). Biyofilmi oluﬂturan
planktonik hücrelerin kayna¤›n› ya ünitte kullan›lan su ya da hasta a¤z›ndan kaynaklanan retraksiyon oluﬂturmaktad›r (28). Diﬂ üniti su yolu kesitlerine ait elektron mikroskop çal›ﬂmalar›nda ilk yap›ﬂmay›, ekzopolimerik madde yap›m›n›n baﬂlang›c›n›, mikrokolonilerin oluﬂumunu ve hücresel
elemanl› olgun biyofilmi gösteren kesitler elde
edilmiﬂtir (4,14,29-31).
Biyofilmdeki yap›ﬂ›k mikroorganizmalar planktonik fazdakilerden baz› farkl›l›klar gösterebilir.
Örne¤in; derin tabakadaki yap›ﬂ›k mikroorganizmalardan baz›lar› beslenmeyi ve oksijen kullan›m›n› s›n›rl› tutarak yavaﬂ ürer (7). Bu durum düﬂük
besin yo¤unluklu steril distile suda bile yaﬂayabilmelerinin güzel bir göstergesidir. Biyofilm mikroorganizmalar›n›n gen transkripsiyonu aç›s›ndan
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de¤iﬂime u¤ram›ﬂ fenotiplere dönüﬂmeleri sonucunda; fagositoza karﬂ› bir direnç de söz konusu
olabilir (2,4). Yine bu tabakada yer alan mikroorganizmalar›n dezenfeksiyona karﬂ› dirençleri oldukça fazlad›r (16). Ancak biyofilmin yüzeyinde yer
alanlar hem daha h›zl› üreme gösterir hem de kolayl›kla biyofilm tabakadan uzaklaﬂabilir. Besin azl›¤›na ve antimikrobik ajanlara karﬂ› daha dayan›ks›zd›rlar (4).
Diﬂ üniti su yoluna ait birçok de¤iﬂik say› ve
tipte bakteri, fungus, protozoon ve amip rapor
edilmiﬂtir (4,7,9-12). Bu mikrobiyal hayat›n büyük
ço¤unlu¤unu heterotrofik, mezofilik bakteriler
toplulu¤u oluﬂturur (6). Biyofilmdeki birincil topluluk sulu ortamlarda kolayl›kla geliﬂebilen saprofitik gram-negatif bakterilerdir (7). Tall ve arkadaﬂlar› temiz bir ünitin hava-su spreyindeki biyofilm
oluﬂumunu elektron mikroskobunda incelemiﬂler
ve alt› ay›n sonunda al›nan örneklerden Pasteurella
pneumotropica, Pseudomonas spp., Ochrobactrum anthropi, Stenotrophomonas maltophilia, Pasteurella haemolytica,
Burkholderia pickettii, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas
acidovorans, Aeromonas salmonicida, Acinetobacter calcoaceticus, Brevundimonas vesicularis, Pasteurella spp.,
Burkholderia cepacia, Psychrobacter phenylpyruvica, Pseudomonas putida, Flavobacterium spp., Flavobacterium
odoratum ve Moraxella urethralis’i izole etmiﬂlerdir
(32). Maryland Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesinde yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada ise diﬂ üniti su
yolundaki biyofilmden B. pickettii, B. cepacia, P.
phenylpyruvica, Moraxella osloensis, Sphingomonas paucimobilis, Myroides odoratum, B. vesicularis, Achromobacter
spp., S. maltophilia, Staphyloccoccus spp., Bacillus spp.,
P. stutzeri ve Alcaligenes faecalis izole edilmiﬂtir (13).
Shepherd ve arkadaﬂlar›n›n diﬂ üniti su yolundaki biyofilmin bir dezenfektan vas›tas›yla temizlenmesini ele alan araﬂt›rmas›ndaki bask›n mikroorganizmalar, suda görülen çevresel gram-negatif
ve gram-pozitif bakteri türleridir (33). Bunlar gramnegatif Actinobacter, Alcaligines, Flavobacterium, Pseudomonas, Sphingomonas, Xanthomonas, gram-pozitif Bacillus ve gram-pozitif Streptococcus’tur. Araﬂt›rmac›lar›n elde etti¤i en ilginç bulgu, diﬂ üniti su yolunun
%80’indeki streptokoklar›n oral kaviteye ait Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans/sobrinus, Streptococcus intermedius, Streptococcus mitis ve Streptococcus salivarius olmas›d›r. Bu durum ayn› zamanda hastadan
köken alan diﬂ üniti su yolu kontaminasyonunun
bir iﬂaretidir.
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De¤iﬂik çal›ﬂmalarda izole edilmiﬂ çok say›daki
bakteri türünden baz›lar› literatürde daha fazla
tart›ﬂ›lm›ﬂ ve klinik aç›dan özellikle immün sistemi
zay›f hasta gruplar›nda oluﬂturabilece¤i riskler
gündeme getirilmiﬂtir (1,2,5-7,10,11,34). F›rsatç›
olarak bilinen Moraxella, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila ve non-tuberculosis Mycobacterium bu grupta yer alan mikroorganizmalard›r.
Örne¤in; Challacombe ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤›
bir çal›ﬂmada 194 tane diﬂ ünitinin su örnekleri 44
ayl›k süre içerisinde üç ile alt› kez incelenmiﬂ ve
ünitlerin %25’inde L. pneumophila izole edilmiﬂtir
(11). Araﬂt›r›c›lar L. pneumophila ile kontamine olan
ünitlerin vücut direnci düﬂük hasta gruplar› için
risk teﬂkil etti¤ini ileri sürmüﬂlerdir. Walker ve arkadaﬂlar›n›n yedi Avrupa Birli¤i ülkesinde eﬂ zamanl› olarak yapt›klar› diﬂ üniti su yolu mikrobiyolojik analizinde 280 örne¤in 102’sinde Mycobacterium türleri izole edilmiﬂtir (1). Elde edilen örneklerin %51’indeki bakteri kontaminasyon miktar› 200
cfu/mL’nin üzerindedir. Öte yandan bakteriler kadar funguslar da diﬂ üniti su yolunun göze çarpan
mikroorganizmalar›d›r (1,6). Porteous ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada sürekli klor dioksit ile
dezenfekte edilmiﬂ ünitlerin su yolunda s›ra d›ﬂ›
bir mantar olan Exophiala mesophila izole edilmiﬂtir
(6). Araﬂt›rmac›lar sürekli kullan›lan bu dezenfektan›n ortam pH’s›n› 7’ye taﬂ›yarak funguslar›n üremesi için ideal bir çevre yaratt›¤›n› ileri sürmüﬂtür.
Kimyasallar›n sürekli kullan›m›n›n söz konusu oldu¤u ünitlerde diﬂ üniti su yolunun düzenli olarak
test edilmesinin bu tip f›rsatç› mikroorganizmalar›n belirlenmesinde önemli bir yaklaﬂ›m olaca¤›
belirtilmiﬂtir. Walker ve arkadaﬂlar›n›n geniﬂ kapsaml› mikrobiyolojik çal›ﬂmas›n›n ‹ngiltere, Hollanda ve ‹spanya bölümünde yer alan ünitlerde
Candida türlerine rastlan›lm›ﬂt›r (1). Candida türlerine rastlanmas› ünitlerdeki antiretraksiyon valflerinin yetersiz çal›ﬂmas›na ve a¤›z s›v›lar›n›n diﬂ üniti su yolu sistemine geri kaç›ﬂ›na ba¤lanm›ﬂt›r.
Bakteriler ve funguslar kadar baz› cihazlarda
insan için potansiyel patojen kabul edilen amiplere ve protozoonlara da rastlan›lm›ﬂt›r. Hartmanella,
Vanella ve Vahlkampfia türleri en s›k izole edilen
mikroorganizmalard›r. S›k olmamakla birlikte
Acanthamoebae ve Naegleria türleri de görülmektedir
(35). MacKenzie ve Hayes yüksek derecede dirençli protozoon Crytosporidium’un ﬂehir ﬂebeke su-
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lar›ndan kontaminasyonunu rapor etmiﬂtir (36,37).
Öte yanda Shearer virüslerin diﬂ üniti su yolunda
ço¤alamad›¤›n› belirtmiﬂtir (10).
Diﬂ Üniti Su Yolundaki Biyofilm Potansiyel Bir
Çapraz ‹nfeksiyon Kayna¤› Olabilir mi?
Son 40 y›lda yap›lan çal›ﬂmalar diﬂ üniti su yolundaki biyofilmin mikrobik yap›s›n›n oldukça geniﬂ bir da¤›l›m sergiledi¤ini ortaya koymuﬂtur. Her
ne kadar izole edilen baz› türler insan için primer
patojen olmasa da baz›lar›, özellikle f›rsatç› olarak
bilinen Moraxella, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, L.
pneumophila ve non-tuberculosis Mycobacterium gibi türler gerek tedavi gören hastalar gerekse çal›ﬂan personel için çapraz infeksiyon riski oluﬂturmuﬂtur.
‹lk kez 1987 y›l›nda Martin P. aeruginosa’n›n etken oldu¤u diﬂ üniti su yolundan kaynaklanan iki
çapraz infeksiyon olgusu rapor etmiﬂtir (34). Raporda, ayn› merkezde iki kanser hastas›na yap›lan dolgudan iki-üç gün sonra, konulan matriks bant bölgelerinde geliﬂen a¤r›l› ﬂiﬂliklerden bahsedilmiﬂ ve
infekte bölgelerden al›nan örneklerde P. aeruginosa
izole edilmiﬂtir. ‹nfekte bölgelerden al›nan örneklerdeki P. aeruginosa ile diﬂ üniti su yolundaki suﬂlar›n piyosin tiplendirmesi çapraz infeksiyonu do¤rular nitelikte ç›km›ﬂt›r. Bu durum hastal›klar› nedeniyle immün sistemi bask›lanm›ﬂ bireylerde f›rsatç› mikroorganizmalar›n yaratt›¤› lokal bir çapraz infeksiyonu en iyi ﬂekilde tarif etmektedir.
Diﬂ üniti su yolundaki f›rsatç› patojenler her zaman hastalar› de¤il diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar›n› da
tehdit etmektedir. Özellikle aerotor baﬂl›¤› gibi cihazlar›n a¤›z ortam›nda oluﬂturdu¤u aerosol, hasta
kadar diﬂ hekimi ve yard›mc› personelin de su zerreciklerini inhale etmesine olanak sa¤lar. Bu durum L. pneumophila’n›n konakç› organizmaya geçiﬂine yard›mc› olabilir (11). Reinthaler ve arkadaﬂlar›n›n 107 diﬂ hekimli¤i personeline yönelik serolojik bir çal›ﬂmada yedi farkl› Legionella türüne ait antikor taramas› yap›lm›ﬂt›r (38). Personelin %34’ü, L.
pneumophila antijenine pozitif reaksiyon göstermiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar çal›ﬂma sonucunda elde edilen
yüksek antikor prevalanslar›n›n diﬂ hekimli¤i personelinin mutlaka pnömoni tarz›nda bir infeksiyon
geçirdi¤inin göstergesi olamayaca¤›n›; ancak düﬂük say›da mikroorganizmay› sürekli vücuda alarak, Pontiac ateﬂi gibi orta ﬂiddette bir infeksiyona
ya da daha hafif seyreden subklinik bir infeksiyona maruz kal›nd›¤›n›n bir belirtisi olabilece¤ini ile-
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ri sürmüﬂlerdir. Bununla beraber, Atlas ve arkadaﬂlar› lejyonelloz nedeniyle hayat›n› kaybeden
bir diﬂ hekiminin kendi klini¤inde kulland›¤› ünitte yüksek oranda Legionella türlerinin izole edildi¤ini bildirmiﬂ ve buradan kaynaklanan bir çapraz infeksiyonun diﬂ hekiminin ölümüne neden olabilece¤ini belirtmiﬂlerdir (39).
Mills, 2000 y›l›nda yay›nlad›¤› raporunda diﬂ
üniti su yolundaki kontaminasyon nedeniyle çapraz infeksiyona maruz kalm›ﬂ iki ayr› olgudan bahsetmiﬂtir (40). ‹lk olguda bakteriyel endokardite
yol açan gram-negatif su bakterisi Moraxella hem
diﬂ üniti su yolunda hem de hasta da izole edilmiﬂtir. Di¤er olgu ilki kadar bilimsel bir kan›t sunamasa da “Amerika Birleﬂik Devletleri ulusal kanallar›ndan CBS televizyonunun sabah haberlerine”
konu olmuﬂ bir beyin apsesi olgusudur.
Tedavi edilmemiﬂ diﬂ üniti su yoluna ait mikrobiyal yap› genelde saprofit karakterdeki çevresel
mikroorganizmalardan oluﬂmuﬂsa da; f›rsatç› mikroorganizmalar›n yol açt›¤› ve hatta bazen ölümle
sonuçlanabilen çapraz infeksiyon riski taﬂ›yabilmektedir. Buna göre diﬂ hekimi hem kendisinin
hem de hastas›n›n sa¤l›¤› aç›s›ndan diﬂ üniti su yolundaki biyofilm oluﬂumunu kontrol etmeli ve bu
sistem içindeki suyun içerdi¤i bakteri miktar›n›
200 cfu/mL’nin alt›na düﬂürmeyi hedeflemelidir.
Diﬂ Üniti Suyundan Kaynaklanabilecek
Potansiyel Çapraz ‹nfeksiyon Riskini
Azaltmak ‹çin Ne Yapmal›?
Diﬂ hekimine gelen hastalar aras›nda diﬂ üniti
suyundan direkt olarak kaynaklanan geniﬂ yay›l›ml› çapraz infeksiyonlara rastlan›lmam›ﬂt›r (2,40).
Ancak Martin’in 1987 y›l›nda sundu¤u rapor ile diﬂ
üniti su yolunun çapraz infeksiyon oluﬂturma riskinin bilimsel olarak dokümante edilmesi bu sisteme ait mikrobiyal hayat›n kontrol alt›na al›nmas›n›
önemli k›lm›ﬂt›r (34). Özellikle 2000 y›l›nda Amerikan Diﬂ Hekimleri Birli¤i taraf›ndan “200 cfu/mL ≥
bakteri” olarak belirlenen s›n›ra eriﬂmek için yo¤un araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
Son 20 y›lda diﬂ üniti su yolundaki mikroorganizma say›s›n›n azalt›lmas› için “antiretraksiyon
valfleri”, “filtrasyon”, “boﬂa ak›tma”, “biyosid ve
kimyasal dezenfektanlar”, “klorlama”, “peroksit
ozon ve ultraviyole”, “ba¤›ms›z temiz su sistemleri”, “otoklav edilebilir sistemler”, “elektrokimyasal

Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2007;11(3):157-163

Bulut ÖE.

olarak aktive edilmiﬂ su” ve “kurutma” gibi de¤iﬂik
yöntemler denenmiﬂtir (7). Bu konuyla ilgili ilk ortak düﬂünce ünitte ﬂehir ﬂebeke suyunun direkt
olarak kullan›lmamas›d›r. Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan
diﬂ üniti için önerilen yap›, su haznesi ba¤›ms›z
olan kapal› sistem diﬂ üniti su yoludur (2,4,7,
28,30,33).
Sistemdeki mikrobiyal hayat›n kontrol alt›na
al›nmas› için önerilen bir baﬂka yöntemde diﬂ üniti su yolundan sistem kullan›lmadan önce bol su
geçirilmesidir (boﬂa ak›tma). Amerikan Diﬂ Hekimleri Birli¤i taraf›ndan önerilen uygulama, her sabah
iki dakika, her hasta aras›nda 20-30 saniye süreyle
hava-su spreyinin ve baﬂl›klar›n tak›ld›¤› birimlerden boﬂa su ak›t›lmas›d›r (4). Tatilleri takip eden
günlerde iki dakikadan daha uzun uygulamalar
önerilmektedir. ‹ki dakikal›k uygulamalar bakteri
miktar›n› %99 azaltabilir hatta sekiz dakikal›k sabit
“boﬂa ak›tma” at›k sudaki bakteri oran›n› %0’a çekebilir. Ancak bu de¤erler sabit de¤ildir ve h›zla
yükselir (4). Bunun sebebi uygulanan “boﬂa ak›tma” yönteminin temelde planktonik mikroorganizmalar› etkilemesi ve as›l kaynak olan biyofilmi ortadan kald›rmamas›d›r. Öte yanda diﬂ üniti su yoluna tak›lan filtrasyon sistemleri de benzer sonuçlar vermekte ve biyofilm oluﬂumunu tek baﬂ›na
engellememektedir (7).
Baz› araﬂt›rmac›lar diﬂ üniti su yolunun kuru
kalmas›n›n problemi çözebilece¤ini düﬂünmüﬂtür.
Fiehn ve Larsen’in 18 ünite yönelik negatif ve pozitif kontrol gruplu çal›ﬂmalar›nda 19 gün boyunca
deney grubundaki ünitlerin suyu her gün boﬂalt›larak sistem günde 16 saat kurutulmuﬂ ve buradan
toplanan at›k su örnekleri mikrobiyolojik olarak incelenmiﬂtir (5). Kurutulma uygulanm›ﬂ örneklerdeki bakteri miktar› baﬂlang›ca göre önemli bir düﬂüﬂ
sergilese de 19. gün sonunda ortaya ç›kan de¤erler (ortalama 16.000 cfu/mL) arzu edilen standartlar›n oldukça üstündedir. Araﬂt›rmac›lar kurutma
yönteminin as›l kaynak olan biyofilmi ekarte etmekte tek baﬂ›na etkili olamayaca¤›n› ileri sürmüﬂtür. Biyofilmin organik matriksi yap›ﬂ›k hücrelerin dehidratasyonunu engelleyecek bir yap› sergiler. Bu durum biyofilmin k›sa süreli kurutmaya
karﬂ› dayan›kl› kalmas›n› sa¤lar (24).
Kurutma, boﬂa ak›tma, filtrasyon veya kapal›
sistem ünitlerin kullan›lmas› gibi yöntemler at›k
sudaki bakteri miktar›n› kal›c› olarak 200 cfu/mL’nin
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alt›na çekememiﬂtir (2,5,7). Daha sonraki çal›ﬂmalar sistem içinde sürekli veya aral›kl› kimyasal dezenfektanlar›n kullan›m›na odaklanm›ﬂt›r. ‹lk akla
gelen ajan %5.25’lik sodyum hipoklorid (çamaﬂ›r
suyu) olmuﬂtur. Meiller ve arkadaﬂlar›n›n sodyum
hipoklorid, gluteraldehid ve izopropanolden oluﬂan üç farkl› kimyasal dezenfektana yönelik çal›ﬂmalar›nda hem at›k sudaki bakteri miktar› hem de
diﬂ üniti su yoluna ait elektron mikroskop kesitleri incelenmiﬂtir (13). On beﬂinci günün sonunda
sodyum hipoklorid ve izopropanolün kullan›ld›¤›
gruplar›n hem at›k sudaki hem de biyofilm tabakas›ndaki canl› bakteri miktar›, kontrol grubuna k›yasla, istatistiksel aç›dan önemli oranda azalm›ﬂt›r. Ancak gluteraldehid herhangi bir etki göstermemiﬂtir. Öte yanda elektron mikroskop incelemeleri hiçbir grupta biyofilm matriksinin yok edilemedi¤ini ortaya koymuﬂtur. Bu durum ilgili dezenfektanlar›n her ne kadar canl› bakteri miktar›n›
azaltsa da biyofilmi tam anlam›yla ekarte edemedi¤ini iﬂaret etmektedir. Nitekim Wirthlin ve
Szymanska raporlar›nda sodyum hipokloridin
planktonik bakteri miktar›n› düﬂürebilece¤ini ancak, biyofilmin hipokloride 150 ile 3000 kez daha
dirençli oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (4,7). Hipoklorid
ile ilgili bir baﬂka can s›k›c› durum, biyofilm matriksiyle girdi¤i reaksiyon sonucunda aç›¤a ç›kan
ürünlerdir. Bu ürünlerden trihalometanlar karsinojenik etkiye sahiptir (4). Literatürdeki bu veriler
çamaﬂ›r suyu gibi klor bazl› dezenfektanlar›n diﬂ
üniti su yolunda kullan›m›n› gündem d›ﬂ›na itmiﬂtir. Öte yanda Kettering ve arkadaﬂlar›n›n listerin,
dentosept, rembrant, klorheksidin glukonat ve
sodyum floridden oluﬂan beﬂ farkl› dezenfektana
yönelik araﬂt›rmalar›nda planktonik bakteri miktar› 200 cfu/mL’nin alt›na düﬂerken biyofilm tabakas›
tamamen ortadan kald›r›lamam›ﬂt›r (14).
Shepherd gibi birçok yazar, diﬂ üniti su yolunda as›l çözümün planktonik mikroorganizmalar›
elimine etmek yerine biyofilm tabakas›n›n tamamen ortadan kald›r›lmas›nda yatt›¤›n› belirtmiﬂlerdir (33). Buna göre Wirthlin ve arkadaﬂlar›n›n
yapt›¤› bir çal›ﬂmada alkalen peroksit, aktif klor
dioksit ve stabilize klor dioksitten oluﬂan üç farkl› kimyasal ajan, iki haftal›k bir periyotta kontrol
grubuyla karﬂ›laﬂt›r›lacak ﬂekilde test edilmiﬂtir
(4). Yap›lan mikrobiyolojik de¤erlendirmeler ile
elektron mikroskobu incelemeleri aktif klor diok-
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sit ile stabilize klor dioksidin hem planktonik bakterileri 200 cfu/mL’nin alt›na indirdi¤ini hem de
biyofilm tabakas›n› hemen hemen yok etti¤ini ortaya koymuﬂtur. Ancak çal›ﬂmadaki takip süresinin iki hafta gibi k›sa bir zaman dilimi içermesi ortaya ç›kan sonuçlar› tart›ﬂmal› k›labilir. Nitekim,
Porteous ve arkadaﬂlar›n›n stabilize klor diokside
yönelik 15 haftaya yay›lan, araﬂt›rmas›nda da s›rad›ﬂ› bir mantar olan E. mesophila izole edilmiﬂtir
(6). Panagakos ve arkadaﬂlar›n›n etken maddesi
hidrojen peroksit ve gümüﬂten (H2O2-Ag) oluﬂan
zerosile (Sanosil®) yönelik çal›ﬂmalar›nda hem
mevcut biyofilm hem de planktonik mikroorganizmalar ortamdan kald›r›lm›ﬂt›r (28). Ancak
Szymanska’n›n derlemesinde belirtti¤i gibi bu
maddeye yönelik daha uzun süreli takipler gerekmektedir (7). Aksi takdirde klor dioksitte karﬂ›m›za ç›kan durum zerosil için de geçerli olabilir. Öte
yanda biyofilm oluﬂumunu engelleyecek nitelikteki ajan›n, yüzey yükünü nötralize eden elektroart›r›c› özellikte bir ajan olmas› önerilmiﬂtir. Gelecekteki araﬂt›rmalar›n bu konu üzerinde yo¤unlaﬂaca¤› düﬂünülmektedir.
Sonuç olarak; diﬂ üniti su yolunun mikrobiyal
hayattan ar›nd›r›lmas› ya da baﬂka bir deyiﬂle potansiyel çapraz infeksiyon riskinin azalt›lmas›, öncelikle biyofilm oluﬂumunun önlenmesinde veya
mevcut olan›n yok edilmesinde yatmaktad›r. Buna
göre “American Dental Association (ADA)”, “Organization for Safety and Asepsis Procedures
(OASP)” veya “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” gibi kurumlar›n yönergeleri
esas al›nd›¤›nda yap›lmas› gerekenleri ﬂu ﬂekilde
s›ralayabiliriz: Her sabah iki-üç dakika, her hasta
aras›nda 20-30 saniye süreyle hava-su spreyinin ve
baﬂl›klar›n tak›ld›¤› birimlerden boﬂa su ak›t›lmas›,
antiretraksiyon valflerinin kullan›lmas›, kullan›lan
su kayna¤›n›n güvenilir ve temiz olmas›, biyofilmi
yok edebilecek nitelikte olan ve biyolojik yan etkileri bulunmayan kimyasallar›n sürekli veya belirli periyotlarla sistem içine uygulanmas›, filtrasyon
sistemlerinin kullan›lmas› ve en önemlisi diﬂ üniti
su yolunun mikrobiyolojik aç›dan düzenli periyotlarla test edilmesidir. Henüz tüm bu özellikleri
bünyesinde toplayan tek bir yöntemden bahsetmek mümkün de¤ildir. Ancak önemli olan yukar›daki uygulamalar›n ucuz ve kolay tatbik edilebilir
olmas›d›r.
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