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ABSTRACT
ÖZ
Amaç: Bu çalıĢmanın amacı farklı dezenfektan
ajanların silikon esaslı ölçü maddelerinin yüzey
pürüzlülüğüne etkisinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢma kapsamında iki farklı
silikon esaslı ölçü maddesinden oluĢan toplam 80 adet
örnek kullanıldı. Örnekler dezenfeksiyon iĢlemine göre
4’er gruba ayrıldı ve dezenfektan ajanlarda 1 gün süre
ile bekletildi. 1 günü takiben profilometre cihazı ile
yüzey pürüzlülük ölçümü yapıldı. Verilerin istatistiksel
analizi iki yönlü varyans analizi testi (ANOVA)
kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Ġki yönlü varyans analizi verilerine göre,
dezenfektan ajanların silikon esaslı ölçü maddelerinin
yüzey pürüzlülüğünü istatistiksel olarak etkilemediği
bulunmuĢtur (p>0,05).
Sonuç: Elde edilen veriler ıĢığında, dezenfeksiyon
iĢlemi ölçü maddelerinin yüzeyinde herhangi bir
değiĢiklik oluĢturmamakta ve ölçünün netliğini
etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler: Dezenfeksiyon, ölçü maddesi,
yüzey pürüzlülüğü.

GİRİŞ
Sabit diĢ hekimliği kliniğinde protetik restorasyonların yapım aĢamalarından birisi olan ölçü alma
iĢlemi önemli bir basamaktır. Sabit protetik restorasyonların ölçü iĢlemlerinde; detayları çok iyi kaydedebilmesi, manipülasyon kolaylığı, aynı ölçüden iki model
elde edilebilmesi ve boyutsal yönden stabil olması

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect
of different disinfectant agents on surface roughness
of silicone-based impression materials.
Materials and Methods: Totally 80 specimens were
used including of two different silicone-based
impression materials in this study. Specimens were
divided into four groups according to disinfection and
stored in disinfectant agents for a day. After a day,
the surface roughness was performed with
profilometer. The statistically analysis of obtained data
were performed with use two-way analysis of variance
test (ANOVA).
Results: The result of two-way analysis of variance
test showed that there were no statically significant
differences surface roughness of silicone-based
impression materials (p>0,05).
Conclusion: The obtained data presented that the
disinfection was not changing the surface roughness
and not effect details of silicone-based impression
materials.
Key Words: Disinfection, impression material, surface
roughness

nedeniyle silikon esaslı ölçü maddeleri rutin olarak
kullanılmaktadır.1
Silikon esaslı ölçü maddeleri
kondanse ve ilave tipli olmak üzere iki ana gruba
ayrılır. Kondanse tipli ölçü maddesinin ana maddesi
polivinil siloksandır, tatsız ve kokusuz olmalarından
dolayı tercih edilmektedir ancak yan ürün olarak etil
alkol açığa çıkarıp ölçü yüzeyinde bozulmaya yol
açarlar ve ölçü alındıktan sonra hemen dökülmesi
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gerekir.2 Kondensasyon silikonların modifikasyonu
olarak ortaya çıkan ilave reaksiyonlu silikonlar ise
(polivinil siloksan) 1970’li yıllarda kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Her iki tip ölçü maddesi de kimyasal
yapılarından dolayı hidrofobik özellik gösterir,
vizkozitelerine göre ise hafif, orta, ağır ve çok ağır
olmak üzere dört gruba ayrılırlar.3 Ancak günümüzde
içerdikleri ilave ekstrinsik aktif maddeler sayesinde
hidrofilik olarak etiketlenmektedirler.4, 5
Patojen mikroorganizmaların çeĢitli bulaĢma
yolları ile bir canlıdan diğerine geçmelerine ve o canlıda meydana getirdikleri enfeksiyona çapraz enfeksiyon
denilmektedir.6
Gerek ölçü alma iĢlemi gerekse
ölçüden model elde edilmesi sırasında hasta, diĢ hekimi, yardımcı personel ve diĢ teknisyeni arasında kan
ve tükürük yoluyla bulaĢabilecek mikroorganizmaların
yaratabileceği bir çapraz enfeksiyon riski mevcuttur.7
Protetik iĢlemler sırasında bu çapraz enfeksiyon
riskinin en üst düzeye ulaĢtığı safha ölçü safhasıdır ve
sterilizasyon iĢleminin uygulanamadığı bu safhada
kimyasal dezenfektanlar devreye girmektedir.8 DiĢ
protez klinik ve laboratuvarları çapraz bulaĢma konusunda en önemli alan olma özelliğini taĢımakta ve
hasta-hekim-laboratuvar üçgeni içinde bir koruyucu
bariyer tekniği geliĢtirilerek, hastanın ağzından çıkarıldıktan sonra bütün ölçüler ve protezler dezenfekte
edildikten sonra laboratuvara gönderilmelidir.9
Amerikan DiĢ Hekimleri Birliği (ADA) dezenfeksiyon için ölçü maddelerinin yıkanıp kan ve tükürüğün
tamamen uzaklaĢtırılmasını takiben hipoklorit, iodofor,
gluteraldehit veya fenol bileĢiklerinde 10-15 dakika
süreyle bekletilmesini önermiĢtir.10, 11 Ancak ölçülerde
kullanılmakta olan dezenfeksiyon yöntemlerinin ölçünün stabilitesi ve yüzey netliği gibi özelliklerini olumsuz
yönde etkilediği belirtilmektedir.12, 13
Bu çalıĢmamızda farklı dezenfektan ajanların
silikon esaslı ölçü maddelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmamızın
hipotezi ise, dezenfektan ajanların ölçü maddelerinin
yüzey pürüzlülüğünü etkileyeceği yönündedir.
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yüksekliğe sahip disk Ģeklinde 40’ar adet olmak üzere
toplam 80 adet örnek hazırlandı. Örnekleri hazırlamak
için aynı çap ve boyuta sahip aynı anda 6 adet örneğin
hazırlanabildiği metal bir kalıp kullanıldı. C tipi silikon
ölçü maddesinin pasta Ģeklindeki katalizörü ve tüp
Ģeklindeki aktivatörü karıĢtırılıp rulo haline getirildi.
Daha sonra metal kalıptaki boĢluklar içerisine
yerleĢtirildi, kalıbın ön ve arka kısmına siman camı
konulup baskı uygulanarak örneklerin içinde boĢluk
kalmaması ve düzgün yüzeylere sahip olması sağlandı.
Örnek kenarlarındaki fazlalıklar keskin uçlu bir bisturi
yardımıyla dikkatlice uzaklaĢtırıldı. Aynı iĢlem A tipi
silikonlar için de pasta Ģeklinde olan katalizör ve aktivatör homojen bir Ģekilde karıĢtırılarak uygulandı (Resim 1). Daha sonra hazırlanan örnekler her bir grupta
10’ar adet olacak Ģekilde rastgele dört gruba ayrıldı
(n=10). Birer grup kontrol grubu olarak kullanıldı ve
dezenfeksiyon iĢlemi uygulanmadı. Diğer gruplar ise 3
farklı dezenfektan ajan (Actoanid, Mikrozid, Sodyum
hipoklorit) kullanılarak kapalı kaplar içerisinde 1 gün
boyunca bekletildi. Dezenfektan ajanların üretici
firmaları ve içerikleri Tablo 1’de gösterilmiĢtir. 1 gün
sonra örnekler akar su altında iyice yıkanıp kurutuldu.
Yüzey pürüzlülük ölçümleri profilometre cihazı
(Surtronic 25; Taylor Hobson, Leicester, U.K.) yardımıyla yapıldı ve kaydedildi. Verilerin istatistiksel analizi
iki yönlü varyans analizi testi (ANOVA) kullanılarak
yapıldı.

a

GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢma kapsamında, biri kondanse C tipi
(exaplast, DETAX Dental GmbH, Almanya) diğeri ilave
A tipi (Elite HD Fast Set, Zhermack, Ġtalya) olmak
üzere iki farklı silikon esaslı ölçü maddesi kullanıldı.
Her iki ölçü maddesinden 15 mm çap ve 2 mm

b

Resim 1. Metal kalıp içerisinde hazırlanan kondanse (a) ve
ilave (b) tip silikon örnekler
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Tablo 1. Dezenfektan maddeler
Dezenfektan
Actoanid Spray

Mikrozid AF
Liquid
Sodyum
Hipoklorit (1:10
sulandırılmış)

Üretici
Firma
Acto
GmbH,
Almanya
Schülke&
Mayr
GmbH,
Almanya
Cerkamed
, Polonya

TARTIŞMA
İçerik
100 g içeriği; 0,23 g
Polimetil biguanid
hidroklorid, 0,28 g
Kuarterner amonyum
bileĢikleri
%25 etanol, %35
propan-1-ol, %0,05
surfaktan, %0,02
parfum, %39,93 su
%5,25 NaOCl

BULGULAR
Ġki yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına
göre farklı dezenfektan ajanların kondanse ve ilave
tipli silikonların yüzey pürüzlülüğünü istatistiksel olarak
etkilemediği görülmüĢtür (p>0,05)(Tablo 2).
Sonuçlar en düĢük yüzey pürüzlülüğü değerinin
(1,70±0,47 µm) ile dezenfeksiyon iĢlemi yapılmamıĢ
(kontrol grubu) ilave tipli silikon ölçü maddesinde, en
yüksek yüzey pürüzlülüğü değerinin ise (2,62±1,24
µm) ile sodyum hipoklorit uygulanmıĢ kondanse silikon
ölçü maddesinde olduğunu göstermiĢtir (Tablo 3).
Tablo 2. Ġki yönlü varyans analizi sonuçları
Varyasyon Kaynakları

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalaması

F

p

Silikon

1

1.741

3.066

.084

Dezenfektan

3

.851

1.499

.222

Silikon*dezenfektan

3

.384

.676

.570

Hata

72

.568

Toplam

80

Tablo 3. Ortalama yüzey pürüzlülük değerleri
Siliko
n
Ġlave

Kond
anse

Topl
am

Dezenfektan
Actoanid
Sodyum hipoklorit
Kontrol
Mikrozid
Toplam
Actoanid
Sodyum hipoklorit
Kontrol
Mikrozid
Toplam
Actoanid
Sodyum hipoklorit
Kontrol
Mikrozid
Toplam

Ortala
ma
2,33
2,17
1,70
2,01
2,05
2,21
2,62
2,12
2,44
2,35
2,27
2,39
1,91
2,22
2,20

Standar
t Sapma
,71
,37
,47
,72
,61
,79
1,24
,57
,79
,87
,73
,92
,55
,77
,76

N
10
10
10
10
40
10
10
10
10
40
20
20
20
20
80

Farklı dezenfektan ajanlar silikon esaslı ölçü
maddelerinin yüzey pürüzlülüğünü istatistiksel olarak
etkilemediğinden
dolayı
baĢlangıçta
kurmuĢ
olduğumuz hipotez reddedilmiĢtir.
Bir protetik restorasyonun yapımı, hasta,
hekim, yardımcı personel, teknisyen gibi kiĢileri; ölçü
alımı, model elde edilmesi, laboratuvar aĢamaları gibi
faktörleri içerdiğinden dolayı çok yönlü yaklaĢılması
gereken bir süreçtir. Bu elemanlar arasında doğrudan
veya dolaylı bir bağlantı olduğu için dezenfeksiyon ve
sterilizasyon konusunda yapılacak bir hata tüm sistemi
ilgilendirecektir.
Zincirin en baĢındaki aĢamalarından birisi olan
ölçü alma iĢleminde dikkatli davranılmazsa hastalar,
diĢ hekimi, yardımcı personel ve teknisyen arasında
çapraz enfeksiyona neden olunabilir.14, 15
Ölçülerin laboratuvara gelmesinden sonra
ölçülerin veya ölçülerden elde edilen modellerin
dezenfeksiyonu Ģeklinde iki yol önerilmektedir.16-18
Ancak çapraz enfeksiyonu önlemek ve optimum
dezenfeksiyonu sağlamak için ölçülerin alındıktan
sonra laboratuvara iletilmeden önce dezenfekte
edilmesi gerekmektedir.
Sabit protezlerin yapımı sırasında hastalar
tarafından kolay kabul edilmesi, deforme olmaması,
net ve detaylı ölçü vermesi, boyutsal yönden stabil
olması1, 19, 20 gibi üstün özelliklerinden dolayı silikon
esaslı ölçü maddeleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
nedenlere bağlı olarak çalıĢmamızda da kondanse ve
ilave tipli olmak üzere iki farklı silikon esaslı ölçü
maddesi tercih edilmiĢtir.
Ölçü maddelerinin dezenfeksiyonu için kullanılacak dezenfektan ajanın tipi ve bu ajanın optimal
performansı için; ölçü maddesinin tipine ve zamana,
sulandırma ve ısıya bağlı olarak değiĢiklik gösterdiği
ADA tarafından belirtilmiĢtir.21 ÇalıĢmamızda klinikte
yüzey dezenfeksiyonu için kullandığımız dezenfektan
ajanları tercih edildi ve 1 günlük süre sonundaki
etkileri değerlendirildi.
Dezenfektan maddelerin ölçü maddelerinin
boyutsal değiĢimi ve yüzey netliklerine etkisini inceleyen pek çok çalıĢma yapılmıĢtır.11, 22-24 Rowe ve
Forrest17 1978 yılında, aljinat, tiokol elastomer, silikon
elastomer ve polieter ölçü maddelerini klorheksidin
çözeltisi içinde bekleterek elde ettikleri alçı modellerin
pürüzlülük, porozite ve diğer yüzey defektlerine

103

Atatürk Üniv. DiĢ Hek. Fak. Derg.
J Dent Fac Atatürk Uni
Cilt:26, Sayı:1, Yıl: 2016, Sayfa: 101-105

bakarak su içinde bekletilenlerle kıyaslamıĢlar ve
%0,5’lik klorheksidinin %70’lik alkol içindeki çözeltisinin dezenfeksiyon için uygun olduğunu bildirmiĢlerdir.
Al Kheraif25 polivinil siloksan ölçü maddelerine
uyguladığı kimyasal dezenfeksiyon ve otoklav
sterilizasyonunun yüzey pürüzlülüğünü istatistiksel
olarak artırmadığını, mikrodalga sterilizasyonunun ise
pürüzlülüğü artırdığını bildirmiĢtir. Yapılan çalıĢma
sonucunda elde edilen değerler dezenfektan ajanların
ilave ve kondanse silikonların yüzey pürüzlülüğünü
istatistiksel olarak etkilemediğini göstermiĢtir ve bu
durum Al Kheraif’i25 desteklemektedir. Amin ve ark.26
ölçü maddelerine uyguladıkları dezenfeksiyon iĢlemini
takiben en iyi yüzey netliğinin ilave tipli silikonlarda
sonra da kondanse silikonlarda olduğunu, aljinat ve
çinko oksit öjenol ölçü maddelerinin ise daha düĢük bir
yüzey netliğine sahip olduğunu bildirmiĢlerdir. Khaledi
ve ark.27 doku düzenleyici bir maddeye uyguladıkları
%5.25 sodyum hipoklorit ve %2 gluteraldehit’in yüzey
pürüzlülüğünü etkilemediğini bildirmiĢlerdir.
Literatürde dezenfektan maddelerin ölçü maddelerinin boyutsal değiĢimlerine etkisi ile ilgili çok sayıda çalıĢma18, 28-35 bulunmasına karĢın, pürüzlülük ile
ilgili fazla sayıda çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Dezenfeksiyon iĢleminin ölçü maddelerinin yüzey pürüzlülüğü ve
netliği ile ilgili daha fazla çalıĢma yapılması gerektiğini
düĢünmekteyiz.
SONUÇ
Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre, dezenfeksiyon
amacıyla kullanılan farklı maddelerin silikon esaslı ölçü
maddelerinin yüzey pürüzlülüğünü etkilemediği,
kondanse ve ilave tipli silikonların pürüzlülük değerleri
arasında istatistiksel olarak farklılık olmadığı tespit
edilmiĢtir. Dezenfeksiyon iĢlemi ölçü maddelerinin
yüzeyinde bir bozulma veya değiĢiklik oluĢturmadığı
için ölçü maddesinin netliğini etkilememektedir.
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