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ÖZET
Amaç: Protez kaide materyallerinin yüzey pürüzlülüğü
protezin klinik kullanımını etkileyen önemli bir özelliktir. Bu çalıĢmanın amacı farklı cila materyallerinin
polimetilmetakrilat (PMMA) ve poliamid içerikli protez
kaide maddelerinin, temizleme tableti uygulama sonrası yüzey pürüzlülüğüne etkisinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmada polimetilmetakrilat (QC
-20) ve poliamid (Deflex) esaslı iki farklı kaide maddesi kullanılarak toplamda 60 adet örnek 3 mm kalınlık
ve 20 mm çapta diskler halinde (n=10) hazırlandı.
Kontrol grubunda örnekler pomza ve kıl fırça ile cilalandı. Ġkinci grup örneklere pomza ile yapılan cilayı takiben Universal Polishing Paste, üçüncü gruba ise Palaseal cila materyali uygulandı. Yüzey pürüzlülük ölçümleri örnekler efervesan tablet formundaki Corega
temizleyici solüsyon uygulamadan önce ve sonra dijital
bir profilometre cihazı kullanılarak yapıldı. Örneklerin
pürüzlülük değiĢiklikleri (Ra) iki yönlü varyans analizi
ve Fisher’s LSD test ile istatiksel olarak karĢılaĢtırıldı
(p<0,05)
Bulgular: Cila materyalleri ve protez kaideleri arasında istatiksel olarak anlamlı etkileĢimler bulundu (p<
0,001). Cila materyali uygulanan bütün örnekler, sadece pomza ile cilalanan kontrol gruplarına göre daha
düĢük pürüzlülük değerleri gösterdi (p<0,001). Protez
temizleyicisi polimetilmetakrilat ve poliamid rezinlerinin
pürüzlülüğünü anlamlı olarak arttırdı (p<0,001)
Sonuç: Protez cila materyallerinin uygulanması ile
protez yüzeylerinin daha düzgün hale getirilebileceği
ve protez temizleyici tabletlerin neden olabileceği
yüzey pürüzlülüğünü azaltabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: polimetilmetakrilat; poliamid;
protez temizleyicileri; yüzey pürüzlülüğü
*

ABSTRACT
Aim: Surface roughness of denture base materials is
an important property that affects clinical use of the
prostheses. The aim of this study is to evaluate the
effect of different polishing materials on surface
roughness of polymethlymethacrylate and polyamide
denture base resins after use of a denture cleaner.
Material and Method: Total of 60 samples were
prepared from polymethlymethacrylate (QC-20) and
polyamide (Deflex) as 3 mm thickness and 20 mm
diameter disc shaped (n=10). Samples were polished
with pumice and bristle brush in control groups.
Universal Polishing Paste were subjected to the
second group after pumice and Palaseal were
subjected to the third group. Surface roughness test
was performed with a digital prophylometer (Ra)
before and after effervesance denture cleaner
(Corega). Data were analysed by two way ANOVA and
Fischers LSD post hoc test (p<0,05).
Results: Polish materials and denture bases showed
significant interactions (p<0,001). Groups polished
with polish materials showed significantly lower
surface roughness values when compared to control
groups that polished only with pumice (p<0,001).
Denture cleaner increased the surface roughness of
polymethlymethacrylate
and
polyamide
resins
significantly (p<0,001).
Conclusion: It should be considered that denture
polish materials may provide more smooth denture
surfaces and eliminate the deleterious effects of
denture cleaners.
Key words: polymethlymethacrylate; polyamide;
denture cleaner; surface roughness
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GİRİŞ
Polimetilmetakrilat (PMMA) protez kaide
materyali olarak aranan özellikleri karĢılayabilmesi
sebebiyle hareketli protezlerin yapımında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ağız içerisindeki çiğneme kuvvetlerine
yeterli direnci, sıvılarda düĢük çözünürlük özelliği,
uygulama ve tamir iĢlemlerinin kolay olması gibi
önemli
avantajlara
sahiptir.1 Bunun
yanında
polimerizasyon büzülmesi, çarpma dayanıklılığı ve
yorulma direncinin düĢük olması ile bazı hastalarda
alerjik reaksiyonlara sebep olabilmesi alternatif bir
kaide materyali arayıĢına yol açmıĢtır.2 Naylon olarak
da bilinen poliamid, diamin ve dibazik asitin reaksiyona
girmesi ile oluĢan termoplastik bir polimerdir.
Esneyebilir olması, düĢük özgül ağırlığı, darbelere karĢı
dayanıklılığı, sitotoksik etkisinin olmaması poliamidin
kaide materyali olarak kullanılmaya baĢlanmasına
olanak sağlamıĢtır. 2,3 Artık monomer içermemesi
özellikle akrilik rezine alerjisi olan hastalarda tercih
edilmesine sebep olmuĢtur.4
Ağız
içerisinde
yaĢayan
çok
sayıda
mikroorganizma
olmasına
rağmen;
bu
mikroorganizmaların çürük, periodontal hastalık ya da
protez stomatitine neden olabilmeleri için ağız
içerisinde
tutunup
kolonizasyon
oluĢturmaya
baĢlamaları gerekmektedir.5 Bu oluĢumda yüzey
pürüzlülüğü ve serbest yüzey enerjisi anahtar rol
oynamaktadır. Tükrük pelikılın rezin yüzeylerde
oluĢturduğu biofilm tabakası dental materyallerin
serbest yüzey enerjisini etkilemektedir. Pürüzlü akrilik
rezin yüzeylerin, bakteri akümülasyonu ve plak
formasyonu açısından az pürüzlü düzgün yüzeylere
oranla anlamlı olarak farklılık gösterdiğini bildiren
çalıĢmalar mevcuttur.6,7 Bu faktörler göz önünde
bulundurulduğunda dental materyallerin bitim ve
polisaj iĢlemleri klinik açıdan önem kazanmaktadır.
Hareketli protezlerin cila iĢlemleri, dental teknisyenler
tarafından laboratuarlarda, genellikle pomza ve çeĢitli
Ģekillerdeki
kıl,
keçe
ve
pamuk
fırçalarla
tamamlanmaktadır.8 Plak oluĢumu ve renklenmenin
kontrol altına alınabilmesi amacıyla protezlerin
konvansiyonel bitim iĢlemlerini takiben alüminyum
oksit partikülleri içeren cila pastaları veya ıĢınla
sertleĢen protez cilaları da polisaj iĢlemlerinde
kullanılmaktadır.9,10 Böylece akrilik rezin protezlerin
yüzeylerinin
daha
düzgün
hale
getirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu materyallerin uygulanması ile
yüzeydeki defektlerin doldurulduğu ve pürüzsüz
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yüzeylerin
oluĢtuğu
bildirilmektedir.11
Ayrıca
uygulandıkları yüzeyi, aĢınma ve renklenmeye karĢı
dirençli hale getirdikleri rapor edilmiĢtir.12,13
Protez
temizleyicilerinin
kullanımı,
plak
oluĢumunu kontrol etmek ve Candida Albicans
kolonizasyonunu önlemek amacıyla kısa veya uzun
süreli olarak önerilebilir. Protez temizliğinde sıklıkla
kullanılan alkalen hipoklorit/sodyum perborat içerikli,
efervesan tipi temizleyicilerin protez yüzeyinde oluĢan
organik matriksi eriterek plak oluĢumunu inhibe
ettikleri bildirilmiĢtir.14 De Freitas Fernandes ve ark.,15
poliamid
kaide
materyalleri
üzerinde
protez
temizleyicilerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla,
PMMA ve poliamid rezinleri enzimatik yapıdaki Polident
ve Corega solüsyonunda bekleterek yaptıkları
çalıĢmanın sonucunda, solüsyonların tüm rezin
örneklerdeki bakteri suĢları üzerinde yüksek etkinlik
gösterdiğini bildirilmiĢlerdir. Temizleyici solüsyonların
aralıklı veya uzun süreli kullanımına bağlı olarak yüzey
pürüzlülüğü, renk ve parlaklık gibi yüzey özelliklerinin
etkilendiğini rapor eden çok sayıda çalıĢma
mevcuttur.4,16,17
PMMA ve poliamid kaide materyallerinin değiĢik
solüsyonlardaki yüzey pürüzlülüğü ile protez temizleyicilerinin bu kaide materyallerinin yüzey özelliklerine
etkilerini inceleyen çalıĢmalar olmasına rağmen, farklı
cila materyallerini ve bunlar uygulandıktan sonra
protez temizleyicilerinin etkisini inceleyen herhangi bir
çalıĢmaya rastlanamamıĢtır. Bu çalıĢmanın birinci
amacı, farklı cila materyalleri kullanılarak bitirilen
PMMA ve poliamid kaide materyallerinin yüzey
pürüzlülüğünün değerlendirilmesidir. ÇalıĢmanın ikinci
amacı ise, farklı cila materyalleri kullanılarak bitirilen
kaide materyallerinin alkalen hipoklorit esaslı protez
temizleyicisi sonrası yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesidir. ÇalıĢmanın sıfır hipotezi, farklı protez
cilaları ve alkalen peroksit içerikli protez temizleyicisinin PMMA ve poliamid yapıdaki protez kaide materyallerinin yüzey pürüzlülük değerlerini değiĢtirmeyeceğidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢmada protez kaide materyali olarak ısı ile
polimerize olan akrilik rezin (QC-20) ve enjeksiyon
yöntemiyle polimerize edilen poliamid (Deflex)
kullanıldı (Tablo 1). Örneklerin hazırlanması için 3 mm
kalınlık ve 20 mm çapında metal kalıpta 60 adet mum
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Tablo 1. ÇalıĢmada kullanılan materyaller
Materyaller
QC-20

Deflex
Universal
polising
paste
Palaseal

Corega

Üretici firma
Dentsply Ltd,
Addlestone,
UK
Nuxen SRL,
Buenos Aires,
Arjantin
Ivoclar
Vivadent,
Schaan,
Liechtenstein
Heraeus
Kulzer GmbH,
Hanau,
Almanya
Block
Drug
Company,
Inc.,
Jersey
City,
New JerseyNJ, Amerika

Ġçerik
Polimetilmetakrilat

Poliamid/nylon
Alüminyum oksit partikül (Al2O3)
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her bir örneğin yüzey pürüzlülüğü hesaplandı. Protez
temizleyici
tablet
üretici
firmanın
önerileri
doğrultusunda ılık suda çözülerek 15 dakikalık standart
sürede örneklere uygulandı. Ardından örnekler akan su
altında yıkandı ve distile suda saklandı. Bu uygulama
30 gün boyunca taze olarak hazırlanan solüsyonda
tekrarlandı ve 30 gün sonunda yüzey pürüzlülük
ölçümleri tekrarlandı.

Ġstatiksel Analiz
Methyl
methacrylate,
tris(2hydroxyethyl)-isocyanuratetriacrylate,
acrylizedepoxyoligomer,
acrylates, acrylizedpolysiloxane
Potassium
Monopersulfate;
Sodium Bicarbonate; Sodium
Lauryl
Sulfoacetate;
Sodium
Perborate Monohydrate; Sodium
Polyphosphate

örnek Ģekillendirildi. Isı ile polimerize olan akrilik
rezinler 100˚C‘de sıcak suda 30 dakika kaynatılarak
polimerize edildi. Poliamid rezinler üretici firmanın
önerileri doğrultusunda 270-288˚C‘de 11 dakika
eritilerek 6 bar basınç altında 30 saniyede mufla
içerisine enjekte edildi. Polimerizasyonun ardından tüm
örnekler kendi kendine soğumaya bırakıldı. Elde edilen
örneklerin iĢlem yapılacak yüzeyleri otomatik cilalama
makinesi ile 200-800 grenli karbid zımpara kullanılarak
(Grin PO 2 V grinderpolisher, Metkon A.S., Bursa,
Türkiye) cilalandı. Tesviye iĢlemleri tamamlanan
örnekler pomza/su karıĢımı ve kıl fırça ile cilalandı.
Ardından her rezin grubundan 10’ar adet örnek (n=10)
seçilerek üçer adet alt gruba ayrıldı. Ġlk grup hiçbir
uygulama yapılmadan bırakıldı ve kontrol grubu olarak
adlandırıldı. Ġkinci grup örneklerin yüzeyine, sulu
pomzanın ardından, Universal Polishing Paste cila
pastası kıl fırça ile sürüldü. Üçüncü grup örneklerin
yüzeyine ise sulu pomzayı takiben Palaseal cilası üretici
firmanın önerilerine göre ince uçlu fırça kullanılarak
sürüldü. 20 saniye bekledikten sonra 90 saniye ıĢın
uygulandı.
Cila iĢlemleri tamamlanan örnekler 24 saat
süreyle 37ºC sıcaklıktaki distile suda bekletildi ve
yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapıldı. Yüzey pürüzlülük
(Ra) ölçümleri dijital bir profilometre cihazında (SJ201P; Mitutoya Corp, Kawasaki, Japonya) 0,4 gram
yük ile 5 saniye süreyle 0.01 µm çözünürlükte
gerçekleĢtirildi. Ölçümler örnek yüzeylerinin üç farklı
alanında tekrarlandı ve değerlerin ortalaması alınarak

Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro
wilk testi ile değerlendirildi (SPSS, version 16.0, SPSS,
Chicago, IL, USA). Farklı cila materyallerinin farklı
kaide maddeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi için
iki yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ve Fisher’s LSD
test uygulandı. Protez temizleyicinin pürüzlülüğe
etkisinin değerlendirilmesi için paired sample t-test
uygulandı. Tüm karĢılaĢtırmalar %95 güven aralığında
gerçekleĢtirildi ( p<0,05).
BULGULAR
Ġki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre kaide
ve cila materyalleri arasında anlamlı bir etkileĢim
olduğu görüldü (p<0,001) (Tablo 2). Kaide materyallerinin temizleyici solüsyon uygulamadan önceki ve
sonraki yüzey pürüzlülüğü ortalama değerleri ve
standart sapmaları Tablo 3’de gösterildi. Bütün cila
uygulamalarında, PMMA ve poliamid rezinler arasında
Ra değerleri açısından anlamlı farklılık görüldü
(p<0,001). Poliamid materyali her durumda pmma
materyali ile karĢılaĢtırıldığında daha yüksek pürüzlülük
değerleri gösterdi (p<0,001). Polishing Paste ve
Palaseal uygulanan ikinci ve üçüncü grup PMMA ve
poliamid Ra değerleri, yalnızca pomza ile bitirilen
kontrol grubu örneklerle karĢılaĢtırıldığında anlamlı
olarak düĢük bulundu (p<0,001). Her iki kaide materyaline Corega uygulaması Ra ortalama değerlerini
anlamlı olarak arttırdı (p<0,001). Corega sonrasında
en yüksek pürüzlülük değerleri pomza ile bitirilen
gruplarda görüldü (p<0,001). Corega ile temizleme
öncesinde poliamid grubunun Polishing Paste ve
Palaseal alt grupları arasında ve Corega sonrasında
PMMA grubunun Polishing Paste ve Palaseal alt
grupları arasında fark görülmedi (p>0,001).
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Tablo 2. Ġki yönlü Varyans analizi testi sonuçları

Kaide
materyali
Cila
materyalleri
Kaide x Cila
materyalleri
Kaide
materyali
Cila
materyalleri
Kaide x Cila
materyalleri

SS

df

MS

0,072

1

0,072

0,029

2

0,
014

833,38
7
165,26
5

0,002

2

0,001

11, 305

0,045

1

0,045

0,085

2

0,043

0,017

2

0,008

F

405,85
6
383,18
8
76,247

P
0,000
0,000

Corega
öncesi

0,000
0,000
0,000

Corega
sonrası

0,000

Tablo 3. Kaide materyallerinin yüzey pürüzlülük ortalama
değerleri ve standart sapmaları (Ra/µm)
Cila materyali

Corega öncesi

Corega sonrası

Kaide
PMMA
POLĠAMĠD
PMMA
POLĠAMĠD
materyalleri
Pomza (P) 0,11±0,01 aA 0,19±0,01 aC 0,29±0,01 aB 0,29±0,01 aD
Polishing paste
0,09±0,01 bA 0,15±0,02 bC 0,18±0,01 bB 0,27±0,01 bD
(PP)
Palaseal (PS) 0,06±0,02 cA 0,13±0,01 bC 0,17±0,01 bB 0,24±0,01 cD

Aynı sütundaki farklı küçük harfler kaide materyallerinin grup
içi farklılıklarını göstermektedir (p<0,05)
Aynı satırdaki farklı büyük harfler kaide materyallerinin
Corega uygulamasına bağlı farklılıkları göstermektedir
(p<0,05)

TARTIŞMA
Mevcut çalıĢma sonuçlarına göre çalıĢmanın
sıfır hipotezi reddedilmiĢtir. PMMA ve poliamid kaide
materyallerine uygulanan farklı cila materyalleri ve
kaide materyallerin Corega ile temizlenmesi yüzey
pürüzlülük değerlerini anlamlı olarak değiĢtirmiĢtir.
Protezlerin hastaya tesliminden önce pürüzlerin
giderilmesi, düzgün ve parlak bir yüzey elde edilmesi
amacıyla bitim ve cila iĢlemleri yapılmaktadır. Bu iĢlem
yüzeyin düzleĢtirilmesi ve parlatılması demektir. Protezlerin cilalanması ile canlı dokuların tahriĢ olmaması, kaide materyalinin ise aĢınma ve renklenmeye
karĢı direnç kazanması sağlanır. Cila iĢlemleri çeĢitli
Ģekillerdeki pamuk, kıl, keçe fırçalar kullanılarak;
pomza ve su karıĢımı ile dental laboratuarlarda yapılmaktadır.10 Bunların yanında çeĢitli cila pastaları ya da
silikon frezler içeren parlatma setlerinin uygulanması
ile yüzeyin düzgünleĢtiğini bildiren çalıĢmalar mevcuttur. Kuhar ve Funduk11, silikon parlatma diskleri ve
alüminyum oksit içerikli polisaj pastası uyguladıkları
akrilik rezinlerin daha az pürüzlü yüzeylere sahip

olduklarını bildirmiĢlerdir. ġen ve ark.18 akrilik ve kompozit rezinlerin alüminyum oksit içerikli cila pastaları ile
yüzeylerinin düzgünleĢtiğini ve bu etkinin partiküllerin
yüzeydeki düzensizlikleri elimine etmesi yoluyla sağlanmıĢ olabileceğini bildirmiĢlerdir. Önceki çalıĢmalara
benzer Ģekilde, bu çalıĢmada da her iki kaide materyalinin Polishing Paste ve Palaseal uygulanan gruplarında yüzey pürüzlülük değerleri anlamlı olarak azalmıĢtır. Palaseal, yapısındaki metil metakrilat molekülleri, protez kaide materyallerinin yüzeyine yapıĢarak
yüzeydeki mikrodefektlerin doldurulmasını sağlar. Ayrıca materyalin yapısındaki bu moleküller kaide rezini
polimer yapısına katılarak yüzeyin modifiye edilmesine
etki etmiĢ olabilir. Sesma ve ark.19 cila materyallerinin
protez yüzeyindeki plak formasyonuna etkinliğini değerlendirdikleri in vivo çalıĢmalarında, Palaseal uygulanan protezlerin taramalı elektron mikroskop görüntülerinin, Palaseal uygulanmayanlara göre daha düzgün
olduğunu bildirmiĢlerdir.
Hareketli protezlerin hastaya teslimi sırasında
veya sonrasında yapılan aĢındırmalara bağlı olarak
açığa çıkan pürüzlü yüzeylerin düzenlenmesi amacıyla
da cila pastaları veya silikon cila kitleri kullanılmaktadır. Bu materyaller, protezin cilalanması için tekrar
dental laboratuvara gönderilmeden, hasta baĢında
uygulama kolaylığı sağlaması avantajına sahiptir.
Chatzivasileiou ve ark.20 hasta baĢında kullanılan cila
setlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla, ısı ile
polimerize olan akrilik rezinleri farklı tekniklerle cilalamıĢ ve yüzey pürüzlülük değerlerini karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonuçlarına göre en düĢük pürüzlülük
değerlerinin laboratuarda cilalanan gruplarda görülmesine rağmen, hasta baĢında uygulanan cila iĢlemlerinin de gerekli durumlarda alternatif olarak kulanılabileceğini bildirmiĢlerdir. Güngör ve ark.21 ise ısı ile
polimerize, otopolimerize akrilik ve poliamid rezinleri;
konvansiyonel olarak laboratuarda veya hasta baĢı cila
kitleri ile cilalamıĢ ve en düĢük pürüzlülük değerlerinin
konvansiyonel olarak cilalanan gruplarda görüldüğünü
rapor etmiĢlerdir. Rahal ve ark.22 akrilik rezinlerin cila
iĢlemlerinde mekanik ve kimyasal yöntemi karĢılaĢtırmıĢ ve sonuç olarak cila materyallerinin kullanıldığı
kimyasal yöntem ile bitirilen örneklerin daha düĢük
pürüzlülük değerlerine sahip olduğunu bildirmiĢlerdir.
Mevcut çalıĢmada, PMMA ve poliamid rezinlerin
sadece sulu pomza ile bitirilen kontrol grupları diğer
gruplardan anlamlı olarak farklı iken, Corega ile
temizleme öncesinde PMMA grubunun Polishing Paste
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ve Palaseal alt grupları arasında ve Corega sonrasında
poliamid grubunun Polishing Paste ve Palaseal alt
grupları arasında da kendi aralarında fark görülmüĢtür.
Bu farklılığın sebebi kaide ve cila materyallerinin
değiĢik kompozisyon ve polimerizasyon Ģekilleri ile
açıklanabilir.
ġahin ve ark.23, PMMA ve kompozit rezin esaslı
yapay diĢlere farklı cila teknikleri ve termal siklus
uygulayarak yüzey pürüzlülüğü ve renk stabilitelerini
değerlendirdikleri çalıĢmalarında, Palaseal ile cilalanan
grupların konvansiyonel pomza ile cilalama yapılan
gruplarla karĢılaĢtırıldığında daha pürüzsüz ve renklenmeye dirençli olduğunu bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢma bulguları, bizim bulgularımızla paralellik göstermektedir.
Dental materyaller için kritik yüzey pürüzlülüğü
değeri olarak Ra=0.2 µm belirlenmiĢ ve bu değerin
üzerindeki pürüzlü yüzeylerde plak akümülasyonunda
hızlı artıĢ olduğu bildirilmiĢtir.5 ÇalıĢmamızda PMMA ve
poliamid rezinlerin ortalama Ra değerleri, Corega uygulamasından önce, belirlenen sınırın altında ölçüldü.
Corega uygulandıktan sonra PMMA rezinlerin pürüzlülük değerleri 0.2 µm sınırını aĢmazken, poliamid
rezinlerin pürüzlülükleri ise tüm gruplarda bu sınırın
üzerinde bulundu. Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre,
klinik uygulamalar sırasında, kaide materyali seçerken
poliamid materyalinin poröz yapısı göz önünde
bulundurulmalıdır.
ÇalıĢmamızda Corega temizleme tabletleri ile
pürüzlülük değerleri bütün örneklerde anlamlı olarak
arttı. Efervesan tablet suda çözündüğünde, sodyum
bikarbonat ayrıĢarak serbest radikaller içeren alkali
peroksit solüsyonu oluĢturur. Bu peroksit solüsyonu da
oksijen salınımı yaparak eklentileri mikromekanik
olarak uzaklaĢtırma yoluyla etki gösterir.24,25 Yüksek
peroksit içeriği ve güçlü bir alkali solüsyon içindeki
oksijenasyon seviyesinin, protez kaide materyallerine
zarar veren bir faktör olduğu belirtilmiĢtir.25,26 ÇalıĢmada kullanılan Corega protez temizleyicisi alkali
peroksit, sodyum perborat ve sodyum karbonat içerikli
suda çözünen efervesan tablet formundadır. Kaide
materyallerinin yüzey pürüzlülüğü değerlerindeki artıĢ,
temizleme iĢlemi sırasında açığa çıkan serbest radikallerin mekanik etki göstererek materyallerinin yüzeyini değiĢtirmesi ile açıklanabilir. Bu çalıĢma sonuçlarına benzer Ģekilde, Durkan ve ark.16 PMMA ve poliamid içerikli kaide materyallerini Corega, Protefix ve
Valclean temizleyici solüsyonlarda bekletmiĢ ve 20
günün sonunda materyallerin yüzey pürüzlülük
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değerlerinde artıĢ olduğunu bildirmiĢtir.
ÇalıĢmada kullanılan örneklerin düz yüzeyli olması, ağız içinde kullanılan protezin yüzey yapısını tam
olarak taklit edememesi ve ortamda tükrük tabakasının
olmaması mevcut çalıĢmanın limitasyonları olarak
sayılabilir. Kaide materyallerinin yüzeylerine uygulanan
polisaj maddelerinin yapay diĢ materyallerinin fiziksel
özelliklerine etkisi de araĢtırılması gereken konulardandır.
SONUÇ
Bu çalıĢmanın sınırları dahilinde, protez cila
materyallerinin uygulanması ile protez yüzeylerinin
daha düzgün hale getirilebileceği ve protez temizleyici
tabletlerin neden olduğu yüzey pürüzlülüğünü azaltabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle,
protezlerin hastaya tesliminden önce çeĢitli cila
materyallerinin uygulanması önerilebilir.
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