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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, ısısal farklılıkların hasta
baĢında kullanılan sert astar materyalleri ile astarlanan
akrilik rezinlerin transvers dayanımına etkisini
değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Ġki farklı sert astar materyali ve
geleneksel protez kaide rezini kullanılarak beĢ adet
deney grubu oluĢturuldu. Birinci grup, muflalama
tekniğiyle üretilen geleneksel akrilik kaide rezininden
(Akrilik rezin), ikinci grup görünür ıĢıkla polimerize olan
rezinden (Triad), üçüncü grup otopolimerizan rezinden
(Tokuyama), dördüncü grup görünür ıĢıkla polimerize
olan rezin ile astarlanan akrilik rezinden (Triad Reline)
ve beĢinci grup ise otopolimerizan rezin ile astarlanan
akrilik rezinden (Tokuyama Reline) oluĢmaktadır. Her
bir deney grubunda 65×10×3 mm3 boyutunda
hazırlanan örnekler, rastgele kontrol ve ısıl döngü
grubu olarak ikiye ayrıldı (n=10). Isıl döngü iĢlemi;
sıcaklığı 50C-550C arasında değiĢen su banyolarında
5000 kez yapıldı. Sonrasında örneklerin transvers
dayanım değerleri tespit edildi. Örneklerin transvers
dayanımına ait veriler, iki yönlü varyans analizi ile
değerlendirildi ve gruplar arasındaki farklılıkların tespit
edilmesi için Tukey’s HSD post hoc testi kullanıldı
(α=0.05).
Bulgular: Isıl döngü iĢleminin bütün gruplarda
transvers dayanım değerlerini azalttığı belirlendi.
Transvers dayanım astarlama yapılmayan akrilik protez
kaidesinde en yüksek, astarlama yapılan kaidelerde ise
daha düĢük bulundu. Otopolimerizan hasta baĢı sert
astarlama materyali (Tokuyama) ile astarlanan kaide,
ıĢıkla polimerize materyale (Triad) göre daha yüksek
transvers dayanım gösterdi.
Sonuç: Protez kaide ve astar materyallerinin dayanımı
ısıl değiĢkenlerden etkilenmekte olup, otopolimerizan
astar materyali ile astarlanan akrilik rezin, görünür
ıĢıkla polimerize olan astar materyalleriyle astarlanan
rezine oranla daha yüksek dayanım göstermektedir.
Anahtar
Kelimeler:
Akrilik
rezinleri,
protez
astarlama, polimerizasyon

Aim: The purpose of the present study is to evaluate
effect of thermal cycling on the transverse strength of
acrylic resins relined with chair side hard relining
materials.
Materials and Methods: Five experimental groups
were generated using two different hard relining and
conventional denture base resin materials. Groups
were consisted of conventional acrylic denture base
resin (Acrylic resin), visible light polymerized resin
(Triad), otopolymerized resin (Tokuyama), acrylic resin
relined with visible light polymerized resin (Triad
Reline), and acrylic resin relined with otopolymerized
resin (Tokuyama Reline), respectively. For each
experimental group, specimens with dimensions of
65×10×3 mm3 were divided into two groups as
control and thermocycling (n=10). Thermocycling was
performed for 5000 times in baths held 50C-550C
water. Then, transverse strength of the specimens
were measured. Transverse strength data of the
specimens were analyzed using two-way analysis of
variance and pairwise comparisons among the groups
were evaluated with Tukey’s HSD test (α=0.05).
Results: Thermocycling decreased the transvers
strength values of the materials in all groups. The
transvers strength values were higher in non relined
acrylic resin group, and lower in relined groups.
Otopolymerized hard relining material (Tokuyama
Reline) had higher transvers strength values than
visible light polimerized resin (Triad Reline).
Conclusion: Denture base and reline resins were
affected by thermal differences. Acrylic resins relined
with otopolymerized relining material showed higher
strength than acrylic resin relined with visible light
polimerized resin.
Key Words: Acrylic resins, denture relining,
polymerization
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GİRİŞ
Hareketli
protezlerin
yapımında
sıklıkla
kullanılan
protez
kaide
materyali
olan
polimetilmetakrilatlar (PMMA) düĢük maliyet, kolay
uygulanabilme ve parlatılabilme gibi avantajları
nedeniyle cazip hale gelmiĢtir.1,2 Ancak zaman içinde
alveol kemiğinin rezorbsiyonuna veya protez altında
kalan dokularda meydana gelen değiĢimlere bağlı
olarak hareketli protezlerin tutuculuğunda azalma
görülmektedir.
Bu
hareketli
protezlerin
rezin
materyaller ile astarlanması, protezin uyumunun
arttırılması ve protez-doku iliĢkisinin korunması
açısından faydalı olmaktadır.3-5 Astarlama iĢlemi, hasta
ağzında direkt olarak veya laboratuvarda indirekt
olarak yapılabilmektedir.6 Laboratuvarda yapılan
astarlama iĢlemi; tedavinin bir seans uzaması, ilave
laboratuvar ücreti ve hastanın bir süre protezsiz
kalması gibi dezavantajlara sahiptir.6 Ağızda direkt
olarak yapılan astarlama iĢlemi; ölçü alınması ve model
hazırlanması aĢamaları ile bunlara bağlı olası hataları
ortadan kaldırarak doku konturlarının direkt olarak
proteze aktarılmasını sağlamakta ve tedavinin daha
hızlı tamamlanmasına olanak vermektedir.3,6 Bu amaçla
yumuĢak ve sert astar materyalleri kullanılabilmektedir. YumuĢak astar materyalleri, sıklıkla doku
düzenleyici, fonksiyonel ölçü materyali veya dokulara
gelen basıncın azaltılması amacıyla kullanılmaktadır.7
Kimyasal yolla (otopolimerizan) veya görünür ıĢıkla
polimerize olan hasta baĢında uygulanan sert astar
materyalleri ise daha uzun süreli tedavi seçeneği
sunmaktadır.8
Protezlerin astarlanması durumunda, ısı ile
polimerize olan akrilik protez kaide materyallerinden bir
miktar madde kaldırılarak yerine otopolimerizan astar
materyalleri koyulmaktadır. Mekanik özellikleri genellikle kompozisyonları ile ilgili olan bu astar materyallerinin
kompozisyonları ısı ile polimerize olan polimetil
metakrilat (PMMA) rezinlerden farklılık göstermektedir.4,9 Geleneksel PMMA rezinlerin astarlanmasında
polietil metakrilatlar, isobütil metakrilatlar, butil metakrilatlar veya 1,6 heksandiol dimetakrilatlar kullanılmaktadır.4 Bazı çalıĢmalarda,10-13 otopolimerize astar rezinlerinin, ısı ile polimerize olan protez kaide materyallerinden daha düĢük bükülme dayanımı gösterdiği ve
astarlama sonrasında kaide materyallerinin bükülme
dayanımlarını anlamlı derecede düĢürdüğü bildirilmektedir. Hasta baĢı astarlama iĢlemlerinde kullanıl-
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mak üzere geliĢtirilen astar materyallerinden biri de
görünür ıĢıkla polimerize olan rezinlerdir. Görünür
ıĢıkla polimerize olan kaide rezinleri, üretan
dimetakrilat, mikron boyutta silika ve yüksek moleküler
ağırlıklı akrilik rezin monomerlerinden oluĢan matrikse
sahiptirler.14 Ancak görünür ıĢıkla polimerize olan sert
astar materyalleri ile ilgili çalıĢmalar sınırlıdır.
Farklı
laboratuvar
Ģartlarında
uygulanan
dinamik veya ısısal yapay eskitmeler, diĢ hekimliğinde
kullanılan materyallerin belirli bir kullanım süresi
sonunda çeĢitli özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu Ģartlardan biri olan ısıl
döngü uygulamaları, ağız içerisinde oluĢan sıcaklık
değiĢimlerini taklit ederek materyalleri eskitmeye
uğratır.15 Bu nedenle dental polimerlerin test
protokollerinde ısıl döngü iĢleminin de yer alması
gerektiği belirtilmektedir.16
Tranvers dayanım testi, protez kaide materyallerinin karĢılaĢtırılmasında kullanılan mekanik
testlerden biridir.17 Bu test yönteminde, protez kaide
materyaline, basma, çekme ve makaslama kuvvetlerinin kombinasyonu uygulanmaktadır. Bu nedenle
bu test yöntemi, materyallerin kırılganlığını ve kırılmaya dayanımını yansıtmaktadır.14,17 Otopolimerizan
ve ıĢınla polimerize olan astar materyallerinin protez
kaidesinin dayanımına etkisini inceleyen çalıĢmalar
mevcuttur.4,10,11,13,18-23 Bu çalıĢmaların büyük bir
kısmında astarlanan dikdörtgen Ģekilli örnekler
üzerinde
üç
nokta
bükülme
testi
yapıldığı
görülmektedir.10,11,13,18-21,24
Bu çalıĢmanın amacı, ısıl döngünün hasta
baĢında kullanılan sert astar materyalleri ile astarlanan
akrilik rezinlerin transvers dayanımına etkisini
değerlendirmektir. ÇalıĢmanın hipotezi ise ısıl
döngünün ve hasta baĢında kullanılan sert astar
materyallerinin astarlanan akrilik rezinlerin transvers
dayanımını etkilemeyeceğidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢmada bir ısı ile polimerize akrilik rezin
(Paladent 20; Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim,
Germany) ve iki adet sert astar materyali (Triad HiFlow Reline Material; Dentsply Caulk, York, PA ve
Tokuyama Rebase II Fast; Tokuyama Dental
Corporation, Tokyo, Japan) kullanıldı. Bu materyaller
kullanılarak 5 deney grubu (n=20) oluĢturuldu. Her
deney grubu için, dikdörtgenler prizması Ģeklinde ve

174

Atatürk Üniv. DiĢ Hek. Fak. Derg.
J Dent Fac Atatürk Uni
Cilt:27, Sayı:3, Yıl: 2017, Sayfa, 173-180

65×10×3 mm3 boyutunda örnekler hazırlandı.
Grup 1: Akrilik rezin: 65×10×3 mm3 boyutundaki mum örnekler paslanmaz çelik metal kalıp
kullanılarak hazırlandı. Muflalama iĢlemini takiben,
mumun eritilmesi iĢlemi tamamlandı. Akrilik rezin,
üretici firmanın talimatlarına göre toz/likit oranı 20 g/ 7
ml olacak Ģekilde karıĢtırıldı ve mufla içerisindeki mum
örneğin boĢluğuna yerleĢtirildi. Daha sonra, akrilik
rezin örneklerinin polimerizasyonu sıcak su içerisinde
(1000C) 30 dakikalık süreçte tamamlandı. Polimerizasyonun tamamlanmasından sonra, örnekler mufla
içerisinden çıkarıldı.
Grup 2: Triad: Triad örneklerinin hazırlanmasında, 65×10×3 mm3 paslanmaz çelik metal kalıp içerisine
prefabrike olarak hazırlanmıĢ olan Triad materyali
yerleĢtirilerek, taĢan madde bir modelasyon spatülü
yardımıyla uzaklaĢtırıldı. Daha sonra örnekler, üst ve
alt yüzeylerden 20 sn ön ıĢınlama iĢlemine tabi tutuldu.
Daha sonra (Triad 2000; Dentsply Caulk, York, PA)
polimerizasyon cihazında üretici firmanın talimatlarına
göre, örneklerin üzerine hava bariyeri (Triad Air Barrier
Coating; ABC) sürülerek 10 dk polimerize edildi.
Grup 3: Tokuyama: Tokuyama örneklerinin
hazırlanması için, toz (Tokuyama Rebase II Powder)
ve likit (Tokuyama Rebase II Liquid) üretici firmanın
talimatlarına uygun Ģekilde karıĢtırıldı ve 1 dk içinde
oda koĢullarında 65×10×3 mm3 paslanmaz çelik metal
kalıp içerisine yerleĢtirildi. Kimyasal polimerizasyon için
5 dk beklendi. Polimerizasyon tamamlandıktan sonra
örnekler, sertliklerinin arttırılması için firma tarafından
önerilen solüsyonun içerisinde bekletildi. Solüsyonun
hazırlanması için, 500C’deki 200 ml distile su temiz bir
kabın içerisine konuldu. Bu suyun içerisine 1 ölçek
Tokuso Resin Hardener II tozundan konuldu ve
çözünmesi beklendi. Daha sonra örnekler bu solüsyon
içerisinde 3 dk bekletildi. Polimerizasyonun tamamlanmasından sonra, örnekler metal kalıp içerisinden
çıkarıldı.
Grup 4: Triad Reline: Triad reline örneklerinin
hazırlanması için Grup 1’de anlatıldığı Ģekilde akrilik
örnekler hazırlandı. Örneklerin sadece bir yüzeyinden
hard frez yardımıyla aĢındırma yapılarak 1 mm madde
uzaklaĢtırıldı. 2 mm kalınlığına indirilen örnekler
paslanmaz çelik kalıplara yerleĢtirildi, üzerlerine adeziv
sürüldü (Triad Bonding Agent) ve 2 dk boyunca
polimerizasyon ünitesinde polimerize edildi. Daha
sonra üzerine Triad sert astar materyali yerleĢtirilerek
ıĢın cihazıyla (Mini LED; Acteon, Fransa) ön polime-

BANKOĞLU GÜNGÖR,
KARAKOCA NEMLĠ

rizasyon yapıldı. Örneklerin polimerizasyonu Grup 2’de
anlatıldığı Ģekilde tamamlandı.
Grup 5: Tokuyama Reline: Tokuyama reline
örneklerinin hazırlanması için Grup 1’de anlatıldığı
Ģekilde akrilik örnekler hazırlandı. Örneklerin sadece
bir yüzeyinden hard frez yardımıyla aĢındırma
yapılarak 1 mm madde uzaklaĢtırıldı. 2 mm kalınlığına
indirilen örnekler paslanmaz çelik kalıplara yerleĢtirildi
ve üzerlerine adeziv sürülerek 20 s beklendi. Daha
sonra üzerlerine Grup 3’te anlatıldığı Ģekilde Tokuyama
Rebase hazırlanarak polimerizasyonları tamamlandı.
Örnekler hazırlandıktan sonra bütün gruplardaki
örneklerin kaba tesviyeleri yapıldı. Örnek yüzeylerine
herhangi bir polisaj iĢlemi uygulanmadı. Örnek
boyutları dijital kumpas (Powertechtools, Çin) ile ölçüldü. Her gruptaki örnekler, kontrol (ısıl döngü iĢlemi
uygulanmayan) ve ısıl döngü iĢlemine tabi tutulanlar
olmak üzere rastgele olarak iki alt gruba ayrıldı
(n=10). Isıl döngü iĢlemi, 5°C ve 55°C derecelere ve
20 s devir süresine sahip su banyolarında, ısıl döngü
cihazı (MTE 101; MOD Dental, Esetron Smart Robotechnologies, Ankara, Turkey) kullanılarak 5000 kez
yapıldı.
Tüm örneklere üniversal test cihazında (Esetron
Smart Robotechnologies, Ankara, Turkey) üç nokta
bükülme testi uygulandı. Test gerçekleĢtirilirken örnek
yerleĢtirilecek olan metal destekler arası uzaklık 50
mm ve kırma hızı 5mm/dk olacak Ģekilde ayarlanıp,
örneğin tam ortasına dik yönlü kuvvet örnekler kırılana
kadar uygulandı (ġekil 1). Kırılma anındaki en yüksek
değer, cihaz tarafından N cinsinden otomatik olarak
kaydedildi. Örneklere ait transvers dayanım değerleri
aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplandı:11,18,24,25
TS= 3/2 (WL/bd2),
TS=Transvers dayanım (N/mm2),
W: Kırılma anındaki yük (N),
L: Destekler arası uzaklık (50 mm),
b: Örnek geniĢliği (10 mm),
d: Örnek kalınlığı (3 mm).

ġekil 1. Üç nokta bükülme testinin Ģematik olarak gösterimi
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Verilerin istatistik olarak değerlendirilmesinde iki
yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arası
karĢılaĢtırmalarda Tukey Post Hoc testi (SPSS 20; SPSS
Software Corp, Münih, Almanya) kullanıldı. Sonuçlar
a=0.05 için anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Kontrol gruplarında transvers dayanım değerleri
Akrilik Rezin için 78.83±19.41 MPa, Triad için
46.78±9.37 MPa, Tokuyama için 45.68±5.62 MPa,
Triad Reline için 40.23±9.88 MPa ve Tokuyama Reline
için 63.77±9.57 MPa olarak belirlendi. Isıl döngü
gruplarında transvers dayanım değerleri Akrilik Rezin
için 63.32±13.14 MPa, Triad için 33.22±9.89 MPa,
Tokuyama için 40.02±11.27 MPa, Triad Reline için
28.23±10.35 MPa ve Tokuyama Reline için 57.98±7.81
MPa olarak belirlendi. En düĢük transvers dayanım
değerleri ısıl döngü uygulanan Triad Reline grubunda
ve en yüksek transvers dayanım değerleri ısıl döngü
uygulanmayan Akrilik rezin grubunda belirlendi. Ayrıca
kontrol grupları içerisinde de, en düĢük transvers
dayanım değerleri Triad Reline grubunda belirlendi. Isıl
döngü iĢleminin, tüm gruplarda transvers dayanımı
düĢürdüğü belirlendi. Materyallere ve ısıl döngü
uygulanıp uygulanmamasına göre elde edilen transvers
dayanım değerleri ġekil 2’de özetlendi.
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44.56±17.24 MPa olarak bulundu. Ġki grup arasındaki
fark istatistik olarak anlamlı bulundu (p<0.05) (Tablo
1). Isıl iĢlem etkeni göz ardı edildiğinde ise (n=20),
materyallere ait transvers dayanım değerleri sırasıyla
Akrilik Rezin için 71.08±17.99 MPa, Tokuyama Reline
için 60.88±9.01 MPa, Tokuyama için 42.85±9.14 MPa,
Triad için 40.00±11.67 MPa ve Triad Reline için
34.23±11.61 MPa’dır (Tablo 2). Akrilik Rezin grubuna
ait transvers dayanım değerleri, diğer gruplardan
anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). En düĢük
tranvers dayanım değerleri ise Triad Reline ve Triad
gruplarında bulundu (p<0.05).
Tablo 1. Kontrol ve ısıl döngü gruplarına ait transvers
dayanım değerleri
Grup
(n=50)

Ortalama
(Standart Sapma)

Kontrol

55,06 (18,26) A

Isıl döngü

44,56 (17,24) B

Ortak büyük harfe sahip gruplar arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı değildir (p>0.05).

Tablo 2. Materyallere ait transvers dayanım değerleri
Materyal
(n=20)

ġekil 2. Materyal ve uygulanan iĢlemlere göre transvers
dayanım değerleri

Ġki yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre, iki
bağımsız değiĢken (materyal tipi ve ısıl iĢlem) arasında
interaksiyon bulunmadı (p=0.514). Fakat materyaller
arasında ve ısıl iĢlem grupları arasındaki fark istatistik
olarak anlamlı bulundu (p<0.05).
Materyal etkeni göz ardı edildiğinde (n=50),
transvers dayanım değerleri kontrol grubu için
55.06±18.26 MPa olarak ve ısıl döngü grubu için

Ortalama
(Standart Sapma)

Akrilik Rezin

71,08 (17,99)

A

Triad

40,00 (11,67)

CD

Tokuyama

42,85 (9,14)

C

Triad Reline

34,23 (11,61)

D

Tokuyama Reline

60,88 (9,01)

B

Ortak büyük harfe sahip gruplar arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı değildir (p>0.05).

TARTIŞMA
Bu araĢtırmada ısıl döngünün hasta baĢında
kullanılan sert astar materyalleri ile astarlanan akrilik
rezinlerin transvers dayanımı üzerindeki etkisi
incelendi. ÇalıĢma sonucunda ısıl döngünün tüm
gruplarda transvers dayanımı azalttığı tespit edilerek
çalıĢmanın hipotezi reddedildi. Isıl döngü iĢleminin tüm
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materyallerde, transvers dayanımı azalttığı belirlendi.
Geleneksel olarak kullanılan sert astar
materyalleri, metilmetakrilat ve polimetilmetakrilat
içermektedir ve rahatsız edici kokuları ve içerdikleri
monomer nedeniyle yumuĢak dokuda iritasyon ve
polimerizasyon süresince ısı oluĢumu gibi bir takım
dezavantajlara sahiptirler. Daha iyi bir astar materyali
arayıĢı nedeniyle, çapraz bağlantılı otopolimerize ve
görünür ıĢıkla polimerize rezinler üretilmiĢtir.26
Gürbüz ve arkadaĢları25, altı farklı akrilik
protez rezinini inceledikleri çalıĢmalarında görünür
ıĢıkla polimerize edilen rezinlerin (Triad VLC) transvers
dayanımının, ısı ile polimerize olan ve otopolimerize
akrilik rezinlerin transvers dayanımından daha düĢük
olduğunu bildirmiĢlerdir. Bizim çalıĢmamızda da ıĢıkla
polimerize olan rezin (Triad) ve otopolimerizan rezin
birbirine yakın değerler gösterirken, ısı ile polimerize
edilen akrilik rezinin anlamlı derecede yüksek değere
sahip olduğu belirlendi (p<0.05). Ayrıca bazı
çalıĢmalarda da görünür ıĢıkla polimerize edilen
rezinlerin daha düĢük dayanım değerlerine sahip
olduğu belirlenmiĢtir.27,28 Bu farklılığın akrilik kaide
materyallerinin üretim tekniğinden kaynaklanabileceği
düĢünülmektedir. Muflalama ve ısı ile polimerize etme
tekniği, materyalin içinde yapısal bir homojenite
oluĢturmaktadır.6 Bunun yanında görünür ıĢıkla
polimerize olan ve otopolimerizan rezinlerin içeriğinde
çok fazla porozite bulunmaktadır.28,29 Bu materyallerin
polimerizasyon
süresi
boyunca
baskı
altında
tutulamamaları, materyalin yapısında defektlerin ve iç
boĢlukların oluĢmasına neden olmaktadır.29 Aynı
zamanda iç poroziteler, matriks içerisinde stres
birikimini arttırmakta ve yükleme sırasında küçük
çatlakların oluĢumunu hızlandırmaktadır.25 IĢıkla
polimerize edilen rezinlerde mekanik özellikleri
etkileyen diğer bir faktör de dönüĢüm derecesidir.
Materyalin dönüĢüm derecesi azaldıkça, bükülme ve
yorulma dayanımı da azalmaktadır.30
Ağız içerisinde çiğneme yükleri, astarlanan protezi oluĢturan her iki tabakaya da birlikte uygulanmaktadır. Ağız içerisinde astarlanan protezlerde kırılma riski
protezin, kaide ve astar materyali olarak iki farklı
materyalden oluĢması ve bu iki materyal arasındaki
bağlantı sorunlarına bağlıdır. Protezde oluĢan kırıklar
ara yüze ulaĢtığında, protezin dayanımı bu iki farklı
yapı arasında oluĢan adezyona bağlıdır.31 Eğer ara
yüzde oluĢan bağlantı zayıfsa, bu durum tabakaların
birbirinden ayrılmasına, renklenmeye ve bakteriyel
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adezyona neden olmaktadır.4 Aynı zamanda astar
materyalinin protezin yüzeyinden ayrılması da
meydana gelebilmektedir. Bu nedenle üretici firmalar
kullanılan astar materyaline uygun adeziv ajanlar
üretmektedirler.4 Perez ve arkadaĢları4 ısı ile polimerize
edilen akrilik kaide rezininin (Lucitone 550), iki farklı
astar
materyaliyle
astarlanmasının
ve
adeziv
uygulamasının, materyalin darbe dayanımına etkisini
inceledikleri çalıĢmalarında; adeziv uygulanan polietil
metakrilat içerikli Tokuso Rebase Fast’in diğer bir
polietil metakrilat içerikli (Ufigel Hard) astar materyalinden daha yüksek darbe dayanımı gösterdiğini
belirlemiĢlerdir. Polyzois ve arkadaĢları6 otopolimerizan
veya ıĢıkla polimerize astar materyali kullanıldığında,
akrilik kaide rezinlerinin bükülme dayanımlarının
azaldığını bildirmiĢlerdir. Bu azalma kaide ve astar
materyali arasındaki bağlantının zayıflığından veya
astar materyalinin daha düĢük dayanım değerine sahip
olmasından kaynaklanabilir. Buna göre protez kaide
rezini ve astar materyali arasındaki bağlantı zayıfsa
astar materyali protez kaidesinden ayrılır, bağlantı
güçlüyse ve astar materyali daha rijit bir yapıya
sahipse astar materyalinin tokluğu astarlanan rezinin
kırılmasına sebep olur.4 Bizim çalıĢmamızda ise; astarlama yapılmayan akrilik rezinin dayanımı en yüksek
(71.08±17.99 MPa) bulundu. Isıl döngü uygulanmayan
gruplarda, Triad ve Tokuyama birbirine yakın değerler
göstermesine rağmen, Tokuyama Reline’ın Triad
Reline ile karĢılaĢtırıldığında yüksek transvers dayanım
değerlerine sahip olduğu belirlendi. Bu farklılığın, astar
materyallerinin farklı polimerizasyon mekanizmasına
sahip olması ve görünür ıĢıkla polimerize edilen sert
astar materyallerinin akrilik kaideye bağlantısının zayıf
olmasından
kaynaklanabileceği
düĢünülmektedir.
Ayrıca otopolimerizan rezinlere polimerizasyon sonrası
uygulanan sıcak suda bekletme iĢleminin polimerizasyon sırasında oluĢan artık monomer miktarını azalttığı
belirtilmektedir.18,32,33 Bu nedenle, Tokuyama Reline
materyaline polimerizasyon sonrası uygulanan iĢlemin
dayanımı arttırdığı söylenebilir.
Isıl döngü iĢlemi, test edilecek örneklerin sıcak
ve soğuk su banyolarına daldırılması suretiyle yapılan
in-vitro test yöntemidir. Bu çalıĢmada da test edilecek
örnekler (ısıl döngü grubu örnekleri), sıcaklığı 5°C55°C arasında değiĢen su banyolarında 5000 kez ısıl
döngü iĢlemine tabi tutuldu. Isıl döngü iĢlemi
sonrasında
materyallerin
tranvers
dayanım
değerlerinin düĢtüğü belirlendi. Isıl döngü, dental
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polimerlerde bozunmaya ve ısısal streslerin polimer
zincirleri arasındaki mesafeyi açması nedeniyle su
emiliminde artıĢa neden olabilmektedir.11,34 Emilen su,
plastizer rolü oynayabilmekte ve materyalin mekanik
özelliklerini olumsuz etkileyebilmektedir.11,35 Bununla
beraber,
akrilik
rezinlerin
ısıtılmasının
ilave
polimerizasyon reaksiyonlarına neden olarak mekanik
özellikleri arttırabildiği bildirilmiĢtir.36 Tokuyama Reline
materyali, yüksek konsantrasyonda çapraz bağlantı
ajanı içermektedir.16 Çapraz bağlantıların çizgisel
makromoleküller arasında çok sayıda köprü oluĢturarak
üç boyutlu bir ağ yapısı oluĢturması nedeniyle, akrilik
rezinlerin su emilimini azalttığı belirtilmektedir.9,37 Silva
ve arkadaĢları16 ısıl döngü iĢlemi uygulanan Tokuyama
Reline materyalinin kırılma tokluğunda anlamlı bir
değiĢim
görülmediğini
belirtmiĢlerdir.
Bizim
çalıĢmamızda da, Tokuyama ve Tokuyama Reline
gruplarında, ısıl döngü iĢlemi sonrasında transvers
dayanım değerlerinde çok az bir düĢme belirlendi.
Bunun nedeninin Tokuyama Rebase II’nin içeriğinde
yer alan çapraz bağlantı ajanından kaynaklanabileceği
düĢünülmektedir.
Protez materyallerinin dayanımlarının ölçülmesinde sıklıkla kullanılan üç nokta bükülme testinde
örnek, basma kuvveti altında bükülmeye zorlanmakta
ve alt yüzeyde kırılmaya yol açan gerilme stresleri
oluĢmaktadır. Bükülme testi, üç nokta bükülme testi
Ģeklinde yapılabileceği gibi dört nokta bükülme testi
Ģeklinde de yapılabilmektedir. Ġki teknikte de kullanılan
örnek boyutu aynı olup, dört nokta bükülme testinde
farklı olarak iki ayrı yükleme noktası mevcuttur ve daha karmaĢık bir tekniktir.38 Chitchumnong ve arkadaĢları39 protez kaide polimerlerinin bükülme dayanımlarını üç nokta bükülme ve dört nokta bükülme testiyle
incelemiĢler ve üç nokta bükülme testinin her zaman
daha yüksek değerler verdiğini belirtmiĢlerdir. Bu
nedenle, çalıĢmalarda kullanılan materyallerin transvers dayanımlarını değerlendirirken kullanılan test göz
önünde bulundurulmalıdır. Üç nokta bükülme testi
uygulama tekniğinin karmaĢık olmaması ve önceki
çalıĢmalarda sıklıkla kullanılan bir test yöntemi olması
nedeniyle bu çalıĢmada tercih edildi.
Bu çalıĢmada hareketli protez kaidesinin iki
farklı hasta baĢı sert astar maddesi ile astarlanması
sonucu protez kaidesinin transvers dayanımı ve ısıl
döngünün etkisi incelenmiĢtir. Isıl döngü klinikte ağız
içine alınan gıdaların meydana getirdiği ısısal
değiĢimleri taklit eden, in-vitro çalıĢmalarda sık
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kullanılan geçerli bir eskitme yöntemidir. Ancak in-vivo
Ģartlarda protez kaideleri ısısal değiĢimler yanında
döngüsel yüklemelere de maruz kalmaktadır ve bu
çalıĢmada kaide materyallerinin uzun süre maruz
kaldığı mekanik yükler göz önüne alınmamıĢtır.
SONUÇ
Bu çalıĢmanın sınırlamaları göz önünde
bulundurularak aĢağıdaki sonuçlar tespit edildi:
Transvers dayanımı astarlama yapılmayan
PMMA protez kaidesinde en yüksek, astarlama yapılan
kaidelerde ise daha düĢük bulundu.
Otopolimerizan hasta baĢı sert astarlama
materyali (Tokuyama) ile astarlanan kaide, ıĢıkla
polimerize materyale (Triad) göre daha yüksek
transvers dayanımı gösterdi.
Isıl döngü tüm gruplarda transvers dayanımı
azalttı.
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