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ÖZ

ABSTRACT
Aim: Debonding of acrylic teeth from the denture base is
an important problem for complete denture wearers.
Bond strength between acrylic teeth and denture base
resin may be improved by mechanical or chemical
treatments. The aim of this study was to evaluate the
effect of various surface pretreatments of acrylic resin
denture teeth on the bond strength to denture base resin.
Materials and Methods: 60 acrylic first molar denture
teeth were randomly divided in 6 groups; Control (no
surface treatments- Group K), methyl methacrylate
monomer (Group M), sandblasting with Al2O3 (Group S),
Er:YAG laser irradiation (Group L), Er:YAG laser
irradiation+ monomer (Group LM), sandblasting+
monomer (Group SM). Surface examinations were
evaluated with scanning electron microscope (SEM). After
surface examinations acrylic resin was polymerized onto
the denture teeth using a specially designed mold.
Specimens were tested for shear bond strength using a
universal testing machine at a cross-head speed of 1
mm/min. Obtained data were analysed by using one-way
ANOVA and Tamhane test (p˂0.05).
Results: All surface treatment methods exhibited a
significant effect on the shear bond strength of denture
teeth to the denture base (p< 0.05). The highest shear
bond strength was observed in Group SM (31.70 MPa).
Group SM and Group LM showed higher shear bond
strength values than Group S and Group L (p< 0.001).
Conclusion: It can be concluded that surface
pretreatments of acrylic denture teeth improve the bond
strength values and ER:YAG lasers can be used as an
alternative surface pretreatment method.
Keywords: Acrylic denture teeth, shear bond strength,
ER:YAG laser, sandblasting, monomer.

Amaç: Akrilik yapay diĢlerin kaide materyalinden
ayrılması tam protez kullanan hastalarda görülen önemli
problemlerden biridir. Kimyasal ve mekanik uygulamalar
ile yapay diĢlerin kaide materyalleri ile bağlantı
dayanımları güçlendirilebilmektedir. Bu çalıĢma, yapay
diĢlere uygulanan farklı yüzey iĢlemlerinin akrilik rezin
kaide materyaline bağlantı dayanımına etkisini incelemek
amacıyla yapılmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: 60 adet akrilik yapay 1. molar diĢ
farklı yüzey iĢlemleri uygulanmak üzere rastgele olarak 6
gruba ayrıldı; Kontrol (herhangi bir iĢlem uygulanmadı,
Grup K), metil metakrilat monomer uygulaması (Grup M),
Al2O3 ile kumlama (Grup S) , Er:YAG lazer uygulaması
(Grup L), Er:YAG lazer+monomer uygulaması (Grup LM),
kumlama+monomer uygulaması (Grup SM). Yüzey değiĢimleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile değerlendirildi. Yüzey değerlendirmesinden sonra kaide rezini özel
bir kalıp yardımıyla yapay diĢler üzerine polimerize edildi.
Örneklere üniversal test cihazı ile kafa hızı 1 mm/dak
olacak Ģekilde makaslama bağlantı dayanım testi uygulandı. Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA ve Tamhane testi
kullanılarak değerlendirildi (p˂0.05).
Bulgular: Tüm yüzey iĢlemlerinin yapay diĢ ile kaide
materyali arasındaki bağlantı dayanımına etkisi olduğu
görüldü (p˂0.05). En yüksek bağlantı dayanım değeri
Grup SM (31.70 MPa)’de saptandı. Grup S ve Grup L’ye
göre Grup SM ve Grup LM’de daha yüksek makaslama
bağlanma değerleri (p< 0.001) tespit edildi.
Sonuç: Akrilik yapay diĢlere uygulanan yüzey iĢlemlerinin
bağlantı dayanım değerlerini artırdığı ve lazer ile pürüzlendirmenin alternatif bir yüzey iĢlemi olabileceği
sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Akrilik rezin diĢ, makaslama
bağlantı dayanımı, Er:YAG lazer, kumlama, monomer
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artıklar diĢ ile kaide materyali arasındaki bağlantıyı
negatif etkilemektedir. Yapılan çalıĢmalar, mum ve lak
artıklarının elimine edilmesine yönelik iĢlemlerin
bağlantı baĢarısını arttırdığını göstermektedir.12,13
Yapay diĢ ile kaide materyali arasındaki
bağlantıyı arttırmak için yapay diĢin bağlantı bölgesine
mekanik ve kimyasal iĢlemler uygulanabilmektedir.
AĢındırma, kumlama, monomer uygulama, primer
uygulama, lazerle pürüzlendirme, kavite preparasyonu
ve oluk hazırlama gibi iĢlemlerin bağlantı dayanımına
etkisini araĢtıran çalıĢmalar yapılmıĢtır.1,7-10,14-16
Bu in-vitro çalıĢmanın hipotezi; akrilik yapay
diĢler üzerine uygulanan farklı yüzey iĢlemlerinin kaide
materyali ile yapay diĢ arasındaki bağlantıyı
etkilemeyeceği yönündedir.
ÇalıĢma, akrilik yapay diĢlerin bağlantı yüzeyine
uygulanan farklı yüzey iĢlemlerinin yapay diĢ ile kaide
materyali arasındaki makaslama bağlantı dayanımına
etkisini incelemek amacıyla yapılmıĢtır.

YaĢlı hastaların protetik tedavi talepleri
genellikle kaybedilen diĢlerinin kısmi ya da total olarak
rehabilite edilmesine yönelik olmaktadır. Protetik
tedaviler için piyasada mevcut olan birçok malzeme ve
bu malzemelerin farklı üretim çeĢitleri bulunmaktadır.
Akrilik rezinler ekonomik olmaları ve uygulama
kolaylığı nedeniyle 60 yılı aĢkın süredir protetik diĢ
tedavilerinde en sık kullanılan malzemelerden biridir.1
Akrilik yapay diĢler kimyasal yapılarındaki benzerlik
nedeniyle protez kaide materyallerine kimyasal
bağlanma göstermekte ve hareketli protezlerde geniĢ
kullanım alanı bulmaktadırlar.2-4 Buna rağmen,
hareketli protezlerde en sık karĢılaĢılan problemlerin
baĢında akrilik yapay diĢler ile kaide materyali
arasındaki bağlantı sorunları gelmektedir. Protez
tamirlerinin %26-33’ünü oluĢturan yapay diĢ-kaide
bağlantı baĢarısızlıkları fonksiyon altında daha fazla
strese maruz kalan ve kaide ile temasta olan bağlantı
yüzeyinin küçük olduğu ön grup diĢlerde daha sık
olarak ortaya çıkmaktadır.5,6 Yapay diĢ ile kaide
materyali arasındaki bağlantı sorunları; kaza sonucu
düĢme, aĢırı çiğneme kuvveti, mekanik kırılma veya
kötü laboratuvar Ģartlarından kaynaklanabilmektedir.
Yapay diĢin cinsi, akrilik kaide rezininin polimerizasyon tipi, yapay diĢin bağlantı bölgesindeki artıklar
ve yapay diĢin bağlantı bölgesine uygulanan iĢlemler
bağlantıyı direk olarak etkileyen faktörlerdir.7 Yapay
diĢler akrilik ve porselen olarak sınıflandırılabilmektedir. Porselen diĢlerin estetik üstünlüklerinin olmasına
karĢın, son yıllarda üretilen akrilik diĢler estetik açıdan
porselen diĢlerle yarıĢır hale gelmiĢtir. Çapraz bağlantı
ajanı içeren ya da interpenetrating polimer ağına sahip
akrilik diĢler ile akrilik diĢlerin mekanik dezavantajları
elimine edilerek estetik özelliklerinin arttırılması
hedeflenmiĢtir.7-10 Buna karĢın yapılan çalıĢmalarda
akrilik yapay diĢlerin kimyasal yapısındaki değiĢimlerin
diĢ ile kaide materyali arasındaki bağlantının
azalmasına neden olduğu saptanmıĢtır.10
Polimerizasyon Ģekli yapay diĢ ile akrilik kaide
materyali arasındaki bağlantıyı etkilemektedir. IĢık ve
ısı ile sertleĢen akrilik rezinlerin akrilik diĢe bağlantı
dayanımının karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada; ısı ile
sertleĢen kaide rezininin diğerine göre yüksek bağlantı
dayanım
değerleri
gösterdiği
belirtilmiĢtir.11
Polimerizasyon Ģekli ne olursa olsun muflalama iĢlemi
sırasındaki kontaminasyonlar ve bağlantı yüzeyindeki

GEREÇ VE YÖNTEM
60 adet üst 1. molar akrilik yapay diĢ (Vita, Vita
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya) bağlantı yüzeyleri dıĢarıda kalacak Ģekilde otopolimerizan akriliğe
(Imicryl, Konya, Türkiye) gömüldü. Yapay diĢlerin bağlantı yüzeyleri su altında #1200 silikon karbid
aĢındırma kâğıdı ile düz bir yüzey elde etmek ve yüzey
artıklarını elimine etmek için aĢındırıldı (Resim 1A).
Hazırlanan örnekler polimerizasyon öncesi distile suda
bekletildi. Örneklerin merkezine gelecek Ģekilde 4 mm
çapında 5 mm yüksekliğinde silindir mum kalıplar
hazırlandı (Resim 1B). Örnekler muflaya alındı ve
mum artıklar kaynar su yardımıyla temizlendi. Akrilik
rezin polimerizasyonu öncesi örnekler rastgele olarak
aĢağıdaki Ģekilde 6 gruba (n=10) ayrıldı:

Resim 1. A. Akrilik yapay diĢlerin bağlantı yüzeyleri B. Kaide
rezini polimerizasyonu için hazırlanan mum kalıplar
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1. Kontrol (Grup K) : Bu gruptaki örneklerin bağlantı
yüzeylerine herhangi bir yüzey iĢlemi uygulanmadı.
2. Kumlama (Grup S): Örneklerin bağlantı yüzeyleri
kumlama cihazının uygulama ucunun (Sand S 24
R; kum partikül boyutu 100 µm Al203, uygulama
basıncı 0.4 MPa; Zhermack, Ġtalya) 10 mm
uzaklığında olacak Ģekilde 20 saniye süreyle
kumlandı. ĠĢlem sonrası örnekler distile su ile
yıkandı.
3. Monomer uygulaması (Grup M): Örnek yüzeyleri
kullanılan akrilik rezin (Meliodent; Heraeus Kulzer
Ltd., Hanau, Almanya) monomeri ile ıslatıldı.
Monomer yüzeyde 60 saniye bekletildi.
4. Lazer (Grup L): Örnek yüzeylerini pürüzlendirmek
amacıyla 2940 nm dalga boyuna sahip
erbium:yittrium-aluminum-garnet (Er:YAG) lazer
(Ligthwalker AT, Fotona, Ljubljana, Slovenya) 1 cm
mesafeden dik açı ile su ve hava kullanılarak
uygulandı. Lazer parametreleri; enerji: 300 mJ, frekans: 10 Hz, güç: 3 W, atım süresi: QSP 50x5
µsec, uygulama süresi: 20 saniye, kullanılan el
aleti: H02-N, spot geniĢliği: 0.9 mm olarak
ayarlandı.
5. Kumlama+monomer (Grup SM): Yukarıda anlatılan
Grup S parametreleri sonrasında grup M için
geçerli olan parametreler uygulandı.
6. Lazer+monomer (Grup LM): Yukarıda anlatılan
Grup L parametreleri sonrasında grup M için geçerli
olan parametreler uygulandı.
Yüzey iĢlemleri uygulanan her gruptan birer örneğin yüzey özellikleri taramalı elektron misroskobu
(SEM) kullanılarak değerlendirildi. Yüzey iĢlemleri sonrasında ısı ile sertleĢen akrilik rezin (Meliodent,
Heraeus-Kulzer Ltd, Hanau, Almanya) üretici firma
talimatları doğrultusunda polimerize edildi.
Elde edilen örneklere üniversal test cihazı
(Instron 3340, Instron Corp., Wycombe, Ġngiltere)
kullanılarak kafa hızı 1 mm/dak olacak Ģekilde
makaslama dayanımı testi uygulandı (Resim 2). Elde
edilen veriler F=N/A (N: Newton, A: Yüzey Alanı)
formülü ile MPa cinsine çevrildi.
Elde edilen veriler SPSS, Windows 17.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.
Verilerin normal dağılıma uyumluluğu Shapiro-Wilk
testi ile analiz edildi. Değerler normal dağılıma uyduğu
için tek yönlü ANOVA testi yapıldı ve sonrasında
Tampane testi kullanılarak gruplara ait ortalamalar
karĢılaĢtırıldı. Sonuçlar α=0.05 için anlamlı kabul edildi.

Resim 2. Makaslama bağlantı dayanım test mekanizması (a:
Otopolimerizan akrilik rezin, b: Isı ile sertleĢen kaide rezini, c:
Akrilik yapay diĢ)

BULGULAR
Akrilik diĢ ile kaide materyali arasındaki
makaslama bağlantı dayanım değerleri Tablo 1’de
gösterildi. Yüzey iĢlemi uygulanan gruplarda kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksek bağlantı dayanım değerleri saptandı (p˂0.05).
En yüksek bağlantı dayanım değerleri Grup SM’de
tespit edildi (p˂0.001). Grup L ile Grup S arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p˂0.001), Grup
L ile Grup M arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü
(p˃0.001). Monomer ile birlikte mekanik yüzey iĢlemi
uygulanan (Grup SM ve Grup LM) grupların sadece
mekanik yüzey iĢlemi (Grup S ve Grup L) uygulanan
gruplardan anlamlı derecede yüksek makaslama
bağlantı dayanım değerleri gösterdiği istatiksel olarak
saptandı (p˂ 0.001).
SEM görüntüleri incelendiğinde; yüzey iĢlemi
uygulanan örneklerin yüzeylerinin kontrol grubundaki
örneklerden daha girintili çıkıntılı olduğu görüldü
(Resim 3 A,B,C,D,E,F,G). Grup M ise kontrol grubuna
yakın homojen bir görünüm sergiledi (Resim 3D). Grup
SM ve Grup LM’den alınan görüntülerde ise Grup S ve
Grup L’ye göre daha net ve temiz yüzeyler elde edildi
(Resim 3 E,F).
Örneklerin bağlantı baĢarısızlığının analizi
sonucunda; bağlantı değerlerinin yüksek olmasından
dolayı çoğunlukla koheziv ve karma tip kırılmaların
olduğu gözlendi (Tablo 2).
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aĢındırma, kumlama ve lazerle pürüzlendirme yüzey
modifikasyonu için kullanılan yöntemlerdir.15-17 Yüzey
modifikasyon iĢlemlerinin akrilik diĢ ile kaide arasındaki
bağlantı dayanımını azalttığına dair çalıĢmalar bulunmasına karĢın, yapay diĢ üzerindeki kalıntıları ortadan
kaldırdığı için bağlantı baĢarısını arttıracağına dair
çalıĢmalar da bulunmaktadır.3,18-21 Yapılan bazı
çalıĢmalarda yapay diĢlerin bağlantı yüzeylerinin farklı
partikül boyutlarında Al2O3 tozu ile kumlanmasının
bağlantıya olumlu etkisinin olduğu saptanmıĢtır.22,23
Farklı boyutlardaki partiküller farklı miktarda aĢındırmaya neden olmaktadır. Yüzeyde daha derin ve etkili
pürüzlülük meydana getiren büyük partikül boyutlarına
kıyasla küçük partikül boyutları akrilik yüzeyinde parlatma etkisine neden olarak daha düz bir yüzey oluĢturacaktır. Büyük partikül ile kumlamanın, bağlantı yüzey alanını, dolayısıyla yüzey enerjisini arttırarak daha
yüksek makaslama bağlantı değeri vereceği düĢünülmektedir.24 Farklı partikül boyutlarının bağlantı dayanımına etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada 50 ve 100
µm partikül boyutundaki Al2O3 kumlarının etkinliği karĢılaĢtırılmıĢtır. Kaide rezin tipi göz ardı edildiğinde her
iki partikül boyutunun yapay diĢ ile kaide arasındaki
bağlantı dayanımını arttırdığı, 100 µm Al2O3 kumunun
daha yüksek bağlantı dayanım değeri ortaya koyduğu bildirilmiĢtir.3 Bu çalıĢmada 100 µm’luk Al2O3
tozu ile kumlama yapılan örnekler kontrol grubuna
göre bağlantı dayanımını anlamlı Ģekilde arttırmıĢtır.
Kumlama iĢleminin hem yüzeyde pürüzlülük oluĢturması hem de artık mumu ortadan kaldırması nedeniyle
bağlantıyı arttırdığı düĢünülmektedir.
Kumlama iĢlemi gibi son yıllarda lazer ile
pürüzlendirme iĢlemi de akrilik rezinler üzerinde sıklıkla
tercih edilmektedir. Polimetil metakrilat (PMMA) ile
silikon esaslı yumuĢak astar örnekler arasındaki
bağlantı dayanımına lazer enerjisinin etkisinin
değerlendirildiği çalıĢmalarda; Er: YAG lazerin bağlantı
dayanımını arttırdığı,16 Nd:YAG ve KTP lazerin ise
bağlantı dayanımına etkisinin olmadığı belirtilmiĢtir.21
Nd:YAG, Er:YAG ve Ho:YAG lazerlerin PMMA
yüzeyindeki etkisinin değerlendirildiği diğer bir
çalıĢmada en etkin lazer sisteminin Er:YAG lazer
olduğu ileri sürülmüĢtür.25 Yapay diĢlere lazer
uygulanması ile ilgili sınırlı sayıda yapılan çalıĢmalardan
birinde; diĢ ile kaide arasındaki bağlantı dayanımına
etkisinin olduğu savunulurken,14 diğer çalıĢmada lazer
uygulamasının
bağlantı
dayanımına
katkısının
olmadığını belirtmiĢtir.26 Tugut ve ark.21 yaptıkları bir

Resim 3. Yüzey iĢlemleri sonrası SEM görüntüleri. A: Kontrol
grubu, B: Kumlama grubu, C: Lazer grubu, D: Monomer
grubu, E: Kumlama+monomer grubu, F. Lazer+monomer
grubu.
Tablo 1. Elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma
sonuçları
Grup

Ortalama değer Standart
(Mpa)
sapma
Kontrol
18.70a
1.47
Monomer
23.86b,g
.97
Kumlama
26.37c,h,j
.86
Lazer
23.12d,k,m
.78
Lazer+monomer
28.45e,n
4.24
Kumlama+monomer 31.70f,ı,l,o
1.65
Farklı harfler gruplar arasındaki istatistiksel farklılığı ifade
etmektedir. Pa-b,a-c,a-d,a-e,a-f˂0.001, pg-h,g-ı˂0.001, pj-k,j-l ˂0.001,
pm-n˂0.05, pm-o˂0.001. Diğer tüm karĢılaĢtırmalar için
p˃0.05’dir.

Tablo 2. Örneklerin bağlantı baĢarısızlığı analizi sonuçları
Grup

Kırılma tipi
Adeziv

Kontrol
Monomer
Kumlama
Lazer
Lazer+monomer
Kumlama+monomer
Toplam

2
0
0
1
0
0
3

Koheziv

Karma

Toplam

6
8
8
7
10
10
48

2
2
2
3
0
0
9

10
10
10
10
10
10
60

TARTIġMA
Akrilik rezin yapay diĢler üzerine uygulanan
farklı yüzey iĢlemlerinin kaide materyali ile yapay diĢ
arasındaki
bağlantıyı
etkilemeyeceği
yönündeki
çalıĢmanın hipotezi reddedilmiĢtir.
Kaide rezininin tipi, polimerizasyonun Ģekli,
muflalama aĢaması, akrilik diĢ materyali, yapay diĢin
bağlantı yüzeyindeki modifikasyonlar ve uygulamalar
akrilik diĢ ile kaide materyali arasındaki bağlantıyı
etkileyen önemli parametrelerdir. Oluk hazırlama,
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çalıĢmada silikon astar malzemesi ve akrilik kaide
arasındaki bağlantıyı arttırmak amacıyla 10 Hz, 300 mJ
ve 3W Er:YAG lazer enerjisi kullanmıĢ ve yüksek
bağlantı değerleri elde etmiĢlerdir. Aynı Ģekilde Akın ve
ark.26 aynı parametreleri akrilik diĢ ile kaide bağlantısını arttırmak amacı ile kullanmıĢlardır. Bu çalıĢmada,
önceki çalıĢmalar ile aynı lazer parametreleri ile
pürüzlendirilen örneklerin bağlantı dayanımlarının
kontrol grubundaki örneklerden yüksek olduğu,
monomer uygulanan örnekler ile arasındaki farkın ise
anlamlı olmadığı görülmüĢtür. Lazer çalıĢmalarındaki
farklılıkların uygulama prosedürlerindeki farklılıklardan
kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.
Akrilik rezinlerin muflalama aĢamasından önce
uygulanan metil metakrilat (MMA) yapay diĢteki
PMMA’ı çözerek kaide materyalinin polimerinin bağlanmasını sağlayacak serbest çift bağlar ortaya çıkarır.
Polimerizasyon aĢamasında ise diĢ yüzeyinde oluĢan
bu polimer halkaları kaide polimeri ile ağ oluĢturur ve
yapay diĢ ile kaide materyalinin bağlantı dayanımı
artar. Yüksek dayanımlı akrilik diĢlerde bile monomer
uygulandığında bağlantı dayanımının arttığı saptanmıĢtır.9,19,27-29 Monomer uygulaması için belirli bir prosedür bulunmamaktadır. Yapılan çalıĢmalarda farklı
uygulama süreleri kullanılmıĢtır.28-31 Barbosa ve ark.30
60 ile 180 saniye monomer uygulamasını karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında 60 s uygulanan örneklerde
yapay diĢ ile akrilik kaide rezini arasındaki bağlantı
dayanım
değerlerinin
daha
yüksek
olduğunu
saptamıĢlardır. Bu çalıĢmada, monomer uygulanan
örneklerde kontrol grubundaki örneklerden daha
yüksek bağlantı dayanım değerleri elde edilirken,
kumlama grubundaki örneklerden daha düĢük değerler
saptanmıĢtır. Monomer ile mekanik yüzey iĢlemlerinin
karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada; kumlama, oluk hazırlama
ve monomer uygulamasının bağlantı dayanımına etkisi
karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre kumlama yapılan örneklerin bağlantı dayanımları monomer uygulamasına
göre yüksek değerler vermiĢtir.32 Nishigawa ve ark,33
farklı yüzey iĢlemleri uygulayarak yapay diĢ ile kaide
materyali arasındaki bağlantı dayanımını karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında; kumlama ile primer uygulaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olmamasına rağmen, primerin kumlama ile kombine
kullanılmasının bağlantı dayanımında anlamlı farklar
oluĢturacağını ifade etmiĢlerdir. Bahrani ve Khaledi34
aĢındırma, aĢındırma+monomer, kumlama uygulanmıĢ diĢ yüzeylerinin ısı ile sertleĢen kaide materyaline
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bağlantısını değerlendirmiĢlerdir. AĢındırma+monomer
uygulanan diĢlerin bağlantı dayanım değerlerinin daha
yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir. Mekanik iĢlemlerden
sonra monomer uygulaması ile yüzeyde kalan tortu ve
pisliklerin tamamen temizleneceğini belirtmiĢlerdir. Bu
çalıĢmada, monomerin kumlama ile kombine Ģekilde
kullanıldığı örneklerde önceki çalıĢmayı desteleyecek
Ģekilde en yüksek bağlantı dayanım değerleri elde
edilmiĢtir. Lazer grubu ile lazer+monomer grubu, kumlama ile kumlama+monomer grubu arasında bağlantı
dayanım değerleri açısından istatistiksel olarak fark
olması; mekanik iĢlem uygulanmıĢ yüzeylerin monomer ile daha iyi ıslandığı ve dolayısıyla rezin polimer ile
daha iyi bağlantı sağladığını göstermektedir.
Yapılan çalıĢmanın bazı limitasyonları bulunmaktadır. Örneklere yaĢlandırma yapılarak uzun dönem bağlantı baĢarı ile ilgili fikir sahibi olunabilir. Ayrıca farklı diĢ ve kaide materyalleri kullanılarak çalıĢma
daha kapsamlı bir Ģekilde değerlendirilebilir.
SONUÇLAR
1. Yüzey iĢlemleri yapay diĢler ile akrilik kaide rezini
arasındaki bağlantı dayanımını arttırmıĢtır (p˂0.05).
2. Mekanik yöntemlerle birlikte monomer uygulanması
yapay diĢler ile akrilik kaide materyali arasındaki
bağlantıda daha etkili sonuçlar vermektedir
(p˂0.05).
3. Er:YAG lazer uygulaması yapay diĢ ile akrilik kaide
rezini arasındaki bağlantı dayanımını arttırmak için
alternatif bir yüzey iĢlemi olarak kullanılabilir.
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