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ÖZET    

Yağlı D. Yüzeyi Đşlem Görmüş Doku Düzenleyici Materyallerin Çeşitli Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş 

Tedavisi ABD. Doktora Tezi. Đstanbul. 2012. 

Çalışmamızda yüzey örtücü ajan uygulama ve değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlama 

işlemlerinin doku düzenleyici materyallerin (Coe-Comfort, F.I.T.T., Visco-gel) zamana 

bağlı (0, 1, 3, 7, 14, 21 ve 28 gün) dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişimlerine 

etkilerinin in vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Üretici firma talimatına uygun 

olarak hazırlanmış (C-F-V) ve değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış (C’-F’-V’) 

doku düzenleyici materyallere Monopoly (M) ve Palaseal (P) yüzey örtücü ajanlar 

uygulanarak 18 örnek grubu oluşturulmuştur. Dinamik viskoelastisite ölçümlerinde, 

manyetik itici yataklı reometre cihazında örneklerin depolama modulusu (G’), 

kaybedilen modulus (G’’) ve kayıp tanjant (tanδ) değerleri hesaplanmıştır. Zamana 

bağlı çizgisel boyutsal değişim dijital kumpas kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Kolmogorov-Smirnov Test, Kruskal Wallis Varyans Analizi, Mann-Whitney U Test 

kullanılarak p≤0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında FM, F’M, VM ve V’M gruplarının F, F’, V 

ve V’ gruplarına göre daha düşük G’ ve G’’ değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. C’ 

ve V’ gruplarının C ve V gruplarına göre daha yüksek G’, G’’ ve daha düşük tanδ 

değerlerine, F’ grubunun ise F grubuna göre daha düşük G’, G’’ ve daha yüksek tanδ 

değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. FM, F’M, VM ve V’M gruplarının F, F’, V ve V’ 

gruplarına göre genel olarak daha yüksek boyutsal değişim oranlarına sahip olduğu 

saptanmıştır. C’ ve V’ gruplarının C ve V gruplarına göre daha düşük boyutsal değişim 

oranlarına, F’ grubunun ise F grubuna göre daha yüksek boyutsal değişim oranına sahip 

olduğu saptanmıştır. Palaseal yüzey örtücü ajanın örnek gruplarının tümünde dinamik 

viskoelastisite ve boyutsal değişim değerlerine etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işlemi ve toz/likit oranlarındaki değişim doku 

düzenleyici materyallerin dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişim değerlerini 

etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler :  Yumuşak astar materyalleri, doku düzenleyiciler, yüzey örtücü 

ajan, dinamik viskoelastisite, boyutsal değişim 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 15278 
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ABSTRACT 

Yağlı D. The Evaluation of Various Properties In Surface-Sealed Tissue Conditioners. 

Đstanbul University, Institute of Health Science, Department of Prosthodontics. Doctoral 

Thesis. Đstanbul. 2012. 

In this in vitro study, effect of surface-coated agent application and altered 

powder/liquid ratio preparation to tissue conditioners (Coe-Comfort, F.I.T.T., Visco-

gel) on dynamic viscoelasticity and dimensional changes with time (0, 1, 3, 7, 14, 21 

and 28 days) was evaluated. 18 groups, consisting of Monopoly (M) and Palaseal (P) 

surface-cotaed agents were applied tissue conditioners with prepared in accordance with 

manufacturers’ recommendations (C-F-V) and altered powder/liquid ratios (C’-F’-V’), 

were manufactured. Storage modulus (G’), loss modulus (G’’) and loss tangent (tanδ) 

values of samples were calculated by magnetic bearing rheometer in dynamic 

viscoelasticity test. The linear dimensional changes with time of samples were 

evaluated using a digital caliper. Kolmogorov-Smirnov Test, Kruskal Wallis Test, 

Mann-Whitney U Test were used for statistical analyses (p≤0.05). FM, F’M, VM and 

V’M groups had lower G’ and G’’ values compared with F, F’, V and V’ groups in all 

time periods. C’ and V’ groups had higher G’, G’’ and lower tanδ values compared with 

C and V  groups. F’ group had lower G’,G’’ and higher tanδ values compared with F 

group. FM, F’M, VM and V’M groups generally had higher dimensional changes 

compared with F, F’, V and V’ groups. C’ and V’ groups were showed lower 

dimensional changes compared with C and V groups. F’ group was showed higher 

dimensional changes compared with F group. No effect of Palaseal on dynamic 

viscoelasticity and linear dimensional changes of all sample groups was obtained. 

Application of Monopoly coating agent and preparation of altered powder/liquid ratio 

effect dynamic viscoelasticity and linear dimensional change values of tissue 

conditioners.  

Key Words: Soft liners, tissue conditioners, surface coating agent, dynamic 

viscoelasticity, dimensional stability 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

1.1. Araştırma Konusunun Tanımı 

Dokuların devamlılığının ve bütünlüğünün korunması protez yapımında yerine 

getirilmesi gereken en temel şarttır. Başarı; bir bütün olarak, uygulanan protezin 

estetiğine, fonksiyonuna ve doku uyumuna bağlıdır (27,41,120,121,126,133). 

Yumuşak ve sert dokuların sağlıklı olabilmeleri, devamlılıklarını 

koruyabilmeleri için gelen basıncın fonksiyonel sınırlar içinde aralıklı ve kısa süreli 

olması gerekir (27,41,110,120,121,126,160,177,200). Böylece kan dolaşımı uyarılmış, 

kemik dokusunda yeni kemik yapım faaliyeti arttırılmış olur (110,120,200).  

Đdeal şartlarda çiğneme kuvveti periodontal ataşmanlarla kemiğe tutunmuş dişler 

aracılığıyla çene kemiğine iletilirken, çeşitli nedenlerle tam veya kısmi dişsiz hale 

gelmiş hastalarda çiğneme kuvveti mukoza ve yapay dişler aracılığı ile çene kemiğine 

iletilmektedir (24,39,41,49,51,110,120,123,177,200). Doku fonksiyonlarındaki bu 

değişimin sonucunda çiğneme etkinliği azalmakta, ağız mukozasına gelen çiğneme 

kuvvetinin artmasıyla bu dokularda patolojik değişikliklerin görülme olasılığı artmakta 

ve oluşan aşırı stres mukozanın travmatik ülserasyonuna ve kemik rezorpsiyonuna 

neden olmaktadır (27,51,110,186,200). Bu gibi durumlarda protez üzerine gelen 

çiğneme kuvvetlerinin destek dokulara eşit dağılmasını sağlamak amacıyla kaide 

plağının doku yüzeyine yumuşak astar maddeleri uygulanabilmektedir 

(3,4,8,9,11,21,24,39,49,60,91,104,123,124,131,151,152,173,186,203). 

Yumuşak astar maddelerinin kullanılmasındaki temel fikir, materyal deforme 

olurken maddenin reziliensine bağlı olarak enerji absorbe edebilmesidir. Böylece klinik 

olarak enerji, protezin altında kalan ağız içi destek dokular tarafından değil, yumuşak 

astar materyali tarafından absorbe edilmektedir (8,11,24,49,52,91,151,152,186,203). 

Yumuşak astar materyalleri Polimerizasyon şekillerine göre (8,9,24,49,177); 

oda sıcaklığında polimerize olan ve ısı ile polimerize olanlar, Kimyasal yapılarına göre 

(3,4,11,13,21,24,39,131,173); doğal kauçuk ve türevleri, polivinil reçineler, akrilik 

esaslı kopolimerler, silikon elastomerler, hidrofilik polimerler, poliüretanlar ve 

polisülfazinler  olarak sınıflandırılmaktadır.  

Yumuşak astar materyallerini kullanım amaçlarına göre uzun süreli ve kısa 

süreli kullanılan yumuşak astar materyalleri olarak sınıflamak mümkündür 

(3,4,11,21,24,39,118,131,173). Uzun süreli yumuşak astar materyalleri “daimi yumuşak 
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astar materyalleri” olarak, kısa süreli yumuşak astar materyalleri ise “doku 

düzenleyiciler” olarak da  adlandırılabilmektedir (4,11,39,131,173). 

Doku düzenleyici materyaller protez üzerine gelen kuvvetleri alveol kretleri 

üzerinde daha dengeli dağıtmak amacıyla protezin iç yüzeyine geçici olarak uygulanan, 

böylece ağız dokularının sağlıklı duruma gelmelerini sağlayan materyallerdir 

(4,9,21,24,33,39,52,57,60,65,67,76,91,124,131,132,134,166,173,176,177,196,212,218).  

Doku düzenleyici materyallerin öncelikli görevlerinden biri uyumsuz 

protezlerden zarar gören ağız dokularını eski sağlığına kavuşturmaktır. Bu materyaller 

sayesinde hasta eski protezi yenileninceye kadar veya daimi astarlama işlemi 

yapılıncaya kadar eski protezini daha rahat bir şekilde kullanabilmektedir 

(4,9,21,24,33,39,57,131,173,176,177,218).  

Doku düzenleyici materyallerin uyumunu yitirmiş protezlerin neden olduğu 

yumuşak doku tahrişlerinin iyileştirilmesinde kullanılmalarının yanı sıra son yıllardaki 

yayınlarda hareketli protezlerin yapımında fonksiyonel ölçü maddesi olarak da 

kullanımlarının mümkün olduğu bildirilmektedir (4,9,21,39,57,131,132,133,134, 

196,212). 

Diş hekimleri klinik amaçları doğrultusunda, doku düzenleyici materyallerin 

toz/likit oranlarını değiştirerek materyallerin jelasyondan sonraki fiziksel özelliklerini 

kontrol edebilmektedirler (95,140,142-144,149,155). Diğer yandan; bazı üretici firmalar 

farklı klinik uygulamalar için doku düzenleyici materyallerin toz/likit oranlarında 

değişiklik yapılmasını önermektedirler (142-144,155). Ancak bu materyallerin jelasyon 

boyunca oluşan akışkanlık özellikleri ve jelasyondan sonraki viskoelastik özellikler 

değiştirilmiş toz/likit oranlarından etkilenmekte ve klinik olarak uygulanabilir toz/likit 

oranlarının sınır değerlerinin iyi incelenmesi ve belirlenmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır (142,144). 

Doku düzenleyicilerin jelasyon özellikleri ve jelasyondan sonraki viskoelastik 

özellikleri zamana bağlı olarak farklılık göstermektedir 

(4,33,39,52,57,91,95,132,134,142,151,173,177,196,212). Ağıza uygulanmasından 3-4 

gün sonra doku düzenleyici materyallerde bulunan etil alkolün ağız ortamına salınımı ve 

materyalin tükürükten su absorbe etmesi nedeniyle jelasyondan sonraki viskoelastik 

davranışlarını, yüzey özelliklerini ve boyutsal stabilitelerini değiştirmektedir 

(52,91,95,132-134,139,142,147,151,175). Diğer yandan; doku düzenleyici materyallerin 

ağız içerisinde fonksiyon görme süresinin uzatılması için literatürde; yüzeylerine çeşitli 
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kaplama ajanlarının uygulanabileceğini bildiren araştırmalar da bulunmaktadır 

(17,30,48,62,71,82,128,195).  

Ancak doku düzenleyici materyallerde yüzey örtücü ajan uygulamaları ile ilgili 

yapılan araştırma sayısı sınırlıdır ve bu araştırmalarda doku düzenleyici materyallerin 

zamana bağlı viskoelastik davranışları sadece statik olarak incelenmiştir 

(71,82,128,195).  

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı; 

• Đki farklı yüzey kaplama ajanı uygulama işleminin, üretici firma talimatlarına 

göre hazırlanan doku düzenleyici materyallerde dinamik viskoelastik 

davranışlar ve boyutsal değişimlere etkisini, 

• Đki farklı yüzey kaplama ajanı uygulama işleminin, değiştirilmiş toz/likit 

oranlarında hazırlanan doku düzenleyici materyallerde dinamik viskoelastik 

davranışlar ve boyutsal değişimlere etkisini, 

• Toz/likit oranlarındaki değişimin, doku düzenleyici materyallerde dinamik 

viskoelastik davranışlar ve boyutsal değişimlere etkisini, 

• Materyal tipinin doku düzenleyici materyallerde dinamik viskoelastik 

davranışlar ve boyutsal değişimlere etkisini incelemektir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Tarihçe 

Uyumsuz protezlerin yumuşak dokularda enflamasyon ve ödeme yol açtığını 

1921 yılında bildiren Hall, bunun nedenini ölçü alınması sırasında yumuşak dokuların 

deplase olmasına bağlamıştır. Hastaların protezlerini 48-72 saat kullanmamaları halinde 

zedelenmiş dokuların normale dönebildiğini göstermiş ancak sorunun çözümüne 

yönelik olarak yeni bir ölçü yöntemi tanımlamamıştır (73). 

1951 yılında Schultz mukozanın fonksiyon halindeki ölçüsünü alabilmek 

amacıyla protezlerin doku yüzeyine mum uygulamış ve besleme öncesi mumlu 

protezleri birkaç saat hastalara kullandırmıştır (188). 

1957’de Lytle ve 1959’da Boos zedelenmiş ağız dokularının protetik tedavi 

öncesi iyileştirilmesinin önemine değinmişlerdir (16,121). 

Doku düzenleyici materyaller 1959’da bir plastik yapımcısı tarafından diş 

hekimliğine sunulmuştur. Hastaların protezsiz kalmalarını önlemek amacıyla 

zedelenmiş yumuşak dokuların sağlıklı duruma dönmesini sağlayan “iyileştirici” veya 

“düzenleyici” materyallerin kullanımı ilk olarak 1961’de Chase tarafından tam 

protezlerin astarlanmasında kullanılmıştır (33). Daha sonraki yıllarda doku düzenleyici 

materyaller kötü uyumlu protezlerin neden olduğu yumuşak doku tahrişlerinin 

iyileştirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır (132,176,212,218).  

1972 yılında Starcke doku düzenleyici materyalleri fonksiyonel ölçü materyali 

olarak kullanmış ve bu materyallerin iyi bir fonksiyonel ölçü materyali olduklarını 

bildirmiştir (196). 1978’de McCarthy doku düzenleyici materyallerin kimyasal 

yapılarını ve davranış özelliklerini incelemiş ve bazı doku düzenleyici materyallerin 

fonksiyonel ölçü maddesi, bazı doku düzenleyici materyallerin ise iyileştirici olarak 

daha iyi sonuç verdiğini belirtmiştir (132).   

2.2. Doku Düzenleyicilerin Yapısı 

Günümüzde doku düzenleyiciler birçok klinik uygulama alanı bulunmasından 

dolayı diş hekimliğinde sıklıkla kullanılmaktadırlar (4,9,21,57,59,66,117,131-

4,177,215). Đlk üretimden itibaren piyasada farklı firma adlarıyla çeşitli doku 
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düzenleyici materyaller bulunmaktadır. Bu maddelerin bazıları Tablo 2.1’de 

gösterilmektedir (111). 

Tablo 2-1: Çeşitli doku düzenleyici materyallerin ticari isimleri ve üretici firma adları 

Marka adı Üretici firma 

Coe-Comfort  GC America Inc.,Chicago, Illinois, USA 

Coe-Soft GC America Inc., Alsip, Illinois, USA 

Denture Soft II Kamemizu Chem., Osaka; Japan 

Fit Softer Sankin Industry Co. Ltd., Osaka, Japan 

F.I.T.T. Syborn/Kerr, Romulus, Michigan, USA 

Fixo-Gel Int. Dental Surgical, Weybridge, UK 

GC Soft Liner GC Corp., Tokyo, Japan 

Hi-Soft Shofu Inc., Kyoto, Japan 

Hydro-Cast Kay-See Dental Co.,Kansas City,USA 

Lynal LD Caulk Dentsply Int., Milford, USA 

Shofu Tissue Conditioner Shofu Inc., Kyoto, Japonya 

Softone Harry J Bossworth Co., Chicago,USA 

Sr-Ivoseal Ivoclar AG, Schaan, Liechtenstein  

Tempo Lang Dental Mfg. Co., Philadelphia, USA 

Visco-gel De Trey/Dentsply Ltd., Weybridge, UK 

 

Doku düzenleyici materyaller klinik uygulama için genellikle toz ve likit olarak 

ticari kullanıma sunulmaktadırlar (23,93,94,97,171). Üretici firmaların önerisine göre 

ağırlık olarak toz/likit oranı genel olarak 0,8 ile 2,0 arasında değişmektedir (142,144).  
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Doku düzenleyicilerin toz kısımlarının ana maddesi polietil metakrilat (PEMA) 

veya benzeri bir kopolimeridir (23,93,94,171). PEMA polimeri amorf yapıdadır. 

Polimer zincirleri gelişigüzel birbiri içine girmiş şekilde olup, yapı içindeki polimer 

molekülleri ve segmentleri sürekli hareket halindedir (97,111). Polimer tozlarının 

moleküler ağırlıkları 1,7x105 ile 5,3x105 arasında değişmektedir (157).  

Doku düzenleyicilerin likit yapısının hacim olarak % 4-20’lik bölümünü çözücü, 

% 85-90’lık bölümünü plastikleştirici, geri kalan kısmını ise koku ve tat verici ajanlar 

oluşturmaktadır (23,93,94,171).  

Polimerler, çözücüler ve plastikleştiriciler ile etkileşime girerek elastiklik 

özelliği kazanabilmektedir. Bu durumda küçük çözücü molekülleri polimer içine diffuze 

olmakta ve etkileşim derecesine bağlı olarak polimer belli miktarda çözücü absorbe 

ederek jel haline gelmektedir. Böylece jel halindeki polimerler elastik davranış 

sergilemektedir (133,218). Doku düzenleyici materyallerde akrilik reçineyi jel haline 

getirebilmek amacıyla çözücü olarak etanol (EtOH) kullanılmaktadır (23,92-

94,133,149,171).  

Polimerlerin “camsı geçiş sıcaklığı (Tg)” olarak adlandırılan karakteristik bir 

sıcaklık derecesi vardır. Bu sıcaklığın altında polimer zincirlerinin hareket edecek 

enerjiye sahip olmamaları nedeniyle malzeme sert ve kırılgan bir yapıdayken, camsı 

geçiş sıcaklığının üzerinde polimer zincirleri moleküler düzeyde hareket etmekte ve 

malzeme sert ve kırılgan yapıdan elastik yapıya dönüşmektedir (4,20,111,222). 

Plastikleştirici maddeler polimer yapıya ilave edildiğinde Tg’yi düşürmekte ve 

böylece polimer yapıya elastiklik özelliği kazandırmaktadır (4,24,69,97,111). Doku 

düzenleyici materyallerde temel olarak; dibutil fitalat, butil fitalat y-butil glisolat, 

benzil benzoat yapısında plastikleştiriciler kullanılmaktadır. Đdeal bir plastikleştiricinin 

toksik olmaması, yanmaz olması, etkisini uzun süre devam ettirebilmesi ve tatsız olması 

gerekmektedir (23,24,93,94,147,149,171).  

Doku düzenleyici materyaller plastikleştirici tipine (95,140,146), likidinde 

çözücü içermesi veya içermemesine (95,140,146), toz/likit oranına (140,146,155), 

polimer tozunun partikül büyüklüğüne (172) ve moleküler ağırlığına (94,140,146) göre 

bir üründen diğerine değişiklik gösterebilmektedir. 
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Diş hekimleri klinik amaçları doğrultusunda, doku düzenleyici materyallerin 

toz/likit oranlarını değiştirerek materyallerin jelasyondan sonraki fiziksel özelliklerini 

kontrol edebilmektedir (95,140,142-144,149,155). Diğer yandan; bazı üretici firmalar 

farklı klinik uygulamalar için toz/likit oranlarında değişiklikleri de önermektedir (142-

144,155). 

2.3. Doku Düzenleyici Materyallerin Davranış Özellikleri 

Doku düzenleyiciler oda ısısında polimerize olan akrilik esaslı yumuşak astar 

materyalleri grubuna girmektedir. Akrilik esaslı olan daimi astar materyalleri çapraz 

bağlanma reaksiyonu ile sertleşirken; doku düzenleyiciler çapraz bağlanma reaksiyonu 

ile değil, jel formasyonu ile belirli bir sertliğe ulaşmaktadırlar (22,24,69,93,171,220). 

Doku düzenleyici materyallerin ilk karıştırıldıktan sonra sertleşme aşamasına 

kadar geçirdikleri evreler 5 faz altında incelenmektedir: 

Faz 1- Đlk karıştırma: Akışkan bir likit halindedir 

Faz 2- Viskozitenin artması: EtOH ve plastikleştirici girişi 

Faz 3-Jelasyon fazı 

Faz 4- Elastik faz: EtOH kaybı ve su absorbsiyonu 

Faz 5- Klinik olarak kötü bir hale gelme: Sert, pürüzlü ve lekelenmiş yüzey 

(23,132,135) 

Doku düzenleyici materyaller karıştırma işleminden hemen sonra başlangıçta 

solüsyon halinde akmaktadır (Faz 1). Materyalin başlangıçtaki akma özelliği çalışma 

zamanını belirlemekte ve ağız mukozası ile protez yüzeyi arasındaki uyumu 

etkilemektedir. EtOH’ün emilmesi ile toz partikülleri şişer, Van der Waals kuvvetlerinin 

bozulması ile polimer zincirleri açılır. Açılan polimer zincirlerinin arasındaki boşluklara 

plastikleştiriciler girer. Bu aşamada viskozite giderek artmaktadır (Faz 2) (23,132). 

Madde 2-3 dakika içinde ağıza yerleştirilebilecek şekilde yeterince visköz hale 

gelir ve 15-20 dakika içinde de jelleşme gerçekleşir. Karıştırılan materyalin jel haline 

dönmesinde önemli bir faktör EtOH’ün PEMA’a olan ilgisidir. Materyalde 

plastikleştirici polimere güçlü bir şekilde bağ yapmamakta, komşu zincirler arasındaki 

kuvvetleri azaltarak polimer matriksi içinde dağılmaktadır. Bu durum Tg’yi düşürerek 

polimer zincirlerinin daha hareketli hale gelmesine olanak tanımaktadır. Böylece 

materyal daha esnek olmaktadır (23,132,135). 
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Jelleşme gerçekleşirken materyalin akma oranı azalır, viskozite katsayısı artar ve 

jel katılaşmaya başlar (Faz 3). Kaşık veya protez içerisinde ağza yerleştirilen materyal 

elastik bir yapı kazanmaya başlar (Faz 4). Bu aşamada doku düzenleyici materyalde 

EtOH kaybı, su absorbsiyonu ve plastikleştirici kaybını içeren 3’lü olaylar dizisi ortaya 

çıkar (23,132,135). 

Materyal sıvı ortama daldırıldıktan sonra, EtOH kaybı başlar ve EtOH’ün 

tamamı tükeninceye kadar devam eder. Polimer ile plastikleştirici ajan arasındaki bağ 

güçsüz olduğu için ağza yerleştirilen maddeden plastikleştirici çıkışı olur. Bu arada 

polimerde su absorbsiyonu gözlenir. Başlangıçta EtOH kaybı su absorbsiyonundan fazla 

olduğu için sertlikte artış gözlemlenir. Daha sonra su absorbsiyonu artar ve bir miktar 

yumuşama olur. EtOH ve plastikleştirici sürekli olarak tükrüğe geçerken su 

absorbsiyonu dengeye erişir ve bundan sonra materyalin sertleşmesi devamlı olarak 

ilerler (23,132,135). 

Đlk üç faz (Faz 1 ,2, 3) 15-20 dakikada tamamlanır. Faz 4 ise farklı ürünlerde 

farklı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Klinik olarak bu süre bir hafta ile bir ay arasında 

değişebilmektedir. Ortalama olarak iki hafta süren 4. fazda sertleşme artarak devam 

eder. 5. Fazda ise materyal protez kaidesinden ancak mölleme ile ayrılabilir. Zamanla 

sertleşen jelde yüzey giderek granüler şekil alır ve materyalin mukoza ile ilişkisi zararlı 

hale gelir (132,135). 

2.4. Đdeal Bir Doku Düzenleyici Materyalde Đstenen Özellikler 

Doku düzenleyici bir materyalin ideal özellikleri aşağıdaki maddeleri 

içermelidir: 

• Ağız dokularına irritan ve toksik olmamalıdır 

• Hastaların konforu için yeterli yumuşaklıkta olmalıdır 

• Sürekli olarak elastik kalmalıdır 

• Protez kaidesine yapışmalı ve ağızda da bu durumu devam ettirmelidir 

• Su emilimi düşük miktarda olmalıdır 

• Tükürük tarafından ıslanabilmelidir 

• Candida albicans gelişimine izin vermemelidir 
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• Elle çalışma, fırçalama gibi işlemlerde yeterli dayanıklılıkta olmalıdır 

• Kolay lekelenmemeli, kolay temizlenebilmeli ve protez temizleyicilerinden 

etkilenmemelidir (4,39). 

2.5. Doku Düzenleyici Materyallerin Endikasyonları 

Doku düzenleyiciler; uyumu bozulmuş hareketli protezlerin altındaki dokuların 

iyileştirilmesinde (4,9,21,24,33,39,52,57,60,65,67,76,91,124,131,132,134,166,173,176, 

177,196,212,218), fonksiyonel ölçü alımında ölçü maddesi olarak (4,9,21,39,57,131-

134,196,212) ve uyumu bozulmuş protezlerin geçici besleme işlemlerinde 

(4,9,21,24,33,39,57,131,173,176,177,218) kullanılmaktadır. Ayrıca implant cerrahisi 

sonrasında implant üzerine gelen yükün hafifletilmesinde (36,83,115,189), çene 

ilişkilerinin kaydında (4,9,66,177,215), obturatör uygulamalarında (47, 

107,168,184,225), protez vuruklarının belirlenmesinde (4,66,177) ve nötral zonun 

teşhisinde (59,117,127) de kullanılmaktadır. 

2.5.1. Dokuların Đyileştirilmesi 

Uyumu bozulan protezlerin destek dokuları olumsuz yönde etkiledikleri bilinen 

bir gerçektir. Bu durum daha çok mukozada deformasyon ve enflamasyon olarak 

kendini gösterir (41,111). 

Protez kaide plağını destekleyen mukozanın lokal veya genel kronik iltihabına 

“protez stomatiti” denir. Protez stomatiti hiperemiden başlayıp, diffuz hiperemi ve 

papiller hiperplaziye kadar varan lezyonlar şeklinde kendini göstermektedir 

(5,12,15,88,156). Yumuşak dokulardaki bu deformasyon ve enflamasyon protez bakımı 

yetersizliğinin (112,174) yanı sıra, uyumu bozulmuş protezlerin uyguladığı travmadan 

(12,28,122) da kaynaklanabilmektedir. 

Kimi araştırmacılar (43,89,181,210) protez stomatitinde etkili olan mikrobiyal 

faktörün Candida Albicans olduğunu belirtirken, Candida albicans dışında farklı 

mikroorganizmaların da protez stomatitinde etkili olduğunu bildiren araştırmalar da  

bulunmaktadır (5,46,58,114,204). 

Doku düzenleyici materyaller protez stomatiti varlığında dokulara gelen yükün 

hafifletilmesi, eşit olarak dağıtılması ve böylece mukozal dokuların normale dönmeleri 

amacıyla kullanılmaktadırlar (4,9,21,24,33,39,52,57,60,65,67,76,91,124,131, 
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132,134,166,173,176,177,196,212,218). 

Dokuların iyileştirilmesi için doku düzenleyici materyaller devamlı düşük 

kuvvet altında yüksek akışkanlık ve yumuşaklık özelliklerine sahip olmalı ve bu 

başlangıç özelliklerini sürdürebilmelidir (142). 

Doku düzenleyici materyallerin dokuları iyileştirme amacıyla kullanımı protez 

kenarları ve kaide plağı uyumunun uygun olmadığı durumlarda endikedir. Dikey 

boyutun düşük olduğu veya aşırı hiperplazik dokular, papiller hiperplazi ve epulis gibi 

durumların varlığında doku düzenleyicilerin kullanımı kontrendike olabilmektedir 

(108,212). 

Dokuların doku düzenleyici materyal kullanılarak iyileştirilmesine karar 

verildiğinde hastanın kullanmakta olduğu protezin kaide plağı konturlarının, okluzal 

dikey boyutunun ve çeneler arası ilişkisinin doğru ve uygun olduğundan emin 

olunmalıdır (108,212). 

2.5.2. Fonksiyonel Ölçü Materyali Olarak Kullanımı 

Doku düzenleyici materyaller uyumunu yitirmiş protezlerin neden olduğu 

yumuşak doku tahrişlerinin tedavisinde kullanılmalarının yanı sıra fonksiyonel ölçü 

maddesi olarak da kullanımlarının mümkün olduğu bildirilmektedir 

(4,9,21,39,57,131,132,133,134, 196,212). 

Fonksiyonel ölçü materyal olarak kullanılacak doku düzenleyici bir materyal; 

• Fonksiyon boyunca protezi destekleyen dokuların kaydına izin verecek kadar 

akışkan olmalı 

• Ağızdan ve modelden ayrıldığı zaman boyutsal stabilitesini koruyabilmeli 

• Model materyalleri ile etkileşime girmemelidir (32,142,145). 

Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların çoğu doku düzenleyici materyaller ile 

alınmış fonksiyonel ölçülerde distorsiyon oluşumunu engellemek için sert alçı 

dökülmeden önce en az 24 saat ağız içinde tutulması gerektiği belirtilmektedir 

(68,145,147,175,199). 

Bu özellik doku düzenleyici materyallerin boyutsal stabiliteleri üzerinde de 

etkilidir. Dolayısıyla ölçü alındıktan sonra en kısa zamanda model elde edilmesi 

gerekmektedir. Araştırmacılar doku düzenleyici materyaller ile alınan fonksiyonel 
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ölçülerin ölçü ağızdan çıkarıldıktan sonra en geç 2 saat içerisinde dökülmesi gerektiğini 

bildirmektedirler (96,180,199). 

2.5.3. Geçici Besleme Materyali Olarak Kullanımı 

Doku düzenleyici materyaller yeni protez yapımından önce travmaya neden olan 

eski protezlerin bir süre daha ağızda fonksiyon görebilmesini sağlamak amacıyla 

kullanılırlar. Bu şekilde hasta eski protezi yenileninceye kadar veya daimi astarlama 

işlemi yapılıncaya kadar eski protezini daha rahat bir şekilde kullanabilmektedir 

(4,9,21,24,33,39,57,131,173,176,177,218). 

Doku düzenleyici materyaller geçici besleme işlemlerinde kullanıldığı 

durumlarda; 

• Çiğneme kuvvetlerini absorbe edebilmesi için plastik deformasyon 

sergilememeli ve elastik olmalı  

• Dikey boyut değişimini engellemek amacıyla düşük akışkanlık özelliğinde 

olmalı ve başlangıç özelliklerini sürdürmelidir (142). 

2.5.4. Obtüratörlerle Kullanımı 

Doku düzenleyici materyaller geçici olarak obtüratörlerin yüzeylerine 

yerleştirilmesi ve defekt bölgesine komşu bölgelerin fonksiyonel ölçülerinin 

alınmasında kullanılmaktadır (47, 107,168,184,225). 

2.5.5. Đmplant Uygulamalarında Kullanımı 

Doku düzenleyici materyaller implant uygulamalarında operasyon sonrası eski 

protezlerin kullanılabilmesini sağlamak ve yeni uygulanan implantlara protezin üzerine 

gelen yüklerin tamamının iletilmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Đmplant 

uygulamalarından sonraki iyileşme sürecinde en az 3 ay süre ile olmak üzere hastaların 

protezlerinin doku düzenleyici materyaller ile astarlanmış olarak kullanılması gerektiği 

bildirilmektedir (36,83,115,189). 

2.5.6. Nötral Alanın Belirlenmesi 

Nötral alanı teşhis etmek ve protezin cilalı yüzeylerini oluşturabilmek için dil, 

dudak ve yanaklar tarafından yapılan yatay kuvvetler karşısında şekillenebilecek bir 

materyalin kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla doku düzenleyici materyaller nötral 

alanın belirlenmesinde kullanılabilmektedir (59,117,127). 
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2.5.7. Vuruk ve Aşırı Basınç Alanlarının Belirlenmesi 

Doku düzenleyici materyaller hastanın protezi ile ilgili problemlerinin teşhisinde 

güçlük çekildiği durumlarda  protezler doku düzenleyici materyaller ile astarlanarak 

ertesi gün için randevu verilir. Protez içerisindeki materyalin incelmiş olduğu bölgeler 

aşırı basınç alanlarıdır. Bu bölgelerde mölleme yapılarak hasta rahatlatılabilir 

(4,66,177). 

2.5.8. Kaide Plaklarının Stabilizasyonunu Sağlama 

Akrilik kaide materyali doku düzenleyici materyal ile astarlandığı zaman 

protezin oturduğu sahanın net bir kaydı sağlanmış olur. Böylelikle kaidelerin stabilitesi 

ve retansiyonu artacağı için çene ilişkileri kaydı daha doğru gerçekleştirilmiş olur 

(4,9,66, 177,215). 

2.5.9. Cerrahi Đşlemler Sonrası Kullanımı 

Doku düzenleyici materyaller çekim ve diğer cerrahi işlemler sonrası, hastaların 

protezsiz kalmamaları amacıyla hazırlanan immediat protezlerde geçici besleme 

materyali olarak ve kanama kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır 

(9,86,87,177).  

2.6. Doku Düzenleyici Materyallerin Uygulanış Şekilleri 

Protezin hazırlanması ve doku düzenleyici materyalin uygulanması alt ve üst 

çene için aynı anda değil, sırayla yapılmalıdır. Önce stabilitesi az olan protezden 

başlanmalıdır. Böylece stabilitesi az olan protez astarlanırken, diğer protez koruyucu 

ark olarak rol oynayacaktır (108,111). 

Doku düzenleyici materyallerin klinik uygulamaları için aşağıdaki işlemlerin 

sırasıyla yapılması önerilmektedir. 

1. Doku düzenleyici materyalin uygulanacağı protezin içinden aşırı basınç ve 

andırkat alanları yok edilir. 

2. Doku düzenleyici materyale yer açmak için mevcut protezin doku yüzeyinden 2 

mm aşındırma yapılır. 

3. Protezin cilalı yüzeyleri, yapay ve doğal dişlerin tüm yüzeyleri gibi doku 

düzenleyici materyalin gelmesini istemediğimiz yüzeylere fırça yardımı ile 

izolasyon maddesi sürülür. 
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4. Üretici firmanın hazırladığı ölçekler yardımıyla üretici firma önerisine uygun 

toz/likit oranı belirlenerek uygun bir kap içinde yaklaşık 1 dakika süre ile 

karıştırılır 

5. Homojen görünümlü doku düzenleyici bir spatül yardımıyla protezin doku 

yüzeyine her alanda eşit olacak şekilde yerleştirilir. 

6. Protez ağıza yerleştirilerek önce hastanın sentrik ilişki konumunda kapatması 

istenir. Bu pozisyonda 5-10 saniye beklendikten sonra dudak ve yanak 

fonksiyonlarının yapılması sağlanır. Hastaya dil hareketleri de yaptırılarak çevre 

dokuların fonksiyonları protez kenarlarına aktarılır. Doku düzenleyici 

materyalin sertleşmesi ortalama 8-10 dakika süreceğinden bu zaman içinde aynı 

işlemler tekrarlanır. Bu esnada hastaya çeşitli konuşma hareketleri yaptırılır ve 

bir metin yazısı okutularak yumuşak dokuların hareketliliği proteze yansıtılır. 

7. Sertleşme tamamlanmadan 1-2 dakika önce protezler ağızdan çıkartılarak, 

fazlalıklar bistüri yardımıyla temizlenip tekrar ağza yerleştirilir ve son 

sertleşmesi için beklenir. 

8. Sertleşme tamamlandıktan sonra protez hastaya teslim edilir (108,111). 

Doku düzenleyici materyal uygulanmış protezlerin 3 veya 4 gün aralıklarla 3-4 

seans kontrolü önerilmektedir. (40,57,108,212). 

2.7. Doku Düzenleyici Materyallerin Temizliği 

Doku düzenleyici materyallerin temizliği için mekanik ve kimyasal temizleme 

yöntemlerinin yeterli olduğu belirtilmektedir. Ancak mekanik temizlemede fırça 

kullanımının doku düzenleyicilerin yüzey özelliklerini olumsuz yönde etkilediği 

bilinmektedir. Bu nedenle doku düzenleyicilerin akan su altında temizlenmeleri 

gerekmektedir (40,57,108,212). 

Alkalin peroksit esaslı protez temizleyiciler doku düzenleyici materyalin 

yüzeyini kaplayabilmekte ve yüzeyin altında baloncuklar oluşturabilmektedir 

(65,75,141). Hipoklorit solüsyonu ise karakteristik kokusunu bırakmakta ve koku doku 

düzenleyici materyalin içine sinmektedir (109,141,160). 

Mikrobiyal invazyon ve plak oluşumu materyalin birkaç günde bir değiştirilmesi 

ve antimikrobiyal solüyonlara daldırılması ile önlenebilmektedir. Doku düzenleyici 
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materyal, etyolojisinde zayıf plak kontrolünün önemli bir rol oynadığı protez 

stomatitinin tedavisinde kullanılıyorsa, daldırma işlemi daha da önem kazanmaktadır. 

Ancak protez üzerindeki plak kontrolünde etkili olan çok sayıda protez temizleyici ve 

diğer preparatların doku düzenleyicilerin mekanik ve fiziksel özelliklerinin bozulmasına 

neden olduğu belirtilmektedir (42,65,75,109,141,223). 

Protez temizleyicilerinin kalıcı protez kaideleri ile uyumlu olmak üzere 

oluşturuldukları ve kullanıma sunuldukları unutulmamalıdır. Ancak doku düzenleyici 

materyalleri bakteri plağı oluşmadan ağızda tutabilmenin belirgin yararları göz önünde 

bulundurulduğunda, bu preparatların materyallere zarar vermeden etkin bir biçimde 

kullanımları kesinlikle avantajlıdır (141). 

2.8. Doku Düzenleyici Materyallerin Özellikleri 

Kullanılmaya başlandığından bu yana, doku düzenleyici materyaller ile ilgili 

olarak yapılan çok sayıda araştırmanın ışığında üretici firmalar doku düzenleyici 

materyallerin mekanik (4,21,90,92,106,143,148,185), fiziksel 

(2,37,42,55,65,69,75,84,85,109,129,138,140,144,150) ve mikrobiyolojik özelliklerini 

(35,50,56,63,74,79,115,130,136,158,161,165,166,172,191) geliştirmeye çalışmaktadır. 

2.8.1. Mekanik Özellikler 

2.8.1.1. Viskoelastisite 

Bir malzemeye dış bir kuvvet uygulandığı zaman, malzeme şekil ve boyut 

değiştirerek yanıt vermektedir. Malzemede oluşan bu deformasyon akış halini ifade 

etmektedir. Burada uygulanan kuvvetin etkisi ile yapıdaki moleküller birbiri üzerinden 

kayarak geri dönüşümsüz olarak yer değiştirmektedir. Đşte bu özellik “viskoelastisite” 

olarak adlandırılır. Viskoelastik davranış visköz sıvı hal ile elastik katı hal arasındadır 

(4,39,173). 

Doku düzenleyici materyallerin klinik performansları viskoelastik özellikleri ile 

ölçülmektedir. Doku düzenleyici materyaller viskoelastik özellikleri nedeniyle protez ile 

protezin altındaki mukoza arasında yastık görevi görerek her tarafta eşit olan (uniform) 

basınç dağılımı sağlar ve böylece destek dokuların normale dönmesine izin verir 

(90,92,100,101,142,143,148,153,185). 
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Kullanılan birçok geleneksel doku düzenleyici materyallerdeki EtOH’ün 

zamanla ağız ortamına salınımı ve su emilimine bağlı olarak viskoelastik özelliklerinin 

azaldığı belirtilmektedir (19,54,98,100,101,116,153,219). 

Doku düzenleyici materyallerde EtOH kaybı en çok ilk 12 saatte meydana 

gelmektedir. 12 saatten sonra 60 saate kadar düzgün bir hızda ve az bir kayıp 

olmaktadır. Kaybedilen alkol miktarının EtOH’ün su içindeki difüzyon katsayısına bağlı 

olduğu ve doku düzenleyici materyallerin içerdiği alkol yoğunluğu ile orantılı olduğu 

belirlenmiştir (219). 

Braden ve Causton (19) EtOH oranı yüksek doku düzenleyici materyallerin 

viskoelastik özelliklerini daha hızlı kaybettiklerini ve düşük EtOH oranına sahip doku 

düzenleyici materyallerde EtOH salınımı ve su absorbsiyonunun birbirini kompanse 

etmesi sebebiyle viskoelastik özellik kaybının daha az olduğunu bildirmektedirler. 

Doku düzenleyici materyallere EtOH eklenmesinin jelasyon özellikleri ve 

jelasyondan sonraki viskoelastik özelliklere etkisi değerlendirilmiş ve toz/likit oranları 

ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 

1. Likitlerine EtOH eklenmeden, üretici firmaların tavsiye ettiği toz/likit oranları 

kullanılarak hazırlanan materyallerde değişik değerlerde jelasyon zamanları ve 

jelasyon sonrası akışkanlık değerleri bulunmuştur. 

2. Eklenen EtOH miktarının artmasıyla; jelasyon sonrası akışkanlık değerlerinde 

artma ve jelasyon sürelerinde kısalma görülmektedir. Bu metot orijinal 

likitlerinde düşük yüzdeli EtOH içeren materyallerde daha etkilidir. 

3. Toz/likit oranının artmasıyla; jelasyon süresinde kısalma ve jelasyon sonrası 

akışkanlık değerlerinde azalma görülmektedir. 

4. Doku düzenleyicilerin likitine EtOH eklenmesi jelasyondan sonraki akışkanlığı 

arttırmak ve jelasyonu kolaylaştırmak için etkili bir metottur (143). 

Doku düzenleyici materyallerin bekletildikleri sıvıların farklılığı ve bekletilme 

sürelerinin de viskoelastisite değerlerinin değişimlerinde etkili olduğu belirtilmektedir 

(42,90,106,148,185). 

 Đn vivo koşullarda ortamdaki sıvı türünden bağımsız olarak in vitro koşullara 

göre viskoelastik özellikler daha hızlı değişmekte ve farklılık göstermektedir (90,92). 

Bu farklılık ağız ortamının solvent yani çözücü etkisi ile açıklanmaktadır. Bu durum 
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laboratuar koşullarında yapılan araştırmalarda sıvı seçiminin doğru yapılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Jepson ve ark. (92) doku düzenleyici materyalleri 

%8’lik EtOH, %50’lik EtOH, mısır yağı ve heptan besin simülatör sıvılarında 

bekletmişler ve örnekleri bazı besin simülatör sıvılarında bekletmenin klinik koşulları 

destekler nitelikte sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar in vitro 

araştırmaların klinik koşulları daha iyi yansıtabilmeleri için doku düzenleyici 

materyallerin in vitro deneylerinin besin simülatör sıvıları içerisinde yapılmasını 

önermişlerdir. 

Doku düzenleyici materyallerin viskoelastisiteleri 2 farklı test yöntemi ile 

değerlendirilmektedir: 

Statik Yöntem: Bu test yöntemleri; kısa zaman periyotlarında tek yönlü kuvvet 

uygulamasını takiben materyalde oluşan anlık deformasyon miktarının ölçülmesi 

esasına dayanmaktadır. Doku düzenleyici materyallerin statik viskoelastisiteleri 

malzemenin basınç altındaki akışkanlık, deformasyon ve sünme özelliklerinin sayısal 

verilere dönüştürülmesi ile ölçülmektedir (140,151,153,185).  

Gerilim gevşeme testi; doku düzenleyici materyallerin viskoelastik özelliklerini 

incelemede kullanılan statik yöntemlerden biridir. Bu test Maxwell element modelini 

temel alarak materyallerin viskoelastisitesini ölçmektedir. Sabit gerilim altında, zamana 

bağlı olarak materyalde ölçülen değişik deformasyon değerleri malzemenin elastik, 

visköz ya da viskoelastik davranışlarını belirlemektedir (142,143,149).  

Doku düzenleyici materyallerin statik viskolastisitelerinin değerlendirilmesinde 

kullanılan diğer bir yöntem Sünme testi’dir. Bu test Voigt element modelini temel 

alarak materyallerin viskoelastisitesini ölçmektedir. Bu yöntemde sabit basınç altında, 

materyalde oluşan  deformasyon belli zaman aralıklarında kaydedilerek, sünme-zaman 

diyagramı oluşturulur. Diyagramdaki değişken eğriler materyalin başlangıç elastikiyeti 

ve geç dönem elastikiyetini temsil etmektedir (52,148).  

Statik test yöntemleriyle malzemelerin viskoelastik değişimleri incelenebilirken, 

sürekli uygulanan kuvvetler karşısında malzemelerin viskoelastik davranışları 

değerlendirilememektedir. Bu nedenle doku düzenleyici materyallerde statik 

yöntemlerle yapılan değerlendirmeler istirahat pozisyonunda ağız mukozasındaki 

değişimler veya fonksiyonel basınç gibi klinik kullanım koşullarını tam olarak 

yansıtamamaktadır (140,151,185). 
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Dinamik Yöntem: Materyale sinüzoidal kuvvet uygulanarak viskoelastik 

özelliklerinin değerlendirildiği yöntemdir. Sünizoidal kuvvet belli aralıklarla 

tekrarlanan, materyale olan uzaklığı ile doğru orantılı olan ancak ters yönlü ivme ile 

uygulanan kuvvet türüdür (Şekil 2.1) (140,185). 

        

Şekil 2-1: Sinüzoidal ve tek yönlü kuvvet uygulamasının şematik görünümü 

 

Statik viskoelastisite yöntemleri ile karşılaştırıldığında; dinamik viskoelastisite 

test yöntemleri materyalde önemsenmeyecek değerde distorsiyon oluşturarak gerçeğe 

yakın ölçümler gerçekleştirmektedir (140,151,153,185). 

Deformasyon, malzemeye yeterli kuvvet uygulandığında meydana gelen şekil 

değişimidir. Uygulanan kuvvet kaldırıldıktan sonra orijinal boyutlarına geri dönen 

materyaller elastik davranış gösteren materyallerdir. Sabit bir gerilim altında zamana 

bağlı olarak meydana gelen, gerilme kaldırıldığında aldığı şekli koruyan materyaller ise 

visköz davranış gösteren materyallerdir (151,153,213). 

Materyale sinüzoidal bir kuvvet uygulandığı zaman, kuvvet materyal boyunca 

ilerlemekte ve materyalde oluşan dalga formundaki stres birikmekte ve “depolama 

modulusu (G’)” olarak isimlendirilmektedir. Tekrarlanan kuvvet uygulama fazları 
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dışında materyal depoladığı stresin bir kısmını ısı olarak dağıtmakta ve “kaybedilen 

modulus (G’’)” olarak isimlendirilmektedir. G’ materyalin elastik davranışını, G’’ ise 

materyalin visköz davranışını temsil etmektedir (140,151,153,185). G’ materyalin 

elastik modulusuna yani rijitliğine eşdeğer bir parametredir. Düşük viskoziteye sahip ve 

sıvı gibi davranan materyaller daha düşük G’’ değerlerine sahiptir. Bu nedenlerle düşük 

G’ ve G’’ değerlerine sahip materyaller “yumuşak” olarak kabul edilmektedir 

(151,153,213).  

Kayıp tanjant (tanδ) ise; G’’/G’ oranı olup; materyalin geri dönüşümsüz 

absorbe ettiği enerji miktarını temsil etmektedir (140,151,153,185). Yüksek tanδ değeri 

malzemeden daha yüksek enerji kaybını temsil etmektedir. Daha yüksek enerji kaybı da 

malzemenin daha visköz karakter sergilemesine neden olmaktadır. Düşük tanδ değeri 

ise malzemede yüksek elastik davranış sergilediğini göstermektedir (151-153). Murata 

ve ark.’nın (151) silikon esaslı ve daimi akrilik esaslı yumuşak astar materyalleri ve 

doku düzenleyici materyallerin çiğneme kuvvetleri karşısındaki dinamik viskoelastik 

davranışlarını değerlendirdikleri araştırmalarında doku düzenleyici materyallerin diğer 

materyallere göre daha düşük G’ ve daha yüksek tanδ değerlerine sahip olduklarını ve 

tanδ değeri yüksek materyallerin enerji absorbe edebilme ve stres iletiminde daha etkili 

olduklarını bildirmektedirler. 

Hong ve ark. (84) daha düşük G’,G’’ ve daha yüksek tanδ değerlerine sahip 

doku düzenleyici materyallerin daha yüksek akışkanlık göstererek; protezi destekleyen 

mukozanın sağlıklı hale gelmesi ve mukozanın fonksiyonel stresler karşısında kaydının 

alınmasının daha doğru olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar daha stabil reolojik 

parametre değerlerine sahip doku düzenleyici materyallerin klinik olarak doku 

düzenleme işlemi için daha uygun olacağını belirtmektedirler.  

Dinamik mekanik analiz cihazı (DMA) doku düzenleyici materyallerin dinamik 

viskoelastik özelliklerini incelemede kullanılan cihazlardan biridir. DMA, malzemelerin 

üzerine belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak, malzemelerin 

viskoelastik özelliklerini ölçmektedir (84).  

Doku düzenleyici materyallerin dinamik viskoelastisitelerini değerlendirmede 

kullanılan diğer bir cihaz ise Dinamik reometre sistemidir (Şekil 2.2) 

(140,151,153,185). Sistem ölçüm ve yazılımın yapıldığı reometre cihazı, cihazın bağlı 

olduğu güç kaynağı, cihazdaki indüksiyon motoru ve transdüserin faaliyet 
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göstermesinde gerekli olan hava basıncının sağlanması için bir kompresör, elektronik 

kontrol paneli ve verilerin görüntülenmesi ve kaydedilmesi için bir bilgisayardan 

oluşmaktadır (6).  

Reometre cihazı ise 2 kısımdan oluşmaktadır. Alt kısmı sabitken, üst kısmı 

indüksiyon motorunun oluşturduğu tork kuvveti ile rotasyon yapabilen bir mile bağlıdır. 

Cihaz indüksiyon motorunun hava basıncı ile aktif hale gelmesi ile viskoelastik 

malzemelerin uygulanan dalgalı gerilme ya da genlemeye karşı gösterdiği karakteristik 

davranışları ölçmektedir. -160 °C ile 600 °C arasında değişen sıcaklıklarda 0,01 Hz ile 

1000 Hz arasında değişen dinamik yer değiştirme mesafelerinde ve ± 0,005 N ile ± 50N 

arasında uygulanabilen dinamik yük miktarlarında çalışabilmektedir (6).   

Doku düzenleyici materyaller ile yapılan dinamik viskoelastisite çalışmalarının 

hepsinde ağız ortamını yansıtması için ölçümler 1 Hz’lik bir frekansta ve 37 °C’de 

gerçekleştirilmiştir (84,140,151,153,185).  

 

 

Şekil 2-2: Dinamik reometre sisteminin genel şematik görünümü 
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2.8.1.2. Kaide Plağı ile Bağlantı 

Doku düzenleyicilerin klinik kullanımı sırasında karşılaşılan en önemli sorun 

materyalin bir süre sonra akrilik kaide plağından ayrılmasıdır. Doku düzenleyicilerin 

protez kaide plağına bağlanma kuvvetleri klinik kullanım sonucunda zaman içerisinde 

maruz kaldıkları kuvvetler, su emilimi, protez temizleyicisi kullanımı, ağza alınan 

gıdaların emilimi, kimyasal yapıları ve adeziv ajanlara bağlı olarak farklı derecelerde 

oluştuğu bildirilmektedir (4,33). 

2.8.2. Fiziksel Özellikler 

2.8.2.1. Sertlik 

Doku düzenleyici materyaller yapılarındaki plastikleştiricilerin ağız ortamına 

salınımı nedeniyle zaman içerisinde yumuşaklıklarını kaybederek sertleşmektedir 

(69,93,102,103,137,138,178). 

Graham ve ark. (69) doku düzenleyici materyallerdeki plastikleştirici kaybını in 

vivo ve in vitro olarak değerlendirdikleri araştırmalarında 2-4 haftalık zaman 

periyodunda plastikleştirici kaybının in vitro koşullarda ortalama 8-13 mg,  in vivo 

koşullarda ise 33-122 mg olduğu belirtmektedirler. Bu farklılığın plastikleştiricilerin su 

ve tükürükte farklı çözünürlük derecelerine sahip olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Diğer yandan doku düzenleyici materyallerde fitalat türevi 

plastikleştiricilerin suya göre tükürükte 20 kat daha fazla çözündüğü bildirilmektedir 

(137). Tükürük içerisinde bulunan esteraz enzimi plastikleştiricilerin çözünürlüğünü 

arttırarak bu duruma neden olmaktadır (137,138). 

Doku düzenleyici materyallerde plastikleştirici salınımının zamana bağlı olarak 

sertlik değerlerine etkilerinin değerlendirildiği in vivo bir araştırmanın sonuçları 

plastikleştirici kaybı ve malzemedeki sertleşmenin en çok ilk 3 gün içerisinde olduğunu, 

3 ile 7. günler arasında da sertleşme devam ederken, plastikleştirici kaybının çok az 

olduğunu belirtmektedir. Aynı araştırmada doku düzenleyici materyallerin klinik olarak 

7 gün boyunca kullanılabileceğini, ancak orijinal özelliklerinin gerekli olduğu 

durumlarda materyalin 3 günde bir yenilenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (55). 

Benzil benzoat gibi düşük moleküler ağırlığa sahip plastikleştiriciler içeren doku 

düzenleyicilerde, butil fitalat y-butil glisolat gibi yüksek moleküler ağırlığa sahip 
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plastikleştiriciler içeren doku düzenleyicilere oranla daha yüksek plastikleştirici salınımı 

gerçekleşmektedir (93). 

Aloul ve ark. (2) dört farklı doku düzenleyici materyalde plastikleştirici kaybını 

değerlendiridikleri araştırmada plastikleştirici salınımının en çok yapay tükürükte 

görüldüğünü ve bunu sırasıyla % 10 konsantrasyonlu EtOH, su ve havanın takip ettiğini 

bildirmektedir. 

Mante ve ark. (129) ise in vitro olarak doku düzenleyicilerin sertliklerini 

değerlendikleri araştırmalarında % 50 konsantrasyonlu EtOH’de bekletilen örneklerin 

sertlik değerlerinin en yüksek olduğunu, bunu sırasıyla yapay tükürük ve alkalen 

peroksit esaslı protez temizleyicisinin takip ettiğini belirtmektedirler. 

Yapılan bazı araştırmalarda doku düzenleyici materyallere polimetil metakrilat 

(PMMA) ilave edilerek viskoelastik özelliklerin uzun süre korunması ve plastikleştirici 

kaybının azaltılması amaçlanmaktadır. PMMA’ın EtOH içerisinde çözünme yeteneği 

olmadığı için doku düzenleyici materyallerde toz kısımlarının esas komponenti olarak 

kullanılması uygun değildir. Ancak belli bir miktarda toz kısmına PMMA ilave 

edilmesiyle, doku düzenleyici materyallerdeki plastikleştiricilerin PMMA afinitesi 

artmakta ve plastikleştiricilerin ağız ortamına salınımı azalmaktadır (23,84,140,150). 

Doku düzenleyici materyallerin çiğneme kuvvetlerini absorbe edebilmesi ve 

protezin altında kalan dokularda uniform basınç dağılımı gösterebilmesi için yumuşak 

olması gerekmektedir. Doku düzenleyici materyallerin uzun süre yumuşaklığını 

korumasında malzemenin kalınlığı da etkili olan faktörlerdendir (105,143,155,224). 

Đdeal yumuşaklığın sağlanabilmesi için doku düzenleyici materyallerin 

kalınlığının ortalama 3 mm olması gerekmektedir. Ancak interokluzal mesafenin 3 mm 

kalınlığa izin vermesi zor olduğundan, daha kısa süre içinde değiştirmek kaydı ile 1 ya 

da 2 mm kalınlık kabul edilebilmektedir (105,224). Konu ile ilgili yapılan diğer 

çalışmalarda 2 mm’lik bir kalınlığın doku düzenleyici materyallerde yeterli yumuşaklığı 

sağladığı bildirmektedir (33,90,155). Newsome ve ark. (155) daha uzun jelasyon 

süresinde akışkanlık özelliğinin fazla olması nedeniyle ideal kalınlığın sağlanması zor 

olduğundan, toz/likit oranlarını arttırarak jelasyon süresinin kısaltılabileceğini ve 

optimum kalınlığın bu şekilde elde edilebileceğini belirtmektedirler. 
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Doku düzenleyicilerin sertlik değerleri Shore A durometresi ile belirlenmektedir. 

Cihazın uygulamasında 1 kg’lık kuvvet altında penetrator uç materyale batırıldıktan 

sonra, penetrator ucun gerisinde bulunan yay materyalin sertliğine göre gerilmekte ve 

analog göstergesinde kendi birim cinsinden sertlik değerini göstermektedir 

(21,80,128,129,195,223). 

2.8.2.2. Yüzey Pürüzlülüğü 

Doku düzenleyici materyallerin özellikle doku düzenleme ve fonksiyonel ölçü 

maddesi olarak kullanıldığı klinik uygulamalarda yüzey özellikleri önem taşımaktadır 

(133,134,175). 

Doku düzenleyici materyallerin likidinin çözücü içermesi veya içermemesine, 

toz/likit oranına ve polimer tozunun partikül büyüklüğüne göre bir üründen diğerine 

değişiklik göstermesi her materyalin yüzey özelliklerini farklı etkilemektedir. Toz /likit 

oranının düşük olduğu veya yüksek partikül büyüklüğündeki polimer tozlarını içeren 

doku düzenleyicilerde yüzey pürüzlülüğü artmaktadır (85,119). 

Yüzey özellikleri ile ilgili yapılan araştırmalar (42,65,75,85,109) doku 

düzenleyici materyallerin farklı sıvılarda bekletilmesinin yüzey pürüzlülüğünü 

değiştirdiğini vurgulamaktadır. 

Hareketli protezlerin temizliğinde alkalen hipoklorit, alkalen peroksit, 

hidroklorik asit ve enzim içerikli protez temizleyicileri ve % 2’lik gluteraldehit, % 5’lik 

sodyum hipoklorit, klorheksidin, iodoform ve alkol içerikli protez dezenfektanları 

kullanılmaktadır (14,18,26,34,113,154,169,183,192). Protez dezenfeksiyonunda 

kullanılan dezenfektanların çoğu doku düzenleyici materyallerin su absorbsiyonu, 

sertlik ve yüzey pürüzlülüğü gibi çeşitli fiziksel özelliklerini etkilemektedir (223).  

Protez temizleyicilerinin doku düzenleyicilerle astarlanmış hareketli protezlerde 

de kullanımlarında doku düzenleyicilere negatif etkileri bulunmaktadır. Yapılan birçok 

araştırma (42,65,75,85,109,160) protez temizleyicilerinin doku düzenleyicilerin yüzey 

yapılarını bozduklarını ortaya koymaktadır. Yüksek ozmotik basınç ve protez 

temizleyicilerinin pH değerleri plastikleştirici ve EtOH salınımını ve su absorbsiyonunu 

arttırarak doku düzenleyicilerde yüzey pürüzlülüğünün artmasına neden olmaktadır. 

Üç farklı doku düzenleyici ve üç farklı protez temizleyicisinin etkileşimini 

inceleyen bir çalışmanın (141) sonucunda doku düzenleyici ile protez temiyleyicisinin 
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uyumlu olması gerektiği ve protez temizleyicileri arasında enzim içerikli 

temizleyicilerin doku düzenleyiciler ile en iyi uyumu sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Aynı araştırma protez temizleyicilerinin uygulama süresinin 7 günü geçmemesini 

tavsiye etmektedir. 

Doku düzenleyici materyallerde daldırılan sıvı türünden bağımsız olarak sıvı 

içerisinde bekletme süresinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğü de artmaktadır (85,141). 

Hong ve ark. (85) farklı doku düzenleyici materyallerin zamana bağlı yüzey 

özelliklerini değerlendirkleri araştırmalarında 1. ve 7. günler arasında doku 

düzenleyicilerin yüzey pürüzlülüğünün belirgin şekilde arttığını belirtmektedirler. 

Doku düzenleyiciler karıştırılırken oluşan hava kabarcıkları yüzey porozitesine 

neden olmaktadır. Bu durum yiyecek artıklarının birikmesi, bakteriyel invazyon ve 

yüzey netliğinde azalma ile sonuçlanmaktadır. Hava kabarcıklarının oluşumunu 

engellemek için karıştırma işleminin vakum altında yapılması önerilmektedir (164). 

Doku düzenleyici materyallerin yüzeylerinin 90 saniye boyunca düşük hızda bez 

fırça yardımıyla pomza ile cilalanmasının yüzey pürüzlülüğünü anlamlı derecede 

azalttığı bildirilmektedir (119). 

Corwin ve Saunders (37) doku düzenleyici uygulanmış protezin ağızda 

jelasyonu tamamlandıktan sonra basınçlı tencerede 43-46 °C’de ve 25-30 psi basınç 

altında 20-30 dakika bekletmenin materyalde daha az porozite oluşumu, reziliensin daha 

uzun süreli oluşu ve akrilik kaide plağı ile daha güçlü bağlanma gibi avantajlar 

sağladığını belirtmektedirler. 

Doku düzenleyicilerin yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesinde genellikle 

profilometre cihazı kulanılmıştır. Bu cihazın kaydedici ucu belirli bir hızda örnek 

yüzeyinde gezerken, yüzeydeki pürüzlülüklere bağlı olarak ucun yaptığı dikey 

hareketler, elektriksel akım farklılıkları yaratarak yüzey profili olarak kaydedilmekte ve 

yüzey topografisi ile ilgili değerler rakamsal veya grafiksel olarak elde edilebilmektedir 

(85,141,145,150). 

2.8.2.3. Akışkanlık 

Materyalin kompresif kuvvetlere karşı şekillenebilme yeteneği “akma özelliği” 

olarak tanımlanmaktadır (4,39). Doku düzenleyici materyalin karıştırıldıktan sonraki 

başlangıç akışkanlığı protezin destek mukoza üzerinde doğru bir şekilde yer alması 
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açısından önemlidir. Karıştırma işlemini takip eden ilk akışkanlık, protezin mukoza 

üzerine yerleştirme aşamasına kadar kritik bir prosesten geçmektedir (39,68,144,155).  

Doku düzenleyiciler jelasyonlarında 3. fazı tamamladıklarında 200 g/cm2 basınç 

uygulandığında boyutsal olarak tek yönde % 60-83 oranında sıkışmaya uğrarken, basınç 

ortadan kalktığında % 22-48 oranında geri dönüş olmaktadır (39). Doku düzenleyici 

materyaller destek mukozaya sıkı bir şekilde adapte olacak kadar akışkanlık 

göstermelidir. Doku düzenleyici materyal protez ile hareketli kret arasında kolayca akıp 

yerini almalı ve böylece fonksiyonel kuvvetleri eşit şekilde yayabilmelidir (39,68,70). 

Akışkanlık özellikleri esas olarak polimer tozlarının moleküler ağırlığı 

tarafından kontrol edilmektedir. Düşük moleküler ağırlığa sahip polimer tozlarını içeren 

doku düzenleyiciler yüksek moleküler ağırlığa sahip polimer tozlarını içeren doku 

düzenleyicilere oranla daha yüksek  jelasyon sonrası akışkanlık özelliğine sahiptir 

(144). 

Doku düzenleyici materyallerde toz/likit oranının yüksek olması jelasyon 

sonrası daha düşük akışkanlık özelliklerinin görülmesine neden olmaktadır (68,70,144). 

Doku düzenleyici materyallerin akma özelliklerinin değerlendirildiği bir 

araştırmada ağıza yerleştirildikten 6 saat ile 7 gün arasında akışkanlık özelliklerinde bir 

değişim olmadığı gözlenmiştir. Ancak en fazla akıcılığın ilk 30 dakika içerisinde 

oluştuğu ortaya konmuştur (68). 

Doku düzenleyici materyallerin fonksiyonel ölçü materyali olarak kullanıldığı 

klinik uygulamalarda alçının ağırlığı ile materyalde oluşacak akma miktarını en aza 

indirmek için doku düzenleyici materyalden elde edilmiş ölçü yüzeyine öncelikle az 

miktarda alçı dökülerek donması beklendikten sonra yeni alçının dökülmesi 

önerilmektedir (175,199). 

Doku düzenleyici bir materyalin akışkanlığının çok fazla olduğu durumlarda 

materyal protez üzerinde yeterli kalınlıkta olamaz ve bu durum materyalin viskoelastik 

özelliklerini gösteremeyip enerji absorbe edememesi ile sonuçlanmaktadır. Bu tür 

durumlarda toz/likit oranı arttırılarak jelasyon sonrası akışkanlık özelliği azaltılmakta ve 

ideal malzeme kalınlığı sağlanmaktadır (155). 

Doku düzenleyicilerde akışkanlık paralel plakalı plastimetre cihazı ile 

ölçülmektedir. 1 mL’lik doku düzenleyici örnek birbirine paralel olan 2 cam plaka 
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arasına yerleştirilmekte ve belli zaman aralıklarında yükleme yapılmaktadır. Her 

yükleme sonrası plakalar arasındaki doku düzenleyicinin yayıldığı alan ölçülerek 

materyalin akışkanlığı değerlendirilmektedir (68,80,144,155). 

2.8.2.4. Boyutsal Değişim 

Boyutsal stabilite, doku düzenleyici bir materyalin fonksiyonel ölçü materyali 

olarak kullanılabilmesi için gerekli fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesinde önemli 

bir kriterdir (139,147,193,194,200). 

Doku düzenleyici materyallerde boyutsal değişim EtOH ve plastikleştirici 

salınımı sebebiyle büzülme ve su emilimi sebebiyle genleşme olarak 2 farklı kategoride 

değerlendirilmektedir. Doku düzenleyicinin çözünürlüğü su emiliminden fazla ise 

büzülme, tersi söz konusu olduğunda ise genleşme meydana gelmektedir (147,193,194). 

Materyal içerisindeki EtOH oranı arttıkça malzemenin büzülme miktarı zamanla 

artmaktadır. Protez içerisinde yeterli miktarda doku düzenleyici varlığında büzülme 

akıcılık özellikleri ile kompanse edilebilmektedir. Büzülme miktarını azaltmak için 

daha az EtOH içeren doku düzenleyicilerin kullanımı veya daha fazla EtOH içeren doku 

düzenleyicilerin ağızda bekletme sürelerinin kısaltılması önerilmektedir (147,194,200). 

EtOH içeren geleneksel doku düzenleyici materyallerin zamanla 

viskoelastisitesini ve boyutsal stabilitesini kaybetmesi ve hastaların EtOH’den 

rahatsızlık duyması gibi dezavantajlarının giderilmesi amacıyla alkol içermeyen doku 

düzenleyici materyallerin geliştirilebileceği belirtilmektedir (99,150,170,171,201,202).  

Alkolsüz n-butil metakrilat/ i-butil metakrilat kopolimer esaslı doku 

düzenleyicilerin çalışma zamanı ve sertleşme zamanı bakımından klinik olarak kabul 

edilebilir olduğu ve EtOH içeren doku düzenleyicilere göre daha akışkan ve daha uzun 

süreli dayanıklılığa sahip olduğu bildirilmektedir (150,201,202). 

Doku düzenleyici materyallerde en iyi boyutsal stabilite ortalama 3. ve 6. saatler 

arasında gerçekleşmesine rağmen, fonksiyonel ölçü materyali olarak kullanıldıklarında 

bu dönemde materyal plastik fazda olduğu için, elastik faza geçeceği 24 saatlik bir 

zaman periyodunda ağızda bekletilmesi gerekmektedir (32,147,175) . 

Doku düzenleyici materyallerin fonksiyonel ölçü maddesi olarak 

kullanıldıklarında; bu materyallerin doku detaylarını bir süre sonra yitirdiği ve 

elastomerik ölçü materyalleri ile karşılaştırıldığında keskin detayları vermede açık bir 
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fark olduğu bildirilmektedir (175,196,199). Bu nedenle 24 saatlik bekletilmenin 

ardından, doku düzenleyici materyaller ile alınmış ölçülerin kaybolan detaylarının 

tekrar elde edilebilmesi için daha akıcı olması ve bir fırça yardımı ile ince bir tabaka 

halinde sürülebilmesi gibi özelliklerinden dolayı çinkooksit-öjenol ölçü materyalinin 

kullanılması önerilmektedir (199). 

Yapılan araştırmalarda doku düzenleyici materyallerin boyutsal değişimleri 

çizgisel olarak ölçülmüştür (32,133,147,175,194,200). Çizgisel boyutsal stabilitenin 

değerlendirilmesinde ADA’nın 19 nolu spesifikasyonuna (38) uygun olarak hazırlanmış 

kalıplar kullanılmıştır. Bu kalıplarda üç yatay oluk ve bunları dik açı ile kesen 25 mm 

aralıklı iki dikey oluk bulunmaktadır (Şekil 2.3). Kalıplarda hazırlanan örneklerde 

ortadaki çizginin iki dikey çizgi ile kesişim noktaları arasındaki mesafesi farklı zaman 

periyotlarında ölçülmüştür. Boyutsal değişim değerleri yüzde olarak, her deneysel 

periyodun sonunda örnek üzerinde ölçülen mesafenin başlangıç mesafesinden farkı 

alınarak hesaplanmıştır (32,133,147,175,194,200). 

 

          

Şekil 2-3: Çizgisel boyutsal değişimin incelenmesinde kullanılan kalıpların şematik 
görüntüsü 
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2.8.3. Biyolojik Özellikler 

2.8.3.1. Mantar Üremesi 

Protez kaide plağını destekleyen mukozanın lokal veya genel kronik iltihabına 

protez stomatiti denilmektedir. Protez stomatiti tedavisinde doku düzenleyiciler 

travmatize olmuş dokulara gelen basıncın hafifletilmesi ve eşit olarak dağıtılması 

amacıyla kullanılmaktadır (4,9,21,24,33,39,52,57,60,65,67,76,91,124,131,132,134,166, 

173,176,177,196,212,218). 

Protez stomatiti oluşumunda etkili olan esas mikrobiyal faktör Candida 

albicans’tır. Bazı araştırmacılar (50,217) doku düzenleyici materyallerin Candida 

albicans enfeksiyonlarını önleyici etkisi de olduğunu bildirirken, yapılan birçok 

araştırma (31,35,63,72,205,206,221) doku düzenleyicilerin tek başına kullanımlarının 

Candida albicans enfeksiyonlarını önleyici etkisinin olmadığını göstermektedir.  

Doku düzenleyici tozlarının içerisine nistatin tozlarının ilave edilmesi oral 

kandidiyazis tedavilerinde etkili olmaktadır (50,63,205,206,214). Nistatin tozlarının 

doku düzenleyicilere eklenme oranları doku düzenleyici materyallerin fiziksel 

özellikleri ve kullanım sürelerini etkilememesi için belli sınırlarda tutulmalıdır. 

Ortalama 500.000 ünitelik nistatin doku düzenleyici materyallere antifungal etki 

kazandırırken, fiziksel özellikleri ve kullanım sürelerini klinik olarak kabul edilebilir 

koşullarda tutabilmektedir (63,206). 

Nistatin eklenen doku düzenleyici materyallerde antifungal etkinlik ortalama ilk 

7 gün içerisinde oluşmaktadır. Yedi günden sonra protez içerisindeki materyalin yenisi 

ile değiştirilerek antifungal etkinliğin devam ettirilmesi önerilmektedir (35,63,205,206). 

Doku düzenleyici bir materyale klorheksidin, klotrimazol, flukonazol ve 

nistatinin ilavelerinin antifungal etkinlik açısından karşılaştırıldığı bir araştırmanın 

sonuçları antifungal ajan ilave edilen tüm örneklerin Candida enfeksiyonlarının 

oluşumunda inhibitör rol oynadığını ancak antifungal etkinliğin en çok nistatin 

örneklerinde görüldüğünü bildirmektedir (187). 

Mikanazol ve ketakonazol gibi antifungal ajanların da doku düzenleyicilere 

eklenmesi doku düzenleyicilerde antifungal aktivitenin oluşumuna yol açmaktadır 

(29,179).  
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Doku düzenleyici materyallere eklenen antimikrobiyal ajanlardan biri de gümüş 

zeolittir. Gümüş zeolit suya saldığı az miktardaki (10 pbb) gümüş iyonu sayesinde 

Candida albicans, Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa’ya karşı uzun 

süreli antimikrobiyal etki göstermektedir (130,162). Ancak gümüş zeolitin doku 

düzenleyicilere eklenmesinin bu maddelerin mekanik özelliklerinde değişiklik 

oluşturabileceği belirtilmektedir (208). 

Ayrıca doku düzenleyicilere çinko undesilenat ve melaleuca alternifolia (çay 

ağacı yağı) ilavesinin Candida albicans enfeksiyonlarının oluşumunda inhibitör olarak 

rol alabileceği belirtilmektedir (31,72).  

Zaman içerisinde doku düzenleyicilerin yüzeylerinde oluşan bozulmalar 

Candida türlerinin ve bazı mikroorganizmaların birikmesine ve üremesine uygun ortam 

hazırlamaktadır (1,67,72,159).  

Davenport (43) Candida albicans ve diğer Candida türlerinin ana kaynağının üst 

protezlerin doku yüzeyi olduğunu ve bu mikroorganizmaların doku düzenleyiciler de 

dahil tüm yumuşak astar materyalleri üzerinde kolaylıkla yerleşebildiklerini 

belirtmektedir. 

Candida albicans ve diğer mikroorganizmaların kolonizasyonu doku düzenleyici 

materyallerde akrilik reçinelere oranla daha fazla görüldüğü in vivo koşullarda 

gözlemlenmiştir (10,125,167). 

Yapılan in vivo çalışamalarla doku düzenleyici materyallerde proteze 

uygulandıktan 3 gün sonra Candida albicans maya formlarının oluştuğu ve 6. günde hif 

olarak adlandırılan ipliksi yapıların geliştiği belirlenmiştir (67,115). 

Candida türlerinin doku düzenleyicilerin yüzeylerine tutunması maya ile 

materyal yüzeyi arasındaki hidrofobik etkileşimden kaynaklanmaktadır. Bu hidrofobik 

etkileşimin maya ve doku düzenleyici yüzeyinin fizyokimyasal özelliklerine bağlı 

olduğu belirlenmiştir (50,163). Buna göre ağız kavitesinin dişler ve protez yüzeyleri 

gibi sert yüzeyleri tükürükteki proteinleri içeren “pelikıl” ile kaplıdır. Bu pelikılların 

mikroorganizma adezyonu için özel reseptörler olduğu düşünülmektedir. Bu şekilde 

doku düzenleyici üzerindeki pelikıl tabakası da Candida albicans kolonizasyonunu 

kolaylaştırmaktadır (161,158). 
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2.8.3.2. Sitotoksisite 

Doku düzenleyici materyaller sertleşirken EtOH ve plastikleştiriciler tükürüğe 

geçmektedir (19,54,69,93,98,100-104,116,137,138,153,219). Bu salınım materyalin 

mekanik ve fiziksel özelliklerini değiştirebildiği gibi ağız dokularını da 

etkileyebilmektedir (56,74,79,136,165,166,172,191). 

EtOH’ün ağız içerisine salınımının büyük bir kısmı ilk 24 saat içerisinde 

gerçekleşmekte olup, EtOH’ün tükürük içerisindeki varlığı travmatize olmuş ağız 

dokularını irrite edebilmektedir (166,172).  

Plastikleştiricilerin ağız ortamına salınımı düşük hızda olduğundan, bu yapıların 

ağız dokularını irritasyonundan çok genel sitotoksik etkileri gözlemlenmektedir. Çeşitli 

in vivo (56,77,191) ve in vitro (74,79,136,165,166) araştırmalar fitalat türevi bazı 

plastikleştiricilerin östrojenik ve sitotoksik aktivite gösterdiğini bildirmektedirler.  

Doku düzenleyici materyallerden plastikleştirici salınımının sitotoksik etkisinin 

olup olmadığını değerlendiren bir araştırma (166) bazı plastikleştiricilerin yüksek 

oranda toksik olduğunu ve doku düzenleyicilerin otopolimerizan akrilik kaide plağından 

daha toksik oldukları sonucunu belirtmektedir. 

Hamile farelere mide entübasyonu ile verilen butil benzil fitalatın yavru farenin 

sternum yapısında gelişim bozukluklarına, renal pelvisde genişlemeye ve damak 

yarıklarına neden olduğu bildirilmektedir (56). 

Yapılan yeni araştırmalarda di-n-butil sebakat, benzil benzoat ve vinil türevi 

(vinil siklohekzan karboksilat,vinil benzoat, 4-viniloksibutil benzoat, vinil 4-metil 

benzoat, vinil pivalat, vinil oktanat) plastikleştiricilerin fitalat türevi plastikleştiricilere 

göre daha az östrojenik aktiviteye sahip olduğu ve bu plastikleştiricileri içeren deneysel 

doku düzenleyici prototiplerinin klinik olarak kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir 

(78-81). 

Doku düzenleyici materyallerde plastikleştirici salınımının sitotoksik 

aktivitesinin dışında yanan ağız sendromu etyolojisinde de rol oynayabileceği 

bildirilmektedir (53). 
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2.9. Doku Düzenleyici Materyallerin Dezavantajları 

2.9.1. Protez Kaide Plağının Kırılması 

Protez kaidesinin doku düzenleyicilerle veya yumuşak astar materyalleri ile 

beslenmesi protezlerin klinik kullanımında kırılma riskini arttırmaktadır. Protezin doku 

yüzeyinden alınarak doku düzenleyicinin uygulanması protezin kalınlığını ve direncini 

azaltacak ve protezin kırılma riskini arttıracaktır. Bu kırılma protezin sert olan kaide 

plağının viskoelastik ve kolayca deforme olabilen bir materyalle yer değiştirmesi ve 

doku düzenleyicilerin protez kaide plağı maddeleri ile etkileşmesinden 

kaynaklanmaktadır (44,64,153). 

Glantz ve ark. (64) doku düzenleyici uygulanmış üst tam protezlerde maksimum 

çiğneme kuvvetinde ve besinlerin çiğnenmesinde oluşan deformasyonun doku 

düzenleyici uygulanmamış protezlere göre daha fazla olduğunu ve doku 

düzenleyicilerin kalınlığı arttıkça deformasyon miktarının arttığını bildirmektedirler. 

EtOH ve plastikleştirici salınımının protez kaide plağına etkisinin olup 

olmadığını değerlendiren bir araştırmanın sonuçları bazı doku düzenleyici materyallerin 

0,5 mm kalınlığındaki kaide plağını plastikleştirdiği (akışkanlaştırdığı) görülürken; 1 

mm kalınlığındaki kaide plaklarının ise EtOH ve plastikleştirici salınımından 

etkilenmediğini göstermektedir (153). 

Davis ve Carmichael (44) ise ısı ile polimerize olan akriliklere oranla 

otopolimerizan akrilik reçinelerin doku düzenleyicilerin plastikleştirici özelliklerinden 

daha fazla etkilendiğini vurgulamaktadırlar. 

2.9.2. Renkleşme 

Doku düzenleyiciler klinik kullanım süreleri boyunca tütün, protez 

temizleyicileri, renkli gıda ve içecekleri absorbe ederek renkleşebilmektedir 

(4,173,211). 

2.10. Yüzey Örtücü Ajanlar 

Yüzey örtücü ajanlar akrilik esaslı materyaller olup, yüzeylerine uygulandıkları 

materyallerin özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Günümüz 

endüstrisinde yüzey örtücü ajanlar melamin, polisiloksan ve akrilikler gibi polimerlerin 

yüzeylerine uygulanmaktadır. Bu teknik sayesinde sanayide güneş gözlükleri, otomobil 
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parçaları gibi ürünlerin yüzeyinde sert kaplama ve koruma tabakaları oluşturulmaktadır 

(197,198). 

Çeşitli araştırmacılar yüzey örtücü ajan uygulamasının akrilik reçinelerde 

çözünürlüğe, yüzey yapısı ve mekanik özelliklerine ve plak birikimine etkilerini 

değerlendirmiştir (7,25,45,197,198,207,209). 

Szabo ve ark. (198) otopolimerizan akrilik ve ısı ile polimerize olan akrilik 

reçinelerden oluşturdukları örneklere ultraviyole ışıkla polimerize olan yüzey örütücü 

ajanını uygulamış ve ardından örnekleri 24 saat suda bekletmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre yüzey örütücü ajan uygulaması yapılmayan otopolimerizan akrilik 

reçine örnekler yüzey örtücü ajan uygulaması yapılan örneklere oranla daha yüksek 

düzeyde çözünürlük göstermektedir. Aynı araştırma sonuçları ısı ile polimerize olan 

akrilik reçine örneklerde yüzey örütücü ajan uygulamasının çözünürlükte bir fark 

yaratmadığını belirtmektedir. 

Tsuchiya ve ark. (207) akrilik reçinelerden salınan artık monomer miktarının 

azaltılmasında ultraviyole ışıkla polimerize olan yüzey örtücü ajan uygulanması 

işleminin etkisini değerlendirmiştir. Otopolimerizan akrilik reçineden hazırlanan 

örnekler yüzey örtücü ajan ile kaplandıktan sonra yapay tükürükte bekletilmiş ve 

metilmetakrilat ve formaldehit salınımı incelenmiştir. Kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında, yüzey örtücü ajan uygulanma işleminin yapay tükürük içerisine 

salınan metil metakrilat ve formaldehit gibi materyallerin konsantrasyonlarının anlamlı 

derecede azalmasına neden olduğu belirlenmiştir. 

Valittu (209) otopolimerizan akrilik reçinelerde geleneksel cilalama yöntemi ve 

yüzey örtücü ajan uygulama işleminin artık monomer oranına etkisini incelemiş ve en 

düşük artık monomer miktarının yüzey örtücü ajan uygulanmış örneklerde olduğunu 

bildirmiştir.  

Otopolimerizan ve ısı ile polimerize olan akrilik reçinelerde yüzey örtücü ajan 

uygulanmasının yüzey sertliğine etkisinin değerlendirildiği bir araştırmanın (198) 

sonuçları yüzeyine örtücü ajan uygulanan tüm akrilik reçine örneklerin yüzey sertliği 

açısından anlamlı derecede yüksek değerler verdiğini bildirmektedir. Araştırmacılar bu 

durumun nedeninin yüzey örtücü ajan içindeki yüksek orandaki çapraz bağlantılardan 

kaynaklanabileceğini belirtmektedir. Aynı araştırmacıların yaptıkları diğer bir çalışma 

(197) yüzey örtücü ajan uygulamasının protez kaide polimerlerinin bazı mekanik 
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özelliklerine olan etkisini değerlendirmiştir. Bu çalışmanın sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir: 

1. Yüzey örtücü ajan uygulaması akrilik reçinelerde sıkıştırma ve bükülme 

dirençlerinde azalmaya yol açmıştır. 

2. Yüzey örtücü ajan uygulanan örneklerin yüzey tabakalarında çatlak daha kolay 

oluşmuş ve kalın polimer bölümüne ilerlemiştir. 

3. Yüzey örtücü ajan uygulama işlemi yüzeyi sertleştirerek başlangıç abrazyon 

direncini arttırmıştır.  

4. Yüzey örtücü ajan uygulanmış örneklerde yüzey sertliği artmıştır. 

Budtz-Jorgensen ve Kaaber (25) in vivo olarak yaptıkları araştırmalarında 21 

hastaya ait protezlerin doku yüzeylerinin yarısına yüzey örtücü ajan uygulamış ve bu 

işlemin plak birikimi ve protez stomatitine olan etkisini değerlendirmiştir. Bir hafta 

sonrasında yapılan mikrobiyolojik değerlendirme sonucunda yüzey örtücü ajan 

uygulanmış protez yüzeyinde daha az plak birikimi ve santimetrekareye düşen bakteri 

miktarında azalma gözlemlenmiştir. 

Konu ile ilgili yapılan başka bir in vitro araştırma (7) otopolimerizan akrilik 

reçinelerde yüzey örtücü ajan uygulama işleminin yüzey pürüzlülüğünü ve bakteri 

invazyonunu azalttığını belirtmektedir. 

Doku düzenleyici materyallerin bünyelerinden EtOH ve plastikleştirici salınarak 

ve yapılarına su absorbe ederek zaman içerisinde fiziksel ve mekanik özelliklerini 

kaybetmeleri sebebiyle klinik kullanım süreleri kısıtlıdır. Doku düzenleyici 

materyallerde yüzey örtücü ajan uygulanması ile fiziksel ve mekanik özelliklerin 

devamlılığı ve daha uzun klinik kullanım süreleri amaçlanmıştır 

(17,30,48,61,62,71,128,129,182,195,216). 

Gardnerr ve Parr (62) doku düzenleyici materyallerin, EtOH ve plastikleştirici 

kaybını azaltarak, kullanım süresini uzatmak amacıyla protez içine yerleştirdikleri doku 

düzenleyici materyalin üzerini “Monopoly” ile kaplamışlar ve bu şekilde maddenin 

viskoelastisitesini 1 yıl boyunca koruduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar 

Monopoly’yi ısı ile sertleşen şeffaf metil metakrilat tozu ile otopolimerizan şeffaf 

ortodontik metil metakrilat likidini hacimce 1/10 oranında karıştırıp 55 °C’deki su 

banyosunda bekleterek elde etmiştir. Monopoly yüzey örtücüsü bir fırça yardımı ile 

materyalin yüzeyine uygulanmış ve 50-60 watt gücündeki bir ampul altında 4-5 dakika 

kurumaya bırakılmıştır. Bu işleme üç kat yüzey örtücü tabakası oluşturuncaya kadar 
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devam edilmiştir. Araştırmacılar Monopoly uygulamasının geçici yumuşak astar 

materyalleri ile sınırlı olduğunu, Molloplast-B gibi uzun süreli kullanılan yumuşak astar 

materyallerine yapışma göstermediğini belirtmiştir. 

Aynı araştırmacılar başka bir klinik çalışmasında (61) nasal obtüratör 

uygulamasında akrilik reçineye Monopoly yüzey örtücü ajan uygulayarak pürüzsüz bir 

yüzey elde ettiklerini bildirmiştir. 

White ve ark. (216) protez yapım işlemlerinde akrilik kaide plağı yapımını 

takiben iç yüzeyine doku düzenleyici ve ardından Monopoly yüzey örtücü ajanı 

uygulamıştır. Yüzey örtücü uygulama ve astarlama işleminin okluzal kayıtların 

alınmasında kaide plağının stabilizasyonunu arttırdığı belirtilmiştir. 

Dominguez ve ark. (48) Monopoly yüzey örtücü ajanın doku düzenleyicilerdeki 

EtOH kaybı ve su emilimini önlemesine etkisini değerlendirmiştir. Monopoly uygulanan 

ve uygulanmayan örneklerin 1 gün, 1, 2 ve 4 haftalık zaman periyotlarında incelendiği 

araştırmanın sonuçlarına göre kontrol grubundaki bütün örneklerde başlangıçta ağırlık 

kaybı, daha sonra ise ağırlık artışı olmuştur ve araştırmacılar bu durumun su 

emiliminden kaynaklandığını belirtmektedirler. Deney grubu örneklerinde ise Monopoly 

uygulaması EtOH kaybını önleyememiş fakat su emilimini azaltmıştır. Bu nedenle 

Monopoly uygulanan örneklerde yalnızca ağırlık kaybı gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte araştırmacılar metilmetakrilatın toksik etkileri nedeniyle klinik kullanımda 

Monopoly’e karşı alerji gelişebileceğini de bildirmektedir. 

Singh ve ark. (195) Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış doku düzenleyici 

materyallerin Shore A durometresi ile yumuşaklıklarını ve SEM analizi ile yüzey 

bütünlüğünü inceledikleri araştırmalarında yüzey örtücü ajan uygulanmış materyallerin 

1 ay boyunca yumuşaklıklarını ve yüzey bütünlüklerini koruduklarını belirtmektedirler. 

Casey ve Scheer (30) üst tam protez kullanan bir hastada doku düzenleyici 

materyalin PEMA monomeri, Minute-Stain GlazeTM (George Taub Products Inc., Jersey 

City, N.J.) ve Monopoly yüzey örtücü ajanların uygulanmasının 30 günlük bir zaman 

periyodunda doku düzenleyici materyalin yüzey özelliklerine olan etkilerini SEM 

analizi ile değerlendirmiştir. Protezin doku yüzeyinde eşit boyutlarda 4 boşluk 

oluşturulmuş, bu boşluklara doku düzenleyici uygulamasını takiben 3 bölgeye yüzey 

örtücü ajan uygulanmıştır. 30 günlük kullanım sonucunda yüzey örtücü ajan 

uygulanmayan ve PEMA uygulaması yapılan örnek yüzeylerinde yaygın çukur ve 

delikler görülmüştür. Defektlerin çoğunun karıştırma sırasında yüzeyin altındaki 
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kısımda oluşan hava kabarcıklarının açığa çıkmasıyla meydana geldiği 

düşünülmektedir. Monopoly uygulanan yüzeylerde pürüzsüz, camsı bir yüzey 

izlenmiştir. Minute-Stain GlazeTM uygulanan yüzeylerde yüzey düzensizlikleri 

görülmekle birlikte, yüzey örtücü ajan uygulanmayan ve monomer uygulanan 

yüzeylerde gözlenen yaygın çukurlaşma bu grupta tespit edilmemiştir. 

Gronet ve ark. (71) yüzey örtücü ajan uygulamasının termal siklus sonrası doku 

düzenleyici materyallerin reziliensine olan etkisini değerlendikleri araştırmalarında 

Monopoly ve Palaseal (Heraeus Kulzer, Irvine, Calif.) yüzey örtücü ajanları 

kullanmışlardır. Palaseal ışık ile polimerize olan PMMA bazlı bir solüsyondur. 

Yumuşak bir fırça yardımı ile doku düzenleyici materyallerin yüzeyine tek yönde 

uygulanmış ve 90 saniye süresince ışık cihazı yardımıyla polimerize edilmiştir. 

Herhangi bir yüzey örtücü ajan uygulanmayan kontrol grubu ve yüzey örtücü ajan 

uygulanan tüm örneklere 5 °C’den 45 °C’ye kadar 500 siklustan oluşan termal siklus 

işlemi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları bazı doku düzenleyici-yüzey örtücü ajan 

kombinasyonlu gruplarda kontrol grubuna göre rezilienslerinde belirgin bir artış 

olduğunu göstermektedir. 

Malmström ve ark. (128) iki farklı yüzey örtücü ajanın doku düzenleyici bir 

materyalin yumuşaklığı ve yüzey özelliklerine etkisini in vivo olarak 

değerlendirmişlerdir. Araştırmada PermasealTM(Austenal Inc., Chicago, IL) ve 

Monopoly yüzey örtücü ajanları kullanılmıştır. Permaseal ışık ile polimerize olan 

metilmetakrilat bazlı bir solüsyondur. Yumuşak bir fırça yardımı ile doku düzenleyici 

materyallerin yüzeyine uygulanmış ve ışık cihazı yardımıyla 20 saniye boyunca 

polimerize edilmiştir. Araştırmacılar her iki yüzey örtücü ajanın da doku 

düzenleyicilerin yumuşaklıklarının ve yüzey özelliklerinin devamlılığının 

sağlanmasında etkili olduğunu belirtmektedir. 

Mante ve ark. (129) yapay tükürük, % 50 konsantrasyonlu etanol ve alkalen 

peroksit esaslı protez temizleyicisinde bekletilen 4 farklı doku düzenleyici materyalde 

PermasealTM yüzey örtücü ajan uygulamasının doku düzenleyici materyallerin 

sertliklerine etkisini değerlendirmişlerdir. Yüzey örtücü ajan uygulamasının üç tip doku 

düzenleyicinin sertlik değerlerini değiştirmediği, yanlızca bir doku düzenleyicinin 

sertlik değerlerini anlamlı derecede azalttığını bildirmektedirler. 

Rodriguez ve ark. (182) üst tam protezlerde Monopoly ve Palaseal  yüzey örtücü 

ajan uygulamasının Candida albicans kolonizasyonuna olan etkisini değerlendirdiği 
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araştırmalarında doku düzenleyicilerin her 2 yüzey örtücü ajan uygulamasının pürüzsüz 

bir yüzey özelliği oluşturarak Candida albicans kolonizasyonunu azalttığını 

bildirmektedirler. 

Hayakawa ve ark. (82) tam dişsiz hastalarda üst tam protezlere doku düzenleyici 

materyal uygulamış ve jelasyonları tamamlandıktan sonra materyal yüzeyinin yarısını 

KregardTM floro kopolimer yapılı yüzey örtücü ajan ile kaplamıştır. Yüzey örtücü ajan 

bir fırça yardımı ile yüzeye uygulanmış, 5 dakika boyunca hava ile kurutulmuş ve 

yapısındaki etil asetatın salınımı için 5 dakika boyunca da 50 °C’lik suda bekletilmiştir. 

Araştırmacılar 1 aylık zaman periyodunda doku düzenleyicilerin akışkanlık ve yüzey 

özelliklerini incelemişlerdir. Araştırma sonuçları yüzey örtücü ajan uygulanmamış doku 

düzenleyici yüzeylerinin yüzey örtücü ajan uygulanan doku düzenleyici yüzeylerine 

göre daha pürüzlü olduğunu, her iki yüzey tipinde de zamana bağlı olarak 

akışkanlıklarının azaldığı ancak floro kopolimer uygulanan yüzeylerde akışkanlık 

değerlerinin daha yüksek olduğunu belirtmektedirler. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Örneklerin Hazırlanması 

Viskoelastisite ölçümlerinde kullanılacak doku düzenleyici örneklerin 

hazırlanabilmesi amacıyla 2 mm kalınlık ve 20 mm çapındaki diskten oluşan üst kapak 

ve taban parçaları ile bu parçaları çevreleyen yüksekliği 10 mm ve çapı 20 mm olan 

silindirden oluşan teflon kalıplar oluşturulmuştur (Şekil 3-1). 

Kalıp boyutlarının belirtilen ölçülerde seçilmesinin nedenleri: 

a) Ölçüm yapacak cihazın kuvvet uygulayıcı kol ve ölçüm yapılacak platformunun 

çapının 20 mm olması 

b) Cihazda ölçüm yapılabilmesi için örneğin ölçüm yapılacak platformu tam olarak 

kaplaması ve 1000 µm’lik örnek kalınlığı kriterlerinin sağlanmasına olanak 

sağlamasıdır. 

 

          

Şekil 3-1: Dinamik viskoelastisite ölçümleri için doku düzenleyici örneklerin 
hazırlanmasında kullanılan teflon kalıpların genel görünümü 

 

Boyutsal değişim ölçümlerinde kullanılacak doku düzenleyici örneklerin 

hazırlanabilmesi amacıyla ADA’nın 19 nolu spesifikasyonuna (38) uygun olarak 3 mm 



 37

kalınlık ve 40 mm çapındaki diskten oluşan taban parçasını çevreleyen yüksekliği 20 

mm, çapı 40 mm olan silindirden oluşan teflon kalıplar hazırlanmıştır.  

Taban parçasını oluşturan diskin iç yüzeyinde 6 mm aralıklarla 3 yatay oluk ve 

bu olukları kesen 25 mm aralıklı 2 dikey oluk hazırlanmıştır (Şekil 3-2). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-2: Boyutsal değişim ölçümleri için doku düzenleyici örneklerin hazırlanmasında 
kullanılan teflon kalıpların genel görünümü 

 

Boyutsal değişim ölçümlerinde kullanılacak kalıpların üst kısımları akrilik 

reçineden hazırlanmıştır. 

Kalıpların üst kısımlarının akrilik reçineden hazırlanmasının nedenleri: 

a) Protez kaide plağının in vitro simülasyonunu gerçekleştirmek 

b) Şeffaf ya da beyaz renkli doku düzenleyici materyallerin altında rengini 

malzemeye yansıtarak ölçüm işlemine yardımcı olmasıdır. 

Protez kaidesini temsil edecek olan akrilik reçine kısımların oluşturulabilmesi 

için 3 mm kalınlığında ve 40 mm çapında disk şeklinde teflondan oluşturulan kalıp 

örnekleri hazırlanmıştır. Üretici firma talimatlarına uygun olarak 100 g toz/30 mL su 
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oranında hazırlanan Tip II sert alçı (Moldano, Heraus Kulzer, Ltd, Germany) 1 dakika 

süreyle vibratörde (Kavo EWL Typ 5442, Kavo Elektronisches Wek GmBH, Allgau, 

Germany) karıştırılmış ve vibrasyon altında pirinç muflalara geleneksel muflalama 

yöntemi ile konularak kalıp örnekleri alçı içine gömülmüştür (Şekil 3-3). Alçının 1 saat 

sertleşmesi beklendikten sonra alçı yüzeyi su zımparası ile zımparalanarak pürüzsüz 

hale getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-3: Kalıp boşluğunun hazırlanmasında kullanılan teflon disklerin mufladaki 
görünümü 

 

Alçı yüzeyi aljinat bazlı lak (Akrilex, Germany) ile izole edilmiştir. Đzolasyon 

maddesinin kuruması için 15 dakika beklendikten sonra muflanın üst parçası 

yerleştirilip üretici talimatlarına uygun olarak hazırlanan sert alçı vibratörde 

karıştırılarak muflaya yerleştirilmiş ve muflalar hidrolik preste (Kavo 

Elektrotechnisches Werk GmBH, Germany) 2 atm basınç altında 30 dakika 

bekletilmiştir. Daha sonra teflon diskler alçı içinden kalıp boşluklarının deforme 

olmaması için dikkatli bir şekilde çıkarılmıştır.  

Hazırlanan kalıp boşluklarına ısı ile polimerize olan çapraz bağlantılı PMMA 

esaslı akrilik reçine esaslı protez kaide polimeri (Meliodent Heat-Cure Denture Base 

Material, Heraeus Kulzer GmBHδCo. Hanau, Germany) (Şekil 3-4) üretici firma 

talimatlarına uygun olarak 23.4 g/10 mL toz/likit oranında hazırlanarak oda sıcaklığında 

(23±2 °C) 60 saniye karıştırıldıktan sonra yaklaşık 5 dakika hamurlaşma süresinin 
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ardından steril bir spatül kullanılarak kalıp boşluklarına tepilmiştir. Tepme işleminin 

ardından muflalar 45 dakika süreyle hidrolik preste 2 atm basınç altında bekletilmiştir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrolik presten çıkarıldıktan sonra muflalar termostatik olarak kontrol 

edilebilen su banyosu (Kavo EWL Type 5506, Kavo Elektrotechnisches Werk GmBH, 

Allgau, Germany) içerisine yerleştirilmiş ve polimerizasyon işlemi 74 °C’de 2 saat 

süreyle ve ardından 100 °C’de 30 dakika süreyle kaynatılarak tamamlanmıştır. 

Polimerizasyon işleminin ardından muflalar oda sıcaklığında 3 saat süreyle 

bekletildikten sonra akrilik örnekler mufladan çıkarılmıştır. Akrilik reçine örneklerin 

çapakları steril bir frez ve piyasemen yardımı ile tesviye edildikten sonra, su altında 600 

Grid’lik zımpara kağıdı ile yüzey pürüzlülükleri giderilmiştir (Şekil 3-5).  

Şekil 3-4: Isı ile polimerize olan akrilik reçine protez kaide materyali 
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  Şekil 3-5: Akrilik reçineden hazırlanan disk şeklindeki kapakların genel görünümü 

 

3.2. Örnek Gruplarının Oluşturulması 

Bu tez çalışmasında kullanılan doku düzenleyici materyaller Tablo 3-1 ve 3-2, 

Şekil 3-6,3-7 ve 3-8’de görülmektedirler. 

Tablo 3-1: Kullanılan doku düzenleyici materyaller 

İsim Üretici Firma Kısaltma Ürün No Özelliği 

Coe-

Comfort 

 GC Europe N.V., 

Interleuvenlaan, 

Leuven, Belgium 

C Prod: 341001 

LOT: 1002231    

Akrilik esaslı 

doku düzenleyici 

materyal 

F.I.T.T. Kerr Italia S.r.I., 

Scafati Salerno, 

Italia 

F Prod: 61127 

LOT: 3362688 

Akrilik esaslı 

doku düzenleyici 

materyal 

Visco-gel Dentsply DeTrey 

GmbH, Konstanz, 

Germany 

V Prod: 72100 

LOT:0910000919  

Akrilik esaslı 

doku düzenleyici 

materyal 
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Tablo 3-2: Kullanılan doku düzenleyici materyallerin ticari adları ve toz ve likit içerikleri 

İsim Toz Likit 

Coe-Comfort PEMA (% 100) BB (% 87,3) 

DBP (% 4,5) 

EtOH (% 8,2) 

F.I.T.T. PEMA (% 79,4) 

PMMA (% 20,06) 

DBP (% 80,4) 

EtOH (% 19,6) 

Visco-gel PEMA (% 86,2) 

PMMA (% 13,8) 

BPBG (% 86,9) 

DBP (% 8,2) 

EtOH (% 4,9) 

BB: Benzil benzoat (mol. ağırlığı:212,24 g)    DBP: Dibutil fitalat  (mol. ağırlığı: 278 g)           

BPBG: Butil fitalat butil glikolat (mol. ağırlığı: 336 g) 

 

 

 

Şekil 3-6: Coe-Comfort ticari isimli doku düzenleyici materyalin ambalaj görünümü 
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      Şekil 3-7: F.I.T.T. ticari isimli doku düzenleyici materyalin ambalaj görünümü 

 

 

 

       Şekil 3-8: Visco-gel ticari isimli doku düzenleyici materyalin ambalaj görünümü 

 



 43

Dinamik viskoelastisite ölçümü için doku düzenleyici örnekler Đstanbul 

Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Proses ve Reaktör 

Tasarımı Ana Bilim Dalı Laboratuarı’nda hazırlanmıştır. 

Boyutsal değişim ölçümü için doku düzenleyici örnekler Đstanbul Üniversitesi, 

Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Öncesi Simülasyon Laboratuarı’nda hazırlanmıştır. 

Doku düzenleyici materyaller üretici firma talimatlarına göre ve değiştirilmiş 

toz/likit oranlarında karıştırılarak hazırlanmıştır. Üretici firma talimatlarına göre 

toz/likit oranları her materyal setinden çıkan ölçekler yardımı ile, değiştirilmiş toz/likit 

oranları ise hassas terazide (Precisa 62 A, Precisa Instruments A.G., Switzerland) 

tartılarak belirlenmiştir. Kullanılan doku düzenleyicilerin toz/likit oranları Tablo 3-3’de 

gösterilmiştir.  

Değiştirilmiş toz/likit oranları V ve C gruplarında toz miktarının ağırlıkça % 50 

arttırılması ile, F grubunda ise toz miktarının ağırlıkça % 50 azaltılması ile 

oluşturulmuştur. 

Tablo 3-3: Doku düzenleyici materyallerin üretici firma talimatlarına uygun ve 
değiştirilmiş toz/likit oranları 

Doku Düzenleyici Tipi Üretici Firma Talimatlarına 

Uygun Toz/Likit oranları 

(C,F,V)(g/mL) 

Değiştirilmiş 

Toz/Likit Oranları 

(C’,F’,V’)(g/mL) 

Coe-Comfort 0,90 1,35 

F.I.T.T. 2,00 1,00 

Visco-gel 1,21 1,80 

 

Doku düzenleyici örneklere uygulanacak yüzey örtücü ajanlar Tablo 3-4 ve 

Şekil 3-9 ve 3-10’da gösterilmektedir.  
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Tablo 3-4: Kullanılan yüzey örtücü ajanlar 

İsim Üretici Firma  Kısaltma Ürün no Özellik 

Palaseal Heraeus Kulzer 

GmbH, Hanau, 

Germany 

P Prod: 64708061 

LOT: 524 

Akrilik Esaslı 

Yüzey örtücü 

ajan 

Monopoly _ M _ Akrilik Esaslı 

Yüzey örtücü 

ajan 

 

 

       

Şekil 3-9:  Monopoly yüzey örtücü ajanının hazırlanmasında kullanılan akrilik toz ve likiti 

 

Monopoly yüzey örtücü ajanı; 1 kısım ısı ile polimerize olan şeffaf metil 

metakrilat tozunun (Rodex, B.D.P. Co., England), 10 kısım otopolimerizan şeffaf 

ortodontik metil metakrilat likiti (Takilon, Rodont S.R.L. Co.,Milan, Italy) ile 

karıştırılması ile elde edilmiştir (Şekil 3-9). Karıştırma işlemi cam bir kapta ve 54 °C’lik 

sıcaklıkta termostatik olarak kontrol edilebien su banyosunda (Kavo EWL Typ 5506, 

Kavo Elektronisches Werk GmBH, Allgäu, Germany) 8-10 dakika karıştırılarak 
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gerçekleştirilmiştir (Şekil 3-11). Hazırlanan yüzey örtücü ajan koyu renkli bir şişeye 

yerleştirilmiş ve kullanımları dışında +4 °C’de muhafaza edilmiştir (62). 

Monopoly yüzey örtücü ajanı örneklerin tüm yüzeyine yumuşak bir fırça ile 

uygulanmış ve 50-60 watt gücündeki bir ampul altında 4-5 dakika kurumaya 

bırakılmıştır. Bu işleme üç kat yüzey örtücü ajan tabakası oluşturuncaya kadar devam 

edilmiştir (62).  

Palaseal yüzey örtücü ajanı yumuşak bir fırça yardımı ile örneklerin tüm 

yüzeylerine tek yönde uygulanmış ve 90 saniye boyunca görünür ışık cihazı (Dentacolor 

XS, Heraeus Kulzer Inc., Irvine, California, USA) yardımı ile polimerize edilmiştir 

(71). 

 

 

Şekil 3-10: Palaseal ticari isimli yüzey örtücü ajanının ambalaj görünümü 
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Şekil 3-11: Termostatik olarak kontrol edilebilen su banyosu 

 

Dinamik viskoelastisite ölçümleri yapılacak doku düzenleyici materyaller Tablo 

3-3’de belirtilen toz/likit oranlarında karıştırılmış, alt taban ve onu çevreleyen 

silindirden oluşan kalıplara yerleştirilmiştir. Yerleştirme işleminden sonra silindir 

parçanın üzerine üst teflon kapak ve cam bir plaka kapatılmış ve 2 saat boyunca 

jelasyonlarının tamamlanması beklenmiştir. 2 saat sonunda örnekler kalıplardan 

çıkartılmıştır. Yüzey örtücü ajan uygulanacak örneklerde inceleme yapılacak cihazın 

kalibrasyonu gereği cihazda kademeli yüklemelerle örnek kalınlığı 1000 µm’ye 

getirildikten sonra yüzey örtücü ajanlar uygulanmıştır (6).  

Boyutsal değişim ölçümleri yapılacak doku düzenleyici materyaller Tablo 3-

3’de belirtilen toz/likit oranlarında karıştırılmış ve alt taban ve onu çevreleyen 

silindirden oluşan kalıplara yerleştirilmiştir. Yerleştirme işleminden sonra silindir 

parçanın üzerine daha önceden hazırlanan akrilik reçine kapak ve cam bir plaka 

kapatılmış ve 2 saat boyunca jelasyonlarının tamamlanması beklenmiştir. 2 saat 

sonunda örnekler kalıplardan çıkartılmıştır. 

Dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişim ölçümleri için her grup 8 adet 

örnekten oluşacak şekilde 18 grup oluşturulmuştur (Tablo 3-5): 
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1. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan Coe-Comfort 

ticari isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan örnek grubu (C), 

2. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan Coe-Comfort 

ticari isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan ve Monopoly yüzey 

örtücü ajan uygulanan örnek grubu (CM), 

3. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan Coe-Comfort 

ticari isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan ve Palaseal yüzey 

örtücü ajan uygulanan örnek grubu (CP), 

4. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan Coe-Comfort ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan örnek grubu (C’), 

5. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan Coe-Comfort ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan ve Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanan örnek grubu (C’M), 

6. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan Coe-Comfort ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan ve Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanan örnek grubu (C’P), 

7. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan F.I.T.T. ticari 

isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan örnek grubu (F), 

8. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan F.I.T.T. ticari 

isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan ve Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulanan örnek grubu (FM), 

9. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan F.I.T.T. ticari 

isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan ve Palaseal yüzey örtücü 

ajan uygulanan örnek grubu (FP), 

10. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan F.I.T.T. ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan örnek grubu (F’), 

11. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan F.I.T.T. ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan ve Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanan örnek grubu (F’M), 
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12. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan F.I.T.T. ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan ve Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanan örnek grubu (F’P), 

13. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan Visco-gel ticari 

isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan örnek grubu (V), 

14. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan Visco-gel ticari 

isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan ve Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulanan örnek grubu (VM), 

15. Üretici firmanın belirlediği toz/likit oranında hazırlanan Visco-gel ticari 

isimli doku düzenleyici materyalden hazırlanan ve Palaseal yüzey örtücü 

ajan uygulanan örnek grubu (VP), 

16. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan Visco-gel ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan örnek grubu (V’), 

17. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan Visco-gel ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan ve Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanan örnek grubu (V’M), 

18. Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan Visco-gel ticari isimli doku 

düzenleyici materyalden hazırlanan ve Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanan örnek grubu (V’P). 

 Dinamik viskoelastisite ölçümleri için 144 örnek ve boyutsal değişim örnekleri 

için 144 örnek olmak üzere toplam 288 örnek hazırlanmıştır. Dinamik viskoelastisite ve 

boyutsal değişim ölçümleri örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1., 3., 7., 14., 21. ve 28. 

günlerde gerçekleştirilmiştir. Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra zaman periyodu 0 

gün olarak kabul edilmiştir.   
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Tablo 3-5: Dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişim ölçümleri için oluşturulan örnek 
grupları 

Örnek grubu Örnek sayısı Örnek grubunun kodu 

1 8 C 

2 8 CM 

3 8 CP 

4 8 C’ 

5 8 C’M 

6 8 C’P 

7 8 F 

8 8 FM 

9 8 FP 

10 8 F’ 

11 8 F’M 

12 8 F’P 

13 8 V 

14 8 VM 

15 8 VP 

16 8 V’ 

17 8 V’M 

18 8 V’P 
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3.3. Örneklerin Dinamik Viskoelastisitelerinin Ölçülmesi 

Dinamik viskoelastisite ölçümü Đstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Kimya Mühendisliği Bölümü, Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı 

Laboratuarı’nda bulunan manyetik itici yataklı reometre cihazında (AR-G2 Magnetic 

Thrust Rheometer, TA Instruments, Chicago, USA) gerçekleştirilmiştir (Şekil 3-12). 

Tüm örneklerin viskoelastisite ölçümleri için cihaz 37 °C sıcaklık, 1 Hz frekans ve 0-% 

0.08 gerilim değerlerine ayarlanmıştır (6). 

 

 

Şekil 3-12: Manyetik itici yataklı reometre cihazının genel görünümü 

 

Örnekler cihazın alt kısmındaki platforma yerleştirilmiş ve kuvvet uygulayıcı üst 

kol alt platform ile 1000 µm’lik mesafe kalacak şekilde kademeli şekilde otomatik 

olarak aşağı indirilmiştir. Mesafe 1000 µm olduğunda cihaz durdurulmuş ve taşan doku 

düzenleyici parçalar keskin bir spatül yardımı ile temizlenmiştir (Şekil 3-13 ve 3-14). 

Yüzey örtücü ajan uygulaması yapılacak örneklerde yükleyici kol örnek üzerinden 
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kaldırılmış ve örneğe yüzey örtücü ajan uygulandıktan sonra ölçüm işlemine kalınan 

yerden devam edilmiştir. 

            

Şekil 3-13: Kuvvet uygulanması ile örnekten cihaz dışına taşan materyalin görünümü 

 

            

Şekil 3-14: Örneğin taşan materyalleri temizledikten sonraki görünümü 

 



 52

Örnekten taşan materyaller temizlendikten sonra termostat sistemi içeren 

kapaklar kapatılmış ve sıcaklığın 37 °C’ye gelmesi beklenmiştir (Şekil 3-15). 37 °C’de 

cihaz örneğe 1 Hz frekans aralıklarla 50 N’luk sinüzoidal kuvvet uygulamaya başlamış 

ve 40 faz boyunca devam etmiştir. Cihaza bağlı bilgisayar ve cihazı destekleyen 

bilgisayar programı tarafından her fazda örneğin G’,G’’ değerleri Pascal (Pa) 

biriminden hesaplanmıştır (Şekil 3-16). 

 

 

Şekil 3-15: Bilgisayar ekranında ölçüm için gerekli olan parametrelerin görünümü 
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Şekil 3-16: Bilgisayar programının her faz sonunda G' ve G'' değerlerini hesaplaması 

 

40. faz sonunda sistemin bilgisayar programı G’ ve G’’ değerlerinin gerilime 

bağlı grafiklerini oluşturmuştur (Şekil 3-17).  

 

 

Şekil 3-17: G' ve G'' değerlerinin gerilime bağlı grafiğinin görünümü 
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3.4. Örneklerin Boyutsal Değişimlerinin Ölçülmesi 

Boyutsal değişim ölçümü Đstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik 

Öncesi Simülasyon Laboratuarı’nda dijital kumpas (Mitutoyo 500-144 B, Mitutoyo 

South American) yardımı ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 3-18). 

Dijital kumpas ile yapılan ölçümlerde tekrarlanabilen doğru sonuçlar elde edilip 

edilemediğini belirlemek için 40 ayrı örnek hazırlanmıştır. Örneklerdeki iki nokta 

arasındaki mesafe ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları Sperman’ın Sıra Korelasyon Katsayısı 

formülünden faydalanılarak karşılaştırılmış ve anlamlılık düzeyinde tekrarlanabilen 

sonuçlar elde edilebildiği belirlenmiştir. 

Her örneğin X mesafesi değeri, her zaman periyodunda 3 defa ölçülerek, bu 

ölçümlerin aritmetik ortalamaları alınması ile milimetre (mm) cinsinden hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 3-18: Dijital kumpas cihazının genel görünümü 

 

Đncelenen örneklerin tümü hastaların protezlerini gün içerisinde kullanımlarını 

taklit etmek amacıyla ortalama 16 saat boyunca 37 °C’de etüvde (Memmert D06062 

Modell 600, Memmert GmBH Co., Schwabach, Germany) yapay tükürük içerisinde, 

hastaların  geceleri protezlerini çıkarmasını temsil eden ortalama 8 saat boyunca ise oda 

sıcaklığında (23±2 °C) distile suda bekletilmiştir. 

Yapay tükürük Shannon (190) tarafından önerilen aşağıdaki kimyasal bileşim 

kullanılarak hazırlanmıştır: 
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(2 L distile su için) 

NaF 8,4 mg 

NaCl 2560 mg 

CaCl2  332,97 mg 

MgCl2.6H2O    250 mg 

KCl   189,48 mg 

CH3COOK 3015 mg 

K3PO4 .3H2O 772 mg 

 

6,5-7 pH değerindeki çözeltinin berrak görünümde olması için 0,1 mL H3PO4 

(Merck,% 85) çözeltisi eklenmiştir. 

3.5. Đstatistiksel Değerlendirme 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

16.0 (Statistical Package for the Social Sciences) Software programı kullanılmıştır. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, 

Standart sapma, frekans) yanısıra parametik varsayımların sağlanıp sağlanmadığını test 

etmek için Kolmogorov- Smirnov Test uygulanmıştır. 

- Materyal farkına bağlı olmaksızın yüzey örtücü ajan uygulama veya 

değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlama işlemlerinin 

- Yüzey örtücü ajan uygulama ve değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlama 

işlemlerine bağlı olmadan materyal farkının  

dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişim değerlerine etkilerinin karşılaştırılmasında 

Kruskal Wallis Varyans Analizi, anlamlı farklılık gözlemlenmesi durumunda 

değişkenlerin ikili karşılaştırılmasında Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Sonuçlar 

p≤0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Örnek Gruplarının Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

4.1.1. Yüzey Örtücü Ajan Uygulama Đşleminin Dinamik Viskoelastisite 
Değerlerine Etkisi 

Her materyal ve bu materyale 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış üçlü örnek 

gruplarının (C-CM-CP, C’-C’M-C’P, F-FM-FP, F’-F’M-F’P, V-VM-VP, V’-V’M-V’P) 

G’, G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve gruplar arasındaki anlamlılık değerleri (p) 

Tablo 4-1,4-2,4-3,4-4,4-5 ve 4-6, anlamlı farklılık gözlemlendiği durumlarda 

değişkenlerin ikili karşılaştırılmalarında belirlenen p değerleri Tablo 4-7,4-8 ve 4-9’da 

gösterilmektedir. 

4.1.1.1. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanan Coe-Comfort 
Örnek Grupları Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Üretici firma talimatlarına göre hazırlanan C, CM ve CP örnek gruplarının G’, 

G’’, tanδ değerleri ortalamaları ve  p değerleri Tablo 4-1 ve Şekil 4-1,4-2 ve 4-3’de 

gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ölçülen C, CM ve CP gruplarının G’,G’’ ve 

tanδ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

1. günde CM grubunun G’ değerleri ortalaması C ve CP grupları G’ değerleri 

ortalamalarından  istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 

C ve CP gruplarının G’ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). C, CM ve CP grupları arasında G’’ ve tanδ 

değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

3, 7, 14, 21 ve 28. günlerde  CM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları C ve 

CP gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). C ve CP gruplarının G’ ve G’’ değerleri 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

C, CM ve CP grupları arasında tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 4-1: C, CM ve CP örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 C  CM  CP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 76890,64 ± 327,507 77229,17 ± 305,282 76633,02 ± 489,184 0,096 

G' 1. gün 81204 ± 521,465 79986,76 ± 590,605 81159,53 ± 390,784 0,001 

G' 3. gün 87956,07 ± 511,56 84806,96 ± 304,055 87461,04 ± 281,901 0,0001 

G' 7. gün 101106,1 ± 154,832 91579,7 ± 337,659 101337,3 ± 390,9 0,0001 

G' 14. gün 104428,9 ± 625,578 94525,37 ± 498,203 104377,6 ± 380,985 0,0001 

G' 21. gün 106062,7 ± 530,327 96796,93 ± 495,536 106723,7 ± 832,453 0,0001 

G' 28. gün 106410,5 ± 498,798 96559,87 ± 323,234 106654,9 ± 565,706 0,0001 

G'' 0. gün 30564,04 ± 379,496 30698,37 ± 544,676 30612,15 ± 315,910 0,949 

G'' 1. gün 31972,91 ± 364,716 31593,42 ± 373,891 32058,24 ± 477,425 0,086 

G'' 3. gün 33975,58 ± 525,04 32969,98 ± 635,605 34000,57 ± 338,002 0,003 

G'' 7. gün 38799,99 ± 535,892 35029,44 ± 460,986 38888,39 ± 560,211 0,0001 

G'' 14. gün 39159,8 ± 522,069 35801,33 ± 366,64 39401,51 ± 401,01 0,0001 

G'' 21. gün 39639,9 ± 497,744 36177,53 ± 507,499 39753,141 ± 454,718 0,0001 

G'' 28. gün 38863,46 ± 553,586 35360,92 ± 470,988 39194,98 ± 474,486 0,0001 

Tanδ 0. gün 0,398 ± 0,0046 0,398 ± 0,0071 0,4 ± 0,0053 0,584 

Tanδ 1. gün 0,394 ± 0,0052 0,395 ± 0,0053 0,395 ± 0,0053 0,851 

Tanδ 3. gün 0,386 ± 0,0052 0,389 ± 0,0064 0,389 ± 0,0035 0,532 

Tanδ 7. gün 0,384 ± 0,0052 0,383 ± 0,0046 0,384 ± 0,0052 0,836 

Tanδ 14. gün 0,375 ± 0,0053 0,379 ± 0,0035 0,377 ± 0,0046 0,258 

Tanδ 21. gün 0,374 ± 0,0052 0,374 ± 0,0052 0,372 ± 0,0046 0,836 

Tanδ 28. gün 0,365 ± 0,0053 0,367 ± 0,0046 0,367 ± 0,0046 0,487 

a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

Şekil 4-1: C, CM ve CP örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-2: C, CM ve CP örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-3: C, CM ve CP örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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4.1.1.2. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranında Hazırlanan Coe-Comfort Örnek 
Grupları Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

 Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan C’, C’M ve C’P örnek gruplarının G’, 

G’’, tanδ değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-2 ve Şekil 4-4,4-5 ve 4-6’da 

gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ölçülen C’, C’M ve C’P gruplarının G’,G’’ 

ve tanδ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

1. günde C’M grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları  C’ ve C’P gruplarının 

G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından  istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). C’ve C’P gruplarının G’ ve G’’ değerleri  ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar arasında 

tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 

3. ve 7. günlerde C’M grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları C’ ve C’P 

gruplarının G’ ve G’’değerleri ortalamalarından  istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). C’ grubunun G’ değerleri ortalaması C’P grubunun 

G’ değerleri ortalamasına göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşük 

iken (p<0,01), G’’ değerleri ortalamaları açısından 2 grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar arasında tanδ değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 

14. ve 21. günlerde C’ grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları C’M ve C’P 

gruplarının G’ ve G’’değerleri ortalamalarından  istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). C’M ve C’P gruplarının G’ ve G’’ değerleri 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 

Gruplar arasında tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark yoktur (p>0,05).  

28. günde C’ grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları C’M ve C’P gruplarının 

G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından  istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01). C’M grubunun G’ değerleri ortalaması C’P grubunun G’ değerleri 

ortalamasına göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşük iken 

(p<0,01), G’’ değerleri ortalamaları açısından 2 grup arasında istatistiksel olarak 
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anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar arasında tanδ değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 

 

Tablo 4-2: C', C'M ve C'P örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 C’  C’M  C’P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 83748,61 ± 699,391 83689,88 ± 646,519 84206,6 ± 537,769 0,181 

G' 1. gün 87960,19 ± 567,64 85191,33 ± 661,086 87959,71 ± 380,943 0,0001 

G' 3. gün 94069,96 ± 405,505 88528,24 ± 650,857 96194,51 ± 637,877 0,0001 

G' 7. gün 98232,94 ± 412,394 94742,1 ± 559,307 99344,87 ± 878,748 0,0001 

G' 14. gün 100993,8 ± 468,084 98004,49 ± 302,547 98583,32 ± 917,648 0,0001 

G' 21. gün 101796,7 ± 765,809 97923,52 ± 294,069 98348,33 ± 578,195 0,0001 

G' 28. gün 102412,1 ± 525,186 97770,45 ± 525,027 99679,49 ± 999,645 0,0001 

G'' 0. gün 31825,41 ± 733,711 31706,21 ± 830,577 31789,02 ± 685,707 0,983 

G'' 1. gün 33206,89 ± 761,071 31947,13 ± 544,823 32763,6 ± 548,92 0,006 

G'' 3. gün 34454,24 ± 588,662 32643,97 ± 736,532 35231,3 ± 755,601 0,0001 

G'' 7. gün 35486,47 ± 632,446 34224,3 ± 557,102 35517,84 ± 867,915 0,003 

G'' 14. gün 35852,84 ± 567,853 35036,85 ± 886,837 34872,8 ± 528,218 0,025 

G'' 21. gün 36010,54 ± 589,339 34395,23 ± 611,206 34176,23 ± 901,952 0,001 

G'' 28. gün 35332,89 ± 624,633 33972,6 ± 758,826 34139,55 ± 524,39 0,005 

Tanδ 0. gün 0,38 ± 0,0076 0,379 ± 0,0083 0,377 ± 0,0071 0,8 

Tanδ 1. gün 0,378 ± 0,0071 0,375 ± 0,0053 0,372 ± 0,0071 0,409 

Tanδ 3. gün 0,366 ± 0,0052 0,369 ± 0,0083 0,366 ± 0,0074 0,773 

Tanδ 7. gün 0,361 ± 0,0064 0,361 ± 0,0064 0,359 ± 0,0083 0,719 

Tanδ 14. gün 0,355 ± 0,0053 0,358 ± 0,0089 0,354 ± 0,0052 0,682 

Tanδ 21. gün 0,354 ± 0,0052 0,351 ± 0,0064 0,348 ± 0,0089 0,242 

Tanδ 28. gün 0,345 ± 0,0053 0,348 ± 0,0089 0,342 ± 0,0046 0,417 

a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-4: C', C'M ve C'P örnek gruplarının  G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-5: C', C'M ve C'P örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-6: C', C'M ve C'P örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

4.1.1.3. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanan F.I.T.T. Örnek 
Grupları Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Üretici firma talimatlarına göre hazırlanan F, FM ve FP örnek gruplarının G’, G’’ 

ve tanδ değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-3 ve Şekil4-7,4-8 ve 4-9’da  

gösterilmektedir.  

 Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ölçülen F, FM ve FP gruplarının G’,G’’ ve 

tanδ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

1. günde FM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları  F ve FP gruplarının G’ ve 

G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F ve FP gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar arasında 

tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05). 
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3. günde FM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F ve FP gruplarının G’ ve 

G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları FP grubunun G’ ve G’’ 

değerleri ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). F 

grubunun tanδ değerleri ortalaması FM grubunun tanδ değerleri ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). F-FP ve FM-FP 

grupları arasında tanδ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).   

7. günde FM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F ve FP gruplarının G’ ve 

G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F grubunun G’ değerleri ortalaması FP grubunun G’ değerleri 

ortalamasına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük iken (p<0,05), G’’ 

değerleri ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(p>0,05).  Gruplar arasında tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

14. günde FM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F ve FP gruplarının G’ 

ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F grubunun G’ değerleri ortalaması FP grubunun G’ değerleri 

ortalamasına göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşük iken 

(p<0,01), F grubunun G’’ değerleri ortalaması FP grubunun G’’ değerleri ortalamasına 

göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). FP grubunun 

tanδ değerleri ortalaması F ve FM gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). F ve FM 

gruplarının tanδ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

21. günde FM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F ve FP gruplarının G’ 

ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F ve FP gruplarının G’ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaz iken (p>0,05), FP grubunun G’’ değerleri 

ortalaması F grubunun G’’ değerleri ortalamasına göre istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). F grubunun tanδ değerleri ortalaması FM ve FP 

gruplarının tanδ değerleri ortlamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 
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yüksektir (p<0,05). FM ve FP gruplarının tanδ değerleiri ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

28. günde FM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F ve FP gruplarının G’ 

ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F grubunun G’ değerleri ortalaması FP grubunun G’ değerleri 

ortalamasına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük iken (p<0,05), F grubunun 

G’’ değerleri ortalaması FP grubunun G’’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). F grubunun tanδ değerleri ortalaması FM ve FP 

gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01). FM ve FP gruplarının tanδ değerleri ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4-3: F, FM ve FP örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 F  FM  FP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 111967 ± 1246,826 111756,7 ± 739,124 112548,2 ± 661,35 0,164 

G' 1. gün 117977,7 ± 1633,064 113537,8 ± 630,154 119102 ± 472,469 0,0001 

G' 3. gün 129297,1 ± 1144,489 116849,2 ± 700,971 130781,5 ± 1026,764 0,0001 

G' 7. gün 130019,9 ± 759,643 118435,6 ± 739,28 131294 ± 711,256 0,0001 

G' 14. gün 129190,3 ± 530,866 118629,5 ± 750,515 130550,2 ± 420,397 0,0001 

G' 21. gün 137080,4 ± 593,726 122162,3 ± 693,461 136813,6 ± 417,597 0,0001 

G' 28. gün 139401,3 ± 494,41 124934,8 ± 582,652 139997,2 ± 611,004 0,0001 

G'' 0. gün 34286,1 ± 428,074 34363,08 ± 394,713 34467,78 ± 609,702 0,59 

G'' 1. gün 35684,51 ± 277,47 34911,6 ± 461,201 36028,1 ± 550,399 0,001 

G'' 3. gün 37656,95 ± 495,926 34908,53 ± 449,575 38582,4 ± 861,266 0,0001 

G'' 7. gün 37380,18 ± 603,62 33902,33 ± 657,813 37420,98 ± 848,639 0,0001 

G'' 14. gün 37465,2 ± 153,951 33958,62 ± 703,337 36228,19 ± 648,497 0,0001 

G'' 21. gün 38894,31 ± 574,61 33744,01 ± 673,587 37624,24 ± 768,163 0,0001 

G'' 28. gün 39032,36 ± 138,434 33576,63 ± 499,655 37975,25 ± 601,559 0,0001 

Tanδ 0. gün 0,306 ± 0,0052 0,308 ± 0,0046 0,306 ± 0,0052 0,836 

Tanδ 1. gün 0,302 ± 0,0046 0,308 ± 0,0046 0,302 ± 0,0046 0,072 

Tanδ 3. gün 0,291 ± 0,0035 0,299 ± 0,0035 0,295 ± 0,0053 0,013 

Tanδ 7. gün 0,288 ± 0,0046 0,286 ± 0,0052 0,285 ± 0,0053 0,6 

Tanδ 14. gün 0,29 ± 0 0,286 ± 0,0052 0,277 ± 0,0046 0,0001 

Tanδ 21. gün 0,284 ± 0,0052 0,276 ± 0,0052 0,275 ± 0,0053 0,014 

Tanδ 28. gün 0,28 ± 0 0,269 ± 0,0035 0,271 ± 0,0035 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-7: F, FM ve FP örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-8: F, FM ve FP örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-9: F, FM ve FP örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

4.1.1.4. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranında Hazırlanan F.I.T.T. Örnek Grupları 
Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan F’, F’M ve F’P örnek gruplarının G’, 

G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-4 ve Şekil 4-10,4-11 ve 4-

12’de gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlanmasından 2 saat sonra yapılan ölçümlerde F’ grubunun G’ 

değerleri ortalaması F’P grubunun G’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). F’P grubunun G’ değerleri ortalaması F’M 

grubunun G’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir 

(p<0,05). F’ ve F’M gruplarının G’ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar arasında G’’ ve tanδ değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

1. günde F’M grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F’ ve F’P gruplarının G’ 

ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F’ ve F’P gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamaları arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar arasında  tanδ 

değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 

3. günde F’M grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F’ ve F’P gruplarının G’ 

ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F’ grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalaması F’P grubunun G’ ve G’’ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). 

Gruplar arasında  tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

7. ve 14. günlerde F’M grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F’ ve F’P 

gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). F’ grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalaması F’P 

grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede düşüktür (p<0,01). F’ grubunun tanδ değerleri ortalaması F’P grubunun tanδ 

değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,01). F’P grubunun tanδ değerleri ortalaması F’M grubunun tanδ değerleri 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). F’ 

ve F’M grupları arasında tanδ değerleri  ortalamaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

21. ve 28. günlerde F’M grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F’ ve F’P 

gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından  istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). F’ ve F’P gruplarının G’ değerleri ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0,05), F’ grubunun G’’ 

değerleri ortalaması F’P grubunun G’’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak  

anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). F’ grubunun tanδ değerleri ortalaması F’P 

grubunun tanδ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). F’P grubunun tanδ değerleri ortalaması F’M grubunun tanδ değerleri 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). 21. günde F’ ve 

F’M gruplarının tanδ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaz iken (p>0,05), 28. günde F’ grubunun tanδ değerleri ortalamaları F’M 

grubunun tanδ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). 
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Tablo 4-4: F', F'M ve F'P örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 F’  F’M  F’P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 85500,06 ± 432,469 85558,92 ± 508,862 86080,18 ± 422,23 0,034 

G' 1. gün 94286,08 ± 743,532 88811,28 ± 597,218 94223,72 ± 560,601 0,0001 

G' 3. gün 102430,6 ± 694,56 91478,9 ± 304,321 99942,64 ± 313,761 0,0001 

G' 7. gün 102473,2 ± 382,87 92915,8 ± 534,388 100532,2 ± 554,201 0,0001 

G' 14. gün 106407,3 ± 371,183 96947,04 ± 378,444 105055,9 ± 689,926 0,0001 

G' 21. gün 108359,6 ± 624,377 99937,59 ± 426,606 108421,2 ± 544,776 0,0001 

G' 28. gün 112038,7 ± 520,527 104028,9 ± 464,502 111963,5 ± 547,371 0,0001 

G'' 0. gün 30674,02 ± 620,593 30693,06 ± 499,568 30772,58 ± 324,672 0,717 

G'' 1. gün 33237,69 ± 805,876 31526,46 ± 398,055 33094,5 ± 533,474 0,001 

G'' 3. gün 35468,68 ± 710,668 31788,22 ± 373,624 34355,4 ± 536,25 0,0001 

G'' 7. gün 35226,26 ± 621,604 32172,27 ± 527,278 34054,38 ± 305,273 0,0001 

G'' 14. gün 35388,5 ± 566,159 32598,01 ± 485,069 34403,33 ± 308,622 0,0001 

G'' 21. gün 36028,56 ± 460,357 33229,17 ± 477,35 35099,78 ± 744,248 0,0001 

G'' 28. gün 36433,21 ± 606,535 34199,89 ± 433,098 35408,61 ± 615,22 0,0001 

Tanδ 0. gün 0,359 ± 0,0064 0,359 ± 0,0064 0,357 ± 0,0046 0,907 

Tanδ 1. gün 0,352 ± 0,0071 0,355 ± 0,0053 0,351 ± 0,0064 0,495 

Tanδ 3. gün 0,346 ± 0,0052 0,348 ± 0,0046 0,344 ± 0,0052 0,317 

Tanδ 7. gün 0,344 ± 0,0052 0,346 ± 0,0052 0,339 ± 0,0035 0,022 

Tanδ 14. gün 0,334 ± 0,0052 0,336 ± 0,0052 0,328 ± 0,0046 0,013 

Tanδ 21. gün 0,332 ± 0,0046 0,332 ± 0,0046 0,324 ± 0,0074 0,014 

Tanδ 28. gün 0,324 ± 0,0052 0,329 ± 0,0035 0,316 ± 0,0052 0,001 

a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

Şekil 4-10: F', F'M ve F'P örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-11: F', F'M ve F'P örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-12: F', F'M ve F'P örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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4.1.1.5. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanan Visco-gel Örnek 
Grupları Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Üretici firma talimatlarına göre hazırlanan V, VM ve VP örnek gruplarının G’, 

G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-5 ve Şekil 4-13,4-14 ve 4-

15’de gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde VM grubunun G’ ve G’’ 

değerleri ortalamaları V ve VP gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). V ve VP gruplarının G’ ve G’’ 

değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p>0,05). Gruplar arasında  tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

1. ve 3. günlerde VM grubunun G’ değerleri ortalaması V ve VP gruplarının G’ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşük iken 

(p<0,01), VM grubunun tanδ değerleri ortalaması V ve VP gruplarının tanδ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01).  

V ve VP gruplarının G’ ve tanδ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar arasında G’’ değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

7. günde VM grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları V ve VP gruplarının G’ 

ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). V ve VP gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). VM grubunun tanδ değerleri ortalaması 

V ve VP gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). V grubunun tanδ değerleri ortalaması VP 

grubunun tanδ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01).    

14, 21 ve 28. günlerde VM grubunun G’ değerleri ortalaması V ve VP 

gruplarının G’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede düşük iken (p<0,01), VM grubunun tanδ değerleri ortalaması V ve VP 

gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01).  V ve VP gruplarının G’ ve tanδ değerleri ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Gruplar 
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arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Tablo 4-5: V, VM ve VP örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 V  VM  VP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma Ortalama ± 

Standard 
Sapma Ortalama ± 

Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 74948,12 ± 558,566 72336,37 ± 655,617 74763,23 ± 322,808 0,0001 
G' 1. gün 84566,78 ± 1225,057 73302,7 ± 694,831 83819,15 ± 1187,57 0,0001 
G' 3. gün 92098,69 ± 1428,65 74335,16 ± 412,848 91828,58 ± 1638,342 0,0001 
G' 7. gün 95117,53 ± 1004,391 75094,81 ± 420,772 95466,24 ± 1450,31 0,0001 
G' 14. gün 97836,06 ± 1109,601 75766,46 ± 451,125 98194,12 ± 858,708 0,0001 
G' 21. gün 99939,64 ± 1100,946 76404,67 ± 400,435 100525,15 ± 905,073 0,0001 
G' 28. gün 102719,61 ± 1517,854 77079,12 ± 157,163 102698,06 ± 907,591 0,0001 
G'' 0. gün 30636,05 ± 717,004 29837,86 ± 650,341 30655,24 ± 604,844 0,041 
G'' 1. gün 30449,05 ± 1165,697 29987,89 ± 647,177 30593,52 ± 860,791 0,298 
G'' 3. gün 30503,65 ± 888,981 29744,15 ± 534,474 30530,56 ± 886,382 0,066 
G'' 7. gün 30676,13 ± 780,624 29670,23 ± 537,43 29593,61 ± 813,522 0,021 
G'' 14. gün 30083,54 ± 893,138 29552,56 ± 524,433 29705,55 ± 822,393 0,471 
G'' 21. gün 30107,05 ± 733,333 29423,52 ± 347,352 29651,81 ± 385,608 0,141 
G'' 28. gün 29656,64 ± 616,526 29298,4 ± 554,568 29524,95 ± 740,055 0,613 
Tanδ 0. gün 0,409 ± 0,0083 0,413 ± 0,0089 0,412 ± 0,0071 0,559 
Tanδ 1. gün 0,36 ± 0,0107 0,409 ± 0,0099 0,365 ± 0,0093 0,0001 
Tanδ 3. gün 0,331 ± 0,0099 0,4 ± 0,0076 0,332 ± 0,0089 0,0001 
Tanδ 7. gün 0,322 ± 0,0071 0,395 ± 0,0076 0,31 ± 0,0076 0,0001 
Tanδ 14. gün 0,308 ± 0,0089 0,39 ± 0,0076 0,302 ± 0,0071 0,0001 
Tanδ 21. gün 0,301 ± 0,0064 0,385 ± 0,0053 0,295 ± 0,0053 0,0001 
Tanδ 28. gün 0,289 ± 0,0064 0,38 ± 0,0076 0,288 ± 0,0071 0,0001 
a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
 
 

 

Şekil 4-13: V, VM ve VP örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-14: V, VM ve VP örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-15: V, VM ve VP örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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4.1.1.6. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranında Hazırlanan Visco-gel Örnek Grupları 
Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan V’, V’M ve V’P örnek gruplarının G’, 

G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-6 ve Şekil 4-16,4-17 ve 4-

18’de gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde gruplar arasında G’,G’’ 

ve tanδ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

1,3,7 ve 14. günlerde V’M grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları V’ ve V’P 

gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 1,7 ve 14. günlerde V’ ve V’P grupları arasında G’ 

ve G’’ değerleri ortalamaları açısından anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), 3. günde 

V’ grubunun G’ değerleri ortalaması V’P grubunun G’ değerleri ortalamasından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). 3. Günde V’ ve V’P gruplarının 

G’’ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(p>0,05). 1,3,7 ve 14. günlerde gruplar arasında tanδ değerleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

21 ve 28. günlerde V’M grubunun G’ değerleri ortalamaları V’ ve V’P gruplarının 

G’ değerleri ortalalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). 21. günde V’M grubunun G’’ değerleri ortalamaları V’ ve V’P 

gruplarının G’’ değerleri ortalalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede düşüktür (p<0,01). V’ ve V’P gruplarının G’’ değerleri ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 28. günde ise V’M 

grubunun G’’ değerleri ortalaması V’P grubunun G’’ değerleri ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). V’M-V’ ve V’-

V’P grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamaktadır (p>0,05). 21 ve 28. günlerde V’M grubunun tanδ değerleri 

ortalamaları V’ ve V’P gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). V’ ve V’P grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05).  
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Tablo 4-6: V', V'M ve V'P örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 V’  V’M  V’P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 88733,31 ± 402,449 88855,73 ± 280,504 89026,7 ± 599,602 0,482 

G' 1. gün 99523,74 ± 763,539 93100,66 ± 315,496 99435,54 ± 690,102 0,0001 

G' 3. gün 110160,4 ± 653,47 97041,46 ± 504,312 109311,7 ± 429,37 0,0001 

G' 7. gün 113694,4 ± 570,557 98623,16 ± 516,987 113701,3 ± 470,135 0,0001 

G' 14. gün 116083,9 ± 544,784 100267 ± 625,971 115608,7 ± 591,928 0,0001 

G' 21. gün 114156,8 ± 885,669 103444 ± 634,63 114211,9 ± 631,609 0,0001 

G' 28. gün 114092,1 ± 624,733 105775,8 ± 670,519 114197,5 ± 262,406 0,0001 

G'' 0. gün 32164,75 ± 580,05 31987,63 ± 654,861 32271,76 ± 643,612 0,675 

G'' 1. gün 34955,3 ± 533,394 33166,75 ± 466,244 35047,83 ± 545,78 0,0001 

G'' 3. gün 37730,5 ± 834,678 33235,37 ± 633,733 37576,49 ± 626,185 0,0001 

G'' 7. gün 37520,41 ± 936,275 32667,47 ± 773,608 37522,66 ± 891,782 0,0001 

G'' 14. gün 37000,54 ± 929,64 32713,79 ± 850,485 37572,53 ± 880,606 0,0001 

G'' 21. gün 35100,02 ± 682,737 33230,43 ± 638,277 35694,23 ± 968,859 0,001 

G'' 28. gün 33940,82 ± 746,911 33451,47 ± 579,156 34687,31 ± 583,477 0,003 

Tanδ 0. gün 0,363 ± 0,0071 0,36 ± 0,0076 0,363 ± 0,0071 0,724 

Tanδ 1. gün 0,351 ± 0,0064 0,356 ± 0,0052 0,352 ± 0,0071 0,265 

Tanδ 3. gün 0,342 ± 0,0071 0,342 ± 0,0071 0,344 ± 0,0052 0,942 

Tanδ 7. gün 0,33 ± 0,0076 0,331 ± 0,0083 0,33 ± 0,0076 0,925 

Tanδ 14. gün 0,319 ± 0,0083 0,326 ± 0,0074 0,325 ± 0,0076 0,176 

Tanδ 21. gün 0,308 ± 0,0071 0,321 ± 0,0064 0,312 ± 0,0071 0,006 

Tanδ 28. gün 0,298 ± 0,0071 0,316 ± 0,0052 0,304 ± 0,0052 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
 

 

Şekil 4-16: V', V'M ve V'P örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-17: V', V'M ve V'P örnek gruplarının  G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-18: V', V'M ve V'P örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü
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Tablo 4-7: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda G' değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 C-

CM 

C- 

CP 

CM-

CP 

C’-

C’M 

C’-

C’P 

C’M-

C’P 

F- 

FM 

F- 

FP 

FM-

FP 

F’-

F’M 

F’-

F’P 

F’M-

F’P 

V- 

VM 

V- 

VP 

VM-

VP 

V’-

V’M 

V’-

V’P 

V’M-

V’P 

0 gün _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,753 0,016 0,046 0,001 0,529 0,001 _ _ _ 

1 gün 0,002 0,834 0,002 0,001 0,916 0,001 0,001 0,093 0,001 0,001 0,916 0,001 0,001 0,294 0,001 0,001 0,753 0,001 

3 gün 0,001 0,059 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,021 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,753 0,001 0,001 0,016 0,001 

7 gün 0,001 0,093 0,001 0,001 0,016 0,001 0,001 0,012 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,674 0,001 0,001 1 0,001 

14 gün 0,001 0,6 0,001 0,001 0,001 0,172 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,529 0,001 0,001 0,074 0,001 

21 gün 0,001 0,046 0,001 0,001 0,001 0,115 0,001 0,401 0,001 0,001 0,753 0,001 0,001 0,172 0,001 0,001 1 0,001 

28 gün 0,001 0,401 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,036 0,001 0,001 0,753 0,001 0,001 0,674 0,001 0,001 0,753 0,001 

Mann-Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
_: Üçlü karşılatırmalarda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan gruplarda ikili karşılaştırma yapılmamıştır. 
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Tablo 4-8: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda G'' değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 C-

CM 

C- 

CP 

CM-

CP 

C’-

C’M 

C’-

C’P 

C’M-

C’P 

F- 

FM 

F- 

FP 

FM-

FP 

F’-

F’M 

F’-

F’P 

F’M-

F’P 

V- 

VM 

V- 

VP 

VM-

VP 

V’-

V’M 

V’-

V’P 

V’M-

V’P 

0 gün _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,046 0,753 0,021 _ _ _ 

1 gün _ _ _ 0,005 0,294 0,016 0,005 0,248 0,001 0,002 0,6 0,001 _ _ _ 0,001 0,834 0,001 

3 gün 0,003 0,753 0,003 0,002 0,093 0,001 0,001 0,036 0,001 0,001 0,016 0,001 _ _ _ 0,001 0,016 0,001 

7 gün 0,001 0,401 0,001 0,003 0,753 0,005 0,001 0,529 0,001 0,001 0,001 0,001 0,021 0,058 0,016 0,001 0,916 0,001 

14 gün 0,001 0,401 0,001 0,046 0,009 0,834 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 _ _ _ 0,001 0,462 0,001 

21 gün 0,001 0,248 0,001 0,001 0,002 0,6 0,001 0,002 0,001 0,001 0,009 0,002 _ _ _ 0,001 0,345 0,001 

28 gün 0,001 0,208 0,001 0,006 0,005 0,674 0,001 0,012 0,001 0,001 0,021 0,001 _ _ _ 0,001 0,093 0,001 

Mann-Whitney U Test 
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p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
_: Üçlü karşılatırmalarda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan gruplarda ikili karşılaştırma yapılmamıştır. 

Tablo 4-9: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda tanδ değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 C-

CM 

C- 

CP 

CM-

CP 

C’-

C’M 

C’-

C’P 

C’M-

C’P 

F- 

FM 

F- 

FP 

FM-

FP 

F’-

F’M 

F’-

F’P 

F’M-

F’P 

V- 

VM 

V- 

VP 

VM-

VP 

V’-

V’M 

V’-

V’P 

V’M-

V’P 

0 gün _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 gün _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,001 0,273 0,001 _ _ _ 

3 gün _ _ _ _ _ _ 0,004 0,117 0,117 _ _ _ 0,001 0,821 0,001 _ _ _ 

7 gün _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,333 0,044 0,008 0,001 0,008 0,001 _ _ _ 

14 gün _ _ _ _ _ _ 0,063 0,001 0,007 0,333 0,029 0,007 0,001 0,304 0,001 _ _ _ 

21 gün _ _ _ _ _ _ 0,018 0,011 0,626 1 0,015 0,015 0,001 0,059 0,001 0,004 0,171 0,026 

28 gün _ _ _ _ _ _ 0,001 0,001 0,171 0,046 0,018 0,001 0,001 0,68 0,001 0,001 0,069 0,002 

Mann-Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
_: Üçlü karşılatırmalarda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan gruplarda ikili karşılaştırma yapılmamıştır. 
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4.1.2. Toz/Likit Oranlarındaki Değişimin Dinamik Viskoelastisite Değerlerine 
Etkisi 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak ve değiştirilmiş toz/likit oranında 

hazırlanmış materyallerin (C-C’, F-F’, V-V’) G’, G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-10,4-11 ve 4-12’de gösterilmektedir. 

4.1.2.1. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak ve Değiştirilmiş Toz/Likit 
Oranında Hazırlanmış Coe-Comfort Örnek Grupları Dinamik Viskoelastisite 
Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış C ve değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış C’ örnek gruplarının G’,G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-10 ve Şekil 4-19,4-20 ve 4-21’de gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. günde yapılan ölçümlerde C grubunun 

G’ ve G’’ değerleri ortalamaları C’ grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01).  

3. günde C grubunun G’ değerleri ortalaması C’ grubunun G’ değerleri 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). C 

ve C’ grubunun G’’ değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

7,14,21 ve 28. günlerde C grubunun G’ değerleri ortalamaları C’ grubunun G’ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,01). C grubunun G’’ değerleri ortalamaları C’ grubunun G’’ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01).  

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında C grubunun tanδ değerleri 

ortalamaları C’ grubunun tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 
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Tablo 4-10: C ve C' örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 C  C’   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 76890,64 ± 327,507 83748,61 ± 699,391 0,001 

G' 1. gün 81204 ± 521,465 87960,19 ± 567,64 0,001 

G' 3. gün 87956,07 ± 511,56 94069,96 ± 405,505 0,001 

G' 7. gün 101106,1 ± 154,832 98232,94 ± 412,394 0,001 

G' 14. gün 104428,9 ± 625,578 100993,8 ± 468,084 0,001 

G' 21. gün 106062,7 ± 530,327 101796,7 ± 765,809 0,001 

G' 28. gün 106410,5 ± 498,798 102412,1 ± 525,186 0,001 

G'' 0. gün 30564,04 ± 379,496 31825,41 ± 733,711 0,005 

G'' 1. gün 31972,91 ± 364,716 33206,89 ± 761,071 0,003 

G'' 3. gün 33975,58 ± 525,04 34454,24 ± 588,662 0,074 

G'' 7. gün 38799,99 ± 535,892 35486,47 ± 632,446 0,001 

G'' 14. gün 39159,8 ± 522,069 35852,84 ± 567,853 0,001 

G'' 21. gün 39639,9 ± 497,744 36010,54 ± 589,339 0,001 

G'' 28. gün 38863,46 ± 553,586 35332,89 ± 624,633 0,001 

Tanδ 0. gün 0,4 ± 0,005 0,38 ± 0,008 0,001 

Tanδ 1. gün 0,39 ± 0,005 0,38 ± 0,007 0,001 

Tanδ 3. gün 0,39 ± 0,005 0,37 ± 0,005 0,0001 

Tanδ 7. gün 0,38 ± 0,005 0,36 ± 0,006 0,001 

Tanδ 14. gün 0,38 ± 0,005 0,36 ± 0,005 0,001 

Tanδ 21. gün 0,37 ± 0,005 0,35 ± 0,005 0,0001 

Tanδ 28. gün 0,36 ± 0,005 0,35 ± 0,005 0,001 

a: Mann Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

 

Şekil 4-19: C ve C' örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 
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Şekil 4-20: C ve C' örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 

 

 

Şekil 4-21: C ve C'' örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 
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4.1.2.2. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak ve Değiştirilmiş Toz/Likit 
Oranında Hazırlanmış F.I.T.T. Örnek Grupları Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış F ve değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış F’ örnek gruplarının G’,G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-11 ve Şekil 4-22,4-23 ve 4-24’de gösterilmektedir. 

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında F grubunun G’ ve G’’ değerleri 

ortalamaları F’ grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). F grubunun tanδ değerleri ortalamaları F’ 

grubunun tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede düşüktür (p<0,01).  

 

Tablo 4-11: F ve F' örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 F  F’   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 111967 ± 1246,826 85500,06 ± 432,469 0,001 

G' 1. gün 117977,7 ± 1633,064 94286,08 ± 743,532 0,001 

G' 3. gün 129297,1 ± 1144,489 102430,6 ± 694,56 0,001 

G' 7. gün 130019,9 ± 759,643 102473,2 ± 382,87 0,001 

G' 14. gün 129190,3 ± 530,866 106407,3 ± 371,183 0,001 

G' 21. gün 137080,4 ± 593,726 108359,6 ± 624,377 0,001 

G' 28. gün 139401,3 ± 494,41 112038,7 ± 520,527 0,001 

G'' 0. gün 34286,1 ± 428,074 30674,02 ± 620,593 0,001 

G'' 1. gün 35684,51 ± 277,47 33237,69 ± 805,876 0,001 

G'' 3. gün 37656,95 ± 495,926 35468,68 ± 710,668 0,001 

G'' 7. gün 37380,18 ± 603,62 35226,26 ± 621,604 0,001 

G'' 14. gün 37465,2 ± 153,951 35388,5 ± 566,159 0,001 

G'' 21. gün 38894,31 ± 574,61 36028,56 ± 460,357 0,001 

G'' 28. gün 39032,36 ± 138,434 36433,21 ± 606,535 0,001 

Tanδ 0. gün 0,31 ± 0,005 0,36 ± 0,006 0,001 

Tanδ 1. gün 0,3 ± 0,005 0,35 ± 0,007 0,0001 

Tanδ 3. gün 0,29 ± 0,004 0,35 ± 0,005 0,0001 

Tanδ 7. gün 0,29 ± 0,005 0,34 ± 0,005 0,0001 

Tanδ 14. gün 0,29 ± 0 0,33 ± 0,005 0,0001 

Tanδ 21. gün 0,28 ± 0,005 0,33 ± 0,005 0,0001 

Tanδ 28. gün 0,28 ± 0 0,32 ± 0,005 0,0001 

a: Mann Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-22: F ve F' örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 

 

 

Şekil 4-23: F ve F' örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 
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Şekil 4-24: F ve F' örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 

 

4.1.2.3. Üretici Firma Tailimatlarına Uygun Olarak ve Değiştirilmiş Toz/Likit 
Oranında Hazırlanmış Visco-gel Örnek Grupları Dinamik Viskoelastisite 
Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış V ve değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış V’ örnek gruplarının G’,G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-12 ve Şekil 4-25,4-26 ve 4-27’de gösterilmektedir. 

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında V grubunun G’ ve G’’ değerleri 

ortalamaları V’ grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01).  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde V grubunun tanδ 

değerleri ortalaması V’ grubunun tanδ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). 1,7 ve 21. günlerde V ve V’ grupları 

arasında tanδ değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken 

(p>0,05), 3,14 ve 28. günlerde V grubunun tanδ değerleri ortalamaları V’ grubunun tanδ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). 
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Tablo 4-12: V ve V' örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 V  V’   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 74948,12 ± 558,566 88733,31 ± 402,449 0,001 
G' 1. gün 84566,78 ± 1225,057 99523,74 ± 763,539 0,001 
G' 3. gün 92098,69 ± 1428,65 110160,4 ± 653,47 0,001 
G' 7. gün 95117,53 ± 1004,391 113694,4 ± 570,557 0,001 
G' 14. gün 97836,06 ± 1109,601 116083,9 ± 544,784 0,001 
G' 21. gün 99939,64 ± 1100,946 114156,8 ± 885,669 0,001 
G' 28. gün 102719,6 ± 1517,854 114092,1 ± 624,733 0,001 
G'' 0. gün 30636,05 ± 717,004 32164,75 ± 580,05 0,002 
G'' 1. gün 30449,05 ± 1165,697 34955,3 ± 533,394 0,001 
G'' 3. gün 30503,65 ± 888,981 37730,5 ± 834,678 0,001 
G'' 7. gün 30676,13 ± 780,624 37520,41 ± 936,275 0,001 
G'' 14. gün 30083,54 ± 893,138 37000,54 ± 929,64 0,001 
G'' 21. gün 30107,05 ± 733,333 35100,02 ± 682,737 0,001 
G'' 28. gün 29656,64 ± 616,526 33940,82 ± 746,911 0,001 
Tanδ 0. gün 0,41 ± 0,008 0,36 ± 0,007 0,001 
Tanδ 1. gün 0,36 ± 0,011 0,35 ± 0,006 0,077 
Tanδ 3. gün 0,33 ± 0,01 0,34 ± 0,007 0,019 
Tanδ 7. gün 0,32 ± 0,007 0,33 ± 0,008 0,071 
Tanδ 14. gün 0,31 ± 0,009 0,32 ± 0,008 0,029 
Tanδ 21. gün 0,3 ± 0,006 0,31 ± 0,007 0,094 
Tanδ 28. gün 0,29 ± 0,006 0,3 ± 0,007 0,026 
a: Mann Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

Şekil 4-25: V ve V' örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 
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Şekil 4-26: V ve V' örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 

 

 

Şekil 4-27: V ve V' örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 
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4.1.3. Materyal Tiplerinin Dinamik Viskoelastisite Değerlerine Etkisi 

Çalışmada kullanılan 3 farklı materyalin yüzey örtücü ajan uygulanmamış örnek 

grupları (C-F-V, C’-F’-V’), Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış üçlü örnek 

grupları  (CM-FM-VM, C’M-F’M-V’M) ve Palaseal yüzey örtücü ajanı uygulanmış 

üçlü örnek gruplarının (CP-FP-VP, C’P-F’P-V’P) G’, G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları 

ve p değerleri Tablo 4-13,4-14,4-15,4-16,4-17 ve 4-18, anlamlı farklılık gözlemlendiği 

durumlarda değişkenlerin ikili karşılaştırılmalarında belirlenen p değerleri Tablo 4-19-

4-20 ve 4-21’de gösterilmektedir. 

4.1.3.1. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanan Coe-Comfort, 
F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış C, F ve V örnek gruplarının 

G’,G’’,tanδ değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-13 ve Şekil 4-28,4-29 ve 4-

30’de gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde F grubunun G’ ve G’’ 

değerleri ortalamaları V ve C gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). V grubunun G’ 

değerleri ortalaması C grubunun G’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede düşük iken (p<0,01), iki grup arasında G’’ değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). F 

grubunun tanδ değerleri ortalaması V ve C gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). V grubunun tan δ 

değerleri ortalaması C grubunun tanδ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

1 ve 3. günlerde F grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları V ve C gruplarının 

G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01). V grubunun G’ değerleri ortalaması C grubunun G’ değerleri 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksek iken (p<0,01), 

V grubunun G’’ değerleri ortalaması C grubunun G’’ değerleri ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01).  

7,14,21 ve 28. günlerde  V grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları F ve C 

gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). Aynı zaman periyotlarında C grubunun G’ 

değerleri ortalamaları F grubunun G’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 
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düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 7 ve 14. günlerde  C grubunun G’’ 

değerleri ortalamaları F grubunun G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksek iken (p<0,01), 21 ve 28. günlerde iki grup arasında 

G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

1,3,7,14,21 ve 28. günlerde F grubunun tanδ değerleri ortalamaları C ve V 

gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede düşüktür (p<0,01). Aynı zaman periyotlarında C grubunun tanδ değerleri 

ortalamaları V grubunun tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

 

Tablo 4-13: V, F ve C örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 V  F  C   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 74948,12 ± 558,566 111967 ± 1246,826 76890,64 ± 327,507 0,0001 
G' 1. gün 84566,78 ± 1225,057 117977,7 ± 1633,064 81204 ± 521,465 0,0001 
G' 3. gün 92098,69 ± 1428,65 129297,1 ± 1144,489 87956,07 ± 511,56 0,0001 
G' 7. gün 95117,53 ± 1004,391 130019,9 ± 759,643 101106,1 ± 154,832 0,0001 
G' 14. gün 97836,06 ± 1109,601 129190,3 ± 530,866 104428,9 ± 625,578 0,0001 
G' 21. gün 99939,64 ± 1100,946 137080,4 ± 593,726 106062,7 ± 530,327 0,0001 
G' 28. gün 102719,6 ± 1517,854 139401,3 ± 494,41 106410,5 ± 498,798 0,0001 
G'' 0. gün 30636,05 ± 717,004 34286,1 ± 428,074 30564,04 ± 379,496 0,0001 
G'' 1. gün 30449,05 ± 1165,697 35684,51 ± 277,47 31972,91 ± 364,716 0,0001 
G'' 3. gün 30503,65 ± 888,981 37656,95 ± 495,926 33975,58 ± 525,04 0,0001 
G'' 7. gün 30676,13 ± 780,624 37380,18 ± 603,62 38799,99 ± 535,892 0,0001 
G'' 14. gün 30083,54 ± 893,138 37465,2 ± 153,951 39159,8 ± 522,069 0,0001 
G'' 21. gün 30107,05 ± 733,333 38894,31 ± 574,61 39639,9 ± 497,744 0,0001 
G'' 28. gün 29656,64 ± 616,526 39032,36 ± 138,434 38863,46 ± 553,586 0,0001 
Tanδ 0. gün 0,409 ± 0,0083 0,306 ± 0,0052 0,398 ± 0,0046 0,0001 
Tanδ 1. gün 0,36 ± 0,0107 0,302 ± 0,0046 0,394 ± 0,0052 0,0001 
Tanδ 3. gün 0,331 ± 0,0099 0,291 ± 0,0035 0,386 ± 0,0052 0,0001 
Tanδ 7. gün 0,322 ± 0,0071 0,288 ± 0,0046 0,384 ± 0,0052 0,0001 
Tanδ 14. gün 0,308 ± 0,0089 0,29 ± 0 0,375 ± 0,0053 0,0001 
Tanδ 21. gün 0,301 ± 0,0064 0,284 ± 0,0052 0,374 ± 0,0052 0,0001 
Tanδ 28. gün 0,289 ± 0,0064 0,28 ± 0 0,365 ± 0,0053 0,0001 
a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 



 89

 

Şekil 4-28: C, F ve V örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel görünümü 

 

 

Şekil 4-29: C, F ve V örnek gruplarının G'' değerlerinin grafiksel görünümü 
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Şekil 4-30: C, F ve V örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

4.1.3.2. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Monopoly Yüzey 
Örtücü Ajan Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları 
Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış, Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulanmış CM, FM ve VM örnek gruplarının G’,G’’ ve tanδ değerleri 

ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-14 ve Şekil 4-31,4-32 ve 4-33’de gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1,3,7,14,21 ve 28. günlerde yapılan 

ölçümlerde VM grubunun G’ değerleri ortalamaları CM ve FM gruplarının G’ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında FM grubunun G’ değerleri ortalamaları CM 

grubunun G’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01). 

 Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1,3,7,14,21 ve 28. günlerde yapılan 

ölçümlerde VM grubunun G’’ değerleri ortalamaları CM ve FM gruplarının G’’ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür 
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(p<0,01). Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1 ve 3. günlerde FM grubunun G’’ 

değerleri ortalamaları CM grubunun G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı derecede yüksek iken (p<0,01); 7,14,21 ve 28. günlerde FM 

grubunun G’’ değerleri ortalamaları CM grubunun G’’ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01).   

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1,3,7,14,21 ve 28. günlerde yapılan 

ölçümlerde VM grubunun tanδ değerleri ortalamaları CM ve FM gruplarının tanδ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir 

(p<0,01). Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında FM grubunun tanδ değerleri 

ortalamaları CM grubunun tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01) 

 

Tablo 4-14: VM, FM ve CM örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 VM  FM  CM   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 72336,37 ± 655,617 111756,7 ± 739,124 77229,17 ± 305,282 0,0001 
G' 1. gün 73302,7 ± 694,831 113537,8 ± 630,154 79986,76 ± 590,605 0,0001 
G' 3. gün 74335,16 ± 412,848 116849,2 ± 700,971 84806,96 ± 304,055 0,0001 
G' 7. gün 75094,81 ± 420,772 118435,6 ± 739,28 91579,7 ± 337,659 0,0001 
G' 14. gün 75766,46 ± 451,125 118629,5 ± 750,515 94525,37 ± 498,203 0,0001 
G' 21. gün 76404,67 ± 400,435 122162,3 ± 693,461 96796,93 ± 495,536 0,0001 
G' 28. gün 77079,12 ± 157,163 124934,8 ± 582,652 96559,87 ± 323,234 0,0001 
G'' 0. gün 29837,86 ± 650,341 34363,08 ± 394,713 30698,37 ± 544,676 0,0001 
G'' 1. gün 29987,89 ± 647,177 34911,6 ± 461,201 31593,42 ± 373,891 0,0001 
G'' 3. gün 29744,15 ± 534,474 34908,53 ± 449,575 32969,98 ± 635,605 0,0001 
G'' 7. gün 29670,23 ± 537,43 33902,33 ± 657,813 35029,44 ± 460,986 0,0001 
G'' 14. gün 29552,56 ± 524,433 33958,62 ± 703,337 35801,33 ± 366,64 0,0001 
G'' 21. gün 29423,52 ± 347,352 33744,01 ± 673,587 36177,53 ± 507,499 0,0001 
G'' 28. gün 29298,4 ± 554,568 33576,63 ± 499,655 35360,92 ± 470,988 0,0001 
Tanδ 0. gün 0,413 ± 0,0089 0,308 ± 0,0046 0,398 ± 0,0071 0,0001 
Tanδ 1. gün 0,409 ± 0,0099 0,308 ± 0,0046 0,395 ± 0,0053 0,0001 
Tanδ 3. gün 0,4 ± 0,0076 0,299 ± 0,0035 0,389 ± 0,0064 0,0001 
Tanδ 7. gün 0,395 ± 0,0076 0,286 ± 0,0052 0,383 ± 0,0046 0,0001 
Tanδ 14. gün 0,39 ± 0,0076 0,286 ± 0,0052 0,379 ± 0,0035 0,0001 
Tanδ 21. gün 0,385 ± 0,0053 0,276 ± 0,0052 0,374 ± 0,0052 0,0001 
Tanδ 28. gün 0,38 ± 0,0076 0,269 ± 0,0035 0,367 ± 0,0046 0,0001 
a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-31: CM, FM  ev VM örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-32: CM, FM ve VM örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-33: CM, FM ve VM örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

4.1.3.3. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Palaseal Yüzey 
Örtücü Ajan Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları 
Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış, Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanmış CP, FP ve VP örnek gruplarının G’,G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-15 ve Şekil 4-34,4-35 ve 4-36’de gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde VP grubunun G’ ve G’’ 

değerleri ortalamaları FP grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). FP grubunun G’ ve G’’ 

değerleri ortalamaları CP grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). VP grubunun G’ değerleri 

ortalaması CP grubunun G’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşük iken (p<0,01); iki grup arasında G’’ değerleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). VP grubunun tanδ 

değerleri ortalaması CP ve FP gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). FP grubunun tanδ değerleri 

ortalaması CP grubunun tanδ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01).  
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1 ve 3. günlerde VP grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları FP grubunun G’ 

ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). FP grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları CP grubunun G’ ve 

G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01). VP grubunun G’ değerleri ortalamaları CP grubunun G’ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksek iken 

(p<0,01); VP grubunun G’’ değerleri ortalamalarından CP grubunun G’’ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 

CP grubunun tanδ değerleri ortalamaları VP ve FP gruplarının tanδ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

VP grubunun tanδ değerleri ortalamaları FP grubunun tanδ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

7,14,21 ve 28. günlerde VP grubunun G’ ve G’’ değerleri ortalamaları FP ve CP 

gruplarının G’ ve G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). FP grubunun G’ değerleri ortalamaları CP 

grubunun G’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksek iken(p<0,01); FP grubunun G’’ değerleri ortalamaları CP grubunun 

G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). CP grubunun tanδ değerleri ortalamaları VP ve FP gruplarının tanδ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir 

(p<0,01). VP grubunun tanδ değerleri ortalamaları FP grubunun tanδ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01) 
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Tablo 4-15: VP, FP ve CP örnek gruplarının G', G' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 VP  FP  CP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ±
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 74763,23 ± 322,808 112548,2 ± 661,35 76633,02 ± 489,184 0,0001 

G' 1. gün 83819,15 ± 1187,57 119102 ± 472,469 81159,53 ± 390,784 0,0001 

G' 3. gün 91828,58 ± 1638,342 130781,5 ± 1026,764 87461,04 ± 281,901 0,0001 

G' 7. gün 95466,24 ± 1450,31 131294 ± 711,256 101337,3 ± 390,9 0,0001 

G' 14. gün 98194,12 ± 858,708 130550,2 ± 420,397 104377,6 ± 380,985 0,0001 

G' 21. gün 100525,2 ± 905,073 136813,6 ± 417,597 106723,7 ± 832,453 0,0001 

G' 28. gün 102698,1 ± 907,591 139997,2 ± 611,004 106654,9 ± 565,706 0,0001 

G'' 0. gün 30655,24 ± 604,844 34467,78 ± 609,702 30612,15 ± 315,910 0,003 

G'' 1. gün 30593,52 ± 860,791 36028,1 ± 550,399 32058,24 ± 477,425 0,0001 

G'' 3. gün 30530,56 ± 886,382 38582,4 ± 861,266 34000,57 ± 338,002 0,0001 

G'' 7. gün 29593,61 ± 813,522 37420,98 ± 848,639 38888,39 ± 560,211 0,0001 

G'' 14. gün 29705,55 ± 822,393 36228,19 ± 648,497 39401,51 ± 401,01 0,0001 

G'' 21. gün 29651,81 ± 385,608 37624,24 ± 768,163 39753,14 ± 454,700 0,0001 

G'' 28. gün 29524,95 ± 740,055 37975,25 ± 601,559 39194,98 ± 474,486 0,0001 

Tanδ 0. gün 0,412 ± 0,0071 0,306 ± 0,0052 0,4 ± 0,0053 0,0001 

Tanδ 1. gün 0,365 ± 0,0093 0,302 ± 0,0046 0,395 ± 0,0053 0,0001 

Tanδ 3. gün 0,332 ± 0,0089 0,295 ± 0,0053 0,389 ± 0,0035 0,0001 

Tanδ 7. gün 0,31 ± 0,0076 0,285 ± 0,0053 0,384 ± 0,0052 0,0001 

Tanδ 14. gün 0,302 ± 0,0071 0,277 ± 0,0046 0,377 ± 0,0046 0,0001 

Tanδ 21. gün 0,295 ± 0,0053 0,275 ± 0,0053 0,372 ± 0,0046 0,0001 

Tanδ 28. gün 0,288 ± 0,0071 0,271 ± 0,0035 0,367 ± 0,0046 0,0001 

 a: Kruskal Wallis Test 
 p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
 

 

 

Şekil 4-34: CP, FP ve VP örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının  grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-35: CP, FP ve VP örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-36: CP, FP ve VP örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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4.1.3.4. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranlarında Hazırlanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve 
Visco-gel Örnek Grupları Dinamik Viskoelastisite Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış C’, F’ ve V’ örnek gruplarının 

G’,G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-16 ve Şekil 4-37,4-38 ve 4-

39’de gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1,3,7,14,21 ve 28. günlerde yapılan 

ölçümlerde V’ grubunun G’ değerleri ortalamaları C’ ve F’ gruplarının G’ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

F’ grubunun G’ değerleri ortalamaları C’ grubunun G’ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01).  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümde V’ grubunun G’’ değerleri 

ortalaması F’ grubunun G’’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). F’ grubunun G’’ değerleri ortalaması C’ grubunun 

G’’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). C’ 

ve V’ grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

1,3,7 ve 14. günlerde V’ grubunun G’’ değerleri ortalamaları C’ ve F’ 

gruplarının G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01). 1,3 ve 7. günlerde C’ ve F’ grupları arasında G’’ değerleri 

ortalamaları açısından anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0,05), 14. günde F’ grubunun 

G’’ değerleri ortalaması C’ grubunun G’’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,05).  

21 ve 28. günlerde V’ grubunun G’’ değerleri ortalamaları C’ ve F’ gruplarının 

G’’ değerleri ortalamalrından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). 21. günde C’ ve F’ grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları 

açısından anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0,05), 28. günde F’ grubunun G’’ değerleri 

ortalaması C’ grubunun G’’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,05).  

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında C’ grubunun tanδ değerleri 

ortalamaları F’ ve V’ gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1 ve 

3. günlerde yapılan ölçümlerde F’ ve V’ grupları arasında tanδ değerleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0,05); 7,14,21 ve 28. günlerde V’ 
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grubunun tanδ değerleri ortalalamaları F’ grubunun tanδ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01).    

 

Tablo 4-16: V', F' ve C' örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 V’  F’  C’   

Ortalam
a 

± 
Standard 
Sapma 

Ortalam
a 

± 
Standard 
Sapma 

Ortalam
a 

± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 88733,31 ± 402,449 85500,06 ± 432,469 83748,61 ± 699,391 0,0001 

G' 1. gün 99523,74 ± 763,539 94286,08 ± 743,532 87960,19 ± 567,64 0,0001 

G' 3. gün 110160,4 ± 653,47 102430,6 ± 694,56 94069,96 ± 405,505 0,0001 

G' 7. gün 113694,4 ± 570,557 102473,2 ± 382,87 98232,94 ± 412,394 0,0001 

G' 14. gün 116083,9 ± 544,784 106407,3 ± 371,183 100993,8 ± 468,084 0,0001 

G' 21. gün 114156,8 ± 885,669 108359,6 ± 624,377 101796,7 ± 765,809 0,0001 

G' 28. gün 114092,1 ± 624,733 112038,7 ± 520,527 102412,1 ± 525,186 0,0001 

G'' 0. gün 32164,75 ± 580,05 30674,02 ± 620,593 31825,41 ± 733,711 0,002 

G'' 1. gün 34955,3 ± 533,394 33237,69 ± 805,876 33206,89 ± 761,071 0,001 

G'' 3. gün 37730,5 ± 834,678 35468,68 ± 710,668 34454,24 ± 588,662 0,0001 

G'' 7. gün 37520,41 ± 936,275 35226,26 ± 621,604 35486,47 ± 632,446 0,001 

G'' 14. gün 37000,54 ± 929,64 35388,5 ± 566,159 35852,84 ± 567,853 0,003 

G'' 21. gün 35100,02 ± 682,737 36028,56 ± 460,357 36010,54 ± 589,339 0,015 

G'' 28. gün 33940,82 ± 746,911 36433,21 ± 606,535 35332,89 ± 624,633 0,0001 

Tanδ 0. gün 0,363 ± 0,0071 0,359 ± 0,0064 0,38 ± 0,0076 0,001 

Tanδ 1. gün 0,351 ± 0,0064 0,352 ± 0,0071 0,378 ± 0,0071 0,0001 

Tanδ 3. gün 0,342 ± 0,0071 0,346 ± 0,0052 0,366 ± 0,0052 0,0001 

Tanδ 7. gün 0,33 ± 0,0076 0,344 ± 0,0052 0,361 ± 0,0064 0,0001 

Tanδ 14. gün 0,319 ± 0,0083 0,334 ± 0,0052 0,355 ± 0,0053 0,0001 

Tanδ 21. gün 0,308 ± 0,0071 0,332 ± 0,0046 0,354 ± 0,0052 0,0001 

Tanδ 28. gün 0,298 ± 0,0071 0,324 ± 0,0052 0,345 ± 0,0053 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-37: C', F' ve V' örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-38: C', F' ve V' örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 



 100

 

Şekil 4-39: C', F' ve V' örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

4.1.3.5. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranlarında Hazırlanmış Monopoly Yüzey Örtücü 
Ajan Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları Dinamik 
Viskoelastisite Bulguları 

 Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış, Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış C’M, F’M ve V’M örnek gruplarının G’,G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları 

ve p değerleri Tablo 4-17 ve Şekil 4-40,4-41 ve 4-42’de gösterilmektedir.  

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında V’M grubunun G’ değerleri 

ortalamaları C’M ve F’M gruplarının G’ değerleri ortalamalarından istatisitiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 

1 ve 3. günlerde F’M grubunun G’ değerleri ortalamaları C’M grubunun G’ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksek iken 

(p<0,01); 7 ve 14. günlerde F’M grubunun G’ değerleri ortalamaları C’M grubunun G’ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,01). 21 ve 28. günlerde ise F’M grubunun G’ değerleri ortalamaları C’M grubunun 

G’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01). 
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Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1 ve 3. günlerde yapılan ölçümlerde V’M 

grubunun G’’ değerleri ortalamaları F’M grubunun G’’ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). Örnekler 

hazırlandıktan 2 saat sonra ve 3. günde yapılan ölçümlerde V’M ve C’M grupları 

arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaz iken (p>0,05); 1. günde V’M grubunun G’’ değerleri ortalaması C’M 

grubunun G’’ değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01). Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 3. günde yapılan 

ölçümlerde  F’M grubunun G’’ değerleri ortalamaları C’M grubunun G’’ değerleri 

ortalamarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük iken (p<0,05); 1. günde C’M 

ve F’M grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

7,14 ve 21. günlerde C’M grubunun G’’ değerleri ortalamaları F’M ve V’M 

gruplarının G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01). F’M ve V’M grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

28. günde C’M,F’M ve V’M grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında C’M grubunun tanδ değerleri 

ortalamaları F’M ve V’M gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatisitiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). Örnekler hazırlandıktan 2 saat 

sonra ve 1. günde yapılan ölçümlerde F’M ve V’M grupları arasında tanδ değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0,05); 

3,7,14,21 ve 28. günlerde V’M grubunun tanδ değerleri ortalamarı F’M grubunun tanδ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). 
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Tablo 4-17: V'M, F'M ve C'M örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  
 V’M  F’M  C’M   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

G' 0. gün 88855,73 ± 280,504 85558,92 ± 508,862 83689,88 ± 646,519 0,0001 

G' 1. gün 93100,66 ± 315,496 88811,28 ± 597,218 85191,33 ± 661,086 0,0001 

G' 3. gün 97041,46 ± 504,312 91478,9 ± 304,321 88528,24 ± 650,857 0,0001 

G' 7. gün 98623,16 ± 516,987 92915,8 ± 534,388 94742,1 ± 559,307 0,0001 

G' 14. gün 100267 ± 625,971 96947,04 ± 378,444 98004,49 ± 302,547 0,0001 

G' 21. gün 103444 ± 634,63 99937,59 ± 426,606 97923,52 ± 294,069 0,0001 

G' 28. gün 105775,8 ± 670,519 104028,9 ± 464,502 97770,45 ± 525,027 0,0001 

G'' 0. gün 31987,63 ± 654,861 30693,06 ± 499,568 31706,21 ± 830,577 0,007 

G'' 1. gün 33166,75 ± 466,244 31526,46 ± 398,055 31947,13 ± 544,823 0,001 

G'' 3. gün 33235,37 ± 633,733 31788,22 ± 373,624 32643,97 ± 736,532 0,002 

G'' 7. gün 32667,47 ± 773,608 32172,27 ± 527,278 34224,3 ± 557,102 0,0001 

G'' 14. gün 32713,79 ± 850,485 32598,01 ± 485,069 35036,85 ± 886,837 0,0001 

G'' 21. gün 33230,43 ± 638,277 33229,17 ± 477,35 34395,23 ± 611,206 0,002 

G'' 28. gün 33451,47 ± 579,156 34199,89 ± 433,098 33972,6 ± 758,826 0,061 

Tanδ 0. gün 0,36 ± 0,0076 0,359 ± 0,0064 0,379 ± 0,0083 0,001 

Tanδ 1. gün 0,356 ± 0,0052 0,355 ± 0,0053 0,375 ± 0,0053 0,0001 

Tanδ 3. gün 0,342 ± 0,0071 0,348 ± 0,0046 0,369 ± 0,0083 0,0001 

Tanδ 7. gün 0,331 ± 0,0083 0,346 ± 0,0052 0,361 ± 0,0064 0,0001 

Tanδ 14. gün 0,326 ± 0,0074 0,336 ± 0,0052 0,358 ± 0,0089 0,0001 

Tanδ 21. gün 0,321 ± 0,0064 0,332 ± 0,0046 0,351 ± 0,0064 0,0001 

Tanδ 28. gün 0,316 ± 0,0052 0,329 ± 0,0035 0,348 ± 0,0089 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

 

Şekil 4-40: C'M, F'M ve V'M örnek gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-41: C'M, F'M ve V'M örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-42: C'M, F'M ve V'M örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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4.1.3.6. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranlarında Hazırlanmış Palaseal Yüzey Örtücü 
Ajan Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları Dinamik 
Viskoelastisite Bulguları 

 Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış, Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanmış C’P, F’P ve V’P örnek gruplarının G’,G’’ ve tanδ değerleri ortalamaları ve 

p değerleri Tablo 4-18 ve Şekil 4-43,4-44 ve 4-45’de gösterilmektedir. 

Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında V’P grubunun G’ değerleri 

ortalamaları C’P ve F’P gruplarının G’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). F’P grubunun G’ değerleri 

ortalamaları C’P grubunun G’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde F’P grubunun G’’ 

değerleri ortalamaları C’P ve V’P gruplarının G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). C’P ve V’P grupları arasında 

G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

1,3,7, ve 14. günlerde V’P grubunun G’’ değerleri ortalamaları C’P ve F’P 

gruplarının G’’ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede yüksektir (p<0,01). 1. günde C’P ve F’P grupları arasında G’’ değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0,05); 3 ve 

7. günlerde F’P grubunun G’’ değerleri ortalamaları C’P grubunun G’’ değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). 14. günde C’P 

ve F’P grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

21. günde C’P grubunun G’’ değerleri ortalamaları F’P ve V’P gruplarının G’’ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05). F’P 

ve V’P grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

28. günde F’P grubunun G’’ değerleri ortalamaları C’P ve V’P gruplarının G’’ 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). C’P 

ve V’P grupları arasında G’’ değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  
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Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında C’P grubunun tanδ değerleri 

ortalamaları F’P ve V’P gruplarının tanδ değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 

1,3 ve14. günlerde F’P ve V’P grupalrı arasında tanδ değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0,05), 7, 21 ve 28. günlerde V’P 

grubunun tanδ değerleri ortalamaları F’P grubunun tanδ değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05).  

 

Tablo 4-18: V'P, F'P ve C'P örnek gruplarının G', G'' ve tanδ değerleri ortalamaları 

  

 V’P  F’P  C’P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standar
d 
Sapma 

pa 

G' 0. gün 89026,7 ± 599,602 86080,18 ± 422,23 84206,6 ± 537,769 0,0001 

G' 1. gün 99435,54 ± 690,102 94223,72 ± 560,601 87959,71 ± 380,943 0,0001 

G' 3. gün 109311,7 ± 429,37 99942,64 ± 313,761 96194,51 ± 637,877 0,0001 

G' 7. gün 113701,3 ± 470,135 100532,2 ± 554,201 99344,87 ± 878,748 0,0001 

G' 14. gün 115608,7 ± 591,928 105055,9 ± 689,926 98583,32 ± 917,648 0,0001 

G' 21. gün 114211,9 ± 631,609 108421,2 ± 544,776 98348,33 ± 578,195 0,0001 

G' 28. gün 114197,5 ± 262,406 111963,5 ± 547,371 99679,49 ± 999,645 0,0001 

G'' 0. gün 32271,76 ± 643,612 30772,58 ± 324,672 31789,02 ± 685,707 0,001 

G'' 1. gün 35047,83 ± 545,78 33094,5 ± 533,474 32763,6 ± 548,92 0,0001 

G'' 3. gün 37576,49 ± 626,185 34355,4 ± 536,25 35231,3 ± 755,601 0,0001 

G'' 7. gün 37522,66 ± 891,782 34054,38 ± 305,273 35517,84 ± 867,915 0,0001 

G'' 14. gün 37572,53 ± 880,606 34403,33 ± 308,622 34872,8 ± 528,218 0,0001 

G'' 21. gün 35694,23 ± 968,859 35099,78 ± 744,248 34176,23 ± 901,952 0,024 

G'' 28. gün 34687,31 ± 583,477 35408,61 ± 615,22 34139,55 ± 524,39 0,005 

Tanδ 0. gün 0,363 ± 0,0071 0,357 ± 0,0046 0,377 ± 0,0071 0,0001 

Tanδ 1. gün 0,352 ± 0,0071 0,351 ± 0,0064 0,372 ± 0,0071 0,0001 

Tanδ 3. gün 0,344 ± 0,0052 0,344 ± 0,0052 0,366 ± 0,0074 0,0001 

Tanδ 7. gün 0,33 ± 0,0076 0,339 ± 0,0035 0,359 ± 0,0083 0,0001 

Tanδ 14. gün 0,325 ± 0,0076 0,328 ± 0,0046 0,354 ± 0,0052 0,0001 

Tanδ 21. gün 0,312 ± 0,0071 0,324 ± 0,0074 0,348 ± 0,0089 0,0001 

Tanδ 28. gün 0,304 ± 0,0052 0,316 ± 0,0052 0,342 ± 0,0046 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-43: C'P, F'P ve V'P dneey gruplarının G' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 

 

 

Şekil 4-44: C'P, F'P ve V'P örnek gruplarının G'' değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü 
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Şekil 4-45: C'P, F'P ve V'P örnek gruplarının tanδ değerleri ortalamalarının grafiksel 
görünümü
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        Tablo 4-19: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili karşılaştırmlarda G' değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 
C- 

F 

C- 

V 

F- 

V 

CM-

FM 

CM-

VM 

FM-

VM 

CP- 

FP 

CP- 

VP 

FP- 

VP 

C’- 

F’ 

C’- 

V’ 

F’- 

V’ 

C’M- 

F’M 

C’M- 

V’M 

F’M-

V’P 

C’P-

F’P 

C’P-

V’P 

F’P-

V’P 

0 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

1 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

3 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

7 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

14 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,016 0,001 0,001 

21 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

28 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

         Mann-Whitney U Test 
          p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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     Tablo 4-20: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda G'' değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 C- 

F 

C- 

V 

F- 

V 

CM-

FM 

CM-

VM 

FM-

VM 

CP- 

FP 

CP- 

VP 

FP-

VP 

C’- 

F’ 

C’-

V’ 

F’- 

V’ 

C’M- 

F’M 

C’M- 

V’M 

F’M-

V’M 

C’P-

F’P 

C’P-

V’P 

F’P-

V’P 

0 gün 0,001 0,753 0,001 0,001 0,012 0,001 0,012 0,916 0,001 0,012 0,345 0,001 0,027 0,529 0,002 0,006 0,208 0,001 

1 gün 0,001 0,027 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,753 0,001 0,002 0,208 0,002 0,001 0,345 0,001 0,001 

3 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,051 0,001 0,002 0,036 0,141 0,001 0,036 0,001 0,001 

7 gün 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,345 0,002 0,001 0,001 0,001 0,172 0,002 0,002 0,001 

14 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,027 0,027 0,005 0,001 0,001 0,674 0,115 0,001 0,001 

21 gün 0,074 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,834 0,021 0,009 0,002 0,005 

 

0,6 

 

0,036 0,016 0,345 

28 gün 0,753 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,012 0,003 0,001 _ _ _ 0,006 0,074 0,016 

       Mann-Whitney U Test 
       p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
       _: Üçlü karşılatırmalarda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan gruplarda ikili karşılaştırma yapılmamıştır. 
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Tablo 4-21: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda tanδ değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 C- 

F 

C- 

V 

F- 

V 

CM-

FM 

CM-

VM 

FM-

VM 

CP- 

FP 

CP- 

VP 

FP-

VP 

C’- 

F’ 

C’-

V’ 

F’- 

V’ 

C’M- 

F’M 

C’M- 

V’M 

F’M-

V’P 

C’P-

F’P 

C’P-

V’P 

F’P-

V’P 

0 gün 0,001 0,007 0,001 0,0001 0,006 0,0001 0,0001 0,004 0,001 0,001 0,002 0,266 0,001 0,002 0,725 0,0001 0,003 0,114 

1 gün 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,009 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,68 0,001 0,001 0,626 0,001 0,001 0,68 

3 gün 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,011 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,263 0,001 0,001 0,012 0,001 0,001 1 

7 gün 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,002 0,0001 0,001 0,013 

14 gün 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,003 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,014 0,001 0,001 0,289 

21 gün 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,003 0,001 0,0001 0,0001 0,001 0,0001 0,001 0,0001 0,001 0,001 

 

0,003 

 

0,001 0,001 0,013 

28 gün 0,001 0,001 0,003 0,0001 0,003 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,0001 0,002 

Mann-Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
_: Üçlü karşılatırmalarda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan gruplarda ikili karşılaştırma yapılmamıştır
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4.2. Örnek Gruplarının Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

4.2.1. Yüzey Örtücü Ajan Uygulama Đşleminin Boyutsal Değişim Değerlerine 
Etkisi 

Her materyal ve bu materyale 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış üçlü örnek 

gruplarının (C-CM-CP, C’-C’M-C’P, F-FM-FP, F’-F’M-F’P, V-VM-VP, V’-V’M-V’P)  

X mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-22,4-23,4-24,4-25,4-26 ve 4-

27, anlamlı farklılık gözlemlendiği durumlarda değişkenlerin ikili karşılaştırılmalarında 

belirlenen p değerleri Tablo 4-28’de gösterilmektedir. 

4.2.1.1. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Coe-Comfort 
Örnek Grupları Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış C, CM ve CP örnek 

gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-22’de, boyutsal 

değişim oranları Şekil 4-46’da gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. günde yapılan ölçümlerde C, CM ve 

CP örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

3 ve 7. günlerde CM grubunun X mesafesi değerleri ortalamaları C ve CP 

gruplarının X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). C ve CP grupları arasında X mesafesi değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

14. günde C grubunun X mesafesi değerleri ortalaması CM ve CP gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir 

(p<0,05). CM ve CP grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

21 ve 28. günlerde C, CM ve CP örnek grupları arasında X mesafesi değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  
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Tablo 4-22: C, CM ve CP örnek gruplarının X değerleri ortalamaları (mm) 

  
 C  CM  CP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,92 ± 0,008 24,92 ± 0,013 24,92 ± 0,010 0,66 

X 1. gün 24,65 ± 0,053 24,64 ± 0,052 24,65 ± 0,053 0,851 

X 3. gün 24,11 ± 0,027 24,04 ± 0,024 24,10 ± 0,024 0,001 

X 7. gün 23,59 ± 0,035 23,53 ± 0,023 23,59 ± 0,020 0,002 

X 14. gün 23,05 ± 0,040 23,00 ± 0,026 23,00 ± 0,027 0,041 

X 21. gün 22,83 ± 0,039 22,80 ± 0,038 22,81 ± 0,019 0,239 

X 28. gün 22,60 ± 0,036 22,57 ± 0,022 22,59 ± 0,029 0,097 

a:  Kruskal Wallis Test 
 p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

Şekil 4-46: C, CM ve CP örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 

 

4.2.1.2. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranında Hazırlanmış Coe-Comfort Örnek 
Grupları Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış C’, C’M ve C’P örnek gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-23’de, boyutsal değişim oranları 

Şekil 4-47’de gösterilmektedir. 
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Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde C’M grubunun  X 

mesafesi değerleri ortalaması C’P grubunun X mesafesi ortalamasından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). C’-C’M ve C’-C’P grupları 

arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

1. günde C’, C’M ve C’P grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

3. günde C’M grubunun X mesafesi değerleri ortalaması C’P grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). C’ grubunun X mesafesi değerleri ortalaması C’P grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). C’ ve C’M grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

7. günde C’, C’M ve C’P grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 14, 21 ve 28. günlerde C’P grubunun X mesafesi değerleri ortalamaları C’ ve 

C’M gruplarının X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). C’ ve C’M grupları arasında X mesafesi değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4-23: C', C'M ve C'P örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 C'  C'M  C'P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,95 ± 0,016 24,94 ± 0,014 24,96 ± 0,007 0,008 

X 1. gün 24,73 ± 0,046 24,70 ± 0,000 24,75 ± 0,053 0,078 

X 3. gün 24,36 ± 0,031 24,34 ± 0,020 24,41 ± 0,018 0,001 

X 7. gün 23,99 ± 0,028 23,99 ± 0,023 24,01 ± 0,021 0,174 

X 14. gün 23,27 ± 0,036 23,27 ± 0,019 23,33 ± 0,023 0,002 

X 21. gün 23,07 ± 0,030 23,07 ± 0,016 23,18 ± 0,022 0,0001 

X 28. gün 22,91 ± 0,023 22,92 ± 0,018 22,99 ± 0,030 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-47: C', C'M ve C'P örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 

 

4.2.1.3. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış F.I.T.T. Örnek 
Grupları Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış F, FM ve FP örnek 

gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-24’de, boyutsal 

değişim oranları Şekil 4-48’de gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde FM grubunun X 

mesafesi değerleri ortalaması F ve FP gruplarının X mesafesi değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). F ve FP grupları 

arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

1,3,7,14 ve 21. günlerde F, FM ve FP grupları arasında X mesafesi değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

28. günde FM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması F ve FP gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). FP grubunun X mesafesi değerleri ortalaması F grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatisitiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05).  
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Tablo 4-24: F, FM ve FP örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 F  FM  FP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,91 ± 0,015 24,85 ± 0,027 24,90 ± 0,015 0,001 

X 1. gün 24,68 ± 0,046 24,65 ± 0,053 24,65 ± 0,053 0,518 

X 3. gün 24,57 ± 0,030 24,55 ± 0,021 24,56 ± 0,010 0,304 

X 7. gün 24,36 ± 0,025 24,34 ± 0,029 24,35 ± 0,018 0,584 

X 14. gün 24,22 ± 0,019 24,21 ± 0,025 24,21 ± 0,026 0,531 

X 21. gün 24,00 ± 0,035 23,98 ± 0,031 24,00 ± 0,029 0,214 

X 28. gün 23,87 ± 0,030 23,75 ± 0,025 23,83 ± 0,027 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

Şekil 4-48: F, FM ve FP örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 

 

4.2.1.4. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranında Hazırlanmış F.I.T.T. Örnek Grupları 
Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış F’, F’M ve F’P örnek gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-25’de, boyutsal değişim oranları  

Şekil 4-49’da gösterilmektedir. 
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Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde F’, F’M ve F’P örnek 

gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

1. günde F’M grubunun X mesafesi değerleri ortalaması F’ ve F’P gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). F’ ve F’P grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatisitiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

3. günde F’, F’M ve F’P örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

7. günde F’M grubunun X mesafesi değerleri ortalaması F’ ve F’P gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). F’ grubunun X mesafesi değerleri ortalaması F’P grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05).  

14. günde F’ grubunun X mesafesi değerleri ortalaması F’M ve F’P gruplarının 

X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01). F’M ve F’P grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

21. günde F’ grubunun X mesafesi değerleri ortalaması F’M ve F’P gruplarının 

X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). F’M ve F’P grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

28. günde F’, F’M ve F’P örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 4-25: F', F'M ve F'P örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 F'  F'M  F'P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,83 ± 0,021 24,83 ± 0,010 24,83 ± 0,021 0,721 

X 1. gün 24,59 ± 0,035 24,54 ± 0,052 24,59 ± 0,035 0,045 

X 3. gün 24,52 ± 0,016 24,51 ± 0,014 24,52 ± 0,022 0,947 

X 7. gün 24,30 ± 0,023 24,26 ± 0,025 24,32 ± 0,017 0,001 

X 14. gün 24,21 ± 0,021 24,11 ± 0,026 24,13 ± 0,019 0,0001 

X 21. gün 23,89 ± 0,051 23,93 ± 0,029 23,91 ± 0,013 0,012 

X 28. gün 23,75 ± 0,028 23,76 ± 0,024 23,76 ± 0,015 0,457 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

Şekil 4-49: F', F'M ve F'P örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 

 

4.2.1.5. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Visco-gel Örnek 
Grupları Boyusal Değişim Değerleri Bulguları 

 Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış V, VM ve VP örnek 

gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-26’da, boyutsal 

değişim oranları Şekil 4-50’de gösterilmektedir. 
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Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. günde yapılan ölçümlerde V, VM ve 

VP örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

3. günde VM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması VP grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). V-VM ve V-VP gruplarının aralarında X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

7. günde VM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması V ve VP gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). V ve VP grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).   

14 ve 21. günlerde VM grubunun X mesafesi değerleri ortalamaları V grubunun 

X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). VP grubunun X mesafesi değerleri ortalamaları V grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01). VM ve VP grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

28. günde VM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması V ve VP gruplarının X 

mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). VP grubunun X mesafesi değerleri ortalaması V grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01). 

Tablo 4-26: V, VM ve VP örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 V  VM  VP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,95 ± 0,013 24,95 ± 0,010 24,95 ± 0,020 0,963 

X 1. gün 24,66 ± 0,052 24,65 ± 0,053 24,66 ± 0,052 0,848 

X 3. gün 24,41 ± 0,022 24,40 ± 0,017 24,44 ± 0,033 0,031 

X 7. gün 24,29 ± 0,056 24,21 ± 0,024 24,29 ± 0,024 0,001 

X 14. gün 24,04 ± 0,059 24,00 ± 0,030 24,10 ± 0,033 0,002 

X 21. gün 23,84 ± 0,035 23,83 ± 0,026 23,96 ± 0,026 0,0001 

X 28. gün 23,62 ± 0,041 23,54 ± 0,031 23,71 ± 0,022 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-50: V, VM ve VP örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 

 

4.2.1.6. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranında Hazırlanmış Visco-gel Örnek Grupları 
Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış V’, V’M ve V’P örnek gruplarının  

X mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-27’de, boyutsal değişim 

oranları  Şekil 4-51’de gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde V’M grubunun X 

mesafesi değerleri ortalaması V’ ve V’P gruplarının X mesafesi değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 

V’-V’P ve V’M-V’P grupları arasında  X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

1 ve 3. günlerde V’, V’M ve V’P örnek gruplarının X mesafesi değerleri 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

7. günde  V’ grubunun X mesafesi değerleri ortalaması V’M ve V’P gruplarının 

X mesafesi değerleri ortalamalarından istatisitiksel olarak anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,05). V’M ve V’P  grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 
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14 ve 21. günlerde V’M grubunun X mesafesi değerleri ortalamaları V’ ve V’P 

gruplarının X mesafesi değerleri ortalamalarından istatisitiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). V’ ve V’P grupları arasında X mesafesi değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

28. günde V’ grubunun X mesafesi değerleri ortalaması V’M ve V’P gruplarının 

X mesafesi değerleri ortalamalarından istatisitiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede düşüktür (p<0,01). V’M ve V’P  grupları arasında X mesafesi değerleri 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4-27: V', V'M ve V'P örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 V’  V'M  V'P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,96 ± 0,010 24,93 ± 0,021 24,95 ± 0,021 0,011 

X 1. gün 24,70 ± 0,000 24,69 ± 0,000 24,69 ± 0,053 0,01 

X 3. gün 24,49 ± 0,021 24,48 ± 0,024 24,50 ± 0,033 0,024 

X 7. gün 24,35 ± 0,025 24,39 ± 0,028 24,41 ± 0,037 0,004 

X 14. gün 24,12 ± 0,026 24,23 ± 0,031 24,15 ± 0,027 0,0001 

X 21. gün 24,00 ± 0,027 24,04 ± 0,030 23,98 ± 0,019 0,004 

X 28. gün 23,72 ± 0,029 23,84 ± 0,030 23,82 ± 0,030 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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4-51: V', V'M ve V'P örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel görünümü 
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Tablo 4-28: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda X mesafesi değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 C-

CM 

C- 

CP 

CM-

CP 

C’-

C’M 

C’-

C’P 

C’M-

C’P 

F- 

FM 

F- 

FP 

FM-

FP 

F’-

F’M 

F’-

F’P 

F’M-

F’P 

V- 

VM 

V- 

VP 

VM-

VP 

V’-

V’M 

V’-

V’P 

V’M-

V’P 

 

0 gün 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,135 

 

0,077 

 

0,003 

 

0,001 

 

0,42 

 

0,002 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,005 

 

0,022 

 

0,672 

 

1 gün 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,046 

 

1 

 

0,046 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

1 

 

0,025 

 

0,025 

 

3 gün 

 

0,001 

 

0,492 

 

0,002 

 

0,102 

 

0,013 

 

0,001 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,184 

 

0,102 

 

0,015 

 

0,672 

 

0,023 

 

0,018 

 

7 gün 

 

0,004 

 

1 

 

0,001 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,008 

 

0,034 

 

0,001 

 

0,003 

 

0,792 

 

0,001 

 

0,004 

 

0,004 

 

0,561 

 

14 gün 

 

0,03 

 

0,031 

 

0,832 

 

0,561 

 

0,005 

 

0,002 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,001 

 

0,001 

 

0,153 

 

0,001 

 

0,035 

 

0,114 

 

0,001 

 

0,071 

 

0,001 

 

21 gün 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,915 

 

0,001 

 

0,001 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,015 

 

0,015 

 

0,185 

 

0,001 

 

0,001 

 

0,597 

 

0,002 

 

0,185 

 

0,002 

 

28 gün 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,456 

 

0,001 

 

0,001 

 

0,001 

 

0,011 

 

0,001 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

0,001 

 

0,001 

 

0,003 

 

0,001 

 

0,001 

 

0,245 

Mann-Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
_: Üçlü karşılatırmalarda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan gruplarda ikili karşılaştırma yapılmamıştı
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4.2.2. Toz/Likit Oranlarındaki Değişimin Boyutsal Değişim Değerlerine Etkisi 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak ve değiştirilmiş toz/likit oranında 

hazırlanmış materyallerin (C-C’, F-F’, V-V’) X mesafesi değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-29,4-30 ve 4-31’de gösterilmektedir. 

4.2.2.1. Üretici Firma Talimatına Uygun Olarak ve Değiştirilmiş Toz/Likit 
Oranında Hazırlanmış Coe-Comfort Örnek Grupları Boyutsal Değişim Değerleri 
Bulguları 

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış C ve değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış C’ örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-29’da, boyutsal değişim oranları Şekil 4-52’de gösterilmektedir.  

1. gün dışında inceleme yapılan tüm zaman periyotlarında C grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamaları C’ grubunun X mesafesi değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 1. günde ise C 

grubunun X mesafesi değerleri ortalaması C’ grubunun X mesafesi değerleri 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05).  

 

Tablo 4-29: C ve C' örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  

 C  C'   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,91875 ± 0,0083452 24,95 ± 0,0160357 0,002 

X 1. gün 24,65 ± 0,0534522 24,725 ± 0,046291 0,015 

X 3. gün 24,10625 ± 0,0266927 24,36375 ± 0,0306769 0,001 

X 7. gün 23,58875 ± 0,034821 23,9875 ± 0,0281577 0,001 

X 14. gün 23,0475 ± 0,0399106 23,2675 ± 0,0361544 0,001 

X 21. gün 22,83375 ± 0,0388909 23,07375 ± 0,0297309 0,001 

X 28. gün 22,60125 ± 0,0360307 22,91 ± 0,0226779 0,001 

a: Mann Whitney U Test 
 p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-52: C ve C' örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel görünümü 

 

4.2.2.2. Üretici Firma Talimatına Uygun Olarak ve Değiştirilmiş Toz/Likit 
Oranında Hazırlanmış F.I.T.T. Örnek Grupları Boyutsal Değişim Değerleri 
Bulguları 

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış F ve değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış F’ örnek gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-30’da, boyutsal değişim oranları Şekil 4-53’de gösterilmektedir.  

14. gün dışında inceleme yapılan tüm zaman periyotlarında F grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamaları F’ grubunun X mesafesi değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 14. günde F ve F’ 

grupları arasında X mesafesi değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 4-30: F ve F' örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  

 F  F'   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,90875 ± 0,0145774 24,8325 ± 0,0212132 0,001 

X 1. gün 24,675 ± 0,046291 24,5875 ± 0,0353553 0,003 

X 3. gün 24,5675 ± 0,0301188 24,515 ± 0,0160357 0,003 

X 7. gün 24,36 ± 0,0250713 24,29625 ± 0,0226385 0,001 

X 14. gün 24,22125 ± 0,0188509 24,2075 ± 0,0212132 0,203 

X 21. gün 23,9975 ± 0,0353553 23,88875 ± 0,0511126 0,005 

X 28. gün 23,87375 ± 0,0297309 23,745 ± 0,0277746 0,001 

a: Mann Whitney U Test 
 p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

 

Şekil 4-53: F ve F' örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel görünümü 

 

4.2.2.3. Üretici Firma Talimatına Uygun Olarak ve Değiştirilmiş Toz/Likit 
Oranında Hazırlanmış Visco-gel Örnek Grupları Boyutsal Değişim Değerleri 
Bulguları 

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış V ve değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış V’ örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-31’de, boyutsal değişim oranları Şekil 4-54’de gösterilmektedir.  
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Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. günde yapılan ölçümlerde V ve V’ 

grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

3. günde V grubunun X mesafesi değerleri ortalaması V’ grubunun X mesafesi 

değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,01).  

7 ve 14. günlerde V ve V’ grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

21. günde V grubunun X mesafesi değerleri ortalaması V’ grubunun X mesafesi 

değerleri ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür (p<0,05).  

28. günde V ve V’ grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4-31: V ve V' örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  

 V  V'   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,9525 ± 0,0128174 24,9625 ± 0,010351 0,141 

X 1. gün 24,6625 ± 0,0517549 24,7 ± 0 0,063 

X 3. gün 24,41125 ± 0,0223207 24,49 ± 0,0213809 0,001 

X 7. gün 24,29125 ± 0,0564263 24,3475 ± 0,0249285 0,058 

X 14. gün 24,10125 ± 0,0331393 24,12 ± 0,0256348 0,223 

X 21. gün 23,96125 ± 0,0258775 23,99875 ± 0,026959 0,015 

X 28. gün 23,71375 ± 0,0219984 23,72375 ± 0,0287539 0,427 

a: Mann Whitney U Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-54: V ve V' örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel görünümü 

 

4.2.3. Materyal Tiplerinin Boyutsal Değişim Değerlerine Etkisi 

Çalışmada kullanılan 3 farklı materyalin yüzey örtücü ajan uygulanmamış örnek 

grupları (C-F-V, C’-F’-V’), Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış üçlü örnek 

grupları (CM-FM-VM, C’M-F’M-V’M) ve Palaseal yüzey örtücü ajanı uygulanmış üçlü 

örnek gruplarının (CP-FP-VP, C’P-F’P-V’P) X mesafesi değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-32,4-33,4-34,4-35,4-36 ve 4-37, anlamlı farklılık gözlemlendiği 

durumlarda değişkenlerin ikili karşılaştırılmalarında belirlenen p değerleri Tablo 4-

38’de gösterilmektedir. 

4.2.3.1. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Coe-Comfort, 
F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış C, F ve V örnek gruplarının 

X mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-32’de, boyutsal değişim 

oranları Şekil 4-55’de gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde V grubunun X mesafesi 

değerleri ortalaması C ve F gruplarının X mesafesi değerleri ortalamalarından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). C ve F grupları 
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arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

1. günde C,F ve V grupları arasında X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

3,7,14,21 ve 28. günlerde F grubunun  X mesafesi değerleri ortalamaları C ve V 

gruplarının X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,05). Aynı zaman periyotlarında V grubunun X mesafesi değerleri 

ortalamaları C grubunun X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

 

Tablo 4-32: V, F ve C örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 V  F  C   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,95 ± 0,013 24,91 ± 0,015 24,92 ± 0,008 0,0001 

X 1. gün 24,66 ± 0,052 24,68 ± 0,046 24,65 ± 0,053 0,6 

X 3. gün 24,41 ± 0,022 24,57 ± 0,030 24,11 ± 0,027 0,0001 

X 7. gün 24,29 ± 0,056 24,36 ± 0,025 23,59 ± 0,035 0,0001 

X 14. gün 24,10 ± 0,033 24,22 ± 0,019 23,05 ± 0,040 0,0001 

X 21. gün 23,96 ± 0,026 24,00 ± 0,035 22,83 ± 0,039 0,0001 

X 28. gün 23,71 ± 0,022 23,87 ± 0,030 22,60 ± 0,036 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test 
 p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-55: C, F ve V örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel görünümü 

 

4.2.3.2. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Monopoly Yüzey 
Örtücü Ajan Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları 
Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış, Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulanmış CM, FM ve VM örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları ve 

p değerleri Tablo 4-33’de, boyutsal değişim oranları Şekil 4-56’da gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde FM grubunun X 

mesafesi değerleri ortalaması CM ve VM gruplarının X mesafesi değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 

CM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması VM grubunun X mesafesi değerleri 

ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01).  

1. günde CM, FM ve VM grupları arasında X mesafesi değerleri ortalaması 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).  

3. günde CM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması FM ve VM gruplarının 

X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). VM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması FM grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01).  
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7. günde VM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması CM ve FM gruplarının 

X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01). FM grubunun X mesafesi değerleri ortalaması CM grubunun X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

düşüktür (p<0,01).  

14,21 ve 28. günlerde CM grubunun X mesafesi değerleri ortalamaları FM ve 

VM gruplarının X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). VM grubunun X mesafesi değerleri ortalamaları 

FM grubunun X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 

 

Tablo 4-33: VM, FM ve CM örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 VM  FM  CM   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,95 ± 0,010 24,85 ± 0,027 24,92 ± 0,013 0,0001 

X 1. gün 24,65 ± 0,053 24,65 ± 0,053 24,64 ± 0,052 0,851 

X 3. gün 24,40 ± 0,017 24,55 ± 0,021 24,04 ± 0,024 0,0001 

X 7. gün 24,21 ± 0,024 24,34 ± 0,029 23,53 ± 0,023 0,0001 

X 14. gün 24,00 ± 0,030 24,21 ± 0,025 23,00 ± 0,026 0,0001 

X 21. gün 23,83 ± 0,026 23,98 ± 0,031 22,80 ± 0,038 0,0001 

X 28. gün 23,54 ± 0,031 23,75 ± 0,025 22,57 ± 0,022 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-56: CM, FM ve VM örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 

 

4.2.3.3. Üretici Firma Talimatlarına Uygun Olarak Hazırlanmış Palaseal Yüzey 
Örtücü Ajan Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları 
Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış, Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanmış CP, FP ve VP örnek gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-34’de, boyutsal değişim oranları Şekil 4-47’de  gösterilmektedir.  

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde VP grubunun  X 

mesafesi değerleri ortalaması CP ve FP gruplarının X mesafesi değerleri 

ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

CP grubunun  X mesafesi değerleri ortalaması FP grubunun  X mesafesi değerleri 

ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0,05).  

1. günde CP, FP ve VP grupları arasında  X mesafesi değerleri ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

3,7,14,21 ve 28. günlerde FP grubunun  X mesafesi değerleri ortalaması CP ve 

VP gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). CP grubunun  X mesafesi değerleri ortalaması VP 
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grubunun  X mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

derecede düşüktür (p<0,01).  

Tablo 4-34: VP, FP ve CP örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 VP  FP  CP   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,95 ± 0,020 24,90 ± 0,015 24,92 ± 0,010 0,0001 

X 1. gün 24,66 ± 0,052 24,65 ± 0,053 24,65 ± 0,053 0,851 

X 3. gün 24,44 ± 0,033 24,56 ± 0,010 24,10 ± 0,024 0,0001 

X 7. gün 24,29 ± 0,024 24,35 ± 0,018 23,59 ± 0,020 0,0001 

X 14. gün 24,04 ± 0,059 24,21 ± 0,026 23,00 ± 0,027 0,0001 

X 21. gün 23,84 ± 0,035 24,00 ± 0,029 22,81 ± 0,019 0,0001 

X 28. gün 23,62 ± 0,041 23,83 ± 0,027 22,59 ± 0,029 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 

 

Şekil 4-57: CP, FP ve VP örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 
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4.2.3.4. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranlarında Hazırlanmış Coe-Comfort, F.I.T.T ve 
Visco-gel Örnek Grupları Boyutsal Değişim Değerleri Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış C’, F’ ve V’ örnek gruplarının  X 

mesafesi değerleri ortalamaları ve p değerleri Tablo 4-35’de, boyutsal değişim oranları 

Şekil 4-58’de gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1 ve 3. günlerde yapılan ölçümlerde F’ 

grubunun  X mesafesi değerleri ortalamaları C’ ve V’ gruplarının  X mesafesi değerleri 

ortalamarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. günde  C’ ve V’ grupları arasında  X mesafesi 

değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken 

(p>0,05); 3. günde V’ grubunun  X mesafesi değerleri ortalaması C’ grubunun  X 

mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede 

yüksektir (p<0,01).  

7,14,21 ve 28. günlerde C’ grubunun   X mesafesi değerleri ortalamaları F’ ve 

V’ gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamarından istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 7 ve 21. günlerde V’ grubunun  X mesafesi 

değerleri ortalamaları F’ grubunun  X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksek iken (p<0,01); 14. günde  V’ grubunun  X 

mesafesi değerleri ortalaması F’ grubunun  X mesafesi değerleri ortalamasından 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 28. günde F’ ve V’ 

grupları arasında  X mesafesi değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 4-35: V', F' ve C' örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 V’  F'  C'   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,96 ± 0,010 24,83 ± 0,021 24,95 ± 0,016 0,0001 

X 1. gün 24,70 ± 0,000 24,59 ± 0,035 24,73 ± 0,046 0,0001 

X 3. gün 24,49 ± 0,021 24,52 ± 0,016 24,36 ± 0,031 0,0001 

X 7. gün 24,35 ± 0,025 24,30 ± 0,023 23,99 ± 0,028 0,0001 

X 14. gün 24,12 ± 0,026 24,21 ± 0,021 23,27 ± 0,036 0,0001 

X 21. gün 24,00 ± 0,027 23,89 ± 0,051 23,07 ± 0,030 0,0001 

X 28. gün 23,72 ± 0,029 23,75 ± 0,028 22,91 ± 0,023 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-58: C', F' ve V' örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 

 

4.2.3.5. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranlarında Hazırlanmış Monopoly Yüzey Örtücü 
Ajan Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları Boyutsal 
Değişim Değerleri Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış, Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış C’M, F’M ve V’M örnek gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamaları ve 

p değerleri Tablo 4-36’da, boyutsal değişim oranları Şekil 4-59’da gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. günde yapılan ölçümlerde F’M 

grubunun  X mesafesi değerleri ortalamaları C’M ve V’M gruplarının  X mesafesi 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,01). C’M ve V’M grupları arasında  X mesafesi değerleri ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

3,7,14,21 ve 28. günlerde C’M grubunun  X mesafesi değerleri ortalamaları F’M 

ve V’M gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 3. günde V’M grubunun  X mesafesi 

değerleri ortalaması F’M grubunun  X mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük iken (p<0,05); 7,14,21 ve 28. günlerde V’M grubunun  

X mesafesi değerleri ortalamaları F’M grubunun  X mesafesi değerleri ortalamalarından 
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istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

 

Tablo 4-36: V'M, F'M ve C'M örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 V’M  F'M  C'M   

Ortalam
a 

± 
Standard 
Sapma 

Ortalam
a 

± 
Standard 
Sapma 

Ortalam
a 

± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,93 ± 0,021 24,83 ± 0,010 24,94 ± 0,014 0,0001 

X 1. gün 24,70 ± 0,000 24,54 ± 0,052 24,70 ± 0,000 0,0001 

X 3. gün 24,49 ± 0,024 24,51 ± 0,014 24,34 ± 0,020 0,0001 

X 7. gün 24,39 ± 0,028 24,26 ± 0,025 23,99 ± 0,023 0,0001 

X 14. gün 24,23 ± 0,031 24,11 ± 0,026 23,27 ± 0,019 0,0001 

X 21. gün 24,04 ± 0,030 23,93 ± 0,029 23,07 ± 0,016 0,0001 

X 28. gün 23,84 ± 0,030 23,76 ± 0,024 22,92 ± 0,018 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test  
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 

 
 

 

 

Şekil 4-59: C'M, F'M ve V'M örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 
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4.2.3.6. Değiştirilmiş Toz/Likit Oranında Hazırlanmış Palaseal Yüzey Örtücü Ajan 
Uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel Örnek Grupları Boyutsal Değişim 
Değerleri Bulguları 

Değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış, Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanmış C’P, F’P ve V’P örnek gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamaları ve p 

değerleri Tablo 4-37’de, boyutsal değişim oranları Şekil 4-60’da gösterilmektedir. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. günde yapılan ölçümlerde F’P 

grubunun  X mesafesi değerleri ortalamaları C’P ve V’P gruplarının  X mesafesi 

değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede düşüktür 

(p<0,01). Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde V’P grubunun  X 

mesafesi ortalaması C’P grubunun  X mesafesi değerleri ortalamasından istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük iken (p<0,05); 1. günde C’P ve V’P grupları arasında  X 

mesafesi değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

3,7,14,21 ve 28. günlerde C’P  grubunun  X mesafesi değerleri ortalamaları F’P 

ve V’P gruplarının  X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı derecede düşüktür (p<0,01). 3 ve 14. günlerde F’P ve V’P grupları 

arasında  X mesafesi değerleri ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaz iken (p>0,05); 7,21 ve 28. günlerde V’P grubunun  X mesafesi değerleri 

ortalamaları F’P grubunun  X mesafesi değerleri ortalamalarından istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

 

Tablo 4-37: V'P, F'P ve C'P örnek gruplarının X mesafesi değerleri ortalamaları (mm) 

  
 V’P  F'P  C'P   

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Ortalama ± 
Standard 
Sapma pa 

X 0. gün 24,94 ± 0,021 24,83 ± 0,021 24,96 ± 0,007 0,0001 

X 1. gün 24,75 ± 0,053 24,59 ± 0,035 24,75 ± 0,053 0,0001 

X 3. gün 24,53 ± 0,033 24,52 ± 0,022 24,41 ± 0,018 0,0001 

X 7. gün 24,41 ± 0,037 24,32 ± 0,017 24,01 ± 0,021 0,0001 

X 14. gün 24,15 ± 0,027 24,13 ± 0,019 23,33 ± 0,023 0,0001 

X 21. gün 23,98 ± 0,019 23,91 ± 0,013 23,18 ± 0,022 0,0001 

X 28. gün 23,82 ± 0,030 23,76 ± 0,015 22,99 ± 0,030 0,0001 

a: Kruskal Wallis Test 
 p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
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Şekil 4-60: C'P, F'P ve V'P örnek gruplarının boyutsal değişim oranlarının grafiksel 
görünümü 
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Tablo 4-38: Mann-Whitney U Testi ile yapılan ikili araştırmalarda X değerleri ortalamalarından elde edilen p değerleri 

 C- 

F 

C- 

V 

F- 

V 

CM-

FM 

CM-

VM 

FM-

VM 

CP- 

FP 

CP- 

VP 

FP-

VP 

C’- 

F’ 

C’- 

V’ 

F’- 

V’ 

C’M- 

F’M 

C’M- 

V’M 

F’M-

V’M 

C’P-

F’P 

C’P-

V’P 

F’P-

V’P 

0 gün 0,158 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,013 0,007 0,001 0,001 0,115 0,001 0,001 0,593 0,001 0,001 0,018 0,001 

1 gün _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0,143 0 0 1 0 0 1 0 

3 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,029 0,001 0,001 0,02 0,001 0,001 0,459 

7 gün 0,001 0,001 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

14 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,289 

21 gün 0,001 0,001 0,035 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

28 gün 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,138 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Mann-Whitney U Test 
p: Anlamlılık değeri. p≤0,01: Đleri derecede anlamlı. p≤0,05: Anlamlı. p>0,05: Anlamlı değil. 
_: Üçlü karşılatırmalarda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan gruplarda ikili karşılaştırma yapılmamıştır. 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Gereç ve Yöntemin Tartışılması 

Doku düzenleyici materyaller protez üzerine gelen tüm kuvvetleri alveol kreti 

üzerinde daha dengeli dağıtmak amacıyla protezin iç yüzeyine geçici olarak uygulanan, 

böylece ağız dokularının sağlıklı duruma gelmelerini sağlayan materyallerdir 

(4,9,21,24,33,39,52,57,60,65,67,76,91,124,131,132,134,166,173,176,177,196,212,218). 

Đlk üretiminden itibaren piyasada farklı firma adlarıyla çeşitli doku düzenleyici 

materyaller bulunmaktadır (Tablo 2-1) (111). Bu tez çalışmasında Coe-Comfort, F.I.T.T 

ve Visco-gel ticari isimli doku düzenleyici materyaller kullanılmıştır. Bu materyallerin 

tercih edilme nedenleri; hem klinik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaları, hem de 

doku düzenleyici materyaller ile ilgili yapılan birçok araştırmada 

(2,48,92,119,128,142,143,145,147,151,153,155,172,175,195,199) sıklıkla yer 

almalarıdır. Ayrıca Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin 

bileşim ve yapılarındaki farklılıklar da (polimer tozlarının tipi ve oranı, EtOH içeriği, 

plastikleştirici tipi, toz/likit oranı) (Tablo 3-2) bu materyallerin tercih edilmesinde etkili 

olmuştur. 

Doku düzenleyici materyallerin klinikte proteze uygulanmalarından sonraki ağız 

ortamında protez üzerindeki kalma süreleri her ticari ürün için farklılık göstermekle 

birlikte; ortalama 3 ile 4 gün arasında değişmektedir (22,37,62,135,148,185,195,220). 

Doku düzenleyici materyallerin ağız içerisinde fonksiyon görme sürelerinin uzatılması 

amacıyla yüzeylerine çeşitli yüzey örtücü ajanların uygulanabileceğini bildiren 

literatürde araştırmalar bulunmaktadır (17,30,48,61,62,71,128,129,182,195,216). 

Doku düzenleyici materyallerde yüzey örtücü ajan uygulanması ile fiziksel ve 

mekanik özelliklerin daha uzun süre devamlılığı ve buna bağlı olarak da bu 

materyallerin ağız ortamında daha uzun kullanım süreleri amaçlanmaktadır 

(17,30,48,61,62,71,128,129,182,195,216). Doku düzenleyici materyallere yüzey örtücü 

ajanların uygulanması ile ilgili sınırlı sayıda yapılan araştırmalarda; yüzey örtücü ajan 

uygulanmış doku düzenleyici materyallerin sertlik değerleri (62,128,195), yüzey 

özellikleri (30,61,128,129,195), ağırlık değişimleri (48), reziliens değerleri (71) ve 

Candida albicans kolonizasyonu (182) incelenmiştir. Ancak yapılan bu araştırmalarda 

doku düzenleyici materyallerin özellikle doku düzenleme ve fonksiyonel ölçü maddesi 
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olarak kullanıldığı klinik uygulamalarda büyük önem taşıyan viskoelastisite ve boyutsal 

değişim özellikleri incelenmemiştir. Bu nedenlerle bu tez çalışmasında 2 farklı yüzey 

örtücü ajan uygulanmış 3 farklı doku düzenleyici materyalin zamana bağlı 

viskoelastisite ve boyutsal değişim değerlerinin incelenmesi amaçlanmış ve bu 

bulguların incelenmesi ilk kez bu tez çalışmasında değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu 

tezin özgün bir tez çalışması olduğunu ifade edebiliriz.  

Doku düzenleyici materyallerde yüzey örtücü ajan olarak uygulanan Monopoly 

Gardnerr ve Parr adlı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve araştırmalarında 

kullanılmış bir materyaldir (62). Kullanılan diğer yüzey örtücü ajan olan Palaseal ışık 

ile polimerize olan PMMA bazlı bir solüsyondur. Her 2 yüzey örtücü ajanın da doku 

düzenleyici materyallerin diğer fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi konusunda 

yapılmış araştırmaların (30,48,61,62,71,128,182,195,216) literatürde yer alması 

nedeniyle bu 2 yüzey örtücü ajanın bu tez çalışmasında da kullanılması uygun 

bulunmuştur. 

Gardnerr ve Parr (62) EtOH ve plastikleştirici kaybını azaltarak, doku 

düzenleyici materyallerin ağız ortamında kullanım süresini uzatmak amacıyla; protezin 

doku yüzeyine yerleştirdikleri doku düzenleyici materyalin üzerini Monopoly ile 

kaplamışlar ve bu şekilde doku düzenleyici materyalin reziliensini 1 yıl boyunca 

koruduğunu bildirmişlerdir. Casey ve Scheer (30) üst tam protez kullanan bir hastada 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmasının ardından 4 haftalık kullanım sonrası 

yaptıkları değerlendirmede Monopoly uygulanan doku düzenleyici materyal 

yüzeylerinde pürüzsüz, camsı bir yüzey izlemişlerdir. Dominguez ve ark. (48), 

Malmström ve ark. (128) ise, bu çalışmayı referans alarak, yüzey örtücü ajan 

uygulanmış doku düzenleyici materyaller ile ilgili yaptıkları in vitro araştırmalarını 4 

haftalık zaman periyotlarında gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle bu tez çalışmasında 

incelenecek doku düzenleyici materyallerden hazırlanmış örneklerin tümü, doku 

düzenleyici materyal karıştırıldıktan 2 saat sonra, 1, 3, 7, 14, 21 ve 28 günlük zaman 

periyotlarında ölçüm işlemleri yapılarak değerlendirilmiştir.     

Klinik uygulamalar için doku düzenleyici materyaller genellikle toz ve likit 

olarak ticari kullanıma sunulmaktadır (23,93,94,97,171). Literatürde diş hekimlerinin 

klinik amaçları doğrultusunda, doku düzenleyici materyallerin toz/likit oranlarını 

değiştirerek materyallerin jelasyon fazından sonraki fiziksel özelliklerini kontrol 

edilebileceği (95,140,142-144,149,155) ve bazı üretici firmaların farklı klinik 
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uygulamalar için toz/likit oranlarında değişiklik yapılmasını tavsiye ettiği (142-144) 

bilinmektedir. Ancak doku düzenleyici materyallerde toz/likit oranı değişiminin 

incelendiği araştırma sayısı oldukça sınırlıdır (140,142-144). Yapılan bu araştırmalarda 

(142-144) toz/likit oranı değiştirilmiş doku düzenleyici materyallerin viskoelastisiteleri 

sadece statik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Doku düzenleyici materyallerdeki toz/likit 

oranındaki değişimin değerlendirildiği diğer araştırmada (140) ise; toz/likit oranı 

değiştirilmiş materyallerin jelasyonları sırasındaki “anlık” dinamik viskoelastisiteleri 

incelenmiştir. Ayrıca bu araştırmalarda (140,142-144) toz/likit oranı değiştirilmiş doku 

düzenleyici materyallerin boyutsal değişim oranları incelenmemiştir. Bu nedenlerle bu 

tez çalışmasında toz/likit oranı değiştirilmiş doku düzenleyici materyallerin zamana 

bağlı dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişim değerleri aynı çalışma içinde ilk kez 

araştırılmıştır. 

Doku düzenleyici materyallerin jelasyon fazı boyunca oluşan akışkanlık 

özellikleri ve jelasyon fazından sonraki viskoelastik özellikleri değiştirilmiş toz/likit 

oranlarından etkilendiği için klinik olarak kabul edilebilir toz/likit oranlarının sınır 

değerlerinin iyi belirlenmesi gerektiği bildirilmektedir (142,144). Murata ve ark. 

yaptıkları çalışma sonucunda, Coe-Comfort ve Visco-gel ticari isimli doku düzenleyici 

materyallerin üretici firma talimatlarına göre belirlenen toz/likit oranlarının altındaki 

değerlerde ve F.I.T.T ticari isimli doku düzenleyici materyalinin üretici firma 

talimatlarına göre belirlenen toz/likit oranının üstündeki değerlerde hazırlanmasının 

materyallerin fiziksel ve mekanik özelliklerini etkilemesi nedeniyle klinik olarak uygun 

olmadığını bildirmişlerdir (144). Bu tez çalışmasında bu değerlendirmeler göz önünde 

bulundurularak; değiştirilmiş toz/likit oranları Coe-Comfort ve Visco-gel doku 

düzenleyici materyalleri ile hazırlanmış gruplarda toz miktarının ağırlıkça % 50 

arttırılması ile, F.I.T.T. doku düzenleyici materyali ile hazırlanmış grupta ise toz 

miktarının ağırlıkça % 50 azaltılması ile oluşturulmuştur. 

Viskoelastisite değerleri statik ve dinamik test yöntemleri olmak üzere 2 farklı 

yöntem ile değerlendirilebilmektedir (140,142,143,148,149,151,153,185). Statik test 

yöntemleri tek yönlü kuvvet uygulamasını takiben materyalde oluşan anlık deformasyon 

miktarının ölçülmesi esasına dayanmaktadır (140,151,153,185). Dinamik test 

yöntemleri ise, materyale sinüzoidal kuvvet uygulanarak viskoelastik özelliklerin 

değerlendirildiği yöntemdir (140,185). Statik viskoelastisite yöntemleri ile 

karşılaştırıldığında; dinamik viskoelastisite test yöntemleriyle materyalde 
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önemsenmeyecek değerde distorsiyon oluşturarak gerçeğe yakın ölçümler elde 

edilebilmektedir (140,151,153,185). Bu nedenlerle; bu tez çalışmasında doku 

düzenleyici materyallerin viskoelastisite değerleri ağız ortamını daha doğru taklit 

edebilmek amacıyla dinamik viskoelastisite test yöntemiyle incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.  

Doku düzenleyici materyallerde dinamik viskoelastisitenin incelendiği 

araştırmalarda (84,140,150,151,153,208) ölçüm cihazındaki incelemeler 1 Hz frekans 

ve 37 °C’de gerçekleştirilmiştir. Murata ve ark. (150) doku düzenleyicilerin 1 Hz 

frekansındaki viskoelastik davranışlarının ağız ortamındaki tipik çiğneme koşullarını 

taklit edebildiğini bildirmektedirler. Bu nedenle; bu tez çalışmasında ağız ortamı 

koşullarının taklit edilebilmesi amacıyla tüm örneklerin viskoelastisite ölçümleri 1 Hz 

frekans ve 37 °C sıcaklık ortamında gerçekleştirilmiştir. 

Bu tez çalışmasında dinamik viskoelastisite ölçümlerinde kullanılacak doku 

düzenleyici örneklerin hazırlanabilmesi amacıyla 2 mm kalınlık ve 20 mm çapındaki 

diskten oluşan üst kapak ve taban parçaları ve bu parçaları çevreleyen yüksekliği 10 mm 

ve çapı 20 mm olan silindirden oluşan teflon kalıplar oluşturulmuştur. Doku düzenleyici 

materyallerin in vitro viskoelastisitelerinin değerlendirildiği çalışmalar için; örnek 

oluşturacak kalıpların boyutları hakkında bir standart bulunmamaktadır. Kalıp 

boyutlarının materyal ve metod bölümünde de açıklandığı gibi bu ölçülerde 

seçilmesinin nedenleri; ölçüm yapacak cihazın kuvvet uygulayıcı kol ve ölçüm 

yapılacak platformun çapının 20 mm olması, cihazda ölçüm yapılabilmesi için örneğin 

ölçüm yapılacak platformu tam olarak kaplaması ve 1000 µm’lik örnek kalınlığı 

kriterlerinin oluşturulabilmesine olanak sağlamasıdır. 

Diğer yandan; doku düzenleyici materyallerin boyutsal değişimleri ile ilgili 

yapılan araştırmalarda ADA’nın 19 nolu spesifikasyonuna (38) uygun olarak hazırlanan 

kalıplar kullanılarak boyutsal değişim değerleri çizgisel olarak ölçülmektedir 

(32,133,147,175,194,200). Bu nedenlerle; bu tez çalışmasında doku düzenleyici 

materyallerin boyutsal değişim değerlerinin incelenmesinde ADA’nın 19 nolu 

spesifikasyonuna  (38) uygun olarak hazırlanmış kalıplar kullanılmıştır. 

Doku düzenleyici materyallerin in vitro koşullarda değerlendirildiği 

araştırmaların büyük çoğunluğunda (42,75,84,144,147,150) doku düzenleyici 

materyallerden hazırlanmış örnekler distile suda bekletilerek ölçümler 

gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan az sayıda araştırmada (195,208) ise; doku düzenleyici 
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materyallerden hazırlanmış örneklerin bekletilme işlemi ağız ortamını taklit edebilmek 

amacıyla yapay tükürük içerisinde gerçekleştirilmiştir. Murata ve ark. protez 

temizleyicilerinin etkinliklerini değerlendirdikleri araştırmalarında (141) hastaların 

protezlerini gün içerisinde kullanımlarını taklit etmek amacıyla doku düzenleyici 

materyallerden hazırlanan örnekleri ortalama 16 saat boyunca 37 °C’de yapay tükürük 

içerisinde, günlük temizleme prosedürünü yansıtabilmek amacıyla da, ortalama 8 saat 

boyunca oda sıcaklığında (23±2 °C) protez temizleyicisinde bekletmişlerdir. 

Araştırmacılar in vivo koşulları tamamen taklit etmese bile; örnekleri farklı sıcaklık ve 

solüsyonlarda bekletmenin gerçeğe daha yakın sonuçlar vereceğini vurgulamışlardır. 

Murata ve ark.’nın (141) gereç ve yöntemlerine paralel olarak bu tez çalışmasında 

incelenen örneklerin tümü hastaların protezlerini gün içerisinde kullanımlarını taklit 

etmek amacıyla ortalama 16 saat boyunca 37 °C’de etüvde yapay tükürük içerisinde, 

hastaların  geceleri protezlerini çıkarmalarını temsil etmek amacıyla da ortalama 8 saat 

boyunca oda sıcaklığında (23±2 °C) distile su içerisinde bekletilmiştir. 

5.2. Örnek Gruplarının Dinamik Viskoelastisite Bulgularının Tartışılması 

Doku düzenleyici materyallerin klinik performansları esas olarak viskoelastik 

özellikleri ile değerlendirilmektedir. Doku düzenleyici materyaller viskoelastik 

özellikleri nedeniyle protez ile protezin altındaki mukoza arasında yastık görevi yaparak 

her tarafta eşit (uniform) basınç dağılımı oluşturmakta ve böylece destek dokuların 

sağlıklı hale gelmesini sağlayabilmektedirler (90,92,100,101,142,143,148,153,185). 

Kullanılan birçok geleneksel doku düzenleyici materyallerdeki EtOH’ün zamanla ağız 

ortamına salınımına ve su emilimine bağlı olarak viskoelastik özelliklerinin azaldığı 

belirtilmektedir (19,54,98,100,101,116,153,219).  

Deformasyon, malzemeye yeterli kuvvet uygulandığında meydana gelen şekil 

değişimidir. Uygulanan kuvvet kaldırıldıktan sonra orijinal boyutlarına geri dönen 

materyaller elastik davranış gösteren materyallerdir. Sabit bir gerilim altında zamana 

bağlı olarak meydana gelen, gerilme kaldırıldığında aldığı şekli koruyan materyaller 

visköz davranış gösteren materyallerdir (151,153,213). 

Reoloji biliminde dinamik viskoelastisite ölçümleri için 3 parametre 

değerlendirilmektedir. G’; malzemenin deformasyona karşı gösterdiği direnci yani 

elastik davranışını temsil etmektedir (140,151,153,185). G’ materyalin elastik 

modulusuna yani rijitliğine eşdeğer bir parametredir (151,153,213). G’’ malzemenin 

stres karşısındaki visköz karakterini temsil etmektedir (140,151,153,185). Düşük 
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viskoziteye sahip ve sıvı gibi davranan materyaller daha düşük G’’ değerlerine sahiptir. 

Bu nedenlerle düşük G’ ve G’’ değerlerine sahip materyaller daha yüksek G’ ve G’’ 

değerlerine sahip materyallere göre “ daha yumuşak” olarak kabul edilmektedir 

(151,153,213).  

Tanδ ise; G’’/G’ oranı olup; materyalin geri dönüşümsüz absorbe ettiği enerji 

miktarını temsil etmektedir (140,151,153,185). Yüksek tanδ değeri malzemeden daha 

yüksek enerji kaybının gerçekleştiğini göstermektedir. Daha yüksek enerji kaybı da 

malzemenin daha visköz karakter sergilemesine neden olmaktadır. Düşük tanδ değeri 

ise malzemenin yüksek elastik davranış sergilediğini göstermektedir (151-153). Murata 

ve ark. (151) tanδ değeri yüksek materyallerin enerji absorbe edebilme ve stres 

iletiminde daha etkili olduklarını bildirmektedirler. 

Doku düzenleyici materyaller plastikleştirici tipine (95,140,146), likidinde 

çözücü içermesi veya içermemesine (95,140,146), toz/likit oranına (140,146,155), 

polimer tozunun partikül büyüklüğüne (172) ve moleküler ağırlığına (94,140,146) göre 

bir üründen diğerine değişiklik göstermektedirler. Gronet ve ark. (71) doku düzenleyici 

materyallere yüzey örtücü ajan uygulamasının her materyalde etkinliğinin farklı 

olduğunu; bu durumun yüzey örtücü ajanın her materyale tutuculuğunun farklı 

olmasından veya doku düzenleyici materyallerin içeriklerinin farklı olmasından 

kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, 

yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-

Comfort doku düzenleyici materyal örnek grupları (C-CM-CP) ve toz miktarının % 50 

oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış, yüzey 

örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku 

düzenleyici materyal örnek gruplarının (C’-C’M-C’P) üçlü karşılaştırmalarında; gerek 

üretici firma talimatına uygun olarak gerekse değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış 

örnek gruplarının genel olarak birbirine benzer G’,G’’ ve tanδ değerlerine sahip olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4-1,4-2, Şekil 4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6). Ayrıca üretici firma 

talimatına uygun olarak ve toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan 

değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal 

örnek gruplarının (C, C’) inceleme yapılan her zaman periyodunda belirlenen G’, G’’ ve 

tanδ değerleri, üretici firma talimatına uygun olarak ve toz miktarının % 50 oranında 

arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış ve 2 farklı yüzey 

örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek gruplarının 
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(CM, CP, C’M, C’P)  aynı zaman periyodunda belirlenen G’, G’’ ve tanδ değerleri 

birbirine yakındır. Bu nedenlerle; Monopoly ve Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama 

işlemlerinin Coe-Comfort doku düzenleyici materyalin dinamik viskoelastisitesine 

önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Kullandığımız diğer doku düzenleyici 

materyallerle ilgili aynı grup veriler ile karşılaştırıldığında; bu bulgunun uygulanan her 

iki yüzey örtücü ajanın da Coe-Comfort doku düzenleyici materyale tutuculuklarının 

yetersiz olmasından (71) kaynaklanmış olabileceği kanısındayız.  

Jones ve ark. (95) ve Wilson (219) doku düzenleyici materyallerde EtOH 

kaybının en çok ilk 12 saatte meydana geldiğini ve 12 saatten sonra 60 saate kadar 

düzgün bir hızda ve az bir kayıp olduğunu belirtmektedirler. Örnekler hazırlandıktan 2 

saat sonra yapılan ölçümler hariç, inceleme yapılan tüm zaman periyotlarında üretici 

firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı 

yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grupları (F-

FM-FP), toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan 

uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grupları (F’-F’M-F’P), üretici 

firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı 

yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grupları (V-

VM-VP) ve toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş 

toz/likit oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü 

ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grupları (V’-V’M-V’P) 

karşılaştırmalarında; Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış örnek gruplarının 

tümünün (FM, F’M, VM, V’M) karşılaştırma yapıldıkları diğer örnek gruplarına göre 

(F-FP, F’-F’P, V-VP, V’-V’P) daha düşük G’ ve G’’ değerlerine sahip oldukları 

saptanmıştır. Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde ise karşılaştırma 

yapılan örnek grupları arasında G’ ve G’’ değerleri açısından anlamlı farklılıklara 

rastlanmamıştır (Tablo 4-3,4-4,4-5,4-6, Şekil 4-7,4-8,4-10,4-11,4-13,4-14,4-16,4-17). 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde gruplar arasında anlamlı 

farklılıkların bulunmaması yüzey örtücü ajan uygulama işleminin doku düzenleyici 

materyallerden EtOH salınımını engelleyemediği kanısını oluşturmaktadır. Dominguez 

ve ark. (48) yüksek performanslı likit kromotografi yöntemini kullanarak 

gerçekleştirdikleri araştırmalarında Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin 

doku düzenleyici materyallerde EtOH kaybını önlemediğini ancak su emilimini 

engellediğini bildirmektedirler. Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümler 
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hariç, diğer zaman periyotlarında Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış örnek 

gruplarının tümünün (FM, F’M, VM, V’M) karşılaştırma yapıldıkları diğer örnek 

gruplarına göre (F-FP, F’-F’P, V-VP, V’-V’P) daha düşük G’ ve G’’ değerlerine sahip 

olmasının Dominguez ve ark.’nın (48) bulgularını destekler tarzda Monopoly yüzey 

örtücü ajanın F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin yüzeylerinde bariyer 

görevi görerek su emilimini azaltmasına bağlı olduğu kanısındayız.   

Doku düzenleyici materyallerin klinikte proteze uygulanmalarından sonraki 

ağızda protez üzerindeki kalma süreleri her ticari ürün için farklılık göstermekle 

birlikte; ortalama 3 ile 4 gün arasında değişmektedir (22,37,62,135,148,185,195,220). 

Doku düzenleyici materyallere yüzey örtücü ajan uygulanarak, materyallerin ağız 

içerisinde fonksiyon görme sürelerinin arttırıldığı bildirilmektedir (30,48,128,182,195). 

Gerek üretici firma talimatlarına uygun olarak gerekse değiştirilmiş toz/likit oranlarında 

hazırlanmış F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının (F, F’, 

V, V’) 3. gün ölçümlerinde belirlediğimiz G’ ve G’’ değerleri, gerek üretici firma 

talimatlarına uygun olarak gerekse değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış ve 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici 

materyaller örnek gruplarının (FM, F’M, VM, V’M) 28. gün ölçümlerinde 

belirlediğimiz G’ ve G’’ değerlerinden yüksektir ( Tablo 4-3,4-4,4-5,4-6). Bu bulguya 

dayanarak, Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin F.I.T.T. ve Visco-gel doku 

düzenleyici materyallerin ağız içerisinde fonksiyon görme sürelerini arttırdığını ifade 

edebiliriz.  

Murata ve ark. (150) yaptıkları araştırmada; yüksek tanδ değerlerine sahip doku 

düzenleyici materyallerin daha yüksek akışkanlık göstererek, çiğneme kuvvetleri 

karşısında yastık etkisini daha iyi yapabildiğini bildirmektedirler. Đnceleme yapılan tüm 

zaman periyotlarında toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile oluşturulan 

değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı 

yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grupları (F’-

F’M-F’P) ve üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajanı 

uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici 

materyal örnek grupları (V-VM-VP) karşılaştırmalarında; Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış örnek gruplarının (F’M, VM) karşılaştırma yapılan diğer gruplara göre (F’-

F’P, V-VP) daha yüksek tanδ değerlerine sahip oldukları saptanmıştır (Tablo 4-3-4-4,4-

5,4-6, Şekil 4-9,4-12,4-15,4-18). Toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile 
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oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış ve Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grubunun (F’M) karşılaştırma 

yapıldıkları diğer örnek gruplarına (F’-F’P) göre, üretici firma talimatına uygun olarak 

hazırlanmış ve  Monopoly yüzey örtücü ajanı uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici 

materyal örnek grubunun (VM) karşılaştırma yapıldıkları diğer örnek gruplarına (V-VP) 

göre daha yüksek tanδ değerlerine sahip olmalarının Monopoly yüzey örtücü ajanın 

F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin yüzeylerinde bariyer görevi 

görerek su emilimini azaltmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Üretici firma 

talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey 

örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grupları (F-FM-FP) 

ve toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan 

uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grupları  (V’-V’M-V’P) 

karşılaştırmalarında; tanδ değerleri açısından anlamlılık oluşturacak farklılıklara 

rastlanmamıştır (Tablo 4-3,4-4,4-5,4-6, Şekil 4-9,4-12,4-15,4-18). F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyalin üretici firma talimatına uygun toz/likit oranı 2,0 olup; bu oran 

diğer doku düzenleyici materyallere göre oldukça yüksektir (Tablo 3-3). Üretici firma 

talimatına uygun olarak hazırlanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grupları 

(F-FM-FP) ve değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Visco-gel doku düzenleyici 

materyal örnek grupları (V’-V’M-V’P) karşılaştırmalarında tanδ değerleri açısından 

anlamlı farklılıkların bulunmamasına F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin yüksek 

toz/likit oranına sahip olmasının ve Visco-gel doku düzenleyici materyali için % 50 

oranında toz miktarının arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında 

hazırlanmasının materyallerin daha düşük akışkanlık sergilemesine neden olarak, 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin etkisini azaltmış olabileceğini 

düşünmekteyiz. Bu nedenle Monopoly yüzey örtücü ajan uygulaması düşünülen ve 

yüksek akışkanlık özelliği istenilen klinik uygulamalarda F.I.T.T. doku düzenleyici 

materyalin toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile oluşturulan değiştirilmiş 

toz/likit oranında ve Visco-gel doku düzenleyici materyalin üretici firma talimatına 

uygun olarak hazırlanmalarının daha uygun olabileceği kanısındayız.    

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan 

uygulanmamış ve Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici 

materyal örnek grupları (F-FP) arasında, toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile 

oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan 
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uygulanmamış ve Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici 

materyal örnek grupları (F’-F’P) arasında, üretici firma talimatına uygun olarak 

hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış 

Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grupları (V-VP) arasında ve toz miktarının 

% 50 oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış, 

yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel 

doku düzenleyici materyal örnek grupları (V’-V’P) arasında yapılan karşılaştırmalarda; 

gruplar arasında değerlendirme yapılan tüm reolojik parametreler (G’, G’’ ve tanδ) 

açısından anlamlılık oluşturacak farklılıklara rastlanmamıştır (Tablo 4-3,4-4,4-5,4-6, 

Şekil 4-7,4-8,4-9,4-10,4-11,4-12,4-13,4-14,4-15,4-16,4-17,4-18). Doku düzenleyici 

materyallerde Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama işleminin değerlendirildiği 

araştırmalarda (71,182); Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama işlemi ile doku 

düzenleyici materyallerin daha fazla reziliens değerlerine ve daha pürüzsüz yüzey 

özelliklerine sahip olduğu bildirilmektedir. Bu tez çalışmasında Palaseal yüzey örtücü 

ajanın kullanılan üç doku düzenleyici materyalin dinamik viskoelastisitelerine etkisi 

bulunmamasına rağmen, doku düzenleyici materyallerde Palaseal yüzey örtücü ajanın 

değerlendirildiği araştırmalarda doku düzenleyici materyallerin daha fazla reziliens 

değerlerine ve daha pürüzsüz yüzey özelliklerine sahip olmasının farklı doku 

düzenleyici materyallerin (Lynal, Coe-Soft) kullanılmasından kaynaklanabileceği 

kanısındayız. 

Murata ve ark.’nın yaptıkları araştırmalarda (140,142-144) daha yüksek toz/likit 

oranında hazırlanan doku düzenleyici materyallerde polimer zinciri oluşum hızının 

artması ile jelasyon süresinin kısaldığı ve jelasyon sonrasındaki akışkanlık özelliklerinin 

azaldığı bildirilmektedir. Bu tez çalışmasında ise; her materyalin üretici firma 

talimatlarına uygun olarak ve değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış örnek 

gruplarının ikili karşılaştırmalarında (C-C’, F-F’, V-V’); üretici firma talimatına uygun 

olarak hazırlanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek grubunun (C) toz 

miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında 

hazırlanmış Coe-Comfort materyal örnek grubuna (C’) göre daha düşük G’ ve daha 

yüksek tanδ değerlerine; üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyal örnek grubunun (F) toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile 

oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış F.I.T.T doku düzenleyici 

materyal örnek grubuna (F’) göre daha yüksek G’ ve G’’ değerlerine ve daha düşük tanδ 

değerlerine; üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış Visco-gel doku 



 149

düzenleyici materyal örnek grubunun (V) toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile 

oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Visco-gel materyal örnek 

grubuna (V’) göre daha düşük G’ ve G’’ değerlerine değerlerine sahip olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4-10,4-11,4-12, Şekil 4-19,4-20,4-21,4-22,4-23,4-24,4-25,4-26,4-

27). Coe-Comfort ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin üretici firmalarının 

belirlediği toz/likit oranlarının arttırılmasının akışkanlık özelliklerinin azalmasına ve 

F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin üretici firmasının belirlediği toz/likit oranının 

azaltılmasının akışkanlık özelliğinin artmasına neden olabileceğini düşünmekteyiz. 

Ancak Newsome ve ark. (155) klinik uygulamalarında Visco-gel doku düzenleyici 

materyalin arttırılmış toz/likit oranında kullanımını tavsiye etmelerine rağmen; 

bulgularımız Visco-gel doku düzenleyici materyalin toz miktarının % 50 arttırılması ile 

oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranının materyalin daha düşük akışkanlık 

özelliklerine sahip olmasına neden olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yapılacak yeni 

araştırmalarda kullandığımız doku düzenleyici materyallerin toz miktarının farklı 

oranlarda değiştirilerek dinamik viskoelastisite değerlerine etkilerinin incelenmesi 

gerektiği kanısındayız. 

Doku düzenleyici materyallerde toz/likit oranı, likidindeki EtOH oranı, 

plastikleştirici tipi ve oranı gibi farklılıkların bulunması her materyalin viskoelastik 

davranışlarının da farklı olmasına neden olmaktadır (93-95,144,149). Üretici firma 

talimatlarına uygun olarak hazırlanmış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının 

üçlü karşılaştırmalarında (C-F-V); Coe-Comfort ve Visco-gel doku düzenleyici 

materyaller örnek grupları ile karşılaştırıldığında; F.I.T.T. doku düzenleyici materyal 

örnek grubunun karşılaştırma yapılan diğer örnek gruplarına göre inceleme yapılan tüm 

zaman periyotlarında daha yüksek G’ ve G’’ ve daha düşük tanδ değerlerine sahip 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4-13, Şekil 4-28,4-29,4-30). F.I.T.T. doku düzenleyici 

materyalin kullanılan diğer doku düzenleyici materyallere göre daha yüksek toz/likit 

oranına sahip olması (Tablo 3-3) ve daha yüksek oranda EtOH içermesinin (Tablo 3-2) 

F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin daha az akışkanlık göstermesine neden 

olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca bu bulgumuza dayanarak besleme ölçüsü alımı 

gibi daha düşük akışkanlık özelliği istenilen klinik uygulamalarda doku düzenleyici 

materyal seçiminde öncelikle F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin tercih edilebileceği 

kanısındayız. Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grubunun inceleme yapılan 

zaman periyotlarının büyük çoğunluğunda (G’ değeri için 1. ve 3. günler hariç, G’’ ve 

tanδ değerleri için örnekler hazırlandıktan 2 saat sonrası hariç) Coe-Comfort doku 
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düzenleyici materyal örnek grubuna göre daha düşük G’, G’’ ve tanδ değerlerine sahip 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4-13, Şekil 4-28-4-30). Hong ve ark. (84) PMMA polimer 

parçalarının plastikleştiricilere penetrasyonunun yavaş olması nedeniyle doku 

düzenleyici materyal içerisindeki PMMA varlığının doku düzenleyici materyalden 

plastikleştirici salınım hızını yavaşlatabileceğini bildirmişlerdir. Bu nedenle; Visco-gel 

doku düzenleyici materyal içeriğindeki PMMA varlığının (Tablo 3-2) plastikleştirici 

salınımını azaltarak, Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grubunun Coe-Comfort 

doku düzenleyici materyal örnek grubuna göre genel olarak daha düşük G’ ve G’’ 

değerlerine sahip olmasına neden olabileceğini düşünmekteyiz. Diğer yandan; Murata 

ve ark.’nın yaptıkları araştırmalarda (140,142-144) daha yüksek toz/likit oranında 

hazırlanan doku düzenleyici materyallerde polimer zinciri oluşum hızının artması ile 

jelasyon sonrasındaki akışkanlık özelliklerinin azaldığı bildirilmektedir. Visco-gel doku 

düzenleyici materyalin Coe-Comfort doku düzenleyici materyale göre daha yüksek 

toz/likit oranına sahip olmasının (Tablo 3-3) akışkanlık özelliklerini azaltarak, Visco-

gel doku düzenleyici materyal örnek grubunun Coe-Comfort doku düzenleyici materyal 

örnek grubuna göre daha düşük tanδ sahip olmasına neden olabileceği kanısındayız.  

Hong ve ark. (84) daha düşük G’,G’’ ve daha yüksek tanδ değerlerine sahip 

doku düzenleyici materyallerin yüksek akışkanlık göstererek; protezi destekleyen 

mukozanın sağlıklı hale gelmesi ve mukozanın fonksiyonel stresler karşısında kaydının 

alınmasında daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca daha stabil 

reolojik parametre değerlerine sahip doku düzenleyici materyallerin klinik olarak doku 

düzenleme işlemi için daha uygun olacağını belirtmektedirler. Benzer şekilde Murata ve 

ark. (144) da daha yüksek başlangıç akışkanlığına sahip ve zaman içerisinde 

akışkanlığın önemli derecede değişmediği doku düzenleyici materyallerin doku 

düzenleme işleminde kullanımlarının daha uygun olacağını bildirmişlerdir. Üretici firma 

talimatlarına uygun olarak hazırlanmış ve Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış 

doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının üçlü karşılaştırmalarında (CM-FM-

VM); Coe-Comfort ve F.I.T.T. doku düzenleyici materyaller örnek grupları ile 

karşılaştırıldığında, Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku 

düzenleyici materyal örnek grubunun (VM) inceleme yapılan tüm zaman periyotlarında 

daha düşük G’ ve G’’ ve daha yüksek tanδ değerlerine sahip olduğu saptanmış olup 

(Tablo 4-14, Şekil 4-31,4-32,4-33); bu bulgu Hong ve ark. (84) ve Murata ve ark.’nın 

(144) belirttiği doku düzenleyici materyallerde istenilen reolojik parametrelere (düşük 

G’, G’’ ve yüksek tanδ değerleri) uyumluluk göstermektedir. Monopoly yüzey örtücü 
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ajan uygulanmış Coe-Comfort ve F.I.T.T. doku düzenleyici materyallerden hazırlanan 

örnek grupları karşılaştırıldığında (CM-FM) ise; 21. ve 28. gün sonunda Monopoly 

yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grubu (FM) 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyali 

örnek grubuna (CM) göre daha düşük G’’ değerlerine sahip olmakla birlikte üretici 

firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış ve yüzey örtücü ajan uygulanmamış örnek 

grupları karşılaştırmaları (C-F) ile benzer sonuçlar gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 4-14, 

Şekil 4-31,4-32,4-33). Bu bulgulara dayanarak, doku düzenleyici materyalin ağızda 

özelliklerini kaybetmeden protez üzerindeki kullanım süresini uzatmak amacıyla 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulaması düşünülen doku düzenleme gibi klinik 

uygulamalarda öncelikle Visco-gel doku düzenleyici materyalin tercih edilmesi 

gerektiği kanısındayız.  

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış ve Palaseal yüzey örtücü 

ajan uygulanmış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının (CP-FP-VP) 

karşılaştırılmaları ile elde edilen istatistiksel sonuçlar, üretici firma talimatlarına uygun 

olarak hazırlanmış ve yüzey örtücü ajan uygulanmamış doku düzenleyici materyaller 

örnek grupları (C-F-V) karşılaştırma sonuçları ile tüm reolojik parametreler açısından 

benzerlik göstermektedir (Tablo 4-15, Şekil 4-34,4-35,4-36). Bu bulguya dayanarak, 

Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama işleminin kullandığımız doku düzenleyici 

materyallerin dinamik viskoelastisite değerlerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış doku düzenleyici materyaller 

örnek gruplarının (C’-F’-V’) üçlü karşılaştırmalarında; Coe-Comfort ve F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyaller örnek grupları ile karşılaştırıldığında; Visco-gel doku 

düzenleyici materyal örnek grubunun (V’) inceleme yapılan zaman periyotlarının büyük 

çoğunluğunda (G’’ için 21 ve 28. günler hariç) daha yüksek G’ ve G’’ ve daha düşük 

tanδ değerlerine sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 4-16, Şekil 4-37,4-38,4-39). Bu 

bulguya dayanarak, toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan 

değiştirilmiş toz/likit oranının Visco-gel doku düzenleyici materyalin dinamik 

viskoelastisitesini önemli ölçüde etkilediğini, bu değiştirme oranıyla hazırlanmış Visco-

gel doku düzenleyici materyalin yüksek akışkanlık gerektiren klinik uygulamalarda 

kullanımlarının uygun olmadığını ifade edebiliriz. Değiştirilmiş toz/likit oranında 

hazırlanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek grubu (C’) ile 

karşılaştırıldığında; değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış F.I.T.T. doku 
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düzenleyici materyal örnek grubunun (F’) inceleme yapılan zaman periyotlarının 

tümünde daha yüksek G’ ve daha düşük tanδ değerlerine sahip olduğu saptanmış olup 

(Tablo 4-16, Şekil 4-37,4-38,4-39);  bu bulgu üretici firma talimatlarına uygun olarak 

hazırlanmış Coe-Comfort ve F.I.T.T. doku düzenleyici materyaller örnek grupları (C-F) 

karşılaştırma sonuçları ile genel olarak benzerlik göstermektedir (Tablo 4-16, Şekil 4-

37,4-38,4-39). Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Coe-Comfort doku 

düzenleyici materyal örnek grubunda toz/likit oranının artması ve değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grubunda toz/likit 

oranının azaltılmasına rağmen, değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Coe-Comfort 

doku düzenleyici materyal örnek grubunun daha düşük G’ ve daha yüksek tanδ 

değerleri sergilemesinin orijinal toz/likit oranının oldukça düşük olmasından (Tablo 3-

3) ya da içeriğindeki düşük EtOH oranından (Tablo 3-2)  kaynaklanabileceğini 

düşünmekteyiz.  

Değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış ve Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının üçlü karşılaştırmalarında 

(C’M-F‘M-V’M); Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort ve F.I.T.T. 

doku düzenleyici materyaller örnek grupları ile karşılaştırıldığında; değiştirilmiş 

toz/likit oranında hazırlanmış ve Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel 

doku düzenleyici materyal örnek grubunun (V’M) genel olarak daha yüksek G’ ve G’’ 

ve daha düşük tanδ değerlerine sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 4-17, Şekil 4-40,4-

41,4-42). Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış ve Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grubunun (VM) 

viskoelastisite değerleri Hong ve ark. (84) ve Murata ve ark.’nın (144) belirttiği doku 

düzenleyici materyallerde özellikle yüksek akışkanlık gerektiren klinik uygulamalar için 

gerekli reolojik parametrelere (düşük G’, G’’ ve yüksek tanδ değerleri) uyumluluk 

göstermesine rağmen, değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış ve Monopoly yüzey 

örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grubunun (V’M) 

karşılaştırma yapıldıkları diğer örnek gruplarına göre (C’M-F’M) daha yüksek G’ ve 

G’’ ve daha düşük tanδ değerlerine sahip olması bulgularına dayanarak, Visco-gel doku 

düzenleyici materyal ve Monopoly yüzey örtücü ajan uygulaması tercih edilen klinik 

uygulamalarda Visco-gel doku düzenleyici materyalin üretici firma talimatına uygun 

olarak hazırlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 



 153

Değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış ve Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanmış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının (C’P-F‘P-V’P) 

karşılaştırılmaları ile elde edilen sonuçlar, değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış 

ve  yüzey örtücü ajan uygulanmamış doku düzenleyici materyaller örnek grupları (C’-

F’-V’) karşılaştırma sonuçları ile istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmamaktadır (Tablo 4-18, Şekil 4-43,4-44,4-45). Bu bulgu Palaseal yüzey örtücü 

ajan uygulama işleminin hiçbir doku düzenleyici materyalin dinamik viskoelastisite 

değerlerine etkisinin olmadığını göstermektedir.  

5.3. Örnek Gruplarının Boyutsal Değişim Değerleri Bulgularının Tartışılması 

Boyutsal stabilite, doku düzenleyici bir materyalin fonksiyonel ölçü materyali 

olarak kullanılabilmesi için gerekli fiziksel özelliklerin değerlendirilmesinde önemli bir 

kriterdir (139,147,193,194,200). 

Doku düzenleyici materyallerde boyutsal değişim EtOH ve plastikleştirici 

salınımı sebebiyle büzülme ve su emilimi sebebiyle de genleşme olarak 2 farklı 

kategoride değerlendirilmektedir. Doku düzenleyici materyalin çözünürlüğü su 

emiliminden fazla ise büzülme, doku düzenleyici materyalin su emilimi 

çözünürlüğünden fazla olduğunda ise genleşme meydana gelmektedir (147,193,194). 

Bu tez çalışmasında ise; inceleme yapılan tüm örnek gruplarında büzülme karakterinde 

boyutsal değişim değerleri saptanmıştır (Tablo 4-22,4-23,4-24,4-25,4-26,4-27). 

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan 

uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici 

materyal örnek gruplarının (C-CM-CP) üçlü karşılaştırmalarında; örnekler 

hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. gün sonunda yapılan ölçümlerde gruplar arasında 

boyutsal değişim değerleri açısından anlamlı farklılıkların bulunmadığı saptanmıştır 

(Tablo 4-22, Şekil 4-46). Doku düzenleyici materyallerde başlangıçtaki boyutsal 

değişim değerlerinde EtOH salınımının etkili olduğu literatürde bildirilmektedir 

(147,193,194). Ayrıca Dominguez ve ark. (48) yüzey örtücü ajan uygulama işleminin 

doku düzenleyicilerde EtOH kaybını önlemediğini bildirmektedirler. Örnekler 

hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. gün sonunda yapılan ölçümlerde C-CM-CP örnek 

grupları karşılaştırmalarında boyutsal değişim değerleri açısından anlamlı farklılıkların 

bulunmaması doku düzenleyici materyallerin başlangıç boyutsal değişim değerlerinde 

EtOH salınımının etkili olduğunu ve yüzey örtücü ajan uygulama işleminin EtOH 

salınımını engellemediğini destekler niteliktedir. 
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3. ve 7. gün sonunda üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış ve 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek 

grubunda (CM), üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan 

uygulanmamış (C) ve Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış (CP) Coe-Comfort doku 

düzenleyici materyal örnek grupları ile karşılaştırıldığında, daha düşük X mesafesi 

değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da CM örnek grubunda C ve CP örnek 

gruplarına göre daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu 

göstermektedir. Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan 

uygulanmamış ve Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku 

düzenleyici materyal örnek grupları (C-CP) karşılaştırmalarında ise X mesafesi 

değerleri ortalamaları ve boyutsal değişim oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıkların bulunmadığı belirlenmiştir (Tablo 4-22, Şekil 4-46). Dominguez ve ark. 

(48) yüksek performanslı likit kromotografisi yöntemini uygulayarak gerçekleştirdikleri 

araştırmalarında Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış doku düzenleyici 

materyallerden bekletildikleri sıvı ortama 24 saatte en yüksek, ardından kademeli olarak 

azalan miktarda Monopoly yüzey örtücü ajandan kaynaklanan artık monomer salınımı 

gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış ve 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek 

grubunda (CM) boyutsal değişim oranının yüksek olmasının, Monopoly yüzey örtücü 

ajanın bariyer görevi görerek, su emilimini engellemesinden veya Monopoly yüzey 

örtücü ajandan artık monomer salınması ile doku düzenleyici materyal yüzeyinde daha 

fazla büzülmenin oluşmasından kaynaklanabileceğini ifade edebiliriz. 

14., 21. ve 28. gün sonunda üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, 

yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-

Comfort doku düzenleyici materyal örnek grupları (C-CM-CP) karşılaştırmalarında 

boyutsal değişim değerleri açısından anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (Tablo 4-22, 

Şekil 4-46). Gronet ve ark. (71) doku düzenleyici materyallere yüzey örtücü ajan 

uygulamasının her materyalde etkisinin farklı olduğunu, bu durumun yüzey örtücü 

ajanın her materyale tutuculuğunun farklı olmasından kaynaklanabileceğini 

bildirmişlerdir. Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış Coe-Comfort doku 

düzenleyici materyalin yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve uygulanmış örnek grupları 

(C-CM-CP) arasında 3. ve 7. günler hariç diğer zaman periyotlarında boyutsal değişim 

değerleri açısından anlamlı farklılıkların bulunmamasına dayanarak; her 2 yüzey örtücü 

ajan uygulama işleminin Coe-Comfort doku düzenleyici materyalin boyutsal değişim 
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değerlerine genel olarak etkisinin olmadığını ve bu bulgunun uygulanan her iki yüzey 

örtücü ajanın Coe-Comfort doku düzenleyici materyaline tutuculuklarının yetersiz 

olmasından (71) kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek grubunda inceleme yapılan 

zaman periyotlarından yalnızca 3. ve 7. gün sonunda anlamlı farklılıklar görülmesinin 

ise Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış doku düzenleyici materyal yüzeyinden 

gerçekleşebilecek artık monomer salınımından (48) kaynaklanabileceği kanısındayız. 

Toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan 

uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek gruplarının (C’-C’M-C’P) 

üçlü karşılaştırmalarında; örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra ve 1. gün sonunda 

yapılan ölçümlerde gruplar arasında boyutsal değişim değerleri açısından anlamlı 

farklılıkların bulunmadığı saptanmıştır (Tablo 4-23, Şekil 4-47). Bu bulgu doku 

düzenleyici materyallerin başlangıç boyutsal değişim değerlerinde EtOH salınımının 

etkili olduğunu (147,193,194) ve yüzey örtücü ajan uygulama işleminin EtOH 

salınımını engellemediğini (48) desteklemektedir. 

3. ve 7. gün sonunda toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan 

değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı 

yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek 

gruplarının (C’-C’M-C’P) üçlü karşılaştırmalarında; örnek grupları arasında genel 

olarak istatistiksel olarak anlamlı olmayan X mesafesi değerleri ortalamaları ve boyutsal 

değişim oranları saptanmıştır (Tablo 4-23, Şekil 4-47). 14., 21. ve 28. gün sonunda ise 

Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek 

grubunda (C’P) karşılaştırma yapılan diğer gruplara göre (C’-C’M) daha yüksek X 

mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da C’P örnek grununda C’ ve C’M 

örnek gruplarına göre daha düşük boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu 

göstermektedir (Tablo 4-23, Şekil 4-47). Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış 

Coe-Comfort doku düzenleyici materyalin yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 

uygulanmış örnek grupları (C’-C’M-C’P) arasında 14., 21. ve 28. günler hariç diğer 

zaman periyotlarında boyutsal değişim değerleri açısından anlamlı farklılıkların 

bulunmamasına dayanarak; her 2 yüzey örtücü ajan uygulama işleminin Coe-Comfort 

doku düzenleyici materyalin boyutsal değişim değerlerine 14. güne kadar etkisinin 

olmadığı sonucunu göstermektedir. PMMA esaslı akrilik reçineler bulundukları sıvı 
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ortamdan uzun dönemde (ortalama 17-20 gün) ve düşük hızda su emilimi 

gerçekleştirmektedirler (41,173). Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış Coe-Comfort 

doku düzenleyici materyal örnek grubunda (C’P) inceleme yapılan zaman 

periyotlarından yalnızca 14., 21. ve 28. günlerde anlamlı farklılıklar görülmesinin 

PMMA esaslı Palaseal yüzey örtücü ajanın su emilimi göstermiş olabilmesinden 

kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.   

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan 

uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici 

materyal örnek gruplarının (F-FM-FP) üçlü karşılaştırmalarında; inceleme yapılan tüm 

zaman periyotlarında Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyal örnek grubunda (FM) diğer örnek gruplarına göre (F-FP) daha 

düşük X mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da FM örnek grubunda F 

ve FP örnek gruplarına göre daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının 

olduğunu göstermektedir. Ancak bu değişimin belli zaman periyotlarında istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 4-24, Şekil 4-48). Bu bulgunun Monopoly 

yüzey örtücü ajan uygulama işleminin F.I.T.T. doku düzenleyici materyal yüzeyinde 

bariyer görevi görerek su emilimini azaltmasından kaynaklanabileceğini 

düşünmekteyiz. Đnceleme yapılan tüm zaman periyotlarında üretici firma talimatına 

uygun olarak hazırlanmış ve yüzey örtücü ajan uygulanmamış F.I.T.T. doku düzenleyici 

materyal örnek grubu (F) ve üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış ve 

Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grubu 

(FP) arasında boyutsal değişim değerleri açısından anlamlı farklılıkların bulunmadığı 

saptanmıştır (Tablo 4-24, Şekil 4-48). Bu bulguya dayanarak, Palaseal yüzey örtücü 

ajan uygulama işleminin F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin boyutsal değişim 

değerlerine herhangi bir etkisinin olmadığını ifade edebiliriz.  

Toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve uygulanmış F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyal örnek grupları karşılaştırmalarında (F’-F’M-F’P); örnekler 

hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde yüzey örtücü ajan uygulanmayan ve 

uygulanan örnek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır (Tablo 4-25, Şekil 4-49). Bu bulgumuz doku düzenleyici materyallerin 

başlangıç boyutsal değişim değerlerinde EtOH salınımının etkili olduğunu 

(147,193,194) ve yüzey örtücü ajan uygulama işleminin EtOH salınımını 
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engellemediğini (48) destekler niteliktedir. 1., 3., 7., 14., 21. ve 28. günlerde Monopoly 

yüzey örtücü ajan uygulanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek grubunda 

(F’M) karşılaştırma yapılan diğer gruplara (F’-F’P) göre daha düşük X mesafesi 

değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da F’M örnek grubunda F’ ve F’P örnek 

gruplarına göre daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu 

göstermektedir. Ancak bu durumun belli zaman periyotlarında (1., 7., 14. ve 21. günler) 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 4-25, Şekil 4-49). Bu bulgu 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin F.I.T.T. doku düzenleyici materyal 

yüzeyinde bariyer görevi görerek su emilimini azalttığı bulgusunu desteklemektedir.  

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış, yüzey örtücü ajan 

uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici 

materyal örnek grupları (V-VM-VP) karşılaştırmalarında; inceleme yapılan tüm zaman 

periyotlarında Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici 

materyal örnek grubunda (VM) karşılaştırma yapılan diğer örnek gruplarına (V-VP) 

göre daha düşük X mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da VM örnek 

grubunun V ve VP örnek gruplarına göre daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme 

oranının olduğunu göstermektedir. Ancak bu değişimin belli zaman periyotlarında 

(3.,7.,14.,21. ve 28. günler) istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 4-26, 

Şekil 4-50). Saptanan bu bulgunun Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin 

Visco-gel doku düzenleyici materyal yüzeyinde bariyer görevi görerek su emilimini 

azaltmasından kaynaklanabileceğini belirtebiliriz. Yüzey örtücü ajan uygulanmayan ve 

Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanan Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek 

grupları (V-VP) karşılaştırmasında ise; genel olarak iki grup arasında boyutsal değişim 

değerleri açısından anlamlı bir farka rastlanmaz iken, 14., 21. ve 28. günlerde Palaseal 

yüzey örtücü ajan uygulanmış örnek grubunda (VP) daha yüksek X değerleri ortalaması 

saptanmıştır. Bu bulgu da VP örnek grubunda V örnek grubuna göre daha düşük 

boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu göstermektedir (Tablo 4-26, Şekil 4-

50). Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek 

grubunda (VP) inceleme yapılan zaman periyotlarından yalnızca 14., 21. ve 28. 

günlerde anlamlı farklılıklar görülmesinin PMMA esaslı Palaseal yüzey örtücü ajanın su 

emilimi göstermiş olabilmesinden (41,173) kaynaklanabileceği kanısındayız.   

Toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve 2 farklı yüzey örtücü ajan 
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uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grupları (V’-V’M-V’P) 

karşılaştırmalarında; örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1. ve 3. gün sonunda yapılan 

ölçümlerde Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış örnek grubunda (V’M) 

karşılaştırma yapılan diğer gruplara göre (V’-V’P) daha düşük X mesafesi değerleri 

ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da V’M örnek grubunda V’ ve V’P örnek gruplarına 

daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu göstermektedir. Ancak 

bazı karşılaştırmalarda bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 7., 

14., 21. ve 28. günlerde Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-gel doku 

düzenleyici materyali örnek grubunda (V’M) karşılaştırma yapılan diğer gruplara göre 

(V’-V’P) genel olarak daha yüksek X mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu 

bulgu da V’M örnek grubunda V’ ve V’P örnek gruplarına göre daha düşük boyutsal 

değişim ve büzülme oranının olduğunu göstermektedir (Tablo 4-27, Şekil 4-51). Elde 

ettiğimiz bu 2 bulgu birbiri ile örtüşmemektedir. Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra, 1. 

ve 3. gün sonunda saptanan bulguların Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin 

Visco-gel doku düzenleyici materyal yüzeyinde bariyer görevi görerek su emilimini 

azaltmasından kaynaklanabileceği kanısındayız. 7., 14., 21. ve 28. gün sonunda 

saptanan bulguların PMMA esaslı Monopoly yüzey örtücü ajanın su emilimi göstermiş 

olabilmesinden (41,173) kaynaklanabileceğini veya veya daha başka bilimsel 

değerlendirmelere açık bir konu olduğunu düşünmekteyiz.   

Toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış, yüzey örtücü ajan uygulanmamış ve Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grupları (V’-V’P) 

karşılaştırmalarında ise; genel olarak iki grup arasında boyutsal değişim değerleri 

açısından anlamlı bir farka rastlanmaz iken, belli zaman periyotlarında (7. ve 28. günler) 

Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış örnek grubunda (V’P) daha yüksek X değerleri 

ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da 7. ve 28. günlerde V’P örnek grubunda V’ örnek 

grubuna göre daha düşük boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu 

göstermektedir (Tablo 4-27, Şekil 4-51). Palaseal yüzey örtücü ajan uygulanmış Visco-

gel doku düzenleyici materyal örnek grubunda (V’P) inceleme yapılan zaman 

periyotlarından 28. gün sonunda yapılan ölçümlerde anlamlı farklılıklar görülmesinin 

PMMA esaslı Palaseal yüzey örtücü ajanın su emilimi göstermiş olabilmesinden 

(41,173) kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 7. gün sonunda yapılan ölçümlerde 

anlamlı farklılıklar görülmesine ise bilimsel bir açıklama getirememekteyiz. 
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Shigeto ve ark. (193-194) toz kısmının partikül büyüklüğünün ve EtOH 

miktarının doku düzenleyicilerin boyutsal stabilitesi ve basınç dağılımına etkilerini 

değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar daha küçük partiküllü toz veya daha yüksek oranda 

EtOH içerikli doku düzenleyici materyallerde zamana bağlı büzülmenin daha fazla 

olduğunu bildirmişlerdir. Her materyalin üretici firma talimatlarına uygun olarak ve 

değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış örnek gruplarının ikili karşılaştırmalarında 

(C-C’, F-F’, V-V’); üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış Coe-Comfort 

doku düzenleyici materyal örnek grubunda (C) toz miktarının % 50 oranında arttırılması 

ile oluşturulan değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Coe-Comfort materyal örnek 

grubu (C’) ile karşılaştırıldığında tüm zaman periyotlarında daha düşük X mesafesi 

değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da C örnek grubunda C’ örnek grubuna göre 

daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu göstermektedir. Üretici 

firma talimatına uygun olarak hazırlanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal örnek 

grubunda (F) toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile oluşturulan değiştirilmiş 

toz/likit oranında hazırlanmış F.I.T.T doku düzenleyici materyal örnek grubuna (F’) 

göre tüm zaman periyotlarında daha yüksek X mesafesi değerleri ortalaması 

saptanmıştır. Bu bulgu da F örnek grubunda F’ örnek grubuna göre daha düşük boyutsal 

değişim ve büzülme oranına olduğunu göstermektedir (Tablo 4-29,4-30, Şekil 4-52,4-

53). Bu bulgumuz Shigeto ve ark.’nın (193,194) bulguları ile uyumlu olup, değiştirilmiş 

toz/likit oranında hazırlanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyalin toz miktarının 

% 50 oranında arttırılması ile polimer solüsyonu içerisindeki EtOH oranının azalması ve 

değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanan F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin toz 

miktarının % 50 oranında azaltılması ile polimer solüsyonu içerisindeki EtOH oranının 

artmasından kaynaklanabileceği belirtilebilir. 

Üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış Visco-gel doku düzenleyici 

materyal örnek grubunda (V) toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile oluşturulan 

değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek 

grubu (V’) ile karşılaştırıldığında; tüm zaman periyotlarında daha düşük X mesafesi 

değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da V örnek grubunda V’ örnek grubuna göre 

daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu göstermektedir. Ancak bu 

bulguların belli zaman periyotlarında (3. ve 21. günler) istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4-31, Şekil 4-54). Bu bulgunun değiştirilmiş toz/likit 

oranında hazırlanmış Visco-gel doku düzenleyici materyalin toz miktarının % 50 

oranında arttırılması ile polimer solüsyonu içerisindeki EtOH oranının azalmasından 
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kaynaklanabileceğini ifade edebiliriz. Literatürde moleküler ağırlığı yüksek olan 

plastikleştiricilerin moleküler ağırlığı düşük olan plastikleştiricilere oranla daha az 

çözünürlük özelliği gösterdiği belirtilmektedir (69,93,137). Üretici firma talimatına 

uygun olarak (V) ve değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış (V’) Visco-gel doku 

düzenleyici materyal örnek grupları arasında boyutsal değişim değerleri açısından 

yalnızca belli zaman periyotlarında (3. ve 21. günler) anlamlı farklılıkların bulunmasına 

dayanarak, toz/likit oranlarındaki değişimden en az Visco-gel doku düzenleyici 

materyalin etkilendiğini, bu duruma neden olarak değiştirilmiş toz/likit oranında 

hazırlanmış Viscogel doku düzenleyici materyalin polimer solüsyonu içerisindeki EtOH 

oranı azalsa da; bu tez çalışmasında kullanılan diğer doku düzenleyici materyallere göre 

yüksek moleküler ağırlıklı plastikleştirici içermesinin (Tablo 3-2) boyutsal değişim 

oranları arasındaki farkı bir miktar azaltmış olabileceğini düşünmekteyiz. 

Murata ve ark. (147) doku düzenleyici materyallerin zamana bağlı çizgisel 

boyutsal değişimlerini değerlendirdikleri araştırmalarında doku düzenleyici 

materyallerin çizgisel boyutsal değişimleri ile ağırlık değişimleri aralarında pozitif 

lineer ilişki bulunduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar her doku düzenleyici 

materyalin içerik olarak farklı olmasının materyallerin çözünürlük ve su emilim 

derecelerinin de farklılık göstermesine neden olduğunu vurgulamışlardır. Üretici firma 

talimatına uygun olarak hazırlanmış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının 

üçlü karşılaştırmalarında (C-F-V); Coe-Comfort ve Visco-gel doku düzenleyici 

materyaller örnek grupları ile karşılaştırıldığında; F.I.T.T doku düzenleyici materyal 

örnek grubunda (F) örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde daha düşük 

X mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da F örnek grubunda C ve V 

örnek gruplarına göre daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu 

göstermektedir (Tablo 4-32, Şekil 4-55). Saptanan bu bulgunun F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyalin kullanılan diğer doku düzenleyici materyallere göre likit 

kısmında daha fazla EtOH içermesinden (Tablo 3-2) kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Örnekler hazırlandıktan 2 saat sonra yapılan ölçümlerde Coe-Comfort doku düzenleyici 

materyal örnek grubunda (C) Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grubu (V) ile 

karşılaştırıldığında; daha düşük X mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu 

da C örnek grubunun V örnek grubuna göre daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme 

oranının olduğunu göstermektedir (Tablo 4-32, Şekil 4-55). Saptanan bu bulgunun Coe-

Comfort doku düzenleyici materyal likidinin Visco-gel doku düzenleyici materyal 

likidine göre daha yüksek EtOH oranı içermesinden kaynaklandığını düşünmekte olup, 
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Shigeto ve ark.’nın (193-194) bulguları ile uyuşmaktadır. Literatürde doku düzenleyici 

materyallerde EtOH kaybı en çok ilk 12 saatte meydana geldiği ve 12 saatten sonra 60 

saate kadar düzgün bir hızda ve az bir kayıp olduğu belirtilmektedir (95,219). 1. gün 

sonunda (24 saat) yapılan ölçümlerde Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel doku 

düzenleyici materyaller örnek grupları arasında boyutsal değişim değerleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların bulunmaması da (Tablo 4-32, Şekil 4-55) EtOH 

salınımının büyük bir kısmının ilk 12 saat içerisinde gerçekleştiğini destekler 

niteliktedir. Doku düzenleyici materyallerde en iyi boyutsal stabilite ortalama 3. ve 6. 

saatler arasında gerçekleşmesine rağmen, fonksiyonel ölçü materyali olarak 

kullanıldıklarında bu dönemde materyal plastik fazda olduğu için, elastik faza geçeceği 

24 saatlik bir zaman periyodunda ağızda bekletilmesi gerekmektedir (32,147,175). 1. 

gün sonunda (24 saat) yapılan ölçümlerde Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel doku 

düzenleyici materyaller örnek grupları arasında boyutsal değişim değerleri açısından 

anlamlı farklılıkların bulunmamasına dayanarak, fonksiyonel ölçü alımı gibi klinik 

uygulamalarda Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerden 

herhangi birinin tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. 

Murata ve ark. (147) F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallere göre 

Coe-Comfort doku düzenleyici materyalin düşük moleküler ağırlıklı plastikleştiriciye ve 

düşük toz/likit oranına sahip olması nedeniyle çözünürlük oranının daha yüksek 

olduğunu vurgulamışlardır. 3. günden itibaren tüm zaman periyotlarında F.I.T.T. ve 

Visco-gel doku düzenleyici materyalller örnek grupları ile karşılaştırıldığında; Coe-

Comfort doku düzenleyici materyal örnek grubunda (C) daha düşük X mesafesi 

değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da C örnek grubunun F ve V örnek 

gruplarına göre daha yüksek boyutsal değişim ve büzülme oranının olduğunu 

göstermektedir (Tablo 4-32, Şekil 4-55). Saptanan bu bulgunun Coe-Comfort doku 

düzenleyici materyalin daha düşük moleküler ağırlıklı plastikleştirici içermesi (Tablo 3-

2) ve daha düşük toz/likit oranına sahip olmasından (Tablo 3-3) kaynaklandığını 

düşünmekte olup, Murata ve ark.’nın (147) araştırma bulguları ile uyumluluk 

göstermektedir. 3. günden itibaren tüm zaman periyotlarında F.I.T.T. doku düzenleyici 

materyal örnek grubunda (F) Visco-gel doku düzenleyici materyal örnek grubuna (V) 

göre daha yüksek X mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu bulgu da F örnek 

grubunun V örnek grubuna göre daha düşük boyutsal değişim ve büzülme oranının 

olduğunu göstermektedir (Tablo 4-32, Şekil 4-55). F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin 

daha düşük moleküler ağırlıklı plastikleştiriciye sahip olmasına rağmen (Tablo 3-2), 
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boyutsal stabilitesinin daha iyi olması Graham ve ark. (69), Jones ve ark. (93) ve 

Munksgaard ve ark.’nın (137) araştırma bulguları ile örtüşmemektedir. Hong ve ark. 

(84) doku düzenleyici materyal içerisindeki PMMA varlığında, PMMA polimer 

parçalarının plastikleştiricilere penetrasyonunun yavaş olması nedeniyle plastikleştirici 

salınımını azaltabileceğini bildirmişlerdir. Bu nedenle bu bulgumuzun F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyali toz kısmında yüksek oranda bulunan PMMA varlığına (Tablo 3-

2) bağlı olabileceği kanısındayız.  

Literatürde Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin doku düzenleyici 

materyallerin boyutsal değişimlerine etkileri özellikle incelenmese de Monopoly yüzey 

örtücü ajan uygulama işleminin doku düzenleyici materyallerin fiziksel ve mekanik 

özelliklerinde klinik uygulamalarda olumlu etkiler oluşturduğu bildirilmektedir 

(30,48,62,128). Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış ve Monopoly 

yüzey örtücü ajan uygulanmış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının üçlü 

karşılaştırma sonuçları (CM-FM-VM) üretici firma talimatlarına uygun olarak 

hazırlanmış ve yüzey örtücü ajan uygulanmamış doku düzenleyici materyaller örnek 

gruplarının üçlü karşılaştırma sonuçları (C-F-V) ile genel olarak benzerlik 

göstermektedir (Tablo 4-32,4-33, Şekil 4-55,4-56). Bu nedenle; Casey ve ark. (30), 

Dominguez ve ark. (48), Gardnerr ve Parr (62) ve Malmström ve ark. (128) araştırma 

bulgularının tersine bu tez çalışmasında kullanılan üç doku düzenleyici materyale 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin boyutsal değişim oranlarını etkilemesi 

açısından klinik kullanım tercihlerimizi değiştirecek kadar etkili olmadığını ifade 

edebiliriz.  

Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış ve Palaseal yüzey örtücü 

ajan uygulanmış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının üçlü karşılaştırma 

sonuçları (CP-FP-VP), üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış ve yüzey 

örtücü ajan uygulanmamış doku düzenleyici materyaller örnek gruplarının üçlü 

karşılaştırmaları sonuçları (C-F-V) ile benzerlik göstermektedir (Tablo 4-32,4-34, Şekil 

4-55,4-57). Doku düzenleyici materyallerde Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama 

işleminin değerlendirildiği araştırmalarda (71,182); Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulama işlemi ile doku düzenleyici materyallerin daha fazla reziliens değerlerine ve 

daha pürüzsüz yüzey özelliklerine sahip olduğu bildirilmektedir. Bu tez çalışmasında 

Palaseal yüzey örtücü ajanın kullanılan üç doku düzenleyici materyalin boyutsal 

değişim değerlerine etkisi bulunmamasına rağmen, doku düzenleyici materyallerde 
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Palaseal yüzey örtücü ajan değerlendirildiği araştırmalarda doku düzenleyici 

materyallerin daha fazla reziliens değerlerine ve daha pürüzsüz yüzey özelliklerine 

sahip olmasının farklı doku düzenleyici materyallerin (Lynal, Coe-Soft) 

kullanılmasından kaynaklanabileceği kanısındayız. 

 Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış doku düzenleyici materyaller örnek 

gruplarının üçlü karşılaştırmalarında (C’-F’-V’); karşılaştırma yapılan diğer doku 

düzenleyici materyallere (F’-V’) göre Coe-Comfort doku düzenleyici materyal örnek 

grubunda (C’) genel olarak daha düşük X mesafesi değerleri ortalaması saptanmıştır. Bu 

bulgu da C’ örnek grubunun F ve V örnek gruplarına göre daha yüksek boyutsal 

değişim ve büzülme oranının olduğunu göstermektedir (Tablo 4-35, Şekil 4-58). 

Değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış Coe-Comfort doku düzenleyici materyalin 

toz miktarının arttırılması ile polimer solüsyonu içerisindeki EtOH oranının azalmasına 

rağmen; karşılaştırma yapılan diğer materyallere göre daha yüksek boyutsal değişim 

sergileme nedeninin diğer materyallere oranla daha düşük moleküler ağırlıklı 

plastikleştirici içermesinden (Tablo 3-2) kaynaklanabileceği kanısındayız.  

Değiştirilmiş toz/likit oranlarında hazırlanmış ve yüzey örtücü ajan uygulanmış 

doku düzenleyici örnek gruplarının üçlü karşılaştırma sonuçları (C’M-F’M-V’M, C’P-

F’P-V’P), değiştirilmiş toz/likit oranında hazırlanmış ve yüzey örtücü ajan 

uygulanmamış doku düzenleyici materyal örnek gruplarının (C’-F’-V’) üçlü 

karşılaştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Tablo 4-35,4-36,4-37, Şekil 4-

58,4-59,4-60). Bu bulgu kullandığımız doku düzenleyici materyallere Palaseal ve 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin boyutsal değişim değerlerine 

etkilerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. 

Her in vitro çalışmada olduğu gibi bu tez çalışmasında da bazı kısıtlamalar 

bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilirler: 

• Bu tez çalışmasında; her doku düzenleyici materyal için üretici firma talimatları 

dışında bir tane değiştirilmiş toz/likit oranı (Coe-Comfort ve Visco-gel doku 

düzenleyici materyaller için toz miktarının % 50 oranında arttırılarak, F.I.T.T. 

doku düzenleyici materyal için toz miktarının % 50 oranında azaltılarak) 

belirlenmiştir. Belirlenen bu oranlardan daha düşük ve daha yüksek toz/likit 

oranlarında hazırlanan doku düzenleyici materyallerin viskoelastisite ve boyutsal 

değişim açışından nasıl bir davranış sergileyecekleri değerlendirilmemiştir. 
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• Doku düzenleyici marteryaller ile ilgili yapılan in vitro çalışmaların çoğunda  

örneklerin bekletilmesi işlemi distile suda, az sayıdaki çalışmalarda ise yapay 

tükürük içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışmasında ise örneklerin 

bekletilmesi distile su ve tek çeşit yapay tükürük kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Farklı viskozite ve içerikte yapay tükürüklerin kullanımı ile 

doku düzenleyici materyallerin dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişim 

değerlerinde değişiklikler oluşturabileceği beklenebilir. 

• Dinamik viskoelastisite ölçümleri 37 °C’lik ortamda, boyutsal değişim ölçümleri 

oda sıcaklığında (23±2 °C) gerçekleştirilmiştir. Doku düzenleyici materyallerin 

ağız ortamındaki sıcaklık değişikliklerinden etkileneceği düşünülerek ağız 

ortamındaki sıcaklık değişiklikleri gibi etkenlerin yansıtılmamış olması bu tez 

çalışmasının bir kısıtlaması olabilir. 

• Literatürde doku düzenleyici materyallerin boyutsal değişimleri ile ilgili 

yapılmış çalışmaların tümünde boyutsal değişim bu tez çalışmasında olduğu gibi 

çizgisel olarak değerlendirilmiştir. Ancak doku düzenleyici materyallerin 

çizgisel boyutsal değişimleri protezin içerisinde oluşacak üç boyutlu değişimleri 

tam olarak yansıtmayabilir. 

Bu tez çalışmasının sonuçları doğrultusunda sonraki çalışmalara önerilerimiz 

aşağıdaki şekilde sıralanabilirler:  

• Doku düzenleyici materyallerin toz/likit oranlarındaki değişimlerin dinamik 

viskoelastisite ve boyutsal değişim değerlerine etkilerini değerlendirebilmek ve 

doku düzenleyici materyallerin klinik olarak uygulanabilir toz/likit oranlarının 

sınır ve optimum değerlerini belirleyebilmek için doku düzenleyici materyallerin 

toz/likit oranlarının farklı oranlarda değiştirilmesini alternatif bir çalışma olarak 

önermekteyiz. 

• Termal siklus ağızda meydana gelebilecek sıcaklık değişimlerini in vitro olarak 

taklit edecek ortamı sağlayarak, sıcaklık değişimlerinin doku düzenleyici 

materyallerde oluşturabileceği farklılıkların değerlendirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Yapılacak in vitro çalışmalarda ağız ortamındaki ısı 

değişikliklerini taklit edebilmesi için doku düzenleyici materyallerden 

hazırlanmış örneklere termal siklus uygulanmasını alternatif bir çalışma olarak 

önermekteyiz. 
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• In vitro çalışmalar ne kadar hassas planlanırsa planlansınlar, in vivo koşulları 

tam olarak yansıtamamaktadır. Bu nedenle yüzey örtücü ajan uygulanmış veya 

toz/likit oranları değiştirilmiş doku düzenleyici materyallerin ağız ortamında 

dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişimlerinin in vivo çalışmalarla da 

belirlenmesini önermekteyiz.  
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Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerde Monopoly 

ve Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama ve değiştirilmiş toz likit oranlarında (Coe-

Comfort ve Visco-gel doku düzenleyici materyaller için toz miktarının % 50 oranında 

arttırılarak, F.I.T.T. doku düzenleyici materyal için toz miktarının % 50 oranında 

azaltılarak) hazırlama işlemlerinin 0, 1, 3, 7, 14, 21 ve 28 günlük zaman periyotlarında 

dinamik viskoelastisite ve boyutsal değişim değerlerine etkilerinin in vitro olarak 

değerlendirildiği bu tez çalışmasının kısıtlamaları ile beraber sonuç olarak; 

• Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin Coe-Comfort doku düzenleyici 

materyalin dinamik viskoelastisite değerlerine genel olarak etkili olmadığı 

belirlenmiştir. Bu nedenle klinik uygulamalarda Coe-Comfort doku düzenleyici 

materyale Monopoly yüzey örtücü ajan uygulamasını önermemekteyiz. 

• Yüzey örtücü ajan uygulanmamış F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici 

materyaller ile karşılaştırıldığında; Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmış 

F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin daha düşük G’ ve G’’ 

değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle protezi destekleyen 

mukozanın sağlıklı hale gelmesi ve mukozanın fonksiyonel stresler altındaki 

kaydının alınması gibi klinik uygulamalarda Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin tercih 

edilmesini önermekteyiz. 

• Yüzey örtücü ajan uygulanmamış F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici 

materyallerde 3. günde belirlenen G’ ve G’’ değerlerinin Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulanmış F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerde 28. günde 

belirlenen G’ ve G’’ değerlerinden bile yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 

doku düzenleyici materyallerin uzun süre ağızda fonksiyon görmesi istenilen 

klinik uygulamalarda F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallere 

Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanmasını önermekteyiz. 

• Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama işleminin bu tez çalışmasında kullanılan 

doku düzenleyici materyallerin dinamik viskoelastisite değerlerine genel olarak 

etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle klinik uygulamalarda Coe-Comfort, 

F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallere Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulamasını önermemekteyiz. 
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• Toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile hazırlanmış Coe-Comfort doku 

düzenleyici materyalin üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış Coe-

Comfort doku düzenleyici materyale göre daha yüksek G’ ve daha düşük tanδ 

değerlerine, toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile hazırlanmış Visco-gel 

doku düzenleyici materyalin üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış 

Visco-gel doku düzenleyici materyale göre daha yüksek G’ ve G’’ değerlerine 

sahip olduğu belirlenmiştir. Yüksek G’ ve G’’ ve düşük tanδ değerlerine sahip 

doku düzenleyici materyallerin akışkanlıkları daha azdır. Bu nedenle Coe-

Comfort ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin besleme ölçüsü olarak 

kullanılacağı klinik uygulamalarda toz miktarının % 50 oranında arttırılması ile 

oluşturulan toz/likit oranlarında hazırlanarak kullanılmasını önermekteyiz. 

• Toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile hazırlanmış F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyalin üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış F.I.T.T. 

doku düzenleyici materyale göre daha düşük G’ ve G’’ ve daha yüksek tanδ 

değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Düşük G’ ve G’’ ve yüksek tanδ 

değerlerine sahip doku düzenleyici materyallerin akışkanlıkları daha fazladır. Bu 

nedenle F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin yüksek akışkanlık özelliği gereken 

klinik uygulamalarda toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile oluşturulan 

toz/likit oranında hazırlanarak kullanılmasını önermekteyiz. 

• Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve 

Visco-gel doku düzenleyici materyaller arasındaki karşılaştırmalarda; F.I.T.T. 

doku düzenleyici materyalin daha yüksek G’ ve G’’ ve daha düşük tanδ 

değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle besleme ölçüsü alımı gibi 

klinik uygulamalarda öncelikle üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış 

F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin tercih edilmesini önermekteyiz.  

• Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış ve Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici 

materyaller arasındaki karşılaştırmalarda; Visco-gel doku düzenleyici materyalin 

daha düşük G’ ve G’’ ve daha yüksek tanδ değerlerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu nedenle doku düzenleyici materyalin ağızda protez üzerindeki 

kullanım süresini uzatmak amacıyla Monopoly yüzey örtücü ajan uygulanması 

istenilen doku düzenleme gibi klinik uygulamalarda öncelikle üretici firma 
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talimatına uygun olarak hazırlanmış Visco-gel doku düzenleyici materyalin 

tercih edilmesini önermekteyiz. 

• Monopoly yüzey örtücü ajan uygulama işleminin Coe-Comfort doku düzenleyici 

materyalin boyutsal değişim değerlerine genel olarak etkili olmadığı 

belirlenmiştir. Bu nedenle klinik uygulamalarda Coe-Comfort doku düzenleyici 

materyale Monopoly yüzey örtücü ajan uygulamasını önermemekteyiz. 

• F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerde Monopoly yüzey örtücü 

ajan uygulama işleminin genel olarak materyallerde su emilimini engelleyerek 

daha fazla büzülmeye neden olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle boyutsal 

stabilitenin önemli olduğu klinik uygulamalarda Monopoly yüzey örtücü ajan 

uygulanmış F.I.T.T. ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin tercih 

edilmemesini önermekteyiz.  

• Palaseal yüzey örtücü ajan uygulama işleminin  bu tez çalışmasında kullanılan 

doku düzenleyici materyallerin boyutsal değişim değerlerine genel olarak etkili 

olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle klinik uygulamalarda Coe-Comfort, F.I.T.T. 

ve Visco-gel doku düzenleyici materyallere Palaseal yüzey örtücü ajan 

uygulamasını önermemekteyiz. 

• Toz miktarlarının % 50 oranında arttırılması ile hazırlanmış Coe-Comfort ve 

Visco-gel doku düzenleyici materyallerin boyutsal değişim oranlarının üretici 

firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış Coe-Comfort ve Visco-gel doku 

düzenleyici materyallerin boyutsal değişim oranlarına göre daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. Bu nedenle boyutsal stabilitenin önemli olduğu fonksiyonel ölçü 

alımı gibi klinik uygulamalarda toz miktarlarının % 50 oranında arttırılması ile 

hazırlanmış Coe-Comfort ve Visco-gel doku düzenleyici materyallerin 

kullanılmasını önermekteyiz.  

• Toz miktarının % 50 oranında azaltılması ile hazırlanmış F.I.T.T. doku 

düzenleyici materyalin boyutsal değişim oranının üretici firma talimatına uygun 

olarak hazırlanmış F.I.T.T. doku düzenleyici materyal boyutsal değişim oranına 

göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle fonksiyonel ölçü alımı gibi 

klinik uygulamalarda F.I.T.T doku düzenleyici materyalin üretici firma 

talimatında hazırlanarak kullanılmasını önermekteyiz.  
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• Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve 

Visco-gel doku düzenleyici materyaller arasında 24 saatlik zaman periyodunda 

yapılan karşılaştırmalarda; tüm doku düzenleyici materyallerin birbirine yakın 

boyutsal değişim değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 

fonksiyonel ölçü alımı gibi klinik uygulamalarda Coe-Comfort, F.I.T.T. ve 

Visco-gel doku düzenleyici materyallerden herhangi biri tercih edilebilir. 

• Üretici firma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış Coe-Comfort, F.I.T.T. ve 

Visco-gel doku düzenleyici materyaller arasında 3. günden 28. güne kadar 

yapılan tüm karşılaştırmalarda; F.I.T.T. doku düzenleyici materyalin daha düşük 

boyutsal değişim oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle doku 

düzenleyici materyalin 24 saatten daha uzun ağızda kalma süresi gerektiren 

klinik uygulamalarda öncelikle üretici firma talimatına uygun olarak hazırlanmış 

F.I.T.T. doku düzenleyici materyal tercih edilebilir.  
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