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ÖZET 

Ceylan, G. Protez Kaide Materyalinin Yapısının Çeşitli Katkı Maddeleri Đle 

Đyileştirilmesi Sonucunda Oluşan Materyalin Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin 

Đncelenmesi. Đstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi 

ABD. Doktora Tezi. Đstanbul. 2012.  

 

Çalışmamızda; farklı zincir uzunluğuna ve esnekliğine sahip olan 4 farklı çapraz 

bağlama ajanı ısıyla polimerize olan polimetil metakrilat (PMMA)’ın likit içeriğine 

çeşitli konsantrasyonlarda ilave edilmiştir. Çapraz bağlama ajanlarının polimerize olmuş 

materyalin eğme dayanımı, darbe dayanımı ve yüzey sertliği üzerine olan etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Tüm deney örneklerinde homopolimer yapıdaki PMMA 

tozu ve monomer içeriği oluşturan metilmetakrilat (MMA) likiti kullanılmıştır. 

Çalışmamızda kullanılan çapraz bağlama ajanları EGDMA (etilen glikol dimetakrilat), 

TEGDMA (tetraetilen glikol dimetakrilat), TEGDA (tetraetilen glikol diakrilat) ve 

PEGDMA (polietilen glikol dimetakrilat)’dır. Çapraz bağlama ajanları MMA monomeri 

içeriğine hacimce %5, %10, %15, %20 ve zincir uzunluklarının farklı olması nedeniyle 

molekül ağırlıkları dikkate alınarak molce %10 oranında eklenmiştir. 21 gruptan 

oluşmak üzere toplam 630 adet örnek hazırlanmıştır. Örnekler deneyler öncesinde 

distile su içerisinde 37ºC’ de 48 saat süreyle bekletilmiştir. Eğme dayanımı, elastiklik 

modülü ve maksimum kuvvet verileri 3-Nokta Eğme Deneyi, darbe dayanımı verileri 

Charpy Testi ve yüzey sertliği verileri Vickers tipi sertlik ölçüm cihazı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Đstatistiksel analiz için Kolmogorov Smirnov Test, Kruskal-Wallis 

Test, Mann-Whitney U Test, ANOVA ve PostHoc Tamhane Test kullanılmıştır 

(p≤0.05). Çapraz bağlama ajanlarının zincir uzunluğunun ve monomer içeriğindeki 

yüzdelerinin artışıyla beraber materyalin eğme dayanımı, elastiklik modülü, karşıladığı 

maksimum kuvvet ve yüzey sertliğinde istatistiksel olarak önemsiz düzeyde azalma 

görülürken, darbe dayanımında istatistiksel olarak önemsiz düzeyde artış gözlenmiştir. 

Yapmış olduğumuz in-vitro çalışma sonucunda, kullandığımız çapraz bağlama 

ajanlarının PMMA polimerinin mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine düşük oranda 

etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: protez kaide polimeri, çapraz bağlama ajanı, eğme dayanımı, 

darbe dayanımı, yüzey sertliği. 
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ABSTRACT 

Ceylan G.  Evaluation of the mechanical and physical properties of the denture base 

material reinforced with various additives. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Prosthodontics. Istanbul. 2012.  

 

 In this study, four different cross-linking agents which provide a range of cross-

linking chain lengths and flexibilities were added to monomer component of a dough-

molded PMMA resin in various concentrations. Their effects on the flexural strength, 

the impact strength and the surface hardness of the cured polymer were investigated. 

PMMA homopolymer powder and methyl metacrylate (MMA) monomer liquid were 

used for all specimens. The cross-linking agents used are EGDMA (ethylene glycol 

dimethacrylate), TEGDMA (tetraethylene glycol dimethacrylate), TEGDA 

(tetraethylene glycol diacrylate), PEGDMA (polyethylene glycol dimethacrylate). The 

cross-linking agents were added to the monomer in following concentrations 

%5,%10,%15,%20 of the volume and %10 of the mol number. 21 groups and totally 

630 specimens were fabricated. The specimens were left in distillated water at 37ºC for 

48 hours. The flexural strength, modulus of elasticity and maximum force were 

measured using 3-point bending test, the impact strength was measured using Charpy 

type test and the Vickers hardness of the surface was measured. Kolmogorov Smirnov 

Test, Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney U Test, ANOVA and PostHoc Tamhane Test 

were used for statistical analyses (p≤0.05). Increase in the chain lengths and percentage 

of cross-linking agents led to statistically insignificant decrease in the properties of 

transverse strength, modulus of elasticity, maximum forces and surface hardness and a 

statistically insignificant increase in impact strength. This invitro study confirmed that 

the cross-linking agents has little effect on mechanical and physical properties of 

PMMA polymer.   

 

 

Key Words: denture base polymers, cross-linking agent, flexural strength, impact 

strength, surface hardness. 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

1.1. GĐRĐŞ 

 

Polimetil metakrilat (PMMA) protetik diş hekimliğinde uzun yıllardan beri 

protez kaide plağı yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır (193). Uygun maliyeti, 

estetik olması, laboratuvar işlemlerinin kolay olması gibi avantajları bulunmasına 

rağmen; darbe ve yorulma direncinin düşük olması en önemli dezavantajları olarak 

ifade edilmektedir (44, 82). 

PMMA’nın darbe ve yorulma direnci düşük olduğundan protez kırıklarına 

sıklıkla rastlanmaktadır (78, 79). Protez kırıklarını önlemek için genel olarak 3 yöntem 

geliştirilmiştir. Bu yöntemler; PMMA’a alternatif yeni bir materyal geliştirmek, 

PMMA’nın metal, karbon, aramid, cam ve polietilen gibi çesitli fiberler ile 

güçlendirilmesi ve PMMA’ın kimyasal yapısının modifikasyonudur (82).  

PMMA’ ın kimyasal yapısının modifikasyonu yönteminde; reçineye pek çok 

çeşitlilikte çapraz bağlama ajanı ilave edilebilir veya elastomerle kopolimerizasyon ile 

reçinelerin kimyasal yapısı değiştirilebilir (4, 73). Camsı polimerlerin elastomer ile 

güçlendirilmesi çok araştırılmış ve kabul görmüş bir yaklaşımdır (145, 177). Elastomer 

ilaveli veya yüksek darbe dayanımlı (high impact) reçineler geleneksel reçinelere oranla 

daha fazla enerji absorbe edebilme özelliğine sahiptirler (7, 8).  

PMMA’nın kimyasal yapısının modifiye edilmesinde elastomer ilavesi 

haricindeki diğer yaklaşım olan çapraz bağlama ajanı ilavesinde; çapraz bağlama 

ajanları protez kaide materyalinin likit kısmına ilave edilerek darbe dayanımı, eğme 

dayanımı ve yüzey sertliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır (4, 41, 134, 204). Bu 

amaçla pek çok çeşit çapraz bağlama ajanı PMMA içeriğine ilave edilebilir (8, 33, 73, 

74). Çapraz bağlama ajanlarının en önemli avantajı sonuç polimerinin küçük yüzey 

çatlaklarına karşı direnç göstermesidir (4, 8, 138). 
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PMMA içeriğine çapraz bağlama ajanı ilave edilmesinin asıl amacı materyalde 

çatlak oluşmaya karşı direncini arttırmaktır (4, 8, 74). Çapraz bağlama ajanı polimerize 

olan materyale iki önemli özellik kazandırır. Bu özellikler; kaide plağının organik 

çözücülerde çözünmesini azaltmak ve kaide plağının stresler karşısında çatlak oluşmaya 

karşı direncini arttırmaktır (134).  

Çapraz bağlama ajanlarının protez kaide materyalinin özellikleri üzerine olan 

etkisi günümüzde de ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bazı raporlar çapraz bağlama 

ajanının yüksek yüzdelerde ilave edilmesi durumunda materyalin eğme dayanımı ve 

darbe dayanımı gibi mekanik özelliklerinde azalma olacağını bildirmektedir. Bu 

nedenle çapraz bağlama ajanının likit kısma hangi oranda katılması gerektiği önem 

kazanmaktadır (73, 74, 86, 152).  
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1.2. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı; 

Metil metakrilat (MMA) içerisine; 

• Etilen glikol dimetakrilat (EGDMA), 

• Polietilen glikol dimetakrilat (PEGDMA),  

• Tetraetilen glikol dimetakrilat (TEGDMA), 

• Tetraetilen glikol diakrilat (TEGDA)  

olmak üzere 4 farklı çapraz bağlama ajanının hacimce %5, %10, % 15, % 20 ve molce 

(molekül ağırlığı olarak) %10 oranlarında ilave edilmesi ile oluşturulan monomerin; toz 

kısmı oluşturan polimer ile karıştırılması ile elde edilen sonuç kompozit yapıların; 

• Eğme dayanımı (Transvers strength),  

• Elastiklik modülü (Modulus of elasticity), 

• Maksimum kuvvet (Maximum force),  

• Darbe dayanımı (Impact strength), 

• Yüzey sertliği (Surface hardness) 

özellikleri bakımından in vitro olarak değerlendirilmesidir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. POLĐMERLER 

Polimerler çok sayıda aynı veya farklı atomik grupların kimyasal bağlarla, az 

veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli, yüksek molekül 

ağırlıklı bileşiklerdir (65, 134, 148).  

Polimerler doğal ve sentetik (yapay) polimerler olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar 

(Şekil 2.1). Đpek, elyaf ve enzimler gibi proteinler, nişasta ve selüloz gibi polisakkaritler 

ve nükleik asitler doğal olarak oluşan polimerlerdir. Sentetik polimerler doğal 

polimerler kadar çeşitlidir ve doğal polimerlerin taklit edilmesiyle ortaya çıkmışlardır 

(106).  

 

Şekil 2.1 Polimerlerin Sınıflaması (1) 

Polimerler yapılarına göre de sınıflandırılabilir; zincirinde tek tip monomer 

içeren polimer homopolimer, iki tip monomer içeren ise kopolimer adını alır (4, 166).  

Sentetik polimerlerin ticari boyutlarda üretiminin başlamasından önce insanlar; 

giyinme ve dokuma amaçlı gereksinimlerini yün, pamuk, keten türü doğal liflerden 

sağlamışlar, günlük hayatta yararlandıkları eşya ve malzemelerin yapımında çelik, cam, 

odun, taş, tuğla, çimento gibi maddeler kullanmışlardır (166). 

1930 lardan başlamak üzere, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, insanlar 

tarafından yapılmış ürünlerin çeşitliliğinde belirgin bir artış gözlenir. Bunun nedeni, 

polimer kimyasındaki gelişmelere bağlı olarak değişik lif ve elastomer türlerinin 

sentetik yöntemlerle üretilmesi ve kullanıma sunulmasıdır. Temel yapıları polimer olan 
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bu malzemelerin, insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı etkileri günümüzde de hızla 

sürmektedir (65). Örneğin, Kevlar ve Nomex karışımından kurşun geçirmez yelekler 

yapılmakta, optik özellikleri camdan iyi olan poli(metilmetakrilat)tan yeterli ışık 

geçirgenliğine sahip 33 cm kalınlığına kadar levhalar hazırlanabilmektedir (170). 

Polimerler; hafif, ucuz, mekanik özellikleri çoğu kez yeterli, kolay 

şekillendirilebilen, değişik amaçlarda kullanıma uygun, dekoratif, kimyasal açıdan inert 

ve korozyona uğramayan maddelerdir (170). Bu üstün özelliklerinden dolayı, yalnız 

kimyacıların değil; makine, tekstil, endüstri, fizik mühendisliği gibi alanlarda 

çalışanların da ilgisini çeken materyallerdir. Tıp, biyokimya, biyofizik ve moleküler 

biyoloji açısından da polimerlerin önemi büyüktür. Bu değerlendirmeler ışığında 

polimer kimyası, kimya biliminin yanısıra diğer pek çok bilim alanını kapsayan ayrı bir 

bilim disiplini olarak gözükmektedir (166).  

Polimer kimyasında karşılaşılan en önemli sorun, küçük mol kütleli maddelere 

yönelik kimyasal ve fiziksel temel kuram veya tekniklerin, iri ve karmaşık yapıdaki 

polimer molekülleri üzerine uygulanmasındaki güçlüktür (65). 

2.1.1. POLĐMERLER ĐLE ĐLGĐLĐ BAZI KAVRAMLAR 

2.1.1.1. Monomer, Polimer 

Monomer, birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller 

oluşturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddeler için kullanılan bir tanımlamadır. 

Polimer ise, çok sayıda monomerin kovalent bağlarla birbirine bağlanarak oluşturduğu 

iri molekülün adıdır. Polimer kelimesi, çok anlamına gelen poly- ve tanecik, küçük 

parça anlamına gelen -meros kelimesinden türetilmiştir (4). 

Monomer molekülleri Şekil 2.2 de basit olarak gösterilen polimerizasyon 

tepkimeleri üzerinden polimer molekülüne dönüşürler. Bir polimer molekülünde 

onlarca, yüzlerce, binlerce monomerden gelen birim bulunabilir (170). 

 

Şekil 2.2 Polimerizasyon tepkimesi  
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2.1.1.2. Polimer Zinciri 

Çok sayıda monomerin birleşmesiyle oluşan herhangi bir polimer molekülü 

zincire, monomer molekülleri ise zinciri oluşturan halkalara benzetilebilir. Bu nedenle, 

polimer molekülü yerine çoğu kez polimer zinciri kavramı kullanılır. Polimer 

molekülleri için iriliklerinden dolayı makromolekül adlandırması sıkça yapılmaktadır 

(170). 

2.1.1.3. Zincir Konformasyonu 

Konformasyon, bir molekülün atomları arasındaki bağlar etrafında bağ kırıntısı 

olmadan dönme hareketleriyle alabileceği her türlü geometrik düzenlemeyi kapsar (166, 

170). Polimer zincirleri bulundukları koşullara göre (çözelti, eriyik gibi) bağlar 

etrafındaki dönmelerle değişik konformasyonlara girerler. Belli bir yükseklikten yere 

defalarca bırakılan bir zincir parçasının alacağı her yeni şekil, polimer moleküllerinin 

farklı konformasyon yapılarına örneklerdir (170). 

Polimer zincirlerine yönelik iki uç konformasyon tanımlanabilir. Bunlardan 

birincisi, zincirin tam uzamış halidir (çubuk) ve iki ucundan çekilerek gerilmiş bir zincir 

parçası bu konformasyona karşılık gelir. Đkincisi ise; zincirlerin tam büzülmüş hali 

(yumak) olan diğer uç konformasyon türüdür. Tam büzülmüş konformasyon, avuç 

içinde sıkıca yuvarlanmış zincir parçasına benzetilebilir. Polimer zincirlerinin tam 

uzamış ya da tam büzülmüş konformasyonlarda bulunabilme olasılığı bulunsa da, 

genelde, bu iki uç konformasyon arasındaki geometride (ara konformasyon) rastgele 

bükülmüş halde bulunurlar ve ara konformasyon sayısı sınırsızdır (Şekil 2.3) (170). 

 

Şekil 2.3 Polimer zincirlerinin alabileceği bazı konformasyonlar 
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2.1.1.4. Ana zincir, Yan grup 

Polimer molekülü boyunca birbirine bağlanarak molekülün ana iskeletini 

oluşturan atomlar dizisine ana zincir adı verilir. Polimerlerin ana zincirlerindeki 

atomlara, ayrıca, yan grup denilen bazı kimyasal birimler bağlanmıştır. Polimerlerin ana 

zincirleri boyunca yüzlerce, binlerce atom bulunurken yan gruplardaki atom sayısı daha 

azdır (170). 

 

2.1.1.5. Doğrusal, Dallanmış ve Çapraz Bağlı Polimer 

Đdeal durumda, polimerizasyon sonucu doğrusal (linear) makromoleküller 

oluşmalıdır. Fakat pratikte, molekül zincirlerinin tam olarak düz zincirlerden oluşması 

nadiren görülen bir durumdur (4). Polimeri oluşturan yapısal üniteler birbirlerine 

sıklıkla doğrusal olmayan (nonlinear), dallanmış (branched) ve çapraz bağlı (cross-

linked) yapıda bağlarla bağlanırlar (38).  

Dallanmış bağlanma türünde polimerlerde doğrusal zincirlere geçici (temporary) 

olarak bağlanmış rastgele dağılım gösteren yan dallar söz konusudur. Çapraz bağlama 

ise zincirlerin arasındaki daimi (permanent) bağlanma biçimidir. Yüksek oranda çapraz 

bağlı (highly cross-linked) polimerik materyaller tek veya birkaç dev molekülden 

oluşurlar (4). 

Ana zincirleri üzerindeki atomlarda yalnız yan grupların bulunduğu polimerlere 

doğrusal polimer denir. Bu polimerlerin ana zincirleri, kovalent bağlarla başka 

zincirlere de bağlı değildir (Şekil 2.4). Doğrusal polimerler uygun çözücülerde 

çözünürler ve eritilerek defalarca yeniden şekillendirilebilirler (1, 18, 170).  

Bazı polimerlerin ana zincirlerine, kendi kimyasal yapısıyla özdeş dal 

görüntüsünde başka zincirler kovalent bağlarla bağlanmıştır. Dallanmış polimerler adı 

verilen bu polimerlerin zincirleri, polimerizasyon sırasında dallanmaya yol açan yan 

tepkimeler ya da ikincil tepkimeler sonucu oluşur. Yan dalların (zincirlerin) boyları 

birbirinden farklı olabilir veya bu yan dalların üzerlerinde ayrıca başka dallar da 

bulunabilir (Şekil 2.4). Yan gruplar, yan dal değildir (1, 18, 170).  
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Dallanmış polimerlerin özellikleri, genelde, doğrusal yapılarına yakındır. 

Örneğin; dallanmış polimerler, doğrusal polimerleri çözen çözücülerde çözünebilirler. 

Ancak, çözeltilerinin viskozitesi ve ışık saçma özellikleri doğrusal polimerlerden 

farklıdır. Yan dalların engellemesi nedeniyle kristallenme eğilimlerinin zayıflığı 

açısından da doğrusal polimerlerden ayrılırlar (170). 

 

Şekil 2.4 Polimer zincirlerinde gözlenebilecek zincir biçimleri (170) 

Doğrusal ve dallanmış polimerlerin zincirleri arasında kovalant bağ düzeyinde 

bir etkileşim bulunmaz. Bazı polimerlerin ana zincirleri birbirlerine değişik uzunluktaki 

zincir parçalarıyla kovalent bağlar üzerinden bağlıdır. Çapraz bağlı polimer denilen bu 

polimerlerde çapraz bağın yoğun olması ağ-yapılı polimer yapısına yol açar (Şekil 2.4) 

(170).  

Ağ-yapılı polimerlerde tüm zincirler birbirlerine kovalent bağlarla bağlı 

oldukları için sistem bir tek molekül gibi düşünülebilir. Ağ-yapılı polimer örneğinden 

bir zincirin çekilmesi, tüm polimer örneğinin harekete zorlanması anlamına gelir (4, 

148, 171). 

Çapraz bağlı polimerler çözünmezler, ancak uygun çözücülerde belli oranda 

şişebilirler. Şişme oranı, çapraz bağ yoğunluğuyla yakından ilişkilidir. Çapraz bağ 

yoğunluğu arttıkça polimerin çözücüdeki şişme derecesi azalır ve yoğun çapraz 

bağlamada polimer çözücülerden etkilenmez. Düşük oranda çapraz bağ kauçuğumsu 

davranış için önemli bir kriterdir (148, 170). 



 9

2.1.1.6. Mol Kütlesi 

Polimerlerin sentezi sırasında polimerizasyon ortamında oluşacak zincirlerin 

uzunluğu kontrol edilemez. Polimerizasyonun her aşamasında farklı büyüklüklerde 

polimer molekülleri bulunur ve polimerizasyon sonunda elde edilecek polimer için de 

aynı durum geçerlidir. Bu nedenle polimerler için verilen mol kütlesi değerleri kesin 

değil ortalama sayılardır (65).  

Polimerlerin mol kütlelerinin büyüklükleri, polimerin türüne ve kullanım yerine 

bağlı olarak değişir. Örneğin; ticari poli vinil klorür’ün mol kütlesi 100.000, polistirenin 

300.000, poliamitlerin 15.000, poli(etilen tetraftalat)ın 20.000 dolayındadır. Normal 

doğrusal polietilenin mol kütlesi 300.000-500.000 arasında değişmekte, çok yüksek 

moleküler ağırlıklı polietilenin (UHMWPE) mol kütlesi ise 3.000.000-6.000.000 gibi 

değerlere çıkabilmektedir (170). 

 

2.1.1.7. Polimerlerin Özelliklerini Etkileyen Faktörler 

Polimerizasyon sonunda elde edilen polimerin fiziksel ve mekanik özellikleri 

üzerinde etkili olan faktörler şu şekilde sıralanabilir (132): 

• Monomerlerin moleküler yapısı ve kopolimerler 

• Moleküler ağırlık veya zincir boyutu 

• Zincirdeki dallanma miktarı 

• Çapraz bağlamaların varlığı ve yoğunluğu 

• Plastizör (elastomerlik verici) veya dolgu maddesi varlığı 

Moleküler yapı polimerlerin özellikleri üzerindeki en etkili faktördür. Örneğin, 

fenol grubu ihtiva eden polimerler, yapılarında yalnızca C-C bağlanması olan 

polimerlerden daha rijit yapıdadırlar. Silikon-Oksijen polimer yapıları ise daha 

esnektirler. Ayrıca yan gruplar da materyalin özellikleri üzerinde belirleyici bir etkiye 

sahiptirler. Yan grupların değiştirilmesinin belirgin bir etki oluşturduğu gösterilmiştir. 

Polimetil metakrilat ağız ısısında rijit iken polibutilmetakrilat oldukça yumuşak ve 

esnektir (132).  
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Moleküler ağırlık materyalin camsı geçiş sıcaklığı (Tg), elastiklik modülü gibi 

özelliklerini etkilemektedir (132). 105 veya daha büyük molekül ağırlığına sahip 

polimerlerde, moleküler ağırlık ile elastiklik modülü arasında doğrusal (lineer) bir ilişki 

mevcuttur. Đlişki daha sonra düz bir seyir izler ve bundan sonraki moleküler ağırlıktaki 

artışlar fiziksel özellikler üzerinde etkisiz kalır (134).  

Yan zincirler polimerin özelliklerinde büyük etkiye sahiptir (132). Zincirin 

yoğunluğunun arttırılması veya çapraz bağlama yoğunluğunun değiştirilmesi materyalin 

mekanik özellikleri üzerinde belirgin rol oynar (170). Düşük oranda çapraz bağlı 

materyal oda ısısında elastomer kıvamda olabilirken, yüksek derecede çapraz bağlı bir 

polimer çok rijit ve kırılgan bir yapı oluşturabilir (4).  

Plastizörler ve dolgu maddelerinin polimerlerin özellikleri üzerinde büyük 

etkileri vardır (132). Di-n-butilftalat gibi plastizörler materyalin elastiklik 

modülüüzerinde etkilidir. Bu malzemelerin zincir hareketlerini kolaylaştırdıkları 

söylenir ve materyalin Tg ve elastiklik modülü değerlerinin düşmesine neden olurlar. Bu 

nedenle yumuşak polimerlerin elde edilmesinde plastizörler sıklıkla kullanılırlar (38, 

132). 

Fibröz inorganik dolguların veya partiküllerin ilavesi polimer özellikleri 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (132). Dayanıklılık ve elastiklik modülü genellikle 

artar, ancak ilave edilen unsurların polimer içerisindeki yerleşimi dayanımı etkiler (38, 

132). 

Đlave dolgu partikülleri reçinenin sertliğini ve aşınmaya direncini arttırmayı 

amaçlar (132). Bu dolguların materyalin ısıl özellikleri üzerinde önemli etkileri vardır 

(134). 

2.1.2. POLĐMERLERĐN SENTEZĐ 

Polimerler, değişik kimyasal tepkimelerden yararlanılarak sentezlenebilir. Bu 

tepkimeler, genel işleyiş mekanizması açısından iki temel polimerizasyon yöntemi 

altında toplanırlar (1, 18, 148, 170). 

1. Basamaklı (Kondensasyon) Polimerizasyon 

2. Katılma (Đlave) Polimerizasyonu 
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Polimerleşmeye yatkın kimyasal maddeler, bu iki mekanizmadan birisini 

izleyerek polimer zincirlerine katılırlar. Polimerizasyon mekanizmasının, özellikle 

polimerizasyonun zamanla davranışının bilinmesi (polimerizasyon kinetiği), aranılan 

karakteristikleri taşıyan ve istenilen türde polimer üretimi açısından önemlidir. 

Basamaklı polimerizasyon üzerinden elde edilen polimerlere basamaklı polimer, 

katılma polimerizasyonuyla elde edilen polimerlere katılma polimeri denir (170).  

2.1.2.1. Basamaklı polimerizasyon 

Basamaklı polimerler; kondensasyon, Micheal katılması, Friedel-Crafts, Diels-

Alder katılması, üretan oluşumu türü organik tepkimelerle hazırlanabilir. Bu tepkimeler 

içerisinde en sık kullanılanı ve laboratuvar ya da endüstride basamaklı polimer 

üretimine en uygunu kondensasyon tepkimeleridir. Bu nedenle, basamaklı 

polimerizasyon yerine çoğu kez kondensasyon polimerizasyonu, basamaklı polimer 

yerine kondensasyon polimeri kavramları da kullanılmaktadır (170). 

Kondensasyon tepkimelerinin genel tanımı, fonksiyonel grupları bulunan iki 

molekülün aralarından küçük bir molekül ayrılarak birleşmesi şeklinde yapılır. 

Fonksiyonel grup, bir molekülün kimyasal tepkimelerde yer alan kısmını tanımlar. 

Kondensasyon tepkimelerine katılan moleküllerde genelde –OH, –COOH, –NH2 türü 

fonksiyonel gruplar bulunur ve kondensasyon sırasında H2O, HCl, NH3 gibi küçük 

moleküller ayrılır (4, 170). 

Diş hekimliğinde kullanılan polieter ve polisiloksan gibi bazı ölçü maddelerinin 

yanısıra poliamid, polietilen tereftalat, poliüretan, polikarbonat, polisülfit kauçuk ve 

silikon kauçuk ölçü maddelerinin vulkanizasyonu kondensasyon reaksiyonu ile 

gerçekleşmektedir (4, 123).  

 

2.1.2.2. Katılma Polimerizasyonu 

Katılma polimerizasyonunda monomer molekülleri, büyümekte olan polimer 

zincirlerine birer birer ve hızla katılırlar. Hızlı zincir büyümesinden dolayı 

polimerizasyonun her aşamasında, yalnız yüksek mol kütleli polimer ve tepkimeye 

girmemiş monomer bulunur (170). 
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Kondensasyon polimerizasyonunun aksine maddenin yapısında değişiklik 

olmaz, monomerin yapısı polimer içinde defalarca tekrarlanır (41). PMMA kaide 

materyalinin polimerizasyonu katılma polimerizasyonuna örnektir (Şekil 2.5) (4, 123, 

134). 

 

Şekil 2.5 PMMA katılma polimerizasyonu 

Katılma reaksiyonunda reaktif grup, iyonik veya serbest köklü olabilir. Serbest 

köklü ilave polimerizasyon dişhekimliği polimerlerinin sentezinde kullanılır (132).  

Serbest kökler, başlatıcı olarak adlandırılan reaktif gruplardan oluşur. 

Başlatıcılar parçalanarak herbiri çifte bağ içeren iki reaktif grup oluştururlar. Bunlar 

oldukça zayıf bir bağ içeren ve parçalandıkları zaman birer reaktif elektronlu iki grup 

oluşturan moleküllerdir (18). Diş hekimliği polimerlerinde en sık kullanılan başlatıcı 

benzoil peroksittir. Benzoil peroksit ısıtma veya aktivatör olarak adlandırılan kimyasal 

bir madde ile parçalanabilir. Kimyasal bir aktivatörün kullanılması polimerizasyonun 

düşük ısılarda oluşmasını sağlar. Peroksit bağlayıcılar ile kullanılan aktivatörler, dimetil 

p-toluidin gibi aromatik tersiyer aminlerdir (132). 

Polimerizasyon süreci birbirini izleyen 4 aşamadan oluşur (41, 132). 

a. Aktivasyon: Peroksitin ısı veya ışık kaynağı kullanılarak parçalanmasıdır.  

b. Başlama: Polimerizasyon aktivasyon sonucu oluşan serbest kökün monomer ile 

reaksiyona girmesi ile başlar.  

c. Büyüme: Başlama sonrası yeni serbest kök, monomerlere ilave reaksiyona 

girebilir. Reaksiyonun her safhası, ilave reaksiyona girebilecek yeni bir reaktif 

grup oluşturabilecek şekildedir. 

d. Sonlanma: Đlerleme reaksiyonunun kitle içindeki monomer molekülleri 

bitinceye kadar devam etmesi beklenir. Ancak pratikte, polimer zincirinin 

bitimine neden olan diğer reaksiyonlar ileva reaksiyonu engelleyebilir. 
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2.1.3. Kopolimerizasyon 

Homopolimerizasyonda tek tip yapı olmasına rağmen kopolimerizasyonda iki 

ve/veya daha fazla farklı tip kimyasal yapıda monomer kullanılır. Fiziksel özelliklerin 

arttırıldığı böyle polimerlere kopolimer, bu çeşit polimerizayona ise kopolimerizasyon 

denir (4). 

Đki farklı karışımın dağılımına göre rastgele (random), blok (block) ve parçalı 

(graft) olmak üzere üçe ayrılır (4, 38).  

Rastgele (random) kopolimerlerde; değişik -mer üniteleri zincir boyunca 

tesadüfi olarak dağılmışlardır (Şekil 2.6) (4).  

 

Şekil 2.6 Rastgele (random) kopolimer zinciri 

 

Blok (block) kopolimerlerde; -mer üniteleri nispeten daha uzun olarak esas 

polimer zinciri içinde dağılırlar (Şekil 2.7) (4).  

 

Şekil 2.7 Blok (block) kopolimer zincir 

 

Parçalı (graft) kopolimerlerde ise bir -mer ünitesi parça halinde diğer ünitelerin 

aralarına bağlanmıştır (Şekil 2.8) (4). 

 

Şekil 2.8 Parçalı (graft) kopolimer zinciri 
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2.1.4. Polimerizasyon Sırasında Meydana Gelen Değişiklikler 

Monomerlerin büyük bölümü oda ısısında ve normal atmosfer basıncında likit 

veya gazdır (171). Likit halindeki dişhekimliği monomerlerinin bazıları cam gibi dolgu 

maddeleri ile karıştırılarak pat haline getirilir. Böylece daha kolay çalışma sağlanır. 

Dolgu maddeleri, sertleşmiş kitlenin fiziksel özellikleri üzerinde de olumlu etkiye 

sahiptirler. Polimerizasyon esnasında, ortalama moleküler ağırlık arttıkça ve zincir 

oluşması ilerledikçe, viskozite artar. Bu durum solvent olmadan polimerizasyonun 

sağlandığı dişhekimliği polimerlerinin çoğunda görülür (132).  

Zincir oluşması arttıkça, materyal belli bir rijidite kazanır ve artık likit gibi değil 

amorf bir cisim olarak davranır. Bu aşamada monomerin polimere dönüşümü iki 

nedenle hızla azalır. Birincisi, reaksiyona girmemiş monomer miktarı azalmıştır. 

Đkincisi ise, yüksek viskozite kazanmış materyal içinde monomerin reaktif 

polimerizasyon alanlarına difüzyonu yavaşlamıştır. Sonuç olarak, bu safhada meydana 

gelen polimerin içinde çok az miktarda reaksiyona girmemiş veya artık monomer vardır 

(41, 91, 123). Dişhekimliği polimerlerinin çoğu amorf yapıya sahiptir. Diğer polimerler, 

zincirlerinin düzenli olarak yerleştiği kristalin bir yapı oluşturabilirler (132). 

Polimerizasyon reaksiyonlarının çoğu ekzotermik yapıdadır ve materyalin 

polimerizasyonu sonucu sıcaklıkta belirgin bir artış meydana gelir. Sıcaklıktaki bu artış 

hem endüstriyel hem de dişhekimliği polimerleri için önemli sonuçlar doğurabilir (170). 

 

2.2. PROTEZ KAĐDE MATERYALLERĐ 

 

Protetik diş tedavisi terimler sözlüğü’ne göre protez kaidesi, protezin yapay 

dişleri kapsayan ve destek dokular üzerinde yer alan kısmı olarak tanımlanır (205). 

Protez kaide materyali olarak kullanılan reçineler yüksek molekül ağırlıklı 

polimerlerden oluşmuş karmaşık yapılardır. Reçinelerin genel bir tanımının yapılması 

zordur. Yapılan bir tanımlama bir reçineyi tüm özellikleriyle içerdiği halde başka 

reçineyi kapsamayabilir. Reçineler normal sıcaklıkta katı halde bulunan, basınç ve 

sıcaklıkla mekanik yolla şekillendirilebilen ve kalıplanabilen organik polimerik 

maddeler olarak tanımlanırlar (41). 
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Polimerlerden oluşan reçineler, polimerlerin farklı kimyasal yapılarından dolayı 

farklı fiziksel özellikler gösterirler ve bu özelliklerine göre de sınıflandırılırlar. Isı ve 

basınç altında şekillendirme ve şekillendirildikten sonra reçinenin gösterdiği özellik 

maddeyi tanımada kolaylıklar sağlar (41).  

Bu tanımlamaya göre reçineler iki ana sınıf altında toplanırlar (38). 

1. Termoelastomerler 

2. Termosetler 

Termoelastomerler ısı ve basınç altında elastomer özelliklerini daima korurlar. 

Isı ve basınç altında defalarca değişik şekiller vermek mümkündür. Bu tip reçinede 

kimyasal bir değişim olmaz, atom veya atom grupları iplik yumağı gibi birbirine 

karışmış biçimdedir. Bu atomlar kuvvet uygulandığında birbirine yaklaşırlar, kuvvetin 

kaldırılması ile tekrar eski hallerine geri dönerler. Moleküller birbirlerine koheziv 

kuvvetlerle (Van der Waals bağları) bağlanırlar. Isı etkisiyle bu koheziv kuvvetler 

azaldığı için madde akışkan hale gelir. Akrilik, polisitren, polivinil reçineler bu 

gruptandır (4, 38). 

Termosetler bir kere ısı ve basınç altında şekillendirildikten sonra tekrar yeniden 

şekillendirilemez. Çünkü kimyasal bir reaksiyon sonucu farklı bir bileşim oluşmaktadır. 

Isı ve basınç işleminden sonra katı, sert ve elastomer olmayan bir madde elde edilir. 

Bunlar suda erimez ve yanıcı değillerdir. Polimerize olunca çok sertleşir ve çabuk 

kırılırlar. Fenol formaldehit bu gruba örnektir (4, 38). 

2.2.1. Protez Kaide Materyallerinin Tarihi Gelişimi 

Đlkel zamanlarda, eksik dişlerin işlev ve görünümünün geri kazandırılması 

amacıyla doğada bulunan çeşitli materyallerden faydalanılmıştır (105). Tahta, fildişi ve 

hayvan dişleri, kemik gibi hayvansal ürünler ve ölü insanlardan alınan dişler protez 

malzemesi olarak kullanılmıştır (89). Bu materyaller kötü kokuları ve zaman içerisinde 

renklenmeleri nedeniyle başarısız olmuştur (89, 105, 201).  

Medeniyetin zaman içerisinde gelişmesi ile birlikte protez kaide materyallerinde 

de çeşitli gelişmeler ve yenilikler meydana gelmiştir (36, 142). Protetik diş 

hekimliğinde son 200 yıl içerisinde, önceleri ağız dokusu ile tam olarak uyum 

sağlayamayan materyallerin yerini daha uyumlu protezlerin yapımına imkan sağlayan 

sentetik reçineler almıştır (115, 146, 177).  
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Tablo 2.1: Protez Kaide Materyallerinin Tarihçesi (131) 

  

Geçmişten günümüze kadar protez kaide materyali olarak kullanılan 

materyaller; altın, porselen, vulkanit, bakalit, selüloz nitrat, epoksi reçine, vinil 

polimerleri (polivinil klorid, polivinil asetat ve polisitren) ve polikarbonatlardır (82, 

131, 146, 193). Tarihten günümüze kadar kullanılan protez kaide maddeleri Tablo 2-

1’de gösterilmektedir (131). 

 Parisli bir eczacı olan Alexis Duchateau, fildişinden yapılan protezlerin estetik 

olmayan görüntüsü, kolay lekelenmeleri ve zaman içerisinde kötü koklamaları gibi 

olumsuz özellikleri nedeniyle protez yapımında porselen kullanımını önermiştir (176).  

 

M.Ö 8.yüzyıl 18.yüzyıl 19.yüzyıl 20.yüzyıl 

Altın  

Kemik  

Fildişi  

 

Tahta  Altın kaide(1757) 

Porselen (1788) 

Vulkanit (1851) 

Keoelastomer (1856) 

Alüminyum(1866) 

Selüloid(1870) 

Bakalit (1909) 

Paslanmaz çelik(1921) 

Kobalt krom(1930) 

Vinil reçine(1932) 

Akrilik reçine(1935) 

Polivinil akrilik(1939) 

Otopolimerizan akrilik(1947) 

Epoksi reçine(1950) 

Polistiren(1951) 

Naylon(1955) 

Radyoopak akrilik(1964) 

Polikarbonatlar(1967) 

Güçlendirilmiş akrilikler(1967) 

Polisülfan(1981) 

Işıkla sertleşen reçine(1985) 

Saf titanyum(1988) 
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Porselen dişler 18. yy. sonlarında Avrupa’da geliştirilmiş ve 1825 yılında ilk 

olarak Amerika’da üretimine başlanmıştır (176). Porselen dişlerin kullanıma girmesi diş 

hekimliği tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Sadece protezlerin kalitesini 

arttırmakla kalmayıp aynı zamanda endüstriyel diş hekimliğinin de temelinin atılması 

sağlanmıştır (204). Fakat yapılan porselen protezlerin fırınlama esnasında distorsiyona 

uğramasının önlenmesi başarılamadığı için önemli sorunlarla karşılaşılmıştır (142, 176). 

Porselen; sentetik diş hekimliği materyalleri kullanıma sunulana kadar yaklaşık 

100 yıl kadar süreyle ideal protez malzemesi olarak kabul görmüştür (204). 

           1851 yılında bir elastomer imalatçısı olan Nelson Goodyear, vulkanizasyonu 

bularak esnek bir materyal olan elastomerten daha sert özellikteki vulkanit materyalini 

geliştirmiştir. Bu buluş ile birlikte protez yapımında büyük bir gelişme ve ilerleme 

sağlanmıştır (89, 151). Vulkanit protez kaide materyali olarak kullanımının yanı sıra 

endüstri alanında da geniş kullanım alanına sahip olmuştur (65). Porselen dişler ile 

kombine kullanılmasıyla birlikte dişsiz insanların çiğneme fonksiyonunun iadesi ve 

protez memnuniyetinde artış sağlanmıştır (89). 

Đlk bulunduğu zamandan 1930-1940 yılına kadar endüstri ve bilim alanında en 

ideal protez kaide materyali olarak kullanımı devam etmiştir (142). Vulkanit ve 

porselen dişlerin birlikte kullanımı dişsiz hastaların fonksiyon ve estetik beklentilerinin 

karşılanmasında sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Pek çok çeşitlilikte protezin yapılması 

sonucunda ve bunların klinik takipleri neticesinde vulkanitin olumsuz bazı özelliklerinin 

farkına varılmıştır (151, 167).  

Vulkanitin başlıca dezavantajının görüntüsünün estetik olmaması olduğu 

bildirilmiştir. Rengi, tadı ve kokusu farklı teknik ve yapım işlemleri denenmesine 

rağmen malzemenin en büyük dezavantajı olmuştur. Vulkanit daha önceden kullanılan 

protez kaide materyallerine oranla daha estetik ve fonksiyonel olması gibi olumlu 

özelliklere sahip olmasına rağmen ideal protez kaide materyali olarak kabul 

görmemiştir (167).  

1930-1940’lı yıllara kadar en ideal protez kaide materyali olarak kabul gören 

vulkanit; 1940’lı yıllarda reçinelerin bulunması ile birlikte popülerliğini yitirmiş ve 

protez kaide materyali olarak kullanımı giderek azalmıştır (142).  
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Nitroselüloz solüsyonu olan kolodyon (trinitroselüloz) ilk olarak 1859 yılında 

düşük klinik başarı oranıyla kullanıma sunulmuştur (89). Diğer selüloz bileşenleri olan 

asetat, asetat bütrat ve etil selüloz ise düşük dayanımları ve distorsiyon özellikleri 

nedeniyle diş hekimliğinde sık tercih edilen ve fazla kullanılan materyaller olarak kabul 

görmemiştir (142). 

1866 yılında Dr. J.B. Bean Aluminyum’u geliştirmiştir fakat Aluminyum ile diş 

arasındaki bağlanma sorununu elimine edememiştir (89, 151). 

1868 yılında iki diş hekimi John Wesley ve I.S. Hyatt, ilk organik kalıplanabilen 

materyal olan “selüloid” olarak bilinen selüloz nitratı geliştirmiştir. 1870 yılında selüloz 

nitrat protez kaide materyali olarak kullanıma sunulmuştur (131). Selüloz nitrat dişetini 

taklit edebilir özellikte pembe renkli olarak üretilebildiği için koyu renkli olan vulkanite 

oranla daha estetik olması nedeniyle kabul görmüştür (89, 151, 167). 

Selüloid 1870’li yılların başlarında vulkanite oranla daha estetik görünümü ve 

daha hafif olması nedeniyle pek çok diş hekimi tarafından kabul gören bir protez kaide 

materyali olmuştur. Fakat içeriğinde bulunan plastizör işlevi gören kamfor’un kötü 

kokusu ve tadı nedeniyle hastalar tarafından rahatsız edici bulunmuştur. Ayrıca 

selüloidin yapım aşaması safhasında ve sonrasında boyutsal olarak stabilitesini 

koruyamaması nedeniyle protez kaide materyali olarak kullanımı kısıtlanmıştır (131, 

142). 

 1909 yılında Dr. Leo Baekeland; kalıplanabilen, organik bir materyal olan ve 

“bakalit” olarak bilinen fenol-formaldehit materyalini bulmuştur. Diş hekimliği 

pratiğinde kullanımına ise Dr. Stryker tarafından başlanmıştır (13). Fenol-formaldehitin 

en büyük dezavantajı ise polimerizasyon esnasında ve sonrasında materyalin dayanımın, 

boyutsal stabilitesinin ve renk kalitesinin idealden uzak olması olmuştur (142). 

 1930 yılında parsiyel protezlerin yapımında kullanılmak üzere ilk krom-kobalt 

alaşımı olan vitalyum diş hekimliği uygulamasına girmiştir (151). Materyal ince 

hazırlanması gereken bölgelerde dahi yeterli dayanıklılığa sahip olmasına rağmen var 

olan doğal dişlerle uyumlu olarak hazırlanabilmesinde bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Yüksek maliyeti, besleme yapılaması ve zayıf estetik özellikleri vitalyumun başlıca 

dezavantajları olmuştur (167, 204). 
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 1931 yılında, Londra’da bulunan bir kimya şirketi (Imperial Chemical 

Industries) tarafından metil metakrilat (MMA) üretilmiştir ve PMMA reçine diş 

hekimliği kullanımına sunulmuştur (Kallodent) (31). Enjeksiyonla kalıplanabilen 

plakalar halinde piyasaya sunulmuştur. Fakat enjeksiyonla kalıplama (injection-

moulding) makinesi gerektirmesi nedeniyle yapımının komplike olması en büyük 

dezavantajı olmuştur. 1937 yılında toz ve likit halinde bulunan PMMA reçine (Paladon) 

piyasaya çıkmıştır (151). 

 1932 yılında vinil klorid ve vinil asetat protez kaide materyali olarak 

kullanılmaya başlanmıştır (89, 167). Renk özelliği kabul edilebilir olmasına rağmen 

yapımı aşamasında ve sonrasında ağız ortamında oluşan stresler karşısında dayanımının 

az olması nedeniyle protez kaidesinde kırılmalar oluşması sorun oluşturmuştur (142). 

 1950’li yıllarda ve 1960’ların başlarında naylon protez kaide materyali olarak 

kullanıma girmiştir (121, 130). Fakat materyal ağız ortamı koşullarına uyum 

sağlayamamıştır. Ağız ortamında su emerek şişmesi sonucunda kötü koku ve renklenme 

gibi olumsuz özellikler göstermiştir (71, 121, 130). Günümüzde de naylon protezlerin 

özelliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Daha esnek ve hafif 

protezlerin yapılabilmesine olanak sağlaması olumlu özellikleri olarak gösterilmekte ve 

materyalin yumuşaklığının, içeriğine ilave edilen cam partikülleri ile arttırılmaya 

çalışılması amaçlanmaktadır (115, 209).   

 Epoksi reçine ilk olarak 1934 yılında P. Schlack tarafından sentezlenmiştir. 

Epoksi reçine yüksek su emme özelliği nedeniyle materyalin boyutsal değişime 

uğraması, protez kırıklarının sık oluşması, lekelenme ve renk değiştirme gibi olumsuz 

özellikleri nedeniyle klinik kullanımda başarısız olmuştur (82, 202, 203). 

Aromatik dihidroksil esaslı bir materyal olan polikarbonat ilk olarak 1953 

yılında Alman H. Schnell tarafından bulunmuştur. Polikarbonat protez kaide plağı 

olarak kullanımına başlandığında ilk olarak olumlu raporlar bildirilmiştir (179). Fakat 

materyalin polimerizasyonu için ilave donanım gerektirmesi ve yüksek kalıplama 

derecesine sahip olması nedeniyle klinik kullanımında zorluklar görülmüştür (82, 100).  

Polikarbonat kaide plakları, akrilik reçineler ile kıyaslandığında; su emme 

özelliğinin fazla olması nedeniyle daha fazla distorsiyona uğrar, daha yüksek Elastiklik 

Modülüne sahiptir, sertlik değeri daha azdır ve yapay diş ile bağlanması daha zayıftır 

(100). 
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2.2.2. Đdeal Protez Kaide Materyalinin Özellikleri 

1. Toksik ve irritan olmamalıdır. 

2. Ağız sıvılarından etkilenmemeli, çözünmemeli, su emmemelidir. 

3. Yeterli mekanik özelliklere sahip olmalıdır: 

a. Yüksek Elastiklik Modülüne sahip olmalı ve protezin ince hazırlanan 

bölümlerinde bile yeterli dayanıklılıkta olmalıdır. 

b. Yüksek orantısal limiti olmalı ve stresler altında kolayca daimi 

deformasyona uğramamalıdır. 

c. Eğme dayanımı (transverse strength) değeri yüksek olmalıdır. 

d. Yeterli esnekliğe sahip olmalıdır. 

e. Kaza ile yere düşürme gibi durumlarda yüksek darbe dayanımına (impact 

strength) sahip olmalıdır. 

f. Yüksek yorulma dayanımına (fatique strength) sahip olmalıdır. 

g. Sert olmalı ve yeterli aşınma direncine sahip olmalıdır.  

4. Diğer fiziksel özellikler 

a. Isı genleşme özellikleri kullanılan yapay diş ile benzer karakterde 

olmalıdır. 

b. Isı iletkenliği yüksek olmalıdır. 

c. Özellikle üst protezin tutuculuğu açısından yoğunluğu düşük olmalıdır. 

d. Yumuşama derecesi yenilen gıdalardan ve ağız ortamından yüksek 

olmalıdır. 

e. Đyi estetiğe sahip olmalıdır. Işık geçirgenliği yeterli ve doku ile uyumlu 

renkte olmalıdır.  

5. Diğer özellikler 

a. Radyoopak olmalıdır. 

b. Yapımı ve manipülasyonu kolay olmalıdır. 

c. Ekonomik olmalıdır. 

d. Tamiri kolay olmalıdır. 

e. Polimerizasyon ve tesviye safhalarında boyutsal olarak değişime 

uğramamalıdır. 

f. Kolay temizlenmelidir. 

Günümüzde bu özelliklerin tamamına sahip olan bir kaide materyali 

bulunmamaktadır (4, 6, 41, 123, 134, 145). 
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2.2.3. Protez Kaide Materyallerinin Sınıflaması 

Protez kaide materyallerinin sahip olması gereken özellikleri ve test edilme 

standartlarını belirleyen ISO 20795-1 (2008)’e göre protez kaidesi yapımında 

kullanılabilecek materyaller aşağıda belirtildiği gibidir (76); 

a) Poliakrilik asit esterleri 

b) Modifiye Poliakrilik asit esterleri 

c) Polivinil esterleri 

d) Polisitren 

e) Kauçuk modifiye polimetakrilik asit esterleri 

f) Polikarbonatlar 

g) Polisülfanlar 

h) Polidimetakrilik asit esterleri 

i) Poliasetallar (polioksimetilen) 

j) Kopolimerler veya polimerlerin karışımı (a’dan i’ye kadar olan) 

 

Protez kaide materyallerinin sahip olması gereken özellikleri ve test edilme 

standartlarını belirleyen ISO 20795-1 (2008)’e göre protez kaidelerinin sınıflaması 

aşağıda belirtildiği gibidir (76); 

 Tip 1: Isı ile polimerize olan materyaller 

  Sınıf 1: Toz ve likit 

  Sınıf 2: Elastomer hamur 

 Tip 2: Otopolimerizan materyaller 

  Sınıf 1: Toz ve likit 

  Sınıf 2: Dökülebilir tip reçineler için toz ve likit 

 Tip 3: Termoelastomer plaka veya toz 

 Tip 4: Işıkla aktive olan materyaller 

 Tip 5: Mikrodalga ile polimerize olan materyaller 
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2.3. POLĐ METĐL METAKRĐLAT  

 

2.3.1. PMMA’ın Fiziksel Şekil ve Bileşimi 

PMMA, şeffaf bir reçine olup ultraviyole altında 250 nm dalga boyuna kadar 

olan ışığı geçirir. Knoop sertlik numarası 18-20, gerilme direnci yaklaşık 60 MPa, 

yoğunluğu 1,19 g/cm3 ve elastiklik modülü yaklaşık 2,4 GPa’dır (4).  

PMMA, oldukça kararlı bir polimerdir, ultraviyole ışıkta renklenmez, 125 ºC’ de 

yumuşar ve termoelastomer materyaller gibi şekillendirilebilir. 125-200 ºC arasında 

depolimerizasyonu gerçekleşir. Yaklaşık 450 ºC’de polimerin %90’ı depolimerize olur 

(4).  

PMMA, su emme eğilimi gösterir (6). Kristalin olmayan yapısı yüksek iç 

enerjiye sahip olduğundan moleküler difüzyon gerçekleşebilir. Ayrıca polar karboksil 

gruplar, hidrojen köprüleri oluşturabilir. Bunlar genelde toz, sıvı veya jel halinde 

bulunurlar; ancak en yaygın kullanımı toz-sıvı kombinasyonudur (4). 

 

2.3.1.1. Toz (Poli Metil Metakrilat) 

PMMA tozu; PMMA blokların öğütülmesi ile elde edilen, küçük, şeffaf, küresel 

tanecikler şeklindedir. Polimer tanecikleri düzensiz yapıda olabilir (4). 

Polimerleşmeyen bir sıvı içerisinde ıslatılarak metil metakrilat monomerin polimere 

dönüşmesi ile elde edilir (4, 134). 

PMMA toz yapısı içeriğinde genel olarak; akrilik kopolimer ya da polimer 

taneleri, reaksiyon başlatıcı maddeler, pigment ve boyalar, opak maddeler, 

elastomerleştirici maddeler, organik ve inorganik lifler bulunur (38, 41).  

Kimyasal olarak ana madde PMMA’dır. Buna ilave olarak etil, metil, bütil ve 

diğer akrilik metakrilatlar eklenerek modifiye edilebilirler (38).  

Reaksiyon başlatıcı maddeler genellikle benzoil peroksit veya 

diizobutilazonitrildir. Benzoil peroksit tozda % 0,5-1,5 oranında bulunur. Bunlar 

herhangi bir değişime uğramadan kimyasal reaksiyonun ilerlemesine yardımcı olan 

ajanlardır (38, 123). Likit içerisinde bulunan inhibitörün etkisini azaltıp 

polimerizasyonu hızlandırırlar (210).  
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PMMA taneciklerinin monomerde çözünürlüğünü arttırmak için dibütil ftalat 

maddesi eklenir (134). 

PMMA gibi saf polimerler şeffaftırlar ve geniş bir renklendirme imkanı vardır. 

Dokulara benzer rengi elde edebilmek için merkürik sülfit (kırmızı), kadmiyum sülfit 

(sarı), kadmiyum selenit, ferik oksit (kahverengi), civa sülfit veya karbon siyahı gibi 

bileşikler ilave edilmektedir. Bu pigmentler polimer tanecikleri ile fiziksel olarak 

karıştırılmaktadırlar (41, 210). Bu pigmentlerden kadmiyum solunması halinde toksik 

etkilere neden olabilmektedir (122). 

Pigmentler dışında titanyum dioksitle kuvvetlendirilmiş çinko veya titanyum 

oksit opaklaştırıcı olarak kullanılır (41). 

Naylon veya akrilik fiber gibi boyanmış sentetik lifler ağız mukozasının 

altındaki küçük damarları taklit etmek için protez materyaline ilave edilebilirler (41). 

 Protez kaide maddelerinin pek çoğu X ışınlarına karşı geçirgendir. Bazı protez 

kaide maddelerinin radyoopaklığını arttırmak için baryum gibi ağır metal bileşenleri 

katılmıştır (41). Materyale yeterli radyoopaklık vermek için ağırlığının %20’si kadar bu 

bileşiklerden katmak gerekmektedir, bu durumda maddenin mekanik dayanımı 

azalmakta ve protezin estetik bakımdan görüntüsü olumsuz etkilenmektedir (155, 185). 

 

2.3.1.2. Likit 

 Toz-likit tipindeki akrilik reçinenin likidi genellikle metil metakrilat (MMA) tır. 

Likidin temel yapısını oluşturan MMA, doğal olarak petrolden elde edilen şeffaf, suda 

çözünmeyen, viskozitesi düşük, erime noktası -48°C, kaynama noktası 100,8°C olan, 

renksiz, toksik, yanıcı, yüksek buhar basıncı olan  ve uçucu özellikte bir organik 

çözücüdür (4, 134). 

MMA bazı değişik monomerlerin ilavesiyle modifiye edilmiş olabilir. Bu 

monomerler ısı, ışık veya az miktarda oksijen ile polimerize olabildiklerinden likide 

yeterli raf ömrü sağlayacak inhibitörler ilave edilir. Çabuk polimerizasyonu önlemek 

için en çok kullanılan madde hidrokinondur. Bu da %0,003 ile %0,1 konsantrasyonunda 

kullanılır (41, 123).  
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Oda ısısında polimerizasyonunu sağlayabilmek için ısıdan başka bir kimyasal 

hızlandırıcı olan tersiyer (üçüncül) aminler ilave edilir. Yaygın olarak kullanılan 

aminler N, N-dimetil-para-toluidin ve N, N-dihidroksietil-para-toluidin’dir. Monomer 

içeriğinde yaklaşık %1 oranında bulunur. Kimyasal katalizör katılmış elastomerler 

kendi kendine sertleşen otopolimerizan (Self-curing), soğuk akrilik (cold-curing) veya 

otopolimerizan akrilik olarak bilinirler (41). 

 Plastizörler bazen daha yumuşak ve daha esnek bir polimer elde etmek için 

kullanılırlar. Bunlar genellikle dibutil ftalat gibi nispeten düşük moleküler ağırlıklı 

esterlerdir (4).  

MMA monomeri içine çapraz bağlama ajanı olarak da genellikle etilen glikol 

dimetakrilat (EGDMA) eklenir (210). EGDMA, reçinenin çatlama, darbe, yorulma ve 

ısıya karşı direnci ile beraber sertliğini arttırıp, çözünürlüğünü azaltarak, son ürünün 

fiziksel özelliklerini geliştirir (112, 123).  

2.3.2. PMMA’ın polimerizasyon safhaları 

MMA, polimer ile temas halinde hızla polimer küreciklerini ıslatarak onların 

hacimsel olarak şişmelerine sebep olur, polimerde boncuklar arası mesafe azalır, yakın 

olan boncuklar arasında etkileşim başlar. Her ne kadar monomer polimer taneciklerinin 

arasına iyice sızsa da tanecikler hiçbir zaman tam olarak çözünmez. Böylece monomer 

içerisinde polimer kısmen çözünmüş olur ve reaksiyon sonunda muflaya alma 

kıvamında hazır bir hamur meydana gelir. Toz ile sıvının bu fiziksel reaksiyonu 

sırasında en az dört safha mevcuttur (4, 38, 41, 210).  

1.Safha (ıslak kum safhası): Polimer yavaş yavaş monomer içerisinde 

dağılmaya başlar. Bu safhada karışım kumlu görünümde sıvı ve yapışkan olmayan bir 

kütle oluşturur. 

2.Safha (liflenme safhası): Monomer polimerle etkileşir. Monomerin etkilediği 

polimer çözeltiye katılarak monomer içinde dağılır. Bu safhada karışım yapışkan bir hal 

alır. 

3.Safha (hamur safhası): Monomer polimere etki ettikçe kütle çözelti içindeki 

polimer ile doyarak düzgün, hamurumsu bir şekil alarak yapışkanlığını kaybeder. Bu 

aşamaya hamur ya da jel safhası denir. Muflalama işlemi bu safhada yapılır. 
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4.Safha (elastomer safha): Monomer buharlaşarak veya polimer içine daha 

fazla diffüze olarak adeta yok olur. Kitle elastomer gibi bir kıvam alır. Artık 

kalıplanabilme özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir ve muflalanamaz (4, 132). 

Polimerizasyon sonrası oluşan yapıya polimer denilebilmesi için üst sınır 

olmaksızın tekrarlanan monomer yapısının en az 100 olması gerekmektedir. Çünkü 

polimerizasyon tekrarlanan bir reaksiyondur ve sonsuza kadar devam etmektedir. 

Polimerizasyon olayı hiçbir zaman tamamlanmaz ve kütle içinde daima bir miktar artık 

monomer kalmaktadır (65, 111, 112, 113, 135, 144, 166, 175). Kalan artık monomer 

miktarı da maddenin fiziksel özelliklerini etkilemektedir (63, 75, 92, 98, 109, 125, 188, 

207, 208, 210). 

 

2.3.3. Tam Protez Kaide Plaklarının Kırılmasına Neden Olan Faktörler 

Protetik diş hekimliğinde protez kaide plağı kırılmasına neden olan faktörler 

üzerinde birçok çalışma yapılmasına rağmen halen çözümlenememiş bir problemdir 

(22, 59).  

Kaide plağında meydana gelen kırıklar, genel olarak yorulma ve darbe olmak 

üzere iki tip kuvvetten kaynaklanır (21). Yorulma kaide plağına zarar veremeyecek 

düzeydeki çiğneme kuvvetlerinin uzun sureli etkisi sonucunda kaide plağında 

gerilimlerin meydana gelmesi sonucunda oluşur. Kaide plağının çekme gerilimi oluşan 

bölgelerinde mikro çatlaklar meydana gelir ve gerilimin devamı sonucunda bu çatlaklar 

birleşerek yorgunluk kırıklarının meydana gelmesine neden olur (21, 60, 72). PMMA’ın 

en büyük dezavantajı düşük darbe ve yorulma direncine sahip olmasıdır (14, 50, 152, 

161, 163, 180, 189). 

Protez kaidesi kırıkları protez kaide maddesinin özelliklerinden bağımsız olmak 

üzere pek çok dış faktöre bağlı olabilir (84). Örneğin kaide plağının deformasyonunu 

arttıran herhangi bir faktörün varlığı (45, 104, 108), anatomik nedenlerden dolayı (ör: 

geniş frenulum varlığı) stress yoğunluğunun arttığı bölgelerin varlığı (156), ince veya 

kısa kenar bitimli protez kaideleri, doku ile uyumu zayıf protezler, yetersiz rölyef 

yapılmış protezler, oklüzal uyumsuzluklar, yanlış protez planlaması ve daha önceden 

kırık nedeniyle tamiri yapılmış olan protezler gibi pek çok faktörden dolayı protez 

kaidesi kırıkları oluşabilmektedir (127, 208).  
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Kaide plağının yüzey bozuklukları ve su emme miktarı yorulma direncinin 

azalmasına neden olmaktadır (30, 58, 61, 81, 102). 

Protezlerden beklenen ideal mekanik özellikler, protez kaidesinin yapıldığı 

materyalin yapısal özelliklerine ilaveten, protezin yapım işlemleri ve hastanın 

alışkanlıklarından da etkilenebilir (21, 84). Isırma kuvveti kişiden kişiye değişiklik 

gösterir. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ısırma kuvveti değerleri elde edilir (72). 

Ayrıca bireyin doğal diş sayısı, karşıt çenede doğal dişlerinin varlığı gibi faktörlerde 

kaide plağına iletilen kuvvet ve gerilimleri etkileyecektir. Bu sorun özellikle doğal 

dişlerin karşıtına yapılan tek tam protezlerde karşımıza çıkmaktadır (102). Bu nedenle 

tek protez durumlarında karşıt doğal dişlerin klinik muayenesi dikkatle yapılmalıdır. 

Tek protezlerdeki en büyük kırılma nedeni anatomik yapılardan çok, oklüzal 

düzensizliklerdir (41). 

Tamir edilmiş örneklerin direncinin, üzerinde hiçbir işlem yapılmamış 

örneklerin direncinden anlamlı derecede zayıf olduğu ve daha önce tamir edilen 

protezlerde akrilik kaide direncinin %20 oranında azaldığı bildirilmiştir (70). Tamir 

edilen protezlerin öncelikle kırılma nedeni araştırılmalı ve bu faktör elimine edilmelidir, 

aksi takdirde tekrarlanan protez kırıkları ortaya çıkacaktır (21, 197). 

Ağız ortamının ısısı yenilen gıdalarla birlikte değişiklik gösterebilmektedir. Aşırı 

sıcak ve soğuk gıdaların etkisi ile protez kaide materyalinde mikroçatlaklar oluşur ve 

sonuçta yorgunluk kırılmaları meydana gelebilir (145). 

Protez kaide plağı kırılmasının ikinci genel nedeni, protezlerin temizlenmesi 

sırasında veya şiddetli öksürme ile sert zemine düşürülmesi sonucu oluşan darbe 

kuvvetlerinin etkisidir (21). 

Protez kırıklarının sıklığını ve tiplerini araştıran pek çok çalışma yapılmıştır (21, 

22, 44, 82, 197). Protez kırıklarının % 68’i protezin takılmasınını takiben ilk 3 yıl 

içerisinde oluşmakta ve tam protezlere oranla parsiyel protezlerde daha fazla kırık 

meydana gelmektedir (72).  

Darbar ve ark. (45), yaptıkları çalışmada protez kırıklarının % 33’ünün yapay 

dişlerin protez kaidesinden ayrılması, % 29’unun orta hat kırıkları, kalan % 38’lik 

bölümün ise genelde parsiyel protezlerin eyer bölgesinde bulunan kırıklar ve akrilik 

reçinenin metale bağlanma problemleri olarak meydana geldiğini bildirmişlerdir (45).  
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2.3.4. PMMA’ın Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Đyileştirmesine Yönelik 
Yaklaşımlar 

PMMA protez kaide maddesi olarak kabul görmüş bir polimerdir. Estetik açıdan 

istenilen düzeyde olmasına rağmen darbe direnci ve yorgunluk dayanımı açısından 

yeterli düzeye ulaşamamıştır. PMMA’ın darbe direncini ve yorulma dayanımını 

artırmak için genel olarak üç yöntemden bahsedilebilir (82). 

• PMMA’ya alternatif yeni bir madde geliştirmek  

• Karbon, cam, aramid, kevlar, metal ve polietilen gibi fiberlerle 

PMMA’nın desteklenmesi 

• PMMA’nın kimyasal yapısını modifiye etmek 

2.3.4.1. PMMA’a alternatif yeni bir madde geliştirmek 

PMMA’ın daha yüksek darbe dayanımı, daha sert, daha iyi boyutsal stabilite, 

daha fazla aşınma direnci ve daha radyoopak yapmak için devamlı çalışmalar 

yapılmaktadır (35, 82, 193). Poliamidler, epoksi reçineler, polistiren, vinil akrilik, 

elastomer greft kopolimer, polikarbonat ve naylon gibi pek çok değişik polimer protez 

kaide maddesi olarak geliştirilmiştir (177, 178).  

Kaide plağının radyoopaklığın arttırılması amacıyla yapılan çalışmalara rağmen 

halen ideal bir gelişme elde edilememiştir (155, 172, 185). 

2.3.4.2. PMMA’a çeşitli materyallerin ilave edilmesi  

PMMA’a fiber, metal ve çok yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE)  

ilave edilmesi gibi yaklaşımlar söz konusudur (82, 193).  

PMMA’nın mekanik özelliklerini iyileştirmek amacıyla diş hekimliğinde 

fiberlerin kullanılması uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir konudur (10, 20, 30, 34, 50, 

54, 55, 83, 88). Bu konu ile ilgili çoğu sonuçlar olumlu olmasına rağmen fiber ile 

güçlendirmenin zaman, uğraş ve ek maliyet getirmesi klinik olarak sık 

kullanılamamasına neden olmaktadır (84, 193).  

Fiber ile güçlendirilen reçinelerin mekanik ve fiziksel özellikleri; matriks 

seçimi, fiber çapı, fiber uzunluğu, fiber hacmi, fiberin matriks içindeki yoğunluğu, 

kullanılan bağlanma ajanı, fiberin akriliğin içine katılma yöntemi, fiberin ıslanabilirliği, 

yapım tekniği ve fiberin dağılımı gibi pek çok değişkene bağlıdır (82, 94, 193). 
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Diş hekimliğinde kullanılan fiber çeşitleri; karbon, grafit, safir, aramid, cam ve 

çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen fiberlerdir (82, 94). 

Karbon fiberin PMMA’ın yorulma dayanımı ve Elastiklik Modülünü arttırdığı 

bildirilmiştir (119, 168). En büyük dezavantajı ise siyah rengi nedeniyle estetik 

olmamasıdır, bu nedenle alt çenelerde kullanımının tercih edilebileceği belirtilmiştir 

(50, 206). 

Aramid fiber ‘kevlar’ olarak bilinen organik bir materyaldir (82). Grave ve ark. 

(67), çeşitli yüzdelerde kullandıkları aramid fiberli örneklerin kırılma dayanımının daha 

düşük olduğunu bildirmiştir. Berrong ve ark. (19), aramid fiber ilavesi yapılan PMMA 

reçinelerin darbe dayanımının önemli ölçüde arttığını ve Mullarky (129), doğrusal 

olmayan aramid fiberlerle güçlendirilen akrilik reçinelerin yorulma direncinde ve 

kırılma dayanımında artış olduğunu bildirmiştir.  

Aramid fiberlerin en büyük dezavantajı parlatma güçlüğü ve sarı renginden 

dolayı estetik alanlarda kullanımının oldukça güçlük yaratmasıdır (88). Reçineden dışarı 

çıktığı bölümlerde cilalanma özelliği olmamasından dolayı hasta açısından rahatsız 

edici durumlar yaratmaktadır (19, 88). Toksik açıdan herhangi bir bulgu yoktur (110). 

Cam fiber diş hekimliği polimerlerini güçlendirmek için dokuma, gevşek ve ip 

şeklindeki demetler halindeki formlarda kullanılır (10, 30, 64, 93, 94, 183, 189). 

PMMA’ın elastiklik modülünü, kırılma dayanımını, yorulma dayanımı, darbe 

dayanımını iyileştirmesi, estetik olması ve yoğunluğu nedeniyle akriliğin muflaya 

alınması aşamasında akrilik içerisinde homojen dağılması klinik kullanımda başarılı 

olmasını sağlamıştır (62, 88, 96, 99, 102, 120, 150, 189, 190, 191, 207).  

Yüzeyi muamele görmemiş cam fiberler PMMA içerisinde yabancı cisim gibi 

davranarak stres alanlarının oluşmasına ve materyalin zayıflamasına neden 

olabilmektedir (96, 126, 150, 154, 190, 191). Bu amaçla cam fiber ve PMMA arasındaki 

bağlanmayı güçlendirmek için silanlama veya fiberin monomer ile muamelesi gibi 

işlemler uygulanabilir (126). Fiberin monomer ile muamele edilmesi nedeniyle 

polimerize olmuş materyalin artık monomer yönünden değerlendirilmesi için çalışmalar 

yapılmıştır. Miettinen ve ark. (126), monomer ile muamele edilmiş fiber örneklerle 

hazırlanan materyalde artık monomer miktarının artış gösterdiğini bildirmişlerdir. 
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Çok yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) ile güçlendirme sıklıkla 

üzerinde çalışılan bir konudur (32, 35, 68, 69, 106, 107). Polietilenin yüzeyinin 

muamele görüp görmemesi materyalin mekanik ve fiziksel özelliklerini etkilemektedir 

(32). Laboratuvar çalışmalarında kullanımının çok zaman alıcı olması nedeniyle sürekli 

kullanımının engellendiği bildirilmektedir (82, 94, 107).  

Metaller, PMMA içerisine plak, tel ya da küçük tanecikler halinde katılabilir 

(82). Sehajpal ve Sood (172), gümüş, bakır ve alüminyum taneciklerinin ilave 

edilmesinin PMMA’ın ısı iletkenliğini ve basma kuvvetlerine karşı direncini, esneme ve 

darbe dayanımını arttırdığını ancak gerilme direncini azalttığını bildirmişlerdir. Gerilme 

direncindeki bu azalmanın nedeninin; dolgu maddesinin stres konsantrasyonu 

oluşturması, dolgu maddesi ile PMMA matriks arasında iyi bir bağlanma olmaması ve 

komponentler arasında boşluk kalması olabileceği bildirilmiştir (172). 

Metal-polimer arasında oluşan adezyonun arttırılması için; metal adesiv 

reçineler, silanlama, kumlama, pürüzlendirme gibi yöntemler denenmiştir (82, 184, 

193).  

Vallittu (193), akrilik reçinenin güçlendirilmesi üzerine yaptığı literatür 

derlenmesinde; metal teller ile kırılma dayanımınında 5% ile %85 oranında artış 

sağlanabildiğini, metal kuvvetlendiricide makroskopik ve mikroskobik retansiyon 

hazırlanması ile kırılma dayanımında artış olduğunu bildirmiştir. 

Vallittu (194), metal ile akrilik reçine arasında oluşan bağlanmayı arttırmak için 

silanlama tekniği önermiş ve metal yüzeyinin silan ile muamele edilmesinin kırılma 

dayanımında artış sağladığını bildirmiştir. 

Blatterfien ve Payne (25), monomer içeriğine %5 oranında 4-META ilavesiyle 

metal ve reçine arasındaki bağlanmanın güçlendiğini bildirmiştir. Ancak akrilik 

reçinenin eğme ve yorulma dayanımı gibi mekanik özelliklerinde önemli bir artış 

görülmediği, aynı zamanda estetik problemler oluşturması ve pahalı olması nedeniyle 

kullanımının kısıtlı düzeyde olabileceği belirtilmiştir. 
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2.3.4.3. PMMA’ın kimyasal yapısını modifiye etmek 

Protez kaide materyallerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin zaman içinde 

zayıflaması istenmeyen bir durumdur ve bu nedenle araştırmacılar materyallerin bu 

özelliklerini geliştirmek üzerine sıklıkla çalışmışlardır (33, 53, 70, 128). Protez kaide 

materyallerinin özelliklerini test etmek amacıyla bazı spesifikasyonlar (ör: ADA No:12, 

ISO 1567:1988) bulunmasına rağmen bunlar tam olarak materyalin ne kadar süreyle 

kullanılabileceğini net olarak belirtemeyebilir. Çünkü kullanım esnasında etkili olan 

çevresel birçok faktör materyalin hizmet süresini etkiler (8).  

Kimyasal modifikasyon yönteminde; reçineye pek çok çeşitlilikte çapraz 

bağlama ajanı ilave edilebilir veya elastomerle kopolimerizasyon ile reçinelerin 

kimyasal yapısı değiştirilebilir (4, 73). Camsı polimerlerin elastomer ile güçlendirilmesi 

çok araştırılmış ve kabul görmüş bir yaklaşımdır (145, 177).  

PMMA içerisine elastomer ilavesi yapılması ile PMMA ve elastomer 

molekülleri arasında birbiri içine işleyen, dağınık yapıdaki matrise sahip daha esnek bir 

reçine üretilir (99). PMMA içeriğinde başlayan herhangi bir mikroçatlak işte bu 

elastomer ve PMMA arasındaki bağlanma bölgesi tarafından karşılanarak çatlağın 

ilerlemesi önlenmiş olur (85). Elastomer ilaveli veya yüksek darbe dayanımlı (high 

impact) reçineler geleneksel reçinelere oranla daha fazla enerji absorbe edebilme 

özelliğine sahiptirler (7, 8).  

 Rodford (161, 164), düşük molekül ağırlıklı (15-35.000) bütadien sitren 

elastomer ilavesi yaparak oluşan yüksek darbe dayanımlı kaide materyalinin 

özelliklerini incelemiştir. Yapılan ilavenin ağırlık olarak %30’dan fazla olması halinde; 

viskozite artışı gibi materyalin çalışma özelliklerini etkileyen zararlı etkilerin ortaya 

çıkabileceğini bildirmiştir. Bütadien sitren var olan reaktif uç grupları ile PMMA’ın 

yapısal değişime uğrayabilmesine imkan sağlamaktadır. 

 Stafford ve ark. (177), kaide polimerlerinin özelliklerini inceledikleri derleme 

çalışmasında; yüksek darbe dayanımlı reçine ile geleneksel sıcak akrilik, 

otopolimerizan, hızlı polimerize olan sıcak akrilik ve dökülebilir tip reçineyi 

karşılaştırmışlardır. Yüksek darbe dayanımlı reçinenin darbe dayanımı ve boyutsal 

stabilitesinde artış gözlenirken, geleneksel tip reçineye oranla eğme dayanımı ve 

yorgunluk dayanımında çok başarılı sonuçlar elde edilmediğini bildirmişlerdir.  
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Yapılan pek çok çalışma; PMMA’ın kimyasal yapısının modifiye edilmesi 

yöntemi ile materyalin darbe dayanımında artış olduğunu fakat materyalin; elastiklik 

modülü, yorulma dayanımı ve eğme dayanımı özelliklerinde önemli gelişmeler elde 

edilemediğini bildirmektedir (77, 82, 85, 99, 117, 163, 164).  

PMMA’ın mekanik ve fiziksel özelliklerini geliştirmek amacıyla yapılan pek 

çok yaklaşım ile daha iyi klinik sonuçlar elde edilebildiği halde laboratuvar yapım 

aşamalarının zorluğu nedeniyle tam olarak uygulamaya girememektedir. Ayrıca bu 

reçinelerin, geleneksel reçinelere göre maliyetinin oldukça yüksek olması önemli bir 

dezavantajıdır (82, 99, 177, 182, 193, 200).  

PMMA’ın kimyasal yapısının modifiye edilmesinde elastomer ilavesi 

haricindeki diğer yaklaşım olan çapraz bağlama ajanı ilavesinde; çapraz bağlama 

ajanları protez kaide materyalinin likit kısmına ilave edilerek darbe dayanımı, eğme 

direnci ve yüzey sertliğinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır (4, 41, 134, 204). Bu amaçla 

pek çok çeşit çapraz bağlama ajanı PMMA içeriğine ilave edilmiştir (8, 33, 73, 74). 

Çapraz bağlama ajanlarının en önemli avantajı sonuç polimerinin küçük yüzey 

çatlaklarına karşı direnç göstermesidir (4, 8, 138). 

Farklı çapraz bağlama ajanları, polimerlere farklı mekanik özellikler 

kazandırmaktadır (125). En sık kullanılan çapraz bağlama ajanı ise komşu molekülleri 

arasında kısa düz zincir yapısı bulunan EGDMA’tır (8, 33, 73, 74, 87, 152, 177).  

PMMA içeriğine EGDMA ilave edilmesinin asıl amacı materyalde çatlak 

oluşma direncini arttırmaktır (4, 8, 74).  

Çapraz bağlama ajanı molekülleri, polimer materyalini oluşturan monomer 

kısmın içinde bulunur (134). Çapraz bağlama ajanı polimerize olan materyale iki önemli 

özellik kazandırır. Bu özellikler; kaide plağının organik çözücülerde çözünmesini 

azaltmak ve kaide plağının stresler karşısında çatlak oluşum direncini arttırmaktır (134). 

Çapraz bağlama ajanlarının protez kaide materyalinin özellikleri üzerine olan 

etkisi günümüzde de ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bazı raporlar çapraz bağlama 

ajanının yüksek yüzdelerde ilave edilmesi durumunda materyalin eğme direnci ve darbe 

dayanımı gibi mekanik özelliklerinde azalma olacağını bildirmektedir. Bu nedenle 

çapraz bağlama ajanının likit kısma ilavesinin %15 oranından fazla olmaması 
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önerilmektedir (73, 74, 152). Fakat bazı sert otopolimerizan astar malzemeleri likit 

kısmında % 50 ve daha fazla oranda çapraz bağlama ajanı içerebilmektedir (7, 8). 

2.4. PMMA Protez Kaide Polimerinin Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellikleri  

2.4.1. Yük (Load) 

Bir materyale dışarıdan uygulanan kuvvettir (4). 

2.4.2. Gerilim (Stress) 

 Materyal üzerine dışarıdan uygulanan kuvvetin, birim alana oranıdır (4). 

Bir kitle veya malzeme üzerine dışarıdan bir kuvvet uygulandığı zaman, kitle 

içinde eşit miktarda, ancak ters yönde bir tepki oluşur. Basit bir baskı veya germe 

olayında gerilim şu şekilde ifade edilir: 

Gerilim = F / A 

Burada  F uygulanan kuvveti, A kuvvetin uygulandığı cismin kesitinin alanını 

gösterir.  

Kuvvetin yönüne göre; çekme, basma ve makaslama gerilimleri olarak üçe 

ayrılır. Baskı kuvvetine karşı gelişen gerilim baskı gerilimi, germe kuvvetine karşı 

oluşan gerilim ise germe gerilimidir. Pratikte tek tip bir gerilimi oluşturmak oldukça 

zordur. Çekme ve basma gerilimleri, makaslama gerilimi ile beraber diğer tüm karmaşık 

gerilim tiplerinin yapı taşlarını oluştururlar. Materyalde oluşturulan bir gerilim türü 

baskın olabilir, fakat bu arada diğer gerilim türleri de yapı içerisinde mevcuttur (132). 

Gerilimin birimi N/m2 yani Pascal (Pa) dır. Bu 1 Newton (N)’ luk kuvvetin 1 

metrekare (m2)’ lik alana etki yapması sonucu ortaya çıkar. 

 Materyalin uygulanan kuvvete kırılmadan dayanabildiği bir sınır vardır. Kopma 

esnasındaki gerilim genellikle materyalin mukavemetini belirtmek için kullanılır. Bir 

germe testinde, kopma gerilimi germe mukavemetini belirler, baskı testinde ise kopma 

gerilimi baskı mukavemetini belirtir (132). 

 Bükme testinde, kopma normal olarak örneğin germe gerilimine maruz kaldığı 

kısımdan başlar. Kopma esnasındaki eğme gerilimine eğme (Flexural) gerilimi denir ve 

germe dayanımı ile ilişkilidir (132). 
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2.4.3. Gerilme (Strain, Gerinim, Zorlama) 

 Materyalin üzerine uygulanan kuvvete cevap olarak birim boyutunda meydana 

gelen değişimdir (4). 

 Kitleye dışarıdan bir kuvvet uygulandığında boyutsal bir değişim meydana gelir. 

Örneğin, bir kitleye germe kuvveti uygulandığında, kitle uzar. Bu uzamanın boyutu 

uygulanan kuvvete ve materyalin özelliklerine bağlıdır. Gerilmenin sayısal değeri: 

Gerilme  = Boyuttaki değişim / Esas boyut 

Formülü ile hesaplanır. Uygulanan kuvvetin etkisi ile meydana gelen boyutsal 

değişimin, başlangıç boyuna oranıdır. Uygulanan kuvvetin yönü ve büyüklüğüne göre 

farklılık gösterir. Gerilmenin birimi yoktur (132). 

Gerilme; eelastomer veya elastomer, ya da hem eelastomer hem de elastomer 

olabilir. Eelastomer gerilme geri dönüşümlüdür. Uygulanan kuvvet ortadan kalktıktan 

sonra materyal başlangıç boyutlarına geri döner. Elastomer gerilmede ise kuvvet 

uzaklaştığında materyal deforme olduğundan tekrar eski haline dönemez. Üçüncü 

olasılık ise gerilmenin kısmen geri dönüşümlü olabilmesidir. Gerilimin geri 

dönüşebilme derecesi materyalin elastomer özellikleriyle ilgilidir (134). 

 

2.4.4.  Elastiklik modülü (Modulus of elasticity) 

Elastiklik Modülü, gerilimin gerilmeye oranıdır ve materyalin sertliğini 

tanımlar. Gerilim/gerilme grafiğinin eğimiyle ölçülür. Bu bakımdan bir gerilime ne 

kadar küçük gerilme karşılık geliyorsa Elastiklik Modülünün değeri o kadar büyük olur. 

Elastiklik Modülü= Gerilim/Gerilme 

Elastiklik modülügerilimin gerilmeye oranı olduğundan, birimi de gerilimle aynı 

olup N/m2 (Pascal) ile ifade edilir. Elastiklik modülü değerleribüyük olduğundan Giga 

Pascal (GPa) ile de ifade edilir (1 GPa= 109 N/m2) (4, 90, 210). 

2.4.5. Dayanım (Strength) 

2.4.5.1. Eğme dayanımı (Transverse strength) 

Eğme dayanımı testi, iki ucundan desteklenen bar şeklindeki örneğe kırılma 

gerçekleşinceye kadar artan statik yük uygulayarak gerçekleştirilir (4).  
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Diş hekimliği materyalleri için sıklıkla kullanılan bir test metodu da üç nokta 

eğme veya transvers dayanım testidir.  

 Test edilecek çubuğun orta noktasına bir kuvvet uygulandığı zaman gerilimler 

şekilde gösterildiği gibi gelişir (Şekil 2.9). Gerilimin sayısal değeri şu şekilde ifade 

edilir: 

Gerilim = 3FL / 2bd2 

Burada; F kırılma noktasındaki maksimum yükü, L destekler arasındaki 

mesafeyi, b örneğin enini, d örneğin kalınlığını belirtir. 

Bu test çekme, basma ve makaslama gerilimlerinin ortak eş zamanlı ölçümüdür. 

Bununla birlikte yeterli kalınlıktaki örnekler için genellikle en etkili olan faktör alt 

yüzeyde gelişen çekme gerilimidir. Yük uygulandığında örnek eğilir. Düz şerit 

şeklindeki örnekler için sonuç gerilme, örneğin üst yüzeyinin (basma gerilmesi) 

uzunluğunda azalma ve alt yüzey (çekme gerilmesi) uzunluğunda ise artış ile temsil 

edilir. Sonuç olarak üst yüzeydeki başlıca gerilimler basma iken, alt yüzeydekiler çekme 

gerilimidir. Örnek içinde üst ve alt yüzeyler arasında gerilimler yön değiştirir ve 

değişim bölgesinde hem gerilim hem de gerilme sıfırlanır. Bu nötral yüzey boyut olarak 

değişmez ve nötral eksen olarak bilinir. Örneğin desteklenen uçlarına yakın yerlerde 

makaslama gerilimleri oluşur ancak kırılma işleminde önemli bir rol oynamaz (Şekil 

2.9) (4). 

 

Şekil 2.9 Üç nokta veya transvers dayanım testini gösteren şema (132) 
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2.4.5.2. Darbe dayanımı (Impact Strength) 

“Darbe” terimi, durgun bir objenin hareket eden bir objeyle çarpışmasını 

tanımlamaktadır. Bir cismin baska bir cisimle çarpışması sonunda olusan dinamik 

kuvvete “darbe kuvveti” adı verilir (65). Darbe testi materyalin ani uygulanan bir 

kuvvete karşı direncini test etmek üzere tasarlanmıştır (4). 

Standart çubuklar ağır bir sarkaç tarafından sağlanan ani yüke maruz kalır. 

Sarkaç bilinen bir yükseklikten serbest bırakılır ve desteklere paralel yerleştirilen 

örneğe çarparak kırar. Sarkacın enerjisinin bir kısmı örneği kırmada kullanılır. Sarkacın 

örneğin kırılmasından önceki ve sonraki yüksekliklerinin bilinmesi ile enerjideki 

farklılık hesaplanabilir. Bu farklılık örnek tarafından absorbe edilen ve kırılmasını 

sağlayan enerji miktarının ölçütüdür. Test amprik olduğu halde materyallerin darbe 

direncinin karşılaştırılmasında kullanışlıdır (166). 

“Darbe dayanımı” darbe kuvveti altındaki bir materyali kırmak için gerekli 

enerji olarak tanımlanabilir. Darbe dayanımını ölçmek için genellikle Charpy tipinde 

darbe test cihazı kullanılır. Izod darbe test cihazında örnek dik olarak cihaza tutturulur. 

Darbe örneğin merkezi yerine, tutturulan bu ucun üst kısmından uygulanır. Eğer darbe 

alan bir obje daimi olarak deforme olmamışsa çarpışma enerjisini eelastomer biçimde 

saklıyor demektir. Bu yetenek materyalin reziliensi olarak tanımlanır ve gerilim-gerilme 

eğrisinde eelastomer sınır bölgesinin altındaki alanla ölçülür (4).  

Düşük elastiklik modülü olan ve yüksek çekme gerilimli bir materyal darbe 

kuvvetlerine daha dayanıklıdır. Düşük elastiklik modülü ve düşük çekme gerilimi ise 

düşük darbe direnci sunar (4). Elastomerlere elastomerleştirici ilavesi darbe dayanımını 

artırsa da bu artışa sertlik, orantı sınırı, elastiklik modülü ve basma dayanımındaki 

azalma eşlik eder (8, 26, 33, 73, 74). Đdeal olarak protez kaide maddesi kazara 

düşürmelerde kırılmalara karşı yeterli derecede yüksek darbe dayanımına sahip olmanın 

yanı sıra diğer özelliklerini de korumalıdır (38, 177, 193). 
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2.4.6. Yüzey Sertliği 

 Sertlik, bir materyale sert bir cismin nüfus etme miktarı ile ölçülür (166). Bu 

özellik genellikle sertlik değeri olarak tanımlanır. Düşük değerler yumuşak materyalleri, 

yüksek değerler ise sert materyaleri belirtir (65, 132). 

 Vickers, Knoop, Brinell ve Rockwell sertlik testleri en sık kullanılan test 

yöntemleridir. Bu testlerde farklı uçlarla materyal üzerinde çentik oluşturulmaya 

çalışılır (Şekil 2.10) (166). Vickers sertlik deneyinde elmas piramit ucu kare 

kesitindedir (62, 174). Knoop sertlik testinde piramitin bir ekseni diğerinden daha 

uzundur (160). Brinell sertlik testinde test ucunun küresel bir kesiti vardır (132).  

 

Şekil 2.10 Farklı sertlik testlerinde kullanılan uçlar 

 

Brinell sertlik testinde sertlik çentik çapının uzunluğuna göre hesaplanır. 

Vickers ve Knoop sertlik testlerinde ise diyagonal eksenlerin uzunluğu hesaplanır. 

Örneğin Vickers sertlik testinde çentiğin çapı küçüldükçe materyalin daha sert bir 

malzemeden yapıldığı anlaşılır (Şekil 2.11) (62, 174). Sertlik uygulanan kuvvete göre 

belirtilir (23, 65, 66, 132, 166). 

 

Şekil 2.11 Vickers testinde farklı sertlik değerleri 

 

Bu uçlarla materyal üzerinde oluşturulan çentikler çıplak gözle görülebilecek 

kadar büyük olmadıkları için mikroskopla ölçülür ve materyalin sertlik değeri saptanır. 

Rockwell sertlik testinde elmas kesitli ucun malzemede yapmış olduğu çentiğin 

derinliği doğrudan ölçülür (65, 166). 
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 Çentik oluşturucu kuvvet kaldırıldıktan sonra oluşan çentiğin mikroskop altında 

ölçüldüğü metotlarda, sertlik değeri, belli bir yük altında test materyalinin yüzeyinde 

oluşan daimi deformasyon miktarını verir (2, 159, 165, 174). Vickers ve Knoop test 

metotlarında kullanılan piramit şeklindeki uç yüzey ile temas ettiğinde başlangıç 

gerilimi oldukça yüksektir (62, 160). Uç malzemenin içine doğru girdikçe uygulanan 

yük daha geniş bir alana yayılır ve gerilim düşer. Uygulanan gerilim malzemenin 

eelastomer sınırına eş değer olduğunda uç durur. Böylece elde edilen değer bize 

malzemenin eelastomer sınırıyla ilgili bilgi verir. Malzemede oluşan diğer 

deformasyonlar eelastomer karakterdedir. Malzemenin sertlik ölçümlerinde dikkate 

alınmaz. Çünkü mikroskop altında yapılacak ölçümlere kadar geçen süre içerisinde bu 

eelastomer karakterdeki deformasyon kendini toparlayacaktır. Çok nadir olmakla 

beraber çentiğin küçülmesi bazen gözlenebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman 

mikroskop altında ölçümlere başlamadan önce çentiğin stabilize olmasını beklemek 

gerekir (26, 62, 174). Çentiğin derinliğinin direk olarak ölçüldüğü yöntemlerde, 

deformasyonun elastomer ve eelastomer safhaları birbirinden iyice ayrılmadığı sürece 

elde edilen sonuçları yorumlamak güçtür (65, 166). 

 Sertlik genellikle malzemenin çizilmelere karşı direncini göstermede kullanılır 

(4, 11, 65, 187). Örneğin akrilik malzemeler göreceli olarak yumuşak oldukları için 

kolayca çizilebilirler, fakat göreceli olarak daha sert olan Co/Cr alaşımları ise kolay 

kolay çizilmezler. Buna bağlı olarak sert materyalleri mekanik yollarla cilalamanın zor 

olduğu söylenebilir (132).Abraziv aşınmada olduğu gibi yıpranma süreci çizilmeleri de 

kapsadığında, sertlik aynı zamanda malzemenin abrazyona karşı direncinin 

göstergesidir (133, 165). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmamız Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Öncesi 

Simülasyon Laboratuvarı, Đstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mukavemet 

Laboratuvarı, Mekanik Deneyler Laboratuvarı ve Mimarlık Fakültesi Yapı Malzemeleri 

Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. 

Çalışmamızda; saf metil metakrilat (MMA) içerisine etilen glikol dimetakrilat 

(EGDMA), tetraetilen glikol dimetakrilat (TEGDMA), tetraetilen glikol diakrilat 

(TEGDA), polietilen glikol dimetakrilat (PEGDMA) olmak üzere 4 farklı çapraz 

bağlama ajanının hacimce %5, %10, % 15, % 20 ve molce (molekül ağırlığı olarak) 

%10 oranında ilave edilmesi ile oluşturulan monomerin, toz kısmı oluşturan polimer ile 

karıştırılması ile elde edilen sonuç kompozit yapıların; eğme dayanımı, Elastiklik 

modülü, maksimum kuvvet, darbe dayanımı ve yüzey sertliği özellikleri in vitro olarak 

incelenmiştir. 
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3.1. Çalışmada Kullanılan Materyaller 

Çalışmamızda kullanılan protez kaide polimeri, metilmetakrilat ve çapraz 

bağlama ajanları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 3.1). 

Tablo 3.1: Çalışmamızda Kullanılan Materyaller 

Đsim Üretici Firma Kısaltma Ürün No Özelliği 

Meliodent Heraeus 

Kulzer,Hanau, 

GERMANY 

M 012294 Isı ile polimerize 

olan akrilik reçine 

Metil Metakrilat Sigma-Aldrich, 

STEINHEIM 

MMA 55909 Monomer 

Etilen Glikol 

Dimetakrilat 

Merck, Darmstadt, 

GERMANY 

EGDMA 818847/0250 Çapraz bağlama 

Ajanı 

Tetraetilen Glikol 

Dimetakrilat 

Sigma-Aldrich, 

(Fluka) 

STEINHEIM  

TEGDMA 86680  Çapraz bağlama 

Ajanı 

Tetraetilen Glikol 

Diakrilat 

Sigma-Aldrich, 

STEINHEIM 

TEGDA 398802 Çapraz bağlama 

Ajanı 

Polietilen Glikol 

Dimetakrilat 

Sigma-Aldrich, 

STEINHEIM 

PEGDMA 409510 Çapraz bağlama 

Ajanı 
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3.1.1. Çalışmamızda Kullanılan Materyallerin Özellikleri 

3.1.1.1. Meliodent  

Çalışmamızda ısı ile polimerize olan (Heat Cure) Meliodent marka akrilik reçine 

protez kaide polimeri kullanılmıştır (Şekil 3.1).  

Likit kısmı (Heraeus Kulzer,Hanau, GERMANY);  renksiz,  molar kütlesi 

198,22 g/mol-1, yoğunluğu 0,950 g/cm3, ergime noktası -20 ºC, kaynama noktası 100ºC, 

içeriğinde ≥%90 oranında MMA bulunan monomerdir.  

Toz kısmı (Heraeus Kulzer,Hanau, GERMANY); dişetini taklit eder pembe 

renkte, homojen PMMA taneciklerinden oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.1 Isı ile polimerize olan akrilik reçine protez kaide polimeri 
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3.1.1.2. Metil Metakrilat  

MMA (Sigma-Aldrich,STEINHEIM); lineer formülü CH2=C(CH3)COOCH3, 

molekül formülü C5H8O2, molekül ağırlığı 100,12 g/mol-1, kaynama noktası 100 ºC, 

donma noktası -48 ºC, yoğunluğu 0,936 g/cm3 olan renksiz bir sıvıdır (Şekil 3.2 ve 

Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.2 Metil metakrilat 

 

 

Şekil 3.3 MMA Molekül Formülü 
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3.1.1.3. Etilen Glikol Dimetakrilat 

EGDMA; lineer formülü CH2=C(CH3)COOCH2CH2OCOC(CH3)=CH2, molekül 

formülü C10H14O4, molekül ağırlığı 198,22 g/mol-1, yoğunluğu 1,051 g/cm3, erime 

noktası  -20 ºC, kaynama noktası 98-100 ºC, parlama noktası 101,5 ºC, viskozitesi 3,038 

mm2/s olan renksiz ve sıvı formdaki çapraz bağlama ajanıdır (Şekil 3.4 ve Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.4 Etilen Glikol Dimetakrilat 

 

 

Şekil 3.5 EGDMA Molekül Formülü 
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3.1.1.4. Tetra Etilen Glikol Dimetakrilat  

TEGDMA; lineer formülü O[CH2CH2OCH2CH2OCOC(CH3)=CH2]2, molekül 

formülü C16H26O4, molekül ağırlığı 330,37 g/mol-1, yoğunluğu 1,082 g/ml olan renksiz 

ve sıvı formdaki çapraz bağlama ajanıdır (Şekil 3.6 ve Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.6 Tetra Etilen Glikol Dimetakrilat       

 

 

Şekil 3.7 TEGDMA Molekül Formülü 
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3.1.1.5. Tetra Etilen Glikol Diakrilat 

TEGDA; lineer formülü (H2C=CHCO2CH2CH2OCH2CH2)2O, molekül formülü 

C14H22O7, molekül ağırlığı 302.32 g/mol-1, yoğunluğu 1,11 g/ml, renksiz ve sıvı 

formdaki çapraz bağlama ajanıdır (Şekil 3.8 ve Şekil 3.9). 

 

Şekil 3.8 Tetra Etilen Glikol Diakrilat 

 

 

Şekil 3.9 TEGDA Molekül Formülü 
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3.1.1.6. Poli Etilen Glikol Dimetakrilat 

PEGDMA; lineer formülü C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5, yoğunluğu 

1,099 g/ml, ortalama molekül ağırlığı 550 g/mol-1,  kaynama noktası 200 ºC olan 

renksiz ve sıvı formdaki çapraz bağlama ajanıdır (Şekil 3.10 ve Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.10 Poli Etilen Glikol Dimetakrilat 

 

 

Şekil 3.11 PEGDMA Molekül Formülü 
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3.2. Örneklerin Hazırlanması 

Akrilik reçine örnekler Đstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik 

Öncesi Simülasyon Laboratuvarında hazırlandı. 

Üç nokta eğme ve yüzey sertliği deneyinde kullanılacak örneklerin 

hazırlanabilmesi için kalıp boşluklarının oluşturulmasında 3,3x10x64 mm ebadında 

dikdörtgenler prizması şeklindeki paslanmaz çelikten hazırlanan metal örnekler 

kullanıldı (Şekil 3.12).  

 

 

Şekil 3.12 Üç Nokta Eğme ve Yüzey Sertliği Deney Örneklerinin Hazırlanmasında Kullanılan Kalıp 

 

Darbe dayanımı deneyinde kullanılacak örneklerin hazırlanabilmesi için kalıp 

boşluklarının oluşturulmasında 4x6x50 mm ebadında dikdörtgenler prizması şeklindeki 

elastomerten hazırlanan örnekler kullanıldı (Şekil 3.13).  

 

 

Şekil 3.13 Darbe Dayanımı Deney Örneklerinin Hazırlanmasında Kullanılan Kalıp 
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Akrilik reçine örneklerin hazırlanmasında geleneksel muflamama yöntemi ve bu 

çalışma için oluşturulmuş, kendi bünyesinde yaylı britlere sahip pirinç muflalar 

kullanıldı (Şekil 3.14). 

 

Şekil 3.14 Örneklerinin Hazırlanmasında Kullanılan Pirinç Mufla 

 

Tip II sert alçı (Moldano, Heraus Kulzer, Ltd, Germany) üretici firma 

talimatlarına uygun olarak karıştırıldı. Alçı muflaların alt parçasına dolduruldu ve daha 

sonra dikdörtgenler prizması şeklindeki örnekler alçı üzerine yerleştirildi. Alçı 

sertleştikten sonra alçı yüzeyi 600 Grid’lik zımpara ile zımparalanarak yüzeyin 

pürüzsüz olması sağlandı. Daha sonra alçı yüzeyi aljinat esaslı izolasyon maddesi 

(Isolant Separating Solution, Dentsply Corp., Dentsply, DeTrey, UK) kullanılarak izole 

edildi. Bütün bu işlemlerden sonra muflanın üst parçası yerleştirildi ve sert alçı ile 

doldurulup muflanın üst kapağı kapatılıp, hidrolik prese (Kavo Elektrotechnisches Werk 

GmBH, Germany) alınarak 2 atm basınç altında 2 saat süreyle bekletildi (Şekil 3.15). 
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Şekil 3.15 Muflalama Đşleminde Kullanılan Hidrolik Pres 

 

Muflalama işlemleri tamamlandıktan sonra kalıp boşluklarının deforme 

olmaması için dikdörtgenler prizması şeklindeki örnekler alçı içinden dikkatli bir 

şekilde keskin bir spatül yardımıyla çıkarıldı (Şekil 3.16). 

 

 

Şekil 3.16 Kalıp Boşlukların Hazırlanmasında Kullanılan Örneklerin Mufladaki görünümü 
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Örnek kalıplar çıkarıldıktan sonra muflanın her iki alçı yüzeyi ince bir tabaka 

halinde aljinat esaslı izolasyon maddesi kullanılarak izole edildi.   

Akrilik reçine toz ve likiti üretici firmanın talimatları doğrultusunda 23,4 mg toz 

/ 10 ml likit oranında karıştırılmıştır. Kontrol grubu haricindeki diğer gruplar ise MMA 

içeriğine hacimce %5, %10, %15, %20 ve molekül ağırlığı olarak %10 oranında olmak 

üzere çapraz bağlama ajanı ilave edilmiş likit ile PMMA toz kısım; 23,4 mg toz / 10 ml 

likit oranı olacak şekilde hazırlandı.  

Kontrol gruplarının oluşturulmasında kullanılacak olan monomerler %5 için 0,5 

ml çapraz bağlama ajanı 9,5 ml MMA, %10 için 1 ml çapraz bağlama ajanı 9 ml MMA, 

%15 için 1,5 ml çapraz bağlama ajanı 8,5 ml MMA ve %20 için 2 ml çapraz bağlama 

ajanı 8 ml MMA olacak şekilde hazırlandı.  

Kullandığımız çapraz bağlama ajanların molekül ağırlıklarının farklı olmasından 

dolayı zincir uzunlukları da birbirinden farklıdır. Hacimce kullandığımızda uzun zincirli 

çapraz bağlama ajanının kısa ve düz zincirli çapraz bağlama ajanınına oranla daha az 

bağ oluşturacağı göz önüne alınarak sadece 1 molekül ağırlığınca oluşturduğu etkiyi 

değerlendirmek amacıyla molce %10 oranda çapraz bağlama içeren bir deney grubu da 

oluşturduk. Molekül ağırlığı dikkate alınarak molce %10 oranındaki monomerin 

hazırlanmasında ise; 1 mol çapraz bağlama ajanı 9 mol MMA kullanıldı. Bu oranlara 

göre; 1ml EGDMA- 9 ml MMA, 1,76 ml TEGDMA- 9 ml MMA, 1,9 ml TEGDA- 9 ml 

MMA ve 2,6 ml PEGDMA- 9 ml MMA olmak üzere monomerler hazırlandı. 

Monomer miktarı hassas bir ölçekle ayarlanıp cam bir kaba boşaltıldı. Hassas 

terazide belirtilen miktarda tartılan polimer, monomer içerisine yavaş yavaş, sürekli 

olarak boşaltıldı. Karışım bir dakika boyunca karıştırıldıktan sonra içeriğindeki 

monomerin kaybını engellemek için üzeri cam ile kapatılıp 6 dakikalık hamurlaşma 

süresinin tamamlanması beklendi. Bu sürenin sonunda, daha önceden hazırlanmış mufla 

kalıplarına akrilik hamuru yerleştirildi. Üzeri muflanın diğer parçası ile kapatıldıktan 

sonra mufla hidrolik prese yerleştirilerek 2 atm basınç altında sıkıştırıldı ve 4 saat 

süreyle preste bekletildi. Hidrolik presten alınan muflaların kendi bünyesinde bulunan 

vidaları muflanın yükselmesini engelleyecek şekilde iyice sıkıldı. 
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Polimerizasyon işlemlerinde ısı ile polimerizasyon yöntemi kullanıldı. Örnekler 

üretici firmanın talimatları doğrultusunda içerisinde oda sıcaklığında su bulunan 

polimerizasyon cihazına (Kavo EWL Typ 5506, Kavo Elektronisches Werk GmBH, 

Allgäu, Germany) kondu ve suyun sıcaklığı 70°C olana kadar 30 dakika, 70°C’de 30 

dakika bekletildi ve sonra cihaz 100°C’ye ayarlanarak su kaynadıktan sonra 30 dakika 

süreyle kaynatıldı ve akriliğin polimerize olması sağlandı. Cihaz kapatıldı ve suyu 

soğuyana kadar muflalar su içerisinde bırakıldı (Şekil 3.17).  

 

 

Şekil 3.17 Polimerizasyon Cihazı 
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Araştırmamızda; üç nokta eğme deneyi ve yüzey sertliği deneyleri için 

3,3x10x64 mm ebadında 420 adet ve darbe dayanımı deneyi için ise 6x4x50 mm 

ebadında 210 adet olmak üzere toplam 630 adet örnek hazırlanmıştır (Tablo 3.2).  

Tablo 3.2 Çalışmamızda kullanılan protez kaide polimeri deney grupları 

 

                          

  Malzeme               Gruplar 

Test Yöntemleri ve Örnek Sayısı (n) 

Transvers 
Dayanıklılık  

Darbe Dayanımı Yüzey Sertliği 

Meliodent Kontrol 10 10 10 

 

 

EGDMA 

%5 10 10 10 

%10 10 10 10 

%15 10 10 10 

%20 10 10 10 

Molce %10 10 10 10 

 
 
 
 

TEGDMA 

%5 10 10 10 

%10 10 10 10 

%15 10 10 10 

%20 10 10 10 

Molce %10 10 10 10 

 
 
 
 

TEGDA 

%5 10 10 10 

%10 10 10 10 

%15 10 10 10 

%20 10 10 10 

Molce %10 10 10 10 

 

 

PEGDMA 

%5 10 10 10 

%10 10 10 10 

%15 10 10 10 

%20 10 10 10 

Molce %10 10 10 10 
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Deney örneklerinin tümü, mufladan çıkartıldıktan sonra çapakları temizlenerek 

ve su altında sırasıyla 320, 400 ve 600 Grid’lik zımpara kağıdı ile yüzey pürüzleri 

giderilmiş ve cila pastası ile cilalama işlemi yapılmıştır. Daha sonra bütün örneklerin 

ölçümleri en az üç yerinden kumpas yardımı ile yapılmıştır. Bütün gruplardaki bitmiş 

örnekler standart boyutlarına getirildi. 

3.3. Çalışmamızda Kullanılan Mekanik Testler  

3.3.1. Üç Nokta Eğme Deneyi 

Üç nokta eğme deneyi Đstanbul Teknik Üniversitesi Biyomekanik 

Laboratuvarı’nda bulunan Mini Bionix II cihazında (Mini Bionix II, MTS Systems 

Corporation, Eden Praire, Amerika Birleşik Devletleri) gerçekleştirildi (Şekil 3.18). 

Üç nokta eğme deneyi için 64x10x3,3 mm ebadındaki örnekler International 

Standard Organization (ISO 20795-1:2008) spesifikasyonlarına uygun olarak hazırlandı 

(76).  

 

Şekil 3.18 Üç Nokta Eğme Deneyinde Kullanılan Mini Bionix II Cihazı 
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Üç nokta eğme deneyi için hazırlanan örnekler (Şekil 3.19); 37 ºC’ lik etüvde 

(Memmert Model 600, Schwabach, Germany), distile su içerisinde, 48 saat süreyle 

bekletildi. Deney öncesi distile su içerisinden alınan örnekler 1 saat süreyle oda 

koşullarında bekletildi (ISO 20795-1:2008) (76). 

 

Şekil 3.19 Üç Nokta Eğme Deneyi Đçin Hazırlanan Örnekler 

(a)Meliodent, (b1) %5 EGDMA, (b2) %10 EGDMA, (b3) %15 EGDMA, (b4) %20 EGDMA, (b5) m%10 EGDMA, 
(c1) %5 TEGDMA, (c2) %10 TEGDMA, (c3) %15 TEGDMA, (c4) %20 TEGDMA, (c5) m%10 TEGDMA,           
(d1) %5 TEGDA, (d2) %10 TEGDA, (d3) %15 TEGDA, (d4) %20 TEGDA, (d5) m%10 TEGDA,                            
(e1) %5 PEGDMA, (e2) %10PEGDMA, (e3) %15 PEGDMA,  (e4) %20 PEGDMA, (e5) m%10 PEGDMA 

 

Örnekler birbirinden 50 mm uzaklıkta bulunan, birbirine paralel ve çapı 3,2 mm 

olan silindir destekler üzerine yerleştirildi. Kırıcı uç (kesitinin çapı 3.2 mm), örneğin 

tam ortasına ve doğrultusu düz olacak şekilde cihaza bağlandı (Şekil 3.20). Üç nokta 

eğme deneyinde 500 kilogram’a kadar yükleme kapasitesine sahip olan yük hücresi 

(Load Cell) kullanıldı. Deney sırasında yükleme çubuğunun 5 mm/dk. sabit hız ile 

hareket etmesi sağlandı. Örnekler yükleme yükü altında iken bütün değerler 

bilgisayarda kaydedildi. Kırılma anında maksimum kuvvet ve eğilme mesafesi kayıt 

edilip, yük deformasyon eğrileri çizilip eelastomerlik modülleri ve eğme dayanımları 

bilgisayar programı yardımıyla hesaplandı (Şekil 3.21).  
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Eğme dayanımı ve elastiklik modülü birimi Megapascal (MPa), maksimum 

kuvvet birimi Newton (N) olarak kaydedildi. 

 

Şekil 3.20 Üç Nokta Eğme Deneyi Düzeneği 

 

Şekil 3.21 Üç nokta eğme deneyi verilerinin aktarıldığı bilgisayar programı 
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3.3.2. Darbe Dayanımı Deneyi  

Darbe dayanımı deneyi Đstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı 

Malzemeleri Laboratuvarı’nda yürütüldü. 

Darbe dayanımı deneyi için örnekler, British Standards for the Testing of 

Denture Base Resins (BS 2487: 1989) (27) ve British Standard Specification for 

Orthodontic Resins (BS 6747: 1987) (28) spesifikasyonlarına uygun olarak 50x6x4 mm 

(±0,03 mm) ebadında hazırlandı. 

Darbe dayanımı deneyi için hazırlanan örneklerin 4mm ebatındaki yüzeyine; 0,8 

mm derinliğinde, V şeklinde çentikler açıldı (Şekil 3.22). Çentik açma işlemi Blacks 

Notch Cutter (Model CNB35-001A1, Blacks Equipment Ltd., Doncaster, England) 

cihazında V yüzlü kesici uç (broach) takımı kullanılarak gerçekleştirildi (Şekil 3.23). 

Açılan çentiklerin derinliğinin 0,8 mm olup olmadığı Optik Profil Projektör Cihazı 

(Jena model 1087, Carl Zeiss Jena, Leipzig, Germany) ile 50 kat büyütme kullanılarak 

kontrol edildi (Şekil 3.24).  

 

 

Şekil 3.22 Darbe Dayanımı Deneyi Đçin Hazırlanan Çentikli Örnek 
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Şekil 3.23 Çentik Açma Cihazı  

 

 

Şekil 3.24 Optik Profil Projektör  
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Çentik açma işlemi sonrasında çentik bölgesindeki çapakları temizlenen 

örnekler (Şekil 3.25), 37 ºC’ lik etüvde (Memmert Model 600, Schwabach, Germany), 

distile su içerisinde, 48 saat süreyle bekletildi. Deney öncesi distile su içerisinden alınan 

örnekler 1 saat süreyle oda koşullarında bekletildi. 

Darbe dayanımının belirlenmesinde Charpy tipi darbe test cihazı (Akagün 

Mühendislik, Đstanbul, Türkiye) kullanıldı (Şekil 3.26). Örnekler, sistemde yere paralel 

halde bulunan ve aralarındaki mesafe 40 mm olan iki destek arasındaki hazneye 

yerleştirildi ve 4 J’lük kırma apareyi, tutucu koldan serbest bırakılarak örneğe tam 

çentiğin ortasından darbesı sağlandı (Şekil 3.27).  

Cihazda bulunan göstergeden her bir örnek için karşıt gelen enerji miktarları 

okundu. Daha sonra bu enerji miktarlarından saptanan hava sürtünme değerleri 

çıkarılarak enerji birimleri dönüşümü sağlanıp, örneklerin yüzey alanına bölünerek her 

bir örnek için darbe direnci kJ/m2 cinsinden aşağıdaki formüle göre hesaplandı.   

 

Darbe dayanımı (IS) = EC / (hbA) 

 

Formülde; EC Abzorbe edilen enerji miktarı, bA çentik haricinde kalan örnek 

kalınlığı (4-08=3,2 mm), h ise örnek yüksekliği (6mm)’dir. 
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Şekil 3.25 Darbe Dayanımı Deneyi Đçin Hazırlanan Örnekler 

    (a)Meliodent, (b1) %5 EGDMA, (b2) %10 EGDMA, (b3) %15 EGDMA, (b4) %20 EGDMA, (b5) m%10 EGDMA, 
(c1) %5 TEGDMA, (c2) %10 TEGDMA, (c3) %15 TEGDMA, (c4) %20 TEGDMA, (c5) m%10 TEGDMA,           
(d1) %5 TEGDA, (d2) %10 TEGDA, (d3) %15 TEGDA, (d4) %20 TEGDA, (d5) m%10 TEGDA,                            
(e1) %5 PEGDMA, (e2) %10PEGDMA, (e3) %15 PEGDMA,  (e4) %20 PEGDMA, (e5) m%10 PEGDMA 
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Şekil 3.26 Darbe Dayanımı Deneyinde Kullanılan Charpy Tipi Test Cihazı 

 

 

Şekil 3.27 Darbe Dayanımı Deney Düzeneği 
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3.3.3. Yüzey Sertliği Deneyi 

Yüzey sertliği deneyi Đstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mekanik 

Deneyler Laboratuvarı’nda yürütüldü. 

Yüzey sertliği deneyi için örnek yüzeyinin cila makinesinde kolay 

cilalanabilmesi ve ölçüm yapılacak cihaza uygun olması nedeniyle; 64x10x3,3 mm 

ebadında hazırlanan örnekler çapı 30±2 mm, yüksekliği 20±2 mm olan silindir kalıplar 

içerisine sığacak ebatlarda boyları kısaltıldı. Silindir kalıpların tabanına yerleştirilen 

deney örneğinin üzerine sıvı kıvamda hazırlanan otopolimerizan akrilik döküldü. 

Silindir kalıp içerisinden çıkarılan deney örneğinin yüzeyi öncelikle 320, 400, 600 ve 

1200 Grid’lik zımpara kağıdı ile tekrar zımpalanarak yüzeyin tamamen pürüzsüz olması 

sağlandı ve cila makinesi ile örnek yüzeyi ideal parlaklığa ulaşıncaya kadar cilalama 

işlemi yapıldı. Ölçüm esnasında ölçüm ucunun örnek yüzeyine dik penetre 

olabilmesinin sağlanması ve böylece doğru ölçümlerin yapılabilmesi amacıyla deney 

örneklerinin alt ve üst yüzeyinin birbirine paralel olmasına özellikle dikkat edildi (Şekil 

3.28). 

 

Şekil 3.28 Yüzey Sertliği Deney Örneği 

 

Yüzey sertliği deneyi için hazırlanan örnekler (Şekil 3.29); 37 ºC’ lik etüvde 

(Memmert Model 600, Schwabach, Germany), distile su içerisinde, 48 saat süreyle 

bekletildi. Deney öncesi distile su içerisinden alınan örnekler 1 saat süreyle oda 

koşullarında bekletildi (ISO 20795-1: 2008) (76). 
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Şekil 3.29 Yüzey Sertliği Deneyi Đçin Hazırlanan Örnekler 

(a)Meliodent, (b1) %5 EGDMA, (b2) %10 EGDMA, (b3) %15 EGDMA, (b4) %20 EGDMA, (b5) m%10 EGDMA, 
(c1) %5 TEGDMA, (c2) %10 TEGDMA, (c3) %15 TEGDMA, (c4) %20 TEGDMA, (c5) m%10 TEGDMA,           
(d1) %5 TEGDA, (d2) %10 TEGDA, (d3) %15 TEGDA, (d4) %20 TEGDA, (d5) m%10 TEGDA,                            
(e1) %5 PEGDMA, (e2) %10PEGDMA, (e3) %15 PEGDMA,  (e4) %20 PEGDMA, (e5) m%10 PEGDMA 

 

Yüzey sertliğinin belirlenmesinde Vickers Mikrosertlik Test Cihazı (Shimadzu 

HMV-2L; Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) kullanıldı (Şekil 3.30). Örnekler, cihaza 

konarak öncelikle cihazın mikroskop görüntüsü aktif hale getirildi ve örnek üzerinde 

sertlik ölçücü ucun penetre olacağı yüzeyin net görüntüsü elde edildi. Daha sonra sertlik 

ölçücü uç aktive edilerek örnek yüzeyine uygulayacağı kuvvet 30 sn süreyle 25 gf 

olarak ayarlandı (Şekil 3.31). Cihazın dijital göstergesinden tüm ayarlamalar yapıldıktan 

sonra ölçüm işlemine geçildi (Şekil 3.32).  

Örnek içerisine 30 sn süreyle penetre olan uç cihaz tarafından yukarı çekildi. 

Örnek yüzeyinde sertlik ölçen ucun oluşturmuş olduğu izin geri dönüşümüne izin 

vermeden 30 sn içerisinde örnek yüzeyinde oluşan diagonal şeklin köşegenleri manuel 

olarak mikroskopla bakılarak işaretlendi ve cihaza ölçüm komutu verilerek sertlik 

ölçümü cihaz tarafından gerçekleştirildi. Her bir deney örneğinin 3 noktasından ölçüm 

yapıldı ve 3 ölçümün aritmetik ortalaması alınarak her bir örnek için yüzey sertliği 

verileri kaydedildi.  
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Yüzey sertliği ölçü birimi VHN (Vickers Hardness Number) değeri; 

VHN =  1,8544xP 

         d2 

Formülüne göre hesaplandı. Formülde; P yüzeye uygulanan kuvvet, d ise yüzeye 

uygulanan ucun oluşturduğu diagonal uzunluğudur (Şekil 3.33). 

 

 

Şekil 3.30 Yüzey Sertliği Deneyinde Kullanılan Microsertlik Ölçüm Cihazı 

 

 

Şekil 3.31 Yüzey Sertliği Deney Düzeneği 
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Şekil 3.32 Yüzey Sertliği Deneyi Ölçüm Cihazının Verilerini Gösteren Ekran  

 

 

Şekil 3.33 Yüzey Sertliği Deney Örneğinin Yüzeyinde Oluşan Diagonal  
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3.4. Đstatistiksel Değerlendirme  

Çalışmada elde edilen veriler değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

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

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Aritmetik ortalama, 

Standart sapma, frekans) yanısıra parametik varsayımların sağlanıp sağlanmadığını test 

etmek için Kolmogorov- Smirnov test yapıldı.  

Niceliksel verilerin, üç ve daha fazla bağımsız grubun parametrik test 

varsayımlarının sağlanmaması halinde karşılaştırmasında Kruskal Wallis Testi 

kullanılmıştır. Kruskall Wallis Test sonucunda farklılık çıkması halinde ikili 

karşılaştırmalarda Mann Whitney U Testi kullanılmıştır.  

Niceliksel verilerin, üç ve daha fazla bağımsız grubun parametrik test 

varsayımların sağlanması halinde karşılaştırmasında ANOVA Testi kullanılmıştır. 

ANOVA Test sonucunda farklılık çıkması halinde varyansların eşitlerinin 

sağlanmaması halinde PostHoc TAMHANE testi ile ikili karşılaştırmalar incelenmiştir. 

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

4.1. Eğme Dayanımı Bulguları  

 

Kontrol ve deney gruplarının eğme dayanımı bulgularına ait minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.1’de, bulgulara ait grafik ise 

Şekil 4.1’de gösterilmektedir. 

Tablo 4.1 Gruplara Göre Eğme Dayanımı Bulguları 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

M (Kontrol) 103,26 126,87 117,89 ± 6,680 

%5 EGDMA 87,46 124,69 104,62 ± 11,654 

%10 EGDMA 88,03 120,13 104,72 ± 11,576 

%15 EGDMA 99,45 126,87 112,48 ± 8,941 

%20 EGDMA 76,87 100,79 88,51 ± 7,252 

m %10 EGDMA 88,03 120,13 104,72 ± 11,576 

%5 TEGDMA 78,8 129,88 107,71 ± 15,885 

%10 TEGDMA 101,43 120,75 110,80 ± 6,147 

%15 TEGDMA 84,02 123,81 109,07 ± 16,483 

%20 TEGDMA 101,54 117,65 109,62 ± 5,575 

m %10 TEGDMA 80,05 106,26 97,09 ± 7,857 

%5 TEGDA 81,32 132,26 108,84 ± 13,554 

%10 TEGDA 72,85 120,11 103,33 ± 15,640 

%15 TEGDA 105,14 133,92 122,26 ± 9,051 

%20 TEGDA 85,68 116,57 98,18 ± 10,767 

m %10 TEGDA 76,57 105,94 93,67 ± 8,250 

%5 PEGDMA 83,26 126,08 100,58 ± 15,162 

%10 PEGDMA 85,98 129,35 108,53 ± 12,864 

%15 PEGDMA 71,6 119,6 92,86 ± 13,064 

%20 PEGDMA 92,91 135,86 106,10 ± 11,731 

m %10 PEGDMA 72,96 110,89 93,06 ± 12,481 

a. ANOVA 
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Şekil 4.1 Gruplara Göre Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.1. Kontrol Grubu ile Diğer Çapraz bağlama Ajanı Gruplarının Eğme 
Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

4.1.1.1. Kontrol Grubu ile EGDMA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 EGDMA gruplarının eğme 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.2’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile %5, %10, %15 ve m%10 EGDMA 

grupları eğme dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile %20 EGDMA grubu eğme dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). Kontrol grubu eğme dayanımı değeri %20 EGDMA grubu eğme dayanımı 

değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

Tablo 4.2 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları ve p Değerleri 

 Eğme Dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 103,26 126,87 117,89 ± 6,680 

%5 EGDMA 87,46 124,69 104,62 ± 11,654 

%10 EGDMA 88,03 120,13 104,72 ± 11,576 

%15 EGDMA 99,45 126,87 112,48 ± 8,941 

%20 EGDMA 76,87 100,79 88,51 ± 7,252 

m %10 EGDMA 88,03 120,13 104,72 ± 11,576 

Kontrol-%5 EGDMA 
 

p=0,784 
   

Kontrol-%10 EGDMA 
 

p=0,788 
   

Kontrol-%15 EGDMA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%20 EGDMA 
 

p=0,0001* 
   

Kontrol-m %10 EGDMA 
 

p=0,788 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.2 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.1.2. Kontrol Grubu ile TEGDMA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDMA gruplarının eğme 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.3’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.3’de gösterilmiştir. 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile %5, %10, %15 ve %20 TEGDMA 

grupları Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile m %10 TEGDMA grubu eğme 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu eğme dayanımı değeri m %10 TEGDMA grubu 

eğme dayanımı değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

Tablo 4.3 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları ve p Değerleri 

 Eğme Dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 103,26 126,87 117,89 ± 6,680 

%5 TEGDMA 78,8 129,88 107,71 ± 15,885 

%10 TEGDMA 101,43 120,75 110,80 ± 6,147 

%15 TEGDMA 84,02 123,81 109,07 ± 16,483 

%20 TEGDMA 101,54 117,65 109,62 ± 5,575 

m %10 TEGDMA 80,05 106,26 97,09 ± 7,857 

Kontrol-%5 TEGDMA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%10 TEGDMA 
 

p=0,994 
   

Kontrol-%15 TEGDMA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%20 TEGDMA 
 

p=0,807 
   

Kontrol-m %10 TEGDMA 
 

p=0,001* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.3 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.1.3. Kontrol Grubu ile TEGDA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDA gruplarının eğme 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.4’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.4’de gösterilmiştir. 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile %5, %10 ve %15 TEGDA grupları 

Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile %20 TEGDA grubu eğme dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu eğme dayanımı değeri %20 TEGDA grubu eğme dayanımı değerine göre  anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile m %10 TEGDA grubu eğme dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01).  Kontrol grubu eğme dayanımı değeri m %10 TEGDA grubu eğme dayanımı 

değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir. 

Tablo 4.4 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları ve p Değerleri 

 Eğme Dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 103,26 126,87 117,89 ± 6,680 

%5 TEGDA 81,32 132,26 108,84 ± 13,554 

%10 TEGDA 72,85 120,11 103,33 ± 15,640 

%15 TEGDA 105,14 133,92 122,26 ± 9,051 

%20 TEGDA 85,68 116,57 98,18 ± 10,767 

m %10 TEGDA 76,57 105,94 93,67 ± 8,250 

Kontrol-%5 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%10 TEGDA 
 

p=0,981 
   

Kontrol-%15 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%20 TEGDA 
 

p=0,038* 
   

Kontrol-m %10 TEGDA 
 

p=0,0001* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.4 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.1.4. Kontrol Grubu ile PEGDMA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 PEGDMA gruplarının eğme 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.5’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.5’de gösterilmiştir. 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile %5, %10 ve %20 PEGDMA grupları 

Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05). 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile %15 PEGDMA grubu eğme dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu eğme dayanımı değeri %15 PEGDMA grubu eğme dayanımı değerine göre  

anlamlı düzeyde yüksektir. 

Kontrol grubu eğme dayanımı değeri ile m %10 PEGDMA grubu eğme 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). Kontrol grubu eğme dayanımı değeri m %10 PEGDMA grubu eğme dayanımı 

değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir. 

Tablo 4.5 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları ve p Değerleri 

 Eğme Dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 103,26 126,87 117,89 ± 6,680 

%5 PEGDMA 83,26 126,08 100,58 ± 15,162 

%10 PEGDMA 85,98 129,35 108,53 ± 12,864 

%15 PEGDMA 71,6 119,6 92,86 ± 13,064 

%20 PEGDMA 92,91 135,86 106,10 ± 11,731 

m %10 PEGDMA 72,96 110,89 93,06 ± 12,481 

Kontrol-%5 PEGDMA 
 

p=0,721 
   

Kontrol-%10 PEGDMA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%15 PEGDMA 
 

p=0,023* 
   

Kontrol-%20 PEGDMA 
 

p=0,959 
   

Kontrol-m %10 PEGDMA 
 

p=0,016* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.5 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.2. Çapraz bağlama Ajanlarının Eğme Dayanımı Bulgularının Grup Đçi 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının grup içi eğme dayanımı bulgularına ait p değerleri Tablo 

4.6’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.6 Eğme Dayanımı Bulgularının Grup Đçi Değerlendirilmesine ait p Değerleri 

 Eğme Dayanımı (p) 

%5-

%10  

%5-

%15 

%5-

%20 

%5-

m%10 

%10-

%15 

%10-

%20 

%10-

m%10 

%15-

%20 

%15-

m%10 

%20-

m%10 

EGDMA 1,000 1,000 0,354 1,000 1,000 0,329 1,000 0,001* 1,000 0,329 

TEGDMA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,088 1,000 1,000 0,1530 

TEGDA 1,000 0,984 1,000 0,838 0,647 1,000 1,000 0,009* 0,0001* 1,000 

PEGDMA 1,000 1,000 1,000 1,000 0,954 1,000 0,946 0,998 1,000 0,997 

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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4.1.2.1. EGDMA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %10 EGDMA, %15 EGDMA, %20 EGDMA ve m %10 EGDMA 

gruplarının eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.6’da gösterilmektedir.  

%15 EGDMA grubu eğme dayanımı değeri ile %20 EGDMA grubu eğme 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 EGDMA grubu eğme dayanımı değeri %20 EGDMA 

grubu eğme dayanımı değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir. EGDMA grubu grup 

içi diğer ikili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 

4.6). 

 

 

Şekil 4.6 EGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.2.2. TEGDMA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDMA, %10 TEGDMA, %15 TEGDMA, %20 TEGDMA ve m %10 

TEGDMA gruplarının eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.7’de 

gösterilmektedir.  

TEGDMA grubu grup içi ikili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.6). 

 

 

Şekil 4.7 TEGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.2.3. TEGDA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDA, %10 TEGDA, %15 TEGDA, %20 TEGDA ve m %10 TEGDA 

gruplarının eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.8’de gösterilmektedir.  

%15 TEGDA grubu eğme dayanımı değeri ile %20 TEGDA grubu eğme 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 TEGDA grubu eğme dayanımı değeri %20 TEGDA 

grubu eğme dayanımı değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir. 

%15 TEGDA grubu eğme dayanımı değeri ile m %10 TEGDA grubu eğme 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 TEGDA grubu eğme dayanımı değeri m %10 TEGDA 

grubu eğme dayanımı değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir. 

TEGDA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.6). 

 

 

Şekil 4.8 TEGDA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.2.4. PEGDMA grubu Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 PEGDMA, %10 PEGDMA, %15 PEGDMA, %20 PEGDMA ve m %10 

PEGDMA gruplarının eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.9’da 

gösterilmektedir.  

PEGDMA grubu grup içi ikili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.6). 

 

 

Şekil 4.9 PEGDMA Grubu Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.3. Grupların Yüzde (%) Esas Alınarak Eğme Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının yüzde (%) esas alınarak yapılan eğme dayanımı bulgularına 

ait p değerleri Tablo 4.7’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.7 Grupların Yüzde (%) Olarak Eğme Dayanımı Bulguları 

Eğme Dayanımı 

 EGDMA-

TEGDMA 

EGDMA-

TEGDA 

EGDMA-

PEGDMA 

TEGDMA-

TEGDA 

TEGDMA-

PEGDMA 

TEGDA-

PEGDMA 

%5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

%10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

%15 1,000 0,996 0,228 1,000 0,996 0,005* 

%20 0,0001* 0,999 0,203 0,883 1,000 1,000 

m%10 1,000 0,996 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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4.1.3.1. Grupların %5 Orandaki Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının eğme 

dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.10’da gösterilmektedir.  

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının eğme 

dayanımı bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.7). 

 

 

Şekil 4.10 Grupların %5 Orandaki Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.3.2. Grupların %10 Orandaki Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%10 EGDMA ; %10 PEGDMA;  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.11’de gösterilmektedir.  

%10 EGDMA ; %10 PEGDMA;  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

eğme dayanımı bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.7). 

 

 

Şekil 4.11 Grupların %10 Orandaki Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.3.3. Grupların %15 Orandaki Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%15 EGDMA ; %15 PEGDMA;  %15 TEGDA ve %15 TEGDMA gruplarının 

eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.12’de gösterilmektedir.  

%15 TEGDA grubu eğme dayanımı değeri ile %15 PEGDMA grubu eğme 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 TEGDA grubu eğme dayanımı değeri %15 PEGDMA 

grubu eğme dayanımı değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.7). 

 %15 orandaki grupların eğme dayanımı bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.7). 

 

 

Şekil 4.12 Grupların %15 Orandaki Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.3.4. Grupların %20 Orandaki Eğme Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%20 EGDMA ; %20 PEGDMA;  %20 TEGDA ve %20 TEGDMA gruplarının 

eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.13’de gösterilmektedir.  

%20 EGDMA grubu eğme dayanımı değeri ile %20 TEGDMA grubu eğme 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %20 EGDMA grubu eğme dayanımı değeri %20 TEGDMA 

grubu eğme dayanımı değerine göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.7). 

%20 orandaki grupların eğme dayanımı bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.7). 

 

 

Şekil 4.13 Grupların %20 Orandaki Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.1.3.5. Grupların Molekül Ağırlığı Olarak %10 Orandaki Eğme Dayanımı 
Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

m%10 EGDMA, m%10 PEGDMA,  m%10 TEGDA ve m%10 TEGDMA 

gruplarının eğme dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.14’de gösterilmektedir.  

m%10 EGDMA, m%10 PEGDMA, m%10 TEGDA ve m%10 TEGDMA 

gruplarının eğme dayanımı bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.7). 

 

 

Şekil 4.14 Grupların m%10 Orandaki Eğme Dayanımı Bulguları 
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4.2. Elastiklik Modülü Bulguları 

Kontrol ve deney gruplarının elastiklik modülü bulgularına   ait minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.8’de, bulgulara ait grafik ise 

Şekil 4.15’de gösterilmektedir. 

Tablo 4.8 Gruplara Göre Elastiklik Modülü Bulguları 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

M 3175,89 3507,23 3374,13 ± 108,370 

%5 EGDMA 2759,3 3459,15 3196,41 ± 209,310 

%10 EGDMA 2892 3551,37 3189,32 ± 240,757 

%15 EGDMA 3088,62 3674,23 3378,06 ± 195,915 

%20 EGDMA 2063,26 3405,67 2721,90 ± 368,983 

m %10 EGDMA 2892 3551,37 3189,32 ± 240,757 

%5 TEGDMA 2613,67 3581,12 3182,07 ± 388,092 

%10 TEGDMA 2952,61 3451,24 3193,30 ± 155,631 

%15 TEGDMA 2364,64 3645,38 3235,03 ± 439,363 

%20 TEGDMA 2968,07 3494,14 3157,30 ± 167,349 

m %10 TEGDMA 2103,71 2980,18 2691,71 ± 251,567 

%5 TEGDA 2901,01 3726,82 3288,76 ± 228,717 

%10 TEGDA 2433,04 3323,2 3033,73 ± 285,522 

%15 TEGDA 2832,51 3470,17 3334,06 ± 188,939 

%20 TEGDA 2247,67 3335,02 2963,93 ± 330,215 

m %10 TEGDA 2410,2 3372,46 2908,15 ± 329,223 

%5 PEGDMA 2774,54 3405,48 3179,54 ± 167,796 

%10 PEGDMA 2702,49 3570,64 3190,05 ± 310,729 

%15 PEGDMA 1939,5 3261,62 2699,19 ± 412,407 

%20 PEGDMA 2376,42 3178,15 2811,04 ± 269,901 

m %10 PEGDMA 2220,36 3109,64 2592,52 ± 299,765 
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Şekil 4.15 Gruplara Göre Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.1. Kontrol Grubu ile Diğer Çapraz bağlama Ajanı Gruplarının Elastiklik 
Modülü Bulgularının  Değerlendirilmesi 

4.2.1.1. Kontrol Grubu ile EGDMA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının  
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 EGDMA gruplarının elastiklik 

modülü bulgularına   ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.9’da bulgulara ait grafik ise Şekil 4.16’da gösterilmiştir.  

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %10, %15 ve m%10 EGDMA 

grupları Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.9). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri ile %5 EGDMA grubu elastiklik modülü 

değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu elastiklik modülü değeri  %5 EGDMA grubu elastiklik modülü değerine göre 

anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.9). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri ile %20 EGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri %20 EGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.9). 

Tablo 4.9 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 

 Elastiklik Modülü 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 3175,89 3507,23 3374,13 ± 108,370 

%5 EGDMA 2759,3 3459,15 3196,41 ± 209,310 

%10 EGDMA 2892 3551,37 3189,32 ± 240,757 

%15 EGDMA 3088,62 3674,23 3378,06 ± 195,915 

%20 EGDMA 2063,26 3405,67 2721,90 ± 368,983 

m %10 EGDMA 2892 3551,37 3189,32 ± 240,757 

Kontrol-%5 EGDMA 
 

p=0,034* 
   

Kontrol-%10 EGDMA 
 

p=0,121 
   

Kontrol-%15 EGDMA  
p=0,970 

   

Kontrol-%20 EGDMA 
 

p=0,001* 
   

Kontrol-m %10 EGDMA 
 

p=0,121 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.16 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.1.2. Kontrol Grubu ile TEGDMA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının  
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularına   ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri ile p değerleri Tablo 4.10’da bulgulara ait grafik ise Şekil 4.17’de 

gösterilmiştir.  

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %5 ve %15 TEGDMA grupları 

Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.10). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %10 TEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  %10 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri 

ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.10). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 TEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  %20 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.10). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 TEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  m %10 TEGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 



 91

Tablo 4.10 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 

 Elastiklik Modülü 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 3175,89 3507,23 3374,13 ± 108,370 

%5 TEGDMA 2613,67 3581,12 3182,07 ± 388,092 

%10 TEGDMA 2952,61 3451,24 3193,30 ± 155,631 

%15 TEGDMA 2364,64 3645,38 3235,03 ± 439,363 

%20 TEGDMA 2968,07 3494,14 3157,30 ± 167,349 

m %10 TEGDMA 2103,71 2980,18 2691,71 ± 251,567 

Kontrol-%5 TEGDMA 
 

p=0,677 
   

Kontrol-%10 TEGDMA 
 

p=0,019* 
   

Kontrol-%15 TEGDMA 
 

p=0,821 
   

Kontrol-%20 TEGDMA 
 

p=0,008* 
   

Kontrol-m %10 TEGDMA 
 

p=0,0001* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 

 

 

 

Şekil 4.17 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.1.3. Kontrol Grubu ile TEGDA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının  
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDA gruplarının elastiklik 

modülü bulgularına   ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.11’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.18’de gösterilmiştir.  

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %5 ve %15 TEGDA grupları 

Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.11). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %10 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  %10 TEGDA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.11). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  %20 TEGDA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.11). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  m %10 TEGDA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.11). 
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Tablo 4.11 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 

 Elastiklik Modülü 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 3175,89 3507,23 3374,13 ± 108,370 

%5 TEGDA 2901,01 3726,82 3288,76 ± 228,717 

%10 TEGDA 2433,04 3323,2 3033,73 ± 285,522 

%15 TEGDA 2832,51 3470,17 3334,06 ± 188,939 

%20 TEGDA 2247,67 3335,02 2963,93 ± 330,215 

m %10 TEGDA 2410,2 3372,46 2908,15 ± 329,223 

Kontrol-%5 TEGDA 
 

p=0,151 
   

Kontrol-%10 TEGDA 
 

p=0,002* 
   

Kontrol-%15 TEGDA 
 

p=0,762 
   

Kontrol-%20 TEGDA 
 

p=0,001* 
   

Kontrol-m %10 TEGDA 
 

p=0,001* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.    * p≤0.05 

 

 

 

Şekil 4.18 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.1.4. Kontrol Grubu ile PEGDMA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının  
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 PEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularına   ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri ile p değerleri Tablo 4.12’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.19’da 

gösterilmiştir.  

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %10 PEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05) (Tablo 4.12). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %5 PEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  %5 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.12). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %15 PEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  %15 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.12). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 PEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  %20 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.12). 

Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 PEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu elastiklik modülü değeri  m %10 PEGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.12). 
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Tablo 4.12 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 

 Elastiklik Modülü 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 3175,89 3507,23 3374,13 ± 108,370 

%5 PEGDMA 2774,54 3405,48 3179,54 ± 167,796 

%10 PEGDMA 2702,49 3570,64 3190,05 ± 310,729 

%15 PEGDMA 1939,5 3261,62 2699,19 ± 412,407 

%20 PEGDMA 2376,42 3178,15 2811,04 ± 269,901 

m %10 PEGDMA 2220,36 3109,64 2592,52 ± 299,765 

Kontrol-%5 PEGDMA 
 

p=0,004* 
   

Kontrol-%10 PEGDMA 
 

p=0,226 
   

Kontrol-%15 PEGDMA 
 

p=0,0001* 
   

Kontrol-%20 PEGDMA 
 

p=0,0001* 
   

Kontrol-m %10 PEGDMA 
 

p=0,0001* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 

 

 

 

Şekil 4.19 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.2. Çapraz bağlama Ajanlarının Elastiklik Modülü Bulgularının  Grup Đçi 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının grup içi elastiklik modülü bulgularına   ait p değerleri Tablo 

4.13’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.13 Elastiklik Modülü Bulgularının Grup Đçi Değerlendirilmesi 

 Elastiklik Modülü 

%5-

%10  

%5-

%15 

%5-

%20 

%5-

m%10 

%10-

%15 

%10-

%20 

%10-

m%10 

%15-

%20 

%15-

m%10 

%20-

m%10 

EGDMA 0,940 0,096 0,003* 0,940 0,112 0,003* 1,000 0,001* 0,112 0,003* 

TEGDMA 0,705 0,762 0,597 0,016* 0,257 0,450 0,0001* 0,226 0,011* 0,0001* 

TEGDA 0,028* 0,290 0,011* 0,013* 0,004* 0,545 0,326 0,002* 0,003* 0,762 

PEGDMA 0,545 0,007* 0,002* 0,0001* 0,008* 0,013* 0,001* 0,496 0,450 0,096 

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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4.2.2.1. EGDMA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının  Değerlendirilmesi 

%5 EGDMA, %10 EGDMA, %15 EGDMA, %20 EGDMA ve m %10 EGDMA 

gruplarının elastiklik modülü bulgularına   ait grafik Şekil 4.20’de gösterilmektedir.  

%5 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 EGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %5 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  %20 EGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 EGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  %20 EGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%15 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 EGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  %20 EGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%20 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 EGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %20 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  m %10 

EGDMA grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 

4.13). 

EGDMA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda elastiklik modülleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.13). 
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Şekil 4.20 EGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.2.2. TEGDMA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının  Değerlendirilmesi 

%5 TEGDMA, %10 TEGDMA, %15 TEGDMA, %20 TEGDMA ve m %10 

TEGDMA gruplarının elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.21’de 

gösterilmektedir.  

%5 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %5 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri m %10 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%10 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %10 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri m %10 

TEGDMA grubu elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.13). 

%15 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %15 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri m %10 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%20 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %20 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri m %10 

TEGDMA grubu elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.13). 

TEGDMA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.13). 
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Şekil 4.21 TEGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.2.3. TEGDA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının Değerlendirilmesi 

%5 TEGDA, %10 TEGDA, %15 TEGDA, %20 TEGDA ve m %10 TEGDA 

gruplarının elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.22’de gösterilmektedir.  

%5 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri ile %10 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

%5 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri %10 TEGDA grubu elastiklik modülü 

değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%5 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri ile %20 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

%5 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri %20 TEGDA grubu elastiklik modülü 

değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%5 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

%5 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri  m %10 TEGDA grubu elastiklik modülü 

değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%10 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri  ile %15 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %10 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri %15 TEGDA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.13). 

%15 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri ile %20 TEGDA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri %20 TEGDA 

grubu elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%15 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 TEGDA grubu 

elastiklik modülü değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri m %10 TEGDA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

TEGDA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.13). 
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Şekil 4.22 TEGDA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.2.4. PEGDMA grubu Elastiklik Modülü Bulgularının Değerlendirilmesi 

%5 PEGDMA, %10 PEGDMA, %15 PEGDMA, %20 PEGDMA ve m %10 

PEGDMA gruplarının elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.23’de 

gösterilmektedir.  

%5 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile %15 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %5 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri  %15 PEGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%5 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile %20 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %5 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri  %20 PEGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%5 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %5 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri  m %10 

PEGDMA grubu elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.13). 

%10 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile %15 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %10 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri %15 

PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.13). 

%10 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile %20 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %10 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri %20 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.13). 

%10 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile m %10 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %10 PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri m %10 

PEGDMA grubu elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.13). 
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PEGDMA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.13). 

 

 

Şekil 4.23 PEGDMA Grubu Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.3. Grupların Yüzde (%) Esas Alınarak Elastiklik Modülü Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının yüzde (%) esas alınarak yapılan elastiklik modülü bulgularına 

ait p değerleri Tablo 4.14’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.14 Grupların Yüzde (%) Olarak Elastiklik Modülü Bulguları 

                 Elastiklik Modülü 

 EGDMA-

TEGDMA 

EGDMA-

TEGDA 

EGDMA-

PEGDMA 

TEGDMA-

TEGDA 

TEGDMA-

PEGDMA 

TEGDA-

PEGDMA 

%5 0,650 0,364 0,597 0,705 0,705 0,112 

%10 0,821 0,364 0,880 0,257 0,705 0,326 

%15 0,880 0,940 0,001* 0,597 0,016* 0,0001* 

%20 0,002* 0,112 0,545 0,257 0,008* 0,151 

m%10 0,0001* 0,049* 0,001* 0,174 0,226 0,041* 

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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4.2.3.1. Grupların %5 Orandaki Elastiklik Modülü Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.24’de gösterilmektedir.  

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.14). 

 

 

Şekil 4.24 Grupların %5 Orandaki Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.3.2. Grupların %10 Orandaki Elastiklik Modülü Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

%10 EGDMA, %10 PEGDMA,  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.25’de gösterilmektedir.  

%10 EGDMA, %10 PEGDMA,  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.14). 

 

 

Şekil 4.25 Grupların %10 Orandaki Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.3.3. Grupların %15 Orandaki Elastiklik Modülü Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

%15 EGDMA, %15 PEGDMA,  %15 TEGDA ve %15 TEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.26’da gösterilmektedir.  

%15 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile %15 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri %15 PEGDMA 

grubu elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.14). 

%15 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ile %15 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %15 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri %15 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.14). 

%15 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri ile %15 PEGDMA grubu elastiklik 

modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri %15 PEGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.14). 

%15 orandaki grupların elastiklik modülü bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.14). 

 

Şekil 4.26 Grupların %15 Orandaki Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.3.4. Grupların %20 Orandaki Elastiklik Modülü Bulgularının  
Değerlendirilmesi 

%20 EGDMA, %20 PEGDMA,  %20 TEGDA ve %20 TEGDMA gruplarının 

elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.27’de gösterilmektedir.  

%20 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %20 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  %20 TEGDMA 

grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.14). 

%20 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile %20 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %20 TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri  %20 

PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.14). 

%20 orandaki grupların elastiklik modülü bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.14). 

 

 

Şekil 4.27 Grupların %20 Orandaki Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.2.3.5. Grupların Molekül Ağırlığı Olarak %10 Orandaki Elastiklik Modülü 
Bulgularının  Değerlendirilmesi 

m %10 EGDMA, m %10 PEGDMA,  m %10 TEGDA ve m %10 TEGDMA 

gruplarının elastiklik modülü bulgularına ait grafik Şekil 4.28’de gösterilmektedir.  

m %10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 TEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). m %10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  m %10 

TEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.14). 

m %10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 TEGDA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). m %10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  m %10 TEGDA grubu 

elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.14). 

m %10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). m %10 EGDMA grubu elastiklik modülü değeri  m %10 

PEGDMA grubu elastiklik modülü değeri ne göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 

4.14). 

m %10 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri  ile m %10 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değeri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). m %10 TEGDA grubu elastiklik modülü değeri  m %10 PEGDMA grubu 

elastiklik modülü değerine göre anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.14). 

m %10 orandaki grupların elastiklik modülü bulgularının  diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.14). 
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Şekil 4.28 Grupların m%10 Orandaki Elastiklik Modülü Bulguları 
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4.3. Maksimum Kuvvet Bulguları 

Kontrol ve deney gruplarının maksimum kuvvet bulgularına ait minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.15’de, bulgulara ait grafik ise 

Şekil 4.29’da gösterilmektedir. 

Tablo 4.15 Gruplara Göre Maksimum Kuvvet Bulguları 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

M (Kontrol) 149,93 208,93 184,91 ± 18,915 

%5 EGDMA 126,99 181,05 151,90 ± 16,922 

 %10 EGDMA 127,82 174,43 152,05 ± 16,808 

%15 EGDMA 144,4 184,22 163,32 ± 12,983 

%20 EGDMA 111,62 146,34 128,52 ± 10,530 

m %10 EGDMA 127,82 174,43 152,05 ± 16,808 

%5 TEGDMA 114,41 188,58 156,40 ± 23,065 

%10 TEGDMA 147,27 175,34 160,88 ± 8,925 

%15 TEGDMA 122 179,77 158,36 ± 23,933 

%20 TEGDMA 147,44 170,82 159,18 ± 8,095 

m %10 TEGDMA 116,23 154,29 140,98 ± 11,408 

%5 TEGDA 118,07 192,05 158,03 ± 19,681 

%10 TEGDA 105,78 174,39 150,03 ± 22,709 

%15 TEGDA 152,66 194,46 177,52 ± 13,143 

%20 TEGDA 124,4 169,26 142,56 ± 15,633 

m %10 TEGDA 111,17 153,83 136,00 ± 11,979 

%5 PEGDMA 120,9 183,07 146,05 ± 22,015 

%10 PEGDMA 124,85 187,82 157,58 ± 18,678 

%15 PEGDMA 103,97 173,66 134,83 ± 18,969 

%20 PEGDMA 127,97 160,01 147,13 ± 10,242 

m %10 PEGDMA 105,94 161,01 135,12 ± 18,123 
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Şekil 4.29 Gruplara Göre Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.1. Kontrol Grubu ile Diğer Çapraz bağlama Ajanı Gruplarının Maksimum 
Kuvvet Bulgularının Değerlendirilmesi 

4.3.1.1. Kontrol Grubu ile EGDMA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 EGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri ile p değerleri Tablo 4.16’da bulgulara ait grafik ise Şekil 4.30’da 

gösterilmiştir.  

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %5, %10, %15 ve m%10 EGDMA 

grupları Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.16). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %20 EGDMA grubu maksimum 

kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri %20 EGDMA grubu 

maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.16). 

 

Tablo 4.16 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 

 Maksimum Kuvvet 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 149,93 208,93 184,91 ± 18,915 

%5 EGDMA 126,99 181,05 151,90 ± 16,922 

%10 EGDMA 127,82 174,43 152,05 ± 16,808 

%15 EGDMA 144,4 184,22 163,32 ± 12,983 

%20 EGDMA 111,62 146,34 128,52 ± 10,530 

m %10 EGDMA 127,82 174,43 152,05 ± 16,808 

Kontrol-%5 EGDMA 
 

p=0,131 
   

Kontrol-%10 EGDMA 
 

p=0,133 
   

Kontrol-%15 EGDMA 
 

p=0,849 
   

Kontrol-%20 EGDMA 
 

p=0,0001* 
   

Kontrol-m %10 EGDMA 
 

p=0,133 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.30 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.1.2. Kontrol Grubu ile TEGDMA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri ile p değerleri Tablo 4.17’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.31’de 

gösterilmiştir.  

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %5, %10, %15 ve %20 TEGDMA 

grupları Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.17). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile m %10 TEGDMA grubu maksimum 

kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri m %10 TEGDMA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.17). 

 

Tablo 4.17 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 

 Maksimum Kuvvet 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 149,93 208,93 184,91 ± 18,915 

%5 TEGDMA 114,41 188,58 156,40 ± 23,065 

%10 TEGDMA 147,27 175,34 160,88 ± 8,925 

%15 TEGDMA 122 179,77 158,36 ± 23,933 

%20 TEGDMA 147,44 170,82 159,18 ± 8,095 

m %10 TEGDMA 116,23 154,29 140,98 ± 11,408 

Kontrol-%5 TEGDMA 
 

p=0,796 
   

Kontrol-%10 TEGDMA 
 

p=0,480 
   

Kontrol-%15 TEGDMA 
 

p=0,943 
   

Kontrol-%20 TEGDMA 
 

p=0,323 
   

Kontrol-m %10 TEGDMA 
 

p=0,003* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.31 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.1.3. Kontrol Grubu ile TEGDA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri ile p değerleri Tablo 4.18’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.32’de 

gösterilmiştir.  

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %5, %10 ve %15 TEGDA grupları 

maksimum kuvvet değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.18). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %20 TEGDA grubu maksimum 

kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri %20 TEGDA grubu 

maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.18). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile m %10 TEGDA grubu maksimum 

kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri m %10 TEGDA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.18). 

Tablo 4.18 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 

 Maksimum Kuvvet 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 149,93 208,93 184,91 ± 18,915 

%5 TEGDA 118,07 192,05 158,03 ± 19,681 

%10 TEGDA 105,78 174,39 150,03 ± 22,709 

%15 TEGDA 152,66 194,46 177,52 ± 13,143 

%20 TEGDA 124,4 169,26 142,56 ± 15,633 

m %10 TEGDA 111,17 153,83 136,00 ± 11,979 

Kontrol-%5 TEGDA 
 

p=0,718 
   

Kontrol-%10 TEGDA 
 

p=0,286 
   

Kontrol-%15 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%20 TEGDA 
 

p=0,008* 
   

Kontrol-m %10 TEGDA 
 

p=0,001* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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Şekil 4.32 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120

4.3.1.4. Kontrol Grubu ile PEGDMA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 PEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma 

değerleri ile p değerleri Tablo 4.19’da bulgulara ait grafik ise Şekil 4.33’de 

gösterilmiştir.  

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %5 ve %10 PEGDMA grupları 

Elastiklik modülü değerleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.19). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %15 PEGDMA grubu maksimum 

kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri %15 PEGDMA grubu 

maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.19). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile %20 PEGDMA grubu maksimum 

kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri %20 PEGDMA grubu maksimum kuvvet 

değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.19). 

Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri ile m %10 PEGDMA grubu maksimum 

kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). Kontrol grubu maksimum kuvvet değeri m %10 PEGDMA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.19). 
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Tablo 4.19 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 

 Maksimum Kuvvet 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 149,93 208,93 184,91 ± 18,915 

%5 PEGDMA 120,9 183,07 146,05 ± 22,015 

%10 PEGDMA 124,85 187,82 157,58 ± 18,678 

%15 PEGDMA 103,97 173,66 134,83 ± 18,969 

%20 PEGDMA 127,97 160,01 147,13 ± 10,242 

m %10 PEGDMA 105,94 161,01 135,12 ± 18,123 

Kontrol-%5 PEGDMA 
 

p=0,104 
   

Kontrol-%10 PEGDMA 
 

p=0,607 
   

Kontrol-%15 PEGDMA 
 

p=0,003* 
   

Kontrol-%20 PEGDMA 
 

p=0,015* 
   

Kontrol-m %10 PEGDMA 
 

p=0,002* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 

 

 

Şekil 4.33 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.2. Çapraz bağlama Ajanlarının Maksimum Kuvvet Bulgularının Grup Đçi 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının grup içi maksimum kuvvet bulgularına ait p değerleri Tablo 

4.20’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.20 Maksimum Kuvvet Bulgularının Grup Đçi Değerlendirilmesi 

 Maksimum Kuvvet (p) 

%5-

%10  

%5-

%15 

%5-

%20 

%5-

m%10 

%10-

%15 

%10-

%20 

%10-

m%10 

%15-

%20 

%15-

m%10 

%20-

m%10 

EGDMA 1,000 1,000 0,354 1,000 1,000 0,329 1,000 0,001* 1,000 0,329 

TEGDMA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,088 1,000 1,000 0,153 

TEGDA 1,000 0,984 1,000 0,838 0,647 1,000 1,000 0,009* 0,0001* 1,000 

PEGDMA 1,000 1,000 1,000 1,000 0,954 1,000 0,946 1,000 1,000 1,000 

Mann Whitney U test kullanıldı.  * p≤0.05 
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4.3.2.1. EGDMA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %10 EGDMA, %15 EGDMA, %20 EGDMA ve m %10 EGDMA 

gruplarının maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.34’de gösterilmektedir.  

%15 EGDMA grubu maksimum kuvvet değeri ile %20 EGDMA grubu 

maksimum kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 EGDMA grubu maksimum kuvvet değeri %20 EGDMA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.20). 

EGDMA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda maksimum kuvvet 

bulguları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.20). 

 

 

Şekil 4.34 EGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.2.2. TEGDMA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDMA, %10 TEGDMA, %15 TEGDMA, %20 TEGDMA ve m %10 

TEGDMA gruplarının maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.35’de 

gösterilmektedir.  

TEGDMA grubu grup içi tüm ikili karşılaştırmalarda maksimum kuvvet 

bulguları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.20). 

 

 

Şekil 4.35 TEGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.2.3. TEGDA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDA, %10 TEGDA, %15 TEGDA, %20 TEGDA ve m %10 TEGDA 

gruplarının maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.36’da gösterilmektedir.  

%15 TEGDA grubu maksimum kuvvet değeri ile %20 TEGDA grubu 

maksimum kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. (p<0,01) %15 TEGDA grubu maksimum kuvvet değeri %20 TEGDA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.20). 

%15 TEGDA grubu maksimum kuvvet değeri ile m %10 TEGDA grubu 

maksimum kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. (p<0,01) %15 TEGDA grubu maksimum kuvvet değeri m %10 TEGDA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.20). 

TEGDMA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda maksimum kuvvet 

bulguları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.20). 

 

 

Şekil 4.36 TEGDA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.2.4. PEGDMA grubu Maksimum Kuvvet Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 PEGDMA, %10 PEGDMA, %15 PEGDMA, %20 PEGDMA ve m %10 

PEGDMA gruplarının maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.37’de 

gösterilmektedir.  

PEGDMA grubu grup içi tüm ikili karşılaştırmalarda maksimum kuvvet 

bulguları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.20). 

 

 

Şekil 4.37 PEGDMA Grubu Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.3. Grupların Yüzde (%) Esas Alınarak Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının yüzde (%) esas alınarak yapılan maksimum kuvvet 

bulgularına ait p değerleri Tablo 4.21’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.21 Grupların Yüzde (%) Olarak Maksimum Kuvvet Bulguları 

Maksimum Kuvvet (p) 

 EGDMA-

TEGDMA 

EGDMA-

TEGDA 

EGDMA-

PEGDMA 

TEGDMA-

TEGDA 

TEGDMA-

PEGDMA 

TEGDA-

PEGDMA 

%5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

%10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

%15 1,000 0,996 0,228 1,000 0,996 0,005* 

%20 0,0001* 0,999 0,160 0,883 0,867 1,000 

m%10 1,000 0,996 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

4.3.3.1. Grupların %5 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.38’de gösterilmektedir.  

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.21). 

 

 

Şekil 4.38 Grupların %5 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.3.2. Grupların %10 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

%10 EGDMA, %10 PEGDMA,  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.39’da gösterilmektedir.  

%10 EGDMA, %10 PEGDMA,  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.21). 

 

 

Şekil 4.39 Grupların %10 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.3.3. Grupların %15 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

%15 EGDMA, %15 PEGDMA,  %15 TEGDA ve %15 TEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.40’da gösterilmektedir.  

%15 TEGDA grubu maksimum kuvvet değeri ile %15 PEGDMA grubu 

maksimum kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %15 TEGDA grubu maksimum kuvvet değeri %15 PEGDMA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.21). 

%15 orandaki grupların maksimum kuvvet bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.21). 

 

 

Şekil 4.40 Grupların %15 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.3.4. Grupların %20 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

%20 EGDMA, %20 PEGDMA,  %20 TEGDA ve %20 TEGDMA gruplarının 

maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.41’de gösterilmektedir.  

%20 EGDMA grubu maksimum kuvvet değeri ile %20 TEGDMA grubu 

maksimum kuvvet değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %20 EGDMA grubu maksimum kuvvet değeri %20 TEGDMA 

grubu maksimum kuvvet değerine göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.21) 

%20 orandaki grupların maksimum kuvvet bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.21). 

 

 

Şekil 4.41 Grupların %20 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.3.3.5. Grupların Molekül Ağırlığı Olarak %10 Orandaki Maksimum Kuvvet 
Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

m %10 EGDMA, m %10 PEGDMA,  m %10 TEGDA ve m %10 TEGDMA 

gruplarının maksimum kuvvet bulgularına ait grafik Şekil 4.42’de gösterilmektedir.  

m %10 EGDMA, m %10 PEGDMA,  m %10 TEGDA ve m %10 TEGDMA 

gruplarının maksimum kuvvet bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.21). 

 

 

Şekil 4.42 Grupların m%10 Orandaki Maksimum Kuvvet Bulguları 
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4.4. Darbe Dayanımı Bulguları 

Kontrol ve deney gruplarının darbe dayanımı bulgularına ait minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.22’de, bulgulara ait grafik ise 

Şekil 4.43’de gösterilmektedir. 

Tablo 4.22 Gruplara Göre Darbe Dayanımı Bulguları 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

M (Kontrol) 5,62 6,89 6,49 ± 0,384 

%5 EGDMA 5,62 6,44 6,11 ± 0,279 

%10 EGDMA 5,62 7,05 6,28 ± 0,438 

%15 EGDMA 5,11 6,49 5,88 ± 0,383 

%20 EGDMA 5,62 6,38 5,95 ± 0,231 

m %10 EGDMA 5,62 7,05 6,28 ± 0,438 

%5 TEGDMA 5,36 6,54 6,10 ± 0,357 

%10 TEGDMA 5,72 7,92 6,36 ± 0,621 

%15 TEGDMA 5,36 7,41 6,32 ± 0,594 

%20 TEGDMA 5,31 6,84 6,14 ± 0,606 

m %10 TEGDMA 5,82 6,89 6,25 ± 0,321 

%5 TEGDA 5,82 6,74 6,18 ± 0,289 

%10 TEGDA 5,77 6,38 6,00 ± 0,193 

%15 TEGDA 5,36 6,54 6,07 ± 0,426 

%20 TEGDA 5,72 6,13 5,93 ± 0,112 

m %10 TEGDA 5,11 6,38 5,80 ± 0,373 

%5 PEGDMA 5,62 6,89 6,19 ± 0,467 

%10 PEGDMA 5,52 6,64 6,09 ± 0,414 

%15 PEGDMA 5,11 7,41 6,44 ± 0,663 

%20 PEGDMA 5,87 6,89 6,32 ± 0,375 

m %10 PEGDMA 5,87 7,92 6,63 ± 0,566 
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Şekil 4.43 Gruplara Göre Darbe Dayanımı Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135

4.4.1. Kontrol Grubu ile Diğer Çapraz bağlama Ajanı Gruplarının Darbe 
Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

4.4.1.1. Kontrol Grubu ile EGDMA grubu Darbe Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 EGDMA gruplarının darbe 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.23’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.44’de gösterilmiştir.  

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %10 ve m%10 EGDMA grupları darbe 

dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05) (Tablo 4.23). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %5 EGDMA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu darbe dayanımı değeri %5 EGDMA grubu darbe dayanımına göre  anlamlı 

düzeyde yüksektir (Tablo 4.23). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %15 EGDMA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). Kontrol grubu darbe dayanımı değeri %15 EGDMA grubu darbe dayanımına 

göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.23). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %20 EGDMA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). Kontrol grubu darbe dayanımı değeri %20 EGDMA grubu darbe dayanımına 

göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.23). 
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Tablo 4.23 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 

 Darbe dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 5,62 6,89 6,49 ± 0,384 

%5 EGDMA 5,62 6,44 6,11 ± 0,279 

%10 EGDMA 5,62 7,05 6,28 ± 0,438 

%15 EGDMA 5,11 6,49 5,88 ± 0,383 

%20 EGDMA 5,62 6,38 5,95 ± 0,231 

m %10 EGDMA 5,62 7,05 6,28 ± 0,438 

Kontrol-%5 EGDMA 
 

p=0,015* 
   

Kontrol-%10 EGDMA 
 

p=0,249 
   

Kontrol-%15 EGDMA 
 

p=0,004* 
   

Kontrol-%20 EGDMA 
 

p=0,004* 
   

Kontrol-m %10 EGDMA 
 

p=0,249 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 

 

 

Şekil 4.44 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.1.2. Kontrol Grubu ile TEGDMA grubu Darbe Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDMA gruplarının darbe 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.24’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.45’de gösterilmiştir.  

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %10, %15, %20 ve m%10 TEGDMA 

grupları darbe dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.24). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %5 TEGDMA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu darbe dayanımı değeri %5 TEGDMA grubu darbe dayanımına göre  anlamlı 

düzeyde yüksektir (Tablo 4.24). 

 

Tablo 4.24 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Darbe dayanımı Bulguları 

 Darbe dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 5,62 6,89 6,49 ± 0,384 

%5 TEGDMA 5,36 6,54 6,10 ± 0,357 

%10 TEGDMA 5,72 7,92 6,36 ± 0,621 

%15 TEGDMA 5,36 7,41 6,32 ± 0,594 

%20 TEGDMA 5,31 6,84 6,14 ± 0,606 

m %10 TEGDMA 5,82 6,89 6,25 ± 0,321 

Kontrol-%5 TEGDMA 
 

p=0,019* 
   

Kontrol-%10 TEGDMA 
 

p=0,157 
   

Kontrol-%15 TEGDMA 
 

p=0,320 
   

Kontrol-%20 TEGDMA 
 

p=0,176 
   

Kontrol-m %10 TEGDMA 
 

p=0,910 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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Şekil 4.45 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.1.3. Kontrol Grubu ile TEGDA grubu Darbe Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDA gruplarının darbe 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.25’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.46’da gösterilmiştir.  

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %5 TEGDA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu darbe dayanımı değeri %5 TEGDA grubu darbe dayanımına göre  anlamlı 

düzeyde yüksektir (Tablo 4.25). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %10 TEGDA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). Kontrol grubu darbe dayanımı değeri %10 TEGDA grubu darbe dayanımına 

göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.25). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %15 TEGDA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu darbe dayanımı değeri %15 TEGDA grubu darbe dayanımına göre  anlamlı 

düzeyde yüksektir (Tablo 4.25). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %20 TEGDA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). Kontrol grubu darbe dayanımı değeri %20 TEGDA grubu darbe dayanımına 

göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.25). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile m %10 TEGDA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). Kontrol grubu darbe dayanımı değeri m %10 TEGDA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.25). 
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Tablo 4.25 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 

 Darbe dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 5,62 6,89 6,49 ± 0,384 

%5 TEGDA 5,82 6,74 6,18 ± 0,289 

%10 TEGDA 5,77 6,38 6,00 ± 0,193 

%15 TEGDA 5,36 6,54 6,07 ± 0,426 

%20 TEGDA 5,72 6,13 5,93 ± 0,112 

m %10 TEGDA 5,11 6,38 5,80 ± 0,373 

Kontrol-%5 TEGDA 
 

p=0,048* 
   

Kontrol-%10 TEGDA 
 

p=0,005* 
   

Kontrol-%15 TEGDA 
 

p=0,028* 
   

Kontrol-%20 TEGDA 
 

p=0,003* 
   

Kontrol-m %10 TEGDA 
 

p=0,002* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 

 

 

Şekil 4.46 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.1.4. Kontrol Grubu ile PEGDMA grubu Darbe Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 PEGDMA gruplarının darbe 

dayanımı bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile 

p değerleri Tablo 4.26’da bulgulara ait grafik ise Şekil 4.47’de gösterilmiştir.  

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %5, %15, %20 ve m %10 PEGDMA 

grupları darbe dayanımı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.26). 

Kontrol grubu darbe dayanımı değeri ile %10 PEGDMA grubu darbe dayanımı 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubu darbe dayanımı değeri %10 PEGDMA grubu darbe dayanımına göre  anlamlı 

düzeyde yüksektir (Tablo 4.26). 

Tablo 4.26 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 

 Darbe Dayanımı 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 5,62 6,89 6,49 ± 0,384 

%5 PEGDMA 5,62 6,89 6,19 ± 0,467 

%10 PEGDMA 5,52 6,64 6,09 ± 0,414 

%15 PEGDMA 5,11 7,41 6,44 ± 0,663 

%20 PEGDMA 5,87 6,89 6,32 ± 0,375 

m %10 PEGDMA 5,87 7,92 6,63 ± 0,566 

Kontrol-%5 PEGDMA 
 

p=0,166 
   

Kontrol-%10 PEGDMA 
 

p=0,038* 
   

Kontrol-%15 PEGDMA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%20 PEGDMA 
 

p=0,234 
   

Kontrol-m %10 PEGDMA 
 

p=0,756 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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Şekil 4.47 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.2. Çapraz bağlama Ajanlarının Darbe Dayanımı Bulgularının Grup Đçi 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının grup içi darbe dayanımı bulgularına ait p değerleri Tablo 

4.27’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.27 Darbe Dayanımı Bulgularının Grup Đçi Değerlendirilmesi 

 Darbe Dayanımı (p) 

%5-

%10  

%5-

%15 

%5-

%20 

%5-

m%10 

%10-

%15 

%10-

%20 

%10-

m%10 

%15-

%20 

%15-

m%10 

%20-

m%10 

EGDMA 0,382 0,170 0,156 0,382 0,057 0,074 1,000 0,790 0,057 0,074 

TEGDMA 0,468 0,397 0,568 0,591 0,970 0,879 0,908 0,675 0,731 0,970 

TEGDA 0,136 0,705 0,040* 0,027* 0,466 0,699 0,189 0,445 0,118 0,300 

PEGDMA 0,594 0,239 0,543 0,109 0,119 0,253 0,022* 0,544 0,647 0,194 

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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4.4.2.1. EGDMA grubu Darbe Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %10 EGDMA, %15 EGDMA, %20 EGDMA ve m %10 EGDMA 

gruplarının darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.48’de gösterilmektedir.  

EGDMA grubu grup içi tüm ikili karşılaştırmalarda darbe dayanımı bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.27). 

 

 

Şekil 4.48 EGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145

4.4.2.2. TEGDMA grubu Darbe Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDMA, %10 TEGDMA, %15 TEGDMA, %20 TEGDMA ve m %10 

TEGDMA gruplarının darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.49’da 

gösterilmektedir.  

TEGDMA grubu grup içi tüm ikili karşılaştırmalarda darbe dayanımı bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.27). 

 

 

Şekil 4.49 TEGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.2.3. TEGDA grubu Darbe dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDA, %10 TEGDA, %15 TEGDA, %20 TEGDA ve m %10 TEGDA 

gruplarının darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.50’de gösterilmektedir.  

%5 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri ile %20 TEGDA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %5 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri %20 TEGDA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.27). 

%5 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri ile m %10 TEGDA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %5 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri m %10 TEGDA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.27). 

TEGDA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda darbe dayanımı bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.27). 

 

 

Şekil 4.50 TEGDA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.2.4. PEGDMA grubu Darbe Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 PEGDMA, %10 PEGDMA, %15 PEGDMA, %20 PEGDMA ve m %10 

PEGDMA gruplarının darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.51’de 

gösterilmektedir.  

%10 PEGDMA grubu darbe dayanımı değeri ile m %10 PEGDMA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %10 PEGDMA grubu darbe dayanımı değeri m %10 PEGDMA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.27). 

PEGDMA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda darbe dayanımı bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.27). 

 

 

Şekil 4.51 PEGDMA Grubu Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.3. Grupların Yüzde (%) Esas Alınarak Darbe Dayanımı Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının yüzde (%) esas alınarak yapılan darbe dayanımı bulgularına 

ait p değerleri Tablo 4.28’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.28 Grupların Yüzde (%) Olarak Darbe Dayanımı Bulguları 

Darbe Dayanımı (p) 

 EGDMA-

TEGDMA 

EGDMA-

TEGDA 

EGDMA-

PEGDMA 

TEGDMA-

TEGDA 

TEGDMA-

PEGDMA 

TEGDA-

PEGDMA 

%5 0,847 0,703 0,649 0,819 0,649 0,940 

%10 0,939 0,147 0,304 0,092 0,342 0,761 

%15 0,087 0,323 0,025* 0,402 0,470 0,049* 

%20 0,342 0,788 0,020* 0,361 0,568 0,006* 

m%10 0,789 0,028* 0,158 0,012* 0,060 0,001* 

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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4.4.3.1. Grupların %5 Orandaki Darbe Dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının darbe 

dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.52’de gösterilmektedir.  

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının darbe 

dayanımı bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.28). 

 

 

Şekil 4.52 Grupların %5 Orandaki Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.3.2. Grupların %10 Orandaki Darbe dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%10 EGDMA, %10 PEGDMA,  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.53’de gösterilmektedir.  

%10 EGDMA, %10 PEGDMA,  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

darbe dayanımı bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.28). 

 

 

Şekil 4.53 Grupların %10 Orandaki Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.3.3. Grupların %15 Orandaki Darbe dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%15 EGDMA, %15 PEGDMA,  %15 TEGDA ve %15 TEGDMA gruplarının 

darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.54’de gösterilmektedir.  

%15 EGDMA grubu darbe dayanımı değeri ile %15 PEGDMA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %15 EGDMA grubu darbe dayanımı değeri %15 PEGDMA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.28). 

%15 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri ile %15 PEGDMA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %15 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri %15 PEGDMA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.28). 

%15 orandaki grupların darbe dayanımı bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.28). 

 

 

Şekil 4.54 Grupların %15 Orandaki Darbe Dayanımı Bulguları 

 

 



 152

4.4.3.4. Grupların %20 Orandaki Darbe dayanımı Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%20 EGDMA, %20 PEGDMA,  %20 TEGDA ve %20 TEGDMA gruplarının 

darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.55’de gösterilmektedir.  

%20 EGDMA grubu darbe dayanımı değeri ile %20 PEGDMA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). %20 EGDMA grubu darbe dayanımı değeri %20 PEGDMA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.28). 

%20 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri ile %20 PEGDMA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). %20 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri %20 PEGDMA 

grubu darbe dayanımına göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.28). 

%20 orandaki grupların darbe dayanımı bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.28). 

 

 

Şekil 4.55 Grupların %20 Orandaki Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.4.3.5. Grupların Molekül Ağırlığı Olarak %10 Orandaki Darbe dayanımı 
Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

m %10 EGDMA, m %10 PEGDMA,  m %10 TEGDA ve m %10 TEGDMA 

gruplarının darbe dayanımı bulgularına ait grafik Şekil 4.56’da gösterilmektedir.  

m %10 EGDMA grubu darbe dayanımı değeri ile m %10 TEGDA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). m %10 EGDMA grubu darbe dayanımı değeri m %10 TEGDA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.28). 

m %10 TEGDMA grubu darbe dayanımı değeri ile m %10 TEGDA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). m %10 TEGDMA grubu darbe dayanımı değeri m %10 TEGDA grubu darbe 

dayanımına göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.28). 

m %10 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri ile m %10 PEGDMA grubu darbe 

dayanımı değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0,01). m %10 TEGDA grubu darbe dayanımı değeri m %10 

PEGDMA grubu darbe dayanımına göre  anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.28). 

m %10 orandaki grupların darbe dayanımı bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.28). 

 

Şekil 4.56 Grupların m%10 Orandaki Darbe Dayanımı Bulguları 
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4.5. Yüzey Sertliği Bulguları 

Kontrol ve deney gruplarının yüzey sertliği bulgularına ait minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.29’da, bulgulara ait grafik ise 

Şekil 4.57’de gösterilmektedir. 

Tablo 4.29 Gruplara Göre Yüzey Sertliği Bulguları 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

M (Kontrol) 16,1 18,8 17,83 ± 0,800 

%5 EGDMA 16,8 18,5 17,45 ± 0,536 

%10 EGDMA 16,1 18,6 17,00 ± 0,741 

%15 EGDMA 16 18,1 16,97 ± 0,657 

%20 EGDMA 15,2 18 16,63 ± 0,801 

m %10 EGDMA 16,1 18,6 17,00 ± 0,741 

%5 TEGDMA 16,2 18,5 17,20 ± 0,845 

%10 TEGDMA 14,2 18,2 16,01 ± 1,260 

%15 TEGDMA 14 18,5 16,52 ± 1,463 

%20 TEGDMA 14,2 17,5 15,70 ± 0,979 

m %10 TEGDMA 14 17,1 15,83 ± 1,122 

%5 TEGDA 14,9 19,1 17,34 ± 1,195 

%10 TEGDA 15 21 17,41 ± 2,415 

%15 TEGDA 15,6 21,2 17,76 ± 1,985 

%20 TEGDA 16,8 20,3 17,95 ± 1,156 

m %10 TEGDA 14,2 19,4 17,54 ± 1,706 

%5 PEGDMA 15,4 17,2 16,22 ± 0,637 

%10 PEGDMA 13,5 18,8 15,30 ± 1,434 

%15 PEGDMA 14,5 17,6 15,47 ± 0,930 

%20 PEGDMA 13 17,3 14,73 ± 1,384 

m %10 PEGDMA 13,3 15,7 14,43 ± 0,814 
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Şekil 4.57 Gruplara Göre Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.1. Kontrol Grubu ile Diğer Çapraz bağlama Ajanı Gruplarının Yüzey Sertliği 
Bulgularının Değerlendirilmesi 

4.5.1.1. Kontrol Grubu ile EGDMA grubu Yüzey Sertliği Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 EGDMA gruplarının yüzey 

sertliği bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile p 

değerleri Tablo 4.30’da bulgulara ait grafik ise Şekil 4.58’de gösterilmiştir.  

Kontrol grubu yüzey sertliği değeri ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 EGDMA 

grupları yüzey sertliği değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.30). 

Tablo 4.30 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 

 Yüzey Sertliği 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 16,1 18,8 17,83 ± 0,800 

%5 EGDMA 16,8 18,5 17,45 ± 0,536 

%10 EGDMA 16,1 18,6 17,00 ± 0,741 

%15 EGDMA 16 18,1 16,97 ± 0,657 

%20 EGDMA 15,2 18 16,63 ± 0,801 

m %10 EGDMA 16,1 18,6 17,00 ± 0,741 

Kontrol-%5 EGDMA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%10 EGDMA 
 

p=0,997 
   

Kontrol-%15 EGDMA 
 

p=0,975 
   

Kontrol-%20 EGDMA 
 

p=0,527 
   

Kontrol-m %10 EGDMA 
 

p=0,997 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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Şekil 4.58 Kontrol Grubu ile EGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.1.2. Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDMA gruplarının yüzey 

sertliği bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile p 

değerleri Tablo 4.31’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.59’da gösterilmiştir.  

Kontrol grubu yüzey sertliği değeri ile %5, %10, %15 ve m%10 TEGDMA 

grupları yüzey sertliği değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.31). 

Kontrol grubu yüzey sertliği ile %20 TEGDMA grubu yüzey sertliği değeri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol grubu 

yüzey sertliği değeri %20 TEGDMA grubu yüzey sertliğine  göre  anlamlı düzeyde 

yüksektir (Tablo 4.31). 

Tablo 4.31 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 

 Yüzey Sertliği 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 16,1 18,8 17,83 ± 0,800 

%5 TEGDMA 16,2 18,5 17,20 ± 0,845 

%10 TEGDMA 14,2 18,2 16,01 ± 1,260 

%15 TEGDMA 14 18,5 16,52 ± 1,463 

%20 TEGDMA 14,2 17,5 15,70 ± 0,979 

m %10 TEGDMA 14 17,1 15,83 ± 1,122 

Kontrol-%5 TEGDMA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%10 TEGDMA 
 

p=0,273 
   

Kontrol-%15 TEGDMA 
 

p=0,996 
   

Kontrol-%20 TEGDMA 
 

p=0,011* 
   

Kontrol-m %10 TEGDMA 
 

p=0,059 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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Şekil 4.59 Kontrol Grubu ile TEGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160

4.5.1.3. Kontrol Grubu ile TEGDA grubu Yüzey Sertliği Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDA gruplarının yüzey 

sertliği bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile p 

değerleri Tablo 4.32’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.60’da gösterilmiştir.  

Kontrol grubu yüzey sertliği değeri ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 TEGDA 

grupları yüzey sertliği değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.32). 

Tablo 4.32 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 

 Yüzey Sertliği 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 16,1 18,8 17,83 ± 0,800 

%5 TEGDA 14,9 19,1 17,34 ± 1,195 

%10 TEGDA 15 21 17,41 ± 2,415 

%15 TEGDA 15,6 21,2 17,76 ± 1,985 

%20 TEGDA 16,8 20,3 17,95 ± 1,156 

m %10 TEGDA 14,2 19,4 17,54 ± 1,706 

Kontrol-%5 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%10 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%15 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-%20 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Kontrol-m %10 TEGDA 
 

p=1,000 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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Şekil 4.60 Kontrol Grubu ile TEGDA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.1.4. Kontrol Grubu ile PEGDMA grubu Yüzey Sertliği Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

Kontrol grubu ile %5, %10, %15, %20 ve m%10 PEGDMA gruplarının yüzey 

sertliği bulgularına ait minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri ile p 

değerleri Tablo 4.33’de bulgulara ait grafik ise Şekil 4.61’de gösterilmiştir.  

Kontrol grubu yüzey sertliği değeri ile %10 PEGDMA grubu yüzey sertliği 

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

(Tablo 4.33). 

Kontrol grubu yüzey sertliği ile %5 PEGDMA grubu yüzey sertliği değeri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol grubu 

yüzey sertliği değeri %5 PEGDMA grubu yüzey sertliğine  göre  anlamlı düzeyde 

yüksektir (Tablo 4.33). 

Kontrol grubu yüzey sertliği ile %15 PEGDMA grubu yüzey sertliği değeri 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,01). 

Kontrol grubu yüzey sertliği değeri %15 PEGDMA grubu yüzey sertliğine  göre  

anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.33). 

Kontrol grubu yüzey sertliği ile %20 PEGDMA grubu yüzey sertliği değeri 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,01). 

Kontrol grubu yüzey sertliği değeri %20 PEGDMA grubu yüzey sertliğine  göre  

anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.33). 

Kontrol grubu yüzey sertliği ile m %10 PEGDMA grubu yüzey sertliği değeri 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (<0,01). 

Kontrol grubu yüzey sertliği değeri m %10 PEGDMA grubu yüzey sertliğine  göre  

anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.33). 
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Tablo 4.33 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 

 Yüzey Sertliği 

Gruplar Minimum Maksimum Ortalama ± 
Standard 
Sapma 

Kontrol 16,1 18,8 17,83 ± 0,800 

%5 PEGDMA 15,4 17,2 16,22 ± 0,637 

%10 PEGDMA 13,5 18,8 15,30 ± 1,434 

%15 PEGDMA 14,5 17,6 15,47 ± 0,930 

%20 PEGDMA 13 17,3 14,73 ± 1,384 

m %10 PEGDMA 13,3 15,7 14,43 ± 0,814 

Kontrol-%5 PEGDMA 
 

p=0,023* 
   

Kontrol-%10 PEGDMA 
 

p=0,051 
   

Kontrol-%15 PEGDMA 
 

p=0,002* 
   

Kontrol-%20 PEGDMA 
 

p=0,005* 
   

Kontrol-m %10 PEGDMA 
 

p=0,0001* 
   

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 

 

 

Şekil 4.61 Kontrol Grubu ile PEGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.2. Çapraz bağlama Ajanlarının Yüzey Sertliği Bulgularının Grup Đçi 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının grup içi yüzey sertliği bulgularına ait p değerleri Tablo 

4.34’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.34 Yüzey Sertliği Bulgularının Grup Đçi Değerlendirilmesi 

 Yüzey Sertliği (p) 

%5-

%10  

%5-

%15 

%5-

%20 

%5-

m%10 

%10-

%15 

%10-

%20 

%10-

m%10 

%15-

%20 

%15-

m%10 

%20-

m%10 

EGDMA 1,000 1,000 0,968 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

TEGDMA 0,995 1,000 0,316 0,762 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

TEGDA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

PEGDMA 1,000 1,000 0,844 0,009* 1,000 1,000 1,000 1,000 0,967 1,000 

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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4.5.2.1. EGDMA grubu Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %10 EGDMA, %15 EGDMA, %20 EGDMA ve m %10 EGDMA 

gruplarının yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.62’de gösterilmektedir.  

EGDMA grubu grup içi tüm ikili karşılaştırmalarda yüzey sertliği bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.34). 

 

 

Şekil 4.62 EGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.2.2. TEGDMA grubu Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDMA, %10 TEGDMA, %15 TEGDMA, %20 TEGDMA ve m %10 

TEGDMA gruplarının yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.63’de 

gösterilmektedir.  

TEGDMA grubu grup içi tüm ikili karşılaştırmalarda yüzey sertliği bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.34). 

 

 

Şekil 4.63 TEGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.2.3. TEGDA grubu Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 TEGDA, %10 TEGDA, %15 TEGDA, %20 TEGDA ve m %10 TEGDA 

gruplarının yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.64’de gösterilmektedir.  

TEGDA grubu grup içi tüm ikili karşılaştırmalarda yüzey sertliği bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.34). 

 

 

Şekil 4.64 TEGDA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.2.4. PEGDMA grubu Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 PEGDMA, %10 PEGDMA, %15 PEGDMA, %20 PEGDMA ve m %10 

PEGDMA gruplarının yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.65’de 

gösterilmektedir.  

%5 PEGDMA grubu yüzey sertliği ile m %10 PEGDMA grubu yüzey sertliği 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). %5 PEGDMA grubu yüzey sertliği değeri m %10 PEGDMA grubu yüzey 

sertliğine  göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.34). 

PEGDMA grubu grup içi diğer ikili karşılaştırmalarda yüzey sertliği bulguları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.34). 

 

 

Şekil 4.65 PEGDMA Grubu Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.3. Grupların Yüzde (%) Esas Alınarak Yüzey Sertliği Bulgularının 
Değerlendirilmesi 

 

Deney gruplarının yüzde (%) olarak yüzey sertliği bulgularına ait p değerleri 

Tablo 4.35’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.35 Grupların Yüzde (%) Olarak Yüzey Sertliği Bulguları 

Yüzey Sertliği (p) 

 EGDMA-

TEGDMA 

EGDMA-

TEGDA 

EGDMA-

PEGDMA 

TEGDMA-

TEGDA 

TEGDMA-

PEGDMA 

TEGDA-

PEGDMA 

%5 1,000 1,000 0,042* 1,000 0,865 0,987 

%10 1,000 1,000 0,665 1,000 1,000 0,999 

%15 1,000 1,000 0,139 1,000 1,000 0,707 

%20 0,999 0,852 0,347 0,039* 1,000 0,006* 

m%10 0,953 1,000 0,0001* 0,977 0,685 0,036* 

Mann Whitney U test kullanıldı   * p≤0.05 
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4.5.3.1. Grupların %5 Orandaki Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%5 EGDMA, %5 PEGDMA,  %5 TEGDA ve %5 TEGDMA gruplarının yüzey 

sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.66’da gösterilmektedir.  

%5 EGDMA grubu yüzey sertliği ile %5 PEGDMA grubu yüzey sertliği değeri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). %5 EGDMA 

grubu yüzey sertliği değeri %5 PEGDMA grubu yüzey sertliğine  göre  anlamlı düzeyde 

yüksektir (Tablo 4.35). 

%5 orandaki grupların yüzey sertliği bulgularının diğer ikili karşılaştırmalarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.35). 

 

 

Şekil 4.66 Grupların %5 Orandaki Yüzey Sertliği Bulguları 

 

 

 

 

 

 



 171

4.5.3.2. Grupların %10 Orandaki Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%10 EGDMA, %10 PEGDMA,  %10 TEGDA ve %10 TEGDMA gruplarının 

yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.67’de gösterilmektedir.  

%10 orandaki grupların yüzey sertliği bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.35). 

 

 

Şekil 4.67 Grupların %10 Orandaki Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.3.3. Grupların %15 Orandaki Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%15 EGDMA, %15 PEGDMA,  %15 TEGDA ve %15 TEGDMA gruplarının 

yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.68’de gösterilmektedir.  

%15 orandaki grupların yüzey sertliği bulgularının tüm ikili karşılaştırmalarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.35). 

 

 

Şekil 4.68 Grupların %15 Orandaki Yüzey Sertliği Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 173

4.5.3.4. Grupların %20 Orandaki Yüzey Sertliği Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

%20 EGDMA, %20 PEGDMA,  %20 TEGDA ve %20 TEGDMA gruplarının 

yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.69’da gösterilmektedir.  

%20 TEGDMA grubu yüzey sertliği ile %20 TEGDA grubu yüzey sertliği 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). %20 

TEGDMA grubu yüzey sertliği değeri %20 TEGDA grubu yüzey sertliğine  göre  

anlamlı düzeyde düşüktür (Tablo 4.35). 

%20 TEGDA grubu yüzey sertliği ile %20 PEGDMA grubu yüzey sertliği 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). %20 TEGDA grubu yüzey sertliği değeri %20 PEGDMA grubu yüzey 

sertliğine  göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.35). 

%20 orandaki grupların yüzey sertliği bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.35). 

 

 

Şekil 4.69 Grupların %20 Orandaki Yüzey Sertliği Bulguları 
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4.5.3.5. Grupların Molekül Ağırlığı Olarak %10 Orandaki Yüzey Sertliği 
Bulgularının Değerlendirilmesi 

 

m %10 EGDMA, m %10 PEGDMA,  m %10 TEGDA ve m %10 TEGDMA 

gruplarının yüzey sertliği bulgularına ait grafik Şekil 4.70’de gösterilmektedir.  

m %10 EGDMA grubu yüzey sertliği ile m %10 PEGDMA grubu yüzey sertliği 

değeri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,01). m %10 EGDMA grubu yüzey sertliği değeri m %10 PEGDMA grubu yüzey 

sertliğine  göre  anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.35). 

m %10 TEGDA grubu yüzey sertliği ile m %10 PEGDMA grubu yüzey sertliği 

değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). m %10 

TEGDA grubu yüzey sertliği değeri m %10 PEGDMA grubu yüzey sertliğine  göre  

anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4.35). 

m %10 orandaki grupların yüzey sertliği bulgularının diğer ikili 

karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05) 

(Tablo 4.35). 

 

 

Şekil 4.70 Grupların m%10 Orandaki Yüzey Sertliği Bulguları 
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5. TARTIŞMA 

PMMA, uygulama ve tamir kolaylığı, düşük maliyeti, hastaların çoğunluğu 

tarafından kabul görmesi ve estetik özellikleri bakımından memnun edici sonuçlar 

sergilemekle beraber, mekanik özellikler açısından hala ideal bir protez kaide materyali 

olmaktan uzaktır (177, 193). PMMA’ın eğme dayanımı, darbe dayanımı ve yüzey 

sertliğinin düşük olması, birtakım başarısızlıklara neden olmaktadır (82, 126, 191, 193).  

Kaza sonucu protezlerin düşürülmesi ile meydana gelen darbe başarısızlıkları ve 

çiğneme kuvvetleri altında tekrarlayan esnemelere bağlı olarak gelişen yorulma 

başarısızlıkları neticesinde oluşan protez kırıkları ve protez temizlemek için kullanılan 

malzemelerin akrilik reçinenin yüzey sertliğini etkilemeleri hala çözümlenmemiş bir 

problem olarak varlığını sürdürmektedir (62, 82, 116, 150, 165, 173, 189, 198).  

Akrilik reçinelerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla günümüze kadar 

farklı birçok yöntem denenmiştir. PMMA’ın darbe direncini ve yorulma dayanımını 

artırmak için genel olarak üç yöntemden bahsedilebilir:  (1) PMMA’ya alternatif yeni 

bir madde geliştirmek, (2) karbon, cam, aramid, kevlar, metal ve polietilen gibi 

fiberlerle PMMA’nın desteklenmesi ve (3) PMMA’nın kimyasal yapısını modifiye 

etmektir (82).  

PMMA’ya alternatif olarak kullanılan bir materyal olan naylonun zaman 

içerisinde su emmesi, renklenmesi ve kötü koku gibi dezavantajları klinik kullanımını 

kısıtlamıştır (71, 82, 130). 

Akrilik reçinelere metal, çubuk, ağ veya plakaların katılması kullanılan bir 

yöntemdir (184). Metal kullanımındaki en önemli problemlerden bir tanesi, kimyasal 

bağlantı sağlanamamasından dolayı metal ve akrilik yapılar arasındaki zayıf adezyondur 

(25). Adezyonu artırmak amacıyla birçok yöntem kullanılmakla beraber yapılan 

çalısmalar metal ilavesinin eğme dayanımı, darbe dayanımı gibi mekanik özellikleri 

istenilen ölçüde arttırmadığını ve metal kullanımının estetik problemler nedeniyle sınırlı 

oldugunu göstermektedir (172). Metallerin korozyon egilimleri de diger 

dezavantajlarındandır (192, 194). 
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Akrilik reçine içeriğine farklı çeşit ve formlarda fiber ilavesi yapılması ile ilgili 

pek çok çalışma mevcuttur (82).  Protez kaide polimerlerini güçlendirmek amacıyla 

karbon/grafit, aramid/Kevlar, polietilen ve cam fiberler kullanılmaktadır. Son yıllarda 

protez kaidelerinin polietilen ve cam fiberler ile güçlendirilmesi çalışmaları oldukça 

fazladır. Dogal rengi, düsük yoğunlugu ve biyouyumluluğu polietilen fiberlerin ilgi 

görmesini sağlamaktadır (68,69). Estetik bir materyal olan cam fiberlerin reçinenin 

eğme dayanımı, elastiklik modülü ve çarpma dayanımını arttırdığını bildiren pek çok 

çalışma vardır (54, 55, 64, 88, 96). Fakat fiber ile PMMA bağlantısının zayıf olması 

sonucu homojen bir yapı oluşmadığını ayrıca fiber-PMMA bağlantısının arttırılması 

amacıyla monomer oranının arttırılması nedeniyle bu tip protezlerde artık monomer 

oranının çok daha fazla olduğunu bildiren çalışmalarda mevcuttur (91, 207).   

Çapraz bağlama ajanları ilave edilmesi veya lastikle kopolimerizasyon ile akrilik 

reçinelerin kimyasal modifikasyonu mekanik özelliklerin geliştirilmesi amacıyla sıklıkla 

yapılmaktadır (8, 86, 87, 136, 152, 154).  

 Biz de çalışmamızda PMMA içeriğine ilave edilen çapraz bağlama ajanlarının 

protez kaide materyalinin eğme dayanımı, darbe dayanımı ve yüzey sertliği özellikleri 

üzerine olan etkisini incelemeyi amaçladık. 

 Protez kaide materyalleri genellikle PMMA toz tanecikleri ve MMA likit 

monomerinin karışımı sonucu elde edilmektedirler. PMMA’nın kimyasal yapısını 

modifiye etmek amacıyla monomer içeriğine çapraz bağlama ajanları ilave 

edilmektedir. Çapraz bağlama ajanları monomer içeriğine farklı oranlarda ilave 

edilebilmektedir (97). PMMA tanecikleri ve çapraz bağlı polimer matriks yapısı 

arasında; birbiri içine yarı-penetre polimer ağları (semi-interpenetrating polymer 

networks [semi-IPN]) olarak tanımlanan ara tabakalar bulunmaktadır (101). Monomer 

içeriğinde çapraz bağlama ajanı olarak sıklıkla kısa zincirli doğrusal yapıdaki EGDMA 

monomeri kullanılır. Yüksek oranda çapraz bağlı polimer oluşturmak amacıyla ilave 

edilen dimetakrilat monomeri ile 3 boyutlu kompleks bir yapı oluşturulmaktadır (141, 

149).  

 Polimer zincirleri arasında oluşan çapraz bağlama köprüleri ile polimerin 

molekül ağırlığı artar. Çapraz bağlama dallanmaları polimerin mekanik ve fiziksel 

özelliklerinde önemli rol oynamaktadır (33). Polimerin yapısı sadece kalan çift 

bağlardan etkilenmez, çapraz bağlama ajanının yoğunluğu da sonuç polimerin yapısında 
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etkilidir (9). Çapraz bağlama ajanı düz zincir yapısındaki makromoleküller arasında 

oluşan yeterli sayıdaki köprüler ile oluşan 3 boyutlu polimer yapısının; su emilimi ve 

çözünürlüğünü azaltmakta, dayanım ve rijitliğini arttırmaktadır. Bu monomer sistemleri 

protez kaide materyallerinin mekanik özelliklerini olumlu etkileyerek uygulama 

alanlarını genişletmektedir (4). 

Protez kaide materyallerinin tarihsel gelişimi içerisinde klinik kullanımda uygun 

olup olmadığının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla protez kaide 

materyallerinin mekanik özelliklerinin değerlendirilmesinde eğme dayanımı, darbe 

dayanımı ve yüzey sertliği testleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (12, 52, 56, 116, 

133, 158, 174, 187, 198, 199). 

Eğme dayanımı testleri ağız içinde protezlerin maruz kaldığı kuvvetleri en çok 

taklit eden testlerdir. Akrilik reçinelerin mekanik özelliklerinin değerlendirilmesinde 

eğme dayanımının yanında önemli olan bir diğer özellikler ise elastiklik modülü ve 

materyal tarafından karşılanan maksimum kuvvet değeridir (56, 57, 134). 

Literatürde protez kaide maddelerinin eğme dayanımlarını inceleyen çok sayıda 

çalışma vardır (5, 37, 54, 94, 96, 103, 118, 137, 139, 140, 159, 184). Eğme dayanımı 

testi genelde 3 nokta eğme testi kullanılarak yapılmaktadır. Bu test tam protezlerin 

klinik kullanım esnasında karşı karşıya kaldığı yükleme şeklini yansıtmaktadır. Protez 

kaide polimerlerinin kırılma dayanımlarının incelendiği çalışmalarda genellikle belirli 

boyutlarda dikdörtgenler prizması şeklinde deney örnekleri kullanılırken (5, 40, 46, 80, 

88, 117, 143, 145, 162, 169, 196) kaide plağı şeklinde deney örneği hazırlanmış 

çalışmalar da mevcuttur (99, 190). Bu test protez kaide polimerlerinin dayanımının 

değerlendirilmesinde kullanılan mekanik bir test olmasının yanında elastiklik modülü ve 

materyalin karşıladığı maksimum kuvvet ölçümlerinin yapılmasını da sağlamaktadır 

(360).  

Bu doktora çalışmasında da ISO 20795’de (76) tanımlanan üç noktadan yükleme 

ile uygulanan test kullanıldı. Bu testte iki destek arası mesafe  50 mm.’dir. Bu boyut, 

total protezde üst çenede her iki taraftaki büyük azı dişleri arasındaki mesafeyi temsil 

etmektedir. Üç nokta kırılma testinde kullanılacak olan örnek uzunluğu bu durumda 64 

mm olarak ayarlanmıştır. Bu çalışmada da bu bilgiler ışığında 64x10x3,3 mm ebadında 

dikdörtgenler prizması şeklinde örnekler kullanıldı.  
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Çalışmamızda eğme dayanımı bulgularında en yüksek ortalama değer %15 

TEGDA grubuna (122,26 MPa), en düşük ortalama değer ise %20 EGDMA grubuna 

(88,51 MPa) aittir (Tablo 4.1). 

Elastiklik modülü bulgularında en yüksek ortalama değer %15 EGDMA 

grubuna (3378,06 MPa), en düşük ortalama değer ise m%10 PEGDMA grubuna 

(2592,52 MPa) aittir (Tablo 4.8). EGDMA çapraz bağlama ajanının %20 yüzdede 

kullanımı ile elastiklik modülünde diğer oranlara göre anlamlı düzeyde düşüş 

gözlenmiştir.  

Maksimum kuvvet bulgularında en yüksek ortalama değer kontrol grubuna 

(184,91 N), en düşük ortalama değer ise %20 EGDMA grubuna (128,52 N) aittir. 

Tüm gruplarda çapraz bağlama ajanının %20 oranda kullanıldığı durumda eğme 

dayanımı, elastiklik modülü ve maksimum kuvvet değerlerinde düşüş gözlenmiştir. 

Harrison ve ark (73), Hill (74) ve Price (152), çapraz bağlama ajanının yüksek 

yüzdelerde ilave edilmesi durumunda materyalin eğme dayanımı ve elastiklik modülü 

gibi mekanik özelliklerinde azalma olacağını bildirmektedir. Bu nedenle çapraz 

bağlama ajanının likit kısma ilavesinin %15 oranından fazla olmaması önerilmektedir 

(73, 74, 152). Bu veriler bizim çalışmamızın sonuçlarıyla örtüşmektedir.  

Deb ve ark. (47), kemik protezi olarak kullanılan otopolimerizan PMMA’ın 

içeriğine %2,5 ve %5 konsantrasyonda EGDMA, triEGDMA ve PEGDMA ilavesi 

yaptıkları çalışmada, kullanılan farklı zincir uzunluğuna sahip çapraz bağlama 

ajanlarının üç boyutlu bir yapı oluşturarak materyalin mekanik özelliklerini 

geliştirdiğini bildirmişlerdir. triEGDMA nın eğme dayanımı ve elastiklik modülünü 

anlamlı düzeyde arttırdığını, bununla beraber PEGDMA nın daha esnek bir yapı 

oluşturmasına rağmen, mekanik özelliklerinde anlamlı bir artış sağlamadığını 

bildirmişlerdir.  

 Deb ve ark. (48), kemik protezi olarak kullanılan otopolimerizan PMMA’ın 

içeriğine %2, %5, ve %10 konsantrasyonlarında EGDMA, PEGDMA ve triEGDMA 

ilavesi yaptıkları çalışmada, çapraz bağlama ajanlarının zincir uzunluğunun materyalin 

mekanik özellikleri üzerine olan etkisini incelemişlerdir. Çapraz bağlama ajanı 

ilavesinin materyalin polimerizasyon özelliklerini çok fazla etkilemediğini fakat çapraz 

bağlama ajanı yüzdesinin artışı ile beraber çalışma süresinin arttığını ve artık monomer 

yüzdesinin azaldığını gözlemlemişlerdir. Düşük yüzdelerde bile olsa çapraz bağlama 
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ajanının materyalin eğme dayanımını arttırdığını, %2 EGDMA ilavesi ile kabul 

edilebilir bir materyal elde edilebildiğini, fakat uzun zincirli PEGDMA’nın daha düşük 

yüzdelerde ilavesiyle de benzer sonuçlar elde edilebileceğini belirtmektedirler.  

Deb ve Vazquez (49), %2, %5 ve %10 konsantrasyonundaki triEGDMA ve 

PGEDMA kullanarak kemik protezi olarak kullanılan otopolimerizan PMMA’ın 

mekanik dayanımını değerlendirdikleri çalışmalarında, çapraz bağlama ajanlarının 

materyalin eğme dayanımını arttırdığını fakat materyalin daha kırılgan hale geldiğini 

bildirmişlerdir. Materyalin yorgunluk ve kırılma dayanımı gibi mekanik özelliklerinin 

değerlendirilmesi için daha fazla sayıda invivo testin yapılması gerektiğini 

düşündüklerini bildirmişlerdir. 

Caycık ve Jagger (33), uzun zincirli çapraz bağlama ajanlarının materyali daha 

esnek hale getirmekle beraber eğme dayanımını ve elastiklik modülünü azalttığını 

bildirmiştir. Uzun zincirli PEGDMA nın yüksek konsantrasyonlardaki ilavesi 

materyalin mekanik özelliklerinde düşüşe neden olduğunu, PEGDMA’a oranla daha 

kısa zincirli TEGDMA’ın ise yüksek konsantrasyonlarda maddenin mekanik 

özelliklerinde daha az olumsuz etki meydana getirdiğini bildirmiştir. (33). 

Vallo ve ark (195), kemik çimentosu olarak kullanmak üzere ağırlıkça, çapraz 

bağlama ajanı olarak %10 triEGDMA içeren tanecik, %2, %5 ve %10 PEGDMA içeren 

tanecik içeren 4 farklı grup oluşturmuşlardır. %10 PEGDMA içeren grubun diğer 

gruplara göre eğme dayanımının daha fazla olduğunu bulmuşlardır.  

Protezlerin sert bir zemine düşürülmesi ile oluşan kırıklara, özellikle ileri 

yaşlardaki ve sistemik eklem ve kas rahatsızlığı olan hastalarda sıklıkla 

rastlanılmaktadır. Dolayısıyla akrilik reçine protez kaidelerinin mekanik özelliklerinin 

değerlendirilmesinde, darbe dayanımı özelliği de önemli bir kriterdir (21). Darbe 

dayanımı, kırılmadan önce materyal tarafından absorbe edilen enerji miktarıdır. Darbe 

dayanımı iyi olan materyaller enerjiyi elastomerik davranışlarından dolayı kolaylıkla 

absorbe ederler. Bu nedenle materyalin esnekliği önemli bir özelliktir. PMMA ağız 

kavitesindeki fizyolojik ısıda sert ve kırılgan bir materyaldir. Bu nedenle PMMA’ın 

darbe dayanımı oldukça düşüktür (191).  
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Literatürde protez kaide maddelerinin darbe dayanımlarını da inceleyen çok 

sayıda çalışma vardır (54, 60, 94, 96, 118, 136, 154, 159, 186). Darbe dayanımı; örnek 

boyutları, çentiklerin varlığı ve derinliği, yükleme konfigürasyonu (Charpy veya Izod) 

ve darbe hızı gibi faktörlere bağlıdır. Akrilik reçinelerin darbe dayanımı ile ilgili 

çalışmalar incelendiğinde sıklıkla Charpy testinin kullanıldığı görülmektedir (61, 78, 

91, 117, 199). Biz de çalışmamızda Charpy yükleme konfigürasyonunu kullandık. 

Materyalin darbe dayanımın değerlendirilmesi ile ilgili standartlarda Charpy yükleme 

tipinin kullanıldığı durumlarda örnek standardı çentikli olarak belirtilmektedir. Charpy 

darbe deneyinde literatürde sıklıkla çentikli örnekler kullanılmaktadır (42, 61, 78, 91, 

117, 153, 199, 211).  

Vallittu ve ark (192), darbe dayanımı deneyinde akrilik protezlerin stres 

konsantrasyonlarının yüksek olduğu frenilum bölgelerini simüle etmek için deney 

örneğinde çentik açma işlemi uygulanması gerektiğini belirtmiştir (192).  

 Memon ve ark (124), çentik uygulama metodunda materyalde stres birikimine 

neden olabildiği, hazırlanma zorluğu, zaman alıcı olması ve tekrarlanabilirliğinin 

zorluğu nedeniyle darbe dayanımı deneyini çentiksiz örnekler ile yapılmasını 

önermektedir. Bununla birlikte Al-Mulla ve ark (3), çentik açılmış ve açılmamış protez 

kaide materyallerinin darbe dayanımlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada her iki grupta 

da aynı değerlerin gözlendiği bildirmiştir.  

Bizim çalışmamızda; darbe dayanımı deneyi için örnekler BS 2487: 1989 ve BS 

6747: 1987 spesifikasyonlarına uygun olarak 50x6x4 mm ebadında hazırlandı (27, 28). 

Hazırlanan örneklerin 4mm ebatındaki yüzeyine; 0,8 mm derinliğinde, V şeklinde 

çentikler açıldı. Açılan çentiklerin derinliği optik profil projektör ile teker teker 

ölçülerek örneklerin standart özellikte olması sağlandı. 

 Zappini ve ark (211), darbe dayanımı deneyinde enerji kaybı nedeniyle net 

sonucun elde edilemeyeceğini bildirmişlerdir. Bu enerji kaybının nedenini 4 faktöre 

bağlamışlardır. (a) örneğin eğilip çatlak oluşturması için kullanılan enerji, (b) çatlağın 

örneğin içine ilerlemesi için kullanılan enerji, (c) kırılan örneğin kinetik enerjisi, (d) 

titreşimle kaybedilen enerji olarak tanımlamışlardır. 

Çalışmamızda darbe dayanımı bulgularında en yüksek ortalama değer m%10 

PEGDMA grubuna (6,63 kJ/m2), en düşük ortalama değer ise m%10 TEGDA grubuna 

(5,80 kJ/m2) aittir. 
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Price (152), farklı konsantrasyonlardaki sekiz farklı çapraz bağlama ajanının 

polimerize olmuş materyalin darbe dayanımı üzerine etkisini incelemiştir. Yedi tanesi 

bifonksiyonel, bir tanesi ise trifonksiyonel grubu bulunan farklı zincir uzunluğuna ve 

zincir esnekliğine sahip çapraz bağlama ajanları kullanılmıştır. Çalışmada Charpy tipi 

test cihazı V şeklinde çentiğe sahip örnekler kullanılmıştır. Bizim çalışmamıza benzer 

olarak  Price çapraz bağlama ajanlarının konsantrasyonlarının artışı ile birlikte darbe 

dayanımının azaldığını bildirmiştir. Düşük konsantrasyonlarda ise genellikle artış 

olduğunu bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ise düşük konsantrasyonlarda da darbe 

dayanımı değerlerinde bir değişiklik gözlenmemektedir.  

 Faot ve ark (61), Lucitone 550 ve QC 20 (unreinforced acrylic resins), Impact 

1500 (extra strength impact) ve Impact 2000 (high impact) reçineleri eğme dayanımı ve 

darbe dayanımı açısından değerlendirdikleri çalışmalarında darbe dayanımı için 50x6x4 

mm ebadında çentikli, eğme dayanımı için 64x10x3,3 mm ebadında çentiksiz örnekler 

kullanmışlardır. Çalışma sonucu olarak; içeriklerinde çapraz bağlama ajanı olarak farklı 

yüzdelerde EGDMA bulunan ilk üç reçineye oranla içeriğinde çapraz bağlama ajanı 

olarak alkil dimetakrilat bulunan yüksek darbe dayanımlı Impact 2000’in tüm mekanik 

özelliklerinin anlamlı düzeyde fazla olduğunu bildirmişlerdir.  

Caycık ve Jagger (33); MMA içerisine %0, %10, %20, %40 ve %60 oranında 

EGDMA, TEGDMA, PEG 600 DMA ilave ederek çapraz bağlama ajanının zincir 

uzunluğunun, oluşan kompozit yapının mekanik özelliklerine olan etkisini 

değerlendirdikleri çalışmalarında; uzun zincirli çapraz bağlama ajanı kullanımının kısa 

zincire sahip EGDMA’a oranla PMMA nın darbe dayanımını istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde arttırdığını bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da PEGDMA içeren gruplarda 

yüksek darbe dayanımı değerleri elde edilmiştir. Fakat elde edilen değerler diğer 

gruplardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı değildir.  

 Kimyasal olarak CH2-CH2-O ünitelerinin sayısının artması materyali daha 

esnek bir hale getirerek yüksek darbe dayanımına sahip olmasını sağlamaktadır. Bunun 

nedeni ise çapraz bağlama ajanının her üç tarafında bulunan oksijen atomunun 

materyalin zincir uzunlunun artışıyla beraber elastomerliğinin de artmasına bağlıdır. 

Bizim çalışmamızda uzun zincire sahip olan çapraz bağlama ajanı ve kısa zincire sahip 

olan çapraz bağlama ajanları ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak bazı 
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gruplarda anlamlı farklılık bulunsa da bu fark klinik uygulama için fark edilebilecek 

düzeyde değildir.  

 Harrison ve ark. (73), %0, %20, %40, %60, %80 ve %100 oranda EDGMA 

çapraz bağlama ajanı ilavesinin materyalin aşınma dayanımı ve darbe dayanımı üzerine 

etkisini incelemişlerdir. Harrison ve ark. bizim çalışmamızın sonuçlarına benzer olarak; 

farklı konsantrasyonlardaki çapraz bağlama ajanı ilavesinin kaide materyalinin aşınma 

dayanımı ve darbe dayanımı üzerine anlamlı düzeyde etki etmediğini bulmuşlardır. 

Fakat çapraz bağlama ajanının reaksiyonunun karmaşık olması, polimerizasyon 

derecesi, PMMA nın Tg si, polimerin geometrik kısıtlamaları ve materyalin içinde 

reaksiyona girmemiş çapraz bağlama ajanının artık monomer veya plastizör olarak 

görev yapmasının etkili olabileceğini bildirmişlerdir.  

 Straioto ve ark (181), polytetrafluroetilen gibi değişik polimerlerin ilave 

edilmesiyle modifiye edilen akrilik reçinenin mekanik özelliklerine baktıkları çalışmada 

kontrol grubu eğme dayanımı ve darbe dayanımı değerlerini daha yüksek bulmuşlardır. 

Bu bizim çalışmamızla benzer özellik göstermektedir. Bizim çalışmamızda da kontrol 

grubu verileri deney gruplarına oranla daha olumlu sonuçlar vermiştir. Kontrol grubu 

olarak kullandığımız ticari ürünün içerik bilgisinde çapraz bağlama ajanı olarak %10-15 

oranında EGDMA bulunduğu belirtilmektedir. Fakat ticari bir ürün olduğu için 

içeriğinde farklı kimyasalların da bulunabileceği göz ardı edilmemelidir.  

Protez kaide materyallerinin iyileştirilmesinde değerlendirilmesi gereken diğer 

bir faktör de materyalin yüzey sertliğidir (2). Sertlik, daha sert bir malzemeye göre 

mukayese edilen bir malzeme özelliğidir. Bu özellik tamamen olmasa da yeterli 

derecede, diğer malzeme özellikleri hakkında bizlere fikir verir. Bir malzemenin, 

kendisinden daha sert başka bir malzemenin batmasına, çizmesine (kalıcı şekil 

değiştirmesine) karşı gösterdiği dirence sertlik denir. Yüksek yüzey sertliğine sahip bir 

protez malzemesi; protez temizleyiciler, diş fırçaları ve sert gıdalarla aşınmaya ve 

çizilerek lekelenmeye karşı daha dirençlidir (301).  

Akrilik yüzey sertliği ölçümleri, polimerik matrisin bozunması sonucu 

materyalin kırılmalara karşı daha dayanıksız hale gelmesinin değerlendirilmesi 

açısından önemlidir. Yüzey sertliği; ağız içerisindeki oklüzal kuvvetler ve mekanik 

protez temizliği karşısında materyalin fiziksel özelliğini bekirleyen önemli bir faktördür 

(6,11,16,17,29,39,43,51,62,147,186).  
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Literatürde protez kaide materyallerinin yüzey sertliğinin değerlendirilmesinde 

deney örnekleri ile bir standart yoktur farklı ebatlarda örnekler ve testler 

kullanılmaktadır (37, 43, 62, 114, 157). Literatürde sıklıkla 64x10x3 mm ebadında 

örnekler ve ya disk şeklindeki örnekler kullanılmaktadır (157, 186). Bizim 

çalışmamızda yüzey sertliği deneyi için örnek yüzeyinin cila makinesinde kolay 

cilalanabilmesi ve ölçüm yapılacak cihaza uygun olması nedeniyle; 64x10x3,3 mm 

ebadında hazırlanan örnekler çapı 30 mm, yüksekliği 20 mm olan silindir kalıplar 

içerisine sığacak ebatlarda dikdörtgen şekilde boyları kısaltıldı. Ölçümler örneğin üç 

farklı noktasından yapılarak, aritmetik ortalamaları alındı. 

Yüzey sertliği bulgularında en yüksek ortalama değer kontrol (M) grubuna 

(17,83 VHN), en düşük ortalama değer ise m%10 PEGDMA grubuna (14,43 VHN) 

aittir. m%10 PEGDMA grubunun en düşük yüzey sertliğine sahip olmasını içeriğinde 

en fazla monomer bulunan grup olması ile ilişkilendirebiliriz. Bu grupta 23,4 mg toz/ 

2,6 ml PEGDMA- 9 ml MMA kullanılarak hamur elde edilmiştir.  

Ali ve ark (2), değişik polimerizasyon yöntemlerine göre polimerize olan 

akriliklerle yaptığı çalışmada ultraviyole ışıkla aktive olan akrilik reçinenin sıcak akrilik 

ve otopolimerizan akriliğe göre yüzey sertliğinin daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu 

durum farklı polimerizasyon tekniklerinde materyalin mekanik ve fiziksel özelliklerinin 

değişebileceğini göstermektedir. Biz çalışmamızda firma bilgileri doğrultusunda kısa 

süreli kaynatma yöntemi uyguladığımız için farklı kaynatma süreleri ile farklı sonuçlar 

elde edilebileceğini düşünmekteyiz.  

Jagger ve ark (80), %5, %10, %15, %25, %40 oranında PMMA tanecikleri ilave 

ettikleri akrilik reçinenin eğme dayanımı, darbe dayanımı ve yüzey sertliğini 

değerlendirdikleri çalışmalarında %5 oranında tanecik ilavesi ile yüzey sertliğinde, %10 

tanecik ilavesinde elastiklik modülünde önemsiz düzeyde istatistiksel olarak artış 

olduğunu; fakat PMMA tanecik ilavesinin genel olarak materyalin mekanik özellikleri 

üzerinde çok önemli iyileştirme sağlamadığını bildirmişlerdir. 1 haftalık suda 

bekletmede PMMA tanecikleri ilavesinin akrilik reçinenin yüzey sertliğinde ufak 

değişikliklere neden olduğunu bildirmişlerdir. 6 ay suda bırakılan %5 lik grupta anlamlı 

düzeyde sertlik artışı olmuştur. Biz çalışmamızda ISO standartları gereği materyalin 

kısa süreli (48 saatlik distile su içerisinde 37ºC etüv ortamında) yüzey sertliği 
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ölçümlerini gerçekleştirdik. Farklı sıvılarda ve farklı sürelerde bekletmede materyalin 

yüzey sertliği değerlerinde değişiklik olabileceğini düşünmekteyiz. 

 Carlos ve Harrison (32), UHMWPE tanecikleri ile yaptıkları çalışmada 

tanecik oranının artışıyla eğme dayanımı ve darbe dayanımında artış sağlanmadığını, 

elastiklik modülünün artttığını, yüzey sertliğinde ise klinik olarak anlamlı düzeyde bir 

iyileşme olmadığını bildirmişlerdir. 

Farina ve ark (62), değişik polimerizasyon metoduna göre polimerize olan 4 

farklı akrilik reçineyi cam fiber ilaveli ve ilavesiz olarak yüzey sertliği bakımından 

değerlendirkleri çalışmalarında; cam ilavesiz ısıyla polimerize olan geleneksel tip 

reçinenin en yüksek sertlik değerine sahip olduğunu bulmuştur.  

Straioto ve ark (181), polytetrafluroetilen gibi değişik polimerlerin ilave edilerek 

modifiye akrilik reçinenin mekanik özelliklerine baktıkları çalışmada yüzey sertiğinde 

anlamlı bir faklılık bulamamışlardır. Bizim çalışmamızda da yüzey sertliği bulgularında 

sadece PEGDMA kullanılan grupta kontrol grubuna ve diğer gruplara oranla düşük 

değerler elde edilmiştir. Bunun nedeni ise uzun ve esnek zincire sahip olan çapraz 

bağlama ajanının materyalin yüzey sertliğinin düşmesine neden olmasına bağlayabiliriz.    

Jagger ve ark (82, 84), yüksek darbe dayanımlı yani yüksek oranda çapraz 

bağlama içeren reçinelerin geleneksel reçinelere oranla darbe dayanımı artmakla birlikte 

elastiklik modülü, eğme dayanımı ve yüzey sertliği yönünden önemli gelişme 

sağlanamadığını bildirmiştir. Ayrıca bu reçinelerin geleneksel reçinelere oranla 

maliyetinin yüksek olmasının kullanım sıklığını azalttığını bildirmektedir. 

Vuorinen ve ark (198), rijit çubuk şeklinde polimer (Rigid rod polymer RRP) 

doldurucuların ağırlıkça %0, 10, 20, 30 ve 100 oranında kullanılmasıyla oluşan kaide 

materyalinin elastiklik modülü, eğme dayanımı ve yüzey sertliğini değerlendirmişlerdir. 

RRP mekanik özelliklerde artışa neden olmamış fakat yüzey sertliğini arttırmıştır.  

Mekanik testlerin ağız boşluğu gibi nemli koşullarda gerçekleştirilememesi 

yapmış olduğumuz in vitro çalışmanın birebir ağız ortamını taklit edememesine neden 

olmaktadır.  Kırılma ve deformasyon mekanizmasının tam olarak anlaşılabilmesi için 

meteryalin artık monomer ve viskoelastiklik özelliklerinin kırılma mekanizmasına olan 

etkisinin ve materyalin mikroyapısının gelecek çalışmalarla daha detaylı incelenmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Elde etmiş olduğumuz sonuçları diğer çalışmalarla tam olarak kıyaslayabilmek 

test tipi ve test düzeneğindeki farklılıklar nedeniyle zordur. 

ISO 20795 kaide materyalleri spesifikasyonuna göre protez kaide materyalinin; 

darbe dayanımı  ≥2kJ/m2 ve eğme dayanımı  ≥65 MPa olarak belirtilmiştir (76). 

Çalışmamızdaki tüm grupların verilerinin bu spesifikasyon dahilinde kabul edilebilir 

değerlere sahip olduğu görülmüştür. 

Akrilik reçinelerin polimerizasyon reaksiyonlarında genellikle hangi yöntem 

kullanılırsa kullanılsın, monomerlerin polimer haline dönüşmesi tamamlanmaz ve 

polimerize olmuş reçinede, değişen miktarlarda serbest veya reaksiyona girmemiş 

monomer kalır (75, 92, 98, 118, 75, 188). Artık monomer, polimer matrikste bir 

plastizör olarak davranır, pörözitelere neden olur ve bu durum akrilik reçinelerin 

fiziksel ve mekanik özelliklerini etkiler (74, 125). Özellikle monomer içeriğinde 

bulunan çapraz bağlama ajanının tam olarak tepkimeye girebilmesi için yüksek sıcaklık 

derecelerinin sağlandığı polimerizasyon koşullarının bulunması gerekmektedir (8, 74). 

Farklı polimerizasyon yöntemleri örneğin uzun ve kısa kaynatma uygulandığında, 

mikrodalga ile polimerizasyon yönteminde oluşan polimerin yapısı ve artık monomer 

miktarı değişiklik gösterebilmektedir (15, 24). Bu nedenle çapraz bağlama ajanlarının 

kullanıldığı deney gruplarında kontrol grubuna oranla daha düşük değerler elde 

etmemizde polimerizasyon işleminin termostatlı polimerizasyon cihazında ve en yüksek 

100 ºC sıcaklığın sağlanabildiği ortamda gerçekleştirilmesinin etkili olabileceğini 

düşünmekteyiz.   
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6. SONUÇLAR 

• Çalışmamızda eğme dayanımı bulgularında en yüksek ortalama değer %15 

TEGDA grubuna (122,26 MPa), en düşük ortalama değer ise %20 EGDMA 

grubuna (88,51 MPa) aittir. 

• Çalışmamızda elastiklik modülü bulgularında en yüksek ortalama değer %15 

EGDMA grubuna (3378,06 MPa), en düşük ortalama değer ise m%10 

PEGDMA grubuna (2592,52 MPa) aittir. EGDMA çapraz bağlama ajanının 

%20 yüzdede kullanımı ile elastiklik modülünde diğer oranlara göre anlamlı 

düzeyde düşüş gözlenmiştir.  

• Çalışmamızda maksimum kuvvet bulgularında en yüksek ortalama değer 

kontrol grubuna (184,91 N), en düşük ortalama değer ise %20 EGDMA 

grubuna (128,52 N) aittir. 

• Çalışmamızda darbe dayanımı bulgularında en yüksek ortalama değer m%10 

PEGDMA grubuna (6,63 kJ/m2), en düşük ortalama değer ise m%10 

TEGDA grubuna (5,80 kJ/m2) aittir. 

• Çalışmamızda yüzey sertliği bulgularında en yüksek ortalama değer kontrol 

(M) grubuna (17,83 VHN), en düşük ortalama değer ise m%10 PEGDMA 

grubuna (14,43 VHN) aittir. m%10 PEGDMA grubunun en düşük yüzey 

sertliğine sahip olmasını içeriğinde en fazla monomer bulunan grup olması 

ile ilişkilendirebiliriz.  

• ISO 20795 kaide materyalleri spesifikasyonuna göre protez kaide 

materyalinin; darbe dayanımı  ≥2kJ/m2 ve eğme dayanımı  ≥65 MPa olarak 

belirtilmiştir. Çalışmamızdaki tüm grupların verilerinin bu değerlere göre 

kabul edilebilir olduğu görülmüştür.  

• Kontrol grubuna ait eğme dayanımı, elastiklik modülü, maksimum kuvvet, 

darbe dayanımı ve yüzey sertliği bulgularının deney gruplarına göre daha 

düzenli ve olumlu özellik gösterdiği bulunmuştur. Bunda piyasa ürününün 

içerisinde belirtilenden farklı katkı maddelerinin (hızlandırıcı, ilave çapraz 

bağlama ajanları, özellik kazandırıcı katkılar) bulunmasının etkili 

olabileceğini düşünmekteyiz. 
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• Çalışmamıza göre çapraz bağlama ajanının likit kısma ilavesinin hacimce 

%15 oranından fazla olmaması önerilebilir.  

• Çalışmamızda kullanılan çapraz bağlama ajanlarının birlikte kullanımları ile 

oluşturulan yeni malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi 

ilerki çalışmalar için önerilebilir.  

• Akrilik reçinelerin polimerizasyon reaksiyonlarında genellikle hangi yöntem 

kullanılırsa kullanılsın, monomerlerin polimer haline dönüşmesi 

tamamlanmaz ve polimerize olmuş reçinede, değişen miktarlarda serbest 

veya reaksiyona girmemiş artık monomer bulunabilir. Artık monomer, 

polimer matrikste bir plastizör olarak davranır, pörözitelere neden olur ve bu 

durum akrilik reçinelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini etkileyebilir. Bu 

nedenle artık monomer tayini ile deney sonuçları desteklenmelidir. 

• Farklı polimerizasyon yöntemleri örneğin uzun veya kısa kaynatma 

uygulandığında oluşan polimerin yapısı ve artık monomer miktarı değişiklik 

gösterebilmektedir. Farklı polimerizasyon süreleri ve teknikleri denenmesi 

önerilebilir. 

• Deney örneklerinde var olabilecek porozite ve faz ayrımlarının SEM analizi 

ile sonraki çalışmalarda değerlendirilmesi en uygun çapraz bağlama ajanı 

oranının tespiti açısından önerilebilir. 
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