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1. GĐRĐŞ 

 

Protetik diş tedavisinin önemli bir bölümünü oluşturan total ve hareketli 

bölümlü protezlerde fonksiyon, fonasyon ve estetiğin sağlanmasında ve klinik 

kullanım ömürlerinin uzatılmasında, protez yapım tekniklerinin yanı sıra kullanılan 

materyaller de çok büyük önem taşımaktadır. Protez kaide materyali olarak 

kullanılan polimetilmetakrilat rezinlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin en iyi 

seviyede olması istenmektedir. Bu amaçla akrilik rezinlerin özelliklerinin 

geliştirilmesi ve polimerizasyon derecelerinin yükseltilmesi konusunda çalışmalar 

devam etmektedir. 

 

Akrilik rezinlerin diş hekimliğinde kullanılmaya başlanmasından itibaren 

akrilik rezinlerin polimerizasyonu için en çok kullanılan metod, akrilik rezinin bir su 

banyosu içerisinde ısı ile polimerize edilmesidir. Daha sonraki yıllarda akrilik 

rezinlerin polimerizasyonunda; mikrodalga enerjisi, basınç ile enjeksiyon gibi yeni 

metodlar kullanılmaya başlanmıştır.  

 

Akrilik rezinler, manipülasyon kolaylıkları ve üstün estetik özellikleri nedeni 

ile yıllardan beri çok geniş kullanım alanı bulmaktadırlar. Ancak polimerizasyon 

işleminden sonra reaksiyona girmeyen (rezidüel) monomere, plastizere 

(dibutilfitalat) veya inhibitör (hidrokinon) gibi ilave maddelere bağlı olarak farklı 

derecelerde toksisite ve allerjik reaksiyonlarla karşılaşılmaktadır. Rezidüel monomer 

miktarı; protez kaide rezininin tipine, polimerizasyon reaksiyonununa, 

polimerizasyon süresine ve rezinin kalınlığına bağlıdır. 

 

Allerjik reaksiyona ve toksisiteye neden olan rezidüel monomer miktarını 

azaltmak için, polimerizasyon ısısını arttırıp molekül hareketleri hızlandırılarak 

polimerizasyon reaksiyonunun daha çok tamamlanması sağlanabilmektedir.  

 

Polimerizasyon sonrası akrilik rezinlerden salınan rezidüel monomerlerin 

tespiti için çeşitli test metodları kullanılmaktadır. Bu test metodlarından biri de 

yüksek basınçlı likit kromatografisi olan ‘‘High Performance Liquid 

Chromotography’’(HPLC)’dir. 
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Bu çalışmanın amacı; farklı polimerizasyon metodları (ısı, otopolimerize, 

basınç ile enjeksiyon, mikrodalga enerjisi) ile polimerize olan akrilik rezinlerden 

salınan rezidüel monomer miktarını belirli zaman periyotlarında (24. saat, 7. gün, 30. 

gün) HPLC analizi ile değerlendirmektir. 

 

1937 yılında Dr. Walter Wright tarafından akrilik rezinlerin diş hekimliğine 

tanıtılmasından önce protez kaide materyali olarak metal olmayan farklı materyaller 

kullanılmıştır. Protez kaide materyali olarak kullanılan bu materyaller arasında 

vulkanit, nitroselüloz, fenol formaldehit, vinil plastikler ve porselenler 

bulunmaktadır. Ancak bu materyaller oldukça fazla kırılma riski, istenen düzeyde 

estetiğin oluşturulamaması, kötü koku, renk stabilitesinin olmaması, boyutsal 

stabilitenin sağlanamaması gibi dezavantajları nedeniyle uzun dönem kullanım alanı 

bulamamışlardır (Craig ve Peyton 1975). Bu gibi istenmeyen özellikler araştırıcıları 

yeni bir materyal arayışına itmiştir.  

 

Akrilik rezinlerin diş hekimliğine girmesini takiben 1946 yılına kadar protez 

kaidelerinin % 98’i metil metakrilat veya kopolimerlerinden yapılmaya başlanmıştır. 

Bu tarihten sonra plastik endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak yeni sentetik 

plastikler ve yüksek polimerler üretilmiştir (Çalıkkocaoğlu 2000).  

 

Protez kaide materyallerinde aranılan bir takım özellikler mevcuttur. Đdeal bir 

kaide materyali: 

1. Yeterli dayanıklılık ve dirençte olmalıdır. 

2. Uygun termal özellikler sergilemelidir. 

3. Oral sıvılarda ve ağız dışında boyutsal stabilitesini koruyabilmelidir. 

4. Kimyasal stabilitesi iyi olmalıdır. 

5. Oral sıvılarda çözünmemelidir.  

6. Tatsız ve kokusuz olmalıdır. 

7. Biyouyumlu olmalıdır. 

8. Doğal görünümlü olmalıdır. 

9. Renk stabilitesine sahip olmalıdır. 

10. Plastik, metal ve porselen gibi materyallere yeterli adezyonla bağlanabilmelidir. 

11. Yapımı ve tamiri kolay olmalıdır. 

12. Ekonomik olmalıdır (Craig 1997). 
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1.1. Akrilik Rezinlerin Fiziksel Form ve Kompozisyonları 

 

Akrilik rezinler, etilen türevi olup yapısında vinil grubu içermektedirler. Diş 

hekimliğinde iki çeşit akrilik rezin çeşiti kullanılmaktadır. Bunlar; ‘‘akrilik asit’’ 

(CH2 = CHCOOH) ve metakrilik asitin [CH2-C(CH3)COOH] metil esteri 

‘‘metilmetakrilat’’tır. Akrilik asit ve metakrilik asit, katılma polimerizasyonu ile 

polimerleşir. Dental polimer olarak kullanılan polimetilmetakrilat (PMMA), 

metilmetakrilatın polimerizasyonu ile oluşmaktadır (Craig ve ark. 1992, 

Çalıkkocaoğlu 1998, McCabe 1994) 

 

Protez kaide materyali olarak kullanılan akrilik rezinler çoğunlukla toz-likit 

ve jel tipindedir. Diş hekimliğinde en çok toz-likit tipinde akrilik rezinler 

kullanılmaktadır (Zaimoğlu ve ark. 1993). 

 

1.1.1. Akrilik Rezin Tozu: 

 

Akrilik rezin tozu, poli (metil metakrilat) bloklarının öğütülmesinden elde 

edilmektedir. Polimeri kırılmaya karşı güçlendirmek için toza küçük miktarlarda etil, 

bütil veya alkil metakrilat ilave edilerek modifiye edilebilmektedir. Toza ilave edilen 

benzol peroksit veya diisobütilazonitril gibi maddeler, likitin toza karıştırılmasıyla 

polimerizasyonu başlatıcı ajan olarak görev yapmaktadırlar. Toz kısmında benzol 

peroksit % 0.5-1.5 oranında bulunmaktadır. Polimetilmetakrilat gibi saf polimerler, 

şeffaf oldukları için ilave edilen pigmentlere çok kolay adapte olmaktadırlar. Daha 

yumuşak bir ürün elde etmek için plastizerler ilave edilmektedir (Craig 1997). 

 

Polimetilmetakrilat şeffaf bir rezindir. Dalga boyu 0,25 mm’ ye kadar olan 

ultraviyole ışınlarını geçirmektedir. Isıya karşı da stabil olup 125°C’ de sertliğini 

kaybeder. 125-200°C arasında ise dekompoze olur. Polimetilmetakrilat bir zincir 

polimeri olup kloroform ve aseton gibi organik çözücülerde erimektedir (Stafford ve 

ark 1986, Clarke ve ark 1992). 

 

 

 

 



 4 

1.1.2. Akrilik Rezin Likiti: 

 

Bu komponent metilmetakrilattan oluşmaktadır. Likitin bekleme esnasında 

polimerize olmasını engellemek için inhibitörler katılmaktadır. Đnhibitör olarak % 

0.003-0.1 oranında hidrokinon ilave edilmektedir. Plastizerler rezilient bir polimer 

için ilave edilmektedir. Bunlar düşük molekül ağırlıklı esterler olup çoğunlukla 

dibütil fitalat kullanılmaktadır (Craig 1993). 

 

Likitin ana maddesi olan metilmetakrilat şeffaf bir sıvıdır. Ergime derecesi -

48ºC, kaynama noktası 100.8ºC, özgül ağırlığı 0.945 g/ml ve polimerizasyon ısısı 

12.9 kcal/mol’dür. Metilmetakrilatın polimerizasyonu ultraviyole ışın, görünür ışın, 

ısı veya kimyasal aktivatörlerle aktive edilerek başlatılmaktadır (Phillips 1991). 

 

1.1.3. Akrilik Rezinin Jel Tipi: 

 

Vinil akrilikler gibi protez kaide plastiklerini jel formunda uygulamak 

mümkün olmaktadır. Bu jeller genellikle toz-likit tip ile aynı komponentlere sahiptir 

ancak toz ve likit jel formunu oluşturmak için karıştırılmaktadır. Jel içerisinde 

kimyasal hızlandırıcılar yoktur çünkü başlatıcı, hızlandırıcı ve monomer reaksiyona 

girebilmektedir (Craig 1997). 

 

1.2. Polimerler ve Polimerizasyon 

 

Polimer çok parçadan oluşmuş bir moleküldür. Latincede poli: çok, mer: 

parça demektir. Polimerizasyon, küçük molekül ağırlıklı moleküllerin birbirleriyle 

birleşmesi suretiyle büyük molekül ağırlıklı bir bileşik oluşturmasıdır. Polimerler 

yüksek molekül ağırlıklı, zincirimsi yapıda moleküllerdir (Phillips 1991). 

 

Polimerizasyon kalitesini gösteren ‘‘polimerizasyon derecesi’’ de 

polimerizasyon şartlarına ve şekline göre değişir. Polimerizasyon derecesinde, 

polimerin içindeki monomerin türü, sayısı ve buna bağlı olarak polimerin molekül 

ağırlığı ve sayısı önemlidir. Polimerin molekül ağırlığı arttıkça polimerizasyon 

derecesi yükselir ve materyalin fiziksel özellikleri olumlu yönde etkilenir. Yüksek 
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dereceli polimerizasyonda tek bir monomerden yapılmış polimerin molekül ağırlığı 

çok yüksektir (Phillips 1991, Craig 1997). 

 

Polimerizasyon işlemi değişik mekanizmalarla yapılmaktadır. Fakat esas 

olarak 2 temel metod vardır. Bunlar, ilave polimerizasyon ve kondenzasyon 

polimerizasyonudur (Craig 1997). 

 

1.2.1. Đlave Polimerizasyon 

 

Đlave polimerizasyon 3 farklı şekilde gelişir (Çalıkkocaoğlu 2000):  

1. Serbest köklerin oluştuğu polimerizasyon  

2. Halka açılma polimerizasyonu 

3. Đyonik polimerizasyon 

 

1. Serbest Köklerin Oluştuğu Polimerizasyon  

Diş hekimliğinde kullanılan polimerler, genellikle serbest köklerin açığa 

çıktığı ilave polimerizasyon metodu ile elde edilmektedir. Protez kaidesi materyali 

olarak kullanılan akrilik rezinler etilen türevi olup yapısında vinil grubu 

içermektedir. Polimerizasyon reaksiyonu başlama, çoğalma ve sonlanma olmak 

üzere 3 aşamada meydana gelir (Çalıkkocaoğlu 2000). 

 

a. Başlama: Reaksiyon ısı, ışık ve benzeri herhangi bir etkenle serbest köklerin 

oluşması ve bunların monomer ile reaksiyona girmesi ile başlamaktadır. 

Polimetilmetakrilatta bu olay benzol peroksitin ısı sonucu ayrışarak serbest kökler 

oluşturması ile başlamaktadır. Soğuk akriliklerde ise aynı olaya, ısı yerine dimetil-

para-toluidin veya dihidroksietil-para-toluidin gibi kimyasal maddeler neden 

olmaktadır. Serbest radikal moleküllerinin paylaşılmayan elektronlarla kimyasal 

grubu vardır. Kimyasal aktive sistemlerde, serbest radikaller genellikle organik 

peroksit başlatıcı ve amin akselatörün reaksiyonu sonucu oluşmaktadır (Phillips 

1991).  

 

b. Çoğalma: Bu aşamada oluşan serbest kökler tekrar monomer ile reaksiyona 

girerek yeni serbest köklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Böylece bir zincirleme 
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reaksiyonu başlamakta ve monomerler süratle polimerlere dönüşmektedir (Craig 

1997). 

  

c. Sonlanma: Bu zincirleme reaksiyon kitle içindeki monomer molekülleri polimere 

dönüşünceye kadar devam etmektedir. Ancak kitle içinde bir miktar monomer daima 

kalmaktadır. Buna rezidüel monomer denilmektedir. Gerçekte polimerizasyon hiç 

bitmeyen bir süreçtir (Çalıkkocaoğlu 2000). 

 

Hidrokinon gibi inhibitörler; monomere küçük miktarlarda ilave edilerek 

bekletme zamanı uzatılabilmektedir. Hidrokinonlar serbest radikallerle reaksiyona 

girmekte böylece başlama oranı azalmaktadır (O’Brien 1997).  

 

Polimerizasyon reaksiyonu ısı, ışık ve bazı kimyasal maddelerle 

hızlandırılabilir. Hidrokinon, öjenol ve oksijen gibi bazı kimyasal maddeler de, 

polimerizasyon reaksiyonunun yavaşlamasına sebep olmaktadır. Örneğin 

PMMA’nın içine konulan az miktarda hidrokinon, metilmetakrilat monomerinin 

erken polimerize olmasını önlemekte ve böylece raf ömrünün uzamasına yol 

açmaktadır (O’Brien 1997). 

 

2. Halka Açılma Polimerizasyonu 

 

Diş hekimliğinde halka-açılma polimerizasyonlarından ikisi çok önemlidir. 

Bunlar epoksi ve etilen amin reaksiyonlarıdır. Epoksi reaksiyonları, kauçuk esaslı 

ölçülerden elde edilen yalancı kökler konusunda, etilen amin reaksiyonları ise 

polieter kauçuk ölçülerin vulkanizasyon reaksiyonlarında kullanılmaktadır 

(Çalıkkocaoğlu 2000). 

 

3. Đyonik Polimerizasyon 

 

Silikon ölçü maddelerinin vulkanizasyonunda görülen bir reaksiyon türüdür 

(Phillips 1991). 
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1.2.2. Kondenzasyon Polimerizasyonu 

 

Bu tip polimerizasyon, ilave polimerizasyon reaksiyonundan farklıdır. Çünkü 

sonunda su ve alkol gibi yan ürünler meydana gelmektedir. Diş hekimliğinde 

polisülfit kauçuk ve silikon kauçuk ölçü maddelerinin vulkanizasyonu, 

kondenzasyon reaksiyonu ile gerçekleşmektedir (Phillips 1991).  

 

1.2.3. Polimerizasyon Metodları 

 

Akrilik rezinler 1937 yılından beri protez kaide materyali olarak 

kullanılmaktadır (Craig 1993). Akrilik rezinler sadece kaide materyali olarak değil, 

diş hekimliğinin pek çok alanında; yapay dişler, protez tamir maddesi, ölçü kaşıkları, 

geçici kron, faset ve obturatör yapımında kullanılmaktadır. Akrilik rezinlerin 

dişhekimliğinde geniş kullanım alanı bulmasının nedenleri; uygulama metodlarının 

kolay olması, tamirinin kolay, görünümünün estetik olması, ağızda şekil 

değiştirmemesi ve ucuz olmasıdır (Çalıkkocaoğlu 2000).  

 

Polimetilmetakrilat, bugün başlıca kullanılan protez kaide rezinidir. 

Polimetilmetakrilatın polimerizasyon reaksiyonunu başlatan etkenler dört başlık 

altında toplanabilir (Phillips 1991):  

a) Isı 

b) Kimyasal maddeler 

c) Mikrodalga enerjisi 

d) Işık 

 

Polimerizasyonu başlatan olay, akrilik tozunun içindeki benzol peroksitin 

serbest köklerinin açığa çıkmasıdır. Poli(metilmetakrilat) nin polimerizasyonu; 

polimer-monomer karışımını sıcak suda kaynatarak, dimetil-p-toluidin gibi bir 

materyal kullanılarak oda sıcaklığında kimyasal aktivasyon ile, görünür ışık veya 

mikrodalga enerjisi kullanarak reaksiyonun aktivasyonu ile gerçekleşmektedir 

(Phillips 1991). 
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1.3. Protez Kaide Materyalleri 

 

Protez kaide materyali olarak kullanılan akrilik rezinler termal özelliklerine 

göre iki tiptir: 

 

1. Termoplastik Rezinler: Isı ve basınç ile şekil verilebilen ve bu sırada kimyasal 

yapısında bir değişiklik olmayan rezinlerdir. Bunlar eriyebilir ve genellikle organik 

çözücüler içinde çözünürler. Oluşan fiziksel değişiklik bir süre sonra ısısal olarak 

tersine çevrilebilmektedir. Bu tip rezinlere örnek olarak; polimetilmetakrilat, 

polivinil akrilikler ve polisterin verilebilir (Zaimoğlu ve ark.1993). 

 

2. Termoset Rezinler: Isı ve basınç altında veya başka etkenlerle polimerize edilmesi 

sırasında kimyasal değişikliğe uğrayarak ilk yapıdan farklı bir bileşim haline 

gelmektedirler. Bu rezinler genellikle erimez ve çözünmezler. Örnek olarak vulkanit 

ve fenol formaldehit verilebilir (Zaimoğlu ve ark.1993). 

 

Akrilik rezinler polimerizasyon tiplerine göre aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır (O’Brien 1997): 

 

1. Isı ile Polimerize Olan Akrilik Rezinler 

a. Konvansiyonel 

b. High impact 

2. Kendi Kendine Polimerize Olan Akrilik Rezinler (Otopolimerizan 

Rezinler) 

a. PMMA 

b. Polikarbonat 

c. Naylon 

3. Mikrodalga Enerjisi ile Polimerize Olan Akrilik Rezinler 

4. Görünür Işıkla Polimerize Olan Akrilik Rezinler  

 

1.3.1. Isı ile Polimerize Olan Akrilik Rezinler 

 

Bu akrilik rezinler genellikle toz-likit şeklinde uygulanmaktadırlar. Likit yani 

monomer genellikle saf metilmetakrilat ile cüzi miktarda hidrokinondan (% 0,006) 
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oluşmaktadır. Polimer genellikle küçük küresel partiküllerden oluşan tozdan 

ibarettir. Polimer incisi veya boncuğu denilen bu partiküller monomerin ısı altında 

karıştırılması ile elde edilirler (Anderson 1976, Phillips 1991). 

 

Polimetilmetakrilatın darbe ve yorulma direnci zayıftır. Bu nedenle de protez 

kırıklarına rastlanmaktadır. Araştırmacılar akrilik rezinleri darbelere karşı daha 

dayanıklı hale getirmek için yeni arayışlara girmişlerdir (Braden ve ark 1988, Dixon 

ve Breeding 1992). High-Đmpact denen sert akrilikler ile bu probleme çözüm 

bulunmaya çalışılmıştır. High-Đmpact polietilen lifler üzerinde ilk çalışmalar 

Cappacio ve Ward (1973) tarafından yapılmıştır 

 

Isı ile polimerize olan rezinler iki şekilde polimerize edilirler. Bunlar: 

a. Konvansiyonel basınç ile muflalama metodu 

b. Basınç ve enjeksiyon yolu ile muflalama metodu 

 

a. Konvansiyonel Basınç ile Muflalama Metodu 

 

Günümüzde en çok kullanılan akrilik rezin polimerizasyon metodu, akrilik 

rezin hamurunun alçı ya da silikon alçı kalıplar kullanılarak mufla içindeki protez 

kalıp boşluğuna konulup preslenmesi ve bir sıcak su banyosu içerisinde ısı ile 

polimerize edilmesi esasına dayanmaktadır. Klasik metod olarak adlandırılan bu 

metodda kaynatma işlemi hızlı ve yavaş kaynatma olarak iki şekilde yapılmaktadır 

(Craig ve ark.1992) 

 

a.1. Hızlı Kaynatma: Bu metodda muflalar 15 dakikalık presleme 

işleminden sonra, oda sıcaklığındaki suyun içerisine yerleştirilip, kaynadıktan sonra 

30 dakika tutularak polimerizasyon sağlanmaktadır. Daha sonra kaynar sudan 

çıkarılan muflalar oda sıcaklığında kendi kendine soğumaya bırakılmaktadır 

(Çalıkkocaoğlu 1998). 

 

a.2. Uzun Dönem Kaynatma: Muflaların ısısı termostat aracılığı ile 

ayarlamış 65°C bir su banyosunda 8 saat bırakılması esasına dayanmaktadır 

(Çalıkkocaoğlu 1998). 
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Polimer-monomer oranı rezinin final yapısı için son derece önemlidir. 

Genellikle polimer oranı arttıkça polimerizasyon zamanı kısalır ve rezinin büzülmesi 

daha az olur (Craig ve Peyton 1975, Phillips 1991). 

 

Akrilik rezini konvansiyonel/hızlı polimerize etmenin amacı, rezinin 

pörözsüz olarak tamamen polimerize edilmesidir. Konvansiyonel/hızlı 

polimerizasyon metodunda monomer molekülleri, diğer moleküllerden termal şok 

ile uzaklaşırlar ve pasif olarak eksternal ısıya doğru hareket etmektedirler. 

Polimerizasyon esnasında monomer miktarı azalmaktadır. Isı arttığında moleküler 

hareket hızlanmakta ve tam olarak polimerizasyona daha fazla rehberlik etmektedir 

(Bartoloni ve ark 2000). 

 

b. Basınç ve enjeksiyon yolu ile muflalama metodu 

 

Diş hekimliğinde kalıbın içine basınç ve enjeksiyon yolu ile akrilik tepme 

metodu ilk olarak Pryor (1942) tarafından geliştirilmiştir (Craig ve Peyton 1975, 

Çalıkkocaoğlu 1998). 

 

Son yıllarda sıvı akrilik rezinin,  basınç ve enjeksiyon yolu ile kalıbın 

içerisine sevkini sağlayan ve sonrasında ısı ile rezini sertleştiren metodlar 

geliştirilmiştir. Bunlardan biri SR-IVOCAP sistemidir. Bu sistemin uygulanabilmesi 

için özel olarak hazırlanmış muflalar kullanılmaktadır. Kullanılan akrilik rezin saf 

polimetilmetakrilat olup ideal fiziksel özelliklere sahiptir. Akrilik rezin, önceden 

doze edilmiş halde hazır bulunur. Burada kullanılan akrilik rezinin bir özelliği de 

kadmiyum içermemesidir (Çalıkkocaoğlu 2000). 

 

Bu metodun; muflalama işleminin vakit alması, özel enjeksiyon ekipmanı 

gerektirmesi ve pahalı bir sistem olması gibi dezavantajlarına karşın boyutsal 

değişime uğramamış, pörözsüz ve kompakt bir akrilik rezin kitlesi oluşturması 

avantajlarındandır (Craig ve Peyton 1975, Phillips 1991). 
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1.3.2. Kendi Kendine Polimerize Olan Akrilik Rezinler (Otopolimerizan 

Rezinler) 

 

Otopolimerize akrilik rezinlerde, benzol peroksiti aktive etmek için ısı veya 

mikrodalga enerjisi yerine bir kimyasal aktivatör kullanılarak polimerizasyonun oda 

sıcaklığında gerçekleşmesi sağlanmaktadır (Philips 1991). Örneğin protez kaide 

polimerlerinin polimerizasyonu; benzol peroksitin orta ısıda (otopolimerize rezinler), 

dimetil-p-toluidin gibi kimyasal aktivatör ilavesi ile ayrışmasıyla başlamaktadır. 

Otopolimerize protez kaide rezinlerinde, barbitürik asit bazlı başlatıcı kullanımı 

Avrupalı protez kaide rezin üreticileri arasında popüler olmuştur (Gross 1976). 

 

Otopolimerize akriliklerde monomer ve polimerin karıştırılmasında, ısı ile 

polimerize olan akriliklerle aynı prosedür uygulanmaktadır. Monomer-polimer 

reaksiyonu; hamurlaşma aşaması başlamadan açığa çıkmaktadır. Otopolimerize 

akrilik rezinlerin partikül yapıları düzensizdir. Düşük molekül ağırlıklı polimer 

partiküllerinin oranı daha fazla olduğu için yapısı daha zayıf ve esnektir. Daha kısa 

zamanda plastik deformasyona uğrarlar ve elastik deformasyonları da çok iyi 

değildir. Polimerizasyonları hızlıdır, ancak otopolimerize akrilik rezinlerin 

polimerizasyonu asla ısı ile polimerize akriliklerin polimerizasyonu kadar 

tamamlanamaz. Tam olarak polimerizasyon sağlanamadığı için polimerizasyondan 

sonra  %3-5 oranında serbest monomer tespit edilmiştir. Isı ile polimerize 

akriliklerde ise yaklaşık olarak %0,2-0,5 oranında serbest monomer bulunmuştur 

(Anderson 1976, Craig ve Peyton 1975). 

 

1.3.3. Mikrodalga Enerjisi ile Polimerize Olan Akrilik Rezinler 

 

Đlk olarak 1968 yılında Nishii, mikrodalga enerjisini protez kaide 

materyallerinin polimerizasyonunda kullandığını rapor etmiştir. 

 

Konvansiyonel rezinler mikrodalga enerjisi ile polimerize edilebildikleri gibi 

mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon için geliştirilmiş özel akrilik rezinler de 

vardır. Bu rezinlerde monomer, metil ve etil metakrilat karışımından oluşmaktadır 

(Sanders ve ark.1987). 
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Çok kısa dalga boylu elektromagnetik dalga enerjisi anlamına gelen 

mikrodalgalar, girdikleri madde içerisinde dielektrik kayıpları sonucu ısı enerjisine 

dönüşürler. Daha açık olarak tanımlamak gerekirse; mikrodalgalar, madde 

içerisindeki su moleküllerinin saniyede ortalama 2-3 milyar kez titreşmesine ve 

birbirleriyle sürtünmesine yol açarak, maddenin ısınmasını sağlamaktadır (Reitz ve 

ark.1985, Zaimoğlu ve ark. 1993, Williamson ve ark. 1994, Çalıkkocaoğlu 1998). 

Mikrodalga ile polimerizasyon işleminde, cisimlerin termal yalıtkanlık özelliğinden 

yararlanılmaktadır. Akrilik rezinler de termal iletkenliği olmayan materyaller 

olduğundan mikrodalgalar dış ortamı ısıtmadan mufladan ve alçıdan geçerek 

doğrudan akrilik rezini ısıtırlar. Böylece polimerizasyon ısısı rezin kitlesi içerisinde 

daha etkili olarak dağılır ve tüm monomer molekülleri kısa sürede polimerize olurlar 

(De Clerke, 1987). 

 

Bu metod için özel bir mufla sistemi kullanılmaktadır. Mikrodalga fırınında 

kullanılan muflalar dielektrik kaybı az olan yalıtkan malzemelerden yapılmalıdır. 

Dielektrik kaybı az olan yalıtkan malzemelerden en önemlileri; teflon polyester, 

quartz ve bunların karışımlarıdır. Araştırmacılar, polyester mufla, cam elyaf ile 

güçlendirilmiş polyester (FRP) mufla ve teflon mufla kullanmışlardır. Ayrıca akrilik 

rezin, dayanıklı seramik (neoceramik) ya da dayanıklı camdan da yapılabileceği 

bildirilmiştir (De Clerk 1987, Đlbay ve ark. 1994). Bu metodda kullanılan fırınlar ise, 

mutfak tipi mikrodalga fırınlar olup, ortalama 400-1500 W çıkış gücüne sahip, 12 

cm dalga boyunda ve 2450 MHz frekanslı magnetron ile donatılmış fırınlardır (Đlbay 

1992, Al Doori ve ark. 1988). 

 

Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon işleminde mum modeli muflalama 

işlemi konvansiyonel metod ile aynıdır (Blagojevic ve Murphy 1999). 

 

1.3.4. Görünür Işıkla Polimerize Olan Akrilik Rezinler 

 

Görünür ışıkla aktive (VLC) protez kaide materyalleri 1984 yılında Triad 

VLC sistem ve materyalleri olarak piyasaya tanıtılmıştır (Fellman 1989, Polyzois 

1992). Triad VLC rezin, üretan dimetakrilat (UDMA) bir oligomerdir. Maddenin 

içinde ayrıca bir akrilik kopolimeri, dolgu maddesi olarak rol oynayan çok ince 

silika tozları ve belirli bir dalga boyundaki ışığa karşı duyarlı bir sistem 
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(photoiniator sistem) vardır (Anusavice 1996). Maddenin polimerizasyonu, yüksek 

yoğunlukta quartz halojen lambaları ile 400-500 nm boyunda mavi ışık veren bir 

polimerizasyon üniti ile gerçekleştirilmektedir. Bu sistem mavi ışık ile aktive olduğu 

zaman monomer moleküllerinin çift bağları açılır. Böylece monomerler birleşerek 

polimeri oluşturmaktadır (Çalıkkocaoğlu 2000).  

 

Biyouyumluluk testleri polimerize materyallerin non-toksik olduğunu ve 

polimerize olmayan materyallerin çok düşük sitotoksisitesi olduğunu göstermiştir 

(Lewis ve ark. 1988). 

 

Uygulama kolaylığı olması ve özellikle de muflalama ve bitim işlerini 

ortadan kaldırması en büyük avantajıdır (Đlbay 1992, Al-Mulla ve ark. 1998). 

 

1.4. Akrilik Rezinlerdeki Gelişmeler 

 

Polimetilmetakrilat; renk stabilitesi, manipülasyonu ve polisaj kolaylığı gibi 

önemli özelliklerinden dolayı uzun yıllardan beri protez kaide materyali olarak 

kullanılmaktadır. Ancak çarpma ve bükülme kuvvetleri sonucu sıklıkla oluşan kaide 

kırıkları gibi problemlerin çözülmesi ve dental polimerlerin mekanik özelliklerinin 

geliştirilmesi için çeşitli çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır 

(Schroder ve ark. 1981). 

 

Protez kaidelerinin üretimi için kullanılan rezinler, polimerizasyon işlemi 

sonrası arta kalan reaksiyona girmemiş (rezidüel) monomerlerin neden olduğu çeşitli 

derecelerde in vitro sitotoksisite ve in vivo alerjik cevaplara neden olmaktadır. 

Rezidüel monomer konsantrasyonu polimerizasyon koşullarına ve metoduna göre 

değişmektedir (Kedjanure ve ark. 1999).  

 

1.4.1. Akrilik Rezinlerin Mekanik Özelliklerinin Artırılmasına Yönelik 

Yaklaşımlar 

 

Akrilik rezinler 1937’den beri protez kaidesi yapımında kullanılmaktadır. 

Günümüzde de hareketli protezlerin yapımında kullanılan en popüler materyaldir. 

Estetik olması, kolay manipülasyonu ve ekonomik olması diğer materyallere göre 
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daha çok tercih edilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte akrilik rezinlerin yetersiz 

dayanımı; düzensiz çiğneme kuvvetleri altında veya kaza ile kırılmasına neden 

olabilmektedir (Darbar ve ark. 1994). Kendi kendine polimerize olan rezinler tamir 

işlemi için kullanılabilseler de aynı yerden tekrar kırık oluşma riski vardır (Harrison 

ve ark. 1977, Beyli ve ark. 1980). Elastomerik materyaller veya diğer kimyasallar 

rezine ilave edilerek dayanıklılığı artırılabilmektedir ancak bu gelişmeler dikkate 

değer değildir (Robinson ve McCabe 1993). 

 

Polimetilmetakrilatın mekanik özelliklerinin geliştirilmesinde genel olarak üç 

yol izlenmektedir: 

 

a- Polimetilmetakrilata alternatif materyaller 

 

Polimetilmetakrilatta aranılan ideal mekanik özellikler arasında 

dayanıklılığın arttırılması, daha iyi bir abrazyon direnci sayılabilir. 

Polimetilmetakrilatın mekanik yetersizliklerinin aşılabilmesi amacıyla poliamid, 

epoksi rezin, polistren, vinil akrilik, polikarbonat ve naylon gibi birçok materyal 

geliştirilmiştir. Ancak günümüze kadar polimetilmetakrilattan daha tatmin edici bir 

materyal bulunamamıştır (Jagger ve ark. 1999). 

 

b- Polimetilmetakrilatın kimyasal modifikasyonu 

 

Polimerlerin lastik ile güçlendirilmesi iyi tanımlanmış bir konsept olup, 

güçlendirme mekanizması tamamen ortaya konmuştur. Polimer matriks içinde 

lastiğin polimetilmetakrilatla bağlantı oluşturacak şekilde dağılması sonucunda 

gelişmekte olan bir çatlak polimetilmetakrilat içerisinde ilerlemektedir. Ancak lastik 

ara yüzeyine geldiğinde yavaşlar (Levent ve Karaağaçlıoğlu, 2004). 

 

Lastikle güçlendirilmiş high impact rezinlerin avantajı bunların kırılma 

olmadan önce normal rezine oranla daha yüksek gerilim ve daha fazla enerji absorbe 

edebilmeleridir. Ancak çarpma dayanıklılığı gelişirken esneklik çok fazla 

artmaktadır (Rodford 1986). 
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Rodford (1990), bütadin stiren katılarak geliştirilen high impact rezinlerin 

mekanik özelliklerini incelediği çalışmasında, lastik fazın rezine %30’a varan 

oranlarda katılabileceğini ve bunun viskozitede artış gibi rezinin manipülasyon 

karakteristiklerine zarar verici etkide bulunmayacağını açıklamıştır.  

 

Stafford ve ark.(1986) lastikle güçlendirilmiş rezinin darbe direncinin ve 

boyutsal stabilitesinin iyi, ancak yorulma ve eğilme testlerine karşı daha dirençsiz 

olduğunu ve renk stabilitesinin de düşük olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Polimetilmetakrilatların lastik katılarak güçlendirilmesi günümüzde en çok 

kabul edilen ve başarıya ulaşmış kaide güçlendirme metodudur. Ancak yüksek 

maliyeti rutin olarak kullanımı engellemektedir (Yazdanie ve Mahood 1985, Jagger 

ve ark. 1999). 

 

c- Polimetilmetakrilatın bazı materyallerle güçlendirilmesi  

 

Akrilik rezinlerin en önemli dezavantajlardan biri kırılmalarıdır. Akrilik 

rezinleri darbelere karşı daha dayanıklı hale getirmek için yeni arayışına gidilmiştir. 

High-impact denen sert akrilikler ile bu probleme çözüm bulunmaya çalışılmıştır. 

High-impact polietilen fiberler üzerinde ilk çalışmalar Capaccio ve Ward (1973) 

tarafından yapılmıştır. Bu araştırmacılar polimer taneciklerine lastik fibriller katarak 

darbelere karşı dayanım kazandırmışlardır.  

 

Fiberle güçlendirme üzerine ilk çalışmalar bundan 40 yıl öncesine 

dayanmaktadır. 1960 ve 1970’lerde araştırmacılar standart polimetilmetakrilatı cam 

ve karbon fiberler katarak güçlendirilmiştir. 1980’lerde buna benzer çalışmalar 

tekrarlanmış ve implantlar için fiberle güçlendirilmiş protetik alt yapılar, sabit protez 

uygulamaları, ortodontik apareyler ve splintler yapılmıştır (Levent ve 

Karaağaçlıoğlu 2004).  

 

Karbon Fiberler: 19. yüzyılın sonlarına doğru Edison tarafından ince bambu 

filizlerinin karbonize edilmesiyle elde edilmiştir. Karbon fiberleri poliakrilo nitratın 

önce 200-250°C’ye kadar, sonra da inert atmosfer ortamında 1200°C’ye kadar 
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ısıtılmasıyla elde edilmektedir. Bu işlem ile hidrojen, nitrojen ve oksijen çıkarılarak 

karbon atom zincirinin elde edilmesi sağlanmaktadır (Yazdanie ve Mahood 1985).   

 

Aramid Fiberler: Aramid, polipara fenilen teroftalamid adı verilen ve piyasada 

Kevlar ticari ismiyle bulunan organik bir bileşiktir. Kevlar naylondan iki kat daha 

fazla çekme dayanıklılığına ve 20 kat fazla elastik modülüne sahiptir. Bu değerler 

cam fiberlere göre iki kat daha fazla olup bu özellikler flamentlerin ince yapısından 

kaynaklanmaktadır (Dixon ve Breeding, 1992). 

 

Cam Fiberler: Cam fiberler, polimetilmetakrilatı güçlendirmek üzere lif, ağ gibi 

değişik formlarda ve E-cam, S-cam ile C-cam olmak üzere üç tip olarak 

üretilmektedirler. S-cam magnezyum alüminyum silikat yapısında ve yüksek 

elastisite modülüne sahiptir. C-camlarının ise korozyon direnci yüksektir, ancak her 

ikisi de protezlerde güçlendirici materyal olarak kullanılamazlar. Protez güçlendirme 

materyali olarak sıklıkla E-cam fiberleri (electrical glass) kullanılmaktadır. 

Yoğunluğu 2.54 gr/cm³, elastik modülü 73 GPa, çekme direnci 3400 MPa, kırılma 

anındaki uzama miktarı %2.8, tek bir fiberlerin çapı 10-12 µm’dir. Sitotoksik etkisi 

olmayan ve elektriksel iletkenliği yüksek bir fiber sistemidir. Ayrıca bu fiberlerin 

şeffaf renkleri, ucuz ve kolay bulunmaları dolayısı ile yaygın kullanımları vardır 

(Goldberg ve ark 1992, Valittu 1998). 

 

Polietilen Fiberler: Capaccio ve Ward’ın (1973) çalışmalarını takiben geliştirilen 

polietilen doğal kristal polimerlerdir. Đlk kez Braden tarafından önerilen Polietilen 

fiberler yüksek dirence sahiptir. Doğal rengi, düşük yoğunluğu, biyolojik 

uyumluluğu ile dikkat çeken bu materyal kimyasal olarak inert, hidrofobik ve 

erimeye direnci olması önemini arttırmıştır (Braden ve ark. 1988, Chow ve ark. 

1993,  Karacaer 2001). Ancak sayılan avantajlarına karşın yüzey enerjisinin düşük 

olması, dolayısıyla ıslanabilirliğinin az olması gibi dezavantajları vardır. Polietilenin 

ıslanbilirliğini arttırmak için yapılan çalışmalarda kimyasal tedavi ve asitle 

pürüzlendirme işlemleri uygulanmaktadır (Karacaer 2001). 

 

Ribbond- Polietilen Fiber: Polietilen fiberin yüzey enerjisinin düşük olması akrilik 

rezine bağlantısının zayıf olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle soğuk-gaz plazma 

uygulanarak polimerik hibrit yapının oluşturulduğu ‘‘Ribbond’’ polietilen fiberler 
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geliştirilmiştir. Ribbond çok yüksek modülüs, çok yüksek moleküler ağırlıklı 

polietilen fiberden yapılmıştır. Biyouyumludur, inerttir, renksiz ve translusenttir. Diş 

hekimliğinde periodontal splint yapımında, post-core uygulamalarında, yer tutucu ve 

ortodontik tutucu bağlantılarında, uzun süreli geçici restorasyonları desteklemede, 

protez ve köprü tamirinde, kompozit restorasyonları desteklemekte kullanılmaktadır 

(Rudo 1998). 

 

1.5. Rezidüel Monomer 

 

Polimetilmetakrilatın polimerizasyonu ekzotermik bir reaksiyondur ve bu 

esnada ısının yükselme derecesinin çok hızlı olmaması gerekmektedir. Akrilik 

rezinin polimerizasyon reaksiyonu esnasında monomerin polimere dönüşümü 

tamamlanamaz ve polimerize olan akrilik rezinin içerisinde çeşitli miktarlarda 

serbest veya reaksiyona girmemiş monomer (rezidüel monomer) kalır (Vallittu ve 

ark. 1998, Araujo ve ark. 2002, Lee ve ark. 2002). 

 

Rezidüel monomer iyi bilinen bir plastizerdir ve akrilik rezinin fiziksel ve 

mekanik özelliklerini etkilemektedir (Arab ve ark. 1989; Doğan ve ark. 1995; Lee ve 

ark. 2002, Azzarri ve ark. 2003). Yüksek seviyedeki rezidüel monomerin protez 

kaide materyallerinin dayanıklılığını azalttığı bilinmektedir (Doğan ve ark. 1995). 

Bununla birlikte yapılan çalışmalar polimerize olan akrilik rezinden salınan rezidüel 

monomerin sitotoksik etki potansiyeli olduğunu göstermiştir (Tsuchiya ve ark. 1994; 

Kedjarune ve ark. 1999, Rose ve ark. 2000) 

 

Rezidüel monomerin; irritasyona, inflamasyon ve oral mukozanın allerjik 

cevabına sebep olma potansiyeli vardır. Klinik semptomlar arasında en sık eritem, 

oral mukozanın erozyonu ile mukoza ve dilde yanma hissi rapor edilmektedir 

(Weaver ve Goebel 1980). 

 

1.5.1. Protez Kaide Akrilik Rezinlerinin Sitotoksisitesi 

 

Uyumsuz protezler, balanssız okluzyon ve kandida enfeksiyonları nedeniyle 

oluşan protez stomatitine etken olan bir diğer faktör de, protez kaide akrilik 

polimerlerindeki maddelerin kemotoksisitesidir (Weaver ve Goebel 1980). Toksik 
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maddelerin tükürüğe salınarak oral mukozada enflamatuar reaksiyona neden olduğu 

fark edildiğinden beri, akrilik rezinlerin sitotoksisitesi hakkında bilgi edinmek için 

salınma özellikleri ile ilgili geniş çalışmalar yapılmaktadır. Rezidüel monomer metil 

metakrilatın (MMA) salınımı, distile suda (Lamb ve ark. 1982, Stafford ve Brooks 

1985, Szabo ve ark. 1986) ve organik çözücülerin sulu solüsyonlarında (Fujisawa ve 

Masuhara 1979; Koda ve ark.1987) bekletilen rezinlerde araştırılmıştır. 

 

Protezler sürekli tükürük ile yıkanırlar ve sık sık plak ile kaplanırlar. 

Fermentatif ve diyetsel içecekler ile tükürük ve plak asitlenir, bu da protez yüzeyinin 

asit etkisine maruz kalması ile sonuçlanmaktadır. Çeşitli asiditeki solüsyonlarda 

bekletilen akrilik rezinlerin salınım deneyleri ile toksik potansiyelleri 

değerlendirilebilmektedir (Jorge ve ark. 2003). 

 

Protez kaidesi üretiminde kullanılan rezinlerin polimerizasyon işlemi sonrası 

arta kalan reaksiyona girmemiş komponentleri değişik derecelerde in vitro 

sitotoksisite ve in vivo alerjik cevaba neden olmaktadır. Polimerizasyon koşullarına 

ve metoda göre rezidüel monomer konsantrasyonu değişiklik göstermektedir. 

Sitotoksisiteye neden olabilecek bazı faktörlerin elimine edilmesi gerekmektedir. Bu 

faktörler aşağıda sıralanmıştır (Tsuchiya ve ark. 1993, Kedjanure ve ark.1999). 

 

1. Polimer-Monomer Oranının Etkisi 

 

Polimer-monomer oranı protez kaide akrilik rezinlerinin sitotoksisitesini 

etkileyen nedenlerden biridir. Kedjarune ve ark. (1999) göre karışıma daha fazla 

monomer ilave edildiğinde sitotoksisite potansiyeli olan daha büyük miktarda 

rezidüel monomer açığa çıkmaktadır. Lamb ve ark. (1983) da benzer şekilde 

rezidüel monomer seviyesine, polimer-monomer oranının etkisini incelediğinde 

yüksek oranda (5:3) polimer ile hazırlanan rezinlerin, daha düşük oranda (4:3) 

hazırlananlarla karşılaştırıldığında daha düşük rezidüel monomer seviyesi 

gözlemişlerdir. Bununla birlikte akrilik rezin karışımındaki farklı polimer-monomer 

oranı; klinik kullanım için çok sert veya çok akıcı olabilmektedir (Jorge ve ark. 

2003). 
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2. Bekletme Zamanının ve Suda Bekletmenin Etkisi 

 

Farklı nesneler, materyallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştiren 

farklı konsantrasyonda açığa çıkabilir. Sitotoksik etki polimerizasyon sonrası uzun 

süre devam edebilir fakat bu etki, protezler 24 saat suda bekletilerek minimize 

edilebilir (Lefebvre ve ark. 1995, Schuster ve ark. 1995). Bu nedenle hekimlere, 

protezleri hasta ağzına takmadan önce en az 24 saat suda bekletmeleri tavsiye 

edilmektedir. Protezler 50°C suda 60 dk bekletilerek salınan rezidüel monomer 

miktarı ve buna bağlı olarak protez kaide rezinlerinin özellikle de otopolimerize 

rezinlerin toksik potansiyelleri azaltılmaktadır (Tsuchiya ve ark. 1994). Bu, özellikle 

sert otopolimerize astar rezinleri kullanıldığında önemlidir. Weaver ve Goebel 

(1980), protezleri sıcak suda bekletmenin muayene edilen hastalarda hipersensivite 

reaksiyonunu azalttığını rapor etmişlerdir. Protezler sıcak suda bekletildiğinde, 

monomer molekülleri daha hızlı difüze olarak, artan serbest radikallerin açığa 

çıkmasına ve polimerizasyon reaksiyonunun tamamlanmasına rehberlik etmektedir 

(Jorge ve ark. 2003). 

 

3. Polimerizasyon Siklusunun Etkisi 

 

Kedjanure ve ark. (1999) polimerizasyon zamanı uzadığında rezidüel 

monomer miktarının azaldığını ve daha az sitotoksik etkiye neden olduğunu 

gözlemlemişlerdir.  

 

Polimerizasyon ısısına ve zamanına bağlı olarak, polimer içerisinde farklı 

sitotoksisite derecesinde çeşitli miktarda rezidüel monomer kalmaktadır. 60ºC’ de 7 

saat siklus ve kaynamış suda bekletilen mufla siklusu takiben 90ºC suda 5 dk. 

bekletildiğinde yüksek konsantrasyonda rezidüel monomer salınmaktadır. Isı ile 

polimerize rezinlerdeki ısı artışı moleküler zincirde hareket ile sonuçlanmaktadır, bu 

nedenle monomerin polimere dönüşmesi kolaylaşmaktadır (Jorge ve ark. 2003). 

 

Polimerleri 100ºC’den daha az ısı ile ısıtmak, 100ºC’den daha fazla ısı ile 

ısıtmaktan daha yüksek MMA içeriği ile sonuçlanmaktadır. Polimerizasyon ısısının 

değişiklik gösterdiği otopolimerize rezinler için ısı arttıkça rezidüel monomer 

miktarı azalmaktadır (Lamb ve ark.1983).  
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4. Polimerizasyon Metodunun Etkisi 

 

Protez kaide akrilik rezinlerinin sitotoksik etkisi araştırıldığında; bu etkinin 

otopolimerize rezinlerde, ısı ile polimerize rezinlerden daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir  (Hensten-Pettersen ve Wictorine 1981).  

 

Mikrodalga enerjisi monomer moleküllerinde yüksek frekansta hareket 

meydana getirdiği için iç ısının arttığı ve bununda monomerin polimere daha büyük 

dönüşümü ile sonuçlanmaktadır. Polimerizasyon süresinin kısa olması ve 

polimerizasyon sonrası salınan rezidüel monomer miktarının daha az olması 

mikrodalga ile polimerizasyonun iki avantajıdır (De Clerk 1987). 

 

1980’lerin başında görünür ışıkla polimerize rezinlerle tanışılmıştır. Bu 

rezinlerin polimerizasyon sonrası non-toksik olduğu (Ogle ve ark.1986) rapor edilse 

de birçok çalışma bu materyallerin kısmen sitotoksik etki gösterdiği rapor edilmiştir 

(Barron ve ark.1993, Schuster ve ark.1995). Toksik etkinin materyalin spesifik 

formulasyonu ve polimerizasyon zamanı ile ilgili olduğu görülmektedir (Lefebvre ve 

ark.1995). Polimerizasyon süresini uzatmak toksik etkiyi azaltabilmektedir (Barron 

ve ark.1993). 

 

Genel popülasyonun %17’sinin polimetilmetakrilat hipersensivitesinden 

zarar gördüğü rapor edilmiştir (Kanerva ve ark 1997). Bu etiyolojik faktörlere ek 

olarak akrilik rezinlerin içerisindeki kemotoksik maddeler de buna neden olan 

faktörler arasında sayılabilmektedir (Weaver ve Goebel 1980). Isı ile polimerize 

akrilik rezinlerde kemotoksik etkiye neden olan irritanın, kaynatma işlemi 

tekrarlanarak elimine edilebileceği saptanmıştır. Salınan rezidüel monomer, akrilik 

protez kaide maddesinin biyouyumluluğunu ve sitotoksisite potansiyelini etkileyen 

başlıca faktörlerden biridir (Jorge ve ark. 2003).  

 

1.6. Polimerizasyon Derecesinin Tespiti Đçin Kullanılan Test Metodları 

 

Günümüzde polimerizasyon derecesini ölçmek için birçok teknik 

kullanılmaktadır. Bu teknikler (Altıntaş 2007); 

1. Ayırıcı termal analiz (Diferansiyel scanning kalorimetri) (DSC) 
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2. Fourier transform-infrared spectroscopy (FTIR) 

3. Katı faz nükleer manyetik rezonans (NMR) 

4. UV spektrofotometre 

5. Multiple internal reflection  spekroskopi (MIR) 

6. Kromatografiler 

- Gaz kromatografisi (GC) 

- Yüksek basınçlı likit kromatografisi (HPLC)  

- Likit kromatograf/kütle spektrometri (LC-MS) 

- Elektrospray iyonizasyon/kütle spektrometrisi  

- Micellar elektrokinetik kromatografi  

 

1.6.1. Kromatografi 

 

Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını 

gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin 

genel adıdır. Bu yöntemlerde çalışma düzeneği temel olarak iki bileşenden oluşur. 

Bu bileşenlere sabit faz (stationary phase) ve hareketli faz ya da mobil faz (mobile 

phase) adı verilir. Mobil fazın içerisinde yer alan bileşenler, sabit faza ait dolgu 

maddesiyle etkileşmeleri sebebiyle, bir miktar tutulurlar. Bu tutulma, örnekteki 

farklı bileşenler için farklı miktarlarda olur. Böylece bileşenler sabit fazın sonlarına 

doğru, farklı hızlarda ilerledikleri için, birbirinden ayrılmış vaziyette sabit fazı farklı 

zamanlarda terkederler. Bu şekilde sabit fazdan çıkan bileşenlerin derişimleri uygun 

bir biçimde ölçülür ve zamana veya mobil fazın kullanılan hacmine karşı y-

ekseninde işaretlenerek “kromatogram” denilen grafikler elde edilir (Yıldız ve Genç 

1993). 

 

Protez kaide materyallerinden salınan rezidüel monomer miktarının tespit 

edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri HPLC’ dir (Sideridou ve Achilias, 2005). 

Bis-GMA (moleküler ağırlığı: 512) ve UDMA (moleküler ağırlığı: 470) gibi ağır 

monomerler gaz kromatografisinde bozulmakta ve bozulma ürünleri 

ölçülememektedir (Lee ve ark. 1998, Spahl ve ark. 1998). Bu nedenle büyük 

monomerler HPLC ile ölçülebilmektedir. 
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1.6.2. Kromatografi’nin temel prensip ve tanımları  

 

Mobil faz (mobile phase): Örnek bileşenlerini, sabit faz (kolon) boyunca 

taşıyan, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip çözelti veya çözücü 

karışımlarını içerir. Kullanılacak mobil fazın seçiminde, analizi yapılacak örnek 

madde bileşenlerinin özellikleri, kullanılacak sabit faz ve dedektörün özellikleri vb. 

birçok parametreye dikkat edilmelidir (Kılınç 2006, Altıntaş 2007). 

 

Sabit faz (stationary phase): Mobil faz içerisinde gelen örneğe ait bileşenlerin 

etkileşime girdikleri ve belirli ölçüde alıkonuldukları fazdır. Kromatografi tekniğinin 

çeşidine göre tasarlanmış ve çok değişik materyallerden çok farklı ölçülerde imal 

edilmiş ve “kolon” olarak adlandırılmış sabit fazlar mevcuttur. Özellikle gaz ve sıvı 

kromatografileri için ticari boyutta oldukça fazla marka ve boyutta kolon üretimi 

yapılmaktadır. Sıvı kromatografisinin bir çeşidi olan yüksek performans sıvı 

kromatografisi (HPLC) uygulamalarında kullanılan kolonlar daha çok 30-300 mm 

uzunluğunda, yaklaşık 5 µm iç çapında metalik boru şeklinde olup iç yüzeyleri çok 

değişik özelliklerde kaplama materyalleri ile kaplanarak, analizi yapılacak madde 

grupları için modifiye edilmektedir (Kılınç 2006, Altıntaş 2007).  

 

Alıkonma (retention): Mobil faz içerisinde gelen, analizi yapılacak maddeye 

ait bileşenlerin sabit faz ile etkileşime girerek belirli oranda tutulması, daha doğrusu 

yavaşlatılması ve böylece daha geç olarak sabit fazı terk etmesi olayıdır. Bu 

özellikten yola çıkılarak, belirli sabit analitik koşullar altında, her kimyasal madde 

için parmak izi niteliği taşıyan alıkonma zamanı (retention time-tR) tanımı 

türetilmiştir. Bu kavram belirli sabit deneysel koşullarda analizi yapılan maddenin 

sabit fazı terketmesi için geçen süreyi göstermektedir (Kılınç 2006).  

 

Pompa (pump): Sıvı kromatografisinde, özellikle de HPLC donanımında 

temel bir bileşendir. HPLC uygulamalarında mobil fazı oluşturan çözücü 

karışımlarının, enjektör, kolon ve dedektör içerisinden belirli, sabit veya değişken 

bir hızda, belirli basınç altında geçmesini sağlar. Modern HPLC donanım pompaları 

bilgi işlemci kontrollü olup, çok çeşitli firma tarafından değişik modellerde 

üretilmektedir (Kılınç 2006, Altıntaş 2007).   
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Dedektör (dedector): Kolonda ayırımı yapılan analizlenecek maddeye ait 

bileşenlerin alıkonma zamanlarına göre sırayla içerisinden geçerken miktar 

tayinlerinin yapıldığı HPLC donanımıdır. Kullanılacak dedektörün türü 

analizlenecek maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre seçilmelidir (Kılınç 

2006). 

 

Kromatogram (chromotogram): Kromatografik analiz sonucunda elde edilen 

grafiktir. Y-ekseni, kullanılan dedektörün ölçtüğü fiziksel özelliği (absorbans, 

fluoresans, iletkenlik, akım, kırılma indisi vb.), X-ekseni ise zamanı göstermektedir 

(alıkonma zamanı için kolaylık olması bakımından genellikle dakika cinsinden). 

Zamana karşı Y-ekseninde ölçülen fiziksel özelliğin artıp tekrar azalması şeklinde 

oluşan pik şeklindeki eğrilerin herbiri analizlenen maddeye ait bir bileşeni 

göstermektedir. Bu piklere ait değerler (pik alanı, yüksekliği, vb.) kullanılarak 

kalitatif ve kantitatif analizler yapmak mümkündür (Kılınç 2006, Altıntaş 2007).  

 

1.6.3. HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) 

 

HPLC kimyasal kromatografi aracı olup kimyasal bileşiklerin karışımlarını 

analiz etmek ve niteliklerini tespit etmek amacıyla kullanılır. HPLC, biyolojik, 

farmatik, yiyecek, çevresel, endüstriyel örnekler içerisindeki inorganik ve organik 

çözünen maddeleri ayırmak ve tanımlamada etkindir. HPLC sisteminde mobil fazla 

taşınan örnek detektörden geçerek kolon içerisinde ilgili bölümde tutunması sonucu 

maddelerin tespiti yapılır (Resim 1.1) (Waters corporation 2006). 
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Resim 1.1. HPLC sistem parçaları 

 

HPLC sisteminde pompa, kolon fırını, kolon, dedektör (DAD), 

otoörnekleyici (auto sampler), çözücü degazzeri, kolon bypass vanası ve kaydedici 

olarak bilgisayar (software) bulunmaktadır. Likit kromatografi ölçümünde, mobil 

faz, katı sabit faz içerisinden geçerken, incelenen madde içerisindeki bileşikler yada 

elementler sabit faz içerisindeki porlarda tutunurlar. Dedektörlerden yayılan ışının 

dalga boyunu absorbe etmesine göre incelenen madde içerisindeki bileşikler 

tanımlanır. Küçük çaplı partiküllerden oluşan katı sabit faz 5-30 cm arasında 

uzunluğu olan kolon denilen rijit mateyalden yapılmış silindirik yapı içerisinde 

bulunur (Waters corporation 2006) (Resim 1.2).  

 

 

              Resim 1.2. HPLC sisteminin çalışma şekli (Altıntaş, 2007). 
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2. MATERYAL VE METOD 

 

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalı ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Organik Kimya 

Araştırma Laboratuvarında in vitro şartlarda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

çeşitli polimerizasyon metodlarının farklı akrilik rezinlerden (24. saat, 7. gün, 30. 

gün) salınan rezidüel monomer miktarındaki etkisi değerlendirildi.  

 

2.1. Örneklerin hazırlanması:  

Çalışmamızda 84 adet 10mm çapında, 3mm kalınlığında mum örneklerin 

elde edilmesinde metal bir kalıp kullanıldı (Resim 2.1).  

 

Resim 2.1. Mum örneklerin elde edilmesi için hazırlanan paslanmaz çelik kalıp 

 

Metal kalıp yardımıyla elde edilen mum* örnekler farklı polimerizasyon 

metodları ile akrilik rezine dönüştürüldüler. Toplam 84 adet örnek her bir grupta 12 

adet olacak şekilde 7 gruba ayrıldı. 

Grup 1. Isı ile polimerizasyonda hızlı kaynatma metodu 

Grup 2.  Isı ile polimerizasyonda uzun kaynatma metodu 

Grup 3. Otopolimerize akrilik rezinin polimerizasyon metodu 

Grup 4. Şeffaf akrilik rezinin ısı ile polimerizasyon metodu  

Grup 5. Otopolimerize şeffaf akrilik rezinin polimerizasyon metodu 

Grup 6. Basınç ve enjeksiyon yolu ile polimerizasyon metodu  

Grup 7. Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon metodu 

 

*Modelling wax, Cavex, Haarlem, Nederland. 
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Çalışmada kullanılan akrilik rezin materyalleri Tablo 2.1 de verilmiştir. 

 

Tablo 2.1. Çalışmada Kullanılan Akrilik Rezin Materyalleri 

Akrilik Rezin Tipi Üretici Firma Toz Likit 

Pembe Sıcak 

Akrilik Rezin 

Meliodent, Bayer 
Dental, Newbury, 
Berkshire,UK 

Metilmetakrilat 

Etil hexyl akrilat 

N-oktil metakrilat 

Metilmetaktilat 

Glikol dimetakrilat 

Dimetil P-toluidin 

Pembe Soğuk 

Akrilik Rezin 

Meliodent, Bayer 
Dental, Newbury, 
Berkshire,UK 

Metilmetakrilat    

N-octymetakrilat 

Benzoil peroksit 

 

Metilmetakrilat 

Glikol dimetakrilat 

Dimetil P-toluidin 

 

Şeffaf Sıcak 

Akrilik Rezin 

Vertex, Dentimex, 

Zeist, Netherlands  

 

Polimetilmetakrilat 

Akselatör 
 

Metilmetakrilat 
Krosslinker 
Akselatör 

Şeffaf Soğuk 

Akrilik Rezin 

Vertex, Dentimex, 

Zeist, Netherlands  

 

Metilmetakrilat    

Kroslinker 

Benzoil peroksit 

Metilmetakrilat 

Glikol dimetakrilat 

Dimetil P-toluidin 

Basınç ve 

Enjeksiyon Yolu 

ile Polimerize 

Akrilik Rezin 

Ivocap, 

Ivoclar,Vivadent 

AG, Schaan, 

Liechtenstein 

Polimetilmetakrilat 

Kopolimer 

 

Metilmetaktilat 

Dimetilmetakrilat 

Kopolimer 

 

Mikrodalga ile 

Polimerize 

Akrilik Rezin 

G.C. Dental 

Industrial, Tokyo, 

Japan 

 

Polimetilmetakrilat-

etilakrilat 

Kopolimer 

 

Metilmetaktilat 

N-dimetil  

P-toluidin 

 

 

 

2.1.1. Grup 1: Isı ile polimerizasyonda hızlı kaynatma metodu 

 

Çalışmamızda mum örnekler metal kalıp yardımıyla hazırlandıktan sonra, 

klasik muflalama işlemleri uygulanmıştır.  
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1. Mufla alt yarısına beyaz alçı uygulandıktan sonra 12 adet mum örnek 

yerleştirildi. Alçı sertleştikten sonra yüzeyine fırça ile bir kat lak* sürüldü ve üst yarı 

alçısı döküldü.  

2. Alçısı sertleşen mufla kaynayan suya bırakılarak mum atımı için 5 dk 

bekletildi. Bu süre sonunda mufla sudan çıkartılarak açıldı, alçı yüzeyi sıcak su ile 

yıkandı, mum artıklar tamamen uzaklaştırıldı.  

3. Yüzeyler kurutularak oda ısısında soğumaya bırakıldı. Mumdan tamamen 

temizlenen ve soğuyan mufla yıkanıp kurutuldu.  

4. Pembe sıcak akrilik, üretici firmanın önerisi doğrultusunda toz-likit oranı 

23,4 gr:10 ml olacak şekilde karıştırıldı (Resim 2.2).  

 

 

Resim 2.2 Pembe Sıcak Akrilik Rezinin Toz ve Likiti 

 

5. Ön polimerizasyon sağlandıktan sonra akrilik rezin mufla içerisindeki 

boşluklara uygulandı. 

6. Prova kapanışından sonra, 15 dakikalık presleme işlemine tabi tutuldu. 

7. Muflalar oda sıcaklığındaki suyun içerisine yerleştirilerek kaynadıktan 

sonra 30 dakika tutularak polimerizasyonu sağlandı.  

8. Kaynar sudan çıkarılan muflalar oda sıcaklığında kendi kendine 

soğutulduktan sonra örnekler sıfır numara zımpara kağıdı˜ ile akan su altında 

zımparalandı (Resim 2.3). 

 

 

 
 
 
*Isolant/CMS, Dentsply,England  

˜ CarbiMet; Buehler, Lake Bluff, IL, USA 
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                           Resim 2.3 Grup 1 akrilik rezinler    

 

9. Zımparalanmış akrilik örnekler parafilmle kaplanmış şişelerdeki etanol-

deiyonize su karışımına atıldı. 

 

2.1.2. Grup 2: Isı ile polimerizasyonda uzun kaynatma metodu 

 

1. Klasik muflalama işlemlerinden sonra pembe sıcak akrilik, üretici 

firmanın önerisi doğrultusunda toz-likit oranı 23,4 gr:10 ml. olacak şekilde 

karıştırıldı (Resim 2.4). 

 

 

Resim 2.4. Pembe Sıcak Akrilik Rezinin Toz ve Likiti 

 

2. Ön polimerizasyon sağlandıktan akrilik rezin mufla içerisindeki kalıp 

boşluklarına uygulandı.  

3. Prova kapanışı ve 15 dakikalık presleme işleminden sonra muflalar, ısısı 

termostat aracılığı ile ayarlamış 70°C bir su banyosunda 7 saat, bunu takiben 100°C’ 

de 1 saat bırakılarak polimerizasyon sağlandı. 

4. Kaynar sudan çıkarılan muflalar oda sıcaklığında kendi kendine 

soğutulduktan sonra örnekler sıfır numara zımpara kağıdı ile akan su altında 

zımparalandı (Resim 2.5). 
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Resim 2.5. Grup 2 akrilik rezinler  

 

5. Zımparalanmış akrilik örnekler parafilmle kaplanmış şişelerdeki etanol-

deiyonize su karışımına atıldı. 

 

2.1.3. Grup 3: Otopolimerize akrilik rezinin polimerizasyon metodu  
 
1. Klasik metodlarla muflaya alınarak mum atımı yapıldı. 

2. Pembe soğuk akrilik, üretici firmanın önerisi doğrultusunda toz-likit oranı 

20 gr:10 ml. olacak şekilde karıştırıldı (Resim 2.6). 

 

 

Resim 2.6. Soğuk Akrilik Rezinin Toz ve Likiti 

 

4. Ön polimerizasyon sağlandıktan sonra akrilik rezin mufla içerisindeki 

boşluklara uygulandı.     

5. Polimerizasyon tamamlandıktan sonra örnekler sıfır numara zımpara 

kağıdı ile akan su altında zımparalandı (Resim 2.7). 
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Resim 2.7. Grup 3 akrilik rezinler 

6. Zımparalanmış akrilik örnekler parafilmle kaplanmış şişelerdeki etanol-

deiyonize su karışımına atıldı. 

 

2.1.4. Grup 4: Şeffaf akrilik rezinin ısı ile polimerizasyon metodu 

 

1. Klasik muflalama işlemlerinden sonra şeffaf sıcak akrilik, üretici firmanın 

önerisi doğrultusunda toz-likit oranı 21,8 gr:10 ml. olacak şekilde karıştırıldı (Resim 

2.8). 

 

Resim 2.8. Şeffaf Sıcak Akrilik Rezinin Toz ve Likiti 

 

2. Ön polimerizasyon sağlandıktan sonra akrilik rezin mufla içerisindeki 

boşluklara uygulandı.  

3. Prova kapanışı ve 15 dakikalık presleme işleminden sonra muflalar, ısısı 

termostat aracılığı ile ayarlamış 100°C’ de suda 20 dakika bırakılarak 

polimerizasyonu sağlandı. 

4. Kaynar sudan çıkarılan muflalar oda sıcaklığında kendi kendine 

soğutulduktan sonra örnekler sıfır numara zımpara kağıdı ile akan su altında 

zımparalandı (Resim 2.9). 
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Resim 2.9. Grup 4 akrilik rezinler 

 

5. Zımparalanmış akrilik örnekler parafilmle kaplanmış şişelerdeki etanol-

deiyonize su karışımına atıldı. 

 

2.1.5. Grup 5: Otopolimerize şeffaf akrilik rezinin polimerizasyon 

metodu 

 

1. Klasik muflalama işlemlerinden sonra şeffaf soğuk akrilik, üretici firmanın 

önerisi doğrultusunda toz-likit oranı 16 gr:10 ml. olacak şekilde karıştırıldı (Resim 

2.10). 

 

Resim 2.10. Şeffaf Soğuk Akrilik Rezinin Toz ve Likiti 

 

2. Ön polimerizasyon sağlandıktan akrilik rezin mufla içerisindeki kalıp 

boşluklarına uygulandı.  

3. Prova kapanışı yapıldıktan sonra mufla alt yarısı, içerisinde 50ºC’de sıcak 

su bulunan basınçlı tencerede 2.5 bar basınçta akrilik polimerize edildi.  

4. Polimerizasyonu tamalanan örnekler, mufladan çıkartılarak sıfır numara 

zımpara kağıdı ile akan su altında zımparalandı (Resim 2.11). 
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Resim 2.11. Grup 5 akrilik rezinler 

 

5. Zımparalanmış akrilik örnekler parafilmle kaplanmış şişelerdeki etanol-

deiyonize su karışımına atıldı. 

 

2.1.6. Grup 6: Basınç ve enjeksiyon yolu ile polimerizasyon metodu 

 

Bu metodda SR-Ivocap enjeksiyon sistemi ve akriliği kullanılmış olup, tüm 

işlemler üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapıldı. Sistem metal-teflon 

karışımı mufla, basınç odası, basınç apareyi, polimerizasyon banyosu ve karıştırma 

vibratöründen oluşmaktadır (Resim 2.12).      

                    

 

                                                

                        Resim 2.12. Ivocap sistemi 
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1. Mum örnekler, beyaz alçı ihtiva eden muflanın alt parçasına ön bölgede 1 

cm mesafe kalacak şekilde yerleştirildi. 

2. Enjeksiyon tüpü ve hunisine rehber olan yerleştirme şablonu tespit edildi, 

alçı sertleştikten sonra şablon yerinden çıkartılarak enjeksiyon tüpü ve hunisi 

yerleştirildi. 

3. Bu işlemden sonra enjeksiyon kanalının hazırlanması için 3 mm çapında 

pembe mum, enjeksiyon hunisinin uç kısmı ile mum modeli birleştirecek şekilde, 

kanalı oluşturmak üzere alçı üzerinde konumlandırıldı.  

4. Alçı, lak ile izole edilmiş ve muflanın üst parçasına yerleştirilerek içine 

beyaz alçı döküldü.  

5. Mufla kapağı takılarak pres altında fazla basınç uygulamadan sıkıldı, 

bilinen işlemlerle mum atımı yapılarak mufla akril tepimine hazır hale getirildi. 

Hazırlanan mufla polimerizasyon boyunca sabit basınç altında tutulabilen basınç 

odası içine konularak, hidrolik presle 3 tonluk bir basınç altında kapatıldı. 

6. Akrilik rezinin toz-likit oranı 20 gr: 30 ml olacak şekilde doze edilmiş 

halde hazır bulunduğu SR-Ivocap kapsülünün alt kısmında bulunan monomer şişesi 

çıkartılıp, içindeki monomer kapsüldeki polimer üzerine döküldü, monomer şişesi 

tekrar yerine yerleştirildi (Resim 2.13).  

 

Resim 2.13. Basınç ve enjeksiyon yolu ile polimerize olan akrilik rezinin toz ve 

likiti 

7. SR-Ivocap kapsül, sistemde bulunan CAP-Vibratöre konularak 5 dk süre 

ile monomer ve polimer karıştırıldı ve homojen bir akrilik rezin hamuru oluşturuldu. 

hava özel bir aparey ile çıkartıldı ve akril hamurunun bulunduğu kapsül basınç odası 

içinde sıkıştırılmış muflaya yerleştirildi. 

8. Enjeksiyonlu sistemde mufla kapatılıp enjeksiyon cihazındaki* yerine 

konuldu.  

* Palajet, Heraeus, Kulzer, Almanya.  
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9. Enjeksiyon aşamasında akriliğin mufla içerisine enjekte edilmesini 

sağlayan basınç apareyi muflanın üst kısmına bağlandı. Bir hava kompresörü ile bu 

apareye 6 atm’lik basınç uygulanarak, akril hamuru 5 dk süreyle mufla içerisine 

enjekte edildi. 

10. Polimerizasyon banyosu içerisinde kaynayan 100°C suda 35 dk. 

polimerize edildi.  

11. Kaynar sudan çıkartılan muflalar oda sıcaklığında kendi kendine 

soğutulduktan sonra örnekler sıfır numara zımpara kağıdı ile akan su altında 

zımparalandı (Resim 2.14). 

 

     Resim 2.14. Grup 6 akrilik rezinler 

 

12. Zımparalanmış akrilik örnekler parafilmle kaplanmış şişelerdeki etanol-

deiyonize su karışımına atıldı. 

 

2.2.7. Grup 7: Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon metodu 
 

Bu polimerizasyon metodunda mikrodalga ile polimerize olan akrilik rezin 

için özel hazırlanmış teflon muflalar** kullanıldı (Resim 2.15).  

 

Resim 2.15. Teflon mufla   
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**FRP Flask, GC Industrial Corp. , Tokyo, Japan. 
 

1. Mikrodalga enerjisi ile polimerize olan özel Acron MC akrilik rezin üretici 

firmanın önerisi doğrultusunda toz-likit oranı 15,0 gr:9,0 ml. olacak şekilde 

karıştırıldı (Resim 2.16). 

 

                      

       Resim 2.16. Mikrodalga ile polimerize olan akrilik rezinin toz ve likiti 

 

2. Karıştıma kabının üzeri kapatılıp, hamur safhasına gelinceye kadar 

23°C’de 15 dk. bekletildi, ön polimerizasyon sağlandıktan sonra mufla içerisindeki 

kalıp boşluklarına uygulandı.  

3. Polimerizasyon işlemi için 3 dk 2450 MHz mikrodalga salınımlı, 500 W 

gücünde mikrodalga fırın* kullanıldı. Mufla oda sıcaklığında 30 dk soğumaya 

bırakıldıktan sonra 20 dk soğuk suyun içinde bekletildi.  

4. Soğuyan mufladan çıkartılan örnekler sıfır numara zımpara kağıdı ile akan 

su altında zımparalandı (Resim 2.17). 

 

Resim 2.17. Grup 7 akrilik rezinler 

 

      5. Zımparalanmış akrilik örnekler parafilmle kaplanmış şişelerdeki etanol-

deiyonize su karışımına atıldı. 
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* Vestel, Manisa, Türkiye. 

2.2. Đyon Salınım Đşlemi 

 

Hazırlanan akrilik rezin örnekler, içerisinde % 75 etanol*, % 25 deiyonize su 

karışımı bulunan 20 gr’lık ışık geçirmeyen cam şişeler içerisine konuldu (Resim 

2.18). Örnekler solüsyon içerisine konulduktan sonra belli zaman periyotlarında 

plastik enjektörler** ile şişelerden 1 cc’lik numuneler alındı ve alınan numuneler 

ışık geçirmeyen cam şişeler içerisinde saklandı. Zaman periyotları sırasıyla; 

polimerizasyon sonrası 24. saat, 7.gün, 30.gün olmak üzere belirlendi.  

 

 

Resim 2.18. Etanol-su karışımı içerisinde saklanan akrilik rezin 

 

2.3. HPLC Sisteminde Numunelerin Değerlendirilmesi 

 

Hazırlanan örneklerden alınan numunelerin değerlendirilmesinde Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Organik Kimya Bölümüne ait “Agilent 1100 

HPLC”*** sistemi kullanılmıştır (Resim 2.19). Çalışmada kullanılan HPLC 

sistemi ve standart olarak kullanılan monomere (metilmetakrilat  (MMA)) ait bilgiler 

Tablo 2.2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

*  Merck & Co., Inc.,Whitehouse Station ,NJ, U.S.A 

**  Ayset Enjektör San Aş, Türkiye 

***  Agilent Technologies, Inc. Headquarters, Santa Clara, CA, U.S.A 
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       Resim 2.19 . Agilent 1100 Likit kromatografi cihazı (HPLC) 

 

Tablo 2.2. Standart olarak kullanılan monomer 

 

 

MMA 

 

 

      Metilmetakrilat 

Sigma-Aldrich Chemie 

GmbH 

Industriestrasse 25 CH-

9471 Buchs SG 

Switzerland 

 

HPLC çalışmaları öncesinde, cihazın kromatografi şartlarının hazırlanması 

ve kalibrasyonunun yapılabilmesi için deney şartları hazırlandı. Bu amaçla; çalışma 

öncesinde standart çalışma çözeltileri, 20 ml etanol içerisinde çözünen 0,040 gr 

MMA içeren stok çözeltilerinden seyreltilerek hazırlanmıştır. Standart çalışma 

çözeltileri ile tekrarlanan analizler sonucunda kromotogramda dekompozisyon 

ürünleri ve analitik işlem süresince tespit edilen alanlarda değişiklik görülmemiştir.  

 

Standart çalışma çözeltileri ile çalışma sonrasında deney örnekleri; 25°C’de 

1 ml/dk akış hızında izokratik elusyon ile analiz edilmiştir. Mobil faz olarak % 75 

asetonitril - % 25 su çözeltisi kullanılmıştır. Her örnekten kolona enjekte edilen sıvı 

hacmi 1 µl olarak belirlenmiştir. Monomerin maksimum absorbsiyon gösterdiği 

dalga boyunda üç boyutlu kromotogramlar elde edilmiştir. Herbir analizin süresi 11 

dakika sürmüştür. Sonuçlar molarite olarak verilmiştir. Analiz süresince 

kromatografik sistemin uygunluğu, kapasite faktörü (k'), rezolusyon (R), selektivite 

(α) ve pik asimetrisi (T) hesaplanarak monitörize edilmiştir. 
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Monomer piklerinin ayrımını gösteren örnek kromotogram Resim 2.20’de 

gösterilmiştir. Çözeltide rezidüel monomerlerin miktarını belirlemede, monomerin 

HPLC standardı için önceden hazırlanmış kalibrasyonlar referans alınmıştır. 

 

 

 

Resim 2.20. MMA monomerinin standart pik’i ve tutunma zamanı 

 

Standart çözeltiler: 

a. Stok çözelti: 20 ml etanol içerisinde çözünen 0,040 gr MMA çözeltisi 

b. Stok çözelti a’ dan 150 µl alınıp 10 kat seyreltilmiştir. 

c. Stok çözelti a’ dan 75 µl alınıp 50 kat seyreltilmiştir. 

d. Stok çözelti a’ dan 15 µl alınıp 100 kat seyreltilmiştir. 

e. Stok çözelti a’ dan 7,5 µl alınıp 500 kat seyreltilmiştir. 

f. Stok çözelti a’ dan 1,5 µl alınıp 1000 kat seyreltilmiştir. 

 

Standart çözeltilerin HPLC ile analizleri sonunda, monomerin pik alanlarına 

karşılık gelen konsantrasyonlar kullanılarak kalibrasyon grafiği hazırlanmıştır. 

 

Monomere ait lineer kalibrasyon denklemleri ve korelasyon katsayılarını elde 

etmek amacıyla, monomerin standart çözeltideki konsantrasyonı lineer regresyon 

analizine tabi tutulmuştur. Lineer kalibrasyon denklemine ait bilgiler Tablo 2.3’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2.3. Lineerlik sonuçları (x = konsantrasyon, M (molarite); y = alan; r² = 

korelasyon katsayısı) Katsayılar model doğrusallaştırıldıktan sonra elde edilen 

katsayılardır. 

  Monomer 
   Λ 

(nm) 
     r²          Denklem 

   MMA   208   9,965 y = 7,968E+05x+3,7078E+02 

 

 

Lineer kalibrasyon denklemi elde edildikten sonra kromotogramda elde 

edilen alanlar, konsantrasyonları molarite yada µg/ml cinsinden hesaplanarak 

istatistik değerlendirme için kullanılmıştır. 

 

2.4. Đstatistik Değerlendirme 

Çalışmada kullanılan akrilik rezinler ve test periyodu (24. saat, 7. gün, 30. 

gün) dikkate alınarak iki yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri 

uygulanmıştır.  

Đstatistiksel analizler SPSS/PC, 10.0 ve MS Excel 2000 programları 

kullanılarak yapılmıştır. 
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3. BULGULAR  

Çalışmamızda kullanılan akrilik rezinler ve zamanlar (24. saat, 7. gün, 30. 

gün) dikkate alınarak yapılan iki yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, akrilik 

rezinler (p=0,000) ve zamanlar arasında (p=0,000) istatistiksel olarak fark olduğu 

görülmüştür (Tablo 3.1).  

Tablo 3.1. Đki yönlü varyans analizi sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

SD KT KO F P 

Zaman 2 5,227E-05 2,613E-05 9,956 0,000 

Materyal 6 2,861E-04 4,769E-05 18,168 0,000 

Zaman&Materyal 12 8,144E-05 6,787E-06 2,586 0,003 

Genel 252 1,334E-03    

                     Not: Serbestlik Değeri (SD), Kareler Toplamı (KT), Kareler Ortalaması (KO) 

 

 

3.1. Grup 1: Isı ile polimerizasyonda hızlı kaynatma metodu sonuçları 

  

 Hızlı kaynatma metodunda pembe sıcak akrilikten salınan rezidüel monomer 

miktarında zaman periyotları (24. saat, 7. gün, 30. gün) arasında fark olup 

olmadığına Tukey HSD testi ile bakılmış, ortalamalarında zamana bağlı bir azalma 

görülse de istatistiksel olarak fark olmadığı tespit edilmiştir (p=1.000) (Grafik 3.1).  
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0,00E+00

1,00E-04

2,00E-04

3,00E-04

4,00E-04

5,00E-04

6,00E-04

7,00E-04

8,00E-04

24 saat 7 gün 30 gün

 

   Grafik 3.1. Grup 1’in zamana bağlı rezidüel monomer salınım miktarları 

 

3.2. Grup 2: Isı ile polimerizasyonda uzun kaynatma metodu sonuçları 

 

Uzun kaynatma metodunda pembe sıcak akrilikten salınan rezidüel monomer 

miktarında 24. saat, 7. gün ve 30. gün arasında fark olup olmadığına Tukey HSD 

testi ile bakılmış ve istatistiksel olarak fark olmadığı görülmüştür (p=1.000) (Grafik 

3.2).      
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   Grafik 3.2. Grup 2’nin zamana bağlı rezidüel monomer salınım miktarları 

 

3.3. Grup 3: Otopolimerize akrilik rezinin polimerizasyon metodu 

sonuçları 

 

Tukey HSD testi ile soğuk akrilik rezinden salınan rezidüel monomer 

miktarında zaman periyotları (24. saat, 7. gün, 30. gün) arasında , 24. saat ve 7. gün 

arasında fark görülmezken (p=1,66), 30. gün diğer zaman periyotlarından 

istatistiksel olarak önemli miktarda azalma göstermiştir (p=0,000)(Grafik3.3).   
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   Grafik 3.3. Grup 3’ün zamana bağlı rezidüel monomer salınım miktarları 

 

3.4. Grup 4: Şeffaf akrilik rezinin ısı ile polimerizasyon metodu 

sonuçları  

 

Şeffaf sıcak akrilik rezinden salınan rezidüel monomer miktarında zaman 

periyotları (24. saat, 7. gün, 30. gün) arasında fark olup olmadığı Tukey HSD testi 

ile değerlendirildi ve istatistiksel olarak fark olmadığı görüldü (p=1,000) (Grafik 

3.4).   
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  Grafik 3.4.  Grup 4’ün zamana bağlı rezidüel monomer salınım miktarları 
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3.5. Grup 5: Otopolimerize şeffaf akrilik rezinin polimerizasyon metodu 

sonuçları 

Değişik zaman periyotlarında (24. saat, 7. gün, 30. gün) şeffaf soğuk akrilik 

rezinden salınan rezidüel monomer miktarıları arasında fark olup olmadığı Tukey 

HSD testi ile değerlendirildi, 24. saat ve 7. gün arasında fark görülmezken 

(p=0.901), 30. gün diğer zaman periyotlarından istatistiksel olarak önemli miktarda 

azalma gösterdi (p=0,037)(Grafik3.5).  
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    Grafik 3.5. Grup 5’in zamana bağlı rezidüel monomer salınım miktarları  

 

3.6. Grup 6: Basınç ve enjeksiyon yolu ile polimerizasyon metodu  

sonuçları  

 

Đstatistiksel olarak basınç ve enjeksiyon yolu ile polimerize olan akrilik 

rezinlerden salınan rezidüel monomer miktarında zaman periyotları (24. saat, 7 gün, 

30 gün) arasında fark olup olmadığına Tukey HSD testi ile bakılmış ve fark 

olmadığı görülmüştür (p=1,000) ) (Grafik 3.6).   
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 Grafik 3.6. Grup 6’nın zamana bağlı rezidüel monomer salınım miktarları 

 

3.7. Grup 7: Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon metodu sonuçları 

 

Tukey HSD testi ile mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik rezinden 

salınan rezidüel monomer miktarında zaman periyotları (24. saat, 7 gün, 30 gün) 

arasında fark olup olmadığına bakıldı ve istatistiksel olarak fark görülmedi 

(p=1,000) (Grafik 3.7).   
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    Grafik 3.7. Grup 7’nin zamana bağlı rezidüel monomer salınım miktarları 

 

Tüm akrilik rezin gruplarından salınan rezidüel monomer miktarları Tukey 

HSD test metodu ile genel olarak karşılaştırıldığında; en yüksek rezidüel monomer 

miktarı otopolimerize akrilik rezin ile otopolimerize şeffaf akrilik rezinin 
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polimerizasyon metodlarında gözlendi (p=0.000), ancak bu iki grup arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemsizdi (p=0.078).  

 

En düşük rezidüel monomer salınım ortalama değeri ise mikrodalga ile 

polimerizasyon metodunda görüldü (p=0.000). Diğer tüm gruplar arasında ise, fark 

gözlenmedi (Grafik 3.8). Isı ile polimerizastonda hızlı kaynatma ve uzun kaynatma 

metodları karşılaştırıldığında, uzun kaynatma metodu ortalamalar dikkate 

alındığında hızlı kaynatma metodundan daha az rezidüel monomer gösterdi. Ancak 

bu fark istatistiksel olarak önemsizdi (p=1,000). 
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          Grafik 3.8. 7 grubun genel rezidüel monomer salınım miktarları 
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4. TARTIŞMA 

 

Protez kaide materyali olarak bilinen akrilik rezinlerin dişhekimliğinde ilk 

kullanımlarından itibaren, fiziksel özelliklerini geliştirebilmek ve rezin içinde 

oluşması muhtemel pöröziteyi yok edebilmek için çeşitli polimerizasyon metodları 

denenmiştir (Anderson 1976). Kaide akriliklerinin polimerizasyonunda gaz 

pörözitesinin önlenmesi için monomerin maksimum miktarının polimere dönüşmesi 

ve böylece yüksek molekül ağırlıklı ve minimum düzeyde monomer miktarına sahip 

polimerin elde edilmesi istenilmektedir (Çalıkkocaoğlu 2000). 

 

Akrilik protez kaidesi yapımında genellikle geleneksel muflalama metodu 

yani ısı ile polimerizasyon tercih edilmektedir. Geleneksel muflalama metodunun, 

maliyeti düşük ve uygulaması kolaydır (Çalıkkocaoğlu 1998). Ancak 

polimerizasyon sonrası açığa çıkan rezidüel monomerin neden olduğu alerjik 

reaksiyonları önlemek amacı ile araştırıcılar çeşitli polimerizasyon metodları 

geliştirmeye devam etmektedirler.  

 

Basınçla enjeksiyon metodunda; muflalama işleminin vakit alması, özel 

ekipman gerektirmesi ve pahalı olması gibi dezavantajlarına karşın boyutsal 

değişime uğramamış, pörözsüz ve kompakt bir akrilik rezin elde edilmektedir 

(Nalbant ve Burgaz 1990). 

 

Akrilik rezinlerin mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon işleminde, 

cisimlerin yalıtkanlık özelliğinden yararlanılmaktadır. Polimetilmetakrilat rezinlerin 

mikrodalga enerjisi ile polimerizasyonu için özel bir mufla sistemi kullanılmaktadır. 

Mikrodalga işleminin avantajları arasında işlem süresinin kısalığı ve kolaylığı, 

minimal renk değişikliği, suni diş ve kaidelerde daha az kırık ve protez 

adaptasyonunun iyi olduğunu araştırmacılar bildirmektedirler (Reitz ve ark. 1985, 

Karaağaçlıoğlu ve Keskin 1996) 

 

Protez tamirinde ve ortodontik apareylerin yapımında ise daha çok 

otopolimerize akrilik rezinler kullanılmaktadır. Bu rezinlerde benzol peroksiti aktive 

etmek için ısı veya mikrodalga enerjisi yerine bir kimyasal aktivatör kullanılarak oda 

sıcaklığında polimerizasyonu tamamlanmaktadır. Otopolimerize rezinlerin 
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polimerizasyonları hızlıdır, ancak polimerizasyon tam olarak sağlanamadığı için 

polimerizasyon sonrası %5 rezidüel monomer açığa çıkmaktadır. Bu materyallerden 

oral kaviteye salınan rezidüel monomer, hipersensiviteye ve alerjik reaksiyonlara 

neden olabilmektedir (Tsuchiya ve ark 1993, Vallittu 1996). 

 

Biz de, farklı polimerizasyon metodlarının, akrilik rezinlerden salınan 

rezidüel monomer miktarına etkisini incelediğimiz çalışmamızda, protetik diş 

hekimliğinde sıklıkla kullanılan polimerizasyon metodlarını kullandık. 

 

Akrilik kaide rezininin kalınlığı rezidüel monomer içeriğini etkilemektedir. 

Her hastada, protezlerin şekli ve boyutu ağız koşullarına göre değişmektedir. 

Protezin kalınlığı, mukozanın ve kretlerin durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Örneğin maksiller protezlerde; damak alanı alveoler alandan daha incedir (Sadamori 

ve ark. 1994). Polimerizasyon reaksiyonu sırasında akrilik rezinin kalın olduğu 

bölgelerde daha yüksek ısı açığa çıkar, polimerizasyon derecesi yükselir ve bu 

durum rezidüel monomer miktarında azalmayla sonuçlanır. Lee ve ark. (2003) 

rezidüel monomer miktarının hesaplanmasında 3 mm’lik akrilik rezin örneklerin 

ISO standartlarına göre uygun olduğunu belirtmişlerdir. Biz de çalışmamızda 3 mm 

kalınlığında, 10 mm çapındaki akrilik rezin örnekleri tercih ettik. 

 

Rezidüel monomer salınımını etkileyen bir diğer önemli faktör de, protez 

kaide rezinlerinin yüzey koşullarıdır. Vallittu (1996), tesfiye yapılan ve yapılmayan 

örnekleri karşılaştırdığında; tesfiye yapılan örneklerdeki rezidüel monomer 

salınımında önemli derecede azalma gözlemiştir. 

 

   Fletcher ve ark. (1983) yüksek hızda tesfiye işlemi sırasında oluşan ısının, 

akrilik rezinlerin depolimerizasyonuna neden olduğu için rezidüel monomer 

konsantrasyonunda değişiklik yarattığını gözlemişlerdir. 

 

Bizde çalışmamızda polimerizasyon işlemi sonrası akrilik rezin örneklerin 

tesfiyesini akan su altında sıfır numara zımpara kağıdı ile elimizde yaparak oluşacak 

ısıyı bertaraf ettik. 
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Organik çözücülerden etanol, metanol ya da bu çözücülerle distile suyun 

karışımı oral kavitenin in vitro koşullarda taklit edilmesi amacıyla önerilmektedir 

(Yoshida ve ark. 1992). Su, etanol, metanol, asitonitril, tükürük gibi çeşitli çözücüler 

rezidüel monomer salınımlarının incelendiği araştırmalarda kullanılmıştır (Ferracane 

ve Condon 1990, Lee ve ark. 1995). Etanol, materyalde geri dönüşü olmayan 

ayrışmalara neden olur. Etanol matrikse penetre olur ve polimer zincirleri arasındaki 

boşluklarda genişlemeye, reaksiyona girmemiş monomerlerin açığa çıkmasına ve 

ortam içerisine salınmasına sebep olmaktadır. Buna karşın suni tükürük polimer 

ağına düşük derecede penetre olmaktadır (Thompson ve ark. 1982, Geurtsen 1998).  

 

Bazı araştırmacılar rezin materyallerinin iyon salınımının incelenmesinde % 

75 ’lik etanol su solüsyonunu önermektedirler (Ferracane ve Condon 1990, Lee ve 

ark. 1995). FDA tarafından “food simulating liquid” olarak tavsiye edilen % 75’lik 

etanol-su karışımı rezidüel monomerlerin tespitinde birçok araştırmacı tarafından 

kullanılmıştır (FDA 1976, Ferracane ve Condon 1990, Lee 1995). Bu açıdan % 

75’lik etanol/su karışımının rezinler için en iyi çözücü olduğu bildirilmiştir 

(Ferranace 1994). Bütün bu bilgiler çözücü tipinin rolünün önemini göstermektedir.  

 

Akrilik rezinlerde rezidüel monomer salınımının değerlendirildiği 

çalışmamızda, salınabilecek maksimum monomer miktarını tespit etmek için % 75 

etanol- % 25 deionize su solüsyonu kullanılmıştır. 

 

Farklı metodlarla polimerize olan akrilik rezinlerinden salınan rezidüel 

monomerin (MMA) miktarını tespit etmek için infrared spektroskopi, gaz 

kromatografisi, yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) ve gaz-likit kromotografi 

analizi gibi birçok metod geliştirilmiştir (Tsuchiya ve ark. 1993, Vallittu 1996).  

 

Araştırmamızda, diğer analiz yöntemlerinde görülen yüksek sıcaklık 

oluşumunun bertaraf edilmesi gibi nedenlerle akrilik rezinler için en güvenilir 

sonuçları verdiği düşünülen ‘‘ Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografi’’(HPLC) metodu 

kullanılmıştır. HPLC’ de analizi yapılacak örnek, hareketli fazı oluşturan oda 

sıcaklığındaki taşıyıcı sıvıya enjekte edildiğinden polimetilmetakrilatın yüksek 

sıcaklıkta depolimerizasyon olasılığı da elimine edilmiş olur. Dolayısyla güvenilir 

sonuçlar elde edilebilmektedir. 
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Genel olarak protez kaide polimerlerine karşı olan doku hassasiyetinin 

rezidüel monomer miktarına bağlı olduğu kabul edilmektedir (Mccabe ve Basker 

1976, Doğan ve ark 1995). Aynı zamanda yüksek seviyedeki rezidüel monomerin 

protez kaide polimerlerinin dayanımını azalttığı bilinmektedir (Ruyter 1980). 

Polimer özelliklerini etkilemesi dışında rezidüel monomer aynı zamanda çoğu kez 

toksiktir, örneğin vinil klorit günümüzde yüksek derecede çok yönlü termoplastik 

poli (vinil klorit) kanserojen olarak bilinmektedir ve asitonitril aşırı derecede 

zararlıdır. Bu nedenle; tamamlanmış monomer dönüşümü, polimer üreticilerinin en 

büyük arzusudur. Rezidüel monomeri olmayan veya düşük seviyelerde olan bir 

ürünün özel bir ticari cazibesi vardır. Rezidüel monomer içeriğini azaltmak için pek 

çok teknik vardır. Yine de en iyiyi ve en yeterliyi seçmek her zaman kolay değildir 

(Jorge ve ark. 2003). 

 

Literatürde rezidüel monomerlerin tamamen salınımı için gerekli zaman 

hakkında çelişkili düşünceler vardır. Bazı literatürlerde rezidüel monomer 

salınımının tamamlanmasının 1-7 gün içerisinde gerçekleştiği vurgulanmıştır 

(Tanaka ve ark 1991, Ferranace 1994). Buna karşın bazı araştırma sonuçlarında ise 

salınımın 30. günde tamamlandığı belirtilmiştir (Ferranace 1994, Bayraktar ve ark. 

2006).  

 

Bizde çalışmamızda farklı zaman aralıklarının akrilik rezinlerden salınan 

rezidüel monomer miktarına etkisinin incelenmesi amacıyla, akrilik rezinlerin 

bekletildiği etanol-deionize su solüsyonundan 24. saat, 7. gün ve 30. günde ölçüm 

yaptık. 

 

Undurwade ve Sidyade (1989) basınçlı tencerede 10, 20 ve 30 dakikalık 

sürelerle polimerize ettikleri sıcak akriliklerde en düşük rezidüel monomer 

miktarının buhar çıktıktan sonra 30 dakika süreyle yapılan polimerizasyonda 

saptamışlardır. 

 

Çalışmamızda ısı ile polimerize olan akrilik rezinlerin hızlı kaynatma 

metodunda; 100°C’de 30 dakikalık bir polimerizasyon süresi uygulanmıştır. 
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Uzun kaynatma metodunda mümkün olduğu kadar çok monomerin polimere 

dönüşmesi amacıyla, muflanın 7 saat 70°C’de tutulması önerilmektedir. Sıcaklık 

70°C’ye çıkınca benzol peroksit parçalanarak serbest köklerin açığa çıkması 

hızlanmaktadır. Sıcaklığın bu dereceyi geçmemesine rağmen, ekzotermik ısının da 

ilavesiyle sıcaklık 100°C’yi aşmakta ve polimerizasyonun tamamlanması 

sağlanmaktadır (Mc Cabe, 1994).  

 

Harrison ve Huggett (1992) yaptıkları çalışmada 23 farklı ısı ile polimerize 

olan akrilik kaide rezinini çeşitli polimerizasyon siklüsüne tabi tutmuşlardır. Bu 

araştırmanın sonucunda 7 saat 70°C suda inkübasyonu takiben 1 saat 100°C’ de 

bekletmenin ideal olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

Bu bilgiler doğrultusunda, bizim çalışmamızda da ısı ile polimerize olan 

akrilik rezinlerin uzun kaynatma metodunda, 7 saat 70°C’de inkübasyonu takiben 1 

saat 100°C’lik suda polimerizasyon işlemi uygulandı.  

 

Isı ile polimerizasyonda; 100°C’de kaynatma ile 100°C’nin altındaki 

polimerizasyon ısıları karşılaştırıldığında, ısı artışı ile rezidüel monomer içeriğinin 

azaldığı rapor edilmiştir (Honorez ve ark. 1989, Harrison ve Huggett 1992) 

 

Doğan ve ark. (1995) değişen polimerizasyon zamanının ve ısısının 

polimer/monomer bazlı protez kaide materyallerinin rezidüel monomer içeriğine 

etkisini incelemişler ve artan ısı ile uzayan polimerizasyon zamanının rezidüel 

monomer içeriğini azalttığını bildirmişlerdir. 

 

Isı ile polimerize akrilik rezinler 100°C’de değişik zaman periyotlarında 

polimerize edildiğinde, en düşük rezidüel monomer miktarı 12 saat 100°C’de 

polimerize edilen rezinlerde GC (Gaz Kromotografisi) metodu ile tespit edilmiştir 

(Vallittu ve ark. 1998). 

 

Bayraktar ve ark. (2006) yaptıkları çalışmada ısı ile polimerize akrilik 

rezinleri; 9 saat 70°C’de, 20 dakika 70°C+ 22 dakika 100°C’de (kısa dönem 

kaynatma) ve 9 saat 70°C’de + 3 saat 100°C’de (uzun dönem kaynatma) polimerize 
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etmişler, en düşük rezidüel monomer miktarını uzun dönem kaynatılan 

polimerizasyon metodunda gözlediklerini rapor etmişlerdir. 

 

Bizim çalışmamızda da, ısı ile polimerize olan akrilik rezinlerin 

polimerizasyon ısısı arttırıldığında ve polimerizasyon süresi uzatıldığında salınan 

ortalama rezidüel monomer miktarlarında azalma saptandı. Uzun kaynatma metodu, 

hızlı kaynatma metoduna göre ortalamaları dikkate alındığında, rezidüel monomer 

miktarında azalma gösterdi, ancak bu azalma istatistiksel olarak önemsizdi. Bu 

durum, akrilik rezinlerin polimerizasyon koşullarından ve rezidüel monomerin 

çözündüğü organik solüsyonun farklılığından kaynaklanmış olabilir. 

 

Isı (Paladent) ile, basınç ve enjeksiyon yoluyla polimerize (PalaXpres) olan 

akrilik rezinlerden salınan rezidüel monomer miktarının karşılaştırıldığı bir 

çalışmada, ısı ile polimerize olan rezinlerde daha yüksek miktarda salınım 

görülmüştür (Çelebi ve ark. 2008).  

 

Lee ve ark. (2003) ısı ile hızlı kaynatma, basınç ve enjeksiyon yoluyla 

polimerizasyon metodlarının rezidüel salınıma etkisini araştırdıkları çalışmalarında; 

basınç ve enjeksiyon yoluyla polimerize olan akrilik rezinlerin rezidüel monomer 

içeriğini daha yüksek bulurlarken, iki grup arasında istatistiksel olarak fark 

gözlememişlerdir. Bunun nedeninin akrilik rezinlerin farklı miktarlarda çapraz 

bağlanma ajanı içermeleri olduğu sonucuna varmışlardır.  

 

Bizim çalışmamızda da basınç ve enjeksiyon yoluyla polimerize olan akrilik 

rezinlerle ısı ile polimerize olan akrilik rezinler arasında istatistiksel olarak fark 

olmadığı görülmüştür.  

 

Phoenix ve ark. (2004) basınç ve enjeksiyon yoluyla polimerize olan akrilik 

rezinlerin kalıp boşluklarının doldurmasının kolaylaştırılmasında, akışkanlıklarının 

arttırılması için monomer içeriklerinin yüksek olması gerektiğini, bu durumunda 

polimerize olan akrilik rezin içerisinde ilave reaksiyona girmemiş monomerlerle 

sonuçlanabileceğini rapor etmişlerdir. 
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Truong ve Thomasz (1988) ısı ve mikrodalga enerjisi ile polimerize olan 

akrilik protez kaide rezinlerinden açığa çıkan rezidüel monomer miktarını 

karşılaştırmışlardır. Konvansiyel metod ile polimerize edilen örneklerde, mikrodalga 

enerjisi ile polimerize edilenlerle karşılaştırıldığında daha yüksek konsantrasyonda 

rezidüel monomer gözlenmiştir. 

 

Al Doori ve ark. (1988) yaptıkları çalışmanın sonuçları; mikrodalga 

enerjisinin rezidüel monomer miktarını azalttığını ve yüksek derecede dönüşüm 

sağladığını göstermiştir.  

 

Isı, mikrodalga ve otopolimerize akrilik rezinlerin suda bekletilmeleri 

sonucunda salınan rezidüel monomer miktarını belirlemek için yapılan bir 

çalışmada, en az rezidüel monomer miktarı mikrodalga enerjisi ile polimerize olan 

akrilik rezinlerde tespit edilmiştir (Koda ve ark.1990). 

 

Protez kaide materyallerinin mekanik ve termal özelliklerinin diferansiyel 

tarayıcı kalorimetre kullanılarak değerlendirildiği bir diğer çalışmada, mikrodalga ile 

aktive olan akrilik rezinlerin polimerizasyonunun ısı ile aktive olanlardan daha fazla 

tamamlandığı tespit edilmiştir (Phoenix ve ark. 2004). 

 

Bayraktar ve ark. (2006) çalışmalarında mufladan çıkartıldıktan sonra 

mikrodalga ile polimerize olan rezinlerin, ısı ile polimerize olan ve otopolimerize 

akrilik rezinlerden daha düşük rezidüel MMA içeriğine sahip olduğunu 

saptamışlardır. 

 

Mikrodalga enerjisi ve basınçla enjeksiyon yoluyla polimerize edilen akrilik 

rezinler karşılaştırıldığında, mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik 

rezinlerden salınan rezidüel monomer miktarı daha düşük bulunmuştur (Çelebi ve 

ark. 2008). 

 

E- cam fiber ile güçlendirilmiş ptotez kaide polimerlerini suda bekletmenin 

rezidüel metil metakrilat içeriğine etkisinin incelendiği bir çalışmada, mikrodalga ile 

polimerize olan akrilik rezinin zaman içerisinde azalan rezidüel monomer içeriğinin 

istatistiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür (Bayraktar ve ark. 2004). 
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Bizim çalışmamızda da mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik 

rezinden salınan rezidüel monomer miktarının, diğer metodlarla polimerize olan 

akrilik rezinlerden daha düşük olduğu gözlendi. 

 

Mikrodalga enerjisi ve ısı ile polimerizasyon metodları arasındaki rezidüel 

monomer oluşumu açısından görülen farklılık, polimerizasyon esnasında monomer 

moleküllerinin polimer moleküllerine doğru olan hareket etme şekillerinden 

kaynaklanmaktadır. Isı ile polimerizasyon metodunda, monomer molekülleri 

dışarıdaki ısıya bağımlı olarak diğer moleküllerden aldığı enerji ile pasif bir hareket 

yeteneği göstermektedir ve polimerizasyon sonunda serbest radikallerin ve 

polimerizasyon ısısının da azalması ile polimerleşmemiş monomer oranı 

artmaktadır. Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon metodunda ise mikrodalgaların 

oluşturduğu elektromagnetik alandan dolayı metilmetakrilat moleküllerinin edindiği 

yüksek aktivitede dönme hareketi sonucu rezinin içinde bir ısı oluşmaktadır. Bu ısı 

sonucu monomer moleküllerinin aktivitesi giderek artmaktadır. Sonuç olarak tam bir 

polimerizasyon sağlanarak rezidüel monomer miktarı azalmaktadır (De Clerck 1987, 

Kimura ve ark. 1983). 

 

Otopolimerize akrilik rezinlerin kimyasal yapıları esas olarak ısı ile 

polimerize olan akriliklerle aynı olmakla beraber, likitlerinde dimetil-p-toluidin gibi, 

polimerizasyonu aktive eden kimyasal bir aktivatör bulunmaktadır, böylelikle 

polimerizasyon oda ısısında tamamlanmaktadır (Phillips 1991). 

 

Stafford ve Brooks (1985) yaptıkları çalışmanın sonucunda, otopolimerize 

rezinlerin rezidüel monomer içeriğinin genellikle % 1.5- % 4.5, ısı ile polimerize 

rezinlerde ise bunun % 0.3 olduğunu bulmuşlardır. 

 

Miettinen ve Vallittu (1996) ısı ile polimerize ve otopolimerize protez kaide 

materyallerinden salınan rezidüel monomer içeriğini karşılaştırdıklarında, 

otopolimerize akrilik rezinlerden daha fazla MMA salındığını görmüşlerdir. 

 

Vallittu ve ark. (1998) barbitürik asitle reaksiyonu başlayan 2 farklı 

otopolimerize akrilik rezin ve benzol peroksitle aktive olan 2 adet ısı ile polimerize 

olan rezinin polimerizasyon ısısının ve zamanının rezidüel MMA miktarına etkisini 
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değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmanın sonucunda, otopolimerize akrilik 

rezinlerin, ısı ile polimerize olan akrilik rezinlerden daha yüksek rezidüel monomer 

içeriğine sahip olduğunu bulmuşlardır.  

 

Lee ve ark’ı (2002) yaptıkları çalışmanın sonucunda, polimerizasyon sonrası 

suya salınan rezidüel MMA miktarının otopolimerize rezinlerde en yüksek değere 

sahip olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

Bizim çalışmamızda da otopolimerize akrilik rezinlerden salınan rezidüel 

monomer miktarı, diğer polimerizasyon metodlarından çok daha yüksek 

bulunmuştur. Bunun, otopolimerize akrilik rezinlerin polimerizasyon ısısının düşük 

olmasının bir sonucu olduğu düşünülmektedir. 

 

Birçok araştırmacı oral kaviteye salınan rezidüel monomerin 

hipersensivitenin ve alerjik reaksiyonun nedeni olduğu konusunda hemfikirdir. 

Monomerin lokal irritasyona ek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonuna da sebep olduğu 

ve hatalı polimerize olan veya tam olarak polimerize olmayan akrilik rezinlerde 

monomerin, rezidüel olarak kaldığı ve bu serbest monomer oranının otopolimerize 

akriliklerde, ısı ile polimerize olan akrilik rezinlere oranla daha fazla olduğu 

konusunda görüş birliği vardır. Bizim çalışmamızın sonuçları da bunu 

desteklemektedir. 

 

Alerjik hastalarda doku reaksiyonunu minimuma indirmek için, renk 

komponenti içermeyen akrilik kaide rezin kullanımı veya rezinlerin rezidüel 

monomer içeriğinin azaltılması önerilmektedir. Literatürde renk komponenti 

içermeyen akrilik rezinlerden salınan rezidüel monomer hakkında çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

 

Isı ile polimerize olan şeffaf, hızlı kaynatma ve uzun kaynatma metodu ile 

polimerize olan pembe akrilik rezinden salınan rezidüel monomer miktarlarını 

karşılaştırdığımız çalışmamızda, iki akrilik rezin arasında istatistiksel olarak fark 

görülmemiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak renk pigmentinin akrilik 

rezinden salınan rezidüel MMA miktarını etkilemediği düşünülebilir.  
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Protez kaide materyali olarak kullanılan akrilik rezinler, polimerizasyon 

sonrası açığa çıkan rezidüel momomer sebebiyle değişik derecelerde in vitro 

sitotoksisiteye ve in vivo alerjik cevaba neden olmaktadır. Rezidüel monomer 

konsantrasyonu polimerizasyon metoduna ve koşullarına bağlı olarak değişmektedir 

(Tsuchiya ve ark. 1993, Kedjanure ve ark. 1999). 

 

Hensten-Pettersen ve Wictorin (1981) otopolimerize rezinlerin sitotoksik 

etkisinin ısı ile polimerize rezinlerden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. 

Otopolimerize akrilik rezinlerin, ısı ve mikrodalga akrilik rezinlerine göre daha fazla 

formaldehit ve metil metakrilat salınımı gerçekleştirerek sitotoksisiteye neden 

oldukları iddia edilmiştir (Tsuchiya ve ark. 1994, Cimpan ve ark. 2000). 

 

Üç farklı otopolimerize akrilik rezine ait likit komponentlerinin sitotoksisite 

derecesini karşılaştıran araştırmada, üç maddenin de kuvvetli sitotoksik etkiye sahip 

oldukları ve sitotoksisite derecesi açısından test maddeleri arasında önemli bir fark 

olmadığını rapor etmişlerdir (Aydın ve ark. 1991) 

 

Sipahi ve ark’nın (2005), beş farklı protez akrilik kaide materyalinin 

toksisitesini gingival fibroblast hücre kültüründe belirleyerek, doku uyumu açısından 

en uygun materyali saptamak amacıyla yaptıkları çalışmanın sonucunda, en fazla 

toksisite otopolimerize akrilik rezinlerde, en az toksisite ise mikrodalga enerjisi ile 

polimerize edilen akrilik rezinlerde görülmüştür. 

 

Polimerizasyon sonrası açığa çıkan rezidüel monomer tükürük ve suya 

salınmaktadır. Bekletme zamanı, rezidüel monomerin neden olduğu sitotoksisitede 

önemli rol oynamaktadır. Sitotoksik etki polimerizasyon sonrası günlerde de devam 

etmektedir. 

 

Tsuchiya ve ark. (1994) yaptıkları çalışmada protez kaide rezinlerinin 

rezidüel monomer içeriğinin ve sitotoksisitesinin polimerizasyon sonrası 1 saat 50°C 

suda bekletilerek azaldığını göstermişlerdir. 
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Vallittu ve ark. (1995) hasta ağzına takmadan önce protezi 1 gün suda 

bekletmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu şekilde protez içindeki rezidüel monomer içeriği 

ve tükürüğe salınan rezidüel monomer miktarı oldukça azalmıştır.  

 

Sheridan ve ark. (1997) akrilik rezinlerin sitotoksik etkisinin, polimerizasyon 

sonrası ilk 24 saat daha yüksek olduğunu ve bu etkinin de zamanla azaldığını 

bildirmişlerdir. Isı ile polimerize olan akrilik rezinler 7 gün suda bekletildiğinde 

rezidüel monomer seviyesinin en düşük olduğu rapor edilmiştir (Lee ve ark. 2002). 

 

Salınan rezidüel monomer miktarını ve buna bağlı olarak protez kaide 

rezininin toksik potansiyelini azalttığı için, akrilik rezin protezlerin hasta ağzına 

takılmadan önce en az 24 saat suda bekletilmesi tavsiye edilmektedir. Protezler sıcak 

suda bekletildiğinde monomer molekülleri daha hızlı difüze olarak, arta kalan 

serbest radikallere ulaşmakta ve tamamlayıcı polimerizasyon reaksiyonuna rehberlik 

etmektedir (Jorge ve ark. 2003).  

 

Bayraktar ve ark. (2006), uzun dönem kaynatılan ısı ile polimerize olan 

akrilik rezinlerde en düşük rezidüel monomer içeriğinin en az bir gün suda bekletme 

sonrası gerçekleştiği saptamıştır. Mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik 

rezinler ise bir ay suda bekletildiğinde rezidüel monomer miktarının en düşük 

olduğu görülmüştür. 

 

Mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik rezinlerden salınan rezidüel 

monomerin polimerizasyon sonrası ilk 24 saat çok yüksek olduğu ancak 48 saat 

geçtikten sonra giderek azaldığı rapor edilmiştir (Botega ve ark.2005). 

 

Çelebi ve ark.’nın (2008) polimerizasyon metodunun akrilik rezinlerden 

salınan rezidüel monomer seviyesine etkisini araştırdıkları çalışmalarının sonucunda, 

ilk 48 saat içerisinde salınan rezidüel MMA miktarının önemli derecede yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Bizim çalışmamızda, otopolimerize akrilik rezinin polimerizasyon 

metodunda salınan rezidüel monomer miktarları zamana bağlı olarak azalmıştır. 30. 

günde en düşük rezidüel monomer miktarı tespit edilmiştir. Diğer tüm 
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polimerizasyon metodlarında ise, zamana bağlı olarak salınan rezidüel monomer 

miktarları azalmıştır. Ancak sonuca gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık 

olarak yansımamıştır.  
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5. SONUÇLAR  

 

Bu çalışmanın limitasyonlarına dayanarak: 

1. Tüm akrilik rezin gruplarından salınan rezidüel monomer miktarları 

açısından bir karşılaştırma yapıldığında, en az rezidüel monomer miktarı mikrodalga 

enerjisi ile polimerize olan akrilik rezinlerde görülmüştür.  

 

2. Otopolimerize akrilik rezinler ise en yüksek rezidüel monomer miktarına 

sahip materyal olarak saptanmıştır. 

 

3. En az rezidüel monomer miktarına sahip mikrodalga enerjisi ile polimerize 

olan akrilik rezini, sırasıyla ısı ile polimerizasyonda uzun kaynatma metodu, hızlı 

kaynatma metodu, basınç ve enjeksiyon yolu ile polimerize olan akrilik rezinler ve 

ısı ile polimerize olan şeffaf akrilik rezin takip etmiştir. Ancak gruplar arasında 

farklılık istatistiksel olarak gözlenmemiştir. 

 

4. Şeffaf sıcak akrilik rezinden salınan rezidüel monomer miktarı, ısı ile 

polimerizasyonda hızlı kaynatma metodu ile benzer değerler göstermiştir. 

Dolayısıyla bu çalışmanın sonucuna dayanarak, renk pigmentinin akrilik rezinden 

salınan rezidüel monomer miktarına etkisi olmadığı söylenebilir. 

 

5. Otopolimerize akrilik rezinlerin rezidüel monomer miktarları zamana bağlı 

olarak azalmıştır. En az rezidüel monomer miktarı 30. günde gözlenmiştir. Ancak 

diğer tüm polimerizasyon metodlarında ortalamalar arasında zamana bağlı olarak bir 

azalma olsa da, istatistiksel olarak önem arz etmemiştir. 

 

Bu çalışmanın sonucunda klinikte hekimlere en az rezidüel monomer 

salınımı gösteren mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik rezinlerin kullanımı 

önerilebilir. 

 

 

 

 

 



 59 

6.ÖZET 

Polimerizasyon Metodlarının Farklı Akrilik Rezinlerden Salınan Rezidüel 

Monomer Miktarındaki Etkisinin Đncelenmesi 

S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZĐ / KONYA-2009 

E. Begüm BÜYÜKERKMEN 

Danışman 

Doç. Dr. Nilgün ÖZTÜRK 

 

Bu çalışmanın amacı; farklı polimerizasyon metodları (ısı, otopolimerize, basınç ve 

enjeksiyon, mikrodalga enerjisi) ile polimerize olan akrilik rezinlerden salınan rezidüel monomer 

miktarını belirli zaman periyotlarında (24. saat, 7. gün, 30. gün) HPLC analizi ile değerlendirmektir. 

 

Çalışmamızda; 3mm kalınlığında, 10 mm çapında 84 adet mum örnek hazırlandı ve 7 gruba 

ayrıldı. Mum örnekler farklı polimerizasyon metodları (ısı ile polimerizasyonda hızlı ve uzun 

kaynatma, otopolimerizasyon, basınç ve enjeksiyon yoluyla polimerizasyon, mikrodalga enerjisi ile 

polimerizasyon) ile üretici firma talimatlarına uygun olarak akrilik rezine dönüştürüldüler. 

Polimerizasyon sonrası akrilik rezin örnekler %75 etanol-%25 deiyonize su solüsyonu içeren 

parafilmle kaplı cam şişelerde bekletildi. Farklı zaman periyotlarında (24. saat, 7. gün, 30. gün) cam 

şişelerden alınan 1 ml’lik solüsyonlar HPLC cihazında analiz edilerek salınan metilmetakrilat 

miktarları tespit edildi. Elde edilen değerler iki yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD 

testleri ile değerlendirildi.  

Kullanılan akrilik rezinler ve zaman periyotları (24. saat, 7. gün, 30. gün) dikkate alınarak 

yapılan iki yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda akrilik rezinler (p=0,000) ve zamanlar 

arasında (p=0,000) istatistiksel olarak fark olduğu görülmüştür. 

 

Tüm akrilik rezin gruplarından salınan rezidüel monomer miktarları Tukey HSD test metodu 

ile genel olarak karşılaştırıldığında; en yüksek rezidüel monomer miktarı otopolimerize akrilik rezin 

ile otopolimerize şeffaf akrilik rezinin polimerizasyon metodlarında gözlendi (p=0.000), ancak bu iki 

grup arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdi (p=0.078).  

 

En düşük rezidüel monomer salınım ortalama değeri ise mikrodalga ile polimerizasyon 

metodunda görüldü (p=0.000). Diğer tüm gruplar arasında ise, fark gözlenmedi. Isı ile 
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polimerizastonda hızlı kaynatma ve uzun kaynatma metodları karşılaştırıldığında, uzun kaynatma 

metodu ortalamalar dikkate alındığında hızlı kaynatma metodundan daha az rezidüel monomer 

gösterdi. Ancak bu fark istatistiksel olarak önemsizdi (p=1,000). 

 

Bu çalışmanın sonucunda klinikte hekimlere en az rezidüel monomer salınımı gösteren 

mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik rezinlerin kullanımı önerilebilir. 
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7. SUMMARY 

 

Evaluation of the Effect of Polymerization Techniques on the Residual 

Monomer Amount Released from Different Acrylic Resins 

 

The purpose of this study is to evaluate the amount of released residual monomer from 

denture base acrylic resins processed by different polymerization methods (heat, auto-, injection 

molding, and microwave). High performance liquid chromatography (HPLC) method was used to 

determine the amount of residual monomers in different time intervals (24. hour, 7. day, 30. day). 

Eighty four wax samples (3mm thickness and 10 mm in diameter) were prepared and 

separated in to 7 different groups. Then the prepared wax samples were turned into acrylic resin by 

using different polymerization methods (Conventional and long-term polymerization with heat cure, 

self-cure, injection molding, and microwave). Acrylic resin specimens were prepared according to 

manufacturer’s instructions. After polymerization acrylic samples were stored in parafilm coated 

glass bottles in solutions of 75% ethanol and 25% deionized water solution. HPLC analysis was used 

to measure the released methyl methacrylate amounts. One ml samples were taken from the bottles on 

24th hr, 7th day and 30th day for analysis. Statistical analysis was done by ANOVA and Tukey HSD 

tests.  

Statically significant differences were found between different acrylic types (p=0,000) and 

for samples taken on different time intervals (p=0,000) according to ANOVA analysis. 

 

When several acrylic resins were compared by using Tukey HSD test, highest monomer 

release was recorded in the auto-polymerized and transparent auto- polymerized  acrylic resins 

specimens (p=0.000). However no statistical difference was measured between these two groups.  

 

Microwave polymerization method showed the lowest residual monomer release compared 

to other methods (p=0.000). There was no statistically significant difference between other methods. 

When long-term and conventional heat polymerization techniques were compared on heat 

polymerization method, lower mean residual monomer rates were recorded in long-term technique 

however this finding was statistically showed no significance. (p=1,000). 

 

According to our study the lowest residual MMA content was obtained for microwave 

polymerization. So we suggest clinicians using microwave energy to polymerize denture base acrylic 

resins. 
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