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ÖZ

Amaç: Otoklav ve mikrodalga post-polimerizasyon uygulamalarının sert besleme akriliği ve ısı ile 
polimerize olan akriliğin bükülme direnci üzerine etkisinin karşılaştırılması. 

Gereç ve Yöntem: Sert besleme akriliği ve ısı ile polimerize olan akrilik malzemeden 64x10x3.3 mm 
boyutunda örnekler hazırlandı. Her iki akrilikten 80 adet örnek hazırlandı ve 4 alt gruba ayrıldı (n=20). 
Örnekler, mikrodalga ve otoklavda (kısa ve uzun programda) kullanılarak otoklav post-polimerizasyonuna 
tabi tutuldu ve 5 mm/dak hızla 3 nokta bükülme testi uygulandı. İstatistiksel analiz için iki yönlü ve tek 
yönlü ANOVA ve Tukey’s HSD testleri kullanıldı. 

Bulgular: Mikrodalga ile post-polimerizasyon, her iki akriliğin bükülme direncini anlamlı olarak 
arttırmıştır (p<0.01). Kısa ve uzun süreli otoklav ile post-polimerizasyonun bükülme direnç değerleri 
kontrol grubundan anlamlı olarak yüksektir (p<0.01). Her iki akrilik için, kısa ve uzun süreli otoklav ile 
post-polimerizasyon uygulamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). 

Sonuç: Otoklav ile post-polimerizasyon yöntemi, direkt yöntemle besleme yapılmış hareketli protezin 
bükülme direncini arttırabilecek bir uygulama olarak önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Bükülme direnci, otoklav, mikrodalga, post-polimerizasyon, besleme akriliği

ABSTRACT

Purpose: To compare the effect of autoclave and microwave post-polymerization treatments on 
flexural strength of hard reline and heat-polymerized acrylic resins.

Material and Methods: Hard chairside reline and heat-polymerized acrylic resin  specimens 
(64x10x3.3 mm) were fabricated. 80 specimens with 4 subgroups for each acrylic (n=20) received 
post-polymerization treatment by microwave irradiation and two autoclave post-polymerization mo-
dalities (short and long). Specimens were subjected to flexural strength testing using 3-point bending 
with  a crosshead speed of 5 mm/min. Two-way, one-way ANOVA and Tukey’s HSD tests were used 
for statistical analysis of data. 

Results: The microwave post-polymerization significantly increased the strength of heat polymerized 
acrylic resin and hard chairside reline resin specimens where its effect was significantly higher than the 
autoclave and control groups (p<0.01). Both  autoclave groups presented higher strength values than 
the control group (p<0.01). For both materials, the difference between the mean flexural strength values 
of short and long autoclave application was statistically insignificant (p>0.05). 

Conclusion: Using autoclave, may be considered as a viable post-polymerization treatment alterna-
tive in order to increase the flexural strength of relined dentures.

Keywords: Flexural strength, autoclave, microwave, post-polymerization, reline resin
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Giriş

Sert besleme akrilikleri, destek dokular 
ile uyumu bozulan protezlerin muayenehane 
şartlarında direkt yöntemle beslenmesi amacı 
ile en sık tercih edilen malzemelerdir. Avan-
tajları, ilave ekipman ve laboratuvar işlemi 
gerektirmeden uygulanmaları ve aynı rande-
vuda kısa sürede sonuç vermeleridir (1). Öte 
yandan, direkt yöntemle uygulandıklarında 
ortaya çıkan kötü tat, koku ve ekzotermik 
reaksiyon, hastalar için rahatsız edici olabilir. 

Direkt sert besleme akriliklerinin me-
kanik özellikleri, iyi bir klinik performans 
göstermeleri açısından önem taşır. Bu mal-
zemelerin ısı ile polimerize olan akriliklere 
oranla daha düşük bükülme direncine sahip 
oldukları bildirilmiştir (2). Bu durum, otopo-
limerizan akriliklerin, ısı ile polimerize olan 
akriliklere oranla daha fazla artık monomer 
içermesi ile ilişkilendirilmektedir (3, 4).

Monomerlerin polimerlere dönüşümün-
deki eksiklik sonucu ortaya çıkan artık mo-
nomerler, bir plastikleştirici gibi davranır ve 
akriliklerin mekanik özelliklerini olumsuz 
etkiler (5).

Bunun yanısıra oral mukoza üzerinde enf-
lamasyon, irritasyon ve allerjik reaksiyon 
oluşturma riski taşırlar (6). Direkt yöntemle 
besleme yapılan protez kaidelerinde plastik 
deformasyona karşı gösterilen direnç anlamlı 
olarak azalmaktadır (7, 8). 

Polimerizasyon ile tamamen polime-
re dönüşememiş artık monomer miktarını 
azaltmak ve artık monomere bağlı olarak 
ortaya çıkan olumsuz etkileri ortadan kal-
dırmak amacı ile post-polimerizasyon yön-
temlerinin uygulanması önerilmiştir. Bunlar 
sıcak su içine daldırmak, mikrodalga ile 
post-polimerizasyon ve otoklav ile post-
polimerizasyon yöntemleridir (6, 9-11). 

Bir çok direkt sert besleme akriliği üre-
ticisinin önerdiği şekilde polimerizasyon 
sonrası sıcak su içine daldırarak bekletme 

yönteminin, artık monomer miktarını azalt-
tığı, sertliği ve bükülme direncini arttırdığı 
gösterilmiştir (12). Eliades ve ark. (13) baş-
langıç polimerizasyonu sırasında oluşan iç 
streslerin, ileri polimerizasyon uygulamaları 
ile ortadan kalktığını bildirmişlerdir.

Mikrodalga ışımasının, protezlerin dezen-
feksiyonu için önerilen bir yöntem olmasının 
yanı sıra direkt sert besleme akriliklerinin 
post-polimerizasyonu için kullanıldığında, 
artık monomer miktarını % 25 oranında 
azalttığı, bükülme direncini arttırdığı ve sito-
toksisiteyi azalttığı gösterilmiştir (5, 14, 15).

Bir başka post-polimerizasyon yöntemi 
ise otoklav ile sıcak uygulamasıdır. Temel 
fonksiyonu basınçlı su buharı ile doymuş 
bir ortamda 121 C° sıcaklıkta 15-20 daki-
kada sterilizasyon oluşturmak olan otoklav, 
endüstriyel olarak üretim amaçlı olarak da 
kullanılmaktadır. Diğer yöntemlere kıyasla 
daha yeni ve az tercih edilen otoklav ile sıcak 
uygulanması, polimerize olmuş rijit polimer 
ağı içinde reaksiyona girmemiş monomer ve 
radikallerin hareketliliğini arttırır, polimer 
zincirleri arasında yeni bağlar kurulmasını 
sağlar (11, 16). Soares ve ark. (17) ışıkla 
polimerize olan kompozit reçinelerin me-
kanik özelliklerini iyileştirmek amacı ile 
post-polimerizasyon yöntemi olarak otok-
lav ile sıcak uygulamasını kullanmışlardır. 
Durkan ve ark. (11) bu yöntemi hem ısı ile 
polimerize olan kaide akrilikleri için poli-
merizasyon yöntemi olarak hem de otopo-
limerizan akriliklerin post-polimerizasyonu 
için kullanmışlardır.

Literatürde otoklav ve diğer post-
polimerizasyon yöntemlerinin ısı ile poli-
merize olan akriliklerin bükülme direncine 
etkisi üzerine çalışmalar mevcuttur ancak bu 
yöntemlerin direkt sert besleme akrilikleri-
nin bükülme direncine etkisi üzerine çalışma 
mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, mik-
rodalga ve otoklav ile post-polimerizasyon 
uygulamalarının direkt sert besleme akriliği-
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nin ve ısı ile polimerize olan akriliğin bükül-
me direnci üzerine etkisini karşılaştırmaktır. 
Test edilen hipoteze göre, otoklav ile post-

polimerizasyon uygulaması, direkt sert besle-
me akriliğinin bükülme direncini arttıracaktır. 

Gereç ve Yöntem

Çalışmada kullanılan akrilikler tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan akrilikler.
Ürün adı / Tip Üretici firma Seri No Toz/Likit oranı           İçerik     

 

Polimerizasyon
koşulları

Toz Likit
Meliodent

(Isı ile polimerize 
olan akrilik recine)

Heraeus Kulzer, 
Hanau, Almanya

012259 35 g/14 m PMMA
Benzoil  
Peroksit

MMA
EGDMA

73 ⁰C’de 90 dakika, 
takiben  100 ⁰C’de 
30 dakika

UfiGel Hard 

(Direkt sert besleme 
akriliği)

Voco GmbH, 
Cuxhaven. Almanya

1028020 l3 ml/1 ml PEMA 1.6 HDMA Oda sıcaklığında 
10 dakika 55 ⁰C’de 
10 dakika

PEMA, polietil metakrilat; 1.6 - HDMA, 1.6-heksanediol dimetakrilat; PMMA, polimetil metakrilat; MMA, 
metil metakrilat; EGDMA, etilen glikol dimetakrilat.

Direkt sert besleme akriliğinin toz-likit 
karışımı üreticinin önerilerine uygun olarak 
hazırlandı ve (64 x 10 x 3.3 mm) boyutunda 
paslanmaz çelik kalıp içine döküldü. Kalıp 
üstten asetat bir katman ve cam ile kapa-
tılarak ortam şartlarında polimerizasyona 
bırakıldı. Polimerizasyon sonrası akrilik 
örnekler kalıptan çıkarıldı, gözle muayene 
edildi, katlantı veya porozite gösteren örnek-
ler çalışma dışı bırakıldı. Örneklerin her iki 
yüzeyindeki düzensizlikler 400-grit silikon 
karbid aşındırıcı kağıt (3M, St. Paul, MN, 
ABD) ile düzeltildi. Örnek boyutları, 0.01 
mm hassasiyette mikrometre ile 3 noktadan 
yapılan ölçümlerle, 0.02 mm’lik sapma ka-
bul edilerek kontrol edildi (18). Final örnek 
boyutları 64 mm uzunluk, 10 ± 0.02 mm 
genişlik ve 3.3 ± 0.02 mm yükseklik ola-
rak ölçüldü. Isı ile polimerize olan akrilik 
örneklerin mum replikaları, (64 x 10 x 3.3 
mm) boyutlarında paslanmaz çelik kalıp içi-

ne eritilmiş mum dökülerek hazırlandı. Elde 
edilen mum örnekler, tip IV alçı kullanılarak 
muflaya alındı. Mum eliminasyonu işlemi 
sonrasında alçı yüzeylere iki tabaka lak uy-
gulandı. Üreticinin önerilerine uygun olarak 
hazırlanan ısı ile polimerize olan akrilik karı-
şımı muflaya tepildi, preslendi ve fazlalıklar 
kontrol edilerek uzaklaştırıldı (tablo 1). Akri-
lik örnekler basınç altında, termostatik olarak 
kontrol edilen su banyosunda (Ivomat IP3, 
Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Lichtenstein) 
kısa polimerizasyon siklusu (73°C’de 90 dak 
ve takiben 100°C’de 30 dak) ile polimeri-
ze edildi ve ortam koşullarında 2 saat süre 
ile soğumaya bırakıldı. Isı ile polimerize 
olan akrilik örnekleri, direkt sert besleme 
akriliği örnekleri ile aynı şekilde düzeltildi 
ve boyutları kontrol edildi. Her iki akrilik 
malzemesi için 80’er adet örnek hazırlandı 
ve her birinde 20 adet örnek olacak şekilde 
rastlantısal olarak 4 alt gruba ayrıldı. 
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Grup I (Otoklav-Kısa)

1. grupta örnekler, sterilizasyon poşeti 
içinde, kısa otoklav programı kullanılarak, 
134°C’de 4 dak süre ile otoklavda (NOVA, 
Tuttnauer USA Co., NY, ABD) bekletildi. 

Grup 2 (Otoklav-Uzun)

2. grupta örnekler, sterilizasyon poşeti 
içinde, uzun otoklav programı kullanılarak, 
121°C’de 20 dak süre ile otoklavda bekle-
tildi. Örnekler bükülme direnci testi öncesi 
otoklav içinde, cihazın kapağı açık olarak 
soğumaya bırakıldı. 

Grup 3 (Mikrodalga)

3. grupta örnekler ev tipi, ayarlanabilir 
mikrodalga fırın (HF15M561, Siemens, Ber-
lin, Almanya) içinde, 550 Watt güç, 4 dak 
süre ile mikrodalgaya tabi tutuldu. Çalışma-
mızda, daha önceki araştırmalarda Ufi Gel 
Hard için en yüksek bükülme direnci değerini 
ortaya çıkardığı bildirilen güç ve süre kom-
binasyonu kullanıldı (19). Örnekler bükülme 
direnci testi öncesi mikrodalga içinde, cihazın 
kapağı açık olarak soğumaya bırakıldı. 

Grup 4 (Kontrol)

Bu gruptaki akrilik örneklere herhangi bir 
post-polimerizasyon işlemi uygulanmadı. 

Bükülme Direnci Testi

Tüm örnekler, üniversal test cihazı (Au-
tograph AG-X, Shimadzu Corp., Kyoto, Ja-

ponya) kullanılarak 3 nokta bükme testine 
tabi tutuldu. Üniversal test cihazının hızı 
5mm/dak, destekler arası mesafe 50 mm ola-
rak ayarlandı. Yükleme, örneklerin kırılması 
gerçekleşene kadar uygulandı ve kırılma 
anındaki değer her bir örnek için Newton (N) 
olarak kaydedildi. Newton değeri aşağıda-
ki formül kullanılarak megapaskala (MPa) 
dönüştürüldü:

BD = 3 WL/2 bd2, 
BD bükülme direnci (MPa), W kırılma 

öncesi maksimum yük (Newton), L des-
tekler arası mesafe (mm), b örnek genişli-
ği (mm), d örnek kalınlığı (mm) değerini 
vermektedir (18). 

Verilerin istatistiksel olarak analizi için 
normal dağılım gösteren parametrelerin 
gruplararası karşılaştırmalarında iki yönlü 
ve tek yönlü varyans analizi ve farklılığa 
neden olan grubun belirlenmesi amacı ile 
Tukey’s HSD testi kullanıldı. Parametrelerin 
grup içi karşılaştırmalarında Student t testi 
kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde de-
ğerlendirildi. 

Bulgular

Tablo 2’deki değerlere göre, kullanılan 
materyal ve bükülme direnci ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 
anlamlı farklılık vardır (p<0.01). Post po-
limerizasyon uygulamasına göre bükülme 
direnci ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık vardır 
(p<0.01). Materyal ve post polimerizasyon 
uygulaması bir arada kırılma direnci düze-
yini etkilemektedir.
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Tablo 2. Materyal ve post polimerizasyon uygulamasının bükülme direnci üzerine olan etkisinin 
değerlendirilmesi.

Tip III kareler 
toplamı        dƒ

Kareler 
ortalaması

F p

Materyal 341422.093          1 341422.093 1487.704 0.001**

Post 
polimerizasyon 
uygulaması

134125.173          3 44708.391 194.811 0.001**

Materyal* Post 
polimerizasyon 
uygulaması

71017.842          3 23672.614 103.150 0.001**

İki yönlü ANOVA Testi  * p<0.05  ** p<0.01

İki akrilik materyali için ortalama bü-
külme direnci değerleri (MPa) tablo 3’de 
gösterilmektedir. Hem mikrodalga hem de 

otoklav ile post-polimerizasyon uygulaması 
her iki materyalin bükülme direnci değerle-
rini anlamlı olarak arttırmıştır.

Tablo 3. Bükülme direnci (MPa) değerlerinin ortalama (Ort) ve standart sapmaları (SS). 

Materyal
Post 
polimerizasyon   
uygulaması

Bükülme Direnci
P Post hoc

       Ort±SS

Meliodent
n=80

Kısa otoklav a123.01±13.78

0.001**
c>a,b,d (p<0.01)
a, b, d>0.05

Uzun otoklav b131.58±15.01

Mikrodalga c286.51±33.48

Kontrol d116.70±4.64

UfiGel Hard
n=80

Kısa otoklav a27.83±7.75

0.001**
c>a,b,d (p<0.01)
b>d (p<0.05)
a=b,d (p>0.05)

Uzun otoklav b32.90±9.24

Mikrodalga c52.68±10.54

Kontrol d21.77±4.61

Tek yönlü  ANOVA Testi  ** p<0.01

Isı ile polimerize olan akrilik için gruplar 
arası bükülme direnci değerleri arasında an-
lamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.01) (tablo 
3). Mikrodalga ile post-polimerizasyon, ısı 
ile polimerize olan akrilik örneklerin bükül-
me direnci değerini, otoklav grupları ve kont-
rol grubuna oranla anlamlı olarak arttırmıştır 
(p<0.01). Kısa ve uzun süreli, otoklav ile 

post-polimerizasyonu uygulanan örneklerin 
bükülme direnci değerleri kontrol grubundan 
anlamlı olarak yüksektir (p<0.01). Kısa ve 
uzun süreli otoklav ile post-polimerizasyon 
uygulamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark yoktur (p>0.05). 

Direkt sert besleme akriliği için gruplar ara-
sı bükülme direnci değerleri arasında anlamlı 
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farklılık gözlenmiştir (p<0.01) (tablo 3). Mik-
rodalga ile post-polimerizasyon, direkt sert 
besleme akriliği örneklerin bükülme direnci 
değerini anlamlı olarak arttırmıştır (p<0.01). 
Hem kısa hem de uzun süreli olarak otoklav 
ile post-polimerizasyon uygulanan 1. ve 2. 
Grupların bükülme direnci değerleri, mikro-
dalga uygulanan örneklerden anlamlı olarak 
düşük, kontrol grubundan anlamlı olarak yük-
sektir (p<0.01). Kısa ve uzun süreli otoklav 
uygulaması sonucu oluşan bükülme direnci 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

Tartışma

Bu çalışmanın sonuçları ile mikrodalga 
ve otoklav post-polimerizasyon uygulama-
larının direkt sert besleme akriliğinin ve ısı 
ile polimerize olan akriliğin bükülme diren-
ci üzerine etkisi karşılaştırılmaktadır. Test 
edilen, otoklav ile post-polimerizasyon uy-
gulamasının, direkt sert besleme akriliğinin 
bükülme direncini arttırdığı hipotezi kabul 
edilmiştir. 

Çalışmamızda akrilik örneklere, kısa ve 
uzun olmak üzere iki farklı otoklav prog-
ramı kullanılarak yüksek sıcaklıkta post-
polimerizasyon uygulanmıştır. Kontrol 
grubu örnekleri ile karşılaştırıldığında her 
iki program da direkt sert besleme akriliği 
ve ısı ile polimerize olan akrilik örnekleri-
nin bükülme direnci değerlerini arttırmıştır. 
Bunun sebebi polimerizasyona dönüşüm 
miktarındaki artış ve artık monomer mik-
tarındaki azalma olabilir. Urban ve ark.’na 
(9) göre sıcaklığın arttırılması ile dönüşümü 
tamamlanmamış artık monomerlerin ileri 
polimerizasyonu hızlanmaktadır ve yeni çap-
raz bağlar oluşarak artık monomer miktarı 
azalmaktadır. Artık monomer miktarındaki 
azalma ise akrilik reçinelerin mekanik özel-
liklerini olumlu olarak etkilemektedir (2).

Vallittu ve ark. (4) polimerizasyon süresi 
uzadıkça, artık monomer miktarının azaldığı-
nı göstermiştir. Bu sebeple otoklav uygulanan 
sıcaklık derecesi kadar uygulama süresi de 
önemli olabilir.  İki grup arasında istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık bulunmamakla 
beraber, daha düşük sıcaklıkta (121 C°) daha 
uzun süre (20 dak) otoklav uygulaması, daha 
yüksek bükülme direnci değerleri oluşumuna 
yol açmıştır. Çalışmamızın sonuçları Dur-
kan ve ark.’nın çalışma sonuçları ile ben-
zerlik göstermektedir. Durkan ve ark. (11) 
her grup için sabit sıcaklıkta olmak üzere 
30 dakikaya kadar artan sürelerde otoklav 
ile post-polimerizasyon uygulandığında, 
otopolimerizan akrilik reçinelerin kırılma 
tokluğunun arttığını göstermişlerdir. Çalış-
mamızda 20 dakikayı aşan sürelerde otoklav 
ile post-polimerizasyon uygulanmamıştır. 
Ancak, farklı çalışmalar ile desteklenmek 
üzere, 30 dakikadan uzun uygulamaların 
akrilik reçine yapıda termal bir yıkıma yol 
açabileceği veya aşırı çapraz bağ oluşumu ile 
karakterize daha kırılgan bir yapının ortaya 
çıkabileceği sonucuna varılabilir (20). 

Mikrodalga fırını, vakum yoluyla elektrik 
enerjisini mikrodalga enerjisine dönüştüren 
ve bir manyetron aracılığı ile 2450MHz fre-
kansta elektromanyetik dalgalar yayan bir 
cihazdır (21). Mikrodalga enerjisi ile akrilik 
reçinelerin ısıtılması eş zamanlı olarak ka-
rışımın bütününde gerçekleşir. Buna bağlı 
olarak mikrodalga enerjisi ile gerçekleştirilen 
polimerizasyonda plastik fazın oluşum süresi 
kısalır, artık monomer miktarı azalır ve da-
ha homojen bir reçine kitle elde edilir (22). 
Akrilik reçine yapısına nüfuz eden suyun 
plastikleştirici bir etkiye yol açarak onu daha 
esnek hale getirmesi sebebi ile çalışmamızda 
akrilik reçine örneklere kuru şartlarda mik-
rodalga enerjisi uygulanmıştır (23).

Çalışmamızda mikrodalga ile post-
polimerizasyon uygulaması sonucu direkt 
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sert besleme akriliği ve ısı ile polimerize 
olan akrilik örneklerinin bükülme direnci 
değerlerinde meydana gelen artış, otoklav 
gruplarında meydana gelen artıştan anlamlı 
olarak daha yüksektir. Otoklav uygulaması 
ile dışarıdan merkeze doğru yavaş bir ısınma 
gerçekleşirken mikrodalga enerjisi ile döner 
bir tabla üzerinde merkezden dışa doğru hızlı 
ve eşit bir ısınma gerçekleşmektedir. Buna 
bağlı olarak çalışmamızda mikrodalga gru-
bunda dönüşüm miktarının fazla olduğu, 
daha homojen bir reçine yapı oluştuğu ve 
daha yüksek bükülme direnci değerlerinin 
elde edildiği öngörülebilir (5). 

Vergani ve ark. (10) yaptıkları çalışmada 
mikrodalga ile post-polimerizasyon yön-
teminin ısı ile polimerize olan akrilik ve 
otopolimerizan sert besleme akriliklerinin 
bükülme direncini belirgin derecede arttır-
dığını göstermiştir. Bu bulgu bizim çalışma-
mızın sonuçları ile tamamen örtüşmektedir.

Polimerizasyon sonrası soğuma sürecinin 
boyutsal stabiliteyi ve iç stres oluşumunu 
etkilediği bildirilmiştir (11, 24). Bu sebeple 
uygulamalardan sonra hem otoklav hem de 
mikrodalga cihazlarının kapağı açık bırakı-
larak örnekler soğumaya bırakılmışlardır.

Çalışmamızda, her iki post-polimerizasyon 
uygulaması sonucunda elde edilen, ısı ile 
polimerize olan akrilik örneklere ait bükül-
me direnci değerleri, direkt sert besleme 
akriliğinin bükülme direnci değerlerinden 
daha yüksektir. Bunun sebebi, iki akrilik 
materyalin başlangıç polimerizasyon tek-
nikleri arasındaki temel farklılık olabilir. 
Isı ile polimerize olan akrilik likidi içinde 
bulunan çapraz bağlayıcı ajan etilen glikol 
dimetakrilat, yüzey sertliği ve çatlak oluşu-
muna direnç gibi mekanik özellikleri olumlu 
etkiler (10, 25).

Direkt sert besleme akriliğinin likidin-
de ise farklı bir çapraz bağlayıcı ajan olan 
1.6-heksanediol dimetakrilat bulunmaktadır 

(tablo 1). Bu iki farklı dimetakrilat, bükül-
me direnci değerlerini etkilemiş olabilir. 
Bir başka etken ise iki materyalin toz-likit 
oranları arasındaki farklılık olabilir (tab-
lo 1). Bu çalışmanın sınırlamaları içinde, 
otoklav ile post-polimerizasyon yöntemi, 
test edilen direkt sert besleme akriliğinin 
ve ısı ile polimerize olan akriliğin bükülme 
direncini arttırma potansiyeli olan alternatif 
bir uygulama olarak kabul edilebilir.

Sonuç

Otoklav cihazı her diş hekimi muayeneha-
nesinde bulunacağı için, direkt besleme yapı-
lan hareketli protezlerin post-polimerizasyonu 
amacı ile sıcak su içine daldırma veya mikro-
dalga ile post-polimerizasyon uygulamalarına 
alternatif hızlı ve temiz bir uygulama olarak 
önerilebilir. Çalışmamıza ait sonuçların ge-
çerliliğini test etmek için ilerleyen dönemde 
daha fazla sayıda in vivo ve in vitro çalışma-
lara ihtiyaç vardır.
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