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Poliamid ile farklý polimetilmetakrilat protez kaide
materyallerinin mikroorganizma tutulumunun karþýlaþtýrýlmasý.
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Özet
Amaç: Bu çalýþmanýn amacý poliamid ile polimetilmetakrilat protez kaide materyallerinin mikroorganizma
tutulumu açýsýndan karþýlaþtýrýlmasýdýr. Gereç ve yöntem: Üç farklý protez kaide materyaline (Deflex, SRIvocap, Meliodent) ait örnekler (n=7) toplamda 21 adet olacak þekilde 3x10x10 mm3 ebatlarýnda üretici
firmalarýn önerisi doðrultusunda hazýrlanarak etilen oksit gaz sterilizasyonu ile steril hale getirildi.
Çalýþmamýzda en sýk mikrofilm oluþturma özelliðine sahip olan Streptococcus mutans bakterisi ve en sýk
proteze baðlý stomatit etkeni Candida albicans mayasýnýn yüzey tutulumu araþtýrýlmýþtýr. Mikroorganizmalarýn
Mc Farland ayarlarý yapýlarak mLsindeki mikroorganizma sayýsý bilinen ayrý tüpler hazýrlanmýþtýr. Örnekler
bu tüplerin içerisinde 15 dakika bekletilip, steril kabin içerisinde steril kurutma kaðýtlarý üzerinde yaklaþýk
30 dakika kurumaya býrakýlmýþ ve daha sonra farklý tüplerdeki steril su içerisine atýlmýþ ve vortekslenerek
yüzeyindeki mikroorganizmalarýn suya geçmesi saðlanmýþtýr. Örneklerin bulunduðu belirli konsantrasyonda
mikroorganizma içeren su içerisinden mikropipet yardýmý ile 0.01mL alýnarak S.mutans için kanlý besi yerine,
C. albicans için SDA (Saburoud Dekstroz Agar) besi yerine ekim yapýlmýþ ve 37 °C de 1 gün boyunca
inkübasyona býrakýlmýþtýr. Ýnkübasyon sonunda koloni sayýmý yapýlmýþtýr. Bulgular: Yapýlan koloni sayýmlarýnda
polimetilmetakrilat (SR-Ivocap ve Meliodent) ve poliamid (Deflex) kaide materyallerine tutunan
mikroorganizma (S.mutans ve C.albicans) miktarlarý arasýnda belirgin bir fark olmadýðý görülmüþtür. Sonuç:
Poliamid protez kaideleri mikrobiyolojik açýdan polimetilmetakrilat kaidelere iyi bir alternatif olabilir. Kaide
materyali olarak kullanýlan bir materyalde mikroorganizma tutulumuna ek olarak dikkate alýnmasý gereken
baþka özelliklerin de olduðu unutulmamalýdýr.
Anahtar Kelimeler: Poliamid, polimetilmetakrilat, mikroorganizma tutulumu.
Abstract
Comparison of microorganism accumulation on polyamide versus different polymethylmetacrylate denture
base materials
Purpose: The purpose of this study was to compare the microorganism accumulation of polymethylmethacrylate
and polyamide denture base materials manufactured by different companies. Materials and methods:
Specimens (n=7 per group) of 3 different denture base materials (Deflex, SR-Ivocap, Meliodent), a total of
21 specimens, were prepared with dimensions of 3x10x10 mm3 according to the manufacturers recommendation
and steriled by ethylen oxide gas sterilization. Streptococcus mutans and Candida albicans, the most common
microfilm bacteria and the most common cause of denture stomatitis, respectively, were investigated in this
study. Following the Mc Farland settings of microorganisms, separate tubes with known number of
microorganisms were prepared. The specimens were kept in tubes for 15 minutes and dried on sterile papers
in a sterile cabinet for 30 minutes. Then, specimens were placed in tubes containing sterile water and vortexed
to let the microorganisms free in sterile water. 0.01mL of contaminated water was taken using micropipette
and inoculated on blood agar medium for S.mutans and SDA (saburoud dextrose agar) for C.albicans and
kept in incubator for 1 day at 37 °C. Following the incubation period, colony counts were made. Results:
Colony counts showed that there was not a significant difference between microorganism accumulation
(S.mutans and C.albicans) on polymethylmethacrylate (SR-Ivocap ve Meliodent) and polyamide (Deflex)
denture base materials. Conclusion: Polyamide denture material may be a good alternative to
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polymethylmetacrylate from microbiological aspect. It should be taken in to consideration that in addition
to the microorganism accumulation there are parameters that needs to be considered for denture base
materials.
Key words: Polyamide, polymethylmethacrylate, microorganism accumulation.
Bu makale Ýstanbul Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Öðrenci Araþtýrma Topluluðunun 17. Toplantýsýnda 14 Mayýs 2010 da
Ýstanbul Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Prof. Dr. Gazanfer Zembilci Konferans Salonunda bildiri olarak sunulmuþtur.

Giriþ
Protetik tedavilerde geçmiþten günümüze
polimetilmetakrilat, üretandimetakrilat, polikarbonat,
ve polisülfon gibi farklý polimerler kullanýlmýþ olsa
da, 1937 yýlýnda Dr. Walter Wrightýn geliþtirdiði
polimetilmetakrilat (PMMA) esaslý akrilik rezinler
en sýk kullanýlan protez kaide materyali olmuþtur.
Alaþýmlar da protez kaide maddesi olarak tercih
edilmektedir. Co-Cr, Ni-Cr, Co-Cr-Ni ve son
zamanlarda titanyum alaþýmlarý da kaide materyali
olarak kullanýlmaktadýr (1,2).
Polimetilmetakrilat biyo-uyumlu olmasý, kullanýmýnýn
kolay olmasý, yapýmý sýrasýnda kullanýlan ekipmanýn
pahalý olmamasý ve boyutsal stabilitesinin kabul
edilebilir olmasýnýn yaný sýra su emiliminin düþük
olmasý, aðýz içi ortamda kararlý olmasý ve kolay tamir
edilebilmesi gibi birçok avantajlara sahiptir (3,4).
Diðer yandan çarpma dayanýklýlýðý ve yorulma direnci
gibi mekanik özelliklerinin zayýf olmasý, ayný zamanda
kýrýlgan olmasý gibi dezavantajlarý vardýr (2,3,5).
PMMA kaidelerin dayanýklýlýðýný arttýrmak amacýyla
muflalanarak tepilen geleneksel akril kaidelere
alternatif olarak ýsýtýlarak yumuþatýlan kaide
materyalinin özel bir mufla içerisine basýnç altýnda
enjeksiyonu yöntemi geliþtirilmiþtir (6). SR-Ivocap
sistemi (Ivoclar AG, Schaan, Liectenstein) kullanýlarak
termoenjeksiyon yöntemi ile hareketli protezler
yapýlabilmektedir (7). Ivocap sistemi ile hazýrlanan
PMMA kaidelerin mekanik özellikleri malzemenin
muflaya basýnç ile gönderilmesine baðlý olarak
artmýþtýr. Ancak konvansiyonel sistem ile muflalanarak
hazýrlanan kaidelerde olduðu gibi bu sistemle elde
edilen materyalin de esneme özelliði olmadýðý için
tutucu protez kýsýmlarý Ivocap ile
hazýrlanamamaktadýr.
Polimetilmetakrilatýn allerjik reaksiyonlara sebep
olduðunu gösteren çalýþmalar vardýr (8). Ayrýca,
hareketli bölümlü protezlerde tutucu kýsýmlar metalden
yapýldýðý için polimetilmetakrilat protezler özellikle
anterior bölgede çoðu zaman istenilen estetik
beklentileri karþýlayamamaktadýr. Tüm bu özellikler
göz önünde bulundurulduðunda metal kaideye gerek

olmadan kullanýlabilecek tutucu bölgelerde
esneyebilen, ayný zamanda dayanýklý alternatif bir
kaide materyaline ihtiyaç duyulduðu görülmektedir.
Naylon olarak da bilinen poliamid, diamin ve dibazik
asitin reaksiyona girmesi ile oluþan termoplastik bir
polimerdir. Materyalin naylon ve cam fiberle
birleþmesi, sertliðini ve esnekliðini arttýrmýþtýr (9).
Poliamid kaide materyali yapýsal özellikleri itibariyle
esneyebilir, enerji absorbe edebilir ve darbelere karþý
dayanýklýdýr. Materyal esnek olduðu için protezin
tutucu kýsýmlarý metalsiz hazýrlanabilmektedir. Bilinen
bir sitotoksik etkisi yoktur, tesviye ve polisaj
iþlemlerinin göreceli olarak kolay olduðu
belirtilmektedir. Bu nedenle polimetilmetakrilata
alternatif olarak gösterilmektedir (5,10). Polimerin
þeffaf yapýsý üzerine konduðu dokunun rengini
yansýtmakta ve tutucu protez parçalarýnýn estetik
görünmesini saðlamaktadýr. Ancak, Yunus ve
arkadaþlarý poliamidlerin yüksek su emilimi nedeniyle
kolay boyandýklarýný ve renk deðiþtirdiklerini
belirtmiþlerdir. Deflex® [Nuxen S.R.L, Buenos Aires,
Arjantin] yüksek çarpma direnci olan ve
termoenjeksiyon yöntemi ile hazýrlanan poliamid
protez kaide materyalidir.
Elektrostatik ve hidrofobik kuvvetler
mikroorganizmalarýn protez yüzeylerine ilk tutulum
aþamasýnda ve protez plaðýnýn meydana gelmesinde
önemli bir rol oynamaktadýr. Oral floradaki farklý
mikroorganizmalar ve mikroorganizma yoðunluklarý
arasýndaki farklýlýklar mikroorganizmalarýn yüzeye
tutunmasý etkiler. Kaide materyallerinin içerikleri
(11,12), yüzey pürüzlülüðü (1,13) ve yüzey enerjisi
(14) mikroorganizma tutulumunu etkileyen
malzemeye ait önemli özelliklerdendir. Ýn vivo ortamýn
asiditesi (12,15) ve bireyin beslenme alýþkanlýklarý
gibi faktörlerin de mikroorganizmalarýn kaide
materyallerinin yüzeyine tutunmasýný etkilediði
bilinmektedir (16-19).
Protez kaide materyallerinin gözenekli yapýsý ve diþeti
formu oluþturmak için akrilik kaide üzerinde
yaptýðýmýz modelaja baðlý olarak oluþturulan girinti
ve çýkýntýlar, diþ aralýklarý veya hareketli protezlerin
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kroþe ve baðlayýcý gibi elamanlarý besin artýklarý ve
mikroorganizma birikimi için ideal tutulum
saðlamaktadýr. Akrilin polimerizasyonu veya tesviyecila iþlemleri sýrasýnda oluþabilecek hatalar da protez
yüzeylerinde küçük çizikler, çukurcuklar ve
mikroporoziteler gibi mikroorganizmalarýn
tutunmasýný kolaylaþtýran alanlar oluþmasýna neden
olmaktadýr (20).
Mikrobiyal dental plak; hastalýk ve diþ çürüðü
geliþiminde anahtar rol oynayan, diþ ve çevre
dokularýnda veya restoratif yüzeylerde tükürük
glikoproteinleri ve koruyucu hücreler arasý polisakkarit
matriks içindeki bakterilerden oluþan karmaþýk bir
biyofilm tabakasýdýr (16,21). Oral floradaki bakteri
türleri arasýnda Streptococcus mutans yüzeye ilk
tutunan mikroorganizma olduðu için plak oluþumunda
önemli rolü olan bakteri olarak tespit edilmiþtir.
Günümüzde S. mutans'ýn düz yüzeylere tutulumu
elektrostatik iliþkiler ile açýklanmaktadýr (16). S.
mutans, sükrozdan ekstrasellüler polisakkarid
sentezleyerek plak oluþumunu baþlatýp kolaylýkla diþ
yüzeyinde kolonizasyon oluþturabilir. Protezin doku
yüzeyinde biriken plaðýn mukoza ile uzun süre temasta
kalmasý dokuda patolojik deðiþiklikler meydana
getirmektedir (20). Kaide plaðýnýn örttüðü mukozanýn
lokal veya genel kronik iltihabýna protez stomatiti
adý verilmektedir. Mekanik irritasyonlar, alerjik
reaksiyonlar, Candida albicans enfeksiyonu ve plak
birikiminin protez stomatitine neden olduðu
bilinmektedir (22). Bu durumun protez kullanan
hastalarýn %67sinde oluþabileceði ve inflamasyona
neden olan baþlýca etkenin de C.albicans olduðu
gösterilmiþtir (23). C.albicans fýrsatçý bir patojen olup
saðlýklý bireylerde oral floradaki mikroorganizmalarýn
%25ini oluþtururken, immünosüpresif gibi çeþitli
saðlýk sorunlarý olan bireylerde ise oral floranýn %5090nýný oluþturmaktadýr (17). Kandidalar arasýnda
oral mukoza ve plastik yüzeylere en iyi tutulum
gösteren C.albicansýn neden olduðu protez stomatiti
genellikle üst çenede görülüp oral mukozada yanma,
kaþýntý, dudak kenarý iltihabý, dilde eritem ve tükürük
salgýsýnda azalma gibi semptomlar vermektedir (23).
C.albicans yüzeye 2 aþamada yapýþmaktadýr (17):
spesifik olmayan geri dönüþümlü aþama
(mikroorganizmalarýn ilk yapýþmasý) ve spesifik
yapýþma (reseptör etkileþimini içerir). Ýkinci aþama
kolonizasyona neden olur ve mikroorganizmalarýn
yüzeye sýký baðlandýðý aþamadýr.
Uçar ve arkadaþlarý poliamid kaide materyalinin
mekanik özelliklerini incelemiþtir (24). Bir baþka
çalýþmada ise poliamid kaide materyalinin farklý

solüsyonlardaki renk deðiþimi deðerlendirilmiþtir
(25). Ýdeal bir protez tasarýmý yapýlýrken, protez kaide
materyalinin mikroorganizma tutulumuna ve dolayýsý
ile plak birikimine gösterdiði direnç klinisyenin göz
önünde bulundurmasý gereken önemli bir faktördür.
Ancak literatürde poliamid kaide materyallerinin
mikroorganizma tutulumunu inceleyen bir çalýþmaya
rastlanamamýþtýr. Çalýþmamýzda poliamid kaide
materyallerinin mikroorganizma tutulumunu farklý
iki yöntemle hazýrlanan PMMA kaide materyalleri
ile karþýlaþtýrmalý olarak incelenmesi amaçlanmaktadýr.
Gereç ve Yöntem
Mevcut çalýþmada ikisi PMMA (geleneksel muflalama
ile elde edilen PMMA ve enjekte edilen PMMA) biri
enjekte edilen poliamid kaide materyali olmak üzere
3 farklý kaide materyali kullanýlmýþtýr (Tablo 1). Her
grup için 7 örnek, toplamda 21 örnek 10 mm × 10
mm × 3 mm boyutlarýnda üretici firmalarýn önerisi
doðrultusunda hazýrlanarak etilen oksit gaz
sterilizasyonu ile steril edilmiþtir. Mevcut çalýþmada
mikrofilm oluþturma özelliðine sahip olan S. mutans
bakterisi ve stomatit etkeni C.albicans mayasýnýn
farklý protez kaide materyalleri üzerindeki yüzey
tutulumu araþtýrýlmýþtýr.
Tablo 1. Üretici firma bilgisi
Üretici
Firma

Materyal Üretim
Metodu

Deflex
Nuxen S.R.L, Buenos Aires, Arjantin Poliamid Enjeksiyon
SR-Ivocap Ivoclar AG, Schaan, Liectenstein
PMMA* Enjeksiyon
Meliodent Bayer Co. Almanya
PMMA Muflalama
*: Polimetilmetakrilat

S. mutans ATCC 29212 suþu ve C.albicans ATCC
10231 suþlarý içeren (108 CFU/mL) 20ml lik triptik
s o y s ý v ý b e s i y e r l e r i h a z ý r l a n m ý þ t ý r.
Mikroorganizmalarýn Mc Farland ayarlarý yapýlarak
mLsindeki mikroorganizma sayýsý bilinen tüpler
hazýrlanmýþtýr (108 CFU/mL) (26). Örnekler bu
tüplerin içerisinde 15 dakika bekletilmiþ, steril kabin
içerisinde steril kurutma kaðýtlarý üzerinde yaklaþýk
30 dakika kurumaya býrakýlmýþtýr. Örnekler, daha
sonra farklý tüplerdeki steril su içerisine atýlmýþ ve
vortekslenerek yüzeyindeki mikroorganizmalarýn
suya geçmesi saðlanmýþtýr. Belirli konsantrasyonda
mikroorganizma içeren örneklerin bulunduðu
tüplerdeki su içerisinden mikropipet yardýmý ile
0.01mL alýnarak S. mutans için kanlý agar besiyerine,
C.albicans için Saburoud Dekstroz Agar (SDA)
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besiyerine ekim yapýlmýþ ve 37 °C de 1 gün boyunca
inkübasyona býrakýlmýþtýr. Ýnkübasyon sonunda petri
kaplarý çýkartýlarak koloni sayýmý yapýlmýþtýr.
Protez kaide materyalleri üzerinde biriken S.mutans
ve C.albicans koloni sayýlarý ANOVA ve Tukey çok
yönlü karþýlaþtýrma testi kullanýlarak karþýlaþtýrýlmýþtýr
(a=0.05).
Bulgular
S.mutans ve C.albicans mikroorganizmalarýnýn 1
mLdeki ortalama koloni sayýlarý (CFU/mL) ve
standart sapmalarý Tablo 2de gösterilmiþtir. Üç kaide
materyalinin S. mutans (=0.903) ve C.albicans
(=0.946) tutulumlarý arasýnda istatistiksel açýdan
anlamlý bir fark bulunamamýþtýr (Tablo 3).
Tablo 2. Bir mililitredeki ortalama koloni sayýlarý ± SD

Deflex
SR Ivocap
Meliodent

S.mutans (CFU/mL)

C.albicans (CFU/mL)

27,0 ± 0,6
27,3 ± 2,1
27,0 ± 1,0

30,0 ± 1,3
30,1 ± 1,6
30,3 ± 1,9

Tablo 3. ANOVA Tablosu
Kareler
Toplamý

df

Kareler
Ortalamasý

F

Sig.

,190

,103

,903

,143

,056

,946

S.mutans

Gruplar
Arasý

,381

2

Grup Ýçi
Toplam

33,429
33,810

18
20

1,857

C.albicans Gruplar
Arasý

,286

2

Grup Ýçi
Toplam

18
20

2,571

46,286
46,571

Tartýþma
S.mutans oral florada yüzeye ilk tutunan
mikroorganizma olduðu için, C.albicans ise
inflamasyona neden olan baþlýca mikroorganizma
olduðu için çalýþmaya dâhil edilmiþtir. Mevcut çalýþma
sonuçlarý çalýþmanýn hipotezini doðrulamýþtýr.
Çalýþmaya dâhil edilen farklý kaide materyallerinin
ne S. mutans ne de C.albicans tutulumlarý arasýnda
fark görülmüþtür.
Aðýz içi restorasyonlarýn mikroorganizma
tutulumlarýný araþtýran çalýþmalar mevcuttur (27-29).
Dolgu malzemeleri (28,29), yapýþtýrma ajanlarý (27),
sabit protetik tedavilerde kullanýlan altýn alaþýmý ve

11

dental seramik (16,28) ve yumuþak astar malzemeleri
(17) mikroorganizma tutulumlarý açýsýndan
karþýlaþtýrýlmýþtýr. Ancak, farklý protez kaide
materyallerininin S. mutans ve/veya C.albicans
tutulumunu karþýlaþtýran herhangi bir çalýþmaya
rastlanamamýþtýr. Mevcut çalýþmada hareketli
protezlerde sýklýkla kullanýlan 3 kaide materyalinin
mikroorganizma tutulumlarý karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bu
nedenle mevcut çalýþmanýn literatürdeki önemli bir
açýðý kapattýðý düþünülmektedir.
Tanner ve arkadaþlarý fiber ile güçlendirilmiþ
kompozitlerde oluþan plaðý in vivo olarak
deðerlendirmiþlerdir (29). Aðýz içinde polietilen fiber
ile güçlendirilmiþ kompozitin cam fiber ile
güçlendirilmiþ kompozit, restoratif kompozit ve dental
seramiðe oranla daha fazla plak ve S. mutans
tutulumuna sebep olduðunu belirtmiþlerdir. Tanner
ve arkadaþlarý ortalama koloni sayýlarýný logaritmik
olarak vermiþler ve farklý materyallerdeki logaritmik
koloni sayýlarýnýn 5.5 CFU/mL ile 6.5 cfu/mL arasýnda
deðiþtiðini göstermiþlerdir (29).
Akça ve arkadaþlarý NiCr, In-Ceram, Empress 2
translüsent, Ivoclar, Empress 2 Dentin, Alphadur,
Empress 2 ingot sabit protetik restorasyon materyalleri
üzerinde tutunan S. mutans ve Actinomyces
actinomycetemcomitans tutulumunu karþýlaþtýrmýþlar,
NiCr alaþýmý hariç tüm yüzeylerde S. mutansýn
A.actinomycetemcomitansa göre çok daha az
tutunduðunu belirtmiþlerdir (16).
A.actinomycetemcomitans Empress 2 Ingot üzerinde
410 cfu/mL ile en yüksek deðeri gösterirken en düþük
tutulum NiCr alaþýmýnda 0.5 cfu/mLolarak
bildirilmiþtir. S. mutans tutulumu için ise en yüksek
koloni sayýsý Empress 2 Ingot için 4.3 cfu/mL olarak
gösterilmiþtir. Bu materyali 2.2 cfu/mL ile NiCr takip
etmektedir. Diðer tüm materyallerdeki S. mutans
koloni sayýlarý 1 cfu/mLden düþük bulunmuþtur.
Sevimay ve arkadaþlarý farklý yapýþtýrma ajanlarýnýn
antibakteriyel etkilerini S.salivarus ve S. mutans
bakterileri üzerinde karþýlaþtýrmýþlardýr (27).
Çalýþmada inhibisyon alanlarýnýn ortalama çaplarý
göz önünde bulundurulmuþtur. Çalýþma sonuçlarýna
göre S. mutans ve S.salivarius için en geniþ inhibisyon
alanlarý sýrasý ile Panavia F ve Adhesor yapýþtýrma
materyalleri için bulunmuþtur.
Atay ve arkadaþlarýnýn C.albicansýn yumuþak astar
malzemelerine adezyonunu deðerlendirdikleri çalýþma
sonuçlarýna göre Viscogel kullanýlmasý C.albicans
adezyonunu azaltacak bir önlem olarak gösterilmiþtir.
Mevcut çalýþmada protez kaide materyallerinin S.
mutans ve C.albicans tutulumlarýnýn literatürde diðer

S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2013:20(1)/8-13

12

Uçar, protez kaide materyallerinin mikroorganizma tutulumu

malzemelerin mikroorganizma tutulumlarý için
belirtilen deðerlerden (16,29) daha yüksek olduðu
görülmektedir. Bu farklýlýðýn farklý materyallerin
mikroorganizma tutulumunun farklý olmasýndan
kaynaklandýðý düþünülmektedir. Tanner ve arkadaþlarý
(29) ile Akça (16) ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda
sabit restorasyonlarýn mikroorganizma tutulumlarý
deðerlendirilmiþtir. Protez kaide materyali olarak
kullanýlan polimerlerin su emiliminin daha fazla
olmasýna baðlý olarak kaide materyallerindeki
mikroorganizma tutulumunun daha yüksek olmasý
þaþýrtýcý deðildir.
Poliamid kaide materyalinin mikroorganizma
tutulumu ile daha yaygýn kullaným alanýna sahip
PMMA kaide materyallerinin mikroorganizma
tutulumu arasýnda anlamlý bir farklýlýðýn çýkmamasý
önemli bir bulgudur. Ancak iyi bir kaide materyalinde
baþka özellikler de göz önünde bulundurulmalýdýr.
Uçar ve arkadaþlarý 3 kaide materyalinin mekanik
özelliklerini karþýlaþtýrdýklarý çalýþmada poliamid
kaide materyalinin bükme dayanýmýnýn muflalanarak
elde edilen PMMA kaide materyalinden farklý
olmadýðýný, ancak poliamid kaide materyalinin bükme
modülüsünün daha düþük olduðunu belirtmiþlerdir
(24). Ayrýca poliamid kaide materyalinin sertliðinin
PMMA kaidelere oranla daha düþük olduðunu
bulmuþlardýr. Bu sonuçlar poliamid kaide materyalinin
PMMA kaidelere oranla daha esnek olduðunu
göstermektedir. Hareketli bölümlü protez ana
baðlayýcýsý olarak da kullanýlmasý planlanan bir kaide
materyalinin kuvvetler karþýsýnda deforme olmamasý
ve kuvvetleri tüm destek dokulara dengeli
daðýtabilmesi için yeterince rijit olmasý gerektiði
unutulmamalýdýr (30). Aysan ve arkadaþlarý 3 kaide
materyalinin farklý solüsyonlardaki renk deðiþimini
karþýlaþtýrmýþ ve poliamid kaide materyalinin intraoral
solüsyonlardaki renk deðiþiminin PMMA kaidelere
oranla daha fazla olduðunu belirtmiþlerdir (25). Uçar
ve arkadaþlarýnýn (24) yaptýðý çalýþmalar ile mevcut
çalýþmanýn sonuçlarýnýn ýþýðý altýnda poliamid kaide
materyallerinin geçici protez, tam protez ya da flipper
tarzý restorasyonlarda kullanýmýnýn düþünülebileceði,
ancak hareketli bölümlü protezlerde kullanýmýnýn
sýkýntý yaratabileceði göz önünde bulundurulmalýdýr.
Poliamid kaide materyali ile akrilik diþler arasýndaki
baðlanma dayanýmýný inceleyen bir çalýþma yoktur.
Ayrýca poliamid kaide materyaline diþ ilavesi ve/veya
protez tamiri yapýlýp yapýlamayacaðý araþtýrýlmasý
gereken konulardandýr.
Mevcut çalýþmada farklý protez kaide materyallerininin
mikroorganizma tutulumu arasýnda fark olmadýðý

görülmüþtür. Ancak bu çalýþmada kullanýlan örneklerin
yüzeylerinin düz olduðu, hâlbuki hastalarýn kullandýðý
protezlerde aðýz içini taklit edecek þekilde diþeti
formunun iþlendiði, restorasyonlarda daha karýþýk
yüzeylerin olduðu unutulmamalýdýr. Ayrýca, aðýz
içinde salyanýn yýkayýcý ve dilin temizleyici etkisi
çalýþmamýzda kullanýlan in vitro modelde
gerçekleþtirilememiþtir.
Sonuçlar
Çalýþmayý kýsýtlayýcý faktörler göz önünde
bulundurularak mevcut çalýþma sonuçlarýnýn ýþýðý
altýnda poliamid kaide materyalinin S. mutans ve
C.albicans tutulumunun PMMA kaidelerdeki
tutulumdan farklý olmadýðý söylenebilir. Kaide
materyali olarak kullanýlan bir materyalde
mikroorganizma tutulumuna ek olarak dikkate
alýnmasý gereken baþka özelliklerin de olduðu
unutulmamalýdýr.
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