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ÖZET
Tam protezlerin yap m nda yakla k olarak 70
y ld r polimetil metakrilat esasl akrilik rezinler
kullan lmaktad r.
Protez kaide materyali olarak kullan lan akrilik rezinlerin estetik, yüzey düzgünlü4ü, dü ük su emilimi ve
uygun fiyat gibi pek çok avantajlar olmakla birlikte
mekanik özelliklerinin dü ük olmas en önemli dezavantajlar d r. Kaide rezinlerinin mekanik özelliklerinin yetersizli4i, hareketli protez kullanan hastalarda protez k r lmas ikayetine s kl kla neden olabilir. Bu durumun
giderilmesi için günümüze kadar pek çok materyal ve
yöntem geli tirilerek daha verimli restorasyonlar yap lmaya çal lmaktad r.
Protez kaidelerinin güçlendirilmesi amac yla,
alüminyum ve çelik kaide plaklar , paslanmaz çelik tel,
kafes ve zgaralar n kullan m , metal toz ve partiküllerin
akrilik rezinlere ilave edilmesi, polietilen, cam, karbon/
grafit veya aramid gibi fiber sistemlerinin de4i ik oranlarda ve formlarda kullan lmas , ayr ca çapraz ba4lant ajanlar n n ve kopolimerlerin rezinlere ilave edilmeleri gibi
çe itli ad mlar at lm t r.
Bu çal man n amac , akrilik rezin protez kaide
rezinlerinin mekanik özelliklerini art rmaya yönelik olarak
yap lan çal malar, kullan lan materyaller ve bunlar n
etkilerinin de4erlendirilmesidir.
Anahtar kelimeler: Polimetil metakrilat,
Di hekimli4inde fiberler, Güçlendirme yöntemleri.

SUMMARY
Polymethyl metacrylate containing acrylic resins
are used for over 70 years in fabricating complete
dentures.
Though esthetics, low water absorption and
surface smoothness are advantages of acrylic resins as
denture base material, low mechanical properties are
their main disadvantage. Due to insufficient mechanical
properties, patients wearing removable often complain
about denture fracture. Many materials and methods are
developed to overcome this problem and tried to make
restoration to serve better.
Aluminum and steel plates, using stainless steel
wire and lattice, adding metallic powder and particles
into acrylic resin, using fiber polyethylene, glass, carbon
or graphite with various quantity and forms, adding
cross linked bonding agent and copolymers into resin
are the attempts to strengthen denture bases.
The aim of this study is to evaluate the methods
and materials used to reinforce denture base resins, and
their effectiveness as well.
Key Words: Polymethyl metacrylate, Fiber in
dentistry, Reinforcement methods

Tam protezlerin yap m nda yakla k olarak 70
y ld r polimetil metakrilat (PMMA) esasl akrilik rezinler
kullan lmaktad r.1-3
Kaide rezinleri genellikle iyi bir estetik, kabul
edilebilir boyutsal stabilite, dü ük su emilimi ve suda
çözünürlülük göstermesiyle birlikte yap m ve laboratuvar
i lemlerinin kolay olmas gibi pek çok avantaja sahiptir.4,5

Ancak çarpma dayan kl l 4 , yorulma direnci ve
transvers dayan kl l k gibi mekanik özelliklerinin zay f
olmas önemli dezavantajlar aras ndad r.6 Bu zay f
özellikler nedeniyle tam protezlerde meydana gelen
k r lmalar önlemek için pek çok ara t rma yap lm t r.5,6
Tam ve overdenture protezlerde kaide
k r lmalar na neden olan temelde iki tip kuvvet mevcut
olup, bunlar çarpma ve yorulma kuvvetleridir.7-9
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Vinil kopolimer rezinlerde PMMA yerine bir vinil
klorür veya vinil asetat kopolimeri kullan l r. Vinil
kopolimeri metil metakrilat monomer ile doyurularak
plastik jel haline getirilir ve olu an bu jel muflaya
konularak s ile polimerle tirilir. Elde edilen rezin PMMA
ile vinil kopolimer kar m olup mekanik özellikleri ideal
olmaktan uzakt r.13

Yorulma, çi4neme s ras nda çok say da tekrarlayan dü ük yo4unlukla kuvvetlerin etkisiyle olu ur ve
protezlerin yo4un gerilime maruz olan bölgelerinde mikro
çatlaklar meydana gelir. E4er bu kuvvetlerin yo4unlu4u
ve etkisi sürekli olursa protez kaidesinin zay flamas na
neden olur. Böylece tam protez kullanan hasta yumu ak
bir g da yerken veya su içerken ani çok küçük bir
harekette protezin k r lmas ndan ikayet eder.
Akrilik rezin protez kaideleri bir y lda yakla k
olarak 500.000 e4ilmeye maruz kalmaktad r. Buna ba4l
olarak da protezlerde deformasyonlar ve k r lmalar
meydana gelir. Genellikle üst çene tam protezlerde orta
hat boyunca görülen k r lmalara yorulma kuvvetleri
neden olmaktad r.3,9,10
Tam protezlerinin k r lmas na yol açan di4er
kuvvetler çarpma kuvvetleridir. Özellikle protezleri temizlerken sert zemin üzerine dü ürülmesi veya hap rma,
aks rma ve öksürme gibi ani hareketler s ras nda a4 zdan
f rlayarak dü mesi sonucu k r lmalar olabilir.11
Tam, bölümlü ve overdenture gibi akrilik rezin
kaide pla4 na sahip protezlerin k r lmas nda etkili olan
predispozan faktörler unlard r;
- Kaide pla4 n n deformasyonu,11,12
- Kaide pla4 ile destek doku uyumsuzlu4u,12
- Yetersiz rölyef yap lmas ,
- Yapay di a nmalar ,
- Tekrarlanan protez tamirleri.10
Protez kaide materyallerinin özelliklerini art rmaya yönelik olarak son 30 y l içinde oldukça fazla çal ma
yap lm t r. Bu çal malar sonucunda bir çok yeni yöntem
ve materyal geli tirilmi tir. Bunlar; PMMA esasl akrilik
rezinlere alternatif materyaller, akrilit rezinlerin kimyasal
modifikasyonu, metallerin ilave edilmesi ve farkl fiber
sistemlerinin ilave edilmesidir.11,12

Akrilik rezinlerin kimyasal modifikasyonu:
Ieffaf PMMA rezinlerin lastik ile güçlendirilmi
eklinde elde edilip üretimi oldukça önemlidir. Lastik
ilave edilmesiyle akrilik polimer matriks ile lastik faz
aras nda bir a4 ba4lant s olu ur ki bu ekilde elde edilen
rezinlere yüksek dayan ml (high impact arclic resin)
rezinler denir. Bunlar standart rezinlere oranla daha fazla
enerji abzorbe ettikleri için k r lmaya kar
oldukça
6,14
yüksek direnç gösterirler.
Lastik faz olu turan bütadien stiren dü ük
molekül a4 rl 4 na sahip olup (15-35 000 birim) a4 rl kça
%30 oran nda metil metakrilat monomere ilave edilir.
Bütadien stiren reaktif akrilat gruplar içermekte
ve böylece akrilik rezin ile kimyasal ba4lant sa4lanmaktad r. Bu ekilde üretilen akrilik rezinler bugüne
kadar geli tirilen en ba ar l ve en çok kabul gören
rezinler olarak konvansiyonel akrilik rezinlere alternatif
olu turmaktad r. Fakat bunlar n maliyeti çok yüksek
oldu4u için rutin klinik kullan mlar s n rl kalmaktad r.6,14
Akrilik rezinlere metallerin ilavesi:
Akrilik rezinlere alüminyum ve çelik kaide plaklar , paslanmaz çelik tel, zgara ve kafes yap m , metal
partiküllerinin ilave edilmesi ile tam protez kaidesinin
k r lmaya kar direnci art r lmaya çal lm t r.15 Alt çene
tam protez kaide pla4 nda vitalyum kullan m ile k r 4a
kar iyi sonuçlar al nm t r.16
Metallerle yüksek oranda güçlendirme elde etmek için bunlar n kaide pla4 ndaki gerilim bölgelerine ve
k r k hatlar na dik yerle tirmeleri gerekmektedir. Ayr ca
metalin kal nl 4 n n da bükülmeye dirençli olacak ekilde
belli oranda olmas gerekir. Çok ince krom-nikel
paslanmaz çelik tel kullan m n n metallerde güçlendirmeden ziyade kaide plaklar nda k r lmalara neden
olduklar görülmü tür.17
Gümü , bak r ve alüminyum metal partiküllerinin farkl oranlarda kar t r larak akrilik tam protez
kaidelerine ilave edilmeleriyle kaidenin basma direnci ve
transvers
dayan kl l 4 nda
artma
oldu4u
rapor
edilmi tir.18

Akrilik rezinlere alternatif materyaller:
Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerinin yetersiz
olmas nedeniyle protez kaide yap m nda farkl materyaller geli tirilmi tir.
Poliamid, epoksi rezin, polikarbonat, kopolimerler, naylon, vinil akrilik ve polistiren bu amaçla üretilmi
olan kaide materyalleridir.13
Bunlardan polisitiren; s ile yumu at larak enjeksiyon yöntemi kullan larak bas nçla mufla içerisinde
gönderilir. Dokuya daha uyumlu protez kaide pla4 yapmak için s ile kolayca yumu at l p direk olarak muflaya
yerle tirilen polisitiren levhalar eklinde de kullan ma
sunulmu tur.3,13
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Silan kaplama ajanlar n n cam fiberlerde
kullan lmas yla cam fiber-polimer matriks aras ndaki
adezyonun daha yüksek oldu4u bildirilmektedir. Cam
fiberler silika yap s ndad r ve silika yüzey ile silan
materyalindaki silanol gruplar aras ndaki kondansasyon
reaksiyonu olu arak siloksan köprü meydana gelir. Ayr ca
polimer matriks üzerindeki mikrobo luklara silan
adsorpsiyonu ile de fiber-rezin ba4lant s artmaktad r.28
Akrilik rezin-fiber ba4lant s n da di4er önemli bir faktör
de her bir fiber yüzeyinin polimer matriks ile temasta
olmas d r. Polimer ile temas etmeyen fiber yüzeylerinde
mikrobo luklar olu ur bu da fiber-polimer matriks
yap s n bozarak su emilimini art r r. Dolay s yla ba4lant
dayan kl l 4 ve bitmi protezin direnci de dü er.27,28
Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerini art rmak
için safir ve suni ipek iplikleri, yüksek dayan ml propilen,
PMMA, seramik, alüminyum, silika, cam, polietilen,
aramid ve karbon fiberler kullan lm t r.
Özellikle karbon, aramid, cam ve polietilen
fiberlerin akrilik rezinlere ilave edilerek kullan lmalar yla
ilgili pek çok ara t rma yap lm t r.26-28

Akrilik rezin ile metallerin ba4lant s n n yüksek
olmas n sa4lamak için son y llarda metal adeviz rezinler
geli tirilmi tir. Alüminyum oksit kumla muamele edilerek
matriks aras ndaki ba4lant y art ran ve ince bir film
tabakas olu turan silan bazl kimyasal maddeler bu
amaçla kullan ma sunulmu tur.19
Metallerin çe itli formlarda akrilik kaide materyallerine ilave edilmesiyle elde edilen güçlendirme
etkisinin s n rl oldu4unu bildiren baz ara t rmac lar
metallerin yabanc
cisim etkisi olu turarak tam
protezlerin dayanakl l 4 n azaltt 4 n bildirmi lerdir.15,19
Akrilik rezinlere fiberlerin ilavesi:
Akrilik tam protez kaide metaryallerine fiberlerin
ilavesiyle olu an polimer kompozit maddelerin kullan m na yönelik çal malar son 30 y l içinde giderek
artm t r.20-22

Fiber ile güçlendirilmi akrilik rezinlerin direncini
etkileyen faktörler; Fiber tipi, fiber formu, miktar ,
polimer matriks ile fiber ba4lant s ve her bir fiber
yüzeyinin polimer matriks ile temas etmesidir.23,24
Konuyla ilgili literatüre bak ld 4 nda
ekil
bak m ndan kullan mda: Sürekli paralel tek yönlü fiberler
(continuous unidirectional fibers), 4-6 mm uzunlu4unda
kesilerek elde edilen fiberler (chopped fibers) ve örgülü
yap da dokuma formundaki fiberler (woven fibers)
aras nda farkl sonuçlar elde edildi4i görülmektedir.25
Sürekli paralel fiberler sadece tek yönde direnç
sa4larlar.
Bunlar
1000-200.000
aras nda
fiber
demetinden olu ur.26
Dokuma formunda ilave edilen fiberler rezin
polimerin dayan kl l 4 n hem transversal hemde vertikal
olmak üzere iki yönde art r rlar.26,27
K sa kesilmi fiberler polimer matriks içerisine
rastgele ilave edilirler. Bu tip fiber ilavesinde en önemli
dezavantaj fiberlerin polimer içinde homojen da4 lmamas ve belli bölgelerde y 4 lmas ayr ca tam protezlerde
yüzeylerde fiber uçlar n n ortaya ç kmas dolay s yla
protezin tesviye ve polisaj n n zor olmas d r.27
Ayr ca yüzeyde beliren fiber uçlar doku
irritasyonlar na veya allerjik reaksiyonlara da neden
olabilir.26-28
Fiber ile polimer matriks aras nda yeterli adezyon olmas akrilik rezinin dayan kl l 4 n art r lmas nda
önemli faktörlerden birisidir. Bunu sa4lamak için silan
kaplama ajanlar , fiber yüzeylerinin pöröz polimerler ile
doyurulmas , fiber yüzeylerine asit etching veya gazplazma uygulanmas yap lmaktad r.27

Aramid fiberler:
Sentetik olarak üretilen –Co-NH gruplar ile aromatik karbon halkalar n n kimyasal ba4lant s ndan olu an
organik bir bile iktir. Çekme direnci 104 MPa, elastik
modülüs de4eri 50-130 Gpa ve yo4unlu4u 1.4gr / cm3
olan aramid fiber mekanik özellikleri yüksek ve toksik
özellik göstermeyen materyallerdir.
Sanayide yo4un olarak kullan lan bu fiberlerin
di hekimli4inde akrilik rezinlere ilave edilmeleriyle ilgili
ara t rmalar bulunmaktad r. Bu fiberler sar renkte
olduklar için estetik sak nca yaratmayacak ekilde üst
çene tam protezlerin palatal ve posterior bölgeleri ile alt
çene tam protezlerin lingual k s mlar nda olmal d r.29
Sürekli paralel aramid fiberin (Kevlar) akrilik
rezinin yorulma direnci ile dayan kl l 4 n art rd 4
bildirilmektedir. A4 rl kça %20 oran nda aramid fiberin
akrilik rezine ilavesiyle dayan kl l 4 n %200 oran nda
artt 4 ifade edilmi tir.29
A4 rl kça %17 oran ndaki Kevlar aramid fiberin
protez akrili4in çekme direncini 41 MPa’dan 109.6 MPa
de4erine yükseltti4i belirtilmektedir.29
Konvansiyonel s ile polimerize olan akrilik
rezine %0.5-1-2 oranlar nda sürekli paralel Kevlar
aramid fiber ilave edilmesiyle çarpma direnci bütün fiberli gruplarda kontrol grubundan yüksek oldu4u, özellikle
%2 fiber ilave ediler akrilik rezinlerde direncin daha
üstün oldu4u tespit edilmi tir. Bu tip sürekli paralel
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Cam fiberlerin kullan m nda dikkat edilmesi
gereken nokta ç plak el ile tutuldu4u zaman deri
irritasyonlar n n ve alerjinin görülmesidir.36 Tam protez
kaidelerinin d yüzeylerinde ortaya ç kmas ile mukoza
irritasyonlar na neden olabilir.36,37
Cam fiberlerin di hekimli4i uygulamalar nda
kullan mlar özellikle son y llarda popüler hale gelmi tir.37
Bu amaç için üretilen sürekli paralel (Stick, Stick Tech,
Findland) ve dokuma formundaki giberlerin (Stick-Net
Turku, Finland) yüzeyi silanlanarak pöröz polimer ile
önceden doyurularak akrilik rezinler ile adezyonu
art r lmaya çal lm t r.
Bu avantajlar nedeniyle son y llarda cam fiberler protez d nda di hekimli4inin di4er bölümlerinde de
kullan lmaya ba lanm t r.37,38
Sürekli paralel cam fiberlere silan uygulanarak
a4 rl kça %58 oran nda akrilik rezinlere ilave edildi4i
zaman transvers dayan kl l k %145 oran nda artm t r.39
Yüzey modifikasyonu yap lmayan ve %1 oran nda ilave edilen sürekli paralel cam fiberler ise rezin
dayan kl l 4 n %25 oran nda art rm t r.39
2 mm uzunlukta kesilerek protez kaide rezinine
%1-2-5-10 ve 15 oranlar nda ilave edilen cam fiberlerin
güçlendirme etkisi incelenmi tir. Sonuçta rezinin
transvers dayan kl l 4 76 KPa de4erinden %1 cam fiber
içeren grupta 90 KPa de4erine yükseldi4i ve %15
oran nda ise en dü ük dayan kl l k de4eri elde
edilmi tir.40

fiberlerin protezin k r lmas durumunda k r k parçalar n n
ayr lmas n
önleyerek fonksiyonel bak mdan tam
protezlerde kullan lmalar önerilmi tir.30

Karbon Fiberler:
Karbon fiber ilk olarak 19.yüzy l n sonlar na
do4ru
Edrson
taraf ndan
bambu
çubuklar n n
karbonizasyonuyla elde edilmi organik yap d r.11
Sentetik olarak da poliakrilonitrilden (PAN) elde
edilir.31
Karbon fiber dü ük a4 rl kl %1-2’lik uzama düzeyine sahip, s ya dayan kl , yo4unlu4u 1.8g/cm3 yüksek
çekme dayan kl l 4 (1373-3432 MPa) ve yüksek elastik
modülüs (250 GPa) de4erlerine sahiptir. Alerjik, sitotoksik ve karsinojenik etkisinin olmad 4 belirtilmektedir.31
1971 y l nda ilk kez Schreiber taraf ndan akrilik
rezinleri güçlendirmek amac yla kullan lan karbon fiberlerin çarpma dayan kl l 4 n %50 oran nda art rd 4
belirtilmi tir.31,32
Sürekli paralel ve dokuma formundaki karbon
fiberlerin akrilik kaide rezinin transvers dayan kl l 4 na
etkisinin incelendi4i bir ara t rmada tek yönlü paralel
fiberlerin dayan kl l 4a katk lar n n yüksek oldu4u
belirtilmi tir.31
Karbon fiberlerde t pk aramid fiberler gibi
estetik de4ildir. Siyah renkte oldu4u için protezlerin
posterior ve lingual k s mlar nda kullan mlar olabilir.32
Günümüzde karbon ve aramid fiberler artan
estetik beklentilerden dolay tam protezlerin dayan kl l 4 n n art r lmas nda hemen hemen hiç kullan lmamaktad rlar.
Üst tam protezlerinin s k s k k r lmas ndan ikayetçi olan 28 hastaya karbon fiber takviyeli akrilik tam
protezler yap lm t r. Böylece güçlendirilen protezlerin
ortalama kullan m sürelerinin iki kat artt 4 belirtilmi tir.33

Polietilen Fiberler:
Polietilen; do4al polimer yap s nda (–CH2=CH2-)n
formülü ile etilen polimerdir. Çok yüksek molekül a4 rl 4 na sahip polietilen fiber kristalin, dayan kl , biyouyumlu, inert, k r lgan olmayan ve translusent materyallerdir. Yo4unlu4u 0.99 g/cm3 olup oldukça hafiftir.41,42
Polietilen fiberin akrilik rezin ile adezyonunu
art rmak için fiber yüzeyine kromik asit, silan veya gazplazma uygulamalar yap lmaktad r. Di
hekimli4i
uygulamalar nda kullan lmak üzere üretilen Ribbond
plazma uygulanm çapraz ba4l kilit örgü (cross link
lero-stitch) özel formu ile eritler halinde 1-2-4-10 mm
eninde üretilmektedir. Çok yüksek molekül a4 rl kl (ultrahigh molecular weight) polietilen fiber yap s ndan olan
Ribbond 4 ve 10 mm olan formlar protez kaidelerini
güçlendirmek amac yla üretilmi tir.21,43,44
Ayr ca dokuma formunda haz rlan p yüzeyi
so4uk gaz-plazma uygulamas yla modifiye edilmi
Dyneema polietilen fiberler (Holland), Spectra sistem

Cam fiberler:
Temel yap s silis-kum olan cam fiberler; az
miktarda sodyum, kalsiyum, alüminyum, bor ve demir
gibi element oksitleri içermekte olup polimer esasl akrilik
rezinlerde yayg n olarak kullan lan beyaz renkte, oldukça
estetik ve ucuz bir güçlendirme metaryelidir.34
Yap s ndaki silis atomlar üç boyutlu polihedra
a4 n olu turmak için oksijen atomlar na kovalent
ba4larla ba4l d r.34
Yo4unlu4u 2.54 g / cm3, elastik modülüs de4eri
73 GPa, çekme direnci 3400 MPa ve k r lma an ndaki
uzama miktar %2.8 dir. Sitotoksik ve karsinojenik
olmayan fiberlerde elektrik iletkenli4i yüksektir.34,35
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3.

(USA) and Connect (USA) gbi polietilen fiber sistemleri
bulunmaktad r.45
Ribbond fiber; elastik modülüsü 171 GPa,
çekme direnci 3.0 GPa, erime s cakl 4 147°C ve çelikten
10 kat daha dirençli bir materyaldir.45
Sürekli paralel formdaki cam, karbon ve aramid
fiberlerin akrilik rezinin k r lma direncine etkilerinin
incelenmesinde; a4 rl kça %7.39 cam fiber %2.08
karbon ve %2.3 aramid fiber silan uygulanarak ve
silans z olarak rezine ilave edilmi tir. Sonuçta silanize
cam fiberler akrili4in direncini önemli düzeyde art rd 4
karbon fiberlerde silan etkisinin olmad 4 , aramid
fiberlerde
de
direncin
belirgin
olarak
artt 4
gözlenmi tir.19
Is ile polimerize olan akrilik rezinin transvers dayan kl l 4 76 MPa de4erine yükselmi tir. Dokuma cam fiber ilavesinde ise (Stick-Net) 99 MPa oldu4u tespit
edilmi tir.46
Sürekli paralel polietilen fiberin k ile polimerize olan (Triad, Dentsply) rezine ilavesinde transvers
dayan kl l k 49.9 MPa’dan 73.8 MPa de4erine
yükselmi tir.47
Vallittu protez kaide akrili4inin transvers
dayan kl l 4 na Ribbond polietilen fiberin etkisini inceledi4i
çal mas n n sonucunda, fiber ilavesiyle akrilik rezinin
dayan kl l 4 n n orta derecede artt 4 n ve tek tabaka fiber
ilavesinde ise 124.7 MPa de4erine yükseldi4ini
belirtmi tir.44
Sonuç olarak, Protetik di tedavilerinin önemli
bir k sm n tam va bölümlü hareketli protezler olu turmaktad r. Bu tip protezleri kullanan hastalar genellikle
ya l ve biyolojik potansiyelleri zay f olan ki ilerdir. Bu
ko ullar göz önüne al nd 4 zaman dayan kl , sa4lam, boyutsal stabilitesi iyi, dü tü4ünde kolay k r lmayan, çok
uzun süre hiçbir rahats zl k ve sorun ç karmadan kullan labilecek protezlerin yap lmas zorunlu hale gelmektedir.
Bunu ba armak için yeni geli tirilen ve daha iyi
sonuçlar veren yöntem ve materyallerin bilinerek klinikte
hastalar n yarar na kullan lmas gerekmektedir.
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