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ÖZ
Polimetilmetakrilat, protetik diş hekimliğinde protez
kaide materyali olarak yaygın kullanılmasına rağmen
düşük dayanım ve düşük ısı iletkenliği gibi dezavantajları mevcuttur. Bu derlemede, polimetilmetakrilat
içerisine ilave edilen doldurucuların ısıl iletkenlik ve
eğme dayanımı üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar
Kelimeler:
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GĠRĠġ
Tam protezler için yıllardır farklı kaide materyalleri kullanılmıştır. Genellikle tercih edilen protez
kaide materyalleri, akrilik rezinler ve kobalt-krom alaşımından elde edilen metal kaide plakları olmuştur. Akrilik rezinlerin hafifliği, uygulama kolaylığı ve daha kabul
edilebilir bir estetik görünüm sağlaması ve fiyatının uygun olması gibi avantajları yanında darbe ve yorulmalara karşı dirençlerinin düşük olması ve düşük ısıl
iletkenliği gibi özellikleri hekimleri metal alaşımından
elde edilen kaide plakları kullanmaya yönlendirmektedir.1,2 Metal kaide plaklarının ise yeterli dirence sahip
olması, ısı iletkenliğinin iyi olması ve dokuya iyi adaptasyonu gibi avantajlarının yanı sıra, özellikle üst tam
protezlerde tutuculuk açısından çok önemli bir konu
olan ağırlığı ve maliyeti göz önünde bulundurulması
gereken dezavantajlarıdır. Diğer dezavantajları da,
protezin ağırlığında artma, kemik kaybı olduğu durumlarda doku uyumunu tekrar yerine koyma zorluğu,
protez kenar uyumunun zorluğu, relining işleminin
zorluğu, yorucu fabrikasyonları ve bitirme proçesleri,
estetik sebeplerdir.2-4 Günümüzde ideal özelliklere
sahip bir materyal bulunamamış olsa da akrilik rezin,
en fazla kullanılan protez kaide materyalidir.5,6
*

ABSTRACT
Polymethylmethacrylate is widely used in prosthodontics as a denture base material, however it has
some disadvantages like low strength, and low
thermal conductivity. In this review, the effect of fillers
added to polymethylmethacrylate on the thermal
conductivity and flexural strength was evaluated.
Key
Words:
Flexural
strength,
polymethylmethacrylate, thermal conductivity
Akrilik kaide rezinlerinin mekanik özelliklerinin
yetersizliği, hareketli protez kullanan hastalarda protez
kırılması şikayetine sıklıkla neden olabilmektedir. Bu
durumun giderilmesi için günümüze kadar pek çok
materyal ve yöntem denenmiştir. Protez kaidesi yapımında kullanılan akrilik rezinlerin insan organiz- ması
gibi duyarlı bir yapıya iyi hizmet edebilmesi için bazı
özellikler açısından mükemmel olmalarını gerektirir.7
Zayıf özelliklerinden biri de ısıl iletkenliğinin düşük
olmasıdır. Besinlerin sıcaklığı tat algısını etkileyen bir
unsur olarak gösterilmektedir, bu yüzden polimetil-metakrilat (PMMA)’ın ısıl iletkenliği hasta memnuniyeti
açısından önemli bir faktördür.2,8-10 Protez kaidesinin
ısı iletkenliğinin yüksek olması, dokuların sağlığını
korur,3,11 daha iyi tat alınmasını sağlar,3,12 protezin yabancı madde gibi hissedilmesini azaltır.3,13 Bu dezavantajlardan dolayı akriliğin ısı iletiminin artırılması amaçlanmıştır. Ġletken materyal partikülleri yani metaller
akriliğin likitine ya da tozuna katılabilir ve beraber
polimerize edilebilir böylece termal iletkenlik artırılabilir, termal expansiyon katsayısı azalır, polimerizasyon
büzülmesi azalır, su emme azalır.3, 14 Oksit seramiklerin ilavesi ile de termal iletkenlik,2,15,16 dayanıklılık
artabilir, polimerizasyon büzülmesi azalır.16-18
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Yapılan çalışmalarda çiğneme sırasında, protez
kaide materyalinin fiziksel özelliklerinin hastanın
protezi kabul etmesini etkilediği ve akrilik rezinlerin ısı
iletkenliğinin metallere oranla düşük olduğu belirtilmiştir2. PMMA’ın ısı iletkenliği değerlerinin iyileştirilmesi
için maddeye yüksek ısı iletkenliğine sahip çeşitli maddeler ilave edilebilir. Bu yazının amacı; son yıllarda
protez kaide materyallerinin güçlendirilmesinde
kullanılan materyal, metotların ve materyale etkilerinin
derlenmesidir.
PMMA’a Güçlendirici Materyal Eklenmesi
Protez kaidelerinin güçlendirilmesi amacıyla,
alüminyum ve çelik kaide plakları, paslanmaz çelik tel,
kafes ve ızgaraların kullanılması, metal toz ve partiküllerin akrilik rezinlere ilave edilmesi, polietilen, cam,
karbon/ grafit ya da aramid gibi fiber sistemlerinin
değişik oranlarda ve formlarda kullanılması, ayrıca
çapraz bağlantı ajanlarının ve kopolimerlerin rezinlere
ilave edilmeleri gibi çeşitli adımlar atılmıştır.3,19 Fiberler
genellikle protez kaide materyalinin kalın olduğu
yerlere yerleştirilebilirler. Fiber ile güçlendirilmiş protezlerin tamiri dışarı çıkan fiber uçları yüzünden karmaşıktır. Bu problem tanecikli doldurucuların kullanımı
ile giderilebilir.20 Gümüş, bakır ve alüminyum metal
partiküllerinin farklı oranlarda karıştırılarak akrilik tam
protez kaidelerine ilave edilmeleriyle kaidenin basma
direnci ve transvers dayanıklılığında artma olduğu
rapor edilmiştir.3
Geleneksel protez kaide materyaline ısıl iletkenliğini artırma amacıyla katılan gümüş, alüminyum
ve bakır tozlarının ısıyı 4,5 kat fazla iletebilmesi için
hacimce %25 oranında konulması gerektiği ve bu
oranın çekme dayanımını %35 oranında azalttığı,3
metal tozu doldurucularına alternatif olarak termal
olarak iletken seramiklerin daha kullanışlı olabileceği,
safir (Al2O3’ün tek kristal formu), silikon nitrür (Si3N4),
boron nitrür (BN), alüminyum nitrür (AIN)’ün bu
amaçla kullanılabileceği belirtilmiştir.2 Ayrıca metal
dolduruculardan üstün olan tarafları ise; yoğunluklarının düşük olmasıdır, böylece protez daha hafif olur.
Beyaz olmaları da avantaj sayılabilir protezin
görüntüsünü az değiştirir.2
Karışım/kompozit materyal, iki ya da daha fazla
sayıda aynı ya da farklı gruplardaki maddelerin özelliklerini yeni ve tek bir materyalde toplamak amacıyla
makroskobik düzeyde birleşimleriyle oluşan yapılardır.
Bunlar, genellikle, düşük elastiklik modülü ve
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dayanıma sahip seramik, metal, karbon ya da organik
polimer matriks/temel faz ile bunun içinde dağılmış
olan daha az oranda kullanılan ara fazlardan
oluşmaktadır. Bu tür kompozit yapılar, atomik ya da
moleküler düzeyde tam reaksiyona girerek birleştirilen
materyaller değildirler. Kompozit yapı, bileşen materyallerden biriyle kıyaslandığında, bazı özellikleri ile
önemli derecede üstünlük gösterebilir.21 Akrilik rezini
güçlendirmek amacıyla da polimer matriks içine metal,
metal oksit ya da seramik tanecikleri ilave edilerek
kompozit bir materyal oluşturulabilir. Bu amaçla
kullanılan ve kullanılabilecek bazı materyaller;
SiC: Silikon karbür, ilgi çekici yarı iletken bir
materyaldir. Isı iletkenliğinin bakır, Al2O3 ve AIN
(alüminyum nitrat)’ı geçtiği belirtiliyor.22 Yüksek miktarda kovalent bağ içerdikleri için oksit seramiklerden
daha dayanıklıdırlar, termal özellikleri iyidir ve medikal
implant ve protezlerde kullanmak için uygun bir biyouyumluluk ve mükemmel sitouyumluluk gösterirler.23,24
Xu ve ark.25 kompozit rezini güçlendirmek
amacıyla silikon nitrür ve silikon karbür lifcik kullanmışlardır. Bunların seçilme nedeni, birçok fiberden
(cam fiber, carbon fibers ve aramid fiber) daha küçük
boyutta olmaları bu yüzden rezin ile daha homojen bir
karışım elde edilebilmesi ve fiberlerden çok daha
dayanıklı olmalarıdır. Silanlanmış silikon nitrür’ün,
eğme dayanımını, silikon karbür’ün ise, esneklik
modülünü ve sertliğini daha fazla artırdığı belirtilmiş.
Xu ve ark.26 ve Xu27 diğer çalışmalarında da silikon
nitrür’ün indirekt kompozit rezinin mekanik özelliklerini
arttığını belirtmişlerdir.
Grant ve Greener,28 protez kaide rezinini,
ağırlıkça değişik yüzdelerde çeşitli fiberler, SiC lifcik ve
Al2O3 lifcik ile güçlendirip, elastiklik modülü ve eğme
dayanımı ölçtükleri çalışmalarında, silan uygulamasının, lifciklerin yüzey aktivitesini artırdığını ve polimetilmetakrilat’tan lifciklere daha iyi stres transferine
olanak verdiğini, PMMA’ın güçlendirilmesinde en uygun
malzemenin % 10-13 oranında Al2O3 lifcik olduğunu
belirtmişlerdir.
Si3N4: Silikon nitrür, yüksek dayanıklılık ve
kırılma direncine sahip, son zamanlarda ortopedik
biyomateryal olarak spinal cerrahide ve kalça ve diz
eklemi protezlerinde kullanılan bir materyaldir.29
Dahası 3 yıldır spinal cerrahide yan etkisi olmadan
kullanılmaktadır. Sitotoksik olmadığı belirtilmiş ve
biyomedikal uygulamalar için uygun olduğu sonucuna
varılmıştır.30
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Al2O3: Alüminyum oksit diğer adıyla alümina,
alfa fazlıdır ve oksit seramikler içinde en güçlü ve en
katı olanıdır.15 Son yıllarda PMMA’ı güçlendirmek için
kullanılan en popüler malzemelerden biridir. Yüksek
sertliği, mükemmel dielektrik özellikleri, ısı dayanıklılığı
ve iyi termal özellikleri sonucu geniş uygulama alanı
vardır.15 Akrilik rezinlerin güçlendirilmesi amacıyla da
kullanılmaktadır.31 Al2O3’in kompozit formu günümüzde
ortopedik cerrahide en çok kullanılan seramiktir.29
Atla ve ark,16 ısıyla polimerize olan protez kaide
materyaline %5-20 arasında alüminyum oksit tozu
ilave etmişler ve alüminyum oksit ilavesinin kaide
rezininin termal özelliklerini ve sertliğini arttırdığını,
polimerizasyon büzülmesini azalttığını, protez yüzeyinde bakteri oluşumunu inhibite ettiğini ve hasta memnuniyetini artırabileceğini belitmişlerdir. Ellakwa ve
ark.15 da ağırlıkça %5-20 oranlarında alfa fazlı alüminyum oksit tozu doldurucunun, bükülme dayanımı ve
fizyolojik sıcaklık aralığında ısı difüzyonuna etkisini
inceledikleri çalışmalarında, ısı iletkenliğinin ve eğme
dayanımının eklenen miktara bağlı olarak arttığını ve
bunun da hasta memnuniyetinin artmasına yol
açacağını belirtmişlerdir.
Akrilik polimerler ağız dokularına en uyumlu
polimerdir. Polimerin düşük özgül ağırlığı, üst protezler
için avantajdır. Çünkü üst protezlerin yerinden
oynamasını kolaylaştıracak yer çekimi kuvveti daha az
olacaktır.32 Kul,33 yaptığı tez çalışmasında aynı ağırlıkta
doldurucu tozlar ilave ederek protezin ağırlığını artırmadan güçlendirmeyi amaçlamış. Si3N4, SiC ve Al2O3
seramik tozlarının ısıl iletkenliği en çok artıran materyaller olduğunu, SiC ve Al2O3’ ün eğme dayanımını
etkilemediğini, Si3N4 seramik tozunun ise eğme
dayanımını azalttığını belirtmiştir.
TiO2: Titanyum dioksit de protez kaide
rezininin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.18
Antimikrobiyal özelliği olduğu ve rezinin antimikrobiyal
(Candida albicans ve Streptococus mutans) özelliklerini
arttırdığı da belirtmiştir.34 Hernandez ve ark,35 % 10
oranında silanlı TiO2’i akrilik rezine ilave etmiş ama
eğme dayanımına faydalı bir etkisi olmadığını
belirtmişler. Yoshida ve Greener,36 birkaç bağlanma
ajanı (silan) ile metal oksit-rezin kompozitinin (TiO2,
Al2O3, ZrO2 ve SiO2) etkinliğini değerlendirdikleri
çalışmalarında, doldurucuları ağırlıkça % 50 oranında
ilave etmişler ve bağlantı ajanı uygulamasıyla eğme
dayanımının arttığını fakat bir ay suda bekletme işlemi
sonunda eğme dayanımının azaldığını belirtmişler.
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Ag: Gümüş periyodik tabloda simgesi Ag olan,
beyaz, parlak bir metalik elementtir. Elektrik ve ısıyı
çok iyi iletir. Antik çağlardan beri yanıkların ve kronik
yaraların tedavisinde kullanılan gümüş aynı zamanda
kuyumculukta, fotoğrafçılıkta ve dental alaşımlarda
kullanım alanı bulmaktadır.37 Antimikrobiyal tıbbi
ürünlerin
geliştirilmesi
amacıyla
gümüşten
yararlanılmaktadır.38
Protez
kaide
materyalini
güçlendirme amacıyla da kullanılmıştır, yüksek termal
iletkenliği,
oral
kavitede
kullanılabilmesi
ve
antimikrobiyal olması nedeniyle tercih edilmiştir.3,39
Literatürde protez kaide rezinine doldurucu olarak
gümüş, termal iletkenliği yüksek olduğu ve oral
kavitede kullanılabildiği için seçilmiş ve yapılan bazı
çalışmalarda PMMA’ın ısıl iletkenliğini en fazla artıran
materyal olmuştur.3,40, 41
Sehajpal ve Sood3 protez kaide rezininin ısıl
iletkenliğini artırmak için hacimce %5-25 oranlarında
gümüş, bakır ve alüminyum doldurucu kullanmıştır. Isı
iletkenliği orana bağlı olarak artarken, gerilme ve
eğme dayanımının azaldığı bildirilmiştir. Dayanımdaki
bu azalmanın nedenleri çapraz kesitte polimer matriks
desteğinin azalması, doldurucular sebebiyle stres
birikimi, rezin kompozitin elastiklik modülünün değişmesi, dolduruculara bağlı çatlağın ilerlemesi, içeride
kalan hava ve neme bağlı porozite oluşumudur.3, 14, 42
Radyolojik incelemede en çok radyoopak olan tozun
gümüş olduğu, % 5 doldurucu oranında mikroskobik
incelemede doldurucunun birbirinin üzerine gelmediği
ve PMMA ile izole edildiği için iletkenliğin pek mümkün
olmadığı belirtilmiştir. %20 ve 25 oranlarında metal
partiküllerinin birbirinin üzerini örttüğü ve iletkenlik için
bir köprü oluşturabildiği gözlenmiştir.3 Yadav ve ark.41
hem in vivo hem de in vitro yaptıkları çalışmalarının in
vitro kısmında PMMA’a %10, 20, 30 oranında metal
doldurucu (alüminyum ve gümüş) ilavesinin çekme,
basma ve bükülme dayanımına etkisini incelemişler.
Artmış eğme dayanımını tozların asitlenmesine, silan
kullanımına ve doldurucu tozların küçük partikül
büyüklüğüne (1 μm) bağlamışlardır. Ġn vivo kısmında
ise, sıcaklık algısının klinik değerlendirmesini 10 tane
dişsiz hasta üzerinde incelemişler. Maksiller protezinin
palatinal kısmına %20 oranında alüminyum partikülleri
ilaveli PMMA yerleştirilen hastalar böylelikle sıcak
soğuk hissinin arttığını ve bu yeni protezi tercih
ettiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına
göre, termal iletkenlik ve mekanik özellikleri iyileştirme
açısından PMMA’a metal doldurucu ilavesi tavsiye
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edilmektedir, böyle bir protezin daha iyi tad alma hissi
sağlayacağı ve oral mukozanın sağlığını koruyacağı,
dahası bağlanma ajanı kullanılmasının metal ve PMMA
matriksi arasındaki bağı güçlendirdiği de belirtilmektedir. Yine başka bir çalışmada da nano boyutta gümüş partiküllerinin protez kaide rezininin ısıl iletkenliğini artırdığı ve protezin palatinal bölgesinde
kullanılabileceği belirtilmiştir.43
ZrO2: Akrilik rezinlerin güçlendirilmesi amacıyla
kullanılmıştır.17 Isıyla polimerize olan akrilik rezinin su
emilimini ve çözünürlüğünü azalttığı ve kırılma tokluğunu artırdığı belirtilmiştir.17 Zuccari ve ark,31 akriliği
güçlendirme amacıyla alüminyum, magnezyum,
zirkonyum oksit tozları kullanmışlar ve bunlar arasında
elastiklik modülü, sertlik, bükülme direnci gibi mekanik
özellikleri en iyi artıran tozun zirkonyum oksit olduğunu belirtmişlerdir. Bu materyallerin biyouyumlulukları iyi olduğu için biyoinert seramik kemik doldurucusu olarak kullanıldığı bildirilmiştir.44
Alhareb ve Ahmad,45 PMMA’a ağırlıkça %5 oranında silansız Al2O3/ZrO2 seramik karışımı ilave edilmesinin, eğme dayanımını, kırılma tokluğunu ve elastisite
modülünü arttırdığını fakat çekme dayanımını azalttığını belirtmişler. ZrO2 mekanik özellikleri güçlendirdiği
için, Al2O3 sertliği yüksek olduğu için ve ikisi de biyouyumlu olduğu için seçilmiş, iki materyalin karıştırılmasıyla daha sert, dayanıklı ve dental uygulamalar için
daha kullanışlı kompozit bir materyal elde edildiği
belirtilmiştir.45
Asar ve ark.17 PMMA’a hacimce % 2 oranında
ZrO2, Al2O3 ve TiO2 tozu ilave ettikleri çalışmalarında,
düşük yoğunlukta olan bu doldurucular ile hafif ama
kırılma tokluğu artmış, su emilimi ve çözünürlüğü
azalmış bir akrilik rezin elde edildiğini belirtmişlerdir.
Özellikle ZrO2’in protez kırıklarını ve oral sıvılardan kaynaklanan istenmeyen fiziksel değişiklikleri önlemede
kullanılabileceğini belirtmişlerdir.17
Hidroksiapatit (HA): Doğal kemik inorganik
ve organik yapılar içeren kompozittir, nano yapıda
hidroksiapatit (Ca5(PO4)3(OH)) ve kollojen fiberlerden
oluşmuştur. Biyoseramik bir malzemedir. Hidroksiapatit, sert dokuların biyouyumlu, biyoaktif, osteokonduktif, toksik olmayan major inorganik bileşenidir.6 HA
daima mekanik ve termal özellikleri değiştirmek için
kullanılır.46 Protez kaide akriliğini güçlendirmek için
hidroksiapatit (HA) lifcik kullanılmaktadır.6
Hidroksiapatit ilavesinin PMMA’ın elastikiyet
modülünü artırdığı fakat eğme dayanımını azalttığını
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belirten çalışmalar mevcuttur.47,48 Tham ve ark46 da
MTS ile silanlanmış HA ilavesi ile PMMA’ın termal
stabilitesinin ve elastisite modülünün arttığını fakat
eğme dayanımının azaldığını belirtmişler.

Doldurucu partiküllerinin Ģekil ve büyüklüğü:
Literatürde protez kaide maddesinin ısıl iletkenliğini inceleyen çok az sayıda çalışma vardır.2,3,14,15,41
PMMA içerisine katılan partiküllerin şekilleri ve
büyüklükleri de ısı iletkenliği açısından önem taşımaktadır. Hansen ve Tomkiewicz49, karbon ve grafit fiberleri epoksi rezinin içinde doldurucu olarak kullandıkları
çalışmalarında, ısı iletiminin iyi olduğunu ve uzamış
partiküllerin uzamamış partiküllerden daha iyi ısı ilettiğini belirtmişler. Yine başka bir çalışmada doldurucuların ideal formunun uzamış partiküller olduğu,28
plastiği daha iletken yaptığı için düşük konsantrasyonlarda eklenebileceği belirtilmiştir.49 Ancak başka bir
çalışmada da Al2O3’in küre şeklindeki partikülleri ısı
difüzyonu ve bükülme özelliklerini anlamlı olarak artırmaktadır. Bunun sebebi olarak da alümina kürelerinin
protez kaide tozları içindeki uygun dağılımı gösterilmektedir.15 Doldurucuların ortalama 10 μm partikül
büyüklüğü PMMA’a maksimum yüklemeye izin verir50
ve ısıl iletkenlik doldurucu rezin oranına bağlı olduğu
için partikül büyüklüğünün de önemi vardır3. Kul,33 bu
durumu hem nano hem mikro boyutta kullandığı SiC
tozu ile daha iyi açıklamaktadır. Nano boyutta SiC
doldurucu içeren PMMA’ın hem ısıl iletkenlik hem de
eğme dayanımı değerleri, mikro boyutta SiC doldurucu
içeren gruptan anlamlı olarak daha düşüktür.

Silan (Bağlayıcı Ajan) Uygulaması
Yadav ve Elkawash51 akrilik rezine %5 oranında Al2O3 eklenmesi sonucunda, eğilme dayanımının
azalmasını ya doldurucu partiküllerin akrilik rezin içinde
düzensiz dağılmasına ki bu stres artmasına neden olur
ya da silan olmamasına bağlamış, silan uygulamasını
tavsiye etmişlerdir. Silan kullanılması bir alternatif yüzey hazırlığıdır, rezin matrix ile doldurucuların bağlantısını artırır.52 Günümüzde silan uygulamasının dolduruculu PMMA’ın eğilme ve aşınma direncini artırdığı
epeyce aydınlatılmıştır ve en yaygın kullanılan bağlanma ajanı 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (MTS)’
dır.41,52-54 Fakat kullanılması gereken silan miktarı
henüz netlik kazanmamıştır. Ayrıca hem metal hem de
seramik için yeni bir silan oluşturmak amacıyla
çalışmalar yapılmaktadır.55
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SONUÇ
1. Hem ısıl iletkenliğin hem de eğme dayanımının
yüksek olabilmesi için doldurucu tozların PMMA
matriksinde homojen bir şekilde dağılması ve iki
madde arasında iyi bir birleşme olması
gerekmektedir.
2. Silan uygulaması, rezin matrix ile doldurucuların
bağlantısını artırabilir.
3. Metal tozu doldurucularına alternatif olarak termal
olarak iletken seramikler daha kullanışlı olabilir.
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