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ÖZET 

Bayrak Ö. (2007). Silikon yağı ilave edilen polimetilmetakrilat (PMMA) protez kaide 

materyalinin mekanik ve mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi AD. Doktora Tezi. 

İstanbul.  

 

Diş hekimliğinde polimetilmetakrilat hareketli protezlerde kaide materyali olarak ve 

obturatör protezlerde bulb kısmının şekillendirilmesinde sıklıkla kullanılır. Candida 

albicans’ ın neden olduğu mantar enfeksiyonları protez kullanımına bağlı olarak da 

gelişebilmektedir. Çalışmamızda polimetilmetakrilat protez kaide maddesine silikon 

yağı ilavesinin, Candida albicans ve Streptococcus mutans mikroorganizmalarının 

tutunumuna ve kaide materyalinin mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Kontrol 

grubu (Grup 1) olarak katkısız polimetilmetakrilat kullanılmıştır. %0,5 (Grup 2), %1 

(Grup 3) ve %2,5 (Grup 4) hacim oranlarında silikon yağı ilave edilen 

polimetilmetakrilat testlere tabi tutulmuştur. Gruplar ısı ile polimerize edilmiş akrilik 

bloklar şeklinde hazırlandıktan sonra, CAD-CAM teknolojisi kullanılarak uygun 

standartlarına getirilmiştir. Mekanik özelliklerin araştırılması için basma (ASTM D695-

02a), çekme (ASTM D638-03), 3 nokta eğme (12 no’ lu ADA) ve Charpy çarpma (ISO 

179, 1993) testleri uygulanmıştır. Mikrobiyolojik araştırmada ise Candida albicans ve 

Streptococcus mutans’ ın örneklere tutunumu incelenmiştir. Her bir test için her gruptan 

onar örnek kullanılmıştır. Sonuçlar non-parametrik istatistik testlerden Whitney Mann-

U ile değerlendirilmiştir. %0,5 (Grup 2), %1 (Grup 3) ve %2,5 (Grup 4) oranında 

silikon yağı  ilave edilen örnekler, katkısız örneklerle (Grup 1) karşılaştırılmış ve silikon 

yağı ilavesinin mekanik özelliklere ve Streptococcus mutans tutunumuna anlamlı 

derecede etkili olmadığı bulunmuştur (p(0,05). Silikon yağı ilavesinin Candida albicans 

tutunumunu ise anlamlı derecede azalttığı tespit edilmiştir (p<0,001). Araştırma 

bulguları silikon yağı ilave edilen polimetilmetakrilat protez kaidesinin kullanımının, 

hareketli protez kullanan hastalarda teşhis edilen Candida enfeksiyonlarının 

azaltılmasında kullanılabileceğini ifade etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler :  Polimetilmetakrilat, Silikon Yağı, Candida albicans, Streptococcus 

mutans, Malzeme Testleri.  
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ABSTRACT 

Bayrak Ö. (2007). Investigation of mechanical and microbiological properties of 

silicone oil added polymethylmetacrylate denture base material. İstanbul University, 

Institute of Health Science, Department of  Prosthodontics. Doctorate Thesis. İstanbul.  

 

Polymethylmetacrylate is a commonly used material in dentistry as denture base 

material  and as bulb material in obturator prostheses. Fungal infections caused by 

Candida albicans can occur after denture usage. In this study the effect of silicone oil 

addition to denture base material on Candida albicans and Streptococcus mutans 

adhesion and on the mechanical properties of the denture bases have been investigated. 

Pure polymethylmetacrylate has been used in control group (Group 1). The other groups 

tested contained polymethylmetacrylate with 0,5% (Group 2), 1% (Group 3), and 2,5% 

(Group 4) in volume silicone oil addition. The test subjects have been prepared as heat 

cured acrylyc blocs and then standardized by using the CAD-CAM technology. In order 

to investigate the mechanical properties, compressive strength(ASTM D695-02a), 

tensile strength (ASTM D638-03), flexural strength (12 no’ lu ADA) ve impact strength 

(ISO 179, 1993) tests have been used. For the microbiological examinations the 

adhesion of Candida albicans and Streptococcus mutans to the test materials have been 

observed. Ten specimens from each group for each test. The results were evaluated with 

a non-parametrical statistical test- Mann Whitney-U test. Test groups with silicone oil 

addition (0,5% (Group 2), 1% (Group 3), and 2,5% (Group 4)) have been compared 

with the pure polymethylmetacrylate group. According to this comparison silicone oil 

addition dramatically reduced the Candida albicans adhesion in a statistically significant 

manner (p<0,001).  The results showed that silicone oil addition to the denture base 

materials could reduce the candidal infections in patients with denture use. 

 

Key Words: Polymethylmethacrylate, Silicone Oil, Candida albicans, Streptococcus 

mutans, Materials Testing.  

 

 

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Diş hekimliğinde protez, kaybedilmiş dişlerin ve çevre dokularının tekrar yerine 

konmasını amaçlar. Burada amaç; stomatognatik sistemin korunarak, hastanın estetik, 

fonetik ve fonksiyonel gereksinimlerini karşılayarak hayatını devam ettirmesini 

sağlamaktır (1). 

 

Protez kaidesi, hareketli protezlerin yumuşak dokularla temas eden kısmıdır. 

Protez kaide maddesi olarak akrilik reçinelerin 1937 yılında bulunmasından önce bu 

amaçla pek çok madde kullanılmıştır. Vulkanit, nitroselüloz, vinil plastik, formaldehit 

ve porselen bu malzemelerden bazılarıdır (2-5). 

 

Günümüzde ise diş hekimliğinde protez kaide rezini olarak 

polimetilmetakrilatlar yaygın olarak kullanılmaktadır (6).  Protez kaidesi yapımında 

kullanılan akrilik rezinlerin insan organizması gibi duyarlı bir yapıya iyi hizmet 

edebilmesi için bazı özellikler açısından mükemmellik taşımaları gerekir (7). 

 

Akrilik rezinlerin estetik, uygulama ve tamir kolaylığı gibi olumlu özellikleri 

mevcuttur. Bazı zayıf mekanik özellikleri ise dezavantaj olarak değerlendirilir (8). 

Polimetilmetakrilatın (PMMA) özellikle transvers, çarpma ve yorulma dayanımının 

düşük olması sorunlara sebep olur (9-12). 

 

Son yıllarda bu negatif özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla 

polimetilmetakrilata cam, karbon, polipropilen ve polietilen fiberleri ilave edilerek 

güçlendirilmiş akrilik rezinler üretilmiştir. Bu tip rezinler, klasik rezinlere göre çok 

yüksek çarpma, basma, transvers ve yorulma dayanımına sahiptir. Bu amaçla akrilik 

rezinlerin bazı mekanik özelliklerinin irdelenmesi gerekir (13-27). 

 

PMMA polimerinin zayıf yönü olan darbe direncini araştımak için Charpy darbe 

testi uygulanır. Pekiştirmek için çekme dayanımı testi, basma dayanımı testi ve Shore 

sertlik testleri yapılır (28). 
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Ağız, insan vücudunda mukoza yüzeyleri yanında sert yüzeyleri yani diş 

yüzeylerini birlikte barındıran tek yerdir. Ağız içindeki çeşitli protetik ve ortodontik 

tedavi materyalleri değişik mikroorganizmaların üzerlerine yerleşmeleri için uygun 

yapılardır. Protezler, mekanik etkileriyle bulundukları yerde doku zedelenmelerine 

neden olabilirler. Ayrıca kaide plakları çok ileri tekniklerle hazırlansalar dahi, artık 

monomer barındırmaları sebebiyle temas ettikleri dokuyu irite edebilirler.  Zedelenmiş 

dokulara yiyecek ve içeceklerle birlikte ağız mikroflorasında bulunan 

mikroorganizmalar da yerleşerek zararlı klinik şekillerin oluşmasına neden olurlar (29-

31). 

 

Ağız florası içerisinde diş yüzeylerine ve ağız mukozasına yerleşebilen 

Streptococcus mutans ve Candida albicans gibi mikroorganizmalar bulunur.  

 

İnsan ağzından üretilmiş çeşitli mantar türleri arasında Candidalar, en sık 

rastlananlardır. Candidalar hem yüzeyel infeksiyonlar hem de ağır derin infeksiyonlar 

yapabilen fırsatçı (potansiyel patojen) mantarlardır. Bu parazitler arasında en önemli 

patojen tür Candida albicans’ tır (32). Candida albicans, ağız mukozasının iyi bilinen ve 

en yaygın fungal infeksiyonuna (kandidiyazis) sebep olur.  Ağızda kandida 

infeksiyonunun meydana gelmesi için predispoze faktörler arasında, uyumsuz protezler 

de yer alır (33-35). 

 

Ağız boşluğu yüzeyleri, özellikle çürük oluşumunun en önde gelen sorumluları 

olan Streptococcus türleri (başlıca S. mutans) ile ağır kolonizasyon gösterir. 

Streptokoklar, çok değişik özellikleri bulunan gram pozitif organizmaların büyük bir 

grubudur; patojen olup ,bazı özel hastalıkların nedenidirler ve diğer birçok 

mikroorganizmalarla birlikte infeksiyonlarda rol oynarlar. Streptokoklar, insan sağlığı 

açısından hem yararlı (S. lactis, S. salivarius, S. fecalis vs.) hem de patojen (S. mutans, 

S. pneumoniae, S. agalactiae, S. pyogenes, S. fecalis vs.) türleri bulundurması açısından 

önemli grup oluştururlar (32, 36). 

 

Streptokok türlerinin varlığında Candida albicans gibi mantarların protez 

yüzeylerine tutunmasının arttığı da bilinmektedir (37, 38). 



 3 

Doğal dokulara oranla diş protez materyallerinde daha hızlı ve daha fazla 

mikroorganizma tutucuculuğunun olduğu, bunun da daha hızlı plak birikimine ve 

kokuya sebep olduğu bilinmektedir (33, 39).  

 

Mikroorganizma tutuculuğu düzgün yüzeylerle karşılaştırıldığında pürüzlü 

yüzeyler üzerinde daha fazla olduğundan, protetik materyallerde mümkün olduğunca 

düzgün yüzeylerin sağlanması istenir (40, 41). Bu amaçla geleneksel yöntemler 

kullanılarak polimerize edilen akrilik protez kaideleri, mufla işlemleri tamamlandıktan 

sonra tesviye ve cila işlemlerine tabi tutulurlar.  

 

Silikon teknolojisi son yıllarda dünyada oldukça ilgi görmektedir. Silikon 

materyaller diş hekimliğinde ölçü maddesi, astar maddesi, yüz protezi materyali gibi 

değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Göz hastalıklarının tedavisinde ve akrilik göz 

lenslerinin yüzey kayganlığını sağlamak için de silikon yağından faydalanılır (42).  

 

Bu çalışmanın amacı; polimetilmetakrilat dental kaide maddesine silikon yağı 

ilavesinin, mikrobiyal tutunuma (Streptococcus mutans ve Candida albicans tutunumu) 

ve polimetilmetakrilatın mekanik özelliklerine (basma, çekme, üç nokta ve çarpma 

dayanımlarına) etkisini ölçmektir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Basit bir tanımlama ile diş hekimliğinde protez, kaybedilmiş dişlerin ve çevre 

dokularının tekrar yerine konmasını amaçlar. Burada amaç; stomatognatik sistemin 

korunarak, hastanın estetik, fonetik ve fonksiyonel gereksinimlerini karşılayarak 

hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.  

 

Protez yapımı esas olarak beş amaca yöneliktir. Bunlar; 

1.Fonksiyonel amaç: Hastanın yemek yiyebilmesini ve böylece beslenebilmesini 

sağlamak, 

2.Kozmetik amaç: Hastanın estetiğini sağlamak, 

3.Fonetik amaç: Hastanın güzel ve anlaşılabilir konuşmasını sağlamak, 

4.Psikolojik amaç: Dişsizlikten kaynaklanan psikolojik sorunların ortadan kaldırılmasını 

sağlamak, 

5.Biyolojik amaç: Dokuların devamlılığını ve bütünlüğünü korumak. 

 

Özellikle hareketli protezlerde bu amaçları gerçekleştirmek zordur. Bunun 

nedeni, bu tür protezleri kullanan hastaların ya dişlerinin tamamını ya da büyük 

bölümünü kaybetmiş olmasıdır. Bu tip protezler diş-doku destekli, implant-doku 

destekli veya sadece doku destekli yapılır. Burada sorun, çiğneme basınçları sonucu 

protezin hareket etme eğilimidir. Hareketli protezlerde destek nasıl sağlanırsa sağlansın, 

bazı faktörler göz ardı edilemez. Bu faktörler şunlardır: 

1. Protezin yapıldığı kaide maddesinin sağlamlığı, 

2. Kaide plağı-doku uyumu, 

3. Çeneler arası ilişkilerin doğru saptanması, 

4. Oklüzyon. 

 

Protez kaide maddelerinin tarihteki gelişimi, teknolojinin ilerlemesine paralel 

seyreder. Hastalık veya kaza sonucu dişlerin kaybedilmesi, insanları yüzyıllar boyu 

rahatsız etmiştir. Geçmişte diş kayıplarının telafisi için kullanılan malzemelere 

bakıldığında, her dönemin teknolojisine ait malzemelere rastlanır. Malzemeler de zaman 

geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe gelişme göstermişlerdir (43-52). 
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Diş hekimliğinde kullanılan protez kaide materyalleri genel olarak metaller ve 

metal olmayan materyaller olarak sınıflandırılabilir. Metal ve alaşımları üstün mekanik 

özellikler gösterip, kaidenin en ince kısımlarında dahi rahatlıkla kullanılabilir. Metal 

olmayan materyallerle yapılan uygulamalar ise daha kolay ve daha ekonomiktir (53). 

 

Günümüzde diş hekimliğinde protez kaide rezini olarak polimetilmetakrilatlar 

yaygın olarak kullanılmaktadır (6).  İlk kez 1937 yılında Walter H. Wright tarafından 

akriliklerin tanıtılmasından önce kaide materyali olarak porselen, vulkanit, nitrosellüloz, 

fenol formaldehit ve vinil plastikler kullanılmıştır (54-55). Bu materyaller yüksek 

kırılma riski, düşük estetik, boyutsal stabilitelerinin sağlanamaması, renk stabilitelerinin 

olmaması, tamir zorlukları, kötü koku ve tat gibi olumsuz özellikleri sebebiyle devamlı 

kullanım alanı bulamamışlardır (54). Akrilik rezinlerin diş hekimliğine girmesini 

takiben 1946’ ya kadar protez kaidelerinin %98’ i bu materyallerden üretilmeye 

başlanmıştır. Bu tarihten sonra plastik endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak çok 

değişik yeni sentetik plastikler ve yüksek polimerler üretilmiştir. Polimerlerin 

geliştirilmesinden sonra polimetilmetakrilat taktim edilmiş ve diğer akrilik polimerler, 

vinil akrilik, polistiren ve epoksi rezinler protetik diş hekimliğinde kullanım alanı 

bulmuşlardır (54,56).  1940 yılından sonra plastik endüstrisindeki gelişmeler akrilik 

rezinlerin diş hekimliğinde de kullanımını büyük ölçüde etkilemiştir (7, 54, 57, 58). 

Akrilik rezinler öncelikle protez kaidesi yapımında, suni dişlerin yapımında, restoratif 

uygulamalarda, ortodontik aparey yapımında, yer tutucu yapımında, kuron ve köprü 

restorasyonlarında, inlay modellerinde, ölçü kaşıklarının yapımında, obtüratör 

protezlerin yapımında ve tamir materyali olarak kullanılmaktadır (7, 54, 59-63). Geniş 

kullanım alanı ile birlikte tamir kolaylığının olması, renk ajanları ilavesi ile estetiğinin 

sağlanması ve ekonomik olması gibi olumlu özelliklerinin yanında mekanik özellikleri 

ise düşüktür (20,59).  

 

Malzemenin çarpma, eğme ve yorulma dayanıklılığının düşük olması, protez 

kırıklarının oluşmasına, protez uyumsuzluğuna ve çiğneme kuvvetleri altında 

tekrarlayan eğilmeler sonucu malzeme yorgunluğuna neden olur .  Son yıllarda akrilik 

rezinlerin mekanik özelliklerinin arttırılması için yapılan çalışmalarda; kopolimerler, 

çapraz bağlantılar, polietilen, cam ve metal  fiberlerle güçlendirme, metal tozları ile 

güçlendirme gibi yöntemler kullanılmıştır (26). 
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2.1. POLİMERLER VE POLİMER KİMYASI 

 

Organik malzemeler, polimerler olarak bilinen plastikler, elastomerler ve 

fiberlerdir. Bunlar karbonun (C) metal olmayan elementlerle (H, O, Cl, N) meydana 

getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. 

 

Modern teknolojinin her alanında kullanılmaya başlayan polimerler, yaygın 

deyimiyle plastikler modern çağ etkinliklerinin temelinde yatmaktadır. 

 

Polimerler normal sıcaklıkta katı halde bulunan, basınç ve sıcaklıkla mekanik 

olarak veya kimyasal yolla şekillendirilebilen ve kalıplanabilen, molekül ağırlığı 

yüksek, kompleks organik molekül zincirleridir (64). Doğal ve yapay olarak iki gruba 

ayrılabilirler (65). 

 

Polimer terimi çok (poly)  parçadan (mer) oluşan yüksek moleklül ağırlıklı, uzun 

zincir şeklinde organik molekül olarak tanımlanır. Belirli atom gruplarının arka arkaya 

sıralanmasından oluşmuşlardır. Merler bir kimyasal yapı ünitesidir ve bir araya gelerek, 

polimerleri oluşturur ve bu kimyasal olay polimerizasyon olarak adlandırılır. Buna göre; 

polimetilmetakrilat, metilmetakrilattan türeyen kimyasal yapı ünitelerine sahip bir 

polimerdir (7, 58, 64, 66). Bir başka deyişle “mer” tekrarlanan basit kimyasal yapı 

üniteleri olarak tarif edilir ve bunlardan polimer meydana gelir (53, 54, 56). Polimer 

yapısındaki en basit yapısal üniteye “monomer” denir (54). Polimetilmetakrilat 

(PMMA) polimerlere bir örnektir (2-4). PMMA uzay sanayiinde, otomotiv sanayiinde, 

tıbbi protez yapımında da sıklıkla kullanılan bir malzemedir.  

 

Polimerleri oluşturan monomerler genellikle likit veya gaz halindedirler. 

Polimerizasyon esnasında kristalin veya amorf hale dönüşürler. Bu dönüşüm sonucunda 

çok rijit ve sert bir yapı elde edilebileceği gibi, çok yumuşak ve lastik kıvamında bir 

yapı da ortaya çıkabilir (67). 

 

Rezinler heterojen ve karmaşık yapılara sahip oldukları için pratik olarak 

sınıflandırılamazlar (56). Isı ve basınç altında şekillendirme ve şekillendirildikten sonra 

reçinenin gösterdiği özellik, maddeyi tanımada kolaylık sağlar.  
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Bu tanımlamaya göre en iyi sınıflama termal özelliklerine göre yapılan sınıflama 

şöyledir (3, 54, 56, 58, 66, 68, 69): 

 

1) Termoplastik rezinler; kimyasal bir reaksiyon olmaksızın ısı ve basınç altında şekil 

verilebilen rezinlerdir. 

2) Termosetting rezinler; kalıplama işlemi boyunca kimyasal reaksiyon meydana gelen 

ve elde edilen ürünün kimyasal yapısının başlangıç ürününden farklı olduğu rezinlerdir. 

 

Polimerlerin sınıflandırılması genel olarak ise işleme yöntemlerine göre yapılır. 

Buna göre polimerler; 

1.Termoplastikler 

2.Termosetler 

3.Elastomerler olmak üzere üç büyük gruba ayrılırlar (Tablo 2-1). 

 

Tablo 2-1: Polimerlerin Sınıflandırılması (65). 

Polimerler 

Termoset Plastikleri           Elastomerler   Termoplastikler 

Aminoplastikler   Bütil        Asetal 

Üre ve melamin reçineleri   Noepren                      Akrilik (PMMA)                                                                                                        

Poliester                 Nitil        Selülozikler 

Fenolik    Stiren bütadien                     Polietilen 

Epoksi    Silikon                      Naylon (polomid)                                                                                    

Dialilftalat            Poliüretan 

Alkid             Polikarbonat 

Poliüretan            Polisülfon 

 

Termoplastikler: Isı ve basınç altında plastik özelliklerini daima korurlar. Isı ve 

basınç altında yumuşayıp akan, bu durumda herhangi bir şekil alabilen ve 

soğutulduğunda sertleşebilen yani katı halini alabilen plastiklerdir. Bu tip polimerler 

tekrar ısıtıldığında, tekrar yumuşayabilen, şekil alabilen ve soğutulduğunda sertleşebilen 

malzemelerdir. Isı ve basınç altında defalarca değişik şekiller vermek mümkündür. 

Termoplastik polimerler şekil değiştirme sırasında hiçbir kimyasal değişikliğe 
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uğramazlar ve uygun çözücülerde çözünebilirler (54, 56, 65). Çizgisel ve dallara 

ayrılmış moleküller ayrıdır, fakat birbirlerine zayıf fiziksel bağlarla bağlanır. Isıya tabi 

tutulunca zayıf bağlar kırılır ve zincirlerin birbirleri üzerinde kayma yeteneği materyalin 

yumuşaması ile sonuçlanır. Soğuma sırasında bağlar tekrar oluşur ve sertleşme 

gerçekleşir. Böyle polimerler "termoplastik" olarak adlandırılır. Termoplastik 

polimerler herhangi bir kimyasal değişime uğramadan ısı ve basınç altında 

yumuşatılarak şekillendirilebilir ve plastik olma özelliğini daima korurlar. Bu tip 

polimerlerdeki atomlar kuvvet uygulandığında birbirlerine yaklaşırlar, kuvvetin 

kaldırılmasıyla birlikte tekrar eski hallerine dönerler (67, 68, 70, 71). 

 

 Polimerler genellikle. reaktör adı verilen tesiste polimerizasyon yoluyla elde 

edilirler. Çoğunlukla yoğunlaşma polimerizasyonu ile elde edilen termoplastiklerin 

polimerizasyon işlemleri reaktörde tamamen bitmiş olur ve bu işlemin sonunda yan 

zincir veya gruplar içeren uzun zincir molekülleri meydana gelir.  

 

Termoplastik grubunu içeren en önemli plastikler akrilikler, polivinil akrilikler, 

PMMA, naylon, polistiren, polietilen, karbonflorür, selülozikler ve vinillerdir (54, 56, 

65, 72). 

1. Termoset plastikleri: Kimyasal bir reaksiyon sonucu farklı bir bileşim meydana 

gelen, dolayısıyla bir kez ısı ve basınç altında şekillendirildikten sonra, tekrar 

şekillendirilemeyen plastiklerdir. Isı ve basınç işleminden sonra katı, sert ve plastik 

olmayan bir madde elde edilir ve polimerizasyondan sonra ilk yapıdan kimyasal olarak 

farklı bir yapı meydana gelir. Termosetler polikondansasyon ile elde edilirler ve 

genellikle çapraz bağlı yapıya sahiptirler. Çözünemezler, suda erimezler ve yanıcı 

değillerdir. Bu plastiklerde polimerizasyon işlemi, malzemeyi ihtiva eden monomerin 

bir araya getirildiği reaktörde başlar ve kalıplama işlemi sırasında biter (65). Polimerize 

olduktan sonra sertleşir ve çabuk kırılırlar (54, 58, 64, 66). Çapraz bağlantı atomlarının 

kovalent bağlarla bağlanması, zincirler arasında primer bağların oluşmasını sağlar. 

Isınma ile zincirlerde kayma olmaz ve çapraz bağlantılı polimerler ısıyla yumuşamazlar. 

Böyle polimerler "termoset" olarak adlandırılırlar. Fenolformaldehit ve vulkanit, çapraz 

bağlantılı PMMA, bisfenol A diakrilat ve silikonlar bu gruba örnektir (70, 71, 73)  

2. Elastomerler: Üç boyutlu ağ yapısı oluşturarak, yüksek elastiklik gösteren 

polimerlerdir. 
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Polimerler tiplerine göre de aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler (58, 64, 66, 74, 

75).   

 

a) Vinil reçine 

b) Polistiren 

c) Akrilik reçine 

d) Epoksi reçine 

e) Diğer reçineler: Polikarbonat , Poliüretan ,  Siyanoakrilat  

 

 

Diş hekimliğinde en çok kullanılan akrilik reçine, etilenden türetilmiştir ve 

içinde bir vinil grup vardır.  

 

İki çeşit akrilik reçine vardır (66): 

 

1. Akrilik asitten (CH2=CHCOOH) türetilmiş olanlar, 

2. Metakrilat asitten [CH2=C(CH3)COOH] türetilmiş olanlar. 

 

 

Polimerler düşük elektrik ve ısı iletkenliği ile düşük dayanıma sahiptir. Yüksek 

sıcaklıklarda kullanıma uygun değildirler. Termoplastik polimerler mükemmel süneklik, 

şekillenebilirlik ve darbe dayanımına sahipken, termoset polimerler zıt özelliklere 

sahiptir. Polimerler hafiftir ve korozyon dirençleri mükemmeldir. 

 

Polimer moleküllerinin fiziksel veya uzaydaki yapısı polimerlerin özelliklerinin 

belirlenmesinde önemli yer tutar. Polimerlerin üç temel tip yapısı bulunur (58, 67, 68, 

70):  

1- Çizgisel polimer (Linear)  

2- Dallara ayrılmış polimer (Branched)  

3- Çapraz bağlantılı polimer (Cross-linked) 
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Çizgisel polimerlerde yapısal üniteler birbirlerine çizgisel düzende bağlanır (70, 

71). Bu ifade zincirlerin düz çizgilerden oluştuğunu göstermez, ana polimerin zincirleri 

arasında dallanma olmadığını belirtir (67).  

 

Zincirlerde dallanma, büyüyen zincirin, bir polimer molekülü ile zincir 

transferine uğramasıyla meydana gelir, büyüyen zincirin bitişi ile sonlanır, fakat 

polimer molekülü ile beraber yeni bir reaktif kök oluşur. Bu alandan yeni bir zincirin 

büyümesi dallı bir polimer oluşturur (67).  

 

Çapraz bağlantılı polimerin ağ şeklinde yapısı vardır. Çizgisel polimerlerde 

moleküller ağ oluşturabilmek için belli reaktif yan zincirlerle değişebilir veya köprü 

kurabilir (71). Bu tip polimer her biri üç veya dört kimyasal bağ içeren moleküllerin 

önce çizgisel bir zincir daha sonra da çapraz olarak bağlanmasıyla oluşur (68). Çapraz 

bağlar polimerlerin daha stabil ve çözücüler karşısında daha dirençli olmalarını 

sağlayacak ağ şeklinde bir yapı oluşturmak için, çizgisel makromoleküller arasında 

yeterli sayıda köprü sağlar. Plastik yapay dişlerin üretiminde çözücülere ve yüzey 

streslerine direnci arttırmak amacıyla çapraz bağlantı yaygın olarak kullanılır. Bireysel 

zincirler çapraz bağlantılı polimerlerde ayrılamaz ve polimer tek büyük bir molekül 

haline gelir (67, 68, 71). 

 

Plastikler en son ortaya çıkan malzeme gruplarından olmasına rağmen, günlük 

hayatımızda en çok kullanılan malzemelerden biridir. Kısa sürede yaygınlaşmalarının 

nedeni olarak, plastiklerin çeşitliliklerinin ve özelliklerinin çok geniş aralıklara sahip 

olması gösterilebilir. Plastiklerin ana özellikleri şu başlıklarda toplanabilir (65, 68, 70): 

  

1. Özgül ağırlıkları azdır. Metallerden ve seramiklerden daha hafif olan özgül ağırlıkları 

0,8 g/cm3 ile 2,2 g/cm3 arasında değişir. Hafif olmalarına karşın yüksek mekanik 

mukavemete sahip plastikler, en çok tercih edilen hafif malzeme sınıfı haline gelmiştir. 

2.  Çok çeşitli mekanik özelliklere sahiptirler. Çekme dirençleri ve elastiklik modülleri 

metallerden düşük; ancak, geniş sınırlar dahilindedir. Bununla beraber cam-fiber 

takviyeli plastiklerin bu özellikleri bilinen en hafif metallerden olan alüminyum ile 

yarışır hale gelmiştir. Hatta günümüzde çeşitli dolgu maddeleri kullanarak, bazı 
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metallerden daha yüksek mekanik mukavemete sahip plastik malzemeler bile ortaya 

çıkmıştır. 

3.  Kolay şekil verilebilir, kolay işlenebilirler. İşleme sıcaklıkları genelde 120 ºC ile 320 

ºC arasındadır. Bu değerlerin 400 ºC’ nin altında olması, işlenmeleri için gerekli enerji 

miktarının da düşük olmasını sağlar. Aynı zamanda yüksek miktarlarda üretime imkan 

veren otomasyon tekniklerine ve zaman alıcı son işlemler gerektirmeden çok komplike 

parçalar üretmeye uygundurlar. 

4.  Katkı maddeleri ile iç ve dış özellikleri değiştirilebilir. Kullanılan katkı maddelerinin 

bazıları şöyledir: Malzeme özelliğini değiştirmeyen ancak, ekonomik nedenlerle ilave 

edilen talaş, mineral, kalsit vb. dolgu maddeleri, malzemenin elastiklik modülü ve 

çekme dayanıklılığı gibi mekanik özelliklerini değiştiren cam ve karbon fiber gibi 

takviye edici dolgu maddeleri, malzemenin boyanmasını sağlayan renk pigmentleri, 

malzemenin çalışma özelliklerini ve mekanik özelliklerini değiştirmek üzere katılan 

yumuşatıcılar, özellikle elektrik mühendisliğinde büyük önem taşıyan, malzemeye 

yanıcılık özelliğini azaltmak üzere katılan, alev geciktiriciler ve bozulmasını 

engellemek için katılan stabilizatörler.  

5. Polimerler, ısıyı ve elektriği zayıf olarak iletirler. Metallerden neredeyse 300 kat daha 

düşük ısı iletkenlikleri, plastikleri önemli ısı yalıtıcı malzemeler haline getirmiştir. 

Bunun dezavantajı, eriyik haldeki plastik malzemenin kalıp  içinde soğuması için uzun 

sürelere ihtiyaç duymasıdır. Düşük elektrik iletkenlikleri de, malzemenin elektrik 

yalıtıcısı olarak kullanılmasını sağlamıştır ancak, bazen malzemenin elektrik iletmesi 

istenebilir. Ayakkabı tabanlarının statik elektriğe neden olmaması için, elektriği iletmesi 

istenir. Bu ve benzeri durumlarda karbon siyahı gibi katkılarla iletken hale gelebilirler. 

6. Saydamdırlar. Plastiklerin saydam görünümü gözlük camı, kompakt disk ve optik 

disk üretimine uygundur. Bu malzemeler camdan çok daha rahat işlenebilirler. Ayrıca, 

optik ve mekanik yapı açısından oldukça gelişmiş özelliklere sahiptirler. Diş 

hekimliğinde de protez yapımı sırasında kaidenin altında kalan dokunun görünmesi 

istendiğinde de şeffaf plastikler tercih edilir. 

7. Korozyona ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdırlar. Atomik yapıları temelde 

metallerden farklı olduğu için, korozyondan da metaller kadar etkilenmezler. Sadece 

birçok kimyasal ortama olan dirençleri bile, plastiklere büyük bir pazar payı 

kazandırmıştır. Buna örnek olarak; çeşitli ev aletleri, akaryakıta karşı dirençli otomobil 

parçaları, gıda ve kozmetik sanayiinde ambalaj olarak kullanılan plastikler verilebilir. 
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Plastiklerin organik çözücülerde çözünebilir olması ise, kullanılacakları uygulamalarda 

dikkatli olunmasını gerektirir. 

8. Ekonomik bir şekilde üretilebilirler.Yeniden işlenip, kullanılabilir hale getirilebilirler. 

Plastikleri hammadde olarak üretmek, düşük enerji gerektirdiği için ekonomik de 

olmaktadır. 

9. Polimerlerde her moleküldeki kovalent bağlar tek yönde çok iyi dayanım sağlarken, 

polimer zinciri arasındaki bağlar genellikle zayıf yapıdadır. 

10.Polimerlerin termal genleşme katsayıları, polimer zincirleri arasındaki zayıf bağlar 

nedeniyle daha yüksektir.  

11.Elastik modülüsü komşu zincirler arasındaki bağlar zayıf olduğu için düşüktür. 

12.Polimer zincirleri arasındaki zayıf ikincil bağlar zincirlerin birbirleri üzerinde düşük 

streslerde kaymasına neden olur. 

13.Polimerlerin polimer zincirleri arasındaki zayıf bağlardan kaynaklanan pek çok 

istenmeyen özelliklerini giderebilmek için, primer kimyasal bağlarla zincirlerin 

birbirlerine bağlanması amacıyla çapraz bağlantılı polimerler geliştirilmiştir.   

 

Polimerlerin özelliklerini etkileyen faktörler ise şunlardır:  

 

1. Zincir boyutu ve moleküler ağırlık: Genel olarak uzun zincirler ve yüksek moleküler 

ağırlık, artmış dayanım, sertlik ve akmaya direnç sağlar (70). Polimerlerin fiziksel ve 

mekanik özelliklerinde molekül ağırlığının önemli rolü vardır (67). Tek bir monomer 

tipinden oluşan polimerlerin molekül ağırlığı ne kadar çok olursa, polimerizasyon 

derecesi de o kadar fazla olur. Dişhekimliğinde kullanılan akrilik reçinelerin istenilen 

özellikleri taşıması için polimerlerin 105 üzerinde molekül ağırlığı olması 

gerekmektedir. Bu değerin altında mer üniteleri arasında kopmalar olmakta, dolayısıyla 

fiziksel ve mekanik özellikler bozulmaktadır (68, 71). 

2. Polimerin uzaysal yapısı: Moleküler ağırlık ve zincir boyutunun yanısıra polimer 

moleküllerinin fiziksel veya uzaydaki yapısı da, polimerlerin özelliklerinin 

belirlenmesinde önemlidir (69, 70). Çizgisel polimerlerin formasyonu sonucu oluşan 

internal yapı amorftur, belirli bir düzeni yoktur. Çapraz bağlantılı polimerlerde ise daha 

stabil olan ağsı bir yapı vardır (71). Yüksek derecede çapraz bağlantı içeren bir polimer 

çok rijit ve kırılgan bir yapı oluşturur. Buna karşılık çapraz bağlantısı az bir polimer, 

oda ısısında lastik kıvamında olabilir (67). 
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3. Moleküler yapı: Moleküler yapı polimerlerin özellikleri üzerinde en etkili 

faktörlerden biridir. Belli monomerler çok rijittir. Örneğin fenol grubu ihtiva eden 

polimerler, yapılarında yalnızca C-C bağlantısı olan polimerlerden daha rijittirler. Bazı 

polimerler ise ölçü maddelerinde olduğu gibi bükülebilir bağlar içerirler (67, 70). 

4. Yan grupların niteliği: Polimerleri etkileyen diğer bir faktör polimer zincirindeki yan 

grupların doğasıdır (70). Moleküller geniş hacimli yan gruplara sahip olursa, bunlar 

polimer zincirlerinin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olur. Bu durum polimerin daha 

bükülebilir olmasını sağlar, böylece polimer daha yumuşak olur. Yan gruplar küçük 

olursa, zincirler daha yakın olur ve bunun sonucu olarak polimer daha sert olur. 

5. Plastizör veya dolgu varlığı: Plastizörler genellikle reçineye yumuşama sağlamak 

veya erime derecesini azaltmak amacıyla ilave edilir. Normalde oda sıcaklığında sert 

olan reçineyi plastizer varlığında bükülebilir ve yumuşak bir duruma getirmek 

mümkündür. Plastizer molekülleri polimerin rijitliğini azaltır, camsı geçiş ısısını 

düşürür ve böylece materyal belli sıcaklıkta daha bükülebilir hale gelebilir (67, 71). 

Plastizerler, materyal strese maruz kaldığında normalde moleküllerin birbirleri üzerinde 

kaymasını engeller veya moleküller arası kuvvetlerin nötralizasyonunu sağlar (71). 

Fibröz inorganik doldurucular ve partiküllerin ilavesi de polimerlerin dayanımı ve 

elastiklik modülüsünü genellikle arttırır (67, 70). 

6. Kristalin miktarı: Polimerlerde varolan kristalin miktarı, malzemenin özelliklerini 

etkiler. Yüksek oranda kristaline sahip olan materyalin çok düzgün olarak yerleşmiş 

atomları vardır ve daha kuvvetlidir. Kristal olmayan materyallere göre daha az su emer. 

Dental polimerlerin çok azı kristalindir, çoğu amorftur. Atomların dizilişi düzensizdir. 

Amorf polimerler sıklıkla "camsı" polimerler diye adlandırılır (70). Kristal yapıdaki 

polimerler dişhekimliğinde sınırlı kullanıma sahiptir, çünkü opak yapıdadırlar ve 

normal ısı ve basınç altında polimerizasyona uğramaları zordur (67). 

 

Dişhekimliğinde, protez kaidesi, plastik yapay dişler, protez astarları, doku 

düzenleyiciler, kompozit restoratif materyaller, fissür örtücüler, ölçü materyalleri, geçici 

restorasyonlar, maksillofasiyal protezler, yer tutucular, veneerler, simanlar ve 

adezivlerin elde edilmesinde farklı tipteki polimerler geniş kullanım alanı bulurlar (70). 
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Polimer Çeşitleri: 

 

1. ABS ve SAN 

2. Asetat 

3. Akrilik (PMMA) 

4. Selülozikler 

5. Fluroplastikler 

6. Sıvı kristal polimerler (LCP) 

7. Naylon (Polimid) 

8. Poli (amid-imid) 

9. Polikarbonat 

10. Polieterketon 

11. Polietrimid 

12. Polimid 

13. Poliolefinler 

14. Polistiren 

15. Polivinilklorür (PVC) 

16. Alkid 

17. Amino (melamin, üre) 

18. Epoksi 

19. Fenlikler 

20. Poliester 

21. Poliüretan 



 

2.1.1. Polimerizasyon 

 

Polimerizasyon, monomer adı verilen çok sayıda molekülün birleşerek 

makromolekül veya polimer oluşturduğu bir seri reaksiyonudur (55, 56). Başka bir 

deyişle, çok sayıda düşük molekül ağırlıklı moleküllerin (mer) birleşerek, tek bir yüksek 

molekül ağırlıklı makromolekül oluşturmasıdır (54-56). Polimerizasyon bir seri katılma 

reaksiyonu ile gerçekleşir (76).  

 

Mikromoleküller birbirlerine bağlanarak, makromolekülleri meydana 

getirmektedir. Birleşen bu yapıya polimer diyebilmek için, birleşen ana molekül 

(monomer) sayısının en az 100 olması gerekir ancak, üst sınır yoktur.  

 

Tanımın açıklaması en basit polimer olan polietilen üzerinde yapılırsa; 

 

nCH2 = CH2 →  ( -CH2  -CH2  -)n ......................................................... 

       

   Etilen  Polietilen 

 

bağıntısı yazılabilir. Burada etilen monomerinin polimerizasyonu ile n monomer 

içeren polietilen elde edilmektedir. “n” polimer zincirindeki monomer sayısını ifade 

eden polimerizasyonun derecesidir. 

 

Diş hekimliğinde en çok kullanılan akrilik reçinesinin monomeri yani ana 

molekülü olan etilenin formülü C2H4’ dür. Açık formülü ise şöyle yazılır: 

 

H H 

C   = C 

H H 

 

Bu açık formülün bir molekülüne “etilen monomer” denir. Birçok molekül yan 

yana yazılırsa; 
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H H H H H H H H H H H H 

C   = C C   = C C   = C C   = C C   = C C   = C 

H H H H H H H H H H H H 

 

ortamda tek tek bulunan etilen molekülleri (monomerleri) görünümü oluşur. Bu 

monomerler birbirlerine bağlı değildir ve bir molekülde sadece iki karbon atomu 

bulunduğundan, gaz halindedir.  

 

Monomerler birbirlerine bağlandığında ise şu şekil elde edilir: 

 

H H H H H H H H H H H H 

-C   - C   - C   - C   - C   - C   - C   - C   - C   - C   - C   - C 

H H H H H H H H H H H H 

 

Etilen monomerlerinin her hangi bir etilen monomeri ile birbirlerine 

bağlanmalarını gösteren bu şekle “polimerleşme” denir. Polimerleşme sırasında karbon 

atomları arasındaki çift bağın biri çözülerek, bir sonraki monomer ile bağ kurar ve tüm 

monomerlerde zincirleme devam eder. Tüm monomerler birbirine bağlandığında madde 

polimerize olmuştur ve moleküllerde çok sayıda karbon atomu bulunduğundan, artık 

katı haldedir.  

 

Polimer molekülü genelde birbirini çeken aynı tip monomerlerden oluşmuştur. 

Farklı tip monomerlerin karışımıyla da hazırlanabilirler. Eğer iki ya da daha fazla farklı 

kimyasal üniteden oluşuyorsa “kopolimer” olarak adlandırılırlar (68, 71). Üç farklı 

monomer ünitesinden oluşuyorsa “terpolimer” adı verilebilir (54, 55). Farklı 

monomerlerin birbirlerine eklenip kopolimer oluşturabilmesi sayesinde spesifik 

uygulamalar için uygun polimerleri elde edebilme imkanı doğmaktadır. Örneğin 

metilmetakrilatın bütilmetakrilat ile kopolimerizasyonu ile elde edilen kopolimer, darbe 

kuvvetleri karşısında kırılmaya daha dirençli olacaktır. Yumuşak astar maddelerinin 

eldesinde de kopolimerizasyon söz konusudur (69). 

 

Polimer molekülünün ağırlığı, içerdiği birbirlerine kovalent bağlarla bağlı çok 

sayıdaki monomerin molekül ağırlıklarının toplamına eşittir. Polimerlerin molekül 
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ağırlığı binlerle, milyonlarla ifade edilen sayılarda olabilir. Molekül ağırlığı; ısı, 

sertleşme zamanı gibi hazırlanma şartlarına bağlı olarak, değişkenlik gösterebilir (54, 

56). Genelde bir polimerin molekül ağırlığı, ortalama moleküler ağırlık olarak kabul 

edilir ve bir materyalde tekrarlanan ünitelerin sayısıyla orantılı olarak, bir molekülden 

diğerine ağırlık değişir (54). Bugün dünya piyasasındaki dental polimer tozlarının 

ortalama moleküler ağırlık sayısı 3500-36000 arasında değişir. Aynı ürünün 

sertleştikten sonraki molekül ağırlığı 8000-89000 dir. Polimerize edilmiş protez kaidesi 

için 600000 gibi yüksek molekül ağırlığı tespit edilmiş çalışmalar da mevcuttur (56). 

 

Polimeri oluşturan monomer, değişik metotlarla elde edilir. Bu metotların seçimi 

ve yapımı, gereken temel materyalin elde edilebilirliğine ve ekonomiye bağlıdır. 

Monomerler tarım veya petrol endüstrisi ürünlerinden veya bu ürünlerle diğer bazı 

kimyasal maddelerin etkileşimi ile hazırlanırlar. Metilmetakrilat, hidrojen siyanit ile 

asetonun reaksiyona girmesi ile hazırlanır. Bunlar metil alkol ve sülfirik asidin etkisi ile 

metilmetakrilata dönüşürler (28, 54). 

 

Dişhekimliğinin ilgi alanında iki tip akrilik reçine bulunur. Bunlardan biri akrilik 

asitten (CH2=CHCOOH), diğeri ise metakrilik asitten (CH2=C(CH3) COOH) 

türetilmiştir. Bu poliasitlerin esterlerinin cinsi, maddenin özelliklerini etkilemesi 

açısından önemlidir. Ester kökü organik veya inorganik olabilir ve bu köklerin 

değişmesiyle binlerce farklı metakrilat reçinesi oluşabilir. Örneğin metil kökü (-CH3) ile 

polimetilmetakrilat oluşur. Günümüzde dişhekimliğinde özellikle PMMA esaslı sentetik 

reçineler kullanılmaktadır (71).  

 

Akrilik reçineler, yumuşak ve bükülebilir olabileceği gibi rijit ve kırılgan 

olabilme özellikleriyle dişhekimliğinde geniş uygulama alanı bulmaktadır. Bu 

malzemenin asıl kullanım alanı tam ve parsiyel protezlerin yapay dişleri destekleyecek 

kaide kısımlarıdır. Bu uygulama için rijit plastikler tercih edilir. Bununla birlikte, 

yumuşak akrilik polimerleri, tam ve parsiyel protezlerin doku yüzeylerinde yumuşak 

astar malzemesi olarak kullanılabilir. Akrilik reçinelerin kullanım alanlarından bir 

diğeri yapay dişlerin fabrikasyonu ve özel ölçü kaşıklarının yapılmasıdır. Ayrıca kuron, 

köprü uygulamalarında veneer olarak ve geçici kuronların yapılmasında da kullanılabilir 

(68).  
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2.1.2. Polimetilmetakrilat 

 

Günümüzde en popüler dental kaide malzemesi polimetilmetakrilat (PMMA) 

dır.  PMMA teknikte “reçine”, diş hekimliğinde “rezin” adı altında kullanılır (Şekil 2-

1). 

 

PMMA diş hekimliğinde suni diş yapımı, yapıştırma ve kaide simanı, dental 

kaide malzemesi gibi  birçok kullanım alanı bulmaktadır (77). 

 

 

Şekil 2-1: Polimetilmetakrilat molekülünün üç boyutlu görünümü. 

 

Akrilikler; termoplastiklerin, akrilik ester monomerin ve özellikle 

metilmetakrilatın polimerizasyonu ile elde edilen plastiklerdir. Kristal berraklığı ve 

havada yıpranmaya karşı dayanıklılıkları ile tanınan malzemelerdir. Bu reçineler döküm 

yolu ile elde edilen levha, çubuk ve boru, ekstrüzyon yolu ile elde edilen levha, film için 

ya da kalıplama ve ekstrüzyon için bileşimler halinde bulunurlar.  

 

Akrilik plastikleri çok iyi ışık iletir ve havada yıpranmaya karşı yüksek 

mukavemet, iyi renk ve boyut stabilitesi, çok iyi ısı özellikleri gösterirler. Şeffaf akrilik 

plastiği en hassas cam kadar sağlamdır. Işık iletme kapasitesi % 92 ve kırılma indeksi 

1,49’ dur. Bu nedenle lens, gözlük ve diğer optik aparatlarda geniş uygulama alanı 

bulmaktadır. 360 nm ve daha düşük ultraviyole enerjiyi filtre eden, UV ışığına opak 

veya kısmi opak türleri de bulunmaktadır. 

 

Kısa süreli yüklemelerde yüksek mekanik özelliklere sahip bu reçinelerin, uzun 

süreli yüklemelerde çekme dayanımı 1 N/mm2 civarındadır. Standart akriliğin darbe 

dayanımı orta, güçlendirilmiş türlerinin darbe dayanımı ise standart akriliğe göre 4-10 
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kat fazladır. Bu değer sıcaklığın düşmesi ile azalır. Akrilik plastikleri, termoplastikler 

içinde çiziğe karşı en yüksek mukavemete sahiptir ancak, normal bakım ve temizleme 

sırasında çizilebilir ve aşınabilir.  

 

Akrilikler normal optik özelliği iyi, hava direnci, elektriksel ve kimyasal 

özelliği, mukavemeti çok iyi malzemelerdir. Üretim sonrası solmaz, bükülmez, düşük 

su emmesi ve düşük yanma hızına sahiptirler. Reaksiyon ile şekillendirilebilir, ekstrüze 

edilebilir, dökülebilir, vakum ve basınçla şekillendirilebilir, işlenebilirler.  

 

Ortamın nemi yüksek bir değere çıktığında, akrilikler boyutsal değişikliğe sebep 

olacak şekilde, nemi emerler. Parçanın kalınlığına bağlı olarak, denge nem seviyesine 

birkaç hafta ya da bir ay içinde ulaşabilirler.  

 

PMMA şeffaf bir reçinedir ve son derece stabildir. UV ışığı ile renk 

değişikliğine uğramaz. Isıya karşı kimyasal stabilite gösterir. 125 °C' de yumuşar, 125-

200 °C arasında depolimerizasyon başlar. 450 oC' de polimerin %90' ı monomere 

depolimerize olur. Yüksek dayanıklığı, iyi optik özellikleri ve boyutsal stabilitesi ve 

düşük su absorbe etme gibi önemli özellikleri vardır (79). PMMA' ın Knopp sertlik 

değeri 18-20, çekme dayanımı 59 MPa, elastiklik modülü 2400 MPa, özgül ağırlığı 1,19 

gr/ml’ dir (71).  

 

PMMA likit, toz ve jel tipinde bulunur. Toz ve likit belirtilen uygun oranda 

karıştırılarak, uygun kıvamda hamur haline getirilir. Polimerizasyon reaksiyonu 

ekzotermiktir ve reaksiyon sırasında dışarı ısı yayılımı olur. Hamur halindeki PMMA 

kalıplara konularak istenilen şekil verilir. Hazırlama işlemleri oda sıcaklığında 

yapılabildiği gibi, ısı ve basınç altında da yapılabilir.  

 

Polimetilmetakrilatın hazırlanması: 

Karıştırma oranı: 23,4 g toz / 10 ml likit  

Karıştırma süresi: 30-40 sn 

Hamurlaşma süresi: 23+/- 20 ºC’ de 6 dk 

Çalışma süresi: 23+/- 2 ºC’ de 30 dk  
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Diş hekimliğinde kullanılan akrilik rezinler genellikle ilave polimerizasyon 

reaksiyonları ile polimerize edilir (54). Polimer içindeki monomer, muflaya kolayca 

yerleştirilebilecek plastik bir kütle oluşturmaya yarar. Bu tip bir plastikleştirme, 

polimeri monomer içinde kısmen çözmekle gerçekleştirilir. 

 

Monomerlerin, polimer oluşturmak için gösterdiği kimyasal reaksiyon 

polimerizasyon olarak adlandırılır. Polimerizasyon sonucunda monomer olarak 

adlandırılan düşük moleküler ağırlıklı yapılar, polimer olarak tanımlanan yüksek 

moleküler ağırlıklı yapılara değişir (67).  

 

Polimerizasyon ya kondansasyon reaksiyonu ile ya da basit ilave reaksiyonu ile 

gerçekleşir. Kondansasyon reaksiyonu ile gerçekleşirse kondansasyon polimerizasyonu, 

ilave reaksiyonu ile gerçekleşirse ilave polimerizasyonu olarak adlandırılır (70, 71).  

 

Günümüzde dental işlemlerde sık olarak kullanılan reçineler ilave 

polimerizasyonu ile elde edilirler. Reaksiyon adından da anlaşılacağı üzere, 

monomerlerin uzun polimer zinciri oluşturmak için birbirleri arkasına eklenmesi 

şeklindedir. Kondansasyon polimerizasyonundan farklı olarak ilave 

polimerizasyonunda, daha küçük ünitelerden veya monomerlerden oluşan 

makromoleküllerin kompozisyonu monomerle aynıdır. Diğer deyişle polimerde 

monomerin yapısı pek çok kere tekrarlanmıştır. Bu işlem yan ürün oluşmadan ilerler 

(71). Kondansasyon tip polimerizasyonda ise her monomerin birleşimi ile küçük 

moleküler yan ürün oluşur. Dişhekimliğinde ilave reaksiyon ile polimerize olan 

materyaller daha fazladır (67, 68). 

 

İlave Polimerizasyon (Katılma polimerizasyonu) 

 

Hiçbir kimyasal değişiklik olmadan, benzer moleküllerin aynı kimyasal yapıda 

yüksek molekül ağırlıklı makromoleküle dönüşmesidir (54, 56, 67, 68, 71, 72). 

Monomer ve polimer aynı formüle sahip olduğundan, makromoleküller ufak 

birimlerden veya monomerlerden oluşur. Başka bir ifade ile polimer, aynı monomerin 

defalarca tekrarlanmasından meydana gelir. İlave polimerizasyon reaksiyonları daima 

çift bağlar içeren doymamış moleküllerle meydana gelir (54). İlave reaksiyonlar 
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genellikle karbon-karbon çift bağları (C=C) içeren monomerleri içine alır. C=C bağları 

yüksek enerjilidir ve buna bağlı olarak nispeten stabil değildir, bu yüzden diğer 

moleküllerle kolayca reaksiyona girer. Bir monomer molekülündeki iki karbon atomu 

arasındaki çift bağların açılması, monomer molekülünün aktivasyonunu başlatır. Bu 

molekülün enerjisi bir diğer moleküle transver edilir. Sonra diğer moleküldeki çift bağ 

açılır ve bu olay devam eder. Böylece bir zincir reaksiyonu başlar. Bu polimerizasyon 

tipinde herhangi bir yan ürün de oluşmaz ve tüm monomer üniteleri aynı molekül 

ağırlığına sahiptir (54, 56, 72).  

 

Genellikle bu gruplara sahip monomerlerin birinin diğeri ile aktivitesi uygun 

koşullar varlığında sağlanabilir. Bu başlatıcı diye adlandırılan özel bir molekül 

gerektirir ve bu yapı reaksiyonu başlatır. Ancak başlatıcının da aktive olması 

gerekmektedir. Aktivator ışık, ısı veya kimyasal olabilir ve bunlann hepsi 

dişhekimliğinde kullanılır (67).  

 

İlave polimerizasyonda, diğerine göre sınırsız büyüklükte dev moleküller oluşur 

(7). İkisi arasındaki fark, kimyasal bağların dağılımıdır (54, 56). Bu işlem kolaydır fakat 

kontrolü güçtür. Polimerize edilebilir bir maddede aranan en önemli şartlardan biri, 

doymamış grup içermesidir. En basit örnek etilendir (76). Polimetilmetakrilat (PMMA), 

polietilen, polistiren, polivinil klorit de ilave polimerizasyon ürünleridir (77).  

 

Dental işlemlerde kullanılan rezinlerin hemen hemen hepsi katılma 

polimerizasyonu ile üretilir. Bu tip polimerizasyon o kadar yaygındır ki, polimerizasyon 

terimi kullanıldığında genellikle katılma reaksiyonu anlaşılır. 

 

İlave polimerizasyon, monomerle tekrar polimerize olabilecek reaktif grupların 

oluşması ile karakterizedir. Basitçe reaksiyon şu şekilde belirtilir: 

  

R*+M -+ R-M* 

R-M*+M -+ R-M-M* 

R-M-M*+M -+ R-M-M-M* vs. 
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Başlangıç reaktif grupları R* ve monomer molekülleri de M ile gösterilmektedir. 

Polimerizasyonunun her döneminde monomer moleküllerinin nasıl ilave olduğu ve 

sonuçta uzun molekül zincirinin nasıl meydana geldiği yukarıda görülmektedir (67).  

 

İlave reaksiyonda reaktif grup, iyonik veya serbest köklü olabilir. Serbest köklü 

ilave polimerizasyon dişhekimliği polimerlerinin sentezinde kullanılır (67). Serbest kök 

paylaşılmamış elektronlu bir bileşiktir ve başlatıcı olarak adlandırılan reaktif gruplardan 

oluşur. Paylaşılmamış elektronlar kökü çok reaktif yapar (71). Başlatıcılar parçalanarak 

çifte bağ içeren iki reaktif grup oluştururlar. Bunlar oldukça zayıf bir bağ içeren ve 

parçalandıkları zaman birer reaktif elektronlu iki grup oluşturan moleküllerdir (67). 

 

İlave  polimerizasyon aşamaları: 

 

Polimerizasyon süreci birbirini izleyen 4 esas dönemden oluşur. Bunlar, 

başlama, ilerleme, bitim ve zincir transferidir (54, 56, 59, 64, 71).  

1. Başlama: Monomer moleküllerinin aktif hale geçmesi ve enerjinin diğer moleküllere 

iletilmesi aşamasıdır. Başlangıç dönemi olan bu aşamada başlatıcı ajan aktive edilir ve 

enerjisini monomer molekülüne iletir. Reaksiyonu başlatıcı ajan benzolperoksittir (7, 

64, 76). Aktivasyon sonucu oluşan serbest kökün monomer ile reaksiyona girmesi ile 

polimerizasyon başlar. Serbest köklerin ilave polimerizasyonu ile polimerize olan 

monomerlerin çoğu C=C bağı içerirler. Aktif serbest kök, monomer molekülünün çift 

bağlarıyla reaksiyona girer. Bu aşamada başlatıcı ajan enerjisini monomer molekülüne 

iletir (71). Dişhekimliği polimerlerinde en sık kullanIlan başlatıcı benzoil peroksittir. 

Benzoil peroksit ısı etkisiyle veya aktivatör olarak adlandırılan kimyasal bir madde ile 

parçalanıp (sıklıkla organik amin), serbest köklere dekompoze olur ve polimerizasyon 

reaksiyonunu başlatır. Başlatıcının dekompozisyonu için ısı gerektiren ürünler "ısıyla 

polimerize akrilikler" olarak adlandırılır. Sıcaklık 60 ºC’ ye çıktığında bir 

benzolperoksit molekülü parçalanır, iki serbest kök ve CO2 molekülü açığa çıkar. 

Serbest kök monomer molekülü (metilmetakrilat) ile reaksiyona girerek monomerin çift 

bağını açar ve buraya diğer monomer moleküllerinin eklenmesi için gereken enerjiyi 

verir (7, 54, 59, 71). Likit fazında her monomer molekülünün aktivasyonu için gereken 

başlatıcı enerji miktarı 16000-29000 cal/mol’ dür (54). Bu aşamanın süresi monomerin 

saflığı ile ilgilidir. Monomerin saflığının bozulması, bu zamanın uzamasına neden olur. 
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Bu başlangıç enerjisi her monomer molekülü için 16000-19000 kalori arasındadır. 

Başlatıcının dekompozisyonu için amin kullanılanlar "kendi kendine polimerize olan, 

soğuk veya otopolimerizan akrilikler" olarak adlandırılırlar (69). Alternatif bir 

aktivasyon sistemi ise ışığa duyarlı uygun bir başlatıcının kullanılmasıdır. Bu sistemde 

ışık enerjisinin fotonları serbest kökler oluşturmak için başlatıcıyı aktive ederler. 

Ömeğin, benzoinmetileter ultraviyole radyasyonuna uğrayınca serbest kökler oluşturur. 

Bazı ketonlar tersiyer amin varlığında, görülebilir dalga boyundaki ışığa tabi tutulunca 

aktif radikaller oluşturarak polimerizasyonu başlatabilir (67, 71). 

 

2. İlerleme (Çoğalma, Yayılma): Başlama sonrası yeni serbest kök, monomerle ilave 

reaksiyona girebilir. Reaksiyonun her safhası, ilave reaksiyona girebilecek yeni bir 

reaktif grup oluşturacak şekildedir. Serbest kökle reaksiyona giren molekül, monomer 

molekülünün çift bağını açarak bir metilmetakrilat serbest kökü oluşturur. Bu kök 

komşu monomer molekülünün de çift bağını açar. Böylece tüm monomerler birbirine 

bağlanmaya başlar (54, 70). İIerleme safhasında pek çok yeni monomerin ilavesi çok 

hızlı bir şekilde gerçekleşir. Büyüme bir kere başladıktan sonra işlemin devam etmesi 

için sadece 5000 ile 8000 kalori arasında enerji gerekecektir (71).  Bu aşama bütün 

monomerlerin polimere dönüşümüne kadar devam eder (54, 59, 71, 72). Teorik olarak 

zincir reaksiyonu ısıyla birlikte tüm monomerler polimere dönene kadar devam eder. 

Sonuçta yüksek molekül ağırlıklı ve uzun bir polimer molekülü ortaya çıkar. Pratikte ise 

polimerizasyon hiçbir zaman bitmez (7, 64). Reaksiyon, çoğalmış ve ortama dağılmış 

serbest radikallerin aktivasyonunu kaybetmesine kadar devam eder (54, 56). 

 

3. Bitim (Sonlanma): Zincirleme reaksiyon direkt çift bağlarla ya da büyümüş bir 

zincirden diğer bir zincire hidrojen atomunun geçmesiyle sonlanır (7). Diğer bir deyişle, 

sonlanma reaksiyonu polimer moleküllerinin enerji alış verişi ile deaktive olmasıdır. 

Monomer miktarı azalınca ve karışımın viskozitesi çok fazla olunca, reaksiyon kalan 

serbest radikallerin birleşmesiyle son aşamaya girer. Zincir reaksiyon ya direkt 

bağlanmayla ya da zincirler arasındaki hidrojen atomlarının yer değiştirmesi ile biter 

(64, 71). İşlem polimer zincirinin sonuna yerleşen serbest köklerin aktivasyonlarının 

kalkmasıyla son bulur (54, 56, 59, 71). 
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4.  Zincir transferi: Bitim aşaması her ne kadar zincir transferi şeklinde oluyorsa da 

buradaki olay farklıdır (64). Bu aşama aktif kökün inaktif bir köke transfer edilmesi ve 

daha ileride tekrar büyüyecek olan yeni bir çekirdek oluşur. Bu nedenle birim 

reaksiyonlarından farklıdır. Bu şekilde transfer edilen polimer zincirleri polimerizasyon 

olayını sonsuza dek devam ettirirler (64, 71). Polimerizasyon olayı hiçbir zaman 

tamamlanamaz, kütle içinde daima bir miktar artık monomer kalır. Bu reaksiyon 

görmemiş artık monomerler, oluşan polimerin özelliklerini ve stabilitesini değiştirebilir, 

bu yüzden önemlidir (67-69). 

 

Kondansasyon Polimerizasyonu 

 

Kondansasyon reaksiyonu iki molekülün reaksiyona girerek daha büyük bir 

üçüncü ürün oluştururken, su gibi küçük moleküllü bir ürünü açığa çıkarmasıdır (67, 70, 

71). İki veya daha fazla farklı basit molekül arasında benzer mekanizmayla ilerleyen 

aynı mekanizma ile tekrarlanan kimyasal reaksiyonlardır.  İki monomer molekülü basit 

bir esterifikasyon reaksiyonundan geçerek, dimer forma dönüşür ve bir su molekülü 

açığa çıkar. Reaksiyon, yüksek molekül ağırlıklı bir polimer formuna ulaşana kadar bir 

seri reaksiyon halinde devam eder (54). İlave polimerizasyon tipinden farklı olarak ana 

moleküllerin reaksiyonu sonucunda su, amonyak, hidrojen klorit, sülfirik asit (halojen 

asitleri) gibi basit yan ürünler oluşur (54). Monomerlerin yapısı işlemin kendi kendine 

tekrar edebilecek ve makromolekül oluşturabilecek şekildedir. Bununla birlikte merler 

(tekrarlayan üniteler) orjinal monomerlerden daha az atom içerir (72). Kondansasyon 

polimerizasyonunda karbon- karbon çift bağlı monomer birimleri gerekli değildir. Yan 

ürünlerin formasyonunun bir sonucu olarak, polimer molekülündeki monomer üniteleri 

farklı molekül ağırlığına sahiptir. Kondansasyon reaksiyonuna tipik bir örnek olarak, bir 

poliester formuna bir hidroksi organik asidin polimerizasyonu gösterilebilir (54). Bu 

polimerizasyon tipi diş hekimliğinde yaygın kullanıma sahip değildir, çünkü başarılı bir 

yüksek molekül ağırlıklı polimer elde etmek için yan ürünler kullanılması gerekir (7, 

54, 64, 67, 68, 72, 76, 77). Ayrıca, reaksiyonlar çok yavaş olma eğilimindedir ve uygun 

uzunlukta polimer oluşturamaz. Polimer zincir uzunluğu materyalin özelliklerini 

etkilemesi açısından önemlidir (67, 68).  
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Polimer bilimi geliştikçe, kondansasyon rezinlerin kapsamı da genişlemektedir. 

Amid, üretan, ester veya sülfid gibi fonksiyonel gruplara bağlanan polimer bile, bir ara 

ürün oluşturmasına rağmen, kondansasyon polimerizasyonu sınıfına sokulmaktadır. 

Buna en güzel örnek, diş hekimliğinde çok sınırlı kullanılan poliüretandır.  

 

Kondansasyon metodu ile polimer oluşturulması son derece yavaştır. Moleküller 

dev boyuta ulaşınca, hareketlilik ve sayılarının azalmasından dolayı, yavaş yavaş 

reaksiyon durur. 

 

Kopolimerizasyon 

 

İki veya daha fazla farklı kimyasal yapıda monomerin biraraya gelmesiyle 

oluşan polimerizasyon tipidir (54). Karışık bir makromoleküler yapı söz konusudur. Bir 

sitrin veya vinil monomeri ile bir metilmetakrilat monomerinin polimerizasyonu, örnek 

olarak verilebilir (55). 

 

Çapraz Bağlantı 

 

Polimer molekülleri bir zincir yapısı oluşturacak şekilde bağlanır. Burada yapıya 

reaktif yan zincirlere sahip monomerler ilave edilmiştir (7). Yan zincirler, bir zincirin 

diğer bir zincire bağlanmasını sağlar, böylece üç boyutlu bir yapı oluşur (54). Genellikle 

çapraz bağlı polimerler fiziksel açıdan daha dayanıklı olup, su emilimi ve çözünürlüğü 

az olan materyallerdir. Fiziksel özelliklerin farklılığı, çapraz bağlayıcı ajanın 

konsantrasyonu ve kompozisyonuna bağlıdır. 

 

Diğer polimerizasyon türleri 

 

Bunlar anyonik, katyonik ve katalitik tip polimerizasyonlardır, fakat bugün diş 

hekimliğinde kullanımları tartışmalıdır. Diş hekimliğinde kabul gören diğer bir 

polimerizasyon tipi de epoksi bileşiklerinin polimerizasyonudur. Bu reaksiyon aslında 

yan ürün oluşturmayan bir kondansasyon reaksiyonudur (54). 
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2.2. AKRİLİK DENTAL PROTEZ KAİDELERİ VE İDEAL ÖZELLİKLERİ 

 

Protez kaidesi, hareketli protezlerin yumuşak dokularla temas eden kısmıdır. 

Kaidenin dokularla uyumu ne kadar iyi olursa protezin ağızdaki retansiyonu ve hastanın 

protezden memnuniyeti de o kadar çok olur (71).  

 

Akrilik polimerler diş hekimliğinde ilk kez 1937 yılında protez kaide materyali 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (77). Bu tarihten önce vulkanit, nitroselüloz, vinil 

plastik, formaldehit ve porselen gibi birçok dezavantaja sahip maddeler kullanılmıştır 

(68, 70, 80). 

 

Akrilik reçinelerden önce bu amaçla en çok kullanılan polimer 1840' larda 

Charles Goodyear tarafından bulunan sert kauçuktur. Bu buluştan 15-20 yıl sonra, bu 

materyal Ebonit veya Vulkanit ismi altında, porselen dişlerle kullanılmak üzere protez 

kaide materyali olarak tanıtılmıştır. Bu materyalin dokulara iyi intibakı, manipülasyon 

kolaylığı, boyutsal stabilitesi, hafif ve ucuz olması gibi olumlu özellikleri olmakla 

birlikte zayıf estetiğe, kötü tada sahip olma ve cilalama zorlukları gibi istenmeyen 

özellikleri de bulunmaktadır (68).  

 

Vulkanitte görülen olumsuzluklar, araştırıcıları vulkanitin özelliklerine sahip 

ama aynı zamanda daha estetik, daha iyi cilalanabilen bir malzeme bulma çabasına itmiş 

ve bu yöndeki çalışmalara hız verilmiştir (70).  

 

1868' de John Hyatt adlı kişi, fildişi bilardo topları için sentetik bir materyal 

bulmak için çalışırken, nitroselülozu basınç altında çözerek ilk plastik kalıplama 

materyalini, selüloidi bulmuştur (68). Selüloid vulkanite göre daha iyi estetiğe sahiptir, 

fakat kötü koku, uygulama zorluğu ve boyutsal stabilitesinin olmaması gibi 

olumsuzlukları bulunmaktadır.  

 

1909' da, Dr. Leo Bakeland fenol formaldehit reçinelerini keşfetmiştir. Ancak 

bakalit olarak bilinen bu malzemenin ağız ortamında boyutsal stabilitesi yoktur. Bu 

materyalin daha iyi ve kabul edilebilir bir malzeme olabilmesi amacıyla modifiye 

edilmesi aşamasında diğer bir buluş yapılmış, Dr. Walter Wright ve Vernon kardeşler 
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1930' larda sert plastik olan polimetilmetakrilatı (PMMA) bulmuşlardır.  

 

Dental protezlerde diğer materyaller kullanıldıysa da, hiçbiri PMMA’ ın 

özelliklerine yaklaşamamış ve 1940' larda protezlerin %90-%95' inin akrilik 

reçinelerden yapılması tercih edilmiştir. Tüm yönlerden ideal olmasa bile, kriterlerin 

birçoğu ihtiyacı karşıladığı için akrilik reçineler günümüzde de hareketli protezlerin 

yapımında en çok tercih edilen madde olmaya devam etmektedir (69).  

 

Önceleri yalnızca protez kaide materyali olarak kullanılan akrilik, günümüzde 

diş hekimliğinde protetik tedavide şu amaçlarla  kullanılmaktadır (77): 

 

- Protez kaide maddesi olarak, 

- Yapay dişlerin elde edilmesinde, 

- Tamir, rebazaj, relining materyali olarak, 

- Kuron-köprü protezlerinde faset materyali olarak, 

- Ölçü kaşığı yapımında, 

- Geçici kuron yapımında, 

- Obturatör yapımında. 

 

Protez kaidesi yapımında geleneksel ısıyla veya kendi kendine polimerize olan 

akriliklerin yanısıra pek çok modifiye edilmiş akrilik materyalleri de kullanılır. Bunlar 

protez akriliğinin akışkan tipi (sıvı akrilik), hidrofilik poliakrilat, yüksek darbe 

dayanımlı akrilikler, ısıyla çabuk polimerize olan akrilikler, ışıkla polimerize olan 

akrilikler ve mikrodalga enerjisiyle polimerize olan akriliklerdir (68, 74).   
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Genel hatlarıyla dental protez kaide akrilikleri şu şekilde sınıflandırılır (64): 

 

 

 

 

Akrilik rezinlerin fiziksel form ve kompozisyonları: 

 

Akrilik rezinler genel olarak etilen türevi maddelerdir ve yapısal formülleri bir 

vinil grup içerir. Dental rezinler ise iki değişik akrilik rezin serisinden ibarettir. Bunlar; 

akrilik asit [CH2=CHCOOH] türevleri  ve metakrilik asit [CH2=C(CH3)COOH] 

türevleridir. Her iki tip bileşik de ilave tip polimerizasyon ile elde edilir.  

 

Diş hekimliğinde en çok kullanılan akrilik rezinler ise metakrilik asidin metil 

esteri olan, metilmetakrilattır. Metilmetakrilatın polimerizasyonu ile kullanılan dental 

polimer, polimetilmetakrilat oluşur (55, 56). 

 

Protez kaide maddesi olarak kullanılan akrilik rezinler toz- likit ve jel tipte 

bulunurlar. Diş hekimliği için kullanıma sunulan tipi genellikle toz (polimer) ve likit 

(monomer) şeklindedir (54, 55, 56, 59, 71, 72, 80).  

 

Protez Kaide Akrilikleri 
 

Sıcak 
(Isı ile polimerize 

olan) 

  

Soğuk 
(Otopolimerizan, kendi kendine 

polimerize olan) 
 

Klasik 

 

Kuvvetlendirilmiş 

 

Dolgusuz  

 

Kuvvetlendirilmiş 
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Toz ve likit halinde kullanıma sunulan bu reçinelerin toz ve likit içerikleri 

aşağıdaki şekildedir (64): 

 

Toz içeriği                  Likit içeriği                 

Akrilik polimer veya   Monomer 

kopolimer taneleri 

Başlatıcı pigmentler   Başlatıcı 

Opaklaştırıcı maddeler  Hızlandırıcı 

Plastikleştirici maddeler  Plastikleştirici maddeler 

Organik fiber boyalar   Çapraz bağlantı ajanları 

İnorganik partiküller 

 

Reaksiyon başlatıcı madde olarak toza organik peroksit (sıklıkla benzoil 

peroksit) ilave edilir. Benzoil peroksit polimerizasyonu başlatan kimyasal maddedir. 

 

Toz (Polimer): Protez kaide akriliklerinin toz kısmını polimer, başlatıcı, pigmentler, 

plastikleştirici maddeler, organik fiber boyalar, inorganik partiküller ve opaklaştırcı 

maddelerden oluşur (67, 68, 70, 75). Esas olarak akrilik tozu şeffaf olarak bulunur, 

içerisine çeşitli maddeler eklenmiştir. Tozda bulunan polimer tanecikleri fiziksel olarak 

düzensiz ya da ufak kürecikler şeklinde bulunur (71, 80). Kırılmaya ve gömülmeye 

karşı güçlendirme için az miktarda polietil-, polibütil- veya diğer alkali metakrilatla 

poliakril metakrilatlarla modifiye edilirler. Toz içerisinde % 0,5-1,5 oranlarında 

benzolperoksit veya diizobütil azonitril gibi reaksiyon başlatıcı maddeler mevcuttur (7, 

54, 59). Isı etkisiyle serbest köklere dekompoze olur ve polimerizasyon reaksiyonunu 

başlatır (68, 69). Tozun esas kısmını oluşturan polimetilmetakrilat, gözle görünür 

derecede şeffaflığa sahip bir polimerdir. Dalga boyu 0,25 µm’ ye kadar olan ultraviyole 

ışınlarını geçirir. Knoop sertliği 18-20, gerilme direnci 59 Mpa (8500 psi), elastiklik 

modülü 2400 Mpa (350000 psi), özgül ağırlığı 1,19 g/ml’ dir. Isıya karşı stabildir. 125 

ºC’ de yumuşar ve termoplastik özelliğinden dolayı kalıplanabilir. 125-200 ºC’ de ise 

depolimerize olur. Yaklaşık 450 ºC’ de polimerin % 90’ ı monomere depolimerize olur. 

Bir zincir polimeri olan polimetilmetakrilat, kloroform ve aseton gibi organik 

çözücülerde çözünür (56). 
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Polimetilmetakrilat gibi saf polimerler şeffaftırlar ve renklendirme için ilave 

edilen pigmentlere çok kolay adapte olurlar (7, 72). Doku renklerinin verilmesi için 

civasülfit, kadmiyum sülfit, kadmiyum selenit, demiroksit gibi metal oksitler ve karbon 

siyahı gibi inorganik pigmentler kullanılır. Civa sülfit kırmızı, kadmiyum sülfit sarı,  

demiroksit kahverengi, karbon siyahı siyah renk  için çeşitli metal oksitleri ise beyaz 

renk için ilave edilir (68, 69, 74). Boyanmış sentetik fibriller ise çok ince submüköz 

damarların taklit edilmesi için kullanılır (67). Bu amaçla naylon veya akrilik fiber gibi 

boyanmış sentetik lifler protez materyaline ilave edilirler (64, 68, 74). 

 

Dayanıklılığı arttırmak için polimer yapısına alümina partikülleri, silikon karbid 

ve boron nitrit katılır. Ayrıca toza küçük miktarlarda etil, bütil veya diğer alkali 

metakrilatlar katılabilir (68, 69). Opasite vermek için çinko oksit ve titanyum oksit 

kullanılır (54, 59, 64, 80). Daha yumuşak bir ürün elde etmek için plastizerler ilave 

edilir. Yüksek molekül ağırlıklı polimetilmetakrilat genellikle monomerde çok yavaş 

çözünür. Çözünürlüğü arttırmak için genellikle dibütil fitalat eklenir (67-69, 75). Ayrıca 

etil akrilat miktarını % 5 veya daha az tutarak metil metakrilat ve etil akrilat kopolimeri 

de kullanılabilir. Bir diğer yöntem ise yüksek molekül ağırlıklı polimetilmetakrilat 

kürelerini monomerde daha çok çözünen düşük molekül ağırlıklı küreler ile 

karıştırmaktır (54, 71, 80).  

 

Likit (Monomer): Likit esas olarak renksiz, şeffaf, düşük vizkoziteli ve yanabilen bir 

likit olan metilmetakrilat (MMA) monomeridir (7, 81). Akrilik monomer petrol yan 

ürünlerinden elde edilir. Kolayca ilave polimerizasyon reaksiyonuna uğrayabilir. 

Karakteristik keskin kokusu vardır. Uçucudur ve kaynama noktası 100,8-100,3 ºC, 

ergime derecesi -48 ºC, özgül ağırlığı 20 ºC’ de 0,945 g/ml ve polimerizasyon ısısı 12,9 

kcal/mol’ dür. Yüksek buhar basıncı sergileyen, mükemmel bir organik çözücüdür (68, 

69). Nadir olarak diğer akrilik monomerlerin ilavesi ile modifiye edilebilir (7, 54, 72). 

Örneğin mikrodalga ile polimerize olan akriliklerin likitleri mikrolikit olarak üretilir ve 

yapılarına her ucunda reaktif yapıya sahip dimetilakrilat  olan, trietilen ya da tetraetilen 

glikol ilave edilir (82). Monomerler ısı, ışık ve oksijen aracılığı ile kendi kendine 

polimerize olurlar. Bu nedenle sıvının saklanabilmesi için %0,006 veya daha az 

%0,003-0,1 oranda hidrokinon gibi inhibitörler ilave edilir (7, 54, 64, 71, 80).  
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İnhibitor eksikliğinde, şişe içindeki monomer oda ısısında hatta daha düşük 

ısılarda bile, rastgele ortaya çıkan serbest köklere bağlı olarak yavaşça polimerize olur. 

Ancak inhibitör varlığında polimerizasyona neden olabilecek serbest kökler stabilize 

olur. Polimerizasyon reaksiyonu ultraviyole ışığı ile başlayabileceğinden, likidin teneke 

veya koyu renkli kaplar içinde saklanması, istenmeyen köklerin oluşumunu engellemek 

açısından önemlidir (67, 69, 71).  

 

Rezilient bir polimer için, plastizerler ilave edilir. Bunlar nispeten düşük 

molekül ağırlıklı esterlerdir. Çoğunlukla dibütil fitalat kullanılır (54, 80). Materyalin 

yumuşak astar maddesi gibi bir amaçla kullanılması düşünüldüğünde, daha yumuşak, 

daha rezilient bir polimer elde etmek için, yağsı organik sıvılar veya akrilik ester 

molekülleri gibi plastizerler sıvıya ilave edilebilir (68, 69). Bunlar genellikle dibütil 

fitalat gibi nispeten düşük moleküler ağırlıklı esterlerdir. Plastizer kullanmanın tek 

dezavantajı ağız sıvılarının etkisiyle polimerden yavaş yavaş ayrılabilmesi, sonuçta 

protez kaidesinin sertleşmesidir (74). Metil metakrilata bütil veya oksilmetakrilat gibi 

bazı yüksek esterlerin ilavesiyle de polimer plastize edilebilir. Bu tip bir plastizer ağız 

sıvılarında erimez ve materyal kullanım süresi boyunca bükülebilir halde kalır (68, 74). 

 

Çapraz bağlantı ajanı olarak glikodimetakrilat eklenir. Bu ajan akriliğin mekanik 

özelliklerini etkileyerek, polimerin çizilmelere ve çatlamalara direncini arttırır (54, 59, 

80). Çapraz bağlantılı bir akrilikte, likit bazı çapraz bağlayıcı maddeler içerir. Çapraz 

bağlantılı bileşikler protez kaidesinin yüzey kırıkları veya çatlamaya, çizilmeye karşı 

direncini arttırır ve yorgunluk özelliklerini geliştirir (67, 71, 74). En çok bilinen çapraz 

bağlantı ajanları dimetakrilatlardır. Etilen glikol dimetakrilat veya 1-4 bütilen glikol 

dimetakrilat bunlara örnektir (70, 71). 

 

Monomer – Polimer Karışım Oranı: Protez kaidesinin yapımında kullanılan ısı ile 

polimerize olan akrilik materyalleri toz ve likit karıştırılıp hamur haline getirilerek 

kullanılır. Akrilik hamur daha sonra alçı kalıp içinde kalıplanarak polimerize edilir. Bu 

aşamada toz/likit oranının doğru kullanılması çok önemlidir, çünkü bu oran hamurun 

manipulasyonun yanısıra polimerizasyon esnasında oluşan büzülmeyi de belirler. Toz 

miktarı çok olursa materyal zayıflar. Likit miktarı çok olursa, daha çok polimerizasyon 

büzülmesi ve daha çok boyutsal değişim gözlenir. Metilmetakrilat monomeri polimere 
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dönüşürken %21' lik bir büzülmeye uğrar. Bu büzülme yüksek toz-likit oranı 

kullanılarak büyük ölçüde düşürülebilir. Ancak, toz-likit oranı çok yüksek olursa 

karışım kuru olur ve mufla içindeki detaylara nüfuz edemez. Ayrıca, kuru karışım 

içinde polimer taneciklerini bir arada tutacak kadar monomer bulunmaz. Bu da protez 

yüzeyinde poröz bir yapıya neden olur (67). Genellikle kullanılan toz-likit oranı ağırlık 

olarak 2,5/1,  hacimsel olarak 3/1 veya 3,5/1 şeklindedir (67, 75).  

 

Monomer:polimer oranının uygun olması rezinin son yapısı için oldukça 

önemlidir. Polimer: monomer oranı 3:1 olarak bildirilir. Toz ve sıvının homojen 

karışmaması durumunda, protezin dayanılılığında azalma, gözenekliliğinde artma ve 

renginde bozulma meydana gelir (54). 

 

Jel: Jel tipi akriliklere örnek olarak vinil akrilik verilebilir. Toz-likit akriliklerden tek 

farkı kimyasal akselatörler içermesidir (77).  

 

Protez kaide maddesini etkileyen faktörlerin başında ağız içi kuvvetler ve ısısal 

değişiklikler gelir. Bu nedenle kaide malzemelerinin ağız dokularına tam uyumuna ve 

boyutsal stabilitesine önem verilmelidir. 

 

Protezlerin çoğu (%95’ i) akrilik rezinlerden yapılır, ancak başka maddeler de 

kullanılabilir. 

 

Metilmetakrilatın polimerizasyonu ultraviyole ışın, görünür ışık veya ısı ile 

aktive edilerek başlatılır. Bu amaç için diş hekimliğinde sıklıkla kimyasal aktivatörler 

de kullanılır. Likidin polimerizasyon derecesi; polimerizasyon koşulları, sıcaklık, 

aktivasyon şekli, kullanılan başlatıcının tipi, konsantrasyonu, monomerin içerdiği 

kimyasal maddelerin saflık derecesi gibi faktörlerle değişir. Saf metilmetakrilat 

monomeri, polimerizasyon boyunca %21 gibi bir hacimsel büzülmeye uğrar. 

 

Diş hekimliğinde kullanılan protez kaide rezinleri polimerizasyon yöntemlerine 

ve aktivasyon şekillerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir (7, 72, 83): 
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1. Isı ile polimerize olan akrilik rezinler 

A. Konvansiyonel basınçla kalıplama tekniği (54, 56, 59, 71, 74, 84) 

ı.Doldurucusuz akrilik rezinler 

ıı.Güçlendirilmiş akrilik rezinler (85, 86) 

 -Lastik ile güçlendirilmiş olanlar 

 -Polifibrillerle güçlendirilmiş olanlar 

B. Enjeksiyonla kalıplama tekniği (54, 56, 71, 74, 80, 84) 

2. Kendi kendine (kimyasal olarak) polimerize olan (otopolimerizan) akrilik rezinler 

(7, 54, 59, 90) 

A.Konvansiyonel otopolimerizan rezinler (54, 56, 74, 84) 

B.Dökülebilir akrilik rezinler (54, 56, 74, 80) 

C.Enjeksiyon kalıplama tekniği ile oda ısısında polimerize olan rezinler (91, 

92)    

    3. Görünür ışıkla polimerize olan akrilik rezinler (54, 56, 74, 90, 93-95) 

4. Mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik rezinler (54, 56, 71, 74, 96-98) 

 

1. Isı ile polimerize olan akrilik rezinler: Protez kaide maddelerinin çoğu ısı ile 

polimerize edilmektedir (68, 69, 80). Bu tür akrilik rezinler genellikle toz ve likit 

şeklinde bulunur (64, 76). En çok kullanılan polimetilmetakrilattır. Likit yani monomer 

saf metilmetakrilattan oluşur (56). Bundan başka polistiren, vinil kopolimerleri vs.. 

kullanılır.  

 

Polimerler genellikle küçük küresel partiküllerden oluşan polimetilmetakrilat 

tozundan ibarettir. Polimer incisi ya da boncuğu denen bu partiküller, monomerin ısı 

altında karıştırılması ile elde edilirler (54, 56). 

 

Bu rezinler içinde bulunan polimetilmetakrilat saydam bir rezin olup, 

renklendirilebilir. Rengi ve optik özellikleri, dayanıklılığı ve fiziksel özellikleri 

yeterlidir, normal şartlarda sterildir. En büyük avantajı kalıpta kolaylıkla 

işlenebilmesidir. Termoplastik bir rezin olmasına rağmen, diş hekimliğinde termoplastik 

olarak kalıplanmaz.  
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Son yıllarda akrilik rezinlere cam, karbon, polipropilen, polietilen lifleri ve lastik 

gibi mekanik özellikleri arttırıcı katkı maddeleri ilave edilerek, “güçlendirilmiş akrilik 

rezinler” (reinforced resins) olarak adlandırılan, protez kaide materyalleri 

geliştirilmiştir. Araştırmacılar, yapılan testler sonucunda bu materyallerin, rutinde 

kullanılan doldurucusuz geleneksel rezinlere göre çok yüksek basma, transvers ve 

yorulma dayanıklılığına sahip olduklarını ifade etmektedirler (85, 86). 

 

Polimerizasyonları iki şekilde gerçekleşir (54, 56, 59, 71, 99, 100): 

 

A. Konvansiyonel Basınçla Kalıplama Tekniği (Conventional compression molding 

technique): Bu teknik kaide plağı yapımında kullanılan ve ısı ile polimerizasyonu 

sağlanan klasik tekniktir. Akrilik rezinin hamurunun alçı ya da silikon-alçı kalıplar 

kullanılarak, mufla içerisindeki protez kalıp boşluğuna konulup preslenmesi ve sıcak 

suda polimerize edilmesi ilkesine dayanır. Yöntemde toz (polimer) ve likit (monomer) 

tip akrilik rezinler ve prinç metalinden yapılmış klasik muflalar kullanılır (54, 56, 74). 

 

Uygun polimer:monomer oranı, rezinin son yapısı için oldukça önemlidir. 

Genelde polimer oranı arttıkça, polimerizasyon zamanı kısalır ve rezinin büzülmesi 

daha az olur. Akrilik hamurun hazırlanmasında uygun polimer:monomer oranı hacimsel 

olarak, 3:1’ dir (54, 56). Polimer içindeki monomerin işlevi, muflaya yerleştirilebilecek 

kıvamda bir plastik kütle oluşmaktır. Bu işlem polimerin monomerde kısmen erimesiyle 

olur. Toz ve likit karıştırıldığı zaman ıslak kum safhası, liflenme safhası, hamur veya 

çalışma  safhası ve lastik safhası olmak üzere dört safhadan oluşan bir fiziksel etkileşim 

görülür. Akrilin muflaya uygulanma safhası, hamur safhasıdır (54, 56). Buna göre akril 

hamuru en geç 5 dakika içinde muflaya yerleştirilmelidir (54, 101).  Akrilik rezinin 

hazırlanması sırasındaki sıcaklık artışı, hamurlaşma süresinin ve dolayısıyla çalışma 

süresinin azalmasına neden olur (7, 54, 59, 71, 74). Bundan sonraki işlemler bilinen 

akril tepme prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir (54, 56, 74). 
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B. Enjeksiyonla Kalıplama Tekniği (Injection molding technique): Bu teknik hamur 

haldeki akrilik rezinin mufla içerisindeki alçı, silikon-alçı ya da hidrokolloid kalıplar 

arasındaki protez boşluğuna basınç altında enjeksiyonla sevk edilmesi esasına dayanır 

(54, 56). Akrilik rezin hamuru enjeksiyon yoluyla, sürekli 6 atmosfer hava basıncı 

altında, mufla içerisindeki protez boşluğuna enjekte edilir. Polimerizasyon yine ısı ile 

gerçekleştirilir (7). Bu teknikte kullanılan polimetilmetakrilat kopolimersizdir. Bazen 

lastikle güçlendirilerek, daha yüksek sertlik ve çarpma direncine sahip kaide plağı elde 

edilir (54, 56, 88, 92, 103). Akrilik rezin hamurunun boşluğa enjeksiyonla 

doldurulmasının, polimerizasyon büzülmesini kısmen kompanse ettiği bildirilmiştir (54, 

56, 71, 85, 103). 

 

1942’ de Pryor tarafından gerçekleştirilen bu teknik, ilerleyen teknolojiyle 

günümüzde daha modern sistemlerde kullanılmaktadır (54, 56, 74, 88). 

 

Craig ve Peyton (54) ve Phillips (56), enjeksiyonla kalıplama yönteminin, 

konvansiyonel basınçla kalıplama yöntemine göre bazı avantaj ve dezavantajları 

olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre; 

 

Avantajları: 

1.Protezin kalın bölgelerinde oluşabilecek poroziteyi minimuma indirmek için, ısı 

kontrol edilmektedir. 

2.Doğru dikey boyutu korumak için, polimerizasyon boyunca basınç sürekli ve 

kontrollü olarak uygulanmaktadır. 

3.Prova kapanışı elimine edilmiştir.  

4.Daha homojen yapıda kaide plakları elde edilmektedir. 

5.Mufla içindeki protez boşluğu en ince bölgelerine kadar akril ile doldurulmaktadır. 

 

Dezavantajları: 

1.Özel muflalar, yardımcı enjeksiyon ekipmanı ile ısıtma ve diğer işlemler için özel 

araçlar gerektirmektedir, 

2.Oldukça pahalı bir sistemdir (71). 
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2. Kendi kendine (kimyasal olarak) (soğuk) polimerize olan (otopolimerizan) 

akrilik rezinler: Geleneksel soğuk akrilik rezinler; eksternal bir ısı uygulanmadan 

polimerize olabilen kaide maddeleridir. İlk olarak II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’ 

da dental amaçlarla kullanılan bu rezinlere otopolimerizan rezinler adı verilmiştir. 

Soğuk akrilik, kendi kendine sertleşen, otopolimerizan veya tamir akriliği olarak 

adlandırılır. Kimyasal aktivasyona uğrayan bu tip kaide reçinelerinde benzoil peroksidi 

aktive etmek için ısı yerine kimyasal aktivatör kullanılır (54, 56, 59, 90). Bu amaçla 

tersiyer amin, sülfirik asit veya sülfirik asidin daha stabil tuzları monomere ilave 

edilmiştir. Aktivatörün işlevi peroksit ile reaksiyona girerek monomerin 

polimerizasyonunu sağlayacak serbest kökleri oluşturmaktır. En sık kullanılan aminler 

N,N-dimetilparatoluidin ve N,N-dihidroksietiltoluidin' dir (69-71). 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. 

 

Kimyasal aktivatör kullanılarak elde edilen polimerizasyon, ısı ile elde edilen 

polimerizasyon kadar yüksek olmaz. Polimerizasyonları hızlıdır, ancak tam olmadığı 

için polimerizasyondan sonra %5 oranında artık monomer bırakır (54). Aktivatör ve 

başlatıcının konsantrasyonu ve tipi polimerizasyon oranını ve derecesini etkiler. Ayrıca 

otopolimerizan akriliklerin renk stabilitesi tersiyer aminin sonradan oluşan 

oksidasyonundan dolayı, ısıyla polimerize olan akrilikten daha azdır (71). Moleküller 

arası bağlar çok zayıf olduğundan, daha fazla su emerler ve bu nedenle boyutsal 

stabiliteleri iyi değildir (54, 56). 

 

Bunlar genellikle tamir akriliği olarak kullanılmalarının yanı sıra kaide akriliği 

olarak da kullanılabilmektedir (64, 76).  

 

Dökülebilir soğuk akrilik rezinler; kimyasal olarak aktive edilen otopolimerizan 

rezin sistemlerinin daha yeni bir tipi olup, akıcı rezinler olarak da bilinen rezin 

sistemleridir. Bu amaçla formüle edilmiş polimer tozları genellikle çok düzenli 

partiküllere sahiptir. Yüksek oranda büyük molekül ağırlıklı polimer içerdiğinden, 

karıştırma ve dökme aşamasında istenmeyen viskozite artışı önlenmiş olur (85, 104, 

105). 
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Oda ısısında polimerize olan bazı akıcı rezinler ise enjeksiyon tekniği ile 

kalıplanarak şekillendirilen ve kimyasal olarak aktive edilen materyallerdir. Bunlar için 

de özel bir düzenek ve ekipman gerekmektedir. 

 

3. Görünür ışıkla polimerize olan akrilik rezinler: Bu tip akrilikler uzun zamandan 

beri diş hekimliğinde kullanılmaktadır (7, 93). Bu rezinlerin kullanım şekli ve fiziksel 

özellikleri, ısı ile polimerize olan rezinlere uymaktadır. Bu polimerizasyon şekli için 

belirli bir dalga boyuna duyarlı olan özel bir reçinenin varlığı gereklidir. Triad sistem 

olarak da bilinen bu maddeler, esas olarak üretan dimetakrilat matriks, akrilik 

kopolimer, küçük silika doldurucular ve kamforokinon amin fotoinitatörünü içerir. 

Kimyasal  bileşimi; üretan dimetakrilat matriks + akrilik kopolimer + kamforokinon 

amin + mikrofin silika şeklindedir. Polimerizasyon yüksek yoğunlukta kuvartz halojen 

lambalar ile oluşturulan 400-500 nm’ lik mavi ışıkla sağlanır (7, 30, 72, 90, 94). 

Sistemin özel polimerizasyon üniti ve suni dişleri bulunmaktadır. Rulo ve plakalar 

şeklinde bulunan hamur kıvamındaki materyal, ışık kontaminasyonundan korunmak için 

opak plastik ambalajlarda bulunur (94, 106, 107). Yüksek bir dirence sahip oldukları ve 

tam bir polimerizasyon gösterdikleri için artık monomer bulundurmadıkları 

belirtilmektedir. Akriliğin boyutsal stabilitesi ve dokuya adaptasyonu iyidir (85). Renk 

stabilitesi yüksektir, manüplasyonu kolaydır (94, 106, 107). Görünür ışıkla polimerize 

edilen bu özel akrilik reçine, bildiğimiz klasik polimetil metakrilat gibi toz ve sıvı 

halinde değildir. Kısaca VLC (Visible Light Curing) olarak adlandırılan bu akriliğin 

uygulama kolaylığı vardır. Bu yöntemle polimerizasyonda muflalama ve bitirme 

işlemleri ortadan kalkmıştır. Mum, kaynatma kapları, pres ve ısı uygulama donanımları 

bu sistemde gerekmemektedir (70, 108). Bu malzeme ölçü kaşıkları yapımında, besleme 

ve tamir malzemesi olarak kullanılabilir (64, 76). 

 

4. Mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik rezinler: Kompozisyonu 

klasik sıcak akrilikle aynıdır, ancak mikrodalga ile polimerize edilir. Mikrodalga 

enerjisi ile akrilik rezin polimerizasyonu çalışmalarında, konvansiyonel rezinler 

kullanılabildiği gibi, bu iş için geliştirilmiş özel akrilik rezinler de bulunmaktadır (72). 

Normal monomer sıvısı yerine özel sıvı kullanılırsa özellikleri optimal olur. Protez 

kaidesi metal mufla yerine polikarbonat mufla ile ve normal sıvı kullanılarak iyi bir 
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şekilde polimerize olduğu halde, özel sıvı kullanılarak elde edilen protezlere oranla 

daha çok porozite içerirler (71). Bu rezinler monomer, metil ve etilmetakrilat karışımı 

içermektedir. Toz:likit oranları 100 g: 43 cc’ dir (105, 109). Elde ediliş süresi 4-5 

dakikadır ve konvansiyonel ısıyla polimerize akriliklere göre daha azdır. 

 

Mikrodalgaları tanımak için, bunların elektromanyetik spektrumdaki yerlerini 

bilmek gerekir. Elektromagnetik spektrum, ses dalgalarından kozmik ışınlara kadar 

uzanır. Daha iyi tanıdığımız görünür ışık spektrumunun yanı sıra, ses dalgaları, radyo ve 

telsiz dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi ışınlar, ultraviyole ışınları, x ışını, gama ışını 

ve katot ışınlarının hepsi bu spektrumun bir parçasıdır. Bu bilgilere göre, mikrodalga, 

300 ila 300000 Mhz (megahertz) arasında frekansa sahip elektromagnetik dalga olarak 

tanımlanır (7). Mikrodalga ısıtması esas olarak bir ışın yayma olayı olarak kendini 

gösterir. Gerçekte tüm elektromagnetik radyasyonlar ısıya çevrilir, ancak bu etki 

spektrumdaki yerlerine ve frekanslarına göre değişir (68). Mikrodalga ısıtması 

magnetron ve klystron olarak bilinen oskillatör tüpleri tarafından üretilen yüksek 

frekanslı mikrodalgalarla gerçekleşir (7, 71, 96).  

 

Mikrodalga enerjisini oluşturmak için kullanılan mikrodalga oskillatörü; basitçe 

bir magnetron, bir dalga yayıcı ve bir ısı odasından oluşur. Isı odası, bilinen mikrodalga 

fırınlarda pişirilecek materyalin yerleştirildiği fırın kavitesidir (82). 

 

Klasik olarak sıcak su banyosunda pişirilen rezinin polimerizasyonunun 

başlaması için, başlatıcı ajan benzoil peroksitin parçalanarak, serbest radikallerin 

oluşması gerekir. Bu reaksiyon için 60 ºC’ lik bir ısı oluşmalıdır. Metal muflanın 

dışındaki ısı, içine oranla çok daha yüksek olduğundan, polimerizasyon ısısı kaybolur 

ve kendini gösteremez, ayrıca mufla içindeki rezine ulaşan ısı da düzensizdir. 

 

Mikrodalga ısıtma, termal öziletkenliğe bağlı bir yöntem olduğu için, termal 

iletkenliği olmayan maddelerin ısıtılmasında çok etkili bir yoldur. Akrilik rezinler de 

termal iletkenliği olmayan materyaller olduğundan, mikrodalgalar dış ortamı ısıtmadan 

mufladan ve alçıdan geçerek, direkt olarak akriliği ısıtırlar böylece, polimerizasyon ısısı 

rezin kitlesine daha etkili olarak dağılır ve tüm monomer molekülleri kısa sürede 

polimerize olurlar. 
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Metilmetakrilat molekülleri, mikrodalgaların elektromanyetik sahası içinde 2450 

MHz’ de saniyede 5 milyar kez dönme eğilimindedir. Bu büyük hızdaki hareket sonucu 

intermoleküler bir sürtünme oluşur ve ısı açığa çıkar. Oluşan ısı rezinin 

polimerizasyonunu sağlar. Bu yüzden mikrodalga enerjisi ile akrilik rezin 

polimerizasyonu çalışmalarında genellikle 2450 MHz frekansta ve 12 cm dalga 

boyunda çalışan mutfak tipi mikrodalga fırınları kullanılır. Mikrodalgaların rezine 

ulaşması için metalden yapılmış muflalar kullanılmamalıdır. Metaller mikrodalgaları 

yansıtarak ısı oluşumunu önlerler, ayrıca geri dönen mikrodalgalar, magnetrona zarar 

verebilir (56, 97, 110, 111). Bu yüzden mikrodalga ile akrilik polimerizasyonunda, 

mikrodalgaların geçebileceği ısıya ve basınca dayanıklı fiberle güçlendirilmiş, 

plastikten yapılmış muflalar (Fiber- Reinforced Plastik Flask – FRP Flask) 

kullanılmalıdır (82, 97, 112-114). 

 

Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon için özel olarak hazırlanmış akriliklerin 

geliştirilmesi, sistemi daha üstün hale getirmiştir. 

 

Bu yöntemde mum modeli muflaya alma işlemleri konvansiyonel tarzdadır ve 

özel plastik mufla hariç tüm ekipman aynıdır. 

 

Protez kaide materyali olarak kullanılan akrilik rezinlerin fiziksel özellikleri 

hakkında bir çok çalışma yapılmıştır. 

 

Aitzetmüller ve Eckert (115), PMMA’ dan yapılmış interoküler lenslerin artık 

monomer miktarını, yüksek basınç sıvı kromotografi yöntemi kullanarak tespit 

etmişlerdir. Yüksek basınç sıvı kromotografisinin diğer kantitatif analiz yöntemine göre 

daha süratli, kolay ve yüksek ısı gerektirmeyen bir teknik olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Mac Greor ve ark. (116), enjeksiyon akrili, konvansiyonel akrilik, lastikle 

güçlendirilmiş konvansiyonel akrilik ve %50 oranında cam içeren naylon materyallerin 

protez kaide materyali olarak kullanılabilirliklerini değerlendirmek amacıyla; kimyasal 

içerik, molekül ağırlığı, transvers bükülme, sertlik, kırılma yüzeyi, camsı geçiş ısısı, su 

tutma, artık monomer ve boyutsal stabilite açısından karşılaştırmalı bir değerlendirme 

yapmışlardır.  
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Karaağaçlıoğlu ve ark. (92), oda ısısında polimerize olan enjeksiyon akrili ile 

yaptıkları su emilimi ve çözünürlük çalışmasında ADA standartlarına uygun değerler 

elde ederek, bu tür akriliklerin rutin kullanıma sokulabileceğini ifade etmişlerdir.  

 

Kalıpçılar ve ark. (91), konvansiyonel ısı ile polimerize olan enjeksiyon 

akriliğinin artık monomer miktarlarını karşılaştırmak amacı ile yüksek basınç sıvı 

kromatografi tekniği kullandıkları çalışmada, her iki akrilik tipinde saptanan artık 

monomer miktarlarının optimal sınırlar  içinde olduğunu ve çok büyük farklılık 

göstermediğini savunmuşlardır. 

 

Anderson ve ark. (103), konvansiyonel sıcak akrilik ve SR-Ivocap enjeksiyon 

akriliğini boyutsal stabilite açısından karşılaştırmışlar ve enjeksiyon yönteminde diğer 

yönteme göre daha az polimerizasyon büzülmesi saptamışlardır. 

 

Takamata ve ark. (105), protez kaide rezinlerinin aktivasyonlarında değişik 

yöntemler kullanarak, konvansiyonel ısı ile aktive olan rezin, dökülebilir rezin, görünür 

ışıkla aktive olan rezin ve mikrodalga enerjisi ile aktive olan rezinlerin boyutsal 

uyumlarını incelemişlerdir.  

 

Modifiye Edilmiş Akrilikler/Sıvı Akrilikler 

 

Sıvı akriliklerin kimyasal içeriği, otopolimerizan PMMA materyallerine 

benzerdir. Bu reçineden yapılan protez kaideleri oda sıcaklığında hızlı bir şekilde elde 

edilir. Protez kaidesi yapmak için karışım agar hidrokolloidin içine veya özel yapılmış 

bir muflanın içine dökülür (74). Isıyla elde edilen protezlere göre daha fazla artık 

monomere (%1-4) ve daha az boyutsal stabiliteye sahiptir. Bu artık monomer mukozada 

iritasyon ve hassasiyete sebep olabilir (119). Buna ilaveten, sıcak akriliklerle 

kıyaslandıklarında bu reçineler düşük darbe ve yorulma dayanımı, düşük transvers 

dayanımı, düşük su emilimi ve yüksek eriyebilirlikle karakterizedirler (70). 
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YÜKSEK DARBE DAYANIMLI AKRiLiKLER  

  

Plastiklerin çekme, darbe ve ısı direnci gibi özelliklerini iyileştirmek amacıyla 

başka malzemeler takviye edilir. Katkı malzemeleri elyaf (fiber) ve dolgu (lifler) 

şeklinde olabilir. Bu iki takviye sisteminin arasında kesin bir sınır olmamasına rağmen, 

şu ayrım yapılabilir: Elyaf takviye sistemi genellikle plastiklerin fiziksel özelliklerini 

iyileştirmek amacı ile uygulanan pahalı bir sistemdir. Bu nedenle elde edilen 

iyileştirme, malzemenin fiyat artışını telafi edeci düzeyde olmalıdır. Dolgu takviye 

sistemi ise genellikle plastiklerin maliyetini düşürmek amacıyla kullanılır. Mika, kil 

veya CaCO3 gibi mineral dolgu maddeleri, oluşan malzemenin ısı iletkenliğini arttırır, 

soğutma sırasında şekil değiştirmelerini azaltır ve kalıplama zamanını düşürür. Dolgu 

malzemeleri genellikle oluşan malzemenin mekanik özelliklerini, bilhassa çekme 

direncini azaltır. Mekanik özellikler ile dolgu miktarının artışı ters orantılıdır. Bu 

nedenle plastiklerin dirençlerini arttırmak için kuvvetlendirici denilen takviye sistemi 

kullanılır (65). 

 

Kuvvetlendirici (elyaf) ile dolgu sistemi arasındaki ikinci fark, takviye 

malzemesinin cinsine ve yapısına bağlıdır. Kuvvetlendirici olarak genellikle elyaf 

şeklinde cam, karbon ve aramid gibi bileşikler kullanılmaktadır. Dolgu malzemeleri ise 

lifli olan asbest, kağıt ve lifli olmayan mika, talk, kil, silikatlar, CaCO3 gibi 

bileşiklerdir. Dolgu malzemesinin iyi sonuç vermesi için mutlaka reçine içinde homojen 

olarak dağıtılması gerekir, bu da malzemenin tane büyüklüğünün çok küçük olmasına 

bağlıdır (Tablo 2-2) (65).  

 

Takviyeli termoplastiklerde kullanılan reçineler: 

 

Termoplastik reçineler ısıtılınca yumuşayan, soğutulunca sertleşen ve bu 

değişim sırasında fiziksel olarak etkilenmeyen reçinelerdir.  

 

Termoplastik reçine terimi genel bir tanım olup, çok geniş bir ürün grubunu 

içermektedir. Devamlı kullanım sıcaklıkları 60 °C ile 245 °C arasında değişebilen 

termoplastik reçine çeşitleri bulunmaktadır (Tablo 2-3). Bu özellik sayesinde çok geniş 

alanlarda amaca uygun farklı termoplastik reçine kullanmak mümkün olmaktadır. 
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Tablo 2-2: Genel özelliklerine göre plastik seçimi (65). 

Plastik cinsi Çekme direnci Darbe direnci Fiyatı Havaya direnci Kimyasal direnci Sertlik Sıcakta kullanım Suya direnci 

ABS 0 0 0 0 0 0 - 0 

Asetal  - 0 0 0 + 0 0 

Epoksi + - 0 0 0 + + - 

Etil Selülozik 0 0 0 0 - + - - 

Fenotik 0 - + 0 - + 0 0 

Florokarbon - + - + + - 0 + 

Melamin 0 - 0 - 0 + 0 0 

PCTFE 0 0 - 0 + 0 0 + 

PMMA + - 0 - 0 0 0 0 

Polamid 0 - - 0 0 0 0 - 

Poliimid + - - - + + + 0 

Polikarbo-nat 0 + 0 - 0 + 0 0 

Poliprop-ilen 0 - + 0 + 0 0 + 

Polistiren + - + + - + - 0 

Polisülfon + 0 - + + + 0 0 
(+): Kullanıma uygun  (-): Tavsiye edilmez    (0): Birçok halde yeterli 

 

 

 

 

Tablo 2-3: Takviyeli olarak kullanılan termoplastik reçinelerin başlıcaları. 

GENEL AMAÇLI                
TERMOPLASTİKLER 

YÜKSEK PERFORMASYONLU 
TERMOPLASTİKLER 

POM:Poliasetal (PoliOksiMetilen)       PSU :Polifülton 

PA :Polomid (Naylon 6,6-6,12) PES :Polieter Sülfon 

PP:Polipropiren  
(Homopolimer, Kopolimer) 

PPO :Polifenilen Oksit 

PC :Polikarbonat PPE :Polifenilen Eter 

PAR :Poliarilat PES :Polietilen Sülfür 

PS  :Polisriren (Antişok) PEI :Polieter İmid 

ABS :Akrilonitril Bütadien Stiren PEK :Polieter Keton 

SAN :Stiren Akrilo Nitril PEEK :Polieter Eter Keton 

SMA :Stiren Maleik Anhidrit PAI :Poliamid İmid 

PBT  :Polibütilen Terftalat PMMA :Polimetilmetakrilat 

PET  :Polietilen Terftalat  
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Akrilik reçinelerin darbeye karşı dirençleri bileşimlerine elastomerler ilave 

edilerek büyük oranda arttırılır. Elastomerler darbe karşısında enerjiyi absorbe edebilir, 

böylece akrilik reçinenin kırılmasını engellerler. Alternatif bir yöntem akrilik- elastomer 

kopolimerlerinin kullanılmasıdır. Bu tip kopolimer örnekleri metilmetakrilat-bütadin 

veya metilmetakrilat-bütadin stiren kopolimerleridir. Bunlar ticari ürünlerin bileşiminde 

bulunmaktadırlar (64). Bu şekilde oluşturulan protez kaide reçinesi, geleneksel ısıyla 

polimerize edilen akriliğe benzer ve aynı şekilde polimerize olur, ancak bu akriliklerin 

daha yüksek darbe dayanımı vardır. Hasta tarafından kazayla düşürülen protezin kırılma 

olasılığı daha azdır. Bununla birlikte bu akrilikler geleneksel materyale göre daha 

pahalıdırlar (68, 70, 71, 120, 121).  

 

Akrilik reçinelerin dişhekimliğinde kullanılmaya başlanmasından sonra görülen 

en önemli problemlerden biri olan kırılma sorununa bu akrilikler (high impact) büyük 

ölçüde çözüm getirmiştir. 

 

Karbon fiberlerle güçlendirme 

 

1994’ de Karacaer ve ark., 1993’ de Ateş de karbon fiberlerle PMMA dental 

kaide malzemelerine destekleme yapılabileceğini göstermiş ve bu desteklemenin 

kırılma dayanımını, elastiklik modülünü ve yorulma direncini arttırdığını bildirmişlerdir  

(27, 64, 122, 123). Pratikte ise karbon fiber içeren akrilik rezinlerde kırılma 

dayanımının fiber miktarı ile azalma eğiliminde olduğu saptanmıştır. Karbon fiberlerle 

desteklemenin plastikte görünüm bozukluğu yaptığı da eklenmiştir (64).  

 

Polietilen (UHMPE) fiberle güçlendirme 

 

PMMA dental kaide malzemesinin polietilen fiberle güçlendirilmesi 

mümkündür. Bu desteklemede (UHMPE) çok yüksek modülüslü polietilen fiberler 

kullanılmaktadır. Bu fiberlerin kullanılmasıyla, kırılma ve darbe direncinin arttığı 

saptanmıştır. Bunların yanında doğal renkleri, düşük yoğunlukları ve biyouyumları 

yüzünden birçok araştırmaya konu olmuş ve kullanılmışlardır. Darbe dayanımının 

artmasını sağlarlar, ancak esnekliği azaltırlar. Bu fiberler karbon fiberlere oranla estetik 

olup, akriliğin içinde fark edilmez, ancak çok parlak ışıkta görülebilirler (96, 124, 125). 
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Metal tozları ve fiberleri ile güçlendirme 

 

Çeşitli araştırmalarda metal toz ve fiberlerle PMMA’ a güçlendirme 

yapılabileceği bildirilmiştir. Kullanılan metaller alüminyum, gümüş, bakır ve krom-

kobalt karışımlarıdır. Bu metallerle desteklemede PMMA dental kaide malzemesinin 

mekanik özelliklerinin artmasının yanında, özellikle basma dayanımında ve termal 

iletkenliğinde artışlar görülmüştür (24, 123, 126, 127). 

 

Cam fibeler ile güçlendirme 

 

Solnit (26), Valittu ve Lassila (27, 123) cam fiberlerle PMMA dental kaide 

malzemesinin desteklenmesinin mümkün olduğunu belirtmişlerdir. 

Kullanılan cam fiber destekleri ile PMMA dental kaide malzemesinin mekanik 

özelliklerinde artış  olduğu bildirilmiştir.  

 

Bunların yanında cam fiber destekler, PMMA dental kaide malzemesinin 

estetiğini bozmamaktadır. 

 

Bu tür materyallerin ilavelerine ilişkin çalışma bulguları incelendiğinde elde 

edilen karmaşık sonuçlar, mekanik özellikleri arttırmak amacıyla rezinlere ilave edilen 

malzemenin boyutları, konsantrasyonları ve rezin tipinin sonuca etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

 

Polimetilmetakrilat (PMMA) dental kaide malzemesini güçlendirmek için 

geçmişten günümüze kadar birçok güçlendirme yöntemleri denenmiştir. Protez kaide 

materyali olarak kullanılan akrilik rezinlerin mekanik özelliklerini çeşitli fiberlerle 

kuvvetlendirme çalışmaları yapılmıştır. 

 

Bu çalışmalar sonucunda bazı avantajlar elde edilmesi yanında, yöntemlerin 

bazılarında dezavantajlar da görülmüştür. 
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1983’ de Ladizesky ve Ward (20), çok yüksek modüllü polietilen fiberlerin 

(UHMPE) yüzeylerini plazma ve kromik asit ile işleme tabi tutmuşlar, daha sonra fiber 

ile epoksi rezin arasındaki adezyonu incelemişlerdir. Araştırma sonucunda adezyonda 

artış sağlanmış ancak gerilme direncinde düşme izlenmiştir. 

 

1985’ de Yazdanie ve Mahood (86), karbon fiberle dirençlendirilen akrilik 

rezinlerin transvers direncini test etmişler ve fiber oranı ile elastikiyet modülü değeri 

arasında doğru bir orantı olduğunu görmüşlerdir. 

 

1989’ da Pourdeyhimi ve Wagner (24), eklem cerrahisinde kullanılan yüksek 

modülüslü implant ile düşük sertlikteki kemik arasında arayüz fazı oluşturan akrilik 

kemik simanlarını çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen fiberlerle (UHMWPE) 

güçlendirmişlerdir. %1 oranındaki fiber ilavesinde belirgin bir direnç artışı olduğunu 

ancak bu oranın üzerinde ilave bir gelişim olmadığını ifade etmişlerdir. 

 

1990’ da Malquarti ve ark. (128), yaptıkları klinik çalışmada karbon fiberle 

kuvvetlendirilmiş estetik kuron ve köprüler hazırlamışlar ve üç senelik bir süreç 

sonunda materyal etrafındaki çevre dokularda irritasyona rastlamadıklarını, ayrıca 

epoksi rezinin mekanik özelliklerinin de başarılı olduğunu bildirmişlerdir. 

 

1991’ de Andreopoulus ve ark. (13), polietilen fiberlerin yüzeylerini 

benzolperoksit ile işleme tabi tutmuşlar ve PMMA’ dan oluşturulan örneklere 

katmışlardır. Yapılan çekme gerilimi testleri sonucunda, işlem uygulanmamış polietilen 

fiberlerin ilavesi ile çekme gerilim dayanıklılığının düştüğü, işlem görmüş fiberli 

örneklerde ise dirençte hafif bir artış söz konusu olduğu ancak fiber oranının artmasıyla 

yine dayanıklılığın azaldığını bildirmişlerdir. 

 

Yine 1991’ de Solnit (26), silan uygulamalı ve uygulamasız cam fiberlerin 

PMMA’ ı kuvvetlendirme etkilerini incelemiştir. Tek tip otopolimerizan akrilik ile 

çalışmış ve silan uygulanmış fiberlerle desteklenmiş örneklerde, transvers dayanıklılık 

değerlerinin oldukça arttığını, ayrıca cam fiberlerin estetik olduğu ve görünen 

bölgelerde kullanılabileceğini rapor etmiştir. 
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Aynı yıl Larson ve ark. (122), üç farklı geçici kuron ve sabit protez akrilik rezini 

kullanarak, karbon grafit fiber takviyesiyle elde edilen örneklerde basma kuvveti 

uygulayarak, elastikiyet modülünü ölçmüşlerdir. Karbon grafit fiber içeren örneklerde 

elastikiyet modülünün önemli derecede arttığı ve estetiğin çok önemli olmadığı 

posterior dişlerde kullanılan geçici kuron rezinlerinde karbon grafit fiber ilavesinin 

oklüzal kuvvetlere dayanıklılığı arttırdığı sonucuna varmışlardır. 

 

1992’ de Gutteridge (12), çok yüksek modüllü polietilen fiberle 

kuvvetlendirilmiş PMMA örneklerine transvers bükülme, sertlik ve çarpma 

dayanıklılığı testleri uygulamıştır. Yapılan ölçümlerde fiber ilavesinin akrilik rezin 

örneklerin transvers bükülme ve sertliklerinin üzerine yararlı bir etkisi olmadığı, ancak 

çarpma dayanıklılığında artış sağladığı saptanmıştır. 

 

Yine 1992’ de Valittu ve Lassila (27), akrilik rezini yarım yuvarlak metal tel, 

cam, karbon, aramid fiberlerle desteklemişlerdir. Araştırma sonucunda kullanılan 

fiberlerin hiçbirinin kırılma direnci üzerinde metal teller kadar etkili olmadığı 

görülmüştür. Bunun yanı sıra sarı renkli aramid fiberlerin estetik açıdan kabul edilebilir 

olduğu gözlenmiştir.  

 

Aynı yıl Dixon ve Breeding (17), üç farklı protez kaide rezin örneklerini 

polietilen fiberlerle güçlendirerek transvers dayanıklıklarını ölçmüşlerdir. Çalışma 

sonucunda ısı ile polimerize olan farklı iki tip protez kaide rezininin transvers dirençleri 

büyük ölçüde artmazken, ışıkla polimerize olan protez kaide rezininin transvers 

direncinde bariz artış olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

1992’ de Ladizesky ve Chow (124), devamlı yüksek performanslı polietilen 

fiberlerle kuvvetlendirilen protez kaide rezin örneklerinde su emilimine, mekanik 

özelliklerine ve arayüz direncine etkisinin çok küçük olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

1992’ de Ladizesky ve Chow (21), alt ve üst çene protez kaidelerini devamlı 

yüksek performanslı polietilen fiberlerle kuvvetlendirmişlerdir. Kuvvetlendirilmiş 

kaidelerin mekanik özelliklerinin fiber ilavesiz protez kaidelerinden belirgin şekilde 

üstün olduğu sonucuna varmışlardır. 
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1994’ de Powell ve ark. (129), çelik tel ve kevlar fiber ile kuvvetlendirilen geçici 

restorasyonların birim sertliğini üç nokta yükleme testi ile ölçmüşlerdir. Tel ile 

desteklenmiş geçici restorasyonların  birim sertliği değerlerini kevlar fiberlilere nazaran 

daha fazla bildirmişlerdir. 

 

Aynı yıl Altieri ve ark. (130), 12 hastada yaptıkları klinik çalışmada tek diş 

eksikliklerini restore etmek için, devamlı polietilen fiberle kuvvetlendirilmiş kompozit 

köprüler dizayn etmişlerdir. Yapılan 14 restorasyonun beşinin hala kullanıldığını rapor 

etmişlerdir. 

 

Ladizesky ve ark. (22) 1994’ de örgülü polietilen fiber kullanarak protez 

kaidesini kuvvetlendirmişler ve örgülü fiber ilavesinin protez kaidelerinin esneme ve 

çarpma dirençlerini belirgin şekilde arttırdığını gözlemişler, ayrıca frenilumların 

zayıflatıcı etkisini de büyük ölçüde ortadan kaldırdığını bildirmişlerdir.  

 

Yine 1994’ de Viguie ve ark. (131), epoksi-karbon kompozit rezinlerin fiberle 

kuvvetlendirilmesine bağlı mekanik özellikleri incelemişlerdir. Kısa, tek yönlü uzun ve 

örgülü karbon fiberleri epoksi rezine ilave ederek barlar hazırlamışlardır. Yapılan üç 

nokta eğme testi sonucunda en iyi sonuçlar uzun ve tek yönlü fiberlerle hazırlanmış 

örneklerden alınmıştır.  

 

Aynı yıl Williamson ve ark. (96), mikrodalga enerjisi ile polimerize olan protez 

kaide rezinlerinin direnci üzerine polietilen fiber ilavesinin etkisini incelemişlerdir. 

Polietilen fiber ilavesinin mikrodalga kaide rezininin transvers direncini düşürdüğünü, 

bükülme ve elastikiyet modülüsü özelliklerine de belirgin etki yapmadığını tespit 

etmişlerdir. 

 

Protez kaidesi yapımında kullanılan akrilik rezinlerin insan organizması gibi 

duyarlı bir yapıya iyi hizmet edebilmesi için bazı özellikler açısından mükemmellik 

taşımaları gerekir (7). 
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Akrilik rezinlerin estetik, uygulama ve tamir kolaylığı gibi olumlu özellikleri 

mevcuttur. Bazı zayıf mekanik özellikleri ise dezavantaj olarak değerlendirilir (8). 

Polimetilmetakrilatın özellikle transvers, çarpma ve yorulma dayanımının düşük olması 

sorunlara sebep olur (9-12). 

 

Son yıllarda bu negatif özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla 

polimetilmetakrilata cam, karbon, polipropilen ve polietilen fiberleri ilave edilerek 

güçlendirilmiş akrilik rezinler üretilmiştir. Bu tip rezinler, klasik rezinlere göre çok 

yüksek çarpma, basma, transvers ve yorulma dayanımına sahiptir. Bu amaçla akrilik 

rezinlerin bazı mekanik özelliklerinin irdelenmesi gerekir (12, 13, 15-18, 20-27). 

 

PROTEZ KAiDESi YAPIMINDA KULLANILAN ALTERNATiF POLiMERLER  

 

Akrilik polimerlere veya modifiye akriliklere en büyük alternatif polikarbonatlar 

veya bazı vinil polimerlerdir. Jel halindedirler ve ısıtılıp kalıba enjekte edilmeleri 

gerekir. Konvansiyonel akriliğe göre daha pahalı bir donanım gerektirir. Bu materyaller 

akrilik alerjisi olan hastalarda veya darbe dayanımı gerektiren durumlarda kullanılır 

(67). 

 

Hızlı Kaynatma Akrilikleri: Bunlar hibrit akriliklerdir. Bu protez kaide reçineleri 

geleneksel materyaller gibidir, ancak farklı başlatıcı sistem içerir. Başlatıcı hem 

kimyasal, hem de ısıyla aktive olan başlatıcılardan formüle edilmiştir ve kaynar suda 20 

dakikada elde edilmelerini sağlar. Bu da konvansiyonel metoda göre daha hızlıdır, 

ancak kalın kaide kısımlarında yüksek düzeyde porozite içermesi problemi vardır. 

Ayrıca kısa süreli ısıtma daha yüksek düzeyde artık monomere neden olur, bu 

konvansiyonel yönteme göre 3-4 kat daha fazladır.  

 

Hidrofilik Poliakrilat: Polihidroksietilmetakrilat protez kaide materyali ve yumuşak 

astarlama materyali olarak kullanılmıştır. Hidrofilik reçinenin monomeri metil grubun 

yerine hidroksietil grubu içerir. Monomer, protez kaidesi elde etmek için metil 

metakrilatla kopolimerize edilir.  
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Protez kaide maddesinin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Akrilik 

malzemeler geniş kullanım alanlarına sahip olmalarının yanında, istenilen bazı 

özellikleri de sağlamaktadır.  İdeal kaide maddesinde bulunması gereken özellikler 

şunlardır (28, 43, 45, 50, 52, 54, 56, 59, 67, 68, 71, 77, 132-136): 

 

1. Ağız dokularının doğal yapısını taklit edebilmelidir.  

2. Ağız dokuları için toksik, alerjik, irritan olmamalı ve artık monomer miktarı 

minimum olmalıdır. 

3. Çiğneme basınçları karşısında yeterli dayanıklılığa sahip olmalıdır. Yüksek 

yorulma, çarpma direnci, yüksek elastiklik modülü ve oransal limite sahip olmalıdır. 

4. Ağızda ve dışarıda boyutsal stabilitesi değişmemelidir. 

5. Yeterli derecede sert ve aşınmaya dirençli olmalıdır. 

6. Ağız sıvılarından etkilenmemeli, düşük sıvı emilimi düşük olmalıdır. 

7. Yüksek ısı iletkenliği olmalıdır. 

8. Isısal özellikleri ağız ortamının maruz kalacağı etkenlere uygun olmalıdır. 

9. Tadı ve kokusu olmamalıdır. 

10.  Kimyasal maddeler karşısında çözünmemelidir. 

11.  Doğal görünüme sahip olmalı ve görünümünü uzun süre korumalıdır, rengi 

değişmemelidir. 

12.  Metal, porselen ve diğer plastiklerle yeterli bağlanabilme özelliği göstermelidir. 

13.  Yapımı ve tamiri az ekipmanla ve kolay olmalı, bu işlemler sırasında büzülme 

göstermemelidir. 

14.  Protezin hafif olması için, kaide maddesinin özgül ağırlığının düşük olmalıdır. 

15.  Gıdaların ve temizleme maddelerinin aşındırıcı etkisine karşı yeterli dirence 

sahip olmalıdır. 

16.  Radyoopak olmalıdır. 

17.  Kolay temizlenebilmelidir. 

18.  Ekonomik olmalıdır. 

 

Günümüzde kullanılan ve bu özelliklerin en çoğuna sahip rezin 

polimetilmetakrilattır. Polimetilmetakrilatın dayanıklılığı ve fiziksel özellikleri ile renk 

ve optik özellikleri yeterlidir. Ayrıca normal şartlarda steril bir malzemedir. En büyük 

avantajı ise kolay işlenebilmesidir. 
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2.2.1. Dental Protez Kaide Rezinlerinin Fiziksel Özellikleri 

  

Protezin hasta ağzına uyumu en önemli konulardan biridir. Bir rezinden 

beklenen en önemli özelliklerden biri stabilitedir. Hazırlanma aşamasında ya da ağızda 

fonksiyon sırasında, protez kaide maddesinde meydana gelen herhangi bir boyutsal 

değişim son derece önemlidir.  

 

Rezinde boyutsal değişim (distorsiyon) meydana getiren sebepler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (67, 76): 

 

Polimerizasyon derecesi 

 

Metilmetakrilat monomeri polimerleştiği zaman, yoğunluğu 0,94 gr/cm3’ ten 

1,19 gr/cm3’ e yükselir. Bu değişim hacimde de %21 değişikliğe sebep olur. Bu olay 

kontrol edilemezse, damak bölgesinde bozukluklar meydana gelebilir. Rezin soğuma 

sırasında protezin kalın olduğu bölgeye doğru büzülür ve ölçü stabilitesi sağlanamaz 

(66, 76). 

 

Porozite 

 

Protez kaide malzemelerinde porozitenin bir çok sebebi olabilir. Yüzeyde 

meydana gelen porozite, yüzeyi temizlemeyi çok güçleştirir, iyi cila tutmayan, 

temizlenmesi zor, görünümü kötü bir yapıya sebep olur (77). 

 

Su emilimi (Absorbsiyon) (Water Sorption) 

 

Akriliğin su absorbsiyonu protezin boyutsal değişimine neden olur. Bu proses 

dönüşümlüdür (7). Akrilik birbiri ardına suda bekletilip, kurutulduğunda oluşan 

genleşme ve büzülmeler incelenerek, boyutsal değişim gözlenebilir (54, 56, 92, 137). 

Ağız ortamından çıkarılan protez açık havada kuru bir yerde bırakılırsa, bünyesine 
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aldığı suyu dışarı salar ve büzülmeye uğrar. Bu nedenle protezin kullanılmadığı 

durumlarda, nemli ortamda bırakılması istenir. 

 

Değişik plastiklerin karakteristik su emilim değerleri vardır fakat, katkı 

maddeleriyle modifiye edilen aynı tip protez kaide rezinleri bile farklı su emilim 

değerleri gösterirler. 24 saatteki su emilim miktarında, test örneğinin kalınlığı ve 

polimerin tipi çok etkilidir (54, 56, 101, 137). 

 

Su emilimi, rezin moleküllerinin polar özelliklerine bağlıdır. Bununla beraber 

mekanizma, difüzyon kanunlarına göre, su moleküllerinin difüzyonu ile açıklanabilir 

(56). Su emiliminin kinetiğinde su emilim dengesi ve difüzyon katsayısı olarak ifade 

edilen iki önemli parametre söz konusudur. Tipik ısı ile polimerize olan protez akrilik 

rezinlerinin  difüzyon katsayısı 37 ºC’ de (99 ºF) D= 1,08x10-12 m2/sn’ dir.  

 

Difüzyonun, rezin moleküllerini hafif bir kuvvetle birbirlerinden uzaklaşmaya 

zorladığı sanılmaktadır. Bir başka deyişle; su molekülleri, rezin molekülleri arasına 

penetre olarak molekülleri birbirinden uzaklaştırır ve bu sebeple boyutlarda bir 

genişleme olur (54, 56, 95, 138). Bu bakımdan su, akrilikteki streslerin rahatlamasına 

yardımcı olur (56). Difüzyon katsayısı için verilen değerlerden anlaşılabileceği gibi, 

emilen suyun miktarı düzenli doygunlukta bile küçüktür. Bu da polar grupların sayısıyla 

belirlenir. Su emilimine bağlı her %1’ lik ağırlık artışında, rezinin lineer olarak %0,23 

oranında genişlediği sanılmaktadır (56). Bu durumda düşük difüzyon katsayısına sahip 

rezinlerin doygunluğa ulaşması için zaman gerekmektedir, ancak bu rezinin kalınlığına 

da  bağlıdır. Suyun difüzyonu ile rezin makromolekülleri birbirinden ayrılmaya 

zorlanarak, daha hareketli hale gelirler.  

 

Stresleri giderilmiş akrilik rezinlerin su emilimine bağlı olarak oluşan boyut 

artışları polimerizasyon büzülmelerine eşittir (56, 95, 137, 138). 

 

12 no’ lu ADA spesifikasyonuna göre su emilimi, emilen suyun birim yüzey 

alanına düşen ağırlık miktarı olarak mg/cm2 biriminde hesaplanır.  Polimetilmetakrilatın 

su absorbsiyon oranı 0,69 gr/cm2’ dir (66, 77). 
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Çözünürlük (Water Solubility) 

 

Protez kaide rezini (akrilik) çözücülerin çoğunda çözünürken, ağız sıvılarında 

hemen hemen hiç çözünmez. Normal olarak 0,04 mg/cm2’ lik bir kayıp, klinik açıdan 

akrilik rezinler için önemli değildir (76). 

 

PMMA son derece şeffaf bir malzemedir. Dalga boyu 0,25 µm olan ultraviyole 

ışığı geçirebilir. Son derece stabildir, ultraviyole ışıkta renk kaybetmez. Isıya karşı da 

stabildir, 125 °C’ de yumuşar ve bir termoplastik gibi davranır (58, 64, 66). 18-20 

knoop sertlik numarasına sahip sert bir malzemedir. Çekme dayanımı 59 MPa’ dır. 

Darbe dayanımı sıcaklığa göre incelendiğinde, dental kaide malzemesi olarak kullanılan 

PMMA, diğer plastik malzemelere göre değişiklik göstermez (Tablo 2-4) (28). 

 

Toksik ve alerjik reaksiyonlar yapabileceği bilinmektedir. Teorik olarak 

kimyasal irritasyon; polimer, artık monomer, benzoil peroksit, hidrokinon, boya 

maddeleri veya kaide maddesi bileşenlerinin çevre ile reaksiyonu sonunda meydana 

gelen ürünlerden kaynaklanabilir. Bu ürünlerden biri formaldehittir. Formaldehit birkaç 

şekilde meydana gelebilir. Kendi kendine polimerize olan (soğuk) akrilik rezinler, ısı ile 

polimerize olan (sıcak) akrilik rezinlere göre daha fazla formaldehit oluştururlar.  

 

Polimer:monomer oranını arttırmak yoluyla, soğuk akriliklerin oluşturduğu 

formaldehit miktarı azaltılabilir. 
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Tablo 2-4: PMMA dental kaide maddesinin çeşitli özellikleri (58, 64). 

Çekme dayanımı 48,3-70 MPa 

Basma dayanımı 75,9 Mpa 

Uzama 1-2 % 

Elastiklik modülü 3,8x103 MPa 

Orantı sınırı 26,2 Mpa 

Çarpma dayanımı 0,001 kg 

Transvers bükülme 

                                   3500 gr 

                                   5000 gr 

 

20 

40 

mm 

Transvers dayanıklılık 60000 gr 

KHN 

                                    Kuru 

                                    Yaş 

 

17 

16 

kg/mm2 

Isı iletkenliği 57x10-4 
kal/sn/km2    

(C/cm) 

Isısal genleşme katsayısı 8,1x106 ºC 

Kaynatmada distorsiyon ısısı 71-91 ºC 

Yoğunluk  1,16-1,18 G-gr/cm3 

Polimerizasyon büzülmesi 6 (3:1 oranda) 

Su emme 0,69 mg/cm2 

Suda çözünürlük 0,02  
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2.3. MEKANİK ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN TEST 
METOTLARI 

 

Polimerik maddelerin en önemli yanı, doğal ürünler yerine kullanılmalarını 

sağlayan, mekanik özellikleridir. Kırılganlık, yumuşaklık ve sertlik gibi mekanik 

özellikler gösterirler. Dış etkenlere karşı metal, porselen gibi malzemelere göre daha 

dirençlidirler (64). 

 

Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerinin incelenmesinde sıkça kullanılan 

terimler şu şekilde özetlenebilir: 

 

Bir maddeye dışarıdan bir kuvvet uygulandığında; kütle içerisinde, uygulanan 

kuvvetin yönüne ters fakat şiddetine eşit bir reaksiyon kuvveti oluşur. Madde üzerine 

uygulanan bu dış kuvvete “yük” denir (71). 

 

Madde içerisinde oluşan iç kuvvetin, kütlenin birim alanına oranına “gerilim” 

denir. Birim alana düşen kuvvet olarak tanımlanır (54, 71). 

 

Mevcut gerilim karşısında deformasyon söz konusudur. Birim uzunluktaki 

değişim uzunluğuna “gerilme” denir (59, 71). 

 

Bir maddeyi kırabilmek için gereken maksimum gerilime “dayanıklılık 

(strenght)” denir. Baskın gerilim cinsine göre dayanıklılık; basma, çekme, makaslama 

dayanıklılığı gibi çeşitlere ayrılır (59, 71). 
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Çekme gerilimi (Tensile Stress) 

 

Çekme gerilimi kütleyi germek veya uzatmak isteyen yükün yarattığı 

deformasyona karşı gösterdiği kuvvettir. Polimetilmetakrilatın çekme dayanımı 48,3-

61,2 MN/m2’ dir (54, 59, 71). Tam ve bölümlü protezler için polimetilmetakrilatın 

çekme dayanımı genellikle yeterlidir ancak, bu protezlerin kırılmayacağı anlamına 

gelmez. Kırıklar genellikle kaza sonucu düşürme, yüksek gerilim alanlarının olduğu 

hatalı yapımlar ve düşük şiddette gerilim sikluslarının sebep olduğu esneme 

yorgunlukları sonucu meydana gelir.  

 

Basma gerilimi (Compressive Stress) 

 

Materyali sıkıştırmaya veya kısaltmaya çalışan yük karşısında, materyalde buna 

karşı çıkan iç kuvvetlere, basma (sıkıştırma) gerilimi denir. Polimetilmetakrilatın basma 

gerilimi değeri 75,9 MN/m2’ dir (59, 71). 

 

Makaslama gerilimi (Shear Stress) 

Çevirme hareketine veya bir kütleyi diğerinin üzerinde kaydırmaya çalışan 

gerilime, makaslama gerilimi denir. Polimetilmetakrilatın makaslama gerilimi değeri 

122 MPa’ dır (54, 71). 

 

Elastiklik modülü (Young Modülü) 

 

Materyalin elastisitesi; elastiklik modülü veya Young modülü olarak bilinir. 

Elastiklik modülü; gerilimin gerilmeye oranıdır. Gerilime karşı oluşan gerilme ne kadar 

küçükse, modülüsün değeri o kadar büyüktür. Polimetilmetakrilatın elastiklik modülü 

3,8x103 MN/m2’ dir (54, 59, 71). 
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Orantı sınır (Proportional Limit) 

 

Gerilim ve gerilmenin orantılı olduğu en yüksek gerilimdir. Orantı sınırının 

yüksek olması, daimi deformasyonun başlaması için daha fazla stress gerektirir. Kaide 

materyalleri çiğneme sırasında oluşacak gerilimlerde daimi deformasyon göstermeyecek 

kadar yeterli orantı sınırına sahip olmalıdır. Polimetilmetakrilatın orantı sınırı 26,2 

MN/m2’ dir (54, 59). 

 

Sertlik (Hardness) 

 

Genel anlamda materyalin sertliği, çizilme ve aşınma direnci ile ilgilidir. 

Dayanıklılık, orantı sınır, çekilebilirlik, dövülebilirlik, aşınma ve kesilmeye dayanıklılık 

gibi özellikler materyalin sertliğini etkiler. PMMA 18-21 kg/mm2 knoop sertlik 

numarasına sahip, sert bir malzemedir (54, 59). 

 

Uzama (Elongation) 

 

Plastiğin sertliğinin dirence bağlı belirleyicisidir. Polimetilmetakrilatın uzama 

değeri %1-2’ dir (54). 

 

Çarpma dayanıklılığı (Impact Strenght) 

 

Çarpma ile materyali kırmak için gereken enerjiye, çarpma direnci denir. Ölçüm 

için genellikle yaylı sarkaç sisteminden oluşan Charpy testi kullanılır. Yayların kırılma 

olan ve olmayan anlardaki boyları ile çarpma direnci hesaplanır. Polimetilmetakrilat 

kaza sonucu kırılmalara dayanıklı olmalıdır. Plastikleştirici ajan ilavesi çarpma 

direncini arttırır ancak, sertlik, orantı sınırı, elastiklik modülü ve sıkıştırma direnci 

değerlerinin azalmasına neden olur. Polimetilmetakrilatın çarpma değeri 0,001 kg’ dır 

(54, 59, 71). 

 

PMMA dental kaide maddesinin çarpma dayanımı sıcaklığa göre değişmez. 

Selüloz asetat ve naylon ile karşılaştırılması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir (64).  
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Yorulma dayanıklılığı (Fatique Strength) 

 

Belirli bir gerilimde materyale gelen kuvvetlerin, materyalin zayıflaması veya 

kırılmasından önceki devir sayısı, yorulma direncini gösterir. Protezler çiğneme 

sırasında küçük ancak çok sayıda gerilime maruz kalırlar (56, 63).  

 

Akrilik rezinlerin yapılarında derin çizik, çentik veya çatlaklar varsa, bunlara 

hassasiyet gösterirler. Bu tip yapısal zayıflıkların varlığında, kırılmaya eğilimleri artar. 

Protezlerde oluşan kırılmalar, travmanın yanı sıra zaman içinde kullanma periyoduna 

bağlı olarak gelen streslere karşı protezin gösterdiği dirençte oluşan kayıp, yani 

materyalin yorulması ile de meydana gelebilir (63, 86, 113, 139). 

 

Çiğneme basınçları altında akrilik rezin protez kaideleri yılda yaklaşık 500000 

eğilmeye maruz kalmaktadır. Bu da protez kaidesinde materyal yorgunluğuna ve 

deformasyonlara yol açar, dolayısıyla kaidede uyumsuzluklar ve desteksiz kalma 

sonucu kırılmalar meydana gelebilir (63, 139). 

 

Polimetilmetakrilatın yorulma dayanıklılığı değeri 17,2 MPa’ lık devir altında 

1,5x106’ dır (54, 59, 71). 

 

Transvers Bükülme (Transvers Deflection) 

 

Protez kaide rezinlerinin değerlendirilmesinde transvers dayanıklılığın 

ölçülmesi, gerilme ve baskı dirençlerinden daha fazla kullanılır, çünkü bu test, ağızda 

proteze uygulanan yükün tipine daha yakındır. Transvers dayanıklılık, 50 mm aralıklı 

metal silindirler üzerine yerleştirilen 65x10x2,5 mm’ lik akrilik rezin şeridin (bant) 

merkezinde bir hat boyunca uygulanan kopma yüküyle belirlenir. Bu işlemde 3500 g ve 

5000 g’ lık yüklerde akrilik rezin örneğin ortasında oluşan bükülme (deflection) miktarı 

milimetre cinsinden kaydedilir. Buna transvers bükülme denir (54, 101). Gerilme ve 

sıkıştırma direnci kombinasyonudur ve orantı sınır ile elastiklik modülü ölçümlerinin 

bazı elemanlarını da içerir. Polimetilmetakrilatın transvers bükülme değerleri 3500 gr 

altında 2 mm, 5000 gr altında 4 mm’ dir (54, 59, 71). Transvers testlerde elastiklik 

modülü çok önemlidir. 37 ºC’ de elastiklik modülüsü değerleri; suda bekletilmiş 
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konvansiyonel akrilik rezin için 2500 Mpa (360000 psi), otopolimerizan akrilik rezin 

için 2200 Mpa (320000 psi)’ dir (54, 59). 

 

Boyutsal Stabilite (Dimensional Stability) 

 

Akrilik rezin protez kaidelerinin boyutsal stabilite ve doku uyumları, hasta 

memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Protezin yapım işlemleri sırasındaki hatalar, 

çeşitli akrilik kaidelerin orijinal doku uyumu ve boyutsal stabiliteleri üzerinde çok 

etkilidir (54, 98, 102). 

 

Protez kaide materyallerinde görülen boyutsal değişiklikler; polimerizasyon 

büzülmesi, termal büzülme ve muflanın açılması sırasında serbest kalan gerilimle 

birlikte ortaya çıkan gerinim olarak bilinen üç aşamanın kombinasyonu şeklinde ortaya 

çıkar (105). 

 

Metilmetakrilat monomeri polimerize edildiğinde, yoğunluğu 0,94 g/cm3’ ten, 

1,19 g/cm3’ e değişir. Yoğunluktaki bu değişiklik sonucu %21’ lik bir hacimsel 

büzülme beklenir ki, bu olay “polimerizasyon büzülmesi” (polymerization shrinkage) 

olarak adlandırılır (56). Konvansiyonel ısı ile polimerize olan toz-likit akrilik rezinler 

bilinen toz-likit oranında karıştırıldığında, akrilik hamurunun 1/3’ ünden daha fazlası 

likit olacağından, sonuçta %6-8 oranında serbest hacimsel büzülme (free volumetric 

shrinkage) söz konusudur. Polimerizasyon büzülmesine bağlı serbest hacimsel büzülme, 

tüm kaide rezinlerinde tespit edilen lineer büzülmeye çok az katkıda bulunur. Lineer 

büzülme değerleri, mum yapı halindeki bir protezin 2. molar dişlerinin oklüzal yüzleri 

üzerinde işaretlenen referans noktalar arasındaki mesafenin ölçülmesiyle veya 

modeldeki kret tepelerinde işaretlenen benzer noktalar arasındaki uzaklığın 

ölçülmesiyle elde edilir. Protez akriliğe dönüştürüldükten sonra benzer bir ölçüm 

polimerize edilmiş protezde yapılır. Polimerizasyon öncesi ve sonrası ölçümler 

arasındaki negatif fark, “linner büzülme” olarak ölçülür. Bu durumda daha önce 

belirtilen hacimsel büzülmeye dayanarak, bir akrilik rezin protez kaidesinde %2’ den 

daha fazla bir lineer büzülmeden söz edilebilir (54, 56). 
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Rezinin kalıplama sıcaklığından oda sıcaklığına soğutulması nedeniyle oluşan 

boyut değişikliğine “termal büzülme” denir (54, 85). Soğutma sırasında yumuşak 

kıvamdaki rezin, mufla içinde camsı ve daha sert bir yapıya doğru ilerler. Bu sırada 

ölçülen sıcaklığa “camsı geçiş ısısı” (glass transition temperature) denir. Akrilik kaide, 

alçı modele bağlı olarak bu geçiş sıcaklığından daha aşağıda bir sıcaklıkta büzülür. 

Geçiş sıcaklığının altında oluşan ve rezinin kompozisyonuna bağlı olarak değişen 

termal büzülme polimerizasyon büzülmesine benzer bir davranış içindedir (54, 85, 105). 

 

Oluşan bu büzülmelere bir de polimerize olmuş protez mufladan ve alçı 

modelden çıkarılırken ortaya çıkan gerilim ve gerinim kombinasyonu eklenmelidir 

(105). 

 

Polimerizasyonun bir noktasından sonra akrilik rezin katı hale ulaşır ve sonuçta 

rezin içinde oluşan büzülme ile birlikte artık gerilimler (residual stresses) oluşur (54). 

Artık gerilimler protezin yapım işlemleri boyunca oluşan, birbirleriyle ilişkili 

fenomenlerden kaynaklanırlar. Değişen koşullarda rezinin mekanik, fiziksel özellikleri 

ve boyutsal stabilitesi üzerinde etkilidirler. Bu gerilimler, akrilik protezin suda 

bekletilmesi ile rahatlatılabilir (54, 56). Bu yüzden mufladan çıkan protez, hastaya 

uygulanmadan önce suda bekletilmelidir. Suda bekletilme sırasında lineer büzülmeye 

benzer bir lineer genişleme oluşarak, büzülme bir miktar kompanse edilmiş olur (54, 56, 

103, 140). İdeal bir akrilik rezin polimerizasyon büzülmesi göstermemelidir, fakat 

günümüzde hala bu gereklilik yerine getirilememiştir (54). Boyutsal stabilitenin 

kontrolü için polimerizasyon yöntemlerinin ve rezin materyallerinin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar, bazı çözümleri de beraberinde getirecektir (103). 

 

Artık Monomer 

 

Akrilik rezin protez kaidelerinin altında sıklıkla görülen doku enflamasyonları, 

primer irritasyonlardan veya daha önceki hassasiyeti takiben oluşan bir alerjik 

reaksiyondan kaynaklanabilirler. Primer kimyasal irritasyonun artık monomer, fazla 

miktarda benzoil peroksit, hidrokinon veya pigmentlerin etkisi ile oluştuğu 

bilinmektedir (56, 91). Bunların içinde en etkin rolü, artık monomerin oynadığı kesin 

bir bulgudur (91, 100, 115, 117, 118, 141-143). 
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Artık monomer oluşumu polimerizasyon olayında polimer moleküllerinin 

oluşumu ile ilgilidir. Reaksiyon sonunda polimerleşmemiş monomer moleküllerine; 

artık monomer denir. Eğer polimerleştirme fazı yönlendirilir ve kontrol edilebilirse, 

artık monomer oranı kontrol edilebilir ve azaltılabilir. 

 

Polimerize edilmiş akrilik rezin kaidelerde artık monomer miktarının azaltılması 

için toz-likit miktarına dikkat edilmesi, çok düşük ısıda ya da çok kısa sürede 

polimerizasyon yapılmasından kaçınılması, polimerizasyon derecesinin yüksek olması 

gerekir (91, 117, 118). 

 

Değişik yöntemlerle hazırlanan polimetilmetakrilat protez kaide plaklarında 

artık monomer tespiti için çeşitli analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar; infrared 

spektrofotometri, halojenasyon, gaz kromatografi, gaz-likit kromatografi ve yüksek 

basınç sıvı kromatografi yöntemleridir (91, 100, 115, 118, 141, 143). Rezinin suda 

bekletilmesi sonucu suya geçen artık monomerin ultraviyole spektroskopisi ile tespit 

edilmesi de mümkündür. 

 

2.3.1. Sertlik Ölçme Deneyi 

 

Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun 

başlıca sebebi, deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip 

etmesidir. Diğer avantajı ise, bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri 

arasında paralel bir ilişkinin bulunmasıdır.  

 

Sertlik izafi bir ölçü olup sürtünmeye, çizmeye, kesmeye ve plastik 

deformasyona karşı direnç olarak tarif edilir. Laboratuarlarda özel cihazlarla yapılan 

setlik ölçümlerindeki değer, malzemenin plastik deformasyona karşı gösterdiği 

dirençtir. 
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Sertlik ölçme genellikle, konik veya küresel standard bir ucun malzemeye 

batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Uygun olarak 

seçilen sert uç, tatbik edilen bir yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde 

bir iz bırakacaktır. Genel deyimle malzemenin sertliği, bu izin büyüklüğü ile ters 

orantılıdır.  

 

Bugün laboratuarlarda uygulanan sertlik ölçme yöntemleri şunlardır: 

• Brinell sertlik ölçme yöntemi,  

• Rockwell sertlik ölçme yöntemi,  

• Vickers sertlik ölçme yöntemi,  

• Mikro- sertlik deneyi.  

 

Sertlik ölçmeleri yapılırken kullanılan ölçme yöntemi ne olursa olsun, 

numunelerin üzerinde birkaç ölçme yapılıp ortalamasının alınması gerekir. Yapılan 

sertlik ölçümlerindeki değerler birbirinden çok farklı ise, farklı değer ortalamaya dahil 

edilmeyip bu farkın mevcudiyeti mutlaka belirtilmelidir.  

 

1. BRİNELL SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMİ: Bu ölçme, kalibrasyonu yapılmış bir 

cihaz kullanarak deneyi yapılacak malzemenin yüzeyine belirli bir yükün, belirli çaptaki 

sert malzemeden yapılmış bir bilya yardımıyla belirli süre uygulanmasından ve sonuç 

olarak meydana gelen izin çapının ölçülmesinden ibarettir.  

 

Standart deney şartlarında bilya çapı 10 mm, uygulanan yük 3000 kg, tatbik 

süresi 10-15 sn kadardır. Standard Brinell deneyinde kullanılan yükler 500, 1500 veya 

3000 kg’ dır. Yük, malzemeye yavaş yavaş artacak şekilde uygulanmalı, darbeli 

yüklemeler önlenmelidir. Ayrıca yükün numuneye dik gelecek şekilde uygulanmasına 

dikkat edilmelidir. Yükün uygulama süresi genellikle 10 -15 saniyedir. Meydana gelen 

izin çapı bilya çapının % 25' i ile %60' ı arasında olacak şekilde deney yükü seçilir. İz 

çapında böyle bir alt sınırın belirtilmesi gereklidir, çünkü iz çapı küçüldükçe, deneydeki 

hata oranı artar, iz çapının üst sınırı da, bazı deney cihazlarında ucun hareket miktarı ile 

sınırlanmıştır. Meydana gelen izin birbirine dik iki yönde çapı bölümlü büyüteç ile 

ölçülür ve Brinell sertlik değerini tayin ederken bu iki ölçmenin ortalaması kullanılır. İz 

çapı en az 0,02 mm' lik bir doğrulukta ölçülür. 
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2. ROCKWELL SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMİ: Rockwell sertlik değeri, malzeme 

üzerine, batıcı bir uç yardımıyla önce sabit belirli küçük bir yükle bastırıldığında 

meydana gelen izin dip kısmı başlangıç noktası alınarak, yük daha yüksek belirli bir 

derecere arttırılıp daha sonra tekrar önceki yüke dönülmek suretiyle, başlangıçtaki ize 

nazaran meydana gelen iz derinliğindeki net artışla ters orantılı bir sayıdır.  

 

Rockwell deneyi için kullanılan batıcı uçlar belirli çaplarda çelik bilyalarla, özel 

konik bir elmas uçtan ibarettir. Rockwell sertlik değerleri daima bir sembol harfle 

birlikte belirtilir ki bu sembol harf batıcı ucun tipini, kullanılan yükün miktarını ve 

kadran üzerinde okunacak bölümü belli eder. Bilye tipi batıcı uçlar, 1,588 mm (1/16 

inç), 3,175 mm u/8 inç,), 6,350 mm (1/4 inç) ve 12,700 mm (1/2 inç) çapında çelik 

bilyelerdir. Elmas batıcı uç ise 120 + 0,5° lik bir açı teşkil eden bir koni ile, tepe noktası 

0,2 mm yarı çapında bir küre parçasından ibarettir. Bilyelerin çapı normal değerden 

+0,0035 mm den fazla farklı olmamalıdır. Batıcı uç üzerinde toz, kir, gres ve tufal gibi 

yabancı maddeler bulunmamalıdır; bulunduğu takdirde sonuçlara etki eder. 

 

Rockwell sertlik deneyi için önce 10 kg' lık yük uygulanarak ilk yükleme yapılır. 

Bu suretle uç, malzeme üzerine oturur ve onu yerinde tutar. Siyah rakamlı bölüm 

üzerinde kadran sıfıra getirilir ve daha sonra büyük yük uygulanır. Bu büyük yük 

uygulanan toplam yük olup, derinlik ölçmesi sadece küçük yükten büyük yüke kadar 

artıştan ileri gelen derinlik artışına bağlıdır. Büyük yük uygulandıktan ve kaldırıldıktan 

sonra, standart işleme göre küçük yük hala uygulanır durumda iken, kadranın gösterdiği 

değer okunur. Batıcı uç olarak çelik bilye kullanıldığı zaman büyük yük 100 kg olarak 

alınır, fakat gerektiği zaman diğer yükler de kullanılır. Ucu küresel konik elmas uç 

kullanıldığı zaman büyük yük, genel olarak 150 kg’ dır. Batıcı uç sertliği ölçülecek 

yüzeye dik gelecek şekilde temas etmelidir. Rockwell sertliğinin tayini sırasında 

meydana getirilen iz, kenara çok yakın olmayacağı gibi iki iz de birbirine çok yakın 

bulunmamalıdır.  
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3. VİCKERS SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMİ: Vickers sertlik ölçme yöntemi, sertliği 

ölçülecek malzeme parçasının yüzeyine, tabanı kare olan piramit şeklindeki bir ucun 

belirli bir yük altında daldırılması ve yük kaldırıldıktan sonra meydana gelen izin 

köşegenlerinin ölçülmesinden ibarettir. 

 

Vickers sertlik değeri, piramit şeklindeki dalıcı ucun belirli bir yük altında ve 

belirli bir süre uygulanması ile malzeme yüzeyinde meydana getirdiği izin büyüklüğü 

ile ilgili bir değerdir. 

 

Meydana gelen iz, taban köşegeni (d) olan kare bir piramittir ve tepe açısı dalıcı 

ucun tepe açısının aynıdır (136°). Vickers sertlik değeri, kg olarak ifade edilen deney 

yükünün (mm²) olarak ifade edilen iz alanına bölümüdür.  

 

Vickers sertlik değeri işareti ile beraber bazen uygulanan yük ve yükün 

uygulama zamanını belirten sayısal işaretler de ilave edilir. Örneğin; VSD /30 /20, 30 

kg'lık yükün 20 saniye süre ile uygulanması sonucu elde edilen Vickers sertlik değerini 

gösterir. Deneyden sonra Vickers sertlik değerini bulmak için kare şeklindeki izin 

köşegenlerini hassas bir şekilde ölçmek gerekir. Bu ölçme, alete ilave edilmiş metalürji 

mikroskobu sayesinde yapılmaktadır. Numune üzerinde meydana getirilen izin 

görüntüsü mikroskop yardımıyla ölçme ekranına aktarılır. Ölçme ekranındaki hareketli 

iki cetvel yardımıyla köşegenlerin uzunlukları hassas bir şekilde ayrı ayrı ölçülüp 

ortalaması alınır.  

 

 Vickers sertliği ölçüsü, geniş çubuklardan saçlara kadar her ölçüde malzeme 

çeşidine uygulanabilir. Genel olarak numunelerin alt ve üst yüzeyleri, yük bindiği 

zaman numune hareket etmeyecek veya kaymayacak şekilde düz olmalıdır. Kalınlık 

olarak da, piramit dalıcı ucun, numunenin öbür yüzeyinde bir çıkıntı meydana 

getirmeyecek derecede kalın olması yeterlidir. 
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4. MİKROSERTLİK DENEYİ: Bu deney, özellikle çok küçük numunelerin sertliklerini 

ölçmede elverişlidir. Ayrıca, metalik alaşımlarda fazların sertliklerinin tespitinde, 

segregasyonların ve cam, porselen, metalik karbürler gibi çok sert ve kırılgan 

malzemelerin sertliklerini ölçmede de kullanılır. Deney malzemesinin sertliğine göre 

seçilen uygun yükler için, batıcı ucun malzemeye girdiği derinlik hiç bir zaman 1 

mikronu geçmez.  

 

Mikrosertlik aleti hassas bir alet olup kontrolü otomatiktir. Diğer sertlik ölçme 

aletlerinden farklı olan yanı, aletin komple metal mikroskobunu ihtiva etmesidir. 

Mikrosertlik deneyi için iki standart uç kullanılır. Birincisi 136º’ lik tabanı kare olan 

piramit uç yani vickers ucudur. Diğeri ise knoop ucu diye bilinen 172º’ lik piramit 

ucudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

2.3.2. Çekme Deneyi 

 

Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bilgilerini 

saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş 

çapta kullanılır. Çekme deneyi, standartlara göre hazırlanmış deney numunesinin tek 

eksende, belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Deney 

sırasında, standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında, 

aynı esnada numunenin uzaması da kaydedilir. Çekme deneyi sonucunda numunenin 

temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir: 

 

 

a. Elastisite modülü  

b. Elastik sınırı  

c. Rezilyans  

d. Akma gerilmesi  

e. Çekme dayanımı  

f. Tokluk  

g. % uzama  

h. % kesit daralması  

 

 

Çekme deneyine tabi tutulacak numunelerin şekil ve boyutları standartlarda 

belirtilmektedir. Deney sonuçlarının belirli bir standarda uyma zorunluğu vardır. 

Sonuçlar, numune boyut ve biçimine göre değişiklik arz edebilir. Numuneler iki 

kısımdan ibarettir. Bunlar; 

 

1) Numunenin baş kısımları : Yük tatbik edilmek için tutulan kısımlardır ve 

diğer bölgeye göre daha büyük boyutludur. 

2) Numunenin orta kısmı : Yük tatbik edildiğinde deformasyonun yer alması 

arzu edilen daha küçük boyutlu bölgedir. Deney sonuçları bu kısımda yapılan 

ölçümlerle tespit edilir. Numunenin bu kısmında, kesit ile uzunluk arasında belli bir 

ilişki vardır. 

 

d 0 = Numune Çapı  

d 2 = Basamak Kısmının Çapı = 1,2 d 0  

d 1 = Baş Kısmının Çapı = 1,75 d 0  

L v = İnceltilmiş Kısmın Çapı = L 0 + d 0  

L 0 = Ölçü Uzunluğu = 5 d 0  

L t = Toplam Uzunluk  

h = Basamak Kısmının Uzunluğu = d 0 

g = BaşKısmınınUzunluğu = d 0 + 5mm 



2.3.3. Basma Deneyi 

 

Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi 

de çekme deneyi makinelerinde yapılır. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler 

genellikle basma deneyi ile muayene edilir. Uygulamada basma kuvvetlerinin 

uygulandığı yerlerde kullanılan malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir.  

 

Basma deneyi ile de malzemelerin mekanik özellikleri tespit edilebilir. Basma 

deneyinin diğer bir avantajı da çok küçük numunelerin bile kullanılabilmesidir. Bu 

avantaj, bilhassa çok pahalı malzemelerle çalışıldığında veya çok az miktarda malzeme 

bulunduğu durumlarda çok faydalıdır.  

 

Basma numunelerinde, yuvarlak kesitli, kare veya dikdörtgen kesitli numuneler 

kullanılabilir. Basma numunelerinde önemli olan bir özellik, numunenin çapı (d0) ile 

yüksekliği (h0) arasındaki orandır. Bu oranın (h0 /d0) çok büyük olması, numunenin 

deney sırasında bükülmesine ve gerilmelerin numune üzerinde homojen olarak 

dağılmamasına sebep olur, dolayısıyla yanlış sonuçlar elde edilir. Bu sebeple pratikte 

üst limit olarak (h0 /d0) <10 oranı tavsiye edilir. Basma numunesinin yüksekliğinin çapa 

göre çok kısa olması da istenmez, alt limit olarakta (h0 /d0) >1,5 oranı tavsiye edilir. 

Numune boyutlarının (h0 /d0) <1,5 olması durumunda, numune ile numunenin basıldığı 

plakalar arasındaki sürtünme, deney sonuçlarını etkileyecek değerlere yükselir. Genel 

olarak, basma numunelerinde (h0 /d0) >2 oranı en fazla kullanılan orandır. Bununla 

beraber, farklı malzemeler için farklı (h0 /d0) oranı kullanılmaktadır. Metalik 

malzemeler için basma numunelerinde genellikle h0 /d0 = 2 oranı kullanılır. 

 

Basma deneyi, basma plakaları birbirine paralel olan bir makine ile 

yapıldığından numunelerin itina ile hazırlanmış olması gerekir. Basma numunelerinde 

yükün kullanıldığı alt ve üst yüzeyler numunenin düşey eksenine dik ve birbirine paralel 

olmalıdır.  

 

Basma deneyinde parçaların deformasyonu ve kırılması çeşitli şekilde olabilir. 

Sünek malzemeler, genellikle deney sırasında kırılmadan deforme olurlar ve şişme 
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göstererek yığılırlar. Gevrek malzemelerde kırılma, genellikle kayma ile numunenin iki 

parçaya ayrılması şeklinde olur. Yarıgevrek malzemelerin kırılması ise koni şeklinde 

olur.  

 

2.3.4. Kırılma Tokluğu Deneyi 

 

Malzemelerin gerilme altında iki veya daha fazla parçaya ayrılmasına kırılma 

denir. Kırılmanın karakteri malzemeden malzemeye değişir ve genellikle tatbik edilen 

gerilmeye, sıcaklığa ve deformasyon hızına bağlıdır. Kırılma başlıca iki safhadan 

oluşur. Birinci safha çatlak oluşumu, ikinci safha ise çatlağın ilerlemesidir. Yani 

kırılma, karakteri ne olursa olsun çatlak oluşumu + çatlağın ilerlemesi ile oluşur. 

Malzemelerin kırılması, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Malzemelerin kırılma öncesi 

durumuna ve kırılmaya sebep olan yükleme şartlarına bağlı olarak kırılma aşağıdaki 

şekilde sınıflandırılabilir: 

 

1. GEVREK KIRILMA: Çok az veya hiçbir plastik deformasyon bırakmadan 

malzemenin kırılmasına gevrek kırılma denir. Genellikle camlar, seramikler ve bazı 

metaller gevrek olarak kırılırlar. Birçok hallerde gevrek olarak kırılan malzemelerde, 

yalnız kırık yüzeyi civarında az miktarda plastik deformasyon meydana gelir.  

 

2. SÜNEK KIRILMA: Kırılma öncesi malzemede plastik deformasyon meydana gelirse 

bu tip karılmaya sünek kırılma denir. Sünek kırılmanın meydana gelebilmesi için 

cisimde belirli bir miktarda plastik deformasyonun da meydana gelmesi gerekir, çünkü 

sünek kırılmayı oluşturmak için plastik deformasyon gereklidir. Bu sebeple de sünek 

kırılmayı meydana getirmek için uygulanan gerilmenin, malzemede plastik 

deformasyonu sağlayacak seviyede olması gerekir.  

 

3. SÜRÜNME KIRILMASI: Yüksek sıcaklıklarda, sabit gerilme veya sabit yük altında 

malzemelerin sürünme deformasyonu sonucunda kırılmasına, sürünme kırılması denir. 

Makroskopik açıdan bakıldığında, sürünme kırılması malzemede plastik deformasyon 

sonucunda oluşur, bu sebeple sünek kırılmaya benzer. Mikroskopik açıdan ise, sürünme 

kırılması, düşük sıcaklıklarda meydana gelen sünek kırılmadan farklıdır. 
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4. YORULMA KIRILMASI: Malzemeler elastik limit veya çekme dayanımı altındaki 

alternatif yükler altında kaldıklarında, zamanla kırılma gösterirler, bu olaya yorulma 

kırılması adı verilir. Yorulma kırılmaları genel olarak plastik deformasyon meydana 

gelmeden de olabilir. Bazen yorulma kırılmaları sünek kırılmalara benzerse de yorulma 

kırılmasında çatlak ilerlemesi sünek kırılmadan farklı olup, çatlak her bir yükleme 

periyodunda ancak belirli bir miktar ilerler. 

 

KIRILMA TİPLERİ: Mikroskopik açıdan incelendiğinde; malzemeyi meydana getiren 

bir tanenin kırılması, kristallografik düzlemler üzerinde veya kristallografik düzlemleri 

kesen atomlar arası bağın kopması yani atomlar arası kohezyon kuvvetinin sıfıra inmesi 

sonunda olur. Malzemelerin kırılması mikroskopik açıdan farklı şekilde, aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilir: 

 

a) Klivaj Kırılması: Kırılma, klivaj düzlemleri diye bilinen belirli kristallografik 

düzlemler boyunca meydana gelirse, klivaj kırılması adını alır. Klivaj düzlemleri en 

düşük yüzey enerjisine sahip düzlemlerdir. Bu tip kırılma, klivaj düzlemine dik normal 

gerilmelerin kritik bir değeri aşması ile klivaj düzlemine dik atom bağlarının 

koparılması sonucunda olur. Tek eksenli gerilme halinde çatlak çekme yönüne dik 

olarak ilerleme eğilimi gösterir, bu sebeple de klivaj kırılmaları düz bir görünüm 

gösterir. Çok taneli malzemelerde, klivaj düzlemlerinin oryantasyonu her tanede farklı 

olup, bir taneden diğer taneye geçildikçe çekme doğrultusuna dik olmayacaktır. 

Dolayısıyla bir tane boyutundan daha büyük mesafelerde klivaj kırılması düz görünüm 

göstermeyecektir, tane değiştikçe yön değiştirecektir. 

 

Malzemelerin gevrek kırılması, genellikle klivaj kırılması şeklinde olur. Klivaj 

kırılması granüler veya kristalin bir görünüşe sahiptir, çünkü bu tip kırılma her bir tane 

içerisindeki bir düzlemde meydana gelir. Klivaj kırılmasında genellikle tanelerin şekli 

bozulmaz ve yüzeyin görünüşü düzdür, kırılma yüzeyi ışığı çok iyi yansıtır ve parlak 

olarak görünür. 
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b) Kayma Kırılması: Kayma gerilmesinin kritik bir değeri aşması ile atom 

düzlemlerinin kayması sırasında atom bağlarının kopması suretiyle meydana gelir. 

Atom bağlarının kayma ile kopması sonucunda meydana gelen bu kırılma, bölgesel 

homojen olmayan plastik deformasyon işleminden ibarettir. Metalik malzemelerde 

plastik deformasyon, kaymaya karşı direnci az olan atom düzlemlerinin kayması ile 

meydana gelir. Bu düzlemlere kayma düzlemleri adı verilir. Metalik malzemelerde 

kayma çatlakları maksimum kayma gerilmesinin bulunduğu kısımlarda ilerleme eğilimi 

gösterir. Çatlağın takip ettiği yol yükleme şekline, iç gerilmeler meydana getiren 

faktörlere ve matriks yapısına bağlıdır. Bu tip kopma, çatlak ilerleyişi makroskopik 

olarak çekme yönüne dik olduğundan normal kopma veya kırık yüzeyi görünüşü lifi 

olduğundan lifi kırılma adını alır. Mikroskopik olarak, çatlak çekme ekseni ile 45°’ lik 

açı yapan düzlemlerde ilerleyerek kayma kırılmasını meydana getirmiştir. 

 

2.3.5. Yorulma Deneyi 

 

Bir çok malzeme kullanım esnasında tekrarlanan gerilmeler (yükler) altında 

çalışmaktadırlar. Tekrarlanan gerilmeler altında çalışan parçalarda, gerilmeler parçanın 

statik dayanımından küçük olmalarına rağmen, belirli bir tekrarlanma sayısı sonunda 

genellikle yüzeyde bir çatlama ve bunu takip eden kopma olayına neden olurlar. 

Yorulma adı verilen bu olay ilk defa 1850-1860 yılları arasında Wöhler tarafından 

incelenmiş ve teknoloji ilerledikçe mühendislik uygulamalarında daha fazla önem 

kazanmıştır.  

 

Yorulma olayına, parçaya sadece dışardan uygulanan mekanik kuvvetler değil, 

ısıl genleşme ve büzülmelerden doğan ısısal gerilmeler de neden olabilmektedir. 

Yorulma olayında çatlama genellikle yüzeydeki bir pürüzde, bir çentikte, bir çizikte, bir 

kılcal çatlakta veya ani kesit değişimlerinin olduğu yerde başlar. Çatlak oluşumu için 

genellikle şu üç ana faktör gereklidir:  

 

a. Yeterli derecede yüksek bir max. çekme gerilmesi,  

b. Uygulanan gerilmenin oldukça geniş değişimi veya dalgalanması,  

c. Uygulanan gerilmenin yeteri kadar büyük tekrarlanma sayısı.  
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Bu ana faktörlerin yanında çok sayıda, yanfaktörler de sayılabilir; örneğin yüzey 

kalitesi, korozyon, sıcaklık, aşırı yükleme, kalıcı iç gerilmeler, bileşik gerilmeler, 

gerilim konsantrasyonu, frekans, mikro yapı (tane boyutu, faz dağılımı, inklüzyonlar, 

vs.) gibi.  

 

Laboratuvarda, standart boyut ve belirli yüzey özelliğindeki numuneye, belirli 

türde sabit gerilmeler uygulanarak deney yapılır. Yorulma deneyi sonuçları, 

mühendislik uygulamalarında çekme deneyi sonuçları gibi kesin ve tam güvenilir 

şekilde kullanılamazlar. Yorulma deneyi sonuçları belirli koşullar için fikir verir ve 

benzer koşulların bulunabileceği parça dizaynında gerekli önlemlerin alınmasında 

yardımcı olur.  

 

Son yıllarda malzemenin yorulma özelliklerini elde edebilmek için, standart bir 

deney numunesi yerine, parçanın kendisi çalışma koşullarına benzer koşullarda deneye 

tabi tutulmaktadır. Böylece daha güvenilir sonuçlara varılmaktadır. 

 

2.3.6. Çentik Darbe Deneyi 

 

Çentik darbe deneyinde amaç, malzemenin bünyesinde muhtemelen bulunacak 

bir gerilim birikiminin darbe esnasında çentik tabanında suni olarak oluşturulup, 

malzemenin bu durumda dinamik zorlamalara karşı göstereceği direnci tayin etmektir.  

 

Çentikli bir numune zorlandığı zaman, çentiğin tabanına dik bir gerilim 

meydana gelir. Kırılmanın başlaması, bu gerilimin etkisi ile olur. Numunenin 

kırılabilmesi için bu dik (normal) gerilimin, kristalleri bir arada tutan veya kristallerin 

kaymasına karşı koyan kohezif dayanımdan fazla olması gerekir. Numune, plastik biçim 

değiştirmeğe fırsat bulamadan bu hal meydana gelirse, buna gevrek kırılma denir. 

Burada kırılan yüzey, düz bir ayrılma yüzeyidir. 

 

Deney esnasında, numune kırılmadan önce çoğu zaman plastik biçim değiştirme 

meydana gelir. Uygulanan kuvvet etkisi ile normal (dik) gerilime ilaveten, bununla 

yaklaşık olarak 45° farklı bir kayma gerilimi etki etmeye başlar. Kayma gerilimi, kayma 
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dayanımını (kritik kayma gerilimi) aştığı an, elastik (esnek) özellik sona erer ve plastik 

biçim değiştirme başlar. Bu durumda önce plastik biçim değiştirme, daha sonra kırılma 

meydana gelir. Buna sünek kırılma hali denir ve kırılma yüzeyi girintili çıkıntılı bir 

görünüştedir.   

 

Çentikli darbe deneyleri genellikle, iki türde yapılmaktadır; 

 

• Charpy Darbe Deneyi  

• İzod Darbe Deneyi  

 

İzod-charpy test cihazı ile farklı ağırlıktaki malzeme kullanılarak serbest 

düşürme yöntemiyle ne kadar enerji emdiği, birim alana ne kadar kuvvet 

uygulanabileceği bulunur. Bu sayede ani darbelere karşı farklı yönlerdeki davranışları 

hakkında ön bilgi edinilir. 

 

Darbe deneyinde, numunenin dinamik bir zorlama altında kırılması için gereken 

enerji miktarı tayin edilir. Bulunan değer, malzemenin darbe direnci (darbe 

mukavemeti) olarak tanımlanır. Ağırlığı G olan sarkaç, h yüksekliğine çıkarıldığında 

potansiyel enerjisi (Gxh) seviyesindedir. Sarkaç bu yükseklikten serbest bırakıldığında, 

düşey bir düzlem içinde hareket ederek numuneyi kırar ve aksi istikamette h1 

yüksekliğine kadar çıkar. Böylece, numunenin kırılmasından sonra sarkaçta kalan 

potansiyel enerji (Gxh1) seviyesinde demektir.  

 

Sarkacın, numune ile temas haline geldiği andaki potansiyel enerji ile numune 

kırıldıktan sonra sarkaçta kalan potansiyel enerji farkı, o numunenin kırılması için 

gereken enerjiyi başka bir deyimle, darbe direncini verir. Bu enerji aşağıdaki formülle 

de gösterilebilir:  

Kırılma enerjisi = G (h - h 1) = G.L. (cosβ - cosα)  

G = Sarkacın ağırlığı (kg)  

L = Sarkacın ağırlık merkezinin, sarkacın salınım merkezine uzaklığı (m),  

h = Sarkacın ağırlık merkezinin düşme yüksekliği (m),  

hı= Sarkacın ağırlık merkezinin çıkış yüksekliği (m),  

α = Düşme açısı (derece),  

β = Yükseliş açısı (derece),  
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Darbe direnci (kg-m) veya (kg-m/cm2) cinsinden ifade edilmektedir.  

 

Bu deney tamamen ampirik olduğu ve şartlar değiştikçe malzeme farklı özellik 

gösterdiği için numunelerin cihaza uygun bir şekilde yerleştirilmesi, doğru sonuç alma 

yönünden önemlidir. 

 

Deney esnasında sarkaç, daha önce tespit edilen potansiyel enerjiye sahip 

olabileceği bir yüksekliğe çıkarılır. Daha sonra numune, uygun bir şekilde yerleştirilir. 

Örneğin, en çok uygulanan Charpy deneyinde numune, mesnetlere tam yaslanacak 

şekilde ve çekicin salınım düzlemi ile çentiğin simetri düzlemi 0,5 mm içinde birbirine 

çakışacak şekilde yerleştirilir. Bu durum cihaza bağlı, yardımcı bir aletle sağlanabilir. 

Numune uygun şekilde yerleştirildikten sonra, okumaların yapıldığı kadranın göstergesi 

başlangıç durumuna getirilir ve sarkaç düzgün bir şekilde serbest bırakılır. Sonuç, 

deneyden sonra kadrandan okunur. 

 

Tablo 2-5’ de metakrilat, şok dirençli metakrilat ve polikarbonata ait test 

metotları ve değerleri görülmektedir. 

 

Tablo 2-5: ASTM test metotları ve değerleri: 

ÖZELLİKLER 
Test metodu 

ASTM 
Metrik birim Metakrilat 

Şok dirençli 

Metakrilat 
Polikarbonat 

Özgül     ağırlık D 792 g/CC 1,18 1,17 1,20 

Eğme dayanımı D 790 MN/mq 110 70 90 

Germe dayanımı D 638 MN/mq 75 60 64 

Çarpma dayanımı D 256 KJ/mq 1,4 4,0 8,0 

Charpy Vicat 

derecesi (1Kg) 
D 1525 °C 111 110 152 

Isı  

iletkenliği 
C 177 W/m2°C 0,22 0,22 0,13 

Doğrusal uzama 

katsayısı 
D 696 1/°C 65x10-6 75x10-6 65x10-6 
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2.4. AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ 

 

2.4.1. Ağız Boşluğunun Normal Florası 

 

Ağız boşluğunun baş ve boyunla ilişkili olan karmaşık yapıları ve ağız 

boşluğunun kendi anatomik yapıları, infeksiyonlarda ya savunma mekanizması ya da 

infeksiyon yolları olarak rol oynarlar. 

 

Ağız boşluğu 35-36 °C ısısı, bol nem, değişik oksijen basıncı, pH, CO2 

bulunması nedeniyle çok iyi bir etüvdür. Ayrıca besinlerin ve mikroorganizmaların 

sürekli girdiği açık bir sistemdir. Ağız boşluğu aerop, fakültatif ve anaerop 

mikroorganizmaların üremesine uygun elverişli koşullara sahip olduğundan, en azından 

350 farklı mikroorganizma türü içerir. Ağız boşluğundaki karmaşık mikroorganizma 

topluluğuna ek olarak; dişler, mukoza yüzeyleri ve dişeti oluğu bakteri kolonizasyonu 

için yerleşim yerleri sağlar (144).  

 

Ağız mikroflorasında nicelik ve nitelik yönünden yaş, beslenme, ağız hijyeni, 

hastalık durumu, dişlerin sürmesi, protez kullanımı gibi birçok faktör etki eder. Ağız 

mikroflorası doğumdan hemen sonra oluşmaya başlar ve ortalama 3-15 saat içinde 

belirli bir kapsama ulaşır (32). 

 

Fetüsün ağız florası sterildir. Doğum sırasında yeni doğan, annenin vagina 

mikroflorası ile temasa geçmesine karşın bu organizmalar genellikle yerleşmez. Ağız 

bakteriler için oldukça seçici ortamdır ve sadece birkaç bakteri yeni doğanın ağzında 

kolonize olabilir. İlk beslenmeden sonra annenin tükürüğü ya da annenin ve bakıcıların 

deri florası gibi çevrelerden mikroorganizmalar transfer olur. Mikroorganizmalar 

genellikle laktobasiller, stafilokoklar, mikrokoklar, korinebakteriler, enterik bakteriler, 

mayalar ile aerob, anaerob ve fakültatif streptokoklardır.  

 

Konak ve mikroorganizma florası arasındaki değişiklikler mukozal 

infeksiyonlara yol açabilir, diş çürüğü ve peridontal hastalıkların sıklığını artırır. Ağız 
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ve diş hastalıklarının etyolojisini anlayabilmek için çevreyle ilgili bölgelerdeki florayı 

oluşturan mikroorganizmaları bilmek önemlidir (145, 146).   

 

 Ağız içi dokular, dişler, mukoza, dişeti, dişeti oluğu yüzeyleri aerob ve anaerob 

birçok mikroorganizmayı barındırır. Ağız içinde en fazla karşılaşılan mikroorganizma 

cinsi Viridans streptokoklardır.  

 

 Bebeğin ağız florasının ilk üyeleri, doğumdan kısa süre sonra kolonize olan 

S.salivarius ve diş sürmesi öncesinde ağızdaki streptokokların büyük çoğunluğunu 

oluşturan S.mitis’ tir. Bununla birlikte Veilonella alcalescens, Laktobasiller ve Candida 

albicans da doğumdan kısa süre sonra ağızda yer alırlar. Actinomyces ve diğer 

anaeroblar ise aylar sonra izlenebilir.  

 

 İlk yaşın ortalarına doğru dişlerin sürmesi ile ağız boşluğundaki 

mikroorganizmaların tür ve dağılımında önemli değişiklikler meydana gelir. Dişler 

S.sanguis ve mutans streptokoklar için tutunacak alanlar sağlarlar (146). 

 

Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus ve 

Porphyromonas gingivalis diş sürmesinden önce ağızda bulunmazlar. Yetişkin 

bireylerde de Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis tüm dişlerin çekiminden 

sonra tamamen kaybolur. Ayrıca protezlerin iki gün takılmadığı total dişsiz hastaların 

tükrüğünde bu mikroorganizmalara rastlanmaz. Tüm bu veriler her iki 

mikroorganizmanın kaynağının da dişler olduğunu göstermektedir (147). 

 

Dişlerin tamamen kaybedilmesi mikroflorada fakültatif anaeropların egemen 

hale geçmesine neden olurken, protezlerin kullanılmaya başlanmasıyla anaeroplar 

yeniden görülebilir. 

 

 Dişeti üzerindeki diş plağı, diş yüzeyine, dolgu ve protezlere sıkıca yapışan 

mikroorganizma kümesi olarak tanımlanır. Organize yapı olan diş plağında, filaman 

şeklinde mikroorganizmalar çoğunluktadır. Diş plağı tükürük glukoproteinleri ile hücre 

dışı mikroorganizma ürünlerinden meydana gelen organik matriksten oluşur. Fakültatif 

streptokoklar, fakültatif difteroidler, anaerob difteroidler, peptostreptokoklar, 
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veillonella, bacteroides, fusobakteriler, vibriolar plakta bulunan bakterilerdir. Bakteri 

plaklarında, erken dönemlerde anaeroblar bulunmaz. Plağın zamanla kalınlaşmasıyla, 

aeroblar ve fakültatif anaeroblar üreyip oksijeni azaltırlar (32, 146).  

 

2.4.2. Ağız İçi İnfeksiyonların Gelişmesinde Bakterilerin Rolü 

 

Ağız boşluğunun mikroplarla oluşan lezyonlarında etken olan 

mikroorganizmalar ekolojik ve patojenik özelliklerine göre üç büyük gruba ayrılırlar. 

Birinci grubu ağızda her zaman rastlanan belli klinik belirtilere veya anormal 

değişikliklere yol açmayan mikroorganizmalar oluşturur. Potansiyel patojen 

(opportunist) özellik taşıyan ve normal olarak ağızda bulunan bu mikroorganizmalar, 

diş çürükleri ya da diş fırçasının neden olduğu çizikler yoluyla ağız dokularına 

yayılırlar. İkinci veya orta grupta, belli bireylerin ağız boşluğu veya orofarinksinde 

geçici ya da devamlı olarak yerleşen pneumococcus ve difteri bakterisi gibi patojenler 

bulunur. Mikroorganizmaların üçüncü büyük grubunda ise tüberküloz etkeni veya sifiliz 

etkeni gibi patojenler yer alır; bunlar ilk lezyonlarını vücudun başka bir yerinde ya da 

doğruca ağızda oluşturur fakat özel olarak ağız boşluğunda, orofarinkste yerleşmezler.  

 

Bakımsız ve hastalıklı ağızlarda bulunan başlıca mikroorganizmalar anaerop ve 

proteolitik olanlardır. İyi ve bakımlı ağızda ise mikroflora çoğunlukla aerop, fakültatif 

ve asidojendir (32). 

 

Dil florası ve diş plağı bakterileri karşılaştırıldığında birçok mikroorganizmanın 

benzer cins ve türler olduğu görülecektir. Fakültatif streptokoklar, veillonella, fakültatif 

difteroidler, anaerob difteroidler, mikrokoklar-stafilokoklar, bacteroides, 

peptostreptococcus, nisseria, vibrio, fusobacterium en sık üretilen mikroorganizmalardır 

(32, 145, 146). 

 

Ağız, insan vücudunda mukoza yüzeyleri yanında sert yüzeyleri yani diş 

yüzeylerini birlikte barındıran tek yerdir. Ağız içindeki çeşitli protetik ve ortodontik 

tedavi materyalleri değişik mikroorganizmaların üzerlerine yerleşmeleri için uygun 

yapılardır. Protezler, mekanik etkileriyle bulundukları yerde doku zedelenmelerine 
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neden olabilirler. Ayrıca kaide plakları çok ileri tekniklerle hazırlansalar dahi, artık 

monomer barındırmaları sebebiyle temas ettikleri dokuyu irite edebilirler.  Zedelenmiş 

dokulara yiyecek ve içeceklerle birlikte ağız mikroflorasında bulunan 

mikroorganizmalar da yerleşerek zararlı klinik şekillerin oluşmasına neden olurlar (30, 

31). 

 

Kötü beslenenlerde olduğu kadar, maksiller rezeksiyon gibi cerrahi işlemlerden 

sonra ağızdaki mikroorganizmaların sayısının değişmesi de önemlidir. Ağızın doku 

direncini azaltan yerel ya da genel bu tür bir çok koşul, ağız mikroflorasının patojen 

özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olur (144, 148, 149). 

 

Normal ve hasta ağız arasındaki başlıca bakteriyolojik farkın nicelik yönünden 

olduğu saptanmıştır. Mukozanın sağlıklı olmadığı ağızlarda mikroorganizma sayısı 

artmaktadır. Bu artış mikrop kaynaklı enzimlerin, toksin ve diğer madde miktarlarının 

artmasına neden olur (149). 

 

Majör tükrük bezlerinin dahil olduğu radyoterapi bölgelerinde ağız flora 

komponentlerinin dengesinde anlamlı değişiklikler gözlenir. Neisseria, fusobacterium, 

laktobasil ve streptococcus mutansların sayısının arttığı bildirilmiştir. Anaerop 

mikroorganizmalar da sayıca artar (148). 

 

Streptokokların ağız içi infeksiyonların gelişmesindeki rolü 

 

Streptokoklar, çok değişik özellikleri bulunan gram pozitif organizmaların 

büyük bir grubudur. İkili ya da kısa zincirler şeklinde büyüyen, çoğunlukla fakültatif 

anaeroplardır, patojen olup, bazı özel hastalıkların nedenidirler ve diğer birçok 

mikroorganizmalarla birlikte infeksiyonlarda rol oynarlar, bu nedenle önemlidirler. 

Sebep olduğu spesifik klinik hastalıklara göre, serolojik özelliklerine göre, hemolitik 

potansiyellerine göre ve metabolik ve biyokimyasal özelliklerine göre sınıflandırılırlar. 

Streptokokların özellikle iki üyesi oral kavitede önemlidir: 1. Streptoccus pyogenes; 

faranjit, tonsillit, impetigo ve mukositis ve gingivitisin bazı atipik formlarından sorumlu 

bir beta-hemolitik streptokoktur. 2.  Streptococcus viridans; oral kavitenin normal 

florasında, diş çürükleri ve bakteriyel endokarditte önemi olan bir alfa-hemolitik 
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streptokoktur. Ağız mikrobiyolojisinde alfa-hemolitik streptokoklar da önemi 

vurgulanmış gruplardan biridir.  

 

Alfa hemolitik streptokoklar:  

 

Özel teşhis sorunlarından dolayı, patolojik olgularda alfa hemolitik (yeşil) 

streptokokların rolünü saptamak zordur. Streptococcus salivarius, S. sanguis, S. mutans, 

S. milleri ve S. viridans., S. salivarius, S. mutans ve Diplococcus pneumoniae kolay 

tanınan türlerdir. S. milleri, S. sanguis ve S. viridans, kesin ayrımlı türler değildir; 

bunlar, benzer suşların biraraya gelmesiyle oluşurlar (Şekil 2-2).  

 

Alfa hemolitik streptokoklar, ağız boşluğunda çoğunlukta olan streptokoklardır. 

En sık bulunan iki tür olan S. mitis ve S. salivarius «mitis-salivarius» besiyerinde koloni 

özellikleriyle kolay ayrılırlar. S. mitis küçük, mavi-siyah 0,5-2 mm çapında bir koloni 

yapar. S. salivarius kolonisi ise yapılan bol hücre dışı levandan dolayı daha büyük ve 

bombeli, kauçuk damlası şeklindedir. Bu her iki tür yalnız veya diğer ağız mikroplarıyla 

birlikte apselerde, ülseratif stomatitde, kök kanallarında ve çürük lezyonlarında sık 

olarak bulunurlar.  

 

Alfa hemolitik streptokoklar, hipertrofik karakterde daha hafif bir stomatit 

şeklinde de bulunmaktadır. Bu stomatitin başlıca özellikleri, şişme, ağrı ve dişeti, 

damak ve boğazda kırmızılıktır.  

 

Ağız mukozasının alfa hemolitik streptokoklarla infeksiyonunun ender olmadığı 

söylenebilir, çünkü halen büyük ölçüde iltihaplı dişetleri bulunan hastaların serbest 

dişetinde S. mitis antijenleri bulunmuştur; dokular da bu hemolitik streptokoka ait 

antijenik ürünlerin bulunduğunu gösterir.  

 

Oral infeksiyonlarda önemli olan S.mutans [ polisakkarit antijenlerine göre 

7’den fazla subseotipi (a-g)], S.salivarius, S.sanguis, S.mitis ‘viridans streptokoklar’ 

olarak bilinirler ve hemoliz oluşturmazlar. Oral streptokoklar ve laktik streptokoklar 

Lancefield tarafından serogruplandırılmıştır. İnsan sağlığı açısından en önemli türleri 

S.pneumoniae, S.pyogenes ve S.mutans olarak sınıflandırılır (150). 
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Şekil 2-2: Streptokokların mikroskobik görüntüleri (151-154).  

 

Viridans streptokokların esası türleri (örnek: S.mutans, S.mitis) diş çürüklerinin 

etiyolojisinden sorumlu tutulmaktadır. S.mutans ve Prophyromonas gingivalis gibi 

bakterilerin üremesiyle, çürük görülür. Plak oluşumunda; karbonhidratlar (sukroz) ve 

bakterilerin (S.mutans) hücre dışı olarak ürettiği dekstran ve levan polimerleri ile plağın 

büyüklüğü ve yapışma kapasitesi arasında önemli ilişki vardır. Diğer yandan viridans 

streptokoklar uygun konakta periodontal apse, beyin apsesi, aspirasyon pnömonisi ve 

diğer sistemlere ait infeksiyonlara da yol açabilirler (145, 146, 155). 

 

 Ağız florası içerisinde başlıca S.epidermis, mikrokoklar, peptokoklar, 

peptostreptokoklar, S.salvarius, S.mitis, diş yüzeylerine yerleşebilen S.mutans ve 

S.sanguis enterekoklar, daha çok periodontal ceplerde bulunan Treponema 

macrodentium, T.denticola ve T.vincenti, Prevotella melaninogenica, Fusebacteriumlar, 

ayrıca Lactobacillus, Rothia, Cornyebacterium ve Candida albicans gibi 

mikroorganizmalar bulunur. Ağız boşluğu yüzeyleri, özellikle çürük oluşumunun en 
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önde gelen sorumluları olan Streptococcus türleri (başlıca S.mutans) ile ağır 

kolonizasyon gösterir. Streptokokların bu yeteneği, aşağıdaki özelliklerine bağlıdır: 

 

 1- Bakteriler diş yüzeylerine tutunabilir, 

 2- Fermentatif metabolizmaları sonucunda laktik asit üretirler. Oluşan laktik asit diş 

minesini çözündürür, 

 3- Polimerik maddeler üreterek, oluşan asidin diş yüzeyi ile sürekli temasta kalmasına 

ve çürük insidansının artmasına neden olurlar,  

 4- S.mutans, dekstran sükraz adı verilen enzim üreterek, diyetteki sükrozdan 

ekstrasellüler glukanlar oluşturur. Glukan, dental plak oluşumuna neden olur. Dental 

plak, karışık mikrobiyal floranın dekstran matriks içinde hapsolması ile ortaya çıkar. 

Plaktaki başlıca bakteriler streptokoklar ve laktobasillerdir. Plaktaki mikroorganizmalar, 

karbonhidratlardan fermentasyon yolu ile laktik asit oluştururlar. Asit üreten topluluk, 

dekstranlar ile diş yüzeyine sıkıca tutunur ve çürüklerin başlamasına neden olur.  

5- Streptokoklar, değişken çevresel koşullar altında şeker metabolizmalarını devam 

ettirebilirler  (145, 156). 

 

S.mutans şekerli yiyecekler yendiğinde, özellikle sukroz yani rafine şeker 

yendiğinde, kendi hücre içinde veya hücre dışında ‘glukan’ adı verilen polimer 

şekerlere dönüştürerek daha sonra kullanmak üzere depolamaktadır. Hücre dışında 

depolanan glukan, yapışkan maddedir. Diş üzerinde biriken bakteriler ve etrafındaki 

glukanlar, diş plağı veya diğer adı ile biyofilm meydana getirirler. Diş plaklarında 

üretilen asit ve bakterilerin yayılması nedeniyle, intertübüler dentinde dekalsifikasyon 

oluşur. Dekalsifikasyon dentinde yumuşama olarak belirginleşir. Çürük lezyonlardaki 

pH değerleri, çürüksüz yüzeylerdeki plaklarından ortalama 0,7 pH daha düşüktür (32, 

145, 146).  
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2.4.3. Ağız İçi İnfeksiyonların Gelişmesinde Mantarların Rolü 

 

Mantar hastalıkları yüzeyel infeksiyonlar ve derin ya da sistemik infeksiyonlar 

olmak üzere iki şekilde görülür. Yüzeyel mikozlarda etken olan mantarlar normal olarak 

insan ve hayvanların parazitidirler, derin mikoz etkeni olan mantarlar ise normalde 

saprofit olarak yaşarlar ve parazit hayata daha az uyabilirler. Yüzeyel mikozlar, bir çok 

bakteri ve virus hastalığına benzer; kuluçka devri daha kısadır, hastalığın başlangıcı 

birden olur ve belirtiler önceleri ağırken zamanla hafifler ve kendiliğinden iyileşme 

olabilir. Diğer taraftan derin mikozlarda kuluçka devri uzundur, belirtiler başlangıçta 

hafifken gittikçe ağırlaşır. Her iki tip mantar hastalığı da hastada alerjik durum 

oluşturur.  

 

Dişhekimlerini derin mikozlar grubundan, fırsatçı mantarlardan candidalar 

ilgilendirir. Candida tüm dünyada yaygın olarak bulunur. Yuvarlağımsı veya oval, 

tomurcuklanarak üreyen (blastospor), 2-5 µm büyüklüğünde, yalancı ve bazen de 

gerçek hif oluşturan organizmalardır. Candida cinsinde otuzdan fazla tür tarif edilmiştir 

(157). Yaklaşık 80 kandida türü olmasına karşın, az sayıda tür infeksiyonlara neden 

olur. Kandidiyazislerde en sık görülen etken Candida albicans’ tır (Şekil 2-3). 

 

 

   Şekil 2-3: Candida albicans’ ın mikroskobik görüntüleri (158, 159). 
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Kandidiyazis (Monilyaz)  

 

Candida normal koşullarda ağız, bağırsak, vagina ve deri florasında bulunan bir 

organizmadır. Fırsatçı patojen özellik gösterir. Mantarın infeksiyon yapmasını önleyen 

çok sayıda girift ve birbirine bağımlı mekanizma vardır. Kandidiyazise dirençte hem 

hücresel hem de sıvısal bağışıklık mekanizmalarının rol oynadığı düşünülmektedir, 

ancak özgün olmayan koruyucu mekanizmaların infeksiyona dirençte büyük önemi 

vardır.  

 

Kandidiyazisler çoğu kez floradan kaynaklanan (endojen) infeksiyonlardır. 

Başkalarından bulaşma (ekzojen) ile de infeksiyon olabilir, ancak seyrek görülür. 

İnfeksiyon genellikle floradaki Candida’ nın çoğalıp kolonizasyon yapmasını izleyerek 

ortaya çıkar. Kolonizasyondaki Candida hücreleri yalancı hifleri ile doku içine girerek 

granülomatöz bir yapı oluştururlar. 

 

İnsan ağızından üretilmiş olan çeşitli mantar türleri arasında Candida türleri en 

çok incelenmiştir; çünkü çok sayıda bulunmaktadırlar ve rahatsızlık veren yüzeyel 

infeksiyonlar gibi çok ağır derin infeksiyonlar da yapabilen fırsatçı (potansiyel patojen) 

mantarlardır. Ağızdakilerle aynı etkinlikte Candida türleri deride ve vücudun diğer dışa 

açık mukozalarında da yerleşirler. Bu parazitler arasında en önemli patojen tür Candida 

albicanstır; ancak C. tropicalis, C. stellatoidea. C. pseudotropicalis ve C. viswanathii 

gibi türlerin patojenliğiyle ilgili de iyi kanıtlar vardır. C. parapsilosis, C. guilliermondi 

ve C. krusei' nin de insanda patojen olabileceği ileri sürülmüştür.  

 

C. albicans klinik vakaların muayene maddelerinden, portörlerden, toprak, bitki 

ve yiyeceklerden elde edilmiştir. Bu mantar tek hücrelidir ve basit tomurcuklanmayla 

oluşan blastosporlar ile ürer. Blastosporlar oval veya yuvarlak, 2-4 µ çapındadırlar. 

Diğer candida türlerinin aksine C. albicans mısır unlu jeloz gibi özel besiyerlerinde 

büyük, kalın duvarlı sporlar yapmaya eğilimlidir. Bunlara klamidospor denir. 
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Klamidosporlar 7-8 µ çapında ve genellikle pseudomiselyumların ucunda 

görülürler. C. albicans' ın teşhisinde önemli bir yapı özelliğidir. C. albicans' ın yalancı 

miselyumu (pseudomiselyum), anaerop koşullarda oluşur ve uç uca zincir halinde 

kalabilen uzamış hücrelerden yapılıdır. Blastosporlar, psödomiselyum boyunca 

psödomiselyum yapan hücre uçlarının birbiri üzerine geldiği noktalarda demetler 

halinde toplanırlar.  

 

Sabouraud’ un dekstrozlu agarında veya benzeri bir besiyerinde koloniler 

düzgün, nemli ve krem renkli görülürler. Bunlar tipik orta büyüklükte (1,5-2 mm 

çapında) maya şeklinde kolonilerdir; yumuşaktırlar jelozun derinliğine hemen flamanlar 

yollarlar. Dört-beş gün sonra özel maya kokusu, üremenin altı hafta devamı beklenirse 

dev koloniler oluşur. Candida türleri pepton ve dekstroz, maltoz veya sukroz bulunan 

basit bir jeloz besiyerinde kolay ürerler. Bir çok normal bakterinin bulunduğu muayene 

maddelerinden candidaların izole edilmesi için basit besiyerine streptomisin veya 

kloramfenikol katılması uygundur.  

 

Oral kandidiyazis ağız mukozasının iyi bilinen ve en yaygın fungal 

infeksiyonudur. İnsana doğum sırasında anne vaginasından direkt olarak veya 

doğumdan sonra hasta bakıcı, hemşire elleri, annenin meme başları, biberonlar, iyi 

temizlenmemiş çocuk bezleri, kuşlar, evcil hayvanlar, toprak ve kandida ile enfekte 

edilmiş oda havası ile direkt olarak bulaşırlar. Bunların iç organlarda, mukoza, deri ve 

tırnak çevrelerinde hastalık yapmadan organizmanın kandida florasını oluşturdukları 

bilinmektedir. Normal ağız, bağırsak ve vagina mukozasında hiçbir hastalık belirtisi 

göstermeden kandidalar üreyebilir. Direncin veya bağışıklığın zayıflaması gibi uygun 

koşullarda bu mikroorganizma ciddi olmayan fakat rahatsız edici yüzeyel 

infeksiyonlardan, kanla yayılan ölümcül sistemik  infeksiyona kadar değişen hastalık 

tablolarına neden olabilir. C.albicans daha az sıklıkla da C.guiliermondii, C.kefyr, 

C.krusei, C.tropicalis, C.parapsilozis, C.viswanathii, C.glabrato, C.pseudotropicalis 

kandida infeksiyonlarına sebep olur. Bu hastalığın ağız belirtileri meydana gelen 

kandida infeksiyonunun tipine göre çeşitlidir.  

 

 

 



 83 

 

Kandida infeksiyonunun meydana gelmesi için hazırlayıcı faktörler aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir (160-163): 

 

• Çocukluk çağındaki immünolojik eksiklikler, 

• Endokrin bozukluklar (Diabetes mellitus, hipoparotiroidizm, gebelik, sistemik   

steroid tedavisi, hipoadrenalizm),  

• Topikal kortikosteroid tedavisi,  

• Kserostomi,  

• Asidik tükürük, 

• Kötü ağız hijyeni, 

• İlerlemiş malignite,  

• Gastrointestinal malabsorbsiyon ve malnutrisyon,  

• Sistemik antibiyotik tedavisi,  

• Kanser kemoterapisi ve radyasyon tedavisi,  

• İmmünolojik hastalıklar HIV (Human immunodeficiency virus) 

• Epitelyal displazi 

• Uyumsuz protezler 

• Sigara bağımlılığı 

• Kan grubu 0 olan kişiler 

• Demir, folik asit ve vitamin eksiklikleri 

• Karbonhidrattan zengin diyet 

• Yaşlılık/ bebeklik 

 

 

Oral kandidiyazisin farklı tipleri vardır. Bunlar; akut kandidiyazis, kronik 

kandidiyazis ve mukokütanöz kandidiyazis’ tir (160, 161, 163). 

 

 

 

 

 



 84 

 

ı. Akut kandidiyazis: Psödomembranöz (pamukçuk) ve atrofik (eritematöz) olarak iki 

alt grubu mevcuttur. Kandidiyazisin en yaygın tipi akut psödomembranöz 

kandidiyazistir. Hastalık ağızın herhangi bir yerinde şişlik veya ülserle başlar. Sonra 

karakteristik lezyonlara dönüşür. Bu lezyonlar beyaz, yumuşak bazen süt köpüğü 

görünümünde jelatinöz plaklardır. Plaklar, fungal organizmalar, keratotik debris, 

iltihapsal hücreler, desquame epitel hücreleri, bakteriler ve fibrinden oluşurlar. Bu 

plaklar gazlı bez ile kaldırılırsa alttan nekrotik, kanayan, ağrılı, ülsere bir doku ortaya 

çıkar. Ciddi olgularda hastalar yanma, hassasiyet ve yutkunma güçlüğünden 

şikayetçidirler. 

 

Kandidiyazis her yaşta görülebilir, ancak daha çok küçüklerin ve yaşlıların 

hastalığıdır. Yenidoğanlarda görülen kandidiyazise ‘pamukçuk’ denir. Genellikle 

yaşamın altı ile onuncu günleri arasında beyaz, katı, dokuya sıkıca yapışmış tabakalar 

halinde görülür. Bebeğe, annenin doğum kanalından geçerken direkt olarak 

bulaşabildiği gibi, hasta bakıcı, hemşire elleri, biberonlar vs. ile bulaşabilir. Tedavi 

edilmezse infeksiyon farinks, ösofagus ve bronşlara yayılabilir.  

 

Vücudun genel kandida infeksiyonları çoğu kez etken mantarın intravenöz 

infüzyonlar ya da damar içi kataterler ile doğrudan kana girmesiyle oluşur. Az sayıda 

hematojen infeksiyonlarda, gastrointestinal kanaldan kan damarlarına geçiş sonucu 

sekonder olarak meydana gelir. Bu genel infeksiyonlarda C.albicans ve C.tropicalisin 

diğer bütün organlardan daha sık böbrekte yerleşme eğilimi vardır. Bazı bireylerde 

yaygın kandidiyazis oluşması eğilimi normal kan plazması ve serumun C.albicans için 

öldürücü özelliğinin (kandidasid yeteneği) çok azalmasından olabilir. Kandidasid 

yeteneğin kaybolması özellikle karaciğer hastalığı, bazı böbrek hastalıkları, 50 yaş 

altındaki şeker hastalarında ve lösemisi olanlarda gözlenmiştir. 
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ıı. Kronik kandidiyazis 

 

Atrofik tip (protez stomatiti, protezden acıyan ağız) ve hipertrofik/hiperplazik 

tip (kandidal lökoplaki, hiperplastik) ve damakta papiller hiperplazi olarak üç şekilde 

görülür. 

 

Kronik Atrofik Oral Kandidiyazis (Protez Stomatiti)  

 

Protez stomatiti (protezden acıyan ağız) oral kandidiyazislerin çok sık görülen 

bir şeklidir. Damaklarda protezlerin temas ettiği alanlarda diffüze inflamasyon açık 

olarak görülür ve sıklıkla (%15-65) angular şelitis ile birlikte görülür. 

 

Protez stomatiti olan hastaların bireysel klinik semptomlarının  en az %70’ i 

fungal büyüme gösterir ve bu durum çoğunlukla oral mukozaya maya kolonizasyonuyla 

sonuçlanır. Candida kronik travma, mikrobiyal invazyon gibi doku predispozisyonunda, 

endojen infeksiyon ajanı olarak rol oynar. Kronik atrofik kandidiyazis lezyonları, HIV 

pozitif ve AIDS hastalarında sıklıkla bildirilmiştir. 

 

Total protez kullananların yaklaşık %50-60 kadarında görülebilen mantar 

infeksiyonudur. Yerine iyi uymayan, oturmayan protezler infeksiyona elverişli bir 

zemin yaratır, ayrıca ağız hijyenine dikkat edilmezse, Candida albicans protez içinde 

kolayca kolonizasyon yapar, yani ürer. Proteze yapışan mayalar kronik atrofik 

kandidiyaziste önemli bir etyolojik faktördür. Hastanın protezine mayaların yapışması 

mukus ve serum ile artarken, tükürük pelikılının varlığı ile azalır. Bu kserestomisi olan 

hastalarda kandidiyazisin azalmasını açıklar. Protezdeki yumuşak ve poröz bölgeler 

mayaların yapışmasını daha da arttırır. Genellikle protezinde yumuşak maddelerin 

kullanıldığı hastalarda oral kandidiyazis görülür.  

 

Protez stomatiti her iki çenede fakat daha çok üst çenede total veya parsiyel 

protezlerin altında ve sıklıkla kadınlarda görülür. Alt çenede protez altında çok nadir 

görülür. Bu durumun açıklaması şöyle yapılabilir; negatif basınçtan dolayı üst çenede 

bölgeye tükürük giremez ve maya üreyebilir. Üst protezin kapanış adaptasyonu ve 
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damak, mayaların çoğunun protezin mukozaya temas ettiği yüzeye yapışmasına neden 

olabilir. 

 

 Protezden acıyan ağızın üç klinik safhası bildirilmiştir. İlk safha bir çok 

palatinal peteşe  ile oluşur. İkinci safha çoğu protezle temas eden alanda, daha fazla 

diffüze eritem gösterir. Üçüncü safha genellikle sert damağın orta bölümünde veya 

alveoler kemikte granülasyon dokusu gelişimi ya da nodüller (papiller hiperplazi) içerir.  

Klinik görüntü, daha sıklıkla üst protez sınırları içinde normal mukozadan keskin sınırla 

ayrılan atrofik, ağrılı, eritemli mukoza ile karakterizedir. Dilde papillalarda azalma 

vardır. Ciddi olgularda küçük veziküller ve erozyonlar görülebilir. Ayrıca dudak 

köşelerinde angular chelitis ve dilde median rhomboid glossit teşhis edilir. Bu kişilerde 

C.albicans hem serumda hem de tükürükte bulunur.  

 

Tedavi için iyi bir ağız hijyeni temini, protezlerin temizlenmesi ve lokal 

mikostatin gargaraları yeterlidir. Antifungal tedavi ile protezden acıyan ağız ve özellikle 

papiller hiperplazi parlak kırmızı görünümlü olacaktır, ancak esas papillomatöz lezyon, 

özellikle lezyon 1 yıldan uzun süredir mevcutsa, iyileşmeyecektir. Antifungal tedavi ve 

protezin duruşu genellikle mukozal inflamasyonun eliminasyonu yapılana kadar cerrahi 

eksizyon mantıklıdır, çıkarılması gereken doku miktarı sıklıkla azdır (160, 161, 163). 

  

Kronik Hiperplastik Kandidiyazis (Kandidal lökoplazi)  

 

C.albicans bazen hastalarda ağız mukozasında devamlı, kazınmakla sıyrılmayan 

plaklara neden olabilir ve bu lezyonların klinik olarak lökoplaziden ayrılmaları zordur. 

Bazı araştırıcılar kandidal lökoplazinin patogenezi için daha önce var olan lökoplazik 

bir lezyonun üzerine kandidiyazisin eklendiği görüşündedirler. Histopatolojik olarak 

kandidal lökoplazi, akut psödomembranöz kandidiyazis ve atrofik kandidiyazisden 

farklıdır. Kandidal lökoplazide epitelyal displazi, lökoplaziden 4-5 kez daha fazladır 

yani, kandidal lökoplazilerde kanserleşme eğilimi lökoplazilere göre daha çoktur. Bazı 

kandida türleri karsinojen maddeler yapabilen enzim türlerine sahiptirler. 

 

Kronik hiperplastik kandidiyazis, genellikle total protez kullanımı sonucu ve 

çoğunlukla 50 yaşından sonra başlar. Ağızda beyaz renkli, katı, devamlı plaklar en sık 
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yanak içi, dudak ve dilde yerleşirler. Keza tütün kullanımı ve sigara içimi hazırlayıcı 

faktörlerdir. Teşhis mikroskopik incelemede lezyonda kandidal hiflerin (kandida 

kolonileri) bulunması ile doğrulanır. Kandidal lökoplazi hastalarının hem serum hem de 

tükürüklerinde C.albicans antikorları bulunur. En az bir-iki hafta süreyle topikal 

antifungal tedavi, lezyonların tamamen geçmesi için yeterlidir. Damakta papiller 

hiperplazi de protezin temas ettiği yüzeyde görülür (160, 161, 162). 

 

ııı. Mukokütanöz kandidiyazis 

 

Kronik Mukokutanöz Kandidiyazis (KMK) 

 

Kronik mukokütanöz kandidiyazis derinin, tırnakların, ağız ve genital 

mukozanın nadir  görülen, yüzeyel ve bazen de granülomatoz bir kandida 

infeksiyonudur. Çoğu kez yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Lezyonlar önce ağız 

mukozasında ortaya çıkar; daha sonra baş saçlı derisi, gövde, el, ayak ve tırnaklarda 

görülür.  Bu hastalığın tipik özellikleri arasında, ağız mukozasında tedaviye dirençli 

kalın beyaz plaklar, daha sonraları vulvovaginal infeksiyon, sıklıkla gövde, 

ekstremiteler ve saçlı deride hipertrofik görünümde deri lezyonları ve tırnak distrofisi 

ile birlikte parenkimal tutulma sayılabilir. Kronik mukokütanöz kandidiyazis öldürücü 

olmayan bazı immün yetmezliklerle de birlikte görülmektedir.  

 

Hastalarda, T-lenfosit aktivasyonunda bir bozukluk veya makrofaj aktivasyonu 

için gerekli T-hücre faktörlerinde yetersizlik vardır. Bu defektler, salt Candida’ ya 

yönelik olduğu gibi onunla birlikte başka organizmalara da yönelik olabilir. KMK’ nın  

kronik ağız kandidiyazisi,  KMK+endokrinopati, lokalize KMK (Candida granülomu),  

kronik yaygın kandidiyazis,  kronik kandidiyazis+timoma olarak 5 klinik tipi bulunur 

(163). 

 

Candida albicans’ ın Eşlik Ettiği Oral Lezyonlar: 

 

Angular chelitis (perleş) 

Median romboid glossitis 

Kronik mukokütanöz kandidiyazis 
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Oral Kandidiyazisin İmmunopatogenezi 

 

Oral kandidiyazisin gerek akut gerekse kronik tiplerinde birçok spesifik ve 

nonspesifik immünolojik faktör rol oynamaktadır. Antibiyotik kullanımından dolayı 

tükürükteki bakteriyel floranın değişimi, protez dişlerin yüzeylerindeki kolonizasyon, 

dental uygulamaların irritan etkileri, sigara içimi, kserostomiden dolayı ağız epitelindeki 

değişiklikler, edinsel keratotik beyaz lezyonlar gibi birçok nonspesifik mekanizmalar 

oral kandidiyazis için hazırlayıcı faktör kabul edilir. Demir eksikliği de önemli bir 

hazırlayıcı faktördür. Bu eksiklik durumu lizozim, laktoferrin, hücresel immünite ve 

epitelyal hücre metabolizmasını baskılar. Salgısal IgA bukkal epitelyal hücrelere 

kandidaların yapışmasını etkiler ve kronik oral kandidiyazisli hastaların tükürüklerinde, 

kandida-spesifik IgA seviyeleri yükselir. Sağlıklı kandida taşıyıcılarında serum ve 

salgısal anti-kandida immünoglobulinlerinin bütün tiplerinin seviyeleri yükselir. 

Kandida türleri insanda doku invazyonu, hipersensitivite reaksiyonu ya da güçlü 

kandida toksinleri yaparak hastalık oluşturmaktadır.  

 

Tedavi: Kandida infeksiyonlarının tedavilerinde ilk olarak organizmanın 

direncini kıran iç ve dış faktörlerin etkileri giderilmelidir. Bugün için kandida 

infeksiyonlarında topikal veya sistemik olarak uygulanan birçok antifungal ilaç vardır. 

Akut oral kandida infeksiyonlarının çoğu topikal nistatin süspansiyonuyla kolaylıkla 

tedavi edilir (1 hafta süreyle uygulama). Protez stomatitlerinde protezlerin iyi 

temizlenmesi veya protez çok eski ise değiştirilmesi gereklidir. Ağız içindeki kandidal 

plakların kaldırılması için gliserin içindeki %2’ lik boraks kullanılabilir. Klorheksidin 

solüsyonu etkili bir antifungaldir.  

 

Kronik mukokütanöz kandidiyazis tedavisinde topikal ilaçlar faydalı değildir. 

Amfoterisin B, ketoconazole veya fluconozole’ un sistemik uygulanması gerekir (163). 
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2.4.4. Mikrobiyolojik Aderens 

 

Aderensin günlük dildeki anlamı; yapışmadır. Fizikte ise yüzeyleri temas 

halinde olan iki cismin birbirine benzemeyen moleküllerini bir arada tutan kuvvet 

olarak tanımlanır (74). 

 

Çeşitli yazarlar aderens konusunda aynı sonuca varan değişik tanımlamalar 

yapmışlardır. Boucher; benzemeyen moleküllerin birbirlerini fiziksel olarak çekmeleri, 

Fish; temas halindeki iki cismin yüzeyleri arasındaki moleküler çekim, Fenn, Liddelow-

Giwson; yakın temas halindeki benzemeyen cisimler arasında var olan belirli çekim 

kuvveti, Eisenring; bir sıvı tabakasının aracılığı ile her iki sert maddenin temas suretiyle 

birleşmesi şeklinde tanımlar yapmışlardır (74). 

 

Mikrobiyolojik olarak aderens, iki hücre arasında yakın temasın kurulmasıdır. 

Hücre yüzeylerinin gerilimi, yüzeyler arası serbest enerji, hücrelerin şekil ve yüzey 

viskozitesi gibi yüzey özelliklerine bağlıdır (164). 

 

Doku yapıları ve özellikleri nedeniyle mikrooorganizmaların büyük çoğunluğu 

insanda kolonize olur. Kolonizasyon ve yapışma arasında bir ilgi olduğu gösterilmiştir. 

Yapışma, mikroorganizma kolonizasyonunda ilk adımdır. Ağızda tükürük akışı yanında 

dişeti oluğu sıvısı akışı, dil, dudak, yanak hareketleri, çiğneme, fırçalama, mukoza 

yüzeylerinden epitel hücrelerinin sürekli dökülmesi (deskuamasyon) 

mikroorganizmaları yüzeylerden uzaklaştırır. Bu etkenlerden bazılarının kalkmasıyla, 

mikroorganizmaların yapışması da kolaylaşır.  

 

 Mikroorganizmaların dişler üzerine (diş plağı) ve ağız mukoza yüzeyleri 

üzerine yerleşmelerinde iki ana olay vardır; yapışma ve üreme. Bazı mikroorganizmalar 

kolayca dişler arası bölgelere dişlerin yüzeylerindeki çukurcuklar ve fissürlere 

tutunurlar. Bunlar çok zayıf olarak yapışan mikroorganizmalardır. Bazılarının ise 

uzaklaştırıcı kuvvetlerden etkilenmeyen özel yapışma yetenekleri vardır (147). 
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Yapışmada iki ana yapı sözkonusudur. Bunlar; mikroorganizmaların adezinleri 

ve ağız yüzeyindeki reseptörlerdir. Yapışmada önem taşıyan, mikroorganizmalarda 

glikokaliks yüzeyi dışına uzanan pili ya da fimbriya denen filamentöz yüzey 

uzantılarıdır. Bu uzantılar üzerinde mikroorganizmanın ağız dokularına yapışmasını 

sağlayan ‘adezin’ adı verilen yapılar vardır. Adezinler lektine benzer ya da hidrofobik 

özelliktedirler, konak dokuları üzerinde özel reseptör moleküllere bağlanırlar (147). 

Actinomyces viscosus ve Actinomyces naeslundii yüzeyleri üzerinde bir tip fimbriada 

galaktsile bağlanan bir adezine sahiptirler (144). Streptococcus sanguis suşlarının ise 

tükürükteki sialik asit içeren elemanlarla birleşen adezinleri olduğu gösterilmiştir (144, 

147). 

 

Yapışmayı sağlayan bir çok pili ve lektinler (adezinler) üzerinde yapışma 

özelliğine katkısı olduğu düşünülen hidrofobik kısımlar da saptanmıştır (144, 147). 

Ağız streptokoklarının büyük bir yüzdesinde hidrofobik özellikler bulunmuştur. 

Kuvvetli hidrofobik olan suşlar Actinomyces viscosus, Actinomyces naeslundii, 

Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, Porphyromonans gingivalis’ tir. Kuvvetli 

hidrofobik alanların deneysel olarak oluşturulmuş pelikıla anlamlı olarak yüksek 

sayılarda yapıştıkları görülmüştür (147). 

 

Ağız yüzeylerine mikroorganizmaların yapışmasındaki seçiciliği ve bu 

özelliklerin kolonizasyonla ilişkileri ilgi çekicidir ve yıllardır bu konu ile ilişkili bir çok 

araştırma yapılmıştır. 

 

Literatür incelendiğinde, doku-mikroorganizma etkileşimleri üzerine bilgiye çok 

fazla rastlanmasına karşın, mukozal çevrelerdeki kolonizasyonun başlangıcı ile ilgili az 

bilgi olduğu görülmüştür (165). 
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Doku ve mikroorganizmaların etkileşiminde ağız bir takım özelliklere sahiptir 

(165): 

 

1. Ağız içinde mikroorganizmaların kendi yüzeyleri, dişler, keratinize ve nonkeratinize 

epitelin de dahil olduğu pek çok yüzey tipi mevcuttur.  

2. Mikroorganizmalar ağız yüzeylerinin değişik alanlarına kolonize olurlar. 

Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus, Porphyromonas 

gingivalis dişlere yerleşir. Streptococcus salivarius tercihen dil sırtında, Streptococcus 

mitis diş yüzeyleri ve yanak mukozasında yüksek oranda bulunur. 

3. Ağızın bir çok yüzeyinde yerleşik mikroorganizma popülasyonu deneysel 

çalışmalarda, ağız içinden daha kolay elde edilir. 

4. Ağız florasının pek çok mikroorganizması normal flora kapsamında olup, ağız içine 

mikroorganizmaların yapışması ile ilgili çalışmalar daha sıklıkla ve önemli risklere 

sebep olmadan yapılabilir.  

5. Ağız yüzeyleri ağız sıvılarıyla sürekli yıkanır. Bunlara serum sızmaları şeklindeki 

dişeti oluğu sıvısı ve 0,5-1,5 lt arasındaki tükrük dahildir. Ağız sıvılarının toplanması 

kolay olduğundan mikroorganizma kolonizasyonunda sekresyon ve immün sisteminin 

etkileri ile ilgili çalışmalar ağızda diğer vücut lokalizasyonlarına göre daha kolaylıkla 

yapılabilir. 

6. Ağız yüzeylerindeki deskuamasyon oranları çok değişik ve farklıdır. Dişeti epiteli 

yüksek oranda deskuamasyona uğramasına rağmen diş yüzeyleri deskuamasyon 

göstermez. Mikroorganizmalar biyofilm kalınlığı şeklinde birikir ve yapışırlar. 

 

Mikroorganizmaların protetik materyallere, ağız yumuşak doku ve sert 

dokularına kolonizasyonunda, yüzeyel epitel hücrelerine yapışma yeteneği ve 

mikroorganizmaların temas ettiği yüzeylerle yakın ilişkisi önemlidir. 

 

Diş plağının oluşumunda ilk adım olan mikroorganizma yapışması ile ilgili pek 

çok in-vivo ve in-vitro deneylerde mikroorganizmaların ağız dokularına yapışırken 

anlamlı derecede seçici olduğu gösterilmiştir (165). 
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Diş plağı diş yüzeyine, dolgu ve protezlere sıkıca yapışan mikroorganizma 

birikintileri, ölü veya yarı ölü lökositlerden oluşan yumuşak organize bir yapı olarak 

tanımlanır. Materia alba, diş plağının dış bölümüne, diş taşlarına, dişlere ve gingivaya 

yapışan ağız mukozasından dökülmüş epitel hücreleri ve lökositleri içeren, organize 

olmamış bir yapıdır. Bu yapı ağız çalkalama ve su sıkılması ile dişler ve restorasyonlar 

üzerinden kolayca ayrılırken, organize olmuş bir yapı olan diş plağı, sert gıdalarla ve 

çiğneme ile yerinden kaldırılamaz (30, 144). 

 

Plak oluşumuna ait çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Hala geçerli olan son teoriye 

göre önce homojen ve devamlı bir pelikıl tabakası oluşmaktadır. 0,3-0,8 mikron 

kalınlığında olan protein tabiatındaki bu tabaka tükürük kaynaklıdır. Pelikıl tüm yüzeyi 

kapattıktan sonra üzerine yapışan mikroorganizmalar üreyerek koloniler yaparlar ve 

mukoid maddenin yerini alırlar. İlk görülen mikroorganizmalar Gram pozitif kok ve 

basillerdir. Birinici saatte Streptococcus salivarius’ a ilaveten, 2 günlük plakta Gram 

pozitif kok ve basiller, Gram negatif kok ve basiller bulunur. Bu olay plak gelişiminin 

ilk fazıdır. İkinci fazda yani 2-4 gün sonra fusiform ve filamantöz mikroorganizmalar 

yapıya katılırlar ve araları doldurarak ayrılmayan ince bir duvar oluştururlar. 4-9 gün 

sonra spiraller ve spiroketler de iştirak ederek üçüncü fazı oluştururlar. Yedinci günden 

sonra Gram pozitif koklar ve çomaklar mikroorganizma florasının %50’ sini teşkil 

ederler (30). 

 

Gelişmiş bir diş plağında değişebilir sayıda farklı mikroorganizma bulunduğu, 

streptokokların plağın büyük kısmını oluşturduğu bilinmektedir. Diş plağının 

polimerlerinin oluşumundan sorumlu mikroorganizmalar da çoğunlukla 

streptokoklardır. Bu polimerleri az oranda fruktanlar, daha çok oranda glukan 

oluşturmaktadır ki, streptokoklar ancak sakkaroz varlığında glukan ve fruktanları sentez 

edebilirler (30, 144, 149). 

 

Mikroorganizmaların yapışmasında tükürüğün miktarı ve niteliği de etkili 

olmaktadır. Bazı araştırmacılar tükürükteki proteinlerin yapışmayı değiştirebileceğini 

göstermişlerdir. Proteinler tükürükten yavaşça ancak kendiliğinden çökerler. Bu 

çökelme tükrük pH’ ı ve zamanın etkisindedir. Nötr ya da alkalen pH’ da yavaş, pH 

düştüğünde daha hızlı bir çökelme oluşur. Mikroorganizmaların kümelenmesi asit pH’ 
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da, nötr ve alkalen pH’ a göre daha kolay olur. Bu şekilde asidojen mikroorganizmaların 

çoğalması da asiditenin yükselmesini kolaylaştırır, bu da mikroorganizmaların daha 

kolay yapışmasını sağlar (144, 165). 

 

Bazı mikroorganizmalar tarafından hücre dışı polisakkarit yapımı 

mikroorganizmaların yüzeylere veya bir başlangıç protein tabakasına yapışmasını 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ortamda sakkaroz olduğunda bol miktarda hücre dışı 

polisakkarit oluşur. Hücre dışı polisakkaritler mikroorganizmalar arasındaki yapışmada 

ve mikroorganizmaların yüzeylere yapışmasında önemli rol oynarlar. 

 

Sert protez maddelerine mikroorganizmaların yapışmasında sakkarozdan sentez 

edilen ekstrasellüler glukonanın rol oynadığı ile ilgili gözlemleri içeren 10 yıllık 

literatürler mevcuttur (165). 

 

Epitel ya da akrilik yüzeylere kandidaların yapışması ile ilgili raporlar az 

olduğundan mukoza ve protez yüzeylerine mekanik olarak mikroorganizma yapışması 

geniş araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Bazı araştırmacılar da Candida 

albicans’ ın yapışmasını etkileyebilecek değişik faktörler üzerinde durmuşlardır. 

Candida’ nın yüzeylere kolonize olmadan önce bir yapışmanın meydana geldiği, mevcut 

diğer mikroorganizmalar ve ağız içi ortamdaki çevresel faktörlerle yapışmanın 

değiştirilebileceği gösterilmiştir (166-169). 
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2.5. SİLİKON YAĞI VE TIPTA KULLANIMI 

 

Si atomları C atomları gibi dördüncü grup elemanıdır, dolayısıyla polimerize 

olma yetenekleri vardır. Ancak Si atomlarının kendi aralarında uzayağı yapısı 

oluşturmaları güçtür, zincirler kararsız olur.  Bunun yerine oksijen atomları ile 

kolaylıkla bağ oluşturarak polimerize olurlar, bu nedenle de bunlara silikonlar denir. 

Silikon yağı teknoloji, endüstri, kimya ve tıp gibi alanlarda kullanılan akışkan ve 

renksiz silikon tipidir. Malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerini değiştirmek için 

de kullanılabilir. Örneğin, yüksek molekül ağırlıklı polietilen türü çok yüksek molekül 

ağırlığına sahiptir. Bu malzemenin sertliği arttırmak ve yük altında şekil değişimini 

azaltmak için grafit, elyaf, talk, toz metaller, cam elyafı ilave edilebilir. Silikon yağı ve 

molibden di sülfit ilavesi ile sürtünme direnci azaltılabilir.   

1960-70’ li yıllarda estetik cerrahide dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. Göz 

hastalıklarında, 1962 yılında silikon yağlarının kullanımının başlaması ile arka segment 

cerrahisinin kalitesinde önemli derecede düzelme sağlanmıştır. Oftalmolojide en sık 

kullanılan silikon yağı polidimetilsiloksandır (170-173). Göz lenslerinin PMMA, 

akrilik, hidrojen , silikon vb. kimyasal yapıları vardır. Akrilik malzemeye silikon yağı 

kaplaması yapılabilen hibrit akrilik lensler de bulunmaktadır (174).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Protez kaide materyallerinin ideal özellikleri mekanik, biyolojik, estetik ve 

çalışma özellikleri olarak sınıflandırılmıştır.  

 

Araştırmada protez kaide maddesi olarak kullanılan geleneksel sıcak akrilik 

rezin (Vertex Rapid Simplified PMMA / ISO 11014-1) ve çeşitli yüzdelerde silikon 

yağı (Dow Corning Emulsifier 10) ilave edilmiş sıcak akrilik rezin (Vertex Rapid 

Simplified PMMA) mekanik ve mikrobiyolojik özellikler açısından irdelenmiştir (Şekil 

3-1, 3-2). 

                    

Şekil 3-1: Sıcak akrilik rezin.   Şekil 3-2: Silikon yağı. 

 

Mekanik özelliklerin tayini için basma dayanımı, çekme dayanımı ve üç nokta 

eğme testleri İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Malzeme 

Bölümü’ nde ve Charpy çarpma dayanımı testi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ nde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Mikrobiyolojik çalışmalar, protez kaide materyali olarak kullanılan 

polimetilmetakrilat rezin ile çeşitli yüzdelerde silikon yağı ilave edilmiş 

polimetilmetakrilat rezin üzerindeki mikroorganizma tutunumunu belirlemek amacıyla, 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı’ nda gerçekleştirilmiştir. 
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Araştırmada her deney için 4 grup akrilik rezin hazırlanmıştır (Tablo 3-1).  

Tablo 3-1: Araştırmalarda kullanılan test grupları. 

Grup no İçerik  

1 Katkısız polimetilmetakrilat (PMMA) 

2 %0,5 silikon yağı ilave edilmiş PMMA 

3 %1 silikon yağı ilave edilmiş PMMA 

4 %2,5 silikon yağı ilave edilmiş PMMA 

 

Testlere tabi tutulacak akrilik örneklerin elde edilmesi: 

 

Öncelikle 100x125x215 mm boyutlarında prinç mufla kullanılarak 

12,7x100x200 mm boyutlarında hazırlanan mum bloklar ısı ile uçurulmuş ve akrilik 

tepilmesi için gereken boşluk hazırlanmıştır (Şekil 3-3, 3-4). Her akrilik blok için 

tekrarlanan bu işlemden sonra akrilik hamurları hazırlanmıştır. Birinci grubun 

hazırlanması üretici firmanın talimatlarına uygun olarak yapılmıştır. Buna göre; oda 

sıcaklığında likit ve toz 1ml:3ml hacim oranında 30 sn süreyle karıştırıldı, hamurlaşma 

için 15 dk beklendi, hamur muflaya yerleştirildikten sonra prova yapılarak, mufladan 

taşan fazla miktar ayrıldı. 20 dk süre ile ısıyla polimerize edildi. Diğer grupların 

hazırlanmasında birinci gruptan farklı olarak, toz ve likit karıştırılmadan önce, likide 

silikon yağı ilave edilerek 30 sn süre ile karıştırılmıştır (Şekil 3-5, 3-6). Karışım oranları 

silikon yağının ve PMMA’ nın hacim yüzdeleri hesaplanarak ve oluşturulan boşluğu 

doldurmak için toplam hacmi 400 ml olacak şekilde belirlenmiştir (Tablo 3-2).  

 

          

           Şekil 3-3: Mum kalıp.     Şekil 3-4: Alçıda hazırlanmış boşluk. 
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Tablo 3-2: Örneklerin hazırlanmasında kullanılan malzeme miktarları. 

 Silikon Yağı Likit Toz Toplam hacim 

Grup 1    (Katkısız) 0 ml 100 ml 300 ml 400 ml 

Grup 2         (%0,5 

katkılı) 
2 ml 99,5 ml 298,5 ml 400 ml 

Grup 3            (%1 

katkılı) 
4 ml 99 ml 297 ml 400 ml 

Grup 4         (%2,5 

katkılı) 
10 ml 97,5 ml 292,5 ml 400 ml 

 

                 

             Şekil 3-5: Toz:likit hacim oranı.               Şekil 3-6: Silikon yağı hacim oranı. 

 

Birinci grup akrilik blokların hazırlanması:  

Bu gruptan elde edilecek örnekler kontrol grubu olarak kullanılmak üzere 

hazırlanmıştır. Toz ve likit üretici firmanın talimatlarına uygun olarak hamur haline 

getirilmiş ve ısı ile polimerize edilmiştir (Tablo 3-3). 

 

İkinci grup akrilik blokların hazırlanması: 

%0,5 oranında silikon yağı ilave edilecek karışım için 99,5 ml likit içerisine 2 ml 

silikon yağı ilave edilmiş ve 30 sn süre ile karıştırılmıştır. Oluşan yeni likide 298,5 ml 

toz eklenerek 30 sn karıştırılmış ve 15 dk bekletildikten sonra hamur kıvamındaki 

karışım muflaya alınmıştır. 
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Üçüncü grup akrilik blokların hazırlanması: 

%1 oranında silikon yağı ilave edilecek karışım için 99 ml likit içerisine 4 ml 

silikon yağı ilave edilmiş ve 30 sn süre ile karıştırılmıştır. Oluşan yeni likide 297 ml toz 

eklenerek 30 sn karıştırılmış ve 15 dk bekletildikten sonra hamur kıvamındaki karışım 

muflaya alınmıştır. 

 

Dördüncü grup akrilik blokların hazırlanması: 

%2,5 oranında silikon yağı ilave edilecek karışım için 97,5 ml likit içerisine 10 

ml silikon yağı ilave edilmiş ve 30 sn süre ile karıştırılmıştır. Oluşan yeni likide 292,5 

ml toz eklenerek 30 sn karıştırılmış ve 15 dk bekletildikten sonra hamur kıvamındaki 

karışım muflaya alınmıştır. 

 

Tablo 3-3: Sıcak akriliğin hazırlanması. 

Likit:Toz oranı (hacim) 1:3 

Karıştırma süresi 30 sn 

Hamurlaşma zamanı 15 dk 

Çalışma zamanı 30 dk 

Kaynatma zamanı (Polimerizasyon süresi) 20 dk 

  

 

 

Alçı kalıp lak (Dentac Isoland Separating Solution) ile izole edildikten sonra 

akrilik hamurlar bu boşluğa yerleştirilerek prova edilmiş, mufladan taşan fazla akrilik 

temizlendikten sonra ısı ile polimerizasyon işlemine geçilmiştir (Şekil 3-7, 3-8, 3-9, 3-

10, 3-11, 3-12, 3-13). Her bir test için en az 10 adet örnek oluşturabilmek üzere dört 

grup akrilik bloktan toplam 36 adet hazırlanmıştır (Şekil 3-14, Tablo 3-4).  
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  Şekil 3-7: Lak.                Şekil 3-8: Alçının lak sürülerek izole edilmesi. 

 

   

               Şekil 3-9: Hazırlanan alçı boşluk.                                           Şekil 3-10: Muflada prova. 

 

 

                Şekil 3-11: Muflada kaynatma işlemi. 

 

  

Şekil 3-12: Muflanın açılması.   Şekil 3-13: Akrilik bloğun muflada görünümü. 
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Şekil 3-14: CNC’ de istenen boyutlara getirilecek akrilik bloklar.     
  

 

Tablo 3-4: CNC’ de kesilmek üzere hazırlanan akrilik bloklar ve örnek sayıları. 

Gereken örnek sayısı Hazırlanan blok sayısı  

 

Grup1 

 

Grup2  

 

Grup3 

 

Grup4 

 

Grup1 

 

Grup2 

 

Grup3 

 

Grup4 

Basma dayanımı testi 10 10 10 10 2 2 2 2 

Çekme dayanımı testi 10 10 10 10 3 3 3 3 

Üç nokta eğme dayanımı testi 10 10 10 10 1 1 1 1 

Çarpma dayanımı testi 10 10 10 10 1 1 1 1 

S.mutans tutunma deneyi 10 10 10 10 1 1 1 1 

C.albicans tutunma deneyi 10 10 10 10 1 1 1 1 

TOPLAM 60 60 60 60 9 9 9 9 

GENEL TOPLAM 240 36 

 

Polimerize edilmiş akrilik bloklar Bilgisayar Destekli Modelleme (Mastercam 

Mill Version 9.1 yazılımı) ve Bilgisayar Destekli Üretim (Leadvel FML-OP 350, CNC 

DİK İşletme Merkezi, tayvan) (CNC) kullanılarak, her bir deney için gereken standart 

boyutlara getirilmiştir (Şekil 3-15, 3-16, 3-17). 
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                 Şekil 3-15: CAD tasarımı. 

 

                 Şekil 3-16: CAM tezgahı. 

 

                 Şekil 3-17: CNC’ de blokların kesilmesi. 
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3.1. MEKANİK TESTLER İÇİN KULLANILAN GEREÇ VE YÖNTEMLER 

 

3.1.1. Basma Dayanımı Test Örnekleri ve Deneyin Uygulanması 

 

Örnekler her bir grup için (Grup 1,2,3,4) ASTM D695-02a ‘ ya göre 

12,7x12,7x25,4 mm ölçülerinde dikdörtgenler prizması şeklinde 10’ ar adet 

hazırlanmıştır (Şekil 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22). Örneklerin boyutları kumpas ile 

kontrol edilmiştir (Şekil 3-23, 3-24) Teste tabi tutulmadan önce örnekler distile suda 48 

sa bekletilmişlerdir. Ölçüm için basma deneyi çeneleri bağlanan test cihazı    

(Autograph AG-IS 50kN, Shimadzu) kullanılmıştır (Şekil 3-25). Cihazın deney 

örneklerinin yerleştirildiği iki çenesi birbirine doğru hareket ederek malzemeye 

sıkıştırma kuvveti uygulamış, örneğin kırıldığı andaki uygulanan yük Newton (N/mm2) 

cinsinden kaydedilmiştir.  

 

   

              Şekil 3-18: Basma testi Grup 1.   Şekil 3-19: Basma testi Grup 2. 

 

    

             Şekil 3-20: Basma testi Grup 3.   Şekil 3-21: Basma testi Grup 4. 
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           Şekil 3-22: Basma testi örneklerinin 3 boyutlu görünümü. 

 

 

 

      Şekil 3-23: Ölçüm için kullanılan kumpaslar. 

 

 
 

 

      Şekil 3-24: Basma testi örneklerinin kumpasla ölçümü. 
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        Şekil 3-25: Basma testinin yapılışı. 

 

3.1.2. Çekme Dayanımı Test Örnekleri ve Deneyin Uygulanması 

 

Örnekler her bir grup için (Grup 1,2,3 ve 4) ASTM D638-03‘ e göre 165x19x5 

mm dış ölçülere sahip halter şeklinde 10’ ar adet hazırlanmış ve kumpasla kontrolleri 

yapılmıştır (Şekil 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33). Teste tabi tutulmadan 

önce örnekler distile suda 48 sa bekletilmişlerdir. Ölçüm için çekme deneyi çeneleri 

bağlanan tes cihazı (Autograph AG-IS 50kN, Shimadzu)  kullanılmıştır. Örneklerin 

tutunma kolları cihazın çenelerine bağlanmış ve çeneler birbirinden uzaklaştırılmıştır 

(Şekil 3-34). Malzemeye germe kuvveti uygulamış, örneğin kırıldığı andaki uygulanan 

yük Newton (N/mm2) cinsinden kaydedilmiştir.    
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          Şekil 3-26: Çekme testi Grup 1.     Şekil 3-27: Çekme testi Grup 2. 

 

        

          Şekil 3-28: Çekme testi Grup 3.      Şekil 3-29: Çekme testi Grup 4. 

 

 

                   Şekil 3-30: Çekme test örneğinin uzunluğu. 

 
 

      

  Şekil 3-31: Kalınlık                      Şekil 3-32: Orta kısım.  Şekil 3-33: Sap kısmı. 
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                    Şekil 3-34: Çekme deneyi. 

 

 

3.1.3. Üç Nokta Eğme Dayanımı Test Örnekleri ve Deneyin Uygulanması 

 

Örnekler her bir grup için (Grup 1,2,3,4) 12 no’lu ADA’ ya göre 2,5x10x65   

mm ölçülerinde dikdörtgenler prizması şeklinde 10’ ar adet hazırlanmış ve kumpasla 

kontrolleri yapılmıştır (Şekil 3-35, 3-36). Teste tabi tutulmadan önce örnekler distile 

suda 48 sa bekletilmişlerdir. Ölçüm için eğme uçları bağlanan test cihazı (Autograph 

AG-IS 50kN, Shimadzu) kullanılmıştır (Şekil 3-37, 3-38). 
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  Şekil 3-35: Üç nokta eğme testi Grup 1,2,3 ve 4. 

 

 

 

            Şekil 3-36: Üç nokta eğme örneklerinin kumpasla ölçümü. 

 

 

    

      Şekil 3-37: Üç nokta eğme deneyi.                Şekil 3-38: Test aletinin kuvvet                                                       
       uygulayan ucu. 
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3.1.4. Charpy Çarpma Dayanımı Test Örnekleri ve Deneyin Uygulanması 

 

Örnekler her bir grup için (Grup 1,2,3,4) ISO 179, 1993‘ e göre 4x6x50 mm 

ölçülerinde dikdörtgenler prizması şeklinde 10’ ar adet hazırlanmış ve kumpasla 

kontrolleri yapılmıştır (Şekil 3-39, 3-40, 3-41, 3-42, 3-43, 3-44). Teste tabi tutulmadan 

önce örnekler distile suda 48 sa bekletilmişlerdir. Ölçüm için Charpy çarpma test cihazı 

(Alşa Laboratuar Aletleri) kullanılmıştır (Şekil 3-45). 

 

 

     Şekil 3-39: Çarpma deneyi örnekleri. 

 

 

Şekil 3-40: Örneklerin kumpasla ölçümü. 
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           Şekil 3-41: Çarpma testi Grup 1.     Şekil 3-42: Çarpma testi Grup 2. 

 

     

           Şekil 3-43: Çarpma testi Grup 3.     Şekil 3-44: Çarpma testi Grup 4. 

 

 

            Şekil 3-45: Charpy çarpma deneyi aleti. 
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3.2. MİKROBİYOLOJİK TESTLER İÇİN KULLANILAN GEREÇ VE 
YÖNTEMLER 

 

Araştırma S. mutans ve C. albicans standart kökenleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Standart kökenler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ ndan temin edilmiştir. 

 

 

Kullanılan yöntemler aşağıdaki sırada özetlenmiştir: 

1. Besiyerlerinin hazırlanması 

2. Deneye alınacak mikroorganizmaları içeren süspansiyonların hazırlanması 

3. PMMA numunelerinin hazırlanması 

4. PMMA numuneleri ile mikroorganizmaların bir araya getirilmesi 

5. Sonuçların değerlendirilmesi ve istatiksel analiz 

 

3.2.1. Mikrobiyolojik Araştırmalarda Kullanılan Besiyerlerinin Hazırlanması 

 

Mikroorganizmaların üremesi için besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Besiyeri 

mikrobun gelişmesi ve çoğalması için lüzumlu maddeleri ihtiva eder. Sentetik olarak 

hazırlanan besiyerlerinde üretilerek, mikrop için gerekli maddeler oluşturulur. Üreme 

için besiyerinin elverişli olmasından başka besiyerinin nemi, kıvamı, hidrojen iyonları 

konsantrasyonu, oksidasyon-redüksiyon potansiyeli ve kültürün yapılacağı ısının uygun 

olması gerekir.  

 

Çalışmada tiyoglikolatlı buyyon, sıvı Sabouraud, çikolatamsı agar, Sabouraud 

dekstrozlu agar besiyerleri kullanılmıştır. 

 

S.mutans üretmek amacıyla kullanılan 29,5 g tiyoglikolatlı buyyon besiyeri 

(Tablo 3-5) 1 lt distile suda süspanse edilmiştir. Otoklavda 121 °C’ de 15 dk steril 

edildikten sonra, steril şartlarda tüplere bölünmüştür.  
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Tablo 3-5: Tiyoglikolatlı buyyon besiyeri içeriği. 

Tiyoglikolatlı Buyyon Besiyeri: 

 

Maya       5 g 

Triptan              15 g 

Glikoz             5,5 g 

Sodyum tioglik           0,5 g 

Sodyum klorür           2,5 g 

L. cystein            2,5 g 

Agar           0,75 g 

Distile su       1000 ml içerir. 

 

C. albicans üretmek amacıyla kullanılan 30 g sıvı Sabouraud besiyeri (Tablo 3-

6) 1 lt distile su içinde çözündürülmüştür. Otoklavda 121 °C’ de 15 dk steril edildikten 

sonra, steril şartlarda tüplere bölünmüştür. 

 

Tablo 3-6: Sıvı Sabouraud besiyeri içeriği. 

 

           Sıvı Sabouraud Besiyeri: 

 

Pankreatik digestol casein  5 g 

Peptik digatol meat   5 g 

Glukan                        20 g 

Distile su                  1000 ml  içerir. 

 

S.mutans kolonilerinin incelenmesi amacıyla kullanılan çikolatamsı agar 

besiyerinin içeriği tablo 3-7’ de gösterilmiştir. Besiyeri içeriği 121 °C’ de 15 dk 

otoklavlanır ve 45 °C’ ye kadar soğumaya bırakılır. İçine % 5 oranında koyun kanı ilave 

edilir ve 2 dk kaynatılır. Bu karışım petri kutularına 5 ml yüksekliğinde dağıtılır (Şekil 

3-46). 



 112 

Tablo 3-7: Çikolatamsı agar besiyeri içeriği. 

 

Çikolatamsı Agar Besiyeri:  

 

Polipepton ..........................10 g 

Bitone  ................................10 g 

Sığır infüzyonu ..................  3 g 

Nişasta ...............................  1 g 

Sodyum klorid ...................  5 g 

Agar ............................... 13,5 g 

Distile su ..................... 1000 ml 

 

 

 

          Şekil 3-46: Çikolatamsı agar besiyeri. 

 

C. albicans kolonilerinin incelenmesi amacıyla kullanılan Sabouraud Dekstrozlu 

Agar besiyerinin içeriği tablo 3-8’ de gösterilmiştir. 65 g besiyeri 1 lt distile su içine 

tartılır. Karışım kaynatılarak maddelerin erimesi sağlanır. Otoklavda 121 °C’ de 15 dk 

steril edilir. 45 °C’ ye kadar soğutulduktan sonra petri kutuları ya da tüplere dökülür 

(Şekil 3-47).  
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Tablo 3-8: Sabouraud dekstrozlu agar besiyeri içeriği. 

 

Sabouraud Dekstrozlu Agar Besiyeri: 

 

Mikolojik pepton .............. 10 g 

Glikoz  ............................. 40 g 

Agar ................................ 15 g 

Distile su ....................       1000 ml   

 

 

 

                       Şekil 3-47: Sabouraud dekstrozlu agar besiyeri. 

 

3.2.2. Deneye Alınacak Mikroorganizmaları İçeren Süspansiyonların Hazırlanması 

 

Deneyler için S. mutans ve C. albicans olmak üzere iki mikroorganizma suşu 

kullanılmıştır. S. mutans standart kökeni tiyoglikolatlı buyyon besiyeri içinde 37 °C 

sıcaklıkta 24 saat tutularak canlandırılmıştır. Daha sonra bu besiyerinden çikolatamsı 

agar besiyerine ekim yapılmış 37 °C sıcaklıkta 24 saat inkübe edildikten sonra üreyen S. 

mutans kolonilerinden Mc Farland cihazı ile ayarlanarak, %0,9’ luk serum fizyolojik 

içinde 0,5 Mc Farland bulanıklığında süspansiyon hazırlanmıştır (Şekil 3-48). 
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               Şekil 3-48: S.mutans kolonileri içeren süspansiyon.                    
      

 

Aynı işlemler C. albicans kökenleri için de uygulanmıştır. Kökenler sıvı 

Sabouraud besiyerinde 37 °C sıcaklıkta 24 saat tutularak canlandırılmış, 24 saat sonra 

Sabouraud’ un dekstrozlu agar besiyerine ekim yapılarak Candida kolonileri elde 

edilmiştir. Kolonilerden %0,9’ luk serum fizyolojik içinde Mc Farland cihazı ile 

kullanılarak, %0,9’ luk serum fizyolojik içinde 0,5 Mc Farland bulanıklığında 

süspansiyon hazırlanmıştır (Şekil 3-49). 

 

 

 

                           Şekil 3-49: C.albicans kolonileri içeren süspansiyon. 
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3.2.3. PMMA Numunelerinin Mikrobiyolojik Araştırma İçin Hazırlanması 

 

Tüm gruplar için 200x100x2 mm ölçülerinde polimerize edilen akrilik bloklar, 

CNC teknolojisi kullanılarak, 10x10x2 mm ölçülerinde örnekler haline getirilmiştir 

(Şekil 3-50, 3-51). 10’ ar adet C.albicans ve 10’ ar adet S.mutans için kullanılmak üzere 

her gruptan 20’ şer adet, toplam 80 adet örnek hazırlanmıştır (Şekil 3-52, 3-53, 3-54, 3-

55).  

 

 

 

                     Şekil 3-50: Test edilecek akrilik örnekler. 

 

 

 

Şekil 3-51: Örneklerin kumpasla kontrolü. 
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             Şekil 3-52:  Mikrobiyolojik test Grup 1.   Şekil 3-53: Mikrobiyolojik test Grup 2. 

 

    

              Şekil 3-54:  Mikrobiyolojik test Grup 3.   Şekil 3-55: Mikrobiyolojik test Grup 4. 

 

 

Tüm örnekler cam balonlar içinde 121 °C’ de 1 atmosfer basınç altında 20 dk 

süre ile otoklavlanarak (Şekil 3-56) steril edilmiştir. Artık monomerin çıkarılması 

amacıyla, örnekler 48 saat süre ile steril distile suda bekletilmiş (Şekil 3-57, 3-58) ve 

deneylerden önce 8 saat süre ile steril petri kutularında (Şekil 3-59) tutularak 

kurutulmuşlardır (176, 177). 
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              Şekil 3-56: Otoklav.     Şekil 3-57: Cam balon. 

 

 

    

              Şekil 3-58: Steril distile suda bekletme.    Şekil 3-59: Steril örneklerin kurutulması. 

 

3.2.4. PMMA Numuneleri ile Mikroorganizmaların Biraraya Getirilmesi ve 
Besiyerine Ekim 

 

Katkısız örnekten (Grup 1) ve katkılı 3 grup örnekten (Grup 2, 3 ve 4) 10’ ar 

adet hazırlanmış, her bir gruptan 10’ ar örnek S. mutans süspansiyonları (Şekil 3-60) ve 

10’ ar örnek C. albicans süspansiyonları içine yerleştirilmiştir (Şekil 3-61).  
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               Şekil 3-60: Örnekler S.mutans    Şekil 3-61:Örnekler C.albicans 

                       solüsyonu içinde.           solüsyonu içinde. 
 

 

Örnekler 8 saat inkübe edildikten sonra (Şekil 3-62, 3-63) steril şartlarda 

süspansiyonlardan çıkarılmış ve steril petri kutularda kurutulmuştur (Şekil 3-64).  

 

    

     Şekil 3-62: Etüv.            Şekil 3-63: Tüplerin etüve konulması. 

 

 

 

          Şekil 3-64: Steril petri kutularında kurutma. 
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S. mutans’ ın örneklere tutunumunu belirlemek için, örnekler çikolatamsı agar 

besiyeri üzerinde yuvarlanarak, tüm yüzeyleri temas ettirilmek kaydı ile besiyerine 

ekilmiştir (Şekil 3-65, 3-66, 3-67, 3-68, 3-69). Aynı işlemler C. albicans’ ın tutunumunu 

belirlemek için Sabouraud’ un dekstrozlu agar besiyerinde yapılmıştır (Şekil 3-70, 3-71, 

3-72, 3-73).  

 

    

              Şekil 3-65: Örneklerin besiyerlerine alınması. 

 

       

          Şekil 3-66: Katkısız örnekler besiyerinde.      Şekil 3-67: %0.5 katkılı örnekler besiyerinde. 

 

 

       

          Şekil 3-68:  %1 katkılı örnekler besiyerinde.  Şekil 3-69: %2,5 katkılı örnekler besiyerinde. 
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          Şekil 3-70: Katkısız örnekler besiyerinde.       Şekil 3-71: %0.5 katkılı örnekler besiyerinde. 

 

 

       

          Şekil 3-72: %1 katkılı örnekler besiyerinde.    Şekil 3-73: %2,5 katkılı örnekler besiyerinde. 

 

 

3.2.5. Sonuçların Değerlendirilmesi Ve İstatistiksel Analiz 

 

Ekim yapılan besiyerleri 24 saat süre ile 37 °C’ de inkübe edilmiştir (Şekil 3-74, 

3-75). Etüvden çıkarılan besiyerleri yüzeyinde her örnek alanında oluşan 

mikroorganizma kolonileri sayılmış, S.mutans (Şekil 3-76) ve C.albicans (Şekil 3-77) 

için her grubun (Grup 1, 2, 3 ve 4) aritmetik ortalaması alınmıştır.  
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        Şekil 3-74: Besiyerleri etüvde.            Şekil 3-75: Besiyerlerinin çıkarılması.
      

 

                

        Şekil 3-76: S.mutans kolonileri.           Şekil 3-77: C.albicans kolonileri. 

 

Dört farklı akrilik grubuna yapışan mikroorganizma sayısının aritmetik 

ortalaması ve standart sapması iki mikroorganizma için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Elde 

edilen bulgular katkısız akrilik, %0,5 silikon yağı katkılı akrilik, %1 silikon yağı katkılı 

akrilik, %2,5 silikon yağı katkılı akrilik için mukayeseli olarak,  Mann-Whitney U testi 

kullanılarak, istatiksel değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

Aşağıda S.mutans ve C.albicans kolonilerinin kontrol grubu (Grup 1) ve silikon 

yağı katkılı gruplar (Grup 2, 3 ve 4) ile karşılaştırmalı fotoğrafları yer almaktadır (Şekil 

3-78, 3-79, 3-80, 3-81, 3-82, 3-83, 3-84, 3-85). 
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    Şekil 3-78: Grup 1 ve 2’ de                                           Şekil 3-79: Grup 1 ve 3’ de                              
S.mutans kolonileri.                  S.mutans kolonileri. 

 

 

 

 

               

      Şekil 3-80: Grup 1 ve 4’ de            Şekil 3-81: Tüm grupların görünümü.           
S.mutans kolonileri.  
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       Şekil 3-82: Grup 1 ve 2’ de                                         Şekil 3-83: Grup 1 ve 3’ de                        
C.albicans kolonileri.                 C.albicans kolonileri.                                

 

 

 

               

       Şekil 3-84: Grup 1 ve 4’ de             Şekil 3-85:Tüm grupların görünümü.        
C.albicans kolonileri. 
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4. BULGULAR 

4.1. MEKANİK TEST BULGULARI VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 

 

İstatistiksel değerlendirme için SPSS bilgisayar programı kullanılarak, non-

parametrik testler grubundan Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 

  

4.1.1. Basma Deneyi Sonuçları 

 

Basma deneyi sonuçları örneklerin kırılmasını sağlayan yükün N/mm2 cinsinden 

değeridir. Deney gruplarının tümü için alınan sonuçlar tablo 4-1’ de gösterilmiştir. 

Tablo 4-1: Basma deneyi sonuçları. 

Grup no Örnek no Maksimum yük 

(N/mm2) 

Grup no Örnek no Maksimum yük 

(N/mm2) 

1 1 162,142 3 1 126,793 

1 2 140,5463 3 2 107,4475 

1 3 132,274 3 3 117,985 

1 4 161,275 3 4 112,785 

1 5 135,367 3 5 115,3496 

1 6 150,3456 3 6 118,492 

1 7 148,348 3 7 109,4273 

1 8 155,4383 3 8 119,3021 

1 9 159,3121 3 9 114,589 

1 10 146,245 3 10 115,3912 

2 1 110,9934 4 1 79,3262 

2 2 120,524 4 2 82,909 

2 3 118,871 4 3 78,3592 

2 4 121,374 4 4 80,4104 

2 5 119,5409 4 5 84,421 

2 6 117,0918 4 6 77,2378 

2 7 118,237 4 7 84,2847 

2 8 111,1262 4 8 75,6723 

2 9 117,281 4 9 83,593 

2 10 116,884 4 10 76,2875 
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Kontrol grubu (Grup1) ile diğer gruplar karşılaştırılarak, silikon yağı ilavesinin 

polimetilmetakrilatın basma direncine etkisi istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir 

(Tablo 4-2). 

 

Tablo 4-2: Kontrol grubu (grup1) ile diğer grupların istatistiksel açıdan değerlendirilmesi. 

 
Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Kontrol grubu (grup1) 

 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 2, 3 ve 4 istatistiksel açıdan anlamlı 

fark göstermiştir. İlave edilen silikon yağı miktarının basma değerine etkisinin 

incelenmesi için katkılı gruplar kendi içinde değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 4-3). 

 

Tablo 4-3: Silikon yağı ilave edilmiş grupların kendi aralarında değerlendirilmesi. 

 
Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

 

p>0,05 

 

p<0,01 

 

 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

 

- 

 

p<0,01 

 

Grup 2 ve 3 karşılaştırıldığında ortalamalar açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı bulunmuştur. Grup 2 ve grup 4 karşılaştırıldığında  istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmuştur. Grup 3 ve grup 4 arasında da aynı ilişki mevcuttur. 

 

 

 



 126 

 

Buna göre; polimetilmetakrilata silikon yağı ilave edilmesi basma direncini 

düşürmektedir. Katkı miktarı arttıkça direnç de buna bağlı olarak azalmaktadır (Tablo 

4-4).  

 

 

Tablo 4-4: Basma deneyi sonuçlarının grafik görünümü. 
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4.1.2. Çekme Deneyi Sonuçları 

 

Çekme deneyi sonuçları örneklerin kopmasını sağlayan yükün N/mm2 cinsinden 

değeridir. Deney gruplarının tümü için alınan sonuçlar tablo 4-5’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-5: Çekme deneyi sonuçları. 

Grup no Örnek no Maksimum 

yük (N/mm2) 

Grup no Örnek no Maksimum 

yük (N/mm2) 

1 1 51,1729 3 1 40,3792 

1 2 48,0758 3 2 37,0671 

1 3 56,0767 3 3 36,9776 

1 4 52,0147 3 4 40,5245 

1 5 53,4834 3 5 35,927 

1 6 56,9276 3 6 35,2478 

1 7 57,2467 3 7 34,276 

1 8 52,2604 3 8 33,1273 

1 9 54,289 3 9 37,2198 

1 10 55,1028 3 10 35,198 

2 1 45,2445 4 1 28,5692 

2 2 43,6903 4 2 27,5223 

2 3 44,54 4 3 34,2199 

2 4 42,3148 4 4 29,5809 

2 5 41,7516 4 5 34,8012 

2 6 43,293 4 6 31,2642 

2 7 45,4367 4 7 30,6374 

2 8 42,2686 4 8 28,3987 

2 9 43,182 4 9 32,462 

2 10 43,298 4 10 31,939 

 

 

Kontrol grubu (Grup1) ile diğer gruplar karşılaştırılarak, silikon yağı ilavesinin 

polimetilmetakrilatın çekme direncine etkisi istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir 

(Tablo 4-6). 
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Tablo 4-6: Kontrol grubu (grup1) ile diğer grupların istatistiksel açıdan değerlendirilmesi. 

 
Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Kontrol grubu (grup1) 

 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 2, 3 ve 4 istatistiksel açıdan anlamlı 

fark göstermiştir. İlave edilen silikon yağı miktarının çekme değerine etkisinin 

incelenmesi için katkılı gruplar kendi içinde değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 4-7). 

 

 

Tablo 4-7: Silikon yağı ilave edilmiş grupların kendi aralarında değerlendirilmesi. 

 
Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

 

p<0,01 

 

 

p<0,01 

 

 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

 

- 

 

p<0,01 

 

 

Grup 2 ile grup 3 ve 4 karşılaştırıldığında  istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmuştur. Grup 3 ve grup 4 arasında da aynı ilişki mevcuttur. 
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Buna göre; polimetilmetakrilata silikon yağı ilave edilmesi çekme direncini 

düşürmektedir. Katkı miktarı arttıkça direnç de buna bağlı olarak azalmaktadır (Tablo 

4-8). 

 

Tablo 4-8: Çekme deneyi sonuçlarının grafik görünümü. 
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4.1.3. Üç Nokta Eğme Deneyi Sonuçları 

 

Üç nokta eğme deneyi sonuçları örneklerin kırılmasını sağlayan yükün newton 

cinsinden değeridir. Deney gruplarının tümü için alınan sonuçlar tablo 4-9’ da 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-9: Üç nokta eğme deneyi sonuçları. 

Grup no Örnek no Maksimum 

kuvvet (N) 

Grup no Örnek no Maksimum 

kuvvet (N) 

1 1 159,631 3 1 116,25 

1 2 146,094 3 2 119,875 

1 3 167,094 3 3 119,063 

1 4 136,669 3 4 117,375 

1 5 161,647 3 5 120,356 

1 6 160,309 3 6 116,365 

1 7 148,356 3 7 115,275 

1 8 153,027 3 8 116,175 

1 9 155,453 3 9 119,482 

1 10 152,192 3 10 121,191 

2 1 120,219 4 1 118,344 

2 2 104,401 4 2 116,169 

2 3 112,219 4 3 117,031 

2 4 107,156 4 4 112,347 

2 5 121,067 4 5 117,357 

2 6 116,245 4 6 113,024 

2 7 118,038 4 7 115,368 

2 8 110,165 4 8 119,481 

2 9 117,448 4 9 114,282 

2 10 113,278 4 10 113,135 

 

Kontrol grubu (Grup1) ile diğer gruplar karşılaştırılarak, silikon yağı ilavesinin 

polimetilmetakrilatın üç nokta eğme direncine etkisi istatistiksel açıdan 

değerlendirilmiştir (Tablo 4-10). 
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Tablo 4-10: Kontrol grubu (grup1) ile diğer grupların istatistiksel açıdan 
değerlendirilmesi. 

 
Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Kontrol grubu (grup1) 

 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 2, 3 ve 4 istatistiksel açıdan anlamlı 

fark göstermiştir. İlave edilen silikon yağı miktarının üç nokta eğme değerine etkisinin 

incelenmesi için katkılı gruplar kendi içinde değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 4-11). 

 

Tablo 4-11: Silikon yağı ilave edilmiş grupların kendi aralarında değerlendirilmesi. 

 
Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

 

p<0,05 

 

p>0,05 

 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

 

- 

 

p>0,05 

 

  

Grup 2 ve 3 karşılaştırıldığında ortalamalar açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu bulunmuştur. Grup 2 ve grup 4 karşılaştırıldığında  istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmamıştır. Grup 3 ve grup 4 arasında da anlamlı fark yoktur. 
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Buna göre; silikon yağı ilavesi polimetilmetakrilatın üç nokta eğme dayanımını 

azaltmaktadır (Tablo 4-12).  

 

Tablo 4-12: Üç nokta eğme dayanımı sonuçlarının grafik görünümü. 
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4.1.4. Charpy Çarpma Deneyi Sonuçları 

 

Charpy çarpma deneyi sonuçları örneklerin kırılmasını sağlayan kuvvetin jul 

cinsinden değeridir. Deney gruplarının tümü için alınan sonuçlar tablo 4-13’ de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-13: Çarpma deneyi sonuçları.  

Grup no Örnek no Maksimum 

kuvvet (jul) 

Grup no Örnek no Maksimum 

kuvvet (jul) 

1 1 1,8 3 1 1,5 

1 2 1,2 3 2 1,5 

1 3 1,3 3 3 1,7 

1 4 1,2 3 4 1,4 

1 5 1,6 3 5 2 

1 6 1,5 3 6 1,4 

1 7 1,3 3 7 1,6 

1 8 1,2 3 8 1,7 

1 9 1,4 3 9 1,6 

1 10 1,5 3 10 1,8 

2 1 1,2 4 1 1,1 

2 2 1,1 4 2 1,1 

2 3 1,5 4 3 1,3 

2 4 1,3 4 4 1,2 

2 5 1,1 4 5 1,1 

2 6 1 4 6 1,3 

2 7 0,8 4 7 1,2 

2 8 1,2 4 8 1,1 

2 9 1,1 4 9 1,2 

2 10 1,1 4 10 1,2 
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Kontrol grubu (Grup1) ile diğer gruplar karşılaştırılarak, silikon yağı ilavesinin 

polimetilmetakrilatın çarpma direncine etkisi istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir 

(Tablo 4-14). 

 

Tablo 4-14:Kontrol grubu(grup1) ile diğer grupların istatistiksel açıdan değerlendirilmesi. 

 
Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Kontrol grubu (grup1) 

 

 

p<0,05 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 2, 3 ve 4 istatistiksel açıdan anlamlı 

fark göstermiştir. İlave edilen silikon yağı miktarının çarpma değerine etkisinin 

incelenmesi için katkılı gruplar kendi içinde değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 4-15). 

 

Tablo 4-15: Silikon yağı ilave edilmiş grupların kendi aralarında değerlendirilmesi. 

 
Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

 

p<0,01 

 

 

p>0,05 

 

 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

 

- 

 

p<0,01 

 

 

  

Grup 2 ile grup 3 karşılaştırıldığında ortalamalar açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Grup 2 ve grıp 4 arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktur. Grup 3 ve grup 4 karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu bulunmuştur. 
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Buna göre; %0,5 ve %2,5 silikon yağı ilavesi PMMA’ ın çarpma dayanımını 

düşürmekte, %1 ilave ise arttırmaktadır (Tablo 4-16). 

 

Tablo 4-16: Charpy çarpma dayanımı sonuçlarının grafik görünümü. 
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4.2. MİKROBİYOLOJİK ARAŞTIRMA BULGULARI VE İSTATİSTİKSEL 
DEĞERLENDİRME 

 

Kaide örneklerine mikroorganizma tutunumunu araştırmak için C.albicans ve 

S.mutans kökenleri kullanılmıştır. 

 

Silikon yağı’nın S.mutans ve C.albicans tutunumuna etkinliği, çikolatamsı agar 

besiyeri ve Sabouraud’ un dekstrozlu agar besiyerinde oluşmuş ortalama koloni sayısına 

göre değerlendirilmiştir (Tablo 4-17).  

 

Tablo 4-17: Biri kontrol olmak üzere 4 farklı akrilik grubuna C.albicans  ve S.mutans 
tutunumunu gösteren ortalama koloni sayıları.                                                        

     

 

GRUPLAR 

 

S.MUTANS          

ORTALAMA         

KOLONİ SAYISI 

 

C.ALBİCANS          

ORTALAMA       KOLONİ 

SAYISI 

 

1.GRUP   

(KATKISIZ PMMA) 

 

100.000’ DEN FAZLA 

 

100.000’ DEN FAZLA 

 

2.GRUP       

(%0,5 SİLİKON YAĞI KATKILI PMMA) 

 

100.000’ DEN FAZLA 

 

80 

 

3.GRUP          

(%1 SİLİKON YAĞI KATKILI PMMA) 

 

100.000’ DEN FAZLA 

 

50 

 

4.GRUP       

(%2,5 SİLİKON YAĞI KATKILI PMMA) 

 

100.000’ DEN FAZLA 

 

40 
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Kontrol grubu (Grup1) ile diğer gruplar karşılaştırılarak, silikon yağı ilavesinin, 

polimetilmetakrilata S.mutans tutunumuna etkisi istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir 

(Tablo 4-18). 

 
 

Tablo 4-18: Kontrol grubu (grup1) ile diğer grupların istatistiksel açıdan 
değerlendirilmesi. 

 
Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Kontrol grubu (grup1) 

 

 

p>0,05 

 

p>0,05 

 

p>0,05 

 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 2, 3 ve 4 istatistiksel açıdan anlamlı 

fark göstermemiştir. İlave edilen silikon yağı miktarının S. mutans’ ın yapışmasına 

etkisinin incelenmesi için katkılı gruplar kendi içinde değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 

4-19). 

 

Tablo 4-19: Silikon yağı ilave edilmiş grupların kendi aralarında değerlendirilmesi. 

 
Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

 

p>0,05 

 

p>0,05 

 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

 

- 

 

p>0,05 

 

  

Grup 2 ile grup 3 ve 4 karşılaştırıldığında  istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmamıştır. Grup 3 ve grup 4 arasında da aynı ilişki mevcuttur. 

 

Buna göre; polimetilmetakrilata silikon yağı ilavesinin S.mutans tutunumuna 

etkisinin olmadığı söylenebilir. 
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Kontrol grubu (Grup1) ile diğer gruplar karşılaştırılarak, silikon yağı ilavesinin, 

polimetilmetakrilata C.albicans tutunumuna etkisi istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir 

(Tablo 4-20). 

 

Tablo 4-20: Kontrol grubu (grup1) ile diğer grupların istatistiksel açıdan 
değerlendirilmesi. 

 
Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Kontrol grubu (grup1) 

 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

p<0,01 

 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 2, 3 ve 4 istatistiksel açıdan anlamlı 

fark göstermiştir. İlave edilen silikon yağı miktarının C.albicans’ ın yapışmasına 

etkisinin incelenmesi için katkılı gruplar kendi içinde değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 

4-21). 

 

Tablo 4-21: Silikon yağı ilave edilmiş grupların kendi aralarında değerlendirilmesi. 

 
Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

Grup 4 

(%2,5 silikon yağı ilaveli) 

 

Grup 2 

(%0,5 silikon yağı ilaveli) 

 

p<0,01 

 

 

p<0,01 

 

 

Grup 3 

(%1 silikon yağı ilaveli) 

 

- 

 

p<0,01 

 

 Grup 2 ile grup 3 ve 4 karşılaştırıldığında  istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmuştur. Grup 3 ve grup 4 arasında da aynı ilişki mevcuttur. 
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Buna gore, akrilik rezine silikon yağı ilavesinin C.albicans tutunumunu yüksek 

oranda azalttığı, ancak S.mutans tutunumuna etkili olmadığı görülmüştür (Tablo 4-22 

ve 4-23). 

 

Tablo 4-22: Silikon yağı ilavesinin Streptococcus mutans tutunumuna etkisini gösteren 
grafik. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

Grup1 Grup2 Grup3 Grup4

Ortalama koloni sayısı

S.mutans kolonileri

 

Tablo 4-23: Silikon yağı ilavesinin Candida albicans tutunumuna etkisini gösteren grafik. 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

Grup1 Grup2 Grup3 Grup4

Ortalama koloni sayısı

C.albicans kolonileri

 

 



 140 

 

Silikon yağı miktarının artmasıyla, C.albicans tutunumunun da azaldığı 

izlenmiştir (Tablo 4-24). 

 

Tablo 4-24: Silikon yağı ilave edilmiş gruplara C.albicans tutunumunu gösteren grafik. 

0
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60

70

80
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Ortalama koloni sayısı

C.albicans kolonileri
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5. TARTIŞMA 

 

Akrilik rezinler günümüzde protetik tedavide en çok kullanılan kaide 

materyalleridir. Dental protez kaide materyali olarak polimetilmetakrilat, alternatif 

polimerlerle kıyaslandığında, en yüksek kullanım oranına sahiptir. Son yıllarda 

mikrodalga enerjisi, görünür ışık gibi farklı polimerizasyon teknikleri kullanıma 

sunulmuş olmasına karşılık, ısı ile polimerizasyon tekniği daha yüksek oranda 

kullanılmaktadır (7, 72, 93, 109, 178-181). Araştırmamızda protez yapımında en çok 

kullanılan materyal olarak polimetilmetakrilat seçilmiş, laboratuvarlarda en çok tercih 

edilen yöntem olarak konvansiyonel basınçla kalıplama tekniği kullanılarak ısı ile 

polimerizasyon kullanılmıştır. 

 

 Diş hekimliğinde geniş kullanım alanı bulan akriliklerin transparan olmaları, 

istenilen estetik görünümü kazandırabilmeleri, basit çalışma gerektirmeleri gibi 

üstünlükleri bulunmasının yanı sıra çeşitli dezavantajları da mevcuttur (59). Akrilik 

rezin protez kaidelerinde sıklıkla kırılmaların meydana gelmesi, bu dezavantajlardan 

biridir. Protez kırıkları ağız dışında çarpma ya da düşme sonucu meydana gelebildiği 

gibi, ağızda kullanım esnasında, zaman içinde tekrarlanan eğilmeler, bükülmelerle 

oluşan yorulmaya bağlı da oluşabilir. Bunlardan başka protezlerin doku uyumunun kötü 

olması, daha büyük eğilmeler sonucu yorulmaya bağlı kırıklara neden olur (57, 63). 

 

Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla değişik yöntemler 

kullanılmıştır. Bunlar; stresin yoğun olduğu bölgelerde maksimum materyal kütlesi 

oluşturarak, kopolimerizasyon, çapraz bağlantı, alüminyum safir çubuklar, naylon ve 

bazı metal tozlar ve son yıllarda da değişik tip fiberlerin ilavesiyle rezini 

kuvvetlendirme çalışmalarıdır (22). Özellikle polietilen fiberlerle yapılan çalışmalarda 

rezinlerin daha yüksek çarpma, yorulma ve transvers dayanımına sahip oldukları rapor 

edilmiştir (12, 17, 22, 121).  
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Akriliğin modifiye edilerek kullanıldığı çalışmalarda toz (PMMA) ve likit (MMA) 

ajanlara çeşitli yüzdelerde katkı maddesi ilave edilmiştir. Miyazaki ve ark. (182), 

PMMA kemik sementini modifiye etmek için toza çeşitli yüzdelerde CaCl(2), likide 

çeşitli yüzdelerde 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane eklemişlerdir. Çalışmamızda 

silikon yağı %0,5, %1 ve %2,5 oranlarında likit kısma ilave edilmiş, daha sonra üretici 

firmanın bildirdiği şekilde toz ilavesi yapılarak hamur haline getirilmiştir. 

 

Polimerlerin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda malzemenin mekanik ve 

fiziksel özellikleri irdelenmiştir. 

 

Chen ve Ma (183), güçlendirilmiş polimetilmetakrilatın eğme dayanımı ve çarpma 

dayanımını incelemişlerdir. 

 

Vallittu (184), cam ve silika fiber eklediği akrilik materyalin üç nokta eğme 

dayanımını araştırmıştır. 

 

Lewis ve Mladsi (185), çarpma dayanımı ve kırılma dayanımını arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. 

 

Narva ve ark. (186), cam fiberle güçlendirme yaptıkları akrilik rezinin klinik 

dayanıklılığını araştırmışlardır. 

 

John ve ark. (187), üç farklı fiber tipi ilavesinin PPMA’ ın eğme dayanımına 

etkisini üç nokta eğme testi kullanarak araştırmışlar ve tüm fiber ilaveli gruplarda 

dayanımın arttığını bildirmişlerdir. 

 

Puska ve ark. (188), oligomer ile modifiye ettikleri akrilik kemik sementinin eğme 

ve basma dayanımlarını incelemişlerdir. 
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Franklin, Wood ve Bubb (189), cam ile güçlendirdikleri PMMA’ ın kırılma 

dayanımını araştırmışlardır. 

 

Martinez-Hernandez ve ark. (190), polimetilmetakrilata protein biyofiberler ilave 

etmiş ve çekme dayanımlarını araştırmışlardır.  

 

Narva ve ark. (191), fiberle güçlendirdikleri PMMA kaide materyalinin eğme 

dayanımını incelemişler ve fiber ilavesinin dayanımı arttırdığını bildirmişlerdir.  

 

Kanie ve ark. (192), metilmetakrilata silan uygulamasının mekanik özelliklere 

etkisini incelemişlerdir. 

 

Athawale ve Kolekar (193), poliüretan ve PMMA polimerlerinin mekanik ve 

fiziksel özelliklerini incelemişler, testler için ASTM standartlarını kullanmışlardır. Bu 

araştırıcılar castor yağı adı verilen ve kimyada kullanılan yağ ile polimer ağları arasına 

penetre olunabilme özelliklerinden faydalanarak, polimerleri modifiye etmişlerdir. 

Sonuçta modifiye polimerlerin daha yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Özellikle oftalmoloji dalında akrilik ve silikon yağı birlikte kullanılmaktadır (42, 

171-174, 194-196). 

 

Akrilik dental kaide ile bağlanan yumuşak astar materyalleri de silikon esaslı 

(polydimetilsiloksan) maddelerdir (197). 

 

Çalışmamızda çeşitli yüzdelerde silikon yağı ilavesinin, polimetilmetakrilat protez 

kaide maddesinin basma, çekme, üç nokta eğme ve çarpma dayanımına etkisi 

araştırılmıştır.  
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Basma testleri sonucunda; %0,5 ve %1 oranlarında silikon yağı ilavesinin PMMA’ 

ın basma direncini eşit oranda azalttığı, %2,5 ilavenin daha belirgin bir azalmaya sebep 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Çekme testleri sonucunda; %0,5, %1 ve %2,5 oranlarında silikon yağı ilavesinin 

PMMA’ ın çekme direncini azalttığı, silikon yağı miktarının artmasıyla çekme 

direncinin azalması arasında doğru orantı olduğu belirlenmiştir. 

 

Üç nokta eğme testleri sonucunda; kullanılan tüm oranlarında silikon yağı 

ilavesinin PMMA’ ın üç nokta eğme direncini azalttığı, ancak ilave miktarından 

bağımsız bir azalma olduğu belirlenmiştir. 

 

Charpy çarpma testleri sonucunda; %0,5 ve %2,5 oranlarında silikon yağı 

ilavesinin PMMA’ ın çarpma direncini azalttığı, ancak %1 oranında ilavenin çarpma 

direncini arttırdığı belirlenmiştir. 

 

Dental kaide olarak kullanılan materyallerin mikroorganizma tutunumuna etkisi, 

mikrobiyolojik testlerle belirlenir. Literatür incelendiğinde; dental malzemelere 

streptokok ve candida türlerinin yapışması ile ilgili bir çok çalışmaya rastlanmaktadır. 

Candida türlerinin protez stomatitlerinde etkin rol oynadığı bilinmektedir (198). Bu 

amaçla yapılan çalışmalarda, akrilik içine konulan kuvvetlendiricilerin, çeşitli 

dezenfektanların, yüzey bitirme işlemleri gibi faktörlerin mikroorganizma tutunumuna 

etkinliği araştırıldığı görülmektedir. 

 

Monroy ve ark. (199), protez stomatiti olan ve olmayan hastalarda protezler 

üzerinde C. albicans, S. aureus ve S. mutans kolonilerini araştırmışlar ve protez 

stomatitli hastalarda bu kolonilerin mevcudiyetini bildirmişlerdir. 
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Okita ve ark. (200), S. mutans ve C. albicans’ ın yumuşak astar materyallerine 

tutunumunu araştırmışlardır. 

 

Waltimo ve ark. (201), cam fiberle güçlendirdikleri PMMA yüzeyine C. albicans 

tutunumunu incelemişler, fiberler ve PMMA arası bölgede en yüksek tutunum olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

Miyake ve ark. (202), antifungal ilaçların C. albicans’ ın akrilik yüzeyine 

yapışmasını azalttığını bildirmişlerdir. 

 

Assery ve ark. (203), temizleme solüsyonlarının akriliğin mikrobiyal 

kontaminasyonuna etkisini araştırmışlardır. 

 

Harrison, Johnson ve Douglas (204), akrilik kaide materyaline dört farklı tip 

temizleme ajanı uygulayarak, C. albicans’ a etkisini incelemişlerdir. 

 

Lamb ve Martin (205), %7,5 oranında klorheksidin ilave ettikleri akrilik rezin 

üzerinde Candida albicans’ ın gelişimini incelemişlerdir. 

 

Chandra ve ark. (206), protez stomatitlerinin tedavisinde kullanılan antifungal 

ajanların, akrilik protezler üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 

 

Waltimo, Vallittu ve Haapasalo (207), polimerizasyonu henüz tamamlanmış ve 

polimerizasyon sonrası suda bekletilmiş akrilik örneklerde C. albicans tutunmasını 

incelemişler ve suda bekletilmiş örneklerde daha az tutunma olduğunu bildirmişlerdir. 
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Vasilas ve ark. (208), C. albicans’ın akriliğe yapışmasını inceledikleri in vitro 

çalışmalarında, S. mutans gibi streptokok türlerinin varlığını da göz önünde 

bulundurmuşlardır. 

 

Kadir, Uygun ve Akyüz (209), Candida albicans’ın ağız florasında en sık rastlanan 

candida  türü olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Cross ve ark. (210), protez stomatiti olan hastalarda çeşitli candida türlerinin 

varlığını araştırmışlar ve hastaların tamamında Candida albicans’ ın bulunduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

Taylor, Maryan ve Verran (211), dental materyallerde yüzey bitim şeklinin 

mikrobiyal tutunuma etkisini araştırmışlar, Streptococcus oralis, Actinomtces viscosus 

ve Candida albicans mikroorganizmalarını kullanmışlardır. 

 

Radford ve ark. (212), farklı yüzey özellikleri olan protez kaide materyallerine C. 

albicans tutunumunu araştırmışlar ve pürüzlü yüzeylerde tutunmanın daha fazla 

olduğunu bildirmişlerdir.   

 

Okital ve ark. (213), yumuşak astar maddeleri, doku düzenleyiciler ve akrilik resin 

üzerine S. mutans ve C.albicans tutunumunu araştırmışlar ve akrilik rezinde tutunmanın 

diğerlerine göre daha az olduğunu bulmuşlardır.  

 

Allison ve Douglas (214), yaptıkları çalışmada yumuşak daimi astar maddelerini 

yedi hafta boyunca hastalara kullandırdıktan sonra kontrol etmişler ve materyaller 

üzerinde çukurların ve pürüzlerin olduğunu gözlemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara 

dayanarak, bu tür mekanik özelliklerin plak retansiyonundan sorumlu olduğunu 

açıklamışlardır.   
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Verran ve Maryan (215), farklı yüzey özellikleri olan akrilik rezin ve silikon 

materyaline Candida albicans tutunumunu incelemişler ve düzgün yüzeylerde daha az 

tutunma olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Park, Periathamby ve Loza (216), PMMA’ ın yüzey özelliklerini elektrostatik 

olarak değiştirmişler ve C. albicans tutunumunu incelemişlerdir.  

 

Verran ve Motteram (217), akriliğe yapışmış ağız streptokoklarının üzerine 

Candida albicans’ ın yapışması ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Laboratuvarda 

subkültürler tekrarlandığında mümkün olduğunca düzgün akrilik rezin yüzeylerinde 

fazla bir yapışma olmadığını bulmuşlardır. Bununla birlikte yüzeylere önce 

streptokoklar tutunduğunda Candida albicans yapışmasının arttığını bulmuşlardır.   

 

Branting, Sund ve Linder (218), ışık ve scanning mikroskobunda Mutans 

streptokoklarının Candida albicans yapışmasını etkileyip etkilemediğini araştırmışlardır. 

Araştırıcılar Streptococcus mutans varlığında Candida albicans’ ın akriliğe 

bağlanmasının kok ve mayaların arasında mevcut olabilecek kohezif etkileşimlerin 

etkisiyle oluşabileceğini göstermişlerdir.  

 

Samarayanake ve Mac Farlane ise, in-vitro koşullarda Streptococcus salivarius ile 

akrilik rezin striplerin önceden örtülmesinin Candida albicans yapışmasında anlamlı 

olarak azalmaya neden olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar bu bulgulara dayanarak, 

akrilik rezin yüzeylerde Candida albicans yapışmasında ağız mikroorganizmalarının 

düzenleyici kompleks rol oynadığını ifade etmişlerdir (219, 220). 

 

Maksiller rezeksiyon sonrası radyoterapi gören hastalarda tükürük akışkanlığı 

azaldığı gibi, ağız florasındaki mikroorganizmalar nicelik ve nitelik açısından uzun 

süreli değişikliklere maruz kalır. Tükürük protez ve mukoza arasında yağlayıcı bir 

tabaka gibi görev gördüğünden, obturatör protez yapımında tükrük miktarının azalması 

ve viskozitenin artması önemlidir. Genelde mikroorganizmaların üremesi için en düşük 
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pH’ ın 4,5-5, en yüksek pH’ ın 8-8,5 olduğu bildirilmektedir. Çoğu mikroorganizmanın 

üremesi için gerekli pH sınırı geniş ise de pH bazı türlerin üreme ve yapışmasını 

etkileyebilmektedir. Ağız boşluğunda 4-5 arası düşük bir pH laktobasil, maya, 

actinomyces gibi asidojen tiplerin yaşama ve üremesini kolaylaştırır. Maksiller 

rezeksiyon sonrası radyoterapi gören hastalarda pH düşük olduğundan, asidojen cinsi 

mikroorganizmaların sayısı, özellikle maya popülasyonu oldukça artar (148).   

 

Araştırmamızda hareketli protez yapımında kullanılan polimetilmetakrilat kaide 

rezinine eklenen silikon yağının Candida albicans ve Streptococcus mutans’ ın 

yapışmasına etkisi irdelenmiştir. Yapılan mikrobiyolojik testler sonucunda, akrilik 

rezine silikon yağı ilavesinin C.albicans tutunumunu yüksek oranda azalttığı, ancak 

S.mutans tutunumuna etkili olmadığı görülmüştür. 

 

Deney sonuçlarına göre; silikon yağı miktarı arttıkça, Candida albicans 

yapışması azalmaktadır. Buna göre silikon yağı eklenmesi, yüzey pürüzlülüğünde 

yaptığı olumlu değişik sonucu yapışmayı azalttığı düşünülmektedir. 

 

Hareketli protez kullanan hastalarda protezin dokuya uyumluluğu ve temizlik 

şartlarına uyulması çok önemli olmakla birlikte, protez yapımında bu tip bir akrilik 

rezin kullanılması, protez kaynaklı mantar enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı 

olacaktır. Özellikle radyoterapi görmüş maksiller rezeksiyon hastalarına 

uygulanacak obturatör protezlerin bulb kısımlarında kullanılması, hastalarda yüksek 

mantar enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülmektedir. 
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