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ÖZET
HİDROKSİAPATİT KATKILI YAPAY KEMİK KOMPOZİTLERİN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNE BAĞLAYICI AJANLARIN ETKİLERİ
Günümüzde kemik rahatsızlıkları birçok insan için ciddi sorunlar oluşturmaktadır.
Hastalıklar, yaralanmalar ve yaşlılık gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkan bu
rahatsızlıkların iyileşme sürecine yardımcı olmak amacıyla vücut içine çeşitli
biyomalzemeler yerleştirilebilir. Bazı durumlarda ileri derecede zarar görmüş
kemiklerin iyileşmesi ve tekrar işlev görmeleri mümkün değildir. Bu gibi durumlarda
hastanın yaşam standardının arttırılabilmesi için bu kemiklerin yerine yapay kemiklerin
kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapay kemik, çeşitli rahatsızlıklar sonucu
vücut içinde işlevini yitirmiş olan kemiklerin yerine kullanılmak veya onları
desteklemek üzere sentetik olarak üretilen malzemelerdir. Bugüne kadar zarar görmüş
kemiklerin yerine kullanılmak üzere birçok yapay kemik malzemesi denenmiş; ancak şu
ana kadar ideal özelliklere sahip bir malzeme bulunamamıştır. Yapay kemik olarak
kullanılacak bir malzemenin yeterli mekanik dayanıma ve biyouyumluluğa sahip olması
beklenmektedir.
Kemik, yapısında organik ve inorganik bileşenler içeren doğal bir kompozittir. Kemiğin
bu yapısal özelliğinden dolayı yapay kemik olarak kullanılmak üzere biyoaktif
kompozit malzemeler ile ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tezde, polimer faz
(polietilen) ile inorganik dolgu (hidroksiapatit) ara yüzeyinde bağlayıcı ajan olarak
kullanılabilecek alternatif bir malzemenin (VTMO; viniltrimetoksi-silan) yapay kemik
olarak kullanılacak hidroksiapatit katkılı polietilen kompozit malzemelerin mekanik
özelliklerine olan etkileri ile ilgili çalışma yapılmıştır. Kompozit karışımlar
ThermoHaake Rheomix 600p cihazında hazırlanmış ve test numuneleri çerçeve kalıplar
içinde preslenerek elde edilmiştir. Bağlayıcı ajan kullanımının hazırlanan kompozit
malzemelerin mekanik özelliklerine yaptığı etki Hounsfield H10KS universal test
cihazında çekme testi uygulanarak belirlenmiştir. Bu testlerin sonucu ve ilgili yorumlar
tezin son kısımlarında açıklanmıştır.
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SUMMARY
EFFECTS OF COUPLING AGENTS ON MECHANICAL PROPERTIES OF
HYDROXYAPATITE EXTENDED ARTIFICIAL BONE COMPOSITES
Bone related problems are serious health problems for many people. To assist the
healing process of these problems arising from diseases, injuries and aging, various
biomaterials can be implanted in human bodies. In some cases, it is not possible to heal
and functionize bones which are highly damaged, again. In these cases, it is necessary to
replace these damaged bones with the artificial ones in order to be able to enhance the
life standards of the patients. Artificial bone is a synthetic material produced to replace
or assist the damaged bones in human body, which can no longer function properly as a
result of certain illnesses or distortions. Many artificial bone materials have been
proposed as bone replacement but none of these materials have been proved to be the
ideal one. A material to be used as an artificial bone is expected to show adequate
mechanical strength and biocompatibility.
Bone is a natural composite consisting of both organic and inorganic compounds in its
structure. Because of such structural properties of the bone, bioactive composite
materials are investigated extensively for use as artificial bone. In this thesis, the effect
of a chosen coupling agent (VTMO; vinyltrimethoxysilane) on mechanical properties of
hydroxyapatite extended polyethylene composite materials as artificial bone were
investigated. Composite were blended in a ThermoHaake Rheomix 600p and test
samples were prepared by pressing in a frame die. The effects of coupling agents on the
mechanical properties of prepared composites were tested by means of Hounsfield
H10KS universal testing machine. The results of these tests and corresponding
explanations were given in the later part of the thesis.
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1. GİRİŞ
1.1. BİYOMALZEMELER
Biyomalzemeler, insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek, iskelet
sistemini onarmak ya da desteklemek amacıyla kullanılan, dokular ile uyumluluk
gösteren doğal veya yapay malzemelerdir [1].

Yıllar içinde sentetik malzemelerdeki ve ameliyat tekniklerindeki gelişmeler
biyomalzemelerin bir çok alanda kullanımına olanak sağlamıştır. Bugünkü tıbbi
uygulamalarda birçok tıbbi cihaz ve implant kullanılmaktadır. Bu implant ve tıbbi
cihazlar hasar görmüş doku ve organların yerine, ya da bu dokuların iyileşme sürecine
katkı sağlayabilecek biçimde kullanılarak hastaların yaşam kalitelerinin yükselmesini
sağlamaktadırlar. Biyomalzemeler, çok yıpratıcı bir ortam olan insan vücudu içersinde
fonksiyonlarını yerine getirmektedirler. Bu yıpratıcı ortamda malzemenin zarar
görmeden işlevini sürdürebilmesi önemli bir konudur. Ayrıca insan vücuduna dışarıdan
yerleştirilen malzemelere karşı vücudun verdiği tepki de değişkenlik göstermektedir.
Bazı malzemelere vücut tolerans gösterebilirken bazılarına karşı şiddetli tepki verir. Son
yıllarda, doku ve organlar ile bu malzemeler arasındaki etkileşimin anlaşılmasına
yönelik önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Araştırmacılar, malzemelerin biyolojik
performanslarının bir göstergesi olarak “biyomalzemeler” veya “biyouyumluluk” gibi
kavramları ortaya koymuştur [1, 2].

Biyouyumluluk, bir biyomalzemenin vücut içinde kullanıldığı bir uygulamada kendisini
çevreleyen dokular ile uyumlu olarak, yani bu dokuların şiddetli tepkisi ile
karşılaşmadan işlev görebilme becerisi olarak tanımlanabilir [1].
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Tablo 1.1: Biyomalzemelerin Kullanıldığı Çeşitli Medikal Uygulamalar

Ortam

Uygulama
Vücut içi eklem protezleri, kemik kırık

İskelet Sistemi

tedavisi için kemik plakaları, kemik
harçları, yapay tendon ve bağ dokuları, diş
tedavileri için implantlar

Dolaşım Sistemi

Damar protezleri, kalp kapakçıkları

Organlar

Yapay kalp, yapay böbrek

Duyular

Göz içi lensler

Biyomalzemelerin kullanımında dikkat edilecek konular şöyle sıralanabilir:
•

Biyomalzemeler toksik olmamalıdırlar. Vücut içine yerleştirilmiş olan
biyomalzemeler toksik olma durumunda dokuların istenmeyen tepkisi ile
karşılaşabilirler.

•

Biyomalzemeler biyouyumlu olmalıdırlar. Biyouyumluluk ölçülebilen bir değer
değildir. Belli bir uygulamanın başarısı veya başarısızlığı ile değerlendirilir.

•

Belli bir uygulamada kullanılacak olan biyomalzemelerin istenilen mekanik
özelliklere sahip olması gerekir. Herbir uygulamada kullanılan malzemeler için
gerekli olan mekanik performans ve süreklilik, çeşitlilik göstermektedir [1].

Küresel biyomalzeme ürün piyasası 2008 yılı itibariyle yaklaşık 25,5 milyar Amerikan
Dolar'lık bir hacime sahiptir. 2014 yılında küresel toplam piyasa hacminin 58 milyar
Amerikan Doları olması beklenmektedir. Bu süreç içinde biyomalzeme piyasasının
yıllık %15'lik büyüme gerçekleştirmesi beklenmektedir. Küresel piyasa içinde en büyük
pay %42 ile Kuzey Amerika pazarınındır. Bunu sırayla Avrupa ve Asya pazarları
izlemektedir [1,2].

1.2. ORTOPEDİK BİYOMALZEMELER
Ortopedik biyomalzemeler, her yıl yüz binlerce insanın yaşam standartının
arttırılmasına önemli ölçüde katkı sağlayan malzemelerdir. Bu malzemelere örnek
olarak: vücut içi yapay kemik implantları, kemik kırıklarının tedavisinde kullanılan
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plaka ve vidalar gibi uygulamalar sıralanabilir. Ortopedik uygulamalarda kullanılan
malzemeler metaller, seramikler, polimerler ve kompozitlerdir. Günümüzde ortopedik
biyomalzemelerin kullanımı giderek artmaktadır. Yaşlanan nüfus, gelişen ürün
teknolojisi, spor sakatlıkları sayısındaki artış ve değişen hasta tedavi yöntemleri
ortopedik biyomalzemelere olan artan talebin nedenleri arasında sıralanabilir. Toplam
ortopedik biyomalzeme ürün piyasasını 2008 yılında yaklaşık 9,8 milyar Amerikan
Doları civarındadır. 2002 yılından itibaren küresel ortopedik biyomalzeme piyasası
yıllık ortalama %11 oranında büyüme göstermiştir [1].

1.3. AMAÇ
1980 yılından itibaren, biyoaktif seramiklerin çeşitli polimer malzemeler ile
birleştirilmesi ile üretilen kompozitlerin yapay kemik olarak kullanımı üzerine önemli
çalışmalar

yapılmıştır

[1,

2].

Bu

tür

kompozitler,

doğal

kemiğin

yapısal

karakteristiklerine benzer özelliklere sahip olduklarından ilgi çekmişlerdir. Ayrıca
mekanik özelliklerinin iyileştirmeye açık olması bu kompozitlerin üzerinde yapılan
araştırmaları arttırmıştır. Önemli avantajları doğal kemik ile iyi biyouyum
sergilediklerinden biyolojik sabitlemeye imkan vermeleridir. Ancak yapılan çalışmalar,
biyoaktif seramik katkılı bu polimer kompozitlerin sıvı fizyolojik ortam içinde kısa
sürede dayanımlarını kaybettiklerini ortaya koymuştur. Bu durumun, biyoaktif seramik
dolgu ile polimer matrisi arasındaki ara yüzey etkileşimlerinin zayıf olmasından
kaynaklandığı yönünde veriler ortaya konmuştur. Bu çalışmada, bir biyoaktif seramik
(hidroksiapatit, HA) - polimer (yüksek yoğunluklu polietilen, YYPE) kompozitin
mekanik özelliklerinin bir kimyasal bağlayıcı ajan (viniltrimetoksi-silan) kullanılarak
iyileştirilmesi üzerinde deneyler yapılmıştır. HA partikülleri ile YYPE matrisin ara
yüzey

bağlanması

arttırılarak

malzemenin

mekanik

özelliklerinde

iyileşme

gerçekleşmesi beklenmektedir [2]. Bu durumun tespiti için, kimyasal bağlayıcı ajan
içeren HA tanecikleri ile takviye edilmiş YYPE kompozit malzemelerin mekanik
özelliklerinin test edilmesi ve sonuçların kimyasal bağlayıcı ajan içermeyen HA
tanecikleri ile takviye edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen kompozit malzemelerin
mekanik özellikleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
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2. GENEL KISIMLAR
2.1. DOĞAL KEMİK YAPISI
Kemik, ağırlıkça yaklaşık %40-60 mineral, %20-30 matris ve %10-20 su içeren doğal
bir kompozittir. Matris yapı, genel olarak tip I kolajen proteinler içeren organik
bileşendir. Mineral kısım, hidroksiapatit olarak bilinen inorganik kalsiyum-fosfat
bileşeninden oluşur. Organik matris kemiğe esneklik kazandırırken, inorganik kısım
kemiğin mekanik özelliklerini belirler [4].

Kemiklerin yapısında farklı görevlere sahip çeşitli kemik hücreleri bulunmaktadır.
“Osteoblastlar”, yeni kemik matrisinin sentezlenmesinden sorumlu kemik hücreleridir.
Kalsiyum ve mineral depolanmasını kontrol ederler. Bu hücreler yeni kemik dokusunun
yüzeyinde bulunurlar. “Osteositler”, tam gelişimini tamamlamış osteblast hücreleridir.
Kemiğin iç kısmında bulunurlar. “Osteoklastlar”, kemik yıkımını gerçekleştiren
hücrelerdir. Rezorplanan kemiklerin çevresindeki kemik minerallerinin yüzeylerinde
bulunurlar. “Osteoprogenitörler”, olgunlaşmamış hücrelerdir. Bunlar değişim göstererek
osteoblastları meydana getirirler. Bu kemik hücreleri birlikte işlev görerek, kemik
oluşumu, hasarlı bölgelerin iyileştirilmesi ve kemik gelişimi gibi görevleri yerine
getirirler [2, 4].

İskelet sistemindeki kemikler 2 grupta incelenebilir. Bu iki grup kortikal kemikler ve
trabeküler kemiklerdir. Kortikal kemik, trabeküler kemikten çok daha yoğundur [4].
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Şekil 2.1: Kortikal kemik ve trabeküler kemik şematik gösterimi

Trabeküler kemik süngerimsi bir dokudur. Bu tür kemik, doğal kemiğin iç kısmını
oluşturmaktadır. Gözenekli yapısı kan, besin ve minerallerin taşınmasına olanak
sağlamaktadır [4].

Kortikal kemik ve trabekülar kemikten her ikisi de aynı temel malzemelerden
oluşmalarına rağmen farklı oranlarda organik ve inorganik malzemeler ile farklı
derecede gözeneklilik içermektedirler. Ayrıca kortikal ve trabekülar kemiklerin
kombinasyonları iskelet sisteminin farklı bölgelerine göre değişim göstermektedir. Bu
değişim kemikler üzerine uygulanan mekanik kuvvete bağlıdır. Kemik, kendini
çevresindeki biyomekanik ortama göre yeniden şekillendirip ona göre adapte eder. Bu
durum “Wolff Kanunu” olarak bilinir [2]. Kortikal kemik %5 ile %10 arasında değişen
gözenekliliğe sahip yoğun bir kemik çeşididir. Genel olarak uzun kemiklerin
gövdelerinde bulunur ve eklem uçlarındaki trabekülar kemiklerin ve omurganın etrafını
saran bir dış kabuk oluşturur. Kortikal kemiğin kütlesi, trabekülar kemiğin kütlesinin
yaklaşık 4 katıdır. Trabeküler kemik, %30 ile %90 arasında değişen gözenekliliğe sahip
süngerimsi bir kemiktir ve etrafı kortikal kemik ile çevrilidir [4].
2.1.1. Kemiğin Mekanik Özellikleri
Farklı kemik çeşitlerinin mekanik özellikleri değişim gösterir. Aynı kemiğin farklı
bölgelerindeki mekanik özelliklerde bile değişim görülebilir. Kemiğin yapısı
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biyomekanik kuvvetler doğrultusunda bir yönelim göstermektedir. Bu yapısal yönelim
kemiğe anizotropik mekanik özellikler kazandırmaktadır. Bu nedenle kemik, mikro
gözeneklere sahip anizotropik bir kompozit olarak tanımlanabilir [4,5].

Kortikal kemiklerde, trabekülar kemikler ile karşılaştırıldığında heterojenlik daha azdır.
Bu nedenle kortikal kemiklerin mekanik özellikleri iskelet sistemindeki farklı
bölgelerde bile birbirlerine yakındır [4]. Diğer taraftan trabekülar kemiğin mekanik
özellikleri daha geniş bir aralık göstermektedir. Doğal kemiklerde kortikal ve trabekülar
kemik oranlarının, şekil ve mekanik fonksiyona göre değişmesinden dolayı, farklı
bölgelerdeki kemik özellikleri tek değerler ile ifade edilemezler. Genel olarak bir değer
aralığı ile ifade edilirler ki bu durum heterojenliğin göstergesidir.[4, 5]
Tablo 2.1: Kortikal ve trabeküler kemiklerin mekanik özellikleri

Yoğunluk

Basınç Dayanımı

Elastik Modül

(g/cm3)

(MPa)

(GPa)

Kortikal Kemik

1,8 – 2,2

160 - 170

7 – 30

Trabeküler Kemik

0,3 – 1,9

40 - 60

0,05 – 0,5

Kemik Tipi

2.2. YAPAY KEMİK
İnsan vücudunda çeşitli kazaların, hastalıkların veya yaşlanmanın getirdiği etkilerle
iskelet sistemindeki kemiklerde hasarlar meydana gelebilir. Meydana gelen bu
hasarlardan bazıları basit tedavilerle iyileştirilebilirken, bazı ciddi durumlarda hasar
görmüş bu kemiklerin iyileştirilmesi mümkün olmaz ve hasar görmüş kemik dokusunun
hastanın yaşam kalitesini arttırabilecek şekilde yenilenmesi gerekebilir. Bu gibi
durumlarda uygulamaya konan ilk yöntem hastanın kendi vücudunun diğer başka bir
bölümünden alınan kemik dokusunun hasarlı bölgeye nakledilerek tedavi sürecinde
kullanılmasıdır. Ancak bu tedavi yönteminin de bazı kısıtlamarı bulunduğundan her
hastaya uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle alternatif tedavi yöntemleri üzerinde
yoğunlaşılmış ve istenilen özelliklere sahip yapay kemiklerin üretilmesi zorunluluğu
ortaya çıkmıştır [6].
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2.2.1. Doğal Kemik Greftleri
Kemik rahatsızlıklarının tedavisinde doğal kemiklerin kullanılmasının avantajları, bu
kemiklerin toksik etkilerinin olmaması ve yeni kemik dokusunun oluşumuna yardım
edebilecek özel biyolojik yapıları içermeleridir. Doğal kemikler kullanılarak
gerçekleştirilen tedavi yöntemleri 3 başlık altında incelenebilir. Bunlar otogreft,
allogreft ve heterogreftlerdir [6].
2.2.1.1. Otogreft
Bir hastanın zarar görmüş kemik dokusunun tedavisi için, yine aynı hastanın başka bir
bölgesinden alınan kemik dokusunun zarar görmüş bölgeye nakledilmesi ile
gerçekleştirilen ameliyet prosedürüdür. Bağışıklık sistemiyle uyumlu olması ve
“osteojenik” kapasiteleri sebebiyle yeni kemik dokusu oluşumuna önemli katkı
sağlaması bu prosedürün önemli avantajıdır. Ancak bu kemik greft tekniğinde
kullanılabilecek doğal kemik dokusu sınırlıdır. Önemli bir diğer dezavantaj ise ek
ameliyatlar gerektirerek hastalarda ağrıya sebep olmalarıdır [6].
2.2.1.2. Allogreft
Bir hastanın zarar görmüş kemik dokusunun tedavisi için, diğer insanlardan veya
genellikle

kadavralardan

alınan

kemik

dokusunun

hastaya

nakledilmesi

ile

gerçekleştirilen tedavi yöntemidir. Allojenik kemik kullanımı otojenik kemiğe göre
çeşitli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar, allogreftler için kullanılabilecek kemik
dokusunun yeterli miktarda bulunması ve uygulamanın daha kolay olmasıdır. Ancak
allogreft uygulamalarında kullanılan kemik dokularından hastalık bulaşma riski tespit
edilmiştir. Bu uygulamalar için kullanılacak olan kemiklerin depolanmaları pahalıdır ve
depolanma sırasında biyomekanik özelliklerde değişim olabilir. Yine allogreftlerın
yerine yeni kemik dokusunun gelişmesi için uzun süre gerekmesi, otogreftler ile
kıyaslandığında önemli bir dezavantaj olarak öne çıkmaktadır [6].
2.2.1.3. Heterogreft
Bir hastanın zarar görmüş kemik dokusunun tedavisi için, insan dışında başka bir
organizmadan (örnek: sığır) alınan kemik dokusunun hastaya nakledilmesi ile
gerçekleştirilen tedavi yöntemidir [6].
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Doğal

kemikler

kullanılarak

gerçekleştirilen

tedavi

yöntemlerinin

içerdiği

dezavantajlardan dolayı metal, seramik, polimer ve kompozit gibi malzemeler
kullanılarak üretilen yapay kemikler üzerine yoğun araştımalar yapılmıştır [2].
2.2.2. Yapay Kemikler
Yapay kemikler, insan vücudunda çeşitli sebeplerle ciddi derecede zarar görmüş olan
kemiklerin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen malzemelerdir. Bazı durumlarda
zarar gören bu kemiklerin tedavisi mümkün değildir ve tamamiyle vücut içinden
çıkarılıp yerlerine kalıcı olarak yapay kemikler yerleştirilebilir. Yapay kemiklerin
üretilmesi ve kullanılmasında şu şartlara dikkat edilmelidir [1, 2]:
•

Malzeme, yerleştirildiği biyolojik ortamı olumsuz etkilememelidir

•

Aynı

zamanda,

malzeme

yerleştirildiği

biyolojik

ortamdan

olumsuz

etkilenmemelidir.
•

Vücuda yerleştirilen malzeme, kabul edilebilir seviyenin altında tahriş edici veya
toksik etkiye sebep olmalıdır.

•

Malzeme, vücuda yerleştirildiği bölgedeki doğal kemik dokusuna uygun
mekanik özelliklere sahip olmalıdır

•

Malzemenin üretim ve işlenme yöntemleri ekonomik olarak uygun olmalıdır.

•

Kullanılan malzemenin sterilizasyon işlemine dayanabilecek özellikte olması ve
kabul edilebilir bir raf süresine sahip olması gerekir [7].

Kemik dokusu ile implantın mekanik özelliklerindeki uyuşmazlık implantın üzerine
kemiğe kıyasla çok daha fazla gerilme binmesi gibi sorunlara neden olabilir. Wolff
Kanunu’na göre, daha az gerilmeye maruz kalan kemik kendini buna göre adapte eder
ve sonuçta daha az yoğun yani daha zayıf hale gelir. Bu durumda implantı çevreleyen
kemik dokusu kırık tam anlamıyla iyileşse bile daha az gerilmeye maruz kaldığından
daha zayıf olacaktır. Kemiğin yeniden şekillenmesini ve iyileşme sürecini etkileyen bu
olay “gerilme engellenmesi” olarak adlandırılır [1, 2, 6].

2.3. YAPAY KEMİKLERİN TARİHSEL SÜRECİ
Tedavi amacıyla çeşitli malzemelerin insan vücudu içinde kullanılması tarih öncesi
devirlere kadar dayanır. Yapılan kazılarda bulunan insan kalıntılarında hasar görmüş
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vücut organlarının yerine çeşitli malzemelerin kullanıldığı bulunmuştur. Bu buluntular
arasında deniz kabuklularından yapılmış diş implantları, keten ve metal dikişler gibi
malzemeler

tespit

edilmiştir.

1950

yılından

önce

kullanılan

çoğu

implant,

biyouyumluluk ve sterilizasyon konusundaki yetersiz bilgilerden dolayı düşük başarı
oranları ile işlev görmüştür.

Ortopedik uygulamalarda kullanılan ilk cihazlar yüksek dayanıma sahip olmaları
sebebiyle metal ve metal alaşımlardan üretilmişlerdir. İmplant malzemelerinin ilk vücut
içi biyoaktivite çalışmalarının H.S. Levert [1] tarafından 1829 yılında gerçekleştirildiği
düşünülmektedir. Hayvan deneklerde altın, gümüş, kurşun ve platin örneklerle
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda platinin vücut tarafından tolere edildiği
belirlenmiştir. 1886 yılında H.Hansmann [1, 8] nikel ve çelik levhalar kullanılarak
yapılmış kemik sabitleme levhaları ve vidaları üzerinde çalışmalar yapmıştır. 1912
yılında W.D.Shermann [1, 8] tıp alanında kullanılmak üzere vanadyum-çelik plakalar
elde etmiştir. 1924 yılında A.Zierold [1], köpeklerde farklı malzemelere karşı dokuların
verdiği tepki üzerine çalışmalar yapmış, demir ve çeliğin çabuk korozyona
uğramasından dolayı kemik rezorpsiyonuna sebep olduklarını tespit etmiştir. 1929
yılında "vitalyum" karışımı (65% Co - 30% Cr - 5% Mo) geliştirilmiş ve dişçilikte
başarı ile kullanılmıştır [1, 8]. 1947 yılında J.Cotton [1] titanyum ve alaşımlarının tıbbi
uygulamalarda kullanımı üzerine çalışmalar yapmıştır. İmplant malzemesi olarak
plastiklerin kullanımı metaller kadar eski değildir. Bunun nedeni 1940 yılından önce
çok az sayıda plastik malzemenin mevcut olmasıdır. Modern sentetik polimerler
kullanılarak yapılan implantlar üzerine ilk çalışmalar 1941 yılında başlamıştır. Bitkisel
kaynaklı “selofan” malzemesinden yapılmış implantlar elde edilmiştir. 1940'lı yıllarda
polimetil metakrilat ve naylondan elde edilen implantlar ile ilgili çalışmalar yapılmıştır
[1]. Polietilenin sentetik bir implant malzemesi olarak kullanılması ile ilgili ilk yayın
1947 yılında Ingrahan [1] tarafından gerçekleşmiştir. 1949 yılında LeVeen ve
Barberio'nun [1] yaptığı çalışmalarda plastiklere katılan katkı malzemelerinin dışarıya
sızması ile dokularda istenmeyen yanıcı tepkilere yol açabileceği belirtilmiştir. İkinci
dünya savaşının sonunda, yüksek performans sergileyen mevcut metal, seramik ve
polimer malzemeler cerrahlar tarafından vücudun hastalıklı veya hasarlı kısımlarını
tedavi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.
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İlk vücut içi kalça protezi ameliyatının 1891 yılında Alman cerrah Theodore Gluck [8]
tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Bu ameliyatta Gluck fildişinden yapılmış
bir implant kullanmış ancak bu implant başarılı bir sonuç vermemiştir. 1920 ile 1950
yılları arasında vücut içi kalça protezlerinin geliştirilmesi için bir çok deneme
yapılmıştır. Krom tabanlı alaşımlar ve paslanmaz çeliğin kullanımı ile mekanik
özelliklerde önemli iyileştirmeler elde edilmiştir [8]. 1938 yılında Robert ve Jean Judet
[1] kalça ameliyatları uygulamaları için akrilik bir yüzey keşfetmişlerdir. Ancak daha
sonra bu yüzeyin gevşeme eğilimli olduğu bulunmuştur. 1953 yılında çabuk sertleşen
akrilik malzemeler ile kemiklere protezlerin bağlanması Dr.Edward J.Haboush [1]
tarafından geliştirilmiştir. 1956 yılında, McKee ve Watsono-Farrar [1] tam bir vücut içi
kalça protezi geliştirdiler. John Charnley [1] gerçek anlamda başarılı sonuç veren ilk
tam vücut içi kalça protezini geliştirmiştir. 1961 yılında Dr. John Charnley [1] yüksek
yoğunluklu polietileni kalça protezinde kullandı. Vücut içi diz protezlerinin üretiminde
kalça protezlerindeki uygulamalar esas alınmış ve 1968 - 1972 yılları arasında Frank
Guston ve John Install [1] tarafından başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Günümüzde ticari olarak üretilen metal implantlar genellikle paslanmaz çelik, kobaltkrom ve titanyum alaşımlardan yapılmaktadır. Bu implantlar kemik kırık tedavilerinde
kemik plakası, vida, çubuk, omurga rahatsızlıklarının tedavisi gibi diğer uygulamalarda
da kullanım alanı bulmaktadırlar [8].
2.3.1. Seramik Yapay Kemikler İle İlgili Gelişmeler
Ortopedik uygulamalarda seramik malzemelerin kullanımı için yoğun araştırmalar
yapılmıştır. Hidroksiapatitin ortopedik uygulamalarda kullanımı ile ilgili ilk çalışmalar
1969 yılında Levitt [9] tarafından yapılmıştır. Hidroksiapatit, orta kulak kemiklerinin
tedavisi, diş rahatsızlıklarının tedavisi ve yapay kemik olarak kullanılan metallerin
yüzeyinin kaplanması gibi çok çeşitli medikal uygulamalarda kullanım alanı bulmuştur
[1, 10]. 1969 yılnda Larry Hench'in [11] çalışmaları ile "biyocam" ürünü elde edilerek
tıbbi olarak kullanılmaya başlanmaıştır. ”Biyocam” ürününün doğal kemik ile çok iyi
bir uyum içinde olduğu ve kısa sürede kemiğe bağlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle
dişçilik ve yapay kemik uygulamalarında kullanılmıştır. Yüksek yoğunluklu ve yüksek
saflıkta alümina yük taşınması gerektiren vücut içi kalça implantlarında ve diş
rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmıştır [1, 11]. Ayrıca diğer bir oksit seramik
malzemesi olan zirkonya, alüminaya alternatif olarak vücut içi kalça protezlerinin
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üretiminde kullanılmıştır. [11] Alüminanın vücut içi diz implantı, kemik kırıklarının
tedavisi için kemik vidası olarak kullanımı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır [11].
2.3.2. Kompozit Yapay Kemikler İle İlgili Gelişmeler
Yapay kemik uygulamalarında ve kemik rahatsızlıklarının tedavilerinde

metal ve

seramik malzemelere alternatif olarak polimer kompozit malzemelerin kullanılması
üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Hidroksiapatitin, ortopedik uygulamalar için
kompozit malzemelerin üretiminde kullanımı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır [1, 12,
13]. W.Bonfield‘ın hidroksiapatiti bir polimer matris içinde dolgu maddesi olarak
kullanması ile biyoseramik polimer kompozit malzemeler üzerine ilk çalışmalar
başlamıştır [12, 13]. Bu fikir, doğal kemiğin organik matris fazının mineral bileşenler
ile takviye edilmiş yapısına benzerliğinden dolayı ilgi görmüştür. Bu malzeme üzerine
yapılan çalışmalar sürdürülerek, 1996 yılında orta kulak implantı olarak kullanılmak
üzere “HAPEX®” ticari isimli hidroksiapatit-yüksek yoğunluklu polietilen kompozit
ürün elde edilmiştir [4]. Kompozit malzemelerde bağlayıcı ajan kullanımı, böylece
malzemelerin mekanik performansının arttırılması yönünde önemli çalışmalar
yapılmıştır [14, 15, 16].

Gelecekte, kemik rahatsızlıklarının tedivisinde “doku mühendisliği” alanındaki
gelişmelerin beraberinde getireceği yeni yöntemlerin kullanılması beklenmektedir. Bu
konu üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır [9]. Ayrıca büyüme faktörleri içeren
“enjekte edilebilir kemik” olarak isimlendirilen, vücuda enjekte edildikten sonra
sertleşerek bir kemik dolgu maddesi görevi gören teknolojiler üzerinde de çalışmalar
yapılmaktadır [9].

2.4. YAPAY KEMİK OLARAK KULLANILAN MALZEMELER
Ortopedik biyomalzemeler, her yıl yüz binlerce ihtiyaç sahibi insanın hareket
kabiliyetini

ve

kullanılabilecek

yaşam

kalitesini

malzemeler

sürekli

arttırmaktadır.
tekrar

eden

Ortopedik
kuvvetleri

uygulamalarda
karşılayabilecek

dayanıklılıkta olan malzemeler ile sınırlıdır. Genel olarak ortopedik uygulamalarda
kullanılan malzemeler şu şekilde sıralanabilir: metaller, seramikler, polimerler,
kompozit malzemeler [2, 4].
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2.4.1. Metaller
Metaller yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip kimyasal elementlerdir. Yüksek
dayanıma sahip olmaları ve şekil verilebilir olmaları önemli özellikleridir. Metaller
güçlü metalik bağlar ile birarada tutulurlar. Metalik bağlar, serbestçe hareket eden bir
elektron denizi ve bunlar arasında düzenli olarak dizilmiş pozitif yüklü metal iyonlar
arasındaki etkileşimlerdir [17]. Metal implantlar hem kalça implantları gibi sürekli
olarak, hem de kemik kırıklarının sabitleştirilmesi için kullanılan plaka, iğne, vida ve
çubuklar

gibi

geçici

implantlar şeklinde

kullanılmaktadırlar.

Vücudun

uzun

kemiklerinin asıl işlevi yük dayanımı olduğundan bu tür hasar görmüş kemiklerin ve
eklemlerin yerine kullanılmak üzere ilk akla gelen malzeme metallerdir. Bu
uygulamalar için ilk başta paslanmaz çelik ve Co-Cr alaşımları kullanılmıştır [1, 18].
Alaşımlar, bir veya daha fazla elementin bir metal matris içinde karıştırılması ile elde
edilen katı çözeltilerdir. Birçok metal saf halde çok yumuşaktır ve korozyon dirençleri
zayıftır. Farklı metaller kullanılarak alaşımlar oluşturmanın amacı malzemenin
dayanımını ve korozyon direncini arttırmaktır. Metallerin sahip oldukları yüksek
dayanım, şekil verilebilme, sertlik ve biyouyumluluk gibi özellikleri onları kırık
sabitlenmesi ve yapay eklem uygulamaları gibi yük dayanımı gerektiren uygulamalarda
kullanım için ön plana çıkarmaktadır. Günümüzde ortopedik uygulamalarda kullanılan
genel metal alaşımları: titanyum alaşımlar, kobalt alaşımlar, paslanmaz çelik
alaşımlardır. Bu alaşımlar arasındaki dayanım, esneme ve sertlik farklılıkları belirli
uygulamalarda hangi alaşımın kullanılabileceğini belirler [17].
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Şekil 2.2: Metal kemik plakalarının kırık tedavisinde kullanımı

Şekil 2.3: Vucüt içi kalça protezi kısımları

2.4.1.1. Paslanmaz Çelik
Paslanmaz çeliğin korozyon direnci ve ısıl direnci yüksektir. Alüminyum, krom, kobalt,
mangan, molibden, nikel, tungsten, vanadyum gibi farklı metalleri içerebilirler.
Alüminyum aşınmaya karşı direnci arttırır. Krom ise korozyon direncini ve ısıl direnci
arttırır. Biyomedikal uygulamalarda kullanılan paslanmaz çelik 316L olarak bilinir. Bu
isimdeki “L” harfi düşük karbon içeriğini belirtmektedir. Bu çelik tipi ağırlıkça
%0,030’dan daha az karbon içermektedir. Düşük karbon içeriği ile korozyon
azaltılmaktadır. Bu çeliğin bileşimi %60-65 demir, %17-20 krom, %12-14 nikelden
oluşur [17, 18].
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2.4.1.2. Kobalt Bazlı Alaşımlar
Biyomedikal uygulamalarda kullanılan kobalt alaşımlar ASTM standartlarına göre F75,
F90, F562, F799 olarak isimlendirilmiş 4 grupta incelenirler. F75 ve F799 tip alaşımlar
%58-70 Co ve %26-30 Cr içerirler. F562 ve F90 tip alaşımlar daha az Co ve Cr
içeriğine sahiptirler. F562 tipte Ni içeriği, F90 tipte tungten içeriği fazladır. Bu
alaşımlar az miktarda mangan, molibden, demir,

karbon ve kükürt elementleri de

içermektedir [17, 18].
2.4.1.3. Titanyum Bazlı Alaşımlar
Titanyum, 316L paslanmaz çeliğe ve kobalt alaşımlara kıyasla daha hafif bir
malzemedir. Ancak titanyum alaşımlar, geleneksel metal üretim tekniklerinden farklı
tekniklerle üretimlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle oldukça pahalı malzemelerdir.
Ortalama sıcaklık değerlerinde titanyumun korozyon direnci oldukça yüksektir. Bu
alaşımlar az miktarda karbon, demir, nikel elementleri içerebilirler [17, 18].
2.4.2. Seramikler
Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi ve
sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. İyi derecede biyouyumluluk
gösterirler. Eksi yönleri kırılgan olmaları, işlenmelerinin zor olması ve esnek
olmamaları olarak sıralanabilir [19]. Genellikle kullanılan biyoseramikler: metal
oksitler, kalsiyum fosfatlar ve cam seramikleridir. Metalik oksitler biyolojik ortamda
biyoinertlerdir. Kalsiyum fosfat ve cam seramikleri ise biyoaktif malzemeler olup
kemik ile doğrudan bağlanabilirler [20].
2.4.2.1. Metal Oksitler
Bunlar inert yapıda olan ve oksijen iyonlarının oluşturduğu düzlemde metal iyonlarının
dağılmasıyla oluşan polikristalin seramiklerdir. Biyolojik ortamda biyoinerttirler.
Biyomedikal uygulamalarda kullanılan iki önemli türü: alümina (Al2O3) ve zirkonyadır
(ZrO2). Alümina yüksek dayanıma, korozyon direncine ve iyi biyouyumluluğa sahiptir.
Diş implantlarında ve vücut içi eklem protezi uygulamalarında kullanılır [18, 20].
2.4.2.2. Kalsiyum-Fosfat Seramikleri
Bu seramiklere hidroksiapatit ve trikalsiyum fosfat örnek olarak verilebilir.
Ca10(PO4)6(OH)

2

kimyasal formüllü sentetik hidroksiapatitin kemik tedavilerinde

kullanımı için kapsamlı çalışmalar yapılmıştır [21]. Hidroksiapatit (HA), kalsiyum
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apatit şeklinde doğal olarak oluşan bir mineraldir. Kompleks apatit grubunun hidroksil
üyesidir. Saf hidroksiapatit tozu beyazdır. Hidroksiapatit insan vücudunda kemiklerde
ve dişlerde bulunur. Kemiğin yaklaşık 70%’i inorganik hidroksiapatit minerali
yapısındadır [22]. Hidroksiapatit iyi derecede biyouyumluluğu sahiptir. HA, kemik
dokusu yenilenmesi, ilaç salımı gibi biyomedikal uygulamalarda kullanım alanı
bulmuştur. Kemik dolgu maddesi olarak kullanımı da mevcuttur. Hidroksiapatit yapay
kemik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca HA, metal implant
yüzeylerinin kaplanmasında da kullanılmaktadır. Sentetik hidroksiapatit, kemik
dokusundaki doğal mineral bileşene çok benzer bir kimyasal kompozisyona sahiptir.
HA genel olarak kırılgan ve serttir. Bu durum HA’ya şekil verilmesinde ve
ameliyatlarda kullanımında çeşitli zorluklara sebep olmaktadır [23].

Tıbbi uygulamalarda kullanılan diğer bir önemli kalsiyum fosfat üyesi biyobozunabilir
olan trikalsiyum fosfattır (TCP; Ca3(PO4)2). TCP vücut ortamında bir apatit tabakası
oluşturmaktadır. Zayıf bir biyoseramik olduğundan dolayı TCP vücut içinde ağır yük
taşınması gereken uygulamalarda kullanılamaz. Daha çok kemik dolgu maddesi olarak
kullanımı mevcuttur [23, 24].
2.4.2.3. Cam Seramikleri
Silika (SiO2) temelli seramiklerdir. Cam seramikler lityum/alüminyum veya
magnezyum/alüminyum kristalleri içeren camlardır. Biyocam olarak adlandırılan cam
seramik türünde belirli oranlarda SiO2, Na2O, CaO, P2O5 bileşenleri bulunmaktadır.
Biyocamlar doğal kemik ile çok iyi biyouyumluluk sergilerler ve kemiğe doğrudan
bağlanma gerçekleştirirler. Birçok biyoaktif cam seramik ağırlıkça %45 Si ve 5:1
oranında CaO – P2O5 içerir. Cam seramikleri genel olarak kemik dolgu maddeleri
olarak kullanılırlar [23, 24].
2.4.3. Polimerler
Polimerler, birbirine kovalent bağlar ile bağlı monomer denilen yapısal birimlerin
oluşturduğu uzun zincirli makromoleküllerdir. Tahta, pamuk, deri doğal polimerlere
örnek olarak verilebilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok polimer sentetik
olarak üretilir [17]. Polimerler sınırlı mekanik özelliklerinden dolayı sadece belirli
ortopedik uygulamalarda kullanılabilirler. Genel olarak bakıldığında polimerler doğal
kemiklerden daha zayıf mekanik özelliklere sahiptirler. Ancak mekanik olarak
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özelliklerinin geliştirilebilir olması ve biyobozunabilir olmaları, polimerleri kemik
tedavilerinde

kullanım için önemli bir alternatif haline getirmektedir. Ortopedik

uygulamalarda polimerler, en çok yapay eklemlerin sürtünme yüzeylerinde ve implant
ile doğal kemiği birbirine bağlayan bir harç olarak kullanılırlar. Yapay eklemlerin
yüzeylerinde kullanılacak olan polimerin düşük sürtünme katsayısına ve düşük aşınma
oranına sahip olması gerekmektedir. Yapay kalça uygulaması için günümüzde yaygın
olarak UHMWPE (ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen) kullanılmaktadır.
Polimerlerin kullanıldığı diğer bir biyomedikal uygulamada kemik harçlarıdır. İmplant
ile

doğal

kemik

dokusunun

birbirleri

ile

yüzeysel

olarak

sabitlenmesinin

gerçekleştirilmesi için kullanılacak olan polimerde belirli mekanik özellikler
aranmaktadır. Bu uygulamada kullanılacak olan polimer vücut içinde şekil verilebilmeli
ve yine vücut içinde sertleşmelidir. Günümüzde kemik harcı olarak yaygınca kullanılan
polimer PMMA'tır. Kemik rahatsızlıklarının tedavisinde biyobozunur polimerlerin
kullanılması üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Biyobozunur polimerler vücut içine
yerleştirildikten sonra aşamalı şekilde metabolize olarak yerlerine yenilenen doğal
kemik dokusunun geçmesine izin verir. Bu durum “gerilme engellenmesi” olayını
azaltarak iyileşen kemiğin dayanımı arttırır. Bu tür malzemelerden üretilmiş olan
implantın ikinci bir ameliyat ile vücut içinden çıkarılmasının gerekmemesi önemli bir
artıdır. Ancak implantın bozunması sonucu açığa çıkan küçük moleküller vücut içinde
toksik etki yaratabilir. Bu durum biyobozunur polimerlerin biyouyumluluğu üzerinde
çok önemli çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kısıtlı da olsa
biyomedikal uygulamalarda kullanım alanı bulan biyobozunur polimerler: poliglikolik
asit, polilaktik asit, polikaprolakton, poli(orto esterler) ve polianhidritlerdir [1, 8].
2.4.4. Kompozitler
Ortopedik uygulamalarda kullanılan malzemeler ile ilgili en önemli sorun, metal ve
seramikler ile doğal kemik arasındaki mekanik özelliklerin belirgin biçimde farklı
olmasından kaynaklanmaktadır. Kemik ile implant arasındaki yük paylaşımında, taşınan
yük bu malzemelerin sertliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle doğal kemiğe göre çok
sert olan malzemeler tedavi sürecinde kullanıldığında, doğal kemiğin taşıyacağı yük
miktarı implantın taşıyacağı yük miktarı ile kıyaslandığında yetersiz kalacaktır. Bu
durum “gerilme engellenmesi” olarak adlandırılmaktadır [2, 25, 26]. “Gerilme
engellenmesi” olayı sonucunda, iyileşme sürecinde yeterli gerilmeye maruz kalmayan
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kemik Wolff Kanunu’na göre daha az yoğunluğa ve daha az dayanıma sahip olacaktır
[1, 2]. Bu nedenle kemiğin mekanik özelliklerine yakın özelliklerdeki malzemelerin
tedavide kullanılması gerekmektedir. Birçok araştırmacı “gerilme engellenmesi”
derecesinin sertlik uyuşmazlığı ile orantılı olduğunu göstermiştir [1, 26, 27]. “Gerilme
engellenmesi” kemiğin yeniden şekillenmesini ve iyileşme sürecini etkilemektedir.
İmplantın ve dokuların sertlik bakımından uyumlu olması “gerilme engellenmesi”
etkisini sınırlandırmaktadır. Bu durum kemik dokusunun yeniden yapılanması için
olumlu bir durumdur. Bu nedenle, kompozit malzemeler gibi metal ve seramiklere
kıyasla düşük elastik modüle sahip ancak dayanımı yüksek malzemelerin kullanımı
üzerine yapılan araştırmalar artmıştır [28].

Kompozitler değişik yapı ve özelliğe sahip iki veya daha fazla malzemenin belirgin
fazlar oluşturacak şekilde birleştirilmesi ile elde edilen ürünlerdir. Kompozit
malzemelerin elde edilmesinin amacı, bileşenlerin homojen halde tek başlarına sahip
oldukları özellikleri tek bir yapı altında birleştirerek daha iyi özelliklere sahip
malzemeler üretmektir [17]. Birçok araştırmacı metal, seramik ve polimer malzemeleri
birleştirerek farklı özellikte kompozit malzemeler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Genel
olarak kompozitler bir matris faz ve bir takviye faz içerirler. Matris fazı kompozit
bileşenleri bir arada tutan bir yapıştırıcı görevi görür. Ayrıca son ürünün fiziksel
özelliklerini de etkiler. Takviye edici faz ise kompozit yapıya mekanik dayanıklılık
verir. Ayrıca kompozit malzemelere çeşitli katkı maddeleri de katılabilir. Bu katkı
maddeleri son ürüne istenilen özellikleri verebilmek ya da performans özelliklerini
arttırabilmek amacıyla kullanılır. Kompozit malzemeler matris fazının çeşidine göre
genel olarak üç şekilde sınıflandırılabilir: metal matris kompozit malzemeler, seramik
matris kompozit malzemeler ve polimer matris kompozit malzemeler. Metal matris
kompozit malzemelerde matris fazı alüminyum, magnezyum, demir gibi metallerden
oluşur. Seramik matris kompozitlerde ise matris fazı seramik bir malzemedir. Polimer
matris kompozitlerde matris fazı termoplastik veya termoset polimerlerden oluşur [17,
29]. Takviye edici malzemenin yapısına göre kompozitler üç kısımda incelenebilir:
partikül takviyeli kompozitler, lif takviyeli kompozitler, yapısal kompozitler.
2.4.4.1. Partikül Takviyeli Kompozitler
Partikül takviyeli kompozitlerde takviye edici faz tanecik şeklindeki malzemelerden
oluşmuştur. Dolgu maddelerinin bir polimer matrise eklenerek elde edilen kompozit
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malzemeler bu gruba girmektedir. 0,1µm’den büyük partiküllerin kullanılması
durumunda, matris faz ile partikül takviye fazı arasında atomik veya moleküler
etkileşimler gerçekleşmez. Bu durumdaki partikül takviyeli kompozitlere “kaba partikül
takviyeli kompozitler” denir. Kullanılan partikül boyutu 0,01 – 0,1 µm arasında ise
“dispersiyonla sertleştirme” söz konusudur. Bu durumda matris faz ile partikül takviye
fazı atomik veya moleküler etkileşim halindedir [17].
2.4.4.2. Lif Takviyeli Kompozitler
Lif takviyeli kompozitlerde takviye fazı lif şeklindedir. Bu kompozit çeşidi malzemenin
özelliklerinde önemli iyileştirmeler sağlar. Bu tür kompozit malzemelerde liflerin
uzunluğu malzemenin özellikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. “Sürekli lif takviyeli
kompozitler” ve “kısa (süreksiz) lif takviyeli kompozitler” olmak üzere kendi içinde iki
kısımda incelenebilir. Kullanılan liflerin uzunluğu belirli bir kritik uzunluğun üzerinde
ise bu tür “sürekli lif takviyeli kompozitler” olarak isimlendirilir. Eğer liflerin uzunluğu
belirli bir kritik uzunluğun altında ise bu durumda kompozit türü “kısa (süreksiz) lif
takviyeli kompozitler” olarak isimlendirilir. Kritik lif uzunluğu, lif olarak kullanılan
malzemenin çapına, çekme dayanımına, ve lif-matris bağ kuvvetine bağlı bir değerdir
[17].
2.4.4.3. Yapısal Kompozitler
Yapısal kompozitler ise çok katmanlı kompozit malzemelerdir. Bu tür kompozitler,
“tabakalı kompozitler” ve “sandviç paneller” olarak iki sınıfa ayrılabilirler. “Tabakalı
kompozitler”, iki boyutlu tabakaların farklı yönlerde üst üste dizilmesi ile elde edilirler.
“Sandviç paneller”, yüksek dayanımlı iki dış tabakanın arasına daha az dayanımlı,
sertliği ve yoğunluğu daha az olan farklı bir tabakanın yerleştirilmesi ile oluşturulurlar.
Kullanılan sert dış tabakalara örnek olarak alüminyum alaşımlar, titanyum, çelik, lif
takviyeli plastikler verilebilir. Sertliği daha az olan iç tabakaya örnek olarak sentetik
kauçuk verilebilir [17].

19

Şekil 2.4: Kompozit malzemelerin takviye fazlarına göre sınıflandırılması

Yapay kemik uygulamalarına yönelik polimer kompozit malzemelerin üretilmesi
konusunda birçok çalışma yapılmıştır [2, 30, 31]. Kompozit malzemelerin önemli bir
artı yönü, takviye fazında yapılabilecek değişiklikler ile implantın tasarımı ve
özelliklerinin değiştirilebilecek olmasıdır. Bu sayede kemik dokularının mekanik
özelliklerine uygun implantlar geliştirilebilir. Bu nedenle kompozit malzemeler yapısal
biyouyumluluk bakımından metal, seramik, polimer gibi malzemelerden daha fazla
potansiyel sunmaktadırlar [32]. Polimer kompozitlerin kemik tedavilerinde kullanımı
“gerilme engellenmesi” sorunu üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Uygun polimer
matrisi ve takviye malzemesi seçimi ile kompozitler tamamiyle biyobozunabilir, kısmi
biyobozunabilir veya biyobozunmaz olarak üretilebilirler [33, 34]. Ayrıca farklı polimer
matris ve takviye malzemeleri birleştirilerek mekanik özellikler üzerinde değişiklikler
yapılabilir [35]. Polimerlerin takviye edilmesindeki amaç: elastik modül, dayanım gibi
mekanik özelliklerin ve biyoaktivitenin iyileştirilmesidir. Hidroksiapatit gibi bir
biyoaktif dolgu maddesinin polimere takviye edilmesi, malzemenin hem mekanik
özelliklerini hem de biyoaktivite özelliklerini arttırmaktadır [36, 37].
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Tablo 2.2: Farklı malzemelerin özelliklerinin karşılaştırılması

Malzeme

Elastik Modül (GPa)

Çekme Dayanımı (MPa)

17

130

0,88

35

UHMWPE

1

30

PMMA kemik harcı

2

30

Paslanmaz çelik

190

1000

Co-Cr alaşım

210

660

Titanyum alaşım

110

900

Alümina

380

300

Zirkonya

220

820

Biyocam

35

42

Hidroksiapatit

95

50

Kortikal kemik
Polimerler
PE

Metaller

Seramikler

2.5. BAĞLAYICI AJANLAR
Polimer kompozit malzemelerde, polimer matris ile dolgu maddesi arasındaki ara
yüzeysel etkileşimler zayıftır. Bu zayıflık malzemenin düşük mekanik özellikler
sergilemesinin temel sebebidir. Bu iki faz arasındaki ara yüzeysel bağlanma
kompozitlerin mekanik özellikleri için önemli bir rol oynamaktadır. Ara yüzeysel
etkileşimlerin arttırılması ile mekanik olarak daha dayanıklı kompozit malzemeler elde
edilebilir. Kompozit malzemeleri oluşturan farklı fazlar arasındaki bağlanmayı
gerçekleştirmenin bir yolu bağlayıcı ajanların kullanımıdır [38, 39].

Bağlayıcı ajanlar, dolgu yüzeyi ile polimer matris arasında kimyasal bağlanmayı
gerçekleştiren moleküllerdir. Bağlayıcı ajan kullanımının amacı dolgu - polimer ara
yüzey bağ dayanıklılığını arttırılması, bu sayede kompozit malzemenin mekanik
özelliklerinin iyileştirilmesidir. Ticari olarak en sık kullanılan kimyasal bağlayıcı ajanlar
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organofonksiyonel silanlardır. Silanların yanında titanat, zirkonat bağlayıcı ajanları ve
organik asit-krom klorid koordinasyon kompleksleri de kullanılmaktadır [40, 41].
2.5.1. Silan Bağlayıcı Ajanlar
Silan bağlayıcı ajanlar, “Y-(CH2)n-Si-X3” genel formülüne sahiptirler. “X”, hidroliz
olabilen bir gruptur. Bu grup genellikle alkoksi, halojen ve amindir. Bu fonksiyonel
grup, dolgu maddelerinin yüzeylerindeki hidroksil grupları ile reaksiyona girerek kararlı
bağlar oluşturur. “Y” organo-fonksiyonel bir gruptur. Organo-fonksiyonel gruplar
polimer ile uyumluluk için önemlidir [42]. Genel olarak silanlara katılan organofonksiyonel gruplar: amino, epoksi, akrilat, metakrilat ve vinil olarak sayılabilir. Ticari
olarak kullanılan silanlar genellikle alkoksi tabanlıdır ve silikon merkeze bağlı organik
bir grup içerir. Genel formülleri “Y-(CH2)3Si(OR)3” tür.

Organo-fonksiyonel “Y”

grubu silikona kısa karbon zinciri ile bağlanmıştır. Bu grup, polimer ile bağlanması
dolayısıyla, polimer ile maksimum uyum içinde olmalıdır. Silanlar genellikle renksiz,
düşük viskoziteli sıvılardır [42, 43].

Şekil 2.5: Organosilanların genel yapısı
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Tablo 2.3: Ticari olarak kullanılan bazı bağlayıcı ajanlar

Organo-fonksiyonel Grup
Vinil
Kloropropil

Kimyasal Yapı
CH2=CHSi(OCH3)3
ClCH2CH2CH2CH2Si(OCH3)3

Epoksi

Metakrilat
Amin
Diamin

H2NCH2CH2CH2Si(OC2H5)3
H2NCH2CH2NHCH2CH2CH2Si(OCH3)3

Krom kompleksi

Titanat
Çapraz bağlayıcı

(CH3O)3SiCH2CH2Si(OH3)3

Silan bağlayıcı ajanların, kompozit malzemelerin performanslarını nasıl arttırdıklarına
yönelik çeşitli teoriler ortaya konmuştur [42, 44]. Plueddemann [42] birçok farklı silan
çeşidi ile yaptığı çalışmalar sonucu kimyasal bağlanma teorisini savunmuştur. Bu teori
genel olarak, silan molekülünün hem polimer reçine hem de inorganik sübstrat ile
kovalent bağlar oluşturarak kompozit malzemenin özelliklerini arttırmasına dayanır
[42]. Silan bağlayıcı ajanlar, bir kompozit malzeme içindeki birbirinden farklı fazları
bağlayan maddelerdir. Bu fazlar genellikle organik reçineler ile inorganik dolgu
maddeleri veya liflerdir. Normalde aralarında zayıf bağlar bulunan bu yüzeylerde
silanlar moleküler köprüler oluşturarak kararlı, suya veya kimyasallara karşı dirençli
bağlar oluştururlar [45, 46]. Silanlardaki silikon fonksiyonel gruplar hidrolize olarak
alkol açığa çıkarırlar. Su veya nem varlığında sürekli olarak meydana gelen bu
reaksiyon sonucu -OR grupları hidrolize olarak silanol molekülleri oluşur [45, 46, 47].
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Şekil 2.6: Silanların hidrolizi ile silanollerin oluşumu

Silanların hidroliz reaksiyon hızı, içerdiği organo- ve silikon- fonksiyonel gruplara ve
pH değerine bağlıdır. Organo-silanların dolgu maddelerinin yüzeyleriyle kararlı
kovalent bağlar oluşturması, dolgu yüzeylerindeki hidroksil grupları ile reaksiyonları
sonucu gerçekleşir [42, 48]. Bu nedenle silanlar, yüksek konsantrasyonlarda reaktif
hidroksiller içeren dolgu maddeleriyle yeterli miktarda su içinde muammele
edildiklerinde çok etkindirler. İlk aşamada silanollerin dolgu yüzeyleri ile olan
etkileşimi yüzey -OH gruplarıyla yapılan hidrojen bağları ile gerçekleşir [47, 49]. Daha
sonra silanollerin Si-OH grupları dolgu yüzeylerindeki hidroksil grupları ile reaksiyona
girerek kararlı kovalent bağlar oluştururlar. Bu sayede silanollerin dolgu yüzeylerine
kimyasal olarak bağlanmaları gerçekleşir [42, 50].

Şekil 2.7: Silanol ve dolgu yüzeyi arasındaki bağlanma
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Yüzeydeki silan tabakası kimyasal ve fiziksel olarak adsorblanmış silanların bir
karışımını içermektedir. Fiziksel olarak adsorblanmış silanlar bir çözücü ile yıkanarak
yüzeyden ayrıştırılabilirken, kimyasal olarak adsorblanmış silanlar ayrıştırılamazlar
[51].

Şekil 2.8: Silanlanmış inorganik dolgu yüzeyinin şematik görünümü

Silan bağlayıcı ajanların termoplastik reçineler üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalar
devam etmektedir. Sterman ve diğ. [51], silan bağlayıcı ajanların bir organik peroksit ile
birlikte kullanıldığında, polietilen reçine üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Dolgu
maddelerinin yüzeylerine bağlanmış silanların poliolefin matrise bağlanmaları, peroksit
ilavesi ile polimer reçinede bağlanma alanların yaratılması sayesinde gerçekleşir. Bu
bağlanma alanları ile silan moleküllerinin organo-fonksiyonel grupları polimer matrise
bağlanabilir. Bu sayede dolgu maddesi ile polimer matris arasında silan molekülleri
kullanılarak kovalent bağ oluşturulabilir [52, 53].
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Şekil 2.9: Bağlayıcı ajan ile dolgu maddesi ve polimer matrisin bağlanması
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3. MALZEME VE YÖNTEM
3.1. KULLANILAN KİMYASALLAR
3.1.1. Hidroksiapatit (HA)
Deneylerde HA, dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. Sigma-Aldrich (Almanya)
firmasının HA özellikleri tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3.1: Hidroksiapatit özellikleri

Kimyasal formül

Ca5(PO4)3(OH)

Molekül ağırlığı

502,32 g/mol

Renk

Beyaz

Fiziksel görünüm Toz

Şekil 3.1: Hidroksiapatitin XRD diyagramı

XRD sonuçlarına göre yapının kristalografik özellikleri Tablo 3.2’de gösterilmiştir.
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Tablo 3.2: Hidroksiapatit’in kristalografisi

Yoğunluk (g/cm3)

3.165

Atomlar arası uzaklık (Aº) 2.8114
Birim göze boyutları

a : 9.4081, b : 9.4081 c : 6.887 , d : 3.165

Kristal sistem

Hegzagonal

3.1.2. Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE)
Yapılan deneylerde YYPE, dolgu maddesi olan HA ile birlikte kompozit malzeme
oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan YYPE, Siam Cement Group
Chemicals (Tayland) firmasının EL-Lene H501Y markası olup, özellikleri Tablo 3.3’te
belirtilmiştir.
Tablo 3.3: Yüksek yoğunluklu polietilen özellikleri

Ergiyik akış hızı

1,0 g/10 dk

Yoğunluk

0,957 g/cm3

Erime noktası

131 oC

Şekil 3.2: Yüksek yoğunluklu polietilen yapısı

3.1.3. Viniltrimetoksi-Silan (VTMO-silan)
Deneylerde Evonik Degussa GmbH (Almanya) firmasının Dynasylan® marka VTMOsilanı, HA dolgu maddesinin yüzeyini modifiye etmek için kullanılmıştır. Deneylerde
kullanılan VTMO-silanın teknik özellikleri Tablo 3.4’te gösterilmiştir.
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Tablo 3.4: Viniltrimetoksi-silan özellikleri

Yoğunluk (20 oC)

0,97 g/cm3

Kaynama noktası (760 Torr) 123 oC
Viskozite (20 oC, dinamik)

1 mPA.s

Şekil 3.3: Viniltrimetoksi-silan kimyasal yapısı

3.1.4. Toluen
Deneylerde toluen, HA dolgu malzemesinin silan bağlayıcı ajanı ile yüzey
modifikasyonunu gerçekleştirmek için bir çözücü olarak kullanılmıştır. Deneylerde
kullanılan toluen Merck (Almanya) tarafından üretilmiş ve özellikleri Tablo 3.5’te
gösterilmiştir.
Tablo 3.5: Toluen özellikleri

Erime noktası

-95 °C

Moleküler ağırlık 92,14 g/mol
Yoğunluk

0,87 g/cm3 (20 °C)

Kaynama noktası 110,6 °C

Şekil 3.4: Toluen kimyasal yapısı

3.1.5. Dikümil Peroksit
Merck (Almanya) firmasının dikümil peroksit kimyasalı, yüzeyi silan bağlayıcı ajan ile
modifiye edilmiş HA dolgu maddesinin YYPE ile karıştırılması aşamasında
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kullanılmıştır. Deneylerde bir organik peroksit kullanılmasının amacı YYPE polimer
zincirleri üzerinde silan moleküllerinin bağlanabileceği alanlar yaratmaktır.
Tablo 3.6: Dikümil peroksit özellikleri

Molekül ağırlığı 270.37 g/mol
Yoğunluk

1,02 g/cm3 (20 oC)

Erime sıcaklığı

39 °C

t1/2

10 saat (116 °C)

Şekil 3.5: Dikümil peroksit yapısı

3.2. KULLANILAN CİHAZLAR
3.2.1. Tork Reometresi
Deneylerde kullanılan cihaz “ThermoHaake Polydrive Mixer” tork reometresidir. Cihaz,
bir karıştırma bölümü ve bu bölüm içinde birbirlerine doğru karıştırma yapan iki
karıştırıcı çarktan oluşur. Cihaz üç ısıtma bölgesine sahiptir. Bu üç bölgenin sıcaklıkları
ve karıştırma bölümü içindeki ergiyik sıcaklığı birer termokupl vasıtasıyla ölçülür.
Karıştırıcı bölümüne beslenen malzeme belirlenen süre, sıcaklık ve devirde karıştırılır.
Bu karıştırma sonucu, “Convert Data 3.2” programı kullanılarak karıştırma boyunca
ergiyik sıcaklığı, tork ve devir değerleri elde edilir. Cihaz ile ilgili teknik bilgiler Tablo
3.7’de gösterilmiştir.

30

Tablo 3.7: Tork reometrisi özellikleri

Karıştırma bölümü hacmi Brüt 120 cm3, net 70 cm3
Maksimum tork

120 N.m

Sıcaklık kontrolü

Elektrik / hava soğutması

Maksimum sıcaklık

400 oC

Kontrol termokupl sayısı

3

Ergiyik termokupl sayısı

1

1- Açma/kapama düğmesi

6- Kapak kilidi

2- Acil durum kapama düğmesi

7- Karıştırma bölümü

3- Kontrol paneli

8- Besleme girişi

4- Karıştırma bölümü kapağı

9- Ürün toplama bölümü

5- Kapak hareketini sağlayan kol

10- Bilgisayar

Şekil 3.6: Tork reometresi

3.2.2. Sıcak Pres Cihazı
Yüksek sıcaklık ve basınçta malzemelere şekil vermek üzere kullanılan cihazdır. Metal
bir kalıp içine yerleştirilen malzeme bu presleme cihazında yüksek sıcaklık ve basınçta
preslenerek istenilen şekle getirilebilir.
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Şekil 3.7: Sıcak pres cihazı

3.2.3 Soğuk Pres Cihazı
Sıcak pres cihazında yumuşayan ve şekil alan malzemeler soğuk pres cihazı kullanılarak
soğutulurlar. Bu soğutma işlemi sürekli akan su ile yapılır. Deneylerde soğuk pres
cihazı, sıcak pres kullanılarak levha haline getirilmiş olan kompozitlerin soğutulması ve
bu sayede şekillerini muhafaza etmelerini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

Şekil 3.8: Soğuk pres cihazı

32

3.2.4. Universal Mekanik Test Cihazı
Universal test cihazı, malzemelerin mekanik özelliklerinin test edilmesi için kullanılır.
Universal test cihazında test edilecek olan malzemeler önce istenilen şekil ve boyuta
getirilir. Bu örnekler cihazın iki çenesi arasına yerleştirilir. Cihaz çalıştırıldığında,
örnekler üzerine sabit hızda bir yük uygular. Test boyunca cihaz ve cihaza bağlı
bilgisayar programı örnekler üzerine uygulanan kuvveti ve uzamayı kayıt eder.
Deneylerde karıştırma ve presleme sonucu elde edilen örneklere mekanik testlerin
uygulanması için “Hounsfield H10KS Universal Mekanik Test Cihazı” kullanılmıştır.

Şekil 3.9: Universal mekanik test cihazı
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Şekil 3.10: Universal test cihazı ile yapılan çekme testi

3.2.5. Etüv
Silanizasyon işleminde hidroksiapatit dolgu maddesinin kurutulması işlemi için Heraeus
marka etüv kullanılmıştır.

Şekil 3.11: Etüv cihazı
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3.3. YÖNTEMLER
3.3.1. Numunelerin Eldesi
3.3.1.1 YYPE-HA Örneklerinin Hazırlanması
İlk kısım örnekler için herbiri toplam 45 gram ağırlığında olacak şekilde, sırasıyla
ağırlıkça %3, %6, %9, %12, %15 HA içeren “YYPE-HA” karışımları hazırlandı. Bu
karışımlardan herbiri, ayrı ayrı tork reometresi cihazında 180 oC sıcaklıkta ve 50 rpm
devirde 5 dakika boyunca karıştırıldı. Bu karıştırma işlemi sırasında zamana bağlı
olarak değişen sıcaklık ve tork değerleri “Convert Data 3.2” programı kullanılarak kayıt
edildi. Karıştırma süresi sonunda “YYPE-HA” karışımı, cihazın karıştırma hücresinden
çıkartılarak soğuması için bir ön preste bekletildi. Tablo 3.8’de deneyde kullanılmak
üzere hazırlanan karışımlar hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 3.8: 1. Kısım örneklerin elde edilmesi için hazırlanan karışımlar

Deney

Numune

HA (%ağr.) YYPE (%ağr.) HA (gram) YYPE (gram)

1.1

3HA97PE

%3

%97

1,35

43,65

1.2

6HA94PE

%6

%94

2,7

42,3

1.3

9HA91PE

%9

%91

4,05

40,95

1.4

12HA88PE

%12

%88

5,4

39,6

1.5

15HA85PE

%15

%85

6,75

38,25

Şekil 3.12: Tork reometresinde karıştırma işleminin gerçekleştirildiği bölüm
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3.3.1.2. YYPE-Silanlanmış HA Örneklerinin Hazırlanması
İkinci kısım örneklerin hazırlanmasından önce deneylerde dolgu malzemesi olarak
kullanılan HA’nın silan malzemesi ile modifikasyonu gerçekleştirildi.

HA silanizasyonu olarak isimlendirilen bu aşamada 185 ml toluene 3,75 ml
viniltrimetoksi-silan (VTMO) ilave edildi. Karışım 10 dakika boyunca karıştırıldıktan
sonra 75 gram HA karışıma ilave edildi. Elde edilen bu karışım oda sıcaklığında 24 saat
karıştırıldı. Oluşan silan-toluen karışımı dekante edilerek kalan katı faz 200 ml toluen
ile yıkandı. Bu yıkamanın amacı silanlanmış HA taneciklerinin yüzeyinde kimyasal
olarak adsorbe olmamış, sadece fiziksel olarak adsorbe olmuş silan moleküllerinin
uzaklaştırılmasıdır.

Şekil 3.13: Silanizasyon işleminde kullanılan malzemeler: viniltrimetoksi - silan, toluen,
hidroksiapatit

Daha sonra geride kalan silanlanmış HA dolgu maddesi filtre edildi ve elde edilen katı
faz, etüvde önce 60 oC sıcaklıkta 24 saat, daha sonra 110 oC’ de 1 saat kurutuldu
böylece HA silanizasyonu gerçekleştirildi.
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Şekil 3.14: Silan ile yüzeyi modifiye edilmiş hidroksiapatitin filtrelenmesi

HA silanizasyonundan sonra, ikinci kısım örnekler için herbiri toplam 45 gram ağırlıkta
olacak şekilde, sırasıyla ağırlıkça %3, %6, %9, %12, %15 silanlanmış HA içeren
“YYPE- Silanlanmış HA” karışımları hazırlandı. Bu karışımlardan herbirine 0,1 gram
dikümil peroksit ilave edilerek, ayrı ayrı tork reometresi cihazında 180 oC sıcaklıkta ve
50 rpm devirde 5 dakika boyunca karıştırıldı. Bu karıştırma işlemi sırasında zamana
bağlı olarak değişen sıcaklık ve tork değerleri “Convert Data 3.2” programı kullanılarak
kayıt edildi. Karıştırma süresi sonunda “YYPE-Silanlanmış HA” karışımı, cihazın
karıştırma hücresinden çıkartılarak soğuması için preste bekletildi. Tablo 3.9’da
deneyde kullanılmak üzere hazırlanan karışımlar hakkında bilgi verilmiştir.

Şekil 3.15: Silanlanmış hidroksiapatitin etüvde kurutulması işlemi
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Tablo 3.9: 2. Kısım Örneklerin Elde Edilmesi İçin Hazırlanan Karışımlar

Silanlanmış

YYPE

Silanlanmış

YYPE

Peroksit

HA (%ağr.)

(%ağr.)

HA (gram)

(gram)

(gram)

3sHA97PE

%3

%97

1,35

43,65

0,1

2.2

6sHA94PE

%6

%94

2,7

42,3

0,1

2.3

9sHA91PE

%9

%91

4,05

40,95

0,1

2.4

12sHA88PE

%12

%88

5,4

39,6

0,1

2.5

15sHA85PE

%15

%85

6,75

38,25

0,1

Deney

Numune

2.1

3.3.2. Örneklerin Preslenmesi Ve Mekanik Test İçin Numunelerin Eldesi
Karıştırıcıdan elde edilen kompozit malzemelere mekanik testlerin uygulanabilmesi için
bu malzemelerin belirli şekil ve boyuta getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, elde
edilen malzemeler sıcak pres cihazında 190 – 200 oC sıcaklıkta levha şeklinde bir kalıp
kullanılarak preslendi. İlk önce sıcak pres cihazında kullanılacak olan kalıplara
preslenecek olan malzeme yerleştirildi. Daha sonra bu kalıbın alt ve üst kısmı teflon
plakalar ile örtüldü. Son olarak teflon plakaların alt ve üst kısımlarına metal levhalar
koyuldu ve bu üç katman şeklinde sıcak pres cihazına yerleştirilerek presleme
gerçekleştirildi. Preslemede uygulanacak olan basınç ilk aşamada 40 bar civarında
tutuldu. Bu sayede henüz hala sert olan kompozit malzemenin teflon plakalara zarar
vermesi önlenmiştir. Malzeme yumuşamaya başladıkça basınç kademeli olarak
arttırlarak 60-80 bar civarında presleme yapıldı. Malzemenin kalıbın şeklini tam olarak
almasına kadar preslemeye devam edilmiştir. Yapılan deneylerde bu süre 20 ile 30
dakika arasındadır.
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Şekil 3.16: Kompozit malzemelerin sıcak pres ile preslenme işlemi

Sıcak pres cihazında levha şeklinde preslenen malzeme vakit kaybedilmeden soğuk pres
cihazına yerleştirilerek soğutma işlemi yapıldı. Bu cihazda soğutma işlemi su ile
gerçekleştirildi. İşlem süresi 5 dakika ve uygulanan basınç yaklaşık 50 bar’dır. Soğuyan
kalıp cihazdan çıkarıldı ve levha şeklinde preslenmiş kompozit malzeme kalıptan alındı.
Daha sonra mekanik testlerde kullanılmak üzere, levha şeklindeki bu kompozit
malzemeden 2 x 5 x 30 mm boyutlarında kaşık şeklinde numuneler kesildi.

Şekil 3.17: Sıcak pres ve soğuk pres cihazlarında şekil verilerek dikdörtgen plaka şekline
getirilen kompozit malzeme
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Şekil 3.18: Mekanik test için kompozit malzemenin presleme ile kesilmesi

3.3.3. Mekanik Testlerin Uygulanması
Kaşık şeklinde kesilen numunelerin mekanik özelliklerinin test edilmesi Hounsfield
H10KS Universal Test Cihazı’nda gerçekleştirildi. Bunun için herbir örnek cihazın iki
çenesi arasına yerleştirildi. “QMAT 3.63” bilgisayar programı kullanılarak test
süresince verilerin kaydedilmesi sağlandı. Cihazda çekme hızı 10 mm/dk olarak
ayarlandı. Kaşık numunesini tutan çenelerden üstte olanı örneğe sabit hızda bir çekme
uygulamış ve test örneğin kopma noktasına kadar devam etmiştir. Deney sonucu
örneklerin çekme dayanımı, elastik modülleri, yüzde uzama gibi değerleri ve gerilme –
gerinim eğrileri elde edilmiştir.

Şekil 3.19: Çekme testi numuneleri
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Şekil 3.20: Mekanik çekme testinin yapılması
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4. BULGULAR
4.1 TORK – ZAMAN GRAFİKLERİ
4.1.1. HA-YYPE Kompozitleri Tork-Zaman Grafikleri

Şekil 4.1: %100 YYPE tork – zaman grafiği

Şekil 4.2: %3 HA - %97 YYPE karışımı tork – zaman grafiği
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Şekil 4.3: %6 HA - %94 YYPE karışımı tork – zaman grafiği

Şekil 4.4: %9 HA - %91 YYPE karışımı tork – zaman grafiği

43

Şekil 4.5: %12 HA - %88 YYPE karışımı tork – zaman grafiği

Şekil 4.6: %15 HA - %85 YYPE karışımı tork – zaman grafiği
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Şekil 4.7: Tüm HA – YYPE kompozit örnekleri için tork – zaman grafikleri

4.1.2. Silanlanmış HA-YYPE Kompozitleri Tork-Zaman Grafikleri

Şekil 4.8: %3 Silanlı HA - %97 YYPE karışımı tork – zaman grafiği
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Şekil 4.9: %6 Silanlı HA - %94 YYPE karışımı tork – zaman grafiği

Şekil 4.10: %9 Silanlı HA - %91 YYPE karışımı tork – zaman grafiği
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Şekil 4.11: %12 Silanlı HA - %88 YYPE karışımı tork – zaman grafiği

Şekil 4.12: %15 Silanlı HA - %85 YYPE karışımı tork – zaman grafiği
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Şekil 4.13: Tüm Silanlanmış HA – YYPE kompozitleri tork – zaman grafikleri

4.2. KUVVET - UZAMA GRAFİKLERİ
4.2.1. HA-YYPE Kompozitleri Kuvvet – Uzama Grafikleri

Şekil 4.14: %100 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği

48

Şekil 4.15: %3 HA - %97 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği

Şekil 4.16: %6 HA - %94 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği
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Şekil 4.17: %9 HA - %91 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği

Şekil 4.18: %12 HA - %88 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği
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Şekil 4.19: %15 HA - %85 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği

4.2.2. Silanlanmış HA-YYPE Kompozitleri Kuvvet – Uzama Grafikleri

Şekil 4.20: %3 Silanlı HA - %97 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği
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Şekil 4.21: %6 Silanlı HA - %94 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği

Şekil 4.22: %9 Silanlı HA - %91 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği
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Şekil 4.23: %12 Silanlı HA - %88 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği

Şekil 4.24: %15 Silanlı HA - %85 YYPE karışımı kuvvet – uzama grafiği
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4.3. GERİLME – GERİNİM EĞRİLERİ
4.3.1. HA-YYPE Kompozitleri Gerilme - Gerinim Grafikleri

Şekil 4.25: %100 YYPE gerilme – gerinim eğrisi
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Şekil 4.26: %3 HA - %97 YYPE gerilme – gerinim eğrisi

Şekil 4.27: %6 HA - %94 YYPE gerilme – gerinim eğrisi
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Şekil 4.28: %9 HA - %91 YYPE gerilme – gerinim eğrisi

Şekil 4.29: %12 HA - %88 YYPE gerilme – gerinim eğrisi
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Şekil 4.30: %15 HA - %85 YYPE gerilme – gerinim eğrisi
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4.3.2. Silanlanmış HA-YYPE Kompozitleri Gerilme - Gerinim Grafikleri

Şekil 4.31: %3 Silanlı HA - %97 YYPE gerilme – gerinim eğrisi

Şekil 4.32: %6 Silanlı HA - %94 YYPE gerilme – gerinim eğrisi
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Şekil 4.33: %9 Silanlı HA - %91 YYPE gerilme – gerinim eğrisi

Şekil 4.34: %12 Silanlı HA - %88 YYPE gerilme – gerinim eğrisi
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Şekil 4.35: %15 Silanlı HA - %85 YYPE gerilme – gerinim eğrisi
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kemik, yapısında organik ve inorganik bileşenler içeren doğal bir kompozittir. Bu
nedenle

kemik

rahatsızlıklarının

tedavisinde

kullanılmak

üzere

kompozit

biyomalzemeler üzerinde önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda en sık
kullanılan malzemelerdir biri hidroksiapatittir. Mekanik ve biyolojik özelliklerinden
dolayı hidroksiapatit tozları organik polimerleri takviye etmek için uygundurlar.
Hidroksiapatit katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozitler yapay kemik olarak
kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir. Ancak bu malzemelerin mekanik özelliklerindeki
zayıflıklar bunların uzun dönem kullanımları için uygun olmadıklarını göstermiştir.

Polimer matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerini etkileyen faktörler: matrisin yapısı,
molekül ağırlığı, takviye fazının çeşidi ile miktarı ve kullanılan bağlayıcı ajan çeşidi
olarak sıralanabilir. Takviye faz ile polimer matris arasında güçlü etkileşimler
bulunması kompozit malzemenin mekanik özellikleri üzerinde belirgin etkiye sahiptir.
Partiküler inorganik takviye fazının (dolgu maddesi) polimer matrise bağlanması,
inorganik dolgu maddesinin polarlığı ve polimer üzerinde mevcut polar gruplar ile
gerçekleşir. Dolgu maddesi ile polimer arasındaki kimyasal etkileşimler, daha güçlü
bağların ve sonuç olarak daha iyi mekanik özelliklerin oluşmasını sağlayacaktır. Ancak
polietilen apolar bir polimerdir. Bu nedenle hidroksiapatit partikülleri ile polietilen
matris arasında sadece mekanik kenetlenme mevcuttur, kimyasal bir bağlanma söz
konusu değildir. Kompozit malzemeyi oluşturan bu iki bileşen arasındaki bağlanmayı
güçlendirmek amacıyla bağlayıcı ajanlar kullanılmıştır. Bu sayede kompozit
malzemenin mekanik özelliklerinde iyileşme gerçekleşmesi hedeflenmiştir.

İlk aşamada hidroksiapatit tozları viniltrimetoksi-silan bağlayıcı ajan ile muammele
edilmiştir. Daha sonra hidroksiapatit tozları yüksek yoğunluklu polietilen ile
karıştırılarak kompozit malzemeler elde edilmiştir. Elde edilen kompozit malzemelere
çekme testleri uygulanarak mekanik özellikleri belirlenmiştir.
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5.1. TORK - ZAMAN GRAFİKLERİ SONUÇLARI
Tablo 5.1: Karışımların maksimum tork ve stabil tork değerleri

Maksimum Tork (N.m)

Stabil Tork (N.m)

100PE

21,2

11,9

3HA97PE

22,4

11,9

6HA94PE

23,9

12

9HA91PE

25,7

12,4

12HA88PE

26,0

12,4

15HA85PE

26,3

12,6

3sHA97PE

19,4

9,3

6sHA94PE

18,6

9,2

9sHA91PE

18,7

9,2

12sHA88PE

16,4

9,4

15sHA85PE

18,0

9,5

Karıştırma sırasında ölçülen tork değerlerinin ergiyik viskozitesi ile ilişkisi olduğu
bilinmektedir [47]. İlk başta karıştırıcıya yüklenen soğuk YYPE ve HA maddeleri torkzaman grafiklerinde ani bir tork artışına sebep olmuş, daha sonra bu tork değeri
karıştırma süresince düşüşe geçmiştir. Yaklaşık 3 dakika sonunda tork değerleri hemen
hemen stabil duruma gelmiştir. 100PE numunesinde yoğurma torku değeri 21,2 N.m
iken, HA katkısının yoğurmayı güçleştirdiği tablodaki verilerden görülmektedir. Bu
direncin, kompozit malzemelerdeki HA miktarı arttıkça arttığı söylenebilir. Herbir
inorganik katkı, polimer matris ile karışımı süresince radyal yöndeki yoğurma prosesine
direnç gösterecektir. Dolayısıyla kesme/kayma gerilmesi değerlerinde artış olacaktır.
3HA97PE numumesinde maksimum tork 22,4 N.m iken, 15HA85PE numunesinde
maksimum tork 26,3 N.m’dir. Yine 3HA97PE numunesinde stabil tork 11,9 N.m iken,
15HA85PE numunesinde stabil tork değeri 12,6 olarak bulunmuştur. Numunelerdeki
HA oranı arttıkça tork değerlerindeki artış görülmektedir.
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Deneylerde, silansız sistemlere kıyasla VTMO-silan içeren sistemlerde tork değerleri
daha düşüktür. 3HA97PE numumesinde maksimum tork 22,4 N.m, stabil tork 11,9 N.m
iken, 3sHA97PE numunesinin maksimum tork değeri 19,4 N.m, stabil tork ise 9,3
N.m’dir. Yine 15HA85PE numunesinin maksimum tork değeri 26,3 N.m, stabil tork
değeri 12,6 N.m iken, 15sHA85PE numunesinin maksimum tork değeri 18,0 N.m, stabil
tork değeri ise 9,5 N.m’dir. Silanlanmış HA’nın plastikleştirici etkisinden dolayı silan
bağlayıcı ajanın kullanıldığı sistemlerde tork değerleri daha düşük olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle grafiklerden ve tablodaki değerlerden görüldüğü üzere,
VTMO-silan gibi bir bağlayıcı ajan HA-YYPE kompozit sistemlerinin viskozitelerinde
azalmaya sebep olmuştur [47].

5.2. ÇEKME TESTİ SONUÇLARI
Tablo 5.2: HA – YYPE kompozitler ve silanlanmış HA – YYPE kompozitleri için mekanik test
sonuçları
Çekme

Akma

Dayanımı

Dayanımı

(MPa)

(MPa)

100PE

23,03

15,88

110,6

1171

52,3

3HA97PE

23,50

18,15

162,0

1056

51,1

6HA94PE

22,55

18,02

169,5

1033

48,52

9HA91PE

20,38

18,93

186,0

896

41,37

12HA88PE

17,94

17,94

234,0

797

34,47

15HA85PE

18,08

18,08

235,2

703

29,17

3sHA97PE

29,72

18,72

174,3

1296

71,4

6sHA94PE

24,70

18,93

175,1

1016

50,3

9sHA91PE

22,68

18,84

187

948

42,78

12sHA88PE

22,52

18,55

198,2

974

40,4

15sHA85PE

19,68

19,68

265,8

740

32,78

Elastik Modül
(MPa)

% Uzama

Tokluk
(Joule)

Tabloda görülen çekme testleri sonuçlarına göre, HA/YYPE kompozit malzemelerde
ağırlıkça HA oranı arttıkça, malzemelerin çekme dayanım değerlerinde bir azalma
gözlemlenmektedir. 3HA97PE numunesinin çekme dayanımı değeri 23,50 MPa iken
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15HA85PE numunesinin çekme dayanımı değeri 18,08 MPa’dır. Kompozit malzeme
içindeki dolgu fazının

yüzdesindeki artış ile kompozit malzemenin çekme

dayanımındaki azalma paralellik göstermiştir. Aynı şekilde silanlanmış HA/YYPE
malzemelerde de, ağırlıkça HA oranı arttıkça, malzemenin çekme dayanımında azalma
olduğu görülmektedir. 3sHA97PE numunesinin çekme dayanım değeri 29,72 MPa,
15sHA85PE numunesinin çekme dayanım değeri 19,68 MPa’dır. Çekme dayanımındaki
bu azalma iki etken ile açıklanmıştır [14]. Bu etkenler: HA tane geometrisi ve HAYYPE arafaz etkileşimleridir. HA tanecikleri, kompozit malzemeye yük uygulandığı
sırada gerilme transferine karşı negatif etki etmektedirler. Bu nedenle HA dolgu oranı
arttıkça, yük taşıyan “etkin kesit alanı” azalmaktadır. Bu durum çekme dayanımındaki
azalmayı açıklamaktadır [14]. Silanlanmış HA/YYPE kompozitlerde çekme dayanım
değerleri silanlanmamış muadillerine göre daha yüksektir. 3HA97PE numunesinin
çekme dayanım değeri 23,50 MPa iken, 3sHA97PE numunesinin çekme dayanımı 29,72
MPa olarak elde edilmiştir. Aynı şekilde 15HA85PE numunesinin çekme dayanımı
18,08 MPa iken, 15sHA85PE numunesinin çekme dayanımı 19,68 MPa olarak elde
edilmiştir.

HA/YYPE kompozit malzemelerde ağırlıkça HA oranı arttıkça malzemelerin elastik
modüllerinde artış görülmektedir. 3HA97PE numunesinin elastik modülü 162,0 MPa,
15HA85PE numunesinin elastik modülü 235,2 MPa olarak elde edilmiştir. Aradaki
artışın oranı %45’tir. Saf 15HA85PE numunesinin elastik modül değeri saf YYPE
numunesinin (100PE) elastik modül değeri (110,6 MPa) ile karşılaştırıldığında
%112’lik bir artış olduğu görülmektedir. Silanlanmış HA/YYPE kompozitlerinde de,
ağırlıkça HA oranı arttıkça malzemelerin elastik modül değerlerinde artış olduğu
görülmektedir. 3sHA97PE numunesinin elastik modül değeri 174,3 MPa iken
15sHA85PE numunesinin elastik modül değeri 265,8 MPa olarak elde edilmiştir.
Aradaki artış %52,5’tir. Ayrıca silanlanmış HA/YYPE kompozit malzemelerin elastik
modülleri silansız HA/YYPE kompozit malzemelerin elastik modül değerlerine göre
artış göstermiştir. Elastik modül değerlerindeki bu artışın polimer-dolgu arayüzeyindeki
iyileştirilmiş etkileşimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir [14]. Silan bağlayıcı ajan
kullanılmayarak hazırlanmış 3HA97PE numunesinin elastik modülü 162,0 MPa iken
silan bağlayıcı ajan kullanılarak hazırlanmış 3sHA97PE numunesinin elastik modülü
olarak 174,3 MPa değeri elde edilmiştir. Arardaki artış %7,5’tir. Silanlanmamış
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15HA85PE numunesinin elastik modül değeri 235,2 MPa iken, silanlanmış 15sHA85PE
numunesinin elastik modül değeri 265,8 MPa’dır. Bu durumda elastik modül
değerindeki artış %13’lük kadardır.

Malzemelerin “% uzama” değerleri karşılaştırıldığında, yine HA dolgu maddesinin
ağırlıkça yüzdesi arttıkça numunelerin % uzama değerlerinde bir azalma olduğu
görülmektedir. 3HA97PE numunesinin uzaması %1056 iken, 15HA85PE numunesinin
uzaması %703’tür. Saf YYPE numunenin uzaması %1171’dır. Bu değer 3HA97PE
numunesinin

%

uzama

değerinden

daha

yüksektir.

Silanlanmış

HA/YYPE

kompozitlerde de, dolgu maddesi oranı arttıkça % uzama değerleri azalmaktadır. Bu
değerlere baktığımızda silan bağlayıcı ajan kullanılarak hazırlanmış kompozitlerde
dolgu maddesi oranı arttıkça % uzama değerlerinde azalma gözlemlense de , bu
kompozit malzemelerin % uzama değerleri silanlanmamış muadillerine göre daha
yüksektir.

Silanlanmış ve silanlanmamış HA/YYPE kompozit malzemelerin akma dayanım
değerlerinde belirgin bir farklılık yoktur. Kompozit malzemelerde HA oranı arttıkça,
sistem üzerine yapılan işi (verilen enerjiyi) absorbe eden polimer faz azaldığı için tokluk
azalmaktadır [14]. Sonuç olarak:
•

Çekme testi sonucu elde edilen deneysel veriler doğrultusunda, günümüzde
ticari olarak kullanılan hidroksiapatit katkılı yüksek yoğunluklu polietilen yapay
kemik kompozit malzemesinin mekanik özelliklerinin bağlayıcı ajanlar
kullanımı ile iyileştirilebileceği gözlemlenmiştir. VTMO-silan bağlayıcı ajan
kullanımı sonucu elastik modül değerlerindeki artış malzemenin mekanik
özelliklerindeki iyileşmenin temel göstergesidir.

•

Mekanik çekme testi sonuçları, elde edilen kompozit malzemenin mekanik
özelliklerinin kortikal (sert) kemik dokusunun mekanik özelliklerinden düşük
olduğunu göstermektedir. Bu durumda, bu malzemenin kortikal (sert) kemik
dokusunun yerine kullanımının mümkün olmadığı belirlenmiştir.

•

Mekanik çekme testi sonuçları, elde edilen kompozit malzemenin mekanik
özelliklerinin trabeküler (süngerimsi) kemik dokusunun mekanik özelliklerine
yakın değerlerde olduğunu göstermektedir. Bu durum, kompozit malzemenin
trabeküler kemik dokusunun yerine kullanımını mümkün kılmaktadır.
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