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ünümüzde en çok tercih edilen protez kaide materyalleri polimetil metakrilat
(PMMA) esaslı olan akrilik rezinlerdir.1,2

Akrilik polimerler, restoratif diş hekimliğinde protez kaideleri, yapay dişler,
protez tamir materyalleri, ölçü kaşığı, geçici restorasyonlar ve iskeletsel defektlerin
maksiofasial uygulamalarında tercih edilmektedir.3

Protez kaide plastikleri, çoğunlukla toz-likit ya da jel formunda uygulanmak-
tadır.3-5 Genel olarak akrilik protez kaide materyallerinin tozunda akrilik polimer
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(ya da kopolimer) taneleri, başlatıcı, pigmentler, boya-
lar, opaklaştırıcılar, plastikleştiriciler, boyalı organik fi-
berler ve inorganik partiküller bulunmaktadır. Likit ise
monomer, inhibitör, hızlandırıcı, plastikleştiriciler ve
çapraz bağlayıcı ajan içermektedir.3

Toz ve likitin üretici firma tarafından belirtilen
oranda karıştırılmasını takiben elde edilen hamur; ısı,
ışık, kimyasal ve mikrodalga enerjisi gibi farklı yollar ak-
tive edilebilen bir polimerizasyon işleminden geçer. Bu
süreç sonunda, monomer moleküllerinin kovalent bağ-
lar ile bağlandığı bir polimetakrilat zinciri oluşur.4

Protez kaidesi olarak en yaygın kullanılan mater-
yallerden biri geleneksel ısı ile polimerize olan akrilik
rezinlerdir.6 Akrilik rezinleri; uygulama, bitirme ve po-
lisaj işlemlerinin kolay olması ve aynı zamanda pahalı
ekipman gerektirmemesi, ağız ortamında stabil olması,
estetik beklentilere cevap vermesi popüler kılmaktadır.1,6

Bununla birlikte PMMA’ın polimerizasyon büzülmesi,
artık monomerin neden olduğu alerji, aşınma direncinin
az, kırılma ve bükülme direncinin düşük olması gibi
olumsuz özellikleri de bulunmaktadır1. Bu olumsuzluk-
ları gidermek amacıyla poliamidler veya naylon olarak
tanımlanan termoplastik polimerler gibi alternatif ma-
teryaller geliştirilmiştir.1 Poliamid yapısal özellikleri iti-
bariyle esneyebilir, yumuşak ve darbelere karşı dayanıklı
bir materyaldir. Son yıllarda piyasaya sürülen ısısal en-
jeksiyon yöntemi ile uygulanan tam esneyebilir özelliği
olan  protez kaide sistemi (Valplast), tam esneyebilirlik,
dayanıklılık, toksik etkisinin olmaması, tesviye ve poli-
saj işlemlerinin kolay olması gibi özellikleriyle bugün ge-
leneksel protez kaide rezini akrilik materyaline karşı
alternatif bir rezin sistemi olarak seçenek oluşturmakta-
dır.7

Akrilik rezinlerin diğer bir tipi de kimyasal olarak
aktive olan otopolimerizan akrilik rezinlerdir. Bu ma-
teryaller amin hızlandırıcının oksidasyonundan dolayı
düşük renk stabilitesine ve daha yüksek çözünürlüğe sa-
hiptirler. Isı ile aktive olan benzerlerine göre daha az po-
limerizasyon büzülmesi gösterirler. Boyutsal stabiliteleri,
işlem döngüsü sırasında indüklenen rezidual gerilimler-
deki azalma ile açıklanabilir.8

Işıkla polimerize olan rezinler, triad sistem olarak
bilinmektedir. Üretandimetakrilat matriks, akrilik ko-
polimer, küçük silika doldurucular ile kamforokinon
amin başlatıcı içermektedirler. Polimerizasyon mavi
ışıkla yapılmaktadır.9

Mikrodalga enerjisi (300-30000 MHz) ile polime-
rize edilen akrilik rezinlerde elektromanyetik dalga boyu

benzoil peroksitin parçalanmasına sebep olur ve açığa
çıkan serbest radikaller de polimerizasyon sürecini baş-
latırlar. Bu teknikte kullanılan mufla cam fiber ile güç-
lendirilmiş plastiktir4. Mikrodalga polimerizasyonunun
avantajları polimerizasyon süresinin kısalması ve daha
az artık monomer açığa çıkmasıdır.10

Enjeksiyon kalıplama tekniği, geleneksel basınçla
kalıplama tekniği ile karşılaştırıldığında; azalmış işlem
süresi, daha düşük maliyet, buharlaşan monomere karşı
daha düşük deri hassasiyeti ve akrilik rezinin büzülme-
sini kompanse eden rezin rezervuarın mevcut olması gibi
üstün özelliklere sahiptir.8

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM İLE 
KAİDE MATERYALLERİNİN ÜRETİMİ

Günümüzde teknolojik gelişmeler, diş hekimliği ala-
nında da birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Bilgi-
sayar destekli teknoloji, ürünlerin dizayn, analiz ve
üretiminde bilgisayar becerilerinin kullanımını içeren
geniş bir terimdir.11 Bilgisayar destekli tasarım/bilgisa-
yar destekli üretim (CAD-CAM) teknolojisi ile tam pro-
tezleri de içeren dental restorasyonların dizayn ve
üretimine olanak sağlamaktadır.12

Son zamanlarda yapılan çalışmalarla CAD-CAM
teknolojisi kullanılarak implant üstü overdenture pro-
tezlerin ve implant destekli sabit tam protezlerin üretimi
gerçekleştirilmiştir.13-17 Güncel gelişmeler doğrultusunda
çeşitli veri elde etme kaynakları (intraoral tarayıcı, la-
boratuvar döküm tarayıcı, cone-beam bilgisayarlı tomo-
grafi) uyumlu CAD yazılım programları ile birleştirilerek
implant destekli protezlerin tasarımında hizmet sun-
maktadır. İntraoral dijital tarayıcı ile implant pozisyon-
ları ve yumuşak doku morfolojisi kaydedilebilmektedir.14

CAD-CAM Teknolojisi ile üretilen implant üstü ve
konvansiyonel hareketli protezler; hastanın kliniğe gel-
diği seans sayısını azaltır. (özellikle yaşlı hastalarda fayda
sağlar.) Millemede pre-polimerize akrilik rezin bloklar
kullanıldığından protezlerin uyumu ve dayanıklılığı
daha iyidir. Protezlerde potansiyel mikroorganizmaların
barınmasını azaltırken dirençli enfeksiyonları minima-
lize etmektedir. Hasta ve klinisyen için maliyeti azalt-
maktadır. Depolanmış digital veri nedeniyle protezlerin
reprodüksiyonu kolay olmaktadır. Klinik araştırmalarda
tam protez ve implant destekli protezlerde standardizas-
yon daha iyi sağlanmaktadır. Daha iyi kalite kontrol sağ-
lanmaktadır.11

Sun ve ark. dişsiz alanların ve okluzal marjinlerin
3D lazer taramasını takiben dijital diş düzenlemesi ve
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protez işlemleri için sanal şişelerin oluşturulması ile veri
toplaması yaptıkları çalışmada, hızlı prototipleme tek-
nolojisi ile fiziksel şişelerin oluşturulmasını takiben tam
protezleri üretmek için geleneksel laboratuvar işlemleri
ve dişlerin eklenmesi ile protez üretimini gerçekleştir-
mişlerdir.18

Kanazawa ve ark. ekstraoral koni ışınlı bilgisayarlı
tomografi ile (CBCT) hastanın protezleri ve yapay dişle-
rini taradıktan sonra sanal olarak dişlerin düzenlenmesi
ile veri toplaması yaptıkları çalışmada akrilik rezin bloğu
kullanarak protez kaidelerinin CNC (bilgisayarlı sayısal
kontrol) freze edilmesini takiben kaidenin girintileri
içine yapay dişlerin manuel olarak bağlanması işlemi ile
protez üretimini gerçekleştirmişlerdir.19

Goodacre ve ark. nötral zone tekniği ile yapılan si-
likon izlerin ve interokluzal kaydın taranmasını takiben
sanal olarak dişlerin düzenlenmesi ile veri toplaması
yaptıkları çalışmada pembe akrilik rezin bloğu kullana-
rak protez kaidelerinin CNC ile freze edilmesini takiben
kaidenin girintileri içine yapay dişlerin manuel olarak
bağlanması işlemi ile protez üretimini gerçekleştirmiş-
lerdir.20

Inokoshi ve ark. CBCT ile on hastanın dişli prova-
sının taranmasını takiben bilgisayarda çeşitli değişiklik-
lerin uygulanması ile veri topladıkları çalışmada; hızlı
prototipleme teknoloji ile diş pozisyonlarında çeşitli
değişikliklerle her hasta için 7 prototip protez oluştur-
muşlardır.21 Deneme amaçlı protezlerin prototipini kul-
lanarak uygulanabilirliğinin araştırılması ile protez
üretimini gerçekleştirmişlerdir.

Lin ve ark. yaptıkları çalışmada CAD-CAM tekno-
lojisi ile ürettikleri titanyum alt yapı ile birlikte im-
plantların kemik içerisindeki pozisyonunu transfer
etmede digital veri toplaması kullanılarak dental implant
üstü metal-rezin sabit tam protezlerin üretimini gerçek-
leştirmişlerdir.15 Bu çalışmada doğrulama apareyi ve
döküm kullanılarak nihai protezlerin pasif uyumu sağ-
lanılmıştır. 

İmplantın kemik içerisindeki pozisyonunu transfer
etmede kullanılan dijital veri toplama yöntemi gelenek-
sel ölçü teknikleri ile karşılaştırıldığında; hasta konforu
ve kabullenebilirliği (özellikle bulantı refleksi olan has-
talarda), nihai dökümün distorsiyonunun azalması, kli-
nisyenler ve dental teknisyenler için potansiyel maliyet
etkinliği gibi avantajları bulunmaktadır. Bu olumlu özel-
liklerin yanı sıra intraoral dijital tarayıcı ve CAD-CAM
yazılım programının başlangıçtaki yüksek yatırım mali-
yeti, klinisyen ve dental teknisyen için sisteme özgü eği-

tim ve deneyim gerektirmesi, intraoral dijital tarayıcı
ucunun ağız açıklığı az olan hastalarda posterior bölge-
nin taranmasındaki zorluklar gibi olumsuz özellikleri de
bulunmaktadır.15

Bidra CAD-CAM teknolojisi ile maksiller tam pro-
tez ve mandibular implant tutuculu overdenture protez
üretimini, ilk randevuda verilerin toplanması ve ikinci
randevuda protezlerin teslimi şeklinde gerçekleştirmiş-
tir.13 İlk klinik randevuda yoğun kıvamdaki silikon ölçü
materyali ile hastanın mevcut protezleri kullanılarak
yedek alt yapı (remount cast) oluşturulmuştur. Özel ölçü
kaşığı kullanılarak kenar şekillendirme işleminden sonra
maksiller ve mandibular arkların nihai ölçülerinde akıcı
kıvamdaki silikon ölçü materyali kullanılmıştır. Oklu-
zal vertikal boyut ve sentrik ilişki belirlenmesinden
sonra anatomik ölçüm cihazı (AMD) yerleştirilmiştir.
AMD’nin dudak desteği komponenti üzerinde orta hat
ve maksiller keser dişlerin insizal kenar pozisyonu işa-
retlenmiştir. Digital olarak kapanışta olan maksiller ve
mandibular sanal modeller üzerinde digital diş düzenle-
meleri yapılarak klinisyenin onayına sunulmuştur. Di-
gital diş düzenlemeleri, gingival simülasyon, üç boyutlu
incelemeler ve gerekli modifikasyonlar laboratuvar tek-
nisyeni ile ele alındıktan sonra CAD cihazına son yük-
leme yapılmıştır. CAD-CAM teknolojisi kullanılarak
piyasada mevcut protez kaide materyallerinden pre-po-
limerize diskler kullanılarak protez kaidesi hassas olarak
millenmiştir. Millenmiş protez kaidesinin girintilerine
seçilmiş olan yapay dişler manual olarak bağlanılarak
protez bitirilmiştir. Bitirme ve polisaj işlemleri sonra-
sında klinisyene gönderilmiştir. İkinci klinik randevuda,
CAD-CAM teknolojisi ile üretilen protezler hasta ağzına
denenmiştir. Protezlerde gerekli olan uyumlamalar ya-
pılmıştır. Mandibular overdenture protez, direkt teknik
kullanılarak implantlara bağlama işlemi yapılmıştır. Es-
tetik, fonksiyon, hasta rahatlığı, minimal sayıda klinik
randevu ile hastanın tedavisinin tamamlanması ve kont-
rol randevusunda minimum uyumlama gerektirmesinin
bu tekniğin avantajları olduğu bildirilmiştir.

Kattadiyil ve ark. AvaDent Dijital Protez Sistemini
kullanarak nihai maksiller tam protez ve millenmiş ti-
tanyum bar ile birleştirilmiş akrilik kaideli mandibular
sabit tam protez (hibrit protez) üretimini bilgisayar des-
tekli teknoloji ile gerçekleştirmişlerdir.17 Bu çalışmada
AvaDent İmplant Kayıt Apareyi ve millenmiş AvaDent
Doğrulama Şablonu kullanılmıştır. AvaDent İmplant
Kayıt Apareyi, hem kişisel kaşık olarak implant ölçüsü-
nün alınmasında hem de protez kaidesi ve protetik diş-
lerin varlığı ile doğru okluzal dikey boyutta interokluzal
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kayıt alınmasında hizmet sunmuştur. Millenmiş Ava-
Dent Doğrulama Şablonu implant abutmentlarına geçici
kopinglerin doğru bağlanmasını kontrol etmek için kul-
lanılmıştır. Protezleri milleme işleminde yüksek yoğun-
luklu akrilik rezinden yararlanılmıştır. Ayrıca nihai
protezlerin üretiminde millenmiş akrilik kaide plağının
bir parçası olan millenmiş yapay dişlerle monolitik bir
tasarım yapılmıştır.

Polyether ether keton (PEEK), keton ve eter fonk-
siyonel grupları ile birbirine bağlı aromatik temel yapı
ve moleküler zincirden oluşan yüksek sıcaklık termo-
plastik polimerin yeni ailesi olan polyaryletherketone
(PAEK) grubundan bir polimerdir. PEEK materyali aro-
matik, yarı kristal bir polimer olup ortopedi, oral ve
maksiyofasial cerrahi gibi farklı alanlarda implant ma-
teryali olarak kullanılmaktadır.22

PEEK, termoplastik kompozit bir polimer olup
üstün mekanik ve kimyasal özelliklere sahiptir. Üstün
biyouyumluluğu ve ideal mekanik özelliklerinden do-
layı dental restorasyonlarda ve CAD-CAM ile alt yapıla-
rın üretiminde ideal bir materyal olarak sunulmaktadır.
PEEK; abutmentlar, sabit protez alt yapıları ve hassas tu-
tucuları da içeren hareketli parsiyel protez alt yapı tasa-
rımlarında kullanılmaktadır. Parsiyel protez alt
yapılarında hastaya konfor sunar, digital tasarım ile has-
tanın bireysel anatomisine uygun tasarımı gerçekleştirir,
protez alt yapıları metal içermediği için ağızda metalik tat
oluşturmaz, termal ya da elektriksel iletkenliğe sahip de-
ğildir, radyolüsent görüntü verir, allerjen değildir, daya-
nıklı ve hafiftir. PEEK alt yapılar çiğneme sırasında şok
emici özelliğe sahiptir. Aşınmaya karşı yüksek direnç gös-
terirler.23 Bununda ötesinde termoplastik üretim işlemleri
nedeniyle artık monomer salınımı gerçekleşmemektedir.
Yarı kristal özellikte olması nedeniyle ağız ortamında
mekanik olarak stabil kalmaktadır.22

PEEK esaslı ticari adı BioHPP (yüksek performan-
slı polimer) olan dental materyal Bredent (Senden, Ger-
many) tarafından geliştirilmiştir. BioHPP kısmen kristal
polimer matriks içerisinde 0,3-0,5 Mm gren boyutun-
daki seramik doldurucuların eşit olarak dağılması ile
oluşmaktadır. Doldurucuların tanecikleri iyi polisaj-
lanma özelliğini sağlamaktadır. Bu materyal sabit dental
protezler ve teleskopik çalışmalar gibi protetik restoras-
yonların üretiminde kullanılmaktadır.22

Hibrid Overdenture Protezlerde Kullanılan
Visio.lign Veneer Sistemleri; Visio.lign, Novo.lign
PMMA yüksek dayanımlı veneer ve Neo.lign yapay diş-
lerden oluşan ışık ile polimerize olan bir sistemdir.
Visio.lign, kompleks implant vakalarını çözümlemede

klinisyene ve teknisyene yardımcı olmaktadır. Visio.lign
sistemi, günümüzün yüksek estetik durumları için ge-
rekli aşınma faktörü ve esnekliğe sahip olan seramik
nano-dolduruculu PMMA yapay diş içermektedir.24

Visio.lign sistem; kompozit inley ve onleylerde, kısmi
diş eksikliklerinde, metal/ zirkonya köprülerin veneer-
lenmesi ve ataşman ya da vida tutuculu overdenture va-
kalarında kullanılmaktadır.24

AKRİLİK KAİDE MATERYALLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Polimerlerin fiziksel ve mekanik özellikleri, klinik ba-
şarıda ve protezlerin uzun süre hizmet görmesinde ol-
dukça önemlidir. Basma ve çekme dayanımı, sertlik,
termal özellikler, muflalama özellikleri, polimerizasyon
büzülmesi, çözünürlük, boyutsal stabilite ve doğruluk
gibi fiziksel özelliklerin değerlendirildiği bir çok çalışma
literatürde yer almaktadır (Tablo 1). Protez kaideleri,
çiğneme kuvvetleri ve yüksek darbe kuvvetlerine karşı
dayanıklı olmalıdır.25

Geleneksel dental polimerler ile karşılaştırıldığında;
fiberle modifiye edilmiş, yüksek dayanımlı polimerler,
yüksek elastik modülleri ve bükülme direncinden dolayı
klinik olarak başarılıdırlar. Modifiye edilmiş örneklerin
çoğu geleneksel akrilik rezinlere göre daha iyi bükülme
dayanımı göstermektedir.6

Isı ile polimerize edilen protez kaide rezinlerin
transvers dayanımı, metal tel ve cam fiberler gibi güç-
lendirici ajanların kullanımı ile geliştirilmiştir. Bununla
birlikte tek yönlü cam fiberlerin ilave edilmesi, protez
kaide rezinlerinin transvers dayanımını artırmada daha
etkili bir yöntem olduğu bildirilmiştir.26

Fiberle güçlendirme, ısı ile polimerize güçlendiril-
miş rezinlerde daha yüksek elastikiyet modülü gösterdi-
ğini ifade eden çalışmaların yanısıra cam fiberle
güçlendirmenin akrilik rezinin elastikiyet modülünü
azalttığını bildiren çalışmalarda mevcuttur.26,27

CAD-CAM teknolojisi kullanılarak üretilmiş akri-
lik kaide materyallerine ilişkin mekanik çalışmalar
henüz literatürde yer almamıştır.

PMMA GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ

PMMA, protezlerin yapımında yaygın olarak kullanılan
bir materyal olmasına rağmen dayanıklılığının düşük ol-
ması, yumuşak ve kırılgan yapılarından dolayı mekanik
gereksinimleri yerine getiremezler.37

Protezlerde kırılmalar bükülmeye bağlı yorulma ve
çarpma kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır.2,38 Protezle-
rin mekanik direncinin yetersizliği veya alveolar kret re-
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zorpsiyonuna bağlı olarak doku uyumunu kaybetmesi
sonucu da protez kırıkları oluşabilmektedir.38

Akrilik rezinlerin mekanik özelliklerini geliştirmek
için metaller, metal doldurucular, karbon fiberler, ara-
mid fiberler, cam fiberler ve polietilen fiberler gibi güç-
lendirici materyaller ilave edilmektedir.39 PMMA
içerisine metal doldurucu olarak kullanılan gümüş, bakır
ve alüminyum dayanıklılığı artırır, termal iletkenlik sağ-
lar, polimerizasyon büzülmesini azaltır ve materyalin
radyoopak görüntü vermesini sağlar. Metal doldurucu-

ların en önemli dezavantajı ise estetik olmamalarıdır39.
Metal tel ya da çubukların olumsuz estetik özellikleri ve
bükülme direncine etkisinin az olmasından dolayı kul-
lanımları sınırlıdır.37 Karbon fiberler siyah rengi nede-
niyle kullanılmamaktadır. Aramid fiberlerin estetik
özellikleri iyi değildir ve polisajlanmaları zordur.37

Akrilik rezinlerin fiber ile güçlendirme yönteminde
fiber tipi, oranı, formu, fiberin polimer matriks içerisin-
deki yerleşimi ve impregnasyonu (fiberin rezin içerisine
penetrasyonu) önemli faktörlerdir.40 Kısa cam fiberler,

TABLO 1: Akrilik kaide materyallerinin mekanik özellikleri ile ilgili çalışmalar.

Araştırmacı Çalışma Sonuç

Yunus ve ark.,
200528

Naylon protez kaide materyali (Lucitone FRS), konvansiyonel basın-
çla kalıplama ısı ile polimerize tekniği (Meliodent), basınçla kalıplama
mikrodalga ile polimerize tekniği (Acron MC) ve enjeksiyon mufla-
lama mikrodalga ile polimerize tekniği (Lucitone 199) ile üretilen
PMMA polimerlerin  aldehit içermeyen oksijen salınımlı dezenfektan
solüsyonlarının bükülme dayanımına etkisinin değerlendirilmesi

Kontrol ve dezenfektan uygulanan her iki grupta da naylon kaide mater-
yali, üç tip PMMA polimerlerinden daha düşük bükülme modülü göster-
diğini ve naylon polimerin bükülme dayanımının Meliodent ve Acron MC
akril tiplerinden daha düşük ancak Lucitone 199 ile karşılaştırılabilir ol-
duğunu bildirmişlerdir. 24 saat dezenfektan solusyana daldırma sonrasında
naylon protez kaidesinin sertliğinin arttığı sonucuna varmışlardır.  

Doğan ve ark.,
200729

E cam, poliester, rayon, naylon ve naylon 6.6 fiberleri poli metil
metakrilat içerisine %4 oranında ve 2,4 ve 6 mm uzunluklarında ilave
edilmesi ile güçlendirilmiş akrilik kaide materyallerinin darbe
dayanımındaki değişikliklerin değerlendirilmesi

En yüksek darbe dayanımı değerinin 6mm uzunluğundaki rayon fiber ile
güçlendirilmiş örneklerde görüldüğünü, E-cam fiber ile güçlendirmenin po-
limer matriks ve cam fiber arasındaki ara yüzdeki iyi bağlanmadan dolayı
her bir uzunluktaki fiberde yüksek darbe dayanımı değerleri gösterdiğini
bildirmişlerdir.

Doğan ve ark.,
200830

2, 4 ve 6 mm uzunluğunda ve %3 konsantrasyonda beş farklı tip es-
tetik fiberler ile güçlendirilen protez kaide rezinlerinin bükülme
dayanımının değerlendirilmesi

Çeşitli uzunluklardaki farklı fiberler ile birleşme rezinin bükülme da-
yanımında önemli bir etkisi olmadığı ve en yüksek bükülme dayanımı gös-
teren 6 mm uzunluğundaki naylon 6,6 ile güçlendirilen örnekler olduğunu
bildirmişlerdir.  

Park ve ark.,
200925

PMMA’a metakrilat asitin kopolimerizasyonu ile elde edilen yeni
yüzey özelliğine sahip modifiye edilmiş protez kaide materyallerinin
mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi

Artmış metakrilat asit içeriğine sahip rezinlerde ölçülen transvers dayanım,
bükülme dayanımı ve elastik modülü  değerlerinin daha düşük olduğu ve
en önemli düşüş değerinin metakrilat asit içeriğinin %20 ye yükseldiği
zaman olduğunu bildirmişlerdir. 

Kawaguchi ve
ark., 201131

Metakrilat dendrimer ile çapraz bağlanmış protez kaide rezinlerinin
mekanik özelliklerinin (bükülme dayanımı, bükülme modülü, yüzey
mikrosertliği) değerlendirilmesi

Protez kaide materyallerine çapraz bağlayıcı olarak metakrilat dendrimer
ilavesinin, EGDMA ile karşılaştırıldığında bükülme modulünü geliştirdiği
ancak bükülme dayanımını geliştirmediğini belirtmişlerdir.

Ucar ve ark.,
201232

Enjeksiyon muflalama tekniği ile üretilen poliamid esaslı kaide ma-
teryali (Deflex), enjeksiyon muflalama tekniği ile üretilen diğer PMMA
kaide materyali (SR- Ivocap) ve konvansiyonel basınçla kalıplama
tekniği ile üretilen PMMA(Meliodent) kaide materyalinin mekanik
özelliklerinin karşılaştırılması 

Poliamid’in bükülme dayanımının basınçla muflalama ile üretilen PMMA ma-
teryalinden anlamlı farklılık göstermediğini ancak enjeksiyon muflalama ile
üretilen PMMA ise, diğer gruplarla karşılaştırıldığında daha düşük bükülme
dayanımı gösterdiğini vurgulamışlardır. Poliamid’in bükülme modulünün
basınçla muflalama ile üretilen PMMA materyalinden daha düşük olduğu ve
poliamid’in diğer materyaller kadar sert olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

Soygun ve ark.,
201333

Farklı estetik fiberler (E-cam, naylon 6, naylon 6.6) içeren PMMA
protez kaideleri ve poliamid’in (Valplast) mekanik ve termal özellik-
lerinin araştırılması

Bütün mekanik testlerde en yüksek değerlerin Valplast grubunda gözlen-
diği, termo-mekanik test sonuçlarında Valplast ve naylon 6.6 ilave edilmiş
örneklerin daha iyi camsı geçiş sıcaklığı gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.
Valplast protez kaidesinin iyi mekanik dirence sahip olmasına rağmen elas-
tik modülünün düşük olduğunu ifade etmişlerdir.

Takahashi ve
ark., 201334

Farklı protez kaide rezinlerinin (konvansiyonel ısı ile polimerize,
mikrodalga enerjisi ile ve dökme tipi otopolimerize) uzun dönem suya
daldırma sonrasında bükülme dayanımı ve elastikiyet modülünün
değerlendirilmesi

Uzun dönem suya daldırma işlemi genellikle protez kaide rezinlerinin nihai
bükülme dayanımını azalttığını, elastikiyet modülünü ise artırdığını
bildirmişlerdir.

Kawaguchi ve
ark., 201435

Polimetil metakrilat tozuna ısıl işlem uygulamasının ve suda bek-
letme süresinin protez kaide materyallerinin mekanik özellikleri üze-
rine etkisinin araştırılması

Isıl işlem uygulamasının ve suda bekletme süresinin bükülme dayanımına
önemli etkisi olduğu,130oC’de ısıl işlem uygulaması sonrası bükülme da-
yanımı ve yüzey mikro sertliğinin önemli şekilde arttığını ve PMMA toz ta-
nelerinin şişkin tabakalarının kalınlığının ısıl işlemden sonra azaldığını
bildirmişlerdir.

Gül ve ark.,
201536

Farklı seromerler (seramik parçacıkları ile güçlendirilmiş hibrit rezin
kompozit)  ile kaplama sonrasında PMMA'ın mekanik özelliklerinin
değerlendirilmesi

Seromer ile kaplama işleminin PMMA'nın mekanik özelliklerini önemli bir
şekilde geliştirdiğini bildirmişlerdir.
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manuplasyon için uygun boyutta ve akrilik rezin hamuru
içine uygun birleşme gösterdiği için daha çok tercih edil-
mektedir. PMMA içine çeşitli konsantrasyonlarda öğü-
tülmüş cam fiberlerin (1,2 Mm çapında, 0,8 mm
uzunluğunda ve 2,7 g/cm yoğunluğunda) ilavesinin,
aşınma direncini artırdığı bildirilmiştir.6

Son yıllarda zirkonyum oksit’in doldurucu olarak
ilave edilmesi ile akrilik rezinlerin mekanik özellikleri-
nin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalarda zir-
konyum di oksit mükemmel sertlik ve mekanik direnç,
abrazyon direnci, fiziksel korozyona dirençli ve biyou-
yumluluğu gibi çeşitli avantajlı özellikleri ile akrilin ya-
pısına katılarak mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi
hedeflenmiştir.39,41 Ayrıca zirkonyum oksit doldurucu-
lar, metal doldurucular ile karşılaştırıldığında üstün es-
tetik özelliklere sahiptir.39 Bu konuda çalışmalar devam
etmektedir.

Yüksek dayanımlı akrilik rezinler, çapraz bağlayıcı
ajanların ilave edilmesi ve akrilik rezindeki lastikle bir-
leşme ile elde edilir.26 Bu yüksek dayanımlı rezinlerin
mekanik özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Bu ilaveler
sertliği, mikro yapıyı ve bükülme testleri ve etki altında
deformasyon davranışını etkileyebilir.6 Ko-polimer, kau-
çuk partikülleri ya da çekirdek-kabuk partikülleri gibi
akrilik matriks içinde lastik bir faz başlayabilir. Poli-
merler, butadien stiren kauçuk ile güçlendirilmektedir.
Kauçuk partikülleri, metil metakrilatı akrilik matrikse
bağlar6. Fakat maliyetinin yüksek olması klinik kulla-
nımlarını sınırlandırmaktadır.26

PMMA’dan mekanik direnci daha iyi alternatif
rezin materyallerin geliştirilmesi için araştırmalar hızla
devam etmektedir (Tablo 2). Alternatif polimerler poli-
sitren, polietilen, poliamid ve üretan dimetakrilatdır.42

Poliamid, termoplastik bir polimerdir.32 Naylon esaslı

TABLO 2: Akrilik kaide materyallerinin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar.

Araştırmacı
Güçlendirmede 
kullanılan materyal Akrilik rezin Sonuç

Franklin ve ark.
200543

Cam tanecikleri Isı ile polimerize olan akrilik rezin
(Trevalon)

Artmış kırılma tokluğu

Garoushi ve ark.
200644

Kısa E-cam fiber (1-6 mm) Işık ile polimerize olan akrilik rezin
(Turku)

Polimere fiberin bağlanmasında BİSGMA-TEGDMA bağlama ajanı olarak
kullanılan rezinde 5mm uzunluğundaki ve %22 hacimdeki cam fiberin en
yüksek bükülme dayanımı gösterdiğini bildirmişlerdir.

Çökeliler ve ark.
200745

E-cam fiber (plazma işlemi
uygulanmış)

Isı ile polimerize olan akrilik rezin
(Stellon QC 20)

EDA monomeri ile yapılan plazma işlemi, fiber ile güçlendirilmiş PMMA esaslı
protez kaide polimerlerinin bükülme dayanımını artırmada etkili bir alternatif
olduğu rapor edilmiştir.

Vuorinen ve ark.
200846

Sert çubuk şeklinde
polimer partikül doldurucu

Otopolimerize (Palapress) Sert çubuk şeklinde polimerin  mekanik özellikleri iyi olmasına rağmen pro-
tez kaidelerine doldurucu olarak ilave edilmesinin mekanik özelliklerine katkı
yapmadığını aynı zamanda bükülme dayanımı ve su emiliminin azaldığını,
bükülme modülü ve yüzey mikrosertliğinin ise arttığını bildirmişlerdir. 

Fahmy ve ark.
200947

Metalik ağ
Polietilen fiber

PEVMA (Snap)
PMMA (Duralay)
Bis-GMA (Protemp 2)

Fiber ve metal ağ ile güçlendirme Duralay rezinin Young's modülünü
artırırken Protemp ve Snap’ın Young's modülünü ise değiştirmediğini
bildirmişlerdir. 

Zhang ve ark.
201242

Silanlanmış alüminyum
borat parçacıkları 

Otopolimerize (Tip 2 /Shanghai) Silanlanmış alüminyum borat'ın PMMA’ın bükülme dayanımı, yüzey sertliğini
ve termal stabilitesini geliştirdiğini belirtmişlerdir. 

Xu ve ark. 201348 Kısa bitkisel fiber (ramie
fiber)

Isı ile polimerize olan akrilik rezin 
(Rapid Simplified)

1.5  mm uzunluğunda ve %10 hacmindeki bitkisel fiber ilavesi, PMMA pro-
tez kaidesinin bükülme modülünü artırırken, fiber içeriğinin artması ile
bükülme dayanımının sürekli düşüş gösterdiğini vurgulamışlardır.

Mansour ve ark.
201337

Mika (W200 ve P66) Isı ile polimerize olan akrilik rezin
(Lucitone 199)

Akrilik rezine mika ilavesinin bükülme dayanımını düşürdüğünü ancak
mikrosertliği artırdığını rapor etmişlerdir.

Hamouda ve ark.
20146

Cam fiber (%5)
Titanyum dioksit (%5)

Isı ile polimerize (Acrostone)
Yüksek dayanımlı akrilik rezin 
(Metrocryl Hi)

Cam fiber ile modifiye edilen örneklerde bükülme dayanımı ve sertliği
geliştirdiği (yüksek dayanımlı rezinlere benzer şekilde), ancak titanyum di
oksit nanopartikülleri ilave edilen grupta ise bükülme dayanımı ve sertlikte
azalma olduğunu, bükülme modülünde bütün gruplarda önemli bir farklılık
olmadığını ve güçlendirme materyallerinin monomer salınımını etkilemediğini
belirtmişlerdir.

Yu ve ark. 201441 Zr02 nanotüp
Zr02 nanopartikül

Isı ile polimerize akrilik rezin Silan bağlama ajanı ile işlem yapılmamış Zr02 nanotüplerinin en iyi
güçlendirme etkisi gösterdiğini ve Zr02 nanotüplerin ağırlık olarak %2
oranında ilave edilmesinin Zr02 /PMMA kompozitin maximum bükülme
gücüne ulaşmasını sağladığını bildirmişlerdir.

Asopa ve ark.
201539

Zirkonyum oksit 
(%10-%20)

High impact (Trevalon HI) High impact rezinlerde zirkonyum oksit ilave edilmesi ile transvers dayanımın art-
tığını ancak yüzey sertliği ve darbe dayanımının ise azaldığını rapor etmişlerdir.
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protezler yaygın kullanım için uygun değildir.33 Çünkü
renklenme eğilimi ve yüksek su emme özelliğine sahip-
tir.32 Tekrarlayan protez kırığı ve hastanın protez kaide-
sine karşı alerjisi olduğu durumlarda poliamid protez
kaideleri kullanılabilir.33

PROTEZ KAİDE MATERYALLERİNE YAPAY DİŞLERİN 
BAĞLANMASI

Protez pratik uygulamalarındaki önemli problemlerden
biri olan protez kaidesinden yapay dişlerin ayrılmasına
ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır (Tablo 3). Bah-
rani ve ark. genel olarak protez tamirlerinin %26-
33’ünün protezlerden dişlerin ayrılması olduğunu
bildirmişlerdir.8 Bu başarısızlığın materyallerin temel

özellikleri (diş ya da protez kaide materyalleri), işlem
faktörleri (kontaminasyonlar ya da polimerizasyon sik-
lusu) ve işlem sırasındaki mevcut monomer ile ilgili
olabileceğini vurgulamışlardır. Akrilik rezin dişler ve
protez kaide rezinleri arasındaki bağlanma kuvvetini
artırmak için dişlerin zemin yüzeyinde mekanik tu-
tucu alanların oluşturulması ya da kimyasal işlem uy-
gulanmasının problemin çözümünde etkili olabileceği
bildirilmiştir.49

Bazı çalışmalar, protez kaide rezinine akrilik dişle-
rin bağlanma kuvvetinin nedeninin polimer ağlarının
içine penetre olacak şekilde yapay dişlerin taban ara-
yüzleri içinden monomerin polimerizasyonu ve difüz-
yonu olduğunu ve bunun da rezin kaide karışımına

TABLO 3: Protez kaide materyallerine yapay dişlerin bağlanması ile ilgili çalışmalar.

Araştırmacı Materyal Çalışma Sonuç

Mosharraf ve ark.,
200952

Yapay dişler: 
Multilithik (Yaghoot) 
Akrilik (Super Brillian, Major) 
Kaide materyali (Meliodent)

Yapay dişlerin (Akrilik, multilithik)  protez kaide
materyaline bağlanma kuvvetinin karşılaştırıl-
ması

Multilithik (kompozit+akrilik) yapay dişlerin
bağlanma kuvveti diğer gruplardan daha yük-
sek olmasına karşın üç grup arasında önemli
bir fark olmadığı belirtilmiştir.

Fletcher-Stark ve
ark., 201150

Çapraz bağlı akrilik diş
(Portrait IPN)
Kaide materyali
1) PMMA/ısı (Lucitone 199) 
2) UDMA/Işık (Eclipse)

Çapraz bağlı yapay dişlerin ısı ile polimerize
ya da ışık ile polimerize protez kaidelerine ba-
ğlayıcı bir ajan kullanıldığında ya da kullanıl-
madığında makaslama dayanımının
değerlendirilmesi

Bağlayıcı ajan kullanılan ışık ile polimerize
rezinlerin bağlanma kuvvetinin diğer gruplar-
dan daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir.

Madhav ve ark.,
201353

Çapraz bağlı akrilik diş
(Premadent)
Kaide materyali, ısı (DPI)

Silan kaplama ajanı ve monomer gibi farklı
yüzey şartlandırma işlemi yapılmış akrilik diş-
lerin akrilik kaidelere bağlanma kuvvetinin
değerlendirilmesi

Yüzey şartlandırıcıların bağlanma kuvvetini
artırdığını bildirmişlerdir (Silan kaplama ajanı›
monomer › kontrol).

Meloto ve ark.,
201349

Yapay dişler:
1) PMMA,EDMA (Biolux, 
Vipi Dent Plus /çapraz bağlı)
2) PMMA (Biotone /IPN)
3) PMMA,EDMA(Trilux /çift çapraz bağlı)
Kaide materyali, mikrodalga (VipiWave)

Farklı rezin dişlerin protez kaide materyaline
bağlanma kuvvetinde yüzey işlemlerinin
(monomer uygulama/ hava abrazyonu/ dia-
torik kavite) etkisinin değerlendirilmesi

Biolux yapay dişlerinin mikrodalga ile poli-
merize protez kaidelerine en güçlü bağlanma
dayanımı gösterdiğini belirterek yüzey işlem-
lerinin bağlanma dayanımına etkisinin ol-
madığını rapor etmişlerdir.

Corsalini ve ark.,
201454

Porselen diş (Candular) 
Akrilik diş (Candular)
Kaide materyali, 
1) Otopolimerizan (Candular )
2) Isı ile polimerize (Sr-Ivocap)

Farklı akrilik kaide rezinleri ile seramik ve akri-
lik rezin materyallerinden yapılan yapay diş-
lerin makaslama dayanımının karşılaştırılması 

Akrilik dişlerin bağlanma dayanım değeri, se-
ramik dişlerden ortalama %70 daha yüksek
bulunmuş olup, en yüksek bağlanma da-
yanımı alüminyum oksit ile kumlama yapılmış
akrilik dişler ile ısı ile polimerize olan kaide
materyali arasında gözlenmiştir.

Akın ve ark.,
201455

Akrilik diş (Samet)
Kaide materyali, Isı ile polimerize 
(Meliodent)

Isı ile polimerize akrilik kaide materyaline akri-
lik rezin dişlerin bağlanma kuvvetinde ridge
lap alanına çeşitli yüzey işlemlerinin etkisinin
değerlendirilmesi

Yapay dişlerin ridge lap alanına MMA mono-
mer ya da  Er:YAG Lazer uygulaması ba-
ğlanma dayanımını artırmada en iyi seçenek
olarak belirtilmiştir.

Bahrani ve ark.,
20148

Akrilik diş (Ivoclar)
Kaide materyali
1) Isı ile polimerize (Meliodent)
2) Otopolimerize (Futura Gen)

Isı, otopolimerize akrilik rezinler ve akrilik di-
şlere farklı yüzey işlemi uygulamalarının bun-
ların bağlanma dayanımına etkisinin değer-
lendirilmesi

Futura Gen’deki yaygın olarak görülen ba-
şarısızlık tipinin adhesiv, Meliodent’deki ba-
şarısızlık tipinin ise karışık (adheziv
+koheziv) tip başarısızlık olduğunu bildirmi-
şlerdir.

Colebeck ve ark.,
201556

Çapraz bağlı akrilik dişler
1) PMMA (BlueLine DCL,  Portrait IPN,
Phonares-II) 
2) Nano-hibrid kompozit (Phonares II-NHC)
Kaide materyalleri:
Isı ile polimerize high-impact/enjeksiyon tekniği
(SR-Ivocap Plus, Lucitone 199)

Enjeksiyon tekniği ile üretilen iki protez kaide
materyaline yapay dişlerin bağlanma da-
yanımına dişlerin bileşimi ve yüzey işleminin
etkisinin değerlendirilmesi

BlueLine DCL ve Phonares II-NHC yapay diş-
lerin Ivocap plus akrilik rezine bağlanma
dayanımının Portrait IPN  yapay dişlere göre
daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Lucitone
199 örnekleri içinde ise en düşük bağlanma
dayanımı Lucitone 199 ve Phonares II-NHC
arasında olduğu bildirilmiştir.
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monomer difüzyonunun oranına bağlı olduğunu belirt-
mişlerdir.50,51

Son yıllarda yapay dişlerin şekillendirilmesi ve üre-
timinde CAD-CAM sistemi kullanılmaya başlanmış-
tır.19,20

Kanazawa ve ark. CAD-CAM sistemi kullanılarak
tam protezlerin üretimini değerlendirdikleri çalışmada
CBCT tekniğini tam protez ve yapay dişlerin ölçüsünü
almak için kullanmışlardır.19 Üç boyutlu CAD yazılımı
kullanılarak üç boyutlu tam protez imajı yapılandırıl-
dıktan sonra yapay dişler ve üç boyutlu imajı elde edil-
miştir. Makine ile işlemede cihazın merkezine akrilik
rezin blok kesilerek akrilik tam protez kaidesi üretilmiş-
tir. Yapay dişler ve protez kaideleri farklı renk ve özel-
liklere sahiptir. Çalışmada yapay dişlerin yüksek
abrazyon direnci ve estetik özellikleri barındırması ge-
rektiği bildirilerek yapay dişlerin tek özellikli bloktan
kesilmesinin zor olduğunu belirtmişlerdir. Ticari olarak
mevcut yapay dişler kesilmiş protez kaidesine rezin
siman ile yapıştırılmıştır. Üç boyutlu master tam protez
imajı ve üretilen üç boyutlu akrilik protezlerin arasın-
daki deviasyonlar ölçülmüştür. Üç boyutlu master imaj-
dan ortalama deviasyon okluzal yüzey için 0,50 mm
olarak bulunmuştur. Bu çalışma CAD-CAM sistemi kul-
lanılarak tam protezlerin üretiminin mümkün olduğunu
göstermiştir. 

Yamamoto ve ark. CAD-CAM teknolojisi kullanı-
larak tam protezlerin üretimi için geliştirdikleri sistemde
yapay dişler millenmiş protez kaidesinin girintilerine
self-cure rezin ile yapıştırmışlardır.57 Ancak girintiler
için gerekli ofset değerleri bilinmemektedir. Çalışmada
üst sol santral, üst sol kanin, üst sol birinci premolar ve

üst sol birinci molar olmak üzere dört tip yapay diş kul-
lanmışlardır. Yapay dişlerin her bir tipi CAD yazılımı ile
protez kaide modeline muntazam aralıklarla yapılandı-
rılmıştır. Bu veriler master veriler olarak tanımlanmıştır.
Boolean logic işlemleri ile girintileri oluşturmak için
protez kaide modelinden yapay diş kısımları çıkartıl-
mıştır. Protez kaide verilerine göre prepolimerize rezin
blokları millenmiştir. Protez kaide modeline yapay diş-
lerin bağlanmasından sonra cone-beam bilgisayarlı to-
mografi taraması ile veriler elde edilmiştir. 

Son yıllarda CAD-CAM teknolojisindeki gelişme-
ler hem konvansiyonel hem de implant üstü hareketli ve
sabit protezlerde yapay dişler ve kaide materyallerinin
tasarlanıp üretilebileceğini ortaya koymuştur.

CAD-CAM ile üretilen protezlerin,  potansiyel
mikroorganizmaların barınmasını azalttığı ve dirençli
enfeksiyonları minimalize ettiği bildirilmektedir.11,13

AvaDent protezler önceden oluşturulmuş silindir akri-
lik rezin materyalinin işlenmesiyle CAD-CAM’de üreti-
lebilmektedir. Bu akrilik silindir yüksek basınç ve ısı ile
üretildiği için nihai protezde büzülmeyi önlemektedir.
Yoğun kondanse rezinde artık monomer ve porözitede
azalma söz konusudur.12 Minimum porözite, protez kai-
delerine Candida albicans tutunmasını da azaltmakta-
dır.11

Mekanik ve fiziksel özellikleri iyi, yapay dişlere bağ-
lantısı güçlü, estetik ve biyouyumlu akrilik kaideli kon-
vansiyonel ve implant üstü hareketli protezlere ilişkin
araştırmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bununda öte-
sinde konvansiyonel ve implant üstü akrilik kaideli hare-
ketli/sabit protezlerin CAD-CAM teknolojisi ile üretimi
klinik uygulamalara farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

1. Gungor H, Gundogdu M, Yesil Duymus Z. In-
vestigation of the effect of different polishing
techniques on the surface roughness of den-
ture base and repair materials. J Prosthet
Dent 2014;112(5):1271-7.

2. Kaplan R, Ozçelik TB, Gurbuz A. Reinforcing
methods of the acrylic resins used for the fab-
rication of complete dentures. Atatürk Üniv Diş
Hek Fak Derg 2006;70-6.

3. Powers JM, Sakaguchi RL. Restorative mate-
rials-composites and polymers. Craig’s
Restorative Dental Materials. 13thed. USA:
Mosby Publishers; 2012. p.191-2.

4. Ozkomur A, Ekren O. The use of microwave

energy to polymerize acrylic resins. EÜ Dişhek
Fak Derg 2011;32:1-7.

5. Ergun G, Sağesen LM, Doğan A, Ozkul A,
Demirel E. Invitro assessment of cytotoxicity
of methylmethacrylate on primer human gin-
gival fibroblasts. GÜ Diş Hek Fak Derg
2006;23(2):97-103.

6. Hamouda IM, Beyari MM. Addition of glass fibers
and titanium dioxide nanoparticles to the acrylic
resin denture base material: comparative study
with the conventional and high impact types.
Oral Health Dent Manag 2014;13(1):107-12.

7. Soygun K, Demir H, Bolayır G, Demir AK.
Fabrication of removable partial denture with a

flexible denture base resin. Cumhuriyet Üniv
Diş Hek Fak Derg 2009;12(1):52-5.

8. Bahrani F, Khaledi AA. Effect of surface treat-
ments on shear bond strength of denture teeth
to denture base resins. Dent Res J
2014;11(1):114-8.

9. Can G, Ersoy AE, Aksu ML. Protez Kaide
Rezinleri. Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi. 1.
Baskı. Ankara: Özyurt Basımevi; 2014. p.110.

10. Gautam R, Singh RD, Sharma VP, Siddhartha
R, Chand P, Kumar R. Biocompatibility of
polymethylmethacrylate resins used in den-
tistry. J Biomed Mater Res B Appl Biomater
2012;100(5):1444-50.

KAYNAKLAR



Gülfem ERGÜN ve ark. KONVANSİYONEL VE İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE KULLANILAN KAİDE MATERYALLERİNDE...

Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics 2016;2(3)

43

11. Bidra AS, Taylor TD, Agar JR. Computer-
aided technology for fabricating complete den-
tures: systematic review of historical
background, current status, and future per-
spectives. J Prosthet Dent 2013;109(6):361-
6.

12. Infante L, Yilmaz B, McGlumphy E, Finger I.
Fabricating complete dentures with CAD/CAM
technology. J Prosthet Dent 2014;111(5):351-
5. 

13. Bidra AS. The 2-visit CAD-CAM implant-re-
tained overdenture: a clinical report. J Oral Im-
plantol 2014;40(6):722-8.

14. Lin WS, Chou JC, Metz MJ, Harris BT, Mor-
ton D. Use of intraoral digital scanning for a
CAD/CAM-fabricated milled bar and super-
structure framework for an implant-supported,
removable complete dental prosthesis. J Pros-
thet Dent 2015;113(6):509-15. 

15. Lin WS, Harris BT, Zandinejad A, Morton D.
Use of digital data acquisition and CAD/CAM
technology for the fabrication of a fixed com-
plete dental prosthesis on dental implants. J
Prosthet Dent 2014;111(1):1-5.

16. Lin WS, Metz MJ, Pollini A, Ntounis A, Morton
D. Digital data acquisition for a CAD/CAM-fab-
ricated titanium framework and zirconium
oxide restorations for an implant-supported
fixed complete dental prosthesis. J Prosthet
Dent 2014;112(6):1324-9. 

17. Kattadiyil MT, Goodacre CJ, Lozada JL, Gar-
bacea A. Digitally planned and fabricated
mandibular fixed complete dentures: part 2.
prosthodontic phase. Int J Prosthodont
2015;28(2):119-23. 

18. Sun Y, Lü P, Wang Y. Study on CAD&RP for
removable complete denture. Comput Meth-
ods Programs Biomed 2009;93(3):266-72.

19. Kanazawa M, Inokoshi M, Minakuchi S,
Ohbayashi N. Trial of a CAD/CAM system for
fabricating complete dentures. Dent Mater J
2011;30(1):93-6.

20. Goodacre CJ, Garbacea A, Naylor WP, Daher
T, Marchack CB, Lowry J. CAD/CAM fabri-
cated complete dentures: concepts and clini-
cal methods of obtaining required morpholo-
gical data. J Prosthet Dent 2012;107(1):34-
46.

21. Inokoshi M, Kanazawa M, Minakuchi S. Eval-
uation of a complete denture trial method ap-
plying rapid prototyping. Dent Mater J
2012;31(1):40-6. 

22. Kesmezacar BA, Gaucher H. Are the methods
of fabricating partial dentures changing from
Stone Age to the Digital Age? Turkiye Klinikleri
J Prosthodont-Special Topics 2015;1(1):53-9.

23. Whitty T. PEEK- a new material for CAD/CAM
dentistry. Australian Dental Magazine Elabo-
rate 2014;March-April:32-6.

24. Kuch PH. Visio.lign veneering system for hy-

brid overdenture. AEGIS Communications
2014;5:5.

25. Park SE, Chao M, Raj PA. Mechanical prop-
erties of surface-charged poly (methyl
methacrylate. as denture resins. Int J Dent
2009;841431. 

26. Vojdani M, Khaledi AA. Transverse strength
of reinforced denture base resin with metal
wire and e-glass fibers. Journal of Dentistry
2006;3(4):167-72.

27. Bertassoni LE, Marshall GW, de Souza EM,
Rached RN. Effect of pre- and postpolymer-
ization on flexural strength and elastic modu-
lus of impregnated, fiber-reinforced denture
base acrylic resins. J Prosthet Dent
2008;100(6):449-57. 

28. Yunus N, Rashid AA, Azmi LL, Abu-Hassan
MI. Some flexural properties of a nylon den-
ture base polymer. J Oral Rehabil 2005;32(1):
65-71.

29. Doğan OM, Bolayir G, Keskin S, Doğan A,
Bek B, Boztuğ A. The effect of esthetic fibers
on impact resistance of a conventional heat-
cured denture base resin. Dent Mater J
2007;26(2):232-9.

30. Doğan OM, Bolayir G, Keskin S, Doğan A,
Bek B. The evaluation of some flexural prop-
erties of a denture base resin reinforced with
various aesthetic fibers. J Mater Sci Mater
Med 2008;19(6):2343-9.

31. Kawaguchi T, Lassila LV, Vallittu PK, Taka-
hashi Y. Mechanical properties of denture
base resin cross-linked with methacrylated
dendrimer. Dent Mater 2011;27(8):755-61.

32. Ucar Y, Akova T, Aysan I. Mechanical prop-
erties of polyamide versus different PMMA
denture base materials. J Prosthodont
2012;21(3):173-6.

33. Soygun K, Bolayir G, Boztug A. Mechanical
and thermal properties of polyamide versus
reinforced PMMA denture base materials. J
Adv Prosthodont 2013;5(2):153-60.

34. Takahashi Y, Hamanaka I, Shimizu H. Flex-
ural properties of denture base resins sub-
jected to long-term water immersion. Acta
Odontol Scand 2013;71(3-4):716-20.

35. Kawaguchi T, Lassila LV, Sasaki H, Taka-
hashi Y, Vallittu PK. Effect of heat treatment
of polymethyl methacrylate powder on me-
chanical properties of denture base resin. J
Mech Behav Biomed Mater 2014;39:73-8.

36. Gül EB, Atala MH, Eşer B, Polat NT, Asiltürk
M, Gültek A. Effects of coating with different
ceromers on the impact strength, transverse
strength and elastic modulus of polymethyl
methacrylate. Dent Mater J 2015;34(3):379-
87. 

37. Mansour MM, Wagner WC, Chu TM. Effect of
mica reinforcement on the flexural strength

and microhardness of polymethyl methacry-
late denture resin. J Prosthodont 2013;22(3):
179-83.

38. Pamir AD, Bağış B, Durkan R, Koroğlu A.
Evaluation of the reasons for complete den-
ture base fractures. Cumhuriyet Üniv Diş Hek
Fak Derg 2007;10(1):64-8.

39. Asopa V, Suresh S, Khandelwal M, Sharma
V, Asopa SS, Kaira SL. A comparative evalu-
ation of properties of zirconia reinforced high
impact acrylic resin with that of high impact
acrylic resin. The Saudi Journal for Dental Re-
search 2015;sjdr.02.003. 

40. Guner Ç, Karacaer Ö, Doğan A. The effect of
glass fiber and polymerization method on the
cytotoxicity of acrylic resins. GÜ Diş Hek Fak
Derg 2011;28(2):81-6.

41. Yu W, Wang X, Tang Q, Guo M, Zhao J. Re-
inforcement of denture base PMMA with ZrO
(2. Nanotubes). J Mech Behav Biomed Mater
2014;32:192-7. 

42. Zhang X, Zhang X, Zhu B, Lin K, Chang J. Me-
chanical and thermal properties of denture
PMMA reinforced with silanized aluminum bo-
rate whiskers. Dent Mater J 2012;31(6):903-
8.

43. Franklin P, Wood DJ, Bubb NL. Reinforce-
ment of poly (methyl methacrylate) denture
base with glass flake. Dent Mater
2005;21(4):365-70.

44. Garoushi SK, Lassila LV, Vallittu PK. Short
fiber reinforced composite: the effect of fiber
length and volume fraction. J Contemp Dent
Pract 2006;7(5):10-7.

45. Cökeliler D, Erkut S, Zemek J, Biederman H,
Mutlu M. Modification of glass fibers to im-
prove reinforcement: a plasma polymerization
technique. Dent Mater 2007;23(3):335-42.

46. Vuorinen AM, Dyer SR, Lassila LV, Vallittu
PK. Effect of rigid rod polymer filler on me-
chanical properties of poly-methyl methacry-
late denture base material. Dent Mater
2008;24(5):708-13.

47. Fahmy NZ, Sharawi A. Effect of two methods
of reinforcement on the fracture strength of in-
terim fixed partial dentures. J Prosthodont
2009;18(6):512-20.

48. Xu J, Li Y, Yu T, Cong L. Reinforcement of
denture base resin with short vegetable fiber.
Dent Mater 2013;29(12):1273-9.

49. Meloto CB, Silva-Concílio LR, Rodrigues-Gar-
ciai RC, Canales GT, Rizzatti-Barbosa CM.
Effect of surface treatments on the bond
strength of different resin teeth to complete
denture base material. Acta Odontol Latinoam
2013;26(1):37-42.

50. Fletcher-Stark ML, Chung KH, Rubenstein JE,
Raigrodski AJ, Mancl LA. Shear bond strength
of denture teeth to heat- and light-polymerized
denture base resin. J Prosthodont 2011;20(1):
52-9.



51. Hatim NA, Hasan RH. Bond strength of differ-
ent artificial tooth manufacturing to microwave
cured acrylic denture base. Al Rafidain Dent
J 2010;10:8-16.

52. Mosharraf R, Abed-Haghighi M. A comparison
of acrylic and multilithic teeth bond strengths
to acrylic denture base material. J Contemp
Dent Pract 2009;10(5):17-24.

53. Madhav GV, Raj S, Yadav N, Mudgal I, Mehta
N, Tatwadiya R. Shear bond strength of acrylic
teeth to acrylic denture base after different sur-

face conditioning methods. J Contemp Dent
Pract 2013;14(5):892-7.

54. Corsalini M, Di Venere D, Pettini F, Stefanachi
G, Catapano S, Boccaccio A, et al. A com-
parison of shear bond strength of ceramic and
resin denture teeth on different acrylic resin
bases. Open Dent J 2014;29(8):241-50. 

55. Akin H, Kirmali O, Tugut F, Coskun ME. Ef-
fects of different surface treatments on the
bond strength of acrylic denture teeth to
polymethylmethacrylate denture base mate-

rial. Photomed Laser Surg 2014;32(9):512-
6. 

56. Colebeck AC, Monaco EA Jr, Pusateri CR,
Davis EL. Microtensile bond strength of differ-
ent acrylic teeth to high-impact denture base
resins. J Prosthodont 2015;24(1):43-51.

57. Yamamoto S, Kanazawa M, Iwaki M,
Jokanovic A, Minakuchi S. Effects of offset
values for artificial teeth positions in CAD/CAM
complete denture. Comput Biol Med 2014;
52:1-7. 

44
Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics 2016;2(3)

Gülfem ERGÜN ve ark. KONVANSİYONEL VE İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE KULLANILAN KAİDE MATERYALLERİNDE...


