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SUMMARY

ÖZET

Soft denture lining materials are often used in
order to gain retention for maxillofacial and complete
dentures, to get off the mucosal irritation to provide the
comfort for patients and they are also used when
treating patients unable to tolerate conventional heat
polimerized acrylic resin prosthesis. In this article soft
denture lining materials are reviewed to their properties
and clinical implications.
Key word: Soft denture lining materials,
prosthetic base materials

Yumu ak astar maddeleri, di hekimli.inde
maxillofasiyal ve tam protezlerde tutuculu.u artt rmak,
mukoza irritasyonlar n ortadan kald rarak hastalar
rahatlatmak amac yla ve ayn zamanda konvansiyonel
s yla polimerize olan akrilik rezin protezleri tolere
edemeyen
hastalar n
tedavilerinde
s kl kla
kullan lmaktad r.
Bu
makalede
yumu ak
astar
maddelerinin özellikleri ve kullan m alanlar genel olarak
incelenmi tir.
Anahtar Sözcük: Yumu ak astar maddeleri,
protez kaide materyalleri

taraf ndan 1959’da di hekimli.ine sunulan yumu ak
esnek plastik maddeler oldu.unu belirtilmektedir8. ?deal
bir yumu ak astar maddesinin özellikleri ilk olarak 1961
y l nda Graig ve Gibson9 taraf ndan belirtilmi tir. Bates ve
Smith10 protez temizleyicilerinin
akrilik ve silikon
materyalleri üzerindeki fiziksel ve mekanik etkilerini
incelemi ler ve bu gruplar içerisinde bir akrilik ve bir
silikon materyalinin iyi sonuçlar verdi.ini aç klam lard r.
Laboratuvar
özelliklerinin iyi olmas nedeniyle 89
hastan n protezlerine silikon ve akrilik astar maddesi
uygulam lar ve mukozal irritasyon, tat üzerine temizlemenin ve kullanman n etkilerini incelemi lerdir. ?ki
materyal aras nda bir karar verilemezken materyallerin
baz özellikleri aras nda anlaml farkl l klar oldu.unu
gözlemlemi lerdir. Akrilik materyalinin plastizer kayb
nedeniyle zaman içerisinde sertle ti.ini ve bununda
materyal yüzeyinde pürüzlülü.e neden oldu.unu ve
mukozan n da iritasyona u.rad . n belirtmi lerdir. Silikon
materyalinin ise tükürükle slanmad . n ve uyumlanmas n nda zor oldu.unu vurgulam lard r.Silikon materyalinin yumu ak astar maddesi olarak üretimi Bernhort ve
Robinson taraf ndan olmu tur.11,12
Yumu ak astar maddelerinin ço.unlu.u ilk
uygulama tarihlerinden günümüze kadar, pratik uygulamalardan ç kart lm , bir k sm ise halen uygulanmaktad r. Günümüzde uygun bir yumu ak astar maddesi

Yumu ak astar maddeleri; sahip olduklar esneklik
ve yumu akl k özellikleri ile tam ve bölümlü protezlerde,
protez üzerine gelen kuvvetlerin e it olarak da. t lmas n
sa.lamak ve atrofik bölgelerde olu an kuvvet
da. l mlar n azaltmak amac yla, protezlerin doku
yüzeylerine uygulanan yumu ak polimerlerdir.1-5
Son y llarda geni bir uygulama alan bulan bu
materyaller; ortodontide ve periodontolojide; çe itli ine
ve plaklar n haz rlanmas nda, çene yüz protezlerinde;
cerrahi defektlerin düzeltilmesinde, epitez ve obtüratör
haz rlanmas nda, kret atrofisi, rezorpsiyonu ya da kemik
and rkat olan tam ve bölümlü protez hastalar nda
ba ar yla kullan lmaktad rlar.3,6,7 Ancak bu maddeler
ideal bir ürünün tüm özelliklerini kar layamad . ndan
dolay , bir çok klinik sorunlar n erken çözümü için geçici
olarak s n rl sürelerle kullan lmaktad r.5
Yumu ak astar maddeleri, ilk olarak 19. yüzy l n 2.
yar s nda tam protezlerin astarlanmas için dü ünülmü
ve uygulanm t r6. Laney5, klinik uygulamas ilk kez 1945
y l nda Matthews taraf ndan yap lan bu materyallerin,
proteze esneklik kazand rarak alveol kretleri üzerindeki
bas nc n e it olarak da. t lmas n sa.lad . n ve sonuçta,
atrofik bölgelere gelen bas nc da azaltt . n bildirmektedir. Bu tür maddelerin bir plastik yap mc s
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bulunmas için klinik ve deneysel çal malar devam
etmektedir. Ara t rmalar bir yandan mevcut maddelerin
geli tirilmesi di.er yandan yeni madde üretimi yönünde
olmaktad r.

2. Kullan m Amaçlar na Göre:
2.1. Geçici Amaçla Kullan lan Yumu ak Astar
Maddeleri:
Geçici amaçla kullan lan yumu ak astar
maddeleri oda s cakl . nda haz rlan rlar. Kullan m süreleri
birkaç hafta ile birkaç ay aras nda de.i ir, ancak bu süre
materyallerin yap lar na göre de.i iklik gösterebilir.
Protez yenileninceye kadar ya da daimi astarlama
yap l ncaya kadar eski protezlerin uyumlanmas n ve
rahat bir
ekilde kullan lmas n
sa.lar.6,16,17, Bu
materyallerin zamanla yap lar nda bozulma meydana
gelir ve yüzeyleri düzensizle ir. Materyallerin pürüzlü
yüzeye sahip olmas , art klar n
kontaminasyonunu
artt rmaktad r. Sonuçta; Candida albicans ve di.er baz
mikroorganizmalar n materyal üzerinde tutunumu
artarak; protez stomatiti, oral, gastrointestinal ve
pnömopulmonel enfeksiyonlar görülebilir. Materyallerin
temizlenmesinde kullan lacak protez temizleyici ajanlar n
seçimine özen göstermek gereklidir. Oksijen içeren
temizleyici
maddeler
materyallerin
yüzeylerinin
bozulmas na neden olabilirler.16
2.2. Daimi Amaçla Kullan lan Yumu ak Astar
Maddeleri:
Daimi yumu ak astar maddeleri çi.neme etkisi
ile olu an ve protezden bazal dokulara aktar lan enerjiyi
absorbe etmek amac yla kullan l rlar. Bu materyaller s
ile polimerize edilirler ve kullan m süreleri alt ay ile be
y l aras nda de.i ir. Zaman geçtikçe
materyallerin
yap s nda bozulmalar gözlenebilir.6,16,17
3. Kimyasal Yap lar na Göre:
Kimyasal yap lar na göre yumu ak astar maddeleri, çe itli ara t rmac lar taraf ndan farkl
ekillerde
s n fland r lm t r;
Zaimo.lu ve arkada lar 18, 1993 y l nda kimyasal
yap lar na göre yumu ak astar materyallerini a a. da
dizelenen ekilde s n fland rm lard r:
a) Akrilik esasl rezinler
b) Vinil rezinler
c) Silikon lastikler.
Richard Von Noort19, yumu ak astar maddelerini:
a) Silikon lastikler
b) Akrilik esasl yumu ak astarlar
- Zamanla plastikle tiricileri s zan sistemler
- Polimerize plastikle tiricili sistemler, olarak
s n fland rm t r.
Braden ve arkada lar 20, 1995 y l nda
bu
maddeleri kimyasal yap lar na göre:
a) Akrilik rezin materyaller
- Is yla polimerize olan akrilik materyal
- Oda s s nda polimerize olan akrilik materyal.
b) Silikon elastomerler
- Is yla polimerize olan silikon
- Tek pat silikon lastik

Yumu3ak
Astar
Maddelerinin
S4n4fland4r4lmas4
1. Haz rlan Eekillerine Göre:
1.1. Oda S cakl . nda Polimerize Olanlar
1.2. Is yla Polimerize Olanlar. 6
2. Kullan m Amaçlar na Göre:
2.1. Geçici Amaçla Kullan lanlar
2.2. Daimi Amaçla Kullan lanlar.2,3,6
3. Kimyasal Yap lar na Göre:
3.1. Do.al Kauçuk ve Türevleri
3.2. Polivinil Reçineler
3.3. Hidrofilik Polimerler
3.4. Poliüretanlar
3.5. Yumu ak Akrilikler
3.5.1. Oda S cakl . nda Polimerize Olan Yumu ak
Akrilikler
3.5.2. Is ile Polimerize Olan Yumu ak Akrilikler
3.5.2.1. Haz r Akrilik Tabakalar
3.5.2.2. Toz-Likit Sistemleri
3.6. Silikon Esasl Bile imler
3.6.1. Oda Is s nda Vulkanize Olan Elastomerler
3.6.2. Is ile Vulkanize Olan Elastomerler
3.7. Polisülfazinler.3,6
1. Haz rlan Eekillerine Göre:
1.1. Oda S cakl . nda Polimerize Olan Yumu ak Astar
Maddeleri:
Oda s cakl . nda polimerize olan yumu ak astar
maddeleri akrilik ve silikon esasl olmak üzere iki grupta
incelenmektedirler.6
Oda s s nda sertle en (otopolimerize) yumu ak
astar maddeleri hasta a.z nda direkt olarak uyumlanabilmeleri, uygulamalar n n kolay olmas ve ekonomik
olmalar nedeniyle s yla sertle en astar maddelerine bir
alternatif olarak gösterilmektedir.Oda s s nda sertle en
yumu ak astar maddeleri, iyile me s ras nda protezin
uyumunu sa.lamak ve doku sa.l . n artt rmak için doku
artland r c olarak da kullan labilirler.13,14 Ancak yumuakl klar , esneklikleri, boyutsal stabilite ve slanabilirlikleri, zamanla pöröz bir yap kazanmalar , kirlenmeleri
ve enfekte olmalar gibi fiziksel ve mikrobiyolojik
özellikleri, bu maddelerin klinik kullan mda geçici
olmas na neden olmu tur.15
1.2. Is yla Polimerize Olan Yumu ak Astar Maddeleri:
Is yla polimerize olan yumu ak astar maddeleri
de akrilik ve silikon esasl olmak üzere iki grupta
incelenmektedirler.6
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bu materyaller ile ilgili dezavantajlar, avantajlar ndan
daha fazlad r. Suya konuldu.unda özel karakteristikleri
veren hidroksi gruplar n n orijinal hacimleri % 37’nin
üzerinde artmakta ve sonuç olarak yumu ak astar
maddesi % 20 oran nda i mektedir. Bu materyallerin
boyutsal stabiliteleri yeterli de.ildir.6,7,21

- ?lave polimerizasyonlu silikon lastik
Fluorosilikon.
Polifosfazin elastomerik sistem
Deneysel sistemler
- Do.al lastik (Polimetil metakrilat (PMMA)
kopolimer sistem)
- Toz halinde elastomer eklenmi akrilik sistem
- Fluoropolimer, olarak s n fland rm lard r.
McCabe’e16 göre yumu ak astar maddeleri:
a) Akrilik esasl
Oda s s nda sertle en
Is yla sertle en.
b) Silikon esasl
- Is yla sertle en
- Oda s s nda sertle en
•
?lave polimerizasyonlu silikon lastik
•
Kondanse silkonlar.
c) Polifosfazin, olarak s n fland r lm t r.
3.1. Do.al Kauçuk ve Türevleri:
Yumu ak do.al kauçuk, ilk olarak 1869 y l nda
yumu ak astar maddesi olarak kullan lm t r. Do.al
kauçuklar, tükürü.ü h zla emer ve a. za yerle tirildikten
k sa bir süre sonra özelliklerini kaybederek dokularla
uyumsuz hale gelirler. Günümüzde yumu ak astar
materyali olarak do.al kauçu.un kullan m tümüyle
terkedilmi tir.6,21
3.2.
Polivinil Reçineler:
Polivinil klorür (PVC) ve polivinil asetat (PVA)
olmak üzere iki ekilde kullan ma sunulmu tur. ?deal
yumu ak astar materyalini bulmak için yap lan
ara t rmalarda vinil kopolimerler klinikte ba ar ile
uygulanan ilk sentetik materyallerdir. A. z ortam nda
polivinil klorid k r lgan bir materyal olmas n n yan s ra
polivinil asetat a r derecede esnek ve bükülebilir
özelliktedir.7,21 PVC yumu ak astar maddesi ile bitirilen
protezlerin baz dezavantajlar vard r. Bunlar n ba nda 318 ay sonra materyalde plastikle tirici kayb na ba.l
olarak meydana gelen sertle medir.6,7,21 Ayr ca bu
materyaller abrazyona kar dirençsizdirler.7
PVC’ nin 100° C’ nin üstünde polimerizasyon
s s na ihtiyaç göstermesi ve birlikte polimerize edildi.i
akrili.in yap s üzerine olumsuz etki yapmas üzerine
PVA yumu ak astar maddesi geli tirilmi tir. Maddenin;
k sa sürede sertle ti.i ve yüzeyinde çatlaklar olu tu.u
için a. zda kullan lmamas gerekti.i bildirilmi tir. Bu
nedenle
di
hekimli.inde
kullan mlar ndan
vazgeçilmi tir.3,6,7,21
3.3. Hidrofilik Polimerler:
Hidrofilik polimerler ba lang çta ideal yumu ak
astar materyalleri olarak dü ünülmü tür. Bunun nedeni
oda s s nda ekillendirilebilmeleri, uyumlanabilmeleri,
tesviye ve polisaj i lemleri yap labilecek kadar dirençli
olmalar ve 37° C’de klinik uyum göstermeleridir. Ancak
c)
d)

3.4. Poliüretanlar:
Difonksiyonel veya polifonksiyonel hidroksi
bile iklerinin,
difonksiyonel
veya
polifonksiyonel
izosiyonat ile reaksiyonundan olu urlar. Materyal di
hekimli.inde kullan m için polyol, izosiyonat ve
katalizörden olu an üç likit ile desteklenmi tir.7
Poliüretanlar; protez kaide pla. na, rutin
laboratuvar yöntemleri d nda özel yöntemlerle
uygulanmas na ra.men, yeterli ba.lant göstermezler.
Besin maddeleri, içecekler ve tütünden oldukça fazla
etkilenerek birkaç ay gibi k sa sürede koyu kahverengi
renk al rlar. Bu dezavantajlar ndan dolay ara t rmac lar n
büyük ço.unlu.u poliüretan elastomerleri, yumu ak
astar maddeleri aras na sokmamaktad rlar.3,6
3.5. Yumu ak Akrilikler:
3.5.1. Oda S cakl . nda Polimerize Olan Yumu ak
Akrilikler:
Tozu; polietil metakrilat veya polimetil
metakrilat ve\veya isobütil metakrilattan, likiti; aromatik
esterler ( ekil verici, plastikle tirici) ve etil alkolden
olu an yumu ak akril türüdür. Toz, yumu ama noktas
dü ük sentetik bir polimerdir ve likitte bulunan % 6-10
etil alkol polimeri kabartarak genellikle benzer ester olan
çözücü taraf ndan daha kolay eritilmesini sa.lar.3,6,17,21
Aromatik esterleri; dibütil fithalat, benzil salisilat, metil
salisilat, bütil fithalat, bütil glikonattan olu ur. A. zda
sertle en yumu ak astar maddeleri eski protezlerin daimi
olarak astarlanmas ndan ya da yeniden yap lmas ndan
önce, protezlerin belirli bir süre daha rahat kullan lmas n
sa.lar.22 Oda s cakl . nda polimerize olan yumu ak
akrilikler daha fazla art k monomere sahiptirler ve geçici
yumu ak astar maddesi olarak kullan l rlar.16,22,23
Aykan23, çal mas nda oda s s nda sertle en
yumu ak astar maddelerinde daha fazla art k monomer
sal n m oldu.unu belirtmi tir.
3.5.2. Is ile Polimerize Olan Yumu ak Akrilikler:
3.5.2.1. Haz r Akrilik Tabakalar:
Haz r akrilik tabakalar; akrilik protez kaidesine
akrilik bir çözücü ile ba.lanan polietil metakrilat ve poli
asetat kopolimerlerinden olu an tabakalard r. Bu
kopolimerler yüksek su emilimi ve içeri.inin, çözünme
sonucu bozulmas nedeniyle daimi yumu ak astar
maddesi olarak kullan lmazlar.6,22
3.5.2.2. Toz-Likit Sistemleri:
Tozu; polietil metakrilat veya butil metakrilat,
likiti; metil, etil veya N-butil metakrilat ve
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silikon polimer metil siloksan veya aksilan ba.lay c
ajanlar ile sa.lan r.2,7,16
Silikon esasl
bile imler, yumu ak astar
maddeleri için gerekli görülen fiziksel ve kimyasal
özelliklere en yak n materyaller olarak görülmü tür.6,16
Bu maddeler belirli elastikiyetleri sayesinde destek di ve
dokulara zarar vermedikleri gibi çi.neme s ras nda protezlerin dikey ve yatay yöndeki muhtemel hareketlerinde
ortaya ç kan bas nçlar di lere ve dokulara yumu atarak
iletmektedirler ancak bu maddelerin akrilik ile
ba.lant lar n n zamanla bozulmas ve C. albicans üremesi
en önemli iki sorun olarak ortaya ç kmaktad rlar.6,16,25
3.7. Polisülfazinler:
Polisülfazinler, sak z a.ac ndan üretilmi bir yar
organik polifosfazin floroelastomerdir. Bu maddeler sert
ve yumu ak olmak üzere haz r plaklar halinde bulunurlar
ve uygulanmas
s yla sertle en silikon ürünleriyle
benzerdir. Önerilen sertle me süresi 74° C’de 8 saattir.
74° C’de 2.5 saat ve takiben 100° C’de 30 dakika
sertle me de bir ba ka haz rlama eklidir.16

plastikle tiricilerden olu an sistemlerdir.Plastikle tiriciler
ana maddeye yumu akl k sa.larlar. Bunlar n ana madde
içinde az veya çok olmas monomerin ve polimerin
yap s na ba.l d r. Sertle meye geçi derecesi daha dü ük
olan monomer kullan ld . nda daha az oranda
plastikle tirici gerekir. Akril esasl yumu ak astar
maddelerinin en önemli sorunlar nda biri plastikle tiricilerin zaman içinde çözünmesidir. Plastikle tiriciler
azald kca elastiklik özelli.i azal r ve sonuçta madde
zamanla sertle ir. Bunu önlemek için, polimerize olan
plastikler kullan labilir ya da plastikle tirici kullanmadan
yüksek akril metakrilat esterleri elastomerler ile
kar t r l r.6,19,24
3.6. Silikon Esasl Bile imler:
3.6.1. Oda Is s nda Vulkanize Olan Silikon Elastomerler:
Oda s s nda vulkanize olan silikon elastomerler,
genellikle geçici yumu ak astar maddelerini olu tururlar.2
?ki tip oda s s nda sertle en silikon elastomer, yumu ak
astar maddesi olarak kullan lmaktad r. Bunlar ölçü
materyali olarak kullan lan ilave ve kondanse tip silikon
elastomerlerle benzerdirler.
Kondanse polimerize tip genellikle pat ve likitten
olu maktad r. Pat; hidroksidimetil siloksan polimer ve
inert bir doldurucu içerir. Likit ise; tetraetil silikat gibi bir
çapraz ba.lay c ajan ile dibutilkalay dilaurate gibi
organokalay bile imli bir katalizörden meydana gelir. Pat
ile likit kar t r ld . nda bir kondanzasyon çapraz
ba.lanma reaksiyonu olu ur. Bu reaksiyonun ara ürünü
olarak alkol aç .a ç kar.6,16,21,24
?lave polimerize silikonlar ise son zamanlarda
kullan lmaya ba layan
yumu ak astar maddeleridir.
Bunlar ölçü almada kullan lan ürünlere çok benzerler ve
iki pat halinde bulunurlar. Bu patlardan e it miktarda
kar t r l r ya da bu i lem tabanca sistemi kullan larak
gerçekle tirilir.16
Oda s s nda sertle en silikonlar n en büyük
dezavantaj , ba.lay c bir ajan kullan lmas na ra.men,
akrilik
protez
kaide
pla. na
zay f
ba.lant
olu turmalar d r. Temizleme ve polisaj i lemleri güçtür,
bu nedenle materyal yüzeylerine Candida ve
mikroorganizma tutunumu çok fazlad r. Uzun süre
yumu ak kalabilmeleri ise avantajlar d r.6,7,16,24
3.6.2. Is ile Vulkanize Olan Silikon Elastomerler:
Is ile vulkanize olan silikon esasl yumu ak
astar maddeleri aralar nda çapraz ba.lant n n olu tu.u
pendant ve terminal vinil gruplar n n bulundu.u
polidimetil siloksan içerikli tek komponentli pat ve jel
eklinde bulunurlar. S v olan polimer, silika gibi inert
doldurucular ile pat haline getirilir. Pat, s t ld . nda
ayr larak çapraz ba.lant reaksiyonu ba latan peroksit
benzeri bir serbest radikal ba lat c içerir. Akrilik protez
kaidesi ile silikon astar maddesi aras ndaki ba.lant bir

Silikon ve Akril Esasl4 Yumu3ak Astar
Maddelerinin Kar34la3t4rmas4
1. Daimi Yumu akl k Fark : Akril esasl olanlarda
yumu akl . materyalin içerisine kat lan plastikle tiriciler
sa.lar, ancak bu maddelerin zamanla s zmalar sonucu
astar materyalinde sertle me görülür.6,19,24Silikon esasl
yumu ak astar maddeleri, yap lar nda plastikle tiricilerin
bulunmamas ve % 10-35 aras nda inorganik silikat
içermeleri su emilimini azaltt . ndan, yumu akl . n uzun
süre devam ettirdi.i ve akrilik proteze yak n oranda az
su absorbsiyonu gösterdikleri belirtilmektedir.26,27
2. Kaide Pla. na Ba.lanma Fark : Yumu ak astar
maddelerinin protez kaidesiyle iyi ba.lant yapmas
istenir.28 Akril esasl yumu ak astar maddeleri yap lar
gere.i akrilik kaide pla. na daha iyi ba.lanma sa.larlar.
Silikon esasl astar maddeleri akrilik kaideye çok az
kimyasal ba.lant olu turur veya hiç olu turmaz bu
nedenle silikon esasl larda ba.lanmay sa.layan adezivler
kullan lmal d r.6,19,24
Molloplast B’nin ( s ile vulkanize olan silikon esasl
astar maddesi) Prolastic’ten (oda s s nda vulkanize olan
silikon esasl astar maddesi) daha yüksek yap ma
kuvveti gösterdi.i bildirilmi tir.26
Kulak ve ark.29
çal malar nda, farkl silikon esasl astar maddelerine
(Ufigel P, Ufigel C, Mollosil, Molloblast B, Permafix ve
Permaflex) termosiklus uygulad ktan sonra ba.lant
dayan kl l klar n incelemi lerdir. Her maddenin farkl
derecelerde ba.lant
dayan kl l .
gösterdi.ini ve
termosiklus i leminden sonra Ufigel C ve Mollosil
materyali hariç di.er yumu ak astar maddelerinin
ba.lant dayan kl l klar n n dü tü.ünü aç klam lard r;
ancak klinik uygulamalar için tüm materyallerin ba.lant
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•

dayan kl l klar n n kabul edilebilir s n rlarda oldu.unu
belirtmi lerdir.
Ba.lant n n zay f olmas bakteri üremesi, plak ve
ta olu umu için uygun ortam olu turur. Ayr ca eski
protezlerin
astarlanmas
da
protez
pla.
mikroorganizmalar ve di.er ajanlar absorbe etmi
oldu.undan yap ma kuvvetinin az olmas na neden
olur.28,30
3. Su Absorbsiyon Fark : Akril esasl yumu ak
astar maddeleri daha çok su emerler, bu nedenle daha
kolay bozulurlar.6
4. Mantar ve Di.er Mikroorganizmalar n Üreme
Fark :
Yumu ak astar maddelerinde görülen
problemlerin ba nda mantar üremesi gelmektedir.Silikon
esasl yumu ak astar maddelerinin mantar türü
mikroorganizmalar n tutunumuna daha yatk n oldu.u
belirtilmi tir. 6,19,24
Hasanreiso.lu ve arkada lar 31, Molloplast B
yumu ak astar maddesini fiziksel özellikleri ve C. albicans
üremesi yönünden de.erlendirdikleri çal malar nda on
hastaya
yumu ak
astar
materyali
uygulamas
yapm lard r. 1,5 gün, 1 ve 3 ayl k zaman periyotlar nda
hastalardan Candida izolasyonu için steril eküviyonlarla
kültürler alm lar ve üç ayl k inceleme sonucunda elde
edilen kültürlerde C. albicans’a rastlamad klar n
belirtmi lerdir. Bu sonucu da
hastalar n a. z
hijyenlerinin yeterli olmas na ba.lam lard r.
Yumu ak
astar
maddelerinin
yüzeylerinde
zamanla bozulmalar meydana geldi.i ve bu durumun
mantar
için
uygun
üreme
ortam
yarataca.
bildirilmektedir.27,32
5. Elastikiyet Fark : Silikon esasl
astar
materyalleri yumu ak akriliklere oranla daha elastiktirler.
And rkatl vakalarda akrilik esasl
yumu ak astarlara
oranla daha ba ar l olarak kullan labilirler.6,19,24
6. Y rt lma Fark : Silikon esasl yumu ak astar
maddeleri dü ük y rt lma direncine sahiptirler.24
7. Doku Tolerans : Bascom32 silikon esasl
yumu ak astar maddeleinin doku tolerans n n akrilik
esasl lara göre daha iyi oldu.unu bildirmi tir.
Yumu3ak Astar Maddelerinin Kullan4ld464
Yerler
•
Bas nc n hafifletilmesi gereken relief alanlar nda,
•
Alveol kretlerinde ileri derecede atrofi ve rezorpsiyon
olan, sert protez kaidesinin a.r meydana getirmesi
nedeniyle protezlerini kullanamayan hastalarda,
•
Bilateral and rkat olan vakalarda, cerrahi i lemin
kontrendike olmas durumunda,
•
Eski protezlerin uyum bozukluklar nedeniyle
dokulara zarar verdi.i durumlarda, yeni bir protez
yap lmadan önce destek dokular n sa.l kl ve normal
ko ullara getirilmesi amac yla doku iyile tirici olarak,
•
Fonksiyonel ölçü maddesi olarak,

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Kal nl . bölge bölge de.i iklik gösteren hiperemik
ve gev ek mukozas olanlarda,
Yar sürekli astar maddesi olarak,
Tek tam protezlerde, alveol kretin a r bas nç
almas n önlemek amac yla,
Bruksizm vakalar nda
ortaya ç kan mukoza
iritasyonlar ve a r bas nç sonucu meydana gelen
kemik resorpsiyonlar n önlemek amac yla,
A. z kurulu.u olan vakalarda mukoza travmalar n
önlemek amac yla,
Geçici kaide plaklar n n alt nda stabilizasyonu
sa.lamak amac yla,
Preprotetik cerrahi sonras kemik ve mukoza
greftleri üzerinde yara iyile mesi tamamlan ncaya
kadar geçici olarak,
?mmediat protezlerde,
Cerrahi ve periodontal ine alt nda, obtüratör ve
epitez yap m nda,
Sistemik bir patolojinin destek dokulardaki olumsuz
etkilerini azaltmak amac yla,
Radyoterapi görmü ki ilerde, destek dokularda
travmalara neden olabilecek etkenleri ortadan
kald rmak için,
Te his amac ile, protezlerdeki a r temas ve bas nç
bölgelerinin saptanmas nda,
Palatinal ve mandibular torusu olan hastalarda,
Kronik protez irritasyonu olan vakalarda ba ar yla
kullan l rlar.1,3,5,6,17,22,33,34

Yumu3ak
Astar
Maddelerinin
deal
Özellikleri
Uygulamas kolay olmal ,
Sert kaide maddesi ile ba.lant s yeterli olmal ,
Yumu akl . n ve esnekli.ini devaml koruyabilmeli,
Boyutsal stabilitesi iyi olmal ,
Çi.neme kuvvetleri alt nda ezilmemeli, bozulmamal ,
kopma ve çatlama göstermemeli,
Rengi sabit kalmal , zamanla lekelenme olmamal ,
Tad ve kokusu güzel olmal ,
-Su emmemeli ve mikroorganizmalar n bar nmas na
olanak sa.layacak ekilde pörözite göstermemeli,
Sa.l .a zararl maddeler içermemeli,
Abrazyona dirençli olmal ,
Toksik olmamal , destek dokularda alerji ve
iritasyona sebep olmamal ,
Protez kaide pla. n n direncini azaltmamas için
esneme gösterebilmeli,
Kolay temizlenebilmeli,
Tesviye ve polisaj kolay yap labilmeli,
Tamiri kolay olmal d r.6,17,22
Yumu3ak Astar Maddelerinin Avantajlar4
Protez tutuculu.unu artt r rlar.

57

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Say : Suppl., Y l: 2006, Sayfa: 53-60

BAL, YAVUZYILMAZ

ba.lant sa.larken silikon esasl maddelerin ba.lant lar
zay ft r. Oda s s nda sertle en silikon esasl yumu ak
astar maddelerinin sert kaideye ba.lanabilmesi için
uygun bir adeziv kullan lmal d r.1,2,6,22,29,30
5. Esneklik: Yumu ak astar maddelerinin
sertle meleri yap lar ndaki plastikle tiricilerin ortama
s zmas sonucu meydana gelir. Bu durumda esnekli.ini
kaybeden madde tüm avantajlar n da kaybeder ve
zararl olmaya ba lar. Akrilik esasl astar maddelerinde
görülen bu olay silikon esasl maddelerde gözlenmez.1,6
6. Boyutsal Stabilite: ?deal yumu ak astar
maddesinin klinik uyumunun ve kullan m süresinin
genellikle boyutsal stabilitesine ba.l oldu.u kabul
edilmektedir. Yumu ak astar maddelerinin ço.u, yap lar
gere.i boyutsal olarak stabil de.ildir. Su emilimi ve
plastikle tiricilerin zaman içerisinde s zmas boyutsal
stabiliteyi etkilemektedir1.
7. Hijyen: Yumu ak astar maddelerinin en büyük
dezavantajlar ndan birisi de temizli.inin zor olmas d r.
Hem oksijen aç .a ç kar c hem de hipokloritli protez
temizleyici ajanlar, özellikle silikon esasl yumu ak astar
maddelerine zarar verebilirler.35,36
Y lmaz ve ark37 çal malar nda; farkl yumu ak
astar maddelerini, farkl mkroorganizmalarla contamine
etmi ler ve 4 farkl dezenfektan n bu mikroorganizmalara
etkilerini incelemi lerdir. Ara t rmac lar, en etkili
dezenfektan maddesinin sodyum hipokloritli solüsyonlar
oldu.unu aç klam lard r. Ancak ara t rmac lar yapt klar
di.er bir çal ma sonucunda bu dezenfektanlar n
yumu ak astar maddelerinin fiziksel özelliklerini anlaml
derecede etkilediklerini aç klam lard r.38
Hatal f rçalama yöntemi ile de silikonlar n
yüzeylerine zarar verilebilir. Yumu ak astar maddelerinin
ço.u a. z s v lar n yap lar na al rlar. Protez hijyenine
dikkat edilmedi.i durumlarda bu s v lar bozulurlar ve
yumu ak astar maddesinin hem protezi kullanan hasta
hem de çevresindeki ki iler için zararl hale gelmesine
neden olurlar. Protez temizli.i yumu ak di f rças ve di
macunu ile yap lmal d r.1,22,39
Machado ve ark40 çal malar nda mikrodalga
dezenfeksiyonunun,
yumu ak
astar
maddelerinin
sertli.ini
ve
bu
maddelerin
protez
kaidesine
ba.lanmalar n etkilemedi.ini bildirmi lerdir.
8. Mantar ve Mikroorganizmalar n Üremesi: Sert
akriliklere göre yumu ak astar maddelerinin pürüzlü
yüzeyleri, plak ve di ta birikimine yol açmakta, maya
ve benzeri organizmalar n üremesine uygun bir ortam
haz rlamaktad r. Bu materyallerin temizleme güçlü.ü,
ortamdaki birikimi daha da artt rmaktad r.1,6,17,19,22,24,33
Graham ve arkada lar 41, 1991 y l nda yapt .
ara t rmada, yumu ak astar maddelerinin
mantar
üremesini ve varl . n destekledi.ini belirtmektedir.

A r
bas nçlar
absorbe ederek rezorbsiyonu
azalt rlar.
Sa.l . n kaybetmi , ancak bu durumun dönü ebilir
düzeyde oldu.u vakalarda, destek dokular üzerinde
vibromasaj etkisiyle kan dola m n uyararak k sa
sürede iyile me sa.larlar.
Protez kaide pla. alt ndaki destek dokularda
biyolojik hücre faaliyetlerinin normal olarak devam n
sa.larlar6.
Yumu ak astar maddelerinin avantajlar n n geçerli
olabilmesi için esnekliklerinin devam etmesi gerekir6.
Yumu3ak
Astar
Maddelerinin
Dezavantajlar4
1. Maliyet ve Yap m Problemleri: Yumu ak astar
maddesi uygulamas yap lm bir protezin maliyeti, tek
kaide materyalinden yap lm bir protezden daha fazlad r.
Daimi yumu ak astar maddelerinin klinik uygulamalar
karma kt r, laboratuvar i lemleri zaman al c d r. Baz
yumu ak astar maddeleri klinikte hasta a.z na do.rudan
uygulanabilir, ancak bu materyaller daha az stabildir ve
k sa bir klinik döneme sahiptir.
Tüm yumu ak astar maddelerinin uygulamas
ve modifiye edilmesi zordur. Polisaj i leminde sert kaide
ile yumu ak astar aras ndaki ba.lant bölgesinde
problemler vard r.1.
2. Protez Kaidesinde K r lmalara Neden Olmas :
Yumu ak astar maddesi ile kaplanan protez kaide
maddesinin dayan kl l .
önemli derecede azal r.
Yumu ak astar maddesinin yeterli derecede yast k etkisi
gösterebilmesi için, 2-3 mm. kal nl kta olmas gerekir.
Maddeye yer açmak için akrilik kaide inceltilir, bu i lem
sonucunda k r lganl k artar. Di.er bir neden ise yumu ak
akril monomeri ve silikon adezivlerinin kaide materyali
üzerinde çözücü etki olu turarak yap n n direncini
zay flatmas d r. Yumu ak astar maddesi uygulanan
protezlerin
esnekli.inde artma meydana geldi.i
belirtilmektedir.1,17,20,21
3. Yüzey Devaml l . : ?deal yumu ak astar
maddesi; yüzey a nmas na, sert kaide materyali kadar
direçli olmal d r. Ancak bu maddelerden, özellikle de
silikon esasl olanlar n a nmaya kar dirençleri dü üktür.
Bu duruma yumu ak astar maddelerinin yüksek
sürtünme katsay lar n n neden oldu.u dü ünülmektedir.
Yumu ak
astar
maddesi
uygulanan
protezlerin
temizli.inde kullan lan ve oksijen aç .a ç kartan
ajanlarda silikon yüzeyinde çukurcuklar olu turmaktad r.
F rçalar n kullan lmas , yumu ak astar maddelerinin
yüzeylerinin bozulmas nda di.er önemli bir etkendir.1,6,24
4. Protez Kaidesinden Ayr lma: Yumu ak astar
maddesi uygulanan protezlerin di.er önemli ba ar s zl k
nedeni, protez kaidesi ile astar maddesi aras ndaki
ba.lant n n bozulmas d r. Akrilik esasl yumu ak astar
maddeleri, yap lar ndan dolay akrilik kaideye yeterli

-
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Wright27,
yumu ak
astar
maddelerinin
yüzeyinde zamanla bozulmalar meydana geldi.ini ve bu
durumun mantarlar için uygun üreme ortam
yarataca. n bildirmektedir.
Canay ve arkada lar 42, on hastan n alt tam
protezlerinin sa. ve sol lingual uzant lar na açt klar
bo luklara iki farkl s yla sertle en daimi yumu ak astar
maddesi uygulayarak yapt klar çal mada, alt ay sonra
materyalleri ç kartm lar ve materyaller üzerindeki mikrobiyal tutunumu de.erlendirmi lerdir. Silikon esasl
yumu ak astar maddesinde, akrilik esasl olana göre
daha fazla mikrobiyal tutunum oldu.unu belirtmi ler ve
materyaller üzerinde bulunan mikroorganizmalar n
ço.unlu.unu, normal a. z floras na ait mikroorganizmalar n olu turdu.unu belirtmi lerdir.
Okita ve arkada lar 43, in vitro çal malar nda,
dört farkl doku artland r c , bir yumu ak astar materyali
ve akrilik rezin materyalini, C. albicans ve S. mutans
adezyonu aç s ndan mikrobiyal adezyon testi ile
de.erlendirmi lerdir. Sonuçta dört farkl doku artland r c materyali aras nda istatistiksel olarak anlaml bir
fark bulmazken, akrilik rezin materyali üzerine, di.er
materyallere oranla daha az bakteri ve mantar tutunumu
oldu.unu belirtmi lerdir.
Ara t rmac lar, ayn konu üzerinde yapt klar in
vivo çal malar nda üç hastan n üst protezlerinin doku
yüzeylerinde sekiz bölgeye yerle tirdikleri iki akrilik esasl
doku artland r c maddeyi iki saat, 2, 7, 14 gün boyunca
mikrobiyal adezyon yönünden de.erlendirmi ler ve
bölgeler aras nda fark olmazken, materyaller aras nda
e it miktarda tutunum oldu.unu ve mikrobiyal örtünün
zamanla
artt . n
göstermi lerdir.
Ara t rmac lar
çal malar nda; yüzey pörözitesi, yap s ve mikrobiyal
hücreler ile materyaller aras ndaki fiziksel, kimyasal
etkile imlerin mikrobiyal tutunmada etkili
önemli
faktörler olabilece.ini ileri sürmü lerdir43.
Nikawa ve arkada lar 44 yumu ak astar
maddelerinin bile imlerinin C. albicans kolonizasyonuna
ve üremesi üzerine olan etkilerini incelemi ler,
plastikle tiricilerin ve likitte bulunan etil alkol miktar n n
C. albicans üremesi üzerine etkisi oldu.unu, polimer
partikül boyutlar n n ise daha az etkisi oldu.unu
aç klam lard r.

için hekimlerin materyallerin yap sal özelliklerini iyi
bilmeleri gerekmektedir.
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