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GIRI$ 

GUnUmUzde tilkemiz insanlar1n1 ilgilendiren sagl1k 

problemleri bilytik ol9ilde ilgili sagl1k kurulu~lar1na ula$

makt a ve 9oztimlenebilmektedir. Btitiln tip dallar1nda oldugu 

gibi t ilmor cerrahisi ve rekons t rilkt if crrahinin hi zmet 

verdigi sahalar geni9lemi$, mUdahale edilen vaka say1s1nda 

bUyilk art1$lar olmu$tur. Bu iki antite 9ene-yUz protezleri 

konusunun bilimsel geli$melere paralel olarak ciddi bir 

$ekilde ele al1nmas1n1, konuyu ilgilendiren problemler 

ilzerinde daha yayg1n bilimsel c;al1$malar1n yap1lmas1n1 

gerekli k1lmaktad1r. 

YtizUnde doku veya organ kayb1 olan bir hasta kendi

sine uygulanacak prot et ik rest orasyondan c;ok $€Y bekler. 

Bu ac;idan yilz prot ezi 9al1$malar1 problemin bilyilklilgil ve 

imkinlar1n yetersizligine ragmen ba9ar1s1zl1g1n en az 

bag19!anabildigi 9al1$malardan birisidir. Yilz protezlerin

de ba$ar1 defektin yap1s1na, protezistin yetenegi ile 

kullan1lan materyalin ozelliklerine bagl1d1r. Defektin 

yap1s1 ve protezistin yetenegi ile ilgili problemler 

bilyilk ol9tide a$1lm1~t1r. Ancak yilz protezi uygulamalar1nda 

istenilen ozelliklere sahip bir materyal henilz gerc;ekle$

tirilmi$ degildir. 

Klinikte yilz protezi uygularnalar1nda kar~1la!;iilan 

problemlerin bUyUk bolUmU k~llan1lan rnateryalin fizik 

ozelliklerinden kaynaklanmaktad1r. bzellikle uzun, zor ve 

pahali bir 9al1~ma sonucu gerc;ekle~ebilen protezin mekanik 
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ve renk ozelliklerinin kisa sUrede bozulmas1 protezist ve 

hast a ac;1s1ndan ciddi bir problemdir. Ya pt ig1m1z lit erat Ur 

taramasinda c;ok degil?ik deneysel metodlarla fiziksel 

ozelliklerin degerlendirildigi materyal c;al1~malar1 

i9inde bu onemli problemle ilgili olanlarina 9ok az 

rastlad1k. Gene mat eryalle ilgili deneysel 9al1~malar1n 

zenginligi yan1nda klinik uygulama ve gozlemlere yonelik 

c;al1~malar1n daha s1n1rl1 yap1ld1g1n1 gordlik. Ulkemizdeki 

9ene-yliz protezi 9ali~malar1n1n gec;mi~i pek eski degildir. 

Buna ragmen c;ene-yliz prot ezlerinin c;e-?it li problemleri 

ile ilgili baz1 c;al1~malar yap1lm1~ ve yabana at1lamayacak 

bi r bi rikim rr.eydana gel mi ~t ir. Son y 111 ardak i rn at.eryal 

c;al J.~mal ar l ve gel i~meler i ni n 1.!pg 1nda probl ernl er i yeni 

ba9tan ele alrnakla bu birikim beslenmi~ olacakt1r. 

Bu dli~Uncelerin 1~1g1nda glinUmlizde yliz protezi 

uygulamalarinda en c;ok tart 1~11 an iki mat eryal grubunun 

fizik ozellikleri a9J.s1ndan degerlendirilmesini ve anali

t ik bir yaklal?imla bu mat eryallerin bozulma nedenlerinin 

ara~t1r1lmas1n1 yararl1 bulduk. 

Genel olarak ~eneler ve yilz bolgesinin defektlerini 

ilgi lendiren prot ezler ic;in "maxi lo facial prot ez" 

terimi kullan1lm1l?t1r. Latin orginli "maxillae" (list 

c; en e ) i 1 e "fa c i a 1 is " ( y il z ) k el i mes ind en o 1 u ~t u r u 1 mu~ bi r 

terimdir. Anglo sakson literaturi..inde maksillo-facial 

prot ezleri n s adece yUz le 

deni lmekt edi r. 

ilgili olanlar1na "epit ez" 



3 

Olkemizde maksillo-facial protezin kar~1l1g1 olarak c;:ene-yuz 

protezi, epitezin kari?1l1g1 olarak da yi.iz protezi terimleri 

kullan1lmakt adir. 

Di~ hekimligi biliminde, c;:ene-yilz protezleri degi~ik 

ara~t 1rmacil ar t araf 1ndan f arkl 1 i?ek i llerde t an1mlanml.i?t 1r. 

Norman G .Schaaf c;:ene-yilz prot ezini "anat omini n, fonksiyonun 

ve kozmetik rekonsruksiyonun bilim ve sanati, canl1 olmayan 

maddeler kullanilarak maxillan1n mandibulan1n, yUzde kaybol

rnu~ kis1rnlar1n en iyi l?ekilde yap1'Tl1 ve tatbikidir" diye 

t an 1 m 1 am i .;; t l r . ( 41 ) Var o u j an A • Ch al i a :1 " ~en e- y u z pr ot e z i 

canl l olmayan rnaddeleri n ± nt rooral, pr aoral ve ext rooral 

eksik strUktUrlerin anatomik fonksiyonel ve kozmetik ac;:idan 

yerine kon:-r.asin1n sanat ve ilmidir" ~eklinde t an1rnlaii·l-?lar

q1r. ( 8) Bulbuli an "c;:ene-yUz prot ezi cerrahi rr.Udahal e, k aza 

veya kongenit al malformasyonlar sonucu eksik veya defekt li 

kalan maxilla mandibula bolgelerinin cansiz maddelerle 

anat omik, fonksiyonel ve kozmet ik yonden t ekrar yerine 

konmas1d1r" ~eklinde t animl am19t ir. ( 6) Ytiz bolgesindeki 

madde kayiplari, habis veya selim ttimorlerin cerrahi c;:1ka

r1lmas1 harp veya kaza yaralanmalari ve kongenital nedenler

le olu~ur. Ylizil ilgilendiren btiyilk gradli kanserlerde 

kemot erapi, radyot era.~ gibi uygul amalardan beklenilen 

neticenin a11namamasi, tUmor cerrahisinin radikal uygulama

lan. tercih etmesi ve meydana gelen bUyUk c;:aptal<i doku 

kay1plar1 kar~1s1nda rekonstrUksiyon cerrahisir.in yetersiz 

kal1~1 gUn~~Uzde yUz bblgesi defektlerinin en ciddi nedenini 

te~kil etme\.\tedir. Klasi'k !;arrlerde -eydana gelen yaralan:-na-
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larda sebepler ic;inde onemli bir yer tutar. Maksillo

f aci al prot ez uygul am al ar ina en <;:ok bi rinci, ik i nci dunya 

harbi yillarinda ihtiyac; duyulmu~ ve c;ene-yliz protezi bilim 

ve sanatina ilk ciddi yakla~im da bu yillarda olmu9tur.(6 1 9) 

Gilniimilzde ise insan hayat 1n1n her safhasina giren t eknoloji 

ile kaza s1klig1 ve buna bagli olarak defektli insan say1s1 

art makt adir. 

Yliz bolgesi doku ve organ kay1plar1n1n giderilmesinde 

bai?vurulacak ilk yol cerrahi m\.idahaledir. ( 34) Ancak son 

y1llardaki rekonstrilktif cerrahinin bjyilk at1l1mlar1na 

ragmen yilz defektlerinin c;ogu kar91s1nda yetersiz. kal191 

protetik uygulamalar1 kac;1n1lmaz hale getirmektedir. 

Ytiz bolgesini ilgilendiren doku ve organ kay1plar1 

bolgenin ozelligi geregi fonksiyonel eksikliklerin yarataca

gi problemlerden once ve daha c;:ok ki9ide utanma, a9ag1l1k 

duygusu, toplumdan uzakla~ma, ic;ine kapan1kl1k gibi ciddi 

psikolojik problemler meydana getirir.(34) Bu ac;idan ytiz 

protezlerinde birinci amac; kozmetik rehabilitasyonu saglamak 

ve ki~iyi sosyal yeterliligine kavu~turmaktir. Ancak bu zor 

ve sorumlulugu bilytik olan bir gorevdir. Mc Gregor ve Abel 1 in 

yapt1klar1 bir c;ali~mada yilz protezi uygulamasindan bekleni

len neticenin al1namamas1n1n hastada as1l defekt kadar 

bUyUk psikolojik problemler yaratt ig1n1 ort aya c;1karm19lar

d1r. ( 38) 

Yilz prot ezlerinin kullan1lmas1 eski 
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kadar uzanir. M1s1r mumyalarinda yuz prot ezi orneklerine 

rastlanrn1.!jt1r.(35) Bu ilk protez yapiminda agac;, mum, 

rec;ine, kil ve d~gi$ik maddeler kullan1lm1$tl.r. Bu maddeler

le t akma gozler, kafat asi implant lari, kaf a kemigi yerine 

konmu$ olan koruyucu met alik implant lar yapilmi$t 1r. 151 7-

1590 y1llar1nda ya.!jam1$ olan Frans1z cerrah1 Ambroise Pare 

maxillo-f acial prot ezler tizerende c; al J..!jml.!j, ilk kit ab1 

yazm1.!j ki~i olarak tan1n1r.(6) 

1678-1 761 yi.llari arasinda ya~ami~ olan Fo w:chard 

yaptigi protezlerin mUkemmelligi ve maxillo-facial protez 

teknigine· olan katk1s1 bugi..in bile degerini korumaktadir.(8) 

1819-1898 y1llar1nda ya~am1~ di~ hekimi Mort on, 

dudak ve damak yarigi olan bir hast aya alt 1n plakl1 bir 

prot ez, Bost on 1 l u bir kad1na da porselenden burun yapm1~ 

cilaladikt an sonra gozli.ik c;en;evesine tesbit ederek yUzde 

durabilrnesini saglami.!jtir.(38) 

1820 y1l1nda Christopher Francois Deleabrre tarafin

dan yay1nlanan Mekanik Di.!jc;ilik adl 1 kit apt a bugiln bile 

intraoral ve extraoral maxillo facial protezlerde kullanila

bilecek bilgiler verilmi.!jtir.(38) 

1889'da Fransi.z Claude Martin tarafindan yayinlanan 

kitapta burun protezlerinin yap1m1 hakkinda geli~tirdigi 

metoddan bu metod ile yilz kaslar1n1n hareketlerinin ne 

.!jekilde kompanse edilebileceginden soz etmektedir. Martin 
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bu protezin yapiminda materyal olarak porseleni kullanm1~

t1r. (8) 

19 .yilzyilin sonlarindan it ibaren yilz prot ezleri nin 

yan1nda plastikler l<ullanilmaya ba9land1. 1984 'de Tet amore 

hafif ve iritan olmayan bir plastik maddeyle burun protezi 

yapm19t1r. Bu plastigin 1868 1 de John Werley Haat taraf1ndan 

geli9t irilen s.el Uloz nit rat oldugu s ani lmakt adir. ( 34) R.H. 

Up ha n (1 9 0 l ) v e L • Ott of y ( l 9 0 5 ) vu 1 k an it i f a c i a 1 pr ct e z 

yap1m1nda ilk kullananlar olmu~tur.(34} 

Sert maddelerden f lexibil maddelere ilk gec;:i~ 1913 

y1l 1nda Jel at in ve gliseri n k ar i~1m1n1n k ul 1 anilmas iyl a 

gerc;ekle~mi~t ir. Bu rest orasyon 1 ar ba!il ang1c;t a f le xi bi~ ve 

dogal gorlinlimlti o.lmalarina ragmen birka<; haft a ic;inde renk 

degi~tiriyorlar ve sertle~iyorlardi.(19) 

1930'larda Clarke ve Bulbulian prevulkanize s1v1 

lat ex in k ullan1m1n1 t an1tt 1lar. Bu maddenin es as problemi 

a91r1 derecede daralmasi. ve renk degi~t irmesi idi. Buna 

ragmen 1940 'larda akrilik ve vinil rec;ineleri i<;in uygun 

plast i zerlerin bul unmas1na k adar bu madde ytiz prot ezleri 

yap1minda kullan1lm1~ ir. (19) 

1 940 y il 1n1n ort al ar1nda vinyl cl or id ve pl ast isol 

kopol imerleri maxi llo-f aci al prot ezler i c;:i n k ul 1 an1 lrr.aya 

ba~landi. Varaujan, Boucher ve Roberts gibi ara~t1r1c1lar 

PVC olarak bilinen polyvinyl clorid ilzerinde c;:al1~m1~lar ve 

facial protezlere uygulami~lardir.(19) 
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ilk olarak 1945 y1l1nda Bulbulian taraf1ndan ba~lat1-

lan Silikonelast omer ara~t irmalari degi~ik merkezlerde 

yap1lan c;al1~malarla gtini.imtize kadar uzanm1~t ir. Roydhouse 

(1956), Barnhard (1960), Chaiian (1960), Fonseca (1966) 

gibi ara~1r1c1lar bunlarin ba9l1calar1d1r.(19) 

1942 y1l1nda Bulbulian silikon ara~t1rmalar1ndan 

once metil metakrilat resinler ilzerinde c;al19m1~t1r. Neron 

ve Bilgelow da ayn1 mat eryalle ilgili 9al1~ma yapm1~lar ve 

olumlu neticeler alm1~lard1r. Gene 1942'lerde Schnebel adl1 

bir di~ hekimi t araf1ndan ot opolimerizan akrilik bulunmu~ 

ve di~ hekimliginin hemen hemen her sahas1nda yaygin olarak 

kullan1lmaya ba~lanm19t i.r. 2. dUnya harbi y1llar1nda daha 

once ytiz prot ezi yap1m1nda kullani.lan porselen, vulkanit, 

s1v1 latex gibi maddelerin yerini metil metakrilat resinleri 

alm1~t1r. Ayn1 yillarda goz protezlerinde seklera ve kornea, 

beyaz ve 9effaf akrilikten imal edilmeye ba9lam19t1ro 

1945'den sonra polimer kimyas1nda bilyilk geli9meler olmu9 ve 

degi9ik tilrde plastizerler elde edilmi~tir. Bu plastizerler 

ile met il met akrilat larin dispersiyonlarindan yumu~ak 

akrilik t i.irevleri geli~t irilmi~ ir. Geli~t irilen yumu~ak 

akrilik t ilrevleri Boucher, Roberts, Varojuan, o·rane, St an

dish gibi ara~t 1r1c1lar t arafindan kullanilm1~ ve gilnUmiize 

kadar ~e~itli ara~t1rmalar yapm1~lard1r.(9) 

1976'da Goldberg, l977'de Gonzalez yuz protezlerinin 

yap1m1nda k ull an1 lmak uzere poli uret han elast omerleri 

Uzerinde ~ali~maya ba~ladi.lar.(16,l 7) 
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Gene ayni yillarda ba9layan ve 1980'de raper halinde 

takdim edilen bir ba9ka ~al19mada Turner ve arkada9lar1 

ispohorone polyurethane polymerlerini t anitt ilar. ( 48) 

Yilz; adale, k1k1rdak, kemik, yag ve bag dokular1 ile 

bunlarin ilzerini orten deriden olu9ur. Bu yapilar ytize 9e

kil, destek ve hareket yetenegi gibi ozellikler verir. insan 

yilzilnde sert ve yumu9ak unsarlar i~i~edir ve birlikte bir 

komposizyon te9kil ederler. Bazi kis1mlar hareketsizken bazi 

k1s1mlar hareketlidir ve hareketlerin sabit bir grafigi 

yoktur. Ayr1ca bu fizik ve biomeka~ik ozellikler ki9i, ya9, 

zaman, d19 ort am 9art lari, psikolcJik durum gibi 9art lara 

bagli olarak uzun yada kisa sUreli ge~ici yada kal1c1 degi

-?imlere ugrar. 

Cild canl1 bir doku olmas1ndan dolayi "canli gorunU

mu" diye adland1rd1g1m1z yari 9effaf bir gorUnU9e sahiptir. 

Edwards ve Dunt ly deri renginin degi~ik kat manlarda degi9en 

oranlarda bulunan melanin, melanoid, oksihemoglobin, indir

genmi~ hemoglobin ve karoten olmak iizere 5 farkli organik 

pigment tarafindan verildigini soylemi9lerdir.(ll) Bu goril

niimiln · renk ozelligi her yerde ayni degildir. Bu pigment yo

gunlugu ve kan dola,iminin dag1l1m1 ile ortaya ~ikan bir 

ozellikt ir. Ayni zamanda renk derinin d19 ort am 9art lar1na 

(gilnef i,1g1 radyasyonu, 1s1, nem, bas1n9} ve organizma 

fart l ar ina ( beslenme, hast al ik, f-Sl. kolo jik dur1Jm. . . vs.) 

bagli degi~iklikler gosterir.(7) 
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±nsan ytiztintin bu ozellikleri bir anlamda ytizti taklid 

etmeyi ama~layan 9ene-ytiz protezistlerini yak1ndan ilgilen

dirir. YUz dokblar1n1n biomekanik ve renk ozelliklerine yak

la~abilen materyallerin geli,tirilmesi oraninda rehabilitas

yon daha ba~ar1l1 bir ~ekilde saglanabilmi~ olacaktir. Gtinti

milzde facial protez materyalleri ile ilgili ~al~1malar eski

ye gore daha geni~ kapsaml1 olarak polimer kimyasindaki ge

li~melerin 1~1g1nda maxillo-facial protezist, materyal bi

limci ve polimer kimyac1lar1n i'birli~i il~ stirdtirtilmekte

dir. Ancak bu ~a11,malar btittin ara~t1r1c1lar tarafindan ka

bul edi len bi r test yont emi nden yo ks un ol ar ak yap1 lmakt ad1 r. 

Cantor (1969) materyallerin degerlendinlmesinde kul

lan1labilecek temel kriterleri belirlemeye ve bir a!a~tirma 

met odu sunmaya ~a11,m1't ir. Cant ora gore bir ytiz prot ezi rna

t eryalinde u9 temel ozellik aranmal1d1r. 

1. Estetik 

a. Renk analizlerine imkan vermesi 

b. Uyu9abilme ozelligi 

2. Laborat uvar uygulamasinin kolayligi. 

3. Dayaniklik 

~al1~mada materyallerin dayan1kl1l1g1n1n belirlenmesi 

ic;in en uygun paramet re olarak yirt ilma di rencini (tear re

sistance) gostermi9tir ve y1rt1lma direncinin belirlenmesin

de ASTM D 1983 test yontemini kullanm1.;;t1r.(7) 

Sweeney 1972 'de bir ytiz protez rr.ateryalinin ~u ozel

liklere sahip olmas1 gerekti~ini sbyle~i~tir: 
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1- Kolay kaliplanabilme, 2- Hastan1n cildindeki ka

rakterleri yansitabilmek i~in degi9ik renk tonlar1n1 kabul 

edebilme yetenegi, 3- Tabii dokularin mekanik ozelliklerine 

yak in esneklige sahip olma, 4- At mosfer ~art lari alt 1nda. 

kim9Clsal stabiliteye sahip olma, 5- Kenarlar1n ince bir 9e

kilde yap1labilmesine elverecek kadar y1rt1lmaya ve a91nmaya 

diren~li olma, 6- Gtine9e karl:il. renk at abilit esine derinin 

yaglarina ve mukoza salg1lar1na kar91 diren~li olma, 7- Ozel 

bilgilere iht iya~ gost ermeden dublike edilebilmeye uygun ol-

ma, 

Sweneey yukardaki ozellikleri de§erlendirebilmek i~in 

ASTM D 1983 /2 T ve .!.S'I'M D 1043 61 T test yontemlerini uygu

layarak materyallerin a~ag1daki fizik ozelliklerini ara~t1r

m 1 ~t l r : l - Geri 1 me oz e 11 i k l er i ( t ens i l e ) , 2 - Se rt 1 i k ( Hard

n es s), 3- elastikiyet modillu (modulusofelasticity), 4- Y1r

t1lma direnci (tear resistance).(43) 

Lontz ve arkada9lar1 1974 'de ytiz protez materyalleri

nin biomekanik ozelliklerini ara9t1rmak i9in yapt1klar1 9a

l1~malarda kopek stardamar1n1n biornekanik ozelliklerinin yilz 

derisi ile ayn1 oldugunu farzetmi9ler ve kopek stardamar1n1n 

elastik modtilti (M), gerilmeye nihayi dayan1kl1l1k (S) ve bu 

iki parametrenin birbirine oran1 (S/M) •ni materyallerin de

gerlendirilrnesinde kriter olarak kullanm1~lard1r. Bir yuz 

protezi yap1m1nda kullan1lacak elastomerin canli dokunun bu 

biomekanik bzellikleri ile uygunluk saglayabilmesi i~in 

elastik modillUniln (Ml 8-12 psi, gerilmeye nihai dayan1kl1-
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11g1n 140-160 psi ve S/M oraninda 17,5 olmasi gerektigini 

savunmu9lard1r.(31) 

A.Koran ve R.G. Craig 1975'de yapt1klar1 ~ali~malarda 

"good-year" t araf ind an geli9t irilmi9 ve "forsed vibri as yon" 

esasina gore planlanm19 "vibrotester" test ayg1t1n1 kullan

m19lar ve bununla alt1 degi9ik materyalin -15,0,15,23,30,37 

derecelerdeki dinamik modtilUnU ara9t1rm19lard1r.(24) 

Juan B.Gonzalez ve arkada9lar1 1978'de polyurethane 

elastomerlerinin fizik ozelliklerini incelemek ic;in yaptik-

1 ar l c;al i9rr.ada daha once Cant or, Sweeney, Lontz gibi ara.;;t i

r1c1lar 1n kulland1g1 test yontemlerini esas olarak polyi..iret

han elastomerlerinin: 1- Esneklik modi..ili..i (M) (modulus of 

elasticity} 2- Gerilip uzama ytizdesi (percentage of elonga

tion) , 3- Nihai dayan1kl1l1k mi kt ar l ( S) (ultimate 

strength), 4- S/M oranlar1n1 degerlendirmi9lerdir. Bu test 

ASTM 2240 test medoduna gore A Power-Driven MTS Test Machine 

(mod. no: 810-01) aygit 1 ile yap1lm19t ir. (1 7) 

Gene Juan B.Gonzalez 1978 'de Mayo klinikte yapt1g1 

bir ba9ka 9al19mada ytiz prot ezi elast omerinde aranmasi ge

reken ozellikleri 9oyle s1ralam19t1r: 1- Destek dokularla 

uyu9abilmelidir, 2- Nontoksik ve NonalerJik olmal1d1r, 3-

Cevre dokularla ayni yumu9akl1g1 verecek kadar esnek olmal1-

d;,.r, 4- Kul lanma si..iresi nee sert l ei;;memeli di r, 5- Elli alt m19 

derece arasinda esnekligini koruyabilmelidir, 6- Deri adhe-
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sivleri ile uyu~abilrnelidir. 7- Y1rt1lrnaya kar~l yUksek 

diren9li olmal1d1r, 8- Kimyasal aktiviteleri olrnamali ve 

plastizer ilavesine ihtiya9 duyulmadan elastikligi ayarlana

bilmelidir, 9- Termosed olmal1d1r, 10- G~riinii~U ile dereyi 

taklid edebilmelidir, 11- Ag1rl1g1 hafif olmal1d1r, 12- Ko

kusuz olmali ve yan1c1 olmarnal1d1r, 13- Is1y1 iyi iletmeme 

lidir, 14- i~lenmesi ve kal1planmas1 kolay olmal1d1r, 15-

Laboratuvarda i~lenme safhasinda ve klinik uygulama Esnas1n

da boyutsal kararl1l1~a sahip olrnal1d1r, 16- Kola~· boya

nabilmeli ve t amir edilebilrr.elidir, 1 7- Iyi .tir rer.k st a

bilites1ne ve retansiyonuna sahip olmal1d1r, 18- Kolay oub

like edilebil~eli ve temizlenebilmeli~ir, 19- Abrazyo~a. ha

va .;;artlar1na, vi..icut s1v1lar1na, yaglara boyalara c1rE::nt,:l1 

olmal1d1r, 20- Translucent {yar1 ~effaf) olmal1d1r, 21- Ag1z 

ve yilz cevresinde bulunan mikro organizrnalara direncli olma

l1d1r, 22- Ucuz olrnal1 ve ticari olarak piyasadan yeteri ka

dar t emi n edi le bi lmel idi r. (1 9) 

Lewis ve arkada~lari (1977) ideal bir maxillo-facial 

protez materyalinin ozelliklerini ti<; kategoride toplam1~1r. 

1- Materyalin dil~tik viskozitede yeterli ~ali~ma suresine im

kan vermesi, i9 ve di~ renklendirmeye uygun olmas1, dil~tik 

isida i9lenebilmesi ve eriyici ozelliginin olmamas1, 2- Me

kanik i:izellikler: Tensil (gerilme) kuvveti, gerilme mod~l~. 

y1rt1lma dir.::nc1, yUzey sertligi, uza1-,'a y...:zdesi i:izellilde:ri 

uygun ol~al1, 3- Hastanin uyurr. sa~laGas1 ile ilgili bz~llik-

1 eri : Nont ok sik, nons al er jik, nonk ar sinogerii k, hi J yenik , 
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9evresel ve kimyasai st abilit e, dti9lik ozgtil ag1rli.k, canli. 

dokuya kolay yap19abilme, dil~tik l.Sl. iletme ozelligi Ve UCUZ 

olmasi. (l 7} 

Mugan•a gore ideal bir protez materyalin ozellikleri 

§unlard1r: 1- Materyal cilt karakterini yansitacak kadar yu

mu~ak olmali, 2- Tabii cild renklerine uygun olmal1, 3- Tu

tuculu§a engel iolmamas1 i~in ozgtil aQirli~l az olmal1, yani 

hafif olmali, 4- irrit an olmamc.li, 5- Is1y1 iletmeme::-li, 6-

Gune.;; i~1nlc.ri, isi degi.;;imleri, atmosferdeki kimyasal nac

deler ve rut ubet gi bi di;; t esi rle rd en mi.it eessi r olm a::ial i ve

ya uzun zaman ozelliklerini muhafaza etmeli, 7- :-later yal 

hijyeni.k olrnal1, poroz olmarnali, kolayca ciezenfektc edile

bilmeli ve temizlenebilmelidir, 8- Cilt, agiz, burun, goz 

ifrazat indan mi.it eessir olmamal1dir, 9- Epit ezin deri ile 

birle~igi geci~ bolgesinde belli olmamasi i9in ince hazir

lanabilmeli ve yine yan1 amacla deriye iyi intibak etmesi 

icin elastik ve fleksibil olmal1, 10- Haz1rlanmas1 kolay ol

mal1 ve ucuz olmal1, 11- Kozmetik maddeleri kabul edebilme

lidir.(34) 

Lewis ve arkada~lar1 1980 'de yapt 1klar1 bir ba~ka 

9al1~mada kullanilan btitlin materyallerin imal metodlar1n1 

a~1klam1~lar ve ayni zamanda herbirinin ayr1 ayr1 avantaj ve 

de zavant ajl ar 1n1 go st eren bi r list e sunmu~ lard l r. r·ak at bu 

materyallerde nas1l bir klinik tercih yap1lmas1 gerektigi 

hakkinda bir bilgi verrnemi~lerdir.(30) 
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Turner ve arkada~lari 1984'de piyasaya sunulan yliz 

prot ezi mat eryalleri ile ilgili klinik t ercihleri belirlemek 

amaci ile degi~ik doksan iki di~ merkezini icine alan bir 

anket yapma~l ar ve "kulland1g1n1z en son ytiz prot ezi mat er

yali veya mat eryalleri hangisidir'?" sorusuna cevap arami~

lardir. Soru yoneltilen 52 di~ merkezinden facial protez ya

p1m1 ile ugra~an 30 klinik kulland1klar1 45 materyal hakkin

da bilgi vermi~lerdir. Ali.nan cevaplarda 45 degi~ik mater

yalden en 9ok silikon esasl1 olanlar1n1n tercih edildigi ve 

c;:ok yeni materyal clan polyurethan1n bile PVC ve polymethil

metakrlatlardan daha c;:ok tercih ed1ldigi bildirilmi.;;tir. (~8) 

GUnUmUzde facial prot e z yap1rri.nda k ull an1l an mat E-r

yal ler tic; ana ba!?ll.kta toplanabilir: 1- Plastizer ilaveli 

PVC'ler ve Metilmetakarilatlar, 2- Silikon esasli elastomer

ler, 3- Politirethan esasl1 elastomerler. 

I- PLASTIZER iLAVELi PVC 1 ler ve METILMETAKRILAT'lar: 

Poli vinil klorilr ile poli vinil aset at in kopolimerle

rinin uygun plastizerler i~inde 9oztinmeleri ile elde edilir

ler. Vinil klorid ve vinil asetat etilen'in iki degi9ik tti

revidir. 

H 

c 

H 

= 

H 

c 

Cl 

Vinyl Clorid 

H 
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H 
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Polyvinil clorid I?effaf, t ats1z, kokusuz ve s'ert bir 

resindir. Ultroviyolet i~1g1nda ve sicakta kararir. Polyvi

nil asetat ise i~1ga kar~1 stabildir.(5) 

Yilz protezlerinin yap1m1nda en cok kullanilan kopoli

merler "plast i sol" ve "organosol "dilr. Plast isol poli vi nil 

klorit 'in uygun bir plastiser i9indeki dispersiyonudur. Or

ganosol ise plastisoltin u~ucu incelticiler ile clan bir 

kombinasyonudur. U9ucu (volatil) incelticiler genellikle 

aromatik ve alifatik hidro karbonlar ya da bunlarin kar1~1-

m1d1r. (l 9) 

~ok say1da plastize.r plastisol ve organosol bile~ik

lerinin elde edilmesinde kullan1lm1-!itlr. Mat'eryalin esnekli

gi ve yumu~akl1g1 btiyilk bir ol9ilde kullan1lan plastizerin 

cinsine ve miktarina bagl1d1r. Plastizer ile resin arasinda 

kimyasal· bir birle~me yoktur.(9) Bu nedenle yap1daki plasti

zer serbest haldedir ve zamanla yapidan uzaklalj1r. Bu olay 

yilzeyden buharla~ma ~eklinde oldugu gibi, temasta oldugu vil

cut s1v1lar1na gecif feklinde de olabilir. Zaman icinde 

plastizerin kayb1 protezin elastikiyetini kaybetmesine ve 

sert leljmesine neden olur. Maddenin yap1s1 i9indeki plast izer 

migrasyonu maddenin fizik ozelliklerinin degi~mesine neden 

oldugu gibi canli dokular i~inde slirekli bir irritasyon ne

denidir. (9) "Heptan extraction" testlerinde degi.$ik PVC tu

revlerinin 10,49 ile 2.88 oran1nda, "carbon volatility" 

testlerinde ise 3, 73- - 9,8x oraninda ag1rl1k kaybina ugra-
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d1klar1 t esbit edilmi~t ir. Yap1lan dermot olojik test lerde 50 

hast an1n 11 t anesinde eryt hema odem, vesiktil gibi deri be

lirt ileri bulunmu¢ ur. (19) 

PVC resinlerinin fizik ozellikleri: a- Molektillerin 

ag1rl1g1na ve partiktil btiytiklUgtine, b- Kar1~1mda kullan1lan 

resin ve plastizerin cinsine ve miktarina, c- Fusion s1cak

l1g1na bagl1d1r.(~l) 

Elastomer ilk elde edi ldiginde c;evre dokulara nazaran 

3-5 kere daha serttir. Yap1lan c;ali~malarda fizik ozellikle

rinin zamana bagl1 olarak degi9tigi anla~1lm1~t1r. 3-6 ayl1k 

sure ic;inde %5,01 'lik dimansiyonel degi9me gosterdigi tes

bit edilmi9 ayni zamanda ytizey sertligi 46,4'den 65,9'a ytik

selmi11t ir. (19) Yi rt ilma ener ji leri ytiksekt i r. ( 7) Past i zerle

ri n renk maddelerine olan yilksek afinitesinden dolay1 kolay 

boyanirlar, ancak plastizer migrasyonundan dolay1 renk sta

bi lit eleri yokt ur. ( 6, 46) 

Kullan1lma stireleri 3 ile 6 ay kadardir.(6,40) 

Piyasada Cordabond (R) P-315-B2, Realastic (vinyl 

plastic) Prototype III (vinyl asetat) gibi isimler alt1nda 

bulunurlar. 
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PALA MET 

Bat i Alman ya 'da 11 Kul zer" f irmasi t araf ind an geli it i-

~ilmi' bir facial protez materyalidir. Yap1mc1 firma pala

med 'i metilmet akrilat ve plast izerden meydana gelmi11 sicak 

polimerizasyon yumu,ak bir plastik olarak tarif etmi,tir. 

( 28) Ancak kimyasal yap1s1n1n ic;erdigi maddeler yap1mc1 fir-

ma t araf 1ndan gi zli tut ulmakt ad1r. Rahn ve Boucher palamedi n 

akrilikler ile metakrilatlarin bir kopolimerleri oldugunu ve 

birbirlerinin aras1nda "cross-linked" baglar1n1n bulundugunu 

soylemi,lerdir.(40) MolekUller aras1ndaki bu ozellik palame-

din ic; yap1s1n1n yumu~ak olmas1n1 sagl~maktad1r. Amerikan 

Maxillo-Facial Akademisinin yapt1g1 bir ara,tirmada palame-

din yap1s1ndaki maddeler iU oranlarda bulunmu,tur: Mum: 1/1, 

Plastizer: 1,56/1, Coe Flex Rubber Base: 2,7/1.(40) 

Piyasaya 20,21,24,30,40 numaralar1 ile kodlanmii bef 

degi~ik renkte toz (polimer) ile biltiln renkler ic;in kullan1-

labilen likit (monomer) 'eklinde sunul~u~t ur. Palamet in esa

s1n1 olu,turan bu temel maddelerin yan1nda renkleri belirti-

len bir renk skalasi, matla~t1r1c1 pudras1 ve yilzeyel boyama 

i~in kullanilabilen boyalar1 da mevcuttur. 

Palamet in fi zik ozellikleri yap1s1ndaki likit (m·ono-

mer) oran1na gore degi ~ir. Monomerin oran1 artt ikc;:a yurnu~ak-

' l ik da art ar. Monomere i 1 ave edi len %40 or an ind a "palodon" 

likidi palamet 'in yap1s1n1 sertle-?tirir. (40) Fizik ozellik-

leri ortam1n 1s1s1na ve zamana bagl1 olarak degi~ir.(7,40) 
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SILIKON ESASLI ELASTOMERLER: 

Silikonlar tamamen yapay maddelerden meldana gelmi~

tir ve dogada bulunmazlar. Kimyasal yap1lar1 bak1m1ndan 

plastik ozelik g~steren diger polimerlerden farkl1d1r. Degi

~ik sayida "silisyum" ve "oksigen" at omlarinin kovalent bag

larla meydana getirdikleri bile~iklerdir. Silikonlarda 4 ko

velent bagin ikisi iki oksigen atomu ile diger ikisi de fe

nil ya da metil gruplar ile tutulmu9tur. Silisyumun oksigen

le bu 9ekilde baglantisi silikon elastomerlerinin en kU~Uk 

birimini te9kil eder ve "siloksan" ~eklinde isimlendirilir. 

Degi~ik say1daki siloxanlar kendi aralar1nda polimer zincir

leri te9kil ederek silikonlari meydana getirirler. Pratik 

hayatta genellikle 3000-10000 aras1nda siloksan ihtiva eden 

zincirler kullan1l1r. Polimer zincirlerinin kisal1g1 ve 

uzunlugu silikonun fiziksel ozelliklerini belirler. Zincir 

bi.iyi.idilkce Viskozite artar.(32) Cok dil.jilk viskoziteli s1v1lar 

vilcut dokular1 t arafindan t olere edilemezler. Yiiksek visko

ziteli s1v1lar1n daha 9ok doku dostu olduklari rapor edil

mi¢ir. (6) 

Genel olarak bir silikon kau9ugu .ju komponent lerden 

olu.jur: 1- Silikon polimerleri, 2- Kuvvetlendiriciler, 3-

Pro~es yard1mc1lar1 ve yumu9at1c1lar, 4- ya9lanma geciktiri

cileri, 5- bzel katki pigmentleri, 6- 'Renk pigmentleri, 7-

peroksitli cure ajanlari.(33) 
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Silikonlarin polimerizasyonu polimer zincirlerinin 

aralarinda c;apra~ baglarin olu~mas1 ile (cross-linnking) 

mtimk~n olmaktad1r. Bu,1s1, bas1nc;,,kimyasal ajanlar gibi ka

talizorlerin yard1m1 ile saglanir. Baz1 silikonlarda c;apraz 

baglar o kadar c;oktur ki sonu~a sert bir silikon elastomeri 

el de edilir. ( 2) 

Silikonlar kimyasal yap1lar1 geregi organik materyal

lerin dayan1kl1l1k ve doku dostu ozellikleriyle beraber or

ganik pl ast iklerin kul l an 1~l1l1k oz ell ikleri ne de sah1 pt i r. 

( 2 9) 

Silikonlar polimerizasyonlar1n1n tamamlanmalar1 (cure 

olmalar1) ac;1s1ndan iki farkl1 grupta degerlendirilirler. 

1- RTV (Room Temparature Vulcanition) SiLiKON ELASTO

MERLERI: i~lenebilmeleri kolay ve daha basittir. Genellikle 

bal kivam1ndad1rlar ve kalip kavitesine firc;a ile silrillmeye 

veya 

ginda 

toksik 

akitmaya elveri~lidirler. Polimerizasyonu oda s1cakl1-

kat alizor ilavesi ile gerc;ekle,ir. Kat alizor olarak 

ozelliginden dolay1 kurotun bile.!iikleri yerine "st an-

noz okt ate" t iiri.inden inorganik bile~ikler kullan1l1r. ( 6) 

RTV silikon elastomerleri opakt, yagsi ve mat goru

nU~li.idUrler. (19) Y1rt1lma direnc;leri c;ok dU~Uktiir. Bunyele

rinde meydana gelen kUc;Uk bir delik bile germe kuvvetler1ne 

kar~i olan direnci ort adan kald1r1r. (Zipper-Effect). ( 9l Fi-
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zik ozellikleri isi degi~melerinden etkilenmez.(47) HTV si-

likon el ast omerlerine gore daha rezilentt irler. Renk lendirme. 

i~ boyama ~eklinde polimerizasyon oncesi inorganik toprak 

pigmentlerin kar1~t1r1lmas1 ile yap1l1r. Ytizey boyamasina 

elveri~li degildirler.(3,45) 

Piyasada "Dow Corning Corp. Mitland, Michigan" firma-

s1 taraf1ndan sunulan Silastik 399, Silastik 382, Silastik 

360 gibi isimler altinda bulunmaktadirlar. 

2- HTV (Heat Temparat ure Vulcannit ion) 

Polimerizasyonlari ic;in is1 ve basin~ gereklidir. Ge-

rekli is1 ve basin~ miktarlar1 ve polimerizasyon sUresi de-

gi~ik HTV silikon elast omerleri ic;in farklichr. 

Piyasada: Silastik MDX 4-4514 (Yumu~ak), MDX 4-4515 

(Orta), MDX 4-4516 (Sert), MDX 4-4210 ve Mollomed gibi isim-

ler alt1nda bulunur. 

MDX 4-4210: 

Silikon elastomerlerinin tiretimi ile ilgili bir kuru-

lu~ olan "Dow Corning 11 fi rmasinin btinyesinde 1963 'ten beri 

medical silikonlar konusunda ~al1~an ara~irma merkezinin 

facial prot ez yap1m1 i~in sundugu en son silikon elastomer-

lerinden birisidir.(29) MDX 4-4210 piyasaya bal k1vam1nda 

' 
renksiz, kokusuz, ~effaf bir ~ekilde sur;ulmu9tur. 85· C'de 

kuru hava ortaminda bir saatlik sUre ic;inde polimerize clan 

bir HTV silikonudur.(29,32) 
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PDM (Polydimethyl Siloxane): 

11 Veterrons Administration Medical Center-Washington" 

taraf1ndan geli,tirilmi~ ve klinik uygulamalara uygun .hale 

getirilebilmesi i9in tizerinde ~al19malar silren bir materyal

dir. (29) PDM 100 C'de kuru havada iki saatte polimerize ola

bilen renksiz, kokusuz bir silikondur.(1,29) 

MOLLOMED: 

1977'de Molloplast KG Kestner CO (B.Almanya) taraf1n

dan geli9t1rilmi~tir. Mollomed l00°c kaynak suda 3-4 saat

te polimeriz€ olabilen bir HTv silikon elastomeridir. 11 de

~i~ik deri rengi tonunda, 20-30 shore A ile 40-50 shore A 

olmak iizere · iki sert lik derecesinde sunulmu9t ur. FDA (Food 

and Drug Administration) tarafi.ndan doku hassasiyeti olu~

turmayan ve tahri~ etmeyen bir materyal olarak tavsiye edil

mi ~ti r. ( 4 2 ) 

POLYURETHAN ESASLI ELASYONERLER: 

"tiret ban", "isosiyonat 11 ile "alkoliin 11 birleo11mesinden 

meydana gelen bir polimerdir. Golberg 1976 1 da ilk defa baz1 

polyurethan elastomerlerinin <;ene-yiiz prot ezleri materyali 

olarak btiyiik bi r pot ansi ye le sahi p oldugunu one silrdti. (1 6) 

1978'de J.B. Gonzalez yilz protezi uygulamalari i~in geli~ti

rilmi9 bir polyurethan clan "Epithane-III" (Daro Products 

:tnc)i kullandi. Bu materyal bir polio! (part A), bir izosi

yonat (part E), bir katalizor (part C) ve termoset polyuret

han (Part D) olmak tizere 4 k1s1mdan olu~ur. Renkler inorga-
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nik renklendiricilerdir ve bu sistem ic;in dizayn edilmi9ler

dir. Mat eryalin polimerizasyonu ic;in c;ok ozel labor at uvar 

~art lari gerekir. Normal bir prot ez labor at uvarlarinda i~le

nebilmeleri milmktin degildir. Katalizor miktar1ndaki ufak bir 

degi~iklik c;ok farkll. fizik ozelliklere sahip elastornerler 

meydana getirebilir. Ayrica ayn1 hamurdan yap1lm1~ iki pro

tezin ile farkli ozellikler ve farkl1 kullan1rn stireleri gos

terdigi gozlenmi9tir. (18) 

1978 1 de Southern Research institute ile Alaba'.T'la Uni

versitesi Di' Hekimligi Okulu Biomateryal Departrar.i. bir 

ba-?k a polyuret han t urevi ol an 11 isophorone Polyuret h an" uze

ri nde ~a11,m1,1ard1r. Bu maddenin de~i,ik katalistlere, zin

cir uzat1c1lar1na, plastizerle:re, Ultroviole stabilizorleri

ne, renklendirici ajanlara kar91 tepkileri ol9ulm~~tUr ve 

bir izophrone polyurethan formillil geli9tirilmi9tir. Geli9ti

rilen maddenin fizik-mekanik, renk ve uygulama ozelliklerine 

ait 9al1~malar hala stirmektedir.(48) 

YUZ PROTEZLERINDE RENK: 

Yilz protezlerinin ba§ar1s1nda materyalin fizik-meka

nik ozelliklerinin uygunlugu kadar renk ve renklerdirme 

ozelliklerinin de · rolil btiy.i.ikt i.ir. a9t 1rmac1lar genellikle 

renklendirme konusunu iki ayr1 safhada ele alm1~lard1r. 1-

Materyalin degi~ik deri tonlarina ve karakterlerine.uygun 

bir oekilde renkle~dirilmesini saglayacak ~etodlari ve re~k 

ajanlar1n1 geli9tirmek, 2- Proteze kazan61r1lan renk ozel-
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liklerinin bozulmas1n1 onlemek ve kal1c1l1g1n1 saglamak.(13) 

Ytiz protezlerinin boyanmas1 konusunda yapilan ilk 9a

l1~malarda Kazanjiyan ve Clarke gibi ara~tirmacilar yagda 

eriyen seliloit boya kullanm1~lar ve bunlari ytizeyel boyama 

~eklinde kullanmi~lardir.(22) 

Bulbulian, Fonder, Ackerman gibi ara,t1rmac1lar kuru 

toprak pigmentleri kullanm1,1ar ve yUzeyel boyama metodlar1-

n1 tercih etmi9lerdir.(6) 

Barnhard ilk defa boyanm1' akrilik tozlar1n1 silikon 

m~eryalin bilnyesine kar19t1rarak i~ boyamay1 ger~ekle9tir

mi' ve b~ylece kal1c1, derin ve daha tabii bir deri tonu el

de etmeyi ba9arm19t1r.(3) 

Tashma inorganik pigmentleri ,effaf akrilik tozlari 

ile kar1~1r1rarak, Barnhard 1 1n .metodunu modifiye etmi~tir. 

(45) 

Firtel ve Bartlett ilk defa yilz protezlerinde i9 bo

yama ve ytizeysel boyamay1 beraber uygulam1~lard1r. ic boya

mada belirli oranlarda inorganik pigmentleri direkt olarak 

silikonlara kar1~t1rma ~eklinde, yilieyel boyamada d~vme rne

todunu kullanmi~lardir.(14) 

Quelette ressamlarin kulland1g1 boyalari silikon li-
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kidi ile kar19t1rm19 ve bunu sprey olarak proteze pilskilrt-

mekle uygulanan bir yilzeyel boyama metodu geli9tirmi9tir. 

(39) 

Fine yapt1g1 ~al19malarda insan derisinin ve inorga-

nik pigment 1 er in spekt ral ozelliklerini belirt meye c;:al19t 1. 

ikinci bir c;:al19mada protezlerin boyamasinda ilk defa rayon-

flock sentetik boyalarindan yararlanmayi teklif etti ve bu 

pigment lerin spekt ral ozelliklerinin inorganik t oprak pig-

mentlerinden daha uygun oldugunu belirtti.(12,13) 

Koran yapt igi lie;: ayr1 c;:ali;;mada yuz prot ez mat eryal
/ 

lerinin renk kararl1l1g1n1; kir direncini ve kirlenmenin gi-

derilmesi konular1n1 ar19t1rd1.(24,25,26) 

Michael' D.Hanson ve arkada9lar1 silikon elastomerlerinin bo-

yanmasinda kozmetik sanayiinde kullanilan pigmentlerin sivi 

konsantrelerini kullanmay1 teklif etmiflerdir.(21) 

G.S.Turner ve arkada-ilari kuru toprak pigmentleri be

lirli oranlarda saf kaolenle kar1~1rm19lar ve bu kar1f1m1 

renklendirilmemi9 silikonlarin boyanmas1nda kullanm19lard1r. 

( 48) 
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YUZ PROTEZLERINDE BOZULMA: 

Ytiz pr~ezlerinin ~y~ula~asinda kar~1la~1lan en bilytik 

problemlerden birisi de kullanim silrelerinin kisal1g1 ve bo-

Bir maddenin bozulmas1 onun fiziksel ozelliklerinin . 
deOi~mesi vey& kompleksliginin azalmas1d1r.(25) Polimerlerin 

bozulmas1 primer balana baglar1ri1n kirilarak polimer zinci-

rinin molifiye olmas1 sonucu olu~ur~ bozulmaya ba~layan bir 

polimerde ~u degi~iklikler gozlenir: 1- Kirilgan bir sert-

lik, 2- Yumu~ama, 3- ~atlama, 4- Kirilma, 5- Renk kaybetme. 

Bir polimerin fiziksel ozellikleri (mekanik mukavemet, elas-

tikiyet, sertlik, viskozite, yumu~ama noktasi ••• vs.) yalniz 

kimyasal bile~imi ile ilgili degildir. Molekill ag1rl1g1, da-

g1l1m1, dallanmasi, kristalle~me ozellikleri, crosslinking 

ozellikleri de fizik ozelliklerin fekillenmesinde rol oynar

lar. Polimerin zincir yap1s1n1n par~alanmasi ile molekill 

ag1rl1g1 azal1r. Par~alanan zincirlerin yeni baglar meydana 

getirmesi sonucu daha uzun veya siklik molekill yap1lar1n1n 

olufmas1na neden olur. Molekiller ag1rl1g1n azalmas1 ile po

limerlerin yumu§akl1klar1 art:ar ve fiziksel mukavemetleri 

dil~er.(33) 

Bozulma reaksiyonlarina etkili ajanlar is1, 1~1k, ok-

sijen, ozon, yilksek enerjili radyasyon, mekanik stresler, 

nem, endtistriyel merkezli kirleticilerdir. Yilz prote mater-
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yalleri bu ajanlardan en ~ok 1s1, ultroviyole~ ozon, nem ve 

endilstriyel kirleticilerin etkisi alt1ndad1r. Bozulman1n de

recesi ajanlarin etki miktarina ve polimerlerin yap1sal 

ozelliklerine gore degi~ir.(25) 
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MATERYAL - METOD 

<;al1~malar1m1zd~ plastizer il;veli meth/metakrilat 

resinler grubunun PALAMET ile, silikon elastomerleri grubun

dan MOLLOMED kullan1larak iki ana grubun fiziksel ozellikle

ri yilz protezi uygulamalar1 ac;1s1ndan deg er lendiri lmilitir. 

(Resim 1,2) 

Kullan1 lan materyal1er in f i z ik oz el lik ler in in be lir

lenmes i ve bu ozellikleriyle ba~ar1l1 bir yUz protezi uygu

lamas1na ne derecede elveri~li olduklar1n1n ortaya konula-

bilmesi ic;in aralitirmalar A- Deneysel c;al19malar B-

Laboratuvar uygulamalar C- Klinik uygulamalar olmak Uzere 

tic farkl1 bOltimde yap1lm1~t1r. 

A. DENEYSEL CALI$MALAR : 

Deneysel c;al1~malar iki a~amada yap1lm1~t1r: 

a) Her iki materyalin fi~iksel ozelliklerini; 9ekme 

day1n1m1. uzama yilzdesi ve yilzey sertligi degerleri a91s1n

dan belirleyebilmek i~in: 

1. Cekme-uzama deneyleri 

2. Yilzey sertligi tespiti deneyleri yap1lm1~t1r. 

b) Her .iki materyalin fiziksel ozellikleri ilzerinde 

is1, ultroviyole ve ozon gaz1n1n etkilerini belirleyebilmek 

ic;in: 

3. Isi ya9land1rma deneyleri 

4. Ultroviyole ya~land1rma deneyleri 

5. Ozon ya9land1rma deneyleri yap1l~1~t1r. 



1. ~EKME-UZAMA DENEYLERI 

Orneklerin Haz1rlanmas1 : 
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Deneysel 9al1~malarda kullan1lacak orneklerin dUzgun 

yUzeyli, ayn1 kal1nl1kta ve e~i"t boyutlarda haz1rlanabilmesi 

icin taraf1m1zdan planlanan ve sanayide yapt1r1lan 9elik bir 

kalip kullan1lm1~t1r. Materyaller <;elik kal1pta yap1mc1 

firmalar1n direktifleri dogrultusunda a~ag1daki ~ekilde 

polimerize edilmi~lerdir. 

Palamet: 9 gr. polimer (toz) ile 6 ml. monomer 

(likit) bir cam bardakta seri ve kuvvetli bir ~ekilde 

kar1~t1r1ld1. Kar1~t1rma i~leminden bir daki'ka sonra hamur 

kuru bir gorUnilm ald1. Kal1p olarak deneysel <;al1~malarda 

c;elik kal1p, klinige yonelik uygulamalarda ise sert al~1dan 

elde edilen kal1plar kullan1ld1. Haz1rlanan hamur on dakika 

ic;inde kal1plara kondu ve provas1 yap1ld1. Prova sonras1 

kal1plar preslenerek kaynar suya konuldu ve ~, 5 saat sure 

ile polimerize edildi. Stire tamamlandi.ktan sonra kal1plar 

sogutuldu ve ac;1larak polimerize edilmi~ palamet dikkatli 

bir ~ekilde c;1kar1ld1. 

Mollemed: Kal1p olarak deneysel c;al1~malarda c;elik 

kal1p, klinik uygulamalarda ise sert al~i kal1plar kullan1l

d1. P rova y ap1 ld1, pres lendi ve k aynar s uya a ti larak 3, 5 

saat boyunca kaynat1larak polimerize edildi. Sure tamamlan

d1ktan sonra kal1plar kendi halinde so~umaya terkediidi ve 

dikkatli bir ~ekilde polimerize olmu~ Mollomed kal1plar 

a~1larak ~1kar1ld1. Deneylerde kullanilacak ornekler ~elik 
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kalipta polimerize edilmi$ Palamet ve Mollemed plakalarindan 

TSE 547 ol9illerine uygun olarak ornek kesme z1mbas1 ile tek 

vuru~la kesilerek elde edilmi~tir. (Resim 3, ~ekil 1) ~ekme 

ve uzama deneyleri i<;in her maddeden on tane olmak ilzere 

toplam yirmi tane ornek haz1rlanm1~t1r. Bu orneklerde be~er 

tanesi 72 saat sure ile oda s1cakl1g1nda bekletildikten 

sonra, di.ger be~ ornek ise 1s1 ya~lanmasina ugrat1ld1ktan 

sonra 9ekme uzama deneylerinde kullan1lm1~t1r. 

~ekme deneyleri Ankara'da TSE (TUrk Standartlar1 

Ens ti ttisli )nin ambalaJ laboratuvar1nda, TS 54 7-2 .2. 2. l test 

ycintemine uygun olarak yap1lm1~t1r. Test ayg1t1 olarak 

JJ.Lloyd Instrumends Ltd'nin T 30 K modeli Instron kullan1l

m1.!?t1r. (Resim 4) Kullan1lan instron kesiksiz ve di..izgi..in 

olarak bir 9ekme yilkil uygulayabilen ve bu yukil % 2 duyarl1k

ta ol9ebilen bir ayg1tt1r. Deneyde instronun mengenelerinin 

arasindaki a91lma hizi 10 mm/dk olarak ayarlanmi~. ornekler 

bl h1zla gerdirilmi~tir. Gerdirilen orneklerin kopma nokta

s1ndaki <;ekme yilkil - uzama yilzdesi grafigi feklinde otomatik 

olarak kaydedilmiftir. 

Cekme-uzama 

tesbit edilmi~tir: 

deneylerinde 

a- Cekme dayan1m1 (tensile strenght) 

b- Uzama yUzdesi (Elongation p'ercent) 

parametreler 

Cekme dayan1m1 brneklere instron taraf1ndan uygulanan 

yUkun kopma noktas1ndaki kesit alan1na ool\.inmesi ile elde 
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edilmi~tir. Uzama ytizdesi ise kopma noktasina kadar goster

digi uzanmanin kendi boyuna ytizdesi olarak hesaplanm1~t1r. 

II. SERTLIK TESBiTi DENEYLERi 

Sertlik tesbiti deneyleri Ankara'da TSE genel labora

tuvarlarinda yap1lm1,t1r. Test yontemi olarak ASTM D.676-49 

T testi, test ayg1t1 olarakta Rubber Hardness No: 108 AR 

(Shore A) kullan1lm1~t1r. ( Resim 5) brnekler deney oncesi 

72 s aa t oda s icak l 1g1nda bek le ti lmi ~tir ve deney bu sic ak

lik ta yap1lm1~t1r. Her iki materyalden be~er ornek Uzeri~de 

~al1~1lm1~ ve her ornegin degi~ik sahalarindan alti~ar kere 

sert~ik ol~UmU yap~lm1~t1r. 

III. !SI YA~LANDIRMA DENEYLERI 

Deneylerin isi ya~land1rma safhas1 i .0. Mi.ihendislik 

Faktiltesi, Kimya Milhendisligi Bolilmti Laboratuvarlarinda, 

~ekme - uzama ve sertlik tayini deneyleri ise TSE (Ankara) 

laboratuvarlarinda yap1lm1,t1r. Test yontemi olarak is1n1n 

elastromerler ilzerindeki etkisini degerlendirmek i~in 

geli,tirilmi~ TS 547-1.2.2.6 testi uygulanm1,t1r. TSE 

ol~tilerine gore haz1rlanm1, be~ ornegin 151 ya,1and1r1lmas1 

oncesi kendilerinden elde edilen e~leri renk mukayesesi 

ic;in kodlanm1~t1r. Sonr ~ be' ornek 168 saat sure 7r:f c isida 

etUvde bekletilerek yai;;land1r1lm1,lard1r. Yai;;land1r lli.11~ 

ornekler daha sonra ayn1 ~artlar alt1nda ve ayni yontemlerde 

c;:ekme - uzama ve sertlik tesbiti deneyleri tekrar uygulan

m1ft1r. Ayrica ya,1and1r1lm1' ornekler, ya,1and1r1lma~1, 

elileriyle renk degi,imi a~1s1ndan makroskopik olarak 
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IV. OZON YA$LANDIRMA DENEYLERI 

Deneylerin ozon yali'land1r1lmas1 ile ilgili safhas1 

i.U. Milhendislik Fakilltesi Kimya Milhendisligi bOlilmil labora

tuvarlar1nda yap1lm19t1r. Test yontemi olark TSE taraf1ndan 

ozel ama9l1 polimerler i9in geli9tirilen TS-2680 nolu test 

kullan1lm19t1r. Test ayg1t1 olarak 0.5 ppm ozon gazi ihtiva 

eden etilv kullan1lm19t1r. Ozon gaz1 yUksek gerilimli ozon 

tUpUnden e lde edi lerek ettiv atmosferine aktar1lrr1tt1r 

(Resim 6). Her materyale eait dorder ornek kendilerine ait 

e9leri ile kodland1ktan sonra daha onceki metoda uygun 

olarak sertlikleri tesbit edilmi9tir. Daha sonra bu ornekler 

ta h tad an yap i 1 ml 9 den e y ta ht as 1 n a l / l , 2 I 1 , 3 I l. v e 4 I l 

oranlar1nda gerilerek tesbit edilmi9tir. Ayr1ca ozonun 

kauc;uklar ilzerindeki etkisini gozlemlemek ic;in ayn1 boyut

larda iki adet otomobi 1 lastigi ornek leride tabloya tesbi t 

edilmi9tir. Bu tablo O, 5 ppm lik ozon ic;eren etUve konmu9 

ve 30°c da 96 saat ya9lanmaya terk edilmi9tir. Deney ornek

leri 2,4,8,16,24,48,72,96 saat aral1klar1nda c;1kar1larak 

makroskopik olarak yilzeylerinde bir ~atlak ve bozulmaya ait 

diger belirtileri olu9up olu9mad1g1 kontrol edilmi9tir. 

Ya9land1rma i,lemi tamamland1ktan sonra ya~l1 ornek

ler ya~land1r1lmam1, e~leri ile makroskopik olarak renk 

degi~imi a~1s1ndan kar~1la~t1r1lm1~lard1r. Yatlanm1~ ornek

lerin sertlikleri TSE de ayn1 ~artlar alt1nda ve ayn1 

metodlarda tekrar olc;illmil~tilr. 
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v. OLTRAViYOLE YA~LANDIRMA DENEYLERi (Renk Hasl1g1 

Deney leri} : 

Deney ler DDY {Dev let Demir Y.ollar1-istan bul) la bora

tuvar lar1nda yap1lm1,t1r. Deney yontemi olarak ozel amac;li 

polimerlerin ve tekstil tirilnlerinin ultraviyole taraf1ndan 

etkilenmelerini ara,t1rmac ic;in geli9tirilen ultraviyole

renk hasl1g1 testi kullan1lm1.,t1r. Deney Ayg1t1 olarak kar

oon arkla c;al19an ve 2500 Wattlik Ksenon l!iilk kaynag1ndan 

yogunla9t1r1lm19 ultraviyole i91g1 veren fede metre kulla

n1lm1~t1r. {Resim 7) Deneylerden once kullan1lacak ornel<ler

den elde edilen e.;;ler kodlanarak renk kar~1la~t1rmas1 ic;in 

saklanm19t1r. Ayr1ca deney oncesi ayn1 !?artlar altinda ve 

ayn1 test yontemiyle TSE Laboratuvar1nda orneklerin sertlik 

tesbi ti yap1lm19t1r. Sonra her materyale ai t be.;;er ornek 

ultraviyole ya9lanmas1 ic;in fedeometre ayg1 t1na konmu.;; ve 

ayg1 t c;al191r vaziyetteyken 120 saat bekletilmi9tir. Ya9lan

d1r1lan ornekler lO, 60, 90, 120 saat aral1klar1nda c;1kar1-

larak makroskopik olarak bozulma belirtilerinin olu9up 

01u,mad1g1 kontrol edilmi,tir. Deney sonucunda ya,1and1r1lan 

ornekler e9leriyle renk a91s1ndan makroskopik olarak k1yas

land1r1lm1~lard1r. Ayr1ca yai;;l1 orneklerin sertlikleri 

tekrar ayn1 ,artlar alt1nda ve ayn1 test yontemiyle TSE de 

ol9tilmil~ttir. 
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LABORATUVAR VE KLINiK UYGULAMA CALI~MALARI: 

Yap1lan c;al1~malar1n bu a9a_mas1nda iricelenen mater-

yallerin f izik ozellik leri hastalar1 protetik reha bi li tas-

yonlarina yonelik uygulamalar ic;inde degerlendirilmi~tir. 

Cali~malarda klinigimize ba~vuran ve yliz bOlgesi 

doku ve organ kay1plar1 olan hastalardan yararlan1ld1. Eu 

hastalardan uzun slireli gozlemlerin yap1labilmesine elve-

ri-!ili ve Istanbul 'da oturan 1? tanesi c;:al1l?rr.am1z1n kapsa-·1 

ic;:ine al1nd1. Degerlendirilen 12 hastan1n 2 tanesi kulak, 4 

tanesi burun, l tanesi burun-yanak, 5 tanesi total goz \'e 

c;:evresi defektine sahipti. Bu defektlerin 6 tar.esi ! , 
I J. 

kulak, 3 burun, 2 goz) molemed, digerleride palemet kullan1-

larak rehabi lite edi lmi~lerdir. (ta lo 1) Protetik c;:al1~ma-

larda her iki materyalin benzer i~lenme ozelliklerinden 

dolay1 ayn1 yap1m yontemleri uygulanm1~t1r. 

I- LABORATUVAR CALI$MALARI 

Materyallerin i~lenme ozelliklerinin degerlendirile-

bilmesi amac1yla protetik uygulamalar1n laboratuvar safha-

s1nda ~u kriterler degerlendirilmi~tir: 1- ic; boyama 

2- Kal1plama 3- Polimerizasyon 4- Kal1ptan c;:1karma 5-

Tes fi ye 6- Tamir edi le bi lme 7- Du blike edi le bi lme 8- Ka tk l 

maddelerle i•lenebilme 9- Yeterli incelikte il?lenebilme. 
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II- KLINIK CALISMALARI 

Lalx>ratuvar i_9lemleri tamamlanm19 protezlerin klinik 

uygulamalar1 ile ilgili gozlemler iki a9amal1 olarak yap1l

m19t1r. 

A- ilk Klinik Uygulama Cal1~malar1 : 

Iki farkl1 materyal kullan1larak yap1lan protezlerin 

hasta Uzerindeki ilk uygulamaya ili~kin gozlemleri ~u 

kriterlere gore yap1lm1,t1r : 1- cevre dokulara uyum goste

rebilme yetenegi 2- Dogal gorUnUme sahip olma_ 3- Tutuculuk 

ve stabilite kolayl1g1 4- Hasta taraf1ndan kabul edebilrne 

5- YUzeysel boyama uygunlugu. 

B- ilk Klinik Uygulama Sonras1 3,6,12,16 ayl1k Zaman 

Aral1klar1na ili9kin Gozlem Cal1~malar1: 

Zaman f aktorilniln kullanilan materyallerinin fizik 

ozellikleri ilzerindeki etkisini ara9t1rmak ic;in yap1lan bu 

gozlemlerde. a,agidaki kriterler degerlendirilmiftir. 

1- Yumu~akl1k ve elastikiyetlerindeki devaml1l1k 2- Renk 

stabilitesi 3 Boyutsal stabilite 4- Kirlenme egilimi 

5- cevre dokular ilzerindeki etkileri. 

BULGULAR: 

I. DENEYSEL CALISMALAR : 

I. Cekme-uzama deneyleri: 

Yap1 lan c;:ek 11e-uz ama deney ler i nde her ik i ma teryali n 
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be$er ornegine ait c;ekme dayan1m1 ve uzama ytizdesi degerleri 

ve bu degerlerin aritmetik ortalamalari (Tablo 2-3)de 

sunulmu~tur. Palamette ortalama c;ekme dayan1m1 3, 8 kg/sm2 

(54 psi) uzama ytizdesi % 400, mollomedde ise ortalama c;ekme 

dayan1m1 29,1 kg/sm 2 (414 psi) uzama yiizdesi 1030 olarak 

l::ulunmu.,tur. 

Her iki materyale ait kar91la~t1rmal1 ~ekme-uzama 

grafikleri (~ekil2.lde sunulmu~tur. 

II. Sertlik Tesbit Deneyleri: 

Her iki materyalin be$er ornegine ai t elde edi len 

sertlik degerleri ve bu degerlerin aritmetik ortalamalar1 

(Table 4 )de sunulmu;;tur. Palametin ortalaTa sertlik degeri 

44, 25 "ShoreA mollomed ise 42 ShoreA olarak bulunmu$tur. 

III. Isi Ya9land1rma Deneyleri: 

Her iki materyalin 1s1 ya~land1r1lmas1 uygulanm1;; 

be$er ornegine ait kopma dayan1m1 ve uzama ytizdesi degerleri 

ile bunlara ait ortalama degerler (Table 2,3) ve bu degerle

re gore elde edilen c;ekme-uzama grafikleri ( ~ekil.2, 3) de 

sunulmu~tur. Ya~land1r1lm1~ palamet ornekleri ic;in ortalama 

kopma dayan1m1: 3, 0 kg/sm 2 ( 42 psi), uzama yiizdesi: % 320 '· 

mollomed ic;erisi ortalama kopma dayan1m1 30,6 kg/cm 2 (435,2 

psi). uzama ytizdesi % 1056 olarak bulunmu9tur. 

orneklerden elde edilen iertlik 

degerleri Table 4 'de sunulmu~tur. Her materyalin norrnal'.5e 
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is1 ya~land1rmas1 uygulanmi, orneklerinin sertlik degerleri 

"e,lendirilmi' dizide 

5) Uygulanan test sonucuna gore palametin ya~land1r1lm19 

ornekleri ile normal orneklerinin sertlikleri aras1nda 

(P 0,001) oraninda anlaml1 bir fark olmu,tur. Moolmed i~in 

uygulanan testte ise ya,1and1r1lm1.11 ve normal orneklerin 

sertlik degerleri arasinda anlamli bir fark bulunamam1qt1r. 

(Tablo 5) 

Isi ya~land1r1lmas1 uygulanmiq her ornegin ya~land1-

rilmam1' ~~leriyle yapilan makroskopik karq1la~t1rmalarda 

her iki materyale ait orneklerde bozulmaya ait herhangi bir 

belirtiye rastlanmam1qt1r. Ancak yapilan kontroller sonucun-

da etilvden yeni 91kar1lm19 palamet orneklerinin deforme bir 

yumu9akl1k i9inde olduklar1 gozlenmi9tir. Renk mukayesele

rende ise herhangi bir renk degi9imine rastlanmam1t1r. 

IV. Ozon Ya.11land1rma Deneyi : 

Makroskopik olarak yap1lan gozlemlerde her iki 

materyalin ya.11land1r1lan orneklerinde 2,4,8,16,24,48,72,96 

saat aral1kl~r1nda ~atiama, kirilma gibi bozulma belirtile

rine rastlanmam1.11t1r. Ancak Palametin 2/1, 3/1, 4/1 oran1n

da gerilen orneklerinin 24 saatten sonra gerginliklerini 

kaybettikleri ve gev~edikleri gozlenmi~tir. Her iki materya-

' 
lin ya~land1r1lm1~ orneklerinin yaqland1r1lmam1~ e~leriyle 

yap1lan renk kar~1la~t1rmalar1nda renk degi~imi gozlenmemi~-

tir. Kontrol ic;in konulan lastik orneklerinin 16 saatlik 
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stireden sonra 9atlaklar olu.;;turmaya ba~lad1g1 ve 96 saatin 

sonunda tamamen par~aland1g1 gozlenmi~tir. 

ozon ya~land1rmas1 uygulanm1' palamet ve mollomed 

orneklerinin sertlik degerleri ( Tablo 6-7) 'da sunulmu9tur. 

Palamet •in yai;;l1 ornek lerine ai t ortalama sertlik degeri 

1/1 gerilme i9in 48, 2/1 gerilme i9in 51, 4/1 gerilme i~in 

62 olarak bulunmu~tur. Ya9l1 mollomed orneklerinin ortalama 

sertlik degerleri ise 1/1 gerilme i9in 45, 2/1 i~in 46, 4/1 

gerilme i~in 4 7 olarak bulunmu~tur. Bu degerler "e;;lendiril

mi~ di zide ( t) tes tine gore k aq;ilai;; t1r1 lm1~ t1r. (Ta blo 

6-7) Palametin bUtUn gerilme oranlarina ait sertlik degerle

ri arasindaki fark ( P 0, 001) oran1nda anlaml1 bulunmuo$tur. 

Mollomedde ya~lanmam19 ve l I 1 gerilme i le ya~land1r i lm1~ 

ornek lerin ve 2 /1 i le 4/1 geri lme oraninda ya~land1r l lm1.;; 

ornek lerin sertlik deg er leri aras lndaki f ark lar ( p O. 00 l) 

oran1nda anlaml1 bulunmu9 buna kar~1l1k 1/1 ve 2/1 gerilme 

oran1nda ya~land1r1lm1~ orneklerin sertlik degerleri aras1n

da anlaml1 bir fark bulunamam1~t1r. 

V. Ultraviyole Ya~land1rma Deneyi: 

Her iki materyale ait ya~land1r1lm19 orneklerin 

ya~land1r1lmam1~ e$1eriyle makroskopik olarak yap1lan 

kar19la$t1rmalar1nda herhangi bir renk degi9imine, kirilma 

ve 9atlamaya rastlanmam1,t1r. Deney esnas1nda fedeometrenin 

ornek hUcreside meydana gelen yUksek lSl ile palamet ornek

lerinin yumu1ad1klar1 ve defore olduklar1 gozlenmi,tit. 
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Ya!i land1r 1 lm1_, ornek lerin sertlik deger leri (Ta blo 

S)de sunulmu~tur. Ultraviyole ya~lanmas1 uygulanm1., palamet 

orneklerinde ortalama sertlik degerleri 48 ShoreA, mollomed 

orneklerinde ise 43 olarak bulunmu~tur. Her iki materyalin 

normal sertlik degerleri ile ya~land1r1lm1~ orneklerin 

sertlik degerleri e~lendirilmi~ dizide (t) testine gore 

kar~1la9t1r1lm1~t1r. Test sonucu palamet'in ya!iilanmam1-' 

ornekleri ile ya9lanm1_, orneklerinin sertlik degerleri 

arasinda (p 0,001) oraninda anlaml1 fark bulunmu~tur. 

Mollomette ise normal degerler ile ya~land1r1lm1~ ornek 

degerler arasinda anlaml1 bir fark bulunmam1~t1r. 

II- LABORATUVAR ~ALI~MALARI 

1. ±c;: Boyama : 

Palamet c;al1~malar1nda hastanin se9ilen renk tonuna 

uygun bir i<;: renklendirme piyasaya toz halinde sunulmu~ 

degi!iiik renk tonlar1 kar19t1r1larak kolaylikla saglanabil

mi~tir. Ayrica firma taraf1ndan i<;: boyamada kullan1labilecek 

~ekilde ilretilmi~ konsantre boyalar1n yan1s1ra polimerin 

yap1s1 ic;:inde bulunan ince kilcal yap1lar1n da renk karakte

rizasyonunda tabii bir gorilnilm elde etmek ac;:1s1ndan f aydal1 

olduklar1 gozlenmi~tir. 

Mollomedin c;ok kivaml1 bir resin olarak sunulmas1 

renk skalas1 d1~1ndaki degi~ik tonlar1n elde edilmesinde 

bi.iyi..ik bir zorluk olarak kar~1m1za c;1kt1. ~unkU her iki 

degi~ik rengi n spa ti.ille veya parmak la homogen bi r ~ek i lde 

ar1~t1r1labilmesi mUmkUn degildi. 
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2. Kal1plama : 

Her iki materyalde al~l kal1p teknigi ile kaliplan-

m1~t1r. Kal1plama safhasinda herhangi bir problemle kar~ila-

3. Polimerizasyon : 

Yap1lan palamet uygulamalarinda bir kulak protezi 

bir burun protezi <;al1~mas1nda hamur haz1rlanmadan once 

palamet tozuna 1/4 oran1nda paladon tozu kar1~t1r1lm1~t1r. 

Polimerizasyon sonucunda daha sert ve renk a<;1s1ndan daha 

koyu gorUntimlti bir protez elde edildi. Bir goz protezi 

uygulamas1nda polimerizasyon i~lemi sonucu a~1r1 porozitesi 

olan deforme bir protez ortaya <;1kt1 ve yenilendi. iki 

burun protezi uygulamas1nda pol.i.merizasyon sonucu elde 

edilen protezlerde monomer kokusu vard1. Prova yapmadan 

polimerize edilen bir burun protezi uygulamasinda potezin 

normal boyutlar1ndan daha bUyilk elde edildigi gortildil. 

Mollomed uygulamalar1nda k1vaml1 ve elastik yap1s1n-

dan dolay1 preslemede daha fazla bir kuvvet uyguland1. 

Protez uygulamalar1nda polimerizasyonla ilgili herhanqi bir 

probleme rastlanmad1. 

4. Tesviye : 

Palamed uygulamalar1nda kenar fazlal1klar1n1n al1nma-

s1nda makas ve bistUrU'den yararlan1ld1. istenmeyen hatlar1n 

ve yUzeylerin ortadan kald1r1lmas1nda dU~Uk turda iri 

grenli ta~ frezler kullan1ld1. Buzlu suda sogutularak 



40 

yap1lan tesviye i~lemlerinde daha ~ok ba~ar1 sagland1. Bir 

kulak protezi ilzerinde yilksek turla ~al1~1rken meydana 

gelen is1dan tema eden yiizeyin eridigi ve deforme oldugu 

gortildil. Bir burun protezi ince kism1n1n tesviyesi yap1l1r

ken y1rt1ld1. Tesviye edilen ytizeylerin dtizgtinlilgilnil kaybet

tigi ve ptirtiltlti bir ~ekil ald1g1 gorilndil. 

Mollomed uygulamalar ida k enar f az lalik lar 1 ma'k as la 

ve bisti.iri.i ile al1nd1. ±stenmeyen !iatlar1n ve yUzeylerin 

normal protez frezleri ile ve mollorr·ed setinde bulunan iri 

grenli frezlerle di.izeltilmesi milm'kUn olmad1. (Resim 8) Bu 

yilzden yap1lan ilk protezlerde m6lle~e yap1larak dUzeltilme

si hesaplanan modelaj eksiklikleri giderilemedi. Keza 

m~flaya kenar hatlar1 gomillecek ~ekild~ kap1lpanan protezle

rin gori.inen ytizeylerinde meydana gelen birle~me hatali da 

giderilemedi (Resim 30). Son protez uygulamalar1nda yap1mc1 

firmadan teminedilen ince di~li ~elik frezlerle tesviye 

i~leminde nis be ten ba~ar 1 saglandi. ( Resim 9) Tevsiye s ira

s1nda hibir mollomed uygulamas1nda y1rt1lma ve delinme 

meydana gelmedi. 

5. Tamir Edilebebilme : 

Bir palamed uygulamas1nda kal1plar a~1l1rken meydana 

gelen y1rt1lma, kal1plar1n tekrar kapat1larak yeniden 3 

saat silre ile polimerize edilmesi ile giderildi. 

Mollomed uygulamalarinda ta~iri gerek tirecek bir 

problem ile kar~1la~1lmad1. 
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6. Dublike Edilebilme: 

Her iki materyal uygulamalarinda protezler s~rt, 

akrilik kaideli olarak haz1rland1klar1 ve al91 kal1plar ile 

ii;;lendiklerf i9in dublikasyonlar1 ·yap1lamad1. 

7. Farkl1 Maddelerle Beraber Uygulanabilrne: 

Her iki Materyal uygulamas1nda da protezin defektle 

temasta olan k1s1mlar1, s1cak polimerizasyonlu sert akrilik 

kaidelerden yap1ld1. Bu uygulamalar esnas1nda palamedin 

hie; bir bag lay 1c1 aj ana gerek duyu lmadan ak ri lik kaide i le 

c;ok iyi bir baglant1 yapt1g1 gorUldU. (Resim 18) Ayr1ca 

polimerizasyon esnas1nda olu~an· baglant1n1n soguk akrilikle 

sonradan elde edilen baglant1ya gore daha saglam oldugu 

gozlendi. Mollomed uygulamalar1nda akrilik kaide ile olan 

baglant1 mollomed setinde sunulan "prime" baglay1c1 ajanla 

sagland1. Anacak bir kulak protezi uygulamas1nda primonun 

kullan1lmas1na ragmen kaide ile mollomed arasinda istenilen 

di.izeyde baglant1n1n kurulamad1g1 gozlendi. (Resim 22) 

8. Yeterli ±ncelikte ii;;lenebilme: 

Palamed uygulamalar1nda polimerizasyon sonucu ince 

kenar yap1lar1 ile masif k1s1mlar1n yap1s1n1n f arkl1 f izik

sel ozelliklere sahip oldugu gori.ildii. ±nee k1s1mlar kal1n 

k1s1mlara gore daha az spongioz yap1da ve daha rigitti. 

Mollomed uygulamalar1nda c;ok ince olarak haz1rlanan kenar

larda bile milkemmel denilebilecek bir esneklik ve saglaml1k 

gorUldi.i. (Resim, 38,46) 
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III- KLiNIK ~ALI$MALAR : 

A- iLK KLiNIK UYGULAMALARLA iLGILi ~ALI$MALAR: 

I~ Cevre dokulara uyum gosterme: 

Palamet uygulamalar1nda kenar yap1lar1n daha sert ve 

dil~ilk esneklikte olmalar1ndan dolay1 uyum yetenegi zay1ft1r. 

(Resim 49) 

Mollomedde kenarlarin istenilen incelikte haz1rlana

bi lmesi ve yuk sek esnek lik yetenegine sahi p olmas l nedeni 

ile ~evre dokularla 9ok iyi bir uyum sagland1. {Resim 36) 

II- Dogal gorUnUmlu olma: 

Palamedin spongioz yap1s1 protez lere dog al bir 

gorilniim kazand1rd1. Ayr1ca polimer i9ine kat1lm1~ kilcal 

liflerin bu gorilnilme yard1mc1 olduklari gozlendi. Ancak yilz 

cildinin kendine has yani ~effafl1g1 ve derinligi yan1nda 

palamet daha gergin bir gorilnilme sahipti {Resim 47) 

Mollomed uygulamalarinda protezlerin dogal deride 

gorillemeyecek §ekilde homogen ve dilzgiln yilzeyli bir gorilnilmil 

vard1. (Resim 32, 22) Ayr1ca derinin yar1 ~effaf yap1s1 

yaninda daha mat ve donuk duruyordu. Bu gorilnilm eksiklikleri 

modelajda yilzeylerin derideki gi bi gozenekle~tirilmesi ve 

yap1mc1 firma taraf1ndan sunulan k1lcal liflerin kullan1lma

s1 ile bir ol9Ude giderilebilmi~tir. (Resim 26) 

III- Tutuculuk ve stabilite kolayl1g1: 

Palamedin esneme yeteneginin zayif olu~u, polimeri-
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zasyonda meydana gelen boyutsal degi~me ve ince olarak 

haz1rlanmamas1 protezlerin tutuculugunu olumsuz yonde 

etkiledi. Ozellikle nasil kemigin b1rak1ld1g1 defektlerde 

protezin kemik ilzerine kadar uzat1lma zorunlulugu ince bir 

,ekilde hazirlanamayan palamet uygulamalar1nda, mekanik 

tutuculuk a~1s1ndan bilylik gli~ltik yaratti. 

Mollomed uygulamalarinda protezlerin 

incelikte haz1rlanabilmesi ve yliksek elastisiye 

olmalar1 tutuculugu kolayla~t1rd1. 

IV- Hasta tarafindan kabullen~e: 

istenilen 

... s a .. ip 

Palamed uygulamalarinda protezler rigit ve masif 

yap1lar1ndan dolay1 hastalar tarafindan daha gU~ beni~sene-

bi ldi. 

Mollomedden yap1lm1~ protezlerin daha ince ve esnek 

yapida olas1 daha kolay benimsenmelerini sagladi. 

V- Yilzeysel boyama uygunlugu : 

Palamet uygulamalarinda yap1lan yilzeysel boyamalarda 

palametin yi.izeysel boyamaya son derecede elveri~li oldugu 

gorilldil .. Boyalarin inceltilmesinde palamed monomerinin 

kullani.lmas1 biiyiik bir uygulama kolayl1g1 saglad1. (Resirn 

10) Ancak palamet yap1s1n1 eri tici etkisinden dolayi. ince 

k1s1mlar1n delinmesi tehlikesi ile karl?1la~1ld1. Yilzeysel 

boyama sonucu verniklenmi~ gibi parlak bir gori..inum ortaya 

~1kt1. (Resim 47) Bu gorilnUm firma tarafindan s'.l.nulan 

matla~t1r1c1 pudra ile giderildi. (Resim 13) 
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Mollomedde boyalar1n inceltilmesi i~in sunulan 

inceltici a~1r1 u~ucu bir s1v1 idi. (Resim 11) Bu rahat ve 

detayll. bir d1liS boyama yapabilmede zorluk olarak kar~i.miza 

~l.k ti. Yap1 lan di~ boyama sonucu tabakala~ma gos termeyen 

derine nilfuz eden bir renk uygunlugu elde edildi. (Resim 

26,42) 

B- Uygulamalar Sonrasi Yapilan Gozlemler 

I- Yumu~aklik ve esneklik ozelliklerinin devam1: 

Palamet uygulamalarinda 3 aylik silre sonunda protez

lerin kenar yap1lar1nda, 6 ayl1k sUre sonunda da masif k1-

s1mlarda sertligin artt1g1 ve esnekligin azald1g1 gozlendi. 

Ayrica hastalarin ifadelerinden portezlerin s1cakta yumu~a

d1g1 sogukta ise sertle~tigi anla~1ld1. 12 ayl1k sUre 

sonunda protezler kullan1lmayacak kadar sertle~tiler ve 

esnekliklerini kaybettiler. 

Mollomed uygulamalar1nda yap1lan kontrollerde 16 ay 

sonunda sertlik ve esneklik ozelliklerinde bir degi~ikligin 

meydana gelmedigi saptand1. 

II. Renk Stabilitesi: 

Palamet uygulamalar1nda protez renginin 3 ayl1k 

sUreden sonra koyulal?maya ba-ilad1g1, 6 ayl1k sUre sonunda 

ise renk uyumunun bUyUk olc;Ude ortadan kalkt1g1 gozlendi. 

(Resim 16,17) 

Mollomed uygulamalar1nda 3 ayl1k slire sonunda yUzey

sel boyama ile elde edilen ren~in ortadan kalkt;l g1 ve 
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protezlerin yiizeysel boyama oncesinde sahip olduklari renge 

bi.irilndi.igti gozlendi. 16 ayl1k sure ic;indeki gozlemlerde ic; 

l:oyama esnasinda elde edilen bu renklerin karekterlerini 

korudugu gortildil. (Resim 26,27-42,43) 

III. Boyutsal Stabilite: 

Palamet uygulamalarinda . 6 aylik sure ic;inde kenar 

uyumlar1n1n ortadan kalk t1g1, 12 ay sonunda ise protezin 

buti.inilnde goz le gorlillir bi r def ormasyon goz lendi. Ar al 1k 11 

yap1 lan k ont rol lerde deforrr:asyonun i nee k is 1 mlardan mas if 

k1s1mlara dogru y~y1ld1g1 anla~1ld1. (Resim 32,33) 

Mollomed uygulamalar1nda 16 ay sUre ile yap1lan 

gozlemlerde kenarlarda ve masif k1s1mlarda herhangi bir 

deformasyon tesbit ~dilmedi. (Resim 36,37) 

IV. Kirlenme E9ilimi : 

Palamet uygulamalar1nda yap1lan gozlemlerde protez

lerde ilk kullan1lma gilnlerinden itibaren kirlenmeye kar~l 

h1zl1 bir egilim gorilldil. Bir ayl1k kontrollerde protezlerin 

&$1r1 bir ~ekilde kirlendigi 6 aylik sure sonunda ise 

protezin gerc;ek renginden c;ok farkli bir kir tabakas1 ile 

ortilldilgil gortildil. (Resim 34,49,50,51,52) 

Farkli palamet uygulamalar1 aras1nda yap1lan k1yasla-

malarda kirlenmenin derecesinin rneslek ozellikleri ve 

temizlige gosterilen itina ile ili$kili oldugu anla~1ldi. 

U~ burun protezinin defekte bakan yUzeylerinin birle$me 
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bOlgelerinde yogunla~an kir birikintilerine ve mantar 

tabakalar1na rastland1. (Resim 35) Gene bu protezlerin 

spongioz yap1s1ndan dolay1 vucut salg1lar1ndan etkilendigi 

ve koku yapmaya ba§land1g1 farkedildi. 

larin 

Mollomed uygulamalar1nda temizligi ihmal eden hasta

protezlerinin di~ ytizeylerinde 6 ay sonra kirlenme 

gorilldu. Temizlige i tina gosteren hastalarin protezlerinin 

d1~ yilzeylerinde ciddi bir kirlenme problemi ile kar~1la~1l

mad1. (Resim 27, 43) 

Protezlerin ytizeylerinin yap1lan kontrolleri 

s1ras1nda 2 burun protezinde mantar tabakas1 ve birikintile

re rastlandi. (Resim 39) 

Yapilan soru~turmada protez temizliginin geregi gibi 

yap1lmad1g1 ve ihmal edildigi anla~1ld1. 

Gene i9 ytizeylerin kontrollerinde mollemedin vticut 

salg1lar1ndan etkilenmedigi ve herhangi bir kokuya rastlan

mad1. 

V- Cevre dokular ilzerindeki etkileri: 

Palamette yap1lan protezlerde uygulamadan sonraki 

ilk gtinlerde herhangi bir allerjik reaksiyona rastlanmad1. 

6 aydan itibaren kenar yap1lar1n yumu~akl1g1n1 kaybetmesi 

ve uyumun bozulmas1 iki burun protezi ve bir kulak protezin

de i rri tasyon beli rti lerine r as tl an ch. Bu has ta lard an iki 

tanesi radyoterapi gormU~ hastalard1. Mollo~ed ~al1~~alar1n

~evre dokular1nda allerjik ve irriten reaksiyonlara rastlan

madi. 
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TARTI~MA 

Yilz protezi materyalleri i~in yapilan deneysel ~ali~~ 

malarda materyallerin fizik ozelliklerini belirtmede kulla

nilacak test metodu, fiziksel parametreler ve uygun bir yilz 

protezi materyalinde paremetrelerin hangi degerlere sahip 

olmas1 gerekt igi konusunda goriif birligi yokt ur. Cl 7, 24, 43) 

Ancak son y1llarda Abdellnabi, Castleberry, Dorsy, Fischer, 

Lewis, Moore ve Turner gibi arai;t 1r1c1lar mat eryal degerlen

dirmelerini ~ekme dayan1m1 (~.D) (tensile strenght ), uzama 

ytizdesi (U.Y) (Percent elongation), yilzey sertligi (Y.S) 

(Surface hardness) ve yirtilma direnci (tearre sistance) gi

bi mekanik parametre degerlerine gore yapm1~lard1r.(l,30,32, 

48) 

Bu ara~1r1c1lara ve bize gore de bir yUz protezi ma

teryalinde aranacak en onemli mekanik ozellikler saglaml1k, 

esneklik ve yumu9akl1kt1r. Cekme dayan1m1 degeri bir elasto

merin saglaml1k ol~ilsudilr ve uzama yilzdesi degeri ile bir

likte elastiklik ozelligini belirler. Yumu11akl1k ic;in ise en 

uygun parmetre elastomerler i~in ShoreA birimine gore belir

lenen yilzey sertligidir.(32) 

~ewis ve Castleberry 1980'de bu parametrelerin yilz 

protezleri i~in kabul edilebilir degerlerini belirlemi~ler

dir. (Tablo-9)(30) Bu degerle~ bize gore yUziln degi~ik bio

mekanik ozelliklere sahip bolgelerine ait de~erleri vermek-
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ten uzak olmakla beraber gene de yilz protezi materyallerinin 

genel ozelliklerinin belirlenmesinde referans olarak kulla

n1labilecek uygunluktad1r. 

Son 10 yila ait materyal c;:al1~malar1 silikon ve poli

yurethan elastomerleri olmak ilzere iki grup tizerinde yogun

la,maktadir. Ozelikle birer silikon elastomeri olan MDX-4 

4210 ve PDM (polydimethylsiloxone) ile poliyurethan elasto

merleri clan Epithane-III ve !PP (Isophoronepolyurethan) ABD 

ve fngiltere'li ara,t1r1c1lar1n ilgi rnerkezi haline gelmit 

ve Uzerlerinde 9efitli 9a11,malar yap1lm11t1r. 

Biz bu 9al11mada mekanik ozelliklerinin belirlenmesi

ne yonelik ~al11maya rastlayamad1g1m1z, yeni gelittirilmit 

bir silikon elastomeri clan mollomed ile, hakkinda degifik 

goru,ler ileri silrUlen bir palametin fizik ve mekanik ozel

liklerini deneysel ve uygulamal1 9al1tmalar ile belirlemeye 

c;:al1~ 1k. 

ca11,malar1m1z1n ilk bolilmilnti te,kil eden deneysel 

c;:al1~malarda mollomed ve palamete ait c;:ekme, dayan1m1, uzama 

ytizdesi ve yilzey sertligi degerleri ile MDX 4-4210, PDM si

loxan, Epithane III ve IPP'nin literati.fr degerleri tablo 9' 

da sunulmu~ur. Laney, MDX 4-4210'un 1978'e kadar geli~tiri

lebilmi~ en iyi yUz prot ezi mat eryali oldugunu soylemitt i r. 

(29) Turner ve Fischer 1984'cie yaptl.klar1 bir c;al11mada uy

gulay1cilar1n l 0 degi~ik mat eryal ic;inden en c;ok MDX 4-4210' 
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u tercih ettiklerini belirlemi,lerdir.(48) Aldellnabi ve 

Moore MDX 4-4210'u geli,tirilen en son silikon elastomeri 

olan PDM siloxan ile kar,ila~irmi,lar ve her iki elast·ome

rin de geliitirilen en iyi elastomer olduklarini soylemi'

lerdir. (l) Literatilr degerlerine gore Mollomed MDX 4-4210'a 

gore daha sagl~m ve daha elastik ozelliklere sahip bir elas

tomerdir. (Tablo-9) Yilzey sertligi degerinin diger elastomer

lerden daha ytiksek olmasi mollomed i~in bUyUk bir dezavan

t ajdir. Ancak ilretici firma bu dezavantajin (20-30 ShoreA) 

sertlik derecesinde yeni bir elastomer geli~tirmekle ortadan 

kald1r1ld1g1n1 belirtmi~tir.(27) Geli~tirilen en son silikon 

elastomeri olan PDM siloxan'a gore mollomed daha az ~ekme 

dayan1m1 degerine sahiptir. Buna kar,1l1k yilksek uzanma yuz

desi degeri ile PDM siloxandan daha fazla elast~k ozellik 

gostermektedir. PDM siloxanin ytizey sertligi degeri (21,15 

Shore A) diger elastomerlerin hepsinden daha uygun nitelik

tedir. 

Son 10 yil i9inde yukaridaki silikon elastomerlerin 

yaninda poliyurethan esasli iki yeni ilst protezi materyali 

geliftirilmiftir. Goldberg ve Gonzalez'in ilk geli~irilen 

epithane III ve Turner'in son geli~irilen IPP elastomerleri 

ile ilgili ~a11,ma sonu~lari tablo 9'da sunulmu~tur.(16,48) 

Bu degerlere gore IPP diger elastomelerin hepsinden daha 

yUksek 9ekme dayan1m1 degerine sahiptir. Buna kar~1l1k IPP; 

Mollomedden, PDM siloxandan ve epathane III'den daha du~Uk 

uzama yUzdesi degeri ile bu elastomerlerin hepsinden daha az 



50 

elastik ozellige sahiptir. Yilzey sertligi degeri molomedden 

daha dil~ilk olmas1na ragmen gene de kabul edilebilir s1n1rla-

rin ilzerindedir. Epithane III, palamed d1~1ndaki diger elas-

tomerlerin hepsinden daha az saglamliga sahip olmasina rag-

men yilksek uzama yilzdesi ve dil~ilk sertlik degeri ile dikkati 

9eken bir elastomerdir. Gonzalez Epithane III'iln mekanik 

ozelliklerinin polimerizasyon reaksiyonunun 9e9itli faktor-

lerden etkilenerek degi~tigini belirtmi~tir.(l 7) Goldberg bu 

degi9imin formUlle9tirilerek disipline edilebilmesi halinde 

degi9ik mekanik ozelliklere sahip dokulari taklit edebilen 

protetik 9al19malar1n ger9ekle~ebilecegini soylerni~tir.(16) 

Turner, IPP'nin epithane III'e gore daha 9ok yapisal karar-

liliga sahip oldugunu ve silikon elastomerlere alternatif 

olabilecek mekanik ozellikler gosterdigini bildirmi9tir.(48) 

Deneysel 9al1~malarda dikkatimizi 9eken bir ba~ka ko-

nu palametin silikon ve politirethan elastomerlerinin hepsin-

den daha yetersiz mekanik ozelliklere sahip oldugunun orta-

ya ~ikmas1 idi. Cantor 1969'da yapt1g1 bir ~ali~mada, pa

lametin diger PVC esasli materyallerden ve silastik 399'da 

daha iyi mekanik ozelliklere sahip oldugunu bildirmi~tir.(7) 

Rahn ve Boucher de bu gorilfil dogrulam1flard1r.(40) Bu goril~

ler 1970 1 11 y1llarda gelift,irilen silikon elastomerleri 

(silastik 382, silastik 399) ve PVC esasl1 polimerlerin kul-

lan1ld1g1 yillara rastlamaktadir ve palamet bu yillarda bu 

materyallere alternatif olarak geli~tirilrni~tir.(9) Son 10 

yilda sahip olduklar1 tisttin mekanik ozellikler dolayisi ile 

ilgiler yeni silikon elastomerleri ve politirethan elastomer-
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literatilr taramalarinda sadece 

rastlayabildik. 
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Nitekim biz son 10 y1la ait 

bir tane PVC 9al1~mas1na 

Is1 ya~land1rmas1 sonucu mollomedin 9ekme dayan1m1 ve 

uzama ytizdesi degerlerinde kti~ilk bir art19 gortildti. (~ekil2) 

Elde edilen bu sonu9 yap1mc1 firma taraf1ndan savunulan mol

lomedin tam polimerizasyona sahip bir elastomer oldugu goril-

9il ile bagda~mamaktadir.(27) Bize gore bu art19 mollomedin 

is1 kar91s1nda bozulmas1ndan {regretasyonl ~ck is1n1n kata

litik etkisi altinda ba~layan sekonder bir polimerizasyon 

reaksiyonu sonucu olmaktadir. cunku bazi polimerlerin yap1-

-s1nda zamana bagli olarak, isi, ultraviyole gibi etkenlerin 

tesiri altinda yava9 ve kli~Uk 9iddette polimerizasyon reak

siyonlar1n1n meydana geldigi bilinmektedir.(32) Cekme daya

n1m1 ve uzama ytizdesi degerlerinde~i art1~a kar91l1k sertlik 

degerinin ayni kalmasi bu goril,ilmtizil dogrulamaktadir. 

Palamet de 1s1 ya,land1rmas1 sonucu ~ekeme dayan1m1 

ve uzama ytizdesi degerlerinde dilfilf, buna karf1l1k yilzey 

sertligi degerinde de art1f olmuftur. Bu degifmeler bir po

limerin bozulmas1nda gorillebilen tipik degi§melerdir. Poli

merlerin bir etkenin veya etkenlerin belirli bir sure i~inde 

i~indeki etkileri kar~1s1nda zamana bagl1 olarak degi~en 

ya~lanma (agint) ozellikleri vardir.(32) Palametteki bu de

gi~me:er ya~lanma esnas1nda yap1s1ndaki crosslink baglar1n1n 

kopmas1, temel polimer zincirinin k1r1lmas1 ve yap1s1ndaki 
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plastizerin 1s1 etkisi altinda yap1dan uzakla~mas1 sonucu 

olabilir.(40) Koran, 1s1n1n elastomerlerin mekanik ozellik

leri ilzerindeki etkisini ara~1rd1g1 bir 9al1,mada PVC ve 

yumu,ak akriliklerin 1s1 degi9imlerinden a~1r1 derecede et

kilendigini bildirmi~tir.(24) Deneyler esnasinda 1s1nm1~ or
neklerin deforme olma derecesinde yumu~amalari 9eklindeki 

gozlemlerimiz ve hast alar1n sicakt a prot ezlerinin yumu.;ad1g1 

!ieklindeki ifadeleri de palamed i<;indeki plastizerin isi 

kar91s1nda aktifle9tigi VE migrasyonunu art1rd1g1 9eklindeki 

goru~leri dogrulamaktadir. 

Ozon ya9land1rmas1ndan her iki materyal de etkile~di. 

Bu etkilenme 

Dikkati ·~eken 

pal arnett e 

ba9ka bir 

mollomede nazaran daha fazla 1di. 

gerdirilmi9 orneklerindeki 

hususda her iki materyalin fazla 

sertlik degi9iminin daha fazla 

olmas1 idi. Bu ya9lanma farkl1l1g1 bize gore ozonla temas 

halinde clan yilzeyin artrn19 olmas1n1n meydana getirmi9 oldu

gu bir sonuc;tur. Palametin mollomede gore daha fazla etki

lenmesi gozenekli yap1s1ndan dolay1 ozonun daha derinlere 

nilfuz etmesi ve yap1s1ndaki plastizerlerin ozon etkisi al

t1nda par9alanmas1 sonucu plastifiyan ozelliklerinin azal

masi gibi iki f arkli sebept en kaynaklanmakt adir. Lit er at ilr 

taramasinda yuz protezi elastomerlerinin ozon kar~1s1ndaki 

tepkilerini degerlendiren bir ~ali~maya rastlamad1k. 

Ultraviyole ya~lanmas1ndan mollomed etkilenmedi. B~na 

kar91l1k palamet etkilendi ve sertligi artt1. Ultraviyole 
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radyasyonunun meydana getirdigi bozulma reaksiyonlar1 ultro-

viyole miktar1 ile polimerin yap1s1na bagli bir karakter 

gost erir. Ozellikle poli ilret han ve polimet ilmet akril ~ elas

t omerlerinin ultraviyole· 1f1n1n1 absorplama egilimlerinin 

f azla oldugu bilinmekt edir. ( 2) Fine el ast omerlerin ult ravi

yole t araf indan et kilendigini soylemi~ ir. (13) Craig, Koran, 

Turner tarafindan yapilan ~al19malarda degi9ik ytiz protezi 

elastomerleri tizerinde ultraviyole i91n1n1n etkisi ara9t1-

r1lm19t 1r~ Bu ~al19malarda umulanin aksine ozellikle silikon 

elastomerlerin renk ve makanik ozellikleri Uzerindeki ultra

viyole etkisinin klinik onem ta91mayacak kadar kU9tik s1n1r

lar i~inde kald1g1 sonucuna varm1~lard1r.(10,25,48) Ancak 

Turner 9al19mas1nda poli tiret han el ast omerlerini n ult ravi yo

leden a91r1 bir 9ekilde etkilendigini soylemi9tir.(48) Bizim 

deneysel ~al19mam1zda vard1g1m1z sonu~ da ayni yondedir. 

Analitik bir 'ekilde yapmaya ~al19t1g1m1z ya~landirma 

deneylerinde bir diger ilgin~ nokta da 1s1, ozon ve ultravi

yolenin renk ilzerinde makroskopik ol~iller i~inde etki yarat

mad1g1n1n gorillmesiydi. Elde edilen bu sonu~ hem elastomerin 

i~ yap1s1n1n hem de kullan1lan pigmentlerin bu il9 etkene 

kar~1 rezistan olmalar1 a91s1ndan degerlendirilmelidir. 

Craig, Koran ve Sweeney de yapt1klar1 ya~landirma deneyle

rinde kayda deger bir renk bozulmas1n1n meydana gelmedigini 

belirtmi9lerdir. (10,25,43) Bize gore invitro c;ali~malarla 

ac;iklanamayan renk degi~imi problerninin elasto~erlerin kir

lenme egilimleri ve kir diren~leri a<;1lar1ndan degerlendi-
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rilmesinde yarar vardir. 

Mollomedle ilgili laboratuvar uygulamalar1nda kar~1-

la~1lan en buyilk problemler renklendirme, tesviye ve polime

rizasyonla ilgiliydi. Olduk~a kivamli olarak sunulmu~ mollo

medin skala d1~1ndaki deri tonlar1n1n farkli renklerin ka

r1~ 1r1lmas1 ile homojen olarak elde edilmesi ~ok gU~ idi. 

Hambrok 1 da bir ~al1~rnas1nda mollomedde i~ renklendirme uygu

lamas1n1n ayn1 nedenlerden dolayi gil9lUgUnden yak1nm19t1r. 

(20) Tesviye s1ras1nda di§ hekimliginde kullanilan frezler

den ve sette bulunan frezlerden yararlan1lamam1~t1r. Bu yUz

den ilk uygulama 9al1~malar1nda tesviye safhasina b1rak1lan 

duzeltmeler yap1lamam1~t1r. Schmalz'da mollomed uygulamala

rinda yeterli tesviyenin yap1lamad1g1 ve yuzey dUzgilnlilgilnun 

bozuldugu gerek~esiyle mollerin kullan1lmas1n1n sak1ncal1 

oldugunu ve gerekli clan yerlerde bisttiril kullan1lmas1n1n 

gerektigini soylemi~tir.(42) Mollomed uygulamalarinda bir 

ba~ka problemde kendi yap1s1ndan farkl1 maddelerde baglant1 

kuramamas1yd1. Renklendirilmede kar~1la~1lan probleme ragmen 

mollomed silikon esasl1 yilz protezi materyalleri i9inde 

instrinsik olarak renklendirilmi~, ytizeyel renklendirilmeye 

uygun hale getirilmi~ ve renk sistemine sahip tek materyal

dir. (20) Tesviyede kar~1la~1lan gticltik ince di~li ~elik 

frezler kullan1larak bir ol~ilde giderilebilmi~tir. Buna rag

men mollomed ~a11,malar1nda dikkatli bir modelaj ve kal1pla

ma ~a11,mas1 ile tesviyeye duyulan i~iyac1 en aza indirmek

te btiyilk yarar oldu~u gBril~ilndeyiz. Schaff ve Fonseca bzel-
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likie yilz protezlerinin temas yilzeylerinin parlak ve pilrtiz

siiz olmas1 gerekt igini savunmu~lardir. (15, 41) Bu est et ik 

a91dan oldugu kadar hijyenik bir protezin gercekle~mesi a91-

s1ndan da onemli bir husustur. Hambrok'da protez dtizeltmele

rinde mol kullan1lmas1n1n protezi kirlenmeye daha milsait ha

le getirdigini ve optimal temizligi zorla.,-t1rd1g1n1 belirt 

mi~tir.(20) Yabanc1 maddelerle bir baglay1c1 ajan arac1l1g1 

ile baglant1 kurabilmesi biltiln silikonlar i9in ge9erli olan 

bir ozelliktir. 

Palemetle ilgili laboratuvar uygula~alarinda kar~1la

~1lan problemler genellikle polimerizasyon ve tesviye i~lem

leri ile ilgiliydi. Polimerizasyon i~lemleri sonucunda bir 

protezin daha buytik boyutlarda elde edilmesi iki protezden 

monomer kokusunun al1nmas1 ve bir protezde gortilen a~1r1 po

rozite bizde palametin polimerizasyon i'leminin hassasl1g1n

dan cok, sahip oldugu kimyasal yap1 ile tam bir polimerizas

yon reaksiyonu olu~t uramad1g1 kanaat ini dogurmu9t ur. Nit ekim 

deneysel ~al19malar i~in haz1rlanacak orneklerin polimeri

zasyon probleminden dolay1 tic kez tekrarlanarak elde edile

bilmesi de bu kanaatimizi peki~tirmiftir. 

Boucher palametin polimerizasyon esnasinda %1.0'luk 

hacim geni~lemesi gosterdigini belirtmi~ ve palametin kirm1-

z1 sert akrilik tozlari ile beraber kullan1labilecegini soy

lemi~tir. ( 40) Keskin ve bzdemir bu ~ekilde yapt1klar1 pala

met uygulamalarindan ba~ar1l1 sonuclar alm1~lard1r.(23) Bi-
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zirn ·bu tilr uygulamalarda dikkatimizi 9eken ~ey daha az poli-

merizasyon problemleri ile kar~1la~1lmas1 ve protezlerin da-

ha iyi boyut sal st abilit eye sahip olmalar1 idi. Labor at uvar 

uygulamasinda renklendirme i~lemi 9ok basit ve ba9ar1l1 bir 

~ekilde yapilabilmi~tir. Bu kolaylik palamet polimerinin de-

gi~ik renk tonlarinda toz halinde sunulmu~ olmas1ndan gel-

mekt edir. 

Klinikte molomed uygulamalar1n1n 9evre dokularla 9ok 

iyi bir uyum i9inde olduklar1n1 gordUk. Mollomedin bu uyum 

ozelligi yUksek 9ekme dayan1m1 ve esneklik ozelligini ve ke-

narlarin istenilen incelikte hazirlanabilmesinden geliyordu. 

Ba~ar1l1 bir protez icin 9evre dokularla olan uyum onernli 

bir ozellikt ir. Ozel likle ameliyat la ya da radyot era pi i le 

irritasyonlara a~1r1 duyarla hale gelmi~ 9evre dokular i9in 

bu 9ok onemlidir.(36,44) Mollomed uygulamalarinda makrosko-

pik olarak tesviye yap1lmam1~ ytizeylerde herhangi bir irri-

tasyona yada iltihaba neden olmayacak kadar dilzgtinlilk ve yu-

mu~aklik saglanabilmii;;t ir. Nit ekim 1 , S yll sonra ya pt igimiz 

gozlemlerde molomed uygulamalarinin hi9 birinde bu tilr olay-

larla kar~1la~madik. Hambrog ve Schmalz ozellikle kenar ki-

simlarda mollerde yapilmaya 9a11,1lan dilzeltmelerin yilzey 
f 

dilzgtinlilgilnil bozacag1 ve irritasyonlara neden olacag1n1 be-

lirtmi~lerdir. (42) 

Palamedin ~evre dokular1 ile uyumu yetersizdi. Goze-

nekli yap1s1 ince k1simlar1n daha sert ve c·:.i~uP< esneklige 
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sahi'p ol u~u ve yet erli incelikt e haz1rlanamamas1 bu yet er

si zlige neden olmu~ur. Palamet uygulamalarinin ~evre doku

lar ile t emast a ol an kis1mlar1 zamanla daha uyumsuz bir hale 

gelmi~, bir y1l sonra ise art1k protezlerin kullanilabilmesi 

milmkiln olmam1~t1r. Uyumsuzluk alt1nc1 aydan itibaren ~evre 

dokularda irritasyonlara neden olmaya ba~lam1~, ayr1ca poroz 

yapidan dolay1 vilcut salg1lar1ndan etkilenmi~, renk degi~ik

ligi ve koku~ma ba~lami~tir. Gonzalez plastizerli PVC ve me

t i lmet akril at 1 ari.n al ler jik reaksiyonl ar maydana get i rdi gi ni 

soylemi~tir.(19) Berkan'da yapti.gi. invitro c;al1~malarda pa

lamedin ant igenik akt i vit esinin oldugunu soylemi~t ir. ( 5 l 

Hastalarin protezlerini kabullenmelerinden en c;ok 

dikkat ettikleri ozellikler yumu9akl1k, esneklik, c;evre do

kularla uyum ve iyi bir tutuculuk idi. ~al1~malar1m1zda has

talar mollomed uygulamalarini daha kolay ve ic;ten benimsedi

ler. 

Protezlerin renklendirilmelerinin her iki a~amas1nda 

da palamed uygulamalar1nda daha btiyilk kolayl1k ve ·ba~ar1 

saglandi. Ozellikle yilzeyel boyamada uygulanan renklerin pa

lamed tarafindan emilerek bir renk tabakas1 meydana getirme

den daha kolay bir ~ekilde kabul edilmesi protezin estetik 

ba~arisi a~1s1ndan onemli bir avantajdir. Bulbulian ve Tur

faner PVC'lerin ve metil metakrilatlarin pigmentlerle ~ok 

kolay ba~da~di.klarini soylemi~lerdir.(6,46) ilk uygulamada 

saglanilan bu renk uygunluOu silikonlara uygulanan yilzeyel 
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,boyamalara nazaran daha kal1c1 idi. Gonzalez silikonlara yti-

zeyel boyama uygulamas1nin yap1lamayacag1n1 ileri stirmti~ttir. 

(19) Mollomed yap1mc1 firma tarafindan yilzeyel boyama yapi

labilecek bir materyal olarak sunulmuftur.(27) Biz mollomed 

9al1~malar1nda yilzeyel boyamada belirli bir oranda ba~ar1l1 

olabildik. Ancak yilzeyel boyama ile elde edilen renk.uygun

lugu kal1c1 olmadi. Gtinilmtizde silikonlar1n ytiz protezi uygu

lamalarina yonelik problemlerin ba~1nda boyama ve renk uy

gunlugunun saglanmas1 gelmektedir. LiteratUr ara9t1rmalar1n

da 9imdiye kadar geli~tirilen silikon elastomerlerin hi9 bi

risinin renk sistemlerine sahip olmad1g1n1 gorduk. Hanson, 

Abdellnabi ve Moore gibi ara9t1r1c1lar henUz son geli9tiri

len silikon elastomerleri olan MDX 4-4210 ve PDM siloxsanin 

renklendirilmesi tizerinde 9al19malar1n1 ytirut mekt edirler. 

(1, 21,32) Daha onceki y1llarda kullan1lan silastik 382, 399 

gibi silikonlarin renklendirilmeleri konusunda Barnhard, 

Tashma, Quelette gibi ara9t 1r1c1l ar 9ok degi~ik bi rt ak im 

yontemler teklif etmi~lerdir.(3,39,45) Bu a91dan mollomed 

yilzeyel boyama yetersizligine ragmen renklendirmede mevcut 

silikon elastomerleri i~inde klinik uygulamaya en uygun 

elastomer olarak kabul edilebilir. 

Molomed 9al1~malar1nda daha iyi bir renk uyumu sagla

yabilmek amaci ile ytizeyel boyama sonras1 uygulad1g1m1z koz

met iklerden ba1ar1l1 sonu9lar ald1k. Mollomedin dUzgUn yUzey 

yapis1 ile kozmetiklerin uygulanmas1na ve temizlenrresine el

verifli bir materyal oldugunu ·gordtik. Hambrog 'da mollomedin 
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renk uygunlugunu saglamak i9in son a,amada makyaj malzemele

rinden yararland1g1n1 ve ba§ar1l1 sonu9lar ald1g1n1 bildir

mi/it ir. ( 20) Cant or mecbur kal1nmad1k9a ytiz prot ezlerinde yil

zeyel boyama ve kozmetik madde uygulamalar1n1n yap1lmamas1 

gerektigini, bu tiir uygulamalarin materyalin gerekli 1/i1k 

absoplamas1n1 engelledigini ve met amerizm olayina neden ol

dugunu savunmu~ ur. ( 7) Bu gorillie t eorik ol arak k at ilmamak 

milmkiln degildir. Ne var ki arzu edilen biltiln renk karakter

lerinin i9 boyamada verilmesini saglayabilecek bir renklen

dirme sistemi henilz ger9ekle9tirilebilmi~ degildir. Bunun 

i9in biz uygularnada yilzeyel boyamadan ka91n1lamayacag1 goru

~undeyiz ve ozellikle silikon uygulamalar1nda rr.akyaj1n koz

met ik uzmanlar1n1n yard1m1 ile rutin bir uygulama haline 

gelmesinde yarar oldugu goril,ilndeyiz. 

Fine ve arkada1ilar1 bir y1ldan fazla renk stabilite

sine sahip bir maddenin raper edilemedigini soylemi~lerdir. 

(13) Craig ve Koran yapt1klar1 bir invitro 9al11imada 1s1 ve 

ultroviyolenin renk tizerinde yok denecek kadar dti~uk etkile

ri oldugunu soylemi~lerdir.(10,25) Bizim yapt1g1m1z invitro 

~al19malarda ayni 9ekilde sonuclanm1~t1r. Deneysel ~al1~ma

lardaki bu sonuca kar~1l1k yapt1g1m1z klinik uygulamalara 

ili,kin gozlemlerde her iki materyalde de renk degi~imi ol

dugunu gozlemledik. Deneysel ~a11,malar ile klinik uygulama

lardan elde edilen bu iki zit sonu9 bize gore renk degi~imi

nin kirlenme ile olan ili~kisi ile a~1klanabilir. Nitekim 

Craig, Koran ve Yu yapt1klar1 invitro ~ali~malarda renk de-



60 

gi~iminin yanl1z atmosfer ~artlari ile ilgili olmad1g1n1. 

ayn1 zamanda kirlenme egilimi, kirin kimyas1, plastizar var

l1g1, katk1 maddelerinin yap1s1 ve oran1 qibi faktorle de 

ilifkili olabilecegini belirtmi~lerdir.(10,26,50) Klinik ~a-

11,malarda palametin kirlenme egiliminin ve kir direncinin 

~ok yilksek oldugunu gordilk. Palametin bu ozelligi molomedden 

daha ba~ar1l1 bir renklendirme yap1lmas1na ragmen daha k1sa 

silrede renk degi~imi problemini dogurdu. Palamet uygulamala

r1nda gozlenen bu durum bizce klinik uygulama a~1s1ndan 

Craig, Koran ve Yu'nun goril~lerinin dogrulanmasi anlam1na 

gelmektedir. Kirl~nme egilimin~n ve kir direncinin yilksek 

olu~u palamette kotmetik uygulamalardan yararlanma ~ans1n1 

da ort adan kald1rd1. 

Klinik gozlemlerde 1,5 yil sonunda mollomed uygulama

lar1n1n boyutsal stabilitelerinin ve orjinal formlar1n1 ko

ruduklar1n1 gozledik. Bu silre ~imdiye kadar denenmi~ yiiz 

protezi materyalleri i~inde en uzun kullanma silresidir. Gon

zalez silikonlarin ortalama kullanim silrelerinin bir yil ol

dugunu soylemiftir.(19) Rahn ve Boucher silastik 382 1 nin ye

di ay, palametin alt1, oniki aylik kullanim stireleri oldugu

nu bildirmi,lerdir. Son geliftirilen silikon elastomerleri 

MDX 4-4210 ve PDM siloxana ait kullanim silreleri hakkinda 

literatilrde herhangi bir bilgiye rastlanmami~ir.(32) Bir 

poli ilret han el a st omeri olan epit hane I II' tin i se en f azl a 

dokuz aylik kullanim sliresi oldugu bildirilmi~ir.(18) 
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ili~kin gozlemlerimiz litera

gost ermekt edir. Alt .1nc1 aydan 

itibaren ince kenar kisimlardan masif kisimlara dogru geli

~en bir deformasyon ve boyutsal degi~me gozlenmi~tir. Bir 

y1ll1k kullanma stiresi sonunda ise palamet uygulamalar1n1n 

art1k kullan1lamayacak kadar deformasyona ve renk degi~imine 

ugrad1klar1 gozlendi. 
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SONU~ 

Yiiz protezi materyalerine ili~kin 9al1~malar1n amac1 

yilz dokular1n1 biomekanik davran1~lar ve gorilmil9 ozellikleri 

a9l.s1ndan taklid edebilen materyal ya da materyalleri 

geli~tirebi lmek tir. Bu amacin ger9ek le~e bi lmesi oncelik le 

yilz dokular in in biomekanik davran1~ ozellik ler i i le i lgi li 

fiziksel parametre degerlerinin belirlenmesine bagl1d1r. 

Li teratlirde henliz bu konudaki ihtiyaca cevap verebilecek 

yeterlilikte bir ~al1~ma yoktur. 

Yapilan deneysel ~al1~malarda yliz protezleri i~in 

yeni geli~tiri len ve bir si lik on e las tromeri o lan mollome

din, plastizer i laveli me ti 1 metak ri lat es as 11 pa lame t 'e 

gore daha listlin mekanik ozellik lere sahi p oldugu ortaya 

91kt1. Mollomedin son on y1l i9inde geli~tirilmi~ olan MDX 

4-4210, PDM siloxan (Polydimethyl siloxan~, Epithane III, ve 

iPP (Isophorone polyurethane) elastomerlerine ait litera

tiir degerleri ile yap1lan kiyaslamasinda bunlar kar~1s1nda 

yeterli mekanik degerlere sahip oldugu gorilldil. 

Her iki elastomerde yap1lan ya~land1rma deneylerinde 

is1, ultraviyole ve ozon faktorlerinden en 9ok ozon tarafin

dan etkilendi Bir ba~ka ifade ile yapilan ya~landirma 

deneyleri bize ozonun polimerlerin bozulmas1nda c;ok aktif 

bir role sahip oldugunu gosterdi. 
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Diger ilginc; bir sonu9ta elastomerlerin renk karak

terlerinin yapilan ya~landirma deneylerinden etkilenmemesi 

idi. Bu ac;ida~ literattirdeki renk degi~imi probleminin, 

kirlenme egilimi, kirin kimyas1 gibi faktorlerin ac;1s1ndan 

irdelenmesi gerektigini savunan ara~t1r1c1lar1n gorti~lerini 

payla~iyoruz. 

Laboratuvar uygulamalari a91s1ndan her iki materyalde 

basit ve kolay iqlenme ozelliklerine sahiptiler. 

Palamet 'in dogal gorUni.i9ilne ragmen c;evre dokularla . 

olan yetersiz uyumu nedeni ile, protezini yeniletme imkan1na 

sahip olamayan, uzun sure radyoterapi gormi.i~ ya da yara 

iyile9mesi tam saglanamami~ hastalarda tercih edilmemesi 

gerektigi dU~lincesindeyiz. 

Yilz protezi uygulamalarinda en bilytik problemlerden 

birisi kullanim silrelerinin k1sal1g1d1r. Klinik gozlemlerde 

mollomedden yap1lm1~ protezlerin 18 ayl1k kullanma silresi 

ic;:inde mekanik ozelliklerini ve boyutsal kararl1l1klar1n1 

koruyabilmi~ olmalar1 bu problemin hafifletilmesi yolunda 

sevindirici bir a,amad1r. 

Butiln silikon elastomerlerinde oldugu gibi mollomed

de de en buytik porblem renklendirme ve renk uygunlugunun 

saglanabilmesi idi. Mollor..edin renklendirilmi~ ve yi.izeysel 

boyamaya uygun bir ~ekilde haz1rlanm1~ olmas1 di~er silikon 
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silikon elastomerlerine gore bilyilk bir avantajdir. Buna 

ragmen yeterli bir renklendirme i9in prepolimerize molleme

din daha kolay kar1~abilecek k1vamda ve yap1ya instrinsik 

olarak kar1~t1r1labilecek silikonbazl1 boya konsantrelerinin 

haz1rlanmas1 gerektigine inan1yoruz. 

Silikon uygulamalar1n1n avantajlar1 yaninda bir 

diger yetersizligide ayn1 proteze dokular1n degi~ik biomeka-

nik degerlerini 

a~ id an k a talizor 

yansitabilme imkan1n1n olmay1~1d1r. Bu 

oranina gore degi~ik mekanik ozellikler 

gosterebilen poliurethan elastomerleri uzerinde yapilan 

~ali~malar bilyilk onem ta~1maktad1r. 



OZET 

Yilz protezleri ya.p1m1nda kullanilmak ilzere 

geli~tirilmi11 yeni bir silikon elastomeri olan mollomed 

ile, yumu~ak metylmetakrilat esasli palametin fiziksel 

ozellikleri ara~t1r1ld1. 

Bu ozelliklere ili~kin c;e~itli problemler 

deneysel ve uygulamal1 c;ali~malarla analitik bir ~ekilde 

ayd1nlat1lmaya c;al1~1ld1. 

65 



66 

~ekil-1: Deneysel ~al1~malarda kullan1lan ornek. 

YUK (gr) Sekil-2: Palametin normal ve ya~

land1r1lm1~ orneklerin'.n 

kars1la~t1rmal1 Gekme

uzama grafikleri. 
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Sekil-7: ~ollomedin normal ve ya~land1r1l~1~ orneklerinin 
kar~1last1rmal1 9ekme.yukU-uzama grafikleri. 
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TABLD-1 

Vaka Protokol Protez 
No No Adi Soyad1 Vai; Cinsiyet Meslek Ti pi Materyel 

1 14044 Selehattin Akbal1k 35 Er.kek A!i!;l Kulak Mollomed 
2 9231 Bedri yuzuak 53 Erkek eofor Kulak Palamet 
3 10802 Husniye V1lmaz 35 Kad1n Ev Han. Orbital Palamet 
4 21867 Muharrem Aydin 55 Erkek i!ic;i Orbital Palamet 
5 13868 Ismail Uysal 5? Erkek Emekli Orbital Palamet 
6 8156 Cemile Gokti.irk 52 Kad1n Ev Hen. Orbital Palamet 
? 20147 Zekiye Venidogan 46 Kad1n Ev Han. Orbital Mal lamed 
8 21698 Osman Tugrur;ebi 63 Erkek Emekli Orbital Mollomed 
9 18163 Recep K1z1ltepe 72 Erkek Emekli Bu run Palamet 

10 24160 Recep K1z1ltepe 72 Erkek Emekli Bu run Mollomed 
11 11115 Habibe Co9kun 65 Ka din Ev Hen. Bu run Mollomed 
12 12667 Gulsun Tepeden 65 Kad1n Ev Han. Bu run Mollomed 
13 10827 Mehmet Us ta 51 Erkek ~ift~i Bu run Palomet 

TPBL0-2: Palametin normal ve 151 ya~land1rmas1 sonucu ~ekme dayan1m1 
ve uzama yuzdesi degerleri. 

Normal 
~.D.(kg/cm ) U.V. ) 
3,5 380 
3,5 :370 
5,0 450 
4,0 400 
4 0 400 
x=3,8 x=400 

(54 psi) 
x=3,0 

(42 psi) 

350 
320 
300 
310 
320 
X=320 

TABL0-3: Mollomedin normal ve 1s1 ya9land1rmas1nda ~ekme dayan1m1 ve 
uzama yuzdesi degerleri. 

Normal 
Q.D. (kg/er?) 
29,1 
30,0 
27,0 
31,5 
28,0 

u.v.(%) 
1030 
1050 

920 
1200 

950 
x=29,1 

(414 psi) 
x=1030 

y.D.(kg/cm~) 
30,0 
30,6 
31, 0 
31,5 
30 0 

x=30,6 
(435,2 psi) 

u.v.(%) 
1120 
1050 

970 
1200 

940 
x=1056 
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TABLD-4: Palamet ve Mollomed1n normal ve is1 ye~land1rmas1 sonucundaki 
sertlik degerleri(ShoreA). 

Palamet 
43 
44 
44 
45 
44 

x=44,2s 
S= 0,96 

Normal 

Mollomed 
43 
43 
41 
41 
42 

S= 1,15 

Palamet 
46 
45 
48 . 
48 
47 

x=46,75 
S= 1,50 

Mollomed 
43 
41 
41 
42 
42 

x=41,75 
6= 0,96 

TABL0-5: Palamet ve Mollomedin normal ve is1 ya~land1rmas1 sonucu 
sertlik degerlerinin "e9itlendirilmi~ dizide t testi" 
sonui;lar1. 

x s T p 
Palamet 2,5 1, 0 5,00 p 0,001 
Mollomed 0,25 1,26 0,39 A.D 

TABL0-6: Palametin ozon ya9land1r1lmas1ndaki sertlik degerleri ve 
e9lendirilmi~ dizide t testine gore k1yas sonu~lar1. 

Normal 
4 3 
44 
45 
45 
44 

Nor.- 1/1ozon 
1/1ozon-2/1czon 
2/1ozon-4/1ozon 

Ozon1/1 
44 
47 
48 
48 
48 

x 
2,8 
3 

11,7 

Ozon2/1 
49 
49 
51 
50 
51 

s 
1, 1 
1,09 
1,98 

Ozon4/1 
57 
62 
65 
63 
62 

T 
5,69 
6,74 

15,63 

TABL0-7: Mcllomed czon yaeland1rmas1 sertlik degerleri 
zide t testine gHre k1yes sonui;lar1. 

Normal 
41 
43 
41 
43 
42 

Normal-1/1ozon 
1/1ozon-2/1ozon 
2/1ozon-4/1ozon 

1/1ozon 
44 
46 
46 
45 
45 

x 
3 I 2 
0,2 
1,62 

2/1ozon 4/1ozon 
46 47 
46 47 
45 48 
44 48 
46 47 

s T 
1,48 4,83 
1,30 0,34 
1,85 2,47 

p 
p 0,001 
p 0,001 
p 0,001 

ve e~lendir1lm1v 

p 
p 0,001 
A.O. 
p 0,05 

d: 



ABL0-8: Palamet ve Mollomedin ultraviyole ye~land1rma tincesi ve son
ras1 sertlik degerlerinin e~lendirilmi~ dizide t testi ile 
kiyaslanmas1. 

Palamet Mollomed 
Normal Ya9l1 Normal va,11 
43 4? 43 43 
44 48 43 42 
44 48 - 41 42 
45 48 41 43 
45 48 42 43 

)( s T p 

elamet 3,8 1,09 7,79 p 0,001 
ollcmed 0,6 1 ! 1 1,22 A.D. 

ABL0-9: Pelamet, Mollomed ve son 10 y1l i;inde yeni geli~tirilen 
yuz prctezi materyallerine ait ortalama ~ekme dayan1m1, 
uzama yuzdesi ve yuzey sertligi degerleri. 

ateryalin t;ekme Uzame YUzey 
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dl Dayan1m1(psi) Vuzdesi(%) SertliQi(Shcret) 
ollomed 414 1030 42 
alamet 54 400 44,25 
DX 4-4210 369,8 410 25,7 
DM Siloxan 673,3 959,8 21, 15 
Pp 696 595 31 
:iithane III 200 680 10 
abul Edilebilir 
eQerler 1000-2000 400-1000 25-35 



RESiM 1: Pala~et, monomer, polimer ve renk 
skalas1. 

RESIM 2: Mollo~ed Seti. 
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REStM 3: Deneysel ~al1~malarda kullan1lan 
palamet ve ~ollo~ed brne~leri. 

RESfM 4: Cekme-~za~a de~eyle
ri i~i;. kullan1la~ 

instron. 

RESiM 5: Sertlik deneylerinde 
kullanilan AR ShoreA 



RESiM 6: Ozon ya$land1r~as1 
i~in kurulan je~ey 
si st erni . 

RESiM 7· Ultrav1~ole yas:a~
d1r1l~aE:~~a k~~la

n1lan fedeometre. 
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RESIM 8: Mollomed setinden ~i
kan a~1nd1r1c1 mbller. 



ESI~ 10: Pala'Tleo: ylizeyel boyama 
ic;in re'."!.\( sistemi. 
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RE.Si"! 9: Mollomed a~rnd1rma
s1nda kullan1lan 9e
lik frezler. 

RESI'~ :1: ~bllo'.':'!€'d yuzeyel ooyalan ve incelt icisi. 
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RESIM 12: Kulak defekti (Vaka 2) RES IM 14: Kulak prct: ezi pal amett en. 
Uygul and1kt an hemen sonr a 

RES±.,~ l 3: K-..ila1< prot ezi ark adan gori.fri~. 



RESi~1 15: Kulak protezi bir y1l 
sonra. 
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RESi11.116: Kula'< protezi yuzeyel bo
yamadan sonra. 

RESiM 1 7: Kula1< prtt ezi bir y1l so:-irc~<i hali. 



RESIM 18: Palamet kulak arkadan. 

RE.SIM 19: Kulak defekti. (Val<a 1) 
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RESI~ 20:Ayru. ~efekt. Cerrahi mU
dahale ile protetik uy
gi.ll a."T.ay a h az ir l an.in.~ 
hali. 
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RESIM 21 : Mollomed kulak . RP.Si~ 22: ~1ollomed kulak arkadan. 

RES IM 23: Mol lo."':'\ed det ay . 



RESIM 24: Burun defekt .(Vaka 12) 

RESIM 25: Burun defel<ti yandan. 

RESIM 26: Burun prot ezi mollomedden. 
(Ilk uyqdarna) 
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RESiM 27: Burun protezi, 1, 5 yil 
sonra. 

RESiM 28: Yanda!1, 1 ,5 y1l sonra. 

RE.SIM 29: Burun prtt ezi altt an. 



RES:i:M 32: :&irun protezi palamet 1 y1l 
sonra. 

RESIM 31: Burun defekti. (Vaka 9) 
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RESIM 30: Burun prot ezi mollomed yandan. 



RES IM 34: Bu run prot ezi pala:'Tlet 
1 y1l sonra. 
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RESIM 33: Burun protezi palamet, l yil 
sonra. 

RESIM 35: B.1run protezi palamet 
1 yil sonra. 



Resim 37: Burun prctezi mollomed 
1,5 yil sonra, yandan. 
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RESi!i4 36: Aurun prct ezi mollomed, 1 , 5 
y1l sonra. 

RE.SIM 38: Burun mollomed detay. 



RESIM 40: Burun defekti. (Vaka 11) 

RESIM 41 : Cilt det ay • 
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RESiM 39: Burun protezi mollomed 1, 5 yil 
sonra, ic; det ay. 



RF..SIM 43: Burun prot ezi, mollorned 
l,5 yi.l sonra. 
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RESit.1 42: Burun prot ezi mollomed, ilk 
uygul crnada • 

RESIM 44: Burun protezi. mollomed 
yandan, l, S yil sonra. 
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RES IM 45: Burun prot ezi , mollomed, det ay. 

RESIM 46: Burun prd:. ezi , mollomed ic; 
detay. 

RE.SIM 4 7: s:;Qz prot.ezi. (Vaka 5) Uygularnadan hemen 
sonra. 



• 

RESIM 51: .<::J6z protezi, palamet , 
uygulamadan henen 
sonra. 
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RESIM 48: GOz defekti. (Vaka 6) 

RESiM SO: GOz prot ezi palamet 1 , 5 
yil sonra • 
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RESIM 51 : Q)z prot ezi , 1 , 5 y1l sonra, det ay. 

RESIM 52: GOz prot ezi uygula.'Tladan once, det ay. 
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