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ÖZET 

Kara, E.Y. (2007). Dental İmplantlarda İmmediat Yükleme. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Protetik Tedavi A.B.D. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

 

Bu çalışmada immediat yükleme konusunda yayınlanmış literatürler seçilmiş ve gözden 

geçirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler tartışılmış ve özetlenmiştir. İmmediat 

yükleme protokolünün avantaj ve dezavantajları ve immediat yükleme protokolünün 

başarısını etkilemesi muhtemel faktörler analiz edilmiş ve tartışılmıştır. 

Diş hekimliğinde implant uygulamaları, titanyumun biyolojik özelliklerinin 

keşfedilmesiyle başarılı sonuçlara ulaşmaya başlamıştır. Orijinal tedavi protokolünde 

implantlar osteointegrasyondan emin olmak için 3-6 aylık iyileşme periyodundan sonra 

yüklenmekteydi. Bununla birlikte bekleme süresiyle ilgili konforsuzluk ve sıkıntılar 

hastaların ve klinisyenlerin bu protokole karşı çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle 

implanttın yerleştirilmesinden hemen sonra yüklemenin gerçekleştirilmesi denenmiş ve 

klinisyenler arasında popülerlik kazanmıştır. Tedavi süresini kısaltma ve hastanın 

konforunu arttırma eğilimiyle, implantların immediat yüklenmesi protokolü alternatif 

bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. 

İmmediat yükleme protokolüyle ilgili çalışmaların çoğunda geleneksel iki aşamalı 

protokol ile karşılaştırıldığında benzer başarı oranları rapor edilmiştir. Bununla birlikte 

bu bulgular geleneksel iki aşamalı protokolün gereksiz olduğunu göstermemektedir. Her 

iki yaklaşım içinde uygun endikasyonu belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: dental implant, immediat yükleme, osteointegrasyon.  
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ABSTRACT 

Kara, E.Y. (2007). Immediat Loading in Implant Dentistry. İstanbul University, 

Institute of Health Science, Department of Prosthodontics. Master’s  Thesis. İstanbul. 

Literature published about immediate loading of dental implants has been selected and 

reviewed in this study. Findings from these studies were discussed and summarized. 

The advantages and disadvantages of immediate loading and factors that may influence 

the succes of immediate loading were analyzed and discussed. 

Implant dentistry has become successful with the discovery of the biological features of 

titanium. In the original two stage protocol, implants were loaded after 3-6 months 

healing period to ensure osseointegration. However, the discomfort and anxiety 

associated with waiting period remains a challenge to patients and clinicians. Hence, 

loading implant right after placement was attempted and has gained popularity among 

clinicians. With the trend of shortening treatment time and increasing patient comfort, 

immediate loading implants has emerged as an alternate approach. 

The majority of immediate implant loading studies reported similar success rates when 

compared to traditional 2-stage approach. Nonetheless these findings do not display that 

a traditional 2-stage approach is no longer necessary. Future studies are needed to 

identify the appropriate indications for both approach. 

 

Key Words: dental implant, immediate loading, osseointegration  

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Diş hekimliğinde implant uygulamaları, titanyumun biyolojik özelliklerinin 

keşfedilmesiyle başarılı sonuçlara ulaşmaya başlamıştır. Brenamark`ın ortaya attığı iki 

cerrahi aşama gerektiren orijinal tedavi protokolünde implantlar üzerine yükleme 

yapılmaksızın üst çenede 6 ay alt çenede ise 3 aylık bir bekleme süresi gerekli 

görülmekteydi. Bu tedavi protokolü uzun süren bekleme süresi ve birkaç cerrahi aşama 

gerektirmesinden dolayı hastalarda sıkıntı, memnuniyetsizlik ve güvensizlik 

yaratmaktaydı. Brenamark`ın ortaya attığı bu protokol son yıllarda birçok araştırmacı 

tarafından kısaltılmaya ve modifiye edilmeye çalışılmaktadır. İmmediat yükleme teorik 

olarak implant uygulamalarının ana amacı ve son noktasıdır. Bu sebeplerden dolayı 

implantın yerleştirilmesinden hemen sonra yüklemenin gerçekleştirilmesi klinisyenler 

arasında popülerlik kazanmaktadır. Bütün bu gelişmelere rağmen literatürde immediat 

yükleme konusunda belli başlı konular dışında geniş kabul görmüş bir prosedür 

bulunmamaktadır ve halen cevaplanmamış birçok soru vardır. 

Bu çalışmada immediat yükleme konusunda yayınlanmış literatürler gözden 

geçirilecek ve analiz edilecektir. Tedavi protokolünü etkilemesi muhtemel faktörler 

bilimsel dayanaklar göz önünde tutularak tartışılacaktır. İmmediat yükleme konusunda 

uygulanan farklı protokoller analiz edilerek başarı oranları karşılaştırılacaktır. 

Total ve parsiyel edante ağızlarda ve tek diş eksikliklerinde, alt ve üst çenenin 

farklı bölgelerine yerleştirilen implantlarda uygulanan immediat yükleme protokolü 

incelenerek elde edilen başarı oranları karşılaştırılacaktır. 

Dental implantlarda immediat yükleme protokolü hakkında bilgi verilecek ve bu 

konuda yapılmış çalışmalar çeşitli kaynaklar eşliğinde sunulacaktır 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.DENTAL İMPLANTOJİYLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 

 

Diş hekimliğinde implant uygulamaları titanyumun biyolojik özelliklerinin 

keşfedilmesiyle başarılı sonuçlara ulaşmaya başlamıştır. Branemark’ ın 1977 yılında 

osteointegrasyonu “canlı kemik ile implant arasındaki ışın mikroskobu seviyesinde 

direkt temas” olarak tanımlamasıyla implant uygulamaları oral rehabilitasyon 

yöntemleri arasına girmiştir. Yine Branemark konvansiyonel iki aşamalı cerrahi 

prosedür içeren (kapalı iyileşme) protokolü tanımlamıştır. Branemark tarafından 

tanıtılan bu iki cerrahi aşama gerektiren prosedürün amacı bazı ön koşullardan oluşan 

bir protokol ile osteointegrasyonu sağlamaktır. Bu ön koşullar (Branemark ve ark. 

1977), 

1-İmplanttı krestal kemiğin altına yerleştirmek  

2-İmplanttın etrafındaki yumuşak doku ile implanttın primer olarak 

kapatılmasını ve bunun devamını sağlamak (3–6 ay süresince) .  

3-İmplanttın üzerine ve çevresine herhangi bir yük gelmesini önlemektir. 

Bu protokole göre osteointegrasyonun gerçekleşebilmesi için kemik içine 

yerleştirilen dental implantların üst çenede 6 ay alt çenede ise 3 ay implantlar üzerine 

herhangi bir yükleme yapılmadan beklenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Branemark, implanttın kemik içine gömülmesini ve yumuşak doku ile 

kapatılmasını gerektiren bu protokoldeki ana amacı: 

1-Bakteriyel enflamasyon riskini minimize etmek 

2-Oral epitelyumun implant gövdesi etrafına migrasyonunu önlemek  

3-İmplanttın etrafındaki kemik remodelingi sırasında implanttın üzerine yük 

gelmesini önlemek olarak açıklamıştır. 

Branemark erken dönem kemik remodelingi sırasında implant üzerine 

gelebilecek fonksiyonel kuvvetlerin implanttın mikro hareketine sebep olacağını ve 

osteointegrasyonun gerçekleşmesi üzerine negatif etki yapacağını belirtmiştir. 

Araştırmacılar oluşabilecek bu mikro hareketlerin, implant ile kemik yüzeyi arasında 
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fibröz doku oluşumuna neden olacağını, bununda implanttın kaybıyla sonuçlanacağını 

söylemiştir (Branemark ve ark. 1977). Yapılan araştırmalarda, bu protokolün 

uygulandığı implantlarda başarı oranı oldukça yüksek bulunmuş ve uygun endikasyonda 

osteointegrasyonu garanti altına aldığı için kabul gören ve tercih edilen bir protokol 

olmuştur (Adell ve ark. 1981, Van Steenberghe ve ark. 1990). Branemark’ ın 

tanımladığı konvansiyonel protokolde implanttı açığa çıkarmak ve abutmentları 

yerleştirmek için ikinci bir cerrahi aşama gerekmektedir, bununla birlikte konvansiyonel 

protokolün hasta için yarattığı sıkıntılar klinisyenleri yeni arayışlara itmiştir. 

 

2.2.İMMEDİAT YÜKLEME PROTOKOLÜNÜN GELİŞİMİ 

 

Branemark’ ın geliştirdiği ve prensiplerini tanımladığı osteointegrasyon 

sürecindeki yerleşmiş bekleme süresini hastaların estetik ve fonksiyonel şikayetlerini 

gidermek için kısaltma fikri klinisyenleri yeni arayışlara götürmüştür. 

Bu konuda yapılan ilk çalışmalar dişin çekimi ve implanttın yerleştirilmesi 

arasında geçen zamanı kısaltmak üzerine yoğunlaşmıştır. İlk çalışmalar sonucunda 

araştırmacılar önceleri kemiğe implanttın yerleştirilmesi için gerekli görülen 9–12 aylık 

iyileşme periyodu yerine 1–2 aylık iyileşme periyodunun yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bir sonraki aşamada ise çalışmalar implanttın yerleştirilmesi sürecinde 

1.cerrahi (implantların yerleştirilmesi) ve 2.cerrahi (abutmentların yerleştirilmesi) 

aşama arasında geçen süreyi kısaltma fikri üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmalar üzerine 

klinisyenler, implanttın yerleştirileceği bölgedeki kemik kalite ve miktarı yeterliyse 

bekleme süresinin iki aya kadar inebileceği kararına varmışlardır (Jimenez-Lopez 

2005). 

Daha sonraki soru ise 1. ve 2. cerrahi prosedür tek aşamada bitirilirse ne olacağı, 

olmuştur. Bir sonraki aşamada araştırmacılar, iki cerrahi aşamanın birleştirilip tek 

cerrahi gerektiren prosedürle birlikte hastaların en azından estetik sorunlarını çözmek 

için, yerleştirilen implantların üzerine non fonksiyonel geçici akrilik bir protez 

yapılması ve yeterli bekleme süresinden sonra bu protezin final seramik restorasyonlarla 

değiştirilmesi fikrini ortaya atmış ve bu protokolün arka bölgelerde ve sabit parsiyel 

protezler için uygulanabilirliğini sorgulamışlardır. Klinisyenler ve araştırmacılar daha 
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sonra implantların ve sabit protezlerin çekimlerden 2 ay sonra tek aşamalı cerrahiyle 

yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini merak etmişler hatta daha iyimser klinisyenler bütün 

bunların (çekimler, implantın yerleştirilmesi, immediate yükleme) bir günde olup 

olamayacağını sorgulamışlardır (Jimenez-Lopez 2005). 

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu gerek implant şekillerinin, gerekse 

implanttın yüzey özelliklerinin gelişimiyle implantasyon sonrası iyileşme ve 

osteointegrasyon periyodu kısalmaya başlamıştır. Bu gelişmelere ilaveten, tamamen 

göreceli bir kavram olarak gelişen primer stabilizasyonun “ Ostell ” gibi aletlerle sayısal 

değerler olarak tanımlanabilmesi (Meredith ve ark. 1996) ve gerekli standardizasyonun 

sağlanabilmesiyle immediat yükleme fikri hayata geçirilebilir hale gelmiştir. Bu 

gelişmeler sonucunda implanttın yerleştirilmesi sonrası immediat yüklenmesi 

klinisyenler arasında popülerlik kazanmaya başlamıştır. 

Son zamanlarda birçok yazar kök şeklindeki implantlarla yaptıkları çalışmalarda 

erken remodeling sürecinde implanttın; platformu kemiğin üstünde yer alacak şekilde 

yerleştirilse ve yumuşak doku ile çevrelense bile, osteointegre olabildiğini göstermiştir 

(Buser ve ark. 1991). İkinci cerrahi aşamanın elimine edildiği bu cerrahi protokol tek 

aşamalı ve gömülü olmayan implant protokolü olarak adlandırılmıştır. 

Bu protokolde  ikinci cerrahi prosedür ve dikişlerin alınması için harcanan 

zaman elimine edilmiş olur. Bununla birlikte ikinci cerrahi aşamadan kaynaklanan doku 

hasarı ve yeniden iyileşmesi için gerekli sürede elimine edilmektedir. Bu protokolün bir 

başka faydasıda, abutmentların yerleştirilmesi sırasında dokuların iyileşmiş durumda 

olmasıdır (Misch C.E. 2005). 

Dental implantlarda immediat yükleme protokolü sadece tek aşamalı cerrahi 

gerektiren protokol demek değildir. Aynı zamanda implanttın yerleştirildiği gün veya 

çok kısa bir süre zarfında yüklenmesi demektir. İmmediat yüklemeyle ilgili ilk 

çalışmalar implantolojide ana amaç olan osteointegrasyonun sağlanabildiğini göstermiş 

ve umut verici sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda genel olarak immediat 

yükleme için iki farklı yaklaşım uygulanmıştır (Misch C.E. 2005). 

Bunlardan ilki alışılmış tedavi ve iyileşme protokolüne göre birkaç adet fazla 

implanttın yerleştirilmesi, bu implantlardan seçilen en az üç veya daha fazla implanttın 

üzerine geçici bir protez yapılması ve tüm yüklenen implantlar kaybedilse de nihai 

protezin yapılabilmesi için yeterli sayıda implanttın mukoza ile kapatılarak 
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konvansiyonel iyileşme protokolüne göre iyileşmeye bırakılmasını öngörmektedir. 

İmmediat yüklenen implantlardan osteointegre olanlar ise iyileşmeye bırakılan 

implantlarla birlikte kalıcı protezin yapımında kullanılacaktır. 

 Bu protokol ilk olarak Schitman ve arkadaşları tarafından 1990 yılında 

yayımlanmıştır (Schnitman ve ark.1990). Araştırmacılar, 10 hastada alt çenede sabit 

geçici protezleri desteklemek için 28 implant kullanmışlardır. Bu implantlardan  üçü ilk 

6 ay içinde, 1 tanesi ise ilk cerrahi işlemden 18 ay sonra kaybedilmiştir. Dokuz yıl 

sonunda başarı oranı immediat yüklenen implantlar için %84, konvansiyonel protokole 

göre iyileşmeye bırakılan implantlar için %100 olarak rapor edilmiştir. Schnitman’ a 

göre bu protokol sadece tam dişsiz hastalarda ve kemik kalitesinin orta ve iyi seviyede 

olduğu durumlarda uygulanmalıdır. 

Yine 1997 yılında Tarnow ve ark. çalışmalarında, 10 tam dişsiz hastada 6 

mandibulaya ve 4 maksillaya 107 implant yerleştirmişler ve bu implantlardan immediat 

yüklenen  69 tanesinden 66 sının osteointegre olduğunu rapor etmişlerdir. 

İmmediat yükleme için kullanılan diğer protokol ise yerleştirilen tüm 

implantların yüklenmesini öngörmektedir. Bu protokolde iyileşme döneminde implant 

ile kemik arasında oluşan stresleri azaltmak, stabiliteyi arttırmak ve geçici protezlerin 

retansiyonu ve dayanıklılığını arttırmak için implantlar geçici protezler ile birbirlerine 

splintlenmektedir. Yine bu protokolde de kullanılan implant sayısı konvansiyonel 

yönteme göre daha fazladır ( Scortecci ve ark.1999; Horiuchi ve ark. 2000; Ganeles ve 

ark.2001). 

 İmmediat yükleme konsepti tek aşamalı protokolün tüm avantajlarını 

sağlamaktadır. Bununla birlikte implantların birbirine splintlenmesi daha iyi bir 

biyomekanik yük dağılımı ve gelen kuvvetleri karşılayan daha fazla yüzey alanı 

sağladığı için, aşırı yükleme riskinide azaltmaktadır (Misch C.E. 2005). Hastanın 

osteointegrasyon sürecinde hareketli bir protez kullanma zorunluluğu ortadan kalktığı 

ve sabit protezlerle daha iyi fonksiyon sağlandığı için de hastanın psikolojisini ve 

konforunu önemli ölçüde arttırmaktadır. Yazarlar son zamanlarda tam dişsiz hastalarda 

immediat yükleme protokolüyle ile %95 - %100 arasında başarı oranları elde edildiğini 

rapor etmiştir (Degidi & Piatelli 2003, Gatti & Chiapasco 2002, Misch & Degidi 2003, 

Testori ve ark. 2003). Bununla birlikte immediat yüklemenin krestal kemik kaybı 
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üzerine etkilerini konvansiyonel protokol ile karşılaştırabilmek için yapılan birkaç 

hayvan deneyi ve klinik rapor dışında yeterli veri bulunmamaktadır. 

 

2.3.İMMEDİAT YÜKLEME PROTOKOLÜNÜN UYGULANABİLECEĞİ 
DURUMLAR 

 

İmmediat yükleme protokolü öncelikle büyük deneyim ile birlikte implant diş 

hekimliği hakkında yüksek bilgi gerektirmektedir. Tanı ve dikkatli bir radyolojik 

değerlendirme, implanttın uygulanacağı bölgenin üç boyutlu verisinin elde edilebilmesi 

için çok önemlidir. İmplanttın uygulanacağı bölgedeki kemiğin kalitesi ve başarılı 

cerrahi ve prostetik teknik, immediat yükleme uygulamalarında başarıyı etkileyen 

faktörlerdir. Hastanın medikal, fizyolojik, dişsel geçmişi, parafonksiyonel 

alışkanlıklarının olup olmaması, prognozu etkileyebilecek durumlar olarak 

değerlendirilmektedir (Jimenez-Lopez 2005) 

İmmediat yükleme için immunolojik sistem problemi olanlar, koagülasyon 

problemi olanlar, kontrolsüz diabetüs mellitus hastaları, psikiyatrik sorunlu kişiler 

kontrendike vakalardır; yine tam dişsiz üst çenelerde ve günde 10 taneden fazla sigara 

tüketen vakalarda bu protokol zayıf prognozdan dolayı kontrendike olabilir. Genellikle 

klinik kayıpların çoğu bu gruplardan çıkmaktadır. Son zamanlarda araştırmacılar 

yaptıkları çalışmalarda bu gruplarda da dikkate değer sonuçlar elde etmişlerdir 

(Jimenez-Lopez, 2005). 

İmmediat yükleme protokolünde cerrahi açıdan dikkat edilmesi gereken en 

önemli nokta ise primer stabilitenin elde edilmesidir. Primer stabilite bu protokolde 

osteointegrasyonun gerçekleşebilmesi için çok önemlidir. Çeşitli çalışmalar ve 

araştırmalar implanttın bikortikal fiksasyonunun primer stabiliteyi arttırdığı için 

implantların kısa dönem ve uzun dönem prognozunu olumlu yönde etkilediğini 

göstermiştir. Özellikle üst çenede bikortikal fiksasyonun sağlanmasının daha önemli 

olduğu belirtilmiştir (Jimenez-Lopez, 2005). 

İmmediat yükleme için bir başka gereklilikse iyi kemik kalitesidir. İmplanttın en 

az 32 Ncm lik tork değeriyle yerleştirilmesi gerekmektedir (Jimenez-Lopez 2005). 

Ayrıca en az 10 mm uzunluğunda implanttın yerleştirilebilmesi için yeterli miktarda 
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kemik olmalıdır (Tarnow ve ark.1997). Göz önünde bulundurulması gereken bir başka 

faktör implanttın çapıdır. Ivanoff ve arkadaşları (1999) yaptıkları bir çalışmada 5 mm 

çapında implant kullandıkları iki aşamalı cerrahi prosedürde %18’ lik başarısızlık 

oranıyla karşılaşmışlardır. Beş yıl sonraki başarısızlık oranı ise %27 olarak rapor 

edilmiştir. Bu sonuçta overenstrumantasyondan kaynaklanan aşırı ısınma, implant 

dizaynı, geniş çaplı implantların kullanılmasına bağlı olarak uzun süre devam eden 

kemik enstrumantasyonu, zayıf hasta diagnozu, hasta seçimi ve kemik kalınlığı sorumlu 

olabilecek faktörlerdir. Bu nedenle immediat yükleme protokolünde 3.75–4 mm çapında 

implantların kullanımı primer stabilitenin elde edilmesi koşuluyla önerilmektedir 

(Jimenez-Lopez 2005). 

Bahsedilen önerilere uymak koşuluyla immediat yükleme protokolünün 

kullanılabilirliği konusunda değişik öneriler vardır. Jimenez-Lopez’ e (2005) göre 

immediat yükleme protokolünün uygulanabileceği durumlar şunlardır: 

1-Mandibular veya maksillar tek diş kesici restorasyonlarında çekimden 2 ay 

sonra veya çekimle birlikte implanttın yerleştirilmesi ve geçici bir protezin yapılması 

2-Çekimden iki ay sonra veya çekimle birlikte yerleştirilen implantlarla 

maksillada veya mandibulada yapılan sabit parsiyel protezler. 

3-Çekimden iki ay sonra veya çekimle beraber yerleştirilen implantlarla tek 

premolar restorasyonlar. 

4-Çekimden iki ay sonra yerleştirilen iki implanttın splintlemesiyle uygulan tek 

birinci molar restorasyonlar. 

5-Posterior bölgelerde sabit parsiyel protez uygulamaları. 

6-Sabit mandibular hibrit protezler (implant destekli metal döküm kaide üzerine 

akrilikten yumuşak dokular ve dişler) 

7-Tam çene maksiller rehabilitasyonlar. 

8-Genellikle mandibulada uygulanan overdenture protezler. 

 

Günümüzde immediat yükleme protokolü daha çok sabit mandibular protezler, 

mandibular overdenturelar, ön bölgelerdeki tek diş eksiklikleri, maksillada ve 

mandibulada ön bölgedeki sabit parsiyel protezler için tercih edilmektedir. 
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Bazı yazarlara göre immediat yükleme uygulamaları tam maksiller 

rehabilitasyonlarda ve arka bölgelerde yer alan sabit parsiyel protezlerde kötü prognoz 

ve %5 ila %25 arası olan başarısızlık oranından dolayı iyi düşünülmelidir (Jimenez-

Lopez 2005). Bu yüksek başarısızlık oranının sebebi maksillanın süngersi kemik 

yapısında olması ve trabeküler kemik miktarının mandibulaya nazaran oldukça fazla 

olmasıdır. Bu da primer stabilitenin elde edilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Diğer 

yandan mandibula az  trabeküler kemikle birlikte yoğun kortikal kemiğe sahiptir. 

Mandibuladaki immediat yükleme uygulamalarında implanttın yerleştirilmesi için 

optimal alan yüksek yoğunluktaki kemik kalitesinden dolayı mental foremenler arasında 

kalan bölgedir. Mental foremenlerin posteriorunda kalan bölgelerde uygulanan 

immediat yükleme uygulamalarındaysa dişlere kanin formu verilmesi ve okluzyondan 

çıkarılması önerilmektedir. Burada yapılan restorasyonların amacı sadece estetiktir. 

Kötü prognozdan ve yüksek riskten dolayı bu bölgede immediat yükleme protokolü 

önerilmemektedir. Bu bölgede hasta riskleri ve tedavi planını bilip bu riskleri göze 

almadığı sürece konvansiyonel protokolün uygulanması tavsiye edilmektedir (Jimenez-

Lopez 2005). 

Koronal kök kırığı vakalarında da endodontik tedaviyle birlikte rekonstrüksiyon 

tedavilerine hastaların zorunlu olması yerine; tek seansta dişin çekimi, implant 

yerleştirilmesi ve geçici bir kuronun yapılması bir başka tercih olabilir (Jimenez-Lopez 

2005). Birçok vakada postların debonde olabildiği ve kök kırığına sebep olduğu 

görülmüştür. İmplanttın yerleştirilmesiyle birlikte geçici bir protezin yapılması final 

restorasyonu içinde iyi bir yumuşak doku konturu sağlayacaktır. Bu seçenek özellikle 

ön dişler ve premolar dişler  için kullanılabilir. 

İmmediat yükleme protokolünde herhangi bir implant kaybına karşı ekstra 

implanttın yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Aşırı miktarda alveolar kemik kaybının 

olduğu vakalarda kemik grefti uygulamalarından başka estetik çözümler yoktur. Bu tip 

vakalarda immediat yükleme protokolü önerilmemektedir. Ancak kemik grefti 

uygulamalarından 4–6 ay sonra implantlar yerleştirilebilir ve immediat olarak 

yüklenebilir. Bu da bekleme süresini 2 ay kısaltacaktır ve osteointegrasyon süreci daha 

erken başladığı için daha az kemik rezorbsiyonu olacaktır. Bu tür vakalarda eğer kemik 

kaybı miktarı fazla değilse komşu bölgelerden alınıp uygulanan otojen kemik 

greftleriyle immediat yükleme protokolü uygulanabilmektedir (Jimenez-Lopez 2005). 
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2.4.İMMEDİAT YÜKLEME TERMİNOLOJİSİ 

 

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör implant yerleştirildikten 

sonra ne kadarlık bir zaman diliminin immediat yükleme olarak değerlendirilmesi 

gerektiğidir. İmplantların yerleştirilmesinden sonraki 6–8 saatlik zaman diliminde geçici 

protezlerin yerleştirilmesiyle implantların yüklenmesi immediat yükleme protokolü 

olarak değerlendirilebilir, fakat çeşitli çalışmalarda prostetik çalışmanın ihtiyaç 

duyduğu zamana bağlı olarak daha fazla zamanın gerekli olduğu protokollerde 

immediat yükleme olarak değerlendirilmiştir. Bazı yazarlara göre bu zaman dilimi; 

uygulanan protokolün immediat yükleme olarak değerlendirilebilmesi için, 1–2 günden 

en fazla 4 güne kadar olmalıdır (Jimenez-Lopez 2005). Bu zaman dilimide uygulanan 

protokolü immediat yükleme olarak adlandırabilmek için yeterince kısadır. Yine tek diş 

eksikliklerinin tedavisinde okluzyondan çıkarılan geçici protezlerle uygulanan 

protokolün immediat yükleme olarak değerlendirilmesi çok zordur, bununla birlikte 

dudakların dilin ve çiğnemenin bir yükleme kuvveti oluşturduğu dikkate alınmalıdır. 

Bazı yayınlarda immediat yükleme implanttın yerleştirildiği ilk günden itibaren 

yerleştirildiği yere bağlı olarak fonksiyonda olması olarak tanımlanmaktadır. Fonksiyon 

implanttın yerleştirildiği bölgeye bağlı olarak farklı şekillerde göz önünde 

bulundurulabilir. Ön bölgede önemli olan estetik iken premolarlar bölgesinde hem 

estetik hem de fonksiyondur. Molarlar bölgesinde ise önemli olan fonksiyonel yükleme 

olmalıdır. Bu nedenle bu bölgede prognoz ve başarı daha komplikedir (Jimenez-Lopez 

2005). 

İmmediat yükleme tanımlanan ilk protokollerde implanttın kemik içerisine 

yerleştirildikten sonraki 4 gün içerisine yüklemenin yapılması olarak tanımlanmış ve 

uygulanmıştır (Godarzi N. 2004). Bu konuda farklı görüşlerin olması ve farklı 

uygulamaların yapılması ve gelişen implantlar sayesinde iyileşme sürecinin daha da 

kısalmasıyla erken yükleme protokollerinin uygulanabilirliğinin artması, yükleme 

protokolleri konusunda oluşmuş terminolojinin tekrar gözden geçirilmesi ve daha net 

bir şekilde tanımlanması ihtiyacını doğurmuştur (Jimenez-Lopez 2005). Bu amaçla 

Mayıs 2002 de İspanyada toplanan ITI konsesusunda var olan terminoloji modifiye 



 10 

edilerek yeni bir terminoloji tanımlanmıştır (Cochran D.L. ve ark. 2004). Bu 

terminolojiye göre: 

 

İmmediat restorasyon: Restorasyonun, implanttın yerleştirilmesini takip eden 

48 saat içinde  karşıt dişle oklüzal teması olmayacak şekilde yerleştirilmesi. 

İmmediat yükleme: İmplant yerleştirilmesini takiben 48 saat içinde karşıt dişle 

okluzal teması olan restorasyonun yerleştirilmesi. 

Konvansiyonel yükleme: Restorasyonun 3 ila 6 aylık iyileşme periyodundan 

sonra ikinci bir prosedür olarak yerleştirilmesi. 

Erken yükleme: Restorasyon karşıt dişle temasta olacak şekilde,48 saat ila 3 ay 

arasındaki sürede yüklemenin yapılması. 

Gecikmiş yükleme: Yüklemenin ikinci bir prosedür olarak konvansiyonel 

yükleme protokolündeki iyileşme periyodu olan 3 ila 6 aylık süreden daha geç sürede 

yapılması olarak tanımlanmıştır. 

 

2.5.İMMEDİAT YÜKLEME PROTOKOLÜNÜ ETKİLEYEN KAVRAMLAR 

 

İmmediat yüklemeyle ilgili yapılan çalışmaların birçoğu konvansiyonel iki 

aşamalı teknikle karşılaştırıldığında benzer başarı oranları gösteriyor olsa da bu bulgu 

geleneksel iyileşme protokolünün gereksiz olduğunu göstermemektedir (Gapski R. ve 

ark. 2003). Kısa sürede yükleme protokollerinin kabul görmesi ve farklı protokollerin 

uygulama endikasyonlarının iyi teşhis edilebilmesi açısından daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. Literatürde immediat yükleme protokolünü etkileyebilecek faktörler şu 

şekilde özetlenmektedir (Gapski R. ve ark. 2003); 

 

Cerrahi teknik; 

• Primer implant stabilitesi 

• Cerrahi teknik 

Hastaya bağlı faktörler; 
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• Kemik kalitesi ve miktarı 

• Yara iyileşmesi (sistemik hastalıklar, sigara alışkanlığı) 

İmplanttın makro ve mikro özellikleri; 

• İmplant dizaynı 

• İmplanttın yüzey özellikleri 

• İmplanttın boyutları 

Okluzyon bağlantılı faktörler; 

• Protezin dizaynı (implant sayısı ve pozisyonu) 

• Okluzal kuvvetin yönü ve miktarı (parafonksiyonel alışkanlıklar) 

 

2.5.1.CERRAHİ TEKNİK 

2.5.1.1.Primer İmplant Stabilitesi:  

Literatürde primer implant stabilitesi implanttın kemik içine yerleştirildiği 

andaki stabilisazyonu yada primer kemik teması olarak tanımlanırken, sekonder stabilite 

implanttın kemik içine yerleştirildikten sonraki iyileşme periyodu ve kemiğin 

remodelingi sonucu sağlanan stabilizasyon olarak tanımlanmaktadır. İmmediat yükleme 

protokolünde sekonder stabilizasyon tercih edilmemektedir (Gapski R 2003) . 

Tüm faktörler içinde primer stabilite, immediat yüklemeyi etkileyen en önemli 

faktör olarak görünmektedir (Gapski ve ark. 2003). Osteointegrasyonun başarısı için 

fonksiyonel yükler karşısında implanttın hareketsiz olması başlıca faktördür (Roberts et 

al.1984). Eğer implant yumuşak süngersi kemiğe zayıf bir primer stabiliteyle 

yerleştirilirse sonuç genellikle fibröz doku enkapsülasyonu olmaktadır (Gapski R. ve 

ark. 2003). Bu sonuç tıpkı fikse edilmemiş ortopedik kırık bölgelerinde görülen yalancı 

eklem oluşumu gibidir. 

Brunski ve ark. 1993’ de implanttaki 100 mikrondan daha fazla mikro hareketin 

direk kemik implant kontağını tehlikeye atacağını söylemiştir. Bu gözlem aynı zamanda 

Szmuckler-Moncler ve ark. (1998) tarafından rapor edilmiştir. Szmuckler-Moncler ve 

ark. araştırmaları sonucunda kemik implant ara yüzündeki 150 mikrondan daha fazla 
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hareketliliğin osteointegrasyon yerine fibröz enkapsülasyonla sonuçlanacağını 

belirtmişlerdir. 

Bazı yazarlar immediat yüklenen implantlarda ekstra stabilite sağlanması için 

implanttın kemiğin krestal ve apikal bölgesindeki yoğun kortikal kemiğe tutunması 

gerektiğini ve bikortikal fiksasyonun sağlanmasının stabiliteyi arttıracağını 

söylemektedir (Chiapaco ve ark.1997; Schnitman ve ark.1997 ). Buna rağmen yapılan 

retrospektif bir çalışmada, maksillada bikortikal ankırajın sağlandığı implantlarda, 

monokortikal stabilizasyonun sağlandığı implantlara nazaran 4 kat daha fazla kayıp 

oranı gözlemlenmiştir. Önemle belirtilmelidir ki bu çalışmada bikortikal ve 

monokortikal fiksasyonun değerlendirilmesi pantografi ile yapılmıştır bununla birlikte 

implant kayıplarının çoğunun nedeni kırılmalardır (İvanoff ve ark. 2000). Aynı 

zamanda prostetik uyumsuzluğun ve elverişsiz okluzal stres faktörlerinin sonuçlar 

üzerinde etkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle veriler dikkatli bir 

şekilde değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Biyomekanik olarak değerlendirildiğine 

implanttın bikortikal fiksasyonla yerleştirilmesi konsepti, implanttın daha fazla 

yüzeyinin kompakt kemiğe tutunmasını sağladığı için elbetteki önemlidir. Bu öneriyi 

değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Özet olarak primer stabilite elde edildiğinde ve doğru prostetik tedavi planı takip 

edildiğinde, immediat fonksiyonel yükleme protokolü uygulanabilir bir protokoldür. 

Bununla birlikte primer implant stabilitesi başarılamıyorsa yada bu konuda soru 

işaretleri varsa, yükleme yapılmadan önce yeterli iyileşme zamanının olduğu 

konvansiyonel tedavi protokolünün uygulanması şiddetli bir şekilde tavsiye 

edilmektedir (Gapski R. 2003). 

Literatürlerde adı geçen primer stabilizasyonu ölçme yöntemleri şunlardır 

(Scharer P. & Glauser R. 2000) : 

• Perküsyon testi  

• X-ray değerlendirmesi  

• Periotest  

• Turn out test 

• Kesme direnci testi (Yerleştirme Torku)  
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• Rezonans frekansı analizi (Ostell-RFA)  

 

Bu testler arasında rezonans frekansı analizi (Meredith ve ark. 1996); 

• Objektif olmasından 

• Tekrarlanabilir olmasından 

• İnvasiv olmamasından 

dolayı son yıllarda öne çıkmıştır, aletin ölçtüğü 60–70 ISQ  (Implant Stability Quotient) 

arası değerin immediat yükleme için yeterli olduğu belirtilmiştir. 

2.5.1.2.Cerrahi Teknik: 

İmplant yuvasının hazırlanması ve implanttın yerleştirilmesi için gerekli cerrahi 

protokol implant kemik ara yüzünde kemik yapımının ve onarımının hızlanmasına yol 

açar (Frost HM. 1983). Bu cerrahi protokolün sonucu olarak organize ve mineralize 

lameller kemik implant çevresine kemik onarımı sonucu oluşan organize ve mineralize 

olmayan ağsı kemik yapısına dönüşmektedir (Enlow DH 1963). İmplanttın 

yerleştirilmesini takip eden 3–6 haftalık süre implant kemik ara yüzündeki kemiğin aşırı 

yüklemeye karşı en zayıf olduğu zamandır. Çünkü oluşan cerrahi travma bu zaman 

diliminde daha az organize ve mineralize kemik oluşumuna neden olan kemik 

remodelingine yol açmaktadır (Misch C.E. 2005). 

Buch ve ark. (2001) yaptıkları çalışmada implant kayıplarının ilk 3 ila 5. haftalar 

arasında herhangi bir enfeksiyon olmadan mobiliteye bağlı olarak meydana geldiğini 

rapor etmişlerdir. 

İmmediat yüklemede riskleri azaltma yöntemlerinden biride implanttın 

yerleştirilmesi sırasındaki cerrahi travmayı dolayısıyla kemik remodelingi miktarını 

azaltmaktır (Misch C.E. 2005). 

Atravmatik cerrahi teknik, uygulanan protokolden bağımsız olarak implanttın 

başarısı için anahtar faktörlerden biridir (Gapski ve ark. 2003). Aşırı cerrahi travma ve 

termal ısı artışına bağlı zarar, osteonekroza ve fibröz enkapsülasyona neden 

olabilmektedir (Satomi ve ark.1988). İmplant yuvasının hazırlanması sırasında ortaya 

çıkan ısınma, yeterli soğutmanın sağlanamadığı koşullarda kemik hasarlarına yol 

açabilmektedir (Eriksson & Albrektsson R.A.1984; Eriksson A.R. ve ark. 1984a; 
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Eriksson R.A. ve ark. 1984b). Yapılan çalışmalarda 47o ’ nin üstünde bir dakikadan 

fazla devam eden sıcaklıkların kemikte nekrozlara yol açtığı rapor edilmiştir (Erriksson 

& Albreksson 1983). İrrigasyon olmadan ısının 100o ’  ye kadar ulaştığı ve sınır değer 

olan 47o ’ nin üstündeki sıcaklıkların osteotomi bölgesinden birkaç mm uzağına 

ölçüldüğü görülmüştür (Yacker & Klein 1996) 

Sharwy ve ark. (2002) yaptıkları çalışmada implant drillerinin yanındaki 

kemikte oluşan ısı miktarının drillerin dizaynına ve hızına bağlı olduğunu göstermiştir. 

İmplant osteotomisi sırasında implant drillerinin uyguladığı kuvvetinde 

implanttın başarısında önemli olduğu gösterilmiştir. Osteotomi sırasında birbirinden 

bağımsız olarak drillerin uyguladığı kuvvetin ve drillerin kesme hızının arttırılması 

kemikte oluşan ısıyı daha da arttırmaktadır. İlginç olarak hızın ve kuvvetin her ikisinin 

birlikte arttırılması daha etkili bir kesme sağlarken önemli miktarda ısı artışına yol 

açmamaktadır (Brisman D.L. 1996). 

Kemikte ısı oluşumunu etkileyen diğer faktörlerse prepare edilen kemik miktarı 

(Eriksson A.R ve ark. 1984a), drillerin keskinliği ve dizaynı (Matthews & Hirsch 1972; 

Wiggins & Malkin 1976; Eriksson R.A.ve ark. 1984b), osteotominin derinliği 

(Babbush-Shimura 1993; Haider et al. 1993) ve kortikal kemiğin kalınlığıdır (Eriksson 

R.A. & Albrektsson T. 1984). Araştırmalarda implant cerrahisinin kemikte mikro 

çatlaklara yol açtığı gözlemlenmiştir. Özellikle press-fit implantlarda bu olay daha fazla 

meydana gelmektedir.  

Uygun cerrahi ve prostetik teknik kullanıldığında immediat yüklenen implantlar 

etrafındaki krestal kemik kaybı miktarı, konvansiyonel protokol ile karşılaştırıldığında 

benzer oranlardadır (Branemark ve ark. 1999;  Randow ve ark. 1999; Ericsson ve ark. 

2000a; Ericsson ve ark. 2000b) 

Krestal kemik kaybı 6 ila 18 ay sonunda immediat yüklenen implantlarda 0,14 

mm bulunurken geç yüklenen implantlarda 0,07 mm olarak bulunmuştur (Ericsson et al 

2000a) 

Cooper ve ark.(2001) yaptıkları çalışmada erken yüklenen tek diş implantlarında 

12 ay sonunda 0,4 mm marjinal kemik seviyesi degişimi rapor etmişlerdir. 

Chow ve ark. (2001) immediat yüklenen implantlarda yaptıkları prospektif bir 

çalışmada 30 ay sonunda 0,6 mm marjinal kemik kaybı rapor etmişlerdir. 
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Önemle belirtilmelidir ki cerrahi operatörün becerisi ve tecrübesi de implant diş 

hekimliğinde tedavinin sonuçlarını endirekt olarak etkilemektedir (Gapski ve ark. 

2003). 

2.5.2.HASTAYA BAĞLI FAKTÖRLER 

2.5.2.1.Kemik Kalitesi ve Miktarı 

İmmediat yüklenen implantlardan histolojik olarak elde edilen bilgiler implant 

etrafında sadece kemik implant kontağının değil uygun kalitedeki kemiğinde olduğunu 

göstermiştir (Piattelli ve ark. 1993; Henry ve ark. 1997; Piattelli ve ark. 1997a; Piattelli 

ve ark. 1998; Romanos ve ark. 2001). Klinik olarak hastanın kemik yoğunluğu 

immediat yükleme protokolünün uygulanabilirliğini ve başarısını belirlemede önemli 

rol oynamaktadır. 

Yoğun kompakt kemiğe yerleştirilen implantlarda primer stabilitenin sağlanması 

dolayısıyla implanttın immediat kuvvetlere karşı koyma olasılığı daha yüksektir. 

Rezonans frekansı analizleri implant yoğun kemiğe yerleştirilirse, yerleştirildiği günkü 

stabilitesinin cerrahiden 3–4 ay sonraki kadar olabileceğini göstermektedir (Friberg ve 

ark.1999). Bu sonuçlar mandibular interforaminal bölgeye yerleştirilen implantların 

immediat olarak yüklenebileceği görüşünü desteklemektedir. Bu nedenle bu bölgedeki 

homojen yoğun kemik tipi immediat yükleme için bazı avantajlar sağlayabilmektedir. 

Kortikal lamaller kemik daha az geçici ağsı kemik formasyonuyla iyileşebileceği için 

implant etrafında daha güçlü kemik yapısı sağlanmış olur. Buna ilaveten kortikal 

lamaller kemiğin düşük porozitesi (<%10), %80–95 oranında poroziteye sahip olan 

yumuşak süngersi kemiğe nazaran daha iyi mekanik bağlanma sağlamaktadır (Schenk 

& Hunziker 1994). Aslında araştırmalar düşük kemik yoğunluğu olan bölgelerde iki 

aşamalı protokol kullanılsa bile daha yüksek implant kaybı oranı görüldüğünü, 

göstermektedir (Jaffin-Berman 1991). Jaffin & Berman (1991) yaptıkları retrospektif 

çalışmada farklı yoğunluklardaki kemiğe yerleştirdikleri 1054 implanttın başarı 

oranlarını karşılaştırmışlardır. Tip 1-3 arası kemiğe yerleştirilen implantlarda %3 

oranında kayıp görülürken, implantların %10’ nunun yerleştirildiği düşük trabeküler 

kemik yoğunluğuna sahip tip 4 kemiğe yerleştirilen implantlarda %35 oranında kayıp 

görülmüştür. Bu nedenle elverişli mekanik özelliklerinden dolayı immediat ve erken 

yüklemeyle ilgili çalışmaların birçoğu yoğun kemiğin çoğunlukla bulunduğu 

mandibular ön bölgede gerçekleştirilmiştir (Roberts ve ark. 1984;  Lefkove-Beals 1990; 
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Piattelli ve ark. 1998; Ganeles ve ark. 2001). Literatürde hastaların %72 sinde bu 

bölgedeki kemiğin D1 yada D2 kalitesinde olduğu görülmektedir (Misch C.E. 2005). 

Bahsedildiği gibi, hangi implanttın kullanıldığından bağımsız olarak orta 

seviyedeki trabeküler kemikte rijit bir fiksasyon sağlayabilmek için daha çok çaba sarf 

edilmesi gerekmektedir (Misch C.E. 2005). Bu nedenle bu tür kemik immediat yükleme 

protokolü için uygun olmayabilir. İlginç olarak yapılan birkaç çalışmada anatomik 

lokasyondan bağımsız olarak benzer başarı oranları elde edilmiştir (Salama ve ark. 

1995; Tarnow ve ark.1997; Horiuchi ve ark. 2000). Horiuchi ve ark. (2000) immediat 

yüklenen implantların başarı oranlarında arklar arasında fark olmadığını rapor etmiştir. 

Horiuchi ve ark. yaptıkları çalışmada maksillaya 44 implant yerleştirmiş mandibulaya 

ise 96 implant yerleştirmişlerdir. Maksillada %95,5 başarı oranı mandibulada ise %97,9 

başarı oranı rapor edilmiştir. 

Yine Busch ve ark. (2001) 93 hastaya 142 implant yerleştirildiği ve tek diş 

protezleri ve parsiyel sabit protezlerin uygulandığı çok merkezli prospektif çalışmada, 

maksilla ve mandibulada elde edilen başarı oranları arasında fark olmadığını rapor 

etmişlerdir. 

Yeterli bilgi olmamasıyla birlikte immediat yükleme protokolünde ark 

lokasyonu ve anatomik bölgeden çok primer stabilizasyonun sağlanması gerekli koşul 

ve etken faktör olarak değerlendirilmektedir (Gapski R. ve ark. 2003). Diğer taraftan 

immediat yükleme protokolünün uygulanabileceği kemik yoğunluğu, kullanılacak 

implant sayısı ve uygulanacak protezin şekli ile ilgili ortak bir görüş yoktur. Bununla 

birlikte farklı çenelerde farklı tipteki kemik bölgelerine yerleştirilen implantlar benzer 

iyileşme periyotları göstermemektedir (Misch C.E. 2005). Bu nedenle klinisyenler 

çoğunlukla immediat yükleme protokolünü kemik yoğunluğunun fazla olduğu ve primer 

stabilitenin sağlanabildiği bölgelerde kullanmaktadırlar. Yumuşak poröz süngersi 

kemikte bu tür çalışmalar nadir olarak görülmektedir. Bu nedenle bu tür bölgelerde 

immediat yükleme protokolünün kullanılabilirliğini görmek için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır (Gapski R. ve ark. 2003). 

2.5.2.2.Yara İyileşmesi 

Osteoporoz, osteopeni, hiperparatiroidizm gibi kemik metabolizmasını etkileyen 

metabolik hastalıklar implant protokolünde yara iyileşmesini önemli oranda 

etkileyebilmektedir(Gapski ve ark. 2003). Osteoporoz kemik miktarında azalmaya 
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neden olan ve popülasyon içerisinde hızla artarak önemli toplumsal sağlık sorunlarından 

biri haline gelen patolojik bir süreçtir . Hayvan deneyleri osteoporotik bölgelere 

yerleştirilen implantlar çevresinde kemik oluşumunun zayıf olduğunu göstermiştir 

(Mori ve ark. 1997; Hara ve ark. 1999; Yamazaki ve ark. 1999; Lugero ve ark. 2000). 

Yapılan çalışmalar eğer normalden daha uzun iyileşme periyodu kullanılırsa 

osteoporotik hastalara yerleştirilen implantlarında uzun yıllar süresince başarılı 

olabildiğini göstermektedir (Dao ve ark. 1993; Fujimoto ve ark. 1996; Becker ve ark. 

2000; Friberg ve ark. 2001). Literatürde  kontrolsüz diabet ve hiperparatiroidizm tanısı 

konmuş hastalarda immediat yükleme protokolü ile ilgili yeterli çalışma 

bulunmamaktadır. Aynı durum radyosyon terapisi görmüş hastalar içinde geçerlidir. Bu 

nedenle bu tür hastalıkların tanısının konmuş olduğu vakalarda konvansiyonel iki 

aşamalı protokolün kullanılması ve iyileşme sürecinin uzatılması tavsiye 

edilmektedir.Yine sigara içen hastalarda ve ağız bölgesinden radyasyon terapisi gören 

hastalarda yapılacak yeni çalışmalar zıttını ispatlayana kadar konvansiyonel protokolün 

kullanılması tavsiye edilmektedir (Gapski R. ve ark.2003).  

Optimal koşullarda (atravmatik cerrahi) implant yerleştirildikten sadece 6 hafta 

sonra lameller kemigin implant üzerinde veya çevresinde oluştuğu gözlenmiştir 

(Roberts ve ark.1984). İmplanttın erken dönem iyileşme periyodu ile ilgili kantitatif bir 

bilgi olmamasına rağmen başlangıç iyileşmesi devam ederken implanttın yüklenmesinin 

riskli olabileceğini varsaymak mantıklı olacaktır. 

İlginç olarak immediat yüklenen implantlarda hayvan deneylerine dayanan 

histolojik veriler immediat yüklemenin implant etrafındaki osteointegrasyon sürecine ve 

kemik oluşumuna dair zıt bir etki göstermediğini söylemektedir (Piattelli ve ark. 1993; 

Henry ve ark. 1997; Piattelli ve ark. 1997a; Piattelli ve ark. 1998; Romanos ve ark. 

2001). Aslında bazı veriler erken yüklemenin kemik implant kontağını arttırdığını ve 

erken yüklenmeyen implantlarla karşılaştırıldığında daha hızlı bir remodeling 

prossesine izin verdiğini göstermektedir (Piatelli et al 1997a, Piattelli et al.1993, 

Piattelli et al.1998). İmplant etrafındaki kemiğin mekanik stimülasyonu konsepti Rubin 

ve Mcleod tarafından da değerlendirilmiş ve doğrulanmıştır. Yaptıkları hayvan 

deneyinde elde edilen veriler düşük şiddetteki mekanik gerilimlerin implantların 

biyolojik fiksasyonunu arttırdığını göstermektedir (Rubin & Mcleod 1994).  
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Sonuç olarak dental implantların immediat olarak yüklenmesi kemik 

formasyonunu hızlandırabilse de bu sürecin meydana gelebilmesi için primer 

stabilitenin en önemli etken olduğunu ifade etmek gereklidir (Gapski R ve ark. 2003). 

2.5.3.İMPLANT İLE İLGİLİ FAKTÖRLER 

2.5.3.1.İmplant Dizaynı ve Konfigürasyonu 

İmplant gövde dizaynı özellikle immediat yükleme protokolünde çok daha 

belirleyici bir etkendir. Çünkü bu protokolde kemiğin, okluzal kuvvetler uygulanmaya 

başlamadan önce implant dizaynındaki girintilere ve andırkatlara penetre olması veya 

yüzey üzerine bağlanması için yeterli zamanı yoktur (Misch C.E. 2005). Örnek olarak 

silindirik şekilli press-fit implantlarda, implanttın yerleştirildiği gün kemik integrasyonu 

ve bağlanması olmamaktadır. İmplant yuvasına basınçla yerleştirilen çeşitli yatay 

katmanlardan oluşan implant gövde dizaynıda, implanttın yerleştirildiği gün katmanları 

arasında kemiğe sahip değildir. İmplant gövde dizaynındaki macro porlar arasına veya 

poröz yüzeylere kemik integrasyonu gerçekleşmemiştir. Genel olarak press-fit 

implantlar daha az primer stabiliteye sahip olduklarından immediat yükleme protokolü 

için kontrendike olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar yüzey özellikleri silindirik 

implantlar için hayati değerde olsada immediat yükleme protokolünde yeterince yararlı 

değillerdir (Misch C.E. 2005). 

Yivli implant dizaynlarında ise implant yerleştirildiği günden itibaren yivler 

arasında kemik bulunmaktadır. Bu nedenle immediat yükleme protokolü için 

fonksiyonel yüzey alanı daha fazladır. Yivlerin sayısıda fonksiyonel yüzey alanını 

etkilediğinden immediat yükleme protokolünde kuvvetlere kaşı koymak açısından 

önemlidir (Misch C.E. 2005). Daha fazla yiv sayısı immediat yükleme için daha fazla 

yüzey alanı demektir (Strong ve ark. 1998). Kimi implantlarda implant yivlerinin 

arasındaki mesafe 1,5 mm iken (ITI Dental Implans) kimilerinde 0,4 mm ye 

(Biohorizon Dental Imlants)  kadar düşmektedir. Yivlerin arasındaki mesafenin 

azalması yiv sayısını  arttıracağı için, fonksiyonel yüzey alanını da arttırmaktadır 

(Misch 2005). Yine yivlerin derinlikleri de implantlar arasında farklılıklar 

göstermektedir. Daha fazla yiv derinliği immediat yükleme açısından daha fazla yüzey 

alanı sağladığından önemlidir (Misch C.E. 2005). Kimi implantlarda yiv derinlikleri 0.2 

mm’ iken kimilerinde 0.42 mm’ ye kadar ulaşmaktadır (Strong ve ark. 1998). Bu 
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nedenle aynı uzunluk ve genişlikteki implantlar karşılaştırıldığında bir implant diğerinin 

iki katı fonksiyonel yüzey alanına sahip olabilmektedir (Misch C.E. 2005). 

Yiv geometriside, kemik implant ara yüzündeki erken osteointegrasyon şiddetini 

etkileyebilmektedir. Steigenga (Steigenga J. 2004) yaptığı çalışmada 12 adet tavşana 72 

adet implant yerleştirmiş V şekilli ve kare şekilli yiv dizaynlarına sahip implantları 

karşılaştırmış yiv derinlikleri ve sayısı aynı olan implantlarda kare şekilli yiv dizaynına 

sahip olan implantlarda kemik implant kontağının belirgin derecede daha yüksek 

olduğunu ifade etmiştir. 

Bunun yanında implant yivlerinin dizaynı fonksiyonel yükleme sırasında 

implant çevresindeki remodeling miktarını etkileyebilmektedir. V şeklindeki yivlerin 

kare şekilli yivlerle karşılaştırıldığında kemiğe 10 kat daha fazla makaslama kuvveti 

uyguladığı görülmüştür (Strong ve ark. 1998 ). Kemik baskı şeklindeki kuvvetlere karşı 

daha güçlü ve dirençliyken makaslama kuvvetlerine karşı daha dirençsizdir (Reilly & 

Burstein 1975). Baskı seklindeki kuvvetlerin; makaslama kuvvetleriyle 

karşılaştırıldığında, mikro gerilimleri azalttığı görülmüştür. Bu nedenle yiv şekli ve 

implant dizaynı cerrahi travmadan kaynaklanan kemik onarımı sırasında immediat 

yüklemenin erken dönem risklerini azaltabilmektedir. 

İmplanttın dizaynı fonksiyonel yüzey alanını implanttın uzunluğu ve çapından 

daha fazla etkilemektedir (Misch C.E. 2005). Geniş çaplı silindirik bir implant daha dar 

çaplı yivli implantta nazaran daha az fonksiyonel yüzey alanına sahip olabilmektedir. 

Bununla birlikte konik implantlar paralel kenarlı yivli implantlarla karşılaştırıldığında 

daha az toplam yüzey alanına sahiptir. Ayrıca birçok konik implant dizaynı implanttın 

apikal bölümünde daha az yiv derinliğine sahiptir bu da implanttın yüzey alanını ve ilk 

fiksasyonunu daha fazla azaltmaktadır. Konik implantların, implanttın apikal yarısında 

lateral kortikal kemiğe tutunması daha az olasıdır (Misch C.E 2005). 

İmplant konfigürasyonu uzun zamandır implanttın başarısı için temel şartlardan 

biri olarak göz önünde tutulmaktadır. Genel görüş vida şeklindeki implant dizaynının 

mekanik retansiyonu arttırdığı bunun yanında baskı şeklindeki kuvvetleride daha iyi 

iletebildiğidir (Wolfe & Hobkirk 1989; Lefkove-Beals 1990; Randow ve ark. 1999). 

Vida şeklindeki implant dizaynı sadece mikro hareketleri azaltmamakta aynı zamanda 

immediat yüklemenin başarısı için birincil gereksinim olan primer stabiliteyide 

arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda vida şeklindeki implantlar immediat yüklense de, 
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implantlar etrafında fibröz doku enkapsülasyonu görülmemiştir (Wolfe & Hobkirk 

1989). Mekanik özelliklerinden dolayı immediat yükleme protokolünde yivli 

implantların kullanımı önerilmektedir. Önemle belirtilmelidir ki yapılan araştırmalarda 

geç yükleme protokolü kullanıldığında silindir şekilli implantlarla da yüksek başarı 

oranları elde edilmiştir (Wheeler 1996). Fakat silindir sekilli implantlar daha düşük 

primer stabilite sağladığından ve dikey ve makaslama kuvvetlerine karşı direncinin daha 

az olmasından dolayı immediat yükleme protokolü için kontrendike olarak 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte immediat yükleme protokolünde farklı implant 

dizaynlarını ve konik implant şekillerini karşılaştırmak için yapılan birkaç klinik 

denemede kısa dönem klinik raporlar; implant dizaynlarından bağımsız olarak, yüksek 

başarı oranları göstermektedir (Misch C.E 2005). Sonuç olarak görünen o ki, immediat 

yükleme protokolünün başarısı için implant şekli ve yiv geometrisi en önemli faktörler 

değildir. Büyük olasılıkla immediat yükleme protokolünde implant sayısı, implanttın 

pozisyonu ve hasta faktörü, implanttın gövde dizaynından daha önemli komponentlerdir 

(Misch C.E. 2005). Elbette bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

2.5.3.2.İmplanttın Yüzey Özellikleri 

İmplant yüzey özellikleri kemik kontağı oranını, lameller kemik oluşumunu ve 

kemik kontağı yüzdesini etkileyebilmektedir. Yeni kemik formasyonuna en yüksek 

oranda, daha fazla kemik implant kontağıyla, yüksek mineralizasyon oranıyla ve en 

hızlı lameller kemik formunda izin veren yüzey özellikleri immediat yükleme protokolü 

için faydalı olacaktır. Bu faktörler immediat ve geç yükleme protokolü için 

hidroksiapatit (Ha) kaplı yüzey özellikleri için ifade edilmiştir (Lum ve ark. 1991). 

Bununla birlikte hidroksiapatit kaplı implantlar oklüzal yükleme sırasında daha düşük 

remodeling oranı göstermiştir. Bu nedenle eğer kemik yoğunluğu immediat yükleme 

protokolü için yeterli değilse (D4) hidroksiapatit aşırı yükleme riskini azaltabilmektedir.  

Yapılan araştırmalar pürüzlü implant yüzeylerinin belirgin olarak daha fazla 

kemik implant kontağı sağladığını göstermektedir (Buser ve ark. 1991; Wennerberg ve 

ark. 1995; Trisi ve ark. 1999), yine yapılan çalışmalarda pürüzlü yüzeyli implantların 

makaslama kuvvetlerine karşı direncinin, pürüzsüz (düzgün) yüzeyli implantlardan 5 

kat fazla olduğu görülmüştür (Li ve ark. 1999). Pürüzlü yüzeyli implantları çıkarmak 

için gerekli kuvvetinde; pürüzsüz yüzeyli implantlarla karşılaştırıldığında, daha fazla 

olduğu rapor edilmiştir (Wennerberg ve ark. 1995). Bu avantajlarına rağmen immediat 
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yüklemeyle ilgili bazı hayvan ve insan çalışmalarında implant yüzey özellikleri analiz 

edildiğinde, farklı yüzey özelliklerine sahip implantların başarı oranları arasında 

belirgin bir fark görülmemiştir (Piatelli ve ark. 1993; Evans ve ark. 1996; Piattelli ve 

ark. 1997b; Corso ve ark. 1999). Piatelli ve ark. (1993; 1997b) tarafından 

gerçekleştirilen insanlardaki histolojik çalışmalara dair rapor edilen verilerde immediat 

yüklenen implantlar etrafında %60–90’ lık kemik implant kontağı ile olgun kompakt 

kortikal kemiğin oluştuğu görülmektedir.  Testori ve ark. (2001) da yerleştirildikten 4 

ay sonra geri alınan iki immediat yüklenen osteotit implant içinde benzer sonuçlar rapor 

etmiştir. 

Her ne kadar implanttın başarısını garanti eden kritik kemik implant kontağı 

seviyesi tanımlanmamış olsa da bu sonuçlar iki aşamalı protokolün kullanıldığı birçok 

çalışmada rapor edilen kemik implant kontağı miktarıyla uyuşmaktır. 

Literatürde implant yüzey özelliklerinden bağımsız olarak elde edilen klinik 

başarının sebebinin insan deneylerinin çoğunda kullanılan kemik tipine bağlı olabileceği 

belirtilmektedir (Gapski R. 2003). Çünkü yapılan çalışmaların çoğu en yoğun kemiğin 

bulunduğu anterior mandibulada yoğunlaşmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki 

implanttın yerleştirilmesi sırasında implanttın yivleri ve yoğun kemik arasında oluşan 

mekanik bağlanma implant yüzey özelliklerinin sağladığı avantajların önüne 

geçebilmektedir (Gapski R. 2003). 

 İmplant dizaynı ve implanttın yüzey özellikleri birbirinden farklı donanımlar 

olup aşırı yükleme riskini azaltmak için farklı mekanizmalar kullanırlar. Yiv dizaynı, 

immediat yükleme protokolü için daha fazla faydalı olmaktadır. Hidroksiapatit 

kaplanmış veya pürüzlendirilmiş yüzeylerse ileriki iyileşme periyodunda; özellikle 

kemiğin en zayıf olduğu 3–5 haftalar arasında iyileşme üzerinde daha faydalıdır.  

Aslında implant tip 2 ve tip 3 kemiğe yerleştirildiği zaman ölçülen zayıf 

yerleştirme torku ve rezonans frekansı değerleri yüzey tipiden bağımsız olarak benzer 

primer implant stabilitesi değerleri göstermektedir (O’Sullivan ve ark. 2000). 

Aynı parametreler yumuşak olan tip 4 kemikte yiv dizaynının primer stabilitenin 

sağlanmasında yüzey özelliklerine nazaran daha belirleyici bir etken olduğunu 

göstermektedir (O'Sullivan ve ark. 2000). Daha yumuşak kemiğin olduğu bölgelerde 

yapılacak çalışmalar, implant yüzey özeliklerinin immediat yükleme protokolünün 

başarısında etkin rol alıp almadığını gösterecektir. 



 22 

2.5.3.3.İmplanttın Boyutları 

Diş hekimi implanttın fonksiyonel yüzey alanını implanttın boyutlarınıda 

arttırarak, arttırabilir. Birçok implant sisteminde implanttın uzunluğu 2–4 mm arasında 

artan uzunluklarla, artmaktadır. İmplanttın uzunluğundaki her 3mm’ lik artış implanttın 

fonksiyonel yüzey alanını %20’ den fazla arttıracaktır (Misch 1993a), fakat implant 

uzunluğu artışının krestal kemik seviyesindeki kemik temasına etkisi yoktur. Uzunluk 

artışı daha çok implanttın başlangıç stabilitesi üzerinde etkilidir. İmplant kemik ara 

yüzündeki streslerse daha çok krestal kemik seviyesinde yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla 

implant uzunluğunun artması implant etrafında meydana gelen stresi yeteri kadar 

azaltmayacaktır (Strong 1998). Sonuç olarak uzunluk stresi azaltmak için efektif bir 

yöntem değildir çünkü kemik implant ara yüzü bölgesindeki probleme hitap 

etmemektedir. Yinede kemik implant ara yüzünde histolojik saptama yapılmadan 

implant yüklendiği için implant uzunluğu immediat yükleme protokolünde özelliklede 

yumuşak kemiklerde, önem kazanmaktadır (Misch 2005). Ayrıca implant uzunluğunun 

artması implanttın karşıt kortikal kemiğe tutunmasını sağlayabilmektedir. 

 Fonksiyonel yüzey alanı tüm implant sistemleri için implanttın çapı ve 

dizaynıylada birinci derecede alakalıdır. Ortak dizayndaki daha geniş çaplı implantlar 

dar çaplı implantlara nazaran kemikle temas eden daha fazla yüzey alanı sağlamaktadır. 

Dental implantolojide okluzal yüklerden kaynaklanan streslerin en yoğun görüldüğü 

bölge krest seviyesi olduğu için implanttın genişliği streslerin azaltılmasında uzunluktan 

çok daha önemli olabilmektedir. Özellikle parafonksiyonları olan hastalarda kuvvet çok 

büyükse implanttın çapını arttırmak için kemik ogmentasyonu yapılması endike 

olabilmektedir. Doğal dişlerde diş ebadındaki en büyük artış molarlar bölgesindedir. 

Kök yüzeyi alanı bu bölgede diğer bölgelerin neredeyse iki katıdır. Bu nedenle implant 

çapı bu bölgelerde arttırılmalıdır. Daha geniş çaplı implant yerleştirmek mümkün 

olmadığında ilave bir ogmentasyon işlemide mümkün değilse daha fazla sayıda implant 

yerleştirilebilir. Bu tür durumlarda her molar diş için iki implant yerleştirilmesi uygun 

olabilir (Misch C.E. 2005; Jimenez-Lopez 2005). 

İmplanttın uzunluğu immediat yüklemenin sonuçlarını etkileyebilmektedir. 

Yapılan bir çalışmada 10 mm den daha kısa implantların kullanıldığı immediat yükleme 

uygulamasında %50 başarısızlık oranı ortaya çıkmıştır.(Schnitman ve ark.1997). 

Yapılan birçok çalışma immediat yükleme protokolünde yüksek başarı oranı elde etmek 
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için implant uzunluğunun en az 10 mm veya daha uzun olması gerektiğini 

söylemektedir (Tarnow ve ark.1997; Lefkove-Beals 1990; Horiuchi ve ark. 2000). Hatta 

bazı yazarlar immediat yüklemede kullanılacak implant boyunun en az 14mm ve 

implant çapının da en az 4mm olmasının faydalı olacağını söylemektedir (Chiapasco ve 

ark. 1997). Bununla birlikte bu çalışmalarda elde edilen bilgiler çoğunlukla klinik 

tecrübelere ve sınırlı sayıdaki insan çalışmalarına dayanmaktadır (Gapski R. ve 

ark.2003). 

2.5.4.OKLUZYON BAĞLANTILI FAKTÖRLER 

2.5.4.1.Kuvvetlerin Yönü ve Miktarı 

İmmediat yükleme protokolünde başarıyı elde etmenin bileşenlerinden biride 

fonksiyonel kuvvetlerin kontrollü olmasıdır. Sagara ve ark. (1993) yaptıkları çalışmada 

tek aşamalı protokol ile yüklenen implantlarda iki aşamalı protokol ile yüklenen 

implantlara nazaran daha fazla krestal kemik kaybı meydana geldiğini rapor etmişlerdir. 

Araştırmacılar bu gözlemin nedeninin iyileşme devam ederken yapılan erken okluzal 

yüklemeden kaynaklanabileceğini belirtmektedir. Albrektsson ve ark. (1981)  erken 

okluzal yüklemenin implant kemik ara yüzünde cerrahi travma sonucu oluşan nekrotik 

kemiğin yerine yeni kemiğin oluşumunu engelliyebileceğini söylemektedir. 

 İmplant üzerine gelen okluzal kuvvetlerin yönü remodeling oranını 

etkileyebilmektedir. Araştırmalarda implant üzerine gelen aksiyal kuvvetlerin horizontal 

kuvvetlere nazaran daha fazla lameller kemik oluşumu ve daha düşük remodeling oranı 

sağladığı görülmüştür. Barbier ve Schepers (1997) yaptıkları bir hayvan deneyinde 

aksiyal yüklerin geldiği implantlarda daha fazla lameller kemik oluşumu ve daha düşük 

remodeling oranı gözlerken horizontal kuvvetlere maruz kalan implantlarda kemik 

implant ara yüzünde osteoklastlara ve enflamasyon hücrelerine rastlamıştır. İmmediat 

yükleme protokolünde implant üzerine gelen kuvvetlerin yıkıcı etkilerini arttırdıkları 

için geçici protezlerde kantilever uzantılarından kaçınılması önerilmektedir.  

Proteze uygulanan daha büyük kuvvet implant kemik ara yüzünde daha büyük 

stres oluşturacak dolayısıyla kemikte daha fazla gerilime yol açacaktır. Bu yüzden 

immediat yüklemede okluzal yükü arttıran kuvvetler riski de arttırmaktadır. Bruksizm 

ve diş sıkma gibi parafonksiyonel alışkanlıklar çok önemli kuvvet faktörleridir. Bu tür 

parafonksiyonlarda kuvvetin büyüklüğü ile birlikte kuvvetin süreside artmakta ayrıca 

kuvvetin yönüde dikeyden çok yataya kaymaktadır (Misch 1993b). Fonksiyon sırasında 
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implant üzerine gelen oblik ve horizontal kuvvetlerin implant stabilitesi üzerinde dikey 

kuvvetlere nazaran daha zararlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle bruksizm gibi 

parafonksiyonel alışkanlıklar yüksek başarısızlık oranlarından dolayı immediat yükleme 

protokolü için olası kontrendike durumlar olarak değerlendirilmektedir (Balshi & 

Wolfinger 1997; Jaffin ve ark. 2000; Colomina 2001). 

Balshi ve Wolfınger (1997), immediat okluzal yükleme protokolünde meydana 

gelen tüm kayıpların %75’ inin bruksizm vakalarında olduğunu rapor etmiştir. Balshi ve 

Wolfinger yaptıkları çalışmada 10 hastaya 130 implant yerleştirmişler bunların 40’ ını 

immediat olarak yüklerken 90’ nı için konvansiyonel protokolü tercih etmişlerdir. 

İmmediat olarak yüklenen implantlarda başarı oranı %80’ iken geleneksel protokolün 

takip edildiği implantlarda başarı oranını %96 olarak bildirmişlerdir. Grunder (2001), 4’ 

ünde bruksizm parafonksiyonu olan 8 hastada yaptığı çalışmada immediat yükleme 

protokolünü değerlendirmiş, maksillada %87 mandibulada ise %97 başarı oranı 

bildirmiştir. Kaybedilen 7 implanttan 5 tanesinin bruksizm parafonksiyonu olan 

vakalarda olduğunu rapor etmiştir. Parafonksiyonel alışkanlıklar immediat yükleme 

protokolünde abutment vidası kayıplarına, protezin desimante olmasına (retansiyonunun 

bozulmasına) ve geçici protezlerde kırıklara yol açabilmektedir. Eğer bu 

komplikasyonlardan herhangi biri meydana gelirse geri kalan implantların kaybedilme 

olasılığı daha da artacaktır.  

Ganeles ve ark. (2001), yaptıkları çalışmada 161 immediat olarak yüklenen 

implanttan sadece birinin bruksizme bağlı olarak kaybedildiğini rapor etmiştir. Ne yazık 

ki literatürde immediat yükleme protokolünde meydana gelen kayıplarla okluzal 

parafonksiyonlar arasında bir korelasyon kurulabilmesi için yeterli bilimsel kanıt 

yoktur. Colomina (2001), yaptığı çalışmada immediat yüklenen implantlarla %97 başarı 

oranı elde edildiğini bununla birlikte kaybedilen implantların (61 de 2) sebebinin 

okluzal patoloji ve oral kas gerilimleri olduğunu bildirmiştir. Araştırmacılar 

çalışmalarında okluzal yüklerin kontrollünün başarının esaslarından biri olduğunu rapor 

etmişlerdir. İmmediat yükleme protokolünde okluzyonla ilgili faktörlerin 

anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Literatürlerde genellikle 

bruksizm gibi parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalarda immediat yükleme 

protokolünün riskli olabileceği ve kullanılmaması gerektiği önerilmektedir (Gapski ve 

ark. 2003).  
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2.5.4.2.Prostetik Dizayn 

İmplantların kros ark splintlenmesinin primer stabiliteyi arttırdığı görülmüştür. 

Bu nedenle immediat yükleme protokolünde bu prostetik yaklaşım önerilmektedir 

(Salama ve ark. 1995; Spiekermann ve ark. 1995; Tarnow ve ark. 1997; Randow ve ark. 

1999). Tarnow ve arkadaşları yaptıkları çalışmada (1997) immediat yüklenen 

implantlarda optimal stabiliteyi sağlamak ve başarı oranını arttırmak için döküm metal 

iskelet destekli geçici protezler kullandıklarını belirtmişlerdir. Yazarlar geçici 

protezlerin mikro hareketleri önlemek için yerleştirildikten sonra iyileşme periyodu 

sürecinde çıkarılmaması gerektiğini söylemişlerdir. 

Literatürlerde bazı yazarlar interforaminal bölgeye yerleştirilen 2–4 implanttın at 

nalı şeklinde bir barla birleştirilmesinide; implant üzerine gelen oblik ve horizontal 

kuvvetleri ve implanttın mikro hareketini azaltacağından dolayı, önermektedirler 

(Salama ve ark. 1995; Spiekarmann ve ark. 1995; Tarnow ve ark. 1997). Araştırmacılar 

implant üzerine gelen kuvvetleri arttırdığından dolayı kantilever uzantılarından 

kaçınılması gerektiğini söylemektedir (Brunski 1993; Tarnow ve ark. 1997). Birçok 

yazar bu konsepti kabul etmiştir (Randow ve ark.1999; Ericsson ve ark. 2000b; 

Colomina 2001). İmmediat yükleme düşünüldüğünde parafonksiyonel alışkanlıkların ve 

oklüzal desteğin tüm dişler üzerine dağılımının dikkatli bir okluzal analizle 

değerlendirilmesi önerilmektedir (Gapski ve ark. 2003). Diş hekimi okluzal yüklerin 

geldiği implant kemik ara yüzünde fonksiyonel yüzey alanını arttırmak için implantların 

sayısınıda arttırabilir (Brunski 1992). Bu nedenle sabit bir protezi desteklemek için 

yerleştirilen implantlarda immediat yükleme protokolü düşünülüyorsa 3–5 implant 

yerleştirmek yerine daha fazla sayıda implanttın yerleştirilmesi mantıklı olacaktır. 

Literatürde az sayıda implanttın kullanıldığı vakalarda düşük başarı oranı görülmektedir 

(Schnitman ve ark.1990; Schnitman ve ark. 1997; Balshi ve ark.1997). Bununla beraber 

özellikle immediat yükleme protokolü için geliştirilen bir sistemde prefabrike parçalar 

ve sadece 3 implant kullanarak nihai protezler yapılmış 3 yılık çalışmanın sonunda %98 

başarı oranı elde edilmiştir (Branemark ve ark. 1999). Buna rağmen bu sistemde eğer 

bir implant kaybedilirse yeni bir protez yapılmadan önce kemik greftinin yerleştirilmesi 

ve yeni bir implanttın uygulanabilmesi için çok fazla zaman gerekeceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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Her arkta 10–13 implant yerleştirilip birbirine splintlendigi zaman elde edilen 

başarı oranı %97 den fazla olabilmektedir (Horiuchi ve ark. 2000; Ganeles ve ark.2001; 

Jaffin ve ark. 2000). İmplant sayısının artması aynı zamanda restorasyonun 

tutuculuğunun artmasını ve pontik sayısının azalmasını sağlayacaktır. Retansiyonun 

artması, protezin parsiyel olarak desimante olmasını önleyerek implantların iyileşme 

sırasında aşırı yüklenmesini engelleyecektir. Pontik sayısının azalmasıda geçici 

protezlerde kırık oluşması riskini azaltarak implantların iyileşme sırasında aşırı 

yüklenmesini önleyecektir. Bunun birlikte üst çenede kemik yoğunluğu daha az 

olduğundan ve implant üzerine gelen horizontal kuvvetler daha fazla olduğundan alt 

çeneye oranla daha fazla implant kullanılması önerilmektedir (Misch 2005; Gapski R. 

2003). 

 İmplantların pozisyonuda, implant sayısı kadar önemlidir. Örnek olarak iki 

implanttın yan yana yerleştirilmesi ve kantilever uzantısıyla elde edilen 3 üyeli körü 

dizaynı, yine iki implanttın kullanılması ve kantilever uzantısının elimine edilmesiyle 

oluşturulan köprü dizaynına nazaran daha kötü sonuçlar doğurabilir. İmplantların kros 

ark splintlenmesi implant üzerine gelen stresleri azaltmak için etkili bir yöntemdir bu 

yüzden tam dişsiz ağızlarda implantların birbirine splintlenecek şekilde 

pozisyonlandırılması immediat yüklenen geçici protezler için avantaj olacaktır (Misch 

2005). 

 

2.6.HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRME 

 

Genel mutabakat implant kemik ara yüzünde oluşan aşırı streslerin implanttın 

aşırı yüklenmesine ve kaybına yol açacağı şeklindedir. Bununla birlikte implantlarda 

immediat yüklemenin ara yüzde aşırı streslere sebep olacağı kesin değildir (Misch C.E. 

2005). İmmediat yüklenen implantlarda implant kemik ara yüzünde kemiğin başlangıç 

histolojik yanıtı değerlendirildiğinde implant etrafına uygun kemik kalitesinde direk 

kemik implant kontağı rapor edilmiştir. Romanos ve ark. (2001), immediat ve geç 

yüklenen implantlarda istatistiksel bir fark olmadığını gözlemlemişlerdir. 

Sharway ve ark. (2000), 5 yetişkin köpekte yaptıkları çalışmada premolarlar 

bölgesine 20 BioHorizon implant yerleştirmiş ve immediat yüklemeyle geç yüklemeyi 
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karşılaştırmışlardır. Eşleştirilen implantlardan yarısı immediat yüklenirken komşu 

implantlar iyileşmeye bırakılmıştır. Dört hafta sonra implantlar etrafından alınan kemik 

kesitlerinde yapılan histometrik analizde kemik implant kontağında istatistiksel olarak 

fark gözlenmemiştir. Benzer olarak implantta komşu kemik hacminde de istatistiksel 

olarak fark yoktur. İmplant çevresindeki kemiğin olgunlaştığı görülmektedir. 

Testori ve ark. (2001) çalışmalarına insanda immediat yüklemeden 4 ay sonra 

çıkarılan iki implanttın ara yüzünü histolojik olarak değerlendirmiş ve kemik implant 

kontağının %78 ila %85 oranında olduğunu ve epitelyal migrasyonun görülmediğini 

rapor etmiştir. 

Piatelli ve ark.(1997a) erken yükleme koşullarında kemik reaksiyonunu ve 

kemik implant ara yüzünü değerlendirmek için maymunlar üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada aynı arka yerleştirilen ve immediat yüklenen ve yüklenme yapılmayan 

implantları immediat yüklemeden 8 ay sonra karşılaştırmış ve kemik implant kontağı 

oranında istatistiksel olarak bir fark olmadığını rapor etmişlerdir. İlginç olarak immediat 

yüklenen implantlarda kompakt kemik miktarının daha fazla olduğunu söylemişlerdir. 

Aynı grup tarafından yapılan bir başka çalışmada (1998), immediat yüklenen 

implantlarda 9 ay sonunda daha fazla kemik temasının sağlandığı rapor edilmiştir. 

İmplant kemik ara yüzünde fibröz doku oluşumuna rastlanmazken 15 ay sonunda 

immediat yüklenen ve yüklenmeyen implantlar karşılaştırıldığında yüklemenin yapıldığı 

implantlarda neredeyse iki katı oranında direk kemik teması gözlemlenmiştir. 

Literatürde özellikle vida şekilli erken yüklenen implantların etrafında, 

yüklenmeyen implantlarla karşılaştırıldığında daha fazla lameller ve kortikal kemik 

gözlemlenmiştir (Piatelli ve ark.1993). 

Randow ve ark.(1999) insanda immediat yükleme protokolünde implant kemik 

ara yüzünü değerlendirmiş ve 18 ay sonunda direk kemik teması gözlemlediklerini 

rapor etmişlerdir. Lederman (1998) 95 yaşında olan ve 12 yıldır immediat yüklenen bar 

bağlantılı overdenture kullanan bir hastada bu sonuçları doğrulamıştır. 

Bu sonuçlar immediat yükleme protokolünde uzun sureli kemik implant 

kontağının mümkün olabileceğini göstermektedir (Misch C.E. 2005). 
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2.7.DİŞSİZ ÜSTÇENEDE İMMEDİAT YÜKLEME 

 

Protez yapılmadan ve fonksiyona sokulmadan önce gerekli olan standart 

iyileşme periyodunun elimine edilmesi amacıyla implantların immediat olarak 

yüklenmesi son zamanlarda heyecan verici sonuçlara ulaşmaktadır. Son zamanlara 

kadar maksillada immediat yükleme uygulamaları hastalar için belirlenmiş başarısızlık 

riskleri olduğu için kullanılmamaktaydı. Halen maksillada immediat yükleme 

protokolünün uygulanmasıyla ilgili riskler mandibulaya nazaran daha fazladır. Kayıp 

oranları birçok yazara göre %5-%20 arasında değişmektedir (Jimenez-Lopez 2005). 

Sonuç olarak maksillada immediat yükleme uygulamalarının sadece çok uygun 

koşullarda veya hastanın isteği doğrultusunda her diş için bir implant kullanarak ve 

tamamen splintlenmiş protezlerle uygulanması önerilmektedir (Jimenez-Lopez 2005). 

Yapılan birçok çalışmaya ilişkin ortaya çıkan farklı başarı oranlarının hasta seçimi 

kriterlerine bağlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle aynı seansta dişlerin çekilmesi 

implantların yerleştirilmesi ve immediat yükleme uygulaması önerilmemektedir. Bu 

protokolde özellikle hasta seçimi, klinik değerlendirme, radyolojik değerlendirme, 

tedavi planlaması ve uygun cerrahi ve prostetik protokolün seçilmesi çok önemlidir. 

Amaç kayıp oranını minimale indirgemektir. 

Bu tip zor ve spesifik rehabilitasyonlarda en önemli amaç olan primer 

stabilitenin sağlanması, iyileşme sırasında kemikte meydana gelebilecek gerilimleri 

azaltmak için yüklerin eşit ve dengeli bir şekilde dağılımının elde edilmesi ve 

postoperatif olgunlaşma döneminin iyileştirilmesi çok önemlidir. 

HASTA SEÇİMİ 

Hasta seçimi bu tür implant tedavilerinde en önemli faktörlerden biri olarak 

değerlendirilmektedir. Hasta seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bazı 

gereksinimler ve kontrendikasyonlar vardır (Jimenez-Lopez 2005). 

Hastalarda olması gereken kriterler: 

1-Hastanın genel sağlık durumu ve oral hijyeni iyi olmalı hasta motive edilmeli 

ve sabit protezlerle immediat yükleme uygulamalarının önemli psikolojik ve 

fonksiyonel bir faktör olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
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2-Tam dişsiz hastalarda en az 6 implanttın yerleştirilmesi için yeterli kemik 

hacminin ve en az 10 mm uzunluğunda implant yerleştirilmesine izin verecek kadar 

yükseklikte kemiğin olması gerekmektedir. 

Kontrendikasyonlar:  

1-Sigara kullanan hastalar 

2-Kontrolsüz diabet hastaları 

3-İmmun sistem sorunları olan hastalar 

4-Duygususal olarak uyumsuz hastalar 

5-Gerçekdışı talepleri ve istekleri olan hastalar 

6-Uyumsuz hastalar (oral hijyeni iyi olmayan, randevusuna gelmeyen, 

direktiflere uymayan) 

7-Bruksizm vakaları 

8-Oral enflamasyonu ve enfeksiyonu olan hastalar maksillada immediat 

yükleme uygulamaları için yüksek risk grubu olarak değerlendirilmektedir. 

 

KLİNİK DEĞERLENDİRME 

Klinik değerlendirme 3 bölümde incelenebilir (Jimenez-Lopez 2005). 

1-Prostetik değerlendirme: 

2-Estetik değerlendirme 

3-Okluzal değerlendirme 

1-Prostetik değerlendirme: 

İmplant eksenindeki okluzal kuvvetler: 

Maksillar rehabilitasyonlarda eğer üst çenede kalmış olan dişler varsa bu dişlerin 

çekimi implantların yerleştirileceği zamana kadar ertelenmelidir çünkü bu dişler cerrahi 

stent için destek olarak kullanılabilmektedir. Optimal implant yerleştirilmesi için cerrahi 

plak kullanımı önerilmektedir. Özellikle zor vakalarda bilgisayarlı tomografi 

kullanılması ve bilgisayar destekli cerrahi plak hazırlanması önerilmektedir. 



 30 

İmplantların açılı bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyorsa açılı abutmentların kullanılması 

veya simante edilen protezlerin kullanıldığı abutmentların kullanılması önerilmektedir. 

Kantileverlerin elimine edilmesi: 

Özellikle maksillada yapılan rehabilitasyonlarda kantilever uzantılarından 

kaçınılması önerilmektedir eger kantilever uzantılarının yapılması zorunlu ise mümkün 

olduğunca kısa tutulmalıdır zira birçok vakada kantilever uzantılarının estetik veya 

fonksiyonel gereksinimleri yoktur. 

Okluzal basıncın azaltılması için arka dişlerin özelliklede molar dişlerin okluzal 

tablaları daraltılmalıdır, unutulmamalıdır ki geniş okluzal tablaya sahip çok sayıda dişin 

bulunması kayıp riskini arttıracaktır. Bu nedenle özellikle bruksizm vakalarında veya 

daha önceki mevcut protezlerinde kırık yada faset atması hikayesi olan hastalarda 

okluzal tablaların geniş olması ve kantilever uzantıları kontrendikedir. 

Dişsiz maksillada her diş için bir implant yerleştirilmesi: 

Maksillada immediat yükleme protokolü düşünülüyorsa lateral kesici ve 

1.premolar dışındaki her diş için; özellikle papillada estetiğin elde edilmesi zor 

olduğundan dolayı, bir implant yerleştirilmesi önerilmektedir. Lateral kesici için 

implant yerleştirilmediğinde laboratuar teknisyeni için estetiği elde etmek daha kolay 

olucaktır. Eğer yeterli kemik varsa 1.premolar içinde aynı şey önerilmektedir. 

Dişeti-kuron uyumu: 

Tek diş restorasyonlarında uygun dişeti kuron uyumu sağlanabilse de özellikle 

kemik kaybının fazla olduğu geniş çaplı rehabilitasyonlarda bu uyumu sağlamak 

mümkün olamayabilmektedir yinede kemik ogmentasyonu ve yapay dişeti formu 

kullanılarak iyi estetik sonuçlara ulaşılabilmektedir. 

Dudak desteği: 

Dişsiz ağızlarda özellikle zor vakalarda dudak desteğinin ne kadar olacağına 

protez metal akrilik veya metal porselen yapılsa da protezin yapımıyla karar 

verilmelidir. Özellikle arka bölgelerde yer alan tüm nihai protezlerin aşağıdaki 

sebeplerden dolayı metal porselen yapılması önerilmektedir. 

• —Daha iyi estetik sağlanması 

• —Dikey boyutun devamının sağlanması 
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• —Kırıklara karşı daha fazla dayanıklılığın sağlanması 

• —Mineye benzer yapının sağlanması 

• —Daha iyi hijyen 

• —Daha dayanıklı olması 

• —Hasta adaptasyonunun daha kolay olması 

• —Cilanın dayanıklılığını daha iyi olması 

 

Bu avantajlarına karşın porselenin bazı dezavantajları da vardır: 

• —Manipülasyonu zordur ve beceri gerekmektedir 

• —Metal desteği deforme edebilir 

• —Daha geniş metal destek kaide gerektirir 

Özellikle büyük rehabilitasyonlarda son şık metal kaidenin ağırlaşmasına neden 

olmakta dolayısıyla çalışılmasını zorlaştırmaktadır. Bu sorunun düzeltilmesi için 

titanyumun kullanılması metal kaidenin daha hafif olmasını sağlayabilmektedir. 

Fonetik: 

Neyse ki hastaların porselen restorasyonlara adaptasyonu dikkate değer miktarda 

daha kolay olmaktadır. Hasta sadece birkaç gün içinde fonetik problemlerin üstesinden 

gelebilmektedir. Çok zor vakalarda metal kaidenin şeklinin değiştirilmesi veya konuşma 

terapisinin yardımı gerekebilmektedir.  

2-Estetik Değerlendirme  

İmplant destekli protezlerde estetik implantlar yerleştirildikten sonra çok daha 

fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle estetiği kötü yönde etkileyebilecek durumlardan 

kaçınabilmek için çıkış profili, açılanma gibi birçok faktör rehabilite edilecek alanın 

tanınması ve teşhisin koyulması aşamasında yani daha prosedürün başlangıcında 

planlanmalıdır. 

3-Okluzal Değerlendirme 

 Tam dişsiz bir hastada her iki çenede rehabilitasyon düşünülüyorsa ve 

maksillada immediat yükleme protokolü arzu ediliyorsa maksiller problem mandibula 
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dan 3 ay sonra ele alınmalıdır çünkü istatistiklere göre her iki çenenin aynı anda 

rehabilite edilmesi kayıp riskini arttırmaktadır. Maksilla genel olarak kabul edildiği 

üzere mandibulaya nazaran daha az yük taşıma kapasitesine sahiptir ve daha uzun bir 

iyileşme süreci gerektirmektedir. Bu koşullarda immediat yükleme protokolünün 

kullanılması mandibulada implantların gömülü olarak bırakılması şartıyla 

önerilmektedir. Böylelikle çiğneme kuvvetleri ve parafonksiyonel aktivite azaltılacaktır. 

Bununla birlikte fonksiyonel özelliklerinden dolayı immediat yüklemeye mandibuladan 

başlamak ve maksillada yüklemeyi geciktirmek tercih edilmelidir çünkü mandibulada 

protezlerin stabilitesi maksillaya nazaran tipik olarak daha kötüdür. 

 İmmediat geçici protezlerin okluzal dizaynları göz önünde 

bulundurulduğundaysa premolar ve molar bölgelerinde okluzal temasın, hastayı ön 

bölgeyle daha fazla kuvvet uygulamaya zorlayacak şekilde daha az olması 

önerilmektedir. Bunun önerilmesinin sebebi sadece bu bölgenin yükleri taşıma 

kapasitesinin daha fazla olması değil aynı zamanda hastaların ön bölgede daha az 

kuvvet uygulayarak ısırma eğilimlerinden dolayıdır. Molar ve premolar dişlerin 

tuberküllerinin açıları mümkün olduğunca sıfır dereceye yaklaştırılmalıdır bunun 

anlamı aksiyal kuvvetlerin zararlı etkilerini önlemek için tüberkülleri mümkün 

olduğunca düz olarak yapmaktır. Protrasiv, lateral ve parafonksiyonel eksentirik 

hareketlerde molar dişler arasında temas olmamalı ve hasta sentrik oklüzyonda 

ısırdığında prematür erken temaslar meydana gelmemelidir. 

 

RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME 

Birçok hastada panoramik radyografiler yeterli olmasına rağmen eğer anatomik 

sınırlar ve kalan kemik miktarı hakkında şüpheler varsa bilgisayarlı tomografi (BT) 

alınması önerilmektedir. Tipik olmayan, alışılmadık vakalarda maksillanın doğru ve 

kesin bir modelini elde edebilmek için BT ve bilgisayar destekli modelleme 

uygulamalarının kullanılması önerilmektedir böylece cerrahın cerrahiden önce 

çalışabilmesi ve pratik yapabilmesi için gerçek boyutlarda bir kopya elde 

edilebilecektir. Bu kopya aynı zamanda ağza çok iyi adapte olabilen ve implantların 

yerleştirilebilmesi için referans noktası sağlayabilecek bir cerrahi plak yapılabilmesini 

de kolaylaştıracaktır. 
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TEDAVİ PLANI 

İmmediat yükleme protokolünü etkileyen başlıca faktörler şunlardır (Jimenez-

Lopez 2005): 

1-Bireysel özellikler 

2-Cerrahi teknik 

3-Protetik teknik 

4-İmplantların özellikleri 

5-Protokol ve post operatif bakım 

6-Hekim hatası 

Bireysel özellikler: 

Kişisel özelikler, kişiden kişiye çok çeşitlilik göstermekle beraber implant 

terapisinde başarı ve başarısızlıktan sorumlu olabilmektedir. Klinisyen, istenmeyen 

sonuçları önlemek için bu faktörleri bilmeli ve tedavi planı sırasında göz önünde 

bulundurmalıdır. En önemli hususlar, implanttın başarısını tehlikeye düşürebileceğinden 

dolayı, kişinin immunnolojik, osteojenik ve iyileşme kapasitesidir. Aynı şekilde 

maksilladaki yetersiz kemik hacmi ve düşük kemik yoğunluğu implanttın primer 

stabilitesini tehlikeye atabilmektedir. 

Cerrahi teknik: 

Cerrahinin her aşamasında istenmeyen sonuçları doğurabilecek bazı hatalar 

yapılabilmektedir. 

İnsizyon: Yanlış insizyon yumuşak dokunun nekroze olmasına ve hacminin 

kaybolmasına yol açabilmektedir. 

İmplant yuvası hazırlığı: Uzun süren enstrumantasyon ve irrigasyonun yetersiz olması 

kemik nekrozlarına yol açabilmektedir. 

İmplanttın kemiğe sıkıştırılma kuvveti: Yerleştirme kuvveti 30 N/cm altındaysa iyi bir 

primer stabilite elde edilemeyebilmektedir diğer taraftan 60 N/cm aşan kuvvetler 

kemikte nekrozlara yol açabilmektedir. 

Dikiş: Aşırı sık suturlar yumuşak dokunun nekrozuna veya yumuşak doku miktarının 

kaybına yol açabilmektedir. 
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Cerrahi hijyen: Doğru aseptik teknik olmadan cerrahi prosedürlerin uygulanması 

enflamasyona ve enfeksiyona yol açabilmektedir. 

Prostetik teknik: 

Bu aşamada hatalar sıkça yapılabilmekle birlikte kolaylıkla 

engellenebilmektedir. Bu aşamada hataların önlenmesi için mümkün olduğunca fazla 

gayret sarf edilmelidir çünkü implant üstü protezler implanttın başarısı için başlıca 

faktörlerden biridir. Diş hekiminin önlemek için en fazla gayret sarfetmesi gereken ve 

en sık karşılaşılan problemler şunlardır (Jimenez-Lopez 2005): 

 

-Protezin yıkıcı okluzal kontürleri 

-Pasif oturmanın olmayışı 

-Kantilever uzantıları ve geniş üst yapılar 

-İmplantlar arası mesafenin çok fazla olması 

 

Bunlara ilaveten aşağıdaki hatalar abutmentların aşırı yüklenmesine dolayısı ile 

prostetik komponentlerde kayıplara ve kırıklara yol açabilmektedir. 

 

-Pasif oturmanın olmayışı 

-Yanlış ölçü tekniği veya ölçüde kötü kalitede silikon kullanılması ki hatalı ana 

model elde edilmesine yol açabilmektedir. 

İmplantın özellikleri: 

İmplant diş hekimliğinde biyokompabilite başlıca faktörken immediat yükleme 

protokolünde primer ankıraj anahtar faktördür. Birçok özellik önemli olmasına karşın 

bu iki özellik temel faktörlerdir. Bu güne kadarki literatürler göz önünde 

bulundurulduğunda implant materyalinin saf titanyumdan veya titanyum alaşımı esaslı 

bir maddeden yapılması gerektiği önerilmektedir. Yivlerin dizaynı gibi implanttın 

makro geometrik özellikleri iyi bir primer ankıraj ve yeterli kemik teması elde 

edilebilmesi için çok önemlidir. 
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Protokol ve Postoperatif Bakım: 

Post operatif aşamada en fazla karşılaşılan problemler enflamasyon enfeksiyon 

ve aşırı yüklemedir. Bu gibi problemler implanttın kaybına ve implanttın 

komponentlerinde kırıklara yol açabilmektedir. Post operatif enflamasyon ve 

enfeksiyonun muhtemel sebepleri şunlardır (Jimenez-Lopez 2005): 

 

• Yetersiz oral hijyen 

• Artık dikiş materyalleri 

• Yara üzerinde kalan artık silikon materyalleri 

• Abutment vidasının veya abutmentın kaybı 

• Yanlış veya yetersiz ilaç kullanımı 

• Tek diş implantlarında artık kalan siman materyalleri 

• Protezlerin yumuşak dokuya baskı yapması 

Aşırı yüklemenin muhtemel sebepleri ise (Jimenez-Lopez 2005): 

• Organik oklüzyonun olmayışı 

• Abutment vidasının veya abutmentın kaybı 

• Yetersiz çiğneme veya yanlış yiyecek diyeti 

• Parafonksiyonlar,  

olarak belirtilmektedir. 

Postoperatif aşamada en sık karşılaşılan bir başka problemde implanttın 

yerleştirildiği bölgede daha önceden bulunan enflamasyon veya enfeksiyon nedeniyle 

implantların kaybıdır. Bu çok önemlidir çünkü implant yerleştirildikten sonra 

enfeksiyonun tedavi edilmesi imkansızdır ve buda implanttın kaybına yol 

açabilmektedir. 

Hekim hatası: 

En sık karşılaşılan beklenmedik hatalar ve olasılıklar analiz edilmiş ve aşağıdaki 

tabloda (Tablo 2-1.) gösterilmiştir  (Jimenez-Lopez 2005). 
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Tablo 2-1: İmplant uygulamalarında en sık karşılaşılan beklenmedik hatalar (Jimenez-
Lopez 2005). 

   Karşılaşılan Hatalar    Sıklık 

Sinir lezyonu %0.04 

Fenestürasyon %2.00 

Primer ankırajın olmayışı %10.00 

Yanlış açılanma %1.00 

Dehissens %1.00 

 

2.7.1.DİŞSİZ ÜST ÇENEDE İMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLERLE 
İMMEDİAT YÜKLEME 

 

Tarnow ve ark. (1997 ), yaptıkları çalışmada 10 hastada dişsiz maksilla ve 

mandibulalara 107 implant yerleştirilmiştir. Tam dişsiz maksillaya sahip 4 hastaya 3 

farklı sistemde (Astra tech; 3İ/İmplant İnnovations; Branemark System, Nobel Biocare) 

her hastaya minimum 10 implant olmak üzere toplam 43 implant yerleştirilmiştir. 

İmplantlardan 33 tanesi geçici sabit protezlerle immediat olarak yüklenmiştir. Takip 

süresi 1 ila 4 yıl arasında değişmektedir. Prostetik yüklemenin başlangıcından 6 ay 

sonra geçici protezler nihai protezlerle değiştirilmiştir. İmmediat yüklenen 

implantlardan hiçbiri kaybedilmezken kabul edilebilir başarı oranı %100 olarak rapor 

edilmiştir. 

Horiuchi ve ark. (2000), 5 hastada dişsiz maksillaya 52 Branemark Sistem 

implant yerleştirerek yaptıkları çalışmanın sonuçlarını yayınladıkları makalede rapor 

etmiştir. Her hastaya minimum 10 mm uzunluğunda 8 implant yerleştirilmiştir. Sadece 

yerleştirme torku değeri 40 Ncm nin üzerinde olan implantlar vidalı sabit geçici 

protezlerle immediat yüklenmiştir. Geri kalan implantlar kapatılarak iyileşmeye 

bırakılmıştır. Toplam 44 implant immediat yüklenmiştir. Nihai protezler 4 ila 6 aylık 

iyileşme periyodundan sonra yerleştirilmiştir. İmmediat yüklenen 44 implanttan 2 tanesi 
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kaybedilirken konvansiyonel yüklenen implantlarda kayıp görülmemiştir. İmmediat 

yüklenen implantlarda kümülatif başarı oranı %96,5 olarak rapor edilmiştir. 

Grunder (2001) yaptığı çalışmada, tam dişsiz üst çeneye sahip 5 hastaya 48 

3İ/İmplant İnnovations sistem implant yerleştirmiştir. İmplantlardan 35 i çekim 

boşluklarına yerleştirilmiştir. İmplantlar yüksek ve düşük kalitedeki kemiğe (Lekholm 

ve Zarb’ ın sınıflamasına göre (1985) sınıf 2-4) yerleştirilmiştir. Çekim boşluklarına 

yerleştirilen 35 implanttan 3’ ü kaybedilirken aynı şekilde iyileşmiş alveolar kemiğe 

yeleştirilen 13 implanttan 3’ üde kaybedilmiştir. Maksillar implantlar için kabul 

edilebilir başarı oranı %87,5 olarak rapor edilmiştir. 

 Mich ve Degidi (2003) çalışmalarında 19’ u dişsiz alt çeneye sahip 12’ si ise 

dişsiz üst çeneye sahip 31dişsiz hastada gerçekleştirilen çalışmanın uzun dönem 

sonuçlarını sunmuştur. Dişsiz üst çeneye sahip grupta 2 hastaya toplam 18 implant (8 ila 

10 implant) yerleştirilmiş ve aynı gün geçici akrilik protezlerle yüklenmiştir. Nihai 

protezler 4 ila 7 ay sonra yerleştirilmiştir. Takip süresi prostetik yüklemenin 

başlangıcından itibaren 1 ila 5 yıl arasındadır. Hiçbir implant kaybedilmemiş ve 

herhangi bir implantta (aşırı peri-implant kemik kaybı, parastezi, ağrı vb.) kaybedilme 

işaretleri görülmemiştir. Kabul edilebilir başarı oranı ve başarı oranı implantlar ve 

protezler için %100 olarak rapor edilmiştir. 

 Beş yıllık süre zarfında (1996–2001) Degidi ve Piattelli (2003) parsiyel ve tam 

dişsiz çenelere sahip 152 hastayı tedavi etmiştir. Tedavi edilen hastalardan tam dişsiz 

maksillaya sahip 14 hastaya 133 implant yerleştirilmiş ve immediat yüklenmiştir. Takip 

süresi 2 ila 60 ay arasındadır. Yerleştirilen 133 implanttan 2 tanesi kaybedilmiştir. 

Kabul edilebilir başarı oranı implantlar için %98,5 protezler için %100 olarak rapor 

edilmiştir. 

Bu bilgilerin analizinden maksillada implantların full ark sabit protezlerle 

immediat yüklenmesi protokolüyle elde edilen başarı oranlarının, konvansiyonel 

protokol ile elde edilen başarı oranlarıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğu söylenebilir 

(Tablo 2-2), bununla birlikte göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler vardır 

(Chiapasco 2004); 

1-Hastaların sayısı ve implantların sayısı kısıtlıdır. 
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2-Çoğu çalışmada iyi tanımlanmış çalışmaya dahil edilme ve edilmeme kriterleri 

belirtilmemiştir. 

3-Makalelerde implantların başarı oranlarına dair homojen ve eksiksiz bilgiler 

belirtilmemiş sadece kabul dilebilir başarı oranlarıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. 

 

Yazarların çoğu: 

1-Maksillada mandibulaya nazaran ful-ark protezleri desteklemek için daha 

fazla sayıda implant gerektiğini. 

2-Primer stabilitenin implantların uzun dönem başarısı için önerilen en önemli 

faktör olduğunu. 

3-İyi kemik kalitesinin (Sınıf I–III Lekholm ve Zarb’ ın (1985) sınıflamasına 

göre) en önemli faktörlerden biri olduğunu fakat genellikle implant stabilitesini 

değerlendirmek için rezonans frekansı analizi, periotest, yerleştirme torku gibi objektif 

ölçüm kriterlerinin kullanılmadığını vurgulamıştır. 

Tablo 2-2: Tam dişsiz maksillada implant destekli sabit protezlerle immediat yükleme 
(Chiapasco 2004). 

Yazar Çalışmanın tipi 
Hasta 
sayısı 

Yerleştirilen 
implant 
sayısı 

Yüklenen 
implant 
sayısı 

Takip 
süresi 
(yıl) 

Kaybedilen 
implant 
sayısı 

Kabul 
edilebilir 
başarı 
oranı 
(%) 

Başarı 
oranı 
(%) 

Tarnow 
ve ark 
1997 

Prospektif/vaka 
serisi 

4 22 14 1 ila 4 0 100 100 

Horiuchi 
ve 
ark.2000 

Prospektif/vaka 
serisi 

5 52 44 1 ila 2 2 96.5 96.5 

Grunder 
ve ark. 
2001 

Retrospektif/vaka 
serisi 

5 48 48 1 ila 5 6 87.5 
Veri 
yok 

Misch/ 
Degidi 
2003 

Prospektif/çok 
merkezli 

2 18 18 0 ila 5 0 100.0 100.0 

Degidi/ 
Piattelli 
2003 

Retrospektif/vaka 
serisi 

14 133 133 1 2 98.5 
Veri 
yok 

Toplam  30 294 276  10   
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2.8.DİŞSİZ ALT ÇENEDE İMMEDİAT YÜKLEME 

 

Branemark ve ark. (1977) ve Adell ve ark. (1981) tam dişsiz hastalarda 

mandibula da sabit protezlerle yapılan tedavilerin sonuçlarını yayınlamasından sonra 

birçok araştırmacı tarafından bu tür rehabilitasyonlarda kısa ve uzun dönemde yüksek 

başarı oranlarını kanıtlayan birçok çalışma yapılmış ve yayınlanmıştır. Bununla birlikte, 

yayınlanan bu geleneksel tedavi yöntemi hastanın yeterli fonksiyona yeniden 

kavuşabilmesi için gerekli olan implant destekli protezin yapılabilmesi için operasyonun 

başlangıcında itibaren 3–6 aylık bir bekleme süresi gerektirmekteydi. Bu süre zarfında 

hasta doku iyileşmesinin sağlanabilmesi için implantların yerleştirildiği cerrahi 

aşamadan sonraki ilk hafta herhangi bir protez kullanamamakta, ancak dikişler 

alındıktan sonra protez kullanabilmekte fakat protezin stabilitesi ve retansiyonu doku 

iyileşmesi devam ettiği için sınırlı olabilmekteydi. İmplantlar osteointegre olduğu 

zaman abutmentların yerleştirilebilmesi için ikinci bir cerrahi işlem gerçekleştirilmekte 

ve proteze tekrar besleme yapılması veya protezin değiştirilmesi gerekmekteydi. Bütün 

bu aşamalar, hastaların sosyal yaşamlarını ve işlerini kötü yönde etkilemekte ve bazı 

hastalar tarafından hoş karşılanmamaktaydı. 

Eğer implantlar ve abutmentlar tek aşamada yerleştirilir ve aynı zamanda ölçü 

alınırsa, hastalar 6–96 saatlik zaman dilimi içerisinde geleneksel implant destekli 

protezin sahip olduğu özellikleri olan bir proteze sahip olabilmektedir. Bununla birlikte 

implant daha osteointegre olmamasına rağmen okluzal yüklere maruz kalmaktadır. Son 

düşünceler, erken yüklemenin tek başına implanttın fibröz enkapsülasyonundan sorumlu 

olmadığı şeklindedir. Bunun yerine fibröz enkapsülasyon, iyileşme sırasında kemik 

implant ara yüzündeki aşırı mikro hareketlere bağlanmaktadır (Brunski 1993;  

Szmukler-Moncler ve ark. 1998). İmplant yerleştirildiğinde mikro ve makro hareketlere 

yol açacak yüklere maruz kalması osteointegrasyonu tehlikeye düşürecek ve kemik 

implant ara yüzünde fibröz dokunun oluşmasına yol açacaktır (Brunski 1993). Diğer 

taraftan, bu kuvvetler çok az olduğu zaman osteointegrasyon süreci 

tamamlanabilmektedir. Literatürlere bakıldığında, osteointegrasyonu tehlikeye düşüren 

mikro hareketler 50-150 um arasında değişmektedir (Szmukler-Moncler ve ark 1998). 

Eğer yeterli sayıda implant yerleştirilir ve implantlar birbirine at nalı şeklinde metal bir 

barla bağlanırsa; önemli kuvvetler uygulansa bile, mikro hareket miktarı 
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osteointegrasyonu tehlikeye düşürecek düzeye ulaşmamaktadır. Bu yaklaşım 

periodontal sorunlu dişlerin tek parça bir protezle splintlenmesi yaklaşımı ile aynıdır. 

Böylece protezler önemli miktarda okluzal yüklere maruz kalsa da bu dişlerin mobilitesi 

etkili şekilde hissedilmeyecek düzeye indirgenebilmektedir. Mandibula at nalı 

şeklindeki tek parçalı bir alt yapıyla desteklenerek rehabilite edildiği zaman farklı 

düzlemlerdeki çeşitli kuvvetleri kompanse edebilecek ve bu kuvvetler iyileşme sırasında 

makro hareketlere neden olmayacaktır. Başarı oranları geleneksel implant protokolünde 

elde edilene nazaran biraz daha düşükte olsa son zamanlardaki literatürler mandibulada 

immediat yükleme protokolünü desteklemektedir (Schinitman ve ark. 1990; Henry-

Rosenberg 1994; Salama ve ark 1995; Chiapasco ve ark. 1997; Schnitman ve ark. 1997; 

Tarnow ve ark. 1997; Horiuchi ve ark. 2000; Malo ve ark. 2000; Ganeles ve ark. 2001; 

Colomnia  2001; Jimenez-Lopez 2001).  

Bu nedenle bu tip tedavi endikasyonları geleneksel protokolü kabul etmeyen 

veya bu protokolde sorunlar yaşayan vakalarla sınırlandırılmalıdır. Jimenez-Lopez ve 

ark. (2005) göre immediat yükleme protokolünün uygulanabileceği durumlar şunlardır. 

 

• Hareketli bir protezi tolere edemeyen (yumuşak doku ülserleri, tutuculuğun 

yetersiz olması, çiğneme fonksiyonunun yetersiz olması) ve nihai protezler için 

3–6 ay beklemek istemeyen tam dişsiz hastalar. 

• Arka bölgede implanttın yerleştirilmesi yeterli kemiğin olmadığı ve ön bölgede 

kötü prognozu olan dişlere sahip parsiyel dişsiz hastalar. 

• Mandibulada bir veya birkaç dişi çekilmesi gereken ve kalan dişlerin ise 

prognozunun iyi olmadığı hastalar. 

• Tam dişsiz olmayan fakat dişleri çekilecek olan hastalarda, hastanın hareketli bir 

protez kullanma gereksiniminin önüne geçmek için çekimlerin ve implantların 

aynı seansta yapılması. 
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TEDAVİ PLANI 

İmmediat yükleme protokolünün tercih edilmesinin sebeplerinden biride 

çiğneme fonksiyonunun ve estetik özelliklerin kaybını önlemektir. Uygulanacak tedavi 

planı herhangi bir implanttın osteointegre olmayabileceğini varsaymalı ve hastanın bu 

nedenle hareketli bir protez kullanma gereksinimini ortadan kaldıracak şekilde alternatif 

opsiyonlara sahip olmalıdır. 

Yerleştirilecek implantların sayısı ve pozisyonu birkaç faktöre bağlıdır 

(Jimenez-Lopez 2005): 

• Posterior bölgedeki ve mental foremenler arasındaki kemik miktarı 

• Kemiğin tipi 

• İmplantların kaybedilebilme olasılığı 

 

İmmediat yükleme protokolünde hangi implanttın kaybedilebileğine dair yüksek 

risk taşıdığını belirlemek zordur. Ulaşılabilen bilimsel veriler, biyomekanik faktörler ve 

klinik tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki durumların mandibulada 

implanttın kaybedilme olasılığını arttırdığı söylenebilir (Jimenez-Lopez 2005). 

• Çekimden hemen sonra alveolar bölgelere yerleştirilen implantlar (Malo ve ark. 

2000; Chaushu ve ark. 2001).  Bu risk radyolusens bölgelerde (periapikal 

radyografilerde), tedavi edilmemiş veya aktif periodontal lezyonların bulunduğu 

bölgelerde daha da artmaktadır. 

• Sigara içen hastalar (De bruyn ve Collaert 1994; Wallace 2000). 

• Sistemik kemik hastalıkları olan, diabeti olan veya kemoterapi veya radyoterapi 

gören hastalar (Shernoff ve ark. 1994; Blanchaert 1998. 

• Primer stabilitenin sağlanmasının güç olduğu büyük oranda trabeküler ve ince 

kortikal tabakası olan dar kretler (Schnitman ve ark. 1997; Tarnow ve ark. 

1997). 

• Maksillada implant destekli bir protezin veya doğal dişlerin olması ve/veya 

implant bölgelerine aşırı kuvvetlerin uygulanmasına yol açan parafonksiyonel 

alışkanlıklar (Jimenez-Lopez 2001). 
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RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME 

Radyolojik değerlendirme için mandibulanın 2 mm’ lik dikey kesitler halinde 

görüntülenmesini sağlayan bilgisayarlı tomografi (BT) alınması önerilmektedir. 

Böylece tedavi planı yapılırken aşağıda yer alan ilave bilgilerde elde edilebilir 

(Jimenez-Lopez 2005): 

• Kemik yüksekliği ve genişliği. 

• Kortikal tabakanın kalınlığı. 

• Foremen mentaleler arası mesafe. 

• Rejeneratif prosedürü gerektirebilecek kemik defektlerinin varlığı. 

• İmplantların arka bölgelere yerleştirilmesinin mümkün olup olmadığı. 

• Bol trabeküler kemik ile birlikte geniş kretlerin olduğu durumlarda lingual 

kortikal tabakadan ankıraj sağlanıp sağlanamayacağı. 

• Protezlerin yerleştirilmesine engel olmayacak implant yerleştirilme aksı. 

Eğer hastada implant kaybı riskini arttıracak herhangi bir faktör yoksa beş veya 

altı implant immediat yüklenen sabit bir protezi desteklemek için yeterli olacaktır. Eğer 

mental sinirlerin arkasında kalan bölgelerde en az 10 mm uzunluğunda iki implanttın 

yerleştirilmesine izin verecek kadar kemik varsa implantlar birinci molar dişlerin mesial 

kökünün yer aldığı bölgenin çevresine yerleştirilmelidir. Eğer arka bölgelerde yeterli 

kemik bulunmuyorsa 5 veya 6 implant mental foremenler arasına yerleştirilmelidir. En 

arkada bulunan iki implanttın distale doğru 20 ila 30 derece açıyla yerleştirilmesi daha 

uygun olacaktır. Böylece birçok avantaj sağlanmış olur; diğer implantlar için daha fazla 

yer sağlanır, en ön ve en arka implantlar arasıda daha fazla mesafe olması sağlanır ve 

arka bölgeye gelecek yüklerin daha iyi karşılanabilmesi sağlanabilir. Ayrıca en arkadaki 

implantların açılandırılmasıyla abutmentlar arasında daha fazla mesafe sağlanarak 

interproksimal bölgelerin daha kolay temizlenebilmesi ve implant çevresindeki doku 

iyileşmesinin daha kolay olması sağlanabilir. 

Eğer implant kaybı için yüksek risk faktörleri söz konusu ise yerleştirilecek 

implantların sayısı arttırılmalıdır. Bu yolla eğer implantlardan biri kaybedilirse ilave bir 

cerrahi operasyona gerek kalmadan hasta implant destekli sabit protezini kullanmaya 
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devam edebilecektir. İmplantların doğru pozisyonda ve aksta yerleştirilebilmesi için 

cerrahi rehber plak kullanılması tavsiye edilmektedir. 

CERRAHİ TEKNİK 

Cerrahi teknik standart immediat yükleme protokolünden çok farklı değildir. 

İmmediat yükleme protokolünde implanttın kaybını önlemek için en önemli amaçlardan 

biri primer stabilitenin elde edilmesidir. Prosedür için genel anestezi gerekli değildir. 

Lokal anestezi cerrahi protokolün tamamlanması için yeterli olmasına rağmen anksiyete 

vakalarında sedatif ilaçlarla premedikasyon önerilebilir. Articain ve 1:100000 oranında 

epinefrin içeren uzun süreli lokal anastezikler herhangi bir kontrendikasyon yoksa 

önerilmektedir; çünkü prosedür implantların yerleştirilmesi, abutmentların 

yerleştirilmesi, yaranın suturlarla kapatılması ve cerrahi alanın ölçü için hazırlanması 

gibi birçok aşamadan oluşmaktadır. Lingual ve alveolar sinirlerin her ikisi de bilateral 

blok anesteziyle uyuşturulmalıdır bununla birlikte kanamanın azaltılması için lingual ve 

bukkal mukozaya infiltratif anestezi uygulanabilir. Genellikle bu anestezilerin etkisi 

tüm prosedürlerin tamamlanması için yeterli olsa da zaman zaman ilave anestezi 

gerekebilmektedir (Jimenez-Lopez 2005). 

Tam dişsiz hastalarda krestal insizyon keratinize doku seviyesinden başlamalı ve 

eğer mümkünse keratinize dokuyu linguale ve bukkale doğru iki eşit bölüme ayıracak 

şekilde olmalıdır. Böylece, abutmentların keratinize dokuyla çevrelenmesi sağlanmış 

olur. Eğer diş çekimlerine ihtiyaç duyuluyorsa insizyon, yumuşak dokuların korunması 

için, intrasulküler olarak yapılmalıdır. Çekimler, rejanaratif tekniklerin kullanılması 

ihtiyacını doğurabileceği ve implantların primer stabilitesini azaltabileceğinden dolayı 

kortikal tabakada oluşabilecek çatlakları ve travmayı önlemek için dikkatli bir şekilde 

yapılmalıdır. İnsizyon en arkadaki implanttın 1 cm distaline kadar uzatılmalıdır. Bir 

sonraki aşama cerrahi alanın iyi görülebilmesine izin verecek şekilde bukkal ve linguale 

doğru tam kalınlık flap’ in kaldırılmasıdır. Bazen posterior bölgede bukkal kortikal 

tabakanın ve mental sinirlerin çıkış noktalarının daha iyi görülebilmesi için dikey 

insizyonda gerekebilmektedir (Jimenez-Lopez 2005).  

Bütün bunlar tamamlanınca implanttın yerleştirilmesi için gerekli olan lingual 

veya bukkal açılanmayı belirlemek için cerrahi stent yerleştirilir. Eğer arka bölgelere 

implant yerleştirilecekse ilk olarak bu implantlar yerleştirilmelidir çünkü bu bölgelerde 

immediat yükleme protokolünü engelleyebilecek zayıf kalitedeki kemikle karşılaşma 
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olasılığı daha yüksektir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında implantların dağılımını 

yeniden düzenlemek ve daha yoğun kemiğin olduğu bölgelere implantları yerleştirmek 

mümkün olabilecektir. İmplant yuvasının hazırlanması protokolü implant sistemlerine 

göre farklılık göstermekle birlikte eğer immediat yükleme protokolü düşünülüyorsa 

aşağıdaki öneriler göz önünde bulundurulmalıdır (Jimenez-Lopez 2005). 

• Çok yoğun kemiğin olduğu bölgeler dışındaki bölgelerde uzun implantların 

(13mm ila 15mm) kullanılması tercih edilebilir. Çok yoğun kemiğin olduğu 

bölgelerde ise implant yuvası hazırlığı sırasında kemikte aşırı ısınmayı önlemek 

ve prognozun daha iyi olmasını sağlamak için daha kısa boylu implantlar 

kullanılabilir. Fakat Tarnow ve ark.(1997) göre hangi durumda olursa olsun 10 

mm den daha kısa implant kullanılmamalıdır. Çünkü immediat yükleme 

protokolünde kısa implantların kaybedilme olasılığı daha yüksektir. 

• İlk olarak 2mm’ lik rehber drill’ in kullanılması daha sonraki drill sıralamasına 

karar vermek açısından çok önemlidir. Ayrıca rehber drill in kullanılması kemik 

kalitesinin anlaşılması içinde önemlidir. Eğer rehber drill ile preparasyon 

sırasında düşük dirençle karşılaşılırsa veya birkaç kemik partikülü kaybedilirse 

protokolün değiştirilmesi ve kortikal tabakadan ankıraj elde edebilmek için daha 

lingual bir yön seçilmesi uygun olabilir. Normal şartlar altında 3 mm’ lik drill 

kullanıldıktan sonra 3,75 mm’ lik implant yerleştirilirken zayıf kemikle 

karşılaşıldığı durumlarda drill’ in ebatları 2,75 mm’ ye düşürülebilir ve 3,75 

veya 4 mm çapında implant yerleştirilebilir. Bir başka opsiyon ise hazırlanan 

implant yuvasının ilk 3 ila 5 mm’ sinde daha geniş çaplı bir drill in geri 

kalanında ise 2 mm’ lik drill in kullanılmasıdır. Bu prosedürler implant 

yüzeyiyle temasta olan trabeküler kemik miktarının artmasına yardımcı 

olmaktadır. 

• İmplanttın tamamen kemik içine gömülmesi ve implant yuvasının kuronal 

bölümünde kountersink yapılması önerilmemektedir. İmplant platformu 

tamamen kemik içine gömülmemelidir böylece abutmentların daha kolay 

yerleştirilmesi ve implant platformu ile abutment arasında kemik partikülü 

kalması olasılığından kaçınılması sağlanır. 

• Küçük drillerin kullanıldığı durumlarda implantlar tamamen yerine 

oturmayabilir. Bu durumda implant tekrar çıkartılmalı bir sonraki drill 
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kullanılmalı ve implant yerleştirilmelidir. İmplant en az 35–45 Ncm tork 

değeriyle yerleştirilmeli ve stabilitesi kontrol edilmelidir. Eğer implantlar bu 

değerlerin altında bir tork değeriyle yerleştiriliyorsa çevre kemik immediat 

yükleme protokolü için uygun yoğunlukta değil demektir. Böyle durumlarla 

karşılaşıldığında implant daha geniş çaplı bir implantla değiştirilebilir veya 

preperasyon bazal kortikal tabaka bulunana kadar uzatılabilir. Bazal kortikal 

tabakayı perfore etmemek için dikkatli olunmalıdır. Bu prosedürler 

tamamlandığında klinisyen eğer mümkünse daha uzun ve daha geniş çaplı bir 

implant seçebilir. 

• Eğer implant çekimden sonra dişin soketine yerleştiriliyorsa implant, çekilen 

dişin kökünün aksını takip etmemelidir. Kemik preparasyonu sırasında 

aspirasyon filtresinde toplanan kemik ve diğer bölgelerden alınan otojen kemik 

greftleri, defektleri kapatmak için kullanılabilir. 

• Cerrahi sırasında ideal kemikten daha kötü kalitede kemikle karşılaşılırsa cerrah 

tedavi protokolünü değiştirebilir veya fazladan implant yerleştirilebilir. 

• Tüm implantlar yerine yerleştirildiğinde uygun abutmentlar seçilmelidir. Bu, 

implantların kemik içine ne kadar gömüldüğüne ve çevredeki yumuşak dokunun 

kalınlığına bağlıdır. İmplantların gerekli olan tork değeriyle sıkıştırılması çok 

önemlidir. Abutmentların yeterince sıkıştırılmaması ve implant ile abutment 

arasında boşluk kalması protezin pasif olarak oturmasını önleyerek ve tedavinin 

başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Ayrıca yaranın primer kapatılması 

da çok önemlidir çünkü ölçü alımı prosedürü bunun hemen arkasından 

gelmektedir. Eğer flap abutmentlar etrafını çevreleyecek şekilde kapatılırsa bu 

kapatma yetersiz olabilir çünkü implantların yerleştirilme çizgisi insizyon hattını 

takip etmek zorunda değildir. Tam bir kapatmadan emin olmak ve artmış bir flap 

hareketliliği sağlamak için bukkal tarafta periostun kesilmesi ve yükseltilmesi 

gerekebilir.  

Hastanın mandibular hareketli protezine hızlı bir çözüm bulma fikri 

araştırmacıların immediat yükleme protokolünü kullanmasına neden olmuştur. Bu 

durumda iki basit ve çok kullanılan yöntem vardır (Jimenez-Lopez 2005). 
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1-Hastanın sahip olduğu protezi değiştirerek iki implantla ve bir barla 

desteklenen bir overdenture proteze dönüştürmek. 

2-Hastanın var olan protezini 5 veya 6 implantla destekleyerek sabit bir proteze 

dönüştürmek. 

Seçeneklerden hangisinin seçileceği hastanın ekonomik durumu ile birlikte 

mental foremenler arasındaki kemik miktarına bağlıdır. Eğer mümkünse sabit protezi 

seçmek tercih edilmelidir çünkü sabit protezler hastaya güven vermekle birlikte estetik 

ve konfor da sağlamaktadır unutulmamalıdır ki eğer hastanın tam maksiller protezi 

varsa her iki protez içinde en iyi çözüm sabit olmasıdır çünkü bu hastanın çiğneme 

kapasitesini de arttıracaktır. 

Konuya prostetik ve immediat yükleme yönünden bakarsak okluzyonu olan 

dikey boyut, estetik, ve fonetik bakımdan, uygun durumda bulunan maksiller ve 

mandibular protezi rehabilite etmek daha kolay olacaktır. Eğer planlanan sonuç 

mandibular hareketli protezse daha önceden belirlenmiş herhangi bir referans noktası 

olmadan aynı randevuda çekimlerin yapılması implantların yerleştirilmesi ve immediat 

yükleme protokolünün uygulanması çok daha komplikedir  

 

2.8.1.DİŞSİZ ALT ÇENEDE SABİT PROTEZLERLE İMMEDİAT YÜKLEME 

 

Tam dişsiz mandibulada implant destekli sabit protezlerin immediat 

yüklenmesiyle ilgili ilk raporlar 1990 yılında Schitman tarafından sunulmuştur. Yine 

konu ile ilgili yeni raporlar 1995 (Schnitman ve ark.1995) ve 1997 (Balshi ve ark.1997) 

yılında araştırmacılar tarafından sunulmuştur, 1990 ve 1995 yılında yayınlanan ilk iki 

çalışmada seçilen 9 hastada tam dişsiz mandibulaya 58 Brenamark Sistem implant 

yerleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri mandibular interforaminal bölgede iyi 

kemik kalitesi ve bikortikal fiksasyondur. Üç  ila 9 yıllık takip süresi sonunda kabul 

edilebilir başarı oranı %87,5 dir. 

1997 de yayınlanan 3. çalışmadaysa (Schnitman ve ark.1997)  10 hastaya 63 

Branemark Sistem implant yerleştirilmiş ve 20 yıl süreyle takip edilmiştir. 

İmplantlardan 28 tanesi vidalı sabit geçici protezlerle immediat olarak yüklenirken 35 

komşu implant kapatılarak iyileşmeye bırakılmıştır. Üç aylık iyileşme periyodundan 
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sonra kapatılan implantlar açılmış ve nihai restorasyonlar yerleştirilmiştir. İmmediat 

yüklenen 28 implanttan 4’ ü kaybedilirken kapatılarak iyileşmeye bırakılan implantlarda 

kayıp yaşanmamıştır. Kabul edilebilir başarı oranı immediat yüklenen implantlarda 

%84,7 iken kapatılarak iyileşmeye bırakılan implantlarda %100 dür. İmmediat yüklenen 

implantlara karşı kapatılarak iyileşmeye bırakılan implantlar arasındaki istatistiksel 

analizlerde, immediat yüklenen implantlarda belirgin olarak daha yüksek kayıp oranları 

görülmüştür. 

Yazarlar implantların uzun dönem başarısı için primer stabilite, kemik implant 

yüzeyi kontağının yüzdesi, kemik yoğunluğu, vida destekli ve pasif oturan sabit geçici 

protezler, kemik remodelingi periyodunda mikro hareketlerin eliminasyonu, 

implantların rijit olarak splintlenmesi gibi faktörlerin önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Bununla birlikte distalden mental foremene kadar olan bölgelerde implantların 

kaybedilme olasılığının daha yüksek olduğunu söylemişlerdir. 

Tarnow ve ark.(1997) yaptıkları çalışmada 10 hastada tam dişsiz maksillaya ve 

mandibulaya toplam 107 implant yerleştirmiştir. Her hastada dişsiz arka minimum 10 

implant yerleştirilmiştir. İmplantlardan minimum 5 tanesi kapatılarak iyileşmeye 

bırakılmış ve yüklenmemiştir. Geri kalan implantlar ise cerrahi işlemin yapıldığı gün 

geçici sabit protezlerle immediat olarak yüklemiştir. On hastadan 6’ sında implantlar 

mandibulaya yerleştirilirken 4’ ünde maksillaya yerleştirilmiştir. Tam dişsiz 

mandibulalara 64 implant yerleştirilmiş ve bunların 36’ sı immediat olarak yüklenmiştir. 

İmplantların stabilitesi periotest (Olive & Aparicio 1990) yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Bir  ila 5 yıllık takip süresi sonunda kabul edilebilir başarı oranı 

%97,4 (2 implant kaybedilmiş) olarak rapor edilmiştir. 

Balshi ve Wolfinger (1997) yaptıkları çalışmada 10 hastada dişsiz mandibulalara 

mental foremenlerin anterior ve posterioruna 130 Branemark Sistem implant 

yerleştirmiştir (minimum 10 implant her hastaya). Bu implantların 40 tanesi sabit geçici 

protezlerle immediat olarak yüklenirken geri kalanlar kapatılarak iyileşmeye bırakılmış 

ve yüklenmemiştir. İkinci protezler 6 hafta sonra teslim edilmiştir. İmplantların 

yüklenmesinden 3 ay sonra kapatılan implantlar açılmış ve yüklenmiştir. Tam olarak 

belirtilmemekle birlikte takip süresi ortalama 1 yıldır. İmmediat yüklenen 40 implanttan 

8’ i yüklemenin başlangıcından kısa bir süre sonra kaybedilmiştir. Tüm implant 
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kayıplarının kötü kemik kalitesine sahip hastalarda meydana geldiği rapor edilmiştir. 

Kabul edilebilir başarı oranı implantlar için %80 iken protezler için %100 dür. 

Branemark ve ark. 1999 yılında yeni bir implant sistemiyle (Branemark Novum, 

Nobel Biocare) yaptıkları çalışmayı sunmuştur. Tam dişsiz mandibula ya sahip 50 

hastada interforaminal bölgeye 150 implant (her hastaya 3 implant) yerleştirilmiş, 

prefabrike rijit bir barla bağlanmış ve 1 gün içinde immediat yüklenmiştir. İmplantların 

minimum uzunlukları 13 mm dir. Hastalar minimum 6 ay maksimum 3 yıl süresince 

(ortalama 1 yıl) takip edilmiştir. İmplantlardan 3 tanesi kaybedilirken 50 protezden 1 

tanesi kaybedilmiştir. İmplantlar için kabul edilebilir başarı oranı %98 olarak rapor 

edilmiştir. 

Horiuchi ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada 12 hastayı dişsiz mandibulalara 

yerleştirilen 96 implant ile tedavi etmiştir. Her hastaya minimum 10 mm uzunluğunda 

ve minimum 40 Ncm yerleştirme torku değeriyle en az 5 implant yerleştirilmiştir. Takip 

süresi 8 ila 24 ay arasındadır. Yerleştirilen 96 implanttan iki tanesi kaybedilirken, kabul 

edilebilir başarı oranı %97.2 olarak rapor edilmiştir.  

Chow ve ark. (2001), 14 hastada yaptıkları çalışmada her hastada dişsiz 

mandibula da interforaminal bölgeye 4 implant yerleştirmiştir ve implantlar vida ile 

tutunan sabit geçici protezlerle 24 saat içinde immediat yüklenmiştir. Kabul edilebilir 

implant başarı oranı 12 aylık takip süresi sonunda Albrektson ve ark. (1986) kriterlerine 

göre saptanmıştır. Takip edilen 44 implant için 1 yılsonunda kabul edilebilir başarı oranı 

%100 olarak rapor edilmiştir.. 

Yine yaptıkları bir başka çalışmada Chow ve ark. (2001) 27 hastayı dişsiz 

mandibulalarda interforaminal bölgeye yerleştirilen 123 Branemark Sistem implanttı ile 

tedavi etmiştir (yazarların daha önceki çalışmalarındaki 14 hastada bu çalışmaya dahil 

edilmiştir). İmplantlar minimum 3 ay maksimum 30 ay takip edilmiştir (15 hasta bir yıl 

veya daha uzun süre takip edilmiştir). İmplantlar iyileşmiş bölgelere ve çekim 

boşluklarına yerleştirilmiştir. Tüm implantlar 30 Ncm den az olmayan tork değeriyle 

yerleştirilmiştir. İki hasta çalışmadan geri çekilmiştir. Geri kalan 115 implanttan 2 

tanesi kaybedilmiştir. Kabul edilebilir başarı oranı %98,3 olarak belirtilmiştir. 

Ganeles ve ark yaptıkları çalışmada (2001) 27 hastanın dişsiz alt çenelerine 186 

implant yerleştirmiştir. Bu implantlardan 161’ i çeşitli dizaynlardaki sabit geçici 

restorasyonlarla immediat yüklenmiştir. Sadece 1 implant yüklemenin başlangıcından 
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kısa bir süre sonra kaybedilmiştir. Kabul edilebilir başarı oranı %99,4 olarak rapor 

edilmiştir. 

Yine Grunder’in (2001), yaptığı çalışmada dişsiz alt çeneye sahip 5 hastaya 

yerleştirilen 43 implanttan 31’ i çekim boşluklarına yerleştirilmiş ve sabit geçici 

protezlerle immediat olarak yüklenmiştir. Altı ay sonra geçici protezler kalıcı metal 

seramik restorasyonlarla değiştirilmiştir. İki yıllık takip süresinde sadece 1 implant 

kaybedilmiş ve kabul edilebilir başarı oranı %97,3 olarak rapor edilmiştir. 

Cooper ve ark. (2002 ) 10 hastada yaptıkları çalışmada, hastaların dişleri 

çekilmiş, immediat olarak implantlar çekim boşluklarına yerleştirilmiş ve immediat 

olarak yüklenmiştir. Yerleştirilen 54 implanttın 48’ i mandibular simfiz bölgesine 

yerleştirilmiş ve immediat olarak yüklenmiştir. Bu implantlardan 34’ ü direkt olarak 

çekim boşluklarına yerleştirilmiştir. 6 ila 18 aylık takip periyodu sonunda kabul 

edilebilir başarı oranı %100 olarak bildirilmiştir. Yazarlar çekim boşluklarına 

yerleştirilen implantlarında immediat yükleme protokolünde yüksek başarı oranları 

gösterebildiğini belirtmiştir. 

Wolfinger ve ark. (2003) makalelerinde, iki grup hastada yaptıkları çalışmanın 

3–5 yıllık sonuçlarını sunmuştur. İlk grupta minimum 5 yıl süreyle takip edilen 9 hasta 

varken ikinci grupta 24 hasta bulunmaktadır. İlk grupta tüm hastalara minimum 7 mm 

uzunluğunda 10 implant yerleştirilirken ikinci gruptaki hastalara 6 adet implant 

yerleştirilmiştir. İmplantlar mandibulanın anterior ve posterioruna yerleştirilmiştir. İlk 

gruptaki hastalarda her hastada sadece 4 implant akrilik rezin geçici restorasyonlarla 

immediat olarak yüklenirken geri kalanlar iyileşmeye bırakılmış ve 3 ay sonra 

açılmıştır. Bu sistemde amaç implantların bir kısmı immediat olarak yüklenirken geri 

kalanların osteointegre olmasını sağlamaktır. İkinci grupta ise tüm implantlar immediat 

olarak yüklenmiştir. İlk grupta kabul edilebilir başarı oranı %80 iken ikinci grupta %97 

olarak rapor edilmiştir. 

Testori ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada, 15 hastada tam dişsiz alt çeneye 103 

osteotit implant yerleştirmiştir. İmplantlar vidalı geçici protezlerle 36 saat içinde 

yüklenmiştir. Yazarlar çalışma sonunda %98,9 kümülatif başarı oranı rapor etmiştir. 

Yine daha sonraki çalışmalarında Testori ve ark. (2004), 62 hastanın 4 merkezde 

tedavi edildiğini rapor etmiştir. Bu hastaların dişsiz alt çenelerine toplam 325 osteotit 

implant (her hastaya 5 ila 8 implant)  yerleştirilmiş ve immediat yüklenmiştir. 
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Çalışmaya dahil edilme kriterleri implantların primer stabilitesinin yerleştirme sırasında 

minimum 32 Ncm tork değerinde olması ve kemik yoğunluğunun Lekholm ve Zarb’ ın 

(1985) sınıflamasına göre klas 1–3 arasında normal veya yoğun kemiğin mevcut olması 

olarak belirtilmiştir. Çalışma dışı bırakılma kriterleri ise sigara kullanma, gebelik, 

kemik ogmentasyonuna ihtiyaç duyulması, diabet gibi sistemik hastalıklar, implanttın 

yerleştirildiği bölgede aktif enfeksiyon varlığı olarak belirtilmiştir. İmplantlar 

Albrektsson ve arkadaşlarının (1986) tanımladığı başarı kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Geçici protezler cerrahiden ortalama 48 saat sonra teslim edilirken 

nihai protezler cerrahiden 6 ay sonra teslim edilmiştir. Marjinal kemik kaybına dair 

veriler periapikal radyografilerle kaydedilmiştir. Okluzal yüklemenin başlangıcından 

sonraki iki ayda iki implant kaybedilmiştir. İmplantlar için anlamlı takip süresi 29 ay 

(12 ila 60 ay)  olarak belirtilmiştir. Kümülatif başarı oranı %99,4 olarak rapor 

edilmiştir. 

Malo ve ark. (2003) 44 tam dişsiz mandibulaya sahip hastada yaptıkları 

retrospektif çalışmada sabit akrilik full ark protezleri desteklemek için mandibulalarda 

interforaminal bölgelere 176 Branemark Sistem implantlar yerleştirmişlerdir. İmmediat 

yüklenen implantlara ilave olarak 44 hastanın 24’ ünde geçici protezlere dahil 

edilmeyen fakat daha sonra kalıcı protezlere dahil edilecek 62 ilave implant 

yerleştirmişlerdir. Çekimden sonra yerleştirilen implantlarda bu gruba dahildir. Mental 

foremenlere yakın implantlar üst yapı için daha distal bir pozisyon elde edilebilmesi için 

inferior alveolar sinire zarar verilmeden mümkün olduğunca açılı şekilde 

yerleştirilmiştir. Takip süresi 1 ila 3 yıl arasında değişmektedir. Kabul dilebilir başarı 

kriterleri; fonksiyonel implant stabilitesi, ağrının olmaması ve marjinal kemik 

seviyesinin radyografik değerlendirilmesi olarak belirtilmiştir. Peri-implant kemik 

rezorbsiyonuna dair herhangi bir bilgi rapor edilmemiştir. İmplantların yüklenmesinden 

kısa bir süre sonra 5 hastada toplam 5 implant kaybedilmiştir. Kümülatif kabul edilebilir 

başarı oranı implantlar için %96,7 iken protezler için %100 olarak rapor edilmiştir. 

Engstrand ve ark. (2003). çalışmalarında anterior mandibulaya sabit ptotezleri 

destekleyen 3 implant yerleştirilerek tedavi edilen 95 tam dişsiz alt çeneye sahip 

hastanın uzun dönem sonuçlarını sunmuştur (bu hastaların 50 si için sonuçlar daha 

önceki makalelerde sunulmuştur). Tedavide Branemark Novum sistemi kullanılmıştır. 

Hastalara toplam 1285 implant yerleştirilmiş bu implantların %67’ si immediat olarak 
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yüklenirken geri kalan implantlar ortalama 5,6 gün sonra yüklenmiştir (1 ila 40 gün 

arasında). Takip süresi 1 ila 5 yıl (anlamlı 2,5 yıl) olarak belirtilmiştir. Onüç hastada 

toplam 18 implant (%6,3) kaybedilmiştir. Kaplan-Meier kabul edilebilir başarı 

hesaplamaları 1. yılda %95, 3. yılda %93,3 ve 5. yılda %93,3 kabul edilebilir başarı 

oranı göstermiştir. Yüklemeden 5 yıl sonra her implant için mesial ve distalde peri-

implant kemik kaybı Albrektsson ve ark. (1986) önerdiği limitler dahilindedir. Yazarlar 

bu implant sistemiyle elde edilen başarı oranının geleneksel iki aşamalı protokol ile elde 

edilen başarı oranıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

Misch ve Degidi (2003) çalışmalarında 19’ u dişsiz alt çeneye sahip 12’ si ise 

dişsiz üst çeneye sahip 31 dişsiz hastada gerçekleştirilen çalışmanın uzun dönem 

sonuçlarını sunmuştur. Tam dişsiz alt çeneye sahip 14 hastaya toplam 100 implant (5 ila 

10 implant her hastaya) yerleştirilmiş ve geçici akrilik rezin protezlerle aynı gün 

yüklenmiştir. Kalıcı protezler 4 ila 7 ay sonra imal edilmiştir. Takip süresi prostetik 

yüklemenin başlangıcından itibaren 1 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Hiçbir implant 

kaybedilmemiş ve herhangi bir implantta kaybedilme belirtileri görülmemiştir (aşırı 

peri-implant kemik kaybı, parastezi, ağrı vb.) kabul edilebilir başarı oranı ve başarı 

oranı %100 olarak belirtilmiştir. 

5 yıllık süre zarfında (1996–2001) Degidi ve Piattelli (2003) parsiyel ve tam 

dişsiz çenelere sahip 152 hastayı tedavi etmiştir. Tedavi edilen hastalardan tam dişsiz 

mandibulaya sahip 22 hastaya 148 implant yerleştirilmiş ve implant destekli sabit 

protezlerle rehabilite edilmiştir. Hastaların takip süresi 2 ila 60 ay arasında 

değişmektedir. Kabul edilebilir başarı oranı %100 olarak rapor edilmiştir. Yazarlar 

kayıplarının kemik kalitesi, kantitesi, çap, implantların uzunluğu veya abutmentların tipi 

ile ilgili olmadığını rapor etmişlerdir. 

Sonuç olarak literatürler (Gatti ve ark. 2000; Adell ve ark. 1981; Lindquist ve 

ark. 1996; Buser ve ark. 1997; Arvidson ve ark. 1998; Weber ve ark. 2000; Leonhart ve 

ark. 2002) dişsiz alt çenelerde implant destekli sabit protezleri destekleyen immediat 

yüklenen implantlarla elde edilen başarı oranlarının konvansiyonel protokol ile elde 

edilen başarı oranlarıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu göstermektedir (Chiapasco 

2004). Bununla birlikte immediat yükleme protokolünde birçok faktör göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yazarların büyük çoğunluğu sabit protezleri desteklemek için 

anterior mandibulaya yerleştirilen en az 4 implantta ihtiyaç olduğunu, implantların uzun 
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dönem başarısı için primer stabilitenin en az 35 Ncm tork değerinde olmasının önemli 

olduğunu, iyi kemik kalitesinin (Lekholm ve Zarb’ ın (1985) sınıflamasına göre sınıf 1-

3 arası) implantın uzun dönem prognozu için önemli bir faktör olduğunu vurgulamıştır. 

Tablo 2-3. de altçenede implant destekli sabit protezlerle immediat yüklemeye dair bazı 

çalışmaların özeti görülmektedir (Chiapasco 2004) 
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Tablo 2-3: Tam dişsiz mandibulada implant destekli sabit protezlerle immediat yükleme 
(Chiapasco 2004). 

Yazar 
Çalışmanın 
tipi 

Hasta 
sayısı 

Yerleştirilen 
implant 
sayısı 

Yüklenen 
implant 
sayısı 

Takip 
süresi 
(yıl) 

Kaybedilen 
implant 
sayısı 

Kabul 
edilebilir 
başarı 
oranı 
(%) 

Başarı 
oranı 
(%) 

Schnitman 
ve ark. 
1997 

Prospektif 10 63 28 10 4 85.7 
Veri 
yok 

Tarnow ve 
ark.1997 

Prospektif 6 64 36 1  ila5 2 97.4 
Veri 
yok 

Balshi / 
Wolfinger 
1997 

Prospektif 10 130 40 1 8 80.0 
Veri 
yok 

Branemark 
ve ark. 
1999 

Prospektif 50 150 150 
0.5 ila 
3 

3 98.0 98.0 

Horiuchi 
ve ark. 
2000 

Prospektif 12 105 96 1 ila 2 2 97.2 
Veri 
yok 

Chow ve 
ark. 2001 

Prospektif 14 56 56 1 0 100.0 100.0 

Chow ve 
ark. 2001 

Prospektif 27 123 123 1 ila 2 2 98.3 98.3 

Ganeles ve 
ark. 2001 

Prospektif 27 186 161 1 ila 3 1 99.0 
Veri 
yok 

Grunder 
2001 

Retrospektif 5 43 43 2 1 97.3 97.3 

Cooper ve 
ark. 2002 

Prospektif 10 54 48 1 0 100.0 
Veri 
yok 

Malo ve 
ark. 2003 

Retrospektif 44 176 176 1 ila 3 5 96.7 
Veri 
yok 

Wolfinger 
ve ark 
2003 

Prospektif 24 144 144 3 ila 5 5 97.0 96.5 

Testori ve 
ark. 2003 

Prospektif/Çok 
merkezli 

62 325 325 1 ila 5 2 99.4 99.4 

Engstrad 
ve ark. 
2003 

Prospektif 95 295 295 1 ila 5 18 93.3 93.3 

Misch / 
Degidi 
2003 

Prospektif/çok 
merkezli 

14 100 100 1 ila 5 0 100.0 100.0 

Degidi / 
Piattelli 
2003 

Retrospektif 17 148 148 1 ila 5 0 100.0 100.0 

Toplam  387 2086 1804     
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2.8.2.DİŞSİZ ALT ÇENEDE OVERDENTURE PROTEZLERLE İMMEDİAT 
YÜKLEME 

 

Dental implantların overdenture protezlerle immediat olarak yüklenmesiyle ilgili 

örnek model ve iyi tanımlanmış değerlendirme kriterleri olan ilk çalışma 1997’ de 

Chiapasco ve ark. tarafından yayınlanmıştır (Chiapasco ve ark. 1997 ). Makalede 

çalışmanın çok merkezli retrospektif bir çalışma olduğu ve 4 merkezde 226 tam dişsiz 

alt çeneye sahip hastayı kapsadığı rapor edilmektedir. Çalışmada hasta seçimi için iyi 

tanımlanmış çalışmaya dahil edilme ve dahil edilmeme kriterleriyle birlikte karşıt arkın 

durumu da rapor edilmiştir. Çalışmaya sadece iyi kemik kalitesine ( Lecholm ve Zarb’ 

ın (1985) sınıflamasına göre klas 1-3) sahip hastalar dahil edilmiştir. En az 3,5 mm 

çapında ve 10 mm uzunluğunda toplam 904 dental implant mandibula da interforaminal 

bölgeye yerleştirilmiş immediat olarak bir barla bağlanmış ve 2 gün içinde yüklenmiştir. 

Yerleştirilen 904 implanttan 776’ sı 2 ila 13 yıllık (ortalama: 6,4 yıl) zaman 

periyodunca takip edilmiş ve Albrektsson ve ark. başarı kriterlerine (Albrektsson ve ark. 

1986) göre kabul edilebilir başarı oranı %96,9 iken uygulanan protezler için başarı oranı 

%98,5 olarak rapor edilmiştir. Farklı merkezler ve farklı implant sistemleri arasında 

istatistiksel olarak bir fark olmadığı rapor edilmiştir. 

Gatti ve ark. sunduğu prospektif çalışmada (2000) 21 hastada mandibular 

interforaminal bölgeye 84 ITI implant yerleştirilmiş ve immediat olarak bir barla 

birleştirilen implantlar 24 saat içinde overdenture tipi bir protezle yüklenmiştir. 

Çalışmaya dahil edilme ve başarı kriterleri bir önceki makaledekilerle aynıdır 

(Chiapasco M. 1997). Takip süresi 24 ila 60 ay arasındadır. Çalışmada hiçbir implant 

kaybedilmemiştir. Kabul edilebilir başarı oranı implant ve protezler için %100 olarak 

rapor edilirken Albrektsson ve ark. (1986) başarı kriterlerine göre kümülatif başarı oranı 

%96 olarak rapor edilmiştir. İmplanttın makro ve mikro hareketlerini minimize etmek 

amacıyla, implantların U şeklindeki bir dolder barla splintlenmesi uzun dönem başarıda 

anahtar faktör olarak değerlendirilmiştir. 

Chiapasco ve ark. 2001 yılında yayınladıkları prospektif karşılaştırmalı 

çalışmada mandibulanın Branemark Sistem implant destekli overdenture protezlerle 

immediat ve konvansiyonel protokollerle yüklenmesini karşılaştırmışlardır. Tam dişsiz 

mandibulaya sahip 20 hasta rasgele olarak ilk 24 saatte immediat olarak yüklenen ve 
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konvansiyonel yükleme protokolünün (osteointegrasyon için 3 ila 6 ay bekleme süresi 

gerektiren)  kullanıldığı iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri daha 

önceki makalelerde bahsedilenlerle aynıdır (Chiapasco ve ark. 1997; Lekholm ve ark 

1985; Gatti ve ark. 2000). Çalışmada takip süresi ortalama iki yıldır. Albrektsson ve ark. 

başarı kriterlerine (1986) göre rapor edilen kümülatif başarı oranı her iki grupta da  

%97,5 dır. Her iki grupta da 1 implant okluzal yüklemenin başlangıcından kısa bir süre 

sonra kaybedilmiştir.  

Daha yakın bir zamanda Romeo ve ark. yayınladıkları makalede (2002) bir 

önceki makalede Chiapasco ve ark.(1997) açıkladıkları protokol ile benzer bir şekilde 

implant destekli overdenture protezlerin immediat yüklenmesini ve konvansiyonel 

protokol ile yüklenmesini karşılaştırmıştır. Tam dişsiz mandibulaya sahip 20 hasta 

rasgele olarak ikiye ayrılmıştır. Ortalama 2 yıllık takip süresi sonunda Albrektsson ve 

ark.(1986) başarı kriterlerine göre %97,5 kümülatif başarı oranı rapor edilmiştir. Her iki 

grupta da bir implant okluzal yüklemeden kısa bir süre sonra kaybedilmiştir. 

Chiapsco & Gatti (2003) son zamanlarda bu konudaki prospektif analizlerini 

yayınlamıştır. Tam dişsiz alt çeneye sahip 82 hasta implant destekli overdenture 

protezlerle rehabilite edilmiş 328 vida şekilli endoosseous implant (4 implant her hasta 

için) interforaminal simfiz bölgesine yerleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri, 

başarı kriterleri, cerrahi ve prostetik protokol daha önce açıklananlarla aynıdır. 

Yerleştirilen 328 implanttan 296’ sı minimum 36 ay maksimum 96 ay ortalama 62 ay 

süresince takip edilmiştir. Yerleştirilen implantlardan 7 tanesi kaybedilirken 18 

implanttınsa osteointegre olmasına rağmen başarı kriterlerine tam olarak uymadığı 

görülmüştür. Kümülatif kabul edilir başarı oranı %96,1 iken başarı oranı %88,2 dir. 

Yaptıkları bir başka çalışmada Gatti ve Chiapasco (2002) standart Branemark 

Sistem MKII implantların ve Branemark Sistem konikal transmukozal implantların 

klinik verilerini karşılaştırmıştır. On hasta rasgele iki gruba ayrılmıştır. Her iki grupta 

her hastaya mental foremeler arasına 4 implant yerleştirilmiş, rijit olarak bir barla 

bağlanmış ve implant destekli overdenture bir protezle immediat olarak yüklenmiştir. 

Hastalar minimum 24 ay süresince takip edilmiştir. İmplantlar immediat yüklemenin 

başladığı gün ve prostetik yüklemeden sonraki 12. ve 24. aylarda klinik peri-implant 

parametreleriyle değerlendirilmiştir. Peri-implant kemik seviyesindeki değişimlerin 

radyografik değerlendirilmesi prostetik yüklemenin başlangıcından sonra 12. ve 24. 
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aylarda alınan panoramik radyografilerle yapılmıştır. İki grup arasında 12. ve 24. 

aylarda belirgin bir fark bulunamamıştır. Her iki grupta da fonksiyonel yüklemeden 2 

yıl sonra başarı kriterlerine göre kümülatif başarı oranı %100 dür. Bu çalışmanın 

sonuçları immediat yüklenen mandibular implantlarla konvansiyonel protokolün 

uygulandığı vakalarda elde edilen başarı oranlarının benzer olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte iki parçalı implantlar ve tek parçadan oluşan transmukozal implantlar 

arasında belirgin bir fark görülmemiştir. 

5 yıllık süre zarfında (1996–2001) Degidi ve Piattelli (2003) yaşları 18 ile 75 

arasında değişen ve parsiyel ve total dişsiz çenelere sahip (maksilla ve mandibula) 152 

hastayı tedavi etmişlerdir. Bu hastalara farklı yüzey özellikleri ve şekillere sahip 646 

titanyum implant yerleştirilmiştir. İmplantlardan 422’ si immediat olarak yüklenirken 

(235 i iyileşmiş bölgelere ve 187 si çekim boşluklarına yerleştirilmiştir) 224’ ü geçici 

protezlerle okluzyona girmeyecek şekilde immediat olarak restore edilmiştir. Tedavi 

edilen tam dişsiz mandibulaya sahip 39 hastaya 241 implant yerleştirilmiş ve immediat 

yüklenmiştir. Onyedi hasta implant destekli overdenture protezlerle tedavi edilmiş ve bu 

hastalara 93 implant yerleştirilmiştir. Hastaların takip süresi 2 ila 60 ay arasında 

değişmektedir. İmplantlar ve protezler için rapor edilen kabul edilebilir başarı oranı 

%100 dür. Yazarlar kayıpların kemik kalitesi ve kantitesi, implantın çapı, uzunluğu 

implantların pozisiyonu ve abutmentların tipi ile alakalı olamadığını rapor etmiştir.  

Sonuç olarak mandibulada interforaminal bölgeye yerleştirilen minimum 4 

implanttın rijit bir barla bağlanması ve implant destekli overdenture bir protezle 

immediat olarak yüklenmesinin implantların uzun dönem başarısını etkilemediği 

(Chiapasco 2004) ve elde edilen başarı oranlarının standart konvansiyonel protokolde 

elde edilen başarı oranlarıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğu görülmektedir  

(Mericske ve ark. 1990; Johns ve ark.1992; Jemt ve ark. 1996). 

İyi kemik kalitesi ve primer stabilite immediat yükleme protokolünün başarısı 

için en önemli prognostik faktörler gibi görünmektedir fakat çalışmalarda daha objektif 

ölçüm kriterleri olan rezonans frekansı analizi (RFA) , periotest analizi (Siemens, 

Bensheim, Germany) yerleştirme torku değeri gibi yöntemler nadiren kullanılmıştır 

(Chiapasco 2004). Tablo 2-4.’de implant destekli overdenture protezlerle immediat 

yüklemeye dair bazı çalışmaların özeti görülmektedir (Chiapasco 2004).  
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Tablo 2-4: Tam dişsiz mandibulada implant destekli overdenture protezlerle immediat 
yükleme (Chiapasco 2004). 

Yazar Çalışmanın şekli 
Hasta 
sayısı 

Yerleştirilen 
implant 
sayısı 

Yüklenen 
implant 
sayısı 

Takip 
edilen 
implant 
sayısı 

Takip 
süresi 
(yıl) 

Kaybedilen 
implant 
sayısı. 

Kabul 
edilebilir 
başarı 
oranı. 

Başarı 
oranı 

Chiapasco 
ve ark. 
1997 

Retrospektif 226 904 904 776 
2 ila 
13 

24 96.9 96.9 

Gatti ve 
ark.2000 

Prospektif 21 84 84 84 2 ila 5 0 96.0 96 

Chiapasco 
ve ark. 
2001. 

Prospektif/kontrollü 10 40 40 40 2 1 97.5 97.5 

Romeo ve 
ark. 2002. 

Prospektif/kontrollü 10 40 40 40 2 1 97.5 97.5 

Chiapasco/ 
Gatti 2003 

 

Prospektif 82 328 328 296 3 ila 8 7 96.1 88.2 

Gatti/ 
Chiapasco 
2002. 

Prospektif/kontrollü 10 40 40 40 2 0 100.0 100.0 

Degidi/ 
Piatelli 
2003 

Retrospektif 17 93 93 93 1 ila 5 0 100.0 
Bilgi 
yok 

Toplam  376 1,529 1,529 1,369  33   

 

2.9.TEK DİŞ VE PARSİYEL DİŞ EKSİKLİKLERİNDE İMMEDİAT YÜKLEME 

 

Tek diş eksikliklerinin implant destekli protezlerle tedavisi günümüzde etkin bir 

şekilde kullanılan ve uygulanabilen ve birçok araştırmayla desteklenmiş bir alternatiftir 

(Jemt ve ark. 1991; Jemt & Petterson 1993; Schmitt & Zarb 1993; Ekfeldt ve ark. 1994; 

Engquist ve ark. 1995; Palmer ve ark. 1997; Andersson ve ark. 1998; Scheller ve ark. 

1998). 

Tüm bu çalışmalar, implanttın mobilitesini önlemek için iki aşamalı protokol ile 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda tek aşmalı cerrahi protokolün kullanıldığı tek diş 

restorasyonlarınında (Buser et al 1997) implant yerleştirildikten sonraki iyileşme 

döneminde; iyileşme başlığı yerleştirilse bile, (Becker et al 1997) başarılı olduğu 

kanıtlanmıştır. Bu tür vakalarda implant çok düşük kuvvetlere maruz kalmaktadır. 

Kaybedilen bir dişin konvansiyonel prostetik uygulamalarla tedavi edilmesi 

komşu dişlerin preparasyonunu gerektirmektedir. Kaybedilen dişin yerine implant 
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destekli bir protezin yerleştirilmesiyle destek dişlerin prepare edilmesi önlenerek olası 

endodontik, periodontolojik, estetik komplikasyonlardan kaçınılmış olur. Yinede 

hastalar osteointegrasyon süreci tamamlanana ve nihai yada geçici protezler 

yerleştirilene kadar birkaç ay süresince hareketli protezler kullanmak zorunda 

kalmaktadır. Bu durumda hastalar tarafından hoş karşılanmamaktadır. Kuronun, 

implanttın cerrahi olarak yerleştirilmesinden hemen sonra immediat olarak 

yerleştirilmesiyle bu dezavantajların üstesinden gelinebilmektedir. Bu tür vakalarla ilgili 

ulaşılabilir literatür çok fazla değildir (Malo ve ark. 2000; Ericsson ve ark. 2000b; 

Chaushu ve ark. 20001; Hui et al 2001). İmplantların kullanıldığı tek diş eksikliklerinin 

tedavisinde iki önemli faktör göz önünde bulundurulmalıdır (Jimenez-Lopez 2005): 

1. İmplant etrafını çevreleyen kemiğin hareketleri önleme kapasitesi 

2. Geçici restorasyonlar uygulandığında implant üzerine gelen kuvvetlerin yönü ve 

büyüklüğü 

Eğer implant geniş medullar yapısı olan trabeküler kemikle çevreleniyorsa ve 

oklüzal yüklere maruz kalıyorsa implantlarda makro hareketlerin meydana gelmesi 

kaçınılmazdır. Buda osteointegrasyonun engellenmesi ve implant etrafında fibröz 

enkapsülasyonun meydana gelmesiyle sonuçlanabilir. Diğer taraftan eğer implant yoğun 

kemiğe yerleştirilir ve iyileşme sırasında minimal kuvvetlere maruz kalırsa  implanttın 

osteointegrasyonu için en uygun koşullar sağlanmış olucaktır. 

Tek diş implantları için endikasyonlar optimum primer stabilitenin sağlandığı ve 

minimum yük transferinin var olduğu koşullarla sınırlandırılmalıdır. Lekholm ve Zarb’ 

ın (1985) sınıflamasına göre tip 3 ve tip 4 kemikte bikortikal ankırajın sağlanması 

mümkün olamamaktadır. Özellikle molar dişlerde kayıp oranı daha yüksektir. Eğer 

implant çevresindeki kemiğin yeterliliği için şüpheler varsa implant abutmentı 

yerleştirildiği zaman periotest sistemiyle (Olive & Aparicio 1990) (Siemens) diagnostik 

değerlendirme yapılabilir. Eğer sonuçlar tatmin edici değilse abutment  geri alınmalı, 

kapatıcı vida yerleştirilmeli ve kuronun yerleştirilmesi implant osteointegre olana kadar 

geciktirilmelidir. Kuron yerleştirilse bile yük transferini önlemek için maksimum 

interküpsüdasyon ve tüm eksentirik hareketlerde karşıt ark ile olan tüm okluzal 

kontaklar elimine edilmelidir. Aynı zamanda ters tarafla çiğnemede implanttın 

istenmeyen yüklere maruz kalmasını önlemek için önerilmektedir. Örnek olarak, 

premolar diş restorasyonlarında geçici protez ile karşıt ark arasında 1 mm’ lik boşluk 
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bırakılmalı ve tercihen lingual tüberkül elimine edilmelidir. Bahsedilen koşullar göz 

önünde bulundurulduğunda tek diş eksikliklerinde aşağıdaki durumlarda implanttın ve 

kuronun immediat restorasyonu söz konusu olabilir (Jimenez–Lopez 2005). 

• -Hastanın dişlerinin çekildiği fakat konvansiyonel protezlerin uygulanamadığı 

durumlar. 

• -Periodontal veya endodontik sebeplerden veya dikey kırıklardan dolayı çekilen 

dişler. 

• -Avulse olmuş bir diş reimplante edilemiyorsa. 

• -Süt dişlerinin yerine sürecek kalıcı dişlerin bulunmadığı vakalarda. 

• -Ortodondik olarak sürdürülemeyen gömük kanin vakalarında süt dişi mevcut 

ise ve hasta en az 17 yaşındaysa. 

• -Ortodontik tedavi gören veya görecek, lateral agenesiz’ i olan yetişkin 

hastalarda ortodontik tedaviyle gerekli yer sağlandıktan sonra immediat yükleme 

protokolü uygulanabilir. 

Tek diş eksiklikleri veya parsiyel diş eksiklikleri olan hastaların sayısı tam dişsiz 

hastaların sayısıyla karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Tek diş eksiklikleri 

koşullarında implanttın biyomekanik özellikleri, tam dişsiz çenelere yerleştirilen 

implantların biyomekanik özelliklerinden farklıdır. Özellikle implantların immediat 

yüklenmesi protokolünde bu fark daha belirgindir. 

Estetik bölgelerdeki tek diş implantlarının immediat restorasyonuyla ilgili ilk 

çalışmalar daha çok vaka raporları olarak sunulmuştur. Kupenyan ve May (1998) ve 

Wohrle (1998), maksillar ön bölgede sırasıyla 10 ve 14 implant kullanarak yaptıkları 

çalışmanın sonuçlarını rapor etmiştir. Küpenyan ve May çalışmalarını iyileşmiş 

bölgelerde makinelenmiş yüzeyli titanyum Branemark implantlarıyla (Nobel biocare) 

gerçekleştirirken, Wöhrle çalışmasını pürüzlü yüzeyli Steri-Oss Replace implantlarıyla 

(Nobel Biocare) çekim boşluklarında gerçekleştirmiştir. Her iki grupta implantların 

hepsinin osteointegre olduklarını ve 6 ay ila 3 yıllık gözlem periyodu sonunda stabil 

olarak yerlerinde olduklarını belirtmişlerdir. Andersen ve ark. (2002), Aires ve Berger 

(2002), Touati ve Guez (2002), Lorenzoni ve ark. (2003), Kan ve ark. (2003) ve 

Cannizzaro ve Leone (2003) tarafından sunulan küçük hasta gruplarından oluşan vaka 
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raporlarında maksillar ön bölgede tek diş eksikliklerinin replasmanında  %100 kabul 

edilebilir başarı oranı gözlemlendiği doğrulanmıştır. Tüm yazarlar implant 

stabilizasyonunun daha uzun implantlar kullanılmasıyla maksimize edilmesi gerektiğini 

ve tüm sentrik ve eksentrik hareketlerde okluzal kontağın elimine edilmesi gerektiğini 

savunmuşlardır. Lorenzoni ve ark. (2003) restorasyonun dil ve yemek lokmaları gibi 

nonokluzal kuvvetler tarafından yüklenmesini önlemek için 8 hafta süresince oklüzal 

splint kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Kan ve ark. (2003), hastaları 

operasyondan sonraki iki hafta süresince sıvı diyetine sokmuşlardır ve devam eden 5 ay 

süresince yumuşak besin diyetini önermişlerdir. Çoğu yazar günde 10 taneden daha 

fazla sigara içen hastaları ve diş sıkma veya diş gıcırdatma gibi parafonksiyonel 

alışkanlıkları olan hastaları çalışma dışı bırakmıştır. 

Ericsson ve ark. (2000a), rapor ettikleri çalışmalarında 14 hastayı maksillar ön 

bölgelere yerleştirdikleri Branemark Sistem MK II implantlarıyla (Nobel Biocare) 

tedavi etmişlerdir. İmplantlar sigara içmeyen ve parafonksiyonel alışkanlıkları olmayan 

hastalarda iyileşmiş bölgelere yerleştirilmiş ve okluzyona girmeyecek şekilde immediat 

restore edilmişlerdir. İki implant (%14) ilk 5 ay sonunda kaybedilmiştir. Geri kalan 

implantlar klinik olarak osteointegre olmuş ve 18 aylık gözlem periyodu sonunda 

radyografik olarak stabil kemik seviyesini sürdürmüşlerdir. 

Hui ve ark. (2001), 2 grup hastada 24 implantla yaptıkları çalışmada maksiler ön 

bölgelerde 11 implanttın çekim boşluklarına immediat olarak yerleştirilmesinin ve 13 

implanttın çekim boşluklarına immediat yerleştirilmesinin ve immediat restorasyonunun 

sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Aşırı derecede sigara içen hastalar ve bruksizm hastaları 

çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışmada 13 ila 18 mm uzunluğunda makinelenmiş 

yüzeyli Branemark Sistem implantları 40 ila 50 Ncm lik tork değerleriyle yerleştirilmiş, 

yazarlar bikortikal ankıraj sağlamaya çalışmışlardır. Geçici restorasyonlar cerrahi günü 

tüm eksentirik hareketlerde kontakta olmayacak şekilde korumalı okluzyon dizaynıyla 

yerleştirilmiştir. Hiçbir implant kaybedilmemiş ve herhangi bir komplikasyonla 

karşılaşılmamıştır. Yazarlar immediat geçici restorasyonlarla yüklenen grupta estetik 

sonuçların daha iyi olduğunu belirtmişlerdir çünkü geçici restorasyonlar gingival 

konturların korunmasını sağlamaktadır. 

Sadece mandibulada molar dişler üzerine odaklanmş makalelerinde Calandriello 

ve ark. (2003), 7’ si sigara kullanan 44 hastada 5 mm çapında ve en az 10 mm 
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uzunluğunda 50 Nobel Biocare Tiunite implant yerleştirerek yaptıkları çalışmalarını 

rapor etmişlerdir. Tüm implantlar çekimden sonra en az 4 ay süresince iyileşmiş 

alveolar boşluklara yerleştirilmiştir. Bir yıl sonunda tip 2 ve tip 3 kemikte (Lekholm & 

Zarb 1985) %100 başarı oranı elde edildiğini rapor etmişlerdir. Restoratif protokol 

okluzyona girmeyen geçici restorasyonlar olmasına rağmen birkaç geçici restorasyonda 

kırıklar görülmesi bazı oklüzal fonksiyonların meydana geldiğini göstermektedir. 

Cannizzaro ve Leone (2003) yaptıkları prospektif çalışmada 28 hastada 

immediat yüklenen 46 implantla, benzer özelliklere sahip konvansiyonel protokol ile 

yüklenen 46 implanttı karşılaştırmışlardır. Tüm implantlar en az 3,75 mm çapında ve 13 

mm uzunluğunda mikro yüzeyli Self-Tap Centerulse SPLİNE Twist MTX 

implantlarıdır  (Centerpulse Dental, Carlsbad, CA).Yazarlar immediat yüklenen 

implantlarda %100 (46 da 46) konvansiyonel protokol ile yüklenen implantlarda %98,5 

(46 da 45) başarı oranı rapor etmişlerdir. Bu çalışma medikal sorunlar, orta seviyede 

sigara kullanımı, hastadaki implant lokasyonu gibi faktörlerin randomize olması 

bakımından da dikkate değerdir. Her gruptaki 14 hasta, 3 orta seviyede sigara içen, 1 

kardiyak sorunu olan, 1 kontrollü hipertansiyonu olan, 1 kontrollü tip 2 diabeti olan ve 1 

asemptomatik  HIV enfeksiyonu olan hasta içermektedir.  

Glauser ve ark. (2001) yaptıkları çalışmada sigara içen hastaları da kapsayan 41 

hastaya 127 implant (76 maksillar, 51 mandibular) yerleştirerek immediat yüklemenin 

limitlerini araştırmışlardır. Klinik durumlar iyileşmiş bölgelerde ve çekim boşluklarında 

tek diş, parsiyel ark ve ful-ark implant tedavilerini kapsamaktadır. Bruksizm hastaları ve 

sorunlu alveolar bölgeler çalışma dışı bırakılmıştır. İmplantın stabilitesini arttırmak için 

makinelenmiş yüzeyli konik MK IV implantları kullanılmıştır. Restorasyonlar 

genellikle cerrahi günü nonokluzal hareketlerde temasta olmayacak şekilde sentrik 

okluzyonda yerleştirilmiştir. Bir yıl sonunda 13 hastada 22 implant kaybedilirken 

hastaların birinde maksillaya yerleştirilen 7 implant kaybedilmiştir, kabul edilebilir 

başarı oranı %82.7 olarak belirtilmiştir. Maksiller posterior bölgeye yerleştirilen 41 

implanttan %34’ ü kaybedilirken diger bölgelere yerleştirilen 86 implanttan sadece %9’ 

u kaybedilmiştir. Parafonsiyonel alışkanlıkları olan hastalarda (22 implant) kayıplar 

daha fazla iken (%41) bu tür alışkalıkları olmayan hastalarda daha azdır (105 implantta 

%12). Yazarlar yivlerin korunması ve kapatılması için yönlendirilmiş kemik 

rejenerasyonu prosedürlerinin kullanıldığı implantlarda kabul edilebilir başarı oranının 
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(84 implantta %90) elverişli bölgelere yerletirilen implantlarardan daha iyi olduğunu 

(43 implantta %63) gözlemlemiştir. Yazarlar immediat çekim boşluklarına yerleştirilen 

implantların (49 da 44 %90) iyileşmiş bölgelere yerleştirilen implantlara nazaran (78 de 

61 %78) daha başarılı oduğunu belirtmişlerdir. Tablo 2-5. de tek diş eksikliklerinde 

immediat restorasyon vakalarıyla ilgili 11 makaleye ait veriler görülmektedir (Ganeles 

ve ark. 2004). 

Tablo 2-5: Tek diş eksikliklerinde immediat yükleme (Ganeles ve ark. 2004). 

Yazar 
Çalışmanın 
şekli 

İmplant 
sistemi / yüzey 
özellikleri 

Hasta sayısı 
İmplant 
sayısı 

Başarılı 
implantlar 

Başarı 
oranı 

Wöhrle 1998 Prospektif 
Steri-Oss TPS 
ve Ha 

Tek diş, 14 14 14 100.0 

Kupeyan/May 1998 Prospektif 
Makinelenmiş 
yüzeyli 
Branemark 

Tek diş, 10 10 10 100.0 

Ericsson ve ark. 2000 Prospektif 
Makinelenmiş 
yüzeyli 
Branemark 

14 14 12 85.7 

Hui ve ark. 2001 Prospektif 
Makinelenmiş 
yüzeyli 
Branemark 

13 134 13 100.0 

Andersen ve ark. Prospektif ITI TPS Tek diş, 8 8 8 100.0 

Rocci ve ark Prospektif 
Makinelenmiş 
yizeyli 
Branemark 

Belirtilmemiş 22 22 81.5 

Calandriello ve ark. 
2003 

Prospektif 
Nobel Biocare 
TiUnite 5.0mm 

Mandibular molar, 
44 

50 50 100.0 

Lorenzoni ve ark. 2003 Prospektif Frialit-2 
Tek diş,immediat 
geçici, 9 

12 12 100.0 

Kan ve ark. 2003 Prospektif 
Steri-Oss 
Replace 

Tek diş,immediat 
geçici, 35 

35 35 100.0 

Cannizzaro/Leone.2003 Randomize 
Centerpulse 
Spline Twist 

Tek diş (immediat 
yükleme vs. 
Konvansiyonel 
yükleme) 
28(2*14) 

46 46 100.0 

Degidi/Piattelli 2003 Retrospektif Çeşitli belirtilmemiş 56 56 96.6 

Toplam    287 278 96.7 
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2.9.1.ÇEKİM BOŞLUKLARINA YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLARDA 
İMMEDİATE YÜKLEME 

 

Malo ve ark. (2000), yaptıkları çalışmada sigara içmeyen ve bruksizm 

alışkanlığı olmayan 49 hastada maksillar anterior bölgeye 94 makinelenmiş yüzeyli 

Branemark Sistem MK II implantlar yerleştirerek 23 bölgeyi parsiyel sabit protezlerle 

ve 31 bölgeyi tek diş restorasyonlarıyla restore etmiştir. Elli yedi maksillar implanttın 

14’ ü ve 37 mandibular implanttın 13’ ü çekim boşluklarına yerleştirilmiştir. 

İmplantların stabilitesi, implanttın yerleştirilmesi sırasında apikal bölgedeki kemiğin 

basıncını arttırmak için, osteotomi alanında preparasyonun apikal bölgenin altına kadar 

uzatılması ile arttırılmaya çalışılmıştır. Çekim boşluklarına yerleştirilen 4 implant 

kaybedilirken başarı oranı çekim boşluklarına yerleştirilen implantlar için %85,2 olarak 

bildirilmiştir. Geri kalan tüm implantlar klinik olarak osteointegre olmuştur. Her ne 

kadar protokolde geçici restorasyonlar okluzyona girmeyecek şekilde üretilmiş olsa da 

12 geçici kuron kaybedilmiş ve 3 geçici kuronda da kırıklar meydana gelmiştir buda 

fonksiyon sırasında oklüzal yüklemenin meydana geldiğini göstermektedir. 

 Rocci ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada, 8’ i sigara içen 46 hastada parsiyel 

dişsiz maksiler arklara 97 makinelenmiş yüzeyli Branemark Sistem MK IV implant 

(Nobel Biocare) yerleştirmişlerdir. Bruksizm hastaları çalışma dışı bırakılmıştır. 

Yazarlar çalışmada ayrıntılı bir cerrahi rehber plak ve flapsiz cerrahi protokol kullanmış 

ve prefabrike geçici restorasyonlar yerleştirmişlerdir. Oklüzal dizayn hakkında herhangi 

bir bilgi verilmemiştir. Doksan yedi implanttan 8 tanesinin (%8) ilk 8 hafta içinde 

mobilite kazandığı bildirilmiştir. Kaybedilen implantlardan 5 tanesinin tek diş 

restorasyonu olduğu bunlardan iki tanesinin de çekim boşluklarına yerleştirilen 

implantlar olduğu rapor edilmiştir. 

Chaushu ve ark.(2001) çalışmalarında, 26 immediat restore edilen silindirik, 

Hidroksiapatit kaplı, press-fit implantları kullanmışlardır. İmplantların 17’ si immediat 

çekim boşluklarına yerleştirilirken 9 tanesi iyileşmiş bölgelere yerleştirilmiştir. Sentrik 

okluzyondaki okluzal kontak ”minimal“ olarak tanımlanmıştır. Çekim boşluklarına 

yerleştirilen 17 implanttın 3 tanesi ilk ay içinde kaybedilirken başarı oranı %82.4 olarak 

belirlenmiş, iyileşmiş bölgelere yerleştirilen implantlarınsa tümü başarılı olmuştur. 
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Kaybedilen implantların tümü maksillaya konvansiyonel drilling prosedürü ve kemik 

kondansasyonu yönteminin kombinasyonuyla hazırlanan osteotomi bölgelerine 

yerleştirilmiştir. 

Malo ve ark. (2003) erken dönem çalışmalarını takiben 76 hastaya yerleştirilen 

çeşitli çap ve konfigürasyonlardaki 116 makinelenmiş yüzeyli Branemark Sistem 

implantlarıyla (Nobel Biocare) çok merkezli bir çalışma kordine etmişlerdir. Bu 

implantlar primer stabiliteyi arttırmak için cerrahi olarak osteotomi bölgesinin 

apikalinin altına uzanan preparasyon tekniğiyle estetik bölgelere yerleştirilmiştir. Tüm 

implantlar için primer stabilite 30 Ncm tork değerinin üzerindedir. Hastalardan 24 

tanesi günde 10 sigaradan daha fazla sigara içmektedir. Yazarlar tüm implantlar için 

%96,5 lik (116 da 112) başarı oranı bildirirken çekim boşluklarına yerleştirilen 

implantlar için başarı oranı %100 (22 de 22) olarak rapor edilmiştir. Sigara kullanan 

hastaların hiçbirinde implant kaybı yaşanmazken yazarlar implant stabilitesinin sigara 

kullanmaya nazaran implanttın başarısında daha fazla etkili olduğu görüşünü 

bildirmişlerdir. Çapı 3,3 mm olan implantlarda daha fazla kayıp oranı gözlenmiş 

olmasına rağmen bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı rapor edilmiştir. 

Glauser ve ark. (2003) yaptıkları çalışmalarında 38 hastaya 102 Branemark 

Sistem MK IV Ti Unite (Nobel Biocare) implant yerleştirmişlerdir. İmplantların 23 

tanesi çekim boşluklarına yerleştirilmiş ve immediat yüklenmiştir, 8 tanesi iyileşmesi 

tamamlanmamış bölgelere yerleştirilmiş ve 71 tanesi iyileşmiş bölgelere 

yerleştirilmiştir. Çalışmaya 12 sigara içen hastada dahil edilmiştir. İmplantların %97 

sinin (102 de 99) 12 ay sonunda klinik olarak başarılı olduğu rapor edilmiştir. Yazarlar 

sigara kullanmanın veya implanttın immediat çekim boşluklarına ya da iyileşmiş 

bölgelere yerleştirilmesinin sonuçlar üzerinde etkili olmadığı görüşünü bildirmişlerdir. 

Tüm implantların kaybedildiği bir hastada yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu 

tekniklerinin kullanıldığı operasyon sonrası gelişen enfeksiyon rapor edilmiştir. 

Degidi ve Piatelli (2003) çalışmalarında çeşitli klinik durumlardaki 646 

implanttı takip etmiştir. Çalışmalarında istatistiksel olarak çekim boşluklarına ve 

iyileşmiş bölgelere yerleştirilen implantlar arasında bir karşılaştırma rapor edilmezken 

58 tek diş implanttında sadece iki kayıp yaşandığına dikkat çekmişlerdir. Bu kayıpların 

her ikisininde implant yuvasının hazırlanması için kemik kondansasyonu yönteminin 

kullanıldığı immediat çekim boşluklarında meydana geldiği rapor edilmiştir. Bu 
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vakalarda primer stabiliteyi arttırmak için az sayıda makro geometrik özelliği olan 

Frialit-2 (Friadent, Mannheim, Germany) implantları kullanılmıştır bununla birlikte 

yazarlar her iki vakada da hastaların implantlara erken dönem iyileşme sırasında aşırı 

kuvvetler uygulanmasına neden olan parafonksiyonel alışkanlıklara sahip olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Tablo 2-6 da 8 tane yayın özeti ve karşılaştırılması görülmektedir (Ganeles ve 

Wismeijer 2004). Bilgiler 197 implanttın çekim boşluklarına yerleştirildiğini ve 190’ 

nının klinik olarak integrasyonla sonuçlandığını ve klinik başarı oranının %96,4 

olduğunu göstermektedir. Sonuçlar karşılaştırıldığında ve makalelerin sonuçları 

incelendiğinde birkaç yazarın immediat yerleştirme koşullarında daha kötü integrasyon 

oranları rapor ettiği görülmektedir. Wöhrle (1998), Hui ve ark. (2001), Glauser ve ark. 

(2003) ve Malo ve ark. (2003) gibi her iki durumda da yüksek başarı oranları bildiren 

bazı yazarlar en uygun sonuçlara ulaşmak için ortak bazı stratejiler rapor etmişlerdir. 

İmmediat kemik implant stabilitesini ve kontağını arttırmak için yiv dizaynı gibi 

implanttın makro geometrik özelliklerinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Cerrahi 

prosedürler implanttın primer stabilitesini arttırmak için modifiye edilmelidir. Okluzal 

yüklerin azaltılması için geçici restorasyonlar okluzyondan çıkarılmalıdır. Sigara 

kullanımının osteointegrasyonun başarısında bir rolü yokmuş gibi görünmektedir. 

Ayrıntılı raporlar çekim boşluklarında implant yuvası hazırlığı için kemik 

kondansasyonu yönteminin immediat restorasyon protokolü için uygun 

olmayabileceğini önermektedir (Ganeles ve Wismeijer 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Tablo 2-6: Çekim boşluklarına yerleştirilen implantlarda immediat yükleme (Ganeles ve 
Wismeijer 2004). 

Yazar  İmplant sistemi 
Yerleştirilen implantlardan 
osteointegre olanların sayısı  

Başarı 
oranı 

Kontrol grubunda 
osteointegre olan 
implant sayısı 

Wöhrle 1998 Steri-Oss TPS ve Ha 14/14 100.0  

Malo ve ark. 
2000 

Makinelenmiş yüzeyli 
Branemark MK II 

27/23 85.2  

Hui ve ark.2001 
Çeşitli Ha kaplı 
Silindirik 

13/13 100.0 
11/11 Sokete yerleştirilen 
yüklenmeyen implantlarda 

Chaushu ve ark. 
2001 

Makinelenmiş 
Branemark 

17/14 82.4 9/9  İyileşmiş bölgelerde 

Malo ve ark. 
2003 

Branematk TiUnite 22/22 100.0  

Gauser ve ark. 
2003 

Branemark TiUnite 23/23 100.0  

Cannizzaro/ 
Leone 2003 

Centerpulse Spline 
Twist 

46/46 100.0 
46/45 Sokete yerleştirilen 
yüklenmeyen  

Kan ve ark. 
2003 

Steri-Oss Ha 35/35 100.0  

Toplam  197/190 96.4  

 

 

2.10.İMMEDİAT YÜKLEMEDE RİSK 

 

Dental implantlarda immediat okluzal yükleme konsepti birçok avantaj 

sağlamaktadır. İmplant abutmentları cerrahi sırasında veya dikişlerin alınması sırasında 

yerleştirilmekte dolayısıyla ikinci cerrahi aşama ve dikişlerin alınması seansı elimine 

edilmektedir. Bu da hastayı ağrıdan, diş hekimini de ekstra zaman ve materyal 

kaybından kurtarmaktadır. Ayrıca hastalar iyileşme sırasında hareketli bir protez 

kullanma ihtiyacından kurtulmuş olmakta ki bu da çoğu zaman hareketli bir protez 

kullanmayla ilgili sorunlar yaşayan hastalar için çok önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Tek aşamalı cerrahi prosedür kullanıldığında implantlar iyileşme periyodunda 

birbirinden bağımsızken, immediat yükleme protokolünde implantların iyileşme 

sırasında birbirine splintlenmesi biyomekanik olarak avantajlarda sağlamaktadır. Bu 

protokolde yumuşak dokunun final restorasyonların yapımından aylar önce 

olgunlaşmasıda sağlanmış olur. Doku olgunlaşması özellikle estetik bölgelerde çok 

önemlidir çünkü bu bölgelerde ikinci cerrahi aşamadan sonraki doku büzülmesi final 
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restorasyonlar etrafındaki yumuşak dokunun marjinal ve papiller konturlarını tehlikeye 

atabilmektedir. 

Bu avantajlarına karşın tam dişsiz hastalarda immediat yükleme protokolünde 

genellikle daha fazla implant kullanılmakta buda ücreti attırdığı için hastaların implant 

protokolünü kabul etmesini zorlaştırmaktadır. Diş hekimliğinde davalarla karşılaşma 

riski sıradan olmasına karşın ücretlerin artması bu riskide arttırmaktadır. Sabit 

protezlerle immediat yükleme protokolünün ücretinin yüksek olması, meydana 

gelebilecek herhangi bir implant kaybının hareketli protez kullanma zorunluluğuna yol 

açması ve ilave cerrahi işlemler ve randevuların gerekebilmesi diş hekiminin malpraktis 

vakalarıyla karşılaşması olasılığınıda arttıracaktır (Misch C.E. 2005). 

İmmediat yükleme protokolünün başlıca dezavantajı implanttın kaybedilebilme 

riski ve implant etrafındaki kemik kaybı miktarının daha fazla olmasıdır. Herhangi bir 

implant kaybı meydana geldiğinde bunu çeşitli yan etkiler takip etmektedir. İmplanttın 

aşırı yüklenmesinden dolayı meydana gelen kayıplar çoğu zaman implant etrafındaki 

kemiğin kaybıyla birlikte olmaktadır. Eğer kemik kaybı lateral kortikal tabakayı da 

içeriyorsa, kemik kalınlığı implanttın çıkarılmasından sonra tekrar eski genişliğine 

rejenere olamamakta ve  kemik grefti uygulamaları gerekebilmektedir. Kemik grefti 

uygulaması çoğu zaman insizyon hattının daha iyi iyileşebilmesi ve enfeksiyon riskini 

azaltmak için implanttın çıkarıldığı seanstan ayrı olarak yapılmaktadır. Sonuç olarak 

genellikle implant kaybının teşhisini koymadan önce iki veya üç randevu geçmekte 

ayrıca iki randevuda implanttı çıkarmak için gerekmektedir (bir cerrahi birde dikişlerin 

alınması için). Kemik grefti genellikle 6 ay süresince her iki ayda bir değerlendirilmekte 

dolayısı ile buda üç randevu gerektirmektedir. Hastaya yeni bir implanttın 

yerleştirilmesi için de en az iki randevuya ihtiyaç vardır. Bu nedenle herhangi bir 

implanttın kaybı 6 ila 8 aylık sürede 12 ek randevu gerektirebilmektedir. Bu süre 

zarfında hasta çoğu zaman hareketli protez kullanmaktadır ki buda geleneksel iki 

aşamalı protokolün en önemli dezavantajı olarak düşünülmektedir. Ayrıca ikinci 

implantasyon prosedürü için genellikle immediat yükleme protokolü 

kullanılmamaktadır; çünkü hastada, doktorda bu prosedürün risklerinin daha fazla 

farkında olmaktadır. Sonuç olarak hasta geleneksel iki aşamalı protokolle implanttın 

yerleştirilmesinden sonraki iyileşme süresi olan 3 ila 6 aylık süre boyunca da hareketli 

bir protez kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu süre sonrasında implanttı açmak ve 
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dikişlerin alınması için yine iki randevuya ihtiyaç vardır. Sonuç olarak herhangi bir 

implant kaybı 14 ilave randevu gerektirebilmektedir (Misch C.E. 2005). 

Genellikle diş hekimi implanttın çıkarılması, kemik grefti uygulaması, yeni 

implanttın yerleştirilmesi, dikişlerin alınması, ve komplikasyonların tedavisi için 

herhangi bir ücret talep edememektedir çünkü bu tür durumlardan sonra doktor-hasta 

ilişkisi gerilebilmekte ve hastalar ilave prosedürlerin kendi sorumluluğu olmadığını 

düşünebilmektedir. Bu nedenle sonuç; üretim, zaman ve para kaybı olmaktadır. Bu tür 

bir implant prosedüründe genel gider %60’ dan fazladır, bununla birlikte doktor 

prosedürlerin tekrar uygulanmasından elde edilecek geliride, kaybetmektedir. İmplantın 

kaybına ilave randevular ve prosedürlerde eklendiğinde, diş hekimi her implant kaybı 

için çoğu zaman 5 veya daha fazla başarılı vakadan elde edebileceği kazancı, 

kaybedebilmektedir. Bu nedenle eğer immediat yükleme protokolünde başarı oranını 

%90 olarak düşünürsek her 10 vakadan biri başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu on vakadan 

birinde ortaya çıkan başarısızlık diş hekiminin 5 vakada elde edebileceği kazancı 

kaybetmesine yol açabilecektir. Bu da implant tedavisinde göz önünde bulundurulması 

gereken bir ekonomik kayıptır (Misch C.E. 2005). 

Elde edilebilecek kazançların kaybedilmesine ilaveten, doktorun daha sonraki 

implant uygulamalarıda riske girebilmektedir. Referansla gelen bir hastada meydana 

gelen kayıp sonrası refere eden diş hekimi, cerraha olan güvenini kaybedebilmekte; 

meydana gelen kayıp, restorasyonları uygulayan diş hekiminin gelecekte refere 

edebileceği hastalarında kaybedilmesine neden olabilmektedir (Misch C.E. 2005) 
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3. SONUÇ 

• Dental implantolojide tedavi süresini kısaltma ve hastanın konforunu ve güvenini 

arttırma isteği, immediat yükleme konseptinin alternatif bir yaklaşım olarak ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Bu tedavi konsepti ile yapılan çalışmalarda umut verici ve 

uygulanabilir sonuçlara ulaşılmıştır. 

• İmmediat yükleme protokolünde gereksiz kayıpları önlemek için uyulması gereken 

kesin kurallar bulunmaktadır; bununla birlikte bu tedavi yaklaşımında sonucu 

etkileyebilecek cerrahi protokol ile ilgili, hastaya bağlı, implantın dizaynıyla ilgili 

ve okluzyonla ilgili faktörler tedavinin başlangıcından sonuna kadar iyi analiz 

edilmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. Tedaviyi ve sonuçlarını etkileyebilecek 

diğer faktörleri araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

• Ulaşılabilen literatürlere bakıldığında kemik kalitesi ve miktarı, implantların primer 

stabilitesi, anatomik lokasyon, implant dizaynı ve dikkatli  prostetik teknik, uzun 

dönem başarı için anahtar faktörler olarak görülmektedir. 

• Tedaviden önce hastanın bu tedavi protokolüyle ilgili belirgin avantajları 

saptanmalıdır. Sorulması gereken soru hastanın immediat yükleme protokolünden 

yarar sağlayıp sağlamayacağıdır. İmmediat yükleme protokolünde söz konusu olan 

bazı riskler vardır ve bu riskler immediat yükleme protokolünün faydaları 

doğrultusunda değerlendirilmelidir. Konu ile ilgili bir başka soru ise bu tür 

vakalarda konvansiyonel yükleme protokolünün kullanılmasının daha doğru olup 

olmayacağıdır. Örnek: Yerleştirilen implanttın üzerine yapılacak olan restorasyonun 

geciktirilmesi hasta için bir dezavantaj mıdır? 

• İmmediat yükleme protokolü ile ilgili çalışmaların çoğunda geleneksel iki aşamalı 

yaklaşımla karşılaştırıldığında benzer başarı oranları elde edilmiştir, bununla birlikte 

bu bulgular geleneksel iyileşme protokolünün gereksiz olması demek değildir. Her 

iki yaklaşım için de uygun endikasyonları teşhis etmek için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

• İyi kemik kalitesi ve primer stabilite immediat yükleme protokolünün başarısı için 

en önemli prognostik faktörler gibi görünmektedir; fakat çalışmalarda daha objektif 

ölçüm kriterleri olan rezonans frekansı analizi (RFA) , periotest analizi (Siemens, 
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Bensheim, Germany) ve yerleştirme torku değeri gibi yöntemler nadiren 

kullanılmıştır. Çalışmalarda dental implantlarda klinik stabilitenin, yeterli kalitede 

ve miktarda kemiğe sahip olan hastalara uygun boyutlardaki pürüzlendirilmiş 

yüzeyli implantlar kullanılarak ve iyi bir klinik teknikle kemik implant kontağının 

sağlanmasıyla başarılabileceği belirtilmektedir. 

• Cerrahi prosedürler implanttın primer stabilitesini arttırmak için modifiye 

edilmelidir. Çekim boşluklarında implant yuvası hazırlığı için kemik kondansasyonu 

yönteminin immediat restorasyon protokolü için uygun olmadığı belirtilmektedir. 

• Literatürlerde geçici restorasyonlar üzerine gelen biyomekanik kuvvetlerin; 

prematür kontakların önlenmesi, kantilever etkisinin ve implant aksı dışında gelen 

kuvvetlerin sınırlandırılması, sentrik okluzyonda ve maksimum 

interküpsidasyondaki okluzal kuvvetlerin sınırlandırılması, implantların dağılımının 

uygun şekilde yapılması ve implantların birbirine splintlenmesiyle, kontrol altına 

alınması önerilmektedir. 

•  İmplantların splinlenmesini kolaylaştırmak ve mikro hareketin olası etkilerinden 

korunmak için yeterli sayıda implant doğru pozisyonda yerleştirilmelidir. 

• İmplant ve protezlerle temasta olan yumuşak ve sert dokuların daha uygun şekilde 

iyileşmesinin sağlanabilmesi için geçici protezler iyileşme döneminin başından 

sonuna kadar çıkarılmamalıdır.  

• Diabetik, sigara içen, bruksizm gibi parafonksiyonları olan, osteoporozitesi olan 

radyoterapi ve kemoterapi görmüş ve başka sistemik hastalıkları olan vakalarda 

immediat yükleme protokolünün uygulanabilirliğini anlamak için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 

• Uygulanacak protezlerin implantlar üzerine pasif olarak oturması sağlanmalıdır. 

• Yazarların büyük çoğunluğu alt çenede sabit protezleri desteklemek için anterior 

mandibulaya yerleştirilen en az 4 implantta ihtiyaç olduğunu, implantların uzun 

dönem başarısı için primer stabilitenin en az 35 Ncm tork değerinde olmasının 

önemli olduğunu ve iyi kemik kalitesinin (Lekholm ve Zarb’ ın (1985) sınıflamasına 

göre sınıf 1–3 arası) implantın uzun dönem prognozu için önemli bir faktör 

olduğunu vurgulamıştır. 
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• Çalışmalarda, full-ark mandibular sabit protezlerde ve mental foremenler arasına 

yerleştirilen ve rijit bir barla birbirine bağlanan implantlar tarafından desteklenen 

overdenture protezlerde immediat yükleme protokolü, rutin olarak kullanılan ve 

klinik delillere dayanan bir protokol olarak değerlendirilmektedir. 

• Her ne kadar maksillada implant destekli sabit protezlerin immediat yüklenmesi ile 

ilgili yapılan ilk çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaşılsa da bu tedavi modeli, rutin 

olarak uygulanabilecek bir tedavi olarak düşünülebilmesi için henüz yeterli veriyle 

desteklenmemektedir. Araştırmacılar bu protokolde de 35 Ncm yerleştirme torku 

değerinin elde edilmesinin yükleme protokolüne karar vermek için önemli olduğunu 

vurgulamıştır. 

• Birçok yazar tarafından maksillanın rehabilitasyonu için mandibulaya nazaran daha 

fazla implant kullanılması gerektiği önerilmektedir. 

• Tam dişsiz maksillada implant destekli overdenture protezlerin immediat 

yüklenmesi ile ilgili literatürde anlamlı bir bilgi yoktur. 

• Yayınların çoğunda methodolojik kalite, takip süresi, örnek model büyüklüğü ve 

rastgele seçim kriterleri yetersizdir. Çalışmaya dahil edilme ve edilmeme kriterleri, 

karşıt ark dentisyonunun tipi, okluzyonun tipi, ve başarı kriterleri yeterince 

belirtilmememiştir. 

• Çeşitli çalışmalar immediat yükleme protokolünün fizibilitesini ve 

uygulanabilirliğini göstermiştir. Bununla birlikte makalelerin büyük çoğunluğu 

retrospektif bilgilere ve kontrollü olmayan vakalara dayanmaktadır. Bu alandaki 

uzun dönemli takipler halen nadir olarak görülmektedir. İmmediat yükleme 

protokolünün daha iyi anlaşılabilmesi için randomize, prospektif, çok merkezli, 

paralel kollu uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır. 

• Sınırlı sayıda histolojik veri, çeşitli klinik endikasyonlarda immediat yükleme 

protokolünün güvenilirliğini desteklemektedir. 
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