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ÖZET 

Baca, E. (2010). Farklı tip implant üstü protez taşıyan hastalarda in-vivo 
çiğneme kuvvetlerinin araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Protetik Diş Tedavisi ABD, Çene Yüz Protezi Bilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul.  

  

 Tam dişsizliğin meydana gelmesi, beraberinde fonksiyon, fonasyon, estetik, 
sosyal ve psikolojik düzensizlikler gibi olumsuz faktörleri de açığa çıkarır. Dental 
implant tedavisinin gelişimi ve tam dişsiz ağızlara uygulanması uzun dönemde başarılı 
ve memnun edici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Tam dişsizlikte 2 ila 9 arasında implant 
uygulanması ve hareketli-sabit birçok farklı protetik tedavi konsepti günümüzde 
tartışılmaktadır. 

 

 Bu çalışmada tam dişsiz ağızlarda 2, 4, 6 ve 8 implant uygulanarak hazırlanan 
implant destekli sabit ve hareketli protezlerin çiğneme performansının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla ısırma kuvvetleri, oklüzal temas sayıları, ortalama basınç ve 
oklüzal kontak alanları ölçümlerini yapabilen ve bir oklüzal analiz yöntemi olarak kabul 
edilen Dental Prescale filmler ve verilerin okunabilmesi için Occluzer FPD703 
kullanılmıştır. 

 

 Elde edilen verilere göre 2 ve 4 implant destekli hareketli protezlerin çiğneme 
etkinliği, alt ve üst tam protez uygulamasına göre daha iyi olarak saptanırken, 6 implant 
destekli sabit protez uygulamalarının, implant destekli hareketli protezlere göre daha 
üstün çiğneme etkinliği oluşturmadığı saptanmıştır. 8 implant destekli sabit protez 
uygulanan bireylerde yapılan ölçümlerde en yüksek değerler elde edilmiş ve çiğneme 
etkinliklerinin 2,4 ve 6 implant destekli protezlere göre daha iyi olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : Dental İmplant, Çiğneme etkinliği, Isırma kuvveti, Çiğneme 
performansı, İmplant destekli protezler 
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ABSTRACT 

Baca, E. (2010). In vivo evaluation of bite force in patients with various types of 
implant supported prosthesis. İstanbul University, Institute of Health Science, 
Department of Maxillofacial Prosthetics. Doktora Tezi. İstanbul.   

 Edantuloism brings along unfavorable conditions, such as; functional, esthetical, 
social, physcological and phonational disorders.Treatment of edantulous patients with 
dental implants reveals long term success in clinical results. Nowadays various 
treatment concepts of treating edantuloism with dental implants are being discussed and 
these consepts include tretment of edantuloism with 2 to 9 implants and with implant 
supported removable or fixed prosthesis. 

 The aim of this study is the evaluation of bite force in edantulous patients who 
are treated with 2,4,6,8 dental implants and with implant supported fixed or removable 
prosthesis. With this aim a qualified occlusal analysis method named as Dental Prescale  
which can measure the bite forces, occlusal contact areas and numbers, and average 
occlusal pressure have been used. The parameters have been scanned with Occluzer 
FPD703. 

 According to the results of the study, chewing efficiency  in patients with 2 or 4 
implant supported removable prosthesis is greater than the patients with conventional 
dentures and the patients which are treated with 6 implants supported fixed prosthesis 
do not have greater chewing efficiency than the patients with implant supported 
removable prosthesis. The greatest values have been gathered from the patients with 8 
implants supported fixed prosthesis, and these patients show superior chewing 
efficiency than the patients treated with 2, 4 or 6 implants. 

  

Key Words: Dental Implant, Masticatory Efficiency, Bite Force, Masticatory 
Performance, Implant Supported Prosthesis 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Total dişsizliğin meydana gelmesi, beraberinde fonksiyon, fonasyon, estetik, 

sosyal ve psikolojik düzensizlikler gibi bazı olumsuz faktörleri de açığa çıkarır. 

Dişsizlikte birey, çiğneme fonksiyonunu tam olarak yerine getiremez ve dengeli bir 

beslenme sağlayamaz. Genellikle dişhekimleri için tam dişsiz hastalar, tedavi edilmesi 

güç bir grubu oluşturmaktadırlar. Diş eksikliklerinin ve doku kayıplarının 

giderilmesinde, alt ve üst çeneye ait yapıların düzenlenmesi, bir çok karmaşık prosedürü 

beraberinde getirmektedir(Çalıkkocaoğlu 1998). 

 

Total protez kullanan bireylerin büyük bölümü özellikler protezlerin tutuculuğu 

ve stabilitesinin yeterli olmadığından şikayet etmektedirler. Tam dişsizlikte total 

protezlerin kullanılmaya başlanması ile birlikte kas aktivitelerinde belirgin azalmalar 

gözlenmekte ve bu bireylerin çiğneme etkinliklerinin sağlıklı bireylere göre %20-40 

kadar az olduğu bilinmektedir. Günümüzde alt çene tam dişsizlikte 2 implant 

uygulaması ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Tam dişsiz ağızların implant 

uygulaması ile birlikte protezlerde meydana gelen retansiyon ve stabilite problemleri 

önlenmekte, stabil protezler sayesinde kas aktiviteleri artmakta ve çiğneme etkinlikleri 

daha iyi olarak bildirilmektedir(Kapur 1964, Kaynak: Allen 2002 p.320).  

 

Günümüzde çiğneme performansının değerlendirilmesi için kullanılan 25 ten 

fazla metod bildirilmiştir. Bunlar arasında çiğnenmiş besinlerin bilgisayar destekli 

programlarla incelenmesi ölçümleri, çiğnenen şekerli sakız yada besinlerden salınan 

miktarların spektrofotometri ile incelenmesi ve oklüzal analiz yöntemleri gibi bir çok 

yöntem kullanılmaktadır. Çiğneme fonksiyonlarının ve etkinliklerinin 

değerlendirilmesinde, stomatognatik sistemi içeren tüm bileşenlerinin bilinmesi gerekir. 

Isırma kuvvetlerinin büyüklüğünün bilinmesi çiğneme fonksiyonunun değerlendirilmesi 

ve stomatognatik sistemin düzenli çalışıp çalışmadığının kontrolünde kullanılan bir 

yöntemdir(Huggare 1997; Babic ve ark. 2002). 
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Tam dişsiz ağızların rehabilitasyonunda araştırmacılar tarafından, 2,3,4,5 ve 6 

implant destekli hareketli ve 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 implant destekli sabit protez uygulamaları 

önerilmektedir. Ancak günümüzde çiğneme etkinliğinin implant destekli protezlerde 

ölçülmesiyle ilgili çalışma sayısı azdır. 

 

Bu çalışmanın amacı alt ya da üst çene tam dişsizlikte total protez kullanan 

hastalara farklı sayılarda uygulanan implantlar sonrasında yapılan implant destekli 

hareketli ve sabit protezlerin çiğneme etkinliklerinin belirlenmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. TOTAL DİŞSİZLİK 

 

2.1.1. Total Dişsizliğin Nedenleri ve Ortaya Çıkardığı Olumsuz Faktörler 

 

 Yaşlanmayla birlikte oral bölgede bazı değişiklikler meydana 

gelmektedir. Bu değişiklikler arasında tükürük akış hızının azalması, alveol kemiği, 

kaslar ve ağız mukozasının atrofiye olması, tat alma duyusunun azalması sayılabilir. 

Ancak ağız sağlığının bozulması yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir.  Bu durumu 

ortaya çıkaran etkenler; sistemik hastalıklar, ilaç kullanımı, uygun olmayan beslenme ve 

koruyucu ağız bakımının uygulanmamasına bağlı olarak gelişir (Nazlıel 1999).  

 

 Total dişsizliğin oluşmasında en önemli etkenler kök yüzeyi çürükleri ve 

periodontal hastalıklardır. Ayrıca hastanın ağız bakım alışkanlıkları,  ekonomik ve 

sosyo-kültürel durumu, geçmişte görülen diş tedavileride total dişsizliğin meydana 

gelmesinde rol oynar(Zarb 2004 p. 6). 

 

 Total dişsizliğin meydana gelmesi, beraberinde fonksiyon, fonasyon, 

estetik, sosyal ve psikolojik düzensizlikler gibi bazı olumsuz faktörleri de açığa çıkarır. 

Dişsizlikte hasta çiğneme fonksiyonunu tam olarak yerine getiremez ve dengeli bir 

beslenme sağlayamaz. Diş kaybıyla birlikte ekstraoral mukozada meydana gelen 

değişiklikler sonucu yüz estetiğinde kayıplar meydana gelir. Bu durum sonucunda 

dişleri olmayan bir insan toplum içinde bulunma, kadın erkek ilişkileri ve buna benzer 

mental travmalara sebep olan bir komplekse kapılabilir. Ayrıca seslerin oluşma 

mekanizmasında dişler önemli bir rol oynar. Dişsizliğin oluşması seslerin normal 

oluşmamasına, dolayısıyla anlaşılır konuşamamaya sebep olur(Çalıkkocaoğlu 1998 pp. 

3-4). Total dişsiz hastaların kaybetmiş olduğu fonksiyonları yerine getirmek için 

dişsizliğin tedavi edilmesi gerekmektedir.  
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2.1.2. Total Dişsiz Hastalar İçin Uygulanacak Tedavi Seçenekleri 

 

Total dişsizliğin tedavi edilmesinde başlıca kullanılan protezler; konvansiyonel 

total protezler ve implant destekli hareketli ve sabit protezlerdir. 

 

2.1.2.1 Konvansiyonel Total Protezlerin Tanımı ve Gelişimi 

 

İnsan vücudunda hasar görmüş bir bölgenin, eksik bir parça ya da organın yerine 

o parçanın fonksiyonlarını üstlenecek bir yapay maddeye protez adı verilmektedir. Alt 

veya üst çenelerde çeşitli etkenler nedeniyle tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda 

hastanın estetik ve fonksiyonunun geri kazanılması, fonasyonunun düzelmesi, sosyal ve 

psikolojik durumunun düzeltilmesi için uygulanan ve tüm dişleri içeren protezlere total 

protezler adı verilir.  

 

İlk olarak 15.y.y’a ait bir mezarda bulunan ve Romalılar döneminde yapılmış 

olduğu sanılan total protezler bir bütün halinde ortaya çıkarılmış ve Almanya’da 

Warburg Enstitüsü’nde sergilenmektedir.  Geçmişte çok basit ve deneysel yöntemlerle 

hazırlanan total protezler, 18. yüzyılın başlarında Fransa’da Pierre Fauchard’ın 

başlattığı bilimsel çalışmalar sonucunda daha modern bir hal almaya başlamış ve 

günümüze kadar bir çok deneysel aşamadan geçerek bilimsel yöntemlerle yapılmaya 

başlanmıştır (Çalıkkocaoğlu 1998 p.7). 

 

Bir klinisyenin bakış açısından, total dişsiz bir hastaya uygulanacak olan 

protezin başarısı; alveol kretinin yüksekliği, şekli, profili, pozisyonu ve alveol 

mukozasının kalitesinin bağlıdır. Ayrıca hastaya uygulanan protezin başarısının 

ölçülmesi için, çiğneme kuvvetlerinin ölçülmesi yöntemi ya da  test besinleriyle 

çiğneme kapasitesi ve etkinliği ölçülmesi yöntemleri kullanılabilir. Ancak genelde 
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hastalar tarafından yapılan değerlendirmelerde bu etkinlikler zayıf ya da yetersiz 

görülmektedir (Carlsson 1967, Kaynak: Heydecke 2005 p. 650). 

 

Doğal dişlerini kaybetmiş olan hastalar iyi yapılmış protezlere sahip olsalar da 

besinleri çiğnemekte güçlük çekmektedirler. Diş kaybıyla birlikte kas etkinliğinde de 

azalma meydana gelir, ve bu hastalar zamanla daha yumuşak besinlerle beslenmeye 

başlarlar (Hutton 2002). Yapılan çalışmalar, total protez kullanan hastaların çiğneme 

etkinliğinin doğal dişli bireylerin yaklaşık olarak %10-20’si kadar olduğunu 

göstermiştir (Kapur 1964, Kaynak: Allen ve McMillan 2002 p. 320). 

 

Total dişsiz bireylerin tedavisinde, hasta ağzında protezin destek alabileceği 

dişler bulunmadığı için tutuculuk ve stabiliteyi elde etmek güçtür. Ayrıca yaşla birlikte 

alveol kreti yüksekliği de azaldığı için dikey boyutta kayıplar, kas dengesinde bozulma 

ve çiğnemede güçlük gözlemlenir. Bu değişikliklerin çoğu fizyolojik olmakla beraber, 

bazı değişikliklerin yaş dolayısıyla geri dönüşümü söz konusu değildir. Rezorbe 

kretlerde total protez kullanan hastaların çoğu bu durumdan memnun değillerdir. Ayrıca 

yaş ile birlikte adaptasyon yetenekleri azalmış ve kas kontrol mekanizmaları 

zayıflamıştır (Nazlıel 1999; Straioto ve ark. 2000). Bu tür hastaların önceki dental 

durumu göz önüne alındığında, hacimce geniş ve stabil olmayan total protezlere 

alışmaları oldukça güçtür (Fitzpatrick 2006). 

 

Total protezlerin başarısı alveolar kret kaybının miktarı ile yakından ilişkilidir. 

Alveol kret  kaybı periodontal hastalıklar, diş çekimi sonrasında oluştuğu gibi dişlerle 

kemiğe iletilen kuvvetlerin total protez kullanımına bağlı olarak azalması sonucunda da 

meydana gelmektedir. Diş çekiminden 4 hafta sonra çekim sahasının 2/3’ ünde yeni 

kemik oluşumu gözlenirken, devam eden süreçte kullanılmama atrofisine bağlı olarak 

ya da dişsiz bölgeye uygulanan protezin basıncı sonucunda rezorpsiyon açığa 

çıkmaktadır (Nemcovsky ve Serfaty 1996). 

 

  Bir çok araştırmacı mandibular dişsiz hastalarda meydana gelen atrofik 

kretlerin metabolik kemik hastalıkları ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Zlataric ve ark. 
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(2002) aşırı rezorbe kretlerle ilgili yapmış oldukları çalışmalarında, rezorbe kretlerin 

oluşumunda; uyumsuz protez, dişsizlik, diş çekimi gibi lokal faktörlere göre, post 

menapozal osteoporoz, hormonal düzensizlikler, yaş, cinsiyet ve kalsiyumdan yetersiz 

beslenme gibi sistemik faktörlerin daha etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Oral patalojiler ya da travma sebebiyle kaybedilmiş olan dişler çiğneme 

kaslarının daha zayıf çalışmasına yol açarlar. Yaşlılıkla birlikte meydana gelen çiğneme 

kaslarında tonus azalması ve çiğnerken yorulma gibi durumlarda gözlenebilir. Dişlerin 

varlığı hastaya güvenli bir çiğneme sağlarken, dişsizlikte kas atrofisi sonucunda total 

protezlerin kullanımı oldukça güçleşmiştir. Aynı zamanda alt çenede dilin varlığına 

bağlı olarak, protezin retansiyon ve stabilizasyonunda meydana gelen azalma çiğneme 

etkinliğini azaltır. Alt total proteze ait yetersiz tutuculuk ve fonksiyon esnasında hareket 

gibi problemler hasta memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir (Sierpinska ve ark. 

2006; Raghoebar ve ark. 2000). 

 

18. yy’ dan bu yana yapılan çalışmalar sonucunda dişsiz hastalarda daha iyi bir 

retansiyon ve stabilitenin sağlanması için; alt protez  kaidesinin ağırlığının arttırılması, 

yaylar ve mıknatıs ataşmanları, süksiyonlar gibi bir çok yöntem denenmiştir. Ancak 

günümüz pratiğinde bu uygulamalar yer bulamamaktadır.   

 

Protez stabilitesi, proteze ağırlık eklenmeksizin, protez kaide sınırlarının iyi 

şekillendirilmesi, protez kaide materyalinin dokuları hermetik olarak örtmesi ve böylece 

uygun protez sınırlarının oluşmasını takiben oklüzal ilişkinin doğru sağlanabilmesi ile 

oluşmaktadır. Ayrıca stabiliteyi arttırmak için diş dizimi nötral alan olarak adlandırılan, 

dil ve yanak kaslarının birbirini dengelediği bölgede yapılmalıdır (Çalıkkocaoğlu 1998 

pp.7-8). 

 

İdeal koşullarda ve doğru okluzal kontaklar kullanıldığında bile total protezler 

hasta memnuniyetini sağlamada tatminkar olmayabilir. Bu tür durumlarda implant 

uygulamaları hastaya fonksiyon, ve estetiğinin sağlanmasında etkili bir çözüm 

olabilmektedir (Nickenig ve ark. 2008). 
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2.1.2.2 Total Dişsizlikte İmplant Gereksinimi  

  

 Dişhekimliğinde implant uygulamalarındaki öncelikli tedavi amacı, eksik olan 

dişlerin yerlerine konulmasından çok, tam bir ağız rehabilitasyonunun sağlanmasıdır. 

Dental implantların hastalara bir tedavi seçeneği olarak sunulması ve uygulanması uzun 

dönemde başarılı ve memnun edici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İmplantlar ilk olarak 

dişsiz bölgelerin tedavisinde konvansiyonel protezlere bir alternatif olarak uygulanmaya 

başlanmıştır.  Modern teknolojik gelişimler sayesinde implantlar, diş çekimini takiben 

aynı seansta çekim soketlerine uygulanabilmekte ya da yeni uygulanmış bir implanta 

protez yüklemesi yapılabilmektedir (Kosinski ve Skowranski 2002).  

 

İlk olarak 1970’li yıllarda Branemark ve ark. (1977), tarafından diş 

eksikliklerinde total ya da parsiyel dişsizliğin tedavisinde destek amacıyla kullanılmış 

olan implantlar, günümüzde başarılı bir tedavi seçeneği haline gelmiştir.  

 

 Oral rehabilitasyonda doğru bir tedavi seçiminin yapılması için göz önüne 

alınması gereken dört önemli konsept mevcuttur. Bunlar; tedavinin güvenilirliği, 

beklentileri karşılaması, faydalı ve etkili olmasıdır.  Bir klinisyenin bakış açısından 

uygulanacak olan tedavinin rutin bir prosedür haline gelmesi için güvenilirliği ve etkisi 

uzun dönem takip çalışmaları ve kontrollerle ispatlanması gerekmektedir.  Ayrıca 

tedavinin hem hekim, hem de hasta tarafından kabul edilebilir olması için beklentileri 

de karşılaması gerekmektedir. Hastaların protezle ilgili olan en önemli beklentileri 

fonksiyon, rahatlık, estetik, tat duyusunu etkilememesi ve  fonasyonda herhangi bir 

soruna yol açmamasıdır (Guckes 1996, Kaynak: Zitzmann ve Marinello2000 p. 424). 

 

 Genellikle dişhekimleri için tam dişsiz hastalar, tedavi edilmesi güç bir grubu 

oluşturmaktadırlar. Diş eksikliklerinin ve doku kayıplarının giderilmesinde, alt ve üst 

çeneye ait yapıların düzenlenmesi, bir çok karmaşık prosedürü beraberinde 

getirmektedir (Hadjieva ve Dimova 2005). 

 

Dişlerin kaybı; diş çürükleri, periodontal hastalıklar, travmalar ve neoplasmalar  

gibi bir çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Geçmişte tam dişsiz hastaların 
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tedavisinde hareketli total protezler uygulanması ilk tedavi seçeneği olarak 

görülmekteydi. Zamanla kullanılmakta olan total protezlerin her iki çenede de alveol 

kemiğinde rezorpsiyona sebep olduğu gözlemlenmiştir. Alveol kemiğinde meydana 

gelen bu kayıp, zaman içerisinde hastaların protezlerini kullanmasını zor bir hale 

getirmekteydi (Flanagan 2005).   

 

Kemik rezorpsiyonun oluşması ile birlikte, tam dişsiz hastaların konvansiyonel 

protezler ile normal aktivitelerini yapabilmeleri olanaksız hale gelmektedir. Tam 

dişsizliğin tedavisinde elde edilecek sonuç, normal kas aktivitesinin sağlanması, 

konuşma, estetik ve hastanın kendini psikolojik olarak iyi hissetmesi olmalıdır (Henry 

1998). 

 

Konvansiyonel protezler destek ve retansiyonlarını mokoza ve alveol 

kemiğinden elde etmektedirler. Genellikle tam dişsiz hastalar, üst protezlerini başarıyla 

kullanabilirken; alt protezlerin mobilitesinden dolayı çiğneme fonksiyonlarını yapmakta 

güçlük çekmektedirler. Ayrıca bu durum hastaları psikolojik ve sosyal yönden de 

olumsuz etkilemektedir. Bir çok hasta total protezlere adaptasyon sürecinde güçlük 

yaşamaktadır. Hastalar tarafından en çok belirlenen şikayet, özellikle sert besinleri 

öğütememeleridir. Bu durumda hastalar doğal dişli bireylere göre istemsiz olarak 

beslenme alışkanlıklarını sağlıksız bir şekilde değiştirmektedir.  

 

2002 yılında McGill Konsensus Konferansı’nda, dişsiz mandibulada ilk tedavi 

seçeneğinin artık alışılagelmiş şekilde konvansiyonel total protezler olmadığı 

belirtilmiştir. Alt çeneye uygulanan iki implant destekli hareketli protezlerin ilk tedavi 

seçeneği olması gerektiği uzman prostodontistler tarafından ortak görüş olarak 

belirtilmiştir.  Uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucunda iki 

implant destekli hareketli protezlerin daha stabil, çiğnemede daha etkin, daha rahat ve 

fonasyonda daha başarılı olduğu belirtilmiştir. Bir çok farklı populasyonda yapılan 

incelemelerde iki implant üstü hareketli protez kullanan hastaların yaşam kalite indeksi 

konvansiyonel protezlere göre daha başarılı bulunmuştur (Feine ve ark. 2002). 

 

Sonuç olarak tam dişsiz hastalarda karşılaşılan estetik, fonksiyonel ve fonasyon 

problemlerinin yanı sıra, hastaların kendilerini sosyal ve psikolojik açıdan uyumsuz 
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hissetmeleri günümüzde implant destekli protezleri, konvansiyonel protezlere oranla 

daha kabul edilebilir kılmıştır.  

 

 

2.2. DENTAL İMPLANTLAR 

 

2.2.1. Dental İmplantların Tanımı ve Tarihçesi  

 

İnsan vücudundaki eksik bir bölümünü restore etmek veya hasar görmüş bir 

organın iyileşmesine yardımcı olmak amacı ile doku içine yerleştirilen suni aygıtlara 

implant protezi veya kısaca implant adı verilmektedir (Spikermann ve ark. 1995). 

 

 Protez terimleri sözlüğüne göre dental implantlar; sabit veya hareketli protezler 

için, mukoza ve/veya periost altına yerleştirilen, kemik içinden veya üzerinden proteze 

destek ve retansiyon sağlamak için kullanılan protetik alloplastik materyal/ 

materyallerdir (The Glossary of P.T. 2005). 

 

  Dental implantlar ile uygulanan restoratif ve protetik tedaviler, günümüz diş 

hekimliğinde önemli avantajlar sağlamaktadır. İmplant yerleşimi ile, tedavi edilen 

bölgede mevcut kemik dokusunun korunmasının yanı sıra eksik dişlerin protetik olarak 

rehabilite edilebilmeleri için komşu dişler de prepare edilerek yapısal bütünlüğünün 

bozulması engellenir. Total dişsiz çenelerde implantlar ile uygulanan protetik tedavi, 

çeşitli sebeplere bağlı olarak tam protez kullanamayan bazı    hastaların protezlerinde 

stabilite ve retansiyon artışına katkıda bulunarak, etkili bir tedavi seçeneği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Dental implantlara ait ilk bulgular 1931’de, M.S. 600’lü yıllarda yaşamış olan 

Maya Uygarlığı’na ait mezarlarının keşfedilmesi ile ortaya çıkmıştır. Popone Honduras 

bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve bugün halen Harward Arkeoloji ve 

Etnoloji Müzesi’nde saklanan alt çene kemiğinde, eksik olan üç kesici dişin yerine, 

deniz hayvanlarının kabuklarının diş formu verilmiş bir şekilde implante edildiği 

gözlemlenmiştir. Yapılan incelemelerde bu kabuk implantların etrafında bir 

ossifikasyon gelişmiş olduğu tespit edilmiştir (Chatman 1970, Kaynak: Güzel ve ark. 



 10 

2006 pp. 41-43). 

 

 Günümüzde kullanılan modern dental implantlar ilk olarak 1960’lı yıllarda 

İsveçli araştırmacı Branemark tarafından osseointegrasyon kavramının 

tanımlanmasından sonra geliştirilmişlerdir. Branemark ve arkadaşları titanyum ve 

kemik arasındaki ilişkiyi “osseointegrasyon” terimi ile açıklamışlardır. 

Osseointegrasyon ‘canlı kemik dokusu ile yükleme altındaki implant yüzeyi arasında 

fibröz doku olmaksızın gelişen yapısal ve işlevsel bağlantı’ olarak tanımlamıştır 

(Albrektsson 2000; 2005). 

 

2.2.2. Dental İmplant Tipleri 

 

Dental implantlar kemik ile olan ilişkilerine göre: 

 

• Endosteal implant (Kemik içi) 

• Subperiosteal implant (Kemik üzeri) 

• Transosteal implant ( Kemik boyunca)   

olarak sınıflandırılırlar (Arlin 1986). 

 

2.2.2.1. Endosteal (Kemik içi) implantlar 

 

 Endosteal implantlar, dişsiz alanda alveol kreti içerisine frezle açılan yuvaya 

yerleştirilen implantlardır. Kemik içinde kalan ve osseointegre olan ana parça ve ağız 

dışında kalan abutment olarak adlandırılan tutucu parça olmak üzere, iki bölümden 

oluşurlar; 

 

 Kemik içi implantlar şekillerine göre 4 ana gruba ayrılırlar: 

 

• Blade tipi implantlar 

• Vent tipi implantlar 

• Silindirik implantlar 

• Vida tipi implantlar (Venkat ve ark 2009). 
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2.2.2.1.1. Blade Tipi İmplantlar 

 

Özellikle serbest sonlanan vakalarda ve silindirik implantların uygulanmasının 

zor olduğu ince kretlerde kullanılmaktadırlar.  

 

Blade implantlar (Şekil 2-1) dokudan çıkarılmaları gerektiğinde fazla miktarda 

kemik kaybına sebep olmaktadırlar, bu nedenle kullanımları günümüzde terk edilmiştir. 

Ancak nadiren cerrahi müdahalenin mümkün olmadığı ve ileri derecede kemik atrofisi 

görülen vakalarda kullanılmaktadırlar (Venkat ve ark 2009; Arlin 1986). 

 

 

Şekil 2- 1: Blade tipi implantlar (Branemark 1985, Kaynak: Güzel ve ark. 2006 p.44)   

 

2.2.2.1.2. Vent Tipi İmplantlar 

 

Vent tipi implantlar ile, daha geniş ankraj yüzeyi oluşturmak ve implant 

yatağına mümkün olan en az kemik defektine neden olacak şekilde implant hacminin 

küçültülmesi amaç edinilmiştir. 

 

İmplant gövdesindeki deliklerde gelişen kemik, fizyolojik yüklerde bir çeşit şok 

absorbe edici olarak görev yapar ve implant kemik ara yüzünde kayma direncini arttırır 

(Spiekermann ve ark. 1995). 

 

 

 



 12 

 

2.2.2.1.3 Silindirik Tip İmplantlar 

 

 Bu tip implantlar silindir şeklinde olup, kök formu implantlar olarak 

adlandırılırlar (Şekil 2-2). Bu tip implantlarda implantların yüzeyi, kemik ile moleküler 

düzeyde retansiyonun sağlanması amacıyla titanyum plazma sprey veya hidroksilapatit 

plazma sprey ile kaplıdır (Venkat ve ark 2009). 

 

 

Şekil 2- 2: Silindirik tip implantlar (Branemark 1985, Kaynak: Güzel ve ark. 2006 p.44) 

 

2.2.2.1.4. Vida Tipi İmplantlar 

 

 Günümüzde rutin olarak kullanılan implant tipleridir. Bu tip implantlar kemik 

içine standardize edilmiş özel enstrümanlarla yerleştirilirler. Vida tip implantlarda 

kemik, mekanik fiksasyon sağlayan vida yivlerine doğru büyüme gösterir ve bu 

implantlarda daha iyi primer stabilizasyon sağlanır (Siegele ve Soltezs 1989). 

 

 

2.2.2.2. Subperiosteal (Kemik üzeri) İmplantlar: 

 

Bu implantlar alveolar kemik üzerine, periostun altına yerleştirilen, kişiye özel 

olarak hazırlanan implantlardır (Şekil 2-3). Kemik içi implantların yerleştirilmesinin zor 

olduğu aşırı kemik rezorpsiyonlu vakalarda kullanılabilirler. Subperiosteal implantların 
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başarı oranları konusunda yapılan uzun dönem takip çalışmaları olmadığından başarılı 

kabul edilmemişler ve yeni tip implantların uygulanmaya başlanması ile uygulamaları 

sona ermiştir (Spiekermann ve ark. 1995). 

 

 

Şekil 2- 3:  Subperiostal implant (Eckert ve Koka 2005 p. 604) 

 

2.2.2.3. Transosteal (Kemik boyunca) İmplantlar: 

 

Transosteal implantlar, metal bir plaka ve transosteal pinler veya postlardan 

oluşmuş implantlardır. Metal plaka, tutucu pinler veya vidalarla mandibulanın iç 

kenarına tutunur ve boyutları büyüktür. İmplantların zor ve kapsamlı cerrahi tekniğe 

sahip olmalarından dolayı kullanımları çok yaygın değildir. Başarısızlık durumunda 

çıkarılmaları zordur ve çevre dokularda fazla zarar oluşmaktadır (Legeros ve Craig 

1993). 

 

2.2.3. Dental İmplant Materyalleri 

 

İmplantların üretiminde birçok biyomateryal kullanılmaktadır. Biyomateryal, 

belirli bir süre vücudun herhangi bir doku, organ ve fonksiyonunun yerini tutan ve 

biyolojik sistemin bir parçası olarak kullanılabilen madde olarak tanımlanabilir (Wataha 

1996). 



 14 

 

  

İdeal bir dental implant materyalinde şu özellikler olmalıdır: 

  

• Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır, allerjik, irritan ve kanserojen 

olmamalıdır. 

• Mekanik olarak dayanıklı olmalı, korozyona uğramamalıdır. 

• Klinik olarak fonksiyonel ve estetik olmalıdır. 

• Radyo-opak olmalıdır. 

• Steril edilebilmelidir . 

• Manipülasyonu kolay olmalıdır. Cerrahi ve protetik açıdan komplike 

olmamalı, gerektiğinde kolayca çıkarılabilmelidir. 

• Üretimleri ekonomik olmalıdır. 

• Hijyenik olmalıdır. 

• Aşınmaya dirençli olmalıdır (Sykaras ve ark. 2000). 

 

2.2.3.1. Metal ve Metal Alaşımları 

 

Dental implant biyomateryali olarak seçilen metaller ve metal alaşımları birçok 

faktör göz önünde bulundurularak belirlenirler. Bu faktörler metalin; mekanik 

özellikleri, üretim aşamaları, biyouyumluluğu ve sterilize edilebilme özellikleridir.  

 

 Günümüzde kullanılan modern dental implantlardan önce kobalt-krom ve 

molibden, demir-krom ve nikel gibi metal alaşımlarının kombinasyonları denenmiştir. 

Bu tip metal alaşımlarının kullanılması doku reaksiyonlarına ve klinik başarısızlıklara 

neden olmuştur. Günümüzde en çok kullanılan implant materyali titanyum ve 

alaşımlarıdır (Wataha 1996; Sykaras ve ark. 2000). 

 

Titanyum, implant biyomateryalleri içinde, biyolojik uyumlu ve biyoinert 

olması, kemiğe yakın elastisite ve hafifliği olması, antibakteriyel olması, korozyona 

karşı yüksek direncinin olması nedeniyle en uygunu olarak bildirilmiştir (Brunski 

1988). 
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 Dental implantlarda titanyum saf formda ya da Ti-6Al-4V (titanyum-

6alüminyum-4vanadyum) formunda kullanılır. Titanyumun en büyük özelliği üzerinde 

oluşan pasif oksit tabakasıdır. Titanyumun hava ile teması ile yüzeyinde hızlı bir 

oksidasyon başlar. Hava ile 1 milisaniye temasta 10A°(Angstrom) kalınlığında oksit 

tabakası saf titanyum üzerinde oluşabilir. Bir dakika içinde bu tabaka 100 A°  

kalınlığına erişir. Kendiliğinden oluşan bu pasif oksit tabakası korozyona engel olduğu 

gibi, implantın konak ile karşılaştığı, konak hücre veya bakteri hücresi arasındaki 

etkileşimin yer aldığı alandır. Bu oksidasyon kemik içinde çok daha hızlıdır (Kasemo ve 

Lausmaa 1988). 

 

Titanyumun ayrıca, mekanik özellikleri iyidir, baskı ve çarpma dayanımı 

yüksektir. Kemikten daha sert olmasına rağmen, diğer tüm implant materyallerine göre 

kemiğe en yakın elastikiyet modülüne sahiptir. Bu özelliği kemik implant ara yüzünde 

stres dağılımının daha düzenli olmasını sağlar. Tüm bu özelliklerinden dolayı titanyum 

ve alaşımları dental implantoloji alanında en çok tercih edilen biyomateryallerdir  

(Sykaras ve ark. 2000). 

 

2.2.3.2. Seramikler 

  

Dental implantlarda seramik materyali iki şekilde kullanılmaktadır. Bu kullanım 

şekilleri, ya tümüyle implantı oluşturan biyomateryal olarak kullanımı ya da implant 

yüzeyini kaplamada yararlanılan materyal olarak kullanımıdır (Lacefield  1998). 

 

Alüminyum oksit, hidroksilapatit ve trikalsiyum fosfat en çok kullanılan implant 

seramikleridir. Bu materyallerden alüminyum oksit inert, hidroksilapatit ve trikalsiyum 

fosfat ise biyoaktiftir, yani doku ile reaksiyona girer (Wataha 1996). 

 

 Tüm bu özelliklerinin yanı sıra hidroksilapatit ve trikalsiyum fosfat 

biyomateryallerinden üretilmiş olan dental implantlar, üzerlerine gelen yükleri taşımak 

için yeterli direnç göstermezler, dolayısıyla seramik materyalleri dental implantlarda 

sıklıkla yüzey kaplama materyali olarak kullanılırlar (Legeros 1988). 
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2.2.3.3. Polimerler 

 

Geçmişte poliüretan, poliamid, polimetilmetakrilat rezin içeren polimerler dental 

implant biyomateryali olarak kullanılmıştır. Bu polimerlerin biyomateryal olarak 

kullanımı ile hedeflenen, polimerlerin yüksek esneklik özelliklerinin periodontal 

ligamentin mikrohareketliliğini taklit ederek, doğal diş implant bağlantısının başarı ile 

gerçekleştirilebilmesini sağlayabilmekti. Ancak polimerler zayıf mekanik ve biyolojik 

özellikleri nedeniyle kullanım alanı bulamamışlardır. Günümüzde polimerler oral 

implantolojide greft materyali olarak kullanılmaktadırlar (Meijer ve ark. 1997). 

 

 

2.2.4. Dental İmplantların Yüzey Özellikleri 

 

 1980’li yılların başından beri implant yüzeyleri çeşitli uygulamalarla 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Biyomateryal yüzeyinde yapılan pürüzlülük ve 

morfolojik değişikliklerin, doku ve hücrelerin implanta vereceği biyolojik yanıtta etkili 

olabilecekleri düşünülmektedir.  

 

 İmplant yüzey işleme uygulamalarını iki başlık altında inceleyebilmekteyiz. 

Bunlar; 

 

• Dental implantların yüzeyinden madde kaldırılarak uygulanan yüzey 

işleme çalışmaları 

• Dental implantların yüzeyine madde eklenerek uygulanan yüzey işleme 

çalışmalarıdır. 

 

2.2.4.1. Dental İmplantların Yüzeyinden Madde Kaldırılarak Uygulanan 

Yüzey İşleme Çalışmaları 

 

Dental implantların yüzeyinden madde kaldırılarak uygulanan yüzey işleme 

çalışmaları; asitleme ve kumlama işlemlerini kapsamaktadır. Homojen, pürüzlü bir 

yüzey elde etmek için incelenen çeşitli asitleme yöntemleri içinde, HCI ve H2SO4 en 

uygun asit kombinasyonudur (Legeros ve Craig 1993; Thomas ve ark. 1987). 
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Klokkevold ve ark. (1997), tavşan femurlarına yerleştirdikleri cilalı yüzeyli 

titanyum ve HCI, H2SO4 ile asitlenerek pürüzlendirilmiş titanyum implantları iki aylık 

iyileşme dönemi sonunda tork testine tabi tutmuşlardır. Pürüzlü yüzeye sahip olan 

implantlara ait tork direnci değerlerinin cilalı yüzeye sahip implantlardan 4 kat daha 

fazla olduğu saptanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bu değerlere dayanılarak 

pürüzlü yüzeylerin kemiğe bağlanmayı arttırdığı belirtilmiştir.  

 

 Bu ve bunun gibi bulgulara dayanılarak 1997 yılında Straumann firması 

tarafından SLA (Sandblasted Large Grid Acid-Etched) kavramı ortaya konulmuştur. 

SLA implantlarda büyük kum tanelerinin implant üzerine püskürtülmesi ile 

makropürüzlülük oluşturulur, bu işlemin ardından yüzeye asit uygulanarak 2-4 µm 

boyutunda mikro çukurcuklar oluşturulur (Martin 1995, Kaynak: Uzun 2007 p. 44). 

 

 Buser ve ark. (1991), farklı implant yüzeylerinde kemik implant temasını 

histolojik olarak incelemişlerdir. SLA yüzeyler; kumlanmış, kumlanmış-asitlenmiş, 

titanyum plazma sprey ile ve hidroksilapatit ile kaplanmış yüzeyler ile kıyaslandığında, 

hidroksilapatit kaplı yüzeylerden sonra en çok kemik implant teması SLA yüzeylerde 

gözlemlenmiştir. 

 

 SLActive konsepti ise 2005 yılında piyasaya sürülen yeni bir konsepttir. Bu 

kavram ile SLA implant yüzeyine hidrofilik özellik kazandırılmıştır. Yerleştirilene 

kadar salin solüsyonu içeren özel ambalajlarda saklanması gerekir. İmplant yüzeyi, 

hidrofilik özelliği sayesinde, doku içerisine yerleştirilince, kanı üzerindeki mikroporlara 

çeker (Uzun ve Keyf  2007; Buser ve ark. 1991). 

 

 

2.2.4.2. Dental İmplantların Yüzeyine Madde Eklenerek Uygulanan Yüzey 

İşleme Çalışmaları 

 

 Dental implantların yüzeyine madde eklenerek uygulanan yüzey işleme 

çalışmaları; 
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• Titanyum plazma sprey tekniği ile yüzey kaplama 

• Hidroksilapatit ile yüzey kaplama uygulamaları olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

2.2.4.2.1. Titanyum Plazma Sprey (TPS) Tekniği ile İmplant Yüzeyinin 

Kaplanması 

 

Titanyum plazma sprey tekniğinde 40µm büyüklükte titanyum partikülleri 

plazma alevi ile ısıtılıp, yüksek ısı ve hızla titanyum yüzeye püskürtülerek pürüzlü 

kaplama elde edilir (Weinlander 1996, Kaynak: Uzun ve Keyf  2007 p. 16). 

 

 Leize ve ark. (2000) çeşitli sebeplerle sökülen TPS tekniği ile yüzeyi kaplanmış 

implantların elektron mikroskobu ile incelediklerinde kemik ile kimyasal bir bağlantı 

kurulduğunu, pürüzlü yüzey içine doğru kalsiyum fosfat kristallerinin büyüdüğünü 

gözlemlemişlerdir.  

 

2.2.4.2.2. Hidroksilapatit ile İmplant Yüzeyinin Kaplanması 

 

Seramikler, kırılgan ve biyomekanik özellikleri zayıf materyallerdir. Bu nedenle 

seramikler tek başlarına implant biyomateryali olarak kullanıldıklarında çiğneme 

yükleri altında kırılma problemi ile karşılaşılmıştır.  

 

Tek başına implant materyali olarak kullanılmalarından çok, yüzey kaplama 

materyali olarak kullanılmaları seramiklere implantolojide kullanım alanı sunmuştur. 

Hidroksilapatit materyali, kemiğin mineral matriksinin bir elemanı olmasından ötürü 

implant yüzeyi kaplama materyali olarak benimsenmiştir. Hidroksilapatit kaplamanın 

implant yüzeyine kemik büyümesini arttıracağı gösterilmiştir (Cook ve ark. 1987). 

 

 Vercaigne ve ark. (1998) TPS ve TPS/HA (Şekil 2-4) kaplı implantları 

keçilerde histolojik ve morfometrik olarak kıyasladıkları çalışmada, hidroksilapatitin 

kimyasal etkisinin kemik iyileşemesini arttırdığını, yüzey pürüzlülüğünün kemik 

iyileşmesi üzerine  etkisinin ise daha az olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
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Şekil 2- 4: a.Tps b.Tps/Ha yüzey kaplaması ile işlem görmüş implantın konfokal lazer 
mikroskobu altında incelenen yüzey topografisi (Vercaigne ve ark. 2008). 

 

 

2.3. KEMİK 

 

2.3.1. Kemiğin Yapısı 

 

Kemik, mineralize organik matriks ile karakterize özelleşmiş bir bağ dokusudur. 

Kemiğin organik matriksi kollajen, kollajen olmayan proteinler ve proteoglikanlardan 

oluşur. Bu matriks içinde kalsiyum ve fosfat iyonları uygun formda dizilerek HA’yı 

oluşturur. Bu bileşim kemik dokusunun, yüke direnç göstermesini; duyarlı organların 

dış kuvvetlerden korunmasını ve vücut hemostazının devamlılığını sağlayan 

minerallerin katılmasını sağlar (Lindhe 2003). 

 

 Kemiğin histolojik yapısı; kemik hücreleri, matriks ve çeşitli mineraller olmak 

üzere özelleştirilebilir. 

 

Kemik bileşimi; yaş, beslenme alışkanlıkları ve hastalık varlığına bağlı olarak 

farklılık gösterir. Kemik genel olarak %67 inorganik yapı ve % 33 organik matriksten 

oluşur. Kemiğin dış tabakası, periost adı verilen fibröz bir kılıfla örtülüdür. Bu tabaka 

kambiyum denilen dış fibröz tabaka ve iç fibröz tabaka olarak ikiye bölünür. 

Çocuklarda periostun osteojenik potansiyeli yüksektir ( Jane ve ark. 1994). 
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2.3.2. Kemik Dokusunun Kimyasal Yapısı 

 

Organik matriks ve inorganik yapı olmak üzere  ikiye ayrılır. Organik matriks 

kollajen ve esas maddeden oluşur. 

 

2.3.2.1.İnorganik Yapı 

 

Kemiğin en önemli inorganik bileşeni hidroksilapatittir. Kemiğin mineral kısmı, 

çok miktarda kalsiyum ve fosfatın yanısıra sitrat, hidroksil, florür anyonları da içerir. 

 

Yaşlanmaya bağlı olarak kalsiyum ve karbonat oranı artar, fosfat ve magnezyum 

oranı ise azalır (Soydan 1982). 

 

2.3.2.2. Organik matriks 

 

Kemiğin organik matriksi, kollajen ve kollajen lifler arasında bulunan esas 

maddeden oluşur. Organik matriks, kemiğin biyokimyasal, yapısal ve mekanik 

özelliklerini belirler (Soydan 1982). 

 

2.3.2.2.1. Kollajen 

 

Kollajen, dokuların deformasyona direnç göstererek şeklini korumasını sağlayan 

fibröz bir dokudur ve ekstrasellüler matriksin temel proteinidir. Vücuttaki total proteinin 

% 30 ‘unu, vücut ağırlığının % 6’sını kollajen oluşturur. Kollajenler yer aldığı dokuya 

göre yapısal ve fonksiyonel benzerlikler gösteren değişik formlarda bulunurlar (Kadler 

ve ark. 1986; Elgawish ve ark. 1996). 

 

2.3.3. Kemik Hücreleri 

 

Osteoblastlar, osteoklastlar, osteositler ve bu hücrelerin öncü (osteoprogenitör) 

hücreleri kemiğin esas hücresel yapısını oluştururlar. 
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2.3.3.1. Osteoprogenitör Hücreler 

 

Osteoprogenitör hücreler periosteum ve endosteumda bulunan hücrelerdir. Bu 

hücreler gerektiğinde diğer tip kemik hücrelerine dönüşebilirler  

 

2.3.3.2. Osteoblastlar 

 

Osteoblastlar mezenkim dokusundan gelişirler, kemik oluşumundan sorumlu 

hücrelerdir. Organik matriks komponentlerinin sentezlenmesi ve matriks 

mineralizasyonunun kontrolü öncelikli görevleri arasındadır. Osteoblastlar kemik 

yüzeylerine yerleşerek aktif matriks depozisyonu yaparlar. Bölünme ve fonksiyon 

özellikleri yoktur, sadece kemik yapımından sorumludurlar (Baron 1989).  

 

Kemik matriksinin oluşumuna aktif olarak katılan osteoblastlar 20-30 µm 

çapındadırlar. Osteoblastlar; osteokalsin, osteopontin, osteonektin, proteoglikanlar gibi 

yapısal proteinler ve sitokinler, büyüme faktörleri, prostoglandinler ve alkali fosfataz 

gibi matriks elemanlarını salgılarlar (Telci 1996; Ten Cate 1984). 

  

2.3.3.3. Osteositler 

 

Osteositler ince selüller yapıyla diğer kemik hücrelerine bağlanan mineralize 

kemik matriksi içine yerleşmiş yıldız şekilli hücrelerdir. Osteositler, hücreler ve kemik 

dokunun hücresel olmayan bölümüyle geniş temas alanı oluşturacak şekilde organize 

olur. Bu düzenleme sayesinde; kan-kalsiyum hemostazının düzenlenmesi, mekanik 

yükün algılanması ve bu bilginin kemik içindeki diğer hücrelere iletilmesi gibi işlevleri 

yerine getirir (Soydan 1982). 

 

2.3.3.4. Osteoklastlar 

 

Osteoklastlar çok çekirdekli, çapları 20-100µm arasında değişen, kaynağını 

kemik iliğindeki hematopoetik hücrelerinden alan ve kemik rezorpsiyonundan sorumlu 

hücrelerdir. Kemik rezorpsiyonu durumunda osteoklastlar artış gösterir (Udagawa ve 

ark. 1999). 
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2.3.4. Kemiğin Oluşum Mekanizması 

 

Kemik yıkım ve yapım olayı hayat boyu devam eden bir oluşumdur. Kemik 

dokusunun büyümesi sürecinde bu işlemler daha hızlı oluşur. Büyüme, metabolik 

aktivitenin daha çok yapım tarafında kalması sonucunda gerçekleşir. Buna kemiğin 

yapılanması, şekillenme (modeling) adı verilir (Palacci 2007; Brunski 1999). 

 

Şekillendirme, kemiklerin ve eklemlerin büyüklük, şekil, hacim, anatomi ve 

büyümesini kontrol eder. Şekillenme süreci genellikle rezorpsiyon ve kemik yapımı 

mekanizmalarıyla kemik yüzeyine daha fazla kemik dokusu eklenmesi ya da varolan 

kemik dokusunun azalması şeklinde tanımlanabilir. Kemik şekillenmesi, kemiğin  hem 

şekil hem de boyutunu değiştirebilir. Şekillendirme, yara iyileşmesi sırasında ve kemiğe 

yük geldiğinde bir yanıt olarak meydana gelir (Jee 1991; Brunski 1999). 

 

  Maturasyon sağlandıktan sonra; yani kemik doruk kütlesine eriştikten sonra ise 

yetişkinlerde normal yapının korunması ve kemik üzerine uygulanan değişik mekanik 

güçlere kemiğin adapte olabilmesi için kemik dokuda rezorpsiyon (yıkım) ve formasyon 

(yapım) olayları dengeli bir şekilde devam eder ki, buna kemiğin yeniden yapılanması 

(remodeling) denilir (Stanford ve Brand 1999). 

  

 Ağsı kemiğin ya da yaşla kalitesi azalan kemiğin önce rezorbe olması daha 

sonra ilgili bölgede lamellar yapıda yeni kemik oluşması yeniden şekillendirme olarak 

tanımlanır. Yaşam boyu devam eden yeniden şekillenme ile, kemiğin yenilenmesi, 

kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesi, kemikte meydana gelen zararların onarımı 

sağlanır. 

 

Osteoklastik aktivite ile belirli bir kemik dokusu yıkıldığında osteoblastik 

aktivite ile matriks sentezi ve mineralizasyonu oluşur. Kemik rezorpsiyonu matriksin 

yıkımı ve minerallerin çözülmesidir. Formasyon ise matriksin yeniden sentezi ve 

mineralizasyonudur. Osteoklastlar kemik rezorpsiyonundan, osteoblastlar ise 

formasyonundan sorumludur. Her iki olay da denge halindedir. Her zaman 

rezorpsiyonun formasyon ile takip edilmesi esastır. Yeniden şekillendirme ile kemiğin 
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boyutu ve şekli değişmez. Şekillenmenin aksine yeniden şekillenme işlemi hayat boyu 

devam eder (Soydan 1982). 

 

2.4. OSSEOİNTEGRASYON 

 

Dental implantların her yönde çiğneme kuvvetlerine karşı koyabilmeleri ve 

stabilitelerini uzun süre koruyabilmelerinin temelinde osseointegrasyon kavramı 

bulunmaktadır. 

 

Osseointegrasyon terimi ilk olarak 1969 yılında Branemark tarafından 

vurgulanmıştır. Branemark tavşan fibulalarında titanyum plakalar kullanarak yaptığı 

ortopedik çalışmalar sonucu osseointegrasyonu “canlı kemik dokusu ile yükleme 

altındaki implant yüzeyi arasında fibröz doku olmaksızın gelişen, ışık mikroskobu 

düzeyinde görülen  yapısal ve işlevsel bağlantı” olarak tanımlamıştır. Osseointegrasyon 

biyolojik bir olaydır ve implantın retansiyon ve stabilitesinin elde edilmesi için şarttır 

(Albrektsson ve Wennerberg 2005; Buser ve ark. 1999). 

 

Osseointegrasyon, kırık uçlarının arada fibröz doku ya da fibrokartilaj 

oluşmadan kemikleşmesi ile oluşan direk kemik iyileşmesi ile karşılaştırılabilir. Ancak 

aralarındaki fark osseointegrasyonda kemiğin kemikle değil (Şekil 2-5), yabancı bir 

materyal olan implant ile birleşmesidir (Schenk ve Buser 1998). 

 

 

Şekil 2- 5: a. Kemik implant ilişkisi ışık mikroskobu altında x2 büyütme b.c. x30 
büyütme (Schenk ve Buser 1998). 
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Osseointegrasyonun başarı ile sağlanmasında 7 ana faktör etkilidir: 

 

• Hastanın genel sağlık durumu 

• İmplant yerleştirilecek kemiğin niteliği 

• İmplant materyalinin doku uyumu 

• İmplantın şekli 

• İmplantın yüzey özellikleri 

• İmplantın genişliği ve uzunluğu 

• Cerrahi teknik (Albrektsson ve Wennerberg 2005). 

 

 İmplant tedavisi uygulanacak hastaların sahip olduğu bir takım sistemik 

hastalıklar ve sosyal davranışlar osseointegrasyonu olumsuz etkiler. Bunlar; romatoid 

artrit, AIDS hastalığı, kontrol edilemeyen diabet, alkol ve ilaç bağımlılığı, aşırı sigara 

tüketimi, radyoterapi tedavisi , çeşitli hematolojik hastalıklar vb. durumlardır. Bunlar 

gibi hastalıklara ve sosyal davranışlara sahip olan hastalar risk grubu ve yüksek risk 

grubu olarak adlandırılır ve implant uygulaması sırasında osseointegrasyon açısından 

risk oluşturmaktadırlar (Wood ve Vermilyea 2004). 

 

 Osseointegrasyonun başarısında implant yerleştirilecek kemiğin kalite ve 

miktarı önemli rol oynar. 

 

 Lekholm ve Zarb 1985 yılında (Kaynak: Todisco ve Trisi 2005), kemik 

yoğunluğunu göz önüne alarak yaptıkları sınıflamada kemiği 4 ayrı grupta 

incelemişlerdir. Bunlar; 

   

D1 Kemik: Kalın, yoğun, mineralize ve porözitesi az bir kortikal kemikten 

ibarettir. En çok görüldüğü bölge mental foramenler arasındaki atrofik mandibuladır. 

D2 Kemik: Yoğun ve trabeküler yapısı zayıf spongioz kemiği çevreleyen kalın 

bir kortikal tabaka ile karakterizedir. Genellikle atrofik anterior mandibula, posterior 

mandibula ve anterior maksillada görülür.  

D3 Kemik: Yeterli dirence sahip yoğun spongioz kemiği ince kortikal tabaka 

çevreler. Daha çok anterior maksillada görülür.   
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D4 Kemik: İç kısımdaki düşük yoğunluktaki trabeküler kemiğin etrafında ince 

tabaka kortikal kemik mevcuttur.Özellikle maksiller tüberler bölgesinde görülür (Misch 

2005). 

 

Yapılan çalışmalarda titanyum materyalinin doku uyumluluğu, yüksek 

elastikiyet modülü, korozyona dirençli olması ve antibakteriyel özelliği nedeniyle dental 

implant alanında kullanılabilecek en uygun materyal olduğu belirtilmiştir (Cook ve ark. 

1987). 

 

 Yapılan hücre kültürleri ve hayvan çalışmaları göstermiştir ki, SLA yüzey 

kemik hücresinin farklılaşmasını ve protein üretimini uyarmaktadır (Perrin ve ark. 

2002). 

 

 Cochran ve ark. (2002) TPS ve SLA yüzeyli kemik implantları karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, SLA yüzeyli implantlarda kemik-implant bağlantısının daha yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 Başarılı bir osseointegrasyonun sağlanabilmesi için uygun boyutta implantların 

doğru pozisyonda yerleştirilmesi gerekmektedir. İdeal implant boyutunun seçilmesi ise 

bir takım klinik parametrelere bağlıdır. İmplant yerleştirilecek bölgedeki kret genişliği 

ve kemik yüksekliği, uygun implant boyutunun belirlenmesinde önemlidir.  

 

 Osseointegrasyonun başarısında cerrahi tekniğin de önemli rolü vardır. Cerrahi 

işlem sırasında kemikte aşırı stres ve ısı oluşturulmamalı ve travmatik cerrahiden 

kaçınılmalıdır. Eriksson ve Adell (1986) yaptıkları çalışmalarında, kemikte oluşabilecek 

sürtünme ısısının, kemik hücreleri için eşik değer olan 470 C’yi geçmemesi gerektiğini 

bildirmişlerdir. 

 

2.4.1.  Dental  İmplantlarda Osseointegrasyonun Biyolojik Proçesi 

 

İmplantların çevresindeki kemik iyileşmesinin 3 aşamada geliştiği öne 

sürülmektedir. Bu aşamalar; 
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• Osteofilik faz 

• Osteokondüktif faz 

• Osteoadaptif fazdır (Garg 2004 pp. 3-20). 

 

2.4.1.1. Osteofilik Faz 

 

Dental implant kansellöz kemiğe yerleştirildiğinde , implant ve kemik arası 

kanla dolar ve pıhtı oluşur. İmplantla konak arasındaki ilk etkileşim sırasında, molekül 

üretimini ve kollejen sentezini düzenlemek için hücresel proliferasyonu değiştirmek ve 

kemik metabolizmasını düzenlemek gibi farklı fonksiyonları olan çok sayıda sitokin 

salınır. İmplant yerleşimini takip eden yedi günün sonunda, yabancı antijenlere yanıt 

olarak iltihap hücreleri ortaya çıkar. İltihapsal faz aktifken, üçüncü gün çevredeki canlı 

dokulardan vasküler gelişim başlar. İlk hafta içinde ossifikasyon başlar. Osteofilik faz 1 

ay surer. 

 

2.4.1.2. Osteokondüktif Faz 

 

Başlangıçta gelişen kemik, olgunlaşmamış kemik olarak adlandırılan “woven 

kemik”tir. İmplant yerleşimini takip eden 3.ayın sonunda bu kemik yerini olgun kemik 

dokusuna bırakır. 

 

2.4.1.3. Osteoadaptif Faz 

 

 Osteoadaptif faz 4. ayda başlar, bu faz ile dengeli bir remodeling döngüsü 

gelişir. Bu faz implant yüklenene kadar devam eder. Bu fazda implantlar yüklendiğinde, 

implantların çevresinde kemik kaybı ya da kazancı gözlemlenmemektedir (Peterson 

2003 pp. 310-313). 
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2.5.  DENTAL İMPLANTLARDA BAŞARI KRİTERLERİ 

 

ADA’nın dental materyaller ve ekipmanlar için yaptığı analizde; dental 

implantların değerlendirilmesinde implantlar; dayanıklılık, kemik kaybı, gingival sağlık, 

cep derinliği, komşu dişe olan etki, fonksiyon, estetik, enfeksiyon varlığı, parestezi, 

anestezi, hastanın emosyonel ve psikolojik durumu gibi faktörler açısından 

değerlendirilmektedir (ADA 1996). 

 

          Dental implantlarda başarı kriterleri konusuna birçok araştırmacı değinmiştir. 

Osseointegrasyonun daha iyi anlaşılması ile dental implant başarısı önemli ölçüde 

artmıştır ve sübjektif kriterler kabul edilmemeye başlanmıştır. Zorunlu olmayan pek çok 

kriter saf dışı bırakılmış, implantoloji bilgisi ve başarısının artmasını takiben zamanla 

yeni başarı kriterleri ortaya atılmıştır. En son ve en çok kabul gören başarı kriterlerinden 

biri, Zarb ve Albrektsson (1998) tarafından yayımlanan bir konsensus raporunda 

belirtilmiştir.  

 

Bu rapora göre başarı kriterleri şunlardır: 

 

• Klinik olarak test edildiğinde implantlar mobilite göstermemelidir. 

• Radyografide peri-implant bölgede radyolüsent alanlar olmamalıdır. 

• İmplantın yerleştirildiği ilk yıl için kemik kaybı en fazla 0.4 veya 0.5 

mm, birinci yıl sonrası her yıl için yıllık dikey kemik kaybı 0.2 mm’den az olmalıdır. 

• İmplanttan kaynaklanan kalıcı ağrı, enfeksiyon, nöropati, parestezi gibi 

belirtiler olmamalıdır. 

• İmplantın 5 yıllık başarı oranı % 85’ten, 10 yıllık başarı oranı ise 

%80’den az olmamalıdır. 

 

 

2.6.  DENTAL İMPLANTLARDA BİYOMEKANİK 

 

Osseointegrasyonla ilgili temel kavramlar benimsendiğinden beri, yaklaşık otuz 

yıldır dental implantlar, tam ve kısmi dişsiz hastaların rehabilitasyonunda 

kullanılmaktadırlar. Bir çok klinik çalışma ile başarıları ispatlansa da, erken ve geç 
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dönemde gelişen implant kayıpları halen bertaraf edilmiş değildir. Geç dönemde gelişen 

implant kayıpları genellikle protetik tedavi tamamlandıktan sonra biyomekanik 

nedenlere bağlı olarak gelişir (Misch 2005; Şahin ve ark. 2002). 

 

Dental implantlar protezler aracılığı ile, fonksiyona girdiklerinde oklüzal yüklere 

maruz kalırlar. Bu tip yükler hastanın fonksiyonel ve parafonksiyonel alışkanlıklarına 

bağlı olarak, büyüklük, sıklık ve süre açısından dramatik şekilde değişebilirler (Misch 

2005; Taylor ve ark. 2000). 

 

2.6.1. Dental İmplantlara İletilen Kuvvetler 

 

Kuvveti belirten faktörler; büyüklük, yön, süre ve tiptir. Kuvvet dental 

implantlar üzerinde büyüklük ve yön vektörleri ile etki gösterir. Dental implantın ve önü 

çevreleyen kemik dokusunun maruz kaldığı kuvvetler (Şekil 2-6); baskı, çekme ve 

makaslama kuvvetleri olarak tanımlanabilirler (Reilly ve ark. 1975). 

 

 

Şekil 2- 6: İmplanta iletilen aksiyal (AY), lateral (LY) ve oblik (OY) yükler (Şahin 
ve ark. 2002). 

 

Baskı kuvvetleri, kütledeki partikülleri birbirine sıkıştırma işlevini görür. Çekme 

kuvvetleri kütleyi ayırmaya çalışır, makaslama kuvvetleri ise kayma yönünde iş gören 

kuvvetlerdir. Baskı kuvvetleri kemik implant ara yüzeyinin bütünlüğünü sağlamaya 
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çalışırken, çekme ve makaslama kuvvetleri bütünlüğü bozulmuş bir kemik implant ara 

yüzeyi oluşturma eğilimindedir. Diğer yük modelleri ile kıyaslandığında makaslama 

kuvvetleri, implantlar ve kemik için en yıkıcı kuvvet tipidir (Brunski 1999; Misch 2005; 

Li-Lin ve ark. 2005). 

 

Kortikal kemik ve kemik implant ara yüzeyi  baskı kuvvetlerine karşı dayanıklı, 

makaslama ve çekme kuvvetlerine karşı zayıftır. Ayrıca simanlar, implant 

komponentleri, retansiyon vidaları, çekme ve makaslamaya göre baskı kuvvetlerini daha 

iyi karşılamaktadırlar. Protetik restorasyonlarda simantasyon amacı ile kullanılan çinko 

fosfat materyalinin ortalama baskı direncinin 12000-15000 Psi. iken, çekme ve 

makaslama direncinin 500 Psi olması bu duruma örnek olarak gösterilebilir (Misch 

2005; Brown ve Lemons 1996). 

 

2.6.1.1. Dental İmplantlara İletilen Kuvvetlerin Dağılımına Etki Eden   

Faktörler 

 

Dental implatlara iletilen kuvvetlerin dağılımına etki eden faktörler çok 

sayıdadır ve şu şekilde sıralanabilir; 

 

• İmplantın şekli, geometrisi, sayısı, uzunluğu, çapı ve açısı 

• İmplantların dental arktaki pozisyonu 

• Protez tipi ve geometrisi 

• Protez materyali 

• Üst yapının uyumu 

• Proteze iletilen oklüzal yüklerin konumu, büyüklüğü ve yönü 

• Karşıt arkın dişsel durumu 

• Mandibular deformasyon 

• Kemik yoğunluğu 

• Hastanın yaşı ve cinsiyeti 

• Yemek alışkanlığı 

 

İmplant destekli protezlere iletilen yükler, tüm sistemin gerilimini arttırır ve 

implantı çevreleyen kemikte gerilim oluşturur. Gerilim; kuvvetin bir yüzey üzerine 
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dağıtılması durumu olarak tanımlanmaktadır. Dış yükler aracılığı ile implantlar ve 

onları çevreleyen dokularda gelişen iç gerilimler, implantların in vivo uzun 

ömürlülüklerinde önemli bir etkiye sahiptirler (Richter 1998; Misch 2005). 

 

Oklüzal kuvvetlerin hemen hemen hiç biri implantın uzun aksına dik olarak 

gelmez ve tam bir aksiyal yükleme sağlanmaz. Bunun aksine oklüzal kuvvetler farklı 

yönlerden ve farklı sıklıklarla meydana gelir. Kuvvetin yönü, bir kaldıraç kolu 

oluşturacak şekildedir ve klinikte tepki kuvvetlerine ve eğilme momentine sebep olur 

(Richter 1998; Galloza ve ark. 2004). 

 

Dental implantlara iletilen yüklerin dağılımına etki eden faktörlerden ilki 

implantların yüzey özellikleri, sayısı, uzunluğu, çapı ve açısıdır ve bu faktörlerin etkileri 

bir çok araştırmacı tarafından çeşitli araştırmalar ile saptanmaya çalışılmıştır. 

 

1990’lı yılların başından beri implantların yüzey özelliklerinin, primer 

stabiliteye ve kemik implant ara yüzündeki birleşmeye olan etkisi araştırılmaktadır. Bu 

yıllarda yapılmış araştırmaların çoğunda pürüzlü yüzeye sahip implantların kemikle 

daha sıkı bir temas yüzeyi oluşturduğu ve bunun da bağlantı kalitesini arttırdığı 

belirtilmiştir. Ancak son yıllarda yapılan karşılaştırmalı klinik çalışmalara göre, 

implantlarda, yüzeylerinin şekillerinden bağımsız olarak, yaklaşık olarak aynı 

miktarlarda marjinal kemik kayıpları saptanmaktadır (Engquist ve ark. 2002; 

Steenberghe ve ark. 2000). 

 

İmplantların çapı, uzunluğu ve sayısındaki artış, implantların biyomekanik 

özelliklerinin de gelişmesine neden olmaktadır. Bu faktörlerin değerlerindeki artış 

sonucu implantların özellikle bükülme kuvvetlerine karşı gösterdiği biyomekanik 

davranışlar gelişir (Krekmanov ve ark. 2000; Himmlova ve ark. 2004; Korioth ve ark. 

1998; Hobkirk ve ark. 1998). 

 

Duyck ve ark. (2000) yaptıkları araştırmada 5-6 ve 3-4 implant üzerine üretilmiş 

implantüstü sabit protezlerde oklüzal yüklerin dağılımı ve büyüklüğünü ölçmüşlerdir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre implant sayısı azaldıkça, yüklerin şiddeti artmıştır.  
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Kullanılan protez tipinden bağımsız olarak, implantüstü protezler oklüzal 

kuvvetleri, implanta ve implantı çevreleyen kemiğe iletir. Dolayısıyla protez 

materyalinin kuvveti absorbe etme oranı bir araştırma konusu olmuştur. Branemark ve 

ark. implantüstü protezlerin oklüzal yüzeyleri için akrilik materyalinin kullanılmasını 

önermişlerdir. Akriliğin esneme özelliği, gelen yüklerin oluşturduğu negatif etkilere ve 

kemik implant ara yüzündeki mikro kırıklara karşı koruyucu vazifesi görür. Ancak 

akriliğin şok absorbe etme özelliği literatürde bilimsel olarak kanıtlanmamıştır 

(Branemark 1985 pp. 11-17; Bassit ve ark 2002). 

 

 

2.7. TOTAL DİŞSİZ HASTALARDA İMPLANTÜSTÜ PROTEZLERİN 

PLANLANMASI 

 

İmplant tedavisi ile rehabilite edilecek total dişsiz hastaların protetik tedavileri 

ile ilgili ayrıntılı planlama, henüz implantlar yerleştirilmeden yapılmış olmalıdır. 
Tedaviye başlamadan önce kesin ve eksiksiz bir planlamanın yapılmasıyla tedavinin 

sonunda elde edilecek olan sonuçlar proje aşamasında değerlendirilebilir. Günümüzde 

tedavi planlaması yapılırken, esas alınan kriterler hasta ve şikayet merkezlidir. Her 

hastaya aynı protez tipinin ve planlamanın uygulanması söz konusu değildir (Jivraj ve 

ark. 2006; Sadowsky 1997). 

 

Total dişsiz hastalarda implantüstü protezler planlaması iki başlık altında 

incelenmelidir. Bunlar; 

 

• Total dişsiz maksilla için implantüstü protezlerin planlanması 

• Total dişsiz mandibula için implantüstü protezlerin planlanmasıdır (Jivraj 

ve ark. 2006; Chee ve Jivraj 2006). 

 

2.7.1. Total Dişsiz Maksilla için İmplantüstü Protezlerin Planlanması 

 

 Total dişsiz maksilla için implantüstü protezlerin planlanması sırasında bazı 

genel geçer planlama ilkelerine uyulsa da, diğer bazı kavramlar bu konuya has ve dikkat 
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edilmesi gereken ayrıntılar içerir. Bu tip hastalarda protez planlaması sırasında dikkat 

edilmesi gereken faktörler şunlardır; 

 

• Yüz ve dudak desteği 

• Gülme hattı ve dudak uzunluğu 

• Rezorpsiyon ve kretler arası mesafe 

• İmplantların sayısı 

• Dental arkın formu 

• Hastanın istek ve beklentileri 

• Hastanın ekonomik durumu ( Jivraj ve ark. 2006; Misch 2005). 

 

2.7.1.1. Yüz ve Dudak Desteği 

 

Dudak desteği gerçekte alveolar kret kenarları ve ön dişlerin servikal konturları 

sayesinde  sağlanır. Ancak dişler çekildiğinde ve maksilla ve mandibula rezorbe 

olduğunda, yüz ve dudak desteği rezorpsiyonun şiddetine göre az ya da çok kaybedilir. 

Kemik rezorpsiyonunun az  olduğu durumlarda yüz ve dudak desteği, sabit protezlerle 

yeniden sağlanabilirken, rezorpsiyonun fazla olduğu durumlarda dudak desteği ancak 

implant üstü hareketli protezlerin  protez kenarları ile sağlanır (Meriscke-Stern 1998; 

Jivraj ve ark. 2006). 

                   

2.7.1.2.Gülme Hattı ve Dudak Uzunluğu 

 

Gülme hattı ve dudak uzunluğu implantüstü protezlerin planlamasında önemli 

birer parametredir. Tjan ve ark. (1984) yılında yayınladıkları makalelerinde ortalama 

yükseklikteki bir gülme hattında üst kesicilerin ve interproksimal gingival alanların 

%75 ile %10’ ünün göründüğünü belirtmişlerdir. Yüksek bir gülme hattında buna ek 

olarak daha fazla gingival alan görünmekte, düşük bir gülme hattında ise üst kesici 

dişlerin %75’inden daha azı görünmektedir. Aynı araştırmaya göre ortalama 

yükseklikteki gülme hattı araştırmaya katılan bireylerin %70’inde, ortalama yüksekliğin 

üstündeki gülme hattı bireylerin %11’ inde, düşük yükseklikteki gülme hattı ise 

bireylerin % 20’ sinde görülmektedir. Gülme hattının yüksekliğine tedavi planlaması 
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sırasında önem verilmelidir. Gülme hattının yüksek olması implantüstü protezlerde 

estetiği sağlama açısından zorluk yaratabilir. 

 

Üst dudağı kısa olan hastalarda gülümseme ve konuşma  sırasında kesici dişlerin 

büyük bir kısmı görünürken, üst dudağı uzun olan hastalarda  kesici dişlerin büyük bir 

kısmı  dudak tarafından örtülür.  Alt dudağı kısa olan kişilere yapılacak olan protezlerde 

de alt ön dişlerin fazla görünmemesine dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde hasta bu 

durumdan şikayetçi olabilir. Gülme hattının ve dudak uzunluğunun doğru belirlenmesi 

için tedaviden önce hastanın yüzünün fotoğraflarının çekilmesi ve değerlendirilmesi 

gerekir (Naert ve ark. 1997; Sadowsky 2007). 

 

2.7.1.3. Rezorpsiyon ve Kretler Arası Mesafe 

 

Rezorpsiyon ve kretler arası mesafe implantüstü protezlerde tedavi 

planlamasında, özellikle hangi tip implantüstü protezin seçilmesi gerektiği konusunda 

önemli bir parametredir. Tedaviye başlamadan önce maksilladaki rezorpsiyon 

miktarının belirlenmiş olması gerekir. Minimal ya da ortalama maksiller rezorpsiyona 

sahip dişsiz hastalarda implant üstü sabit protezler uygulanabilirken, ileri düzeyde 

rezorbe olmuş maksiller dişsiz ağızlarda uygun dikey boyutun sağlanabilmesi için 

hareketli protezlerden yararlanılmalıdır. Hareketli protezlerin vestibül kanatları ile 

ilerlemiş rezorpsiyon sonucu hastanın kaybetmiş olduğu dudak desteği rehabilite 

edilebilir (Jivraj ve ark. 2006; Zarb 2004). 

 

2.7.1.4. İmplantların Sayısı 

 

Geçmişte ve günümüzde birçok araştırmacı implantüstü sabit protezler ile 

uygulanan tedavi konseptini tartışmaktadır. İmplantüstü sabit protezlerin 

uygulanabilmesi için maksillaya 6-8 adet implant yerleşiminin gerekli olduğu düşüncesi 

birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir. Maksillada implant üstü hareketli 

protezlerin uygulanabilmesi için ise araştırmacılar 4-6 adet implant yerleşimini uygun 

bulmaktadırlar (Zitzmann ve ark. 2000; Rangert ve ark. 1989; Hutton ve ark. 1995). 
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2.7.1.5.Dental Arkın Formu 

  

Üst çenenin ark formu da dişsiz premaksillanin tedavi planını  ve implant 

yerleşimini etkilemektedir. Maksilla da üç farklı ark formu gözlemlenmektedir. Bunlar; 

kare, oval ve üçgen şekilleridir. Kare maksiller ark formunda kesiciler bölgesine gelen 

moment kuvvetleri azdır, dolayısıyla premaksillada kaninler bölgesine yerleştirilen 2 

implant posterior bölgedeki implantlar ile splintlenirse premaksillaya iletilen kuvvetleri 

karşılamada yeterli olacaktır. 

 

Oval ark formunda ise preamaksillada en az 3 adet implant bulunmalıdır. 

Kaninler hizasına uygulanan implanta ek olarak, tercihen santral kesici hizasına en az 

bir ek implant uygulanmalıdır. Yapılan bu ilave implant ile bu tip kavis formunun 

yarattığı ek kuvvetlere dayanıklılık sağlanacaktır. 

 

Üçgen maksiller ark formlarında en fazla miktarda stres, anterior implantlar 

üzerinde yoğunlaşır. Dolayısıyla bu streslerin elimine edilebilmesi için premaksillada en 

az 4 implant yerleşimi şarttır (Misch 2005; Jivraj ve ark. 2006). 

 

2.7.1.6. Hastanın İstek ve Beklentileri 

 

Hastalar için ideal olan protez tipinin seçiminde hastanın istek ve beklentileri de 

göz önünde tutulmalıdır. Total protez kullanmakta olan hastaların ortak şikayeti yetersiz 

çiğneme fonksiyonu, retansiyon ve stabilitedir. Total dişsiz hastaların çoğu sabit protez 

kullanma konusunda ısrarcıdır. Bazıları ise ihtiyaçlarını giderdiği sürece sabit ya da 

hareketli protez kullanmanın kendileri için önemli olmadığını belirtirler. Bu noktada 

total dişsiz ağızlarda hastanın beklentilerini de göz önüne alarak sabit ya da hareketli 

implant üstü protezler arasında bir seçim yapılması gerekebilir (Naert 1997; Sadowksy  

1995). 
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2.7.1.7. Hastanın Ekonomik Durumu 

 

Total dişsiz üst çenenin implant tedavisi ile rehabilitasyonu hangi tip protez 

uygulanırsa uygulansın maliyetli bir işlemdir. İmplantüstü sabit protezler ilk bakışta 

implant üstü hareketli restorasyonlardan daha maliyetli gibi görünse de, hareketli 

protezlerin uzun dönem bakımı daha masraflıdır (Jemt ve ark. 1992). 

 

2.7.2. Total Dişsiz Mandibula için İmplantüstü Protezlerin Planlanması 

 

Total dişsiz mandibula için implantüstü protezlerin planlanması konusunda esas 

alınması gereken en önemli kriter, yapılacak protezin kaç implanttan destek alacağının 

belirlenmesi ve yine bu karara bağlı olarak hangi tip protez kullanılacağının 

saptanmasıdır (Chee ve Jivraj 2006). 

 

Altçenede uygulanan implantüstü hareketli protezler, alt çenede mental 

foramenler arasına yerleştirilmiş 2-4 adet implantın varlığında uygulanabilir. Dişsiz alt 

çeneye implant üstü hareketli protezlerin uygulanabilmesi için mevcut oklüzal 

mesafenin en az 10 mm olması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulanacak olan hareketli 

protezde yeterli akrilk kalınlığı olmayacak ve protez oklüzal kuvvetler karşısında zayıf 

kalacaktır (Floyd ve ark. 1999; Chee ve Jivraj 2006). 

 

Dişsiz alt çeneye uygulanacak olan implant üstü sabit protezler hakkındaki  ilk 

yaklaşımlardan biri 1967 yılında Branemark tarafından öne sürülen mental foramenler 

arasına yerleştirilen 4 veya 6 implant sonrasında, molar dişlerin yerine uzatılan kanatlar 

vasıtasıyla oluşturulan tedavi planıdır. Bu önermenin dayanak noktası alt çenenin 

mental foramenler arasında belirgin bir bükülme ve ya eğilme hareketi göstermemesi 

dolayısıyla foramenler arasına yerleştirilen ve splintlenen implantların biyomekanik 

açıdan problem yaratmayacağının düşünülmesidir. Bu tedavi seçeneğinde en sık beş 

implant kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda implantların yüklendikleri ilk seneden sonra 5-

12  yıl arasında ağızda kalma başarı oranı %80-90 olarak belirlenmiştir (Misch 2005). 
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 Bu tedavi konsepti yıllar geçtikçe modifiye edilmiş dişsiz alt çenelerde 

uygulanacak ve implant üstü sabit protezlerin molarlar bölgesinde de implantlarla 

desteklenmesi gündeme getirilmiş ve uygulanmıştır. Bu şekilde planlanan implant üstü 

sabit protezlerin en büyük avantajı, protezin birkaç parça halinde olması ve bu nedenle 

her hangi bir kırık ya da olumsuzluk durumunda bağımsız parçaların birbirini 

etkilemeyerek tamir edilebilmesi ayrıca oklüzal kuvvetlerin daha fazla sayıda implant 

tarafından karşılanması sonucu implant çevresindeki kemikte gelişen streslerin aza 

indirilebilmesidir (Misch 2005; Naert 1997).  

 

2.7.3. Total Dişsiz Ağızlarda Uygulanacak İmplant Üstü Protez Seçenekleri 

 

Total dişsiz ağızlarda uygulanacak olan implant üstü protezlerde tedavi 

seçenekleri; 

 

• İmplant üstü sabit protezler 

• Hibrit protezler 

• İmplant destekli hareketli protezler 

• İmplant ve doku destekli hareketli protezler olarak ayrılırlar (Sadowsky 

1997). 

 

İmplant üstü sabit protezler grubu total dişsizliğin tedavisinde kullanılan köprü 

protezlerini içine alan bir gruptur (Floyd ve ark 1999). 

 

İmplant üstü hibrit protezler; akrilik veya porselen dişlerin metal protez alt 

yapısına yine akrilikten yapılan kaide materyaliyle bağlanması sonucu üretilirler. 

Özellikle orta ve ileri derecede kemik rezorpsiyonu olan hastaların, kemik ve yumuşak 

dokularının rehabilitasyonunda kullanılırlar ve ancak hekim tarafından çıkarılabilirler. 

Bu protezler sayesinde, hasta düşük maliyet ile sabit bir proteze sahip olmakta ve 

memnun edici estetik sonuçlar elde edilmektedir . Protez ve yumuşak dokular arasında 
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bırakılan boşluklar sayesinde hastanın protezin bakımını yapabilir ve ağız hijyenini 

koruyabilmektedir (Sadowsky 1997; Feine ve ark. 1994; Feine ve ark. 1998). 

 

İmplant üstü sabit protezler ya da hibrit protezler arasında seçim yaparken göz 

önünde bulundurmamız gereken ana faktör kemik rezorpsiyonudur. Var olan kemik ve 

oklüzal düzlem arasında 15 mm veya  daha az mesafe varsa implantüstü sabit protezler 

tercih edilmeli bu mesafe daha fazlaysa hibrit protez tercih edilmelidir (Misch 2005; 

Tang ve ark. 1996). 

 

Tamamen implantlardan  destek alan implant üstü protezlerin uygulanabilmesi 

için alt çeneye 5-6 adet implant, üst çeneye ise 6-8 adet implant yerleştirilmelidir 

(Misch 2005; Sadowsky 1997). 

 

İmplant  ve doku destekli hareketli protezleri ise hem implantlardan hem 

dokulardan destek alırlar. Bu protezler tek tek ball ataşmanlardan destek alabildikleri 

gibi, bar tutuculu elemanlardan  da destek alabilirler.Tam dişsiz çenelerin protetik 

tedavisi için uygulanan bu tip protezlerin en büyük avantajı maliyetlerinin  implant üstü 

sabit protezlerden ya da tamamen implant destekli hareketli protezlerden düşük 

olmasıdır  (Meriscke-Stern 1990; Assad ve ark. 2004). 

 

2.7.4.  İmplant Üstü Protezlerde Oklüzyon 

 

İdeal oklüzyon; stomatogantik sistemle uyum içinde olan, etkin çiğnemeyi 

sağlayan, fizyolojik fonksiyonlarda anormallikler oluşturmadan iyi bir estetik sağlayan 

oklüzyon olarak tanımlanabilir. Günümüzde kabul edilen oklüzyon tipleri; bilateral 

balanslı oklüzyon, grup fonksiyonlu oklüzyon (unilateral balanslı oklüzyon) ve kanin 

koruyuculu oklüzyondur (Hobo ve ark. 1990 pp. 163-186). 
 

Bilateral balanslı oklüzyonda alt çenenin sentrik, protruziv ve lateral 

hareketlerinde tüm dişler temas halinde olmalıdır. Grup fonksiyonlu oklüzyonda lateral 
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hareket sırasında çalışan tarafta tüm dişler temas halinde iken, denge tarafında hiç temas 

yoktur. Bu tip oklüzyonda protruziv harekette posterior disklüzyon sağlanması istenir. 

Kanin koruyuculu oklüzyonda lateral hareketlerde üst kaninin lingual yüzeyi, alt 

kaninin distal eğimi ve birinci premoların bukkal tüberkülünün mezial eğimi boyunca 

rehberlik sağlar, protruziv harekette posterior dişler disklüzyondadır, kesici dişler alt 

çeneye rehberlik eder (Santos 1985 pp. 179-190). 

 

Misch ve Bidez (1994) tarafından implant üstü protezler için “implant 

koruyuculu oklüzyon” kavramı ortaya atılmıştır. Bu konsept implantlara iletilen oklüzal 

kuvvetlerin azaltılması ve implantların korunması esasına dayanır. Bu amaca yönelik 

olarak, geleneksel oklüzyon tipleri çeşitli şekillerde modifiye edilmektedir. Oklüzal 

tablanın anatomisinin ve boyutlarının değiştirilmesi, oklüzal yüklerin apikal yönde 

iletilmesini sağlayacak oklüzal tabla morfolojisinin oluşturulması, tüberkül eğimlerinin 

azaltılması, implant yüzey alanlarının arttırılması, kanat uzantılarının meziodistal ve 

bukkolingual yönde kısaltılması implant koruyuculu oklüzyon sağlanabilmesi için 

yapılan uygulamalardan bazılarıdır (Chapman 1989; Misch 2005; Meriscke-Stern ve 

ark. 2000). 

 

İmplant üstü protezlerde oluşturulacak oklüzyon tipine karar verilirken, 

uygulanan protez tipine dikkat edilmelidir. Total dişsiz hastalar için uygulanan implant 

üstü sabit protezlerde karşıt çenede konvansiyonel total protez bulunuyor ise, 

uygulanması gerek oklüzyon tipi bilateral balanslı oklüzyondur, karşıt çenede doğal 

dişler var ise ve bu dişler abraze ise tercih edilmesi gerek oklüzyon grup fonksiyonlu 

oklüzyon, normal pozisyonunda kanin dişleri sağlam ise ve dentisyonda olmaları 

gereken lokasyonda ise  tercih edilmesi gerek oklüzyon kanin koruyuculu olmalıdır 

(Chapman 1989; Meriscke-Stern ve ark. 2000). 

 

 Bu tip protezlerde lateral hareketlerde varsa, mevcut kanatlar üzerine aşırı 

kuvvet iletilmemelidir. Oklüzal kontaktlar için sentrikte ve maksimum 

interkuspidasyonda geniş bir serbestlik (1-1.5 mm), oklüzal yüklerin dikey 

komponentlerinin fonksiyon sırasında premature kontak olmayacak şekilde dağılmasını 

sağlar (Chapman 1989; Mericske-Stern ve ark. 2000; Davies ve ark. 2002). 
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İmplantüstü hareketli protezlerde lingualize oklüzyon ile birlikte bilateral 

balanslı oklüzyon uygulanmalıdır. Bilateral balanslı oklüzyonun hareketli protezlerin 

stabilitesine katkıda bulunduğu genel geçer bir gerçek olarak kabul edilse de, Peroz ve 

ark. (2003) total protez kullanan hastalarda, bilateral balanslı ve kanin koruyuculu 

oklüzyonu karşılaştırmak için yaptıkları randomize klinik çalışmanın sonuçlarına göre; 

retansiyon, estetik görünüm ve çiğneme yetisi konularında kanin koruyuculu oklüzyon 

bilateral balanslı oklüzyon kadar tatmin edilir sonuçlar vermektedir (Kim ve ark. 2004). 

 

 

2.8. Çiğneme Mekanizması  

 

2.8.1. Çiğneme Mekanizması ve Tanımı 

  

Çiğneme işlemi kesici dişlerin besinleri parçalamasıyla başlarken, tükürük 

tarafından ıslatılan lokmalar yanak kasları ve dilin yardımıyla besinlerin premolar ve 

molar bölgelerinde öğütülmesi ile devam eder. 

 

 Protez terimleri sözlüğünde stomatognatik sistem konuşma, yutma, algılama, 

çiğneme ve parafonksiyonel aktivitelerin yapılmasında görev yapan tüm yapıların 

oluşturduğu kombine bir sistem olarak geçmektedir. Çiğneme stomatognatik sistemin 

önemli fonksiyonlarından biridir. Çiğneme; besinlerin öğütülmesi, yutulması ve 

sindirilmesini  sağlayan bir süreçtir.  Çiğneme sistemi, çiğneme işlemi sırasında birincil 

olarak görev yapan organ ve yapılardan oluşmaktadır. Bu yapılar dişler, destek dokular, 

temporomandibular eklemler, mandibula, destek ve çiğneme kasları, dil, dudaklar, 

yanaklar, oral mukoza ve ilgili nörolojik kompleksten oluşur (The Glossary P.T. 2005). 

 

Çiğneme kalitesi ağız sağlığı kaynaklı yaşam kalitesinde önemli olduğu kadar 

genel sağlık durumuyla da önemli bir bağı bulunmaktadır. Besinleri çiğneme yeteneği 

beslenme alışkanlıklarını da yönlendirdiği için genel sağlık durumunuda etkilemektedir 

(Brennan ve ark. 2008). 

 

 Temporomandibular eklem oluşumundaki başlıca morfogenetik olaylar 7. ve 21. 

embriyonik haftalar arasında meydana gelir. Temporomandibular eklem gelişimi 
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tamamlanmadan önce anne karnında çene hareketlerinin başladığı bilinmektedir. Çocuk 

doğduktan sonra stomatognatik sistem fonksiyonları daha çok beslenme, soluma ve 

vokalizasyondan oluşmaktadır. Dişler sürmeden öncede TME nöromuskuler gelişimi 

devam etmektedir. Prenatal mandibular aktiviteden neonatal fonksiyona doğru nöral 

aktivitede bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Dişlerin sürmesiyle birlikte çene 

hareketlerine yeni bir eleman eklenmiş olur. Periodontal membran dokunma, 

dokunulma ve proprioseptif uçları kapsayan bir ağ örgüsü karakterini geliştirir. 

Periodonsiyumdaki mekanoreseptörlerin hücre çekirdekleri trigeminal ganglionda veya 

trigeminal sinirin mezensefalik çekirdeğinde bulunabilir. Membranın proprioseptif 

uçlarından kalkan uyarılar trigeminal (5.kranial) sinirin mezensefalik nükleusuna gelir. 

Bu nükleus fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerin yapılmasında önemli rol oynar 

ve merkezi sinir sisteminin tek duyusal nükleusu olup 7. ve 9. kafa sinirine bazı lifler 

taşır. Hücre gövdelerinden kollateraller mastikator nükleusun motor hücreleri ile sinaps 

yapar ve böylece monosinaptik refleks daha fazla takviye kazanmış olur. Alt çenenin 

fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerinden çiğneme kasları sorumludur (Yengin 

2000 pp. 26-27; Baumann 2002). 

 

 2.8.2. Çiğneme Kasları 

 

Alt çene hareketi ve çiğneme mekanizmasını sağlayan kas aktiviteleri beyin 

kökündeki alfa-motor nöronlarının deşarj oranı ve sırasına bağlı olarak yönlendirilir. 

Çiğneme kaslarının kasılması sırasında merkezi sinir sisteminden gelen bir uyarı ya da 

beyin sapında bulunan motor hücresi periferden yeterli bir eşik seviyesine kadar 

ateşlenir. Sinir hücresi membranında elektrokimyasal bir aksiyon potansiyeli oluşur.  Bu 

potansiyel akson yoluyla motor son plağa iletilir. İlgili kasın hücre membranı uyarılarak 

kasta depolarizasyon oluşur. Kasta aktin ve miyozin flamentleri iç içe kayarak kas 

fibrillerinin kontraksiyonunu sağlar ve kas kasılır (Schaerer ve Stallard 1967). 
 
 Çiğneme kasları çeneyi açan ve kapatan kaslar olmak üzere ikiye ayrılır (Yengin 
2000 p. 12). 
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2.8.2.1. Çeneyi Kapatan Kaslar 
 
 Mandibulayı harekete geçiren ve çiğneme sisteminin fonksiyonunu sağlayan 
çiğneme kasları; masseter, temporal, dış pterigoid ve iç pterigoid kaslardır. 

   

 Masseter Kas 

  

 Yüzeyel ve derin olmak üzere iki kısımdan oluşur (Şekil 2-7). Yüzeyel kısım 

zigomatik arktan başlar ve mandibula angulusunda lateral masseterik tüberositaza 

tutunur. Derin kısım da zigomatik arktan başlamakla birlikte tutunma yeri yükselen 

ramusun lateral yüzeyidir. Derin kısmın bazı bölümleri ayrıca eklem kapsülü ve diske 

tutunur. Yüzeyel parça mandibulanın protruzyonua yardımcı olur. Masseter kas lifleri 

kasılırken mandibulada elevasyon olur ve dişler temas haline gelir. Masseter etkili 

çiğneme için gerekli kuvveti sağlayan güçlü bir kastır (Yengin 2000 p. 12; Baumann 

2002). 

 

 

Şekil 2- 7: Masseter kasın derin ve yüzeyel lifleri (Okeson 2008 p. 15) 

 

Temporal Kas 

 

 Temporal kas, temporal kemiğin superior ve inferior temporal çizgisinden 

başlayan bölümlere ayrılmış bir kastır (Şekil 2-8). Koronoid çıkıntıya ve mandibulanın 

yükselen ramusunun ön kenarına tutunur. Kas yapısında üç ayrı işlev tanımlanabilir. Ön 
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bölgedeki kas lifleri yukarıya doğru çekme hareketi ile kaldıraç görevi görür. Orta kısım 

çenenin kapanmasından ve posteriora yönlenmesi sayesinde bir miktar geriye 

hareketinden sorumludur.  Arka liflerin kasılması ile belirgin bir posterior hareket 

oluşur. Çene açma ve kapama hareketleri sırasında üç bölümde aynı miktarda etkinlik 

gösterir. Temporal kas mandibula dengesinin sağlanmasında daha etkiliyken, masseter 

kas daha fazla kapama gücüne sahiptir (Yengin 2000 p. 12; Baumann 2002). 

 

 

 

 Şekil 2- 8: Temporal kasın ön, orta ve arka lifleri (Okeson 2008 p. 16) 

 

İç Pterigoid Kas 

  

 İç pterigoid  kas sfenoid kemiğin pterigoid fossası içindeki pterigoid çıkıntıdan 

başlar ve bu bölgeden mandibulanın angulusunun iç kısmına doğru inferior, posterior ve 

lateral yönde uzanarak masseter kas ile bağlanır ve bir kas askısı oluşturur (Şekil 2-9). 

Lifler kasıldığında mandibula yukarı kalkar. Ayrıca mandibulanın protruziv hareketinde 

de rol oynar. Tek taraflı kasılması çeneyi mediotrüziv pozisyona getirir (Yengin 2000 p. 

13; Baumann 2002). 
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Şekil 2- 9: İç pterigoid kas (Okeson 2008 p. 16) 

Dış Pterigoid Kasın Üst Hüzmesi 

  

 Sfenoid kemiğin büyük kanadından başlar ve her zaman pterigoid foveaya 

tutunmakla birlikte ayrıca değişen seviyelerde disk kapsülüne de tutunabilir (Şekil 2-

10). Açılma sırasında aktif değil iken, elevator kaslarla birleştiğinde ve özellikle dişler 

kapanışta iken güç sarf ediliğinde aktiftir. Çene kapanması, retrüzyon, ve 

laterotrüzyondan sorumludur (Yengin 2000 p. 13; Baumann 2002). 

 

 

 

 Şekil 2- 30: Dış pterigoid kasın üst ve alt hüzmesi (Okeson 2008 p. 17) 
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2.8.2.2 Çeneyi Açan Kaslar 

 

 İnferior lateral pterigoid ve hyoid üstü kaslar olup çenenin açılmasını ve 

yutkunma işleminin yapılmasını sağlar.  

 

Dış Pterigoid Kasın Alt Hüzmesi 

 

 Pterigoid çıkıntının lateral laminasının lateral yüzeyinden başlar ve pterigoid 

foveaya tutunur (Şekil 2-10). Sağ ve sol inferior lateral pterigoid kasıldığında, kondiller 

aşağıya, artiküler tüberküle doğru çekilir ve mandibula protruzyona geçer. Tek taraflı 

kasılması mandibulanın lateral hareketine neden olur. Depresör kaslar ile birlikte 

fonksiyon gördüğünde mandibula açılır ve kondiller  artiküler tüberkül üzerinde ileri ve 

aşağı hareket eder (Yengin 2000 p. 13; Baumann 2002). 

 

 Suprahiyoid Kaslar 

 

 Suprahiyoid kas sistemi; digastirik, milohiyoid, stilohiyoid ve geniohiyoid 

kaslardan meydana gelir. Digastrik kasın iki karnı vardır. Arka karın mastoid çıkıntıdan 

başlar, anterior, inferior ve medial yönde devam ederek hiyoid kemiğe tutunur ve ayrıca 

burada ön karınla arada kalan intermediat tendonu (Şekil 2-11) oluşturur. Ön karın, 

mandibulanın iç kısmındaki digastrik fossaya tutunur. Mandibulanın açılmasını ve geri 

çekilmesini sağlar. Milohiyoid kas, mandibula gövdesinin iç yüzeyindeki basamak 

benzeri milohiyoid çizgiden hiyoid kemiğe doğru uzanır. Geniohiyoid mandibula 

semfizinin iç kısmından başlar ve doğrudan hiyoid kemiğe tutunur. Kas çifti 

kasıldığında açıcı olarak görev görürken aynı zamanda ağız tabanını yukarı kaldırabilir 

ve hiyoid kemiği öne çekebilir. Sitilohiyoid kas temporal kemiğin sitiloid çıkıntısından 

başlayarak hyoid kemiğin büyük boynuzuna tutunur ve hiyoidi dengeler.  Suprahiyoid 

kaslar mandibulayı yukarı doğru kaldırarak yutkunma işlemi için gerekli durumu da 

sağlarlar (Yengin 2000 p. 15; Baumann 2002). 
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Şekil 2- 11: Digastrik kasın ön ve arka hüzmesi (Okeson 2008 p. 19) 

 

Çiğneme sıklığının, hazırlayıcı, ritmik çiğneme ve yutma öncesi periyottan 

oluşan üç farklı fonksiyonel çiğneme periyodu vardır. Çiğneme işlemi mekanizması 

basit olarak çenenin açılması, çiğneme kaslarının gerilmesi, çene kapama refleksi ile 

devam eder ve yutma ile son bulur (Mostafeezur 2009). 

 

2.8.3. Çene Hareketlerinin Fizyolojisi 

 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda araştırıcılar tarafından çiğneme sistemiyle 

ilgili iki refleksin önemi vurgulanmıştır.  Bunlardan ilki, masseter myotatik refleksi ve 

devamında meydana gelen istirahat periyodudur. Çene kapama refleksi olarak da 

adlandırılan myotatik refleks monosinaptiktir ve çeneye gelen ani kuvvetlerde oluşan 

afferent ileti trigeminal motor köklerine ulaşarak çene kapama refleksini 

gerçekleştirirler. Bu refleks trigeminal kas-sinir yollarındaki iletinin sağlamlığını 

ölçmek içinde kullanılır. Ayrıca çenenin istirahat konumunu belirlemesi nedeniyle de bu 

refleks önemlidir (Kossioni ve Karkazis 1998; Lewis ve ark. 1980). 

 

İkinci refleks ise nosiseptif fleksiyon reflekstir. Örneğin bir birey yürüme 

esnasında ayağının altında keskin bir cisim hissederse fleksiyon refleksi devreye girerek 

ani bir şekilde ayağını yukarı kaldırmasını sağlar. Çiğneme esnasında da sert bir objenin 

ısırılması dişlerde ve ağız çevre dokularında ağrıya sebep olursa nosiseptif refleks 
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devreye girerek mandibulanın açılması ile dokular şiddetli fonksiyonel kuvvetlerden 

korunmuş olur (Gibs ve Suit 1973). 

 

2.8.3.1. Çene Açma Hareketi 

 

Çenenin açılması suprahiyoid kasların (rotasyon) ve lateral pterigoid kasların 

(kayma-translasyon) etkinlikleri sayesinde oluşur. Temporomandibuler eklemin içinde 

bulunan elastik lifler kondilin sentrik konumunda denge halindedir. İstirahat pozisyonu 

olarak adlandırılan bu evrede eklem diskinin arkasındaki bağ dokusu ve dış pterigoid 

kasın her iki hüzmesi istirahat halindedir. Açılma hareketinin başlangıcı primer olarak 

rotasyondur ve bunu kayma hareketi izler. Rotasyonda dış pterigoid kasın alt demeti 

kasılır ve kondil başını öne doğru çekerken, dış pterigoid kasın üst hüzmesi gevşer ve 

diskin bir miktar geri gitmesine müsade eder.  Arkadaki gevşek bağ dokusu istirahat 

halindedir. Kayma hareketi sırasında disk pasif olarak anterior yöne taşınır. Çene 

açılması sırasında eklem kapsülünün alt anterior duvarında ve superior stratumunda 

gerilim artar. Superior stratum diskin anteriora hareketini sınırlayabilir ancak çenenin 

açılmasını sınırlayamaz. Fonksiyonel açma hareketinde dış pterigoid kasın her iki 

demeti kasılarak kondil ve diski öne doğru çekerken arkadaki bağ dokusu fonksiyonel 

olarak adeta zemberek gibi gerilir. Tam açmada dış pterigoidin her iki demeti kasılarak 

kondil ve diski öne doğru çekerken artiküler tüberkül eğimine uygun olarak çene açılır, 

arkadaki bağ dokusu tam olarak gerilir. Çenenin açılmasını sınırlayan eklem kapsül ve 

lateral ligamandır (Yengin 2000 pp. 20-25). 

 

2.8.3.2. Çene Kapama Hareketi 

 

Çene; lateral pterigoid kasın üst demeti, temporal, masseter, ve medial pterigoid 

kaslar tarafından kapatılr. Kondil, kaslar tarafından posteriora çekilirken, diğer yapılar 

diskin posterior hareketine rehberlik ederler ve kapama hareketinin sonunda anteriora 

göçünü önlerler. Kapama hareketi sırasında dış pterigoidin üst hüzmesi kasılı vaziyette 

kalırken alt hüzmesi gevşer ve kondilin disk ile birlikte geri gitmesine izin verir. Bu 

arada dış pterigoidin üst hüzmesi gevşer, aradaki bağ dokusu da gevşeyerek diski arkaya 

doğru çeker ve çene istirahat konumuna geri döner (Yengin 2000 pp. 20-25). 
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2.8.4. Çiğneme Performansının Değerlendirilmesi 

 

Çiğneme performansı, standart test yöntemleriyle besinlerin parçalara 

ayırılmasının ölçümlerinin elde edilmesi ile belirlenir. Başka bir deyişle, çiğneme 

fonksiyonunun objektif ve niceliksel verilerle belirlenebilmesi, çiğneme performansı 

değerlendirmesi olarak da adlandırılabilir. Bu değerlendirmelerde dentisyonun 

kapasitesi ve etkinliği objektif ve tekrarlanabilir laboratuvar testleriyle incelenir (Elias 

ve Sheiham 1999). 

 

Manly ve Braley (1950) çiğneme performansını ‘’Belirli bir miktar gıdanın 

belirli sayıda çiğnenmesi sonucu oluşan parçacıkların partikül boyutunun yüzdesel 

dağılımı olarak’’ tanımlamışlardır. Çiğneme fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılan 

metotlar basit ve güvenilebilir olmalıdır. Dental restorasyonların yapılmasındaki en 

önemli amaçlardan biri diş kaybı sebebiyle  çiğneme performansı bozulan hastaların 

fonksiyonlarının geri kazandırılmasıdır. Çiğneme fonksiyon testleri 1900’ lü yılların 

başında ilk olarak Lehman 1900, Gaudenz1901, Christansen 1923, Schultz 1922, 

Balters 1928, Ascher 1938, Ono 1921 ve Dahlberg 1942 (Kaynak: Manly ve Braley 

1950 p. 448) gibi birçok araştırıcı tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda fıstık, tatlı 

badem, haşlanmış yumurta beyazı, patates, elma, havuç, et ve sertleştirilmiş jelatin 

kullanılmıştır. 

 

Günümüzde çiğneme performansının değerlendirilmesi için kullanılan 25’ ten 

fazla metod bildirilmiştir. Bunlar arasında çiğnenmiş besinlerin bilgisayar destekli 

programlarla incelenmesi ölçümleri, çiğnenen şekerli sakız yada besinlerden (Şekil 2-

12) salınan miktarların spektrofotometri ile incelenmesi gibi bir çok yöntem 

kullanılmaktadır (Huggare 1997). 
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Şekil 2- 12: Baryum sülfat ve karnuba mumundan hazırlanan sentetik test besini 
(Huggare 1997) 

 

Çiğneme etkinliğinin ölçülmesinde çiğneme ve ısırma kuvvetlerinin değerlerinin 

ölçülmesi de önem kazanmaktadır. Besinler kesici dişler tarafından ısırma işlevi ile 

parçalanırken daha sonra azı dişleriyle öğütülürler. Çiğneme başladığı ilk esnada ısırma 

ve çiğneme kuvvetleri en yüksek değerlerini göstermektedirler. Parçalanan besinler 

tükürük sekresyonuyla ıslatıldıkları için çiğneme kuvvetlerinin azaldığı belirlenmiştir 

(Gaviao ve ark. 2004). 

 

2.8.5. Isırma Kuvvetleri 

 

Çiğneme fonksiyonlarının etkinliklerinin değerlendirilmesinde, stomatognatik 

sistemi içeren tüm bileşenlerinin bilinmesi gerekir. Isırma kuvvetlerinin büyüklüğünün 

bilinmesi çiğneme fonksiyonunun değerlendirilmesi ve stomatognatik sistemin düzenli 

çalışıp çalışmadığının kontrolünde kullanılan bir yöntemdir (Babic ve ark. 2002). 

 

Çiğneme; orofasiyal kaslar, periodonsiyumda bulunan mekanoreseptörler, TME, 

dil ve mukoza tarafından gerçekleştirilir. Isırma kuvveti yoğunluğu, kasların 

kapasitesiyle belirlenir ve pulpadan gelen C fiber sinyalleri ve periodontal ligamanlar 

tarafından sınırlandırılabilir. Kuvvetler genellikle periodonsiyumdaki proprioseptif 

sinyaller tarafından kontrol edilir (Soboleva ve ark. 2005; Fontjin-Tekamp ve ark. 

1998). 
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Günümüze kadar ısırma kuvvetinin ölçümünde kullanılan birbirinden farklı ve 

değişik sonuçlar elde edilebilen bir çok kuvvet ölçer kullanılmıştır. İlk olarak ısırma 

kuvvetinin ölçümünde kullanılan düzenek 1681 yılında Borelli ve ark. tarafından 

geliştirilmiştir. Roma’da Jesuit Koleji’nde profesörlük yapan Borelli mandibulanın 

kaldırabileceği maksimum yükün hesaplanmasının sağlandığı bu düzenekte molar 

dişlere bağlanan bir yayın ucuna ağırlık asılarak ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler 

sırasında elevatör kasların kaldırabileceği yüklerin 60 ila 200 kg. arasında değiştiğini 

saptamıştır. Günümüzdeki düzeneklerle karşılaştırıldığı zaman Borelli’nin bulmuş 

olduğu sonuçlar oldukça yüksektir. Bu farkın nedeni elevatör kaslarla birlikte baş ve 

boyun kaslarının da yükün kaldırılması işlemine olan katılımından olduğu 

düşünülmektedir. Mandibulanın kaldırma kuvvetini ölçen bu aletten sonra 

gnatodinamometreler geliştirilmiştir (Rowlett 1932; Brekhus ve ark. 1941). 

 

2.8.5.1. Gnatodinamometreler 

 

Geçmişte kullanılan gnatodinamometreler çiğneme esnasında mandibulayı 

kaldıran ya da baskılayan kasların kuvvetlerinin ölçülmesinde kullanılan cihazlar olarak 

tanımlanmaktaydı (Rowlett 1932).  

 

Günümüzde gnatodinamometreler, çenelerin kapanışı esnasında açığa çıkan 

kuvvetin ölçülmesinde kullanılan cihazlar olarak tanımlanmaktadırlar. Başka bir 

tanımları ise ısırma basıncının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır (The Glossary P.T. 

2005). 

 

Borelli’nin kullanmış olduğu ilk gnatodinamometreden sonra 1891 yılında Sauer  

molar dişler arasına ağız köşelerine zarar vermeyecek uzunlukta düz demir bir çubuk 

yerleştirmiş ve bu demirde bir delik açarak içinden ağız dışına uzanan bir kablo 

yerleştirmiştir. Kablonun diğer ucunda yerde duran bir ağırlık bulunmaktadır. Bağlanan 

yük çenenin kaldırma kapasitesinden fazla olmadığı takdirde, yükün kaldırılabilmesı 

esasına dayanarak, kas kapasiteleri ölçülmeye çalışılmıştır (Rowlett 1932).  

 

1893 yılında Black yaylı bir aparat geliştirdi. Yeni enstrüman birbirine bağlı iki 

bardan oluşuyordu; birinde rijid, diğerinde ise hareketli güçlü bir yay mevcuttu. Ayrıca 
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ısırma için lastik yüzeyler ve yaya bağlı değerleri gösteren bir skala üzerindeki harekete 

göre ısırma kuvvetini ölçmüştür (Rowlet 1932).  

 

Benzer gnatodinamometreler uzun yıllarca kullanıldıktan sonra straingauge’li 

gnatodinamometreler kullanılmaya başlanmıştır.  

 

Helkimo ve ark. (1977) dentisyonun durumu ve çiğneme kuvvetleri ile ilgili 

yaptıkları çalışmalarında straingauge ile bağlantılı bir ısırma çatalı (Şekil 2-13) 

kullanarak kesici ve molar bölgelerde ölçümler yapmışlardır. Isırma çatalının yüzeyleri 

2 mm kalınlığında soğuk akrilik ile ve hijyeni sağlaması için lastik bir aparatla 

örtüldükten sonra çatalın kalınlığı toplamda 6,9 ila 7,5 mm kalınlığına ulaşmıştır.  

 

 

Şekil 2- 13: Isırma çatalı (Helkimo ve ark. 1977) 

 

Tortopidis ve ark. (1998) farklı seans ve farklı okluzal paternlerde ısırma 

kuvvetlerindeki değişiklikleri ölçtükleri çalışmalarında paslanmaz çelikten üç farklı 

ısırma kuvveti ölçer kullanmışlardır (Şekil 2-14). Çalışmada kullanılan ölçerler birbirine 

paralel paslanmaz çelikten kiriş oluşturan ve rezistörleri ölçüm yapan yüzeylerden uzak 

konumlandırılacak şekilde dizayn edilmiştir.  
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Şekil 2- 14: a. bilateral posterior b. anterior c. unilateral posterior kuvvet ölçer 
(Tortopidis ve ark. 1998) 

 

Fontjin-Tekamp ve ark. (1998) mandibular implant destekli diş üstü protezlerin 

ısırma kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında minyatür bir straingauge’li ısırma 

kuvvet ölçücü (Şekil 2-15) ve mekanik bir ısırma çatalı kullanmışlardır. Straingauge’in 

dikey yüksekliği 3,8 mm iken ısırma çatalının yüksekliği 23,5 mm olarak ölçülmüştür. 

Her iki cihazın kalibrasyonu Chatillon Baskı Test Makinesi ile oda sıcaklığında 

yapılmıştır. Farklı dikey boyut ve eklem pozisyonlarında ölçümler yapılmıştır.  
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Şekil 2- 15: Minyatür straingaugeli kuvvet ölçücü (Fontjin-Tekamp ve ark. 1998) 

 

Hashimato ve ark. (2001) temporomandibuler eklemin etkinliğini ölçmek için 

yaptıkları bir çalışmada ses transmisyon yöntemini kullanmışlardır (Şekil 2-16). İlk kez 

Conant ve ark. tarafından 1962 yılında (Kaynak: Gibbs ve ark. 1973 p. 566) kullanılan 

bu yöntem, Gibbs ve ark. tarafından 1982 yılında geliştirilmiştir. Alt ön kesici dişlere 

bilgisayar destekli vibratörler ve  temporal bölgeye bilateral olarak mikrofonlar 

yerleştirilmiştir. Bu sayede mandibuladan kafatasına iletilen predominant sinyallerin 

ölçümleri yapılmıştır. Isırma kuvveti artışı ile birlikte çene ölçerdeki vibrasyonda 

artmaktadır. Bu sistemde ısırma kuvvetlerinin ölçülmesinin avantajı dişlerin kesici 

yüzeylerinde herhangi bir cihaz olmamasına rağmen total ısırma kuvvetinin 

ölçülebilmesidir. 
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Şekil 2- 16: Ses transmisyon yöntemi (Hashimoto ve ark. 2001) 

 

Babic ve ark. (2002) tam dişli hastalarda çiğneme kuvvetlerini ölçtükleri bir 

çalışmalarında kendi ürettikleri elektronik bir gnatodinamometre (Şekil 2-17) 

kullanmışladır (Faculty of Engineering Croatia Zagreb). Ölçümleri üç yüzeyden; her iki 

taraftaki molar dişlerden ve kesici dişlerin ortasından 15mm.’lik oklüzal mesafeden 

yapmışlardır. Isırma elemanı doğru değerler elde edilebilmesi için sertleştirilmiş plastik 

ve hijyeni sağlaması için lateks hijyen halkası ile kaplanmıştır.  

 

 

Şekil 2- 17: Elektronik gnatodinamometre (Babic ve ark. 2002) 
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Van Kampen ve ark. ( 2002) farklı ataşmanlarla bağlanan implant destekli diş 

üstü protezlerde ısırma kuvvetlerini ölçtükleri bir çalışmada dikey ağız içi kuvvetleri 

çift taraflı ve aynı zamanlı olarak ısırma kuvveti ölçücü ile ölçmüşlerdir (Şekil 2-18). 

Cihaz sağ ve sol taraftan oluşan ağız içi parçasının üstünde hastaya uyumlu olarak 

şekillendirilen silikon dental ölçü materyali ile kaplanarak kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 2- 18: Çift taraflı straingaugeli kuvvet ölçer (Van Kampen ve ark. 2002) 

 

Fernandes ve ark. (2003) çiğneme kuvvetlerinin ölçümünde kullanılmak üzere 

yeni bir sensör geliştirmişlerdir. Test edilen ısırma kuvveti ölçer; iç sensör, ortada 

aktivator ve dış yüzeyden oluşmaktadır (Şekil 2-19). İç sensör, dairesel, geçirgen, 

polimer basınç hisseden rezistörden oluşurken; 12 mm ölçüm yüzeyi ve 0,25 mm 

kalınlığa sahiptir. 
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Şekil 2- 19:  Kuvvet ölçer sensor (Fernandes ve ark. 2003) 

 

Bousdras ve ark. (2006) domuzlar üzerinde çiğneme kuvvetlerini ölçtükleri 

çalışmalarında bir yüzeyi termoplastik diğer yüzeyi viskoelastik, iki kattan oluşan ve iç 

kısmında kuvvet ölçer bulunan bir aygıt kullanmışlardır (Flexiforce, Tekscan Inc. South 

Boston). Flexiforce sensor (Şekil 2-20) 0,1 mm kalınlığında, 5 ila 9 mm arasında ölçüm 

yüzeyinde seçilmiştir (model B101, Tip.H). Sensörler orta çıkış gücünde 0-667 N, 

yüksek çıkış gücünde ise 0-4448 N’luk ölçüm yapabilmektedir. Isırma kuvvetlerinin 

ölçülmesi sırasında sensörün stabilitesini sağlamak için bir dental splint ve ısırma 

kuvvetlerinin ölçülmesi esnasında elastikliği ve mukavvemeti sağlamak için split silikon 

materyalle kaplanmıştır. 

 

 

Şekil 2- 40: Flexiforce kuvvet ölçer (Bousdras ve ark. 2006) 
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Barbagallo ve ark. (2007) termoplastik takıp çıkarılabilen aparatların uyguladığı 

kuvvetlerin ölçülmesinde basınca hassas Pressurex (Fuji Photo Film Co., Ltd Tokyo 

Japan) filmleri kullanmışlardır. Filmler A-transfer ve C-geliştirici adı verilen iki ayrı 

filmin birleşiminden oluşurken, toplam 90 +/- 5 mikron film kalınlığına sahiptirler. 

Ölçümler uygulanan basınç sonrasında A filminden açığa çıkan sıvının C film 

yüzeyinde oluşturduğu pembe rengin optik yoğunluğuna göre belirlenmiştir. 

 

Castelo ve ark. (2007) yapmış oldukları bir çalışmada bilateral ısırma 

kuvvetlerini ölçmek için sensor elemana bağlı esnek bir tüpten oluşan basınç ölçer 

kullanmışlardır. (Motorola MPX5700)  Bu cihaz ile yapılan ölçümler sadece 1.molar 

dişlerdeki değerleri kaydetmiştir.  

 

Calderon ve ark.(2006) cinsiyet ve bruksizmin ısırma kuvvetleri üzerine 

etkilerini inceledikleri araştırmalarında ağız şartları için uyarlanmış dijital dinamometre 

(Şekil 2-21) kullanmışlardır (Kratos Equipmentos Industrials Ltda, Cotia, Sao Paulo, 

Brazil). Aynı cihaz Hotta ve ark. (2008) tarafından TME ve tam protez kullanan 

hastaları inceledikleri araştırmalarında da kullanılmıştır. Bu cihaz ısırma çatalı, dijital 

bir gövde ve bir ara kablodan oluşmaktadır. Aşırı hassas elektrik-basınç dönüşüm 

ünitesi ve açığa çıkan kuvveti ölçen elektronik devre sayesinde ölçümler üç haneli likit-

kristal ekranda kolayca okunabilmektedir. Ölçüm sonuçları kg ya da N cinsinden 

belirlenebilirken sıfırlama ve pik tuşları sayesinde aynı seansda yapılan en yüksek 

ölçüm değeri saptanabilmektedir. Isırma anında birinci büyük azı dişlerinden ölçümler 

yapılmıştır. 

 

 

Şekil 2- 21:  Dijital dinamometre ( Hotta ve ark. 2008) 
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 Bonakdarchian ve ark. (2009) doğal dişli bireylerde yüz şekli ve ısırma 

kuvvetinin korelasyonunu inceledikleri bir çalışmada U formunda paslanmaz çelikten 

ısı ile şekillendirilmiş dönüştürücüler kullanmışlardır. (FLA-5-11, Tokyo Soki 

Kenkyujo Go. Ltd., Tokyo, Japan). Ölçümde kullanılan dönüştürücünün dikey 

yüksekliği 8.6 mm olmakla birlikte üniversal test makinelerinde kalibre edilmiştir. Çelik 

dönüştürücünün her iki yüzü 2 mm’lik plastik pedlerle dişlere zarar vermemesi için 

kaplanmıştır.  

 

 1600’ lü yıllardan günümüze kadar pek çok farklı gnatodinamometre ve 

straingauge’ li dönüştürücüler geliştirilmiş ve çiğneme etkinliğinden, kas sağlığının 

ölçülmesine kadar birçok alanda kullanılmıştır.  

 

 2.8.5.2. Oklüzal Analiz Yöntemleri  

 

 Oklüzal indikatörler, oklüzal temasların belirlenmesi ve tanımlanması için 

kullanılmaktadır. Bu indikatörlerin netliği, oklüzal uyumun sağlanması ve oklüzal 

tedavi için gereklidir. Oklüzal analiz ve düzenlemeler, kesin kayıtlara bağlı olmasına 

rağmen az bir kısmının da kayıt materyalleri netliğine bağlı olduğu bildirilmiştir. 

Oklüzal analiz için günümüzde kullanılan tekniklerin hassasiyeti ve güvenilirlikleri, 

materyallerin kalınlığına, direncine, kayıt materyalinin elastisitesine, ağız içi koşullara 

ve klinisyenin uygulamasına bağlıdır (Schelb ve ark. 1985, Kaynak: Kürklü ve ark. 

2009 p. 56). 

 

 Artikülatörler karşılıklı çenelerin ilişkilerini taklit eden cihazlardır. Dental 

yeniden yapılandırma işlemlerinde başarıyla yıllarca kullanılmışlardır. Her ne kadar 

teşhis ve tedavi amaçlı olarak ağız dışında artikülatörler kullanılsa da üretilen 

restorasyonların uyumlandırılması, sentrik okluzyon ve eksentrik hareketlerde oklüzal 

temasların kusursuz bir şekilde sağlanması için in-vivo düzenlemeler de yapılması 

gereklidir. 

 

 Oklüzyon analizinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; kopya kağıtları, 

oklüzal mumlar ve silikon ölçü materyalleridir. Ancak kullanılan materyallerin 
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oklüzyonu yeniden düzenlemekteki etkinlikleri kesin olarak ispatlanmamıştır (Garcia ve 

ark. 1997). 

 

 Besinlerin parçalanmasında, oklüzal kontakların maksimum interkuspal 

pozisyonda oluşması önemli bir rol oynamaktadır. Çiğneme esnasında çoğu diş kontağı 

bu pozisyonda oluşmaktadır ve çeneyi kapatan kaslar maksimum kuvveti bu pozisyonda 

uygulamaktadır.  Çiğneme vuruşları ile interkuspal kontak derecesi arasında doğru 

orantılı bir ilişki bulunmuştur.  Fakat interkuspal pozisyondaki ısırma kuvvetleri ve 

oklüzal kontakların alanı ve bölgesi ile ilgili bir değerlendirme geçmişte çok sık 

yapılmamıştır. Bu tür bir değerlendirme dental oklüzyon biyomekaniğinin içyüzünün 

anlaşılmasını sağlamak açısından önem kazanmıştır (Hidaka ve ark. 1999) 

 

 Arcan ve Zandman’ın 1980 yılında (Kaynak: Garcia ve ark. p. 899) 

fotooklüzyon kavramını geliştirmelerinden sonra oklüzal kontak kuvvetlerinin yaklaşık 

olarak ölçülmesi mümkün olmuştur. Bu metot da kontak yoğunluklarının 

hesaplanmasının renk değişimine dönüştürülmesini içermektedir. Mannes ve ark. 1987 

yılında (Kaynak: Garcia ve ark. p. 899) bu yöntemin bu yöntemi kullanışsız ve kesin 

olmayan bir yöntem olarak nitelendirmişler ve bilgisayar destekli yeni bir cihaz 

geliştirmişlerdir. Bu yöntemin oklüzal kuvvetleri kolaylıkla ve doğru bir şekilde 

kaydedebileceğini belirtmişler ve cihazın oklüzyonun klinik diagnoz ve tedavisinde 

büyük bir potansiyele sahip olduğunu idda etmişlerdir. Moini ve Neff 1991 yılında 

(Kaynak: Garcia ve ark. p. 899) T-Scan’in sadece okluzal kontakların kaydedilmesinde 

kullanılabileceğini değil, sensörün yüksek hassasiyeti sayesinde kontakların 

zamanlamasını ve kuvvet derecelerini de belirleyebileceğini söylemişlerdir.  

 

 T-Scan sistemi (Şekil 2-22), dental oklüzyonun yeniden oluşturulması amacı ile 

tasarlanmış bir cihazdır.  Rutin muayeneler sırasında sistemin ilk basamağı hastanın 

dental arkının modelinin oluşturulmasıdır. Bu amaçla hastanın T-Scan sensörünü sentrik 

oklüzyonda ısırması gerekmektedir. Isırma esnasında dişlerin sayısı ve o anki kontak 

pozisyonları kaydedilmiş olur. Bu noktadan başlamakla birlikte T-Scan sistemi ideal 

arkı özenle hazırlayacak şekilde programlanmıştır (Magenes ve Rysky 1990). 
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 2006 yılında USB plug-in kayıt aleti ve yeni bir bilgisayar programı ‘’ Windows 

T-Scan III oklüzal analiz sistemi’’ Tekscan firması tarafından piyasaya sunulmuştur. 

Sistemin yeni bir özelliği az basınç bölgelerinde koyu renk, çok basınç alan bölgelerde 

açık renkli grafikler oluşturacak şekilde oklüzal kuvvet filmini kaydedebilmesidir 

(Kerrstein 2008).  

 

Şekil 2- 22: T-scan oklüzal analiz yöntemi (Kerrstein 2008) 

 

Sensörün diğer özellikleri ise: 

 

• Doğal kapanışı engellemeyen 100 mikronluk sensör kalınlığı. 

• Daha önceki versiyonlardan daha dayanıklı sensör. 

• Tek kullanımlık sensörler aynı hasta için 15 ila 25 kez kullanılabilir. 

• 4. jenerasyon sensörlerin herhangi bir son kullanma tarihi yoktur. 

• 1., 2. ve 3. jenerasyonlara kıyasla inaktif alanlar % 50 oranında 

azaltılmıştır (Kerrstein 2008). 

 

Drewniak ve ark. (2007) tarafından T-Scan sisteminin bazı limitasyonları olduğu 

belirtilmiştir. Temas alanı ölçümü çift değişkenli bir fonksiyon olmasına rağmen, 

yüksek kuvvetlerin, kontak alan ölçümlerinin doğruluğunu etkilediğini belirtmişlerdir. 

Sistemin bir diğer eksiği ise oklüzyona geçmeden önce herhangi bir temas oluşursa 
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normal kontak alanına bu alan eklenerek yanlış sonuçlar elde edilir. Bir diğer faktör ise, 

sensörün ısıya karşı hassas olmasıdır. 

 

Oklüzal analizde kullanılan bir diğer yöntem ise Dental Prescale basınç ölçme 

sistemidir (Fuji Photo Film Co. Ltd., Tokyo, Japan).  

 

Birçok biyomedikal mühendislik araştırma çalışmalarının içeriği kontak alanı, 

kuvveti ve basıncının ölçülmesidir. Prescale ilk olarak Fukubayashi ve Kurosawa 

(1980) tarafından dizde oluşan kontak alanı ve kontak basınç dağılımı paternlerinin 

ölçülmesi amacıyla kullanılmıştır ve günümüze kadar biyomühendislik ve ortopedik 

araştırmalarda kullanılan standart bir araç olmuştur (Bachus 2006). 

 

Fukubayashi ve Kurosawa (1980) basınç dağılımı paternlerinin ölçülmesinde, iki 

polyester film tabakasından oluşan ince, esnek ve hassas, sensör kağıtlar 

kullanmışlardır. Anlık yüklemelerle birlikte film içeriğindeki mikrokapsüller kırılarak 

polyester tabakada kırmızı renkler oluşturmaktadır. Bir dansitometre yardımıyla kırmızı 

rengin yoğunluğu ölçülerek  %10 yanılma payıyla ölçümler gerçekleştirilmiştir.  

 

Watanabe ve ark. 1995 yılında (Kaynak: Hidaka ve ark. 1999 p. 1336) çiğneme 

kuvvetlerinin ölçülmesi için yeni bir sistem geliştirmişlerdir (Dental Prescale Occluzer, 

Fuji Film, Tokyo, Japan). Bu sistemin kullanılmasıyla birlikte, interkuspal pozisyonda, 

bilateral oklüzal kontak alanı ve ısırma kuvvetleri güvenilir bir şekilde elde 

edilebilmektedir. Ayrıca bu sistem sayesinde ısırma kuvveti denge noktası da 

belirlenebilmekteydi.  

 

Dişhekimliğinde oklüzal kuvvetlerin ölçülmesi amacıyla kalınlığı ve esnekliği 

ayarlanan sensör, sanayide kullanılan Prescale materyalinden üretilmiştir. Film 

tabakasının ısırılması ile birlikte, içeriğindeki mikrokapsüller kırılarak renkli granül 

salınımı yaparlar. Oklüzal kontaklar renk açığa çıkaran kimyasal bir reaksiyon 

sayesinde saptanabilir (Şekil 2-23). Ölçümlerin yapılabilmesi için iki çeşit hassas film 

mevcuttur. Tip R (97µm)  ve Tip W (800µm). Tip R ısırma kuvvetinin, temas alanının 

ve ortalama basıncın hassas bir şekilde ölçümünde kullanılır. Tip W ise dişin dış 

yüzeylerinin ve oklüzal kontak mevkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Tip R filminin 
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her iki yüzeyinin mum tabakası ile birleştirilmiştir. Her iki tip filmin de 30H ve 50H 

olmak üzere iki alt kategorisi bulunmaktadır. 30H film 30 ila 130 kgf/cm2, 50H film ise 

50 ila 1200 kgf/cm2 arasındaki ölçümleri yapabilirler (Hidaka ve ark. 1999). 

 

 

Şekil 2- 23: Dental prescale film (Alkan ve ark. 2006) 

 

Sato ve ark. (1999) anterior disk deplasmanına sahip hastalarda yapmış oldukları 

oklüzal analizlerde Dental Prescale filmleri kullanmışlardır. Tüm ölçümlerin oturur 

pozisyonda, baş yukarıda ve dik tutulacak şekilde, desteklenmeyen doğal kafa 

pozisyonda yapmışlardır. Hastalara filmleri ısırabilecekleri kadar fazla ısırmaları 
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söylenmiştir. Elde edilen veriler Occluzer FPD703 (Şekil 2-24) bilgisayarında 

değerlendirilmiştir. 

 

 

Şekil 2- 24: Occluzer FPD 703 (Sato ve ark. 1999) 

 

Shinogaya ve ark. (2001), ince ve esnek olan hassas basınç ölçüm filmi Dental 

Prescale, strain-gauge dönüştürücü gibi sıradan ölçüm sistemlerinden üstün olduğunu 

belirtmişlerdir. Öncelikle ısırma kuvvetlerinin, doğal koşullar altında orjinaline yakın 

olarak elde edilebilmesi için, interkuspal pozisyona mümkün olduğu kadar yakın olarak 

ölçülmesi gerekmektedir. İkinci olarak dişlerin üzerindeki yük dağılımının aynı anda 

ölçülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Strain-gauge dönüştürücülerde ölçümler sırasıyla 

dental arkta farklı dişler arasında farklı zamanlarda gerçekleşirken, Dental Prescale 

filmlerde bilateral değerler aynı anda elde edilirler. 

 

Shinogaya ve ark. (2002), oklüzal desteğin belirlenmesine yeni bir yaklaşım 

getirerek ısırma kuvvetinin merkez noktasını belirlemişlerdir. Isırma kuvvetleri 0,1mm 

kalınlığında at nalı şeklinde Dental Prescale filmler kullanarak  alt ve üst çene dişleri 

arasında kayıtlar elde edilmiştir. Filmler taranarak basınç noktaları algılanmıştır ve elde 

edilen veriler birleştirilerek oklüzal destek noktasını belirlemişlerdir. 
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İkebe ve ark. (2005) yetişkinlerde yaş ve oklüzal desteğin ısırma kuvveti ile 

ilişkisini inceledikleri bir araştırmada, maksimum ısırma kuvvetlerini Dental Prescale 

filmlerle belirlemişlerdir. Daha önceden filmlerin kulanımıyla ilgili limitasyonlar, 

güvenilirlik ve geçerlilik tartışılmış olsa da, ısırma kuvvetlerinin bu yöntemle 

ölçülmesinin gerçek basınç değerleriyle ileri derecede anlamlı sonuçlar elde edildiği 

belirtilmiştir (r=0.990, p<0.01). 20 ve 80 N arasındaki ölçümlerde %98 ila 100 arasında 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  

 

 İwase ve ark. (2006) ortognatik cerrahi uygulamaları sonrasında fonksiyonel 

değişiklikleri ölçtükleri çalışmalarında, önceki çalışmalarda ısırma kuvveti ölçümlerinin 

kalın sensörlerle yapılmasının oklüzal kontak alanları ve ısırma kuvvetlerinin 

belirlenmesinde eş zamanlı sonuçlar elde edemediğini belirtmişlerdir. Sonraki 

dönemlerde kullanılan T-Scan sistemi ile niceliksel analizlerin gerçekleştirilebileceği 

belirtilmiştir. Son olarak geliştirilen Dental Prescale filmlerinin ise tüm parametrelerin 

belirlenmesinde eş zamanlı ve başarılı sonuçlar elde ettiği ve çalışmalarda bu nedenle 

kullanılması gerektiği belirtilmiştir.  

 

 

2.8.6. Isırma Kuvveti Ölçümünü Etkileyen Faktörler 

 

Isırma kuvveti ölçümlerinin belirlenmesi, oral fonksiyonların belirlenmesi için 

uzun dönemler boyunca kullanılmışlardır. Önceki dönemlerde strain gauge 

dönüştürücüler kullanılırken, günümüzde fotookluzyon, T-scan ve Prescale filmler gibi 

yöntemler kullanılmaktadır. Fakat elde edilen verilerin birbiriyle karşılaştırılması 

güçtür, çünkü ısırma kuvvetleri yaş, cinsiyet, yüz morfolojisi, dentisyonun durumu gibi 

bir çok faktörden etkilenmektedir (Shinogaya ve ark. 2002). 

 

2.8.6.1. Yaş ve Cinsiyet - Isırma Kuvveti İlişkisi 

 

 Isırma kuvveti ile yaş ve cinsiyet arasındaki ilişki bir çok araştırmacı tarafından 

incelenmiştir. Artan yaşla birlikte ısırma kuvvetlerinde azalmalar saptansa da bazı 

araştırmacılar bu durumu anlamlı derecede farklı olarak kabul etmemişlerdir.  
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 Helkimo ve ark. (1977) ısırma kuvveti ve dentisyonun durumunu inceledikleri 

araştırmalarında, yaşları 15 ila 65 arasında değişen 125 bireyi incelemişlerdir. 

Erkeklerde maksimum ısırma kuvvetleri molar bölgede 382 N kesici bölgede 176 N, 

bayanlarda molar bölgede 216 N, kesici bölgede 108 N olarak saptanmıştır. Yükselen 

yaş ile birlikte özellikle bayanlarda ısırma kuvvetinde belirgin bir düşüş saptamışlardır. 

Yükselen yaş ile birlikte meydana gelen ısırma kuvveti düşüşü yaşa bağlı olarak ağız 

sağlığının olumsuz etkilenmesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

 

 Hatch ve ark. (2000) dişli yetişkin bireylerin çiğneme performansını 

belirledikleri çalışmalarında yaşları 37 ila 80 arasında değişen 631 bireyi 

incelemişlerdir. Diş kayıpları ve dentisyonun bozulmasına bağlı olarak yaşlı bireylerde 

çiğneme kuvvetleri azalmasına rağmen anlamlı derecede bir fark saptanmamıştır. 

   

 Shinogoya ve ark. (2001) ısırma kuvvetlerine etnik köken, cinsiyet ve yaşın 

etkisini inceledikleri araştırmalarında, yaş ortalaması 22,5 olan 12 Danimarkalı bayan, 

yaş ortalaması 21 olan 12 Japon bayan, yaş ortalaması 22 olan 12 Japon erkek ve yaş 

ortalaması 55,5 olan 10 erkek bireyi incelemişlerdir. Genç bayan bireylerde ortalama 

ısırma kuvveti 1100,7 N, erkek bireylerde ortalama 1616,9 N, yaşlı bireylerde ise 

ortalama 1650,8 N olarak saptanmıştır. 

 

 Kamegai ve ark. (2005) Japon çocuklarda ısırma kuvvetlerini belirledikleri 

çalışmalarında 2594 okul çağında çocuk incelemişlerdir.  Anaokulu çağında (3-5 yaş, 73 

birey) ölçüm yapılan bireylerde ortalama ısırma kuvveti erkeklerde 182,6 N, kızlarda 

203,4 N, ilkokul çağında (6-11 yaş, 1019 birey) erkeklerde 374,4 N, kızlarda 330,5 N, 

ortaokul çağında (12-14 yaş, 902 birey) erkeklerde 514,9 N, kızlarda 448,7 N, yüksek 

okul çağında (15-17 yaş, 600 birey) erkeklerde 545,3, kızlarda 395,2 N olarak 

belirlenmiştir. 

 

 İkebe ve ark. (2005) yaş ve oklüzal desteğin ısırma kuvveti ile ilişkisini 

inceledikleri çalışmalarında, 60 yaş üstü 850 birey incelemişlerdir. Erkeklerde ortalama 

ısırma kuvveti 511,7 N, bayanlarda 442,4 N saptanmıştır. 60-64 yaş arasında ortalama 

kuvvet 549,1, 65-69 yaş arasında 470,9, 70 üstü hastalarda ise 392,2 N olarak 

bulunmuştur. 
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 Motegi ve ark. (2009) 60 yaş üstü hastalarda oklüzal kuvvetleri inceledikleri 

araştırmalarında, 60-74 yaş arası 46 birey ve 80-93 yaş arası 52 birey incelemişlerdir. 60 

yaş grubunda erkeklerde ortalama ısırma kuvvetleri 1029,6 N bayanlarda 863,4 N, 80 

yaş üstü grubunda ise erkeklerde 961,3 N ve bayanlarda 806,8 N olarak belirlenmiştir. 

 

 Yapılan birçok çalışmada farklı sistemler kullanılarak farklı ortalama değerler 

elde edilmesine rağmen ısırma kuvvetleri erkeklerde bayanlardan daha yüksek 

bulunurken, elde edilen değerlerin yaş ile birlikte azaldığı saptanmıştır. 

 

 

 2.8.6.2. Yüz Formu ve Isırma Kuvveti İlişkisi 

 

 Yüz formu ve oklüzal kuvvetler arasındaki ilişkisi, günümüze kadar bilimsel 

olarak kabul gören bir düşüncedir. Kare formlu çeneler ve kısa yüz yüksekliğindeki 

bireylerin güçlü kapanışları oldukları düşünülmektedir (Proffit ve ark. 1983). 

 

 Proffit ve ark.(1983) normal ve uzun yüz yüksekliklerine sahip olan bireylerde 

oklüzal kuvvetleri inceledikleri çalışmalarında 21 normal, 19 uzun çene formuna sahip 

bireyleri kaydetmişlerdir. Normal yüz yüksekliğine sahip bireylerde maksimum ısırma 

kuvveti 31 kg olarak kaydedilirken uzun yüz yüksekliğine sahip bireylerde bu oran 11,2 

kg olarak saptanmıştır. 

 

 Bonakdarchian ve ark. (2009) normal dişli bireylerde yüz formunun ısırma 

kuvveti ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, yaşları 19-27 arasında değişen 20 erkek 

ve 20 bayan bireyi incelemişlerdir. Fotoğraf analizlerine dayanarak yüz formlarını kare, 

üçgen, kare-üçgen ve oval olarak dört gruba ayırmışlardır. En yüksek değerler kare 

forma sahip bireylerde (93.7 kg), ve en düşük değerler oval forma sahip üçgen forma 

sahip bireylerde (50.2 kg) bulunmuştur. Kare formlu bireyler diğerlerinden anlamlı 

derecede farklı saptanırken diğer bireyler arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

 

 Alhaija ve ark. (2010), farklı diş-yüz dikey iskeletsel modellere sahip Ürdün’lü 

bireylerde maksimum oklüzal ısırma kuvvetlerini ölçtükleri çalışmalarında, alt ve üst 
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çeneler arasındaki düzlemlerin açılarına göre kısa yüz formunda , normal yüz formunda 

ve uzun yüz formunda üç gurupta incelemeler yapmışlardır. Kısa yüz formunda 

maksimum ısırma kuvvetleri en yüksek olarak saptanırken (679.60 +/- 117.46 N) uzun 

yüz formunda en düşük olarak (543.57 +/- 98.30 N) belirlemişlerdir. 

  

2.8.6.3. Dentisyonun Durumu  ve Isırma Kuvveti İlişkisi 

 

 Yapılan birçok çalışmada dişlerin restore edilmiş olmasının, dişlere kuron köprü 

protezleri uygulanmış olmasının, diş kayıplarının, periodontal hastalıkların ve kapanış 

düzensizliklerinin, ısırma kuvveti miktarını etkilediği saptanmıştır.  

 

 Kampe ve ark. (1987) doğal ve restore edilmiş dişlerde oklüzal algılama ve 

ısırma kuvvetleri ilişkisini inceledikleri bir araştırmada, 29 genç yetişkin bireyi 

kaydetmişlerdir. Restore edilmemiş molar dişlerde ısırma kuvveti 532 N olarak 

belirlenirken restore edilmiş dişlerde bu oran 516 N olarak kaydedilmiştir. Bu 

bulguların ışığında restoratif diş tedavisi çiğneme sistemini olumsuz yönde etkileyebilir 

hipotezi ortaya atılmış ve farklı araştırmalar yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

 

 Paphangkorakit ve Osborn (1998) sert ve yumuşak objelerin ısırılmasının 

maksimum ısırma kuvveti üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında, dişlerin 

mekanoreseptörler tarafından koruyucu refleks sayesinde korunduğu ve maksimum 

ısırma kuvvetinin belirlendiğini belirtmişlerdir. 21 - 36 yaşları arasında 15 gönüllüde 

yapılan ölçümlerde metal bir spatulanın bir yüzeyine akrilik, bir yüzeyine ise 

sertleştirilmiş plastik yapıştırılmıştır. Ölçümler alt dişlerin üzerine yerleştirilen bir u 

formda dönüştürücü sayesinde kaydedilmiştir. Akrilik yüzey ısırıldığında elde edilen 

ortalama değer 190 N iken, plastik yüzeyde bu oran 213 N olarak belirlenmiştir. 

 

 Sonnesen ve ark. (2001) ortodonti öncesi çapraz kapanışa sahip çocuklarda 

ısırma kuvvetlerini ölçtükleri çalışmalarında, 26 tek taraflı çapraz kapanış vakası ve 26 

normal oklüzyona sahip birey incelemişlerdir. Çapraz kapanışa sahip bireylerin çapraz 

(321,7 N) ve çapraz olmayan (320,3 N) kapanışa sahip bölgelerinde, ısırma kuvvetinde 

anlamlı bir fark gözlenemezken, normal bireylerle karşılaştırıldıklarında (382,2 N) 

anlamlı bir fark saptanmıştır. 
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 Alkan ve ark. (2006) periodontal cerrahinin ısırma kuvveti, kontak alanı ve 

basıncına etkisi üzerine yaptıkları araştırmalarda, periodontitise sahip 10 birey ve 

periodontal problemi bulunmayan 10 kişiden oluşan kontrol grubunu incelemişlerdir. 

Operasyon öncesi ısırma kuvveti değerleri 334,5 N olarak belirlenirken, operasyondan 

12 hafta sonra 363,3 N olarak saptanmıştır. Kontrol grubundaki değer ise 442,3 N’dur. 

 

 Dişlerin kaybedilmesi ile birlikte ısırma kuvvetlerinde azalmalar olduğu birçok 

araştırıcı tarafından belirtilmiştir. Özellikle total dişsiz bireylerde bu oran dişli bireylere 

oranl %20-50 arasında düşük bulunmuştur (Fontjin-Tekamp ve ark. 1998; Van Kampen 

ve ark. 2002; Helkimo ve ark. 1977; Pareira-Cenci ve ark. 2007). 

 

 Fontijn-Tekamp ve ark. (1998) tarafından yapılan bir araştırmada mandibular 

implant destekli protezlerin ısırma kuvvetleri geleneksel protezlerle karşılaştırılmıştır. 

Erkeklerde implant destekli protez kullanan bireylerde ısırma kuvveti ortalama 231-235 

N, bayanlarda 146-148 N olarak saptanırken, konvansiyonel protez kullanan erkeklerde 

123 N, bayanlarda ise 100 N olarak belirlenmiştir. 

 

  2.8.6.4. Eklem Düzensizlikleri ve Isırma Kuvveti İlişkisi 

 

 Temporomandibuler eklem düzensizlikleri, eklem bölgesinde ağrı, TME sesleri, 

çiğneme kaslarında ağrılar ile karakterize olan bir hastalıktır. Isırma kuvvetlerinde TME 

düzensizliklerinde azalmalar görülmektedir (Yengin 2000; Fontijn-Tekamp ve ark. 

1998). 

 

 Sato ve ark. (1999) TME’de redüksiyonlu ve redüksiyonsuz anterior disk 

deplasmanına sahip olan hastalarda ısırma kuvvetlerini incelemişlerdir. Redüksiyonsuz 

disk deplasmanına sahip bireylerde ortalama ısırma değerleri 560 N ve oklüzal kontak 

alanı 12,4 mm2, redüksiyonlu disk deplasmanında 591,7 N ve 13,8 mm2  olarak 

belirlenirken herhangi bir TME disfonksiyonu olmayan bireylerde 740,2 N ve 17,2 mm2 

olarak belirlenmiştir. 
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 Pereira-Cenci ve ark. (2007) TME düzensizlikler ve ısırma kuvveti ilişkisini 

inceledikleri araştırmalarında, cinsiyetine göre ve TME şikayetleri olan ve olmayan 

hastalar olmak üzere 4 grup altında inceleme yapmışlardır. Maksimum ısırma kuvvetleri 

arasında kontrol grubu ve TME düzensizliğine sahip bireyler arasında anlamlı bir fark 

saptamamışlardır. 

 

 Alkan ve ark. (2008) bruksizm tedavisinin ısırma kuvvetleri üzerine etkisini 

inceledikleri bir araştırmalarında, trisiklik antidepresan tedavisi gören 5 hasta, oklüzal 

splint kullanan 5 hasta ve 10 kişilik bir kontrol grubunu karşılaştırmışlardır.  3 aylık 

tedavi sonucunda splint ve antidepresan kullanan hastaların ısırma kuvvetlerinde 

anlamlı bir artış saptanırken, kontrol grubunda herhangi bir değişiklik saptanmamıştır. 

Tedavi başlangıcı, 1 aylık kontrol ve üç aylık tedavi sürecinden sonra splint grubunun 

ısırma kuvveti ve oklüzal kontak alanının kontrol grubundan düşük olduğu 

belirlenmiştir. 

 

 Hotta ve ark. (2008) TME disfonksiyonuna sahip hastalarla, sağlıklı tam protez 

kullanan hastaların ısırma kuvvetlerini ölçtükleri çalışmalarında, 18 birey 

incelemişlerdir ve her iki grup arasında anlamlı bir fark saptamamışlardır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereç 

• Oklüzal analiz filmleri; Dental Prescale Type R 50H, Fuji Film Co., 

Tokyo, Japan 

• Oklüzal analiz film okuyucu; Occluzer, Dental Occlusion Pressuregraph 

FPD-703, Fuji Film Co., Tokyo Japan 

• Ölçü materyali (ilave silikon); Elite HD, Zhermack, Germany 

• Ölçü materyali (fonksiyonel); S.S. White Manufacturing, Glouchester, 

England 

• Ölçü materyali (termoplastik); Impression Compound, Kerr Corporation, 

Romulus, MI, USA 

• Ölçü materyali (hidrokolloid); Tropicalgin, Zhermack, Germany 

• Kaide materyali (light curing); Meto Acrylic, Light curing custom tray 

material, Cefu 

• Yapay diş (akrilik); Vitapan, Vita Zahnfabrick, Bad Sackingen, Germany 

• Yapay diş (porselen); Vita Lumin® Vacuum, Bad Sackingen, Germany 

• Artikülatör; Artex, Amann Girrbach AG, Koblach, Austria 

• Doku düzenleyici; Viscogell, Dentsply Limited, Weybridge, Surrey, 

England 

• Vakum press makinesi; Sta-vac vacuum system, Bufafalo Dental, Mfg, 

USA 

• Polikarboksilat simanı; Adhesor Carbofine, Spofa Dental AS, Prague, 

Czech Republic 
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3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Hasta Seçimi 

 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı Çene – Yüz Protezi Bilim Dalı’ na başvuran, fizyolojik ve psikolojik 

olarak konvansiyonel ve protetik işlemleri tolere edebilecek 49 – 64 yaşları arasında yaş 

ortalaması 55,93 +/- 4,169 olan, 56 birey dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylere 

protetik ihtiyaçlarına göre alt ya da üst çenesine 2,4,6 ve 8 implant uygulaması yapılmış 

ve hareketli ve sabit protezler uygulanmış ya da geleneksel total protezler uygulanarak 

protetik tedavileri bitirilmiştir. Kontrol grubuna alt ve üst çenede tam dişli 8 birey dahil 

edilmiştir. Bireyler yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilerek, kendilerinden tedaviyi kabul 

ettiklerini belirten yazılı onam alınmıştır. Çalışmaya dahil edilecek bireylerin seçimi 

yapılırken aşağıdaki kriterler göz önüne alınmıştır; 

 

• Hastalar 45 yaş altında ya da 65 yaş üstünde olmamalı 

• Alt ya da üst çene tam dişsiz kretlere sahip olmalı 

• İmplant uygulaması yapılacak bölgelerde yeterli kemik yüksekliği ve 

kalınlığına sahip olmalı (yükseklik 12mm, kalınlık 5mm) 

• İmplant cerrahi prosedürlerine kontrendike olacak herhangi bir sistemik 

sistemik rahatsızlık bulunmamalı 

• Protetik prosedürleri engelleyici sistemik bir rahatsızlığın bulunmaması 

(kardiyovasküler rahatsızlıklar, lökosit sistem rahatsızlıkları, 

koagülasyon bozuklukları, kontrol altında olmayan diyabet, iskelet 

sistemi rahatsızlıkları, romatolojik rahatsızlıklar, nörolojik ve psikiyatrik 

bozukluklar, mental yetersizlik) 

• Uygun maksillo-mandibular ilişkisi olmalı 

• Uyumsuz ve kötü ağız hijyeni olmamalı 
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• Periodontal rahatsılıkları bulunmamalı 

• Radyoterapi ve kemoterapi görmüş olmamalı 

• Alkol ve ilaç bağımlılığı bulunmamalı 

• Alt ve üst çenede klinik ve radyografik olarak herhangi bir patoloji 

bulunmamalı 

• Yüz deformitesi ve kassal bir hastalığı bulunmamalı 

• TME’ de herhangi bir disfonksiyonu olmamalı 

• Hastaların herhangi bir parafonksiyonel alışkanlığı bulunmamalıdır. 

 

Hastalar klinik olarak radyolojik, ağız dışı ve ağız içi muayeneleri yapılarak 

anamnezleri alındı. Ağız dışı değerlendirmelerde, yüz yüksekliği, dudak destekleri, alt 

ve üst çene ilişkileri incelendi. 

 

Ağız içi muayenede total dişsiz arklarda frenulumlar, kas bağlantıları, keratinize 

dişeti miktarları, torus varlığı, incelendi. İmplant uygulaması ve protetik tedavi için 

elverişsiz olan durumlar giderildi. Dişli bölgelerde çürük varlığı, periodontal cep 

ölçümleri, kanama indeksleri kontrol edildi ve gerekli görülen bölgelerde tedavi 

uygulamaları yapıldı. 

 

Radyografik muayenede dişli bölgelerde periapikal lezyon, periodontal defekt-

lezyon, diş çürüğü, gömük dişler, endodontik problemler incelendi ve gerekli bölgelerde 

tedavi uygulamaları yapıldı. Dişsiz bölgelerde üst çenede sinüs, burun tabanının 

konumu belirlendi ve kemik yükseklikleri incelendi. Alt çenede mental foramenler, 

mandibular sinir konumları belirlendi ve kemik yüksekliği ölçümleri yapıldı. 

 

Çalışmaya katılan implant uygulaması yapılmayan 16 birey, alt ve üst çene tam 

dişsiz ve alt ve üst çenesi tam dişli olarak 2 gruba ayrıldı. İmplant uygulaması yapılacak 

bireyler, sabit ve hareketli protez uygulamaları yapılamak üzere iki gruba ayrıldı. Sabit 
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ve hareketli protez seçimi yapılırken dudak destekleri, fizyolojik oluşumlar, okluzal 

dikey boyut göz önüne alındı.  

 

İmplant uygulaması yapılacak hareketli protez grubu, implant sayıları ve karşıt 

arkın durumuna göre protez sonrası ısırma kuvvetleri ölçümleri yapılmak üzere 3 gruba 

ayrıldı. Sabit protez grubu implant sayılarına göre protez sonrası ölçümleri yapılmak 

üzere 2 gruba ayrıldı.  Toplamda implant uygulaması yapılan 5 grup  ve yapılmayan 2 

grup oluşturuldu. 

 

1. grup HP1 (n=8); Alt ve üst çene total dişsiz hastalara, alt çene intraforaminal 

bölgeye 2 adet implant yerleştirildi. 

 

2. grup HP2 (n=8); Alt ve üst çene total dişsiz hastalara, alt çene intraforaminal 

bölgeye 4 adet implant yerleştirildi. 

 

3. grup HP3 (n=8);  Alt ya da üst çenesi tam dişsiz, karşıt arkta tam dişli ya da 

sabit protez kullanan hastalara, alt dişsiz çenede intraforaminal bölgeye, üst dişsiz 

çenede sinüsler arası bölgeye 4 adet implant yerleştirildi. 

 

4. grup SP1 (n=8); Alt ya da üst çenesi tam dişsiz, karşıt arkta tam dişli ya da 

sabit protez kullanan hastalara alt ya da üst dişsiz çeneye 6 adet implant yerleştirildi. 

 

5. grup SP2 (n=8); Alt ya da üst çenesi tam dişsiz, karşıt arkta tam dişli ya da 

sabit protez kullanan hastalara alt ya da üst dişsiz çeneye 8 adet implant yerleştirildi. 

 

Kontrol 1. grup HPk (n=8);  Alt ve üst çenesi tam dişsiz, konvansiyonel total 

protez uygulanacak hasta 
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Kontrol 2. grup SPk (n=8); Alt ve üst çenesi tam dişli bireyler. 

 

 Çalışmaya dahil edilen bireylerde kullanılan implantların en az 10mm 

uzunluğunda ve 4.0 mm çapında olmalarına dikkat edildi. Bu kriterlere uymayan 

hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  

 

3.2.2. Cerrahi Prosedür 

 

İmplant uygulanacak bölgeler klinik (Şekil 3-1) ve radyografik olarak implant 

uygulanması için incelendi. Radyografik incelemeler için 1.3 büyütmede panaromik 

röntgen filmleri çekildi. Filmler üzerinde alt ve üst çenedeki anatomik oluşumlar 

belirlenerek çizimler yapıldı. Protez üst yapısında kullanılacak desteklerin belirlenmesi 

için yapılan ağız içi muayene sonrasında, alt ve üst çeneden hidrokolloid ölçü maddesi 

ile alınan ölçülerden modeller elde edildi (Şekil 3-2). Elde edilen modellerden 

hazırlanan kaide plakları ve mum duvarlar ile oklüzal dikey boyut belirlendi (Şekil 3-3). 

Ağız içi muayeneden elde edilen veriler, radyografik bulgular ve yarı ayarlanabilen 

artikülatöre alınan modellerde (Şekil 3-4) interoklüzal mesafenin incelenmesinden 

sonra, implant destekli hareketli ya da sabit protez seçenekleri değerlendirildi.  

 

 

Şekil 3- 1: Klinik inceleme 
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Klinik kuron boyları 15 mm’ den az olan, radyografik ve klinik incelemelerde 

alveol kemiği kaybı az olan, dudak ve yanak desteğini kaybetmeyen hastalarda implant 

destekli sabit protezler uygulanmasına karar verildi. Sabit protez seçeneği 

değerlendirilirken; 

 

• Hastalar tarafından daha çok kabul edilebilir olması 

• Daha uzun ömürlü olması ve tamire daha az ihtiyaç duyması 

(Ataşmanların ya da tutucuların değişmesi) 

• Fizyolojik olarak doğal dişlere daha çok benzemesi 

• Estetik özellikleri 

• Isırma kuvveti ve çiğneme etkinliğinin yüksek olması 

• Posterior bölgelerde kemik rezorpsiyonunu önlemesi 

gibi avantajları göz önüne alındı. 

 

 

Şekil 3- 2: Hidrokolloid ölçü materyali ile alınan ölçü 
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Şekil 3- 3: Okluzal dikey boyutun belirlenmesi 

 

Tedavi prosedürü ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıldıktan sonra tedaviyi 

kabul eden hastalar ekonomik durumlarına göre 6 veya 8 implant uygulaması 

seçeneğine karar verildi.  

 

 

Şekil 3- 4: Artikülatörde modelin görüntüsü 

 

Klinik kuron boyları 15mm ve daha fazla olan, sabit protez uygulaması için ileri 

cerrahi prosedür gerektiren ( sinüs yükseltme, kemik greft operasyonları ), diş ve alveol 

kemiği kaybı nedeniyle yüz ve dudak formlarında deformasyon olan hastalarda implant 



 76 

destekli hareketli protez planlaması uygun görüldü. Hareketli protez seçeneği 

değerlendirilirken; 

• Daha az implant gerektirmesi ve ekonomik olması 

• Planlama, uygulamasının kolay olması ve daha az spesifik yerleşim 

gerektirmesi 

• Dudak desteğinin akrilik kaide ile sağlanabilmesi 

• İmplantlarla birlikte yumuşak doku desteği sağlanması 

• Hijyeninin sağlanmasının kolay olması 

• Stresleri serbestleyen ataşmanlar ve ara parçalar kullanılması 

• Tamirinin kolay olması 

gibi avantajları da göz önüne alındı. 

 

Tedavi prosedürü ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıldıktan sonra tedaviyi 

kabul eden hastalar ekonomik durumlarına göre foramenler arası bölgeye 2 veya 4 

implant uygulaması seçeneğine karar verildi.  

 

Yarı ayaralanabilen artikülatörlerde elde edilen okluzal ilişkilere uygun olarak 

modellerde diş dizimi yapıldı (Şekil 3-5). 2 implant uygulaması yapılacak hastalarda 

rotasyon eksenleri ve posterior bölgede çiğneme kuvvetlerinin implantlar üzerinde 

meydana çıkaracağı stresler düşünülerek, implantların lateral ve kanin dişi arasındaki 

bölgeye yerleştirilmesine karar verildi (Şekil 3-6). İmplant uygulaması yapılacak olan 

model diş dizimi ile birlikte implant lokasyonlarının belirlenmesi ve cerrahi şablonun 

hazırlanması için vakum pres makinesine yerleştirilerek dişli şablon elde edildi (Şekil 3-

7). Operasyon esnasında implant lokasyonunun görülebirliği açısından şablon şeffaf 

olarak hazırlandı. Operasyon öncesi (Şekil 3-8) ve operasyon esnasında (Şekil3-9) 

uygulama yapılacak bölgeler şablon yardımıyla kontrol edildi. İmplantlar orta hattan 

eşit mesafede, birbirlerine parelel, okluzal düzleme dik olacak şekilde, aynı zamanda 

implantların aynı okluzal yükseklikte konumlandırılmalarına dikkat edildi (Şekil 3-10). 
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Şekil 3- 5: Dişli prova 

 

4 implant uygulaması planlanan hastalarda rotasyon eksenleri, implantlara gelen 

yükler, ataşman dişi ve erkek parçalarının çalışabilmesi için yeterli mesafeler göz önüne 

alınarak, implantlar orta hattan eşit mesafede olacak şekilde, lateral – kanin dişler arası 

ve birinci küçük azı dişine denk gelen bölgelere yapılması planlandı. Aynı cerrahi 

öncesi şablon prosedürleri bu grup içinde uygulandı. 

 

 

Şekil 3- 6: İmplant lokalizasyonlarının belirlenmesi 
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Şekil 3- 7: Dişli Şablon 

 

 

Şekil 3- 8: Şablonun operasyon öncesinde kontrol edilmesi 
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Şekil 3- 9: Operasyon esnasında şablonun kontrol edilmesi 

 

 

Şekil 3- 10: Uygulama sonrası  

 

6 implant uygulaması planlanan hastalarda kısaltılmış dental ark şeklinde protez 

planlaması yapıldı. İmplantlar dişsiz arkta orta hattan eşit mesafede simetrik ve eşit 

mesafede olacak şekilde, 2 implant kanin, 2 implant birinci ya da ikinci küçük azı, 2 

implant da birinci büyük azı dişi bölgesine yerleştirilmesine karar verildi. Kanin bölgesi 

implantlara gelecek okluzal kuvvetleri dengelemesi açısında önemli olduğundan 

seçilirken, birinci büyük azı bölgesi kısaltılmış dental arktaki en distal bölge olduğu için 

seçilmiştir. Kesici dişler bölgesi kemik genişliği yetersiz olabileceği ve protez sonrası 
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estetik sıkıntılar oluşturabileceği için tercih edilmemiştir. Aynı cerrahi öncesi şablon 

prosedürleri bu grup içinde uygulandı. 

 

8 implant uygulaması planlanan hastalarda sabit protezlerin parçalı olarak 

hazırlanabilmesi ve kesiciler bölgesinde yaşanabilecek problemlerin ortadan 

kaldırılması için, kanin, birinci küçük azı, ikinci küçük azı ve ikinci büyük azı 

bölgelerine orta hattan itibaren eşit mesafe ve simetrik olacak şekilde 2’şer implant 

uygulaması planlanmıştır. Aynı cerrahi öncesi şablon prosedürleri bu grup içinde 

uygulandı. 

 

Cerrahi operasyonlar sonrasında postoperatif ödemi engellemesi için 4 saat 

boyunca ameliyat bölgesine ağız dışı bölgeden aralıklı olarak buz uygulamaları ve 

%0.2’lik klorheksidin glukonat içeren gargarayı günde 3 – 5 kez uygulamaları önerildi. 

Operasyondan 1 hafta sonra hastaların dikişleri alındı.  

 

Osseointegrasyonun tamamlanmasından sonra implantların üzerini örten 

mukoza cerrahi operasyonla kaldırılarak iyileşme vidaları, dişeti şekillendirici parçalarla 

değiştirilerek 2 – 3 hafta boyunca doku iyileşmesi beklendi. 

 

3.2.3. Protetik Prosedür 

 

Cerrahi işlemler sonrasında implant bölgesindeki dikişlerin alınması için bir 

hafta boyunca beklendi. Yarı ayarlanabilen artikülatörde oklüzal kayıtları alınan ve diş 

dizimleri yapılan modeller muflaya alınarak protez bitimleri yapıldı. Hazırlanan 

protezler dikişlerin alınmasından sonra ağız içinde kontrol edildi. Operasyon bölgesinde 

basınç alanları tespit edilerek protezde relief yapıldı. Kenar sınırları kontrol edilip 

düzenlendikten sonra implantların üzerine gelen kuvvetleri azaltmak amacıyla doku 

düzenleyici uygulanarak ( Visco – gel, Dentsply, DeTrey, Gmbh, Germany), hastalara 

yeni protezleri geçici olarak kullanılmak üzere teslim edildi.  
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İmplantların osseointegrasyonlarının tamamlanması için klasik protokol takip 

edilerek alt çenede üç ay, üst çenede dört ay beklendi. Bu süreç içinde uygulanan doku 

düzenleyici periodik olarak her onbeş günde bir kez tekrar yenilenerek doku iyileşmesi 

takip edildi. Osseointegrasyon zamanının tamamlanması ile birlikte panaromik 

röntgenler alınarak implantların kemik ilişkileri incelendi ve diş eti şekillendiriciler 

yerleştirildi. Doku iyileşmesi için 2 – 3 hafta beklendi. 

 

Hareketli protez grupları için hidrokolloid ölçü maddesi kullanılarak, bireysel 

ölçü kaşıklarının hazırlanması için ölçüler alındı. Hazırlanan ölçü kaşıklarının sınırları 

ağız içinde incelenerek gerekli görülen yerlerde düzenlemeler yapıldı. Protez kenar 

sınırlarının belirlenmesi için kerr ölçü maddesi kullanıldı. Ölçü kaşığında implantların 

olduğu lokasyona denk gelen bölgeler açık olarak hazırlandı. Açık ölçü parçaları 

implantlara bağlandıktan sonra kenar sınırları belirlenen kaşık tekrar ağız içinde kontrol 

edildi. İmplantların ve yumuşak dokuların ölçülerinin alınması için kaşığın içine 

çinkooksit-öjenol ölçü maddesi yerleştirildi ve nihai ölçüler elde edildi. Daha sonra 

ölçüde kalan açık ölçü parçaları implant analoglarıyla birleştirildi ve sert alçı 

kullanılarak alt ve – veya üst çene modelleri elde edildi. 

 

Elde edilen model üzerinde protezde kalan matrikslerin kaidede meydana 

getirebileceği streslerin protez kırılmalarına yol açmamaları için, metal iskelet 

dökümleri gerçekleştirildi. Kaide plakları ve mum duvarlar metal iskelete eklendi. 

Bilinen yöntemlerle oklüzal dikey boyut ve sentrik ilişki belirlendi. Dikey boyut ve 

oklüzyon düzlemi belirlendikten sonra diş dizimini takiben yapılan dişli prova 

esnasında estetik ve fonasyon açısından değerlendirmeler yapıldı. Tüm düzeltmelerin 

yapılmasından sonra protezler muflaya alınarak, bitimleri yapıldı. Bitirilen protezler cila 

işlemleri yapıldıktan sonra hastaya uygulandı. Ataşmanların patriks ve matriks ilişkileri 

kontrol edildi. Uygulanan protezde, sentrik ilişkide oklüzal düzenlemeler yapıldıktan 

sonra, lateral ve protruziv hareketlerde bilateral balanslı oklüzyon  kontrol edildi. 

Hastalara ağız hijyeni ve implant çevresi dokuların temizliği ile ilgili gerekli bilgier 

verildi. Yumuşak dokuda rahatsızlığa sebep olan bölgeler düzenlendikten sonra 

hastalara protezleri kullanmak üzere teslim edildi. 
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Sabit protez grupları için osseointegrasyon zamanının tamamlanması ile birlikte 

panaromik röntgenler alınarak implantların kemik ilişkileri incelendi ve diş eti 

şekillendiriciler yerleştirildi (Şekil 3-11). Doku iyileşmesi için 2 – 3 hafta beklendi. 

Dikey boyut ve oklüzal ilişkilerin belirlenmesinde kullanılacak kaide plakları için, 

hidrokolloid ölçü materyali kullanılarak ölçüler alındı. Hazırlanan modellere kaide 

plakları ve mum duvarlar uygulandı. Bilinen yöntemlerle okluzal dikey boyut, orta hat 

ve sentrik ilişki belirlendi. Dikey boyut ve oklüzyon düzlemi belirlendikten sonra 

implant ölçü aşamasına geçildi. 

 

 

Şekil 3- 11:  Dişeti şekillendiricileri yerleştirilen sağlıklı mukoza 

 

Kapalı transfer parçaları için prefabrik metal kaşıklar kullanılarak ilave tipi 

silikon materyali ile implantların ölçüleri alındı. Kapalı transfer parçaları implant 

analogları ile birleştirildikten sonra, ölçü içine yerleştirildiler. Açık transfer parçaları 

(Şekil 3-12) için özel bireysel kaşıklar hazırlandı ve ağız inde uyumu kontrol edildikten 

sonra (Şekil 3-13) ölçüler alındı. Açık transfer parçaları ölçü içinde analogları ile 

birleştirildi (Şekil 3-14). Elde edilen ölçülerden sert alçı kullanılarak nihai modeller elde 

edildi. Modellerde daha önceden hazırlanan dikey boyut ve sentrik ilişki kaydı 

kullanılarak implant desteklerinin seçimi işlemi tamamlandı.  
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Şekil 3- 12: Açık ölçü parçalarının in-vivo görünümü 

 

 

Şekil 3- 13: Bireysel ölçü kaşığının uyumunun kontrolü 

 

Gerekli olan destek freze işlemleri tamamlandıktan sonra (Şekil 3-15) sırasıyla; 

mum modelaj, döküm, tesviye işlemleri gerçekleştirildi ve metal alt yapılar elde edildi. 

Metal alt yapılar ağız içinde provası yapıldı (Şekil 3-16). Orta hat, sentrik ilişki dikey 

boyut ve fonasyon kontrol edildi. Tekrar mum kapanış kaydı alınarak porselen üst 

yapılar elde edildi.  
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Şekil 3- 14: İlave tipi silikon ile elde edilen ölçü 

 

 

Şekil 3- 15: Freze işlemi tamamlanan destekler 

 

Dişli prova seansında sentrik ilişkide gerekli aşındırmalar yapıldı ve düzenli 

sentrik kontaklar elde edildi. Proteze gelen kuvvetlerin dengelenmesi açısından kaninler 

bölgesine yerleştirilen implantlarda, lateral hareketler sırasında kanin koruyuculu 

okluzyon sağlandı. Protruziv hareket esnasında anterior grup fonksiyon ve posterior 
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diskluzyon sağlandı. Estetik ve fonetik değerlendirmeler tekrar yapıldıktan sonra 

dişlerin cilalanması işlemine geçildi.  

 

 

Şekil 3- 16: Metal altyapı 

 

İmplant destekleri farklı implant sistemlerine göre 30 – 35N’ luk kilitlerle 

torklandı (Şekil 3-17). Bitimi yapılan dişler polikarboksilat simanı kullanılarak implant 

destekleri üzerine simante edildi ve sentrik ilişkide sertleşmesi sağlandı (Şekil 3-18). 

Taşan simanlar temizlendikten sonra hastalara arayüz fırçası, gövde altı diş ipi, ve ağız 

bakımı anlatıldı. 
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Şekil 3- 17: Desteklerin ağız içi görüntüsü 

 

 

Şekil 3- 18: Simantasyon sonrası in-vivo görünüm 

 

3.2.4 Protetik Takip 

 

Hareketli protezlerin bitirilmesinden sonra 2. gün, 1. hafta ve 1. ayda protezin 

kontrol edilmesi amacıyla hastalar geri çağırıldı. Klinik olarak implant ve çevresi 

dokularda, plak indeksi, dişeti cebi derinliği ve mobilite indeksi ölçümleri yapıldı. 
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Yetersiz ağız hijyeni saptanan hastalarda tekrar ağız bakımı anlatıldı. Birinci ayın 

sonunda çekilen panoromik röntgenle implant ve çevre dokuları kontrol edildi. 

 

Hareketli protezlerin kullanımına bağlı olarak dokularda meydana gelen 

vuruklar giderildi. Protezlerin uzun sınırları kontrol edildi. Sentrik ilişkideki okluzal 

kontaklar artikulasyon kağıdı ile tekrar kontrol edildi ve varsa erken temaslar giderildi. 

Lateral ve protrusiv hareketlerde bilateral balanslı okluzyon kontrol edildi. 

 

Sabit protezlerin bitirilmesinden sonra 1. ayda hastalar radyografik ve klinik 

kontrollerin yapılması için tekrar geri çağırıldı. Klinik olarak implant ve çevresi 

dokularda, plak indeksi, dişeti cebi derinliği ve mobilite indeksi ölçümleri yapıldı. 

Yetersiz ağız hijyeni saptanan hastalarda tekrar ağız bakımı anlatıldı. Birinci ayın 

sonunda çekilen panoromik röntgenle implant ve çevre dokuları kontrol edildi. 

 

3.2.5. Isırma kuvveti, Isırma basıncı, Oklüzal kontak alanı ölçümleri 

 

Protetik kontrollerin bitirilmesinden sonra (1.ayda) hastaların oklüzal kontak 

alanları, ısırma kuvveti ve basıncının ölçülmesi işlemine geçildi. Klinik olarak 

hastaların ağız içi kontrolleri tekrar yapıldı. Hataların ölçümleri yapılmadan önce 

artikülasyon kağıdı ile sentrik temaslar tekrar incelendi.  

 

Oklüzal analizlerin yapılması için oklüzal analiz filmleri (Şekil 3-19) (Dental 

Prescale Type R 50H, Fuji Film Co., Tokyo, Japan) kullanıldı. Dişhekimliğinde oklüzal 

kuvvetlerin ölçülmesi amacıyla kalınlığı ve esnekliği ayarlanan sensör, sanayide 

kullanılan Prescale materyalinden türetilmiştir. Film tabakasının ısırılması ile birlikte, 

içeriğindeki mikrokapsüller kırılarak renkli granül salınımı yaparlar. Oklüzal kontaklar 

renk açığa çıkaran kimyasal bir reaksiyon sayesinde saptanabilir.  
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Şekil 3- 19: Dental prescale 

 

Ölçümlerin yapılabilmesi için iki çeşit hassas film mevcuttur. Tip R (97µm)  ve 

Tip W (800µm). Tip R ısırma kuvvetinin, temas alanının ve ortalama basıncın hassas 

bir şekilde ölçümünde kullanılır. Tip W ise dişin dış yüzeylerinin ve oklüzal kontak 

mevkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Tip R filminin her iki yüzeyinin mum tabakası 

ile birleştirilmiştir. Her iki tip filmin de 30H ve 50H olmak üzere iki alt kategorisi 

bulunmaktadır. 30H film 30 ila 130 kgf/cm2, 50H film ise 50 ila 1200 kgf/cm2 

arasındaki ölçümleri yapabilirler. Çalışmamızda oklüzal analizlerin yapılmasında daha 

ince olması ve hassas sonuçlar verebilmesinden dolayı Type R oklüzal analiz filmi 

kullanılmıştır. Ayrıca posterior bölgelerdeki okluzal kuvvetlerin daha net 

saptanabilmesi için 50H alt kategori tercih edilmiştir. 

 

Hastalarda ölçümler yapılmadan önce birkaç kez interkuspal pozisyonda 

ısırmaları istendi. Doğru konumda ısırma sağlanana kadar bu prosedür tekrar edildi. 

Daha sonra hastalara artikülasyon kağıdı bu pozisyonda tekrar ısırtılarak kontrol edildi.  
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Analiz filmleri ağız içine yerleştirilmeden önce hastalar dik olarak oturtuldu. 

Daha sonra oklüzal analiz filmleri ağızdaki tüm dişleri içine alacak şekilde dişlerin 

üzerine yerleştirildi. Yanlış ısırma kuvveti sonuçları alınmaması için hastalardan 

ağızlarını yavaşça kapatarak, kapattıktan sonra filmleri tüm güçleri ile 5 sn. boyunca 

ısırmaları istendi. 

 

Oklüzal analiz filmleri ağız içinden çıkarıldıktan sonra (Şekil 3-20) yüzeyleri 

incelendi. Isırma esnasında lateral hareketler film yüzeyinde çizgisel izler oluşturmuşsa, 

aynı prosedürler tekrarlanarak yeni ölçümler kaydedildi. Ani olarak çene kapanması ya 

da çene açma kapama hareketi yapılan filmler yanlış sonuçlar elde edileceği için 

çalışmaya dahil edilmedi ve ölçüm prosedürleri tekrar edildi. 

 

 

 Şekil 3- 20:  Oklüzal veriler kaydedilen Dental Prescale 

 

Oklüzal kayıtları alınan filmler, oklüzal analiz film okuyucu ( Occluzer, Dental 

Occlusion Pressuregraph FPD-703, Fuji Film Co., Tokyo Japan )’ ya yerleştirilerek, 
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uygulanan basıncın şiddetine göre, farklı renk yoğunluk ve keskinlikteki formlar 

tarandı. Yapılan taramalar sonucunda ısırma kuvveti, basıncı ve okluzal kontak alanları 

ölçümleri elde edildi. 

 

 

3.2.6 İstatistiksel Analizler 

 

Bu çalışmada istatistiksel analizler, NCSS 2007 (NCSS Statistical & Power 

Analysis Software Utah, USA) paket programı ile yapılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, 

ortanca, kartiller arası değişim aralığı (IQR)) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda 

Kruskal Wallis testi alt grup  karşılaştırmalarında  Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, ikili 

grupların karşılaştırmasında Mann-Whitney-U testi  , nitel verilerin  karşılaştırmalarında  

ki-kare testi, değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini belirlemede Pearson korelasyon testi 

kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmamıza dahil edilen bireyler 7 grup olarak incelenmiştir. İlk 4 grup 

hareketli protezler (HP), sonraki 3 grup sabit protezler (SP) kullanan bireylerden 

oluşmaktadır. 4. ve 7. grup kontrol grubu olarak çalışmamıza dahil edilmiştir. Bu 

gruplar aşağıdaki gibi sınıflandırılmışlardır: 

 

1. Grup (HP1): 2 implant destekli total protez – karşıt arkta total protez 

2. Grup (HP2): 4 implant destekli total protez – karşıt arkta total protez 

3. Grup (HP3): 4 implant destekli total protez – karşıt arkta sabit diş dizisi 

4. Grup (HPk): Alt ve üst çenede total protez 

5. Grup (SP1): 6 implant destekli sabit protez – karşıt arkta sabit diş dizisi 

6. Grup (SP2): 8 implant destekli sabit protez – karşıt arkta sabit diş dizisi 

7. Grup (SPk): Alt ve üst çenede sabit diş dizisi 

bulunan bireylerden oluşmaktadır. 

 

Çalızmamızda elde edilen verilerin değerlendirmesi, temas sayısı, toplam temas 

alanı (mm2), toplam basınç/temas sayısı (MPa), ısırma kuvveti (N), kullanılan protez 

çeşidi, yaş ve cinsiyetlerine göre yapılmıştır. Tüm gruplardan elde edilen yaş, temas 

sayısı, toplam temas alanı, toplam basınç/temas sayısı, ısırma kuvvetlerinin ortalama, 

standart deviasyon, mediyan, maksimum ve minumum değerleri Tablo 4-1’ de 

verilmiştir. 
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Tablo 4- 1: Çalışma gruplarının, ortalama, standart deviasyon, mediyan, minumum ve 
maksimum değerleri 

   YAŞ 
Temas 
Sayısı 

Toplam 
Temas Alanı 

(mm2) 

Toplam 
Basınç/Temas 

Sayısı                                     
(Ortalama 

Basınç MPa) 

Isırma 
Kuvveti 

(N) 
HP1 Ortalama 55,75 21,62 10,5875 45,6500 416,288 
  Std.Deviasyon 3,955 8,450 3,61174 2,51777 137,1722 
  Mediyan 55,00 19,50 11,7300 44,8450 428,600 
  Minimum 50 13 6,12 42,80 210,6 
  Maksimum 61 38 16,46 50,21 618,9 
HP2 Ortalama 56,13 26,63 18,1263 42,6663 598,913 
  Std.Deviasyon 4,734 7,405 9,68009 5,07827 259,0612 
  Mediyan 56,50 24,50 16,2600 43,9100 623,900 
  Minimum 50 18 6,97 34,42 309,2 
  Maksimum 64 42 34,88 48,03 923,3 
HP3 Ortalama 56,75 25,62 18,3375 41,8875 626,412 
  Std.Deviasyon 4,027 12,501 11,61290 5,23244 367,8859 
  Mediyan 55,50 22,50 13,0850 40,3800 478,050 
  Minimum 52 9 9,35 38,26 268,7 
  Maksimum 62 42 39,38 54,37 1304,2 
HPk Ortalama 56,38 20,38 5,4987 47,1275 254,850 
  Std.Deviasyon 4,438 6,413 2,12747 7,99973 116,3871 
  Mediyan 55,50 19,50 4,9900 48,3600 211,500 
  Minimum 51 12 3,32 31,21 154,2 
  Maksimum 63 34 9,76 56,06 492,2 
SP1 Ortalama 56,25 19,13 16,4413 50,6488 516,575 
  Std.Deviasyon 4,713 3,091 13,78032 6,48920 85,5775 
  Mediyan 56,50 20,00 11,8050 52,1850 506,950 
  Minimum 49 15 8,92 41,56 409,8 
  Maksimum 62 23 50,04 59,55 645,1 
SP2 Ortalama 55,13 30,75 20,9850 44,0450 841,238 
  Std.Deviasyon 4,970 22,076 10,92722 5,82463 332,7136 
  Mediyan 56,00 17,00 16,4100 43,1000 711,650 
  Minimum 49 13 9,79 37,30 552,6 
  Maksimum 62 63 43,43 56,88 1546,6 
SPk Ortalama 55,13 27,38 18,9688 42,9538 685,238 
  Std.Deviasyon 3,603 12,305 7,41061 5,21373 167,2554 
  Mediyan 55,00 21,50 17,3550 40,8000 640,350 
  Minimum 49 15 9,68 37,38 500,7 
  Maksimum 61 45 31,61 53,06 953,2 
Total Ortalama 55,93 24,50 15,5636 44,9970 562,788 
  Std.Deviasyon 4,169 11,803 10,20616 6,09586 282,7179 
  Mediyan 55,50 20,50 12,5100 44,1700 525,650 
  Minimum 49 9 3,32 31,21 154,2 
  Maksimum 64 63 50,04 59,55 1546,6 
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 Temas sayısı ortalamaları tüm gruplar arasında (Tablo 4-2, Şekil 4-1), hareketli 

protez grupları arasında (Tablo 4-3) ve sabit protez grupları arasında (Tablo 4-4) 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir.  

 

Tablo 4- 2: Tüm grupların ortalama temas sayısıları 

Temas Sayısı 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 

HP1 21,62±8,45 19,5 (15-26,75) 

HP2 27,86±7,06 25 (23-32) 

HP3 25,62±12,5 22,5 (16-38,75) 

HPk 20,38±6,41 19,5 (17-22,5) 

SP1 19,13±3,09 20 (15,5-21,75) 

SP2 30,75±22,08 17 (14,25-57,25) 

SPk 27,38±12,31 21,5 (17,5-41,5) 

KW 5,91 

P 0,433 

 

 

Şekil 4- 1: Tüm grupların ortalama temas sayısı grafiği 
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Tablo 4- 3: Hareketli protez gruplarının ortalama temas sayıları 

Temas Sayısı 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 

HP1 21,62±8,45 19,5 (15-26,75) 

HP2 27,86±7,06 25 (23-32) 

HP3 25,62±12,5 22,5 (16-38,75) 

HPk 20,38±6,41 19,5 (17-22,5) 

KW 4,38 

P 0,223 

 

Tablo 4- 4: Sabit protez gruplarının ortalama temas sayısıları 

Temas Sayısı 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 

SP1 19,13±3,09 20 (15,5-21,75) 

SP2 30,75±22,08 17 (14,25-57,25) 

SPk 27,38±12,31 21,5 (17,5-41,5) 

KW 0,74 

P 0,691 

 

 Toplam temas alanı ortalamaları, tüm gruplar arasında (Tablo 4-5, Şekil 4-2), 

hareketli protez grupları arasında (Tablo 4-7) ve sabit protez grupları arasında (Tablo 4-

9) incelendiğinde, tüm gruplar ve hareketli protez grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmiştir. Tüm gruplar (Tablo 4-6) ve hareketli protez (tablo 4-8) 

alt grupları arasında istatistiksel farklılığı incelemek için Dunn’s çoklu karşılaştırma 

testi uygulanmıştır.  
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Tablo 4- 5: Tüm grupların toplam temas alanı ortalama değerleri 

Toplam Temas Alanı (mm2) 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 
HP1 10,59±3,61 11,73 (6,56-12,41) 
HP2 18,58±10,37 17,54 (7,6-27,52) 
HP3 18,34±11,61 13,085 (9,88-29,45) 
HPk 5,5±2,13 4,99 (3,96-6,88) 
SP1 16,44±13,78 11,805 (9,52-15,47) 
SP2 20,99±10,93 16,41 (13,5-27,63) 
SPk 18,97±7,41 17,355 (14,17-25,97) 
KW 24,53 
P 0,0001 

 

Tablo 4- 6: Tüm gruplarda temas alanı Dunn’s çoklu karşılaştırma testi 

Dunn’s Çoklu  
Karşılaştırma Testi 

Toplam Temas 
Alanı (mm2) 

  HP1 / HP2 0,659 
  HP1 / HP3 0,655 
  HP1 / HPk 0,931 
  HP1 / SP1 0,874 
  HP1 / SP2 0,311 
  HP1 / SPk 0,568 
  HP2 / HP3 0,998 
  HP2 / HPk 0,045 
  HP2 / SP1 0,999 
  HP2 / SP2 0,999 
  HP2 / SPk 0,998 
  HP3 / HPk 0,024 
  HP3 / SP1 0,998 
  HP3 / SP2 0,998 
  HP3/ SPk 0,998 
  HPk / SP1 0,255 
  HPk / SP2 0,002 
  HPk / SPk 0,01 
  SP1 / SP2 0,959 
  SP1 / SPk 0,998 
  SP2 / SPk 0,999 

 

Yapılan alt grup incelemelerinde, HPk grubunun toplam temas alanı, HP2, 

HP3,SP2 ve SPk ‘ dan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,045, 

p=0,002), diğer gruplarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 
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Şekil 4- 2: Tüm grupların toplam temas alanı ortalama grafiği 

 

Tablo 4- 7: Hareketli protez gruplarının toplam temas alanı ortalama değerleri 

Toplam Temas Alanı (mm2) 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 
HP1 10,59±3,61 11,73 (6,56-12,41) 
HP2 18,58±10,37 17,54 (7,6-27,52) 
HP3 18,34±11,61 13,085 (9,88-29,45) 
HPk 5,5±2,13 4,99 (3,96-6,88) 
KW 15,85 
p 0,001 

 

Tablo 4- 8: Hareketli protez toplam temas alanı Dunn’s çoklu karşılaştırma testi 

Dunn's Çoklu  
Karşılaştırma Testi 

Toplam Temas 
Alanı (mm2) 

  HP1 / HP2 0,236 
  HP1 / HP3 0,233 
  HP1 / HPk 0,584 
  HP2 / HP3 0,999 
  HP2 / HPk 0,018 
  HP3 / HPk 0,016 
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 Yapılan alt grup incelemelerinde toplam temas alanı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,001).  HPk’nın toplam temas alanı 

HP2, HP3’ den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,018, 

p=0,016), diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05). 

 

Tablo 4- 9: Sabit protez gruplarının toplam temas alanı ortalama değerleri 

Toplam Temas Alanı (mm2) 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 
SP1 16,44±13,78 11,805 (9,52-15,47) 
SP2 20,99±10,93 16,41 (13,5-27,63) 
SPk 18,97±7,41 17,355 (14,17-25,97) 
KW 4,09 
p 0,130 

 

SP1, SP2 ve SPk’ nın toplam temas alanı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. 

 

Toplam basınç/temas sayısı ortalamaları, tüm gruplar arasında (Tablo 4-10, 

Şekil 4-3), hareketli protez grupları arasında (Tablo 4-12) ve sabit protez grupları 

arasında (Tablo 4-13) incelendiğinde, tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gözlenmiştir. Tüm grupların alt grupları arasında istatistiksel farklılığı 

incelemek için Dunn’s çoklu karşılaştırma testi (Tablo 4-11) uygulanmıştır.  
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Tablo 4- 10: Tüm grupların toplam basınç/temas sayısı ortalama değerleri 

Toplam Basınç/Temas Sayısı  
(Ortalama Basınç MPa) 

 Ort±SS Mediyan (IQR) 
HP1 45,65±2,52 44,845 (43,8-47,78) 
HP2 43,66±4,57 44,89 (42,39-47,18) 
HP3 41,89±5,23 40,38 (38,84-42,09) 
HPk 47,13±8 48,36 (42,83-54,29) 
SP1 50,65±6,49 52,185 (44,05-55,64) 
SP2 44,05±5,82 43,1 (40,37-45,38) 
SPk 42,95±5,21 40,8 (39,28-46,71) 
KW 14,00 
p 0,03 

 

Tablo 4- 11: Tüm gruplarda ortalama basınç Dunn’s çoklu karşılaştırma testi 

Dunn's Çoklu  
Karşılaştırma Testi 

Toplam Basınç/Temas Sayısı 
(Ortalama Basınç MPa) 

  HP1 / HP2 0,993 
  HP1 / HP3 0,833 
  HP1 / HPk 0,998 
  HP1 / SP1 0,574 
  HP1 / SP2 0,997 
  HP1 / SPk 0,961 
  HP2 / HP3 0,996 
  HP2 / HPk 0,896 
  HP2 / SP1 0,225 
  HP2 / SP2 0,998 
  HP2 / SPk 0,998 
  HP3 / HPk 0,519 
  HP3 / SP1 0,047 
  HP3 / SP2 0,987 
  HP3/ SPk 0,998 
  HPk / SP1 0,872 
  HPk / SP2 0,928 
  HPk / SPk 0,756 
  SP1 / SP2 0,248 
  SP1 / SPk 0,114 
  SP2 / SPk 0,998 

 

Tüm grupların toplam basınç/temas sayısı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). HP3’ ün toplam basınç/temas sayısı 
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SP1’ den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,047), diğer gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

 

Şekil 4- 3: Tüm grupların toplam basınç/temas sayısı ortalama grafiği 

 

Tablo 4- 12: Hareketli protez gruplarının toplam basınç/temas sayısı ortalama değerleri 

Toplam Basınç/Temas Sayısı 
(Ortalama Basınç MPa) 

 Ort±SS Mediyan (IQR) 
HP1 45,65±2,52 44,845 (43,8-47,78) 
HP2 43,66±4,57 44,89 (42,39-47,18) 
HP3 41,89±5,23 40,38 (38,84-42,09) 
HPk 47,13±8 48,36 (42,83-54,29) 
KW 7,62 
p 0,054 

 

Tablo 4- 13: Sabit protez gruplarının toplam basınç/temas sayısı ortalama değerleri 

Toplam Basınç/Temas Sayısı 
(Ortalama Basınç MPa) 

 Ort±SS Mediyan (IQR) 
SP1 50,65±6,49 52,185 (44,05-55,64) 
SP2 44,05±5,82 43,1 (40,37-45,38) 
SPk 42,95±5,21 40,8 (39,28-46,71) 
KW 5,60 
p 0,061 
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 Isırma kuvveti ortalamaları tüm gruplar (Tablo 4-14, Şekil 4-4), hareketli protez 

(Tablo 4-16) ve sabit protez grupları arasında (Tablo 4-18) incelendiğinde istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir. Tüm gruplar (Tablo 4-15), hareketli protez (Tablo 

4-17), sabit protez(Tablo 4-19) alt grupları arasında istatistiksel farklılığı incelemek için 

Dunn’s çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.  

 

 

Tablo 4- 14: Tüm grupların ısırma kuvveti ortalama değerleri 

Isırma Kuvveti (N) 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 
HP1 416,29±137,17 428,6 (294,4-532,1) 
HP2 640,3±249,62 746,8 (335,5-860,5) 
HP3 626,41±367,89 478,05 (382,53-960,05) 
HPk 254,85±116,39 211,5 (179,23-336,43) 
SP1 516,58±85,58 506,95 (443,38-605,28) 
SP2 841,24±332,71 711,65 (638,6-1041,15) 
SPk 685,24±167,26 640,35 (557,88-865,05) 
KW 27,87 
p 0,0001 

 

Tüm grupların ısırma kuvveti ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). 

 

 

Şekil 4- 4: Tüm grupların ısırma kuvveti ortalama grafiği 
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Tablo 4- 15: Tüm gruplarda ısırma kuvveti Dunn’s çoklu karşılaştırma testi 

Dunn's Çoklu  
Karşılaştırma Testi 

Isırma 
Kuvveti (N) 

  HP1 / HP2 0,509 
  HP1 / HP3 0,544 
  HP1 / HPk 0,802 
  HP1 / SP1 0,976 
  HP1 / SP2 0,01 
  HP1 / SPk 0,254 
  HP2 / HP3 0,998 
  HP2 / HPk 0,035 
  HP2 / SP1 0,944 
  HP2 / SP2 0,634 
  HP2 / SPk 0,998 
  HP3 / HPk 0,036 
  HP3 / SP1 0,962 
  HP3 / SP2 0,518 
  HP3/ SPk 0,999 
  HPk / SP1 0,283 
  HPk / SP2 0,0001 
  HPk / SPk 0,009 
  SP1 / SP2 0,095 
  SP1 / SPk 0,768 
  SP2 / SPk 0,825 

 

HP1’ in toplam ısırma kuvveti SP2’ den istatistiksel olarak anlamlı derecede 

düşük bulunmuş (p=0,01), HPk’ nın ısırma kuvveti HP2, HP3, SP2, SPk’ dan 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,036, p=0,0001), diğer gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Tablo 4- 16: Hareketli protez gruplarının ısırma kuvveti ortalama değerleri 

Isırma Kuvveti (N) 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 
HP1 416,29±137,17 428,6 (294,4-532,1) 
HP2 640,3±249,62 746,8 (335,5-860,5) 
HP3 626,41±367,89 478,05 (382,53-960,05) 
HPk 254,85±116,39 211,5 (179,23-336,43) 
KW 12,51 
p 0,006 
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Tablo 4- 17: Hareketli protezlerde ısırma kuvveti Dunn’s çoklu karşılaştırma testi 

Dunn's Çoklu  
Karşılaştırma Testi 

Isırma 
Kuvveti (N) 

  HP1 / HP2 0,292 
  HP1 / HP3 0,316 
  HP1 / HPk 0,541 
  HP2 / HP3 0,999 
  HP2 / HPk 0,021 
  HP3 / HPk 0,022 

 

 Hareketli protezlerin ısırma kuvveti ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,006). HPK’ nın ısırma kuvveti  HP2, HP3 den 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,021, p=0,022), diğer gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 

 

Tablo 4- 18: Sabit protez gruplarının ısırma kuvveti ortalama değerleri 

Isırma Kuvveti (N) 
 Ort±SS Mediyan (IQR) 
SP1 516,58±85,58 506,95 (443,38-605,28) 
SP2 841,24±332,71 711,65 (638,6-1041,15) 
SPk 685,24±167,26 640,35 (557,88-865,05) 
KW 9,92 
p 0,007 

 

Tablo 4- 19: Sabit protezlerde ısırma kuvveti Dunn’s çoklu karşılaştırma testi 

Dunn's Çoklu  
Karşılaştırma Testi 

Isırma 
Kuvveti (N) 

  SP1 / SP2 0,02 
  SP1 / SPk 0,298 
  SP2 / SPk 0,352 

 

Sabit protez gruplarının ısırma kuvveti ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,007).  SP1’ in ısırma kuvveti SP2’ den istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,02), diğer gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). 
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 Yaş ortalamaları tüm gruplar arasında (Tablo 4-20, Şekil 4-5), incelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. 

 

Tablo 4- 20:Yaş ortalamaları 

 Yaş 
HP1 55,75±3,96 
HP2 56,29±5,09 
HP3 56,75±4,03 
HPk 56,38±4,44 
SP1 56,25±4,71 
SP2 55,13±4,97 
SPk 55,13±3,6 
KW 0,88 
p 0,990 

 

 

Şekil 4- 5: Yaş ortalamaları grafiği 

 

Tüm grupların cinsiyet dağılımları (Tablo 4-21) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,986). 
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Tablo 4- 21: Cinsiyet dağılımları 

 Erkek Kadın  
HP1 4 50,0% 4 50,0%  
HP2 4 50,0% 4 50,0%  
HP3 4 50,0% 4 50,0%  
HPk 4 50,0% 4 50,0%  
SP1 5 62,5% 3 37,5%  
SP2 4 50,0% 4 50,0% χ²:0,982 
SPk 5 62,5% 3 37,5% p=0,986 

 

 Hareketli ve sabit protez grupları birbirleriyle karşılaştırıldığında (Tablo 4-22), 

toplam temas alanı ve ısırma kuvvetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmiştir. 

 

Tablo 4- 22: Hareketli-Sabit protez karşılaştırması 

 
Hareketli  Sabit 

 

  Ort±SS Med (IQR) Ort±SS Med (IQR) p 

Yaş 56,3±4,1 55,5(50,0-64,0) 55,5± 55,5(49,0-62,0) 0,601 
Temas Sayısı 23,6±9,0 22,0(9,0-42,0) 25,8± 19,5(13,0-63,0) 0,678 
Toplam 
Temas Alanı 
(mm2) 

13,1±9,3 10,5(3,3-39,4) 18,8±10,7 16,2(8,9-50,0) 0,008 

Toplam 
Basınç/Temas 
Sayısı                                     

44,3±5,7 44,2(31,2-56,1) 45,9±6,6 44,1(37,3-59,6) 0,697 

Isırma 
Kuvveti (N) 

474,1±276,
2 

402,6(154,2-
1304,2) 

681,0±250,
5 

634,5(409,8-
1546,6) 

0,001 

 

 Cinsiyete göre hareketli (Tablo 4-23) ve sabit protez (Tablo 4-24) gruplarındaki 

değişkenler incelendiğinde, temas sayısı ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,02, p=0,004). 
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Tablo 4- 23: Hareketli protezlerde cinsiyete göre değişkenlerin ortalama değerleri 

Hareketli Erkek Kadın MW p 

 Ort±SS 

Mediyan 

(IQR) Ort±SS 

Mediyan 

(IQR)   

Temas 

Sayısı 27,07±8,31 26(21-34) 20,63±8,82 

19,5(15-

23,75) 61 0,02 

Toplam 

Temas Alanı 

(mm2) 14,76±10,05 

11,97(7,3-

18,85) 11,5±8,78 

9,565(4,89-

14,88) 89 0,22 

Toplam 

Basınç/Tema

s Sayısı 

(Ortalama 

Basınç MPa) 45±4,88 

44,89(41,05

-48,03) 44,24±6,3 

43,9(41,58-

48,16) 

113,

5 

0,79

7 

Isırma 

Kuvveti (N) 

563,78±311,9

6 

485,3(327,1

-746,8) 

400,36±226,2

7 

357,55(205,9

5-529,88) 78 

0,09

7 

 

Tablo 4- 24: Sabit protezlerde cinsiyete göre değişkenlerin ortalama değerleri 

Sabit Erkek Kadın MW p 

 Ort±SS 

Mediyan 

(IQR) Ort±SS 

Mediyan 

(IQR)   

Temas Sayısı 31,14±16,8 

21,5(19-

45,25) 18,2±7,18 

15(14,75-

19,25) 20,5 0,004 

Toplam Temas 

Alanı (mm2) 19,58±10,19 

15,77(12-

28,58) 17,7±11,84 

16,21(10,85-

17,57) 62 0,639 

Toplam 

Basınç/Temas 

Sayısı 

(Ortalama 

Basınç MPa) 45,16±5,93 

42,925(40,26-

52) 46,9±7,64 

44,65(41,63-

55,69) 59 0,52 
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5. TARTIŞMA 

Total protez kullanan hastalarda daha iyi bir retansiyon ve stabilitenin sağlması 

için günümüze kadar birçok yöntem denenmiştir. Bu yöntemler arasında alt protez 

kaidesinin ağırlığının arttırılması, yaylar, ters kutuplu mıknatıs ataşmanları, süksiyonlar 

gibi yöntemler sayılabilir (Çalıkkocaoğlu 1998). İdeal koşullarda ve doğru okluzal 

kontaklar kullanıldığında bile total protezler hasta memnuniyetini sağlamada tatminkar 

olmayabilir (Nickenig 2008). 

 

Yaşlılıkla birlikte meydana gelen çiğneme kaslarında tonus azalması ve 

çiğnerken yorulma gibi durumlarda gözlenebilir. Dişlerin varlığı hastaya güvenli bir 

çiğneme sağlarken dişsizlikte kas atrofisi sonucunda total protezlerin kullanımı oldukça 

güçleşmiştir. Aynı zamanda alt çenede dilin varlığına bağlı olarak, protezin retansiyon 

ve stabilizasyonunda meydana gelen azalma, çiğneme etkinliğini azaltır. Alt total 

proteze ait yetersiz tutuculuk ve fonksiyon esnasında hareket gibi problemler hasta 

memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir (Sierpinska 2006; Raghoebar 2000). 

 

Total dişsizlikte implant uygulamaları, hastaya fonksiyon ve estetiğin 

sağlanmasında etkili bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Yapılan çalışmalar tam 

dişsiz ağızlarda implant destekli protezlerin kullanılmasının güvenilir bir yöntem 

olduğunu, ayrıca çiğneme etkinliğini de arttırdığını belirtmişlerdir (Çehreli ve ark. 

2010; Gökçen ve ark. 2009; Blomberg ve Lidquist 1983; Kiyak ve ark. 1990; Meijer ve 

ark. 1998). Bu çalışmada tam protez kullanan hastalarda, farklı sayıda implant 

kullanılarak yapılan implant destekli hareketli ve sabit protezlerin, çiğneme 

performansını ne derecede etkilediği incelenmiştir. 

 

Siegele ve Soltezs’ e (1989) ve Spiekermann’ a (1995) göre vida tipi 

implantlarda kemik, mekanik fiksasyon sağlayan vida yivlerine doğru büyüme gösterir 

ve bu implantlarda daha iyi primer stabilizasyon sağlandığını bildirmişlerdir.  Skalak 

(1983) osseoentegre protezler üzerine yapmış olduğu çalışmasında, vida tipi 

implantların kemik bağlantısında fibröz tabaka olmadan sıkı bir şekilde bağlanmasının, 
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implantla kemiğe iletilen kuvvetlerin ara yüzde oluşacak hasarları minumuma 

indireceğini belirtmişdir. Uygulanan implantların primer stabilitesi ve uzun dönem 

başarı kriterleri düşünülerek çalışmamızda da vida tipi implantlar tercih edilmiştir. 

 

Quirynen ve ark. (1991) implantüstü hareketli protezlerde yapmış oldukları 

çalışmalarında, implant kayıplarıyla implant uzunlukları arasında açık bir korelasyon 

olmadığını belirtmişlerdir. Meijer ve ark. (1992) dental implantların çevresinde açığa 

çıkan stresleri inceledikler çalışmalarında kısa boylu implantların çevresinde açığa 

çıkan stresslerin daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Goodacre ve ark. (2003) implant 

ve implant protezlerinde klinik komplikasyonları inceledikleri bir meta-analizde, 10 

mm’ den kısa kullanılan implantlarda %10’luk başarısızlık, 10 mm ve daha uzun 

implantlarda %3’ lük başarısızlık saptamışlardır. Çalışmamızda tedavi edilen hasta 

grupları, en az 10 mm uzunluğunda implantlara sahip bireylerden oluşturulmuştur.  

 

Gökçen ve ark. (2009) implantüstü protezlerde yapmış oldukları 5 yıllık takip 

çalışmalarında implant başarı derecelerini ölçmüşlerdir. Uygulanan 448 implanttan 3. de 

iyileşme döneminde, 4. de ise protez yüklenmesi sonrası dönemde başarısızlık 

saptanmıştır. Başarısızlığa uğrayan implantların çapları 3.3 mm olarak bildirilmiştir. 

Balshi (1996) implant gövdelerinde meydana gelen kırıkları incelediği çalışmasında 

uygulanan 4045 implanttan sadece 3.75 mm çapındaki 8 implantta komplikasyon 

saptamıştır. Alveol kemiği genişliği yeterli olduğu sürece özellikle kantileverler 

kullanılacaksa ve tam dişsiz hastalarda geniş çaplı implantların kullanılmasının daha 

uygun olacağını belirtmiştir. Mericske-Stern ve ark. (2001) anlamlı bir korelasyon 

saptamamakla birlikte 3.3 mm çapındaki implantlarda komplikasyonlar saptamışlardır. 

Çalışmamızda tedavi edilen hasta grupları, en az 4 mm genişliğinde implantlara sahip 

bireylerden oluşturulmuştur.  

 

İmplant destekli hareketli ve sabit protezlerin uygulanması için yerleştirilecek 

implant sayısı üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Feine ve ark. (2002) McGill 

Konsensus Konferansında total dişsiz alt çenenin rehabilitasyonunda 2 implant 

uygulanmasının ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Alt 
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total dişsiz hastaların implant destekli protezlerle tedavisi için araştırmacılar 2, 3, 4, 5, 

6, ve 8 gibi değişik sayılarda implant uygulanabileceğini belirtmişlerdir (Mericske- 

Stern ve ark. 2000, Watson ve ark. 2002, Misch 2005 pp. 293-421). Çalışmamızda alt 

çenede hareketli protezlere destek olarak 2 ve 4, sabit protezlere destek olarak 6 ve 8 

implant uygulanmış bireyler dahil edilmiştir. 

 

Lewis ve ark. (1992) üst çene total dişsizliğin implant destekli protezlerle 

rehabilitasyonu  için birbirinden farklı birçok  tedavi seçeneği olduğunu, üst çenede 2 

implant uygulamasının ancak hastanın isteği doğrultusunda, kemik yetersizliklerinde ve 

tam damak desteği alınarak yapabileceğini belirtmişlerdir. Üst çenede uygulanacak olan 

implant destekli hareketli protezlerde en az implant uygulama sayısı 4 olarak 

belirlenmiştir. Naert ve ark. (1998) tarafından  üst çenede uygulanan ve birbirlerine 

bağlanan 4 implantın,  implant destekli hareketli protezlerin yapımında başarılı ve uzun 

ömürlü bir tedavi seçeneği olduğu belirtilmiştir. Kiener ve ark. (2001) üst çenede 

implant destekli hareketli protezlerin başarısını ve komplikasyonlarını inceledikleri 

çalışmalarında, uygulanan implantlarda %95’lik bir başarı oranı saptamış ve rijit 

barlarla birbirine bağlanan 4 implantın uzun vade implant başarısı ve protezin 

stabilitesini sağlamada avantajlı olduğunu belirtmişlerdir. Branemark ve ark. (1995) 

ideal olarak yerleştirilen 4 implantın üst çenede sabit protezlerin yapılabilmesi için 

uygun olabileceğini belirtmiştir. Eckert ve Carr (2004) üst çenede sabit protezlerin 

yapılabilmesi için en az 6 implant uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. İmplantüstü 

sabit protezlerin uygulanabilmesi için maksillaya 6-8 adet implant yerleşiminin 

gerekliği olduğu düşüncesi birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir. Maksillada 

implant üstü hareketli protezlerin uygulanabilmesi için ise araştırmacılar 4-6 adet 

implant yerleşimini uygun bulmaktadırlar (Zitzmann ve ark. 2000; Rangert ve ark. 

1989; Hutton ve ark. 1995). Çalışmamızda üst çenede hareketli protezlere destek olarak 

4, sabit protezlere destek olarak 6 ve 8 implant uygulanmış bireyler dahil edilmiştir. 

 

Batenburg ve ark. (1998) alt çene dişsiz hastalarda implant destekli hareketli 

protezleri inceledikleri araştırmalarında, proteze destek olarak 2 ya da 4 implant 

uygulamasının uygun olacağını belirtmişlerdir. İmplantların uzun ömürlü olması için 

kemik kalitesinin daha iyi olduğu foramenler arası bölgede, iki implant için kanin diş 
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bölgesine , dört implant için ise en distaldeki implantların foramenlerden 5 mm 

medialde olmak üzere birbirinden eşit aralıklarla yerleştirilmesini uygun görmüşlerdir. 

Boerrigter ve ark. (1995) implant destekli hareketli protezlerde hasta memnuniyeti ve 

çiğneme yeteneğini inceledikleri çalışmalarında, proteze destek olarak 2 implant 

uygulamasını tercih etmişler ve uygulama için kanin ya da kaninler arası bölgeyi uygun 

olacağını belirtmişlerdir. Wahab ve Sadig (2008) alt çenede manyetik ataşmanların 

retansiyon ve stabilitesinin, implant lokalizasyonu ve sayısı ile ilişkisini inceledikleri 

araştırmalarında, iki implant için kanin, dört implant için ise mesialdeki implantlar için 

kanin, distal implantlar için kaninlerden 12 mm distalde premolar bölgelerini uygun 

görmüşlerdir. Misch (2004) alt çenede implant destekli protezlere destek olarak 

yerleştirilecek implantlar için, en ideal bölgeyi foramenler arası olarak göstemiş ve en 

distalde yer alacak implantların bu yapılardan 5 mm mesialde olarak uygulanması 

gerektiğini belirtmiştir. Misch (2005 p. 214) alt çenede proteze destek olarak 

kullanılacak implant lokalizasyonlarının  kanin ve lateral diş arasındaki bölgede olması 

gerektiğini belirtmiştir. Bu bölgeye yerleştirilen implantlarda protezin anteriora doğru 

olan hareketinin daha az olduğunu ve implantların birbirlerine bağlanmış gibi görev 

gördüklerini, daha distale yerleştirilen implantların ise daha fazla kaldıraç kuvvetine 

maruz kalacağını belirtmiştir. Çalışmamızda alt çene implant destekli hareketli protez 

uygulamalarında, 2 ya da 4 implant desteği belirlenmiş ve 2 implant uygulaması için 

uygun lokalizasyonlar olarak kanin, kanin ve lateral diş arasındaki bölge, 4 implant 

uygulaması için ise kanin ve lateral diş arasında ki bölge ve foramen mentaleden en az 5 

mm uzakta olmak şartıyla mesialdeki implantlardan 12 mm’lik uzaklık uygun 

görülmüştür. 

 

Penarrocha ve ark. (2009) alt çenede implant destekli sabit protezlerin erken 

yüklenmesini inceledikleri çalışmalarında foramenler arası bölgede 4 ve birinci molarlar 

bölgesine 2 olmak üzere 6 implant uygulamasını uygun görmüşlerdir. Wittneben ve ark. 

(2009) tam dişsiz hastaların implant destekli sabit protezlerle tedavisini inceledikleri 

çalışmalarında foramenler arası bölgede 4 ve birinci molarlar bölgesine 2 olmak üzere 6 

implant uygulamasını uygun görmüşlerdir. Ganeles ve ark. (2001) implantüstü sabit 

protezlerde erken yüklemeyle ilgili yapmış oldukları çalışmalarında, mümkün olduğu 

sürece en distaldeki implanttan sonra kantilever kullanılmamasını uygun görmüşlerdir. 
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Alt çenede, yetersiz kemik yüksekliği nedeniyle foramenler arasına 3 ya da 4 implant, 

ve posterior maksiller bölgede en az 2 implant, yeterli kemik yüksekliğine sahip 

bireylerde maksiller tam diş dizisi ya da sabit protez varlığına bağlı olarak en distaldeki 

implant ikinci büyük azı dişi bölgesinde yerleştirmek üzere 8 implant uygulamasını 

uygun görmüşlerdir. Ferrigno ve ark. (2002) dişsiz alt çenelerde implant başarısını 

inceledikleri 10 yıllık takip çalışmalarında, alt ve üst tam ark köprülerin üretilebilmesi 

için alt çenede kaninler, birinci ve ikinci küçük azılar ve birinci büyük azı dişler 

bölgesinde olmak şartıyla 8 implant uygulamasını uygun görmüşlerdir. Misch (2005 pp. 

260-262) alt çenede yapılacak olan implant destekli sabit protezler için, 6 implant 

uygulamasında simetrik olacak şekilde, kaninler, ikinci küçük azılar ve birinci büyük 

azılar, 8 implant uygulamasında  simetrik olacak şekilde, kaninler, birinci ve ikinci 

küçük azılar, ve ikinci büyük azılar bölgelerine implant yerleştirilmesi gerektiğini 

bildirmiştir. Çalışmamızda alt çene implant destekli sabit protez uygulamalarında, 6 ya 

da 8 implant desteği belirlenmiştir. 6 implant uygulaması için uygun lokalizasyonlar 

olarak kanin, birinci ya da ikinci küçük azı ve birinci büyük azı, 8 implant uygulaması 

için ise kanin, birinci ve ikinci küçük azılar, ve ikinci büyük azılar bölgeleri, düzenli 

oklüzal kontaklar ve maksimum çiğneme performansı sağlanması açısından uygun 

görülmüştür.  

 

Çiğneme performansı, çiğneme etkinliğinin objektif ve niceliksel verilerle 

belirlenebilmesi olarak açıklanabilir. Bu değerlendirmelerde dentisyonun kapasitesi ve 

etkinliği, objektif ve tekrarlanabilir laboratuvar testleriyle incelenenir (Elias ve Sheiham 

1999).  

 

Çiğneme fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılan metotlar basit ve 

güvenilebilir olmalıdır. Dental restorasyonların yapılmasındaki en önemli amaçlardan 

biri diş kaybı sebebiyle  çiğneme performansı bozulan hastaların fonksiyonlarının geri 

kazandırılmasıdır. Çiğneme fonksiyon testleri 1900’ lü yılların başında ilk olarak 

Lehman 1900, Gaudenz1901, Christansen 1923, Schultz 1922, , Balters 1928, Ascher 

1938, Ono 1921 ve Dahlberg 1942 (Kaynak: Manly ve Braley 1950 p. 448) gibi birçok 

araştırıcı tarafından yapılmıştır 
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Günümüzde çiğneme performansının değerlendirilmesi için kullanılan 25’ ten 

fazla metod bildirilmiştir. Bunlar arasında çiğnenmiş besinlerin bilgisayar destekli 

programlarla incelenmesi ölçümleri, çiğnenen şekerli sakız yada besinlerden salınan 

miktarların spektrofotometri ile incelenmesi, EMG aktivitesi, ısırma kuvvetlerinin 

ölçülmesi gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır (Huggare 1997). 

 

Çiğneme fonksiyonlarının etkinliklerinin değerlendirilmesinde, stomatognatik 

sistemi içeren tüm bileşenlerinin bilinmesi gerekir. Isırma kuvvetlerinin büyüklüğünün 

bilinmesi çiğneme fonksiyonunun değerlendirilmesi ve stomatognatik sistemin düzenli 

çalışıp çalışmadığının kontrolünde kullanılan bir yöntemdir (Babic ve ark. 2002). 

Tortopidis ve ark. (1998)’na göre ısırma kuvvetlerinin ölçülmesi, çeneyi kapatan 

kasların fonksiyonununun belirlenmesi  ve çeşitli deneysel şartlar altında, bireyler 

arasında kas aktivitesinin karşılaştırılabilmesi açısından değerlendirilmesi gereken bir 

parametredir. Rismanchian ve ark. (2009)’ na göre çiğneme sisteminin etkinliği, 

posterior dişlerin dental arktaki pozisyonu, ısırma kuvveti, maloklüzyon ve okluzal 

kontaklar gibi birçok farklı faktöre bağlıdır. Araştırmacılar çiğneme etkinliğinin 

belirlenmesinde tüm bu faktörler arasında, ısırma kuvvetlerinin, en önemli etken 

olduğunu belirtmişlerdir. Matsuda ve ark. (2009)’na göre çiğneme fonksiyonunu 

temsilen oklüzal kuvvetlerin seçilmesinin nedeni, çiğneme performansının 

belirlenmesinde oklüzal kuvvetlerin önemli bir belirleyici olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bunun yanında oklüzal kuvvetlerin belirlenmesi hızlı ve kolay bir 

yöntem olarak belirtilmiştir. Koç ve ark. (2010)’na göre ısırma kuvvetleri, çeneyi 

kapatan kasların aktivasyonu ile açığa çıkan, çiğneme sisteminin fonksiyonel 

durumunun bir göstergesidir ve bu nedenle stomatognatik sistemin diyagnozu ve 

rahatsızlıklarının belirlenmesinde önemli bir faktör olarak belirtilmektedir. 

Çalışmamızda implantüstü protezlerin çiğneme etkinliklerinin karşılaştırılmasında 

oklüzal kontak alanları ve ısırma kuvvetleri karşılaştırılmıştır. 

 

Çiğneme; orofasiyal kaslar, periodonsiyumda bulunan mekanoreseptörler, TME, 

dil ve mukoza tarafından gerçekleştirilir. Isırma kuvveti yoğunluğu kasların 

kapasitesiyle belirlenir ve pulpadan gelen C fiber sinyalleri ve periodontal ligamanlar 

tarafından sınırlandırılabilir. Kuvvetler genellikle periodonsiyumdaki proprioseptif 
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sinyaller tarafından kontrol edilir (Soboleva ve ark. 2005; Fontjin-Tekamp ve ark. 

1998). 

 

Isırma kuvvetlerinin 1950’li yıllardan günümüze kadar, ısırma çatalı, minyatür 

straingauge kuvvet ölçer, ses transmisyon yöntemi, elektronik gnathodinamometre, uni-

bilateral straingaugeli kuvvet ölçer, hassas basınç ölçen sensörler, dijital 

dinamometreler ve farklı oklüzal analiz yöntemleriyle ölçümleri yapılmıştır. Isırma 

kuvvetlerinin ölçümlerinde kullanılan aparatlar için birçok farklı düşünce mevcuttur. 

Bunlar ısırma kuvvetlerinin tek taraflı ya da çift taraflı olarak ölçülmesi, ısırma 

kuvvetlerinin dentisyonun farklı bölgelerinden ölçülmesi ve ısırma kuvvetlerinin 

belirlenen bir dikey boyutta ölçülmesi ya da sentrik oklüzyonda ölçülmesi gibi 

değişkenlikler göstermektedir.  

 

Roldan ve ark. (2009)’na göre oklüzal yüklerin ölçülmesi insan çiğneme 

sisteminin temel fonksiyonlarının ölçülmesinde önemli bir rol oynar ve bu amaçla 

kullanılan ölçücülerin, açığa çıkacabilecek tahmini en yüksek kuvvete karşı koyabilecek 

kadar yeterli dayanımda olması, ölçücünün ağız ortamına kolaylıkla yerleştirilebilmesi 

ve ısırılan ölçücünün herhangi bir rahatsızlık ve ağrıya sebep olmaması gerekmektedir. 

Çalışmamızda kullanılan Dental Prescale materyali 50 ila 1200kgf/cm2 kuvvetlere 

dayanıklı, 0.1 mm kalınlığında ve esnek yapısı dolayısıyla tüm bu gereksinimleri 

karşılamaktadır.   

 

Manns ve ark. 1979, Mackenna ve Turker 1983, ve Lindauer ve ark. 1993 

yıllarında maksimum ısırma kuvvetinin ölçülebilmesi için, kanin-molar dişler 

bölgesinde inter okluzal mesafenin 9-20  mm arasında olması gerektiği belirtilmişlerdir 

(Kaynak: Tortopidis ve ark. 1998 p.681). Morimoto ve ark. (1996) maksimum ısırma 

kuvvetinin 17 mm’lik vertikal boyutta elde edildiğini ve boyuttaki artma ya da 

azalmanın açığa çıkan kuvveti etkilediğini saptamışlardır. Araştırıcılara göre dikey 

boyuttaki değişime bağlı olarak, kas iğciklerinde görülen değişimin ısırma kuvvetlerini 

etkilediği düşünülmüştür. Bu nedenle kullandıkları ısırma çatalının yüzeyleri arasındaki 

mesafeleri 14 mm olacak şekilde dizayn edilmiştir. Helkimo ve ark. (1977) ısırma 
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kuvvetleri ölçümünde straingauge bağlantılı özel olarak dizayn edilmiş bir aparat 

kullanmışlardır. Kullanılan ısırma çatalının kalınlığı 6,9 ila 7,5 mm olarak belirtilmiştir. 

Tortopidis ve ark. (1998) ısırma kuvveti ölçümlerinde, çift taraflı, tek taraflı ve ön bölge 

ölçümleri yapabilen ısırma kuvvet ölçücüleri kullanmışlardır. Kullanılan ölçücülerin 

toplam kalınlıkları çeneler arasında 11 mm’ lik aralık bırakacak şekilde, 8-10 mm 

arasında üretilmiştir.  Fontjin-Tekamp ve ark. (1998) ısırma kuvveti ölçümlerinde 3,8 

mm kalınlığa sahip bir kuvvet ölçer ve 23,5 mm kalınlığında straingauge’li ısırma çatalı 

kullanmışlardır. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen verilere göre kullanılan ısırma 

kuvvet ölçücüler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Fernandes 

ve ark. (2003)’ na göre kullanılan straingauge’li ölçücüler 50-800 N arasında yeterli 

kayıtları yapabilecek kapasiteye sahip olsalarda, boyutları ve yüzeyleri oral kavitenin ön 

bölgelerinde okluzal kayıtların alınmasında daha kullanışlı olduklarını belirtmişlerdir. 

Bunun yanında kullanımları sadece kabul edilebilir ağız açıklığı dereceleriyle sınırlıdır. 

Ayrıca kullanılan enstürümanlar sert yüzeyli materyallerden üretildikleri için, bireyler 

tarafından rahatsız ve potansiyel tehlikeli olarak algılanmışlardır. Araştrımacılar 

çalışmalarında 0.5 mm kalınlığa sahip yeni üretilen bir sensör ve 4 mm kalınlığına sahip 

straingauge’li bir ısırma çatalı ile ölçümler yapmışlar ve elde edilen ısırma kuvvetleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar gözlemlememişlerdir. Bousdras  ve ark. 

(2006)’na göre ideal olarak ölçüm yöntemi ölçümün niceliğini değiştirmemelidir. 

Geçmişte kullanılan ve dişler arasına yerleştirilen farklı boyut ve yüzeylere sahip 

enstürümanlar, farklı derecelerde ağız açıklığında değişkenlik gösteren ölçümler 

yapmışlardır ve sert yüzeylere sahip olmaları dolayısıyla mandibulanın serbest 

hareketini engellemişlerdir. Araştırmacılara göre ideal ölçüm sistemi, minimum invaziv 

olmalı, kullanımı esnasında okluzal dikey boyutu arttırmamalı, dişlerle çatışmaktan 

kaçınmalı ve kolay tekrarlanabilir olmalıdır. Çalışmamızda kullanılan Dental Prescale 

filmler 0.1 mm kalınlığına sahiptir.  

 

Tortopidis ve ark. (1998) çalışmalarında unilateral ve bilateral ısırma 

kuvvetlerini ölçmüşlerdir. Maksimum ısırma kuvveti bilateral ölçücüde ortalama 579N 

+/- 235N, unilateral ölçücüde 428N +/- 132N olarak saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre ısırma kuvvetlerinin unilateral ölçücü kullanılarak belirlenmesinin (sonuçlar daha 

az standart sapma gösterdiği için) daha tekrarlanabilir olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 
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araştırmacılar, hastaların tekrar sert bir cismi ısırırken hissettikleri rahatsızlığa bağlı 

olarak, 1 hafta sonra yaptıkları ölçümlerde daha düşük sonuçlar elde etmişlerdir. 

Çalışmada kullanılan bilateral ölçücünün ısırma yüzeyi üretiminin daha zor ve ısırma 

yüzeyinin daha rahatsız olduğunu eklemişlerdir. Pröschel ve ark. (2008) bilateral ve 

unilateral ısırma kuvvetlerini ölçtükleri çalışmalarında bilateral ısırma kuvvetlerinin en 

yüksek uç değerlerinin unilateral ölçümlere göre daha yüksek olduklarını 

belirtmişlerdir. Yapılan bilateral ölçümlerde taraflar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklar gözlenmemiştir. Unilateral ölçümlerdeki değerlerin bilateral ölçümlere göre daha 

düşük çıkması, açığa çıkan farklı okluzal algılamadan kaynaklandığı saptanmıştır. 

Shinagoya ve ark. (2000) sağlıklı bireylerde bilateral ısırma kuvvetlerini unilateral 

ısırma kuvvetlerine göre %100 ve maseter aktivitelerini %50 daha fazla saptamışlardır. 

Araştırmacılar bilateral ölçümler için 0,1mm kalınlığında basınca hassas filmler ve 

unilateral ölçümler için 6-7 mm kalınlığında kuvvet ölçerler kullanmışlardır. Bakke ve 

ark. (1989) aynı tip kuvvet ölçücü ile bilateral ölçümlerin %40 daha fazla olduğunu ve 

masseter-temporal aktivitelerinin daha yüksek belirlenmesine rağmen istatistiksel olarak 

anlamlı  olmadığını belirtmişlerdir. Van der Bilt ve ark. (2008) aynı tip kuvvet ölçücü 

kullandıkları çalışmalarında bilateral ısırma kuvveti ölçümleri ve kas aktivitelerini, 

ünilateral ölçümlere göre %30’ daha fazla saptamışlardır. Unilateral ölçümlerde 

değerlerin daha düşük çıkması, molar dişlerin açığa çıkabilecek zararlardan korunması 

için periodontal reseptörlerin yüksek kas aktivitesi ve ısırma kuvvetlerini 

kısatlamasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Araştırmacılar hareketli protez kullanan 

bireylerde, unilateral kuvvet ölçümlerinin yükleme kuvveti esnasında proteze devrilme 

kuvveti uygulamasından dolayı daha az güvenilir bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. 

Matsuda ve ark. (2009) unilateral kuvvet ölçerlerin birinci büyük azı bölgesinde protezi 

yerinden çıkarması gerekçesi ve maksimum oklüzal kuvvetlere ulaşılamayacağı için 

çalışmalarında okluzal kuvvetlerin ölçümünde bilateral sensörler kullanmışlardır. 

Çalışmamızda kullanılan Dental Prescale filmler ile bilateral ısırma kuvveti ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Hidaka ve ark. (1999)’na göre besinlerin öğütülmesi esnasında oklüzal 

kontakların maksimum interkuspal pozisyonda oluşması önemli bir rol oynamaktadır. 

Çiğneme esnasında çoğu diş kontağı bu pozisyonla sonlanmakta ve çeneyi açıp kapatan 

kaslar maksimum kuvvetlerini bu pozisyonda uygulamaktadır. Shinogaya ve ark. 

(2001)’na göre ısırma kuvvetlerinin ölçülmesinde basınca hassas, ince filmler (yaklaşık 
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olarak o.1 mm) kullanılması ile kuvvetin maksimum interküspal pozisyonda ölçüldüğü 

belirtilmiştir.  Bu durum, ısırma kuvvetlerinin belirlenmesinde doğal koşullara yakın 

sonuçlar elde edilmesini sağlar.  Tortopidis ve ark. (1998)’na göre ısrırma kuvvetlerinin 

ölçülmesindeki tutarlılık, ölçüm yapan cihazın dizaynıyla yakından ilişkilidir. Dizayn, 

ölçücüyü dişler arasında kolayca sabitleyebilmeli ve tekrar oral kavitede aynı 

pozisyonda yerleştirilebilecek şekilde, deneğin kolayca ısırabileceği düzgün yüzeylere 

sahip olmalıdır. Bousdras  ve ark. (2006)’na göre yükleme dağılımı ve oral sistemin 

fonksiyonları göz önüne alınırsa, farklı mekanizmalara sahip üç farklı oklüzal temas 

açığa çıkmaktadır. Bunlar; yutkunma ve ısırma sırasında açığa çıkan sentrik oklüzyon,  

çiğneme fonksiyonu esnasında açığa çıkan temaslar ve belirlenen bir bölgede dişlerin 

sıkılmasıdır ki bu da anormal olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda yapılan tüm 

ölçümler kolayca tekrarlanabilmesi için maksimum interkuspal pozisyonda 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Oklüzal indikatörler, oklüzal temasların belirlenmesi ve tanımlanması için 

kullanılmaktadır. Bu indikatörlerin netliği, okluzal uyumun sağlanması ve oklüzal 

tedavi için gereklidir. Oklüzal analiz ve düzenlemeler kesin kayıtlara bağlı olmasına 

rağmen az bir kısmının da kayıt materyalleri netliğine bağlı olduğu bildirilmiştir. 

Oklüzal analiz için günümüzde kullanılan tekniklerin hassasiyeti ve güvenilirlikleri, 

materyallerin kalınlığına, direncine, kayıt materyalinin elastisitesine, ağız içi koşullara 

ve klinisyenin uygulamasına bağlıdır (Schelb ve ark. 1985, Kaynak: Kürklü ve ark. 

2009 p. 56). Oklüzyon analizinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar, kopya 

kağıtları, oklüzal mumlar ve silikon ölçü materyalleridir. Ancak kullanılan materyallerin 

oklüzyonu yeniden düzenlemekteki etkinlikleri kesin olarak ispatlanmamıştır (Garcia ve 

ark. 1997). T-Scan sistemi, dental oklüzyonun yeniden oluşturulması amacı ile 

tasarlanmış bir cihazdır.  Rutin muayeneler sırasında sistemin ilk basamağı hastanın 

dental arkının modelinin oluşturulmasıdır. Bu amaçla hastanın T-Scan sensörünü sentrik 

oklüzyonda ısırması gerekmektedir. Isırma esnasında dişlerin sayısı ve o anki kontak 

pozisyonları kaydedilmiş olur. Bu noktadan başlamakla birlikte T-Scan sistemi ideal 

arkı özenle hazırlayacak şekilde programlanmıştır (Magenes ve Rysky 1990). Drewniak 

ve ark. (2007) tarafından T-Scan sisteminin bazı limitasyonları olduğu belirtilmiştir. 

Temas alanı ölçümü çift değişkenli bir fonksiyon olmasına rağmen, yüksek kuvvetlerin, 
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kontak alan ölçümlerinin doğruluğunu etkilediğini belirtmişlerdir. Sistemin bir diğer 

eksiği ise oklüzyona geçmeden önce herhangi bir temas oluşursa normal kontak alanına 

bu alan eklenerek yanlış sonuçlar elde edilir. Bir diğer faktör ise sensörün ısıya karşı 

hassas olmasıdır. Watanabe ve ark. 1995 yılında (Kaynak: Hidaka ve ark. 1999 p. 1336) 

çiğneme kuvvetlerinin ölçülmesi için yeni bir sistem geliştirmişlerdir (Dental Prescale 

Occluzer, Fuji Film, Tokyo, Japan). Bu sistemin kullanılmasıyla birlikte, interkuspal 

pozisyonda, bilateral oklüzal kontak alanı ve ısırma kuvvetleri güvenilir bir şekilde elde 

edilebilmektedir. Ayrıca bu sistem sayesinde ısırma kuvveti denge noktası da 

belirlenebilmekteydi. Dişhekimliğinde oklüzal kuvvetlerin ölçülmesi amacıyla kalınlığı 

ve esnekliği ayarlanan sensör, sanayide kullanılan Prescale materyalinden türetilmiştir. 

Film tabakasının ısırılması ile birlikte, içeriğindeki mikrokapsüller kırılarak renkli 

granül salınımı yaparlar. Oklüzal kontaklar renk açığa çıkaran kimyasal bir reaksiyon 

sayesinde saptanabilir. Shiga ve ark. (2003) Dental Prescale filmlerle elde edilen 

oklüzal kayıtların güvenilirliğini inceledikleri çalışmalarında, bu sistemle ölçülen ısırma 

kuvvetlerinin gerçek basınç değerleriyle anlamlı derecede pozitif bir korelasyona sahip 

olduğunu ve 20 ve 100N’ luk basınçlar arasında %98-100 oranında doğru sonuçları 

verdiğini belirtmişlerdir. Çalışmamızda Dental Prescale filmler oklüzal analiz yöntemi 

olarak belirlenmiştir. 

 

Esposito ve ark. (1997) yapmış oldukları meta-analizde, implantlarda meydana 

gelen kayıpların %90’ının protezlerin uygulamasını takiben okluzal kuvvetlerin iletimi 

sonucu meydana gelen biyomekenik problemlerden, %10’unun peri-implant 

enfeksiyonları sonucu oluştuğunu saptamışlardır. Bu nedenle implant destekli 

protezlerde açığa çıkan doğal kuvvetlerin bilinmesi önem kazanmaktadır. Çalışmamızda 

farklı tip implant destekli protez taşıyan hastalarda in-vivo çiğneme kuvvetlerinin 

ölçümleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Caloss ve ark. (2010) hareketli protez kullanan ve retansiyon ve stabilizasyonun 

daha iyi sağlanabilmesi için implant tedavisi gören hastaların iyileşme dönemlerinde 

protezlerini kullanamadıkları için implant protez yükleme tedavisi yapılana kadar 

çiğneme kaslarının güçsüzleştiğinden ve çene ilişkilerinin bozulduğundan 

bahsetmişlerdir. Baat ve ark. (2007) total dişsiz hastalarda yumuşak astar 
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materyallerinin ısırma kuvvetini inceledikleri araştırmalarında eski ve yeni yapılan 

protezlere uygulanan yumuşak astar materyallerinin ısırma kuvvetlerini istatistiksel 

olarak anlamlı derecede arttırdığını saptamışlardır. Çalışmamızda implant uygulaması 

sonrası osseointegrasyon dönemde hastaların kas ve çene ilişkilerinin bozulmaması için 

protezlere yumuşak astar materyalleri uygulanmıştır.  

 

Matsuda ve ark. (2009) total protezlerin değiştirilmesi öncesi ve sonrasında 

ısırma kuvvetlerini ölçtükleri çalışmalarında, yeni protezin uygulanması sonrasında, 25. 

ve 77. günlerde (ortalama 35. gün) kuvvet ölçümleri yapmışlardır. Protezlerin 

uygulanmasından sonra 25. günde istatistiksel olarak anlamlı farklar elde edilirken 25. 

ve 77. günlerde istatistiksel olarak fark saptanmamıştır. Müller ve ark.  (2001) çalışma 

gruplarında total protezlerin değiştirilmesinden sonra ısırma kuvvetlerinin 142,9 N’ dan 

102,2 N’ a düştüğünü belirtmişlerdir. Takip eden dönemde 3 ve 8. gün, 2. hafta, 1, 3 ve 

6. aylarda  protezlerin ısırma kuvvet ölçümleri tekrar gerçekleştirilmiştir. 1. ayda 

yapılan ölçümlerde ısırma kuvvetlerinde en hızlı artış gerçekleşmiş ve daha sonra 

kademeli bir artış gerçekleşmiştir. Yapılan ölçümlerde sadece ileri derecede kemik 

rezorpsiyonuna sahip bireylerin eski protezleri ile ölçülen ısırma kuvvetlerine 6-10. 

aylarda ulaştıkları belirlenmiştir. Wöstmann ve ark. (2008) ısırma kuvvet ölçümlerini 

tedavi öncesi, protezin uygulanmasından sonra 1. haftada ve 1-6. aylarda 

gerçekleştirmişlerdir. Isırma kuvvetlerinde en belirgin artış uygulama sonrası 1. haftada 

gerçekleşirken takip eden dönemlerde ısırma kuvvetleri artmaya devam etmiştir. 

Çalışmamıza ileri derecede kemik rezorpsiyonuna sahip bireyler dahil edilmemiştir. 

Tüm ısırma kuvvet ölçümleri protezlerin uygulanmasından 1 ay sonra 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Fontjin-Tekamp ve ark. (1998) implant destekli hareketli protezlerin ısırma 

kuvvetlerini ölçtükleri çalışmalarında alt çenede transmandibular implantlar (TMI) (5 

klipsli, 3 bar tutuculu) ve 2 vida tipi implant (IMZ) uygulaması gerçekleştirmişlerdir. 

Kullanılan geleneksel total protezlerde ortalama ısırma kuvvetleri erkeklerde 139,9 +/- 

42,2 N, bayanlarda 70,6 +/- 28,9 N, TMI grubunda erkeklerde 231,0 +/- 125,9 N, 

bayanlarda 146,0 +/- 42,1, ve IMZ grubunda erkeklerde 235,2 +/- 110,0 N, bayanlarda 

148,2 +/- 91,2 N olarak belirlenmiştir. Van Kampen ve ark. (2002) farklı ataşman 
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tiplerinin mandibular implant destekli protezlerde ısırma kuvvetlerine etkisini 

inceledikleri çalışmalarında alt çene ön bölgeye 2 implant uygulaması 

gerçekleştirmişlerdir. Osseointegrasyon süreci tamamlanmasından sonra bar ataşman, 

ball ataşman ve manyetik desteklere sahip protezler üretilmiştir. Yapılan ölçümler 

sonucu elde edilen ortalama değerler; eski protezde 220 +/- 30 N, yeni protezde 170 +/- 

20 N, manyetik ataşmanda 310+/- 35 N, bar ataşmanda 316 +/- 35 N ve ball ataşmanda 

346 +/- 29 N olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre yeni uygulanan hareketli 

protezin implantlarla bağlanmasından sonra (170 N – 325 N) istatiksel olarak ileri 

derecede anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmacılara göre açığa çıkan ısırma 

kuvvetindeki artış protezin retansiyon ve stabilizasyonunun artması sonucunda 

gerçekleşmiştir. Ayrıca retansiyon karakterlerine göre ataşman sistemleri daha yüksek 

ısırma kuvvetleri açığa çıkmasına sebep olmuştur. Rismanchian ve ark. (2009) alt ve üst 

total protezlerini 6 ay ve 10 yıllık süreçte kullanmış olan ve 2 implant destekli hareketli 

protez kullanan, bireyleri üç grupta incelemişlerdir. Birinci grupta ısırma kuvvetleri 

5,65 kgf, ikinci grupta 7,01 kgf ve üçüncü grupta 12,22 kgf olarak saptanmıştır. 

Sonuçlara göre implant destekli hareketli protez kullanan bireylerde ısırma kuvvetleri 

geleneksel protez taşıyan bireylere göre en az %100 daha fazla olarak belirlenmiştir. 

Çalışmamızda ortalama ısırma kuvvetleri alt ve üst çene geleneksel total protez kullanan 

bireylerde 254,85 +/- 116,39 N, 2 implant destekli alt çene hareketli protez kullanan 

bireylerde 416,29 +/- 137,17 N, karşıt arkta geleneksel total protez ve 4 implant destekli 

hareketli protez kullanan bireylerde 640,3 +/- 249,62 N ve karşıt arkta sabit diş dizisi ve 

4 implant destekli hareketli protez kullanan bireylerde 626,41 +/- 367,89 N olarak 

belirlenmiştir.  

Lindquist ve ark. (1985) implant destekli sabit protezlerin çiğneme etkinliğine 

etkisini inceledikleri çalışmalarında ısırma kuvvetlerini eski protezlerde 64,4 N, yeni 

protezlerde 74,1 N, implant destekli sabit protezlerin uygulanmasından 2 ay sonra 137,7 

N ve uygulamadan 3 yıl sonra 190,7 N olarak saptamışlardır. Araştırmacılar implant 

destekli sabit protezlerin uygulanmasından sonra ısırma kuvvetlerinin 3 kata kadar 

arttığını belirtmişlerdir. Çalışmamızda ortalama ısırma kuvvetleri alt ve üst çene 

geleneksel total protez kullanan bireylerde 254,85 +/- 116,39 N, karşıt arkta sabit diş 

dizisi ve 6 implant destekli sabit protez kullanan bireylerde 516,58 +/- 85,58 ve karşıt 

arkta sabit diş dizisi ve 8 implant destekli sabit protez kullanan bireylerde 841,24 +/- 

332,71 N olarak belirlenmiştir.  
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Tortopidis ve ark. (1998)’na göre maksimum ısırma kuvvetlerinin belirlenmesi, 

ısırma esnasında görev gören posterior diş sayısıyla yakından ilişkilidir. Posterior temas 

sayısı arttıkça ısrıma kuvvetlerinin artacağı da araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. 

Rismanchian ve ark. (2009)’na göre çiğneme etkinliğinin belirlenmesinde posterior 

dişlerin pozisyonu ve sayısı en önemli etkenlerden biridir. Motegi ve ark. (2009) geriye 

yönelik çoklu sonuçlara dayanarak, oklüzal kuvvetlerin yaştan çok ağızda bulunan diş 

sayısına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda 6 implant destekli sabit protez 

kullanan hastalarda 2. büyük azı dişi proteze dahil edilmemiştir.  

 

Helkimo ve ark. (1977), yapmış oldukları ölçümlerinde, sağ molar dişlerde, 

erkeklerde 45,3 kgf, bayanlarda 36,4 kgf,’lik  ısırma kuvvetleri saptamışlardır.  

Shinogaya ve ark. (2001), yapmış oldukları ölçümlerinde genç Japon bireylerde 

ortalama ısırma kuvvetlerini erkeklerde 1619,6 N ve bayanlarda 1100.7 N olarak 

saptamışlardır. Elde edilen verilere göre erkeklerde ısırma kuvvetlerinin bayanlara göre 

istatistiksel olarak ileri derecede yüksek olduğu belirtilmiştir. Ikebe ve ark. (2005), 

yapmış oldukları ölçümlerinde ortalama ısırma kuvvetlerini erkeklerde 511,7 N ve 

bayanlarda  442,4 N olarak saptamışlardır. Pareira-Cenci ve ark. (2007)  bayanlarda 

ısırma kuvvetlerini erkeklere göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Rismanchian ve 

ark. (2009) ısırma kuvvetlerinin erkeklerde daha yüksek olduğunu saptamış ve cinsiyete 

bağlı olarak, ortalama ısırma kuvvetlerinde istatistiksel olarak ileri derecede fark 

olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda ortalama ısırma kuvvetleri, hareketli 

protezlerde erkekler için 563,78 +/- 311,96 N, bayanlar için 400,36 +/_ 226,27 N ve 

sabit protezler grubunda erkekler için 755,76 +/-298,88 N, bayanlar için 576,38 +/- 

102,65 N olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır. 

Sonuç olarak; çalışmanın sınırları dahilinde; 6 implant destekli sabit protezlerin 

çiğneme performansının, 4 implant destekli hareketli protezlerden üstün olmadığı 

belirlenmiştir. 8 implant destekli sabit protezlerde ısırma kuvvetleri, aynı yaş gurubunda 

sabit dişli bireylere göre daha yüksek saptanmıştır ve çiğneme performanslarının en az 

bu bireyler kadar iyi olduğu düşünülmektedir. İmplant destekli protezlerde, çiğneme 

etkinliğinin ölçülmesi için, elde edilen verilerin, besin testleri ve kas aktivitesi ölçüm 

testleriyle desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.   
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