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ÖZET 

Mısırlıoğlu, E (2011). Daraltılmış platform dizaynına sahip implantlarda peri-implanter 

dokuların klinik olarak değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Oral İmplantoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul 

Anahtar Kelimeleri: Daraltılmış platform dizaynı, marjinal kemik rezorpsiyonu, peri-

implanter yumuşak doku sağlığı, yapışık dişeti, tek ve iki aşamalı iyileşme 

Peri-implanter sert ve yumuşak dokuların stabilizasyonunun uzun dönem 

korunması, başarının elde edilmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı; klinikte 

daraltılmış platform dizaynına sahip implantların peri-implanter sert ve yumuşak 

dokuya etkilerini incelemek, kemik seviyesinde ve kemik seviyesinin altında 

yerleştirilenlerin peri- implanter doku değişikliklerini incelemektir.  

Toplam 55 hasta ve 126 implant (Astra Tech Dental, Mölndal, İsveç)  çalışmaya 

dahil edilmiştir. Ağzın bir bölgesinde daraltılmış platform dizaynına sahip implantlar 

kemik seviyesinde (kontrol grubu), diğer bölgesinde ise kemik seviyesinin 1 mm altında 

(test grubu ) yerleştirilmiştir. Başlangıç, fonksiyondan sonra üç ay, altı ay ve bir yıl 

sonra paralel teknikle alınan peri-apikal radyografiler ile marjinal kemik rezorpsiyonları 

incelenmiştir. Periodontal sağlığın takibinde modifiye plak indeksi, gingival indeks, 

sondalamada kanama ve sondalama derinliği kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonunda kontrol grubunda 0,40±0,35 mm, test grubunda ise 

0,89±0,46 mm kemik rezorpsiyonu oluştuğu gözlenmiştir. Test ve kontrol grubu 

arasındaki rezorpsiyon miktarı istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur 

(p<0,01). Tek ve iki aşamalı iyileştirilen gruplar arasında, hem test hem de kontrol 

grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Yapışık 

dişeti miktarı açısından test grubunda bir farklılık bulunmazken (p>0,05), kontrol 

grubunda yapışık dişetinin 4mm’nin altında olduğu durumlarda istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde daha çok kemik rezorpsiyonu oluşmuştur (p<0,01). Test ve kontrol 

gruplarında peri-implanter yumuşak dokudaki ölçüm değerleri dişetinin sağlıklı 

olduğunu destekleyecek şekilde bulunmuştur.  

Sonuç olarak daraltılmış platform dizaynına sahip implantlar çevresinde kemik 

rezorpsiyonunun az olduğu görülmüştür. Çalışmanın sınırlamaları içinde daraltılmış 

platform dizaynında kemik seviyesinin altında yerleştirilme durumda kemik 

rezorpsiyonunun arttığı, ancak estetik bir olumsuzluk oluşmadığı tespit edilmiştir.  Bu 

nedenle implantların kemik seviyesinin altında yerleştirilmesi gereken durumlarda 

daraltılmış platform dizaynı kullanılması uygun olabilir. Parametreleri arttırılarak, bu 

konuda daha çok çalışma yapılması uygundur.  
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ABSTRACT 

Mısırlıoğlu E (2011). Clinical Evaluation of Peri-implant Tissues in Platform Switching 

Implant Design.  Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Oral 

Implantology, Phd Thesis. İstanbul.   

Key Words: Platform switching design, marginal bone resorption, peri-implant soft 

tissue health, attached gingival width, submerged or non-submerged healing 

 

 Long term preservation and stabilization of peri-implant hard and soft tissues is 

a crucial subject for the implant success. The aim of this study is to evaluate the effects 

of platform switching concept on peri-implant hard and soft tissues, and determine the 

peri-implant changes of the implants which are placed on the bone level or below the 

bone level.  

 Totally 55 patients and 126 implants included to the study. Platform switched 

implants placed on the bone level (control group) in one part of the jaw, in the other part 

of the jaw they are placed below the level of crestal bone (test group). Marginal bone 

level changes evaluated with the digital peri-apical radiographs which are taken at the 

beginning, 3,6, and 12 months later from the function of the implants. Modified plaque 

index, gingival index, bleeding on probing and probing depths are evaluated to 

determine the periodontal health of the implants.  

As a result, after 1 year of function marginal bone resorption was found in 

0,40±0,35 mm in the control group and 0,89±0,46 mm in the test group. The marginal 

bone resorption is found higher statistically significant in the test group (p<0,01). 

Between the submerged or non-submerged healing, there isn’t any statistically 

significant difference in marginal bone resorption (p>0,05). About attached gingiva 

width there isn’t any statistically significant difference in the test group. But when 

attached gingiva width is lower than 4 mm, more bone resorption occurs statistically 

significant in the control group (p<0,01). In both test and control groups peri-implanter 

soft tissues are found healthy. 

As a conclusion, lower bone resorption may occur around platform switching 

implants. Within the limitation of this study, when platform switched implants placed 

more apically, more bone resorption occurs but without any esthetic problem. So when 

it is necessary to place the implants below the bone level, it may be useful to use 

platform switching implant design. There need to be done more studies about this 

subject.         

 

 

 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

 

Dental implantlar uzun yıllardır modern diş hekimliğinde tam ya da kısmi diş 

eksikliklerinin tedavisinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Yapılan uzun dönem 

çalışmalarla, yerleştirilen dental implantların hastalarda fonksiyon, fonetik, ve estetik 

ihtiyaçların tümünün karşılanması hedeflenmektedir.  

 

Oral implant uygulamalarının ilk yıllarında, hedeflenen amaç 

osseointegrasyondaki başarıyı artırmaktı. Dental implantların makro ve mikro 

yüzeylerindeki gelişmeler sayesinde günümüzde osseointegrasyonda tam başarı 

sağlanmaktadır. Teknolojinin çok hızlı gelişmesinin yanında hastaların ve hekimlerin 

beklentileri de artmaktadır. İmplantüstü protez uygulamalarında beyaz estetiğin yanı 

sıra pembe estetik de önem kazanmıştır. Hem fonksiyonel hem de estetik olarak başarılı 

kabul edilebilecek bir implant ve implantüstü protez uygulamasında sert ve yumuşak 

dokuların korunması önemli bir rol oynamaktadır. Peri-implanter sert ve yumuşak 

dokuların stabilizasyonunun sağlanması ve uzun dönem korunması, implant tedavisinde  

başarının elde edilmesinde oldukça önemlidir. Peri-implanter kemik rezorpsiyonları 

implantlar çevresindeki sağlıklı dokuyu etkilemekte ve bunun sonucunda estetik ve 

fonksiyonel başarısızlıklara yol açabilmektedir. 

 

1986’da Albrektsson dental implantların başarı kriterlerini yayınlamıştır (1). 

Başarılı implantların çevresindeki marjinal kemik kaybının implantın yerleştirilmesini 

takiben ilk 1 yıl içinde  1 mm’den ve takip eden yıllarda 0,2 mm’den az olması gerektiği 

bildirilmiştir (1). Buna göre implantlar çevresinde oluşan   marjinal kemik kaybının 

fizyolojik olduğu kabul edilmiştir. Lazzara ve Porter’ın 2006’da yayınladıkları bir 

çalışmada ise implant çevresi marjinal kemik rezorpsiyonlarının önlenebileceği bir 

konsept olan daraltılmış platform (platform switching) tanıtılmıştır (2). Bu çalışmaya 

göre implant ve abutment birleşiminde oluşan bağ dokusunun her zaman bir miktar 

iltihap içerdiği; eğer bu bağ dokusunun implantın merkezine doğru yer değişimi 

sağlanırsa implantlar çevresi marjinal kemik rezorpsiyonlarının önlenebileceği 
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bildirilmiştir (2). İltihapsal bağ dokusunun implantın merkezine doğru yer değiştirilmesi 

düşüncesi yeni bir implant tasarımını da gündeme getirmiştir. İmplant firmaları  da yeni 

tasarımlarıyla marjinal kemik rezorpsiyonunun  önlenmesi ve buna bağlı olarak estetik 

ve fonksiyonel başarının artırılması amacıyla da yeni implant dizaynları üreterek 

implantın boyun bölgesinin çapından daha dar çapta protetik bileşenler geliştirmişlerdir.  

Bu sayede peri-implanter kemik rezorpsiyonunun önlenmesi amaçlanmıştır (2). Çeşitli 

firmalar tarafından geliştirilen daraltılmış platform dizaynına sahip implantların 

çevresinde geleneksel implantlara oranla daha az kemik rezopsiyonu oluştuğu bir çok 

çalışmada bildirilmiştir (3,4,5,6). Kemik seviyesinde ve kemik seviyesinin altında 

yerleştirilen implantlarda implant abutment bağlantısındaki mikro aralık ve mikro 

hareketliliğin iki parçalı implantlarda marjinal kemik rezorpsiyonlarına yol açtığı 

bildirilmiştir (6). İdeal bir çıkış profili oluşturmak için implantların kemik seviyesinin 

altında konumlandırılması planlanabilir. Ancak bu durum implant abutment 

bağlantısının daha apikale taşınmasına ve marjinal kemik rezorpsiyonuna neden 

olabilmektedir (6).  Ancak özellikle estetik uygulamaların zorunlu olduğu anterior 

bölgede, kemik rezorpsiyonları klinik olarak istenmeyen durumlar arasında yer 

almaktadır. Daraltılmış platform dizaynında implant abutment bağlantısında oluşan 

iltihapsal bağ dokusunun horizontale taşınması sonucu kemik rezorpsiyonlarının 

önleneceği bildirilmekte ancak bu bağlantı daha apikalde konumlandırıldığında ne gibi 

sonuçlar oluşacağı tam olarak bilinmemektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı klinikte; 

 Daraltılmış platform dizaynına sahip implantların peri-implanter sert ve 

yumuşak dokuya etkilerini incelemek, 

 Kemik seviyesinde ve kemik seviyesinin altında yerleştirilen daraltılmış 

platform dizaynına sahip implantların peri- implanter doku 

değişikliklerini incelemek, 

 Yapışık dişeti miktarının kemik rezorpsiyonları üzerine etkisini 

incelemek,  

 Tek veya çift aşamalı cerrahi ile yerleştirilen implantların kemik 

rezorpsiyonu üzerine etkilerini incelemektir.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1. Ġmplantoloji’de BaĢarı Kriterleri 

 

Albrektsson ve ark.’nın  (1) yapmış oldukları çalışmada başarılı bir dental 

implantın taşıması gereken özellikler şu şekilde sıralanmıştır.  

 İmplantın mobil olmaması 

 Radyografide implant çevresinde radyolusent alanlar görülmemesi 

 İmplant bölgesinde ağrı, enfeksiyon, patolojik lezyonlar olmaması 

 Vertikal kemik kaybının implantın yerleştirilmesinden itibaren ilk 1 yıl 

içinde 1 mm’den, takip eden yıllarda 0,2 mm’den az olması 

 5 yılın sonunda başarı oranının minimum % 85; 10 yılın sonunda 

minimum % 80 olması  

gerekmektedir . 

 

Günümüzde araştırmacılar implantların osseointegre olup fonksiyonda kalmasını 

sağ kalım olarak tanımlamakta, Albrektsson kriterleri adı altında oluşturulan başarı 

kavramı hasta ve hekim beklentilerini karşılamamaktadır. Günümüzde hekimler 

yerleştirilen implantların osseointegre olmamasından ve fonksiyon görmemesinden çok 

az kuşku duyduklarından, beyaz ve pembe estetiğe daha fazla önem vermeye 

başlamışlardır.  İmplant firmaları yeni tasarımlarıyla marjinal kemik rezorpsiyonunun  

önlenmesi ve buna bağlı olarak estetik ve fonksiyonel başarının artırılması amacıyla da 

yeni implant dizaynları ve implantın boyun bölgesinin çapından daha dar çapta protetik 

bileşenler üretmiştir. Bu sayede peri-implanter kemik rezorpsiyonunun önlenmesi 

amaçlanmıştır. Elde edilen estetik ve fonksiyonel başarının uzun dönem kalıcı olması 

peri-implanter dokuların stabilizasyonu ile gerçekleşebilir.  
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2.2. Periodontal ve Peri-implanter Dokular 

 

Periodontal ve peri-implanter dokular yapısal olarak benzer özellikler 

taşımaktadır.  

 

2.2.1. Periodontal Dokuların Anatomisi 

 

Ağız mukozası üç ana bölümden oluşur. Bunlar dişeti ve çevre sert damağı saran 

çiğneme mukozası, dil sırtını saran özelleşmiş mukoza ve ağız boşluğunun kalanını 

kaplayan oral mukozadır. Periodonsiyum ise dişeti, bağlantı epiteli, periodontal 

ligament, sement ve alveol kemiğinin tümünün kapladığı alana verilen addır (6,7,8). 

 

 Dişeti; ağız mukozasının, alveoler çıkıntılarını örten ve dişlerin etrafını yaka 

gibi saran kısmını oluşturur. Normal koşullarda açık pembe renkli, sıkı kıvamlı, dişin 

etrafını saran ve papillerin dişler arası bölgeyi doldurduğu bir görüntüye sahiptir; muko 

gingival sınıra kadar alveol kemiğini ve dişleri kaplar. Dişeti anatomik olarak serbest 

dişeti (marjinal dişeti), yapışık dişeti ve interdental dişeti (papil) olarak üçe ayrılır 

(9,10) . 

 

Serbest dişeti dişin boyun kısmını çepeçevre sarar ve dişeti oluğunun yumuşak 

doku duvarını oluşturur. Ortalama 1 mm genişliğindedir.  Serbest dişeti oluğu ise 

serbest dişeti ile yapışık dişetini birbirinden ayıran sığ çukurluk olarak tanımlanır. 

Periodontal sondanın girişine zor da olsa izin verir. Tamamen iltihapsız koşullarda 

derinliği 0 veya 0’a yakındır, ancak klinik olarak her zaman bir miktar iltihap söz 

konusu olduğundan normal kabul edilen dişeti oluğu sondalama derinliği 2 mm 

civarındadır (8,9). 

 

 Serbest dişeti oluğunun mukogingival birleşime kadar uzanan kısmına ise 

yapışık dişeti denir. Marjinal dişeti ile devamlılık halindedir. Sert kıvamlıdır ve 

altındaki kemiğin periostuna sıkı sıkı tutunur. Yapışık dişetinin genişliği klinik olarak 
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önem taşır. Yapışık dişetinin altında ise periodontal dokuları ağız mukozasından ayıran 

mukogingival birleşim bulunur (8,9). 

 

İnterdental dişeti ise dişler arasındaki temas noktalarının apikalindeki bölgeyi 

doldurur. Vestibül ve lingual iki papil ile dişler arası col’den oluşur (9). 

 

Dişeti histolojik olarak  epitel ve bağ dokusundan oluşur. Dişeti epiteli çok katlı 

yassı epiteldir. Ağız epiteli, oluk epiteli ve bağlantı epiteli olarak üçe ayrılır (9).  

 

Bağ dokusu, serbest dişeti ve bağlantı epitelini dişle sıkı temasta tutan dişeti 

fibrilleri, kollajen fibriller, fibroblastlar ve ekstrasellüler matriksten (damar, sinir ve 

esas madde) oluşmaktadır (8,9). 

 

Dişeti fibrilleri fonksiyonel olarak farklı yönlere uzanmakta ve dokularda 

izledikleri yöne ve bağlantılarına göre farklı isimlerle adlandırılmaktadır (dentogingival, 

alveologingival, dentoperiostal, sirküler, transseptal, periostogingival, interpapiller, 

transgingival, intersirküler, intergingival, semisirküler) (9).  Dişeti grubu sementle 

bağlantıdadır. Aşağı ve yukarıya doğru yönlenerek yapışık ve serbest dişeti ile de 

bağlantı kurar. Sirküler lifler ise dişeti sulkusundan alveol kretine kadar olan bölümde 

dişleri çepeçevre sarar. Transseptal lifler; interdental olarak bir dişin sementinden 

komşu dişin sementine uzanır ve dişleri birbirine bağlamakla görevlidir (8). Dişeti 

fibrilleri marjinal dişetine destek olur, dişetinin çiğneme kuvvetleriyle diş yüzeyinden 

ayrılmasını engeller ve serbest dişetini sement ve yapışık dişetiyle birleştirir (9). Bunun 

yanında bakteriyel ve mekanik direncin sağlanmasında ve mukozal bariyerin 

devamlılığının korunmasında önemli rol oynarlar. 

 

Alveol kreti seviyesinde, lamina propria içindeki fibriller ile periodontal 

ligament fibrilleri iç içedir. Bu nedenle dişeti ve periodontal ligament aynı fonksiyonel 

sistemin farklı anatomik bölümleri olarak kabul edilirler. Periodontal ligamanlar da 

doğal dişlerin alveol kemiğine sıkı sıkıya bağlanmasını sağlar. Beyaz kollajen bağ 
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dokusu fibrillerinden oluşmuştur, içinde az miktarda elastik fibril bulunur. Bu elastik 

fibriller dişe esneme yeteneği sağlar(8). Bunun yanında dişin beslenmesini sağlayan kan 

ve lenf damarları taşır. Propriyoseptif sinir sonlanmaları aracılığıyla sinir iletimi 

sağlanır.  

 

Periodonsiyumun beslenmesi supraperiostal arterlerden (papiller, ağız epiteli ve 

bağlantı epitelini besler) ve periodontal ligament damarlarından sağlanır. Bunun 

yanında interdental septumdaki kretten uzanan arterioller de periodonsuyum 

beslenmesine katkıda bulunurlar. Ana damarların yanı sıra, anastamoz yapan  kapiller 

damarlar da mevcuttur (9) .  

 

 

2.2.2. Peri-implanter YumuĢak Dokuların Anatomisi 

 

İmplant yerleştirilmesi mukozada yapılan bir insizyonu takiben 

gerçekleşmektedir. Titanyum implantın yerleşimini takiben mukoza implant yüzeyi ile 

kontakt halinde bırakılmaktadır. Bunun sonucunda yumuşak doku iyileşirken mukoza 

ve titanyum dioksit tabaka arasında bir bağlantı gerçekleşmektedir. Bu bağlantıya 

osseointegre olan kemik dokusunu ağız ortamından uzaklaştırmakla görevli olan peri-

implanter mukoza denir (10).   

 

Yapılan hayvan çalışmalarında, implantlar çevresi mukozal bağlantının doğal 

dişlerle benzerlik gösterdiği bildirilmiştir (9,10). Berglundh’un 1991’de yayınladığı bir 

çalışmada köpek modelleri kullanılarak peri-implanter mukoza incelenmiştir. Alt çene 

premolar dişlerin çekiminden 3 ay sonra implantlar, implant yerleşiminden de 3 ay 

sonra abutmentlar yerleştirilmiştir. Dört aylık plak kontrolünün ardından biopsi 

sonuçları değerlendirilmiştir. İmplantlar çevresinde klinik olarak sağlıklı, pembe renkli 

ve sıkı kıvamlı bir mukozal bariyerin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu mukozal bağlantının 

bir bölümünün epitelden bir bölümünün ise bağ dokusundan oluştuğu bildirilmiştir. 
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İmplantların tek aşamalı veya iki aşamalı yerleştirilmesinin oluşan mukozal bağlantıyı 

etkilemediği bildirilmiştir (11). 

 

Periodontal ve peri-implanter yumuşak dokular arasında yapısal ve fonksiyonel 

benzerlikler bulunmaktadır. Peri-implanter yumuşak dokular çevresinde görülen 

bağlantı epitelleri periodontal dokularla neredeyse aynıdır. Ancak implantlar, içinde 

bulunduğu kemiğe dişler gibi bir periodontal ligaman aracılığıyla tutunmadığı için 

dişler ve implantlar arasındaki farklar ortaya çıkmaktadır.  

 

Peri-implanter yumuşak dokular bağlantı epiteli sayesinde implantlara sadece 

yüzeye paralel fibrillerle tutunmaktadır. Diş yüzeyinde olduğu gibi implanta dik gelen 

dentogingival fibriller bulunmamaktadır. İmplant çevresi bağ dokusu kollajenden 

zenginken fibroblast hücreleri sayıca daha azdır. (12).  

 

Peri-implanter ve periodontal bağ dokusunda görülen bu farklılıklar nedeniyle 

implant çevresi dokular doğal diş çevresi dokulara göre bakteriyel ve mekanik 

travmalara karşı daha hassastır.  

 

 

2.2.2.1. Peri-implanter Biyolojik Aralık 

 

Gingival dokular tarafından oluşturulan biyolojik aralık; ilk olarak Gargiulo, 

Wentz ve Orban’ın (14,15) 1961’de kadavralar üzerinde yaptığı çalışmada 

tanımlanmıştır. Alveol kemiğinin hemen üzerinde ortalama 1,07 mm’lik bağ dokusu 

ataşmanı ve 0,97 mm’lik bir  epitelyal ataşmanın bulunduğu bildirilmiştir. Toplam 2,04 

mm olarak ölçülen bu iki yapının tümü Gagiulo’nun çalışmasında biyolojik aralık 

olarak tanımlanmaktadır. Bazı yazarlar dişeti oluğu ölçümlerini de (yaklaşık 1 mm) 

biyolojik aralık tanımı içine almakta ve alveol kemiği üzerinde bulunan toplam 3 

mm’lik sağlıklı yumuşak dokunun tümünü biyolojik aralık olarak tanımlamaktadır.  
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Biyolojik genişlik boyutlarının aynı ağızda farklı dişlerde ve farklı yüzeylerde 

(meziyal, distal, bukkal, lingual) değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. Vacek  (17) 

kadavralarda biyolojik genişliğin boyutlarını incelediği çalışmalarında posterior bölgede 

biyolojik aralık boyutlarının anterior bölgeye oranla daha yüksek olduğunu bildirmiştir.  

 

Birçok yazar biyolojik aralığın restoratif ve periodontal tedavideki klinik 

öneminden bahsetmektedir. Özellikle subgingival estetik restorasyonlar yapıldığında 

yumuşak doku çekilmelerinin önlenmesi biyolojik aralığın korunmasıyla 

mümkündür(15).  

 

Biyolojik aralığın implantolojideki önemi, en çok yapılan hayvan çalışmalarının 

sonuçlarının değerlendirilmesi ile mümkündür. Berglundh ve Buser  (12) kanin 

modellerinde çalışarak peri-implanter yumuşak dokuların periodontal dokularla 

benzerlik gösterdiğini belirtmişlerdir.  

 

Abrahamsson’ın (18) 1996’daki çalışmasında tek ve iki aşamalı implantlar 

çevresinde oluşan epitel ve bağ dokusu ataşmanları incelenmiştir. Bu çalışma için 3 

farklı implant sistemi kullanılmıştır. 5 adet köpeğin alt çene premolar dişleri çekildikten 

3 ay sonra sonra implantlar yerleştirilmiştir. İki aşamalı sistemde 3 ay sonra abutmentler 

yerleştirilmiştir. Bütün implantlarda altı aylık plak kontrolü sağlanmıştır. 3 farklı 

implant sisteminin etrafında oluşan mukozal bariyer histolojik olarak benzer 

özelliklerde ve benzer boyutlarda oluşmuştur. Epitel ve bağ dokusu ataşmanından 

oluşan mukozal bir bariyer oluşması için belirli kalınlıkta bir mukoza varlığının olması 

gerektiği bildirilmiştir. Aksi takdirde implantlar çevresinde kemik rezorpsiyonu 

oluşacağı belirtilmiştir.  

 

 

Berglundh’un (19) çalışmasında yine implant tedavisinde biyolojik aralığın 

önemi belirtilmiştir. Bu hayvan çalışmasında implantların yerleşiminden 3 ay sonra 

kontrol bölgesinde abutment direkt olarak yerleştirilmiş, test bölgesinde ise bağ dokusu 

2 mm kadar inceltildikten sonra abutment yerleşimi yapılmıştır. Altı ay beklendikten 
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sonra peri-implanter yumuşak dokuların karşılaştırılması yapılmıştır. Test bölgesinde 

kemik rezorpsiyonu gerçekleşmiş ve kontrol bölgesindeki yumuşak doku miktarı ile 

benzerlik göstermiştir. Bu çalışmanın sonucunda; implant çevresinde belirli bir 

miktarda yumuşak dokunun oluşması gerektiği, bunun için implantlar çevresinde kemik 

rezorpsiyonunun oluşabileceği belirtilmiştir.  

 

Cochran’ın 1997  (20)  yılında yaptığı çalışmada yüklenen ve yüklenmeyen tek 

parça implantlar çevresindeki peri-implanter mukoza incelenmiştir. İmplantlar 

çevresinde epitelyal ataşmanın doğal dişlerle benzerlik taşıdığı belirtilmiştir. Bunun 

yanında bağlantı epitelinin apikali ile kemik ve implant kontağının ilk noktası arasında 

bir bağ dokusu bölgesinin olduğunu bildirilmiştir. Bu dokuların toplamının doğal 

dişlerde fizyolojik olarak sabit bulunan biyolojik aralık ile benzerlik gösterdiği 

vurgulamıştır (20).  

 Buna benzer olarak  Hermann’ın 2000 (21) yılındaki çalışmasında da biyolojik 

aralığın implantlar çevresinde fizyolojik olarak bulunduğu bildirilmiştir.Bu çalışmaya 

göre tek ve iki parçalı implantlar çevresinde oluşan biyolojik aralığın değerlendirmesi 

yapılmıştır. Beş köpek kullanılan çalışmada 59 implant yerleştirilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda tek parça implantların; iki parçalı implantlarla kıyaslandığında gingival 

marjin ve biyolojik aralık oluşumunun doğal dişlerle daha fazla benzerlik gösterdiği 

bildirilmiştir. 

 

Yapılan hayvan çalışmalarının sonucuna göre implantlar çevresinde de doğal 

dişler benzeri bir biyolojik genişlik oluştuğu bildirilmektedir (15,16,17,18,19,20,21). 

Biyolojik oluşumunun implantlar çevresinde de oluşması fizyolojik olarak kabul edilen 

marjinal kemik rezorpsiyonları ile ilişkilendirilebilir (2).  
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2.2.2.2. Peri-implanter Damar Desteği 

 

Doğal dişler çevresindeki periodontal dokuların beslenmesinin periostal 

damarlardan ve periodontal ligamandan sağlandığı bilinmektedir (9). Berglundh ve 

ark.’nın 1994 yılında köpekler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, peri-implanter 

dokuların vaskülarizasyonunu incelemişlerdir. Peri-implant mukozanın 

damarlanmasının, alveol kretinin dışındaki geniş periostal damarlardan kaynak aldığını 

bildirmişlerdir. Bu damar ağız epiteline ve bağ dokusu kapillerine kaynak sağladığı ve 

doğal dişlere göre implantlarda vaskularizasyonun daha az olduğu bildirilmiştir (23).  

 

2.2.2.3. Peri-Ġmplanter Dokuların Oral Ġmplantolojideki Önemi 

 

Peri-implanter dokuların uzun dönem stabilizasyonunun sağlanmasında 

yumuşak dokuların rolü oldukça önemlidir. Peri-implanter dokuların genel olarak 

periodontal dokulara göre hücre sayısının ve damarlanmasının daha az olması 

nedeniyle, peri-implanter sert ve yumuşak dokularda görülen yıkım periodontal 

dokulara göre daha fazla olabilir (15). Peri-implanter dokular bakteriyel enflamasyon 

veya mekanik travma nedeniyle yıkıma uğrayabilir. Bu yıkım sonucunda implantın 

yüklenmesinden yıllar sonra bile  peri-implantitis oluşabilir ve implant kaybı 

gerçekleşebilir.  

 

2.3. Peri-implanter Kemik Rezorpsiyonları 

 

Dental implantların uzun dönem başarısı titanyum implant ile yumuşak ve sert 

dokuların sıkı temasına bağlıdır. Bu bağlantıdaki ilk kesinti  genellikle krestal bölgeden 

başlamaktadır.  Özellikle implantın fonksiyona girdiği ilk yıl implantın ilk yivine kadar 

gerçekleşen rezorpsiyonlar sausarizasyon olarak adlandırılmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda implant yüklemesinden sonraki ilk yılda 0,9 mm ile 1,6 mm marjinal 

kemik rezorpsiyonu oluştuğu bildirilmiştir. Takip eden diğer yıllarda ise bu rezorpsiyon 

0,05 mm ile 0,13 mm arasındadır (24).  
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Adell ve ark. (25)  tarafından 1981’de yayınlanan bir çalışmada, 15 yıllık 

retrospektif olarak inceledikleri 371 hastadaki, 2768 implant çevresinde;  yüklemenin 

ilk yılında ilk yivden itibaren ortalama 1,5 mm marjinal kemik rezorpsiyonu oluştuğu 

bildirilmiştir. Bunun yanında devam eden yıllarda kemik rezorpsiyonu yıllık 0,1 mm’yi 

geçmemektedir. Buser (26) ve Lekholm’ün  (27)  çalışmalarında da benzer sonuçlar 

bildirilmiştir.  

 

 

Bu bulguların ışığında Albrekttson‘un (1) başarı kriterleri arasına da giren; 

implantın yüklenmesini takip eden ilk yıl içinde gerçekleşen peri-implanter kemik 

rezorpsiyonları fizyolojik olarak kabul edilmiş ancak nedeni kesin olarak 

belirlenememiştir. Ancak implantlar çevresi kemik kaybı uzun dönemde ciddi 

problemler yaratabilmektedir. Peri-implanter sağlığın devamlılığı bozulabilir, cep 

derinliği artışı olabilir, buna bağlı peri-implantitis oluşumu gerçekleşebilir ayrıca 

yumuşak doku çekilmeleri oluşabilir ve bunun sonucunda da estetik problemler ortaya 

çıkabilmektedir.  

 

  Erken kemik rezorpsiyonlarını açıklamak amacıyla bir çok teori ortaya atılmış 

ve bu teorilerle ilgili çalışmalar yayınlanmıştır. Cerrahi travma, okluzal yükler, peri-

implantitis oluşumu, mikro-aralık, biyolojik aralık oluşumu ve implantın boyun modülü 

bu teoriler arasındadır (23).  

 

2.3.1. Cerrahi Travma 

 

Erken implant kayıpları en çok implant operasyonu sırasında gerçekleşen cerrahi 

travma nedeniyle oluşmaktadır (24). Cerrahi travma nedeniyle implant kaybı 

yaşandığında; implant etrafında fibröz bir bağ dokusu oluştuğu görülür. Frezleme 

esnasında oluşan ısı, periostun kaldırılması ve krestal bölgedeki aşırı baskı nedeniyle 

iyileşme aşamasında implant kaybı oluşabilir (24).  
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İmplant operasyonu sırasında oluşan bu cerrahi travmanın erken kemik 

rezorpsiyonlarının da nedeni olabileceği düşünülmüştür (24). Ancak periostun bütün 

kemik yüzeyinde kaldırılmasına rağmen, rezorpsiyonların  horizontal şekilde olmadığı, 

sadece implant çevresinde olduğu için bu teori reddedilmiştir. Bunun yanında krestal 

kemik rezorpsiyonları implantın ikinci cerrahisinden sonra olduğu için operasyon 

sırasında açığa çıkan ısının da rezorpsiyona neden olmadığı anlaşılmıştır. İmplantın 

krestal baskının da rezorpsiyona neden olabileceği düşünülmüş ancak okluzyondan 

sonraki ilk yıl neden azaldığına bir cevap oluşturamamıştır (24,27).  

 

2.3.2. Okluzal Yükler 

 

Okluzal travma implant kayıplarının önemli bir nedenidir. Doğal dişlerin aksine, 

implantlar kemiğe ankiloz şeklinde bağlanır ve çevresinde periodontal ligaman gibi 

kuvvetleri absorbe edecek mekanoreseptörler yoktur. Bunun yanında implant 

etrafındaki krestal kemik bending momenti uygulandığında, kaldıraç etkisi için fulkrum 

ekseni gibi görev yapabilir. Bunun sonucunda krestal kemiğin mekanik kuvvetlere karşı 

daha hassas olduğu söylenebilir (24). 

 

Okluzal kuvvetler karşısında implant kaybı olabileceği ilk defa Isidor’un 

maymun çalışmasında ortaya atılmıştır (29,30). Ayrıca çalışmada okluzal aşırı yüklerin 

marjinal kemik rezorpsiyonuna neden olabileceği de belirtilmiştir. Daha sonra yapılan 

bazı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiş ve erken marjinal kemik 

rezorpsiyonlarının nedeni olarak okluzal travmanın olabileceği de düşünülmüştür (24).  

 

Ancak rezorpsiyonların sauserizasyon şeklinde oluşu ve ikinci yıldan itibaren 

azalmasının nedeni, okluzyon sonrası kemiğin fizyolojik adaptasyonu mu yoksa başka 

nedenler var mı bu konu net olarak açıklanamamaktadır (24).  
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2.3.3. Peri-implantitis  

 

Okluzal yükler gibi peri-implantitis oluşumu da yine implant başarısızlığına ve 

implantın kaybına neden olabilmektedir. İmplant çevresi oluşan bakteriyel 

kolonizasyonun veya peri-implantitis oluşumunun erken kemik rezorpsiyonlarına neden 

olduğu düşünülmüştür (24,33,38).  

 

Lindhe’nin (33) köpekler üzerinde yaptığı deneysel bir çalışmada, plak biriken 

ligatür telleri sayesinde peri-implanter ve periodontal enfeksiyonlar oluşturulmuştur. 

Peri-implanter enfeksiyonların periodontal enfeksiyonlara göre daha çok yıkım 

oluşturduğu klinik, radyografik ve histolojik olarak gösterilmiştir. Peri-implantitis 

mikrobiyal kaynak olarak periodontitisle benzerlik göstermektedir. Ancak peri-

implanter enfeksiyonların daha yıkıcı olması peri-implanter dokular ile periodontal 

dokuların farklılıklarından kaynaklanmaktadır.   

 

Peri-implantitis ve periodontitis arasındaki bu benzerlik krestal kemik 

rezorpsiyonlarının oluşumunu ve özellikle birinci yıldan sonra neden devam etmediğini 

açıklamaya yetmemektedir (23).  

 

2.3.4. Mikroaralık ve Mikrohareketlilik 

 

İki parçalı implant sistemlerinde implantın post ile birleştiği kısma mikroaralık 

denmektedir. Her ne kadar implant postu, üretici firmanın önerdiği tork değerleriyle 

sıkılsa da teorikte iki parçanın bir vida aracılığıyla sıkılarak tek bir parça haline gelmesi 

mümkün değildir (31,33,39). Bunun sonucunda post ve implant birleşiminde mikron 

düzeyinde aralık kalırlar. Okluzal kuvvetler nedeniyle restorasyonlar yüksek tork 

kuvvetlerine maruz kalır. Çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle implant-post bağlantısı 

arasında mikron düzeyinde aralık meydana gelir. Bu aralık nedeniyle her gelen okluzal 

kuvvet karşısında implant ve post arasında mikron düzeyde bir de hareketlilik başlar. 

(31,32,33,37).  Kuvvet miktarı arttıkça aralığın ve hareketliliğin miktarında da artış 
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olur. Çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle implantı posta bağlayan vida da gelen kuvvetlerle 

uyumlu olarak belirli bir yöne doğru eğilir. Kuvvet ortadan kalktığında açılan mikro 

aralık tekrar kapanır. Oluşan bu aralık bakteri kolonizasyonu için çok uygun bir 

bölgedir. Ağız sıvıları yoluyla bakteriler bu aralığa dolabilirler. Mikroaralık ve 

mikrohareketlilik kemiğe ne kadar yakın olursa bakterilerin kemiğe ulaşıp etki etmeleri 

de o kadar kolay olur. Mikroaralık ve mikrohareketlilik kemikten ne kadar uzak olursa 

krestal bölgedeki kemik rezorpsiyonları o kadar az olur.  

 

Mikroaralık ve mikrohareketliliğin kemikten uzaklaştırılması için iki yöntem 

önerilebilir. İmplant post bağlantısı vertikal olarak kuronale çekilebilir (Tek aşamalı 

olarak iyileşen implant sistemleri) ya da horizontal olarak medialize edilebilir 

(daraltılmış platform dizaynına sahip implantlar) . İmplant post bağlantısının vertikal 

olarak yer değiştirmesi implantın boyun kısmındaki cilalı yüzeyin dişetinden 

görülebilmesi anlamına gelir, bu da estetik sorunlara yol açabilir (23,32,33,36). 

 Hermann ve ark.’ nın (32) 2001’de yaptıkları bir çalışmada iki parçalı, 3 değişik 

mikroaralık mesafesine sahip; abutment ve implantın birbirine kaynak yapıldığı veya 

vida ile bağlandığı toplam 6 değişik grup arasında krestal kemik değişikliklerini 

incelemişlerdir. Bu histometrik hayvan çalışmasının sonucunda, iki parçalı implant 

sistemlerinde oluşan mikrohareketliliğin mikroaralık boyutundan bağımsız olarak 

krestal kemik üzerinde rezorpsiyon geliştirdiği bildirilmiştir (32).  

  

 Piatelli ve ark.’nın (34) 2003’te yayınladıkları bir histolojik çalışmada, 

maymunlarda değişik seviyelerde yerleştirilmiş iki parçalı implantlarda mikroaralığın 

kemik seviyesi üzerine etkisi incelenmiştir. Mikroaralık kuronale taşınırsa daha az 

kemik rezorpsiyonu oluşacağı, apikale taşınırsa daha çok kemik rezorpsiyonu oluşacağı 

bildirilmiştir (34).  
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2.3.5. Biyolojik Aralık 

 

Doğal dişler çevresinde sulkus apeksi ile kemiğin tepe noktası arasında 3 mm’lik 

bir biyolojik aralık bulunduğu bilinmektedir. Bu aralığın 1 mm’si gingival sulkus, 1 

mm’si epitelyal ataşman ve 1 mm’si de bağ dokusundan oluşmaktadır (13,14). 

 

Abrahamsson ve ark.’nın (18) 1996 da köpekler üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada; tek ve iki aşamalı implantlar çevresinde oluşan epitel ve bağ dokusu 

ataşmanları incelenmiştir. Bu çalışma için 3 farklı implant sistemi kullanılmıştır. 5 adet 

köpeğin alt çene premolar dişleri çekildikten 3 ay sonra implantlar yerleştirilmiştir. İki 

aşamalı sistemde 3 ay sonra abutmentler yerleştirilmiştir. Bütün implantlarda altı aylık 

plak kontrolü sağlanmıştır. Üç farklı implant sisteminin etrafından oluşan mukozal 

bariyer histolojik olarak benzer özelliklerde ve benzer boyutlarda oluşmuştur. Epitel ve 

bağ dokusu ataşmanından ibaret mukozal bir bariyer oluşması için belirli kalınlıkta bir 

mukoza varlığının olması gerektiği bildirilmiştir. Aksi takdirde implantlar çevresinde 

kemik rezorpsiyonu oluşacağı belirtilmiştir (18) .  

 

Berglundh’un (19) çalışmasında yine implant tedavisinde biyolojik aralığın 

önemi belirtilmiştir. Bu hayvan çalışmasında implantların yerleşiminden 3 ay sonra 

kontrol bölgesinde abutment direkt olarak yerleştirilmiş, test bölgesinde ise bağ dokusu 

2 mm kadar inceltildikten sonra abutment yerleşimi yapılmıştır. Altı ay beklendikten 

sonra peri-implanter yumuşak dokuların karşılaştırılması yapılmıştır. Test bölgesinde 

kemik rezorpsiyonu gerçekleşmiş ve kontrol bölgesindeki yumuşak doku miktarı ile 

benzerlik göstermiştir. Bu çalışmanın sonucunda; implant çevresinde belirli bir 

miktarda yumuşak dokunun oluşması gerektiği, bunun için implantlar çevresinde kemik 

rezorpsiyonunun oluşabileceği belirtilmiştir (19) .  

 

Biyolojik aralık oluşumunun implantlar çevresinde erken kemik 

rezorpsiyonlarına neden olduğu düşünülmektedir ve rezorpsiyonların birinci yıldan 

sonra neden devam etmediği açıklanabilmektedir. Biyolojik aralık hipotezi en erken 
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dönemde implantlar etrafında oluşan marjinal kemik rezorpsiyonlarını en iyi açıklayan  

hipotez olarak kabul edilmektedir (23,36) . 

 

2.4. Peri-implanter Hastalıklar 

 

2.4.1. Perimukozitis 

 

Gingivitis doğal dişlerde marjinal dişetinin bakteriyel iltihabı olarak 

tanımlanmaktadır.  Sondalamada kanama ile karakterizedir. Cep oluşumu görülse bile 

radyografide kemik kaybı görülmez. Geri dönüşümlü bir hastalıktır. İmplantlar 

çevresinde görülen kemik yıkımı ile karakterize olmayan gingivitis hastalığına da peri-

implant mukozitisi, perimukozitis denilir (33,38).  

 

 

2.4.2. Peri-implantitis 

 

Peri-implantitis ise implant çevresinde kemik kaybıyla karakterize bir hastalıktır. 

Cep derinliğinde artış, sondalamada kanama bazı durumlarda eksuda ve pü akışı 

görülebilir. Peri-implanter dokular doğal dişlerden daha hassas olduklarından yıkımları 

daha çabuk olmaktadır. Bu nedenle peri-implantitis tedavisi fark edildiği anda 

başlatılmalıdır. Peri-impantitisin çok hızlı ilerlemesinden dolayı önlenmesi tedavisinden 

daha iyi sonuçlar vermektedir. İmplant yerleşimi sonrası sık sık yapılan kontroller ve 

periodontal başlangıç tedavilerinin uygulanması,  peri-implantitisin önlenmesinde en 

önemli yoldur (10,33).  

 

Peri-implantitisin tedavisinde Mombelli’nin geliştirdiği CIST protokolü 

uygulanmaktadır (7,30,38).  
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2.5. Peri-implanter Ġndeksler 

 

2.5.1.1. Modifiye Plak Ġndeksi  

 

Modifiye plak indeksi Mombelli ve ark.’nın 1987’de  (7) yayınladıkları 

çalışmaya göre uygulanmaktadır. Dişlerdeki bakteri plağı oluşumunun bir belirteci 

olarak kullanılmaktadır. Buna göre hiç plak olmadığı durumlar skor 0, implant 

boynunda sonda ile dolaşarak saptanan plak varlığında skor 1, çıplak göz ile saptanan 

plak varlığında skor 2, bol yumuşak birikinti varlığında skor 3 olarak tanımlanmaktadır. 

Modifiye plak indeksinin implantlar ağız ortamına açıldığı andan itibaren sık aralıklarla 

ölçülmesi gerekmektedir. Plak indeksinde artış durumunda, ağız hijyeni motivasyonları 

tekrarlanmalıdır.   

 

2.5.1.2. Gingival Ġndeks  

 

Gingival indeks Löe –Sillness’in 1967’deki çalışmasında belirtilen skorlar 

yaygın olarak kullanılmaktadır (8). Dişeti etrafında oluşan kanamanın tespitinde 

kullanılır.  Artışı durumunda ağız hijyeni motivasyonları tekrarlanmalı ve gerekli 

görülürse periodontal başlangıç tedavileri tekrarlanmalıdır. Normal gingiva skor 0 , orta 

seviyede iltihap, renk hafif kızarık, hafif ödem, palpasyonda kanama varlığında skor 1, 

İleri seviyede iltihap, kızarıklık ödem ve parlaklık, palpasyonda kanama varlığında skor 

2, aşırı iltihap, bariz kızarıklık ve ödem, ülserasyonlar, spontan kanama eğilimi 

varlığında skor 4 olarak değerlendirilmektedir. 

2.5.2. Sondalama Derinliği 

 

Sondalama derinliği doğal dişlerin geçmişteki ve şu andaki sağlık durumlarının 

belirlenmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılan en önemli parametredir. Sondalama 

derinliği indeksleri peri-implanter sağlığın değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. 

Doğal dişler çevresinde artmış oluk derinliği hastalık ve kemik kaybı ile ilişkili olabilir. 
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Lekholm ve ark.’ı peri-implanter bölgedeki derin ceplerin varlığının marjinal kemik 

kaybı ile ilişkilendirilmesi gerektiğini belirtmiştir (10,38).  

 

2.5.3. Sondalamada Kanama 

 

Sondalamada kanama, sondalama derinliği gibi doğal dişlerin geçmişteki ve şu 

andaki sağlık durumlarının belirlenmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılan en önemli 

parametredir. Aynı zamanda peri-implanter sağlığında değerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır. Sondalama sırasında kanama oluşup oluşmadığı belirlenir. Kontroller 

sırasında dişeti ceplerinde sondalamada kanama oluşumu aratarsa ağız hijyeni 

motivasyonları tekrarlanmalı ve gerekirse periodontal başlangıç tedavilerinin de 

tekrarlanması gerekmektedir.  (33,38).  

 

2.6. Görüntüleme Yöntemleri 

 

Dişhekimliğinde klinik muayene ve indeksler dışında hastalıkların ve 

patolojilerin belirlenmesinde görüntüleme yöntemlerinin kullanımı oldukça yaygındır. 

Oral implantoloji de kullanılan bir çok görüntüleme yöntemi mevcuttur. Operasyon 

öncesi yapılacak görüntülemeler yerleştirilecek implantların başarısı ve devamlılığı için 

oldukça önemlidir. Kullanılacak implantın çapı ve boyu operasyon öncesi yapılan 

görüntülemeler ile belirlenir. Operasyon sonrasında ise implantı çevreleyen dokuların 

değerlendirmesi için radyolojik muayeneden faydalanılabilmektedir. Peri-implanter 

hastalıkların erken teşhisi ancak uygun görüntüleme yöntemlerinin hassas ölçümleriyle 

tespit edilebilir. İmplantlar çevresinde oluşan marjinal kemik rezorpsiyonları da 

radyolojik görüntüleme yöntemleriyle belirlenmektedir (3,6,46,47,48).  
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2.6.1. Panoramik Radyografi  

 

Panoramik radyografiler bütün dişlerin, çene kemiklerinin, maksiller sinüs 

tabanlarının, ramus ve kondillerin birlikte tek düzlemde görüntülenebildiği 

radyografilerdir. Oral implantolojide operasyon öncesi tedavi planlamasında meziyal-

distal ve vertikal kemik boyutlarını belirlemede kullanılır. Alt çene ve üst çene tek bir 

radyografide görüntülenebilir. Ancak bazı bölgelerde magnifikasyon ve distorsiyonlar 

oluşabilir. Belirli büyütme oranları kullanılır. Dikey düzlemdeki büyütme en az 

distorsiyona uğrarken horizontal düzlemdeki büyütme ark şeklinden, hasta 

konumlandırılmasından, hasta x-ışını tüpü arasındaki mesafeden dolayı yüksek 

oranlarda değişme gösterebilir (46,48). 

 

2.6.2. Periapikal Radyografiler  

 

Periapikal radyografiler panoramik radyografilere göre daha detaylı görüntü 

verirler. Bu radyografilerle en fazla üç dişlik bölge görüntülenebilir. Dişlerin ve 

köklerin çevresi de detaylı bir şekilde görüntülenebilir. Özellikle horizontal yönde 

panoramik radyografilere göre daha doğru ölçüm verirler. Peri-implanter kemiğin 

incelenmesi için literatürde paralel teknik, film tutucu apareyler ve bu apareylerin ağız 

içerisinde  hazırlanan stentlere tutturulmasının standart görüntü geometrisi elde etmede 

ve distorsiyonun en aza indirilmesinde faydalı olabileceği bildirilmiştir (46).  

 

2.6.3. Üç Boyutlu Görüntüleme 

 

Oral implantolojide üç boyutlu görüntüleme yöntemlerine de sıklıkla 

başvurulmaktadır. Bunlar bilgisayarlı tomografi (BT) ya da dental volumetrik tomografi 

(DVT) yöntemleridir.  

Bilgisayarlı tomografi ince radyografik kesitler ve bu kesitlerin bilgisayarda 

sentez edilmesiyle elde edilen görüntüleme yöntemidir. DVT ise maksillofasiyel 

bölgedeki sert dokuların üç boyutlu görüntülenmesi için özel olarak dizayn edilmiştir. 
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DVT verileri görüntüleri kesit olarak değil üç boyutlu ve hacimsel olarak 

oluşturmaktadır.  

 

BTve DVT bazlı sistemlerin avantajları sabit büyütme ile yüksek kontrastlı 

görüntüyü  birçok düzlemde oluşturmasıdır. Bu işlem için özel bilgisayar programları 

kullanılmaktadır. Maliyetinin yüksek olması, yüksek radyasyon dozu ve kuron köprü 

veya implant gibi cisimlerin artefakt oluşturması en önemli dezavantajlarındandır (47).  

 

2.7. DaraltılmıĢ Platform Dizaynı 

 

İmplantlar etrafında oluşan krestal kemik rezorpsiyonu implant başarısını 

ölçmek için sıklıkla kullanılan bir parametredir  ve uzun yıllardır araştırmacıların 

tartıştığı bir konudur (2,3). İmplantların restore edilmesini takiben gerçekleşen krestal 

kemik değişiklikleri, implantın fonksiyona girdiği ilk yıl içinde 1-1,5 mm arasında 

değişmekte ve implant abutment bağlantısının apikalinde oluşmaktadır. 

Rezorpsiyonların nedeni olarak en çok kabul edilen hipotez ise implantlar etrafında bir 

mukozal bariyer oluşumu, yani biyolojik aralık konseptidir (2).   

 

İki aşamalı cerrahi protokolde implantlar kemik içine yerleştirilip kapama 

vidaları takıldıktan sonra dikiş atılarak mukoza altında bırakılırlar. Geleneksel implant 

sistemlerinde, ikinci cerrahi aşamasında implantlar ağız ortamına açıldıktan sonra 

bakteriler ve ağız sıvılarıyla temas haline geçmesi nedeniyle, yumuşak doku bariyeri ve 

ataşman oluşumu için implantın ortamala ilk yivine kadar 1-1,5 mm bir kemik 

rezorpsiyonu oluştuğu bir çok çalışmada bildirilmiştir. Tek aşamalı cerrahi prosedürler 

de ise implant yerleştirilir yerleştirilmez ağız ortamına açıldığı için rezorpsiyon 

implantın yerleştirildiği seans başlamaktadır (2).  

 

Daraltılmış platform konsepti (platform switching) ilk olarak 2006 yılında 

Lazzara ve Porter’ın (2) çalışmasında sunulmuştur.  Bu çalışmaya göre implant ve 

abutment birleşiminde oluştuğu kabul edilen iltihapsal bağ dokusunun implantın 
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merkezine doğru yer değişimi sağlanarak implantlar çevresi marjinal kemik 

rezorpsiyonlarının önlenebileceği bildirilmiştir (2). Lazzara ve Porter’a (2)  göre, 

platform switching konsepti 1991 yılında Implant Innovations (3I, ABD)’ın piyasaya 

sürdüğü geniş çaplı (5-6 mm ) implantlar için daha dar çaplı standart abutmentlerin 

(4,1mm ) kullanımını önerdiği dönemde tesadüfen ortaya çıkmıştır (2).  

 

Bu dönemde 5 mm ve 6 mm çapında uygulanan implantlara 4,1 mm çapında 

abutment kullanılmış ve uzun süreli radyografik takip yapıldığı bildirilmiştir. Beş yıllık 

radyografik takip sonucunda yan yana iki implant uygulanmış vakalarda aynı çapta 

abutment kullanılan implant etrafında ortalama 1,5- 2 mm radyografik kemik kaybı 

gözlenirken, implanttan daha dar çapta abutment kullanılan implantta kemik kaybının 

çok daha az olduğu, ya da hiç oluşmadığı gözlemlenmiştir. İmplantlarda kemik kaybı 

tek aşamalı uygulananlarda hemen başlarken, iki aşamalı uygulananlarda da implant 

ağız ortamına açıldığında başlamaktadır (2).   

 

Vertikal kemik kaybının daraltılmış platform vakalarında neden oluşmadığı ise 

biyolojik temellere dayandırılmaktadır. İmplantlar etrafında biyolojik bir tıkaç 

oluşturmak için minumum 3 mm’lik bir yumuşak doku duvarının oluşması gerektiği bir 

çok çalışmada bildirilmektedir. Bu biyolojik tıkacın oluşumu için implantların krestal 

bölgesinde kemik kaybı meydana geldiği bu çalışmaların sonuçlarında gözlemlenmiştir. 

Bunun yanında Berglundh ve Lindhe’nin (18) çalışmasında, yapılan histolojik kesitlerde 

krestal kemik ve yumuşak dokunun 1 mm kalınlığında bir bağ dokusu duvarıyla 

birbirinden ayrıldığı gözlemlenmiştir (18).  

 

Lazzara ve Porter’a (2) göre kemik rezorpsiyonunun azalmasının iki nedeni 

bulunmaktadır. Birinci neden olarak, abutmentin yüzey alanı azaltılarak yumuşak 

dokuya daha çok yer ayrılmasının rezorpsiyonu azalttığı  öne sürülmüştür. İkinci neden 

ise, en önemli neden olarak vurgulanmaktadır. İmplant abutment bağlantısının implantın 

dış kenarından uzağa, implantın merkezine doğru konumlandırılmasının iltihapsal bağ 

dokusununda krestal kemikten uzağa taşınmasını sağlamaktadır. Böylece iltihapsal bağ 

dokusunun rezorptif etkisinin ortadan kalktığı bildirilmiştir (2).  
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2.7.1. DaraltılmıĢ Platform Dizaynı ile ilgili YapılmıĢ  ÇalıĢmalar 

 

Histolojik ve radyografik çalışmalar geleneksel implantlar çevresinde bir 

biyolojik bariyer (biyolojik genişlik, biologic width) oluştuğunu ve bu bariyerin krestal 

kemik rezorpsiyonuna neden olabileceğini bildirmektedir (2,3,4,5,10,11,17,18).  

Daraltılmış platform dizaynı bu rezorpsiyonun engellenmesi amacıyla oluşturulmuş ve 

günümüzde birçok implant sisteminin kullanımına girmiştir.  

 

Son yıllarda daraltılmış platform dizaynı ile ilgili yapılmış çok sayıda  çalışma 

yayınlanmaktadır. Gültekin’in (3) 2009 yılında yaptığı çalışmasında  farklı platform 

boyutlarına sahip implantların peri-implanter dokular üzerindeki etkilerini klinik olarak 

incelemiştir. 50’si kontrol grubu (platform değişimi yapılmayan), 43’ü test grubu 

(platform değişimi yapılan) toplam 93 implant 25 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.  Tüm 

implantlar iki aşamalı iyileşmeye bırakılmışlardır. İmplant yerleşiminden 4 ay sonra 

ikinci cerrahi aşama gerçekleştirilmiştir. Test ve  kontrol grubundaki implantların 

marjinal kemik rezorpsiyonları DVT ile incelendiğinde, implant uygulamasından 

iyileşme başlıkları yerleştirilene kadar olan süreçte rezorpsiyonun çok fazla olmadığı 

bildirilmiştir (Test grubu=0,15±0,04 mm; Kontrol grubu=0,16±0,05 mm). Test ve 

kontrol gruplarının birinci ölçümündeki kemik kaybı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Marjinal kemik rezorpsiyon 

ölçümleri implantın meziyal, distal, bukkal ve lingual bölgelerinden DVT ile 

yapılmıştır. Test ve kontrol implantlarının marjinal kemik rezorpsiyonunun 

değerlendirilmesi için yapılan ikinci ölçümlerde (yüklemeden 1 yıl sonra) test ve 

kontrol grubunda tüm bölgelerde kemik rezorpsiyonunda artış görüldüğü bildirilmiştir. 

Kontrol grubunda kemik rezorpsiyonundaki artış test grubundan anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunmuştur. Platform değişim özelliğine sahip implantlar çevresinde 

rezorpsiyon bu özelliğe sahip olmayan implantlara göre daha az bulunmuştur. 

 

Palmer ve ark.’nın (39) 2000 yılında yaptıkları  çalışmada tek diş eksikliklerinin 

tedavisinde uygulanan Astra Tech (Astra Tech Dental ,Isveç,) implantlarının 5 yıllık 
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uzun dönem takibi yapılmıştır. Toplam 15 hastaya birer adet 4,5 mm çapında implant 

yerleştirilmiştir. İmplantlar komşu dişlerin mine sement sınırlarından geçen hayali 

çizginin 2-3 mm apikalinde konumlandırılmışlardır. Abutment yerleşimi cerrahiden altı 

ay sonra yapılmuştır. Abutment üzerine  geçici kuronlar hazırlanarak altı ay daha 

beklenmiştir. Yeterli yumuşak doku iyileşmesi sonrası metal destekli seramik kalıcı 

kuronlar hazırlanarak simante edilmiştir. Paralel kon tekniği kullanılarak periapikal 

radyografiler alınarak  klinik takip yapılmıştır. Beş yıllık takip süresinin sonunda, 

implant kaybı ve  yumuşak doku problemi oluşmadığı ve sondalamada kanamanın 

minimal düzeyde oluştuğu bildirilmiştir. protetik komplikasyonlar olarak bir vakada 

desimantasyon, bir vakada da porselen kırığı oluştuğu bildirilmiştir. Beş yılın sonunda 

kemik seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. İmplantların % 

33’ünde kemik rezorpsiyonu oluşmamıştır, bazı vakalarda kemik apozisyonu 

gerçekleştiği bildirilmiştir (39). 

 

Luongo ve ark.’nın  (4) 2008’de yaptıkları bir çalışmada; daraltılmış platformun 

yumuşak ve sert dokulara karşı cevabı incelenmiştir. 65 yaşında bir bayan hastanın 

başka bir klinikte yaptırdığı 3 adet implantın (3I/ Implant Innovations, ABD) bir 

tanesinin  yerleşim bölgesinin yanlış olmasından dolayı çıkartılmasına karar verilmiştir. 

İmplant mandibuler semfiz bölgesinin tam ortasında linguale yatık konumda 

yerleştirilmiştir. Altı mm’lik trefine frez ile 1500 rpm hız kullanılarak implant 

çıkartılmıştır. Çıkartılan implant ilk olarak % 10 ‘luk formalin içinde 1 gün 

bekletilmiştir. Sonra 7,2 lik ph’ya sahip sodyum fosfat ile yıkanarak, alkol içinde 

dehidrate edilmiştir. Histolojik ve histomorfometrik sonuçlar incelendiğinde implantın 

tamamen kemikle çevrili olduğu ve % 65 kemik implant teması olduğu gözlenmiştir. 

İmplantın kuronal segmentinde kemikiçi cepler, Hawship lakünleri ve osteoklastlara 

rastlanmamıştır.  Magnifikasyon altında trabeküllerdeki osteoblastların osteoid matriks 

salgıladıkları gözlemlenmiştir. İmplant abutment bağlantısında inflamatuvar bağ 

dokusunun ayrıştırılması mümkün olmuştur. Plazma hücreleri ve lenfositlerde 

ayırdedilebilmiştir. Bu inflamatuvar bölge iyileşme başlığı üzerinde 0,35 mm kadar 

bulunmuştur. Horizontal yönde implant platformunu geçmediği saptanmıştır. İmplant 

platformunun apikalinde inflamasyon gözlenmemiştir. İmplant etrafındaki kemiğin 

olgun lamellar kemik olduğu gözlemlenmiştir.  Bu bilgiler ışığında implant abutment 
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bağlantısı çevresinde oluşan krestal kemik rezorpsiyonlarının daraltılmış platforma 

sahip implantlar sayesinde azaltılabileceği vurgulanmıştır (4) . 

 

Cappiello ve ark.’nın (5) yaptıkları başka bir çalışmada ise, daraltılmış platforma 

sahip implantlarda peri-implanter kemik rezorpsiyonları incelenmiştir. Toplam 45 

hastaya 131 implant (3I, Implant Innovations,ABD) uygulanmıştır. Kontrol grubu 

Osseotite Certain,  implantları, test grubu ise daraltılmış platforma sahip Osseotite  

Certain Prevail implantlarıdır. Daraltılmış platforma sahip implantlarda, 4 mm’lik 

implant gövdesi krestalde 4,8 mm’ye genişletilmiştir. Protetik komponentlerin çapı 4 

mm’dir. Bunun yanında kontrol implantlarının çapı 4 mm’dir. 10 mm, 11,5 mm ve 13 

mm implant boyları kullanılmıştır. 56 kontrol implantı ve 75 test implantı 

yerleştirilmiştir. Bütün implantlar kemik seviyesinin altında yerleştirilmiştir. Bütün 

implantlar tek aşamalı cerrahi ile yerleştirilmiştir. Sekiz hafta sonra geçici protezler 

yerleştirilmiştir. Geçici protezler yerleştirildikten sekiz hafta sonra kalıcı metal seramik 

kuronlar hazırlanmıştır ve 12 ay takip edilmiştir. Peri-implanter krestal bölgeyi 

değerlendirmek için standardize edilmiş periapikal radyografiler alınmıştır. 

Radyografiler cerrahi öncesi, cerrahi sonrası, implant yerleşiminden 8 hafta sonra, 

geçici protez yerleştirildiği seans, kalıcı protez yerleştirildiği seans ve yüklemeden 12 

ay sonra alınmıştır. Bütün radyografiler dijital ortama aktarılmıştır.Yapılan  radyografik 

değerlendirmeler sonucu test implantları etrafından oluşan kemik rezorpsiyonu 0,95 ± 

0,32 mm; kontrol grubunda ise 1,76 ± 0,37 mm olarak ölçülmüştür. İki grup arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak daraltılmış platform 

dizaynının implantlar etrafındaki krestal kemiğin korunmasında etkili olduğu yorumu 

yapılmıştır (5).  

 

İki parçalı implantlarda oluşan kemik rezorpsiyonları implant abutment 

bağlantısının yeriyle ilişkili olduğu bir çok araştırmacı tarafından bildirilmiştir (40). 

İmplant abutment birleşim noktasının kemikle mesafesi implantın yerleştirildiği seansta 

belirlenmektedir.  Bu bağlantı bir çok bakterinin ve inflamatuvar hücrelerin 

lokalizasyonunu sağlamaktadır ve marjinal kemik rezorpsiyonlarıyla ilişkilendirilmiştir. 

Jung ve ark.’nın (6) 2008 yılında köpekler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, daraltılmış 

platforma sahip implantlarda radyografik olarak krestal kemik seviyelerini 
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değerlendirmişlerdir. Alveol kreti referans alınarak, implantlar üç farklı seviyede 

yerleştirilmiştir. Toplam 62 implant (Institut Straumann Bone Level implant, Basel, 

Switzerland) 5 adet köpeğin, çenelerinin edante bölgelerine bilateral olarak 

yerleştirilmiştir. İmplantlar ağzın bir bölgesinde submukozal diğer bölgesinde de  

transmukozal olarak bırakılmıştır. Submukozal ve transmukozal implantlar randomize 

olarak yerleştirilmiştir. Her bölgede altışar implant üç değişik seviyede yerleştirilmiştir. 

Bir grup kemik seviyesinde, bir grup kemiğin 1 mm altında, bir grupta kemiğin 1 mm 

üstünde bırakılmıştır. Dört hafta sonra submukozal iyileşmeye bırakılan implantlar ağız 

ortamına açılmıştır. İmplant yerleşiminden altı hafta sonra ölçüler alınmıştır. 12 hafta 

sonra 60 adet kuron simante edilmiştir. İmplant yerleşimi sonrası, kuron 

simantasyonunda, yüklemeden sonraki altı ay boyunca her ay radyografik görüntüler 

alınmıştır. Takipler sırasında plak kontrolü sağlanmıştır (6). 

 

Periapikal radyografiler bireysel film tutucu yardımıyla paralel teknik ile 

implantın yerleştirildiği seans, implantın yüklendiği seans ve çalışma süresince her ay 

çekilmiştir. Radyografiler scan edilip dijital ortama aktarılmıştır. Ölçüm öncesi 

implantın boyun kısmına paralel bir çizgi çizilip implant boynu belirlenmiştir. Bu çizgi 

implant abutment arayüzünün referans noktası olarak alınmıştır.  Kemik rezorpsiyonu 

bu referans nokta ile ilk kemik implant teması arasında meziyal ve distalden ayrı ayrı 

ölçülmüştür. Yapılan klinik ve  radyografik değerlendirmeler sonucu implantlarda 

kayıp, implantlar etrafında radyolusent alan ve peri-implant enfeksiyonu 

saptanmamıştır.  Kemik seviyesinde ve kemik seviyesinden 1 mm yukarıda yerleştirilen 

implantlar çevresinde hiç kemik kaybı oluşmazken, kemik seviyesinden 1 mm apikalde 

yerleştirilen implantlar çevresinde kemik kaybı görülmüştür. Submukozal veya 

transmukozal iyileşmeye bırakılan gruplar arasında marjinal kemik kaybı ve kemik 

implant teması ile ilgili istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak 

daraltılmış platforma sahip implantlarda çok az da olsa bir miktar kemik rezorpsiyonu 

oluşabildiği bildirilmiştir. Submukozal veya transmukozal iyileşme arasında bir farklılık 

bulunmamaktadır (6).  

 

Won Lee ve ark.’nın (49) 2007’de yaptıkları bir çalışmada Astra Tech (Astra 

Tech Dental, Mölndal, İsveç) implantlarındaki mikroyivlerin uzun dönem marjinal 
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kemiğin korunmasındaki rolünü araştırmışlardır. Çalışmaya 9 erkek, 8 kadın hasta 

katılmıştır. Toplam 34 Astra Tech  (Astra Tech Dental ,İsveç)implant uygulanmıştır. 

İmplantların 22’si üst çene, 12’si alt çenededir. Her dişsiz bölgeye bir ST (4,5 veya 5 

mm çaplı, boyun bölgesinden mikroyiv bulunan implant) bir TB (3,5 veya 4 mm çaplı 

boyun bölgesinden mikroyiv bulunmayan implant) iki implant yerleştirilmiştir. Alt çene 

de üç ay, üst çenede altı aylık iyileşme sürecinden sonra, implantlar ağız ortamına 

açılmıştır. İkinci cerrahiden üç hafta sonra da protezler yerleştirilmiştir. Hastalar her üç 

ayda bir kontrol için geri çağırılmıştır.  Tedavinin başlangıcında, protez aşamasında 1, 2 

ve 3. yıllardaki takiplerde periapikal radyografiler alınmıştır. Bunun yanında implant 

bölgesindeki ağrı, implant stabilitesi, gingival enflamasyon ve üst yapı 

komplikasyonları kaydedilmiştir.Alınan radyografiler dijital ortama aktarılmış ve 

marjinal kemik ölçümleri yapılmıştır. Marjinal kemik  ölçümleri yapılırken kemiğin 

implantla ilk temas ettiği nokta ile cilalı yüzeyin bittiği nokta referans noktaları olarak 

alınmış, bu bölgeler arasındaki kemik rezorpsiyonu ölçülmüştür. Ölçülen mesafe 

implant boyu ile kalibre edilmiştir. Sadece vertikal kemik kaybı ölçülmüştür. Meziyal 

ve distal bölgeler ayrı ayrı ölçülmüş ve ortalaması alınmıştır. İstatistiksel olarak ST ve 

TB implantlar arasında marjinal kemik seviyeleri açısından bir farklılık olmadığı ve 

minimal bir kemik rezorpsiyonu oluşacağı hipotezleri incelenmiştir. Gözlemler 

sırasında belirgin bir komplikasyon oluşmamıştır. İmplantlarda ağrı veya mobilite 

oluşmamıştır. Bunun yanında hiçbir protetik komplikasyon oluşmamıştır. Marjinal 

kemik rezorpsiyonu değişiklikleri açısından yapılan değerlendirmede; TB implantlarda 

ST implantlara oranla daha fazla kemik rezorpsiyonu geliştiği gözlemlenmiştir. ST 

implantlardaki ilk yıl görülen kemik rezorpsiyonu 0,14 mm’dir. İkinci ve üçüncü 

yıllarda oluşan rezorpsiyon ise sırasıyla 0,07 ve ,03 mm’dir. TB implantlarda ilk yıl 

görülen kemik rezorpsiyonu 0,28 mm’dir. İkinci ve üçüncü yıllarda oluşan rezorpsiyon 

ise sırasıyla 0,2 ve  0,03 mm’dir. Mikroyivli ST implantlar etrafında görülen kemik 

rezorpsiyonları mikroyiv bulunmayan TB implantlar etrafında görülen kemik 

rezorpsiyonlarına oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az bulunmuştur . 

Mikroyivlerin krestal bölgedeki makaslama kuvvetlerine karşı daha dirençli olduğu 

bildirilmiştir. Krestal kemik sıkışma kuvvetlerine, gerilme ve makaslama kuvvetlerine 

oranla daha fazla dirençlidir. Geliştirilen boyun modelleri ile makaslama kuvvetlerini 

azaltan yapılar oluşturmak gerektiği bildirilmiştir (49).  
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Schrotenberger ve ark.’nın (50)  2008’de yaptıkları bir çalışmada mikroyivlerin 

ve daraltılmış platformun krestal kemik üzerindeki etkilerini   sonlu eleman analizi ile 

incelemişlerdir. Çalışmanın amacı, standart implant boyun dizaynı ile mikroyivli 

implant boyun dizaynının krestal kemik üzerinde oluşturduğu stresi incelemektir. 

Bunun yanında değişik abutment çaplarının kullanımında krestal kemikte oluşan stres 

seviyeleri incelenmiştir. İmplantın (5 mm çap, 13 mm boy)  çapraz kesitini oluşturmak 

için iki adet boyutsal sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. İmplant alt çenenin 

premolar bölgesinde yerleştirilmiştir. İmplantların biri krestal bölgede mikroyivlere 

sahiptir, diğeri standart boyun dizaynına sahiptir. İmplant modeli ticari olarak bulunan 

mikroyivli implanta benzetilmiştir. Değişik çaplardaki abutmentler( 4 mm, % 20 

daraltılmış platform; 4,5 mm, %10 daraltılmış platform; 5 mm standart) 100 N kuvvetle 

yüklenmiş ve vertikal ve oblik açılar uygulanmıştır. Özellikle krestal bölgedeki kemikte 

oluşan stresin ölçülmesi için sonlu elemanlar analizi uygulanmıştır. Yükleme sırasında 

mikroyivli implantın % 29 daha yüksek strese maruz kaldığı gözlemlenmiştir. Platform 

5 mm’den 4,5 mm’ye ve 4 mm’ye daraltığında; oluşan stres krestal bölgede % 6,3’ten 

% 5,4’e düşmektedir. Vertikal yüklemede ise % 4,2’den % 3,3’e düşmüştür. Standart 

boyun modeli ise % 5,6’dan % 4,9’a düşmüştür. Vertikal yükleme ise %3,7’den % 2,9’a 

düşmüştür. Sonuç olarak, mikroyivlerin krestal bölgede stresi arttırdığı ancak 

daraltılmış platform boyutlarının krestal kemiğe gelen stresi daha az ilettiği 

bildirilmiştir. Ancak daraltılmış platform ve mikroyivler birlikte kullanıldığında standart 

boyun dizaynına göre stresi daha çok azalttıkları bildirilmektedir (50). 

 

Van Asche ve ark.’nın (51) yaptıkları bir çalışmada 60 adet mikroyiv dizayna 

sahip implant uygulanmıştır. İmplantların iki aşamalı iyileşmeye bırakılmış 20 tanesi 

iyileşme süresince kendiliğinden ekspoze olmuşlardır. Diğer 20 implant 3-6 ay 

süresince kapalı olarak iyileşmeye bırakılmıştır. Kalan 20 tanesi de tek aşamalı olarak, 

operasyon sırasında yerleştirilen başlıklarla iyileşmeye bırakılmıştır. Krestal kemik 

rezorpsiyonu takip etmek için paralel teknik ile dijital periapikal radyografiler 

alınmıştır. Radyografiler operasyon sırasında ve abutment yerleşimi sırasında  

alınmıştır. Kemik rezorpsiyonları meziyal ve distal olarak, monitördeki görüntü 

üzerinde 14 büyütme yapılarak, uygulanan implantın bilinen boyu ile kalibre edilerek 

ölçülmüştür. Ölçümlerin 0,1 mm hata payı ile yapıldığı bildirilmiştir. Kendiliğinden 
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açılan çift aşamalı implantlarda ortalama 1,96 mm kemik kaybı bulunmuştur. İki 

aşamalı iyileşen gömülü implantlarda ortalama 0,01 mm ve tek aşamalı iyileşen 

implantlarda ortalama 0,14 mm kemik kaybı gözlenmiştir. Yapılan çalışmanın 

sonucunda tek aşamalı ve kendiliğinden ekspoze olan tek aşamalı iyileşen implantlarda 

kemik rezorpsiyonunun iki aşamalı iyileşen implantlara göre daha fazla olmasının 

nedeni biyolojik aralık kavramı ile açıklanmıştır (51).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Ana 

Bilim Dalı  kliniğine diş eksikliği nedeniyle başvuran 55 hasta, 126 implant dahil 

edilmiştir. Kontrol grubunda operasyon sırasında 37 implant tek aşama, 29 implant iki 

aşamalı iyileşmeye bırkaılmıştır. Test grubunda ise 30 implant tek aşama, 35 implant iki 

aşamalı iyileşmeye bırakılmıştır. 

 

3.1. Klinik ÇalıĢma Protokolü 

 

3.1.1. ÇalıĢmaya Dahil Edilme Kriterleri  

 

 18 yaş üzerinde 

 Dental implant endikasyonu olan 

 Posterior bölgede en az iki diş eksikliği bulunan 

 Kemik ve yumuşak doku iyileşmesini etkileyebilecek herhangi bir 

sistemik hastalığı bulunmayan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

 

3.1.2. ÇalıĢma DıĢı Bırakılma Kriterleri 

 

 Kemik ve yumuşak doku iyileşmesini etkileyecek herhangi bir sistemik 

hastalığı bulunan 

 Hamileler 

 Alt ve üst çene ilişkisi uygun olmayan 

 İmplant tedavisinin kontrendike olduğu  

 İleri derecede parafonksiyonel alışkanlığı olan 

 Günde 10’dan fazla sigara içen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.  
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3.1.3. Klinik Değerlendirmeler 

 

İmplant başarısının, kemik kalitesinin, peri-implanter sert ve yumuşak dokuların 

dseğerlendirilmesi için operasyon günü, protetik yüklemenin yapıldığı seansta, protetik 

yüklemeden 3 ay, 6 ay ve 12 ay sonra klinik ölçümler yapılmıştır. Klinik ölçümlerde 

periapikal radyografiler alınmıştır ve periodontal indeks ölçümleri yapılmıştır.  

Tedavi süresince yapılan klinik değerlendirmeler Tablo 3-1’de gösterilmektedir. 

 

3.1.4. Cerrahi Operasyon Öncesi Uygulamalar  

 

Ağız içi muayene sonrasında doğal dişlerin durumu ve periodontal sağlıkları 

değerlendirilmiştir. Operasyon öncesi gerekli olan tüm dental tedaviler yapılıp hasta 

dental implant operasyonuna uygun hale getirilmiştir. İmplant operasyonu öncesi tüm 

hastalardan panoramik radyografiler alınıp, dental implant yerleştirilecek bölge ve ağız 

içinde çalışmanın seyrini etkileyebilecek patolojik oluşumların olup olmadığı kontrol 

edilmiştir. Panoramik radyografinin yeterli olmadığı durumlarda hastalardan dental 

volumetrik tomografi alınmıştır. Panoramik radyografi ve gerekli görüldüğünde dental 

volumetrik tomografi kullanılarak yerleştirilecek implantın boyutlarına karar verilmiştir.  

 

Tüm hastalara operasyon günü başlamak üzere, 1 gr antibiyotik, Amoksisilin ve 

Klavulanik asit (Augmentin BID, GlaxoSmithKline, İstanbul, Türkiye) parenteral olarak 

verilmiştir. Bunun yanında analjezik- antienflamatuar özellikte Naproksen Sodyum 

(Apranax, Abdi İbrahim, İstanbul ,Türkiye) 275 mg olarak verilmiştir. Antibiyotik 

günde iki kez olmak üzere beş gün boyunca, analjezik ise ağrı olduğu zamanlar 

kullandırılmıştır. Cerrahi sonrası aynı gün hastalara deri üzerinden soğuk kompres 

uygulamaları önerilmiştir.  
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Tablo 3-1: Klinik ölçümlerin zamanı ve ölçümlerin içeriği gösterilmektedir 

1. Ölçüm:Ġmplantın 

yerleĢtirildiği seans 

Yapışık dişeti kalınlığı 

Kemik kalitesi 

Periapikal radyografi alımı 

2. Ölçüm:Post operatif 3. ay Modifiye plak indeksi 

Gingival indeks 

Sondalama derinliği 

Periapikal radyografi alımı 

3. Ölçüm:Protetik tedavinin 

tamamlandığı seans 

Modifiye plak indeksi 

Gingival indeks 

Sondalama derinliği  

Sondalamada kanama 

Periapikal radyografi alımı 

4. Ölçüm: 3.ay kontrol Modifiye plak indeksi 

Gingival indeks 

Sondalamada kanama 

Sondalama derinliği 

Periapikal radyografi alımı 

5. Ölçüm: 6. ay kontrol Modifiye plak indeksi 

Gingival indeks 

Sondalamada kanama 

Sondalama derinliği 

Periapikal radyografi alımı 

6. Ölçüm: 1.yıl kontrol Modifiye plak indeksi 

Gingival indeks 

Sondalamada kanama 

Sondalama derinliği 

Periapikal radyografi alımı 
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3.1.5. Cerrahi Operasyon Sırasındaki Uygulamalar  

 

Operasyona başlamadan önce tüm hastalar iki dakika süresince  % 0,2 ‘lik 

klorheksidin glukonat (Klorhex Gargara % 0,2, Drogsan, Ankara, Türkiye)  içeren ağız 

gargarası ile gargara yapmışlardır.  

 

Dental implant yerleştirilecek bölgelere lokal infiltratif anestezi  (Ultracain 

Ds/Ds Fort, Sanofi Aventis, İstanbul, Türkiye) uygulanmıştır. Her implant bölgesine 

2cc anestezik solüsyon verilerek anestezi sağlanmıştır. 

 

Dental implant uygulanacak bölgede midkrestal insizyon uygulanmış, komşu 

doğal diş varlığında doğal diş bölgesine sulkuler insizyon yapılmıştır. Gerekli 

görüldüğü takdirde cerrahi alanın meziyal ve distal bölgelerinden birer komşu diş 

uzakta dikey insizyonlar uygulanmıştır. Tüm hastalarda insizyonu takiben tam kalınlıklı 

mukoperiostal flep kaldırılarak implant kaviteleri hazırlanmıştır. 

 

Tüm hastalara protetik bileşenleri aynı olan 3,5 veya 4,0 mm çapında (Astra 

Tech Dental, Mölndal, İsveç) implant uygulanmıştır. 

 

Kontrol grubunda ilk olarak rond frez kullanılarak kortikal kemik perfore 

edilmiştir. Panoramik radyografi üzerinde karar verilen implant boyunda 2,0 mm 

çapındaki pilot frez ile kavite hazırlanmaya başlanmıştır. 2,0 mm frezden sonra 3,5 mm 

çapındaki implant için sırasıyla 2,5 mm, 3,2 mm pilot frez ve 3,2 mm son frez ile yuva 

hazırlanması tamamlanmıştır. 4,0 mm çapındaki implant için 2,5 mm ve 3,2 mm’lik 

frezlerden sonra 3,7 mm çapında pilot frez ve 3,7 mm çapındaki son frez kullanılarak 

implant yuvası hazırlanmıştır (Şekil 3-2). Kontrol grubu implantları açılan yuvaya tork 

kontrollü angldruva ile kemik seviyesinde yerleştirilmiştir (Şekil 3-3).  
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Test grubunda ise kontrol grubundakine benzer şekilde rond frez kullanılarak 

kortikal kemik perfore edilmiştir. Panoramik radyografi üzerinde karar verilen implant 

boyundan 1 mm daha fazla olacak şekilde implant kavitesi hazırlanmıştır. 1 mm daha 

derin implant kavitesi hazırlanması için frezlerin üzerinde rondel ile işaretleme 

yapılmıştır.  İmplant yuvalarının hazırlanması aşamasında kullanılan frez sırası kontrol 

grubundaki ile aynıdır. Böylece kontrol grubundaki implantlar kemik seviyesinde, test 

grubundaki implantlarda kemiğin 1 mm altında bırakılmıştır (Şekil 3-7). 

 

 İmplant yuvalarının hazırlanması sırasında üretici firmanın önerdiği hız 

değerleri kullanılmıştır.  

 

Test ve kontrol grubundaki implantlar bağımsız bir araştırmacı tarafından 

randomize olarak seçilip tek veya iki aşamalı iyileşmeye bırakılmıştır (Şekil 3-4).   

 

İmplant uygulamasından sonra implantların kapama vidaları veya iyileşme 

başlıkları yerleştirilerek, açılan periostal flepler 3,0 ipek (Doğsan, Trabzon, Türkiye) 

dikiş iplikleri kullanılarak kapatılmıştır (Şekil 3-4).  

 

3.1.6. Peri-implanter YumuĢak Dokuların Değerlendirilmesi  

 

Dental implant çevresi yumuşak dokuların sağlığının takibinde periodontal 

indekslerden yararlanılmıştır. İndeks ölçümleri implantüstü sabit restorasyonun 

simantasyon aşamasında, 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra olmak üzere toplam 4 kez yapılmıştır. 

Ölçümler sırasında gerekli görüldüğü takdirde ağız hijyeni motivasyonları tekrar 

yapılmıştır. Modifiye plak indeksi, gingival indeksi sondalama derinliği ölçümleri 

implantüstü restorasyonun bukkal, meziyal, distal ve lingual bölgelerinden yapılmıştır.  
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3.1.6.1. Modifiye Plak Ġndeksi  

 

Modifiye plak indeksi Mombelli ve ark.’nın (7) 1987’de yayınladıkları skorlara 

göre belirlenmiştir. Buna göre hiç plak olmadığı durumlar skor 0, implant boynunda 

sonda ile dolaşarak saptanan plak varlığında skor 1, çıplak göz ile saptanan plak 

varlığında skor 2, bol yumuşak birikinti varlığında skor 3 olarak kaydedilmiştir.  

 

3.1.6.2. Gingival Ġndeks  

 

Gingival indeks Löe –Sillness’in 1967’deki çalışmasında belirtilen skorlar 

kullanılmıştır(8). Normal gingiva skor 0 , orta seviyede iltihap, renk hafif kızarık, hafif 

ödem, palpasyonda kanama varlığında skor 1, İleri seviyede iltihap, kızarıklık ödem ve 

parlaklık, palpasyonda kanama varlığında skor 2, aşırı iltihap, bariz kızarıklık ve ödem, 

ülserasyonlar, spontan kanama eğilimi varlığında skor 4 olarak değerlendirilmiştir. 

 

3.1.6.3. YapıĢık DiĢeti Ölçümü  

 

İmplant operasyonu öncesi ve tüm periodontal indekslerin ölçüldüğü seanslarda 

vestibül bölgeden periodontal sond (Hu-Friedy, Chicago, ABD)  ile yapışık dişeti 

miktarları ölçülmüştür.  

 

3.1.6.4. Sondalama Derinliği  

 

Başlangıç, 3.ay, 6.ay ve 1.yıl ölçümlerinde bölgeden periodontal sond (Hu-

Friedy, Chicago, ABD)  ile  implantın meziyal ve distal dişeti cebinden sondalama 

derinlikleri belirlenmştir. 
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3.1.6.5.  Sondalamada Kanama 

 

3. ay, 6. ay ve 1. yıl ölçümlerinde bölgeden periodontal sond (Hu-Friedy, 

Chicago, ABD)  ile  implantın meziyal ve distal yüzeylerinde sondalamada kanama olup 

olmadığı belirlenmiştir. 

 

3.1.7. Peri-implanter Kemik Dokusunun Değerlendirilmesi 

 

Peri-implanter kemik kaybı ölçümleri için film tutucu indikatör kullanılarak 

paralel kon tekniği ile her hastadan intraoral CDR (Computed Dental Radiography, 

Schick technologies, New York, ABD) dijital periapikal sensor kullanılarak dijital 

periapikal radyografiler alındı (Şekil 3-11). Radyografiler dental implantın 

yerleştirildiği seans, implantüstü protezin simante edildiği seans, 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra 

yapıldı (Şekil 3-5, Şekil 3-8, Şekil 3-9, Şekil 3-10,Şekil 3-11).  

 

Elde edilen dijital periapikal radyografiler CDR for Windows 2,6 (Computed 

Dental Radiography ,Schick Technologies, New York, ABD) programı kullanılarak 

bilgisayara aktarılmıştır. Radyografi üzerinden yine CDR for Windows 2,6 (Computed 

Dental Radiography, Schick Technologies, New York, ABD) programı kullanılarak, 

mezial ve distal bölgelerden ölçüm yapılmıştır. Marjinal kemik kaybı ölçümleri 

implantın bilinen boyu ile marjinal kemiğin en tepe noktası ve implantın apeksi arası 

mesafe kalibre edilerek yapılmıştır (Şekil 3-11). Ölçüm değerleri milimetre olarak 

kaydedilmiştir.  

 

Kemik rezorpsiyonları; hem kontrol hem de test grubunda, implantların 

yerleştirildiği seansta marjinal kemiğin en tepe noktası ve implantın apeksi arası 

mesafeden 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık aynı değerler matematiksel olarak çıkartılarak 

bulunmuştur. Test grubunda kemik seviyesinin 1 mm altına yerleştirilen implantlar 

operasyon gününden itibaren kemiğin tepe noktası ile implantın apeksi arası mesafe 
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kemik boyu olarak belirlenmiş ve her seansta belirlenen diğer kemik boyları çıkartılarak 

kemik rezorpsiyonları belirlenmiştir.  

 

3.1.8. Yükleme Zamanı ve Restorasyonlar 

 

Alt çene dental implant uygulamalarında 2 ay, üst çene dental implant 

uygulamalarında da 3 ay sonra yükleme yapılmıştır. Yüklemeden 15 gün önce iki 

aşamalı iyileşmeye bırakılan implantlarda ikinci cerrahi işlem uygulanmıştır.  

 

Dental implant yerleştirilmiş bölgelere lokal infiltratif anestezi  (Ultracain Ds 

/Ds Fort, Sanofi Aventis, İstanbul, Türkiye) uygulanmıştır. Her implant bölgesine 2cc 

anestezik solüsyon verilerek anestezi sağlanmıştır. 

 

İkinci cerrahi uygulanacak dental implant bölgesine midkrestal insizyon 

uygulanmış, tüm hastalarda insizyonu takiben tam kalınlıklı mukoperiostal flep 

kaldırılarak implant üstü iyileşme başlıkları yerleştirilmiştir. Gerekli görüldüğü takdirde 

3-0 ipek dikişlerle yara kapatılmıştır.  

 

 Sadece bir hastada ikinci cerrahi aşamada bir implant kaybı gözlenmiş yeniden 

implant yerleştirildikten sonra çalışmaya dahil edilmiştir.  

 

İmplantüstü sabit protez uygulamalarında firmaya ait ölçü başlıkları ve analoglar 

yardımıyla polivinilsiloksan ölçü maddesi (Panasil, Kettenbach Gmbh & Co. KG, 

Almanya) kullanılarak  alınmıştır. Tüm implantlar implant düzeyinde transfer edilmiştir. 

model üzerinde implanta uygun abutment seçimi yapılmış ve abutment 

şekillendirilmiştir. Klinikte provalar yapıldıktan sonra abutmentler, üretici firmanın 

önerdiği şekilde raşet kullanılarak 25 N/cm ile sıkıştırılmıştır. Hazırlanan restorasyonlar 

çinkopolikarboksilat simanı (Adhesor Carbofine, Spofa Dental, Çekoslovakya) 

kullanılarak simante edilmiştir.   



 37 

 

3.2. Ġstatistiksel Ġncelemeler 

 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences)  veri analizi programı kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken kategorik verilerin karşılaştırılmasında pearsson ki-

kare ve fischer exact testleri kullanıldı. Sayısal verilerin karşılaştırılmasında student t-

testi, mann whitney u testi ve paired sample t testi kullanıldı. İkiden fazla ölçümü olan 

sayısal parametrelerin karşılaştırılmasında tekrarlı ölçümler analizi yapıldı ve pillai’s 

trace testi kullanıldı. İkili karşılaştırmalarda bonferroni testi kullanıldı.  
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ġekil 3-1: Kontrol implantının yerleĢtirileceği bölgenin operasyon öncesi görüntüsü 

 

 

ġekil 3-2: Kontrol implant bölgesinde kavite hazırlığı sonrası görüntü   
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ġekil 3-3: Kontrol implantının yerleĢtirilmesi sonrası görüntü 

 

 

 

 

ġekil 3-4: Tek aĢama iyileĢmeye bırakılmıĢ kontrol implantının görüntüsü 
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ġekil 3-5: Kontrol implantının baĢlangıç ve yüklemeden bir yıl sonraki  peri-apikal 

radyografi görüntüsü 

 

 

 

ġekil 3-6: Test  implantının yerleĢtirileceği bölgenin operasyon öncesi görüntüsü 

 

 

 



 41 

 

 

ġekil 3-7: Test  implantının yerleĢtirilmesi sonrası görüntü 

 

 

ġekil 3-8: Test implantının baĢlangıç ve yüklemeden bir yıl sonraki peri-apikal radyografi 

görüntüsü 
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ġekil 3-9: Kontrol ve test implantlarının birlikte peri-apikal radyografi görüntüsü  

 

 

 

ġekil 3-10:  Kontrol ve test implantlarının birlikte peri-apikal radyografi görüntüsü (1. yıl) 
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ġekil 3-11: Bilgisayar programı ile implantların marjinal kemik rezorpsiyonlarının 

kalibrasyonla ölçümü  
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4. BULGULAR 

4.1. Klinik ÇalıĢma Bulguları 

 

Çalışmamız İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji 

Anabilim Dalı’na başvuran 48’i kadın 7’si erkek toplam 55 hastaya yerleştirilen 126 

implant (Astra Tech Dental, Mölndal, İsveç)  dahil edilmiştir. Hastaların yaş 

ortalamaları 47,85(±10,15)’tir. En genç hasta 27, en yaşlı hasta da 70 yaşındadır.  

 

Test grubunda bir adet implant yerleştirildikten 2 hafta sonra mobilite nedeniyle 

eksplante edilmiştir. Aynı hastaya farklı bir bölgeye tekrar test grubu implantı 

yerleştirilip çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalarla ve yerleştirilen implantlarla ilgili 

veriler Tablo 4-1,Tablo 4-2,Tablo 4-3, ‘de verilmiştir.  

 

İmplant lokasyonları alt çene posterior ve üst çene posterior olarak ikiye 

ayrılmıştır. Vakaların alt ve üst çene dağlımı, üste çenede bir miktar fazla olsa da genel 

olarak birbirine yakındır. İmplant bölgelerinin kemik kalitesi kontrol ve test grubunda 

genel olarak tip 2 dir. Daha az miktarda tip 3 kemik kalitesi gözlenmiştir. Sadece iki 

implant bölgesinde de tip 1 kemik kalitesi gözlenmiştir. Tip 4 kemik kalitesine 

rastlanmamıştır. 

Tablo 4-1: YerleĢtirilen implantların alt ve üst çeneye göre dağılımı 

 

Alt-Üst 

Çene 

Dağılımı 

Kontrol Test 

Sayı % Sayı % 

Üst Çene 36 27,5 32 25,4 

Alt Çene 27 22,5 31 24,6 

Toplam  63 50 63 50 
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Çalışmada implant grupları tamamen rastlantısal olarak oluşturulmuştur.  

 

Tablo 4-2:YerleĢtirilen implantların kemik kalitesine göre dağılımı 

  

Kemik 

Kalitesi 

Kontrol Test 

Sayı % Sayı % 

Tip 1 0 0 2 3,2 

Tip 2 44 69,8 43 68,3 

Tip 3 19 30,2 18 28,6 

Tip 4 0 0 0 0 

 

Çalışmaya dahil edilen implantların kontrol ve test grubuna göre dağılımları 

Tablo 4-3’de gösterilmektedir.  
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Tablo 4-3:ÇalıĢmaya dahil edilen implantların kontrol ve test grubuna göre dağılımı 

 

Hasta no Grup Ġmp 

Lokasyonu 

ĠyileĢme 

1 Kontrol Alt TekAşama 

1 Test Alt Tek Aşama 

2 Kontrol Üst İki Aşama 

2 Test Üst İki Aşama 

3 Kontrol Alt Tek Aşama 

3 Test Alt Tek Aşama 

4 Kontrol Üst Tek Aşama 

4 Test Alt Tek Aşama 

5 Kontrol Üst Tek Aşama 

5 Test Alt Tek Aşama 

6 Test Alt İki Aşama 

6 Test Alt İki Aşama 

6 Test Alt İki Aşama 

6 Kontrol Alt İki Aşama 

6 Kontrol Üst İki Aşama 

6 Kontrol Üst İki Aşama 

7 Test Üst Tek Aşama 

7 Kontrol Üst Tek Aşama 

8 Kontrol Alt Tek Aşama 

8 Test Alt Tek Aşama 

9 Kontrol Alt Tek Aşama 

9 Test Alt Tek Aşama 

10 Kontrol Alt İki Aşama 

10 Test Alt İki Aşama 

11 Kontrol Üst İki Aşama 

11 Test Alt İki Aşama 

12 Test Üst İki Aşama 

12 Kontrol Üst İki Aşama 

12 Test Üst Tek Aşama 

13 Kontrol Alt Tek Aşama 

13 Test Alt İki Aşama 

14 Kontrol Alt İki Aşama 

14 Test Alt İki Aşama 

15 Test Üst İki Aşama 
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Hasta no Grup Ġmp 

Lokasyonu 

ĠyileĢme 

15 Kontrol Üst Tek Aşama 

16 Test Üst Tek Aşama 

16 Kontrol Üst Tek Aşama 

17 Kontrol Alt İki Aşama 

17 Test Alt İki Aşama 

18 Test Alt İki Aşama 

18 Kontrol Üst İki Aşama 

18 Test Alt İki Aşama 

18 Kontrol Üst İki Aşama 

19 Test Üst Tek Aşama 

19 Kontrol Üst Tek Aşama 

20 Test Üst İki Aşama 

20 Kontrol Üst İki Aşama 

21 Test Üst Tek Aşama 

21 Kontrol Üst Tek Aşama 

22 Test Üst Tek  Aşama 

22 Kontrol Üst Tek Aşama 

23 Test Üst İki Aşama 

23 Kontrol Üst İki Aşama 

23 Test Üst İki Aşama 

23 Kontrol Üst İki Aşama 

24 Test Alt İki Aşama 

24 Kontrol Alt İki Aşama 

25 Test Alt Tek Aşama 

25 Kontrol Alt Tek Aşama 

26 Kontrol Üst İki Aşama 

26 Test Üst İki Aşama 

27 Test Üst İki Aşama 

27 Kontrol Alt İki Aşama 

28 Test Üst Tek Aşama 

28 Kontrol Alt Tek Aşama 

29 Test Üst İki Aşama 

29 Kontrol Alt İki Aşama 

30 Test Üst İki Aşama 

30 Test Üst İki Aşama 

30 Kontrol Üst Tek Aşama 

30 Kontrol Alt İki Aşama 
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Hasta no Grup Ġmp 

Lokasyonu 

ĠyileĢme 

30 Kontrol Alt İki Aşama 

31 Kontrol Üst İki Aşama 

31 Kontrol Üst İki Aşama 

31 Kontrol Üst İki Aşama 

31 Test Alt İki Aşama 

31 Test Alt İki Aşama 

31 Test Alt İki Aşama 

32 Kontrol Üst Tek Aşama 

32 Test Üst Tek Aşama 

33 Kontrol Üst Tek Aşama 

33 Test Üst Tek Aşama 

34 Test Alt İki Aşama 

34 Kontrol Alt İki Aşama 

35 Kontrol Üst İki Aşama 

35 Test Üst İki Aşama 

36 Kontrol Üst Tek Aşama 

36 Test Üst Tek Aşama 

37 Kontrol Alt Tek Aşama 

37 Test Alt Tek Aşama 

38 Test Alt Tek Aşama 

38 Kontrol Alt Tek Aşama 

39 Test Alt Tek Aşama 

39 Kontrol Alt Tek Aşama 

40 Kontrol Üst İki Aşama 

40 Test Üst İki Aşama 

41 Kontrol Üst Tek Aşama 

41 Test Üst Tek Aşama 

42 Kontrol Üst Tek Aşama 

42 Test Üst Tek Aşama 

43 Kontrol Üst Tek Aşama 

43 Test Üst Tek Aşama 

44 Kontrol Üst Tek Aşama 

44 Test Üst Tek Aşama 

45 Kontrol Üst İki Aşama 

45 Test Alt İki Aşama 

46 Kontrol Üst Tek  Aşama 

46 Test Alt Tek Aşama 
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Hasta no Grup Ġmp 

Lokasyonu 

ĠyileĢme 

47 Kontrol Üst Tek Aşama 

47 Test Üst Tek Aşama 

48 Kontrol Üst Tek Aşama 

48 Test Alt Tek Aşama 

49 Kontrol Alt Tek Aşama 

49 Test Üst Tek Aşama 

50 Kontrol Alt İki Aşama 

50 Test Üst İki Aşama 

51 Kontrol Alt İki Aşama 

51 Test Alt İki Aşama 

52 Kontrol Alt Tek Aşama 

52 Test Alt Tek Aşama 

53 Kontrol Alt Tek Aşama 

53 Test Üst Tek Aşama 

54 Kontrol Alt Tek Aşama 

54 Test Üst Tek Aşama 

55 Kontrol Alt Tek Aşama 

55 Test Alt  Tek Aşama 
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4.2. Ġstatistiksel Analiz Sonuçları 

  

Çalışmada elde edilen bulgular eşliğinde, meziyal ve distal bölgelerde kontrol ve 

test grupları arasında başlangıçtan 3.aya, 6.aya ve 1.yıla kadar olan marjinal kemik 

kaybı ortalamaları istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bu inceleme sonucunda:  

 

Meziyal bölgede kontrol ve test grubunda oluşan kemik kaybı ortalamaları 

Tablo 4-4, Şekil 4-1, Şekil 4-2’de verilmiştir. Çalışmaya dahil edilen implantlar 

çevresinde meziyal bölgede gerçekleşen kemik kaybı ortalamaları ölçüldüğünde;  

kontrol grubunda 3. ayda 0,14±0,49 mm, 6. ayda 0,35±0,61 mm ve 1. yılda ise 

0,45±0,63 mm kemik kaybı oluştuğu gözlenmiştir. Test grubunda ise meziyal bölgede 

marjinal kemik kaybı ortalamaları, 3.ayda 0,66±0,54 mm, 6.ayda 0,89±0,54 mm ve 1. 

yılda ise 1,00±0,60 mm olarak belirlenmiştir.  

 

Meziyal bölgedeki kemik kaybının, başlangıçtaki değerlere göre 3. ay, 6. ay ve 

1. yıldaki artışı test grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Test ve 

kontrol grupları arasındaki rezorpsiyon farkı istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<0,01).  

Tablo 4-4: Meziyal bölge kemik rezorpsiyonlarının kontrol ve test grubundaki değerleri  

(p<0,01) (Ort: Ortalama, SS: Standard Sapma)  

 
Kontrol grubu 

Meziyal 

Test grubu 

Meziyal 
 

 Ort. SS Ort. SS p 

0-3 ay  ,1460 ,4921 ,6651 ,5454 ,000*** 

0-6 ay ,3524 ,6169 ,8921 ,5416 ,000*** 

0-1 yıl ,4540 ,6395 1,0063 ,6053 ,000*** 
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 ġekil 4-1: Kontrol ve test grubu arasındaki meziyal bölge kemik rezorpsiyonlarının  

aylara göre dağılımı (p<0,01) 

 

ġekil 4-2: Kontrol ve test grubu arasında meziyal bölgede baĢlangıçtan 1.yıla kadar olan 

kemik rezorpsiyonlarının dağılımı (p<0,01) 

 

 

Distal bölgede oluşan kemik kaybı ortalamalarının kontrol ve test grubunda ki 

değerleri Tablo 4-5, Şekil 4-3 ve Şekil 4-4’de verilmiştir. Kontrol grubundaki implantlar 
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çevresinde distal bölgede gerçekleşen kemik kaybı ortalamaları değerlendiğinde;  3. 

ayda 0,04±0,11mm, 6. ayda 0,15±0,34 mm ve 1. yılda ise 0,33±0,30 mm kemik kaybı 

oluştuğu gözlenmiştir. Test grubunda ise distal bölgede marjinal kemik kaybı 

ortalamaları, 3. ayda 0,43±0,60 mm, 6. ayda 0,57±0,60 mm ve 1. yılda ise 0,69±0,66 

mm olarak ölçülmüştür.  

 

Distal bölgedeki kemik kaybı ortalamalarının, başlangıçtan 3. aya, 6. aya ve 

1.yıla kadar olan ölçümlerinde test grubunda, kontrol grubuna göre daha yüksek oluşu 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0,01). 

 

 

Tablo 4-5: Distal bölge kemik rezorpsiyonlarının kontrol ve test grubundaki değerleri  

(p<0,01) (SS: Standard Sapma) 

 

 
Kontrol grubu 

Distal 

Test grubu 

Distal 
 

 Ortalama SS Ortalama SS p 

0-3 ay ,0444 ,1188 ,4381 ,6001 ,000*** 

0-6 ay  ,1524 ,3459 ,5762 ,6069 ,000*** 

0-1 yıl ,3397 ,3035 ,6921 ,6632 ,000*** 
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ġekil 4-3: Kontrol ve test grubu arasındaki distal bölge kemik rezorpsiyonlarının aylara  

göre dağılımı (p<0,01) 

 

ġekil 4-4: Kontrol ve test grubu arasında distal bölgede baĢlangıçtan 1.yıla kadar olan 

kemik rezorpsiyonlarının dağılımı (p<0,01) 
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İmplantlar çevresinde oluşan ortalama kemik kaybı değerlerinin kontrol ve test 

grubundaki dağılımları ise Tablo 4-6 ve Şekil 4-5’de verilmiştir. Kontrol grubundaki 

implantlar çevresinde gerçekleşen kemik kaybı ortalamaları değerlendiğinde;  3. ayda 

0,10±0,27mm, 6. ayda 0,29±0,32 mm ve 1. yılda ise 0,40±0,35 mm kemik kaybı 

oluştuğu gözlenmiştir. Test grubunda ise marjinal kemik kaybı ortalamaları, 3. ayda 

0,59±0,43 mm, 6. ayda 0,78±0,39mm ve 1. yılda ise 0,89±0,46 mm olarak ölçülmüştür. 

Kontrol grubu değerleri ile test grubu değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01).  

 

Tablo 4-6: Meziyal ve distal bölge kemik rezorpsiyonlarının kontrol ve test grubundaki 

ortalama değerleri  (p<0,01) (SS: Standard Sapma) 

 

 
Kontrol grubu 

Meziyal-Distal  

Test grubu 

Meziyal-Distal  
 

 Ortalama SS Ortalama SS p 

0-3 ay , 1076 , 2771 , 5992 , 4378 ,000*** 

0-6 ay  , 2917 , 3284 , 7817 , 3985 ,000*** 

0-1 yıl , 4015 , 3574 , 8968 , 4641 ,000*** 
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ġekil 4-5: Meziyal ve distal bölge kemik rezorpsiyonlarının kontrol ve test grubundaki 

ortalama değerlerinin çizgisel dağılımı (p<0,01) 

 

Kontrol grubunda tek aşamalı ve iki aşamalı iyileştirilen gruplarda oluşan kemik 

kaybı ortalamaları Tablo 4-7’de verilmiştir. Çalışmaya dahil edilen implantlar 

çevresinde kontrol grubunda gerçekleşen kemik kaybı ortalamaları ölçüldüğünde;  tek 

aşamalı iyileştirilen grupta 3. ayda 0,14±0,31 mm, 6. ayda 0,32±0,36 mm ve 1.yılda ise 

0,40±0,36 mm kemik kaybı oluştuğu gözlenmiştir. İki aşamalı iyileştirilen grupta ise  

marjinal kemik kaybı ortalamaları, 3. ayda 0,05±0,20 mm, 6. ayda 0,24±0,26 mm ve 1. 

yılda ise 0,40±0,35 mm olarak değerlendirilmiştir.  

 

Kontrol grubundaki implantlar çevresinde gerçekleşen kemik kaybının, 3. ay, 6. 

ay ve 1. yıldaki değerleri incelendiğinde tek aşama ve iki aşamalı iyileştirilen gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluştuğu gözlenmemiştir (p>0,05). Ancak 3. 

ayda tek aşamalı grupta oluşan kemik kaybı daha yüksek bulunmuştur. 
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Tablo 4-7: Tek ve iki aĢamalı iyileĢmeye bırakılan implantların kontrol grubundaki 

kemik kaybı ortalamaları (p>0,05) (Ort: Ortalama, SS: Standard Sapma) 

 

 
Kontrol grubu 

Tek aşama  

Kontrol grubu  

İki aşama 
 

 ORT SS ORT SS p 

0-3 ay ,1486 ,3176 ,0552 ,2084 ,155 

0-6 ay  ,3297 ,3677 ,2431 ,2688 ,273 

0-1 yıl ,4014 ,3639 ,4017 ,3554 ,997 

 

 

İmplantlar çevresinde test grubunda tek aşamalı ve iki aşamalı iyileştirilen 

gruplarda oluşan kemik kaybı ortalamaları Tablo 4-8’da verilmiştir. Çalışmaya dahil 

edilen implantlar çevresinde test grubunda tek aşamalı iyileştirilen grupta 3. ayda 

0,79±0,42 mm, 6. ayda 0,89±0,39 mm ve 1. yılda ise 0,98±0,40 mm kemik kaybı 

oluştuğu gözlenmiştir. İki aşamalı iyileştirilen grupta ise marjinal kemik kaybı 

ortalamaları, 3. ayda 0,43±0,37mm, 6. ayda 0,68±0,37 mm ve 1. yılda ise 0,83±0,50 

mm’dir.  

 

Test grubundaki implantlar çevresinde gerçekleşen kemik kaybının, 3. ay, 6. ay 

ve 1. yıldaki değerleri incelendiğinde tek aşamalı iyileştirilen grupta 3.ay değerlerindeki 

artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Tek aşamalı 

iyileştirilen grupta 6. ay değerindeki artış ise istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

Ancak 1. yıldaki değerler karşılaştırıldığında tek ve iki aşamalı iyileştirilen implantlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluştuğu gözlenmemiştir (p>0,05).  
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Tablo 4-8: Tek ve iki aĢamalı iyileĢmeye bırakılan implantların test grubundaki 

kemik kaybı ortalamaları (p<0,01) (Ort: Ortalama, SS: Standard Sapma) 

 

 
Test grubu  

Tek aşama 

Test grubu  

İki aşama 
 

 ORT SS ORT SS p 

0-3 ay ,7933 ,4266 ,4328 ,3734 ,001*** 

0-6 ay  ,8950 ,3983 ,6875 ,3780 ,040*** 

0-1 yıl ,9833 ,4069 ,8313 ,5063 ,196 

 

Kontrol grubunda yapışık dişetinin 4 mm’nin altında olduğu ve 4 mm’nin 

üzerinde olduğu gruplarda oluşan kemik kaybı ortalamaları Tablo 4-9’da verilmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen implantlar çevresinde kontrol grubunda gerçekleşen kemik kaybı 

ortalamaları ölçüldüğünde; yapışık dişetinin 4mm’nin altında olduğu durumlarda 3. 

ayda 0,15±0,32 mm, 6. ayda 0,35±0,39 mm ve 1. yılda ise 0,51±0,40 mm kemik kaybı 

oluştuğu gözlenmiştir. Yapışık dişetinin 4 mm’nin üzerinde olduğu durumlarda ise 

marjinal kemik kaybı ortalamaları, 3. ayda 0,05±0,19 mm, 6. ayda 0,22±0,22 mm ve 1. 

yılda ise 0,40±0,24 mm’dir.  

 

Kontrol grubunda yapışık dişetinin 4mm’nin altında olduğu durumlarda kemik 

rezorpsiyonları yapışık dişetinin 4mm’nin üzerinde olduğu durumlara göre daha düşük 

bulunmuştur. Başlangıçtan 1. yıla kadar oluşan kemik rezorpsiyonlarının yapışık 

dişetinin 4mm’nin üzerinde olduğu grupta yüksek oluşu istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<0,01).   
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Tablo 4-9: Kontrol grubunda yapıĢık diĢetinin 4 mm altında ve üstünde olduğu 

durumlarda kemik kaybı ortalamalarının dağılımı (p<0,01) (Ort: Ortalama, SS: Standard 

Sapma) 

 
Kontrol grubu  

Y.D. < 4 mm 

Kontrol grubu  

Y.D. > 4 mm 
 

 ORT SS ORT SS p 

0-3 ay  ,1588 ,3297 ,0531 ,1983 ,152 

0-6 ay ,3544 ,3960 ,2250 ,2243 ,223 

0-1 yıl ,5176 ,4086 ,2781 ,2442 ,008*** 

 

 

 

Test grubunda yapışık dişetinin 4 mm’nin altında olduğu ve 4 mm’nin üzerinde 

olduğu gruplarda oluşan kemik kaybı ortalamaları Tablo 4-10’de verilmiştir. Çalışmaya 

dahil edilen implantlar çevresinde test grubunda gerçekleşen kemik kaybı ortalamaları 

ölçüldüğünde; yapışık dişetinin 4mm’nin altında olduğu durumlarda 3. ayda 0,55±0,39 

mm, 6. ayda 0,72±0,35 mm ve 1. yılda ise 0,83±0,38 mm kemik kaybı oluştuğu 

gözlenmiştir. Yapışık dişetinin 4 mm’nin üzerinde olduğu durumlarda ise marjinal 

kemik kaybı ortalamaları, 3. ayda 0,70±0,52 mm, 6. ayda 0,90±0,47 mm ve 1. yılda ise 

1,00±0,59 mm kemik kaybı ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>0,05).   
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Tablo 4-10: Kontrol grubunda yapıĢık diĢetinin 4 mm altında ve üstünde olduğu 

durumlarda kemik kaybı ortalamalarının dağılımı (p>0,05) (Ort: Ortalama, SS: Standard 

Sapma) 

 

 
Test grubu  

Y.D. < 4 mm 

Test grubu  

Y.D. > 4 mm 
 

 ORT SS ORT SS p 

0-3 ay  ,5535 ,3970 ,7079 ,5239 ,331 

0-6 ay ,7244 ,3546 ,9000 ,4778 ,247 

0-1 yıl ,8338 ,3878 1,0026 ,5919 ,411 

 

Kontrol grubunda üst çeneye uygulanan implantlarla alt çeneye uygulanan 

implantlar etrafındaki kemik kaybı ortalamalarının dağılımı Tablo 4-11’de verilmiştir. 

Üst çenede meziyal bölgede 3. aya kadar  görülen kemik kaybı ortalamaları 0,12±0,46 

mm, 6. ayda 0,35±0,57 mm ve 1. yılda 0,46±0,60 mm’dir. Alt çenede ise 3.ayda 

0,18±0,54 mm, 6.ayda 0,36±0,69 mm ve 1.yılda 0,44±0,70 mm kemik kaybı oluştuğu 

gözlenmiştir. Meziyal bölgede 3. ay, 6. ay ve 1.yıl ölçümlerinde kontrol grubunda 

kemik kaybı açısından üst çene ve alt çene arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir.  

 

 Üst çenede distal bölgede 3. aya kadar  görülen kemik kaybı ortalamaları 

0,05±0,13 mm, 6. ay’da 0,15±0,38 mm ve 1. yılda 0,32±0,30 mm’dir. Alt çenede ise 

3.ayda 0,03±0,11 mm, 6.ayda 0,15±0,30 mm ve 1.yılda 0,37±0,32 mm kemik kaybı 

oluştuğu gözlenmiştir. Distal bölgede 3. ay, 6. ay ve 1.yıl ölçümlerinde kontrol 

grubunda üst çene ve alt çene arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir(p>0,05). 
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Tablo 4-11:  Üst ve alt çenede kontrol grubunda aylara göre kemik rezorpsiyon 

ortalamalarının dağılımı (p>0,05) (SS: Standard Sapma) 

 

Lokasyon Üst Çene Alt Çene  

KONTROL Ortalama SS Ortalama SS P 

0-3 ay-M ,12 ,46 ,18 ,54 ,617 

0-6 ay-M ,35 ,57 ,36 ,69 ,956 

0-1 yıl-M ,46 ,60 ,44 ,70 ,907 

0-3 ay-D ,05 ,13 ,03 ,11 ,577 

0-6 ay-D ,15 ,38 ,15 ,30 ,977 

0-1 yıl-D ,32 ,30 ,37 ,32 ,526 

 

 

Test grubunda üst ve alt çenede yerleştirilen implantların kemik kaybı 

ortalamaları Tablo 4-12’de verilmiştir. Bu verilere göre üst çenede kemiğin 1 mm 

altında yerleştirilen implant bölgelerinde 3. ayda, meziyalde 0,70±0,62 mm, distalde 

0,46±0,63mm; 6. ayda meziyalde 0,88±0,60mm, distalde 0,55±0,63mm; 1. yılda ise 

meziyalde 0,97±0,69mm, distalde 0,62±0,69mm kemik rezorpsiyonu oluştuğu 

görülmüştür.  Alt çenede ise 3 .ayda meziyalde 0,63±0,47 mm, distalde 0,42±0,57 mm; 

6. ayda meziyalde 0,90±0,49 mm, distalde 0,60±0,59 mm; 1. yılda ise meziyalde 

1,05±0,51 mm, distalde  0,76±0,64 mm kemik rezorpsiyonu oluştuğu görülmüştür. Test 

grubunda implantların alt ve üst çenede yerleştirilmeleri arasında kemik rezorpsiyonu 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 4-12: Üst ve alt çenede test grubunda aylara göre kemik rezorpsiyon 

ortalamalarının dağılımı (p>0,05)  (SS: Standard Sapma) 

 

Lokasyon Üst Çene Alt Çene  

Test Ortalama SS Ortalama SS P 

0-3 ay-M ,70 ,62 ,63 ,47 ,641 

0-6 ay-M ,88 ,60 ,90 ,49 ,910 

0-1 yıl-M ,97 ,69 1,05 ,51 ,619 

0-3 ay-D ,46 ,63 ,42 ,57 ,777 

0-6 ay-D ,55 ,63 ,60 ,59 ,762 

0-1 yıl-D ,62 ,69 ,76 ,64 ,397 

 

Modifiye plak indeksi dağılımlarına bakıldığında 3. ayda 126 implantın 75’inde 

skor 0, 45’inde skor 1, 6’sında skor 2 oranında bakteri plağı görülmüştür. İmplantların 

hiçbirinde skor 3 görülmemiştir. 6.ayda skor 0 %31, skor 1 %51,6, skor 2’de %17,5 

oranında görülmüştür. 1. Yılda skor 3 yalnızca 2 implant çevresinde görülmüştür. 

Modifiye plak indeksi’nin aylara göre dağılımı Tablo 4-13’de verilmiştir. 

  

Tablo 4-13: Aylara göre modifiye plak indeksi dağılımı ve yüzdeleri  

MPI 3. ay 6.ay 1.yıl 

Skor Sayı % Sayı % Sayı % 

0 75 59,5 39 31 36 28,6 

1 45 35,7 65 51,6 52 41,3 

2 6 4,8 22 17,5 36 28,6 

3 0 0 0 0 2 1,6 

Toplam  126 100 126 100 126 100 
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Aylara göre gingival indeksi dağılımı ve yüzdeleri Tablo 4-14’de verilmiştir. Bu 

verilere göre implantların gingival indeksi ilk 3 ayda genelde skor 0 olarak 

belirlenirken, 6.ayda skor 1 görülme oranı artmaktadır. Ancak 6.ayda en çok skor 2 

görülmektedir. 1. yılda da skor 2 ve skor 3 gingival kanama oluşumu artmaktadır. 

Bunun yanında 1. yılda skor 2 % 54 oranında görülmektedir. 

 

Tablo 4-14: Aylara göre gingival indeks dağılımı ve yüzdeleri 

 

GI 3. ay 6.ay 1.yıl 

Skor Sayı % Sayı % Sayı % 

0 73 57,9 28 22,2 25 19,8 

1 47 37,3 81 64,3 68 54 

2 6 4,8 16 12,7 31 24,6 

3 0 0 1 0,8 2 1,6 

Toplam  126 100 126 100 126 100 

 

 

Sondalamada kanama oluşumu kontrol grubunda 3. ayda implantların % 

36,5’inde görülürken, 6. ayda % 25,4, 1.yılda ise % 42,9 oranında görülmektedir. Test 

grubunda ise 3. ayda implantların 24’ünde sondalamada kanama tespit edilmişken 6. 

ayda 20’sinde sondalamada kanama oluşmuş, 1.  yılda ise 27’sinde sondalamada 

kanama oluşmuştur. Veriler Tablo 4-15’da verilmektedir.  

 

 Sondalamada kanama oluşumu açısından elde edilen veriler istatistiksel olarak 

incelendiğinde 3. ay,6. ay ve 1. yılda sondalamada kanama oluşumu açısından test ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0,05). Grupların kendi içinde değerlendirilmelerinde ise 3. ay ile 6. ay ve 1.yılda 

sondalamada kanama açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ancak 1. yılda 6. 

ay göre her iki grupta da anlamlı bir artış vardır (p<0,01 ve p<0,05) (Şekil 4-6). 
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Tablo 4-15: Aylara göre sondalamada kanama varlığı dağılımı ve yüzdeleri  

 

Sondalamada Kontrol Test  

Kanama n % n % p 

3.ay      

Yok 40 63,5 39 61,9  

Var 23 36,5 24 38,1 0,854 

6.ay      

Yok 47 74,6 43 68,3  

Var 16 25,4 20 31,7 0,430 

1.yıl      

Yok 36 57,1 36 57,1  

Var 27 42,9 27 42,9 - 

 

 

 

 

ġekil 4-6: Gruplar arasında sondalamada kanama oluĢumunun yüzdesel verilerinin sütun 

grafikteki dağılımı   
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Kontrol ve test gruplarında modifiye plak indeksi ortalamaları Tablo 4-16 ve 

Şekil 4-7’de verilmektedir. Kontrol ve test grubu arasında plak oluşumu açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).  Ancak başlangıçtan 

itibaren her 3 ayda bir yapılan ölçümlerde plak oluşumundaki artış istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,01,p<0,05).  

Tablo 4-16: Kontrol ve test grubunda aylara göre modifiye plak indeksi 

ortalamaları(p<0,05)  (SS: Standard Sapma) 

 Kontrol Test  

MPI Ortalama SS Ortalama SS p 

3.ay ,41 ,53 ,49 ,64 ,647 

6.ay ,81 ,64 ,92 ,73 ,401 

1.yıl 1,03 ,76 1,03 ,84 1,000 

 

MPI Kontrol Test 

3.ay-6.ay ,000*** ,000*** 

3.ay-1.yıl ,000*** ,000*** 

6.ay-1.yıl ,004** ,035* 

 

 

 

 

ġekil 4-7: Gruplar arasında modifiye plak indeksi oluĢumunun yüzdesel verilerinin sütun 

grafikteki dağılımı   
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Kontrol ve test gruplarında gingival indeks ortalamaları Tablo 4-17 ve Şekil 

4-8’de verilmektedir. Kontrol ve test grubu arasında gingival kanama açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Ancak başlangıçtan 

itibaren her 3 ayda bir yapılan ölçümlerde kanama oluşumundaki artış istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<0,01,p<0,05).  

 

Tablo 4-17: Kontrol ve test grubunda aylara göre gingival indeks ortalamaları(p<0,05)  

(SS: Standard Sapma) 

 

 Kontrol Test  

GI Ortalama SS Ortalama SS p 

3.ay ,43 ,53 ,51 ,64 ,641 

6.ay ,89 ,60 ,95 ,63 ,501 

1.yıl 1,13 ,68 1,03 ,74 ,447 

 

 

GI Kontrol Test 

3.ay-6.ay ,000*** ,000*** 

3.ay-1.yıl ,000*** ,000*** 

6.ay-1.yıl ,001*** ,059 

 

 

ġekil 4-8: Gruplar arasında gingival indeks oluĢumunun yüzdesel verilerinin sütun 

grafikteki dağılımı   
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Kontrol ve test gruplarında sondalama derinliği ortalamaları Tablo 4-18 ve Şekil 

4-9’da verilmektedir. Kontrol ve test grubu arasında sondalama derinliği ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Ancak 3. 

aydan 1. yıla ve 6. aydan 1. yıla kadar olan dönemlerde sondalama derinliğindeki artış 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).  

 

Tablo 4-18: Kontrol ve test grubunda aylara göre sondalama derinliği 

ortalamaları(p<0,05)  (SS: Standard Sapma) 

 

 Kontrol Test  

SDM Ortalama SS Ortalama SS p 

3.ay 1,62 ,79 1,27 ,57 ,006* 

6.ay 1,67 ,82 1,33 ,65 ,012* 

1.yıl 1,81 ,90 1,40 ,66 ,008** 

 

 

SDM Kontrol Test 

3.ay-6.ay ,083 ,102 

3.ay-1.yıl ,003** ,033* 

6.ay-1.yıl ,020* ,157 

 

 

 

ġekil 4-9: Gruplar arasında sondalama derinliği ortalamalarının yüzdesel verilerinin 

sütun grafikteki dağılımı   
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5. TARTIġMA 

 

Oral implantoloji uygulamalarında peri-implanter dokuların sağlığı implant 

tedavilerinin estetik ve fonksiyonel başarısında önemli bir yer oluşturmaktadır. Peri-

implanter dokuların sağlığında  oluşan olumsuzluklar, yumuşak doku çekilmelerine ve 

kemik rezorpsiyonlarına neden olabilmektedir (38,43,44).  Bunun sonucunda implant 

tedavisinin başarısı etkilenerek, implant kaybına kadar gidebilecek bir dizi istenmeyen 

sonuç oluşabilmektedir.  Peri-implanter dokuların sağlığının korunmasında ise yalnızca 

ağız bakımı yeterli olmamaktadır (45).  İmplantların makro ve mikro dizaynları da peri-

implanter dokular üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Özellikle pürüzlü yüzey 

implantlarda makro ve mikro dizaynların peri-implanter dokular üzerinde 

oluşturabilecekleri bu olumsuz etkileri önlemek için implant firmaları yeni tasarımlar 

geliştirmektedirler. Bu sayede implantların estetik ve fonksiyonel başarılarının 

arttırılması için ve implantlar çevresinde oluşan kemik rezorpsiyonlarını engellemek 

için daraltılmış platform dizaynları geliştirilmiştir. Geleneksel implant dizaynları ile 

daraltılmış platform dizaynlarının karşılaştırıldığı çok sayıda makalede daraltılmış 

platform dizaynının kemik rezorpsiyonu üzerinde olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir 

(3,4,5,6,40,41,42,49).  

İmplantlar çevresindeki kemik rezorpsiyonlarını etkileyen bir diğer faktör de 

implantların yerleştirme seviyeleridir. Bir çok araştırmada değişik seviyelerde 

yerleştirilen implantlarda implant abutment bağlantısında oluşan mikroaralık ve 

mikrohareketlilik nedeniyle iki parçalı implantlarda marjinal kemik rezorpsiyonları 

oluştuğu bildirilmiştir (3,6,41,44). Bu nedenle marjinal kemik rezorpsiyonlarında 

implant abutment bağlantısının yeri oldukça önem taşımaktadır. İdeal bir çıkış profili 

oluşturmak için implantların kemik seviyesinin altında konumlandırılması planlanabilir. 

Bu durum bir çok araştırmacının da belirttiği gibi implant abutment bağlantısının daha 

apikale taşınmasına neden olacağı için marjinal kemik rezorpsiyonu ile sonuçlanabilir 

(6,12,13). Bunun yanında tek aşama ve iki aşama iyileşme ve yapışık dişeti miktarları 

da marjinal kemik rezorpsiyonlarını etkilemektedir (6,41,45).   Oral implantoloji 

uygulamalarında özellikle yüksek estetik beklentisi olan anterior bölgede, oluşacak 

kemik rezorpsiyonları istenmeyen durumlar arasında yer almaktadır. Daraltılmış 
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platform dizaynında implant abutment bağlantısında oluşan iltihapsal bağ dokusunun 

horizontale taşınması sonucu kemik rezorpsiyonlarının önleneceği bildirilmekte 

(3,4,5,6,41,42,43,49,50,51) ancak bu bağlantının apikalde konumlandırılması durumda 

ne gibi sonuçlar oluşacağı tam olarak bilinmemektedir (3,6). Bu nedenle, çalışmamızda 

daraltılmış platforma sahip implantlarda değişik yerleştirme seviyelerinde peri-

implanter doku değişikliklerinin klinik sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Ana 

Bilim Dalı kliniğine diş eksikliği nedeniyle başvuran 55 hasta dahil edilmiştir. Ağzın bir 

bölgesine kemik seviyesinde bırakılan kontrol implantları,  diğer bölgesine de kemik 

seviyesinin 1 mm altında bırakılan test implantları uygulanmak üzere toplam 126 

implant (Astra Tech Dental Mölndal, Sweeden) uygulanmıştır. Test implantları implant 

sistemin frezleri kullanılarak kemik seviyesinin 1 mm altında konumlandırılmıştır. Test 

ve kontrol grubundaki implantlar bağımsız bir araştırmacı tarafından randomize olarak 

seçilip tek veya iki aşamalı iyileşmeye bırakılmıştır.  Yapışık dişeti değerleri 4 mm ve 

altında olan implantlar ve 5 mm ve üstünde olan implantlar ayrı ayrı değerlendirmeye 

alınmıştır.  İmplant operasyonu sonrası fonksiyon aşamasına kadar ve fonksiyon sonrası 

1.yılın sonuna kadar test ve kontrol implantlarının takibinde birçok parametre 

incelenmiştir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, implantların lokasyonu ve kemik kalitesi gibi 

demografik bilgilerin yanında; peri-apikal radyografiler ve dental implant çevresi 

yumuşak dokuların sağlığının takibi için periodontal indeksler incelenmiştir. İndeks 

ölçümleri başlangıçta, 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra olmak üzere toplam 4 kez yapılmıştır. 

Ölçümler sırasında gerekli görüldüğü takdirde ağız hijyeni motivasyonları tekrar 

yapılmıştır. Modifiye plak indeksi, gingival indeksi, sondalamada kanama ve sondalama 

derinliği ölçümleri implantüstü restorasyonun bukkal, meziyal, distal ve lingual 

bölgelerinden yapılmıştır. 

 

Çalışmanın ilk üç aylık sonuçlarında kemik seviyesinde yerleştirilmiş daraltılmış 

platforma sahip implantlarda çok az miktarda kemik rezorpsiyonu oluştuğu görülmüştür 

(ortalama 0,10±0,27 mm).  Erken dönemde oluşan bu rezorpsiyonun nedeni olarak 

implant cerrahisi sırasında oluşan travmalar, okluzal kuvvetlerin oluşturduğu travma 
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gösterilebilir. İmplantların ağız ortamına açılarak fonksiyona girmelerinden sonra geçen 

ilk 1 yılda kemik rezorpsiyonu artarak kontrol grubunda 0,40±0,35mm seviyesine 

ulaşmıştır. Kemik rezorpsiyonlarındaki bu artışın nedeni olarak implantların 

fonksiyonundan dolayı oluşan travmaların yanısıra biyolojik genişlik kavramının 

devreye girmesi gösterilebilir. 

 

 Birinci yılın sonunda kemik seviyesinin 1 mm altında yerleştirilen daraltılmış 

platforma sahip implantlar çevresinde (0,89±0,46mm) kemik seviyesinde 

yerleştirilenlerden (0,40±0,35mm) istatistiksel olarak ileri düzeyde daha fazla kemik 

rezorpsiyonu oluştuğu görülmüştür (p<0,01).  Bunun nedeni olarak da iki parçalı  

implant sistemleriyle yapılan çalışmalarda, kemik seviyesinin altında yerleştirilme 

durumunda, implant abutment arayüzündeki iltihapsal oluşum nedeniyle, krestal 

kemikte oluşan kemik rezorpsiyonu gösterilebilir (32).  Ancak kemik seviyesinin 1 mm 

altında yerleştirilen implantlarda oluşan kemik rezorpsiyonu ortalama 0,89 mm olarak 

1mm’yi aşmamaktadır. Kemik seviyesinin altında konumlandırılan implantlar 

çevresinde rezorpsiyon oluşmakta ancak bu rezorpsiyon implant seviyesini aşmamakta 

ve estetik bir olumsuzluk yaratmamaktadır.  

 

Çalışmanın 1 yıllık sonuçlarında test ve kontrol gruplarında tek aşama 

iyileştirilen grupla, iki aşamalı iyileştirilen grup arasında kemik rezorpsiyonu açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluştuğu gözlenmemiştir. Ancak test grubunda 

tek aşama ve iki aşama iyileştirilen gruplar arasında 3. ay ve 6. ay verilerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Tek aşama iyileştirilen grupta daha fazla 

rezorpsiyon oluşmuştur. Bunun  nedeni olarak, tek aşamalı gruptaki implantların ağız 

ortamına açılma sürelerinin daha erken olması gösterilebilir.  

 

 Yapışık dişetinin 4 mm ve altında olduğu durumlarda sadece kontrol grubunda 

yapışık dişetinin 5 mm ve üzerinde olduğu durumlara göre daha fazla kemik 

rezorpsiyonu oluştuğu gözlenmiştir. Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır. Test grubundaki kemik rezorpsiyonu kontrol grubundan 

daha fazla olduğu için yapışık dişeti açısından bir farklılık oluşmamış olabilir. 
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İmplantların alt çene veya üst çeneye yerleştirilmeleri açısından test ve kontrol 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Çalışmada 

kullanılan bütün implantlar aynı çapta platforma sahiptir. Sondalamada kanama 

oluşumu açısından test ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. Modifiye plak indeksi ve gingival indeks oluşumu ve 

sondalama derinliği ortalamaları açısından test ve kontrol grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Çalışmanın 1 yıllık sonuçlarına göre plak 

oluşumu, gingival indeks, sondalama derinliği ve sondalamada kanama oluşumu 

artmıştır. Ancak peri-implanter indeks ölçümlerinde test ve kontrol implantlarında peri-

implanter sağlık açısından olumsuz bir sonuç oluşmamıştır. 

 

Gültekin (3) 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral 

İmplantoloji A.B.D.’nda hazırladığı doktora tezinde  farklı platform boyutlarına sahip 

implantların peri-implanter dokular üzerindeki etkilerini klinik olarak incelemiştir. 50’si 

kontrol grubu (platform değişimi yapılmayan), 43’ü test grubu (platform değişimi 

yapılan) toplam 93 implant uygulanan 25 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.  Tüm 

implantlar iki aşamalı cerrahi ile uygulanmıştır.  Nobel Biocare (İsveç)  firmasının iki 

farklı implantı olan; kontrol grubu, Nobel Replace Tapered (Nobel Biocare, İsveç) ve 

test grubu da Nobel Active (Nobel Biocare, İsveç) implantlarından oluşmaktadır.  Test 

ve kontrol grubundaki implantların marjinal kemik rezorpsiyonları üç boyutlu bir 

inceleme olan dental volumetrik tomografi ile incelenmiştir.  Ancak 25 hasta çalışmaya 

dahil edilmiştir. Başlangıç ve 1.yıl olmak üzere toplam iki ölçüm yapılmıştır. Bizim 

çalışmamız da paralel teknikle alınmış peri-apikal radyografiler kullanıldığından vaka 

sayısı 55’e ulaşmış ve her vakadan bir yıl içinde toplam dört adet ölçüm 

gerçekleştirilmiştir. Gültekin’in çalışmasında test ve kontrol implantlarının marjinal 

kemik rezorpsiyonunun değerlendirilmesi için yapılan ikinci ölçümlerinde (yüklemeden 

1 yıl sonra) test ve kontrol grubunda tüm bölgelerde kemik rezorpsiyonunda artış 

görüldüğü bildirilmiştir. Birinci yıl ölçümlerinde test grubunda ortalama 0,38±0,06 mm 

,kontrol grubunda ise ortalama 0,88±0,13 mm kemik rezorpsiyonu oluştuğu 

bildirilmiştir.   Kontrol grubunda kemik rezorpsiyonundaki artış test grubundan anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Platform değişim özelliğine sahip implantlar 
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çevresinde rezorpsiyon bu özelliğe sahip olmayan implantlara göre daha az 

bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da daraltılmış platforma sahip implantlarda birinci 

yılda ki ortalama kemik rezorpsiyonu 0,40±0,35 mm olarak Gültekin’in çalışmasına 

benzer bulunmuştur. Gültekin’in çalışmasında bizim çalışmamıza göre farklı bir implant 

marka ve modeli kullanılmasına rağmen her iki implant sistemi de tamamen daraltılmış 

platform dizaynına uygun olarak üretilmiştir. İki implant sisteminin de bütün protetik 

parçaları implantın çapından daha dar çapta; boyun bölgesinde oluşacak iltihapsal bağ 

dokusunun daha horizontale taşınmasını sağlayacak şekilde üretilmiştir. İki çalışmada 

da 1 yıllık sonuçlarda daraltılmış platform dizaynının marjinal kemik rezorpsiyonunu 

azalttığı sonucuna varılmıştır. Oluşan bu 0,40 mm’lik rezorpsiyonda implantların ağız 

ortamına açılması, implantlar çevresinde bakteri kolonizasyonunun oluşması ve 

fonksiyondan kaynaklanan travmalara maruz kalması şeklinde açıklanabilir. 

 

Jung ve ark.’ı (6) 2008 yılında köpekler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, bizim 

çalışmamıza benzer şekilde değişik seviyelerde yerleştirilmiş daraltılmış platforma 

sahip implantlarda radyografik olarak krestal kemik seviyelerini değerlendirmişlerdir. 

Üç farklı seviyede toplam 62 implant (Institut Straumann Bone Level implant, Basel, 

Switzerland) 5 adet köpeğin çenelerinin dişsiz bölgelerine yerleştirilmiştir. İmplantlar 

ağzın her iki bölgesinde de randomize olarak submukozal ve transmukozal olarak 

yerleştirilmiştir. Her bölgede altışar implant üç değişik seviyede yerleştirilmiştir. Bir 

grup kemik seviyesinde, bir grup kemiğin 1 mm altında, bir grupta kemik seviyesinin 1 

mm üzerinde bırakılmıştır. İmplant yerleşimi sonrası, kuron simantasyonunda, 

yüklemeden sonraki altı ay boyunca her ay paralel teknikle radyografik görüntüler 

alınmıştır. Yapılan klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucu implantlarda kayıp, 

implantlar etrafında radyolusent alan ve peri-implant  enfeksiyonu saptanmamıştır. Altı 

ay sonra kemiğin 1 mm altında yerleştirilen implantlar grubunda bizim çalışmamıza 

benzer şekilde istatistiksel olarak en yüksek kemik kaybı miktarı oluştuğu bildirilmiştir. 

Bu rezorpsiyonun sistemin iki parçalı bir implant sistemi olmasından kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. İmplant-abutment arayüzü,  oluşan inflamatuvar reaksiyonun da ana 

bölgesidir ve alveol kemiğinin rezorpsiyonu ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. İmplant 

abutment arayüzü ile krestal kemik arasındaki vertikal mesafe arttıkça kemik 

rezorpsiyonunun azaldığı vurgulanmıştır. İki parçalı implant sistemleriyle yapılan 
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çalışmalarda, kemik seviyesinin altında yerleştirilme durumunda, implant abutment 

arayüzündeki iltihapsal oluşum nedeniyle, krestal kemikte yaklaşık 2 mm’lik kemik 

rezorpsiyonu oluştuğu bildirilmiştir. Jung ve ark’nın çalışmasındaki kemik 

rezorpsiyonunun kemik seviyesinin altında yerleştirilen grupta 2 mm’den daha azdır; 

çünkü daraltılmış platform dizaynında bir sistem kullanılmıştır.  İmplantlar etrafında 

oluşan kemik rezorpsiyonlarını azaltmak için implant geometrisinin ve implant-

abutment arayüzü ile krestal kemik arasındaki mesafenin dikkate alınması gerektiği 

bildirilmiştir.  İmplantların kemik seviyesinin altında yerleştirilmesi gereken 

durumlarda krestal kemikte oluşacak rezorpsiyonu azaltmak için daraltılmış platform 

dizaynına sahip implantların kullanımı önerilmiştir.   Sonuç olarak daraltılmış platforma 

sahip implantlarda çok az da olsa bir miktar kemik rezorpsiyonu oluşabildiği, ancak 

kemiğin 1 mm altında yerleştirilen implantlarda kemik seviyesinde yerleştirilen 

implantlara oranla daha fazla kemik kaybı oluşacağı bildirilmiştir. Bunun yanında 

kemik rezorpsiyonu açısından tek aşama veya iki aşama iyileşme arasında bir farklılık 

bulunmadığı bildirilmiştir (6). Bizim çalışmamızda da kemik seviyesinde yerleştirilmiş 

daraltılmış platform dizaynına sahip implantlarda daha az rezorpsiyon 

gerçekleştirilmiştir. Tek aşama veya iki aşama iyileşme arasında kemik rezorpsiyonu 

açısından bir farklılık gelişmemiştir.  

 

 

Jung ve ark’nın (6) çalışmasında tek aşama veya iki aşama iyileşmeye bırakılan 

gruplar arasında ise marjinal kemik kaybı ve kemik implant teması ile ilgili istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da kontrol 

grubunda tek aşama ve iki aşama iyileştirilen gruplar arasında kemik rezorpsiyonu 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (Tablo 4-7). İmplantlar 

ağız ortamına açılmalarında bir miktar rezorpsiyon olmuştur ve 1. yılın sonunda iki grup 

arasında bir fark kalmamıştır. Tek ve iki aşama arasında bir miktar fark oluşmuştur 

ancak zaten toplamda olan rezorpsiyon fazla olmadığı için istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık oluşmamıştır.  Test grubunda ise 3.ay ve 6.ay verilerinde marjinal kemik 

rezorpsiyonu tek aşama iyileştirilen grupta, iki aşamalı iyileştirilen gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ancak 1.yıl verileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Tablo 4-8). Bunun nedeni 
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olarak tek aşamalı gruptaki implantların implant operasyonu ile protez simantasyon 

aşamasına kadar ağız ortamına açık olması gösterilebilir. Tek aşamalı grupta bu 

dönemde kemik rezorpsiyonu artmıştır.  İki aşamalı implantlarda ise implant üstü protez 

simantasyonundan yaklaşık 2 hafta önce implant üstü açma operasyonu 

gerçekleştirilmiştir, ve kemik rezorpsiyon paterni başlamıştır. 1. yılda  ise iki grup 

arasında bir farklılık bulunmamaktadır.   

 

 

 İmplantın değişik yerleştirme seviyelerinin marjinal kemik rezorpsiyonlarına 

etkisini araştıran çalışmalardan bir tanesi de Pontes ve ark.’nın 2008 yılında yaptıkları 

bir çalışmadır (52). 36 adet geleneksel platform dizaynına sahip Conect 

(Conect,Conexao Sistema de Protese, Sao Paulo, Brezilya) implantı 6 melez köpek 

modelinin dişsiz alt çenesine uygulanmıştır. Her implant alveol kreti ile arasındaki 

mesafeye göre bir gruba dahil edilmiştir. Kemik seviyesi, eksi 1 (kemik seviyesinin 1 

mm altında yerleştirilenler), eksi 2 (kemik seviyesinin 2 mm altında yerleştirilenler) 

olmak üzere üç grup oluşturulmuştur. Her köpeğe toplam 6 implant yerleştirilmiştir. 

Sonuç olarak, implantlar ne kadar apikale yerleştirilirse ilk kemik implant temasının o 

kadar apikalde olduğu vurgulanmıştır. Uygun bir çıkış profilinin oluşturulması istendiği 

durumlarda implantların kemik seviyesinin altında konumlandırılmak zorunda oldukları 

söylenmiştir. Bu durumlarda iki parçalı sistemlerde implant abutment bağlantısında 

oluşan mikroaralıkta birikecek bakterilerden dolayı marjinal kemikte rezorpsiyon 

oluşacağı bildirilmiştir(52). Bunun yanında Hermann ve ark.’nın (32) çalışmasında tek 

parçalı sistemler implantlar kemik seviyesinin altında yerleştirildiklerinde kemik 

rezorpsiyonu oluşmayacağı bildirilmiştir. Ancak tek parçalı sistemlerin 

dezavantajlarından dolayı artık kullanılmamaları, iki parçalı sistemlerin kullanımına 

geçilmiştir.  

 

 Yi ve ark.’nın (53) 2010 yılında yaptıkları bir başka çalışmada değişik vertikal 

seviyelerde yerleştirilen implantların marjinal kemik üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. 107 hastaya 200 implant yerleştirilmiştir. İmplantlar abutment 

bağlantısının seviyesine göre kemik seviyesinde, kemik seviyesinin altında ve kemik 

seviyesinin üzerinde olmak üzere üç farklı yerde pozisyonlandırılmışlardır. Toplam 1 
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yıllık takip yapılmıştır. Yapılan radyografik ölçümlerde kemik seviyesinin altında 

yerleştirilen implantlarda 2,25 mm, kemik seviyesinde yerleştirilen implantlarda 1,47 

mm, kemik seviyesinin üzerinde bırakılan grupta 0,89 mm kemik rezorpsiyonu oluştuğu 

bildirilmiştir. Kemik seviyesinin altında bırakılan implantlar grubunda en yüksek kemik 

rezorpsiyonu oluşmuştur (53). Kemik seviyesinin altında yerleştirilen implantlarda, 

implant abutment bağlantısının apikale taşınması sonucunda, iki parçalı sistemlerdeki 

mikro aralık ve mikro hareketliliğin olumsuz sonuçlar oluşturacağı bildirilmiştir. 

Özellikle geleneksel dizayna sahip implantlar çevresinde oluşan kemik rezorpsiyonu 

kemik seviyesinin altına yerleştirildiklerinde Yi ve ark.’nın (53) çalışmasında olduğu 

gibi 2 mm’nin üzerinde olduğu gözlenmiştir. Bu rezorpsiyon artışı estetiğin oldukça 

önemli olduğu anterior bölgede istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilmektedir. 

Bizim çalışmamızda daraltılmış platforma sahip implantlarda marjinal kemik 

seviyesinin 1 mm altına yerleştirilen grupta ortalama 0,89 mm kemik rezorpsiyonu 

oluştuğu gözlenmiştir. Oluşan bu rezorpsiyon sadece implantın boyun kısmına kadar 

olmakta, rezorpsiyon yivlere kadar ilerlememektedir.  Özellikle anterior bölgede uygun 

çıkış profili oluşturmak için implantların kemik seviyesinin altında yerleştirilmeleri 

gereken durumlarda daraltılmış platform dizaynına sahip implantların kullanımı 

rezorpsiyonu azaltabilir.  

   

 

Crespi ve ark.’nın (54) 2009’da yaptıkları bir çalışmada, iki değişik implant 

abutment bağlantısı olan implant sistemini karşılaştırmışlardır. 45 hasta çalışmaya dahil 

edilmiştir. En az bir tane çekim gerektiren bir dişe sahip olan hastalar iki gruba 

ayrılmıştır. İlk gruptaki hastalara external hexagon bağlantılı 34 implant 

yerleştirilmiştir. Diğer gruptaki hastalara ise daraltılmış platform sistemine sahip 30 

implant yerleştirilmiştir. Grup 1’deki implantlar boyun bölgesinde 0,8 mm cilalı yüzeye 

sahip, pürüzlü titanyum plazma spray yüzeyli ve eksternal hexagon bağlantısına sahip 

Seven Sweden&Martina (Sweden & Martina, Paadova, İtalya) implantlarıdır.  Grup 

2’deki implantlar Morse kon bağlantısında, daraltılmış platform sistemine sahip yivli ve 

pürüzlü yüzeyli Ankylos Plus (Dentsply, Mannheim,Almanya) implantlarıdır. 

İmplantlar flap kaldırılmadan diş çekiminden sonra immediyat olarak 

yerleştirilmişlerdir ve immediyat olarak yüklenmişlerdir. Bütün implantlar kemik 
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seviyesinin 1mm altında yerleştirilmiştir. Çekim bölgeleri 4 duvarlı çekim soketine 

sahiptir ve kökün altında en az 4 mm’lik sağlam kemik bulunmaktadır. Dehisens, 

fenestrasyon, akut enfeksiyon olan bölgeler çalışma dışı bırakılmışlardır. Plak indeksi 

ve kanama skorları gibi klinik takipler 1., 3., 6.,12. ve 24.aylarda yapılmıştır. İntraoral 

periapikal radyografiler başlangıçta, 12 ve 24. aylarda alınmıştır. Birinci yılda yapılan 

ölçümlerde grup 1’de (geleneksel implant dizaynı,eksternal hexagon bağlantı) ortalama 

0,82±0,40 mm, grup 2’de ise (daraltılmış platform dizaynı) ortalama 0,78±0,49 mm 

radyografik kemik kaybı gözlenmiştir. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığı bildirilmiştir (p>0,05). Çalışmanın sonucunda implantlar etrafındaki 

doku iyileşmesinin geleneksel implant dizaynları ile daraltılmış platform dizaynları 

arasında bir fark oluşmadığı bildirilmiştir. Ancak implantların kemik seviyesinin 1 mm 

altında konumlandırılmasından dolayı oluşacak mikroaralık ve mikro hareketlilik ile 

ilgili bir bilgi verilmemiştir. İmplantların kemik seviyesinin altında yerleştirildiğinde 

implant abutment arayüzünde oluşan iltihapsal bağ dokusu marjinal kemik üzerinde 

rezorpsiyon oluşturabilmektedir. Aynı zamanda iki parçalı implant sistemlerinde 

implant abutment bağlantısında oluşan mikro aralık ve mikro hareketlilik kemik 

rezorpsiyonuna neden olmaktadır (6,32). Crespi ve ark.’ı  (54) bu çalışmada implantları 

kemik seviyesinin altında konumlandırmışlar ancak bunun marjinal kemik rezorpsiyonu 

üzerine oluşabilecek etkilerinden bahsetmemişlerdir. Bizim çalışmamızda da daraltılmış 

platform dizaynına sahip implantlar iki farklı seviyede yerleştirilmiş ve marjinal 

bölgede oluşan kemik rezorpsiyonları incelenmiştir. Çalışmamızda Crespi ve ark.nın  

sonuçlarına benzer şekilde kemik seviyesinin 1 mm altında yerleştirilen daraltılmış 

platform dizaynlı implantlarda oluşan kemik rezorpsiyonları ortalama 0,89±0,46 mm 

olarak bulunmuştur. Ancak kemik seviyesinde yerleştirilen implantlar çevresinde oluşan 

1 yıllık marjinal kemik rezorpsiyonu ortalama 0,40±0,35 mm’dir.   

  

 

Van Asche ve ark.’nın (51) yaptıkları bir çalışmada 60 adet boyun bölgesinde 

mikroyiv bulunan ve daraltılmış platform dizayna sahip implant (Astra Tech Dental 

Mölndal, Sweeden) uyguladıkları bir çalışmada; iki aşamalı iyileşmeye bırakılmış 

implantların 20 tanesi iyileşme süresince kendiliğinden ekspoze olmuşlardır. İki aşamalı 

iyileşmeye bırakılan diğer 20 implant 3-6 ay süresince izlemeye alınmıştır. Diğer 20 
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implant ise operasyon sırasında tek aşamalı iyileşmeye bırakılmıştır. Marjinal bölgede 

oluşan krestal kemik rezorpsiyonunu takip etmek için operasyon sırasında ve abutment 

yerleşimi sırasında paralel teknik ile dijital periapikal radyografiler alınmıştır. Kemik 

rezorpsiyonları meziyal ve distal olarak uygulanan implantın bilinen boyu ile kalibre 

edilerek ölçülmüştür. Ölçümlerin 0,1 mm hata payı ile yapıldığı bildirilmiştir. Erken 

dönemde yapılan incelemeye göre kendiliğinden ekspoze olan iki aşamalı iyileşmeye 

bırakılmış implantlarda ortalama 1,96 mm kemik kaybı bulunmuştur. İki aşamalı 

iyileşen ekspoze olmamış implantlarda ortalama 0,01 mm ve tek aşamalı iyileşen 

implantlarda ortalama 0,14 mm kemik kaybı gözlenmiştir. Yapılan çalışmanın 

sonucunda tek aşamalı ve kendiliğinden ekspoze olan tek aşamalı iyileşen implantlarda 

kemik rezorpsiyonunun iki aşamalı iyileşen implantlara göre daha fazla olmasının 

nedeni biyolojik aralık kavramı ile açıklanmıştır. Bizim çalışmamızda da Van Asche ve 

ark.’nın (51) çalışmasında kullandıkları mikroyivli ve daraltılmış platform dizaynına 

sahip implant sistemi kullanılmıştır. İmplant dizaynının ve daraltılmış platform 

dizaynının marjinal kemik üzerindeki etkisi olduğu bilinmektedir. Boyun bölgesindeki 

mikro yivlerin marjinal kemik üzerinde olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir. Mikroyivli 

ve daraltılmış platform dizaynına sahip bu implantlarda oluşan marjinal kemik 

rezorpsiyonu ilk 3 ayda  tek aşama iyileşen grupta 0,14±0,31mm, iki aşama iyileşen 

grupta 0,05±0,20 mm bulunmuştur. Bizim çalışmamızın sonuçları da Van Asche ve 

ark.’nın (51) sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. İmplantların ağız ortamına açılması 

ve yüklenmesi sonrası biyolojik genişlik kavramı devreye girmiş ve hem test hem de 

kontrol grubunda başlangıçtan itibaren 1. yıla kadar marjinal kemik rezorpsiyonlarının 

artması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01).  

 

 

Palmer ve ark.’ı (55) 2000 yılında yaptıkları  çalışmada bizim çalışmamızda 

kullanılan  Astra Tech (Astra Tech Dental ,İsveç,) implantlarının tek diş eksikliklerinin 

tedavisinde 5 yıllık uzun dönem takibini yapmışlardır. Birer adet 4,5 mm çapında 

implant yerleştirilmiş toplam 15 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. İmplantlar komşu 

dişlerin mine sement sınırlarından geçen hayali çizginin 2-3 mm apikalinde 

konumlandırılmışlardır. Cerrahiden altı ay sonra abutment yerleşimi yapılmıştır. Yeterli 

yumuşak doku iyileşmesi sonrası simante metal destekli seramik kalıcı kuronlar 



 77 

hazırlanmıştır. Paralel kon tekniği kullanılarak periapikal radyografiler alınarak  klinik 

takip yapılmıştır. Beş yıllık takip süresinin sonunda, implant kaybı ve  yumuşak doku 

problemi oluşmadığı ve sondalamada kanamanın minimal düzeyde oluştuğu 

bildirilmiştir. Referans noktası ve kemik implant temasının tepe noktası arası mesafe 

başlangıçta ortalama 0,46 – 0,48 mm iken beş yılın sonunda 0,36-0,43 mm olarak 

bildirilmiştir. Beş yılın sonunda kemik seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadığı bildirilmiştir (55). Bizim çalışmamızda da Palmer ve ark.’nın (55) 

çalışmasında kullandıkları mikroyivli ve daraltılmış platform dizaynına sahip implant 

sistemi kullanılmıştır. Bu implant sisteminde platform dizaynı daraltılarak,  implantın 

boyun bölgesinde oluşan iltihapsal dokuların ve bakteri kolonizasyonunun horizontale 

alınması sağlanmıştır. Böylece implant-post bağlantısındaki mikro aralık krestal 

kemikten uzaklaştırılmakta böylece bu bölgede oluşan bakteriyel kolonizasyondan ve 

postun mikro hareketlerinden etkilenmemektedir.  Bizim çalışmamızda da Palmer ve 

ark.’nın (55) sonuçlarına benzer olarak mikroyivli ve daraltılmış platform dizaynına 

sahip implant sisteminin,  kemik seviyesinde bırakılan kontrol grubu implantlarında 

ortalama 0,40±0,35 mm kemik rezorpsiyonu oluştuğu görülmüştür.  

 

Shin ve ark.’nın (56) 2006 yılında yaptıkları bir çalışmada değişik boyun 

dizaynlarına sahip implantlarda radyografik değerlendirme yaparak marjinal kemik 

seviyelerini incelemişlerdir. Üç farklı implant boyun dizaynının marjinal kemik 

üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamışlardır. Pürüzlü boyun yüzeyi (Stage 1, 

Lifecore, Chaska, MN), cilalı boyun (Ankylos, Friadent, Mannheim, Almanya) ve 

mikroyivli pürüzlü boyun yüzeyini (Oneplant, Warantec, Seul, Kore) incelemişlerdir. 

İmplantlar tek aşamalı cerrahi ile yerleştirilmişlerdir. Mikroyivli pürüzlü boyun 

yüzeyine sahip implant daraltılmış platform dizaynında üretilmiştir. Toplam 68 hastaya 

107  implant yerleştirilmiştir. Her grupta 35 implant yer almaktadır. Klinik takip için 

hastalar 3. ay, 6. ay ve 12. aylarda çağırılmıştır. Paralel teknikle alınan peri-apikal 

radyografilerle marjinal kemik rezorpsiyonları takip edilmiştir. Radyografiler implantın 

en kuronal bölgesi referans alınarak kemiğin tepe noktasına kadar yapılan ölçümlerle, 

0,01 mm’lik hata payı ile marjinal kemik rezorpsiyonunun değerlendirildiği 

bildirilmiştir. Çalışma sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmediği gözlenmiş; ağrı, 

mobilite veya protetik bir komplikasyon oluşmamıştır. Sonuçlarda başlangıçtan 1.yıla 
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kadar en çok kemik rezorpsiyonu cilalı boyun yüzeyinde (1,32±0,27 mm) görülmüştür. 

Daraltılmış platform dizaynına sahip mikroyivli pürüzlü boyun bölgesine sahip implant 

sisteminde en az kemik rezorpsiyonu oluştuğu bildirilmiştir (0,18±0,16 mm). Sonuç 

olarak cilalı boyun bölgesinin kemik rezorpsiyonunda olumsuz etkileri olduğunu, 

pürüzlü ve mikroyivli boyun bölgesinin kemik rezorpsiyonunu azaltabileceği 

bildirilmiştir. Miroyivli ve pürüzlü boyun dizaynı krestal bölgede kemik implant 

temasını arttırmak ve krestal kemik rezorpsiyonunu azaltmak amaçlı kullanılmaktadır. 

Bizim çalışmamızda da kemik rezorpsiyonu en az kontrol grubunda (pürüzlü ve 

mikroyivli boyun bölgesine sahip daraltılmış platform dizaynı)  görülmüştür 

(0,40±0,36mm).  

 

 

Luongo ve ark.’nın  (4) 2008’de yaptıkları bir çalışmada; daraltılmış platformun 

yumuşak ve sert dokulara karşı cevabı incelenmiştir. 65 yaşında bir bayan hastanın 

başka bir klinikte yaptırdığı 3 adet implantın (3i/ Implant Innovations) bir tanesi, 

yerleşim bölgesinin yanlış olmasından dolayı çıkartılmasına karar verilmiştir. İmplant 

mandibuler semfiz bölgesinin tam ortasında linguale yatık konumda yerleştirilmiştir. 

Trefine frez kullanılarak implant çıkartılmıştır. Histolojik ve histomorfometrik sonuçlar 

incelendiğinde implantın tamamen kemikle çevrili olduğu ve % 65 kemik implant 

teması olduğu gözlenmiştir. İmplantın kuronal segmentinde kemik içi cepler, Hawship 

lakünleri ve osteoklastlara rastlanmamıştır.  Magnifikasyon altında trabeküllerdeki 

osteoblastların osteoid matriks salgıladıkları gözlemlenmiştir. İmplant abutment 

bağlantısında inflamatuvar bağ dokusunun ayrıştırılması mümkün olmuştur. Plazma 

hücreleri ve lenfositlerde ayırdedilebilmiştir. Bu inflamatuvar bölge iyileşme başlığı 

üzerinde 0,35 mm kadar bulunmuştur. Horizontal yönde ise implant platformunu 

geçmediği saptanmıştır. İmplant platformunun apikalinde inflamasyon gözlenmemiştir. 

İmplant etrafındaki kemiğin olgun lamellar kemik olduğu gözlemlenmiştir.  Bu bilgiler 

ışığında implant abutment bağlantısı çevresinde oluşan krestal kemik rezorpsiyonlarının 

daraltılmış platforma sahip implantlar sayesinde azaltılabileceği vurgulanmıştır (4) . 
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Romanos ve ark.’ı (57) 2009 yılında yaptıkları bir çalışmada immediyat 

yüklenen daraltılmış platform dizaynına sahip implantların uzun dönem sonuçlarını 

incelemişlerdir. 15 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve toplam 90 Ankylos Plus (Dentsply, 

Mannheim, Almanya)  implant uygulanmıştır. Çalışmaya total dişsiz hastalar dahil 

edilmişlerdir. Bütün implantlar kemik seviyesinin 1 mm altında yerleştirilmişlerdir. 

Gerekli görüldüğü takdirde kemik ogmentasyon işlemlerinin uygulandığı bildirilmiştir. 

1,25 büyütme oranı ile büyütülmüş panoramik radyografilerle marjinal kemik 

rezorpsiyonları incelenmiş ve klinik periodontal indeksler (plak indeksi, kanama indeksi 

ve sondalama derinliği) ile klinik takipler yapılmıştır. Marjinal kemik 

rezorpsiyonlarının ölçülmesi sırasında panoramik radyografiler 10 kez büyütülerek 

incelenmiştir. Kemik rezorpsiyonları hem horizontal hem de vertikal olarak 

ölçülmüştür. Ancak horizontal rezorpsiyonların nasıl yapıldığı hakkında bir bilgi 

verilmemiştir. Sonuç olarak, 87 implantın 77’sinde hiç kemik rezorpsiyonu oluşmadığı, 

10 tanesinde ise 2 mm’ye kadar kemik rezorpsiyonu oluştuğu bildirilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda hiç kemik rezorpsiyonu oluşmayan 77 implanttan bahsedilmiş ancak 

numerik olarak hiçbir değer verilmemiştir. Bunun yanında 2 mm’ye kadar olan kemik 

rezorpsiyonlarının en düşük ve en yüksek değerleri ve  implantlar arasındaki ortalama 

değerleri bildirilmemiştir. Bunun nedeni, ölçümlerin panoramik radyografilerle 

yapılması ve  görüntü netliğindeki şüpheler gösterilebilir. Bizim çalışmamızda 

daraltılmış platform dizaynına sahip implantların marjinal kemik rezorpsiyonları 

ölçülürken görüntü netliği çok iyi olan dijital peri-apikal radyografiler kullanılmış ve 

kemik rezorpsiyon değerleri 0,40±0,36 mm olarak belirlenmiştir (57).  

 

 Degidi ve ark.’nın (58) 2007 yılında yaptıkları bir vaka raporunda immediyat 

yüklenmiş daraltılmış platform dizaynına sahip1 implanın histomorfometrik 

incelemesini yapmışlardır. Alt çene posterior bölgeye 3 Ankylos Plus (Dentsply, 

Mannheim,Almanya)  implant yerleştirilerek implantlar immediyat olarak yüklenmiştir. 

Kret seviyesinin 2 mm altına yerleştirilen implantların bir tanesi bir aylık yükleme 

sonrasında trefine frez ile çıkartılmıştır. Yapılan histomorfometrik inceleme sonrasında 

implantın etrafında hiç kemik rezorpsiyonu oluşmadığı 2 mm’lik kemiğin tamamen 

durduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak mikro aralık ve mikro hareketlilik olmadığı 

durumlarda daraltılmış platforma sahip implantlar çevresinde hiç kemik rezorpsiyonu 
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oluşmayacağı bildirilmiştir. Fonksiyondan sonra ilk bir aylık dönemde kemik 

rezorpsiyonunun hiç olmaması veya çok az olması beklenmektedir. Bunun nedeni, 

implantların ağız ortamında bulunma, bakterilerden, mikro harektlilikten etkilenme 

sürelerinin çok az olması gösterilebilir. Yüklemeden sonraki ilk bir yıllık dönemde 

kemik rezorpsiyonları artmaktadır. Bizim çalışmamızda da başlangıçtan itibaren 3 ayda 

bir yapılan ölçümlerde kemik rezorpsiyonu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmıştır 

(p<0,01).  

 

 

Lazzara ve Porter’ın (2) 2006 yılında yayınladıkları çalışmada 3I (Biomet/3I, 

Implant Innovations, ABD) implant sistemlerinin çekim soketlerinde veya çıkartılan 

implantların yerine kullanılmaları için Certain Prevail implantlarının  implant üretimine 

başladıklarını bildirmişlerdir.  Bu implantların gövdesi, platformu ve  abutmentı farklı 

boyutlardadır. Örneğin 4,8 mm çapındaki implantın gövdesi 4 mm ve abplatformu 4,8 

mm ve abutmenti de 4,1 mm çapındadır. Bu yüzden bu implantlar 4/5/4 implantı olarak 

adlandırılmıştır.  Bu implantların kullanımı sonrasında da tesadüfen daha dar çapta 

protetik bileşen kullanımının marjinal kemik rezorpsiyonlarını azalttığı  farkedilmiştir. 

Daraltılmış platform dizaynı araştırma alanı bu çalışma sonrasında artmıştır. Lazzara ve 

Porter’dan sonra bir çok araştırmacı geleneksel dizayna sahip implant sistemlerinde 

protetik bileşenleri daha dar çapta kullanımına izin veren (3I (Biomet/3I, Implant 

Innovations, ABD) implant sisteminin implant sisteminin marjinal kemik üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir (5,59,60,61,62) . Ancak firmalar bu dönemde implant 

dizaynlarını değiştirerek bütün parçalarının daraltılmış platforma uyan implant 

sistemleri geliştirmeye başlamışlardır. Geleneksel implant dizaynına sahip bir implantta 

sadece daha dar çapta protetik abutment kullanılarak (platform shifting) yapılan 

uygulamalar kemik rezorpsiyonunu önlemede yeterli olmamaktadır. Daraltılmış 

platform dizaynının kemik rezorpsiyonunu önlemesi için sistemin bütün protetik 

bileşenlerinin bu dizayna uygun olarak üretilmiş olmaları gerekmektedir. Özellikle 

uygun çıkış profili oluşturmak için implantların kemik seviyesinin altına 

yerleştirilmeleri istenilen durumlarda bu durum daha fazla önem taşımaktadır.   
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Cappiello ve ark.’nın (5)  daraltılmış platforma sahip 3I Certain Prevail 

implantlarıyla (Biomet/3I, Implant Innovations, ABD)  geleneksel dizayna sahip 

implantları, peri-implanter kemik rezorpsiyonları açısından karşılaştırdıkları bir 

çalışmada; toplam 45 hastaya 131 implant (Biomet/3I, Implant Innovations, ABD) 

uygulanmıştır.  Kontrol grubu Osseotite Certain (Biomet/3I, Implant Innovations, ABD)  

implantları, test grubu ise daraltılmış platforma sahip Osseotite  Certain Prevail 

(Biomet/3I, Implant Innovations, ABD)  implantlarıdır. Daraltılmış platforma sahip 

implantlarda, 4 mm’lik implant gövdesi krestalde 4,8 mm’ye genişletilmiştir. Protetik 

komponentlerin çapı  4 mm’dir. Bunun yanında kontrol implantlarının çapı 4 mm’dir. 

56 kontrol implantı ve 75 test implantı kemik seviyesinin altında ve tek aşamalı cerrahi 

ile yerleştirilmiştir. Sekiz hafta sonra geçici protezler yerleştirilmiştir. Geçici protezler 

yerleştirildikten sekiz hafta sonra kalıcı metal seramik kuronlar hazırlanmıştır ve 12 ay 

takip yapılmıştır.  Peri-implanter krestal bölgeyi değerlendirmek için standardize 

edilmiş periapikal radyografiler çekilmiştir. Radyografiler cerrahi öncesi, cerrahi 

sonrası, implant yerleşiminden 8 hafta sonra, geçici protez takıldığı seans, kalıcı protez 

takıldığı seans ve yüklemeden 12 ay sonra alınmıştır. Bütün radyografiler dijital ortama 

aktarılmıştır. Yapılan radyografik değerlendirmeler sonucu test implantları etrafında 

oluşan kemik rezorpsiyonu 0,95 ± 0,32 mm; kontrol grubunda ise 1,76 ± 0,37 mm 

olarak ölçülmüştür. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Sonuç olarak daraltılmış platform dizaynının implantlar etrafındaki krestal kemiğin 

korunmasında etkili olduğu yorumu yapılmıştır (5). Bizim çalışmamızda ise kontrol 

grubundaki daraltılmış platforma sahip implantların ortalama kemik kaybı meziyalde 

0,45±0,63 mm distalde ise 0,33±0,30 mm olarak Capiello ve ark.’nın sonuçlarından 

daha düşük bulunmuştur. Bunun nedeni Capiello ve ark.’nın geleneksel implant 

dizaynına sahip bir implantta sadece daha dar çapta protetik abutment kullanılmaları 

olabilir.  

 

Hürzeler ve ark’ı  (59) da 2007 yılında daraltılmış platforma sahip 3I Certain 

Prevail implantlarıyla (Biomet/3I, Implant Innovations, ABD)  geleneksel dizayna sahip 

implantları, peri-implanter kemik rezorpsiyonları açısından karşılaştırdıkları bir çalışma 

yapmışlardır. Toplam 15 hastaya, 14’ü test grubu daraltılmış platforma sahip 3I Certain 

Prevail implantları (Biomet/3I, Implant Innovations, ABD), 8’i kontrol grubu 
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(geleneksel dizayn) olmak üzere 22 implant yerleştirmişlerdir. Test implantlarının hepsi 

4/5/4 dizayn olan, platformu 4,8 mm abutmentı da 4,1 mm implantlardır. Peri-apikal 

radyografilerin kalibre edilerek marjinal kemik rezorpsiyonlarının incelendiği çalışmada 

1 yıl klinik takip yapılmıştır. Sonuç olarak test grubunda 0,22±0,53 mm rezorpsiyon, 

kontrol grubunda ise 2,02±0,49mm rezorpsiyon oluştuğu bildirilmiştir (59). 

 

Calvo-Guirado ve ark’ı (60) da 2009 yılında daraltılmış platforma sahip 3I 

Certain Prevail implantlarıyla (Biomet/3I, Implant Innovations,ABD)  geleneksel 

dizayna sahip implantları  peri-implanter kemik rezorpsiyonları açısından inceledikleri 

bir çalışma yapmışlardır. Toplam 50 hastaya 61 implant uygulanmıştır. Bütün 

implantlar diş çekimlerinin ardından immediyat olarka yerleştirilmiştir. 4/5/4 dizayn 

olan, platformu 4,8 mm abutmenti de 4,1 mm olan implantlarla, 5/6/5 dizaynı olan, 

platformu 5,8mm abutmenti de 5 mm olan implantlar uygulanmıştır. Peri-apikal 

radyografilerdeki görüntüler kalibre edilerek marjinal kemik rezorpsiyonları 

ölçülmüştür. Meziyal bölgedeki ortalama kemik rezorpsiyonları 0,08 ±0,53 mm, distal 

bölgede ise 0,09±0,65 mm olduğu bildirilmiştir. Bu rezorpsiyonlar başlangıç değeri olan 

3,57±1,1mm  ile 1.yıl değeri olan 3,65±1,5mm arasındaki farktır. Aslında implantlar 

çevresnde 3 mm’yi aşan bir rezorpsiyon oluşmuştur. Bu çalışmada da yine geleneksel 

implant dizaynına sahip bir implantta sadece daha dar çapta protetik abutment 

kullanılarak daraltılmış platform dizaynı oluşturulmuştur. Bu sisteminde kemik 

rezorpsiyonuna etkisi daha azdır (60). 

 

Calvo-Guirado ve ark’ının (61) 2011 yılında yaptıkları bir başka çalışmada ise 

64 hastaya uygulanan 61 3i Certain Prevail implantlarının 5 yılda oluşan marjinal kemik 

rezorpsiyonlarını bildirmişlerdir. Peri-apikal radyografilerdeki görüntüler kalibre 

edilerek marjinal kemik rezorpsiyonları ölçülmüştür. 1.yılda 0,76±0,18 mm ve 5. Yılda 

ise 0,97±0,39 mm kemik rezorpsiyonu olduğu bildirilmiştir (61).  

 

Fickl ve ark’.ı (62) 2010 yılında daraltılmış platforma sahip 3ICertain Prevail 

implantlarıyla (Biomet/3I, Implant Innovations,ABD)  geleneksel dizayna sahip 

implantları, peri-implanter kemik rezorpsiyonları açısından karşılaştırdıkları bir çalışma 
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yapmışlardır. Toplam 36 hastaya 89 implant uygulanmıştır. İmplantların 75’i test grubu, 

daraltılmış platform dizaynı, 14’ü ise kontrol grubu implantlarıdır. Test implantları 

subkrestal olarak yerleştirilmiştir. Çalışmada 5/6/5 dizaynı olan, platformu 5,8mm 

abutmenti de 5 mm olan implantlar uygulanmıştır. Panoramik radyografilerle 1 yıllık 

takip yapılan çalışmanın sonucunda test implantları etrafındaki kemik miktarlarının 0,30 

±0,07 mm’den 0,39±0,07 mm’ye düştüğü ve toplamda 0,10±0,05 mm kemik 

rezorpsiyonu oluştuğu bildirilmiştir.  Kontrol implantları etrafındaki kemik 

miktarlarının 0,68 ±0,17 mm’den 1,00±0,22 mm’ye düştüğü ve toplamda 0,23±0,18 mm 

kemik rezorpsiyonu oluştuğu bildirilmiştir (62).  

Calvo-Guirado ve ark.’ının, Fickl ve ark’.ının yaptıkları iki çalışmada da 

geleneksel implant dizaynına sahip bir implantta sadece daha dar çapta protetik 

abutment kullanılarak daraltılmış platform dizaynı oluşturulmuştur. Bu sisteminde 

kemik rezorpsiyonuna etkisi daha azdır.  Toplamda oluşan kemik rezorpsiyon miktarları 

bizim çalışmamıza göre daha yüksek bulunmuştur (61,62). 

 

Vigolo ve ark’nın (63) 2009 yılında yaptıkları bir çalışmada, daraltılmış 

platforma sahip 3i Certain Prevail implantlarıyla (Biomet/3i Implant Innovations,ABD)  

geleneksel dizayna sahip implantları, peri-implanter kemik rezorpsiyonları açısından 

karşılaştırmışlardır. Toplam 144 hastaya 182 implant uygulanmıştır. İmplantları 97’si 

test grubu  (5/6/5 dizaynı olan, platformu 5,8mm abutmenti de 5 mm olan implantlar), 

85’i ise kontrol grubudur (geleneksel dizayn ) . Peri-apikal radyografilerle yapılan 5 

yıllık takip sonucunda test grubunda oluşan marjinal kemik rezorpsiyonları 0,6±0,2 mm, 

kontrol grubundaki marjinal kemik rezorpsiyonları ise 0,9±0,3 mm olarak bildirilmiştir 

(63) .  

 

Rodriguez-Cuirana ve ark’nın (64) yaptıkları bir çalışmada ise 5/6/5 ve 4/5/4 

(Biomet/3I,Implant Innovations,ABD)  implantlarının her ikisi de kullanılarak marjinal 

kemik rezorpsiyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 6 aydan 2 yıla kadar olan 

takiplerde peri-apikal radyografiler alınmış ve marjinal kemik rezorpsiyonları 

incelenmiştir. Sonuç olarak ortalama kemik rezorpsiyonunun 0,62 mm olduğu 

bildirilmiştir (64). 
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Vigolo ve ark’nın(63), Rodriguez-Cuirana ve ark’nın (64) yaptıkları iki 

çalışmada da geleneksel implant dizaynına sahip bir implantta sadece daha dar çapta 

protetik abutment kullanılarak daraltılmış platform dizaynı oluşturulmuştur. Bu 

sisteminde kemik rezorpsiyonuna etkisi daha azdır.  Toplamda oluşan kemik 

rezorpsiyon miktarları bizim çalışmamıza göre daha yüksek bulunmuştur. 

 

Canullo ve ark.’nın (65)  2007 yılında yaptıkları bir çalışmada dar çapta 

abutment kullanımıyle daraltılmış platform oluşturulan implantların (platform shifting) 

peri-implanter yumuşak ve sert doku üzerine etkilerini incelemişlerdir. Üst çenede 

immediyat olarak yüklenen 10 immediyat implant çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam 

10 adet çekim bölgesine diş çekiminin ardından immediyat olarak implantları 

yerleştirmişlerdir.  Bütün implantlar TSATM Series 5 Defcon ( Defcon Implant System, 

Barselona, İspanya) implantlarıdır. İmplantların boyun bölgelerinde 1,7 mmlik cilalı 

yüzey ve 6 mmlik platform bulunmaktadır.  Gerekli görüldüğü takdirde, eğer 

çekimsoketi duvarı ile yerleştirilen implant arasında 1 mm’den fazla mesafe kaldıysa 

greftleme işlemi yapılmıştır. Operasyon sonrasında ise her hastaya 4mm çapında 

(implant platformundan 2mm dar olan) geçici abutment yerleştirilmiş ve geçici 

kuronlarla implantlar immediyat olarak yüklenmiştir.  Paralel teknikle alınan dijital 

peri-apikal radyografilerle takip yapılmıştır. Bunun yanında sondalama derinliği, dişeti 

çekşlmesi ve papil yükseklikleri de incelenmiştir. Peri-implanter kemik rezorpsiyonları 

meziyal ve distalden ölçülmüştür. İmplantın boyun bölgesi ile kemiğin en tepe noktası 

arası mesafeler bağımsız bir araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Sonuç olarak 

ortalama 21,9 aylık bir takip süresi sonrası ortalama 0,78±0,36 mm kemik rezorpsiyonu 

oluştuğu bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ise ortalama daraltılmış platforma sahip 

implantların kemik seviyesinde yerleştirilen kontrol grubunda ortalama kemik kaybı 

0,40±0,36 mm olarak Canullo ve ark.’nın sonuçlarından daha düşük bulunmuştur. 

Bunun nedeni Canullo ve ark.’nın çalışmasında kullanılan implant sisteminin 

komponentlerinin daraltılmış platform dizaynına uygun olmadığından, sistemin daha 

dar çaplı abutmentları kullanılarak sistemin daraltılmış platform dizaynına 

çevrilmesinden dolayı olabilir.  Bizim çalışmamızda kullanılan Astra Tech (Astra Tech 
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Dental, Mölndal, İsveç) implant sistemi bütün komponentleri ile daraltılmış platform 

dizaynına uygun olarak üretilmektedir.  

 

Canullo ve ark’nın (66) 2009 yılında yaptıkları bir çalışmada, diş çekimin 

hemen ardından immediyat olarak,  5,5mm çapında 22 adet Global Implant ( 

Sweden&Martina,Padova,İtalya)  yerleştirilmiştir. İmplantlar iki gruba ayrılarak test 

grubu implantlarına 3,8 mm çapında abutment, diğer kontrol grubuna da 5,5 mm 

çapında abutment yerleştirilmiştir.  Peri-apikal radyografilerle yapılan 25 aylık klinik 

takip sonucunda test grubundaki marjinal kemik rezorpsiyonu 0,30±0,16 mm, kontrol 

grubunda ise 1,19±0,35 mm olduğu bildirilmiştir (66) . 

 

Bu çalışmaların çoğunda farklı farklı sonuçlar bildirilmesinin nedeni  kullanılan 

implant sisteminin komponentlerinin daraltılmış platform dizaynına uygun 

olmadığından, sistemin daha dar çaplı abutmentları kullanılarak sistemin daraltılmış 

platform dizaynına çevrilmesinden dolayı olabilir. Literatürde geleneksel implant 

sistemlerini daraltılmış platform dizaynına çeviren daha bir çok çalışma vardır 

(67,68,69,70,71,72,73,74,75) Ancak bu çalışmalar biyolojik açıdan dezavantajlıdır. 

Geleneksel implant sistemleriyle daha dar çaplı abutment kullanımının kemik 

rezorpsiyonunu istenen ölçüde azaltabileceği konusu şüphelidir. Bizim çalışmamızda 

kullanılan implant sistemi boyun bölgesinde mikroyivli ve bütün komponentleri ile 

daraltılmış platform dizaynına uygun olarak üretilmektedir.  Daraltılmış platform 

dizyanına sahip implantlar her implant boy ve çapında aynı sistemle post bağlantısına 

sahip olduklarından, platformda aynı miktarda daralma gösterdiğinden, dişeti 

şekillendiricilerinden, kalıcı postlara kadar bütün parçalarının sisteme uygun şekilde 

üretilmiş olmalarından dolayı kullanımı daha uygundur. Post medializasyonunda bütün 

implantlarda aynı sistme uygulanacağından implant boynunda oluşan iltihapsal dokular 

aynı miktarda implantın merkezine doğru taşınacak ve sistemin her implantında aynı 

sonuç elde edilecektir.  
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Schrotenberger ve ark’nın (50)  2008’de yaptıkları bir çalışmada mikroyivlerin 

ve daraltılmış platformun krestal kemik üzerindeki etkilerini sonlu eleman analizi ile 

incelemişlerdir. Çalışmanın amacı, standart implant boyun dizaynı ile mikroyivli 

implant boyun dizaynının krestal kemik üzerinde oluşturduğu stresi incelemektir. 

Bunun yanında değişik abutment çaplarının kullanımında krestal kemikte oluşan stres 

seviyeleri incelenmiştir. İmplantın(5 mm çap, 13 mm boy)  çapraz kesitini oluşturmak 

için iki adet boyutsal sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. İmplant alt çenenin 

premolar bölgesinde yerleştirilmiştir. İmplantların biri krestal bölgede mikroyivlere 

sahiptir, diğeri standart boyun dizaynına sahiptir. İmplant modeli ticari olarak bulunan 

mikroyivli implanta benzetilmiştir. Değişik çaplardaki abutmentlar( 4 mm, % 20 

daraltılmış platform; 4.5 mm, %10 daraltılmış platform; 5 mm standart) 100 N kuvvetle 

yüklenmiş ve vertikal ve oblik açılar uygulanmıştır. Özellikle krestal bölgedeki kemikte 

oluşan stresin ölçülmesi için sonlu elemanlar analizi uygulanmıştır.Yükleme sırasında 

mikroyivli implantın % 29 daha yüksek strese maruz kaldığı gözlemlenmiştir. Platform 

5 mm’den 4,5 mm’ye ve 4 mm’ye daraltığında; oluşan stres krestal bölgede % 6,3’ten 

% 5,4’e düşmektedir. Vertikal yüklemede ise %4,2’den % 3,3’e düşmüştür. Standart 

boyun modeli ise % 5,6’dan % 4,9’a düşmüştür. Vertikal yükleme ise %3,7’den % 2,9’a 

düşmüştür. Sonuç olarak, mikroyivlerin krestal bölgede stresi arttırdığı ancak 

daraltılmış platform boyutlarının krestal kemiğe gelen stresi daha az ilettiği 

bildirilmiştir. Ancak daraltılmış platform ve mikroyivler birlikte kullanıldığında standart 

boyun dizaynına göre stresi daha çok azalttıkları bildirilmektedir (50). Bu çalışmada 

platform daraltılmasının krestal kemikteki etkisi bilgisayar ortamında canlandırılmıştır. 

Bu sayede daraltılmış platform yapılan implantların krestal kemiğe olan biyolojik 

etkilerinin yanısıra, biyomekanik etkileri de incelenmiştir. Özeliikle stresin en yoğun 

şekilde oluşacağı kortikal kemik incelenmiştir. Mikroyiv ve daraltılmış platform 

kullanılan implantlarda krestal kemikte oluşan stresin, standard boyun dizaynına göre 

daha az oluştuğu bildirilmiştir. Çalışmamızda da boyun bölgesinde mikroyivler 

bulunana daraltılmış platform dizaynınada implantlar kullanılmıştır. Bu implantlar 

çevresinde oluşan krestal kemik rezorpsiyonunun az olmasının sebebi biyolojik 

sebeplerin yanısıra bu dizayndaki implantların biyomekanik avantajları da gösterilebilir.  

 



 87 

Maeda Y. ve ark’nın (76) yaptıkları bir başka çalışmada ise daraltılmış platform 

dizaynının biyomekanik etkisini üç boyutlu sonlu elemanlar analizi ile incelemişlerdir. 

Eksternal heksli bir implant ve peri-implanter kemik dokusu bilgisayar ortamında 

canlandırılmıştır. 4 mm standard post (grupA) ve 3,25 mm çapında daraltılmış platform 

postu (grupB) kullanılmıştır. 10 N’luk kuvvet dik olarak post çevresine uygulanmıştır. 

Grup A’da implantın kuronal çevresinde ve lateral bölgede yüksek stres oluşurken, grup 

B’de stres implantın merkezinde yoğunlaşmıştır. Standard post kullanılan implantta 

gerilim implantın lateral bölgesinde implantın apeksine doğru geniş olarak yayılırken, 

platform daraltılan implantta gerilim daha çok implant-post bağlantısının olduğu 

bölgede yoğunlaşmıştır. Grup A’daki implant çevresindeki krestal kemikte meydana 

gelen stres, grup B’de meydana gelen stresten daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın 

sonucunda daraltılmış platform dizaynına sahip implant çevresinde stres oluşumunun 

kemik implant temasından uzağa taşındığı ancak dezavantaj olarak postta veya post 

vidasında stresin artabileceği bildirilmiştir.  

 

Çalışmamızda yapışık dişeti varlığının marjinal kemik rezorpsiyonları üzerine 

etkisi de araştırılmıştır. Kontrol grubunda yapışık dişetinin 4 mm’nin altında olduğu 

durumlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek kemik rezorpsiyonu oluşmuştur. 

Test grubunda da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kontrol 

grubunda implantların kemik seviyesinde yerleştirilmelerinden dolayı kemik 

rezorpsiyon paterni test grubuna göre farklı gelişmesinden dolayı; test grubunda yapışık 

dişeti açısından bir farklılık oluşmadığı görülmüştür. Literatürde daraltılmış platform 

dizaynına sahip implantlarda yapışık dişeti miktarı  ve marjinal kemik rezorpsiyonu 

ilişkisini inceleyen yeterli methodolojide çalışma bulunmamaktadır.  

 

Marjinal kemik rezorpsiyonlarının değerlendirilmesi için, panoramik 

radyografiler,  volumetrik tomografiler ve peri-apikal radyografiler kullanılmaktadır. 

Panoramik radyografiler kullanılarak marjinal kemik rezorpsiyonlarının incelendiği 

klinik çalışmalarda bazı deazavantajları bulunmaktadır. Panoramik radyografilerin 

maliyeti ve radyasyon dozu peri-apikal radyografilere  oranla çok daha yüksektir. 

Ancak panoramik radyografiler ağzın ve çenelerin genel bir görüntüsünü iki boyutlu 

olarak görmek amacıyla alınan radyografilerdir.   Ağzın her bölgesinde detaylı ve 
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kaliteli görüntü elde etmek mümkün değildir. Büyütme oranlarıyla çekildiğinden, 

standardize bir çekim mümkün değildir ve  marjinal kemik rezorpsiyonlarını belirlemek 

oldukça zordur. Özellikle anterior bölgede oluşan distorsiyonlardan dolayı görüntü 

netliği düşmektedir ve yine bu nedenlerden dolayı marjinal kemik rezorpsiyonlarının 

tam olarak belirlenemediği bildirilmiştir ( 46,47,76).  

 

Dental volumetrik tomografiler de yine marjinal kemik rezorpsiyonlarının 

değerlendirilmesinde kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir. Üç boyutlu 

olmalarından dolayı implantın her bölgesinden görüntüleme yapılabilir. Volumetrik 

tomografinin periodontal defektlerin belirlenmesinde kullanılan çalışmalar mevcuttur 

(3,46,47). Ancak bu çalışmalarda implant veya kuron-köprü uygulamaları 

kullanılmamıştır.  İmplant ve abutment materyalinin ve implantüstü restorasyonun 

görüntüde metal yansıması oluşturmasından dolayı marjinal kemik rezorpsiyonlarının 

her vakada net olarak değerlendirilemediği bildirilmiştir. Bunun yanında maliyetinin 

yüksek oluşu ve peri-apikal radyografilere göre  yüksek radyasyon dozu uygulanması 

yapılan çalışmalarda vaka sayılarını ve görüntü sayılarını kısıtlanmasına neden 

olmaktadır. Çekimi peri-apikal radyografiler kadar kolay ve pratik değildir. Vaka 

sayıları ve radyografi alım sayıları sınırlı çalışmalarda kullanıldığı bildirilmiştir (76).  

 

Peri-apikal radyografiler diğer radyografi yöntemlerine oranla maliyeti ve  

radyasyon dozu düşük ve uygulaması kolay yöntemlerdir (32,46,47,76) . Vaka sayısı 

arttırılabileceği gibi radyografi alım sayısı seanslar arasında diğer çalışmalara göre daha 

yüksek olabileceğinden daha detaylı klinik sonuçlar elde edilebilir (46). Bunun yanında 

görüntü kalitesi ve netliği panoramik radyografilere oranla çok yüksektir (32,76). Ağzın 

her bölgesinden kolaylıkla çekim yapılarak aynı netlik ve görüntü kalitesiyle 

değerlendirme yapılabilir. Standardize etmek veya kalibre etmek diğer radyografi 

yöntemlerine göre daha kolaydır (76) .  

 

Hermann ve ark.’nın (32) 2001 yılında yaptıkları bir çalışmada implantlar 

çevresinde marjinal kemik değişikliklerinin incelenmesinde kullanılan iki yöntem olan 

radyografik inceleme ve histometrik değerlendirme arasında karşılaştırma yapmışlardır. 
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5 adet köpek modeline toplam 59 implant yerleştirerek hem radyografik inceleme hem 

de histometrik inceleme yaparak hangi metodun daha güvenli olduğunu araştırmışlardır. 

Tedavi aşamalarında tıpkı bir klinik çalışma gibi marjinal kemik rezorpsiyonlarını 

belirlemek için peri-apikal radyografiler alınmış ve sonrasında ise hayvanlar sakrifiye 

edilerek histometrik inceleme yapılmıştır. Bu incelemeler  sonucunda iki teknikten de  

benzer sonuçların ortaya çıktığı bildirilmiştir. Histometrik değerlendirmelerin 

%73,4’ünün radyografik analizinde 0,1 mm hata payı ve %15,9 ‘unun da 0,1-0,2 mm 

arasında hata payı olduğu bildirilmiştir. Bu değerler vakaların % 89’un da sadece 0,2 

mm’lik hata payı olduğunu göstermektdir. Sonuç olarak peri-apikal radyografilerin 

marjinal kemik rezorpsiyonlarının incelenmesinde güvenle kullanılabileceği 

bildirilmiştir (32).  Klinik çalışmalarda histometrik incelemelerin etik olmayışı ve 

uygulama zorluğu nedeniyle bu tarz çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın 

sonucunda per-apikal radyografi verilerinin, histometrik inceleme verileri ile benzerlik 

göstermesi, klinik çalışmalarda marjinal kemik rezorpsiyonlarının belirlenmesinde peri-

apikal radyografilerin kullanımının avantajlarını arttırmaktadır.  

 

 

Yukarıda belirtilen avantajlarından dolayı, çalışmamızda peri-implanter kemik 

rezorpsiyonunun incelenmesi için paralel kon tekniğiyle alınmış peri-apikal 

radyografiler kullanılmıştır. Marjinal kemik kaybı ölçümleri için intraoral CDR 

(Computed Dental Radiography, Schick technologies, New York, ABD) dijital 

periapikal sensor  ile uyumlu film tutucu indikatörleri kullanılarak paralel kon tekniği 

ile her hastadan dijital periapikal radyografiler alınmıştır. Radyografiler dental 

implantın yerleştirildiği seans, implant üstü protezin simante edildiği seans, 3 ay, 6 ay, 1 

yıl sonra yapılmıştır.Radyografilerde implantın boyun bölgesi ile apeksi net olarak 

görüntülenmiş ve elde edilen dijital periapikal radyografiler CDR ,Windows 2,6 için 

uygun (Computed Dental Radiography ,Schick Technologies, New York, ABD) 

program kullanılarak bilgisayara aktarılmıştır. Radyografi üzerinden aynı programı 

kullanılarak, meziyal ve distal bölgelerden radyografik kemik miktarları mili metre 

biriminden ölçülmüştür. Marjinal kemik kaybı ölçümleri implantın boyu ile marjinal 

kemiğin en tepe noktası ve implantın apeksi arası mesafe kalibre edilerek yapılmıştır. 

En fazla marjinal kemik rezorpsiyonu test grubunda bulunmuştur.  



 90 

 

Meziyal ve distal bölgedeki kemik kaybı ortalamalarının, başlangıçtan 3. aya, 6. 

aya ve 1.yıla kadar olan ölçümlerinde test grubunda, kontrol grubuna göre daha yüksek 

oluşu istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Yapışık dişetinin 

4 mm ve altında olduğu durumlarda, yapışık dişetinin 5 mm ve üzerinde olduğu 

durumlara göre daha fazla kemik rezorpsiyonu oluştuğu gözlenmiştir. Tek aşama ve iki 

aşamalı iyileşme arasında bir farklılık bulunmamıştır.  

 

Çalışmamızda peri-implanter yumuşak dokuların sağlığını belirlemede 

kullanılan modifiye plak indeksi, gingival indeks, sondalama derinlikleri ölçümü ve 

sondalamada kanama varlığı yumuşak doku sağlığının değerlendirilmesinde genel 

olarak kullanılan indekslerdir (3,38) .Elde edilen ölçümlerde hem test hem de kontrol 

grubundaki implantşlar arasında bir fark tespit edilmemiştir. Çalışmanın başlangıcında 

hastalara periodontal başlangıç tedavileri yapılmış, ağız hijyeni motivasyonalrı 

verilmiştir. Kontrollerde de ağız hijyeni eğitimleri verilmiş ve gerekli motivasyonlar 

sağlanmıştır. Gerekli görülürse kontrollerde de periodontal tedavileri 

gerçekleştirilmiştir. Bu nedenden dolayı çalışma süreince plak ve gingival indeksler 

artmış fakat kabul edilir sınırlar içerisinde kalmıştır. Sondalama derinlikleri de ideal 

sınırlar içindedir. Sondalamada kanama varlığı ise bir yıl içinde fazla abir artış 

göstermemiştir. Test ve kontrol grupları arasında periodontal sağlık açısından bir 

farklılık oluştuğu gözlenmemiştir.   
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SONUÇLAR 

 

 

 

• Daraltılmış platform dizaynına sahip implantlar çevresinde kemik 

rezorpsiyonlarının az olacağı söylenebilir.  

• Kemik seviyesinin 1 mm altında yerleştirilen implantlarda, kemik seviyesinde 

yerleştirilenlere göre yüklemeden sonraki ilk bir yıl içinde daha fazla kemik 

rezorpsiyonu saptanmıştır. 

• Özellikle anterior bölgede uygun çıkış profili oluşturmak için implantların 

kemik seviyesinin altında yerleştirilmeleri gereken durumlarda daraltılmış 

platform dizaynına sahip implantların kullanımını daha uygun olabilir. 

• Fonksiyon sonrası birinci yılda tek aşama ve iki aşama iyileştirilen implantlar 

arasında kemik rezorpsiyonu açısından bir farklılık oluşmadığı gözlenmiştir. 

• Kemik seviyesinde yerleştirilen implantlar çevresinde yapışık dişetinin 4 

mm’nin altında olduğu durumlarda kemik rezorpsiyonu daha fazla 

gerçekleşebilir.  

• Kemiğin değişik seviyelerinde yerleştirilen bütün implantlarda peri-implanter 

yumuşak doku sağlığı korunabilir.  

• Paralel kon tekniğiyle alınan peri-apikal radyografilerle yapılan marjinal kemik 

rezorpsiyonu takibi, ölçümlerin sıklıkla tekrar edilebilir olması, maliyetinin ve 

radyasyon dozunun düşük olması ve görüntü netliğinin iyi olmasından dolayı 

tercih edilebilir.  

• Daraltılmış platform dizaynını ile ilgili uzun dönem başarılarını değerlendirmek 

için daha fazla klinik çalışma gerekmektedir. 
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