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ÖZET 

     Dental implant stabilitesi, kemik ve yüklenmiş implant yüzeyi arasındaki yapısal ve fonk-
siyonel bağlantının sağlandığı başarılı bir osseointegrasyon ile gerçekleştirilir ve başarılı kli-
nik sonuçların elde edilebilmesi için gerekmektedir. Bu sebeple implant stabilitesinin ölçü-
münün yapılması, osseointegrasyonun başarısını değerlendirmede önemli bir faktördür. 

     İmplant stabilitesi; primer ve sekonder olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Primer 
stabilite, implant ve kortikal kemik arasındaki mekanik bağlantının gerçekleşmesi sonucu 
oluşmaktadır. Primer stabilite implantın yerleştirildiği kemiğin miktarı ve kalitesi, uygulanan 
cerrahi teknik, implantın boy, çap ve şekli gibi faktörlerden etkilenmektedir ve cerrahi işlem 
esnasında oluşan stabilitedir. Sekonder stabilite ise implantın iyileşme sürecinde, gerçek imp-
lant-kemik bağlantısını tarif etmektedir ve implant etrafındaki kemikte iyileşmesinin tamam-
lanması ve remodeling sonucunda oluşan esas stabilitedir. Fonksiyonel yüklemenin zamanı 
sekonder stabilite ile ilişkilidir. Bu sebeplerden dolayı çeşitli zamanlarda implant stabilitesinin 
miktarını belirleyebilmek ve uzun dönem prognozunu tahmin edebilmek için implant stabili-
tesinin ölçümü temel alınmalıdır.  

     Son zamanlarda implant stabilitesini belirleyebilmek için çeşitli diagnostik analiz yöntem-
leri öne sürülmüştür. Bu yöntemlerden bazıları, gerek klinik uygulama zorluğu ve etik neden-
ler gerekse güvenilir diagnostik veri sağlamadaki yetersizlikleri sebebi ile uygulamlardan çı-
kartılmıştır. Bu derlemede dental implantların uzun dönem sağ kalım ve başarı değerlendir-
mesi için gerekli olan implant stabilitesinin belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemlerden ve 
bu yöntemlerin klinik kullanımlarından bahsedilecektir. 
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SUMMARY  

     Implant stability is a key factor for successful osseointegration, which has been sighted as 
a direct structural and functional connection existing between bone and the surface of a load-
carrying implant. Achievement of implant stability is preliminary for successful clinical out-
come. Therefore, measuring the implant stability is an important method for evaluating the 
success of an implant 

      Implant stability is achieved at two different stages: primary and secondary. Primary stabi-
lity of an implant comes from mechanical connection with cortical bone. It is affected by the 
quantity and quality of bone that the implant is inserted into, surgical procedure, length, di-
ameter, and form of the implant. Secondary implant stability is the increase instability attribu-
table to bone formation and remodeling at the implant/tissue interface and in the surrounding 
bone. The time of functional loading is dependent upon the secondary stability.  It is, therefo-
re, of an utmost importance to be able to quantify implant stability at various time points and 
to provide a long term prognosis based on the measured implant stability.  

     Presently, various diagnostic methods have been suggested to identify implant stability. 
Some of these methods are not in use because of their both clinical application difficulty and 
conflict of ethical values and poor diagnostic data. This review focused on the various met-
hods for evaluating of the dental implant stability and the clinical practice of these methods 
which is important for the long-term success and survival rates of the dental implants. 
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1. GİRİŞ 

     Diş kayıpları çürüğe bağlı olabildiği gibi periodontal hastalıklara veya bu ikisinin kombi-
nasyonuna bağlı olabilmektedir. İnsanoğlu yüzyıllardan beri fonksiyonel, estetik ve fonetik 
nedenlerden dolayı kaybedilen dişlerin yerini doldurabilmek için çeşitli tedavi yöntemleri de-
nemiştir. Diş hekimliğinde implant tedavisinin şekillenmesi klinik diş hekimliğinde bir dönüm 
noktasını sembolize eder (73). 

     Son yıllarda yüksek kaliteli tedavi sonuçları elde etmek amacı ile kısmi ve tam dişsizlik 
durumlarında dental implant tedavisi sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. 
Dental implantların başarısı ve sağkalım oranı yükseldikçe, kullanım sayısı da hızlı bir şekilde 
artmıştır. Dental implant tedavisinin başarısını bölgedeki mevcut kemik miktarı ve kalitesi 
etkilemektedir (62). Buna ek olarak doğru çap ve boyda implant seçimi ve implantın yüzey 
özellikleri de osseointegrasyonu etkileyen başlıca faktörlerdir.  Birincil hedef implantın yerle-
şimi sırasında iyi primer stabilite oluşturulması olmasına rağmen, implantta başlangıçtaki sta-
bilitenin sağlanmasına katkıda bulunabilecek çok sayıda faktör vardır (139, 142). İmplant sta-
bilitesinin öngörülmesi açısından kemik kalitesi dikkate alınması gereken önemli bir faktör-
dür. Literatürde, kemik kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, bir takım sınıflan-
dırma sistemleri tanımlanmıştır (86, 115). 

     İmplant yuvasının hazırlanması esnasında, cerrah kemik kalitesi ve implant stabilitesi hak-
kında dokunma duyusuyla algılanabilen subjektif bir tahminde bulunabilir. Ayrıca, implant 
yerleştirilirken yerleştirme torku testi ve implant yerleştirildikten sonra ölçülen implant stabi-
lite katsayısı (ISQ) veya radyofrekans analizi (RFA) yöntemi gibi birçok yöntem implant sta-
bilitesini objektif olarak değerlendirebilir (147). 

     Geleneksel olarak, endoosseoz implantlar kemik iyileşmesi meydana geldikten sonra yük-
lenir, kemik iyileşmesi mandibulada yaklaşık 3 ay ve maksillada 6 ay sürer (20, 36). Günü-
müzde implantların derhal yüklenmesi ile bu tedavi protokolünün değiştirilmesi eksik dişlerin 
rehabilitasyonu için önemli ve kabul gören bir tedavi stratejisidir (72, 131). İnsanlardan alınan 
derhal yüklenmiş implantların histolojik ve histomorfometrik değerlendirilmesi de yüksek 
derecede kemik-implant temas yüzdeleri göstermiştir (140, 142).İmplantların hemen yükle-
mesi, geç yükleme ile benzer başarı ve sağkalım oranları sağladığı için uygun tedavi seçeneği 
oluşturmaktadır (7, 17). İmmediat yüklemenin başarı oranı implant yerleşimi sırasında sağla-
nan primer stabilite ve iyileşme dönemindeki mikro hareketlerin önlenmesi ve böylece mobi-
litenin önlenmesi ile yakından ilişkilidir (129, 96). 

     Osseointegrasyon olarak tanımlanan, canlı kemik ve fonksiyonel olarak yüklenmiş endo-
osseoz implant yüzeyleri arasındaki direk, yapısal ve fonksiyonel ilişki, implantların stabilite-
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si açısından çok önemlidir. Osseointegtasyon primer stabilite ve sekonder stabilite olmak üze-
re iki aşamada meydana gelmektedir(19).  

     Primer stabilite çoğunlukla kortikal kemik ile implantın  mekanik bağlantısından oluş-
maktdır. Sekonder stabilite ise kemik rejenerasyonu ve yeniden modelleme yoluyla biyolojik 
stabiliteyi sağlar. Primer stabilite kemik kalitesi ve miktarı, cerrahi teknik ve implant geomet-
risinden (uzunluk, çap, yüzey özellikleri) etkilenir. Sekonder stabilite ise primer stabiliteden 
etkilenir (27).  

     İmplant tedavisinin başarısı, iki aşamada gerçekleşen stabilite süreçlerinin ayrıntılı olarak 
değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu amaçla primer ve sekonder stabilizasyonu belirleyebil-
mek için çeşitli diagnostik analiz yöntemleri tanımlanmıştır. Doğru klinik teşhisi yapabilmek 
için bu yöntemlerin sağladığı bilgilerin türünün iyi değerlendirilmesi gerekir (2). 

     Literatürde yer alan teknikler incelendiğinde; perküsyon testi, radyografik incelemeler, 
yerleştirme torku testi ve titreşim analizi yöntemleri klinik uygulanabilirlikleri açısından kul-
lanılmaktadır. Bu yöntemlerden yerleştirme torku testi yalnızca implant cerrahisi sırasında 
oluşan primer stabilizasyonu değerlendirmede kullanılabilmektedir. Perküsyon testi ise sub-
jektif bir yöntemdir. İki boyutlu görüntü sağlayan radyograflar verdikleri yetersiz diagnostik 
bilgiye rağmen basit, hızlı ve non-invaziv bilgi sağlamaları nedeniyle hala çok kullanılmakta-
dır (168).  

     Vibrasyon analiz yöntemlerinden biri olan Periotest® (Siemens AG, Benshein, Germany) 
cihazı esas olarak, dişin mobilitesini, periodontal dokunun fiziksel durumu ile ilişkilendirerek 
ölçmek için geliştirilmiştir. Cihazın implant stabilitesini değerlendirmek için kullanılabilece-
ğini öne süren çalışmalar bulunmaktadır (187). 

     İmplant stabilitesini rezonans frekans analizi yöntemi ile ölçme fikri ilk olarak Meredith ve 
ark. tarafından ortaya atılmıştır (102). Bu yöntem, dental implanta bağlanan bir aktarıcı saye-
sinde, implantın, gönderilen ses dalgaları ile devamlı olarak uyarılarak kemik içerisindeki tit-
reşiminin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Son yıllarda bu yönteme ilişkin cihazlar gelişti-
rilmiş ve non-invaziv, uygulama kolaylığı, sayısal veri sağlama gibi olumlu özellikleri saye-
sinde bu yöntem, implant tedavisinde rutin uygulamalar arasına girmiştir .Tüm bunlarla bir-
likte literatürde bu yönteme ilişkin elde edilen verilerin implantın stabilitesi ile ilgili kesin di-
agnostik bilgi sağladığı konusunda tartışmalar hala sürmektedir (103, 105).  

     Bu derlemenin amacı, dental implant stabilitesini ölçmek için kullanılan yöntemler hak-
kında bilgi vermektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. DENTAL İMPLANT 

     Kemik içi dental implantlar diş kaybı olan hastalarda çiğneme, konuşma, estetik görünüm 
gibi ihtiyaçların giderilmesi için geleneksel hareketli protezler ve köprülere alternatif olarak 
ortaya çıkmıştır.İmplant diş hekimliği, stomatognatik sistemdeki diğer dokulara minimum 
müdahale ederek bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalar dental imp-
lant tarihinin çok eskilere dayandığı göstersede günümüz implantolojisinin temeli 1960’larda 
Branemark tarafından atılmıştır (3). 

     Kişilerin kaybettikleri dişlerinin yerine yapılabilecek çeşitli protezlerin amacı kaybedilen 
fonksiyonu yerine koymaktır. İmplant destekli protezler bu amacı geleneksel protezlere göre 
daha iyi bir şekilde yerine getirmekte ve hastalar tarafından daha kabul edilebilir sonuçlar 
sağlamaktadır.Ayrıca köprü protezine oranla ağızdaki var olan sağlam dişleri korumaktadır. 
Aynı zamanda  doğallığı, psikolojik olarak hastada bütünlük duygusu yaratması gibi birçok 
faktör nedeniyle implant protezleri tercih edilmektedir(111, 113). 

     Kemik içi implantlar protetik amaçla cerrahi olarak kemik içine yerleştirilen dokuyla 
uyumlu maddelerdir. İmplant destekli protezlerde implantlar doğal diş kökü görevini üstlenir-
ler.Kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin vücuduna uygun olan malzemeler kullanılarak 
yapılan, yapay diş kökü olarak adlandırılmaktadır (113). 

     Osseointegrasyon implantların uzun dönem başarısı için aranan en önemli kriter, implantın 
kemik içinde stabil olmasıdır. İmplant-kemik bağlantısı oluşurken primer ve sekonder olmak 
üzere iki tip stabilite çeşidi oluşmaktadır. Primer ve sekonder stabilitenin sağlanması osseoin-
tegrasyonun başarılı olduğunu göstermektedir(20). 

     İmplant endikasyonu ve planlamasının doğru yapılması, hastanın sert ve yumuşak dokula-
rının implant tedavisi için uygun olması, doğru cerrahi yaklaşım, implant materyalinin uygun 
özelliklere sahip olması, uygulanacak protetik tedavilerin planlama ve uygulamasının doğru 
yapılması, uygun zamanda yükleme ve postoperatif özen başarıyı etkileyen faktörler arasın-
dadır (24).  
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      2.1.1. DENTAL İMPLANT ENDİKASYONLARI 

1) Hareketli protezin tutuculuğunun yetersiz veya kötü olduğu 

vakalar 

2) Hareketli protezde stabilitenin sağlanamayacağı durumlar 

3) Hareketli protez kullanımından fonksiyonel olarak rahatsız olacak hastalar 

4) Psikolojik olarak hareketli protez kullanımını reddeden hastalar 

5) Hareketli protezin stabilitesini bozan parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalar 

6) Ağızdaki mevcut dayanakların sayısının ve dağılımının yetersiz olduğu durumlar 

7) Sabit protezlerde kullanılacak dayanağın olmadığı durumlar 

8) Ortodontik ankraj amaçlı olarak 

9) Komşu dişlerin sağlıklı olduğu tek diş eksikliği 

10) Diş agenezisi 

11) Konservatif tedavi isteği ( hastanın sağlıklı dişlerine müdahale istememesi) (24) 

      2.1.2. DENTAL İMPLANT KONTRAENDİKASYONLARI 

Major kontrendikasyonlar: 

1) Major psikiyatrik bozukluklar 

2) Kontrol edilemeyen sistemik hastalıklar 

3) Alkol ve ilaç bağımlılığı 

4) Hastanın yaşı ( büyüme çağındaki genç hastalar) (24) 

Göreceli kontrendikasyonlar: 

1) Yetersiz kemik hacmi ve/veya kötü kemik kalitesi 

2) Yetersiz interoklüzal aralık 

3) Risk taşıyan hastalar (radyoterapi almış, ileri periodontal hastalığı olan, sigara kullanan, 

bruksizmi olan, ciddi osteoporoz şüphesi olan hastalar) (24) 
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İntraoral kontrendikasyonlar: 

1. Uygun olmayan çeneler arası ilişki 

2. Problemli oklüzal ve fonksiyonel ilişkiler 

3. Alveoler kemikteki patolojiler 

4. İlgili çene kemiği bölgesinin radyasyona maruz kalması 

5. Oral mukozanın patolojik değişimleri 

6. Kserostomia 

7. Makroglossia 

8. Restore edilmemiş dişler ve kötü ağız hijyeni (24) 

3. OSSEOİNTEGRASYON 

     Bu fenomen Göteburg Üniversitesinden Prof.Dr.Per-Ingvar Branemark ve çalışma ark. ta-
rafından geliştirilerek tarif edilmiştir (20). 

     Osseointegrasyon terimi latince “os:kemik” ve “entegre:birleşerek’’ bir bütün oluşturmak” 
kelimelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Canlı kemik dokusu ile implant yüzeyi arasındaki 
direkt yapısal ve fonksiyonel bağlantı olarak tanımlanmaktadır. Osseointegrasyonun bulun-
ması ile güncel diş hekimliğinde tek diş implantları uygulanmaya başlamıştır (20) . 

4. İMPLANT STABİLİTESİ 

     Osseointegrasyonun başarısını gösteren klinik bir göstergedir ve uzun dönem implant ba-
şarısı için şarttır (44). Literatürde implant stabilitesinin implantın başarısı üzerine etkisi ince-
lenirken birden çok engelle karşılaşılmıştır. Engellerin en önemlisi implant stabilitesinin ob-
jektif ölçümünün eksikliğidir (94). 

     Esposito ve ark.ları, immediat, erken ve konvensiyonel olarak yüklenen implantlar üzerine 
yapılan randomize kontrollü çalışmaları içeren bir derlemede, primer implant stabilitesinin 
başarılı bir immediat ya da erken yükleme için ön koşul olduğu neticesine varmışlardır (45). 

     Orenstein ve ark.larının yürüttükleri bir çalışmada, yerleştirilme esnasında klinik mobilite-
si olan implantların 3 yıl sonrasındaki başarı oranı değerlendirilmiştir (127).Başarı oranları 
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implantı yerleştirmeden yüklemeye kadar %78.8, protetik yüklemeden 3 yıl sonrasına kadar 
%95.9 olarak rapor edilmiştir. Yerleştirme esnasında implantın mobil olması 3 yıllık idamesi 
ile önemli derecede ilişkili bulunmuştur (118).       

     Molly’nin kemik densitesi ve primer stabiliteyi değerlendirdiği bir çalışmada implantın 
primer stabilitesinin ölçüldüğü farklı sistemler kullanılmıştır (118). 

İmplant stabilitesi 2 aşamada olur  

4.1. PRİMER İMPLANT STABİLİTESİ 

     Dental implantların primer stabilitesi kemik ve implant yüzeyi arasında kontağın niteliğine 
bağlı olan, lateral, aksiyel ve rotasyanel yüklemeleri karşılama kapasitesi olarak tanımlanır 
(160). Başlangıçta primer implant stabilitesi ; implant yatağının kemik duvarında mekanik 
olarak oluşturduğu makro retansiyon yolu ile sağlanır (20).İyi bir implant stabilitesi osseoin-
tegrasyona yardımcı olmalıdır. Bu koşul, implantın yerleştirilmesi sırasında elde edilmesi ge-
reken en önemli klinik hedeftir (91). 

     Primer stabilite :implantın çevresindeki kemik dokusuyla mekanik olarak tutunması ile 
ilişkili iken, sekonder stabilite kemik rejenerasyonu ve yeniden şekillenmesini (remodeling) 
içeren biyolojik stabiliteyi ifade etmektedir. Başlangıç implant stabilitesi yerleştirilmiş imp-
lantı çevreleyen kortikal kemik tarafından sağlanmaktadır. Zamanla kemik iyileşmesi gerçek-
leştikce implantın stabilitesi artmaktadır (108). Stabilite genellikle implant bölgesinin dönme 
direnci ve implant yerleştirme torku ile ilişkili subjektif bir algılamadır (46). 
  

     İmplantların primer stabilitesi aynı zamanda erken yükleme protokolünde de çok önemli 
bir faktör olmaktadır. Yeterli primer stabiliteye sahip olan implantlarda uygun protetik tedavi 
planlaması yapıldığında immediat fonksiyonel yükleme mümkün olabilmektedir (54). 

      4.1.1. PRİMER İMPLANT STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN  
                                              FAKTÖRLER       

     İmplant başarısı için en önemli faktör, implantın kemiğe yerleştirilmesi sırasında elde edi-
len primer stabilitedir. Bunun sağlanabilmesi için yeterli miktarda kemik hacmi ve yoğunlu-
ğuna ihtiyaç vardır, daha uzun veya daha geniş implantlar osseointegrasyonu etkiler. Düşük 
implant stabilitesi implantın başarısızlığının başlıca nedenlerinden biridir (16). Diğer ilgili 
nedenleri iltihaplanma, kemik kaybı ve biyomekanik aşırı yük içerir (166, 54).Sorunların er-
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ken tespit edilmesi gerekir. Zarar hala kontrol altına alınabilir durumdayken veya tersine çevi-
rilebilir durumdayken problemi tedavi etmek için her türlü çaba gösterilmelidir (144). 

     İmplant stabilitesi çevresindeki kemik yoğunluğu ve kalitesine ek olarak implantın morfo-
lojisi, implant tipi, implant yüzeyinin mikromorfolojisi, cerrahi teknik, implant boyutları ve 
implantın yerleştirme tekniğinden de etkilenmektedir (144). 

4.1.1.1. Kemik Yoğunluğu 

     Kemik yoğunluğunun önemi ve implant diş hekimliği ile ilişkisi 20 yılı aşkın süredir mev-
cuttur. Şekil 1 de gösterildiği gibi kemik yoğunluğu ile ilgili çeşitli sınıflamalar yapılmıştır 
(70, 62). 
 

                  

 Şekil 1:Kemiğin diş hekimliğindeki sınıflaması 

     İmplantın başarılı integrasyonu için kemiğin kalitesi ve kantitesinin yeterli olması, aynı 
zamanda kemiğin kortikal ve trabeküler yapısının miktarı arasında bir denge olması gerek-
mektedir (183).Kemiğin kalitesi genellikle , alıcı alanın delindiği kortikal ve süngerimsi ke-
miğin miktarı olarak adlandırılmaktadır. Düşük kemik miktarı ve kalitesi ,yüksek kemik mik-
tarı ve kalitesine kıyasla daha çok kemik rezorpsiyonu ve iyileşme sürecinde bozulma ile iliş-
kili olabileceğinden implant başarısızlığı için ana risk faktörüdür (70, 62). 
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     Kemiğin kalitesi sıklıkla dental arktaki konumuna bağlıdır (72).Klinik olarak, sık sık “yu-
muşak kemikler” olarak adlandırılan zayıf yoğunluktaki kemiklerde zayıf derecede kemik mi-
neralizasyonu veya sınırlı derecede kemik direnci görülür (62, 85).  Yoğunluğu en çok olan 
kemik genellikle anterior mandibulada gözlenmektedir. Anterior mandibulayı sırasıyla anteri-
or maksilla ve posterior mandibula izler ve yoğunluğu en az olan kemik posterior maksillada 
görülmektedir (71). 

     Jonas ve ark. yaptıkları çalışmada kemik yoğunluğunun az olduğu bölgelerde implant ka-
yıplarının %28, kemik yoğunluğunun orta olduğu bölgelerde ise implant kayıplarının %3 ol-
duğunu rapor etmişlerdir (71).Yumuşak kemiklerde optimum primer stabilite elde etmenin zor 
olduğunu ve bu kemiklere yerleştirilen implantların başarısızlık oranının daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir (76, 70). 

     Turkyilmaz ve ark. implantın çevresindeki kemik kalitesinin mandibulada maksillaya göre 
daha üstün olduğunu bildirmişlerdir (175). 85 hastada 158 implant yeri ile yapılan bir klinik 
çalışmada kemik yoğunluğu ile dental implant stabilitesi arasında güçlü bir korelasyon olduğu 
gösterilmiştir (173). 

     Miyamoto ve ark. dental implant stabilitesinin kortikal kemik kalınlığı ile pozitif ilişkili 
olduğunu göstermişlerdir (117). Önceki çalışmaların aksine, posterior mandibuladaki ek ça-
lışmalar, zayıf kemik kalitesi ve diğer ek faktörler nedeniyle yüksek başarısızlık oranları gös-
termiştir (153, 14). 

     Engquist ve ark.larının yaptıkları çalışmada ikinci aşama implant cerrahisiden önce mak-
silla D4 kemikte (Şekil 2) %20, mandibulada %5 implant kayıp oranı rapor etmişlerdir (43). 
Baqain ve ark., ise, D4 ve D1 kemikte (Şekil 2) daha yüksek kayıp oranı olduğunu bildirmiş-
lerdir (10).  

     Jaffin ve Berman maksillada daha yumuşak kemik varlığında %8.3 kaybı (70), Friberg ve 
ark.ları ikinci aşama implant cerrahisinden önce maksillada, mandibulaya göre daha fazla ve 
yaklaşık %4.8 implant kayıp oranı (51), Ouirynen ve ark.ları ise yine ikinci aşama cerrahisin-
den önce maksillada %4.1 implant kayıp oranı bildirmişlerdir (134). Kourtis ve ark.larının 
yaptıkları çalışmada implant kaybı, maksillada mandibulaya göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek bulunmuştur (82). 

     İmplantların kayıp oranında D1,D2 ve D3 kemikler (Şekil 2) arasında istatistiksel olarak 
önemli bir fark olmadığı, ancak D4 kemikte (Şekil 2) bu oranın istatistiksel olarak önemli de-
recede yüksek olduğu bulunmuştur. Fugazzotto ve ark.ları Q4 kemiğe (Şekil 3) yerleştirilen 34 
implanttan 22’sinin kaybedildiğini (53), Sullivan ve ark.ları maksillada ikinci aşama cerrahi-
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sinden önce %6.4, mandibulada %3.2 kayıp oranı olduğunu(166), Snauwert ve ark.ları zayıf 
densiteye sahip maksillada daha sık erken kayıpların olduğunu rapor etmişlerdir (163), Hutton 
ve ark.larının maksillada mandibulaya göre 9 kat daha fazla implant kayıp oranı oluşması se-
bebiyle Q4 kemiğin (Şekil 3) implant tedavisi için en yüksek riski oluşturduğunu belirlemiş-
lerdir, ayrıca ne tek başına kemik densitesinin ne de tek başına kemik hacminin implant başa-
rısını etkilemediği, ancak her ikisinin kombinasyonunun implant başarısını ya da kaybını etki-
lediği bildirilmiştir (65).  

     Bütün bu yapılan çalışmalar kemik kalitesini saptamak için kemik densitesinin subjektif 
klasifikasyonundan faydalanmışlardır. Ancak literatür incelendiğinde implantların sonuçlarını 
değerlendirmek için kemik densitesinin standardizasyonuna  açıkça ihtiyaç olduğu görülmüş-
tür (97). 

Şekil 2: Misch'in sınıflandırması 

(kemiğin kalitatif sınıflandırması) 

(113) 

 

Şekil 3:Leckholm ve  Zarb'ın sınıf-

landırması (86) 

    

   

     Bilgisayarlı tomografi (BT) rezidüel kemiğin morfolojik ve kalitatif durumunu analiz et-
mek için en iyi radyografik yöntem olarak kabul görmüştür (174, 1). Aynı zamanda kortikal 
ve süngerimsi kemiğin göreceli olarak dağılımını değerlendirmek için değerli bir araçtır 
(158). Bununla birlikte, çevre kemiğin yoğunluğu, yüksek oklüzal kuvvetlerde önemli bir rol 
oynamaktadır ve bu nedenle, implant yüzeyi ile temas halinde olan ince, "halı" benzeri bir 
kemiğin yüksek kemik-implant (BIC) yüzdeleri görünüyor kalın bir kemikte düşük BIC ora-
nına kıyasla klinik olarak anlamlı değildir. Kemik yoğunlaşması, osteotomiden kaçınmak gibi 
intraoperatif cerrahi teknikler kemik yoğunluğunu arttırır ve bununla beraber primer (meka-
nik) stabiliteyi arttırır. Bunun aksine, gecikmiş veya ani yükleme koşulları altında periimplant 
kemiği üzerindeki yükleme etkileri, ikincil (biyolojik) stabiliteyi etkiler ve kemik-implant 
(BIC) temaslarının yüzdesini arttırır (153, 143). 
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4.1.1.2. İmplant Tasarımı 

     İmplant tasarımı, implantın kendisini karakterize eden tüm bileşen ve özelliklere sahip üç 
boyutlu yapısını ifade etmektedir. İmplant tasarımının primer stabiliteye ulaşmak için önemli 
bir parametre olduğu bildirilmiştir (25). 

     Bir implantın yüzeyinin dokusu kemik-implant arayüzünü etkileyebilir (140, 143, 38). Ça-
lışmalar implant tasarımı ile osseointegrasyon arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Farklı 
kemik kalitelerine yerleştirilen çeşitli tasarım implantlar, ilerideki klinik performanslarını be-
lirleyebilecek çeşitli stabilite derecelerine ulaşır (169, 40). 

     Başlangıçta, implantlar paralel bir tasarımda imal edilmişlerdir; ancak, çoğu uygulama için 
uygun değildi. Konik doğal dişler arasındaki estetik derecesini arttırmak ve implantın yerleşti-
rilmesine yardımcı olmak amacıyla konik implantlar imal edilmiştir (159).Konik implantların 
kullanılmasının arkasındaki hipotez, implant bölgesinde yetersiz kemiğe sahip kortikal kemi-
ğin belirli bir dereceye kadar sıkıştırılmasını sağlamaktı (125).Silindirik geniş gövdeli imp-
lantlar, özellikle bukkal konkavitelerinin olması nedeni ile ince alveoler çıkıntılarda labial 
kemik perforasyonu riskini arttırırken, konik implantların apikal bölgeye doğru çapındaki 
azalma labial konkaviteyi barındırmaktadır (55).Bununla birlikte, Chong ve ark. yaptığı ça-
lışmada, kemik kalitesi ve miktarı optimalse, implant tasarım yetersizliği telafi edilebir şek-
linde hipotezler sunmuşlardır (25). 

     İmplant tasarım özelliklerinden yiv aralığı ve geometrisi, heliks açısı, yiv derinliği ve ge-
nişliği implant stabilitesini etkilemektedir (172).İmplantın "yivli" tasarımı fonksiyon sırasında 
mikro hareketliliği en aza indirmektedir. Ayrıca konik implant tasarımları düz silindirik imp-
lantlara kıyasla daha yüksek derecede stabilite göstermektedir (156). Diğer gerilim faktörleri-
nin fazlalığında kemiğin genişliğini arttırmak için onley greftlemeye gerek duyulabilir (171, 
54). 

     İmplant tasarımı, gerilim büyüklüğü ve bunun kemik-implant arayüzüne etkisini belirli bir 
şekilde değiştirir. Kemik kalitesi açısından D1’den D4’e geçtikçe kemik gücü ve esnekliği 
değişir. Bu yüzden farklı kemik densitesinde farklı implant tasarımlarının kullanılması öne-
rilmektedir. D4 tipteki kemikte tutuculuğun daha fazla olduğu bir implant tasarımı (agresif 
yivler) kullanılması gerekirken, D1 tipteki kemikte kolay cerrahi yerleştirmeye olanak ve-
recek bir implant tasarımı gerekmektedir. Klasik V şeklindeki (kök formundaki) implantın 
yüzey alanı, silindir implanttan %30 daha çoktur. Yiv sayısı ve derinliği arttıkça implantın 
fonksiyonel yüzey alanı ve tutuculuğu artmktadır. Bu sebeple, D4 kemikte yeterli ve iyi bir 
tutuculuğu sağlayabilmek için, daha fazla ve derin yivler içeren implant tasarımlarının tercih 
edilmesi gerekmektedir (43). 
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     Tüm implantlarda osseointegrasyondan sonra ve fonksiyon süresi boyunca bir miktar ke-
mik kaybı gösterdiği kabul edilir. İmplantların boynuna mikro ipliklerin veya “tutma olukları-
nın” sokulmasının, implant kurulumundan sonra dağıtım geriliminin azaltılmasına ve kemik 
kaybının derecesinin azaltılmasına yardımcı olabileceği iddia edilmiştir (60).Gerçekte, krestal 
kemiklerin korunması cerrahi teknik ve platform anahtarlama varlığı ile ilişkili olabilir.Ek ola-
rak, aşamalı iplik tasarımı, krestal kemik koruyucusunun sıkışmasını azaltarak, krestal kemik 
kaybını bu şekilde azaltmaktadır (141). 

     Klinik başarı için implant çevresindeki densite anahtar rol oynamaktadır. Kemik kuvveti 
onun densitesiyle doğrudan ilişkilidir. Kemik kontağı miktarı, elastikiyet modülü, aksiyel st-
res konturu hepsi densiteyle ilişkilidir. İmplant sayısı ve boyutlarını içeren tedavi planlaması, 
gerilim faktörü ve kemik densitesine göre modifiye edilmelidir (75).Bunların tam tersi olarak, 
literatürde implant geometrisi ve primer stabilite arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını 
gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (171, 43).  

      Chong ve arkadaşları implant tasarımı ve primer stabilitesi arasındaki ilişkinin kemik kali-
tesi ve miktarı gibi faktörlerle karşılaştırıldığında daha az etkili olduğunu göstermişler (113). 

4.1.1.3. İmplant Yüzey Özellikleri 

     Osseointegrasyonun başarıyla sağlanmasında implantın yerleştirileceği kemiğin niteliğine, 
implant materyalinin doku uyumluluğu ve dizaynına, cerrahi teknik ve yük iletimine ek ola-
rak, implantın yüzey özelliklerinin de önemli bir işlevi olduğu düşünülmektedir. Pürüzlü imp-
lant yüzeyleri mekanik olarak fiksasyon sağlarken, BIC yüzeyini arttırarak primer stabiliteye 
destek olmaktadır (8). Pürüzlü implant yüzeylerinde yüzey alanı artar ve çevre dokulara daha 
sıkı bir mekanik bağlantı sağlanır(35). İn vitro yapılan çalışmalarda, kumlanmış implant yü-
zeylerinin, osteoblastların büyümesini ve metabolik aktivitesini arttırarak peri-implant oste-
ogenezini desteklediği görülmüştür (58). Yapılan çalışmalar yüzey topografyasının ve pürüz-
lülüğünün, uygun hücre yanıtlarını ve hücre yüzeyi etkileşimlerini destekleyip arttırarak  iyi-
leşme sürecini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir(140, 30, 18). 
    

     Kemik kalitesinin düşük olduğu bölgelerde, asitle aşındırılmış yüzeylere sahip olan imp-
lantların, işlenmiş bir yüzeye sahip olan implantlara göre önemli ölçüde daha yüksek BIC sağ-
ladığı görülmüştür (180). Klinik çalışmalar, daha küçük çapta (3,0 milimetreden az) olan imp-
lantların sınırlı kemik hacmi olan vakalarda yeterli primer stabilite sağladığını göstermiştir 
(59, 37).Ayrıca, yüzey topografisi ve pürüzlülük uygun hücresel yanıtları indükleyerek iyi-
leşme süreçlerini olumlu yönde etkileyen faktörlerdir (17,25), ancak bir araştırmada farklı tip-
lerdeki implantların uzun dönem başarıya etkisini gösteren bir kanıt olmadığı sonucuna va-
rılmıştır (25). 
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4.1.1.4. İmplantın Boyutları 

     Oklüzal kuvvetlerin uygulandığı implant yüzey alanı gözlenen streslerle ilişkilidir ve ters 
orantılıdır stresi azaltmak için kuvvetler azaltılmalıdır yada yüzey alanı artırılmalıdır bundan 
dolayı sisteme uygulanan stresi azaltmak için implant boyutlarını arttırmakta fayda vardır. 
İmplant boyutu uzunluk ve ya çap olarak modifiye edilebilir (61).  

     Doğal dişten farklı olarak fonksiyonel ve parafonksiyonel hareket sırasında implantın çev-
resindeki stresler kretin 5 mm’lik marjinal kısmında yoğunlaşmaktadır (61). Bundan dolayı 
uzun implantlarla kısa implantlar stres dağılımı yönünden kıyaslandığında fark gözlenmemek-
tedir (18). 

4.1.1.5. Cerrahi Teknik 

     Kemik miktarı ve kalitesi ile implantın morfolojisinin yanı sıra, Uygulanması kabul edilen 
cerrahi teknik de primer stabiliteyi etkiler. Bundan dolayı, kemik yoğunluğunu lokal olarak 
optimize etmek ve daha sonra birincil stabiliteyi arttırmak için küçük boyutlu delme tekniği 
uygulanmıştır. Cerrahi teknikte dental implantların primer stabilitesinin arttırılmasına yardım 
edebilecek çok sayıda değişiklik tarif edilmiştir. Bazı çalışmalar implantın çapından daha kü-
çük bir son matkap çapının kullanılmasını önermektedir (49, 50); ancak, Araştırmacılar, pilot 
delme aletini kullandıktan sonra süngerimsi kemiğin "kondansatörler" (osteotomlar) ile kena-
ra itildiği, böylece çevredeki kemiğin yoğunluğunu arttırarak ilk implant stabilitesini artıran 
kemik yoğunlaştırma tekniğini önerdi (167). 

     Cerrahi teknik, atravmatik olmalı ve böylece hücresel canlılığı koruyarak primer iyileşme-
yi sağlamalı, kemik-implant ara yüzeyi boyunca epitel-bağ dokusu tabakasının oluşumunu 
önleyecek biçimde tasarlanmalıdır. İşlem esnasında kemiği uzaklaştırmak yerine implantı çev-
releyecek trabeküler kemiğin özel olarak üretilmiş implant şeklindeki aletlerle sıkıştırılması 
önerilmektedir. Bu prosedür, erken iyileşme aşamasında kemik-implant temasını arttırmak 
için önerilmiştir (106).Düşük kaliteli kemikte bu yöntemle kemik yoğunluğu arttırılarak pri-
mer stabilite ve dolayısıyla implant başarısı arttırabilir (16, 142). 

     Yüksek primer stabiliteye atfedilen dental implantların hemen yüklenmesi ile yüksek sağ-
kalım oranları bildirilmiştir (29, 30). Bazı çalışmalar ayrıca implant stabilitesinin belirleyicisi 
olarak takma torkunu tercih etmiştir ve 32, 35 veya 40 Ncm ve daha yüksek tork değerleri 
derhal yükleme için eşik değer olarak seçilmiştir (64, 90).Bu eşik, abutmentin implant gövde-
sine üretici kılavuzlarına göre sabitleme vidasıyla takılması için gereken bu torka ihtiyaç du-
yan implant abutment bağlantılarının seçilmesinden dolayı önemli gibi görünmektedir. Ayrıca 
zayıf bir kemiğe yerleştirilen implantlar (zayıf kemik kalitesi) hemen yüklenebilir ve implant 
abutment bağlantısındaki son tork daha düşük, yani yaklaşık 15-20 Ncm olduğunda yüksek 
sağkalım oranları gösterebilir (139).
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4.2. SEKONDER İMPLANT STABİLİTESİ 

     İmplantın iyileşme sürecinde, asıl implant-kemik bağlantısını tanımlar ve implant etrafın-
daki kemikte iyileşmenin tamamlanması ve remodelling sonucunda oluşan esas stabilitedir. 
Primer ve sekonder stabilitenin sağlanması osseointegrasyonun başarılı olduğunun gösterge-
sidir(26). 

     İyileşme esnasında yeni oluşan kemik dokusu ile implant yüzeyinde biyolojik bir bağlantı 
gerçekleşir böylece primer stabilte sekonder stabilite ile yer değiştirir. Dokunun iyileşme ve 
olgunlaşma dönemlerinde kemik-implant bağlantısında meydana gelen değişiklikler, sekonder 
implant stabilitesinin derecesi ile belirlenebilir (26). 

     İmplant  başarısızlığının göstergesi olan  kriterlerden  en önemlileri  implantta  mobilite  
oluşması  ve  implant etrafında alveolar kemik rezorbsiyonunun görülmesidir. Klinik olarak 
uygulanan testler ile başarısızlık önceden tahmin  edilebilir  ve  stabilitenin  değerlendirilmesi  
ile osseointegrasyonun durumu belirlenebilir (102). Ayrıca implant ve kemik  yüzeyleri  ara-
sındaki  bağlantının  yetersiz olması, radyografide implant çevresinde radyolüsent görüntü 
oluşması ve hafif mobilite implantların fibröz dokuyla iyileştiğini göstermektedir ve bu imp-
lantlar zamanla kaybedilmektedir (169). 

5. İMPLANT STABİLİTESİNİN CERRAHİ ÖNCESİ 
                     TAHMİN EDİLMESİ 

     Tanısal görüntüleme ve bilgisayar destekli tedavi planlamasındaki hızlı ilerlemelerin imp-
lant diş hekimliği üzerinde büyük etkisi olmuştur. Üç boyutlu tomografik verilerin özel bir 
bilgisayar yazılımına uygulanmasıyla klinisyen, stereolitografik (SLA) cerrahi kılavuz yoluy-
la hastaların ağzına aktarılabilen bir “sanal implant cerrahisini” kapsamlı bir şekilde analiz 
edebilir ve planlayabilir (145). 

     İmplantın yerleştirilmesinden sonra osseointegrasyon için kritik bir öneme sahip olan şey 
birincil stabiliteyi sürdürmektir (50). Bu stabilitenin elde edilmesi İmplant gövdesinin dişleri 
ile yerleştirme torku değeri (ITV) olarak adlandırılan dönme momenti kuvveti temelinde ölçü-
len osteotomi duvarları arasındaki sürtünme direnciyle ilişkilidir (123). Alternatif olarak no-
nonvaziv, tekrarlanabilir, implant stabilitesinin objektif olarak ölçülmesi için Rezonans Fre-
kans Analizi (RFA) kullanılabilir (107). Hem ITV hem RFA’nın Hounsfield biriminde (HU) 
ifade edilen geleneksel bilgisayarlı tomografi (CT) görüntülerinden gri yoğunluk değerlerinin 
nicelendirilmesiyle gösterildiği gibi kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğu bulunmuştur (174). 
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     BT ile karşılaştırıldığında, düşük radyasyon dozu ve uygun fiyatı ile konik ışınlı BT 
(CBCT), oral ve maksillofasiyal görüntüleme için yaygın olarak kullanılmaktadır. Şarj bağ-
lantı cihazına veya tamamlayıcı metal oksit yarı iletken teknolojisine dayanan bir görüntü yo-
ğunlaştırıcı detektör kullanan birinci nesil CBCT cihazları oldukça hassastı ve düşük radyas-
yon dozu (0.62 mGy) ile bile kesitsel görüntüler sağlamıştır. Ortaya çıkan görüntüler görsel 
inceleme için yeterliydi ancak halasyon veya ışın sertleştirme etkileri gibi dezavantajlar içer-
mekteydi ve bu yüzden boyutsal doğruluk ve yumuşak doku görüntüsü açısından BT'den daha 
kötüydü (152). Daha sonra CBCT cihazlarındaki düz panel dedektörleri kullanımı, uzaysal 
çözünürlüğü, gri yoğunluk aralığını ve kontrastın (dinamik aralık), yanı sıra piksel / gürültü 
oranını da iyileştirdi (45). BT'nin aksine, CBCT görüntülerinin (voksel değeri [VV]) gri yo-
ğunluk değerleri mutlak değildir ve implant stabilite parametreleri arasındaki ilişki azdır. İmp-
lant başarısı için kilit bir belirleyici olarak, bir implantın yerleştirilmesinden önce primer sta-
bilitenin tahmini, klinik implant diş hekimliğinde değerli bir araçtır (120). 

     Daha yoğun materyaller radyografilerde daha opak gözlenirken daha az yoğun materyaller 
daha lusent gözlenir. İmplant tedavisi uygulamak için BT lerde bir skala vardır. Bu skalada gri 
yoğunluğuna göre kemik kalitesi anlaşılır. Bilgisayarlı tomografide bu yöntemi uygularken 
hava -1000 e su 0 a ayarlanıp ölçümler yapılır ve ne kadar opaksa  kemik daha yoğundur böy-
lece implantı kemiğe yerleştirirken oluşan sıkışma miktarı ve implantın primer stabilitesinin 
daha yüksek olacağı öngörülür. Yani gri yoğunluğu ile primer stabilite arasında bir korelasyon 
vardır (25, 26).  

     CBCT de bu skala uygulanamıyor ve bu yüzden vokseller üzerinden tahminler yapılıyor. 
Bu yeni birime göre yine gri yoğunluğu değerlendirilerek primer stabilite  tahmin ediliyor.-
Bunlara bakarak implant tedavisinden önce tomografi alınarak implant nereye konulduğunda 
primer stabilitenin daha yüksek olacağı tahmin edilebiliyor. Böylece planlam buna uygun ola-
rak yapılabiliyor (123). CBCT de de voksellerle bunu uygulayabilmenin avantajı özellikle 
yüksek radyasyondan korunmaktır. İmplant tedavisinde CBCT zaten işlemlerden önce uygu-
landığı için gri yoğunluğunu ölçerek primer stabilite tahmininde bulunulabilir. Bu yöntemin 
bir diğer avantajı yüksek primer stabilite alınabilen yerlere implantı yerleştirip, rehberli cerra-
hi planlayıp, üzerine immeadiat yükleme yapabilabilen bir protez planlanılabilir (173).  

     BT’ de CBCT’ye göre çok daha doğrusal bir korelasyon vardır. Fakat diş hekimliğinde 
daha fazla kullanılan CBCT’de de özellikle sert kemikte bir istatiksel anlamda ilişki vardır. 
Bu gri yoğunluğu skalası kullanılarak primer stabilite tahmin edilip implantın hangi tork ve 
osstell değeri ile yerleştirileceğini ameliyattan önce tahmin edilebilir (174).  

     HU ile Uyumlu olarak Misch ve Lekholm ve Zarb'ın radyografik kemik kalitesi Sınıflan-
dırma eşiklerine baktığımızda: 
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Misch (25,26): D1         >1250                  Lekholm ve Zarb(25,26): D1         >850    
                         D2         850-1250                                                       D2         700-850 
                         D3         350-850                                                         D3         500-700 
                         D4         150-350.                                                        D4         0-500 
                         D5         <150                                                              D5          <0 

400 HU ve üzerindeki değerlerde implantlar sağlam kemiğe yerleştirilmiş olur ve böylelikle 
immediate impljantasyon için istenilen koşul sağlanmış olur (174). 

6. İMPLANT STABİLİTESİ DEĞERLENDİRME          
                                YÖNTEMLERİ 

     İmplant stabilitesini belirlemek için kullanılan yöntemler temel olarak invaziv ya da inva-
ziv olmayan yöntemler olarak sınıflandırılabilmektedir (17). 

6.1. NON-İNVAZİV YÖNTEMLER 

-Cerrahın algısı 
-Yerleştirme torku 
-Rezonans Frekans Analizi 
-Radyografik analiz/görüntüleme 
-Seating tork 
-Model analizleri 
-İmpuls testi (Implatest) 
-Fotogrametri Ölçüm Sistemleri 
-Dental Fine Tester 
-Kesme Direnci Ölçümü 
-Titreşim Salınımlı Dalga Uyarımı 
-Perküsyon 
-Elektromekanik Yöntem  

      6.1.1. CERRAHIN ALGISI 
    

     Primer stabiliteyi değerlendirmeye çalışmanın basit bir yöntemide cerrahın algısıdır. Bu 
yöntem genelde yerleştirme esnasında implantın kesme direncine ve oturma torkuna 
dayanır. İmplant yerine oturduğu ana ani bir duruş ve sıkışma hissi ile “iyi” stabilite algılana-
bilir (101). 

                                                                   15



     Kişinin kişisel algısına dayanan subjektif bir yöntemdir. Bununla beraber, en önemli deza-
vantajlarından biri, bu tür ölçümler sadece implant yerine yerleştirildiğinde yapılabilir, örne-
ğin implant yüklenmeden önce kullanılamaz (22). 

      6.1.2. YERLEŞTİRME TORKU 

     Yerleştirme torku değerleri, implant yerleştirilmesi esnasında çenenin çeşitli bölümlerinde-
ki kemik kalitesini ölçmek için kullanılmıştır (66, 124). Tek başına yerleştirme torku bağımsız 
bir implant stabilitesi ölçüm yöntemi olarak kullanılabilir, fakat aynı zamanda implant stabili-
tesine etki eden bir değişken olarak da işlev görebilir (13).  

     İmplantlar hazırlanmış olan implant kavitesi içine yerleştirilirken yuvadaki yivin açılması 
için gerekli en düşük tork kuvveti belirlenerek kaydedilmektedir ve bu elde edilen değer pri-
mer implant stabilitesinin miktarı hakkında bilgi vermektedir, primer implant stabilitesi arttık-
ça tork değeri de yükselmektedir (74). 

     Farklı bir ışıkta yerleştirme torku, genellikle cerrahi prosedür, implant tasarımı ve implant 
bölgesindeki kemik kalitesinden etkilenen mekanik bir parametredir. Bununla beraber, yeni 
kemik oluşumu ile sekonder stabiliteyi değerlendiremez ve implantın etrafında yeniden mo-
delleme yapamaz. Bu yüzden implant yerleştirildikten sonra implant stabilite değişikliğini 
değerlendirmek için veri toplayamaz (13).  

      6.1.3. REZONANS FREKANS ANALİZİ 

     Osstell™  sayısal veri sağlayabilecek bir ölçüm cihazıdır ve objektif ve non-invaziv bir 
yöntemdir. 1998'de Meredith tarafından önerilmiştir. Çeşitli zaman noktalarında implant stabi-
litesini ve kemik yoğunluğunu ölçen non-invaziv bir tanı yöntemidir ve bu ölçümleri yapar-
ken titreşim ve yapısal analiz prensibini kullanarak yapar (170, 126). Osstell, implant stabili-
tesini ölçerek osseointegrasyon seviyesinin belirlenmesini sağlamaktadır (102). 

     Rezonans Frekans Analizi ilk ticari ürünü Osstell™ (Osstell AB, Göteborg, İsveç) dir.Fir-
ma daha sonra Osstell® Mentor ve en son olarak da Osstell® ISQ cihazını piyasaya sunmuş-
tur (43, 106). 
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     Osstell™ elektronik teknoloji, Osstell® Mentor ve Osstell® ISQ ise manyetik teknoloji 
kullanmaktadır. Osstell  frekans yanıt analizörü bulunan ve üretici tarafından ön ayarları ya-
pılmış yeni nesil aktarıcıya sahip bir cihazdır. Ölçüm sonucu, ISQ denilen özel bir parametre 
ile sunulmaktadır. İmplant stabilite katsayısı birimi, temel rezonans frekansına dayanmaktadır 
ve 1’den (en düşük stabilite) 100’e (en yüksek stabilite) kadar dağılım göstermektedir (9, 43, 
106). 

     Meredith ve ark. 1996 yılında radyofrekans analizini (RFA) konu alan ilk çalışmalarından 
sonra, 2000 yılında Osstell® sistemini piyasaya sürmüştür. Osstell® cihazı, makaslama, ger-
me ve baskı kuvvetlerini içeren kompleks bir sistemi ölçer bunları ölçerkende rezonans sıklığı 
analizini kullanır. Meredith ve ark. ilk çalışmalarında kullanılan ölçüm birimi 3500- 8500 kHz 
arasında değişmekteydi. Ancak daha sonra ISQ geliştirilmiştir ve “kHz” ile ifade edilen birim-
ler 1 ile 100 arasında değişen ISQ birimine dönüştürülmüştür (102, 103). 

     Günümüzde kullanılan Osstell Mentor®, otomatik olarak kHz'i ISQ değerine çevirmekte-
dir. Doğrudan implant veya abutment üzerine 5-10 Ncm güç ile vidalanan bir dönüştürücü 
tarafından tekrarlanan sinyaller yayan ve bu sinyallere verilen yanıtı ISQ değerine çeviren tas-
̧ınabilir bir cihazdır (105). 

     Osstellin aktarıcı parçası transdüktör görevi yapar , implanta vidalanır ve tepesinde mıkna-
tıs bulunan metalik (manyetik taşıyıcılı alüminyum) bir çubuk şeklindedir (smartpeg adi veri-
len aletler implanta bağlandığında SmartPegler rezonans frekansını ölçer. Tek kullanımlıktır 
ve implant zararını önlemek için yumuşaktır),değişik implant sistemleri için o sisteme uyumlu 
SmartPeg’ler üretilmiştir. Smartpeg direkt implanta ya da üst yapıya 4-6 N/cm’ lik kuvvetle 
vidalanabilmektedir. Smartpeg, prob aracılığıyla temas ettirilmeden sadece yaklaştırılarak 
elektromanyetik bir sinyal ile uyarılır. Gelen sinyaller smartpeg üzerinde, birbirine dik, 2 yön-
lü vibrasyon oluşturur. Osstell™’in ölçüm ucu, smartpeg ile olan açı farkı 90 derece olacak 
biçimde konumlandırılarak, birbirini takip eden 2 ayrı ölçüm alınması tavsiye edilmektedir 
(126). Sinyal süresi yaklaşık 1 milisaniyedir. Uyarıdan sonra SmartPeg serbestçe titreşir ve 
mıknatıs, prob bobininde bir elektrik voltajı oluşturur. Oldukça küçük eğme kuvveti ile uya-
rıldığı kemik-implant sisteminin bükme testidir. Uygulama yönüne ve uygulanan sabit lateral 
kuvvete eşdeğer olup implantın hareketini ölçer. Klinik olarak implanta gelen kuvvetleri ol-
dukça azaltılmış olarak taklit eder. İmplant tedavisinin çeşitli aşamalarında, lateral mikromo-
bilite ile ilgili objektif ve güvenilir ölçüm yapılmasını sağlayarak implant-kemik arayüzünün 
durumu ile ilgili klinik bilgi verir (31). Bu voltajın oluşturduğu sinyal, rezonans frekans anali-
zörü tarafından ölçülür. Sonuçlar, stabilite için standardize edilmiş birbirim olan ISQ ile ifade 
edilir. ISQ, rezonans frekansının “KHz” birimiyle ölçülen lineer eşleştirmesidir. Genel olarak 
kabul edilebilir klinik değer aralığı“55-85 ISQ” arasındadır (56, 79). 55 veya daha düşük ISQ 
değerleri implant stabilitesini artırmak için uyarı sinyali olarak algılanmalıdır (79).  
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     Yüksek kararlılık > 70 ISQ , 60-69 arasında orta kararlılık  ve <60 ISQ'nun düşük kararlı-
lık olarak kabul edilir. Eğer başlangıç ISQ değeri çok yüksek ölçüldüyse bu değerde zaman 
içinde küçük düşüşler görülebilmektedir. Stabilitede büyük bir düşüş veya sürekli düşüş varsa 
bu bir uyarı işareti olarak algılanmalıdır. Düşük değerlerin iyileşme döneminden sonra yük-
selmesi beklenir.Aksi durumda başarısız bi implanta sebep olabilir (31). 

     Kemik homojen değilse, SmartPeg otomatik olarak, en yüksek ve en düşük stabilite yönle-
rini gösteren iki modda titreşir. Bu sayede cihaz, implantın en yüksek ve en düşük stabilitesini 
doğru şekilde gösterebilir. Her iki değeri de ölçtüğünüzden emin olmamız gerekir bunun için 
birinci ölçüm için prob çene hattı ile aynı hizada tutulurken, ikinci ölçümde ise çene hattına 
dik olarak tutulmalıdır (105). 

     RFA daha önceki bir çok çalışmada yerleştirme torku ve kemik-implant bağlantısını göste-
ren histolojik çalışmalarla karşılaştırılmış ve sonuçların birbiri ile pozitif korelasyon gösterdi-
ği tespit edilmiştir (52, 116, 122). Rutin klinik uygulamalarda implant stabilitesinin değerlen-
dirilmesinde objektif bulgular veren ve kullanışlı ölçüm cihazı olarak kabul gören RFA yön-
temine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu yöntem ile kantitatif ve tekrarlanabilir ölçümler yapıla-
bilmektedir. Bu yöntem implant stabilitesi için tanısal kriter ve uzun vadeli implant başarısı 
için prognostik kriter olarak kabul edilmektedir (116). 

     İlk üretilen RFA’ nin dezavantajları; donanımın ağır ve büyük olması, çok miktarda kablo 
içermesi, kullanımının fazla zaman alması ve cihazın pahalı olmasıdır. Ayrıca her aktarıcının 
kendisine ait rezonans frekans değerinin olması nedeniyle ölçümlerden önce bir standart kul-
lanılması gerekmektedir. Bu dezavantajlar nedeni ile hasta başında yorumu mümkün kılan, 
basit ve hızlı ölçümler yapabilen Osstell™ Mentor üretilmiştir. Osstell™ Mentor, batarya ile 
çalışan frekans yanıt analizörü ve üretici tarafından ön ayarları yapılmış yeni nesil aktarıcıya 
sahip bir cihazdır (9, 11, 17). 

     Osstell™ Mentor ve ISQ cihazlarının eski Osstell™ cihazından en büyük farkı ve avantajı, 
birçok ölçümü değişik yönlerde yapması ve sonuçta tek bir değer vermesidir (105).Araştırma-
lara göre cihazın çeşitli avantajları bulunmaktadır. Osstell™, hekimin yerleştirilen implantın 
stabilitesini ve kemik kalitesini ölçmesini sağlar ve implantın yükleme zamanı hakkında bilgi 
verir. Diş hekiminin implant çevresindeki iyileşmeyi ve değişiklikleri ölçmesini sağlayarak 
hatalardan kaçınmasını sağlar. Bu şekilde güvenilir bir restorasyon için uygun zaman belirle-
nebilir. Ayrıca olası hatalar önceden belirlenip gerekli önlemler alınabilir. Bu özellik direk 
olarak klinik başarısızlıkların sayısını da azaltır (106, 107, 161). 

     Endoosseoz dental implant stabilitesinin invaziv olmayan ölçümü ile ilgili yayınlanmış 
olan bir raporda, RFA’nın Periotest’e göre daha efektif olduğu belirtilmiştir (57, 129). İmplant 
stabilite değerlerinin histomorfometrik ölçüm sonuçlarıyla ilişkisini araştırdığı çalışmasının 

                                                                   18



sonucu da RFA’nın Periotest’e oranla histomorfometrik parametrelerle bağlantısının daha 
kuvvetli olduğunu açıklamaktadır (162). İn vitro bir çalışma sonucu Osstell™ ve Periotest’i 
karşılaştırmış ve her iki yöntemin implant stabilitesinin değerlendirilmesinde yararlı olduğunu 
ancak Osstell™’in peri-implant defektlerinde implant stabilitesini belirlemede Periotest’e gö-
re daha hassas olduğunu bildirmişlerdir (122). 

     ISQ’nun geliştirilmesi, tedavi sonucunu “başarılı” ya da “başarısız” olarak etkileyebilecek 
standart bir klinik stabilite aralığı ve osseointegrasyonun herhangi bir aşamasında non-invaziv 
olarak ölçülen objektif değerlerle, iyi bir olgu dokümantasyonu sağlamaktadır (Şekil 4) (83). 

ISQ: Implant Stability Quotient(katsayısı) (83) 

Şekil 4:İmplantlarda ISQ skalası 

Şekil5:Osstell Mentor ™  çalışma prensibi 

(128) 

 > 70 ISQ yüksek kararlılık, 60-69 arasında orta kararlılık ve <60 ISQ'nun düşük kararlılık 

anlamına gelmektedir (155). 
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Şekil 6:Kanıta dayalı Osstell ISQ ölçeği 

Şekil 6 ya göre 

ISQ <60: 

                 2 aşamalı, geleneksel yükleme, takiben 2 aydan sora tekrar ölçüm (32,155)  

ISQ 60-64:  

                  Tam dişsiz vaka:Tek aşamalı ve immediate yükleme olmalı 

                  Bölümlü vaka:    Tek aşamalı, erken yükleme, takiben 6-8. haftalarda                               

                                           tekrar ölçüm 

                  Tek dişsiz vaka:  2 aşamalı,geleneksel yükleme, takiben 2. Aydan        

                                           sonra tekrar ölçüm (32, 155) 

ISQ 65-69: 

                  Full dişsiz vaka: Tek aşamalı, immediate yükleme 

                  Bölümlü vaka:    Tek aşama, immediate yükleme 

                  Tek vaka:           Tek aşama, erken yükleme, takiben 6-8. haftalarda 

                                         tekrar ölçüm  (109, 155, 157) 

ISQ > 70: 

                Tek aşama ve immediate yükleme uygulanır (32, 81,155) 
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     Eğer ISQ değeri 66'dan büyük ise implantların tek aşamalı yerleştirilmesi gerçekleştirilebi-
lir. 66 veya daha düşük ISQ değerlerine sahip implantlar, daha yüksek bir sağkalım oranı gös-
teren iki aşamalı protokol kullanılarak yerleştirilmelidir. Tek aşamalı ve iki aşamalı yerleşim 
arasında seçim yapmak için kullanılan sınır değer  ISQ = 66 kesme değeri bu çalışmada doğ-
rulanmıştır. Ayrıca, ISQ değerleri eğer 64'ten büyük ise implantların erken yüklenmesi gerçek-
leştirilebilir. ISQ değerleri 64'ün altında olan implantlarda daha yüksek sağkalım oranı göste-
ren geleneksel yükleme kullanılmalıdır. Erken ve geleneksel yükleme arasında seçim yapmak 
için kullanılan sınır değer ISQ = 64 kesme değeri bu çalışmada doğrulanmıştır. Osseointeg-
rasyonda ISQ değeri ne kadar yüksek ise,  sağkalım oranlarıda o kadar yüksektir (157).   

     Günlük yüklenecek ISQ değeri 65 in altında ise ek bir iyileştirme periyodu önerilir. ISQ 
değeri istenilen değere ulaşana kadar 3 haftada bir tekrar ölçülmelidir. Bu yaklaşım hastalar 
tarafından pratiktir ve iyi anlaşılırdır (109). 
 

    

   

Şekil 7: Mikro mobilite ISQ grafiği

     İmplant kemik seviyesinden 10 mm yukarıda olduğunda 1 N yanal yüke maruz kaldığında 
hareket ettiği mesafe, burada µm / N olarak ifade edilir. Yük, kemik seviyesinden belirli bir 
mesafede uygulanır. Mikro hareketlilik genel olarak kemik yoğunluğu ve osseointegrasyon 
derecesi, implant bölgesinin hazırlanması ve implant tasarımı ile değişkenlik gösteriri. Mikro 
hareketlilik (µm / N) ve ISQ arasındaki korelasyon doğrusal değildir. ISQ 60'dan 70 ISQ'ya 
yükseldiğinde mikro hareketlilik %50 
azalır (130).   (şekil 7) 
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      6.1.4 RADYOGRAFİK ANALİZ/GÖRÜNTÜLEME 

     Önceleri implant cerrahisinden önce radyolojik değerlendirme için yetersiz özellikte olan 
periapikal, panoramik ve sefalometrik gibi iki boyutlu radyografiler kullanılmaktaydı. Peri-
apikal radyografilerde kullanılan açıortay ve paralel teknik yöntemleri ile çene kemiğinin ya-
pısı boyutsal olarak birebir elde edilmeye çalışılıyordu fakat  yine de distorsiyon meydana 
gelmekteydi. Ayrıca periapikal radyografiler sınırlı genişlikteki alanları gösterdiği için genel-
likle birden fazla radyograf alınması gerekebilir. Buna karşın panoramik radyografiler alt ve 
üst olmak üzere tüm çene bölgelerini göstermesine rağmen periapikal radyograflara kıyasla 
daha fazla distorsiyon miktarına sahiptirler. Bu distorsiyonda milimetrik hesapların kullanıl-
dığı implant cerrahisi açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin kemik ka-
litesi hakkında bilgi vermemesi ve anatomik oluşumlarla olan ilişkiyi net olarak göstermemesi 
gibi limitasyonları söz konusudur (87, 84). 

     Radyografiler osseointegrasyon boyunca implantın çevresindeki değişiklikler hakkında 
tahmin yürütmek için yararlıdırlar. Ancak görüntü çözünürlüğü ve X ışınlarının standardize 
edilememesi nedeni ile meydana gelen görüntü bozuklukları gibi sınırlamalar, sayısal ölçüm-
leri zorlaştırmaktadır. İmplant ve kemik yüzeyi arasında kemik yapısı ve morfolojisindeki de-
ğişimleri radyografilerde net bir şekilde tespit etmek güçtür. Radyografiler, güvenilir veri sağ-
lamada yetersiz olmalarına rağmen uygulama kolaylığı nedeniyle günümüzde hala en sık ter-
cih edilen diagnostik yöntemlerdir (4). Birinci basamak implant cerrahisinden sonra, implan-
tın çevresideki bölgenin kemik yoğunluğu ve marjinal kemik kaybı açısından radyografiler ile 
takip edilmesinin gerekliliği bilinmektedir (12). 

     Önceki çalışmalarda uzun süreli başarıyı ve stabiliteyi ölçmek için en güvenilir olan yön-
temin, radyografik muayene ve mobilite testi olduğu iddia edilmişti. Ancak implantın çevre-
sindeki kemik kalitesinin klinik olarak değerlendirilmesinde non-invaziv metod olan radyog-
rafik incelemeler, ister panoramik ister periapikal olsun standardize edilme zorluklarından do-
layı eleştirilmektedirler. Çalışmalarda özellikle periapikal radyografiler, implant çevresindeki 
kemiği 2 boyutlu olarak göstereceği için, bu radyografiler üzerinden yapılacak milimetrik öl-
çümlerin yeterli olmayacağı belirtilmektedir. Çoğu araştırmacı radyografilerin standardize 
edilebilmesi açısından uzun kon paralel tekniğinin önemini vurgulamıştır. Bu çekim tekniği 
ile beraber paralel film tutucuların kullanılmasını önermişlerdir. Standart çekim parametrele-
rinin geliştirilmesi ile elde edilen radyografik bulguların yüksek kalitede olması ve bilgisa-
yarda kemik seviyesindeki değişiklikler açısından incelenip analiz edilmesi gerektiği vurgu-
lanmıştır (28, 106). 

     Daha hassas mobilite ölçümleri çeşitli implant bağlantı tipleri için zaman/integrasyon eği-
minin belirlenmesine izin verir. Son yıllarda, implant mobilite miktarının belirlenmesinde be-
lirli bir kriterin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır (151, 186).Bazı araştırmacılar imp-
lantlardaki mobiliteyi belirleyebilmek için değişik metodlar geliştirmeye çalışmışlardır. Ancak 
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geliştirilen metodların çoğu rutin olarak klinik uygulamalarda kullanılacak kadar pratik değil-
dir ve genellikle araştırmalarda kullanılmaktadır (68). 

     Radyografiler, implantın yerleştirildiği alandaki kemiğin niceliğini  ve  niteliğini  değer-
lendirmede  yararlıdır. Aynı zamanda osseointegrasyon sürecini ve implant çevresindeki lez-
yonları  gözlemleyerek primer  implant  stabilitesini öngörmekte yararlıdır. Ameliyattan son-
ra, implantın sağlığını değerlendirmek, kemik miktarını ve kalitesindeki değişiklikleri değer-
lendirmek ve osseointegrasyon sürecinin bir sonucu olan krestal kemik kaybını tahmin etmek 
için görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tanısal  hassasiyeti  düşüktür fakat buna rağmen  rad-
yografiler  uygulama  kolaylığı vardır bu yüzden osteointegrasyonu ve implant stabilitesini 
klinik olarak  değerlendirirken  kullanılan  önemli  yöntemlerden biridir (4).  

     Geleneksel periapikal veya panoramik radyografiler, fasiyal kemik seviyesi hakkında bilgi 
sağlayamaz çünkü 2 boyutludur ve bu seviyedeki kemik kaybı, meziyostal kemik kaybından 
önce gelir (114). Sonuç olarak ne kemiğin kalitesi ne de yoğunluğu bu yöntemle ölçülemez. 
Kemik mineralizasyonundaki değişiklikler bile demineralizasyonun % 40'ı gerçekleşene ka-
dar radyografik olarak gözlenmez. Bilgisayar destekli krestal kemik seviyesi değişiminin öl-
çümü en doğru radyografik bilgi olabilir. Bununla birlikte, bu yöntem klinik uygulamada kul-
lanımı uygun değildir (184). 

6.1.4.1 Bilgisayarlı Tomografi  

     Bilgisayarlı tomografiler (BT), yapıların şekillerini ve boyutlarını üç boyutlu ve milimetrik 
olarak göstermekte ve bu sayede osseointegrasyon açısından önemli olan kemik yoğunluğu 
hakkında bilgi vermekte, anatomik oluşumları detaylı bir şekilde göstermektedirler. Cerrahi 
öncesindeki planlama ve cerrahi uygulama aşaması için kolaylık sağlayan bu özellikler ve bu-
nun karşısında konvansiyonel radyograflardaki magnifikasyon, distorsiyon ve süperpozisyon 
gibi limitasyonlar olmaması nedeniyle bilgisayarlı tomografiler daha fazla tercih edilmeye 
başlanmıştır (149). 

6.1.4.2. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi 

     Bilgisayarlı tomografilerin diş hekimliğinde kullanılmaya başlanması, geleneksel yöntem-
lerde olan limitasyonlardan kurtulmayı sağlamıştır. Fakat bilgisayarlı tomografilerin maliyeti 
ve radyasyon dozları sebebiyle diş hekimliğinde kullanımı sınırlandırılmıştır. Konik ışınlı bil-
gisayarlı tomografinin (KIBT) 1990’lı yıllarda geliştirilmesiyle diş hekimliğinde tomografinin 
kullanımı artmıştır (149, 78). 

     Konik ışın sistemlerinde çok düşük radyasyon dozuyla üç boyutlu volumetrik veri elde 
etme olanağı sağlanır. Aynı zamanda tek rotasyonda görüntülerin elde edilmesi tarama süresi-
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ni de kısaltmıştır. Tarama süresinin kısalması harekete bağlı olarak oluşan bozuklukları azalt-
maktadır (33, 48). Ayrıca KIBT’lar yüksek çözünürlükte görüntü oluştururlar bu yüzden özel-
likle kemiğin ve anatomik yapıların değerlendirilmesini kolaylaştırırlar (165). Yapılan çalış-
malar KIBT’ların diagnostik doğruluk açısından periapikal radyografilerden bile daha üstün 
olduğunu ispatlamıştır (89). 

     KIBT’ın çeşitli avantajları bulunmaktadır. KIBT x-ışınlarını konvansiyonel bilgisayarlı 
tomografi makineleri gibi yelpaze biçiminde değil, kon şeklinde vermektedir. Primer x-ışını 
sadece ilgilenilen alanla sınırlandırılabilir. Bu özellik sayesinde kişi fazla radyasyona maruz 
kalmamış olur (149). BT’ler ile karşılaştırıldıklarında %98.5 ile %76.2 oranında daha az mik-
tarda radyasyon söz konusudur (152). KIBT’ın önemli avantajlarından biri üç ortogonal düz-
lemde de (aksiyel, koronal, sagital) görüntü oluşturmasıdır (149). Bu üç farklı düzlemdeki 
kesitler birbirleriyle uyumlu olarak gözlemlenebilirler. Bu durum, oblik ve eğimli düzlemler-
de özel anatomik bölgelere ve diagnostik amaçlara göre bölgenin farklı düzlemlerden ince-
lenmesine olanak sağlamaktadır (148, 149). Distorsiyon ve magnifikasyon olmadan çeşitli 
düzlemlerde yapılan ölçümler ile özellikle tüm boyutların önemli olduğu implant alanının in-
celenmesinde kesin sonuçlar sağlar (149).Görüntülerin çıktısı alınabilir, kompakt disklere 
kaydedilip bir yazılım yardımı ile bilgisayarlarda görüntüleme ve ölçümleme yapılabilir 
(181). 

     Bu görüntüleme yönteminin avantajları olduğu gibi dezavantajlarıda mevcuttur. KIBT gö-
rüntüleri artifaklardan ve kötü yumuşak doku kontrastından etkilenir (149). 

     KIBT’ların kullanım alanları arasında; endodontik uygulamalar, ortodontik uygulamalar, 
çene-yüz cerrahisi uygulamaları, temporomandibular eklem incelemeleri ve implant cerrahisi 
vardır (182). Diş hekimliğinde KIBT genellikle dental implant uygulaması öncesinde kemiğin 
ve anatomik yapıların değerlendirilmesinde kullanılır. İmplantın başarısını artırmak için imp-
lantın uygulanacağı bölgedeki kemiğin boyutunun ve anatomik yapıların lokalizasyonunun 
kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. (148). 

     Çalışmalar KIBT görüntülerinin maksilla ve mandibuladaki kemik morfolojisinin ve ana-
tomik oluşumların belirlenmesinde etkin olduğunu göstermiştir (67, 88). Oluşturulan üç bo-
yutlu modeller kompleks anatomik yapıya sahip bölgelerde hatasız bir cerrahi uygulamaya 
olanak sağlayarak komplikasyon oluşumunu engeller (80). 

     KIBT implant sahasının değerlendirilmesinin yanı sıra çürük, apikal lezyon, kök kırıkları 
ve kök rezorpsiyonlarının tespiti ve değerlendirilmesinde, ayrıca periapikal patolojilerin mak-
siller sinüs ve mandibuler kanal ile olan ilişkisinin belirlenmesinde de radyograflardan daha 
başarılıdır (176, 89). 
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     KIBT hekime kısa bir süre içinde milimetrik düzeyde yüksek kaliteli bilgi sağlamaktadır. 
Konvansiyonel radyograflar ile elde edilemeyecek olan kesitsel görüntü hekimin işini kolay-
laştırmaktadır (176, 89). 

      6.1.5. DİNAMİK MODEL TESTİ 

     Dinamik Model testi, implantı titreşimle uyarıp titreşim cevabını ölçerek çalışan bir mobi-
lite değerlendirme tekniğidir. Saat sarkacına benzeyen dönen bir el aleti kullanılarak yapıl-
maktadır(41). 

     Bu teknikte el aleti ile implanta vurulur ve vibrasyon oluşturulur. El aletinin baş bölümün-
de , piezoelektrik kristali bulunur ve bu kristale vurulduğunda ucunda oluşan kuvvetle orantılı 
bir voltaj sinyali oluşturur. Kristal yapıdaki cisimlerin kendilerine dışarıdan uygulanan basınç 
miktarı ile orantılı elektrik üretme özelliği, kuvvetin büyüklüğüne, yönüne ve uygulama nok-
tasına göre farklılıklar gösterebilir. Araştırmacılar bu tekniğin laboratuvar çalışmalarında ko-
laylıkla kullanılabileceğini, ancak klinik uygulamalarda, el aleti kullanılmasının zararlı olabi-
leceğini bildirmişlerdir (41). 

      6.1.6. İMPULS TESTİ (İMPLATEST) 

     İmplatest’te akselerometre cihazı kendi gövdesi içerisindeki esnek bir membrana yerleşti-
rilmiştir ve cihazın kayıt yapan ucuna bağlanmıştır. Kayıt esnasında, akselerometre, cihazın 
harekete geçirici mekanizmasından bir uyarı almaktadır ve bu uyarı, implanta doğru hareket 
etmektedir (34). 

     Cihazın ucu implanta dokunduğu anda elde edilen veriler (ATH verileri) kaydedilir. Ciha-
zın ucu implant ile temas halindeyken toplanan başlangıç verileri değerlendirme dışı bırakılır 
ve geri kalan veriler analiz edilir. İmplantın stabilitesi, veriler analiz edildikten sonra ortaya 
çıkan ve cihazın ekranına yansıtılan grafiğe göre değerlendirilmektedir. Grafiği oluşturan eğri 
düz ise bu, iyi bir osseintegrasyonun olduğu anlamına gelirken, eğrinin “girintili çıkıntılı” ya 
da “engebeli” olması osseointegrasyonun yetersiz olduğunu ifade eder (34). 

      6.1.7. FOTOGRAMETRİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 

     Bu yöntem görüntü korelasyon tekniklerine dayalıdır ve endüstriyel uygulamalarda farklı 
malzemelerin deformasyon ölçümü, gerilme analizi, yer değiştirme tespiti için kullanılmıştır 
(Şekil 8) (177). 
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Şekil 8:Fotogrametrik ölçüm yapan bilgisayar destekli 3D optik inspeksiyon sistemi 

     Bu yöntemde dişlerin ve implantların mobilitesini analiz etmek için bilgisayar destekli op-
tik inspeksiyon sistemi kullanılır ve bu sistem fotogrametrik prensiplere dayalı olarak oluştu-
rulmuştur. Dijital korelasyon görüntü sisteminde yükler altındaki dişin veya implantın mikro 
yüzey özelliklerindeki değişimleri ve hareketleri değerlendirilmektedir. Uygulanan yüklere 
bağlı olarak oluşan yüzey değişimleri veya yer değiştirme hareketleri iki kamera tarafından 
kaydedilir (150). 
     

      Bu sistemde dişe sıkıca adapte olan bir prob ile okluzal yönde kuvvet uygulanmaktadır. 
Uygulanışında; öncelikle protez veya dişler alkolle temizlenir ve üzerine grafit sprey şeklinde 
uygulanan ve düzensiz yüzey özelliği gösteren, yansıtma özelliği olmayan rezin uygulanır 
(92). 

     Hastada ağrı oluşuncaya kadar 9N-81N arasındaki bir değerde yükleme yapılır ve fotoğraf-
lanır (Aramis system 4 M; GOM mbH. 2048×2048 pixel resolution). Ölçüm işleminden emin 
olabilmek için 120 saniye ışık uygulanır. Fotoğraflar özel bir yazılım sistemine aktarılır 
(Aramis software; GOM mbH). Yükleme yapılan dişin komşuluğunda yükleme yapılmamış 
olan diş referans alınarak vertikal ve horizontal mobilite değerleri belirlenir(92). 

      6.1.8. DENTAL FİNE TESTER 

     Dental Fine Tester; implant ve dişin mobilitesini ölçebilmek amacıyla dizayn edilmiş 
elektronik bir cihazdır. Açılı bir sap ve plastik bir uçtan oluşmaktadır ve küçük bir çekiç şek-
lindedir. Bu çekiç ile bir nesneye vurulduğunda, içinde minyatür bir hız ölçer (akselerometre) 
bulunan plastik kısım akselerasyon oranını ölçer. Aletin elle tutulan bölümü, yazıcılı ve dijital 
göstergeli elektronik bir kontrol mekanizmasına bağlıdır. Diş veya implanta yaklaşık 10 kere 
vurulur ve bu vuruşların ortalaması alınarak diş mobilitesi hesaplanır. Çıkan sonuç Dental 
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Fine Tester birimi (Dental Fine Tester Unit) olarak adlandırılır (104). Dental Fine Tester bi-
rimleri 0.0’dan 3.9’a kadar skalalanır. Günümüze kadar bu teknik üzerine az sayıda araştırma 
yayınlanmıştır (103). 

     Dental Fine Tester’ın tekrarlanabilirliğinin zor olması ve hassasiyetinin düşük olması ne-
deniyle hatalı sonuçların oluşabilmesine yol açmaktadır (17). 

      6.1.9. KESME DİRENCİ ÖLÇÜMÜ (YERLEŞTİRME TORKU) 

     Kesme torkunun ölçümü, implant yuvaları hazırlanırken kesme direncinin ölçülmesi ile 
uygulanan bir yöntemdir. Bazı araştırmacılar bu yöntemi implant yerleştirilmesi sırasında ke-
mik densisitelerini değerlendirmesi amacıyla kullanmaktadır(104, 178, 135). 

     Yerleştirme torku, genellikle cerrahi teknik, implant dizaynı ve implant bölgesindeki kemi-
ğin kalitesi gibi faktörlerden etkilenen mekanik bir parametredir ve implant çevresinde yeni 
kemik şekillenmesi ve remodelingi ile oluşan sekonder stabiliteyi değerlendirme açısından 
yetersizdir (15). Bununla beraber yerleştirme esnasındaki tork artışı primer stabilitedeki artışı 
gösterebilir. Maksimum yerleştirme torku, implant boynunun alveol kemiğindeki yoğun kor-
tikal kemikte meydana getirdiği basınç ile oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda 40 N/cm’nin 
üzerindeki tork değerleri yüksek, 30 ile 40 N/ cm arası değerler orta, 30 N/cm’nin altındaki 
değerler ise düşük stabilizasyon olarak sınıflandırılmaktadır (52). 

     Bu yöntem, Johansson ve Strid tarafından primer stabilitenin değerlendirilmesi için gelişti-
rilmiştir ve implantın yerleştirilmesi esnasında kesme direncinin bir el aleti ile değerlendiril-
mesi sistemine dayanmaktadır (136, 154). 

     Bu yöntem bölgesel kemiğin kalitesi hakkında bilgi verir. Bu bilgi ortalama iyileşme süresi 
tahmininde kullanılabilir. Bu teknik yerleştirme sırasında kemik kalitesi hakkında bilgi ver-
mekle birlikte cerrahi öncesindeki kemik kalitesini belirlemek için kullanılamamaktadır, bu 
yöntem sadece cerrahi sırasında ölçüme imkân verir ve implant yerleştirildikten sonra da öl-
çüm yapmaya imkân tanımamaktadır. Ayrıca kesme direnci değerinin alt kritik (implantın risk 
altında olacağı değeri ) değerini belirleyemez (104). 
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      6.1.10. TİTREŞİM SALINIMLI DALGA UYARIMI 

     Bu teknik ilk kez Kaneko ve ark. tarafından kullanılmıştır. Bu yöntemde titreşim salınımlı 
dalga uyarımı (pulsed oscillation waveform (POWF)) kullanılarak implant-kemik ara yüzü-
nün mekanik titreşim özellikleri analiz edilerek implant stabilitesi değerlendirilmiştir (103). 

     POWF ölçümü küçük bir darbeli kuvvet tarafından indüklenen implantın titreşim genişliği 
ve sıklığı tahminine dayanmaktadır. Bu sistem akustoelektrik sürücüsü (AED), akustoelektrik 
alıcı (AER), puls üreteci ve osiloskop parçalarından oluşmaktadır . AED ve AER bir piezo-
elektrik elemanı ve iğne ucundan oluşur. Piezoelektrik elemanlara bağlı bulunan iki ince iğ-
neden biri ile implanta hafifçe dokunularak yaklaşık 1 kHz arasında çok frekanslı bir güç uy-
gulanır. İmplant- kemik ara yüzeyinde üretilen rezonans ve titreşim kuvveti toplanır ve osi-
loskop ekranında görüntülenir (77). 

     İn vitro ve deneysel çalışmalarda kullanılır.Bir in vitro çalışma, POWF testinin hassasiye-
tinin yük yönlerine ve pozisyonuna bağlı olduğunu göstermiştir (95). 

      6.1.11. PERKÜSYON TESTİ 

      Osseointegrasyon düzeyini tahmin etmek için kullanılabilecek en basit yöntemlerden biri 
Perküsyon testidir. Bu test titreşim-akustik bilimi ve darbe tepki teorisine dayanmaktadır (6, 
13). 

     Perküsyon, dental el aletlerinin abutment ya da iyileşme başlığına dokundurulması ile olu-
şan sesin değerlendirildiği subjektif bir yöntem olarak kabul görmektedir. Yapılan birçok araş-
tırmada,  insan kulağının rezonans frekansını ve oluşan tonun genişliğini belirlemede yeterin-
ce hassas olmaması, ayna sapının implanta yeterli enerjiyi iletememesi, iletilen kuvvetin uy-
gulayıcıdan uygulayıcıya değişiklik göstermesi gibi nedenler ile bu testin güvenilir olmadığı 
belirtilmiştir (179, 5). Bunlarla beraber, bu yöntem büyük ölçüde klinisyenin deneyim düze-
yine ve öznel inancına dayanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı deneysel olarak standart test 
yöntemi olarak kullanılmamaktadır (6, 13).  

     Net bir şekilde çalan “kristal” ses osseointegrasyonun başarılı olduğunu işaret ederken, 
“donuk” ses iyi bir osseointegrasyona işaret etmeyebilir (6, 13).  
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      6.1.12. ELEKTROMEKANİK YÖNTEM (PERİOTEST) 

     Ortaya çıkma amacı ilk olarak periodontal ligamentin söndürme kapasitesini belirleyerek 
diş mobilitesini değerlendirmektir. Daha sonradan ise implant stabilitesini değerlendirmek 
amacı ile kullanılmaya başlanmıştır (185). 

     Günümüzde Periotest® Classic, Periotest® S ve Periotest® M olmak üzere 3 ayrı tip cihaz 
bulunmaktadır (100). 

     Periotest, dental implantların osseointegrasyonunun değerlendirmesinde, doğal dişlerdeki 
periodontal anomalilerin tanı ve değerlendirilmesinde, oklüzal yüklerin değerlendirilmesinde 
ve tedavi esnasında iyileşme sürecinin izlenmesinde sayısal veri sağlamaktadır (91). 

     Mobilite ölçümünde objektif bulgular elde etmek için 1986 yılında diş hekimliğinde kul-
lanmaya başlanmıştır. Periotest dişin kronuna uygulanan, tekrarlayan darbelere karşı oluşan 
reaksiyonu ölçer. Bu cihaz peri-implant dokuların sönümleme özelliklerini değerlendiren, 
non-invaziv, elektronik bir cihazdır (119). 

     Sönümleme kapasitesi, değerleri -8 ile +50 arasında olan bir Periotest değeri (PTV) olarak 
ölçülür , değer ne kadar düşükse ölçülen dişin ya da implantın stabilitesi o kadar iyidir. Değer-
ler eğer -8 ile +9  (Şekil 11) arasında olursa iyi stabilite olarak değerlendirilmektedir (121). 

     Periotest uygulaması elektromekanik bir uygulamadır. Alet elektrik ile çalışır ve monitöri-
ze edilebilir. Bu aletin hareketli ucu ile ölçüm yapılacak olan dişe ya da implanta 16 kere ha-
fifçe vurulur. Tüm ölçüm işlemi 4 saniyede tamamlanmaktadır (Aletin hareketli ucu ölçüm 
yapılacak olan dişe ya da implanta 4 saniye boyunca saniyede 4 kere çarpma hareketi yap-
maktadır.). Hareketli ucun basınca duyarlı olan parçası ölçümü yapılan diş ya da implanta te-
mas süresini ölçmektedir ve bu ölçülen değeri kaydeder. Dişin ya da implantın stabilitesi ne 
kadar az ise, temas süresi o kadar uzun, ölçülen periotest değeri o kadar fazla olacaktır. Tersi 
durumda yani stabil dişler ve implantlarda temas süresi kısadır, periotest değerleri düşüktür 
(93, 121, 137, 179).(Şekil 9 ve 11) 

     Periotest® cihazının ölçüm ucu doğru pozisyonda kullanılır ise geçerli ve anlamlı ölçümler 
elde edilebilir. Dikey temas açısı 20 dereceden fazlaysa ya da paralel temas açısı 4 dereceden 
fazlaysa elde edilen ölçümler geçersizdir. Ayrıca ölçüm ucu ve test edilecek yüzey arasındaki 
mesafe 0,6 ile 2mm arasında olmalıdır. Periotest 16 vurumu kendi içinde kaydeder, doğrulu-
ğundan emin olunmayan vurumlar elimine ederek güvenilir ölçümlere ulaşmaktadır (93, 121, 
137, 179). 
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Şekil 9: Sağlıklı dişlerde gözlenen periotest değerleri (99) 

Şekil 10: Periotest değerlerinin millerin mobilite indeksiyle karşılaştırılması (99) 

 Şekil 11: Periotest değerleri ile osseointegrasyon ilişkisi (99) 

     Periotest®, implant stabilitesinin belirlenmesinde doğru ve tekrarlanabilen bir cihaz olarak 
sunulmuştur. Cihazın diş kronuna uygulanan dokunuşların geri tepmesini ölçtüğü ve implant 
ile dayanak ara yüzeyindeki stabiliteyi ölçmede de kullanılabileceği ileri sürülmüştür (106). 
Periotest değerlerinin; ölçüm noktası, vuruş yüksekliği, piyasemenin açılandırılması, kontakt 
zamanı, dayanak uzunluğu parametrelerinden etkilenebileceği belirtilmiştir (170). 

     Periotest tedavi planlaması esnasında hekime yardımcı olabilmektedir. Periotestin objektif 
ve hızlı ölçümleri; periodontal tedavi görmüş dişlerin dayanak olarak kullanılması konusunda 
karar verme sırasında hekime yardımcı olabilmektedir (24,42). 

   Cihazın, implantın stabil olup fakat horizontal kemik kaybı olan bazı durumlar olduğunda 
güvenilir ölçümler yapamadığı ve kemik kaybı derecesi çok fazla olmadığı sürece  bunu belir-
leyemediği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (24,42). Periotestin ucunun yerleştirme konu-
munun implant iyileşme başlığına olan açısına göre ölçülen değerler 2.5-4 değerleri arasında 
sapma gösterebilir (39, 47). Bu nedenle yanlış sonuçlar oluşabilmektedir. Bu yöntemin İm-
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plant ve prob arasındaki horizontal uzaklığın, ölçüm sonuçlarını etkilemesi ve implant-kemik 
ara yüzeyindeki küçük değişikliklerin belirlenememesi gibi dezavantajları vardır. Periotestin 
implant stabilitesinin klinik olarak değerlendirilmesinde hassasiyetinin zayıf olması, abutment 
özellikleri ve kontakt noktası gibi değişkenlerden etkilenmesi ve doğruluğunun ölçüm yapan 
kişiye bağlı olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle kullanımı sınırlıdır (136). 

Şekil 12: a) Periotest® b) Periotest®M 

İmplant stabilitesini ve diş mobilitesini periotest değeri vasıtası ile ölçerler. (99) 

     

Şekil 13:İmplant için stabilite testlerinin şeması ( a)Gerilim testi b)İtme testi c)Çekme testi 
d)Yerleştirme/ Çıkarma torku e)Periotest f)RFA )   
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6.1.12.1. Osstell(RFA) ve Periotest(PTV)’in karşılaştırılması                                    
                            
     Yapılan literatür taramasında RFA ve PTV yi karşılaştıran çeşitli implant çalışmalarına 
rastlanmıştır. Al- Jetaily ve arkadaşları yaptıkları bir in vitro çalışmada her iki sistemin sert ve 
yumuşak ara yüzlerde diş implant stabilitesinin ölçülmesinde hassas olduğunu, fakat  
Osstell’in fikstür ara yüzü sertliğindeki değişikliklerin saptanmasında daha hassas olduğunu 
bildirmişlerdir (154). Osstell sisteminin, sert ve yumuşak ara yüzlerde diş implant stabilitesi-
nin ölçülmesinde Periotest sistemine kıyasla daha güvenilir olduğu, ancak Osstell sisteminin 
güvenilirliğinin implant stabilitesi arttıkça artarken Periotest sisteminin güvenilirliğinin, imp-
lant stabilitesi düştükçe arttığını bildirmişlerdir (103).  

     Zix ve ark. implantlar üzerinde yaptığı bir klinik çalışmada ise PTV nin sonuçlarının klinik 
ölçüm şartlarından ve farklılıklarından daha fazla etkilendiği bu sebeple RFA nın PTV ye göre 
daha kesin sonuç verdiği bildirilmiştir (103). Oh ve ark. yaptığı başka bir klinik çalışmada ise 
her iki sistemin korele olduğu ancak Periotest’in sonuçları kemik dansitesinin artışı ile ters 
orantılı iken Osstell de bu durumun doğru orantılı olduğu bildirilmiştir (122).  

     Bilhan ve ark. yaptıkları bir in vitro çalışmada ise PTV nin gözlemci içi tekrar edilen öl-
çümlerinde bukkal ölçüm sonuçları uyumlu iken mezial ölçüm sonuçları başarısız bulunmuş-
tur aynı zamanda gözlemciler arası bukkal PTV ölçümü uyumlu iken mezial ölçüm uyumsuz 
bulunmuştur. Yerleştirme torku ve RFA uyumlu iken PTV bu iki parametre ile uyum göster-
memiştir. PTV’nin mezial ölçümde gözlemci içi ve gözlemciler arası tekrar edilebilirliğinin 
olmaması sebebiyle bukkalden ölçüm yapılması ve bu ölçümün sonuçlarının başka tekniklerle 
desteklenmesi gerektiği bildirilmiştir (83).  

     Ortodontik minividalar üzerinde yapılan bir çalışmada ise osseointegre olmayan mini imp-
lantların stabilitesi periotest, yerleştirme torku ve çekme kuvveti ile değerlendirilmiştir. Yapı-
lan stabilite ölçümleri arasında orta dereceli korelasyon bulunurken, Periotest yapılan ölçüm-
lerde en düşük güvenilirliği göstermiştir (128). 

      6.1.13. MİKROHAREKETLERİN PRİMER STABİLİTE ÜZERİNE           
                                                          ETKİSİ 

     Kırık uzun bir kemiğin uçları azaldığında, kırık iyileşmesini destekleyebilmek  için frag-
manlar arasında kesinlikle hiçbir hareket olmamalıdır (132). Bunun sebebi, mikrometre aralı-
ğında olan hareketlerin bile, boşlukta oluşacak yeni hücreleri engelleyebilecek stres veya zor-
lanmayı indüklemesidir. Aynı olgu kemik-implant arayüzünde de geçerlidir (23). Fonksiyonel 
yükleme sırasında mikro hareketin indüksiyonu öncelikle osseointegrasyonun başarısız olma-
sından ve sonuç olarak implant kaybından sorumlu olabilir (146). 
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     50-100 mikrometrenin üzerindeki mikro duygular, fibröz dokular oluşturarak ve kemik-
implant ara yüzünde kemik rezorpsiyonunu stimüle ederek osseointegrasyonu ve kemiğin ye-
niden modellemesini olumsuz etkileyebilir (133, 164). Bu sebeple, dental implantların başarılı 
osseointegrasyonu için yüksek bir başlangıç (mekanik) stabilitesi gereklidir. Çalışmalar iyi 
kontrol edilen bir mikro hareketin kemik oluşumunu olumlu etkilediğini; bu nedenle iyileşmiş 
sırtlara yerleştirilen implantların veya fonksiyonel ekstraksiyon soketlerinin hemen fonksiyo-
nel olarak yüklenmesi gibi daha ileri klinik durumların, peri-implant kemik yoğunluğunu iyi-
leştirdiği ve implant entegrasyonunu iyileştirdiği görülmektedir (73, 143, 153). 

6.2. İNVAZİV YÖNTEMLER 

İnvaziv Yöntemler 

-Histolojik/histomorfometrik analizler 
-Gerilim testleri 
-Çekme-itme testleri 
-Çıkarma (ters yönlü) tork testi 

      6.2.1. HİSTOMORFOMETRİK ANALİZ 

     Histomorfometrik analiz yöntemi, implant ve peri-implant dokudan alınan boyanmış ör-
nekler üzerinden, peri-implant kemik miktarını ve BIC’ı ölçmek için kullanılmıştır. Kesin di-
agnostik bilgi sağlaması bir avantajdır fakat invaziv ve yıkıcı bir yöntem olduğu için uzun dö-
nemde yapılan çalışmalar için uygun değildir. Sadece klinik dışı çalışma ve deneylerde kulla-
nılabilmektedir (98). 

      6.2.2. GERİLİM TESTİ 

     Gerilim testi implantın onu destekleyen kemikten ayrılmasıyla daha önce ölçülmüştür. 
Daha sonra Bränemark implant üstü restorasyona lateral kuvvet uygulayarak bu yöntemi mo-
difiye etti. Bu teknik test sonuçlarının veri haline getirilmesi yönünden zor bir tekniktir (101). 

      6.2.3. ÇEKME VE İTME TESTLERİ 

     Push-out / pull-out testi kemik-implant arayüzündeki iyileştirme yeteneklerini araştırır 
(22). Bu yöntem  implant-kemik arayüzüne paralel yük uygulayarak ara yüzeydeki kayma da-
yanımını ölçer. Tipik push-out veya pull-out testinde, yivsiz silindir tipte bir implant kemik 
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yapılarına çapraz veya intramedüller olarak yerleştirilir ve daha sonra arayüze paralel bir kuv-
vet uygulanarak çıkarılır (4).Bu testler daha çok in vitro olarak kullanılmaktadır (112). 

     Klinik olarak implantın mobilitesi; el aletlerinin sapları ile yapılan itme-çekme yöntemi ile 
değerlendirilebilir ve Miller sınıflamasına göre mobilize derecesi tespit edilip değerler kayde-
dilebilir. 

Miller sınıflamasına göre (27): 

Mobilite 0,2 mm’den az ise sınıf 0 

Mobilite 0,2-1mm aralığında ise sınıf 1,  

Mobiite1-2 mm arasındaki hareketlilik sınıf 2,  

2 mm’yi aşan hareketlilik ve dikey mobilite sınıf 3 olarak derecelendirilir (27).  

     Fakat bu yöntem görsel ve dokunma hassasiyeti gerektirmektedir, bu sebeple subjektif bir 
yöntemdir (27). 

     İmplantın primer stabilitesini ölçmek için cerrahi esnasında raşet ve tork aletleri de kulla-
nılabilmektedir. Raşet; implantın yerleştirilmesi esnasında primer stabilitenin saptanması hak-
kında fikir verebilir. Raşetle implantın kaç Ncm güç ile yerleştiği ve sıkıştığı belirlenebilir. 
Tork ölçümleri elektronik cihazlar ile de yapılabilmektedir. Tork aleti 10, 20, 32 ve 45 Ncm’e 
kalibre edilmiştir. 32 Ncm ve üzerindeki değerlerde implant stabil olarak kabul edilmektedir 
(112). Bu testler sadece dişli olmayan silindir tipi implantlar için geçerlidir, ancak klinik ola-
rak mevcut fikstürlerin çoğu dişli tasarıma sahiptir ve arayüzey arızaları, çekme veya basınç 
gerilmeleri dikkate alınmadan sadece kesme gerilimine bağlıdır (22). 

      6.2.4. ÇIKARMA (TERS YÖNLÜ) TORK TESTİ 

     Bazı araştırmacılar vida şekilli titanyum implantların osseointegrasyonunun, ters yönlü 
tork uygulanarak test edilebileceğini ileri sürmektedir(178). 

     Reverse tork testi Roberts ve ark. tarafından önerilmiş ve Johansson ve Alberktsson tara-
fından geliştirilmiştir (6, 138) .Sekonder stabiliteyi ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Fa-
kat reverse tork ölçülürken BIC zarar görebilir ve implant düşebilir (166).  
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     Bu yöntemde; implanta saat yönünün tersinde 20 Ncm’ye kadar kuvvet uygulanır. 
Çıkarma torku testinde kuvvet ya manüel olarak bir raşet ile veya elektronik olarak kontrol 
edilen motorlu bir döner alet ile uygulanır.  Bu yöntem, implant ve çevresindeki kemik ara-
sındaki ara yüzey bağlantısını bozmak için gereken en yüksek torku ölçmeyi amaçlar (104, 
178).Çıkarma torku eğer 20 den yüksek ise implant stabil olarak kabul edilir (166). Osseoin-
tegre olan implantlar bu ters yönlü torka direnç gösterirken, başarısız implantlar kemikten ko-
layca ayrılır. Bu durum fibröz enkapsülasyon olduğunun göstergesidir (34, 21). Brenemark, 
tork yükü uygulamasının, düşük dereceli torklarda bile implantlarda geri dönüşümsüz plastik 
deformasyona yol açtığını rapor etmiştir (21). 

     Ters yönlü tork testi implant çevresindeki kemik oluşumunu ve iyileşmenin derecesini de-
ğerlendiremez. İmplant-doku ara yüzünün yapısı hakkında belli sınırlarda bilgi veren ve imp-
lant-kemik bağlantısının bozulmasına sebep olan bir yöntemdir. Kötü kalitede bir kemiğe yer-
leştirilen bir implanta bu testin yapılması veya kemik mineralizasyonunu tamamlamadan önce 
bu uygulamanın yapılması sonucunda implantın kaybedilme olasılığını artırmaktadır (104, 
34).  İmplantların eşik limitleri ; hastalar, implant materyali, kemik kalitesi ve miktarı arasın-
da değiştiği için osseointegrasyon derecesini ölçemez.Ayrıca başarılı tedavi sonucu için yarar-
lı bir gösterge olan lateral stabiliteyi de ölçmemektedir(166). 

     Çıkarma torku için uygulanan kuvvet, implant ara yüzeyinde makaslama kuvveti oluştur-
duğu için  bu yöntem uygulandığında implantın kaybedilme olasılığı vardır. İnvaziv bir uygu-
lama olduğu için klinik olarak uygulama alanı yoktur. Bu yöntem genellikle hayvan deneyle-
rinde kullanılmaktadır (105, 107, 63). 
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7. SONUÇ 

     Sunulan literatürlerden elde edilen kanıtlar, ileri testlerin ve ekipmanların implant stabili-
tesinin değerlendirilmesinde geleneksel yöntemlere oranla daha büyük bir rol oynayabileceği-
ni göstermektedir. 

     İmplantın yerleştirilmesinden sonra yeterli stabiliteye sahip olması, hem iyileşme sırasında 
implant çevresinde gerekli ve yeterli kemik oluşumunun sağlanması hem de iyileşme sonra-
sında çiğneme ve okluzal fonksiyonel kuvvetlerin implant-kemik ara yüzüne optimal şekilde 
dağıtılabilmesi açısından önemlidir. İmplant destekli tam protezlerde stabilitenin zamanla na-
sıl değiştiğini görmek önemlidir. Özellikle bruksizm gibi parafonksiyonlara sahip hastalarda 
yüklemeden sonra stabilite değerlerinde düşme gözlenirse, gerekli okluzal düzeltmeler yapıla-
rak ve implantlara gelen yükler azaltılarak implantların kaybı önlenmiş olur.  

     Stabilite, implantın uzun dönem klinik başarısı için son derece önemlidir. İmplant stabilite-
si ölçüm yöntemlerinin klinik olarak kullanılabilirliği karşılaştırıldığında; uygulama kolaylığı 
ve tekrar edilebilme özelliğinin yanı sıra Rezonans Frekans Analizinin osseointegrasyon süre-
cini izlemek için çok önemli bir araç olduğu söylenilebilir. RFA yalnızca implantın yerleşti-
rilmesi sırasında değil, iyileşme döneminde ve ilerleyen dönemlerde de stabilitenin nasıl de-
ğiştiğinin izlenmesinde faydalı bir araçtır. 

     Son yıllarda, RFA yönteminin diğer implant stabilitesi ölçüm yöntemlerine kıyasla ön pla-
na çıkmasına rağmen, implantların başarı, başarısızlık ya da uzun dönem prognozuna yönelik 
kritik bir değer saptayan yöntem bulunamamıştır. Bu nedenle uzun dönem implant stabilitesi 
hakkında güvenilir veri sağlayabilecek daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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