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ABSTRACT

ÖZET
Günümüzde di sizliklerin tedavisinde implant
üstü restorasyonlar n kullan m oldukça yayg n hale
gelmi tir. Klinik ba ar n n elde edilmesinde implantlar n
lokalizasyonlar ve ba ar l bir ekilde yerle tirilmesi
büyük önem ta maktad r. Estetik ve fonksiyonel olarak hastalar n memnuniyetinin sa3lanmas için yap lacak protetik giri imler ancak iyi bir implant yerle imi
sa3lanm sa mümkün olabilir. 5mplant cerrahisinde
protetik rehabilitasyonu gerçekle tirecek olan hekimin
haz rlayaca3 cerrahi k lavuzlar ba ar l bir sonuç elde
edilmesini sa3layacakt r. Geli en teknoloji ile birlikte
bilgisayarl tomografilerin yard m yla üç boyutlu
modellerin elde edilmesi ve kullan lan özgün yaz l mlar
ile bu modellerde cerrahi k lavuzlar n haz rlanmas hem
cerrah n implantlar yerle tirmesinde kolayl k sa3layacak hem de restoratif di hekiminin hasta beklentilerine
uygun bir restorasyon yapmas n sa3layacakt r. Bu
derlemede bilgisayarl tomografi destekli implant
planlamas , üç boyutlu model elde edilmesi ve cerrahi
k lavuzlar n kullan m anlat lmaktad r. Günümüzde bu
yakla m maliyet aç s ndan s k nt l ve uygulanabilirli3i
k s tl gibi görünse de ba ar l bir planlama, operasyon
süresini k saltmas , estetik ve fonksiyonel ba ar l bir
protezin yap labilmesine olanak sa3lamas aç s ndan
özellikle karma k vakalarda hem cerrah n hem de
protetik rehabilitasyonu yapacak restoratif hekimin çok
faydalanabilece3i bir uygulamad r.
Anahtar Sözcükler: 5mplant, cerrahi
k lavuz, bilgisayarl tomografi, üç boyutlu modelleme,
implant planlamas

The uses of implant-supported restorations
are very common for the treatment of edentulous
patients. The location and the successfull placement of
the implants can improve clinical success. The
prosthetic restorations that will satisfy the patients’
esthetical and functional expectations can be made
only by placement of implants. At the implant surgery,
the surgical guides prepared by the prosthodontist
may help to provide successful results. Recent
technological developments have provided the
opportunity to prepare three-dimensional models and
surgical guides with the aid of computed tomography.
This approach helps the surgeon to insert the implants
easily, and will help the prosthodontist to make a
patient-satisfying restoration. In this review, computed
tomography supported implant planning, the
preparation of three-dimensional models and the use
of surgical guides are explained. Although this
approach seems to be hard to use because of its high
cost and feasibility, a successful planning will shorten
the operation time and help to make an aesthetic and
functional prosthesis. Also, this application will help
the surgeon and the prosthodontist to improve their
clinical success when dealing with complex cases.
Keywords: dental implant, surgical guide,
computed tomography, three-dimensional modeling,
implant planning.

G R
Günümüzde di sizliklerin rehabilitasyonunda
implant tedavisi oldukça yayg n bir hale gelmi tir. Bu
tedavi eklinin ba ar l , uzun dönem sonuçlar etkili bir
tedavi alternatifi oldu3unu göstermi tir. Ancak ba ar l
sonuçlar n elde edilmesinde implant yerle tirilmesi
s ras ndaki dikkat ve hassasiyet oldukça önemlidir.

Fonksiyonel ve estetik olarak mükemmel
sonucun elde edilmesinde; restoratif di hekimi en
uygun implant lokalizasyonunu isterken, cerrah da bu
talebi kar lamak üzere en uygun implant yerle imini
sa3lamal d r. Uygun yerle imde öncelikle anatomik
dokulara zarar verilmemesi çok önemlidir. Bu yap lar,
özellikle atrofik mandibulada inferior alveolar sinir ve
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do3ruluk ve güvenli yerle ime olanak sa3lamaktad r.
Buna ilave olarak kesin ve do3ru yap lan operasyon
öncesi planlama protetik restorasyonun fonksiyonel ve
estetik olarak mükemmel sonucu yakalamas n sa3lamaktad r. Günümüzde bu sistemlerin güvenli kullan m
ve do3ruluklar konusunda yap lm çal malar mevcuttur 15,16,17.
Bu çal mada bilgisayarl tomografi ile yap lan
planlama ve sonras nda modelleme ile elde edilen
cerrahi k lavuzlar n kullan m detaylar ve bu sistemlerin
sa3lad 3 avantaj ve dezavantajlar n kar la t r lmas
amaçlanm t r.

maksillada da maksiler sinüstür. Ard ndan, prostetik
restorasyonla uyumlu bir yerle im fonksiyonel ve
estetik sonucun al nabilmesi için gereklidir.
5mplantasyondan önceki do3ru planlama ve
bu planlaman n do3ru bir biçimde hastaya aktar lmas
cerrah n do3ru bir yerle im yapmas n sa3layacak ve
restoratif di hekimi de fonksiyonel ve estetik beklentiye cevap verebilecek bir restorasyon yapabilecektir.
Planlama a amas nda panaromik radyograflar iki boyut
ile s n rl olup kret geni li3ini içeren üçüncü boyut
hakk nda bilgi sa3layamamas na ra3men, günümüzde
hala standard n korumaktad r ve rutin vakalar için
implant planmas nda yeterlidirler 1. Rutin vakalar için
yeterli olsalar da kemi3in hassas ölçümünün yap lmas
magnifikasyon nedeniyle panoromik radyograflarla
mümkün de3ildir. Magnifikasyon miktar n n belirlenerek kemik boyutlar n n daha hassas ölçümü radyografik i aretleyicilerle özel olarak haz rlanm kal plar n
kullan m ile mümkün olabilir 2. Ancak bunlarla da elde
edilen bilgi kemi3in bukko-lingual boyutu hakk nda bir
fikir vermemektedir. Bu problemlerin a lmas nda gü nümüzde bilgisayarl tomografilerin kullan m önerilmektedir3,4,5,6.
Bilgisayarl tomografi Sir Hounsfield taraf ndan icat edilmi ve 1972 y l nda dünyaya duyurulmu tur7. T p dünyas nda ilk bilgisayarl tomografi taray c lar
1970’li y llar n ortas nda ortaya ç km ve 1980’li y llar n
ba nda çok ba ar l bir ekilde kullan lmaya ba lanm t r. Maksillofasiyal görüntüleme ve te his amaçl
yüksek çözünürlüklü bilgisayarl tomografi yine 1980
ba lar nda kullan lmaya ba lanm t r. Bilgisayarl
tomografi di hekimli3inde temporomandibuler eklemin
görüntülenmesi, dental ve kemik lezyonlar n n
de3erlendirilmesi, maksillofasiyal deformitelerin ve bu
bölgelerin operasyon öncesi ve sonras incelenmesi
gibi geni bir kullan m alan na sahip olmu tur 8.
Tomografiden elde edilen verilerle bilgisayar
esasl planlama sistemlerinin kullan m ya da bu verilerden üç boyutlu model elde edilmesi ve bu modellerde haz rlanan cerrahi k lavuzlar n kullan m oldukça
ba ar l implant yerle imini sa3lamakta ve hekime
özelikle problemli sahalarda çok yard mc olmaktad r9,10. Bununla birlikte son geli tirilen k lavuzluk yapan
sistemlerinin kullan m da çok güvenli ve do3ru implant
yerle imine olanak sa3lamaktad r 11,12,13,14.
Bilgisayarl tomografilerin kullan m ve ticari
olarak mevcut yaz l mlarla üç boyutlu modellemelerin
yap lmas ve bu modellerde haz rlanan cerrahi
k lavuzlar n kullan m dental implant yerle iminde

TOMOGRAF TEKN 3
5mplant endikasyonu koyulmu
olan hastadan
öncelikle 1mm aksiyal kesitli bilgisayarl tomografi
istenir. Bilgisayarl tomografiden elde edilen kesitler
yard m yla Implant 3D(Media Lab Software, La Spezia,
ITALYA) yaz l m kullan larak hastan n panoromik
görüntüsü, sagittal kesitleri ve üç boyutlu model elde
edilir (Resim1). Öncelikle panoromik görüntü üzerinde
klasik yöntemle ölçüm yap l r. Buradaki ölçümler klasik
panoromikden farkl olarak magnifikasyon problemini
ortadan kald rd 3 ndan ölçek kullanmaya gerek
olmadan kemi3in yüksekli3i hakk nda gerçek bilgileri
verir. Ard ndan sagittal kesitler üzerinde implantlar n
çaplar ve anatomik olu umlarla kom uluklar na göre
lokalizasyonu belirlenir (Resim 1). Ayn anda üç
boyutlu model üzerinde implantlar n birbirleri ile olan
ili kileri ve kemikteki pozisyonlar belirlenir. Sistemin
bu a amada en önemi avantaj yap lan de3i ikliklerin
panoromik, sagittal ve üç boyutlu
model de e
zamanl olarak görünebilmesidir. Görüntü üzerinde
mandibular kanal ve maksiler sinus gibi anatomik
olu umlar boyanarak bu bölgelerde kesin s n rlar
netle tirilebilir (Resim 2). Ayn zamanda o bölgedeki
kemik yo3unlu3u hakk nda da fikir sahibi olunabilir.
5mplantlar n genel olarak lokalizasyonlar , aç lar ,
anatomik olu umlarla ve birbirleriyle olan pozisyonlar
belirlendikten sonra üç boyutlu model olu turularak
her aç dan implant lokalizasyonlar kontrol edilir
(Resim 3). E3er planlamada her ey istenildi3i gibiyse
planlama bu a amada biter ve yap lan planlamalar n
implant k lavuzuna do3ru bir ekilde aktar lmas için
haz rlanacak olan cerrahi k lavuzlar n üretilmesi
a amas na gelinir. Bunun için öncelikle kesitler
yard m yla elde edilen verilerle hastan n modeli (Ay
Tasar m Ltd., Ankara, TÜRK5YE) üretilir. Bu modeller
rezin esasl materyallerden haz rlan r ve ard ndan bu
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tüpleri ise medikal sertifikal paslanmaz çeliktir (DIN
17443 1.441 LA Medical Grade Paslanmaz çelik)
(Resim 4). Operasyon s ras nda rutin olarak flap
kald r ld ktan sonra aç 3a ç kan kemik üzerine cerrahi
k lavuzlar yerle tirilerek implant soketleri haz rlan r ve
planlama ile bire bir uyumlu implant yerle imi sa3lan r
(Resim 5). Aç 3a ç kan kemik dokusu üzerine
yerle tirilen cerrahi k lavuzlar n kemik uyumu bire
birdir.
Hekimin iste3ine ba3l olarak bilgisayarl
tomografi çekilirken hasta için haz rlanm olan radyo
opak protez kullan larak protezin bitirilmesi dü ünülen
hali planlama s ras nda üç boyutlu model ile birlikte
görüntülenebilir (Resim 6). Bu i lem özellikle tam ark
rehabilitasyonlarda ve sabit protez yap lacak olan,
implantlar n lokalizasyonlar n n çok önemli oldu3u
durumlarda protetik rehabilitasyonu gerçekle tirecek
hekim için faydal olacakt r.

Resim 1. Panoromik, sagittal, üç boyutlu görünüm ve bu
görüntüler üzerinde implant lokalizasyonlar n n belirlenmesi.

Resim 2. Anatomik olu umlarla olan ili kilerin belirlenmesi.

modeller üzerinde kullan lacak implant sistemine
uyacak ekilde her bir frez çap n n oldu3u cerrahi
k lavuzlar (Ay Tasar m Ltd., Ankara, TÜRK5YE) yap l r.
Cerrahi k lavuzlar n malzemesi effaf akrilik k lavuz

Resim 3.Üç boyutlu modeller ve implantlar n birbirleriyle olan
lokalizasyonlar n n incelenmesi.
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Resim 4. Frez çaplar na uygun olarak haz rlanm olan cerrahi
k lavuzlar.

D 3ER TEKN KLERLE KAR ILA TIRILMASI
Dental implantlar n güvenli ve do3ru
yerle tirilmesinde cerrahi k lavuzlar n kullan m estetik
ve fonksiyonel ba ar l restorasyonlar n yap lmas na
olanak sa3lamaktad r. Geleneksel cerrahi k lavuzlar n
haz rlanmas nda çok farkl teknikler 18,19,20,21 olmakla
birlikte temelde amaç mükemmelli3i yakalamakt r.
Teknolojinin geli mesiyle birlikte bilgisayarl tomografi
ile haz rlanan üç boyutlu modeller ve bunlar üzerinde
haz rlanan cerrahi k lavuzlarda bu amaca hizmet
ederken geleneksel tekniklere olan üstünlüklerinin ve
zay f yanlar n n da göz ard edilmemesi gerekir 9,15.
Bilgisayarl tomografi ile desteklenerek haz rlanm olan cerrahi k lavuzlar n geleneksel cerrahi k lavuzlara göre en önemli avantaj ameliyat öncesi
mevcut kemi3in durumuna göre implantlar n en do3ru
aç , lokalizasyon ve derinlikte yerle imine imkan sa3lamas d r. 5mplant planlamas nda çok önemli bir faktör
olan alveolar s rt n geni li3i hakk nda hekime fikir vermesi geleneksel olarak haz rlanan cerrahi k lavuzlara
göre öne ç kan özelliklerinden biridir. Ancak buradaki
hassasiyetin derecesinde bilgisayarl tomografinin kesit
kal nl 3 gibi birtak m de3i kenlerin etkili oldu3u unutulmamal d r 22,23. Hassasiyette etkili olan bu de3i kenlerin dikkate al nmas al nan radyasyon dozunun
artmas na neden olacakt r. H zla geli en teknolojiyle
birlikte bilgisayarl tomografiler de radyasyon miktar
önemli ölçüde azalt lm
da olsa hala geleneksel
cerrahi k lavuzlar n haz rlanmas nda kullan lan panoromik radyograflara göre doz yüksektir24. Kesit kal nl 3 n n art r lmas gibi dozun azalt lmas ve panoromik
radyograflarla k yaslanabilir hale gelebilmesi ad na
yap lan giri imler ise yetersiz görüntü kalitesine neden
olacakt r 25. Bu da bilgisayarl tomografi ile destekli

Resim 5. Operasyon s ras nda cerrahi k lavuzlar n yerle imi ve
kullan m .
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oldukça çok olmakla beraber maliyetinden kaynaklanan dezavantaj da dü ünülmelidir. Tomografinin ayr
bir maliyet, model ve cerrahi k lavuzlar n yap m n n
ayr bir maliyet oldu3u dü ünüldü3ünde ve buna bir de
tedavinin maliyeti eklendi3inde her vakada rutin kullan m çok mümkün olmayabilir. Ancak esteti3in birinci
derecede tercih sebebi oldu3u tam ark sabit restorasyonlarda kullan m n n sa3lad 3 faydalar n maliyet
dezavantaj n n önüne geçece3i unutulma- mal d r.

olarak haz rlanm
cerrahi k lavuzlar n en önemli
avantaj n olumsuz etkileyecektir.
Geleneksel tekniklerle haz rlanm olan cerrahi k lavuzlar n kullan m nda operasyon sahas ndaki
mukoza insizyonu oldukça geni bir hatta yap l rken
bilgisayarl tomografi destekli cerrahi k lavuzlar n kullan m implant lokalizasyonunda s f ra yak n bir hata pay
ile çal maya olanak sa3lamakta ve böylece minimum
alanda bir insizyonun yap lmas mümkün olmakta hatta
baz durumlarda insizyon yap lmay p sadece implant n
yerle tirilece3i di eti bölgesi aç larak implantasyon
yap labilmektedir. Bu da özellikle antikoagülan kullanan kardiyovasküler problemi olan yüksek risk grubu
hastalarda oldukça faydal d r. Bu k lavuzlar n kullan m n n önemli avantajlar ndan birisi de operasyon süresini oldukça azaltmas d r 26.
Operasyon öncesi planlamada hekimin en
önemli s k nt lar ndan biri kemik yüksekli3i ve geni li3inin güvenli ve do3ru bir implant yerle tirilmesinde
problem olu turabilecek mandibular ve maksillar
posterior bölgelerdir. Mandibular kanala girilmesi veya
maksiler sinüs perforasyonu implant cerrahisinde olas
komplikasyonlar olmakla birlikte bu komplikasyonlar n
ya anmamas için çok dikkatli olunmas gerekmektedir.
Geleneksel tekniklerle haz rlanan k lavuzlarda panaromik ve lateral sefalometrik gibi rutin radyograflar n
magnifikasyonlar çok iyi hesaplanarak ve yine
operasyon öncesi radyografik k lavuzlar kullan larak
lokalizasyon hassas bir biçimde belirlenerek bu tip
komplikasyonlar n olu mas
minimalize edilebilir.
Bilgisayarl tomografi destekli olarak haz rlanm olan
cerrahi k lavuzlar n belki de en önemli avantajlar ndan
biri de burada aç 3a ç kmaktad r. Tomografide elde
edilen üç boyutlu görüntüler sayesinde mandibular
kanal n veya maksiler sinüsün s n rlar çok net bir
biçimde çizildi3inden bu bölgelerde %100 e yak n bir
do3rulukla ve komplikasyon riskini de minimuma
indirerek implantlar n yerle tirilmesi mümkün olabilir16
.Cerrahi k lavuzlar n üzerinde haz rland 3 modeller
operasyon öncesinde hekime vakan n görsel olarak
planlanmas nda fayda sa3layaca3 gibi hasta ile olan
ileti imde de oldukça etkili bir araçt r. Hastan n
durumunu birebir olarak model üzerinde görmesi,
operasyonu hakk nda bilgi almas ve durumundan
dolay kar la labilecek problemleri görsel olarak
anlamas tedavi sonunda hem hekim hem de hasta için
daha mutlu bir sona ula mada etkili olabilir.
Bilgisayarl tomografi destekli modelleme ve
cerrahi k lavuzlar n avantajlar ve sa3lad 3 faydalar

SONUÇ
Bilgisayarl tomografi destekli üç boyutlu
model ve cerrahi k lavuzlar n elde edilerek implantlar n
yerle tirilmesinin cerrah ve protetik restorayonu
yapacak hekim için sa3lad 3 faydalar oldukça çoktur.
Cerrahi olarak operasyon zaman n n azalmas ,
hassasiyet ve minimal cerrahi i lem gerktirmesinin yan
s ra protetik restorasyonda da mükemmel esteti3in
yakalanmas na imkan tan yacak implant yerle imini
sa3lamas en önemli avantajlar d r. Maliyetinden
kaynaklanan dezavantaj karma k ve zor vakalarda
göz ard edilebilece3i dü ünülebilir.
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