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SUMMARY

ÖZET
Artan ya l populasyonuyla beraber, üphesiz ki
di hekimleri daha fazla ya l hasta tedavi etmek
durumunda kalacaklard r.
Bu bireylerde ya lanma ile birlikte tükürük bezlerinde, a4 z mukozas nda, kemiklerde, temporomandibular eklemde, yüz yüksekli4inde, çi4neme etkinli4inde,
alg lama performans nda de4i iklikler olmakta, bunlar n
yan s ra, kozmetik ve psikolojik de4i imler de meydana
gelmektedir. Protetik tedavi aç s ndan birço4una uygulanan rekonstrüksiyon tam protezler olup, beraberinde
sabit protezler, hareketli bölümlü protezler, overlay
protezler ve oral implantlar günümüzde di hekimleri
taraf ndan s kl kla uygulanmaktad r. Fonksiyonel olarak
ba4 ml olmayan ya l hastalar n protetik tedavisi, genç
hastalara uygulanan tedavi prensiplerinden temelde
farkl olmamas na kar n, yukar da say lan lokal ve sistemik de4i iklikler nedeniyle tedavi prosedürlerinde
birtak m modifikasyonlar yap lmas gerekebilir.
Bu hasta grubunun kronik rahats zl klar n tespit
etmek ve uygulanacak protetik tedavinin prognozunu
nas l etkileyebilece4ini de4erlendirmek daha iyi bir tedavi
planlamas ve etkin hasta bak m için temeldir.
Anahtar Kelimeler : Protetik tedaviler, ya l l k,
ya l l k bilimi

It’s obvious that, dentists will have to treat
increasing number of old patients because of the
increasing elderly population.
In elderly patients, as the age increases, many
changes occur in many organs such as salivary glands,
mucosa of the mouth, bones, temporomandibular joint
and also changes can be seen in the height of the face,
chewing efficiency and perception. Cosmetic and
psychological changes are also frequently seen in these
patients. The primary prosthetic treatment applied to
many of these patients is the total prosthesis in the most
of the times but also fixed prosthesis, removable partial
dentures, overlay prosthesis and oral implants are
frequently applied today by the dentists. The prosthetic
treatment principles of the functionally independent
elderly is not different than that of young’s but some
variations must be made in the treatment because of the
local or systemic changes that might be occurred.
The diagnosis of the chronic diseases of these
patients and foreseeing the effects of these diseases on
the prognosis of the prosthetic treatment is very
important for the effective rehabilitation of these
patients.
Key words : Prosthetic treatments, elderly,
geriatry.

G R
Eski
Yunanca’da
Geron=Ya l , Atri=Bak m,
;atros=T p doktoru anlam na gelmektir. Geriatri, ihtiyar
insanlar n bak m ile u4ra an t p doktoru anlam na gelen
bir terimdir. Gerontoloji kelime olarak ya l l k ilmi
demektir (geron=ya l insan, logos=bilim). Gerontoloji
ya l l 4 n patolojisini de4il, sürecini inceler. Gerodontoloji
ise ihtiyar insanlar n di ve çene sistemleri ile u4ra an di
hekimli4i dal na verilen özel bir isimdir. Ya lanma terimi

ile zaman n geçi ine ba4l olarak, hastal k söz konusu
olmaks z n ortaya ç kan anatomik yap ve fizyolojik i lev
de4i iklikleri tan mlanmaktad r.1
Ya l l k, klasik di tedavi prensiplerinde pek fazla
de4i iklik gerektirmese de ya lanmaya ba4l hastalar n
sistemik durumlar ndaki, a4 z ve çevre dokular ndaki baz
de4i iklikler protez yap m n n çe itli evrelerinde önem
kazan r.1
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kullan lan vakalarda, çi4neme performans ve maksimum
s rma kuvvetinin belirgin bir ekilde daha fazla oldu4u
bulunmu tur.
Ya l bireylerde di kay plar n n art na ba4l
olarak yüzün alt üçlüsünde dikey boyutta azalma
meydana gelir ve
mandibular ramus ile korpus
aras ndaki aç geni ler. Perioral kaslar n kontrolü azal r.
Yüzde ve dudaklarda çöküntü ve k r kl klar meydana
gelir. Tüm bunlar ya l hastada estetik ve fonksiyon
kayb na neden olur. Ya l hastalarda
adaptasyon
güçlü4ü nedeniyle hastan n al t 4 dikey boyuttan çok
fazla uzakla madan kapan n al nmas önerilmektedir.1
Di çekimleri sonras kemik kayb maksillada
labial veya bukkal, mandibulada ise lingual yöndedir.
Rezorpsiyonlar sonucu kret tepe noktalar de4i ir ve
pseudoprognati olu ur. Bu durum di dizimini zorla t r r,
estetik kayb na yol açar ve de di lerin kret tepesi d na
dizilme zorunlulu4u protezin dengesini ve stabilitesini
olumsuz yönde etkiler.1,7
Alt çenede ya l larda kar la lan bir di4er
rezorpsiyon olay ise “Stafne’nin kemik kaviteleri”dir.
1942 y l nda Stafne, mandibular kemi4in aç s na yak n
yerde asemptomatik radyolusent alanlar tan mlam t r.
Mandibulan n lingual yüzünde kortikal kemi4in belirgin
s n rl konkavitesi anlat lmaktad r. Genelde bu kavitelerin
çift tarafl olarak görüldü4ü, radyografik olarak yuvarlak
veya ovoid, s n rlar belirgin radyolusentlik olarak
kar m za ç kt 4 , a4 z içi muayenesiyle rahatl kla
mandibuler kistlerden ay rt edilebildi4i belirtilmi tir.
Lezyonun fark edilmesi herhangi bir tedaviye veya
cerrahi bir yakla ma meydan vermeyip, bu kavitelerden
alt protezin tutuculu4unu ve stabilitesini art rmak için
yararlan labilece4i belirtilmektedir. 7
Temporal
kemikte,
glenoid
çukurun
derinle mesi veya artiküler ç k nt n n düzle mesi gibi
olaylar, TME’de dejeneratif de4il adaptif de4i ikliklere
ba4l olarak geli ir. ;lerleyen ya la birlikte artiküler disk
incelir. Ya l da eklem yüzeylerinde düzle me ve nodüler
tarzda kalsifikasyonlara s k rastlan r, fakat bu
de4i ikliklerin klinik aç dan önemi yoktur. 1
2) Yumu+ak Dokular : Ya lanma ile beraber
a4 z mukozas nda atrofi görülür. Atrofik epitelin
geçirgenli4i fazla oldu4u için, bu durumda zararl
maddeler kolayl kla mukoza alt dokulara iletilir. Epitel
tabakalar say itibar ile azal r ve submukoza tabakas
incelir.1 Submukozan n incelmesi, ba4 dokusu miktar n n
azalmas demektir. Bu durumda bu tabakada bulunan
elastik lifler de azalm olaca4 ndan buna ba4l olarak
doku resiliensi de azal r. Dokular n onar m gücü

1)Kemik Yap6 : Yap sal ve ekilsel kemik
de4i iklikleri sürekli rezorpsiyon ve apozisyonlarla birlikte
seyreder. Ya l bireyde apozisyona k yasla rezorpsiyon
çok artm t r çünkü, metabolik aktiviteler yava lam ve
hücre ölümleri ba lam t r. Hücre ölümlerinin h z , yeni
hücre olu umunu a t 4 için rezorpsiyon görülür.1,2
Berkey ve ark.’n n2 yapt 4 bir çal mada,
di lerin kayb ndan sonra bir y lda maksiller alveoler
kemik yüksekli4inin 0.1 mm azald 4 ve mandibular
kemik kayb n n ise bunun 4 kat oldu4u belirtilmi tir.
Zamana ba4l alveol kretlerinin küçülmesi, protezlerin
retansiyonunu ve stabilitesini etkileyen önemli sorunlara
yol açar. Mandibulada s k kar la t 4 m z bu durumda;
protezin dokulardan maksimum deste4ini sa4lay p,
özellikle alt bukkal shelf bölgesinde modelasyonu geni
ve iç bükey ekillendirip, buradaki buksinatör ve yanak
kaslar n n alt protezin üzerine yatarak tutuculu4a katk da
bulunmas n sa4lamak gereklidir.3
Rezorpsiyon, mandibulada maksilaya göre
daha fazlad r. Bu olay çok iddetli boyutlara ula t 4
zaman mandibuladaki kemik kreti incelir ve b çak s rt
eklinde bir yap ortaya ç kar. Bu yap klasik protezlerin
kullan m n zorla t r r.1
Mandibulada alveolar kemi4in rezorpsiyonu ile
yüzeye yakla an mandibular kanal, insiziv kanal ve
foramen mentale gibi sinir uçlar protez kullan m nda a4r
ve paresteziye neden olur. Alveolar kemik rezorpsiyonu
sonucu maksilla da hacim olarak küçülür ve maksiller
sinüs a4 z mukozas ndan sadece ince bir kemik tabakas
ile ayr l r.4
Bazen de baz patolojik artlardan dolay ,
sistemik rahats zl klar sonucu veya hatal protezlerden
kaynakl , olu an kemik rezorpsiyonunu mukoza takip
edemez. Kemik çok h zl rezorbe olunca, üzerindeki
mukoza desteksiz kal r ve mesnetsiz kretler olu ur.5 Bu
tarz kretler protez için desteklik niteli4ini kaybetmi tir.
Estetik aç dan da zorluk ç kart rlar. Ölçü alma safhas nda
bu sahan n bas nçs z ölçüsünün al nmas na, protez doku
uyumunun iyi olmas na ve buraya gelen a r kuvvetlerin
kald r lmas na özen gösterilmelidir.1
Bu gibi durumlarda mukozan n elastikiyet
kayb n ve inceli4ini kompanse etmesi ve yast k görevi
görmesi için yumu ak astar maddesi uygulanabilir.
Çi4neme s ras nda olu an darbe kuvvetleri yumu ak
astar maddesi kullan m ile a4r olu turmaz.6
Hayakawa ve ark.’n n3 yapt 4 bir çal mada tam
protez kullanan hastalarda, mandibular protezin
yumu ak astar maddesi ile kaplanmas n n çi4neme
fonksiyonuna etkisi ara t r lm t r. Yumu ak astar
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Dünya Sa4l k Örgütünün deste4i ile yap lan bir
ara t rmada Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun % 4.2’sinin
65 ya üzerinde oldu4u ve bu ya grubunun % 61’inin
tam protez kulland 4 , % 16’s n n tam proteze ihtiyac
oldu4u belirlenmi tir. Bu rakam n bize yans tt 4 gerçek;
ya l populasyonda ço4unlukla uygulanan tedavi eklinin
tam protezle tedavi oldu4u sonucudur.17
Tüm
Ya+l6
Hastalar
çin
Geçerli
Olmamakla Birlikte Ya+l6 Tam Protez Hastalar6;
A4 z sa4l klar na daha az önem verirler. Genç hastalardan daha asabidirler. Pikayet ve rahats zl klar n çok
abart rlar. Protezlere kar toleranslar azalm t r. Yeni
yap lan protezlere al malar zordur. Al ma süreleri çok
yava t r. Yeni protezlere kar
da gerekli tolerans
gösteremezler.18
Ya+l6 Hastalar6n Tolerans Kayb6; Tükürükte
ortaya ç kan de4i ikliklere, a4 z mukozas n n devaml l 4 n n bozulmas na, kemiklerde meydana gelen de4iikliklere, yüz yüksekli4i ve TME’de meydana gelen
de4i ikliklere, kozmetik de4i ikliklere, çi4neme etkinli4inin azalmas na, motor ve alg lama performans nda
kayba, psikolojik de4i ikliklere ve beslenme yetersizliklerine ba4l olarak ortaya ç kabilir.18
Ya l hastalar n yakla k % 20’si, kar t nda total
maksiller protez bulunan mandibular Kennedy s n f I
dentisyona sahiptir. Bu yüzden, üst çene tam protez ve
hareketli bölümlü protezle yap lan bir tedavi ekli en
yayg n protetik i lemlerden biridir. Baz durumlarda,
kantilever sabit protezle yap lan tedavi, ya l bireyin daha
kolay uyum sa4layabilece4i alternatif bir protetik
rekonstrüksiyondur.18
Budtz19 ve Witter’in20 yapt klar bir çal mada;
mandibular tek tarafl veya çift tarafl kantilever köprülerle tedavi edilen 27 ya l hasta ve yine mandibular
distal uzant l hareketli bölümlü protezle tedavi edilen 25
ya l hasta, protetik fonksiyon, dental ve periodontal
ko ullar aç s ndan 5 y l boyunca izlenmi tir. Her iki
gruptaki bütün hastalar n kar t çenesi tam protezle
tedavi edilmi tir. Sonuçta ; alt çenesi kantilever köprü ile
tedavi edilen grupta, üst tam protezin çi4neme
fonksiyonu ve stabilitesinin artt 4 görülmü tür. Hareketli
bölümlü protezin mevcudiyetinin ise ; protez e4erlerine,
kro elerine ve t rnaklar na kom u olan di yüzeylerinde
mikrobiyal plak birikimini genellikle artt rd 4 için daha
fazla çürü4e yolaçt 4 bulunmu tur. Dolay s yla hareketli
bölümlü protez kullanan grupta 6 kat fazla çürük tespit
edilmi ve hareketli bölümlü protez kullanan grupta,
ba lang çta iyi olan okluzal ve fonksiyonel ko ullar n
giderek bozuldu4u belirlenmi tir.19,20

azald 4 ndan ya l hastalarda s k s k epulis fissuratum,
protez stomatiti, yanan a4 z sendromu , kandida tipi
enfeksiyonlara ve lezyonlara rastlan r.1
Cilt; ya l l 4a ba4l hücrelerdeki su kayb ndan
dolay , elastikiyetini kaybeder. Bu da hastan n a4 z
açmada güçlük çekmesine yol açar.1
Dilin büyüklü4ünün de4i mesi ile ya l l 4 n
ili kisi yoktur. Fakat do4al di leri olmayan ve uzun süre
protez kullanmayan ki ilerde, dilin ekstrensek kaslar n n
tonuslar n n azalmas sonucu dil yayg nla p büyüyebilir.
Bunun üstesinden gelmek ya l insanlar için zordur,
çünkü kas liflerinin tonusu azalm t r.1
Tükürük, ya la beraber kimyasal bir de4i ikli4e
u4rar. Tükürükteki pityalin miktar azald kça müsin
miktar artar. Tükürük daha kal n ve daha visköz bir hal
al r ve ya l lar için problem olu turur.9 Salyan n mekanik
temizleme ve nemlendirici etkisi azald 4 için dokular n
enfeksiyona kar duyarl l 4 artar. Özellikle kandida tipi
enfeksiyonlar görülür. 1
Sistemik aç dan sa4l kl olan ya l bireylerde,
tükürük bezlerinin sekresyon kapasitesi azalmam t r.
Ya l larda tükürük bezi fonksiyonlar nda görülen
de4i iklikler, ya lanman n fizyolojik etkilerinden çok
patolojik olaylara, kullan lan ilaçlara ve kanser hastal 4
için verilen radyasyon tedavisine ba4l olarak geli ir.
Anksiyete, depresyon, kronik a4 z solunumu, radyasyon
terapisi, dehidrasyon, hipotiroidism, diabetus mellitus
veya insipidus, nefrit, sjögren sendromu ve menapoz ile
beraber a4 z kurulu4u görülebilir. 1,8-14
A4 z kurulu4unun dental komplikasyonlar : A4 z
kurulu4u, oral mukoza ve di lerin bakteriyel ve fungal
enfeksiyonlara, dilin fissürlenmesine, glossitis görülmesine, çatlam dudaklara, tat alamamaya, sialadenite,
a4 z kokusuna, parotis bezinin iltihaplanmas na, gingivitise, yutkunmada ve konu mada zorluk ikayetlerine
sebep olur. 1,8 A4 z kurulu4u protez tutuculu4unu, çi4nemeyi ve yutkunmay da etkiler. Tükürük salg s n n
azalmas oral floray de4i tirerek plak formasyonuna
katk da bulunur, böylece f rsatç enfeksiyonlar n riskini ve
karyojenik
mikroorganizmalar n
proliferasyonunu
15,16
art r r.
Bu bilgiler dahilinde ya l bir hastada tedavi
planlamas yap l rken hasta a4z ve kalan di ler
de4erlendirilerek sabit veya hareketli bir protez yap m na
karar verilir.
Ya+l6 Hastalarda S6kl6kla Uygulanan
Protetik Tedaviler ; Tam protezler, hareketli bölümlü
protezler, sabit protezler, overlay protezler ve implant
üst yap protezleridir.
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Bu çal man n sonuçlar na göre; 1 veya 2 küçük
kantilever uzant s olan sabit köprülerle tedavi, e4er
okluzal kuvvetler kontrol edilebilirse ve destek di ler
vitalse hareketli bölümlü proteze iyi bir alternatif olabilir.
Ya l hastalar n büyük ço4unlu4unda ya maksillada ya mandibulada ya da her iki çenede “k salt lm
dental ark”la kar la lmaktad r. K salt lm dental ark,
posterior di lerin tümü olmasa bile birço4unun
kaybedildi4i bir dentisyon olarak tan mlan r.21,22
Kayser23 taraf ndan ortaya at lan k salt m
dental ark s n flamas , hastalar dental arkta kalan di
say s na ve arktaki simetrisine göre gruplamaktad r.
K salt lm
dental ark protokolü, ikinci premolar
bölgesinde okluzal platformu sonland r r. K salt lm
dental ark n protetik rehabilitasyonunda üç farkl tedavi
edici fikir öne sürülmektedir. Bir dental arkta molar
di lerin yoklu4u sözkonusu oldu4unda hareketli bölümlü
protezle posterior di lerin yeniden yerine konmas bir
seçenektir. Bir di4er tedavi edici alternatif, sabit
restorasyonlarla ikinci premolar n yerine konmas d r.
K salt lm dental ark kavram nda molar di ler yerine
konmaz. Bundan ba ka, sabit bölümlü protezlerle
implant tedavisi olas bir seçenektir.22,24 Bu tür k smi
di sizli4i olan ya l hastalar, dentisyonlar n n rehabilitasyonunda genellikle konvansiyonel bir hareketli
bölümlü protezi rahat kullanamamaktad rlar.25 Yine k smi
ya da tamamen di siz çenenin rehabilitasyonunda
implant destekli protezlerin uzun dönem ba ar s , hareketli bölümlü protezlere bir alternatif olmu tur. Ancak bu
tedavi de özellikle ya l hastalarda lokal ve sistemik
faktörler nedeniyle daima mümkün olmayabilir.26
Konvansiyonel hareketli protezler yerine sabit kantilever
uzant l protezlerin kullan lmas , a4 z ortam nda daha az
kitle, daha normal kontur olu turdu4undan hastan n
proteze daha iyi uyumunu da beraberinde getirir.
Kantilever rezin ba4l köprüler; basit, ucuz ve rand manl
sabit restorasyonlar olup k salt lm dental ark bulunan
ya l hastalar taraf ndan daha kolay kabul edilirler.27
Nitekim yap lan birçok çal mada; anterior ve premolar
bölgeleri içeren k salt lm dental ark olan hastalar n oral
fonksiyonalitesi, distal uzant l
hareketli bölümlü
protezlerle ark uzat lm
hastalarla k yaslanm
ve
aralar nda belirgin bir fark bulunamam t r.24
Bir di4er protetik tedavi
ekli overlay
protezler olup; günümüzde prostodontideki koruyucu
tedbirler de vurgulan rsa birkaç di i kalan birçok ya l
hastada konvansiyonel tam protezlerin s k nt lar n
gideren gerçekçi bir alternatiftir.18

Overlay Protez, mevcut di ler veya kök
yap lar üzerine yap lan tam veya bölümlü protezdir.
Özellikle de total alt çene protezlerle gelen problemler
aras nda; alveol kemi4inin belirgin kayb , dental kuvvet
iletiminin kayb ve pozisyon alg lamas kayb say labilir.18
Ya+l6 Hastalarda Overdenture Neden
Önemli Bir Tedavi Seçimidir ?
- Periodontal ligament reseptörlerinden gelen
afferent inputlar, okluzal kuvvetlerin yönü, büyüklü4ü
hakk nda bilgi getirdi4i gibi besin kitlesi ve büyüklü4ü
hakk nda da fikir verirler. Di lerin tümüyle kayb ,
periodontal ligament ve reseptörlerinden gelen inputlar n
tümünün kayb na neden olur. ; te overdentureler bunu
engeller.
Do4al di lerin boyutsal alg lamalar daha iyi oldu4u
için di li hastalar tam protez ta yanlara nazaran
daha ince partikülleri ay rtedebilirler.
Kaninler tüm oral yap lar içerisinde en hassas di ler
ve önemli pozisyon alg lay c duyu organ d rlar.
Yön
hassasiyetinde
periodontal
ligamentteki
reseptörlerin çe itli yönlerdeki kuvvetler için spesifik
duyusal sinir uçlar mevcuttur.
G da yap s ayr m n incelenmi ve periodontal
reseptörlerin, tükürük salg refleksinde, çi4neme
hareketinin s n r ve tipini düzenleyerek indirek rol
oynad klar bildirilmi tir. Tam protez kullananlarda
periodontal ligamentin olmay , parotid bezi
sekresyonunun mekanizmas n bozdu4u sonucunu
ortaya ç karm t r.
Do4al kökler protezi destekleyerek okluzyon ve
çi4neme s ras nda stabilizasyon sa4larlar.
Kökler ve periodontal ligament, alveolar kretin
ilerleyen kayb n n önüne geçilmesine veya
azalt lmas na yard mc olur.
Bir overdenture’la kron/kök oran n n azalt lmas n n,
çenedeki di lerin mobilitesi ve stabilitesi üzerine
olumlu etkisi vard r.7,18,28-30
Ya+l6 Bireylerde Overlay Protezlerle
Tedavi Özellikle u Durumlarda Uygundur:
- Çi4neme kaslar n n a r fonksiyonuna ba4l
klinik belirtileri olan hastalarda (Piddetli atrizyon veya
bruksizm gibi) 18,29
- Azalm dikey boyut belirtileri göstermeyen
ama protez için dikey boyutun artt r lmas gereken
hastalarda (Belirgin kusma refleksleri, daha önce
hareketli bölümlü protez kullan m na ba4l problemler,
yüz kaslar n n a r fonksiyonu ve di siz kretlerin iddetli
rezorpsiyonu gibi.)18,29
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James Newton ve ark’n n31 yapt klar bir
çal mada; overdenture’l protez kullanan hastalarla,
normal di li hastalar ve tam protez kullanan hastalar n
çi4neme etkinlikleri kar la t r lm t r. Elde edilen
sonuçlara göre; overdenture’l protez kullanan hastalar n
çiBneme etkinlikleri normal di li hastalarla e it
bulunurken, tam protez kullanan hastalarda bu de4er
çok daha dü ük bulunmu tur.
Awad ve ark.32 yapt klar bir çal mada; iki
implant üzerine topuz ataçmanla tutturulan alt çene
overdenture ve kar t nda klasik üst çene protezi olan
ya l hastalar n, alt ve üst çene klasik protezleri
olanlardan çok daha iyi oral fonksiyona ve ya am
kalitesine sahip olduklar n göstermi lerdir.
Morais ve ark.33, mandibular iki implant
tutuculu overdenture’u olan ya l hastalarla klasik tam
protez ta yan hastalar aras ndaki beslenme yönünden
farkl l klar test etmi lerdir. Elde edilen sonuçlara göre,
konvansiyonel tam protezi olan grubun özellikle de
i lenmemi sebzeler ve sert g dalardan kaç nd klar ve
dolay s yla bu bireylerin fiber, kalsiyum, demir ve baz
vitaminleri içeren anahtar besinleri ve proteini çok daha
az tükettikleri ortaya konmu tur.
Ya l hastalarda, oral implant protezlerine
ihtiyaç duyan bireylerin say s nda artan orans z bir
yükseli beklenmektedir.18,20,32,34
Oral implantlar; ya l populasyonla s n rland r lmam
olup dentisyonun fonksiyonel olarak restore
edilmesinde önemli bir potansiyele sahiptirler. Ki iye
özgü çi4neme konforunun artt r lma ihtiyac , oral
implantlar n uygulanmas nda majör endikasyondur.18,20
Birçok vaka raporu, ya l bireylere yerle tirilen
implantlar n uzun dönem implant stabilitesi gösterdi4ini
ortaya koymu tur. Ayn zamanda gömülü ve gömülü
olmayan implantlar n dokulara e it derecede ve sa4l kl
bir
ekilde integre olduklar deneysel olarak da
gösterilmi tir. Tek a amal ve gömülü olmayan implant
sisteminin seçimi, ya l hastalar için en uygun seçenek
gibi görünmektedir.18

olmak, implantlar n uzun dönem fonksiyon görmesi için
bir kontrendikasyon yaratmaz.33,35
Ya l hastalarda kar la lan protetik sorunlar ve
cerrahi
komplikasyonlar,
daha
genç
bireylerde
görülenlerle benzerdir. Ameliyat n i me, kanama ve
infeksiyon gibi olas sonuçlar , geriatrik hastalar genç
hastalardan daha fazla etkilememektedir.Yap lan bir seri
çal man n sonucunda; ya l hastalara yerle tirilen 207
implant n sadece 10’u osseointegre olmam t r ki bu oran
di4er ya gruplar ndaki hastalar n mandibulas ndaki
implantlar n % 5’lik kayb yla ayn bulunmu tur.36,37
Osseointegre
mplant Yap6lacak Ya+l6
Hastalarda ki Önemli Noktaya Dikkat Edilmelidir:
1) Ya l hastalarda yeterli oral hijyenin sa4lanmas nda
yetenek veya heves eksikli4i, yüksek “periimplant”
infeksiyon riski olu turabilir.
2) Ya l hastalarda uzun süreli protez kullan m na ba4l
yumu ak doku iyile me proçesinin daha yava
oldu4u bulunmas na ra4men, yara iyile mesindeki
ya a ba4l farkl l klar tedavi sonucunu ters yönde
etkilememektedir.35
mplant Endikasyonunda Yeralabilecek
Sistemik Durumlar :
Osteoporözite; Daha uzun iyile me süresi ve
yard mc ilaç kullan m , osteoporözisi olan ya l
hastalarda daha uygun bir sonuç getirir. Bu tür hastalara
Ca tabletleri, vitamin D içeren multivitaminler, östrojen,
kalsitonin ve florid tabletleri gibi yard mc ilaç tedavileri,
yeterli ve dengeli bir diyet, güne
4 ve egzersizin
tavsiye edilmesi implant prognozunun
iyi gitmesini
sa4lar. Osteoporözisi olan ya l hastalarda implant
yerle tirilirken dikkat edilecek noktalar, ya ve cinsiyetin
kemi4e olan etkileridir. ;lerleyen ya ve hastan n bayan
olmas , genellikle alveolar kemik rezorpsiyon riskini
art r r.38,39 Osseoporözite, osseointegrasyon için bir
kontrendikasyon de4ildir. Osteoporözite, özellikle uzun
kemiklerde kemik kitlesindeki azalmayla karakterize bir
rahats zl kt r ve bu kemikler tamir olabilir ve iyile ebilir.40
Toronto Üniversitesi’nde Zarb ve ark.36 taraf ndan yap lan çal malar n sonuçlar na göre; ya l bireylerin osteoporözis de dahil olmak üzere birçok sistemik
hastal 4a yatk nl k göstermelerine ra4men, genç hastalarla ayn ekilde oral implantlara yan t verdiklerini ortaya
koymu lard r. Ancak, özellikle maksilla atrofisinde spongiyoz özelli4inden dolay çene kemi4inin yetersiz kalitesi
ve miktar implant ba ar s n tehlikeye atmaktad r.

mplantlar6n Ya+l6 Hastan6n Sistemik
Yönünden DeBerlendirilmesi :
;mplantla ili kili oral rehabilitasyon; özellikle
temel ikayetleri; alt çene tam protezinde tutuculuk
eksikli4i, rahats zl k ve dayan ks zl k olan ya l hastalarda
yararl d r. Ya l bireylerde implantlardan kaç nman n
mant kl bir nedeni yoktur çünkü implantlar onlar n
ya am kalitesini düzeltebilir veya sürdürebilir. Ya l
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AB6z KuruluBu; olan ya l
hastalarda
implantlar n
kullan m ,
klasik
hareketli
bölümlü
protezlerde gerekli olan yumu ak doku temas n bertaraf
edebilir. Zaten oral mukozas travmalara hassas hale
gelmi ya l hastalarda bir de a4 z kurulu4unun bu
tabloya eklenmesi bu tip hastalar n konvansiyonel
hareketli protez kullanmas n zorla t rmaktad r. Azalm
tükürük ak
ve buna ba4l artm çürük riski olan
hastalarda dental implantlar, karyojenik bakteriyel
floradan etkilenmedikleri için de4erli bir tedavi seçimidir.
Yapay tükrük ve s k a4 z gargaralar n n kullan m , a4 z
kurulu4u olan ya l hastalardaki implant terapisinde
yararl olabilir.41
Tip II Diabeti olan ve ekeri kontrol alt nda
olan hasta grubunda 1. a ama implant cerrahisinden
sonra % 92.7 ba ar oran elde edilmi tir ve otörler kök
formundaki implantlar n Tip II diabeti olan hastalarda
kabul edilebilir bir tedavi seçene4i oldu4unu
savunmaktad rlar.42
Kalp-Damar Hastal6B6 olan ya l hastalar,
hastal k kontrol alt na al nd ktan sonra osseointegre
implant destekli protezlerle tedavi edilmi ler ve kalpdamar hastal 4 n n osseointegre implant cerrahisi için bir
kontrendikasyonu olmad 4 sonucuna var lm t r.43

Ya+l6 Hastalarda mplant Terapisi çin Üç
Temel Amaç Vard6r :
1) Hastan6n
çiBneme
konforunu
artt6rmak:
Di iz hastalar için çi4neme konforu, fabrikasyon overdenture’lar için haz rlanm retantif ankorlar
veya sabit full-ark köprü konstrüksiyonlar yla belirgin
biçimde iyile tirilebilir. ;mplant-ankor overdenture
tedavisini takiben mandibulan n fonksiyonu, ya l
hastalarda implanta gelen yükün stimüle edici etkisiyle
ba4lant l olarak kemik osteogenezisini artt rabilir.44 Bu
durum, baz vakalarda fizyolojik ve ya la ba4lant l olarak
kemik mineral içeri4inin kayb n önleyebilir. Mandibulalar
ankor elemalar n n iki y l için ba ar oran %97 gibi hayli
yüksek bir rakamd r. Oysaki maksilla için bu oran bir
miktar daha dü üktür fakat tatminkar düzeyde oldu4u
söylenmektedir.
Kennedy I veya II serbest sonlu k smi di siz
hastalar, klasik hareketli bölümlü protez gereksinimini
ortadan kald rarak implant tasar m ndan daha büyük
yarar sa4layabilirler. Ayn zamanda serbest sonlu
vakalarda kantilever köprülerde kar la lan teknik riskler,
do4ru implant dizayn yla elimine edilebilir.35
Optimum çi4neme konforu, bütün kay p di lerin
yerine konmas n gerektirmez. Premolar veya baz
vakalarda 1. molar bölgesiyle s n rl kalan fonksiyonel bir
oklüzyon, birçok ya l hastada çi4neme konforunu
sa4layabilir.35
2) DoBal di+ yap6s6n6n veya mevcut
rekonstrüksiyonlar6n korunmas6 :
Sabit protetik uygulamalar, genellikle destek
di lerin preparasyonunu ve sa4l kl di lerin yap s n n
kayb n gerektirir. Di siz bölgelere implant desteklerinin
yerle tirilmesi, gereksiz di preparasyonundan kaç nmak
ve uzun köprülerdeki teknik ba ar s zl 4a yol açan risk
faktörlerini s n rlamak aç s ndan konvansiyonel köprülere
mant kl bir alternatif sunar.18
3) Stratejik olarak önemli di+lerin yerine
konmas6:
;deal implant kompozisyonunun tespiti, do4ru
intermaksiller ili kideki tan modellerinde planlama
a amas nda s kl kla gereklidir. Yumu ak akrilden stentler
yard m yla, istenilen implant lokasyonlar cerrahi bölgeye
transfer edilebilir. 18
Mümkün oldu4unca çok say da implant n yerle tirilmesinde hiç bir yarar yoktur. Özellikle ya l hastalar,
stratejik olarak do4ru konumda yerle tirilen sadece
birkaç destekten yeterince yarar sa4layacaklard r.18

mplant Terapisindeki Kesin
Kontrendikasyonlar :
Myokardial enfarktüs, kapak protezleri, ciddi böbrek hastal klar , tedaviye dirençli osteomalazi, aktif radyoterapi, ciddi hormon yetersizlikleri, sigara ba4 ml lar
(günde 20’den fazla). 35
Nispi Kontrendikasyonlar :
Sistemik hastal klar n yap s ve iddeti ile
ili kilidir.
AIDS ve ta y c vakalar, uzam kortikosteroid
kulan m , Ca/P metabolizma bozukluklar , hematopoetik
hastal klar, bukkofaringeal tümörler, kemoterapi, orta
derece böbrek hastal klar , hepatopankreatik hastal klar,
multipl endokrinal hastal klar, psikotik rahats zl klar,
sa4l ks z ya am tarz , sigara ba4 ml lar , anlama ve
motivasyon eksiklikleri.35
Temel olarak dental implantlar n kullan m için
ya limiti yoktur ve ya l hastalar sistemik ve lokal
artlar n tatminkar olmas ko uluyla bu tedaviden büyük
ölçüde yarar sa4larlar.35
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11. Gilbert GH, Heft MW, Duncan RP. Mouth dryness as
Sonuç olarak; artan ya l populasyonu ile beraber;
üphesiz ki di hekimleri daha fazla ya l hasta tedavi
etmek durumunda kalacaklard r. Fonksiyonel olarak
ba4 ml olmayan ya l hastalar n protetik tedavisi, genç
hastalara uygulanan tedavi prensiplerinden temelde
farkl de4ildir. Ancak, bu hastalar n kronik rahats zl klar n
tespit etmek ve tedavi için kar la abilecekleri riskleri
uzun ve k sa dönem prognoz aç s ndan de4erlendirmek;
daha iyi bir tedavi planlamas ve etkin hasta bak m için
temeldir.
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