Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:17, Say : 2, Y l: 2007, Sayfa: 23-30

CAKUR, SÜMBÜLLÜ, HARORLI

OPERASYON ÖNCES

MPLANT YERLER N N BEL RLENMES NDE

RADYOLOJ K KR TERLER VE RADYOLOJ K TEKN K SEÇ M
RADIOLOGICAL CRITERIA AND CHOICE FOR RADIOLOGICAL TECHNIQUE IN
THE DETERMINATION OF IMPLANT SITES BEFORE OPERATION
Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR *

Ar1. Gör. Dt. M. Akif SÜMBÜLLÜ**

Prof. Dr. Abubekir HARORLI*
ÖZET

ABSTRACT
Dental implants success depends on the
formation
of
osseointegration.
Successful
osseointegration requires the implant site to be of
sufficient height, width and density to accommodate
implant placement without violating adjacent
anatomical structures. Diagnostic imaging plays an
important role in evaluating the dental implant
patients. Indications for the most frequently used
imaging modalities in implant planning are based on
clinical need and biologic risk for the patient.
In this article, the importance of radiological
criteria and choice of radiological technique in dental
implant application has been emphasized.
Key words: Dental implants,
dental
radiographies, radiological criteria, radiological
technique

Dental implantlar n ba ar s , implant ve kemi.in
bütünlük sa.lamas (osteointegrasyon) ile mümkündür. Osteointegrasyonun ba ar s ise; implant yerle tirilecek bölgedeki mevcut kemik yüksekli.i, geni li.i,
yo.unlu.u ve kom u anatomik olu umlara olan uzakl . yla ilgilidir. Diagnostik radyoloji dental implant hastalar n n de.erlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.
Hastalar n klinik gereksinimi ve biyolojik riski, implant
planlamas nda kullan lacak görüntüleme tekniklerini
belirler.
Bu makalede, dental implant uygulamalar nda
radyolojik kriterlerin ve radyolojik teknik seçiminin
önemi vurgulanm t r.
Anahtar kelimeler: Dental implantlar, dental
radyografi, radyolojik kriterler, radyolojik teknik

G R
Dental implant; di hekimli.inde biyolojik
uyumlulu.u olan materyallerin her iki çenenin di siz
bölgelerinde kemi.in içine (endosseoz) veya üzerine
(subperiostal) cerrahi olarak yerle tirilen ve hem fonksiyonel hem de estetik olarak di in yerini tutmas
amaçlanan yap lard r.1 Uygulanan implantlar n ba ar s nda pek çok faktör etkilidir. Do.ru tan ve tedavi
planlamas , uygun cerrahi yakla m, dental implant n
kusursuz olarak yerle tirilmesi, uygun kalitede ve hacimde kemik bulunmas ve ba ar l bir osteoentegrasyon bu faktörlerden en önemlileridir.2 ;deal bir implant
uygulamas için kemik ve yumu ak dokunun s n rlar n
belirlemek, mevcut kemi.in kalitesi ve miktar na ait özellikleri saptamak, anatomik yap lara olan uzakl klar n
ölçmek ve bu bilgiler . nda estetik, biyomekanik ve
i levsel implant tipini, say s n ve yerini seçebilmek
ancak uygun radyolojik teknikler ile mümkündür.3

Dü ünülen
implant
yerlerinin
ameliyat
öncesinde belirlenmesi için çok özel ve do.ru verilere
ihtiyaç vard r.2 Cerrahi öncesi do.ru olmayan bir
de.erlendirme, implant ba ar s zl . na, sinirlerin,
damarlar n
hasar na,
maksiler
sinüslerin
perforasyonuna ve di.er komplikasyonlara yol açar.4
1980’li y llar n sonuna kadar intraoral,
sefalometrik
ve
panoramik
radyografi
gibi
konvansiyonel radyografik teknikler standart olarak
kabul edilirdi. Daha sonraki y llarda, kesitsel
görüntüleme yöntemlerindeki geli meler implant
hastalar n n
preoperatif
de.erlendirme
ve
planlamas nda gittikçe popüler hale gelmi tir. Ayr ca,
özel yaz l mlar sayesinde dijital görüntülerin bir
bilgisayarda i lenmesi ve de.erlendirilmesi de mümkün
olmu tur.5
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RADYOLOJ K KR TERLER
;deal görüntüleme ekli, maliyeti ve hastan n
maruz kalaca. riskleri azalt rken arzu edilen diagnostik
bilgiyi de üretmelidir. Ayr ca, çok özel klinik sorunlar n
çözülmesinde ve hedeflere ula mada faydal olmal d r.2

•
•
•

Genel Görüntüleme Kriterleri

;mplant planlamas radyolojik olarak birçok
teknikle yap labilir. ;yonize radyasyonun kullan m
dü ünüldü.ü zaman a a. daki genel kriterler göz
önüne al nmal d r;6
•
;maj projeksiyonu, anatomik yap lar n do.ru bir
ekilde de.erlendirilmesine imkân tan yan bir
düzlem içerisinde olmal d r.
•
Anatomik s n rlar ve kemik yap s gibi ilgili vital
yap lar net bir
ekilde görülebilmeli ve
de.erlendirilebilmelidir.

•
•
•
•
•

;mplant bölgesinin kesitsel görüntüsü elde
edilebilmelidir.
Artefaktlar minimal olmal , ara t r lan bölgenin
netli.ini ve do.rulu.unu etkilememelidir.
Radyasyon dozu en az seviyede olmal d r (tablo
1)
Radyogramlar n imaj kalitesi iyi olmal d r.
;lgili alan n tümü görüntülenebilmelidir.
;lgili alan birbirine dik en az 2 düzlem ile
görüntülenebilmelidir (3 boyutlu perspektif)
Maksimum detayl , minimum bozulmal ve
minimum ilaveli görüntüler elde edilebilmelidir.
Görüntüleme çal mas n n diagnostik de.eri,
maliyet ve risk ile denge içinde olmal d r.

Tablo 1 ;nceleme tipi, ekspojür ayarlar , efektif doz ve hipotetik mortalite riski7

nceleme

Ekspojür
ayarlar:
kV mA

Efektif
doz
(mSv)

Mortalite
riski
(_10–6)*

Silindir Kolimasyon, E-speed film
Maksiller anterior bölge
Mandibular anterior bölge
Maksiller premolar bölge
Mandibular premolar bölge
Maksiller molar bölge
Mandibular molar bölge
Bitewingler
Full-mouth ve bitewingler (14 ekspojür)

70 2.80
70 1.80
70 3.50
70 2.30
70 4.50
70 3.50
70 3.60
70 121.7

0.002
0.001
0.004
0.003
0.006
0.006
0.050
0.063

0.10
0.05
0.20
0.15
0.30
0.30
2.50
3.15

Dikdörtgen kolimasyon, E-speed film
Maksiller anterior bölge
Mandibular anterior bölge
Maksiller premolar bölge
Mandibular premolar bölge
Maksiller molar bölge
Mandibular molar bölge
Bitewingler
Full-mouth ve bitewingler (14 ekspojür)

70 2.80
70 1.80
70 3.50
70 2.30
70 4.50
70 3.50
70 3.60
70 121.7

0.001
0.001
0.003
0.002
0.005
0.004
0.004
0.043

0.05
0.05
0.15
0.10
0.25
0.20
0.20
2.15

;nceleme radyografileri
Okluzal inceleme, Maksilla (E-speed film)
Standard panoramik radyografi
Dijital panoramik radyografi (standart)
Dijital panoramik radyografi (azalt lm doz)

70 11.88
68 304
69 210
60 224

0.008
0.030
0.021
0.017

0.40
1.50
1.05
0.85

Konvansiyonel tomografi
Dijital cross-sectional tomografi, mandibula
Cranix Tome, bölge 16
Cranix Tome, bölge 46
Scanora, bölge 16
Scanora, bölge 46
Scanora, tüm maksilla (6 _ 4 görüntü)
Scanora, tüm mandibula (6 _ 4 görüntü)

80 300
70 196
70 196
70 523
70 431
70 1880
70 1580

0.092
0.074
0.037
0.134
0.059
0.477
0.264

4.60
3.70
1.85
6.70
2.95
23.80
13.20

Bilgisayarl tomografi
Maksilla, standart
Mandibula, standart
Maksilla, azalt lm doz 40 tarama
Maksilla, azalt lm doz 25 tarama

120
120
120
120

0.564
0.364
0.448
0.242

28.20
18.20
22.40
12.10

7280
7280
5465
3805

* ICRP (the International Commission on Radiological Protection) risk modeline
göre.8
Bölge 16 = Maksiller sa. birinci molar; Bölge 46 = mandibular sa. birinci molar.
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kuvvetleri da. t r. Olu an kemik katlanmalar , bu
kuvvetlere kar koyabilecek ve en uzak bölgelere
iletebilecek niteliktedir. Belirli do.rultuda olu an bu
kemik katlanmalar na trajektör hatlar veya kuvvet
çizgileri ad verilir. Kuvvetleri en iyi ekilde kar layan
kuvvet çizgileri, kemi.i etkileyen mekanik kuvvetleri
dengelemek üzere uygun ekilde dizilmi kemik
trabeküllerinden ibarettir.10,11 Fonksiyon kuvvetleri,
maksillada; kanin ve 1. molar di bölgesi, zigomatik
ç k nt ve pterigoid ç k nt üzerinden üç kuvvet çizgisi
yoluyla kafaya yay l r.10,11 Mandibulan n histolojik
yap s ve ba. ms z bir kemik olmas , fonksiyon
kuvvetlerini dengeleyen çizgilerin da. l m nda farkl l k
olu turur. Mandibulaya gelen fonksiyon kuvvetleri, üç
kuvvet çizgisiyle kafaya yay l r; processus alveolarisin
basal kenar nda birle en kuvvet çizgileriyle kondillere
kadar gider, korpus mandibulan n alt ndan geçer ve
menton (mandibula ön ucunun en alt noktas )
bölgesindeki kuvvet çizgileriyle yay l r.10,11 Çene
kemiklerine dental implant yerle tirilirken trajektör
hatlar göz önünde tutularak yap lacak olan tedavi
planlamas , implant ba ar s n art r r ve kemik
dokusundaki iyile meyi h zland r r.10,11
Kemik yoDunluDunun (kalitesi) saptanmas:
Kemik kalitesi; kemi.in yo.unlu.u, kortikal ve
trabeküler kemi.in kal nl . ve özellikle kemik mineral
yo.unlu.uyla tan mlan r. ;mplant uygulamalar nda kemik kalitesi çok önemlidir.12
Kemik kalitesin de.erlendirilmesinde Misch
taraf ndan önerilen sistem yayg n olarak kullan lmaktad r. Bu s n fland rmada kemik kalite yönünden D1
veya me e benzeri yo.un kompakt kemik, D2 veya
ladin benzeri kemik, D3 veya balsa benzeri kemik, D4
veya yo.unlu.u az olan kemik eklinde s n fland r lm t r.13
Kemik yo.unlu.u, implant n dinamik yüklemesi sonucu olu an kuvvetlerin dengelenmesinde
önemli etkiye sahiptir. Kemik yo.unlu.unun yük
kapasitesi ile do.rudan ili kili oldu.u ve implant n
ba ar s zl . n n dü ük kemik yo.unlu.una ba.l oldu.u
varsay lmaktad r. Destek sa.layan kemi.in mimari
yap s da bu dokular n i levsel kapasitesine ba.l bir
faktördür. ;mplant n uygulad . dinamik yükler destek
kemi.i zorlayabilir ve bu kemikte de.i ikliklere neden
olabilir.2
;mplant
uygulamalar nda,
implant
yerle tirilmeden önce kemik yo.unlu.u belirlenmelidir.
Kemik miktar:n:n (kantitesi) belirlenmesi
Kemi.in kalitesi kadar miktar da implant n
prognozunu etkilemektedir.14 “Mevcut kemik” terimi ile

mplant
Yerinin
Belirlenmesindeki
Görüntüleme Kriterleri
Çenelerdeki genel kemik yo.unlu.u (kalitesi)
veya miktar (kantitesi) lokal bölgedeki ile özde
olmayaca. için implant bölgesinin spesifik olarak
incelenmesi artt r.9
A a. daki kriterler hekimlerin en iyi implant
yeri konusunda karara varabilmeleri ve protetik
hedeflere ula malar aç s ndan önem ta maktad r.
a. Kemik mimarisinin mekanik yap:s:
b. Kemik
yoDunluDunun
(kalitesi)
belirlenmesi
c. Kemik miktar:n:n (kantitesi) belirlenmesi
• Mevcut kemik yüksekli.inin saptanmas
• Mevcut kemik geni li.inin saptanmas
• Mevcut kemik uzunlu.unun saptanmas
• Mevcut kemik aç s n n saptanmas
• Kron/implant oran n n tespiti
d. Çeneler ve mevcut kemiDe ait internal
anatominin tan:mlanmas:
e. Mevcut kemiDin patolojik yap:lar:n varl:D:
aç:s:ndan incelenmesi
f. Radyografik bilginin transfer edilmesi
Kemik Mimarisinin Mekanik Yap:s:
Kemik dokusunun yap lanmas , üzerine gelen
bask n n iddetine göre ayarlan r. A. r yük alt ndaki
kemikler kal nla r. Kemi.in içyap s , normal olarak
kar la aca. bas nç ve zorlanmalara kar
en iyi
ekilde uyum gösterir. Bu durum en iyi femur gibi
uzun
kemiklerin
spongiozas ndaki
trabeküllerin
s ralanmas nda görülür. Herhangi bir noktada kemik
dokusuna
uygulanan
kuvvet,
uzun
eksen
do.rultusunda birbirine dik üç bile kene ayr l r. Ayr ca
trabeküllerin düzeni, gelen kuvveti daima trabeküllere
paralel bile enlere ay r r. Bu ekilde en az madde ile en
çok direnç sa.lanm olur.10
Kemik, her ne kadar sabit ekilli, sert bir yap
arz etse de de.i ik i levsel durumlarda
ekil
de.i tirebilir ve yeni artlara adapte olabilir (Wolff
Kanunu). Kemi.in yeniden ekillenmesinde mekanik
kuvvetler uyar c hatta ba lat c fonksiyona sahiptir.
Hem çekme hem de s k t rma kuvvetleri, kemik
dokusunun kal nla mas na sebep olur.11
Fonksiyonel kuvvetlerle kemik yeniden ekillenir,
fizyolojik s n rlar a an kuvvetlerde ise rezorbsiyonlar
olu ur. Kemik dokusu; kuvvetler kar s nda fonksiyonel
ve mekanik adaptasyon sa.layabilmek üzere
olu turdu.u yo.un kemik depolanmas n n yan s ra
spongioz kemi.in depolanmas yla da iç yüzeye do.ru
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okluzal veya insizal düzlem ile alveoler kret aras ndaki
mesafedir. ;mplant yüksekli.i ise kret ile implant
apeksi aras ndaki mesafedir. Kret bölgesindeki kemik
dokusu üzerine gelen kuvvetler kron/implant oran yla
do.ru orant l d r. Dolayl s yla kemi.e iletilecek kuvvetin
ve implant n ba ar s aç s ndan bu oran n do.ru tespit
edilmesi gerekir.15,16
Çeneler ve mevcut kemiDe ait internal
anatominin tan:mlanmas:
Çeneler ve mevcut kemi.e ait internal anatomi
tan mlanmal ve s n rlar tespit edilmelidir. Tan mlanan
ve s n rland r lan en yayg n iç anatomi; mandibular kanal , maksiler sinüsü, nasal fossay , mental forameni,
insiziv kanal ve kom u di leri içermektedir. Bu yap lar n tan mlanmas hekimlerin implant için s n rlar belirlemesini sa.lamaktad r.6 ;mplant düzeyinin anatomik
yap larla ili kisinin tespiti olabilecek komplikasyonlar n
önlenmesi aç s ndan özellikle önem arz etmektedir.1
Mevcut kemiDin patolojik yap:lar:n varl:D:
aç:s:ndan incelenmesi
Önerilen implant yerindeki veya maksillofasiyal
bölgelerdeki çene patolojisi ke if, tan , tedavi planlamas ve tedavi s ras için önemlidir. Alveoler kreti
içeren anomaliler, kalm di kökleri, gömük di ler, di
ve kemikle ilgili patolojiler aç s ndan de.erlendirilmelidir. Ek olarak temporomandibular eklem gibi di.er
maksillofasiyal yap larda ki anomaliler de implant n
ba ar s n etkileyebilir. Örne.in, uygun olmayan
protetik ve konservatif di tedavileri nedeniyle olu an
kuvvet da. l m ndaki dengesizlikler, TME semptomlar n
artt rabilir. Temporomandibular eklemin maruz kald .
farkl seviyelerdeki kuvvetler; operatif manipülasyonlara, çi.neme fizyolojisinin de.i mesine ve dikey
boyutta veya maksillomandibular ili kilerde farkl l klara
neden olabilir.2
Radyografik Bilginin Transfer Edilmesi
( leti1im)
Görüntü analizleri ile elde edilen diagnostik bilgi
ve
tedavi
planlamas n n
transfer
edilmesi
gerekmektedir. E.er di hekimi orijinal görüntüleri
analiz etmi , implant n yeri konusunda hassas bir
karara varm ise bu bilgileri ameliyat yapacak hekime
ve/veya hastaya da aktarabilmelidir. Görüntüler ve
bunlardan elde edilmi bilgi, ileti im veya bilgi transferi
için kullan labilir.2 Bu bilgi, intraoperatif rehber
kullan lmad kça
cerrahi
bölgeye
tam
olarak
aktar lamaz.4

ifade edilmek istenen implant ta yacak ya da destek
olacak bölgedeki kemik miktar d r. Mevcut kemik
miktar n
belirleyen faktörler; kemik geni li.i,
uzunlu.u, yüksekli.i, kemi.in aç s ve kron/implant
oran d r.15
Mevcut kemik yüksekliDinin saptanmas:
Her
iki
çenede
potansiyel
implant
bölgesindeki di siz alveoler kretin tepe noktas ile vital
anatomik olu umlar (maksiler sinüs, mandibular kanal
gibi) aras ndaki mesafedir. Ba ar l bir endosteal
implant n uygulanmas için gerekli olan minimum
kemik yüksekli.i 10 mm olmal d r.3,15
Mevcut kemik geni1liDinin saptanmas:
Her iki çenede potansiyel implant bölgesindeki di siz alveoler kretin bukko-lingual kemik
duvarlar aras nda ölçülen kemik kal nl . d r. Yeterli
kemik yüksekli.inin sa.land . durumlarda ba ar l bir
implant uygulamas ve kemik dokusunun sa.l kl idamesi için primer faktör, kemik kal nl . d r. Uygulanacak
implant tiplerinde di siz alveoler kretin bukko-lingual
kemik duvarlar aras ndaki mesafe ölçülerek yeterli
kemik kal nl . durumu belirlenmelidir.3,16
Mevcut kemik uzunluDunun saptanmas:
Her iki çenede potansiyel implant bölgesindeki
di siz alveoler krete kom u di ler veya implantlar
aras nda mezio-distal yöndeki kemik mesafesidir.
Uygulanacak implant tipi için gerekli kemik uzunlu.u,
kemi.in geni li.i ve yüksekli.ine ba.l d r. Dar kretlerde
bu mesafe daha fazla iken daha geni kretlerde bu
mesafe daha azd r.3,16
Mevcut kemik aç:s:n:n saptanmas:
Her iki çenede potansiyel implant bölgesindeki
di siz alveoler kret ile okluzyon düzlemi aras ndaki
aç d r. ;deal artlarda okluzyon kuvvetleri ile belirlenir
ve mevcut di lerin uzun eksenine paraleldir. ;mplant
ile konulaca. yer aras ndaki ve implant ile köprü aya.
aras ndaki aç , kemi.in geni li.i ile belirlenir. Geni
di siz alveoler kretlerde di.er implant veya mevcut
di lere paralellik sa.lamak üzere uygulanacak aç daha
fazla iken, geni li.i daha az olan di siz alveoler
kretlerde bu aç daha azd r.3,16 Uygun olmayan
aç land rmalar okluzal kuvvetlerle uyum sa.layamaz ve
sa.l kl osteointegrasyon olmaz.15
Kron/implant oran:n:n tespiti
Mevcut kemik yüksekli.inin belirlenmesinde
önem ta yan bu oran n tespiti, uygulanacak protetik
restorasyonun görünü ünü ve kemi.e iletilecek
kuvvetlerin da. l m n etkilemektedir. Kron yüksekli.i;
26

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:17, Say : 2, Y l: 2007, Sayfa: 23-30

CAKUR, SÜMBÜLLÜ, HARORLI

Panoramik radyografiler üzerinde yo.unluk ölçümleri ancak radyografik densitometri kullan larak
gerçekle tirilebilir. Radyogramlar üzerinde yo.unluk
ölçümleri, filmlerin bir referans materyaliyle ekspozisyonu ve standart ko ullarda banyo edilmesi sonucunda
radyografik densitometre kullan larak yap labilir.21
Densitometrik analizlerde kemik ve referans objenin
yo.unluklar kar la t r larak k yaslan r.22
Radyogramlar üzerindeki densitometrik ölçümler filmlerin standardizasyonunu sa.lamada kar la lan zorluklardan dolay güvenilir olmayabilir.23 Optik
olarak de.erlendirilen kemik densitesi kortikal kemik
ile trabeküler kemik yo.unluklar toplam n n yans mas d r.24 Panoramik radyografiler kullan larak yap lan
de.erlendirmede ölçümler trabeküler kemik dokusunu
örten kortikal kemik tabakas üzerinden yap lmaktad r
ve yumu ak dokunun kortikal kemik tabakas üzerinde
olan yo.unluk etkisi önlenememektedir. Ayr ca çenelerde süngerimsi kemi.in miktar nda ki iler aras ve
bölgesel belirgin varyasyonlar n bulunmas , ayn bölgede yap lan densite ölçümlerini etkileyebilir.21 Panoramik
radyogramda olu an görüntülerin keskin olmayan
s n rlar , görüntüde olu an densitedeki geni de.i kenlik ve ghost imajlar , bu yöntemle yap lacak olan
ölçümlerin sonucunu etkileyebilir.21
Panoramik radyografi ile kemik yüksekli.i ölçülebilir, ancak panoramik radyografide uniform olmayan
magnifikasyon, geometrik distorsiyon ve imajlar n
süperpozisyonu bu ölçümlerin do.rulu.unu etkiler.19
Vertikal imajlardaki geometrik distorsiyon, kemik
yüksekli.inin normalden fazla ölçülmesine neden olur.
Fakat objenin mümkün oldu.u kadar vertikal boyuta
paralel yerle tirilmesi geometrik distorsiyonu azalt r ve
vertikal boyuta ait ölçümler daha do.ru ve güvenilir
olur.19 Sonuç olarak, kemik yüksekli.i panoramik
radyografilerde ortalama 1.25 (%25) magnifikasyon
göz önüne al narak veya magnifikasyonu belirleyen
panoramik radyografi ekspojürü boyunca potansiyal
implant bölgelerine yerle tirilen metal top çap
ölçülerek cerrahi i lemden önce yap labilir.16,19
;mplant planlamas nda hem panoramik hem de
periapikal radyografilerde konvansiyonel radyogram
kullan m ile her iki yönteme ait direkt dijital radyografi
aras nda fark olmad . ve bu tekniklerin en az ndan
e it diagnostik de.ere sahip oldu.u belirtilmi tir.25 Bu
nedenle kemik yüksekli.inin de.erlendirilmesinde
direkt dijital radyografiler de kullan labilir. Bununla
birlikte bu yöntemde daha az radyasyonun olmas ,
görüntülerin manipüle edilebilmesi, monitör üzerinde

RADYOLOJ K TEKN KLER
Farkl birçok say daki radyografik inceleme kemik dokusunu de.erlendirme imkân tan r. Kemi.i
de.erlendirmek için kullan labilecek diagnostik yöntemler aras nda konvansiyonel radyografiler, panoramik radyografiler, konvansiyonel ve bilgisayarl tomografiler yer al r.
Periapikal radyografiler
Bu radyografik teknik ile;17,18
•
Mevcut kemi.in yükseklik ve uzunlu.u
•
Maksiller sinüsün alveoler krete olan uzakl .
•
Mandibular kanal ve mental foramen
•
Kemik trabekülasyonu ve ince detaylar
•
Kemik yo.unlu.u
•
;mplant yüksekli.i de.erlendirilebilir.
Küçük bölgelerdeki kortikal ve spongioz kemik
ile mevcut kemi.in yüksekli.i ve uzunlu.undaki boyutla ilgili detayl bilgiler verir. Ancak, periapikal radyogramlar n ebatlar küçük oldu.undan, kullan lan alanlar
da s n rl olmaktad r. Dolay s yla geni anatomik yap lar
bu teknikle gözlenemez.17 Bunlar, tek di implantlar n
tedavi planlamas nda endikedirler fakat daha geni
di siz bölgelerde küçük olan ebatlar nedeniyle s n rl
kullan ma sahiptirler.
Periapikal radyografilerde radyogram n do.ru
yerle tirilmesi a.z n di siz bölgelerinde daha zordur.
Mandibulada a. z taban ve dil, maksillada s . damak
kubbesi uygun pozisyonland rmay daha da zorla t rabilir. Bu zorla t r c anatomik durumlar görüntünün
önemli bir ekilde k salmas na sebep olabilir. Sonuç
olarak kemik yüksekli.inin periapikal radyograflarla de.erlendirilmesi, s kl kla hatal sonuçlara yol açabilmektedir.19 Fakat yine de paralel tekni.in kullan lmas
ve modifiye edilmesiyle ölçümler güvenilir sonuçlar
verebilir.20
Panoramik radyografiler
Bu radyografik teknik ile;17,18
•
Mevcut kemi.in yükseklik ve uzunlu.u
•
Maksiller sinüsün, mandibular kanal n, mental
foramenin, nazal fossan n, insiziv kanal n ve
di.er önemli anatomik olu umlar n alveoler
krete olan uzakl .
•
Kemik trabekülasyonu
•
Kemik yo.unlu.u
•
;mplant yüksekli.i
•
Çenelere ve mevcut kemi.e ait internal
anatominin tan mlanmas
•
Mevcut kemikteki patolojik olu umlar n varl .
de.erlendirilebilir.
27
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ölçüm yap labilmesi, film banyosunun olmamas ve çok
say da kopyaya imkân tan mas avantajlar d r.26
Okluzal Radyografi
Bu radyografik teknik ile;19
•
Her iki çenede alveoler kretin bukko-lingual
veya bukko-palatinal geni li.i
•
Kemik yap s n n konturlar
•
Mandibular kanal n bukko-lingual konumu
•
Mevcut kemikteki patolojik olu umlar n varl .
de.erlendirilebilir.
Okluzal radyografiler implant uygulamas nda
s n rl kullan m alan na sahiptirler. Özellikle posterior
bölgedeki kemi.in yap s ve eklini göstermede okluzal
radyogram n yetersiz kald . belirtilmi tir.26
Lateral sefalografi
Bu radyografik teknik ile;19
•
Orta çizgide ön bölgedeki mevcut kemik aç s ve
kemik yüksekli.i ölçümleri yap labilir.
Lateral sefalografi implant bölgelerinin seçiminde s n rl kullan ma sahiptir. Bu yöntem minumum
distorsiyon ve kolayca hesaplanabilen magnifikasyon
oran na sahiptir.18 Lateral sefalografi, her iki çenenin
midsagital bölgesinin bir tomogram veya kesiti olarak
kullan labilir. Yaln z, bu özellik, ön bölge ile s n rl d r.18,19 Orta çizgide kemik aç s ve kemik yükseklik
ölçümleri %6 ile %15 oran ndaki bir magnifikasyon ile
yap labilir ve panoramik radyografiden daha do.ru bir
sunum sa.lar.19
Tomografiler;
Tomografiler; konvansiyonel (linear) veya
bilgisayarl olmak üzere iki çe ittir.

Son y llarda, panoramik cihazlar n baz lar nda
geli tirilen transversal slicing sistem (tomografik kesit
program ) her iki çenede istenilen herhangi bir bölgeden tomografik kesit alma imkân n tan m t r. Bu
teknikle elde edilen kesitlerde ölçümlerin ikinci bir
boyutta
(bukko-lingual)
yap lmas
sonuçlar n
do.rulu.unu art r. 16
Bilgisayarl: tomografi
Bu radyografik teknik ile; 3,19,26
• Alveoler kretin konkaviteleri
• Kortikal ve spongiöz kemik kal nl .
• Nasal kavitenin lateralindeki kemi.in geni li.i
• ;nsizal kanal n geni li.i ve pozisyonu
• Maksiller sinüsün geni li.i ve sinüsün alt nda
kalan kemi.in kalitesi
• E.er varsa sinüs içindeki s v lar n düzeyi
• Kemik yo.unlu.u
• Mevcut kemik geni li.i, aç s , yüksek ve
uzunlu.u
• ;mplant yüksekli.i
• Çenelere ve mevcut kemi.e ait internal
anatominin tan mlanmas
• Maksiller sinüsün s n rlar
• Yumu ak dokunun kal nl .
• Mevcut kemikteki patolojik olu umlar n varl .
de.erlendirilebilir.
Bilgisayarl tomografi vücudun istenilen bir
bölgesinin kesitler eklinde görüntüsünün olu turulmas d r. Bilgisayarl tomografi ile de.i ik düzlemlerden
al nan de.i ik kesitler arac l . yla anatomik olu umlar
veya patolojileri farkl yönlerden görüntülemek,
dolay s ile yorumlamak mümkündür. Bu özellikleriyle
bilgisayarl tomografi kemik hacmi ve yüksekli.inin
de.erlendirilmesine imkan tan r. Al nan görüntülerde
doku ve organlar n imaj birbiri üzerine süperpoze
olmaz. Doku yo.unluk farkl l klar daha belirgindir,
kontrast ve geometrik rezolüsyon artm t r.3,19,26
Bilgisayarl tomografi dental implant planlamas nda en
do.ru görüntüleme tekni.i olarak kabul edilir ve üç
boyutlu de.erlendirme imkan tan r.29
Magnetik rezonans görüntüleme
Bu radyografik teknik ile; 6
•
Kortikal kemik ve mukoza/mukoperiosteum
aras ndaki eksternal yüzey
•
Yumu ak dokular
•
Alveoler kret üzerindeki mukozan n biçimi ve
kal nl .
•
Kortikal
ve
spongiöz
kemik
kal nl .
de.erlendirilebilir.

Konvansiyonel tomografi
Bu radyografik teknik ile; 27
• Kemi.in medio-lateral yöndeki kal nl .
• Maksiller sinüsün s n rlar
• Mandibular kanal n medio-lateral pozisyonu
• Mevcut kemik aç s
• Kortikal
ve
spongiöz
kemik
kal nl .
de.erlendirilebilir.
Konvansiyonel tomografi, belirlenmi bir düzlem
üzerinde herhangi bir vücut yap s n n tek bir dilimini
gösteren radyografi tekni.idir.28 Bu yöntemle al nan
radyografilerde 3. boyut gözlenmekle beraber sadece
seçilen düzlem üzerindeki doku dilimi net olarak
görülmekte, bu düzlemin üstünde ya da alt nda kalan
doku tabakalar bulan k gözlenmektedir. Bu teknikle
al nan görüntülerde magnifikasyonun düzeltilmesinden
sonra güvenli ölçümler yap labilir.19
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Magnetik
rezonans
görüntülemenin
yap s ndan
kaynakl
rezolüsyonunun
karma k
anatominin yorumlamas n güçle tirmesi, kemik ve
kalsifikasyonlar n gözlenememesi, seri halinde enine
kesitlerin al namamas gibi dezavantajlar ndan dolay
implant planlamas nda kullan l olmad . bildirilmi tir.6
RADYOLOJ K TEKN K SEÇ M
Radyografiler, net bir diagnostik bilgiyi en az
doz ile sa.layaca. durumlarda al nmal d r. Bundan
dolay , bu tür inceleme s kl . her bir hastan n ki isel
durumuna göre de.i iklik arz eder. Görüntüleme
tekni.inin seçiminde; anatomik veya topografik
durumlar n tan mlanmas gibi klinik gereksinim,
görüntünün kolay bir ekilde elde edilmesi, elde edilen
görüntüden umulan bilginin sa.lanmas , hastan n
maruz kald . biyolojik risk (özellikle genç hastalar için)
ve mali durum dikkate al nmal d r.7
Radyolojik teknik seçimi implant uygulanmas
dü ünülen bölgelere göre yap lmal d r.4 Tek di implant
bölgeleri, di siz maksilla ve mandibula, parsiyel di siz
maksilla ve mandibula gibi potansiyel implant bölgeleri
için standart radyografik incelemeler (intraoral,
panoramik, sefalometrik radyografi) ve ayr nt l klinik
bir inceleme tedavi planlamas için yeterli bilgiyi
sa.layabilir ve ek bir görüntüleme gerekmeyebilir.4
;mplant bölgesinin vital anatomik yap larla yak n
ili kili oldu.u durumlarda, a r rezorbe kret varl . nda,
alveoler kretin eklinin tespitinin zor oldu.u durumlarda, defektif bölgeler ve anatomik anomali gibi özel
durumlarda daha do.ru tedavi planlamas için kesitsel
görüntüleme teknikleri (tomografi) faydal olabilir.4
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