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ABSTRACT

Osseointegrasyonun sa,lanmas nda cerrahi
teknik, implant materyali ve implant dizayn n n yan
s ra, yüzey özelliklerinin de önemli oldu,u bilinmektedir. Ara t rmalar implant yüzey özelliklerinin kemi,in
iyile me cevab üzerinde rol oynad , n göstermektedir.
Yüzey haz rlama yöntemleri aras nda, fiziksel-kimyasal
yöntemlere k yasla morfolojik yöntemlerin daha belirgin etkileri görülmü tür. Pürüzlü yüzeylerin bu cevab
olumlu olarak etkiledi,i ortaya konmu tur. Pürüzlü
yüzey elde etmek için kullan lan yöntemler aras nda
asitleme/kumlama ile hidroksiapatit kaplama teknikleri
di,erlerine göre kemik cevab aç s ndan daha ba ar l
sonuçlar göstermektedir. Bu çal man n amac
kullan lan implant sistemlerinin yüzey özelliklerini
tan tmakt r.
Anahtar sözcükler: 9mplant, yüzey özellikleri,
TPS kaplama, asitleme/kumlama, HA kaplama, okside
edilmi yüzey, TiO2 grid blasted yüzey

Achievement of osseointegration as well as
related to the surgical method, implant material and
design, depend on also surface properties. Studies
have shown the effects of surface characteristics on
bony response. Morphologic methods are considered
to be more effective in comparison with the physicchemical methods. Polished surfaces have poor
retention in bone tissue. In contrast porous surfaces
affect positively bony response and have better
anchorage. Acid-etching/blasting and HA-coatings
regarding bone incorporation gives best results the
other surface preparation techniques. This article is
purpose that the surface properties of the implant
systems are shown.
Key Words: Implant, surface properties,
TPS coating, acid-etching / sandblasting, Ha coating,
electro-polished surface, TiO2 grid blasted surface

Arkeolojik bulgular implant tarihinin eski M s r
ve Güney Amerika uygarl klar na kadar uzand , n göstermektedir. Oral implantolojideki büyük at l m ,
9sveç’te Lund Üniversitesinin Vital Mikroskopi Laboratuvar nda bir ortopedik cerrah olan Dr. Ingvar
Branemark ba kanl , ndaki 9sveçli ara t rma gurubu
gerçekle tirmi tir1,2. O günden bu güne implantlar n
hem dizaynlar nda hem de yüzey özelliklerinde pek çok
de,i iklik yap lm t r.
Osseointegrasyon kavram Branemark ve ark.3
taraf ndan “canl kemik dokusu ile yükleme alt ndaki
implant yüzeyi aras nda fibröz doku olmaks z n direkt
yap sal ve i levsel ba,lant ” olarak tan mlanm t r.
Osseointegrasyonun sa,lanmas nda implant yerle tirilecek kemi,in niteli,i, implant materyalinin doku
uyumlulu,u ve dizayn , cerrahi teknik ve yük iletiminin

yan s ra, yüzey özelliklerinin de önemli bir i levi
oldu,u dü ünülmektedir. Çünkü, kullan lan implant n
yüzey özelliklerine göre kemik dokusunun cevab farkl
olmaktad r4. 9deal implant biyomateryalinin kemik
iyile me mekanizmas n engellemeyecek bir yüzeye
sahip olmas gerekmektedir. Operasyon s ras nda
implant yuvas n n haz rland , kemik çevresinde bir
miktar alan n nekroze olmas kaç n lmazd r. Nekrotik
alan n geni li,i cerrahi i lem s ras nda aç ,a ç kan s ya
ba,l oldu,u gibi5, kemik içerisinde bölgeden bölgeye
farkl l k gösteren anatomik faktörlere de ba,l d r.
9mplant yüzeyinin kemik kalite ve kantitesine ve
anatomik bölgeye bak lmaks z n iyile meyi art r c
etkisinin olmas gerekti,i belirtilmektedir4.
Bu çal man n amac , dental implantlar ,
yüzey özellikleri, yüzey haz rlama yöntemleri ve kemik
dokusunun bu yüzeylere verdi,i iyile me cevab
aç s ndan de,erlendirmektir.
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tabakaya ait daha detayl bilgiler edinebilmek için
inceleme teknolojilerinin geli mesi gerekmektedir.
* Morfolojik Yöntemler
Biyomateryal yüzeyinde yap lan pürüzlülük ve
morfolojik de,i ikliklerin doku ve hücrelerin implanta
olan cevab nda etkili olabilecekleri dü ünülmektedir.
Pürüzlü kaplamalar ba lang çta mekanik stabiliteyi
art rmaya yönelik olarak planlanm lard r. Hayvan
deneyleri, pürüzlü yüzeyler ile cilal olanlar n rotasyon
testi ile denenmelerinde pürüzlü olanlar n daha yüksek
tork
de,erlerine
dirençli
oldu,unu
ortaya
koymu tur13,14. Fakat yine bu deneylerde pürüzlü
alanlar n çok az bir bölümünün kemikle doldu,u da
ortaya ç km t r. Mustafa ve ark.15 taraf ndan yap lan
bir çal mada, cilal
yüzeylerin kemi,e olan
tutunmas n n daha az oldu,u gösterilmi tir. Uzun
dönem dökümantasyona sahip oldu,u ve ba ar
oranlar çe itli aç lardan ele al nd , için oldukça
güvenli olan cilal yüzeyin kullan m nda srarc olan
Branemark implantlar da 2000 y l nda pürüzlü yüzeyi
olan implantlar n piyasaya sürmü tür.

9mplant yüzeyleri iki farkl
yöntemle
haz rlanmaktad r:
1. Fiziksel-Kimyasal Yöntemler
2. Morfololik Yöntemler
* Fiziksel-Kimyasal Yöntemler
Yüzey enerjisini de,i tirmek, yüzey pasifizasyonu, yüzey kompozisyonu üzerindeki de,i iklikler
fizyokimyasal yöntemlerdir5.
Titanyum plakalar x- n destekli fotoelektron spektroskopisi (XPS) ile incelendi,inde yüzey kompozisyonunun blok titanyumdan farkl olarak karbon kirlili,i
içerdi,i saptanm t r6. Titanyum diskler üzerinde
olu an oksit tabakan n kal nl , ve içeri,i XPS ile
incelendi,inde, TiO2’in ortama hakim oksit tipi oldu,u
gösterilmi tir7. Kullan lmam
implantlarda da XPS
bulgular na göre yüzeyde karbon saptanm t r. Bu
durum implantlar n hava ile temas na ba,lanmaktad r8.
Sonuçta, kullan lan tüm titanyum implantlar hava ile
temasa geçtikleri anda oksitlenerek TiO2 ile kaplanmakta ve karbon kirlili,ine maruz kalmaktad rlar.
9mplant yüzeyindeki kontaminasyonu engellemenin en etkili yöntemlerinden birisi Glow-Discharge
(GD) tekni,idir9. GD, serbest yüzey enerjisini art rmak
ve doku adezyonunu geli tirmek için kullan lm t r. Bu
teknikte temel olarak vakumlu bir bas nç odas nda
radyofrekans jeneratörü arac l , yla belirli bir gaz n
plazma haline getirilmesi sa,lan r. Plazma halindeki
gazlar atomlar na ve iyonize moleküllere ayr arak
geli mi bir enerji kayna, haline gelirler. Plazman n
önemli bir özelli,i, dü ük enerji seviyelerine inen
elektriklenmi moleküllerin gözle görülebilir bir ak m
yaratmas d r. Plazma iyon ve elektronlar n n bas nç
odas nda s k mas sonucunda, oda içerisinde bulunan
nesneler üzerine bir püskürme sa,layarak, inorganik
nesneler üzerindeki her türlü organik yüzey kirlili,ini
temizler, yüzeyi steril hale getirir, yüzey enerjisini
art rarak slanabilirli,ini geli tirir ve organik maddelere
adezyon kabiliyetini art r r9-12. Saf Ti ve Ti-6Al-4V
ala m implantlar n orijinal paketlenmi ve GD ile steril
edilmi hallerini 2 ve 12 hafta serum fizyolojikte
bekleterek korozyon ürünlerinin incelendi,i çal mada,
GD ile haz rlanan implantlarda istatistiksel olarak
anlaml ekilde dü ük korozyon ürünleri saptanm t r10.
Günümüzde cilal saf titanyum implantlar n
kemik dokusu ile olan ili kisi incelendi,inde, kullan lan
yöntemlerdeki yetersizlikler nedeniyle, implant-kemik
hücreleri arayüzünde glikoproteinlerden olu an bir
amorf tabakan n varl , kabul edilmekle birlikte, bu

*
*
*
*
*
*
*
*
*

9mplant yüzeyleri 6 grupta de,erlendirilebilir:
Titanyum plazma sprey kapl yüzeyler (TPS)
Kumlanm ve asitlenmi yüzeyler
Sandblasted (kumlanm ) yüzeyler
Acid-etched (asitlenmi ) yüzeyler
SLA - Sand-blasted, Largegrit, Acid-etched yüzeyler
Hidroksiapatit kapl yüzeyler
TiO2 grit-blasted yüzeyler
Electro-polished (okside edilmi ) yüzeyler
Makinayla haz rlanm (machined) yüzeyler

*Titanyum Plazma Sprey Kapl7 Yüzeyler
TPS 1974’ten itibaren, implantlar n yüzey
alanlar n , dolay s yla kemi,e tutunmas n artt rmak için
kullan lmaya ba lanm t r16. Bu teknikte, 40 Om
büyüklükte titanyum partikülleri plazma alevi ile s t l p,
yüksek s ve h zla titanyum yüzeye püskürtülerek
pürüzlü kaplama elde edilir16. TPS kapl ITI-Bonefit
implantlar n n plasma-sprey tabakas n n 20-30 Om
kal nl k ve 15 Om pürüzlülükte oldu,u bildirilmi tir17.
Leize ve ark.17, çe itli sebeplerle sökülen TPS
kapl
implantlar
elektron
mikroskobu
ile
incelediklerinde kemik ile kimyasal bir ba,lant
kuruldu,unu, pürüzlü yüzey içine do,ru kalsiyum
fosfat kristallerinin büyüdü,ünü gözlemlemi lerdir. Bu
çal mada pürüzlü titanyum yüzeye çok yak n, çaplar
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-SLActive Yüzey mplantlar
SLA implant yüzeyine hidrofilik özellik
kazand r lm t r. Yerle tirilene kadar salin solüsyonu
içeren özel ambalaj nda saklanmas gerekir. 9mplant
yüzeyi, hidrofilik özelli,i sayesinde, doku içerisine
yerle tirilince, kan üzerindeki mikroporlara çeker22.
2005 y l nda piyasaya sunulmu tur.
-Osseotite mplantlar
9mplant yüzeyleri, iki kez asitle pürüzlendirme
i lemine tabi tutulmu tur. Hidroklorik ve sülfürik asit
kullan l r. 9mplant n üst k sm makinayla haz rlanm
yüzey olarak b rak l r. Bunda amaç peri-implantitis
riskini azaltmakt r. Osseotite implantlar minimal
pürüzlüdür. Osseotite dual-asit-etch yüzeylerde en
uzun takipli çal ma 6 y ll kt r23 ve ba ar oranlar %
95-99 olarak saptanm t r. 9mmediat yüklemede de %
97-99 civar nda ba ar bulunmu tur24. Osseotite
implantlarla, makine yüzeyli implantlar n k yasland ,
bir çal mada 3 y ll k bir takipte ba ar oran Osseotite
için % 95 iken, di,er düz yüzey implantlarda % 86.7
bulunmu tur25.
-Frialit 2 mplantlar
Bu implantlar Deep Profile Surface (DPS), TPS
ve Cell Plus olarak farkl yüzeylerde tasarlanm t r.
Frialit 2 9mplant yüzeyleri kumlanm
ve asitle
pürüzlendirilmi tir, bu nedenle SLA yüzeylere
benzerler. Gomez Roman ve ark.26 taraf ndan 696
Frialit 2 tek implantla yap lan 5 y ll k bir çal mada
ba ar oran % 96’d r. Ayn ara t rmac lar, yapt klar bir
ba ka çal mada hemen çekim sonras 124 implant
uygulam
ve 6 y ll k takipte % 97 ba ar elde
etmi lerdir27. Krennmair ve ark.28n n 146 Frialit 2 tek
implantla yapt , 3 y ll k bir çal ma, % 97 ba ar oran
göstermi tir28. Bir di,er çal mada Wheeler ve
arkada lar 29 802 implant uygulam
ve 1-3 y ll k
takipte % 96 ba ar elde etmi lerdir. Kemik greftleri ile
yap lan bir çal mada 2 ve 3 y ll k takiplerde % 94.8
ba ar görülmü tür30.
Cell Plus yüzeylerde yüksek s da asit etched
ve grit blasted yap lm t r, orta derece pürüzlü
yüzeylerdir, 2.75 µm yüzey pürüzlülü,üne sahiptir.
Asitleme/kumlama tekni,iyle elde edilen
yüzeyler, pürüzlü yüzeyler aras nda en çok ilgi çeken
tip olup bu yüzeylerin ara t r lmas na devam
edilmektedir.

5-50 nm aras nda de,i en titanyum parçac klar n
varl , gösterilmi tir.
*Asitleme-Kumlama
ile
Pürüzlendirilmi8
Yüzeyler
TPS kaplamalara alternatif olarak, daha iyi bir
yüzey elde etme çabalar sonucunda, metal kronlarda
retansiyonu art rmak için uygulanan18 asitlemekumlama tekni,i ile titanyum implantlar n pürüzlendirilmesine ba lanm t r. Asitleme-kumlama tekni,i ile
ilk olarak 1986 y l nda New Ledermann Screw, daha
sonralar 1989’da Frialit-2, 1998’de SLA ve Osteotite
piyasaya sürülmü tür.
Klokkevold ve ark.19, tav an femurlar na
yerle tirdikleri cilal Ti ve HCl/H2SO4 ile asitlenerek
pürüzlendirilmi (Osteotite) 3.25x4 mm’lik implantlar ,
iki ayl k iyile me dönemi sonunda tork testine tabi
tutarak Osteotite implantlarda 20.5 Ncm, cilal Ti
implantlarda 4.95 Ncmde,erlerini bulmu lar ve pürüzlü
yüzey için 4 kat daha fazla olan tork direncinin
istatistiksel olarak anlaml oldu,unu ortaya koyarak,
pürüzlü yüzeylerin kemi,e ba,lanmay art rd , n
belirtmi lerdir.
-Sandblasted Large Grid Acid-Etched (SLA)
mplantlar
SLA implant yüzeyleri, kumlanm ve asitlenmi titanyum yüzeyleri olarak 1997’de Straumann
taraf ndan piyasaya sürülmü tür20. SLA yüzey,
kaplama bir yüzey de,ildir. Büyük kum tanelerinin
implant üzerine püskürtülmesi ile makro pürüzlülük
olu turulur. Asitin yüzeye uygulanmas ile 2-4 µm
mikro çukurcuklar elde edilir. SLA implant yüzeyleri
orta derece pürüzlü yüzeylerdir. Pürüzlülük derecesi
implant yüzeyi boyunca ayn d r. Martin ve ark.20
osteoblast benzeri hücrelerde alkalen fosfataz
aktivitesinin TPS yüzeylere göre SLA yüzeylerde daha
fazla oldu,unu göstermi lerdir. Li ve ark.21, SLA
yüzeylerle, asit uygulanm
torna yüzeylerin biyomekanik olarak osseointegrasyonunu k yaslam lar ve
SLA yüzeylerin tork direncini daha yüksek bulmu lard r. Buser ve ark.22, farkl implant yüzeylerinde
kemik-implant temas n histolojik olarak incelemi ler ve
Electropolished, Medium-grid kumlanm -asitlenmi ,
TPS, Large-grid kumlanm , HA kaplama, SLA yüzeyler
k yasland , nda, HA kapl yüzeylerden sonra en çok
kemik-implant temas n n SLA yüzeylerde oldu,unu
bulmu lard r22.

*Hidroksiapatit (HA) Kaplama
Seramiklerin doku dostu olma özelli,i
metallerden daha yüksek, ancak biyomekanik
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-Kalsiyum Fosfat Kapl7 mplantlar
Kalsiyum
fosfat
biyomateryali
kemik
mineraline benzerdir. Yüzeylerinde kemik apatitine
benzer mineral veya karbonat hidroksiapatit kapl d r.
Biyoaktiftir. Hücresel fonksiyonu tetikler, güçlü bir
kemik-kalsiyum
fosfat
ba,lant s
olu tururlar.
Günümüzde kalsiyum fosfatlar n biyoaktif kapasitesi
kabul edilmektedir, fakat mekanizmas tam olarak
bilinmemektedir. Dü ünülen hipotez, arada olu an
karbonat apatit tabakas n n biyoseramik materyalin
iyon çözünürlü,ünden kaynakland , d r. Di,er bir
görü ise yüksek kalsiyum, fosfat konsantrasyonlar n
ve büyüme faktörlerine yüksek afinitesini etken olarak
gösterir37.
-Florlu mplantlar
Titanyuma
flor
uygulamas
Ellingten
38
taraf ndan yap lm t r . Albrektsson ve Wennerberg37,
düz yüzeyli titanyum implantlar , kumlanm
orta
derece pürüzlü florlanm
ve florlanmam
yüzey
implantlarla kar la t rm , tork de,erleri kumlanm
implantlarda belirgin bir
ekilde daha güçlü
bulunmu tur. Bununla beraber, florlanm
ve
kumlanm implantlarda sadece kumlanm implantlara
göre daha yüksek tork de,eri gösterilmi tir ki bu da
florlanm titanyum implantlar n biyoaktif reaksiyonu
indükledi,ini kan tlar.
9mplant yüzeyinin biyoaktivitesine ili kin çe itli
bulgular vard r37:
1. Bu teoriye göre yüksek güçlü transelektron
mikrografisinde dokular biyomateryal yüzeyine
do,ru ilerlemektedir. Aradaki mesafe çok küçük
oldu,u için biyokimyasal ba,lanma mümkün
görülmektedir.
2. Bir implant ç kar ld , nda veya çekme testi
uyguland , nda k r lma ara yüzeyde de,il, kemik
dokusunda olur. Bu önemlidir çünkü iyonik
ba,lanman n çok k sa mesafelerde, nanometrik
düzeyde gerçekle ti,ini gösterir ki osseointegre
implantlarda hareket mikrometre düzeyinde
gerçekle ir. E,er bu hareketler kemik-implant ara
yüzeyinde olu sayd o zaman k r k da kemik
dokuda de,il bu yüzeyde olu urdu. Bu da iyonik
ba,lanmay destekler. Yine de ç kar lan implant
yüzeyinde
kemik
dokusunun
bulunmas
biyoaktivitenin kesin kan t de,ildir. Çünkü bu
implant yüzey düzensizliklerine kilitlenmenin bir
sonucu olarak da geli mi olabilir.

özellikleri daha dü üktür. Bu nedenle seramikler tek
ba lar na dental implant olarak kullan ld klar nda okluzal yükler alt nda k r lma problemleri ile kar la lm t r.
Kalsiyum fosfat yüzey kaplamalar kemi,in mineral
matriksine benzemelerinden dolay uygulanm
ve
geni olarak ara t r lm t r5. Hidroksiapatit kaplaman n
implant yüzeyine kemik büyümesini artt raca, gösterilmi tir31. Hidroksiapatitin osteokondüktif etkisinden
yararlanarak, kemik kalitesi dü ük olan Tip 3 ve 4
kemiklerde implant ankraj n n art r laca, dü ünülmektedir.
Farkl HA kaplama teknikleri vard r; dald rarak
kaplama-sinterleme,
elektroforetik
depozisyon,
dald rma- kaplama, s cak izostatik bask lama, iyon- k
demeti püskürtme, plazma sprey, elektro-m knat s
püskürtme32. Bu metodlarla birkaç mikron ile milimetre
aras nda de,i en kal nl klarda kaplama sat hlar elde
edilebilir. Tüm metodlarda kaplaman n metale
tutunmas , kaplama yap s n n bütünlü,ünün korunmas
gibi temel sorunlar vard r. Plazma- sprey ve
püskürtme-kaplaman n en yayg n yöntemler oldu,u
belirtilmektedir33.
Gottlander ve ark.34, 4 ve 24 haftal k dönemlerde cilal titanyum Branemark implantlar ve bunlar n
HA kapl versiyonlar n tav an tibia ve femurlar nda
test etmi ler, histolojik incelemede her iki implant tipi
etraf nda da dev hücrelere ve makrofajlara rastlam lard r. Histomorfometri her iki iyile me periodunda
da HA kapl implantlarda daha fazla kemik temas
göstermi tir. Buna kar n, kemik alan ölçümlerinde 6.
aydan sonra cilal implant yivlerinde daha fazla kemik
yüzdesi saptanm t r. Uzun dönemde HA kapl
implantlardaki kemik alan n n azalmas makrofajlardan
kaynaklanan rezorbsiyona ba,lanabilir.
Vercaigne ve ark.35, TPS ve TPS/HA kapl
implantlar keçilerde histolojik ve morfometrik olarak
k yaslad klar çal mada, hidroksiapatitin kimyasal
etkisinin kemik büyümesini art rd , , yüzey pürüzlülü,ü
etkisinin ise daha az oldu,unu ileri sürmü lerdir.
HA kaplamalara ait olumlu k sa dönem
sonuçlar bulunmas na ra,men, kaplamada soyulmalar,
erimeler ve çözülmeler oldu,u gösterilmi tir36. Bu
komplikasyonlar HA kaplamalar ile ilgili ayd nlat lmas
gereken konular olarak durmaktad r. HA kaplamalar
de,erlendirmenin bir di,er güçlü,ü, piyasada de,i ik
tekniklerle üretilmi HA kaplama implantlar n bulunmas ve bunlar n içeriklerinin farkl l k göstermesidir.
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implantlar ise Tioblast yüzeyin flor ile modifiye edilmi
eklidir. Fixture Microthread-Osseospeed implantlar,
titanyum kumlama tekni,iyle pürüzlendirildikten sonra
seyreltilmi
hidroflorik
aside
tabi
tutularak
olu turulmu bir yüzey yap s na sahiptir. Tioblast
yüzeyle osseospeed yüzey k yasland , nda, hücre
kültür deneylerinde flor modifikasyonu yap lm
yüzeyde osteoblast olu um miktar n n ve h z n n önemli
ölçüde daha fazla oldu,u, 14 gün sonra 3 kat daha
fazla kemik sialoproteini olu tu,u saptanm t r. Ayr ca
kemik-implant kontak miktar nda da belirgin art
bulunmu tur42. Conical seal dizayn özelli,ine sahiptir.
9mplant ve abutment aras nda konik birle im vard r.
Bu durum abutment yerle imini kolayla t r r ve kuvvetli
stabil bir implant-abutment ba,lant s sa,lar. Konikal
ba,lant e,ilme ve bükülme streslerine kar direncini
art r r ve kemik rezorbsiyonunu azalt r. Konik implant
abutment birle imi marjinal kemik seviyesinde
konumlanm t r. Kemik birle iminin, marjinal kemik
seviyesinin 2 mm koronalinde lokalize oldu,u
durumlarda aksiyel kuvvetlerin bu bölgelerde çok daha
yüksek stres olu turdu,u gösterilmi tir42.
Rasmusson ve ark.43 yapt klar bir çal mada
Branemark (machined yüzey), Astra Tech ST (Ti grit
blasted yüzey), Astra Tech Microthread (Ti grit blasted
yüzey) implantlar kullan lm ve B9C miktarlar na bak ld , nda en yüksek yüzdenin Astra Tech Microthread
implantta, özellikle de boyun bölgesinde oldu,u gösterilmi tir. Cooper ve arkada lar n n44 yapt , bir çal mada TPS, Machined, Tioblast yüzeylerde mineralizasyon ve kalsiyum fosfat düzeyleri ölçüldü,ünde TPS
yüzeylerde, Tioblast yüzeylere göre çok dü ük oldu,u
gösterilmi tir.

3.

Kimyasal bir kan t ise kalsiyum fosfat seramik
implant yüzeyinde karbonat apatit tabakas na
rastlanmas d r.
4. Yüzeyleri modifiye edilmi implantlarda daha
güçlü bir kemik ba,lant s olmas da önemli bir
bulgudur.
-BioHorizons mplantlar
Ti ala m (Ti-6Al-4V) kullan lm t r. 9ki tip
yüzey mevcuttur. Biri HA kapl yüzey, di,eri de RBT
(Resorbable Blast Texturing) yüzeydir. Bu yüzey,
titanyum üzerine kalsiyum fosfat ile kumlama yap larak
elde edilir. Piattelli ve ark.39 yapt klar bir çal mada
makinayla haz rlanm
yüzeyler ile HA ve RBM
kullan larak pürüzlendirilmi Ti yüzeylerde osteoblast
adhezyonunu ve osteoid matriks formasyonunu incelemi lerdir. RBM implantlarda daha fazla osteoblast ve
osteoid matriks formasyonu saptam lard r. Novaes ve
ark.40 makinayla haz rlanm , TPS, HA kapl yüzeylerle
SBM (Soluable Blasting Material) ile kumlanm
yüzeylerde kemik temas yüzdesini ölçmü ler ve % BIC
(bone-to-implant contact) de,erini SBM ile kumlanm
yüzeylerde en yüksek bulmu lard r. Bunu HA ve TPS
yüzeyler izlemi , en dü ük de,erin ise makinayla
haz rlanm yüzeyde oldu,unu göstermi lerdir.
-SwissPlus mplantlar
Orta derece pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Saf Ti
yüzey HA partikülleri ile kumlanarak pürüzlendirilmi tir.
*Electro-polished (okside edilmi8) yüzeyler
-Ti Un7te mplantlar
Ti Un te implantlarda yüzey anodize edilmi tir.
Titanyuma elektrotlarla galvanostatik modda elektrokimyasal anodik oksidasyon yap lm t r. Böylece yüzey
pöröz hale gelir, mikro çukurlar olu ur. Fosforik asitin
baz tipleri elektrolit olarak kullan ld , için implant
yüzeyi fosfor iyonlar içerir ki bu bioaktiviteyi azalt c
etki yapar. 9mplant yüzeyinde 2 farkl yüzey kombine
kullan lm t r. 9mplant yüzeyi boyunca oksit tabakas
kal nl , de,i ir, üst bölgelerde minimal pürüzlülük
(0.5-1 µm) ve ince bir oksit tabaka bulunurken, apikal
bölgede oksit tabaka (10 µm den fazla) ve sertlik (2
µm den fazla) art r lm t r41. 2001 y l nda klinik olarak
uygulanmaya ba lanm t r.

SONUÇ
Ara t rmalar implant yüzey özelliklerinin kemi,in iyile me cevab üzerinde rol oynad , n göstermektedir. Yüzey haz rlama yöntemleri aras nda fizikselkimyasal metotlardan çok, morfolojik yöntemlerin daha
belirgin etkileri görülmü tür. Pürüzlü yüzeylerin bu
cevab olumlu olarak etkiledi,i ortaya konmu tur.
Pürüzlü yüzey elde etmek için kullan lan yöntemler
aras nda asitleme/kumlama ile hidroksiapatit kaplama
teknikleri di,erlerine göre daha ba ar l sonuçlar
göstermektedirler.

*TiO2 Grit-Blasted Yüzeyler
-Tioblast ve Osseospeed mplantlar
Tioblast
implantlarda
optimal
yüzey
pürüzlülü,ü,
implant
yüzeyine
titanyumdioksit
püskürtülmesiyle
elde
edilmi tir.
Osseospeed
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