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ABSTRACT

ÖZET

It’s obvious that, dentists will have to treat
increasing number of old patients because of the
increasing elderly population. The normal age-related
changes at the masticatory apparatus are attrition of
the teeth, loss of elasticity of the mucosa, reduction in
the bulk and control of the masticatory muscles,
arthritis in the temporomandibular joints, moderate
reduction of taste perception and resting salivary flow
rate, and periodontal attachment and tooth loss.In
general, the use of dental implants has become a
treatment process for replacing missing tooth. As part
of the treatment plan for aging population, general
dentists should consider this treatment modality in
their practices.
Key words: Elderly, Geriatric, Implant

Artan yaşlı popülasyonu ile beraber, şüphesiz ki
diş hekimleri daha fazla yaşlı hasta tedavi etmek
durumunda kalacaklardır. Çiğneme sisteminde normal
yaşlanma değişiklikleri dişlerde atrisyon, mukozada
elastikiyet kaybı, çiğneme kaslarının hacminde azalma,
temporomandibular eklemde artrit, tat duyusunda ve
tükürük akışında azalma, periodontal bağlarda ve
dişlerdeki kayıplar olarak özetlenebilir. Genel olarak,
diş kayıplarının yerine konulmasında dental implant
uygulamaları tedavi prosedürü olarak kullanılmaktadır.
Diş hekimleri, yaşlı bireylerde tedaviyi planlarken bu
tedavi yöntemini göz önünde bulundurmalıdırlar.
Anahtar kelimeler: Yaşlılık, Yaşlılık Bilimi,
İmplant
GİRİŞ

toplam nüfus içerisindeki payı her yıl biraz daha
artmaktadır. Son 20 yıl içinde yaşlı nüfusun toplum
içindeki payı %4’ten % 6 dolayına yükselmiştir.4
Yaşam kalitesi, etkili çiğneme, yutkunma,
konuşma, yüz estetiğinin devamı, sosyal iletişimin
devamı oral sağlığın devamı ile sağlanmaktadır. Yaşlı
bireylerin nüfus artışı sağlık ve diş bakım taleplerinin
arttığını göstermektedir.1,5,6
Geriatri, 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık
sorunları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam
kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum
yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır 7. Gerodontoloji ise
yaşlı bireylerin diş ve çene sistemleri ile uğraşan diş
hekimliği dalına verilen özel bir isimdir.8
Yaşlı Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı
Çiğneme sistemi; dişler, periodontal dokular,
ağız mukozası, tükürük bezleri, nöromuskuler sistem,

Dünya Sağlık Örgütü Psikogeriatri Bilim
Grubunun ‘‘geçmiş dönemlere göre fiziksel ve mental
yetersizliklerinin
belirginleştiği
dönem’’
olarak
tanımladığı yaşlılık dönemi genel olarak 65 yaş ve üstü
olarak kabul edilir1. Ülkemizde de gün geçtikçe yaşlı
birey sayısı artmaktadır. Türkiye’de 2005 nüfus
sayımına göre 65 yaşın üstü birey sayısı genel nüfusun
%5.8’i iken 2007’de bu rakam %8 civarındadır. Yapılan
tahmini artışa göre 2050 yılında %17.6’ya ulaşılması
beklenmektedir.1-3
Yirminci yüzyıl, dünya nüfusunun yaş yapısında
meydana gelen değişim bakımından insanlık tarihinde
bir dönüm noktası olmuş ve yaşlı nüfus özellikle 20.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerek sayısal ve
gerekse yaşlı nüfusun genç nüfusa oranı olarak dikkat
çekici düzeyde artmıştır. Ülkemizde de yaşlı nüfusun
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çene kemikleri ve temporomandibular eklemlerden
oluşur. Yaşla birlikte bu yapılarda meydana gelen
değişiklikler yaşlı bireylere uygulanacak olan ağız içi
tedavilerini etkiler. Bazı durumlarda bu bulgular yaşa
bağlı normal fizyolojik değişiklikler iken bazen ağız
dokularını etkileyen endokrin ve metabolik rahatsızlıklar gibi sistemik rahatsızlıkların neden olduğu patolojik değişiklikler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.9,10
Ağız sağlığı ile genel sağlık birbirinin tamamlayıcısıdır. Ağız sağlığının bozulması, yetersiz besin alımına, toplumdan uzaklaşma, utanma ve ileri durumlarda yaşlının depresyona girmesine neden olabilir.
Yaşlının toplumdan uzaklaşması, içine kapanması ise
yaşlının yaşam isteğini kaybetmesine kadar varabilir.
Bu nedenle, yaşlı bireylerin ağız ve diş sağlığının
korunması (Geriatrik Diş Hekimliği) yaşamsal öneme
sahiptir.11
Diş kaybı konuşma, çiğneme, beslenme ile ilgili
problemler ve hatta emosyonel sorunlar nedeniyle
kişinin yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur4,12.
Yaşlanma diş kaybının bir nedeni olmamasına rağmen,
ilerleyen yaşla birlikte fonksiyonel yetersizlik, yüksek
dental ve sistemik hastalık sıklığı yaşlı hastalarda
dişsizlik için zemin oluşturabilir.4,12,13

bu durumda zararlı maddeler kolaylıkla mukoza altı
dokulara iletilir. Epitel tabakaları sayı itibarı ile azalır ve
submukoza
tabakası
incelir.7,8
Submukozanın
incelmesi, bağ dokusu miktarının azalması demektir.
Bu durumda bu tabakada bulunan elastik lifler da
azalmış olacağından buna bağlı olarak doku reziliensi
de azalır. Dokuların onarım gücü azaldığından yaşlı
hastalarda sık sık epulis fissuratum, protez stomatiti,
yanan ağız sendromu, kandida tipi enfeksiyonlara ve
lezyonlara rastlanır.8
Yapılan
histolojik
çalışmalarda
tükürük
bezlerinin parankimasının yaşla birlikte yağlı konnektif
doku ile yer değiştirdiğini gösterir ki bu da tükürük akış
hızını etkiler. Tükürük hipofonksiyonu olan yaşlılarda,
rampan çürükler, kandidal enfeksiyonlar, disfaji ve
mukozal rahatsızlıklar gözlenir. Kullanılan protezlerde
tutuculuk azalır ve protez yüzeylerine gıda artıklarının
yapışması artar. Yine azalan tükürük miktarı ile
özellikle protez kullanılan yaşlılarda damak yüzeyi
protez kaidesiyle kaplı almasa da tat alma duyusu
azalır.9
Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları:
Dişlerin kaybı yaşlı bireylerde TME rahatsızlıklarının görülme sıklığını artırır, etyolojisi ise bu bireylerde komplekstir.14 Çok sayıda diş kaybı, zayıf retansiyonlu protezler çiğneme problemini artırır ki sonuç
TME rahatsızlığıdır.
Eklem yüzeylerinin abrazyonu veya dejenerasyonu sonucu oluşan osteoartroz gibi nonenflamatuar hastalıklar sonucu krepitasyon oluşur ve bu
yaşın ilerlemesiyle artar. Genellikle tek taraflıdır.
Romotoid artrit ise çift taraflı görülür ve vücudun diğer
eklemlerinde de rahatsızlık vardır. Çok yaşlı kişiler alt
çenenin ve dilin koordinasyonsuz hareketlerinden
şikayetçidirler. Bu durum özellikle protez kullanımını
güçleştirir.9
Deride görülen değişiklikler: Deri elastikiyetini
kaybeder ve böylelikle yaşlı bireyler ağızlarını yeterince
açamazlar. Bu durum tam protez yapım işlemlerini
güçleştirir.7
Kemik Yapı:
Yapısal ve şekilsel kemik değişiklikleri sürekli
rezorpsiyon ve apozisyonlarla birlikte seyreder. Yaşlı
bireylerde apozisyona kıyasla rezorbsiyon çok artmıştır
çünkü, metabolik aktiviteler yavaşlamış ve hücre
ölümleri başlamıştır. Hücre ölümlerinin hızı, yeni hücre
oluşumunu aştığı için rezorpsiyon görülür.8

Yaşın ilerlemesiyle dokularda çeşitli
değişimler gözlenmektedir:
Diş Dokuları;
Yaşla birlikte dişlerin ara yüzeylerinde ve
çiğneme yüzeylerinde meydana gelen aşınma dişlerde
düz bir yüzey bırakır. Dişlerin aproksimal yüzeylerinde
oluşan aşınmalar sonucu dental ark boyutu azalır 9.
Aşınmaya bağlı olarak oluşan ikincil dentinin kalite ve
kantitesinin miktarına göre diş daha sarı renk alır, ışık
geçirgenliği azalır.
Dentin sklerozisine bağlı olarak dişlerde hassasiyet ortadan kalkar. Bu yüzden bazı dental işlemler
anestezi yapılmadan gerçekleştirilebilir. Pulpada
yaşlanmaya bağlı olarak oluşan değişimler endodontik
tedavinin başarısını kısıtlayabilir.
Yaşlanma ile birlikte sement dokusunda da
kalınlaşma gözlenebilir. İlerleyen yaşlarda dişeti çekilince dişin servikal sement bölgesi ağız ortamına açık
hale gelir ve bu bölgede genellikle daha sarı
renktedir.9
Yumuşak Dokular:
Yaşlanma ile birlikte ağız mukozasında atrofi
görülür. Atrofik epitelin geçirgenliği fazla olduğu için,
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Mandibula alveolar kemiğin rezorbsiyonu ile
yüzeye yaklaşan mandibular kanal, insiziv kanal ve
foramen mentale gibi sinir uçları protez kullanımında
ağrı ve paresteziye neden olur. Alveolar kemik
rezorpsiyonu sonucu maksilla da hacim olarak küçülür
ve maksiller sinüs ağız mukozasından sadece ince bir
kemik tabakası ile ayrılır.15
Yaşlı bireylerde diş kayıplarının artışına bağlı
olarak yüzün alt üçlüsünde dikey boyutta azalma
meydana gelir ve mandibular ramus ile korpus
arasındaki açı genişler. Perioral kasların kontrolü azalır.
Yüzde ve dudaklarda çöküntü ve kırışıklıklar meydana
gelir. Tüm bunlar yaşlı hastalarda estetik ve fonksiyon
kaybına neden olur. Yaşlı hastalarda adaptasyon
güçlüğü nedeniyle hastanın alıştığı dikey boyuttan çok
fazla uzaklaşmadan kapanışın alınması önerilmektedir.8
Dil
ve
Tat
Duyusunda
görülen
değişiklikler:
Yaşlılığın dilin büyüklüğünün değişmesi ile ilişkisi yoktur. Yaşlı insanları dillerinin büyüklüğü değişmez. Ancak doğal dişleri olmayan ve uzun süre protez
kullanmayan kişilerde, dilin extrinsik kaslarının tonisitelerinin azalması sonucu dil yaygınlaşıp büyüyebilir.
Yaşlı ve protez kullanan hastalar tat alma
duyularının azaldığından yakınırlar.
Tükürük
Salgılamasında
görülen
değişiklikler:
Tükürük salgısında azalma görülmektedir. Bu
tam protez kullananlarda tutuculuğu olumsuz etkilemektedir.9

Protez
problemler:

kullanan

bireylerin

yaşlı bireylerin, protez kullananların uyması gereken
protez hijyen pratiğine uymadıkları bildirilmiştir ki bu
ağız içi için kötü bir durumdur.24,25
Dişsizliğin en önemli ağız içi sekeli residuel
kemik sırtında meydana gelen azalmadır.21,26 Lokal ve
sistemik faktörler residuel kemik sırtının azalmasında
olumsuz etkenlerdir. Her ne kadar literatürde fikir
birliği olmasa da,26 lokal faktörlerin etkileriyle (sırt
boyutu, oklüzal kuvvetler, protez kullanımı, vs.) dişsiz
hastalarda zaman içinde kemik kaybı gözlenmektedir.27
Protez stomatiti, protez kullanan bireylerde
görülen diğer bir olumsuz durumdur.28 Protez stomatitinin görülme sıklığı yaşlı bireylerde %14-%72 oranında değişiklik gösterir.29 Tam protezin sürekli kulanımı protez stomatiti oluşumunda risk faktörüdür. Tam
protezin gece kullanımı, düşük oral hijyen, mukozal
travma ve mevcut protezin uzun süredir kullanılıyor
olmasının olumsuz etkilediği bildirilmiştir.16
Özellikle total protezlerinde tutuculuk problemi
(alt çenede dil ve yanağın protezlerin üzerindeki oynatıcı etkisi), bölümlü protezlerde tutuculuk amacıyla
kullanılan kroşelerin estetik problemleri, yine kroşelerin
destek dişler üzerindeki zararlı etkileri ve hareketli
protezlerin hastalar üzerindeki psikolojik etkileri
görülen diğer sorunlardır.30
Yaşlı Hastalarda İmplant Uygulamaları
Diş hekimliğinde implantlar, kaybedilen dişlerin
yerini alacak sabit veya hareketli protezlere desteklik
sağlamak amacı ile kemik içine veya üzerine
yerleştirilen biyolojik olarak uyumlu, biyofonksiyonel
apareylerdir30. İmplantlar üç ana gruba ayrılır:
subperiostal, transosteal ve endosteal. Bunlardan
subperiostal ve transosteal implantlar tamamen dişsiz
ağızlarda protezlerin tutuculuğunu sağlamak için
tasarlanmıştır. Endosteal implantlar, alveol veya bazal
kemiğe cerrahi müdahale ile yerleştirilir.1
Yaşlı popülasyonun ve dolayısıyla diş tedavi
gereksinimlerinin artmasıyla sistemik hastalığa sahip
yaşlı bireylerde tedavi seçeneği olarak implantlar
uygulanmaktadır. Her ne kadar, bazı araştırmacılar,
ileri yaş ile birlikte sistemik hastalıkların prognozu kötü
etkilediğini iddia etseler de, bu küçük bilimsel temel ile
belirsiz bir iddiadır. Sistemik hastalığa sahip yaşlı bireylerde implant tedavisinin başarısız olması varsayılamaz31. Bu düşünce Bornstein ve arkadaşlarının32
yaptığı çalışma ile de desteklenmektedir. Bu çalışmada, sistemik hastalık nedeniyle dental implantların
uygulanmasının kısıtlanması için yapılan çalışmaların

karşılaştığı

Dişsizlik büyük oranda önlenebilir kronik ağız içi
patolojisidir ve dünya çapında önemli genel sağlık
problemi oluşturmaktadır16. Doğal dişlerin kaybı, pek
çok sebebe bağlı bir süreçtir ve daha çok periodontal
hastalık ve çürüğe dayanmaktadır, bununla birlikte
bireysel ve sosyal faktörlerden kaynaklanabilmektedir.16-18
Dişsiz hastaların tedavisi çoğunlukla geleneksel
tam protezlere dayanmaktadır ve demografik değişimler nedeniyle protez kullanıcılarının sayısı artmaktadır19. Tedavi sonrası da hastalarda fonksiyonel ve
sosyal günlük aktivitelerde, fizyolojik mutluluk ve
beslenmede çeşitli etkiler gözlenmektedir.20,21 Farklı
popülasyonlarda yapılan birçok araştırmaya göre
hastaların kullandığı protezlerin yetersiz olduğu ve
yenilenmesinin gerektiği gösterilmiştir.22,23 Oldukça

54

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.
J Dent Fac Atatürk Uni
Supplement: 5,Yıl: 2012, Sayfa : 52-57

AKŞİT, MANDALI,
YILDIRIM BİÇER

yetersizliğinden bahsedilmektedir. Yaşlı bireylerde implantlardan kaçınmanın mantıklı bir nedeni yoktur,
çünkü implantlar onların yaşam kalitesini düzeltebilir
veya sürdürebilir. Yaşlı olmak, implantların uzun
dönem fonksiyon görmesi için bir kontrendikasyon
yaratmaz.5
Yaşlı hastalarda karşılaşılan protetik sorunlar ve
cerrahi komplikasyonlar, daha genç bireylerde görülenlerle benzerdir. Ameliyatın şişme, kanama ve enfeksiyon gibi olası sonuçları, geriatrik hastaları genç
hastalardan daha fazla etkilememektedir. Yapılan bir
seri çalışmanın sonucunda; yaşlı hastalara yerleştirilen
207 implantın sadece 10’u osseointegre olmamıştır ki
bu oran diğer yaş gruplarındaki hastaların mandibulasındaki
implantların
%5’lik
kaybıyla
benzer
bulunmuştur.33
Cerrahlar, implant uygulayacakları hastalarda,
yaşlanmanın fizyolojik ve potansiyel patolojik değişimlerinin etkilerinin,34 özellikle kemik yıkımı, osteoporoz,
kserostomia, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların
etkilerinin farkında olmalıdırlar.35 Bu durumlar implant
uygulamalarının başarısını belirleyebilirler. Örneğin,
osteoporoz olan yaşlı bireyler için uzun iyileşme
dönemi ve yardımcı ilaç kullanımı (kalsiyum, D vitamini
içeren multivitaminler, östrojen, flor tabletleri ve
kalsitonin) implant tedavisinin sonuçlarının beklenenden daha iyi olmasını sağlar.34
Kardiyovasküler
hastalığı olan, ancak yeterli değerlendirme sonrası
implant uygulanan hastalar için kontrendikasyonlar
kaygılandırıcı olmamalıdır.36 Yapılan birçok çalışma
yaşlı bireylerdeki uzun dönem implant başarısının genç
hastalardan farklı olmadığı bildirilmiştir.37 Cerrahi
uygulama sırasında atravmatik çalışmak ve gerekli
özenin gösterilmesi implant başarısını arttırmaktadır.
Yaşlı
hastalarda,
alkol
ve
sigara
kullanımı
osteointegrasyonu
etkileyebilir
ve
iyileşme
31
prosedürünü yavaşlatabilir.
Birçok yaşlı vakada, dental problemlere eşlik
eden sistemik hastalıklar kemiğin iyileşme kapasitesini
ve immün sistem fonksiyonlarını azaltabilir. Bununla
birlikte, Grag ve arkadaşları38 yaptıkları bir çalışmada,
yaşlı olmanın implant başarısızlığına etken olmadığını,
ancak ağız kuruluğu ve osteoporoz varlığının implant
iyileşmesini geciktirebileceğini bildirmişlerdir. Yaşlı
bireylerde implant uygulaması sonrasında kemik
iyileşmesindeki gecikme miktarını genç bireylere göre
değerlendiren Kim ve Kim39, yaşlı bireylerde osteointegrasyonu artırmak için kemik formasyonunun stimüle

edilmesinin ve uzun iyileşme dönemine izin
verilmesinin uygun olacağını bildirmişlerdir.
İlerlemiş yaş ile birlikte sistemik hastalık varlığı
genellikle implant uygulamalarında olumsuz faktörlerdir. Kim ve Yun’a40 göre, yaşlılığa bağlı olarak
işlevsel zayıflama ve homestazın devamlılığının korunmasındaki azalma enfeksiyon riskini artırır. Sistemik
hastalığı olmayan, sağlıklı geriatrik hastalar implantlar
ile tedavi edilebilirler ve yaşlanma ile kemik metabolizmasında meydana gelen değişikliklerin osteointegrasyonun gecikmesinde direkt etkili olduğuna dair bir
kanıt yoktur.41
Hwang ve Wang42’a göre implant tedavisinde
kesin kontrendikasyon oluşturan durumlar 3-6 ay
içinde geçirilmiş myokard infarktüsü, beyin kanaması,
kalp kapak protezleri, malign tümörlerin tedavisi,
psikolojik problemler ve osteoporoz tedavisi için
bifosfonat kullanımı. Kısmi kontrendikasyonlar: osteoporoz, sigara kullanımı, diyabet, kardiyovasküler
hastalıklar ve troid problemleridir. Sistemik hastalıklar
dahiliye uzmanı ile konsülte olunarak uygun tedavi
gerektirir, kontrol altında olunduğunda implant başarı
oranını etkilemezler.
Bryant ve Zarb43 geriatrik ve geriatrik olmayan
hastalarda fonksiyon sonrası implant çevresindeki
alveol kemikte meydana gelen rezorpsiyon miktarını
değerlendirmişler ve geriatrik hastalarda, implant
çevresindeki alveol kemik rezorpsiyonun miktarının
yüksek olması yaygın görüşünün aksine geriatrik
hastalarda yüksek implant başarı oranı ve düşük alveol
kemik rezorpsiyonu olduğunu bildirmişlerdir.
Meijer ve arkadaşları,44 overdenture protezleri
ile 3 yıllık prospektif çalışma yürütmüşler ve daha
sonra yaş ortalaması 46 (35-50 yaş arası) olan 32
genç hasta ile yaş ortalaması 68 (yaş aralığı 60-80) 26
yaşlı hasta ile karşılaştırmışlardır. Standardize uzun
kon tekniği kullanılarak implantlar değerlendirilmiş ve
3 yıl süresince genç bireylerde görülen alveol kemik
rezorpsiyonu 1.2 mm iken, yaşlı bireylerde bu miktar
0.8 mm olarak bulunmuştur. Bu farklılık istatistiksel
olarak anlamlı değildir.44
İmplantların Bakımı
İyi bir ağız hijyeni doğal dişlerde olduğu kadar
implant destekli protetik tedavilerde de çok önemlidir.
Doğal dişlerle implantlar yapısal olarak benzerdirler.
Doğal olarak, hastalık ve sağlık durumlarının izlenmesi
de benzerlik gösterir.30
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İmplantların birçok yüzeyi vardır ve implant
plak birikimi olmaması için oldukça özen geösterilmelidir. Dişler üzerinde bakterilerin tutunmasına neden
olan dental plak potansiyel periodontal (peri-implant)
hastalıkların önlenmesi açısından en az her 12 saatte
bir uzaklaştırılmalıdır.45
Uzun süreli implant başarısında, implant
destekli protezlerin bakımı için;
1. Çeşitli oral hijyen teknikleri hastaya öğretilmelidir,
2. Hasta diş hekimini oral hijyen kontrolü için düzenli
ziyaret etmelidir (Bu kontroller hastanın iyi bir ağız
sağlığı sağlamaktaki başarısına göre her 3-6 ay
arasında olabilir)
3. Düzenli kontrollerde implantların, çevresindeki
kemiğin ve yumuşak dokunun, protetik üst yapının
durumu
gözlenir.
Eğer
gerekirse
röntgen
30
çekilebilir.
Evde yapılacak plak kontrolü, implantların
bakımında ayrıca önemlidir. Bu amaçla;
* yumuşak diş fırçası
* diş ipleri
* gargaralar kullanılabilir.45
Sonuç olarak, implant uygulamalarına hastanın
yaşı engel değildir.
Kesin ve kısmen kontrendikasyonlar dışında, yaşlılığa bağlı olarak sistemik hastalığı olan hastaların implant tedavisi uygulanmadan
önce dikkatlice değerlendirilip hekimi ile konsülte
olunarak hastalığı kontrol altına alındığında, gerekli ise
ek ilaç kullanımı, iyileşme süresinin uzun tutulması ve
implant sonrası ağız içi hijyen koşullarının sağlanması
ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.
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