Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.
J Dent Fac Atatürk Uni
Cilt:25, Sayı: 3, Yıl: 2015, Sayfa: 423-433

BANKOĞLU GÜNGÖR, KARAKOCA
NEMLĠ
Derleme/
Review
DOĞAN, ÖZCAN

ĠMPLANT HASTALIKLARIN ETĠYOLOJĠSĠNDE PROTETĠK ETKENLERĠN ROLÜ
ROLE OF PROSTHETIC FACTORS ON THE ETIOLOGY OF PERI-IMPLANT
DISEASES
Öğr. Gör. Dr. Merve BANKOĞLU GÜNGÖR*

Doç. Dr. Seçil KARAKOCA NEMLĠ*

Arş. Gör. Dt. Aylin DOĞAN*

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN**

Makale Kodu/Article code: 2211
Makale Gönderilme tarihi: 26.03.2015
Kabul Tarihi: 03.07.2015

ÖZET

ABSTRACT

Yüksek başarı oranına sahip titanyum implantlar, sabit
ve hareketli implant destekli protezlerde sıklıkla
kullanılmaktadır. Yüksek başarı oranlarına rağmen,
implantların bir kısmı da başarısız olmaktadır. Ġmplant
başarısızlıkları; erken dönemde veya geç dönemde
ortaya çıkabilmektedir. Bakteriyel enflamasyon ve
protetik rehabilitasyona bağlı etkenlerin birleşimi geç
dönem implant başarısızlıklarına yol açabilmektedir.
Bununla birlikte implant çevresinde oluşan hastalıkların
asıl etkeni dental plaktır. Protetik etkenler peri-implant
hastalıkların etiyolojisinde yer alabilmekte ve plak
birikimini arttırabilmektedir. Peri-implant hastalıkların
etiyolojisinde protetik etkenlerin rolü; implantlar ile
ilişkili etkenler, restorasyonlar ile ilişkili etkenler, siman
artıkları ve oklüzal yüklemedir. Bu nedenle implant
destekli protez, peri-implant dokuların sağlığını devam
ettirecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu
literatür derlemesinin amacı, peri-implant hastalıkların
etiyolojisinde protetik etkenlerin rolü hakkında bilgi
vermektir.
Anahtar Kelimeler:
Peri-implantitis,
Etiyoloji,
Komplikasyonlar, Ġmplant-Destekli Diş Protezi

Titanium implants which have high success rates are
often used in the treatment of full and partial
edentulous patients. Although the high success rates
of titanium implants are proven, a portion of the
implants fail. Implant failures may occur as early
failures and late failures. Late implant failure occurs
due to the bacterial inflammation and factors related
with the combination of prosthetic rehabilitation.
Furthermore, the main cause of peri-implant diseases
is microbial dental plaque. However, prosthetic factors
can be involved in the etiology of peri-implant
diseases, and may have an effect on increasing plaque
involvement. The role of prosthetic factors on the
etiology of peri-implant diseases are; factors
associated with implants, factors associated with
restorations, cement remnants, and occlusal loading.
Therefore implant supported prosthesis should be
designed and fabricated to sustain the health of periimplant tissues. The purpose of this literature review is
to give information about the role of prosthetic factors
on the etiology of peri-implant diseases.
Key Words: Peri-implantitis, Etiology, Complications,
Implant-Supported Dental Prosthesis

Titanyum implantlar, tam ve kısmi dişsiz hastaların tedavisinde sıklıkla kullanılmakta ve altın standart
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte titanyum
implantların yüksek orandaki başarısı, uzun süreli klinik
çalışmalarla kanıtlanmıştır.1-3 Fakat implantların bir
kısmı da başarısız olmakta ve çıkarılmaktadır. Ġmplant
başarısızlıkları; erken dönemde dayanak bağlantısı
öncesinde veya dayanak bağlantısı sırasında ve geç

dönemde oklüzal yükleme sonrasında ortaya çıkabilmektedir.4-6 Ġmplantın yerleştirilmesi sonrasındaki
iyileşme fazında gerçekleşen erken kayıplar, implantı
çevreleyen kemik ve implant arasında fibröz bir skar
dokusu oluşmasıyla karakterizedir.4,7 Geç dönemde
meydana gelen implant başarısızlıkları ise bakteriyel
enflamasyon ve protetik rehabilitasyona bağlı etkenlerin birleşimi nedeniyle meydana gelmektedir.4
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Peri-implant hastalıklar; peri-implant mukozitis
ve peri-implantitis olarak 2’ ye ayrılmaktadır.8 Periimplant mukozitis, gingivitise benzemektedir. Osseoentegre olmuş dental implantı çevreleyen peri-implant
mukozanın geri dönüşümlü enflamatuvar reaksiyonudur.8,9
Peri-implant mukoza osseoentegre olmuş
implantı oral kaviteden ayıran 3-4 mm’ lik biyolojik bir
bariyerdir. Dış yüzeyinde keratinize oral epitel, implant
yüzeyine bazal lamina ve hemidesmozomlarla tutunan
birleşim epiteli ile devam eder. Birleşim epiteli 2 mm
uzunluğundadır ve alveoler kemikten 1-2 mm’ lik skar
benzeri, kolajenden zengin bağ dokusu ile ayrılır.8,10
Peri-implantitis ise basit olarak kronik periodontitise
benzemektedir. Peri-implantitisin klinik belirtileri periimplant mukozitise benzemekle birlikte implantı
destekleyen kemikte, kemik kaybı da söz konusudur.8
Peri-implant lezyonlar genellikle asemptomatiktir ve
sıklıkla rutin kontroller esnasında sondlamada kanama
bulgusuyla teşhis edilirler.8,10 Peri-implant mukozitis
olguların %80’ ninde ve implant sahalarının %50’ sinde görülme oranına sahipken, peri-implantitis olguların
%28-56’ sında ve implant sahalarının %12-43’ ünde
görülmektedir.11 Teşhis ve tedavi edilemeyen periimplantitis olgularında, hastalığın seyri implant
kaybıyla sonuçlanabilmektedir.8,10
Peri-implantitisin teşhisinde sondlama derinliği
ölçümü, sondlamada kanama değerleri ve radyografik
değerlendirme kullanılmaktadır.8 Bu ölçümler protezin
takılması öncesinde kaydedilmeli ve takip evrelerinde
elde edilen veriler ile karşılaştırılmalıdır. Sondlama derinliği ölçümünde; periodontal dokularda travma yaratmayacak şekilde, hafif bir basınçla uygulanan (0,25 N)
periodontal sondlar kullanılmaktadır.8,12 Sondlama derinliğinin zamanla artması, ataşman ve kemik kaybının
göstergesidir.8 Ġntraoral radyografiler, marjinal kemik
kaybının değerlendirilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Paralel teknikle çekilen intraoral periapikal radyografiler üzerinde interproksimal kemik kaybı, belirlenen bir referans noktasına göre değerlendirilmelidir.
Peri-implant hastalıkların etiyolojisinde protetik
etkenlerin rolü; implantlar ile ilişkili etkenler, restorasyonlar ile ilişkili etkenler, siman artıkları ve okluzal
yüklemedir.
1. Ġmplantlar ile Ġlişkili Etkenler

1a. Ġmplant ve dayanak maddesi
Ġdeal bir implant maddesi biyouyumlu olmalı,
yeterli dayanıma, aşınma, korozyon ve kırılma direncine sahip olmalıdır. Dental implantlar genellikle
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metallerden (saf titanyum ve titanyum alaşımları),
seramiklerden (alümina ve zirkonya) ve polimerlerden
üretilebilmektedir.13 Bununla beraber; günümüzde,
nitelikli özellikleri nedeni ile titanyum implantlar sıklıkla
kullanılmaktadır. Amerikan Test ve Malzemeler Derneği
(ASTM); biyomateryal olarak kullanılan titanyumu altı
sınıfa ayırmaktadır. Bunlardan ilk dördü saf titanyum
(grade 1, grade 2, grade 3 ve grade 4) olup farklı
oksijen içeriğine sahiptir ve son ikisi ise titanyum
alaşımıdır. Titanyum alaşımları, %6 alüminyum ve %4
vanadyum (Ti-6Al-4V) içermektedir.13 Grade 1 saflık
derecesi en fazla olan sınıftır ve dayanımı düşüktür.
Grade 4 ise en yüksek dayanıma sahiptir.14,15 Titanyum
alaşımları içeriğindeki %4’ lük vanadyum nedeniyle saf
titanyuma göre daha korosiv ve toksiktir, daha fazla
iyon salınımına neden olmaktadır.14-16 Ayrıca titanyum
alaşımlarının daha az kemik teması oluşturduğu
belirlenmiştir.14,16 Bununla birlikte titanyum korozyona
dirençli olmasına rağmen, bazı çalışmalarda titanyum
implantların etrafındaki kemik dokusunda ve bölgesel
lenf nodlarında artmış titanyum konsantrasyonunun
olduğu belirtilmiştir.17-19
Gelişen teknoloji ile birlikte en uygun implant
maddesi arayışı da devam etmektedir. Biyouyumluluğu
kanıtlanmış olan zirkonya implant maddesi olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Zirkonyanın, vücutta titanyumdan daha az reaksiyona neden olduğu ve
etrafındaki yumuşak dokunun daha hızlı iyileşme göstererek peri-implant dokusuyla daha sıkı bir bağlantı
gösterdiği bildirilmiştir.20 Aynı yüzey pürüzlülüğüne
sahip titanyum ve zirkonya örnekler üzerindeki bakteriyel adezyon karşılaştırıldığında, zirkonyanın bakteriyel
adezyonu daha düşük bulunmuştur.21 Degidi ve ark.22
titanyum iyileşme başlıklarının etrafındaki bakteri adezyonunu ve bakteriyel ürünlerin miktarını daha yüksek
bulmuşlardır. Ayrıca zirkonya dayanakların etrafındaki
kan akımının doğal dişlere yakın olduğu ve metal
dayanaklarla kıyaslandığında etrafındaki dokuda daha
yüksek kan akımına sahip olduğu bildirilmiştir. Bu
nedenle zirkonya dayanaklar kan dolaşımı ve immün
fonksiyonların devamlılığında avantajlıdır.23 Başka bir
çalışmada; periodontal patojenlerin zirkonya dayanaklara ve titanyum alaşımlara tutunma yeteneği araştırılmış ve zirkonya yüzeylerin, titanyum alaşımı yüzeyleriyle benzer özellikler gösterdiği ve uzun dönemde
implant başarısının elde edilmesi için uygun olduğu
bildirilmiştir.24
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1b. Ġmplant tasarımı
Ġmplant maddesinin yanında implantın tasarımı
da implant çevresindeki dokuları etkileyen bir etkendir.
Ġmplant cerrahisi sonrasında meydana gelen krestal
kemik kaybının nedeni implant ve dayanak arasında
yer alan aralıkta meydana gelen bakteriyel birikimdir.25
Bu nedenle; implant dayanak bağlantısı, platform
switching kavramı ve yüzey pürüzlülüğü gibi etkenler
kemik kaybını etkileyebilmektedir.
Platform switching kavramı, yerleştirilen implanttan daha dar çapta dayanak kullanılarak, implantdayanak birleşiminin daha merkeze alınmasını, implant
ve dayanak arasında bulunan aralığın yerinin değiştirilmesini ve bu birleşimin implant-kemik birleşiminden
uzaklaştırılmasını hedeflemektedir.25 Standart platform
daki implantlarla karşılaştırıldığında, platform switch
tasarımına sahip implantlarda daha az kemik kaybının
meydana geldiği bildirilmiştir.26-28 Fakat bazı çalışmalarda da her iki platform tasarımı arasında kemik kaybı
açısından anlamlı bir fark olmadığı belirtilmektedir.29-31
Dayanak ve implant arasında oluşan mikro aralık
sorunu, biyolojik olarak dayanak vidasının apikal
bölümünde bulunan bakteri varlığıyla ilişkilidir.32-34 Bu
durum peri-implant dokuların uzun dönem sağlığı ile
ilişkili olup bakteriyel birikim açısından bir rezervuar
görevi görür. Gil ve arkadaşları,32 internal dayanakimplant bağlantılarında meydana gelen mikro aralığın
eksternal dayanak-implant bağlantılarında meydana
gelen mikro aralıktan daha az olduğunu bildirmektedir.
Bu nedenle, internal dayanak implant bağlantılarının
daha az bakteri kolonizasyonuna neden olduğuna
inanılmaktadır. Aynı zamanda boyun bölgesinde pürüzlü yüzeyler yerine parlatılmış yüzeylerin kullanımı da
bakterilerin kolonizasyonu açısından daha avantajlıdır.
Titanyumun biyouyumluğu yüzey özelliğinden kaynaklanmaktadır ve yüzey serbest enerjisinin ve özellikle
yüzey pürüzlülüğünün plak formasyonunda belirgin bir
etkisi olduğu belirtilmektedir.35 Pürüzlü implant yüzeylerinin ağız ortamına açılması plak birikimine yol açan
bir ortam sağlamaktadır.35-37 Yüzeyin pürüzlendirilmesi
adezyon için uygun ortamı arttırmaktadır ve bu yüzeylerin temizliği zordur. Bu durum plağın hızlı bir şekilde
geri dönüşümsüz olarak büyümesine neden olmaktadır.35,38 Bu nedenle, implantların 0.2 mikrometre
ortalama yüzey pürüzlülüğüne sahip olması önerilmektedir.39-41 Pürüzlü yüzeye sahip implant yivlerinin açığa
çıktığı durumlarda; plak birikimini engellemek için bu
yüzeylerin
düzgünleştirilmesi
ve
parlatılması
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gerekmektedir.42
Ġmplant çevresinde meydana gelen kemik
kaybını etkileyen bir diğer etken implantın uzunluğudur. Trullenque-Eriksson ve Guisado-Moya43 implantın
boyu kısaldığında marjinal kemik kaybının 3 mm’ den
daha fazla olduğunu bildirmektedir. Kısa implantlarda
anlamlı derecede daha fazla kemik kaybının görüldüğü
çalışmalarda ortaya konmuştur.44,45 Fakat bu konuda
farklı sonuçların elde edildiği çalışmalarda mevcuttur
ve henüz fikir birliği bulunmamaktadır.46,47

1c. Ġmplant yerleşimi
Peri-implant
hastalıkların
engellenmesinde
implantların yerleşimi de oldukça önemlidir. Ġmplantlar
uygun açıda ve pozisyonda, yeterli kemik dokusunun
içerisine yerleştirilmelidir. Ġmplantların birbirine veya
komşu doğal dişlere çok yakın olarak yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Ġmplant ve doğal diş arası horizontal mesafe 2 mm ve her iki implant arası mesafe en
az 3 mm olmalıdır.48 Birbirine ve doğal dişlere çok
yakın olarak yerleştirilmiş implantlar arasında temizlenemeyen interdental alanlar oluşmakta ve bu bölgelerdeki bakteriyel kolonizasyon nedeniyle kemik kaybıyla karakterize peri-implant hastalıkların oluşma riski
artmaktadır. Uzun vadede meydana gelen yumuşak ve
sert doku kayıplarının azaltılması için implantların
bukkal bölgesinde yer alan kemiğin kalınlığı anterior
bölgede en az 2 mm ve posterior bölgede ise en az 1
mm olmalıdır.49 Ayrıca implantların aşırı bukkal pozisyonda yerleştirilmiş olması ve pembe porselenin
uygulanmasını gerektirecek kadar doku kaybı olması
da peri-implant hastalıkları etkileyebilecek diğer durumlar arasındadır.8 Ġmplantın yerleştirildiği bölgeler
değerlendirildiğinde, implantın maksillaya veya mandibulaya yerleştirilmiş olması ve anterior veya posteriorda olması kemik kaybı oranını etkilemektedir.
Trullenque-Eriksson ve Guisado-Moya43 maksillada
meydana gelen implant kaybının mandibulaya kıyasla
daha fazla olduğunu belirtmektedir. Ġmplantın yerleştirildiği bölgedeki kemiğin kalitesi, implant başarısını
etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak bildirilmiştir. Ġmplantın yerleştirildiği bölge esas alındığında,
implant başarısının en fazla anterior mandibulada, en
az ise posterior maksillada olduğu bildirilmektedir.50
2. Restorasyonlar ile Ġlişkili Etkenler
Sabit protetik restorasyonların gingival dokular
üzerindeki etkisi; plak birikimini etkileyen kron
konturları, marjinlerin yerleşim seviyesi, marjinal uyum
ve kron maddesinin cinsi gibi etkenler ile yakından
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ilişkilidir.51,52 Hareketli protetik restorasyonların gingival dokular üzerindeki etkisi ise protezin tasarımı ile
ilişkilidir.

2a. Marjin yerleşimi ve marjinal uyum
Biyolojik genişlik, dişin koronalinden alveoler
kemik kret seviyesine kadar olan kısmına yapışan
yumuşak dokunun boyutu olarak tanımlanır. Restoratif
marjinlerin biyolojik genişlik içerisine yerleştirilmesinin
gingival inflamasyon, klinik ataşman ve kemik kaybına
yol açabileceği konusunda genel bir görüş vardır.
Bunun derin yerleşimli restoratif marjinlerde biriken
mikrobiyal plağa karşı oluşan enflamatuvar cevaba
bağlı olduğu bildirilmektedir.51 Subgingival marjinlerin,
supra gingival marjinlerle karşılaştırıldığında genellikle
daha fazla plak birikimine, gingival inflamasyona, derin
gingival cep formasyonuna, ataşman kaybına ve gingival çekilmeye neden olduğu görülmüştür.52,53 Ayrıca
subgingival marjinlerden, taşan siman artıklarının
temizlenmesi zor olmakta ve genellikle siman artıkları
bu bölgede kalmaktadır.54 Subgingival marjinlerdeki
simanın temizlenmesi sırasında, kullanılan aletlere
bağlı olarak implant veya dayanakların yüzeyinde
istenmeyen pürüzlü alanlar veya çizikler oluşabilmektedir.54 Reitemeier ve ark.53 yaptıkları çalışmada
posterior bölgeye uygulanan restorasyonların marjin
yerleşimi ve periodontal sağlık arasındaki ilişkiyi incelemişler ve subgingival marjinlerde meydana gelen sulkuler kanamanın daha fazla olduğunu bildirmişlerdir.
Diş destekli sabit protetik restorasyonlar gibi
implant destekli restorasyonlarında
kenar uyumu,
restorasyonun kabul edilebilirliği ve uzun dönem
başarısı için temel bir etken olarak kabul edilmektedir.52 Ancak, mumlama ve döküm işlemlerinde dikkatli olunmasına rağmen; kenar açıklığı, aşırı genişletme ve az genişletme gibi yetersizlikler medyana
gelebilmekte ve bu durumlar periodontal dokularda
şiddetli karşıt enflamatuvar cevap üretilmesine neden
olmaktadır.52 Saaby ve ark.55 peri-implantitisi etkileyen
etkenleri değerlendirdikleri çalışmalarında, kemik
kaybının 2 mm’ den fazla olduğu ve sondlamada kanama bulunan, 34 hastaya yerleştirilmiş 118 titanyum
implantı incelemişlerdir. Risk etkenleri değerlendirildiğinde sigara kullanma alışkanlığının en önemli etkeni
oluşturduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca yerleştirilen
implantların %12’ sinde iyi bir marjinal uyumun sağlanamadığını belirlemişlerdir. Yapılan restorasyonlarda
kenar uyumunun sağlanamaması implant destekli
protezin ömrünü olumsuz olarak etkilemektedir.
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Uyumun yeterli olmadığı vakalarda; kenar bölgelerinde plak ve bakteri birikimi artmaktadır.56,57
Restorasyon ve dayanak arasında boşluk bulunması,
gingival dokularda sürekli bir iritasyona sebep
olmaktadır.56,58 Yapılan in vitro çalışmalarda;
dayanakların üzerine simante edilen metal destekli
seramik kronlarda kenar aralığının 11-67.4 mikron
arasında olduğu,56,59,60 metal implant dayanakları
üzerine simante edilen tam seramik kronlarda ise 65.9168 mikron arasında değiştiği bildirilmiştir.56,61,62
Günümüzde giderek yaygın hale gelen CAD/
CAM (Computer Aided Design/Compouter Aided
Manufacture- Bilgisayar destekli tasarım/Bilgisayar
destekli üretim (BDT/ BDÜ)) teknolojisi sayesinde
oldukça hassas marjinal uyuma sahip restorasyonlar
üretilebilmektedir.63,64 Bu teknolojinin implant destekli
restorasyonlarda kullanımı; farklı materyallerden marjinal uyumu iyi restorasyonların üretimine olanak vermiştir. Ayrıca bu teknoloji ile peri implant yumuşak
dokuların özelliklerine uygun hem estetiği sağlayacak
hem de temizlenebilirliği yüksek konturlara sahip
kişisel dayanakların, tasarımı ve üretimi mümkündür.65

2b. Restorasyonun tipi ve tasarımı
Yerleştirilen implantların sayısı sıklıkla yapılacak
olan protez türünü de belirlemektedir.66 Ġmplantların
sağ kalım oranları sabit protezler için %85, hareketli
protezler ve tek üye sabit protezler için %95 olarak
bildirilmiştir.67 Goodacre ve ark.68 ise başarısızlık oranlarını maksiller ovendenture protezler için %19 olarak,
mandibuler overdenture protezler için %4 olarak
bildirmiştir. Ġmplant sayısı az olduğunda implant destekli overdenture protezler tercih edilmektedir. Bu tip
vakalarda, az implant yerleştirilmesinin nedeni aşırı
kemik erimesi veya zayıf kemik kalitesidir.43,69,70 Periimplant dokuların sağlığını devam ettirebilmek için
protezlerde mutlaka temizlenebilir alanlar oluşturulmalıdır. Bakımı iyi olmayan implantlarda, sungingival
bölgede bakteri oluşumu vardır. Bu nedenle özellikle
temizliği zor olan posterior bölgelerin diş arası fırçalarıyla temizlenmesi, gerekliyse ağız gargaraları veya
lokal antibiyotiklerin kullanımı önerilmektedir.66 Sabit
protetik restorasyonlarda, interproksimal temas alanlarının periodontal cep oluşumu ile ilişkili olduğu klinik
çalışmalarda öne sürülmüştür. Yetersiz interproksimal
bütünlüğün rolü belirsizken, gıda sıkışmasına yol açan
açık temas alanlarının çoğunlukla hastayı rahatsız
ettiği, yeterli interproksimal temas alanlarının ise
gingival sağlık için faydalı olduğu yaygın olarak kabul

426

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.
J Dent Fac Atatürk Uni
Cilt:25, Sayı: 3, Yıl: 2015, Sayfa: 423-433

edilmektedir.51 Doğal diş konturunu taklit etmeye
çalışmak ve böylece aşırı konturu veya yetersiz konturu engellemek, çevreleyen yumuşak dokuları desteklemek, optimal hijyen ve doğal görünümlü restorasyon
için olmazsa olmazdır.52,71-73 Hareketli protezler daha
az implant ile uygulanabilmelerinin yanında daha az
bakım ve takip gerektirirler. Aynı zamanda protezin
gece çıkarılabilir olması dokuların dinlendirilmesi
açısından avantajlıdır.66 Ġmplant destekli sabit protez
yapılması düşünüldüğünde ise; kemiğin izin verdiği
ölçüde fazla sayıda implant kullanılmalıdır. Ġki
implantla desteklenen köprü protezlerinde; üç veya
daha fazla implant ile desteklenen köprü protezlerine
kıyasla daha fazla kayıp meydana gelmektedir.62,74-76
Sabit protezlerde ise restorasyonun siman tutuculu
veya vida tutuculu oluşu implant çevresi hastalık
oluşumunu etkileyebilmektedir. Ferreiroa ve ark.77
mandibular molar bölgeye yerleştirilen siman ve vida
tutuculu tek üye sabit protezleri değerlendirdikleri
çalışmalarında simante restorasyonlarda daha fazla
komplikasyon
meydana
geldiğini
ve
simante
restorasyonlarda meydana gelen komplikasyonların
%14,87’ sinin mukozitis olduğunu ve vida tutuculu
restorasyonlarda ise meydana gelen komplikasyonların
%20’ sinin vida gevşemesi olduğunu bildirmişlerdir.
Ġmplant üstü sabit protezlerde kemik kaybını ve
kemik kaybıyla ilişkili olarak peri-implantitisi etkileyebilecek diğer bir etken de oklüzal yüklerin doğrultusudur. Protezlerin oklüzal yüzeyi kuvvetleri implantın
uzun eksenine yönlendirecek şekilde olmalıdır. Ġmplantların eksen dışı şiddetli yüklere maruz kalması,
krestal kemik kaybına sebep olarak peri-implant
hastalıklar için zemin hazırlamaktadır. Bazı durumlarda
kanatlı protez tasarımlarının kullanılması gerekebilir.
Kanatlı tasarımlarda; yükün implantların uzun ekseni
boyunca iletilmesi zordur bu nedenle posterior bölgede
uygulanan kanatların 15 mm’ den fazla olmaması
önerilmektedir.78

2c. Restoratif madde
Ağız boşluğundaki her madde (metal, seramik
veya akrilik rezin) bakteri plağının tutunması için
potansiyel oluşturmaktadır.79 Örneğin, akrilik rezin
porözitesi nedeniyle en yüksek plak tutma kapasitesini
gösterir ve gingival dokuların kronik inflamasyonu ile
ilişkilidir. Porselen ise kimyasal kompozisyonu
nedeniyle yüksek biyouyumluluğa sahip bir maddedir
ve bu nedenle yumuşak debris birikimine az afinite
gösterir.52,79,80 Özellikle yüzeyi glaze uygulanarak
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bitirilmiş porselenin, düşük plak tutunma kapasitesi ile
birlikte, düzgün, parlak ve yoğun, iyi ıslanabilen bir
yüzey sağladığı bilimsel olarak kabul edilmiştir.52,81,82
Farklı seramik yüzeyler üzerinde meydana gelen
bakteri formasyonun araştırıldığı bir çalışmada, cam
seramik, lityum disilikat, zirkonya, izostatik preslenmiş
zirkonya ve %25 alümina içeren izostatik preslenmiş
zirkonya karşılaştırılmıştır. Lityum disilikat seramiklerin
en yüksek, zirkonya seramiklerin ise en düşük biyofilm
formasyonu gösterdiği belirtilmiştir.83
Ġmplant destekli restorasyonlarda geleneksel
olarak kullanılanılan metal, seramik ve akrilik rezin
malzemelerinin yanı sıra günümüzde CAD/CAM teknolojisi ile birlikte gelişen madde çeşitliliği bu alanda yeni
maddelerin kullanımına olanak vermiştir. Yüksek kırılganlığa sahip olduğu için implant destekli restorasyonlarda ortaya çıkan şiddetli oklüzal kuvvetler karşısında
zayıf olan seramiklerin yapısına rezin ilave edilerek
elastiklik özelliği arttırılmış olan hibrit seramikler,
implant destekli restorasyonlar için iyi bir alternatif
oluşturabilmektedir.84,85 Ancak bu maddeler üzerine
literatürde bulunan kısıtlı kaynaklar incelendiğinde,
bakteri plağı birikimi ve bakteri adezyonu üzerine
bilgiye rastlanmamıştır.
3. Siman Artıkları
Taşan siman artıkları, siman tutuculu implant
destekli restorasyonlarda sıklıkla karşılaşılan ve
enflamasyona neden olabilen bir problemdir.86,87 Siman
artıklarının peri-implantitisin etiyolojisindeki rolü tam
olarak aydınlatılamamakla birlikte, artık simanda meydana gelen bakteri kolonizasyonun peri-implantitise
neden olduğu düşünülmektedir.86,87 Ġmplant üstü
restorasyonların; simante veya vidalı olarak seçilmesi
restorasyonun estetik özelliklerini ve oklüzyonunu
etkilemektedir.88 Simante edilen restorasyonların vidalı
restorasyonlara göre avantajları arasında; restorasyonun oklüzal yüzünde yer alan vida deliğinin elimine
edilmiş olması, pasif uyumun gerçekleştirilebilmesi ve
klinik ve laboratuar prosedürlerinin karmaşıklığının
azalmasıdır.88-90 Misch91 simante restorasyonlarda;
siman aralığının restorasyon ile dayanak arasındaki
uyumsuzluğu kompanse ettiğini ve pasif uyumun daha
kolay sağlandığını belirtmektedir. Fakat Guichet ve
ark.92 simante restorasyonlarda belirlenen marjinal
açıklığın, vidalı restorasyonlarla kıyaslandığında daha
fazla olduğunu bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada
Keith ve ark.59 vidalı tutuculu metal seramik restorasyonların daha küçük marjinal açıklık gösterdiğini ve
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cam iyonomer simanlar ile simante edilen restorasyonların çinko fosfat simanlar ile simante edilen
restorasyonlara kıyasla daha küçük marjinal açıklık
gösterdiğini bildirmişlerdir.
Siman artıkları periodonsiyumu etkileyebilmekte
ve implant çevresindeki dokularda enflamasyona
neden olabilmektedir.54 Siman artıklarının, peri-implant
bölgesinde enflamasyon oluşturmasını tetikleyen bir
başka etken de restorasyonun marjinal yerleşimidir.
Subgingival marjinal yerleşimlerde siman artıklarının
bölgeden temizlenmesi zor olmaktadır.93 Agar ve ark.54
restorasyonun kron marjini, peri-implant dokusundan
1.5-3 mm daha derine yerleştirildiğinde siman artıklarının bu bölgeden uzaklaştırılmasının mümkün olmadığını bildirmişlerdir. Linkevicius ve ark.93 siman tutuculu restorasyonlarda marjin yerleşiminin artık simanın
uzaklaştırılmasına etkisini inceledikleri çalışmalarında,
en fazla siman artığının gingival seviyenin 2-3 mm
aşağısında olan marjinal yerleşimlerde, en az siman
artığının ise gingival seviyenin 1 mm aşağısında olan
ve marjinal yerleşimin görülebildiği yerleşimlerde
oluştuğunu bildirmişlerdir. Siman artıklarına genellikle
dayanağın altındaki implant boyun bölgesinde
rastlanılmaktadır.94 Wilson ve ark.95 siman artıkları ile
sulkus epitelinde kanama veya süpürasyon arasında
%81 oranında korelasyon olduğunu bildirmiştir. Korsch
ve ark.94 metakrilat siman kullanılarak simante edilen
sabit protezlerde meydana gelen peri-implantitisi
retrospektif olarak değerlendirmişlerdir. Yetmiş bir
hastaya 126 implantın yerleştirildiği çalışma sonucunda implantların %59.5’ inde (73 implant) siman
kalıntısı tespit edilmiştir. Siman kalıntısı tespit edilen
implantların %80’ inde ise sondlamada kanama ve
%21.3’ ünde ise süpürasyon olduğu belirlenmiştir.
Peri-implantitis görülen 73 implantta protezler çıkarılarak dezenfekte edildikten sonra öjenol içerikli bir
simanla tekrar yapıştırılmıştır. 3-4 ay sonraki kontrollerde hiçbir implantta süpürasyon görülmemiştir.
Sadece 9 implantta sondlamada kanama görülmüştür.
Agar ve ark.54 cam iyonomer, çinko fosfat ve rezin
simanların implant yüzeyinden temizlenmesine ilişkin
yaptıkları çalışmada; implant yüzeyinden en zor rezin
simanların, en kolay ise çinko fosfat simanların
temizlendiğini ve daha fazla rezin siman artığının
kaldığını bildirmişlerdir.
Peri-implant sulkus içerisine yayılan siman artıklarının
temizlenmesinde
birkaç
metod
bulunmaktadır:
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1. Restorasyonun içerisine konulacak siman miktarı
azaltılabilir.94 Siman sadece kronun içinde oklüzal
yarıya kadar yerleştirilebilir. Bu kron tutuculuğu için
yeterli tutuculuğu sağlamaktadır fakat bu durumda
kron iç yüzeyinin tamamen simanla örtülmediği
durumlar meydana gelebilir.88
2. Simantasyon sırasında dayanak analogları kullanılabilir. Siman karıştırılarak, kronun içine yerleştirilir
ve dayanak analoğu üzerine yerleştirilerek taşan
simanlar temizlendikten sonra dayanak üzerine
simante edilir. Bu teknikte çalışma zamanı uzun
simanlar kullanılmalıdır.54,88
3. Siman fazlalıkları çeşitli enstrümanlarla uzaklaştırılabilir. Uzaklaştırma işlemi sırasında plastik aletler
kullanılmalıdır. Metalik aletler implantlarda ve
implant üst yapılarında yüzey kusurlarına neden
olabilmektedir.54
4. Restorasyonların marjin yerleşimi 3 mm’ den daha
derinde yerleşecek ise bu bölgeden siman
artıklarının temizlenmesi zorlaşacaktır. Bu tip
durumlarda
kişisel
dayanakların
kullanımı
düşünülmelidir.88
5. Simantasyon sonrası kontrol radyografisi alınarak
siman artıkları gözlemlenebilir. Ancak radyografilerde yalnız radyo-opak simanlar görülebilmektedir.
Ayrıca peri-apikal radyografilerde sadece proksimal
yüzeyler değerlendirilebilmekte olup, bukkal ve
lingual yüzeyler gözlemlenememektedir.94 Bukkal
ve lingual yüzeylerin değerlendirilebilmesi için üç
boyutlu
görüntüleme
tekniklerine
ihtiyaç
duyulmaktadır.
6. Düşük viskositedeki simanlar peri-implant sulkus
içine daha kolay yayılırlar. Bu nedenle yüksek
viskositedeki simanlar tercih edilmelidir.94 Ayrıca
antibakteriyel özellikteki simanlar (öjenol içerikli
simanlar) bakteriyel kolonizasyonunu engellemede
yararlı olabilmektedir.94
4. Oklüzal Yükleme
Ġmplant üstü protezlerin oklüzyonunun
ayarlanmasında; implantların sayısı, dağılımı, konumu
ve açılandırılması önemlidir. Optimal oklüzyonun
planlanması ve oluşturulması, implant destekli
protezlerde başarının anahtarıdır. Oklüzal uyumsuzluk
nedeniyle meydana gelen oklüzal travma ve yorulma,
kemikte hasara yol açmaktadır.96 Bu nedenle destek
kemiği korumak ve oklüzal yükleri dengeli dağıtmak
için; oklüzal yükler implantın uzun eksenine doğru
yönlendirilmeli, oklüzal tablalar daraltılmalı, tüberkül
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