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ÖZ
ABSTRACT

Maksiller sinüs tabanı yükseltilmesinde çeşitli greft
materyalleri sıklıkla kullanılmaktadır. Son dönemlerde
yapılan çalışmalarda greft materyali kullanılmadan
sadece sinüs membranının yükseltilmesi ile ilgili yeni
kemik oluşumu rapor edilmektedir. Bu işlem için sinüs
membranın yükseltilmesi veya yükseltilmesi takiben
bölgeye trombositten zengin fibrin (TZF) uygulamalarından bahsedilmektedir. Bu vaka raporunda titanyum
vida ve TZF yardımıyla gerçekleştirilen maksiller sinüs
yükseltilmesi ve dental implant uygulaması sunulmuştur.
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Graft materials are frequently used in maxillary sinus
floor elevation procedures. Recently, there have been
reports of bone formation using the sinus floor
elevation technique, which involves elevating the
maxillary sinus membrane without adjunctive grafting
materials. For this purpose sinus membrane elevation
with/without platelet rich fibrin(PRF) usage were
reported. This report presents the dental implant
restoration to the maxillary sinus elevated with the
help of titanium screws and PRF.
Key Words: maxillary sinus floor augmentation,
dental implant, platelet rich fibrine, titanium screw
bölgede kemik grefti yerine otolog kan, spongostan
gibi biyomateryallerin kullanımından bahsedilip dental
implantların aynı ya da farklı seanslar da yerleştirilebileceği belirtilmiştir1,10-13. Bu vaka raporunda posterior
maksillaya implant yerleştirilmesi sırasında titanyum
vidalar ve trombositten zengin fibrin (TZF) yardımıyla
greft kullanmaksızın yapılan sinüs lifting işlemi
sunulmuştur.

GİRİŞ
Günümüzde kaybedilmiş fonksiyon ve estetiğin geri
kazandırılmasında kemik içi dental implantların kısmi
veya tam dişsiz hastalarda kullanımı her geçen gün
artmaktadır. Maksiller posterior bölgede maksiller
sinüsün büyümesi, alveolar kemiğin yaşla birlikte
rezorpsiyona olan eğilimi ve yetersiz kemik yoğunluğu
dental implant uygulamalarında zorluklara neden
olmaktadır. Bu bölgedeki ciddi kemik kayıplarının
onarımı için çeşitli sinüs lifting prosedürleri ve greft
materyalleri tanımlanmış ve değerlendirilmiştir1-4.
Yapılan klinik ve deneysel çalışmalarda, herhangi bir
greft materyali kullanılmadan yapılan sinüs membranın
yükseltilmesi ile maksiler sinüste dental implantlar
çevresinde yeni kemik oluşumu bildirilmiştir5-9. Bu
amaç için sinüs membranı yükseltilmesini takiben ilgili
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Yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda
sol posterior maksillada diş eksikliği ve alveolar krette
sonlanan sarkık sinüs oluşumu tespit edilmiştir (Resim
1). Hastaya herhangi bir kemik grefti kullanmadan
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titanyum vida ve TZF yardımıyla sinüs yükseltilmesi
işlemi ve 4 ay sonra dental implant uygulaması önerilmiştir. Hastadan alınan aydınlatılmış onam doğrultusunda lokal anestezi altında artikain hidroklorid (Ultracaine D-S ForteAmpul®Aventis) ile posterior superior
alveolar sinir blokajı ve palatinalden infiltratif anestezi
yapıldı. Alveoler kretin tepesinden horizontal ve mezialdeki dişin lateralinden vertikal yönde yapılan insizyonla mukoperiostal flep periost elevatörü yardımıyla
kaldırıldı. Ront frez yardımıyla lateral pencere tekniği
yöntemi kullanılarak kaldırılan kemik penceresini takiben maksiller sinus mukozası sinüs elevatörleri yardımıyla hassas bir şekilde eleve edildi. Hastaya nasal
yoldan solunum yaptırılarak membran hareketliliği ile
perforasyon olup olmadığı kontrol edildi. Kret tepesinden titanyum vidaların sinüs mukozasını perfore etmeyecek şekilde yerleştirilmesini takiben sinüs kavitesi
içine TZF yerleştirildi (Resim 2). Kanama kontrolünün
sağlanmasının ardından bölgeler primer olarak 3/0
poliglaktin süturla kapatılıp kemikleşme sürecine bırakıldı. Hastaya işlemi takiben antibiyotik, non steroid
anti inflamatuar ilaç, antiinflamatuar ağız gargarası ve
dekonjestan reçete edildi. 4 ay sonra titanyum vidaların çıkarılmasını takiben 2 adet dental implant (AstraTech, Mölndal, Sweden) uygulandı (Resim 3). Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon izlenmemiş olup hastanın rutin kontrolleri devam etmektedir.

Resim 3. Dental implantların yerleştirlmesini takiben
postoperatif panoramik radyografi (4.ay)

TARTIŞMA
Maksiller sinüs yükseltilmesi ilk olarak
1960’larda Boyne ve James14 tarafından tanımlanmış
olup bu işlem için çeşitli tekniklerin kullanımından
bahsedilmiştir15. Tatum16 1975’ te ilk kez dental
implant uygulamasının hazırlığı için maksiler sinüs
yükseltilmesini tanımlanmıştır15. Boyne ve James14 ise
1980’de blade implantların yerleştirilmesi için maksiler
sinüs yükseltilmesi için ilk kez greft uygulamasından
bahsetmişlerdir15.
Uzun yıllardır sinüs yükseltilmesinde otojen,
allojen kemik greftleri ve alloplastların tek ya da
kombine olarak tek ya da çift aşamalı kullanımından
bahsedilmiştir10,15. Ancak halen hangi materyalin daha
üstün olduğu konusunda kesin bir sonuç yoktur17.
Osteojenik, osteokondüktif ve osteoindüktif özelliklere
sahip otojen greftler sinüs yükseltilmesinde altın
standart olarak kabul edilse de ekstra donör saha ve
genel anestezi gereksinimi, yüksek maliyet ve greftin
hızlı rezorpsiyon göstermesi gibi dezavantajları nedeniyle sinüs yükseltilmesinde kullanımı sorgulanmaktadır18. Otogreftlere göre, uygulama kolaylığı ve ikinci
bir operasyon bölgesine ihtiyaç duymamaları, otogreftlerdeki gibi miktar sınırlamasına gerek olmaması
gibi avantajları nedeniyle tercih edilen allogreftler ile
yapılan maksiller sinüs yükseltilmesinde başarılı
sonuçlar elde edildiği rapor edilmiştir19.
Lundgren ve ark5. 2004 yılında antral duvar ve
schneiderian membran arasında bırakılacak boşluğun
kemik grefti kullanılmamasına rağmen maksiler sinüsteki implantların çevresinde yeni kemik oluşumuyla
sonuçlanacağını belirterek greftsiz lifting işlemini
tanımlamış, maksiller sinüs yükseltilmesi ile 10 hastada
19 implantı tek aşamalı olarak uygulamıştır.
Bu yöntemle elde edilen yeni kemiğin oluşum
nedeni hala tam olarak ortaya konulamamıştır, sinüsün

Re
sim 1. Preoperatif panoramik radyografi

Resim 2. Sinüs lifting ,şleminde kullanılan titanyum vidaların
ve TZF nin panoramik radyografi görünümü
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kemik duvarlarından kaynaklanan mezenşimal hücrelerin ve membranın osteojenik kapasitesinin yeni
kemik oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir20,21.
Altıntaş ve ark8 greftsiz yapılan sinüs lifting işleminde
oluşan yeni kemiğin greftle yapılan işlemde oluşan kemiğe göre daha dens yapıda olduğunu belirtmişlerdir.
Chen ve ark22 greftsiz sinüs lifting işlemini
takiben immediat olarak yerleştirilen implantların sağ
kalım oranlarını %100 olarak bildirmişlerdir. Üngör ve
ark23 ise 2 vakada greft yardımıyla gerçekleştirdikleri
sinüs lifting takiben immediat yerleştirilen implantın
maksiler sinüs içine migre olduğunu bildirmişlerdir. Bu
vakada ise sinüs lifting işlemini takiben çatı vazifesi
amacıyla iki adet titanyum vida yerleştirilmiş olup, 4 ay
sonunda kemikleşmenin görülmesini takiben dental
implant uygulanmıştır.
Sohn ve ark10 greft kullanmadan yaptıkları
sinüs lifting işleminde jelatin spongostanın kullanılabileceğini belirtmişler, aynı seansta implantın
yerleştirilmesiyle ortalama 6 ay içinde osteointegrasyonun olduğunu belirtmişlerdir.
Choukrun ve ark24 tarafından geliştirilen TZF
pıhtısı fibrin matriks ağı ile çevrili trombosit, lökosit,
sitokin ve kök hücreden oluşmaktadır. Ali ve ark25 TZF
nin kemik greftleriyle birlikte kullanılabileceği gibi tek
başına sinüs kavitesinin doldurulmasında da kulanılabileceğini belirtmiş ve TZF uygulamasını takiben
immediat implant yerleştirilmesinin başarılı sonuçlar
verdiğini bildirmişlerdir. Mazor ve ark26 6 aylık takipler
sonucunda TZF nin basit ve pahalı olmayan bir
biyomateryal olduğunu sinüs lifting işleminde sinüs
kavitesinin doldurulmasında tek başına çok rahatlıkla
kullanılabileceğini bildirmişleridir.
Bizim vakamızda greft kullanılmadan yapılan
sinüs lifting işleminde sinüs kavitesine membranı perfore etmeyecek şekilde titanyum vida yerleştirilmiş ve
kavite TZF ile doldurulmuştur. Sinüsün kret tepesinde
sonlanmasından ötürü dental implant greftleme
sonrası 4. ayda kemik iyileşmesinin gözlemlenmesini
takiben yapılmıştır. Radyografik olarak son derece
dens yapıda kemik oluşumu izlenmiştir.
Sonuç olarak herhangi bir greft maliyeti getirmemesi, histolojik olarak dens yapıda kemik oluşumunun gözlenebilmesi nedeniyle tercih edilebilecek
greftsiz sinüs lifting işleminde kullanılan biyomateryallerin haricinde titanyum vidaların da bu işlem için
kullanılabileceğini göstermek amacıyla sunulan bu
vakanın ilerde sadece titanyum vidanın etkinliğini

bildirecek çalışmalara yol göstereceği düşüncesindeyiz.
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