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Bu dergi Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n (ADO) resmi bilimsel yay›n
organ›d›r. Ankara Diflhekimleri Odas› Klinik Bilimler  Dergisi'nde difl
hekimli¤i alan›ndaki deneysel ve klinik araflt›rmalar, olgu bildirimleri,
derlemeler, teknik notlar, editöre mektuplar, odan›n bilimsel faaliyetleri
ile ilgili  haberler ve duyurular Türkçe olarak yay›nlan›r.
Ankara Diflhekimleri Odas› Klinik Bilimler Dergisi y›lda 4 say› olarak
Ocak, Nisan  ve Temmuz ve Ekim  aylar›nda yay›nlan›r, 4 say›da 1 cilt
tamamlan›r.
Makaleler Ankara Diflhekimleri Odas› Yay›n Kurulu Baflkanl›¤›’na
hitaben yaz›lm›fl bir üst yaz› ile afla¤›daki adrese gönderilmelidir. Yay›n
Kurulu baflkanl›¤›na teslim edilen bütün yaz›lar derginin yay›m tarz›na
uygunluk sa¤lamak amac›yla hakem de¤erlendirmesi öncesinde
yazarlara düzeltme veya k›saltma için gönderilebilir. Makalenin gön-
derilmesinden sonraki yaz›flmalar için de afla¤›daki elektronik posta
adresi kullan›labilir. Yay›nlanmas› uygun görülen makaleler için yay›n
kabul belgesi ile birlikte gönderilecek olan "Telif hakk› devir formu"nun
yazarlar taraf›ndan eksiksiz olarak doldurularak yay›n kurulu
baflkanl›¤›na iletilmesi gerekmektedir. Yazarlar, yay›na kabul edilmifl
olan makaleleri üzerinde de¤ifliklik yapamazlar.
Hedef ve Amaçlar
Ankara Diflhekimleri Odas› Klinik Bilimler Dergisi’nde  araflt›rma , vaka
raporu, derleme, teknik not , editöre mektup türünde makaleler
yay›mlan›r. Diflhekimli¤i bilimleri ile ilgili olarak, protez, difl hastal›klar›
ve tedavisi, cerrahi, endodonti, pedodonti ve periodontoloji ile oral
diagnoz ve radyoloji alanlar›nda özellikle klinik uygulamalar ve klinik
uygulamalara ›fl›k tutacak nitelikteki arflt›rmalara öncelik verilmektedir.
Makalelerin haz›rlanmas› 
Araflt›rmalar ve derlemeler 15, olgu bildirimleri 5 daktilo sayfas›n›
geçmemelidir. Metinler A4 boyutunda ka¤›d›n bir yüzüne, çift aral›kl›,
12 punto harf büyüklü¤ünde ve Times New Roman yaz› karakterinde
yaz›lmal›, sayfa numaralar› kapak sayfas› hariç sayfan›n alt›nda ve
sa¤da olacak flekilde yerlefltirilmelidir.
Makaleler her bölüm ayr› bir sayfa üzerinde olacak flekilde kapak say-
fas›, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, ‹ngilizce özet ve ‹ngilizce anahtar
kelimeler, metin, teflekkür yaz›s›, referanslar, tablolar ve resim alt
yaz›lar›n› içermelidir. Metin ve ekleri (resim, tablo, grafik vb.) tümü ori-
jinal olmak üzere e-mail ile afla¤›daki adrese gönderilmelidir. 
Kapak sayfas›: Kapak sayfas›nda flu bilgiler yer almal›d›r: (1) Makalenin
Türkçe ve ‹ngilizce bafll›¤›, (2) yazarlar›n isimleri (yazarlar›n unvanlar›
ve çal›flt›klar› kurumlar›n adlar›, soyad›n›n sonuna koyulacak ulus-
lararas› semboller (*,†,‡,§,II,¶,#,**,†† vb.) yard›m›yla sayfan›n alt›nda
yer almal›d›r), (3) makale ile ilgili yaz›flmalar›n yap›laca¤› yazar›n aç›k
adresi, telefon ve faks numaralar›, e-posta adresini içeren yaz›flma
adresi, (4) k›sa bafll›k; derginin sayfa üstlerine yaz›labilmesi amac›yla
konu bafll›¤›n›n 5 kelime ile s›n›rland›r›ld›¤› ve anlam içeren bir k›sa
bafll›k yaz›lmal›d›r, (5) araflt›rma için al›nan destekler belirtilmelidir, (6)
daha önce bildiri olarak sunulduysa belirtilmelidir. 
Özet: Özet ‹ngilizce ve Türkçe olarak 200 kelimeden fazla olmayacak
flekilde ve ayr› sayfalarda yaz›lmal›d›r. Özet makaleyi yans›tacak nite-
likte olmal›, amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç alt bafll›klar›n›
içerecek flekilde yaz›lmal›d›r. Özetlerin alt›nda makale ile ilgili en az 2,
en fazla 5 anahtar kelime Türkçe ve ‹ngilizce olarak yaz›lmal›d›r.
Metin: Araflt›rma makaleleri girifl, gereç ve yöntem, bulgular ve
tart›flma bölümlerini içermelidir. Olgu bildirimleri girifl, olgu ve tart›flma
bölümlerini içermelidir. Gereç ve yöntemde kullan›lan gereçlerin ve
malzemelerle üretici firmalar›n aç›k adlar› parantez içerisinde metinde
belirtilmelidir. Makale içinde kullan›lan k›saltmalar uluslararas› birim
sistemi esas al›narak yap›lmal›d›r.
Kaynaklar: Kaynaklar ayr› bir sayfaya çift sat›r aral›kl› olarak
yaz›lmal›d›r. Kaynaklar metinde geçifl s›ras›na uygun olarak numara-
land›r›larak numara metin içinde üst yaz› ile belirtilmelidir. E¤er
yazarlar›n yorumu yazar ad› ile bildirilecekse ilk yazar›n soyad› ve
arkadafllar› fleklinde belirtilmelidir. Kaynaklar tüm yazarlar›n soyad›,
isminin bafl harfi (tüm yazarlar›n ad› yaz›lmal›, ve ark. gibi k›saltmalar
yap›lmamal›d›r), makalenin ad›, derginin Index Medicus'a göre
k›salt›lm›fl ad›, cildi, say›s›, sayfa numaralar› ve bas›m y›l›, fleklinde
yaz›lmal›d›r.

Örnekler:
Erkmen E., fiimflek B., Yücel E., Kurt A. Comparison of different fixation
methods following sagittal split ramus osteotomies using three dimensonal
finite element analysis: Part 1 advancement surgery - posteriar loading.
Int. J. Oral Maxfac Surg. 34: 551-558, 2005.  (Dergiler için)
Okeson JP. Orofacial Pain. Illinois: Ouintessen-ce Publishing Co, ‹ne,
1996, 45-52. (Kitaplar için)
Alaçam A. Pedodontik Endodonti: Alaçam T. Endodonti. Ankara: GÜ
Yay›nlar›, 1990, 809-859. (Kitap bölümleri için)

Tablolar: Makale içindeki geçifl s›ras›na göre Romen rakam› ile
numaraland›r›lmal›d›r. Tablo numaras› ve içeri¤i tablonun üzerine, dip-
notlar var ise tablonun alt›na yaz›lmal›d›r. Her tablo ayr› bir sayfaya çift
aral›kl› olarak yaz›lmal›, her biri ayr› bafll›k tafl›mal›d›r.
Foto¤raflar: JPEG yada TIFF format›nda herbiri etiketlenmifl olarak
ayr›ca attach edilmelidir. 
fiekil alt yaz›lar›: fiekil ve foto¤raflar›n alt›na yaz›lmas› istenen
yaz›lar ayr› bir sayfaya çift sat›r aral›kl› olarak ve flekil numaras› belir-
tilerek yaz›lmal›d›r. Histopatolojik foto¤raflarda büyütme ve kullan›lan
boya da yaz›lmal›d›r.
Teflekkür yaz›s›: Makalenin haz›rlanmas›na önemli katk›s› olan
kiflilere teflekkür yaz›labilir. Teflekkür yaz›s› ayr› bir s a y f a y a
yaz›lmal›d›r.
Etik: Dergide yay›nlanmak üzere gönderilen yaz›lar yay›n eti¤ine uygun
olmal›d›r. Dergide yay›nlanacak insan ve/veya hayvan çal›flmalar›nda
etik kurallara dikkatle uyulmufl olmas› ve etik kurul izni al›nm›fl olmas›
gereklidir.
Önemli bilgiler:
Ankara Diflhekimleri Odas› Klinik Bilimler  Dergisi'ne gönderilen yaz›lar
ile foto¤raflar›na gelebilecek zarardan veya kay›plar›ndan yay›n kurulu
sorumlu tutulamaz.
Yaz›n›n ayn› anda bir baflka dergiye gönderilmemifl olmas› ve baflka bir
dergide daha önce yay›nlanmam›fl olmas› gereklidir.
Yay›n kurulu yaz›da bas›m öncesi gerekli gördü¤ü düzeltmeleri yap-
makta, yaz›y› k›saltmakta serbesttir.
Yaz›da belirtilen veya önerilen görüfller yay›n kurulunun görüfllerini
yans›tmamaktad›r.
Dergide yay›nlanmas› uygun görülmeyen makaleler yazara iade
edilmez.
Yay›nlanan makalelerin her türlü yay›n hakk› Ankara Diflhekimleri
Odas› Bilimsel Dergisi'ne aittir.Editörden yaz›l› olarak izin al›nmadan ve
kaynak gösterilmeden k›smen veya tamamen kopya edilemez, fotokopi,
teksir, bask› ve di¤er yollarla ço¤alt›lamaz.

Kontrol listesi

Makalenizi göndermeden önce lütfen bu bölümdeki maddelerle
karfl›laflt›r›n›z.
- Editöre baflvuru mektubu (tüm yazarlar taraf›ndan imzalanmal›d›r),
- Makalenin birisi orijinal olmak üzere 3 adet örne¤i,
- Diskete kaydedilmifl tam metin,
- Kapak sayfas›
- Makalenin bafll›¤›
- K›sa bafll›k
- Yazarlar›n isimler, akademik unvanlar›, çal›flt›klar› kurumlar, iletiflim

adresleri
- Türkçe ve ‹ngilizce özet
- Metin
- Kaynaklar (ayr› bir sayfaya)
- Tablolar (ayr› bir sayfaya)
- Resim ve flekil alt yaz›lar› (ayr› bir sayfaya)  yaz›lmal›d›r.

Yay›nlar›n gönderilece¤i adres:
adoklinikbilimler@gmail.com

YAYIN KURALLARI
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De¤erli Meslektafllar›m›z,

Mezun olurken and içerek hekimlik onurunu ve
mesle¤imizi en iyiye en do¤ruya tafl›maya, eski-
meye karfl› koyarak, taze ve ça¤dafl bilgilerle
donanarak uygulamaya söz verdik.

Ankara Diflhekimleri Odas› bu amaçla daha önce
tek dergi olarak ç›kan yay›n›nda bilimsel sunulara
da yer verdi. 

Art›k ayr›, daha farkl› ve kapsaml› bir oluflumla
Bilimsel sunular›n yer alaca¤› hakemli bir dergi
olacak “ADO Klinik Bilimler Dergisi”ni be¤eninize
sunuyoruz.

Tüm eme¤i geçenlerin ortak hedefi; bilmin ateflin-
den al›nan ›fl›kla sürekli par›ldamak olacakt›r.

ADO Yönetim Kurulu Baflkan›
Doç. Dr. Merih Baykara

editör’den / editorial



De¤erli Meslektafllar›m, 

Ça¤›m›z bilgi toplumunda ve sürekli e¤itimin esas
oldu¤u bir dönemde çok önemli bir misyonu üstle-
nerek ve büyük bir heyecanla yay›n hayat›na bafl-
layan “ADO Klinik Bilimler Dergisi” bundan böyle
ADO Aktüel derginin d›fl›nda hakemli bir bilimsel
dergi statüsünde sizlerle buluflacakt›r.

Bu buluflmadan amac›m›z; akademik ve klinik
bilgi paylafl›m›n›n, mesle¤imizdeki son dönem
geliflmelerin ve teknolojinin kullan›mlar› ile yap›lan
çal›flmalar›n tüm meslektafllar›m›zca takibinin
sa¤lanmas› ile  üretilen de¤erli çal›flmalar›n yay›n-
lanmas› için kalitesi yüksek bir bilimsel dergi yap›-
s›n›n tesis ve teminidir.

Bilimsel desteklerinizle güçlenecek ve büyüyecek
olan dergimizin ilk say›s›n› sizlere sunuyor, destek
ve katk›lar›n›z› bekliyoruz.

Bu vesile ile hepinize çal›flmalar›n›zda sonsuz
baflar›lar dilerim…

Sayg›lar›mla
Editör
Doç.Dr.Erkan ERKMEN

editör’den / editorial
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Modifiye Film Tutucu Aparey ve Stepwedge
Kullan›larak ‹mplant Bölgelerinin Kemik Mineral
Densitesinin De¤erlendirilmesi

The assessment of bone mineral densities of implant regions
by use of modified XCP system and stepwedge

Dr. Dt., Baflkent Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal›

Ayfle Gülflah›

Özet

Kemik kalite ve densitesinin radyografik
olarak de¤erlendirilmesi, implantolojide ve
osteoporoz ile oral kemik kayb› aras›ndaki
iliflkiyi de¤erlendiren çal›flmalarda uygu-
lanmaktad›r. Bu amaçla, stepwedge ile bir-
likte al›nan standart periapikal radyograf-
lar›n densitometrik analizi kullan›lmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac›, modifiye edilmifl film
tutucu aparey ve stepwedge kullan›larak
maksiller premolar bölge kemik mineral
densitesinin, implant yerlefltirilmeden önce
ve sonras›nda 6. ve 12. ayda de¤erlendiril-
mesidir. 8 basamakl› bir aluminyum
stepwedge, periapikal film üzerine yerleflti-
rilerek maksiller premolar bölge kemik den-
sitesi aluminyum eflde¤eri kal›nl›¤› olarak
hesaplanm›flt›r. ‹mplantasyon öncesi ve 6.
ayda ölçülen kemik densiteleri aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› fark varken
(P < .001), 6. ve 12. ayda ölçülen kemik
densiteleri aras›nda bir fark bulunamam›fl-
t›r (P > .05). Sa¤ ve sol taraf kemik densite-
leri karfl›laflt›r›ld›¤›nda da fark gözlenme-
mifltir (P > .05).  

Abstract

Radiographic assessment of bone quality
and density has applications in implantol-
ogy and in research assessing the relation-
ship between oral bone loss and osteo-
porosis. For this purpose, densitometric
evaluation of standard periapical radi-
ographs with stepwedge has been used.
The aim of this study is to measure the bone
mineral density of maxillary premolar
region by use of modified XCP system and
stepwedge before and 6 and 12 month
after implant placement. An 8 level alu-
minum stepwedge was placed directly on
the film and bone density of the alveolar
bone was measured in terms of aluminum
equivalent millimeters.  There was a signif-
icant difference in the aluminum equivalent
in millimeters before and 6 months after
implant placement  (P < .001), but there
was no difference at 6 and 12 months after
implant placement (P > .05). When the
right and left sides were compared, there
was no statistical difference (P > .05).

Anahtar Kelimeler: Kemik densitesi, stepwedge,
radyograf, maksilla, implant.

Key Words: Bone density, stepwedge, 
radiography, maxilla, implant.
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Girifl

Dental implant uygulamalar›nda baflar›, implant
uygulanacak olan kemi¤in morfolojisi, kalite ve kan-
titesiyle yak›ndan iliflkilidir. Maksillada implant
baflar› oran›n›n düflük olmas› ve mandibulada artan
kret rezorbsiyonu, çene kemiklerinin anatomilerin-
deki ve kemik yap›lar›ndaki bölgesel farkl›l›klarla
aç›klanmaktad›r1-4. Bu nedenle, çene kemiklerinin
kalite ve kantitesinin de¤erlendirilmesine yönelik
çal›flmalar önem kazanm›flt›r. Kemik mineral densi-
tesi belirli bir alanda bulunan kemik mineral gram›-
n› ifade eder ve densitenin büyük oran› kemik kalite-
si ve kantitesinden oluflur5,6. Kemik mineral densitesi-
ni de¤erlendiren çal›flmalarda radyografi, histoloji,
single ve dual foton absorbsiyometri, kantitatif bilgi-
sayarl› tomografi ve dual enerji    X-ray absorbsiyo-
metri teknikleri kullan›lmaktad›r 7,8.

Radyograflardan kemi¤in densitometrik analizi foto-
densitometriye dayan›r ancak bu ölçüm için yüksek
standartlarda radyograflar gereklidir. Çene kemikle-
rinde intraoral periapikal veya panoramik radyo-
graflar bu amaçla kullan›labilmektedir. Ifl›nlama ve
banyo ifllemleri sonucu radyograf›n densitesinde
oluflabilecek farkl›l›klar› en aza indirebilmek için,
radyograflar yo¤unlu¤u bilinen bir test objesi (step-
wedge) ile birlikte ›fl›nland›ktan sonra banyo edilir
5,6,9,10. Benzer atomik numaraya sahip olan materyal-
ler, benzer flekilde X-›fl›n› tuttuklar›ndan, stepwedge
yap›m›nda atomik numaras› kemi¤inkine benzer
olan aluminyum (Al) s›kl›kla     kullan›lmaktad›r11-13.

Stepwedge ile birlikte birlikte al›nan radyograflar›n
densitometrik analizinde istenen aral›kta ölçüm
yapabilen densitometre cihaz›yla önce stepwedge’in
her basama¤›n›n optik densitesi ölçülür. Daha sonra
ölçülen bu de¤ere karfl›l›k gelen Al kal›nl›¤› belirle-
nir. Son olarak istenen bölgenin optik densitesi ölçü-
lerek bu de¤erin karfl›l›¤› olan Al eflde¤eri kal›nl›¤›
(mm Al) hesaplan›r 9,10.

Bu çal›flman›n amac›, modifiye edilmifl film tutucu
aparey ve stepwedge kullan›larak maksiller premo-
lar bölge kemik mineral densitesinin, implant yerlefl-
tirilmeden önce ve sonras›nda 6. ve 12. ayda
de¤erlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Çal›flma grubu, maksiller premolar bölgesinde çift
tarafl› tek difl eksikli¤i bulunan 23-59 yafl aral›¤›nda
ve ortalama yafl› 41.07±9.11 olan 9 kad›n,   5
erkek toplam 14 hastadan oluflmaktad›r. Bu sayede
maksillan›n sa¤ ve sol bölgelerinin de karfl›laflt›r›la-
bilmesi sa¤lanm›flt›r. Hastalar›n yafl ve cinsiyete göre
da¤›l›m› tablo I’ de gösterilmifltir. Hastalar›n herhan-
gi bir sistemik hastal›¤›n›n bulunmamas›na ve
implant planlanan bölgeden difl çekimi sonras› en
az 6 ay süre geçmifl olmas›na dikkat edilmifltir.
Hastalar›n implant uygulamas› öncesi rutin klinik ve
radyografik muayeneleri yap›lm›fl, gerekli görülen
tedavileri yap›larak oral hijyenleri maksimum düze-
ye getirilmifltir. 

‹mplant yerlefltirilmeden önce, hastalardan paralel
teknikle standart periapikal radyograflar al›nm›flt›r.
Bu amaçla Kodak ultraspeed D grubu filmler
(Eastman Kodak, Rochester, NY, ABD), film tutucu
aparey (Rinn Corporation, Elgin, III, ABD) kullan›la-
rak uzun kon ile ayn› röntgen cihaz›nda (Sirona
Dental Systems, Almanya) ve 0.80 s ›fl›nlama süre-
siyle ›fl›nlanm›flt›r. Banyo ifllemleri standart koflullar-
da otomatik banyo cihaz›nda (Durr Dental, DL 24,
Almanya), Hacettepe 1. ve 2. banyo solüsyonlar›
kullan›larak yap›lm›flt›r. Periapikal radyograflarda
hem implant bölgelerinin densitometrik analizlerinin
yap›lmas› planland›¤› hem de radyograflar farkl›
zamanlarda al›n›p banyo edildikleri için, standardi-
zasyonu sa¤lamak amac›yla filmlerin a¤›z
bofllu¤una gelen k›sm›na bir Al stepwedge yerleflti-
rilmistir. Stepwedge 10mm geniflli¤inde ve 32mm
uzunlu¤undad›r. Herbiri 2mm kal›nl›¤›nda olan 8

Tablo I. Hastalar›n yafl ve cinsiyete göre da¤›l›m›
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basamaktan oluflmaktad›r, ilk basama¤› 2mm
kal›nl›¤›nda olup yumuflak dokuya, son basama¤›
16mm kal›nl›¤›nda olup mineye   eflde¤erdir10,11.

Çal›flmam›zda implant uygulanacak hastalar periyo-
dik radyografik incelemelerle de¤erlendirilece¤i
için, hem her hastaya akrilik ›s›rma blo¤u haz›rlan›p
hem de filmlere stepwedge yerlefltirilmesi planlan-
d›¤›ndan, rutinde kullan›lan paralel tekni¤in film
tutucu apareyi yeterli olmam›flt›r. Bu amaçla step-
wedge’i ayr› bir planda tutabilen ve üzerine her has-
taya özel akrilik ›s›rma blo¤unun yerlefltirilebildi¤i
bir aparey gelifltirilmifltir (Resim 1). Modifiye apa-
rey, paralel sistemin metal film tutucu k›sm›na ekle-
nen metal bir ›s›rma blo¤undan oluflmaktad›r.
Aparey yard›m›yla stepwedge difller üzerine süper-
poze olmadan, do¤ru bir densitometrik ölçüm yap›-
labilmesi sa¤lanm›flt›r. 

Bu sayede hastalar›n implant öncesi ve postoperatif
6. ve 12. ayda standart periapikal radyograflar›
elde edilmifltir (Resim 2, 3, 4). Elde edilen periapikal
radyograflar›n densitometrik de¤erlendirmesi,
Ankara Nükleer Araflt›rma ve E¤itim Merkezi
Müdürlü¤ü’nde, 1mm diyafram aç›kl›kl› DT 1105
(Ryparry Limited, ‹ngiltere) densitometre cihaz›nda
yap›lm›flt›r. Her radyografta öncelikle stepwedge’in
tüm basamaklar›n›n optik densitesi ölçülmüfl, daha
sonra implant bölgesinin optik densitesi 5 farkl›
noktadan (2 mesial, 2 distal, 1 apikal) ölçülmüfl ve
bunlar›n ortalamas› al›nm›flt›r. Her periapikal radyo-

graf de¤erlendirildikten sonra di¤erine geçmeden
mutlaka kalibrasyon yap›lm›flt›r.      

‹statistiksel olarak densitometrik ölçümleri de¤erlen-
dirmek için, öncelikle verilere en iyi uyum gösteren
e¤ri modeli bulunmufltur. Daha sonra bu modelin
parametreleri yard›m›yla implant bölgelerinden
yap›lan 5 ölçümün ortalamas›na karfl›l›k gelen
nokta, her periapikal radyograf için ayr› ayr› hesap-
lanm›flt›r. Bu flekilde implant öncesi ve postoperatif
6. ve 12. ayda ölçülen kemik mineral densiteleri
aras›ndaki fark› de¤erlendirmek için, tekrarl› ölçüm-
lerde varyans analizi kullan›lm›flt›r. 

Bulgular

‹mplant bölgelerinin implantasyon öncesi, sonras›n-
da 6. ve 12. ayda ölçülen ortalama kemik mineral
densiteleri (aluminyum eflde¤eri kal›nl›¤› olarak) ve
standart sapmalar› tablo II’de verilmifltir. Hem sa¤
hem de sol taraf için, implantasyon öncesi ve 6.

Resim 1. Maksiller premolar bölge için haz›r-
lanm›fl modifiye film tutucu aparey, akrilik ›s›rma
blo¤u ve stepwedge.

Resimler:
‹mplant öncesi al›nan periapi-
kal radyograf (2), 6. ayda al›-
nan periapikal radyograf (3),
12. ayda al›nan periapikal
radyograf (4).

2

4

3
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ayda ölçülen kemik densiteleri aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark varken (P < .001), 6. ve 12.
ayda ölçülen kemik desiteleri aras›nda bir fark bulu-
namam›flt›r (P > .05). Sa¤ ve sol taraf kemik densi-
teleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda da fark gözlenmemifltir.
(P > .05). 

Tart›flma

Çene kemiklerinin kalite ve densitesini belirlemek
amac›yla birçok metod gelifltirilmifl ve çok say›da
çal›flma yap›lm›flt›r7,14. Bu çal›flmalar densitometrik ve
morfometrik de¤erlendirmeyi içermektedir ve genel-
likle mandibula üzerinde yap›lm›flt›r15-18. Periapikal
radyograflardan alveolar kemik densitesinin
de¤erlendirilmesi için, radyograflar›n stepwedge
denilen test objesiyle birlikte al›nmas› gerekir.
Mohajery ve Brooks9, 21 osteoporotik, 14 normal top-
lam 35 kad›n hastan›n iskeletsel kemik densitesini
dual foton absorbsiyometri ile de¤erlendirmifllerdir.
Daha sonra ayn› hastalar›n stepwedge ile al›nan
periapikal ve panoramik radyograflar›nda ölçülen
kemik densitelerini karfl›laflt›rm›fllar ve iki grup ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulamam›fl-
lard›r.

Jonasson ve ark.10, stepwedge ile al›nan periapikal
radyograflardan alveolar kemik densitesini ölçmüfl-
ler ve sonuçlar› dual enerji X-ray absorbsiyometri ile
ölçülen iskeletsel kemik densitesi ile karfl›laflt›rm›fllar,
aralar›nda güçlü bir korelasyon bulmufllard›r.

Southard ve ark.19, stepwedge ile al›nan periapikal
radyograflarda maksiller ve mandibular alveoler
kemik densitesini aluminyum eflde¤eri kal›nl›¤› ola-
rak belirleyip, bu verileri vertebra, femur boynu ve
radiusun dual enerji X-ray absorbsiyometri ile ölçü-
len kemik densiteleriyle karfl›laflt›rm›fllard›r. Sonuçta

maksiller ve mandibular alveoler kemik densiteleri-
nin, tüm vücut kemiklerinin densiteleriyle anlaml› bir
iliflki gösterdi¤ini ortaya koymufllard›r.

Bizim çal›flmam›zda implant uygulanacak olan böl-
gelerin implant öncesi ve sonras›nda 6. ve 12. ayda-
ki kemik densite ölçümleri periapikal radyograflar›n
fotodensitometrik analiziyle de¤erlendirilmifltir.
‹mplant yerlefltirilmeden önceki densite de¤erleri;
sa¤ taraf için ortalama 5.14 mmAl, sol taraf için
5.08 mmAl iken 6. ayda 6.22-6.13 mmAl olmufl ve
12. ayda bu de¤erler 6.54-6.28 mmAl’ a ulaflm›flt›r.
Bafllang›ç ve 6. ayda ölçülen kemik densiteleri ara-
s›nda istatistiksel olarak fark varken (P<.001), 6. ve
12. kemik desiteleri aras›nda bir fark bulunamam›fl-
t›r (P>.05). Sa¤ ve sol taraf kemik densiteleri aras›n-
da da fark gözlenmemifltir (P>.05).  

Periapikal radyograflar›n fotodensitometrik analizi,
daha önce maksiller ve mandibular alveoler kemik
densiteleri ile genel vücut aras›ndaki iliflkiyi
de¤erlendiren çal›flmalarda kullan›lm›flt›r9 , 1 0 , 1 2 , 1 9 , 2 0.
Ancak literatürde, implant öncesi ve sonras›ndaki
kemik densite ölçümlerini de¤erlendirmede kullan›l-
d›¤› bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Bu nedenle çal›fl-
mam›z›n sonuçlar› karfl›laflt›r›lamam›flt›r. Bununla
birlikte bu çal›flma, maksiller premolar bölge kemik
mineral densitesinin de¤erlendirilmesinde, modifiye
edilmifl film tutucu aparey ve stepwedge kullan›m›n›n
baflar›yla uygulanabilece¤ini ortaya koymufltur.
Sonraki çal›flmalarda, bu tekni¤in baflka alanlarda
da kullan›lmas› planlanmaktad›r.   
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Özet

Dentinal displazi, süt ve daimi difllenme
dönemlerinde görülen ve difllerin erken
dönemde kaybedilmesine neden olan nadir
bir herediter hastal›kt›r. 15 yafl›ndaki erkek
hastan›n vertikal boyutunun ideal konuma
getirilmesi için üst tam, alt overlay bir pro-
tez yap›ld›. Bu protezlerle birlikte, hastan›n
çi¤neme fonksiyonu ve beslenme rejiminin
düzene girmesinin yan›nda fonetik ve psi-
kolojik problemleri de telafi edildi. Protetik
haz›rl›k aflamas›nda ve sonras›nda al›nan
sefalometrik filmler ile ideal vertikal boyut
tespiti ve rehabilitasyon öncesi ve sonras›
yumuflak ve sert doku pozisyonlar›
de¤erlendirildi.

Abstract

Dentin dysplasia is a rare hereditary disor-
der characterized by early tooth lost in
mixed and permanent dentition. In this
case,  a mandibular overlay and a maxil-
lary total denture was constructed to obtain
the  ideal vertical dimension of a 15 -year-
old male patient. These prosthesis  provid-
ed the arrangement of chewing function
and nutrition,  and also phonetic and psy-
chological problems were eliminated. The
cephalometric radiographies taken before
and after prosthetical procedure con-
tributed the evaluation of ideal vertical
dimension and also soft and hard tissue
positions. 

Anahtar Kelimeler: Dentinal Displazi, Overlay
Protez, Vertikal Boyut Analizi, Sefalometrik Analiz

Key Words: Dentinal Dysplasia, Overlay
Prosthesis, Vertical Dimension Analysis,
Cephalometric Analysis
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Girifl

Dentinal displazi, süt ve daimi difllenme dönem-
lerinde görülebilen herediter bir hastal›kt›r. Klinik
olarak, difller normal biçim ve renkte görülmesine
ra¤men kök dentin formasyonlar›ndaki bozukluklar
nedeniyle afl›r› derecede klinik mobiliteleri mevcut-
tur. Radyolojik olarak ise son derece k›sa, konik ve
flekilsiz kökler gözlenir1.  Bu difller genellikle erken
dönemde kaybedildi¤inden hastalar çoçuk yafllarda
fonksiyonel, fonetik ve estetik problemlerle yüzyüze
kal›rlar. 

Olgu Raporu

15 yafl›nda erkek hasta klini¤imize baflvurdu¤unda
daimi difllenme döneminde bulunmaktayd› (Resim
1). Hastan›n al›nan t›bbi öyküsü sonucunda herhan-
gi bir sistemik hastal›¤›n›n bulunmad›¤› ö¤renildi.

A¤›z içi mevcut durumu de¤erlendirildi¤inde ise üst
tam, alt overlay bir protez ile vertikal boyutunun
ideal konuma getirilmesi karar› verildi. Bu protezler-
le birlikte, hastan›n çi¤neme fonksiyonu ve beslenme
rejiminin düzene girmesinin yan›nda fonetik ve
psikolojik problemlerininde telafi edilebilece¤i
düflünüldü.

Yap›lan tedavi planlamas› uyar›nca, kök
yap›s›ndanki defektler sonucu afl›r› derecede mobil
haldeki difller çekilerek preprotetik haz›rl›k tamam-
land› (Resim 2). Hastan›n premaksilla ve tüber böl-
gesinde herhangi bir kemik kayb›na neden olmamak
için gömülü haldeki üst sa¤ ve sol santral kesici difller
ile ikinici büyük az› diflleri b›rak›ld› (Resim 3). 

Protetik haz›rl›k aflamas›nda ve sonras›nda al›nan

sefalometrik filmler üzerinde JOE/ Jiffy Orthodontic
Evaluation program› kullan›larak “Ricketts” analiz-
leri yap›ld›. Bu analizler hastan›n ideal vertikal
boyutunun tespitinin yan›nda rehabilitasyon öncesi

ve sonras› yumuflak ve sert doku pozisyonlar›n›n
de¤erlendirilmesinde objektif veriler elde edilmesini
sa¤lad›.

Sefalometrik Analiz Sonuçlar›

Analiz sonuçlar›, preprotetik rehabilitasyon öncesi
fliddetli brakifasial (Low Angle) olan hastan›n reha-
bilitasyon sonras› mezofasial duruma dönüfltü¤ünü
göstermifltir (Resim 4-5).

Hastan›n iskeletsel iliflkileri de¤erlendirildi¤inde; alt
yüz yüksekli¤i aç›s›n›n 24,6 dereceden 41,6 derec-
eye, anterior yüz yüksekli¤inin ise 103,2 mm’den
123 mm’ye ç›karak normal de¤erlerine ulaflt›klar›
gözlendi.

Çenelerin, kafa kaidesine göre iliflkilerinin
de¤erlendirilmesi sonucunda ise hastan›n fasiyal
derinlik aç›s›n›n 100,2 dereceden 89,3 dereceye,

Resim 1: Hastan›n bafllang›ç panaromik görntüsü

Resim 2: Hastan›n protetik  rehabilitasyon öncesi a¤›z içi
görüntüsü

Resim 3: Hastan›n protetik  rehabilitasyon sonras› a¤›z içi
görüntüsü
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fasiyal eksen aç›s›n›n da 106,0 dereceden 90,4
dereceye düfltü¤ü bulundu. Ayn› zamanda SNB
aç›s› 87,4 dereceden 78,2 dereceye düflmüfl ve
mandibulan›n kafa kaidesine göre iliflkisi normale
dönmüfltür.

Mandibular düzlem aç›s› 10,7 dereceden 25,2
dereceye, total yüz yüksekli¤i aç›s› 45,2 dereceden
59,2 dereceye  ç›km›flt›r. Nazolabial aç› da benzer
flekilde 58,5 dereceden 111,1 dereceye ç›karak
estetik olarak uygun dudak dolgunlu¤unun
sa¤land›¤› görülmüfltür (Resim 6-7).

Tart›flma

Çocuklarda gerek konjenital gerekse de geliflimsel
hastal›klarla birlikte kraniofasiyal anomaliler,
difllerle ilgili say›, flekil, boyut anomalileri ve vertikal
boyut kay›plar› görülebilir. Bu hastalarda estetik,
fonksiyonel ve fonasyona yard›mc› bir protetik reha-
bilitasyon kiflilerin yaflam kalitesini yükseltecektir 2, 3.

Çocuklarda, iskeletsel büyüme ve geliflimin devam
etmesinden dolay› dental implantlar›n kullan›m›n›
mümkün olmad›¤›ndan overdenture ve overlay pro-
tezler ile tam protezler s›k kullan›lan protetik rehabil-
itasyon seçenekleridir4.

Genel olarak yap›lacak protezlerin; kullan›m› basit
ve kolay, ekonomik ve zaman içinde yap›labilecek
de¤iflikliklere izin vermesi gerekir5.

Overdenture ve overlay protezlerin konvanisyonel
tam protezlerle karfl›last›r›ld›klar›nda baz› avanta-
jlar› ortaya ç›kmaktad›r. En büyük avantaj hastalar›n
protezlerini destekleyebilecek ve stabilizasyonunu
sa¤layacak difllerin a¤›zda bulunmas›d›r6. Bu nöro-
muskuler mekanizmay› da aktive eder. Hastalar
konuflma, çi¤neme ve yutkunma fonksiyonlar›n›
rahatl›kla yerine getirirken, alveolar kemik düzeyi de
bu sayede korunmufl olur7, 8. Di¤er önemli bir avan-
taj da difl dokular›n›n korunmas› nedeniyle hasta-
lar›n psikolojik olarak da kendilerini güvende hisset-
meleridir6.

Konjenital veya geliflimsel orofasiyal patolojileri
bulunan hastalara vertikal boyutu telafi etmek için

Resim 4: Hastan›n protetik  rehabilitasyon öncesi lateral
sefalogram görüntüsü

Resim 5: Hastan›n protetik  rehabilitasyon sonras› lateral
sefalogram görüntüsü

Resim 6: Hastan›n protetik  rehabilitasyon öncesi görünümü

Resim 7: Hastan›n protetik  rehabilitasyon sonras›
görünümü
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çeflitli tiplerde protezler yap›lmaktad›r. Yap›lan
araflt›rmalarda bu protezlerin 25 y›l› bulan takipleri
sonucunda hastalarda herhangi bir temporo-
m a n d i b ü l e r e k l e m komplikasyonuna rastlan›l-
mam›flt›r2. Hastam›zda vertikal boyut kayb›, yap›lan
protezler ile tek seferde telafi edilmifltir ve di¤er
çal›flmalarda da gösterildi¤i gibi herhangi bir tem-
poromandibüler eklem komplikasyonuna rastlan›l-
mam›flt›r.

Araflt›r›c›lar bu hastalar›n çürük aktivitelerinde ve
plak indeksinde ciddi art›fllar gözlemlenmifltir. Özel-
likle üst çenede daha s›kl›kla görülen h›zl› ilerleyen
bu çürükler hastalar›n hijyen al›flkanl›klar›yla
i l i fl k i l i d i r . Protezlerin tüm difl yüzeylerini
sarmas›ndan dolay› tükrü¤ün tamponlay›c› etkisi
ortadan kalkmaktad›r. Bu nedenle hastalar›n düzen-
li olarak diflhekimi kontrollerine gitmesi ve topikal
flor uygulamalar›n›n yap›lmas› önemlidir9, 10.

Yap›lan araflt›rmalar, overlay protez kullanan hasta-
larda periodontal problemlere rastlan›lmad›¤›n›
göstermektedir. Ancak difllerin üzerine direkt kuvvet
gelmedi¤inden dolayi yap›fl›k difleti miktar›nda azal-
malar görülebilir11.

Devam eden büyüme ve geliflim ile birlikte çocuklara
uygulanan protezlerin belirli aral›klarla de¤ifltirilme-
si gereklidir2. Sunulan olgu bildiriminin takip
edilece¤i süre boyunca çeflitli aral›klarla
yenilenecektir. 

Hastan›n takip edildi¤i 4 ayl›k kontrol seanslar›
boyunca herhangi bir difl, difleti ve temporo-
mandibular eklenm komplikasyonu ile
karfl›lafl›lmam›flt›r.
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Anteriorda Tek Difli ‹lgilendiren Çapraz Kapan›fl›n
Hareketli Aparey ile Tedavisi

Correction of Anterior Single Tooth Crossbite With a
Removable Appliance

Dr. Dt., Baflkent Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal›

Defne Keçik

Özet

Anteriorda tek difle ait çapraz kapan›fl, bir-
çok probleme neden olan bir malokluzyon-
dur. Erken teflhis edildi¤inde basit tedavi
mekanikleriyle çözümü mümkündür. Ayn›
zamanda erken dönemdeki tedavi k›sa
sürede baflar›l› olmaktad›r. Bu olgu rapo-
runda anteriorda santral kesici diflinde
çapraz kapan›fl gösteren bir olgunun erken
dönem tedavisi sunulumaktad›r. 

Abstract

Anterior incisor crossbite has deleterious
effects when left untreated. On the other
hand early diagnosis and treatment results
in successful outcomes in very short peri-
ods. This case report describes the early
intervention of a case with anterior single
tooth crossbite.

Anahtar Kelimeler: Anteriorda tek difli
ilgilendiren çapraz kapan›fl, Anterior kesici difl,
Erken dönem ortodotntik tedavi

Key Words: Anterior single tooth cross-bite,
Anterior central incisor, Early orthodontic treatment
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Girifl
Dental arkta tek bir difle ait çapraz kapan›fl, dental
ark›n çok küçük bir bölümünde oluflmufl olsa da bir-
çok probleme neden olmaktad›r. Anterior kesici
diflte çapraz kapan›fl, yumuflak doku reaksiyonlar›-
na neden olabildi¤i gibi, diflin sert dokular›nda da
afl›nmalara sebep olmaktad›r.1-4 Bununla beraber
difllerde prematür temas, kemik kayb›yla beraber
difleti çekilmeleri, çenelerde asimetri oluflumu, anor-
mal çi¤neme al›flkanl›klar› ve estetik sorunlar da en
büyük sebeplerindendir.5-10

Bu malokluzyonun tedavisi, çapraz kapan›fltaki diflin
dental arkta olmas› gerekti¤i yere do¤ru hareket etti-
rilmesidir. Pek çok yöntemle bu malokluzyon düzel-
tilebilir. Labiolingual springli hareketli apareyler 4-7,10

sadece okluzyonun yükseltilmesini sa¤layan meka-
nikler 1,3,8,9 ya da sabit tedavi mekanikleriyle düzelt-
me mümkün olmaktad›r.2

Bu vaka raporunun amac›, maksiller anterior ön
kesici diflteki çapraz kapan›fl için uygulanan tedavi
yaklafl›m›n› sunmakt›r.

Olgu
Baflkent Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Ortodonti
Anabilim Dal›’na “ön diflindeki gerilik” flikayetiyle
baflvuran 8 yafl›ndaki hastan›n klinik muayenesinde
maksiller sa¤ anterior kesici diflinde çapraz kapan›fl
mevcuttu. Erken karma dentsiyondaki bu hasta
(R e s i m 1a-j), Angle S›n›f 1 okluzyona sahipti.
Yap›lan lateral sefalometrik analizde, büyüme yönü-
nün normal, çene iliflkilerinin ise s›n›f I oldu¤u belir-

lendi. Panoramik filminde daimi kesici difllerin kök
oluflumu tamamland›¤›ndan ortodonik kuvvet uygu-
lanmas› tercih edilmedi. Bu nedenle okluzyonu yük-
seltecek ve çapraz kapan›fltaki santal kesici difl ile
oluflturdu¤u kilit durumundan kurtaracak flekilde bir
hawley apareyi uyguland› (Resim 2a,b). Ayl›k kont-
rollerle takip edilen  hastan›n çapraz kapan›fltaki
santral kesici diflinin 3 ay sonra labiale do¤ru hare-
ket etti¤i ve çapraz kapan›fl durmundan kurtar›ld›¤›

Resim1a:
Cephe
foto¤raf›

Resim 1c:
Gülümseme
foto¤raf›

Resim 1b:
Profil foto¤raf›

Resim 1e: A¤›z içi ön bölge görüntüsü

Resim1d: A¤›z içi sa¤ taraf görüntüsü

Resim 1f: A¤›z içi sol taraf görüntüsü



20

Keçik D. Cilt: 1, Say›: 1, 2006 Sayfa: 18-22

Resim 1g:: Maksiller görüntü

Resim 1h:: Mandibuler görüntü

Resim 1i:: Lateral sefalometrik film Resim 3a: Cephe foto¤raf›

Resim 1j: Panoramik film Resim 3b:
Gülümseme foto¤raf›

Resim 3c: Profil
foto¤raf›

Resim 2a: Hawley apareyinin a¤›z içi önden
g ö r ü n t ü s ü

Resim 2b: Hawley apareyinin maksiller görüntüsü
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belirlendi. 3 ayl›k bir tedavi döneminin ard›ndan apa-
rey kullan›m›na son verildi. 1 y›ll›k takip sonucunda
okluzyonun stabil kald›¤› ve santral kesici difllerin
simetrik olarak arkta yer ald›¤› görüldü (R e s i m 3 a - h ) .

Tart›flma
Maksiller anterior kesici difllerdeki çapraz kapan›fl
problemi pek çok tedavi mekani¤i ile çözümlenebil-
mektedir.1-10 Posterior difllerin okluzal yüzeylerine
yerlefltirilen küçük miktarda kompozit ya da kompo-
mer maddeleri1 , 3 veya hawley apareyleri4 - 7 , 1 0 i l e
okluzyonun yükseltilmesi sonucunda çapraz kapa-
n›fltan kurtar›lan diflin, dilin fonksiyonel bas›nc› ile
anteriora do¤ru hareket etmesi mümkün olmakta, bu
sayede çapraz kapan›fl düzeltilebilmektedir. Kök
geliflimi tamamlanmam›fl difllerde bu yaklafl›m›n ter-
cih edilmesinin sebebi kökü kapanmam›fl difllere
uygulanacak ortodontik kuvvetin kök geliflimini o
noktada s›n›rlamas› ve kökün k›sa kalmas›na sebep
olmas›d›r. Çapraz kapan›fltaki diflin karfl›s›ndaki

kesici difle kompozit malzemelerle yap›lan e¤ik düz-
lemle de tedavide kullan›lan yöntemlerden biridir.1,3

kök geliflimi tamamlanm›fl difllerde ise okluzyonun
yükseltilmesi ile beraber hawley apareyine eklene-
cek bir labiolingual spring ile difle ortodontik kuvvet
vererek o diflin labiale do¤ru hareket etmesini
sa¤lamak mümkün olmaktad›r.4-7 Daimi dentisyonda
ise sabit tedavi mekanikleri ile bu problem çözülebil-
mektedir. 

Sonuç
Tedavi edilmedi¤inde pek çok probleme neden ola-
bilen anterior tek difle ait çapraz kapan›fl durumu,
erken karma dentisyonda basit tedavi mekanikleri ile
çözümlenebilmektedir. Bu nedenle dentisyonun geli-
flimi s›ras›nda bu tip durumlar farkedildi¤i anda
ortodontiste yönlendirilmeleri hem tedaviyi k›salt-
makta hem de ileride çok daha karmafl›k tedavi tek-
nikleri gerekece¤inden hastay› büyük bir yükten kur-
tarmaktad›r. 

Resim 3d: A¤›z içi sa¤ taraf görüntüsü

Resim 3e: A¤›z içi önden görüntü

Resim 3f: A¤›z içi sol taraf görüntüsü

Resim 3g: Maksiller görüntü
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K›r›lm›fl Diflin Kendi Parças›n›n Yerine Yap›flt›r›lmas›:
Olgu Raporu

Reattachment of Original Fragment to The Tooth: Case Report

Dr. Dt., Baflkent Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal›

Kamran Gülflah›

Özet

Komplike olmayan kron k›r›¤› en s›k
görülen dental yaralanmalardan birisidir.
Travmaya maruz kalan diflin fonksiyon ve
esteti¤inin k›sa zamanda kazand›r›lmas›
önem tafl›maktad›r. K›r›k hatt› supra-gingi-
val olan koronal k›r›klarda, parçan›n
yeniden yap›flt›r›lmas› bir tedavi seçene¤i
olarak düflünülebilir. Bu klinik çal›flman›n
amac›, k›r›k parçan›n difle yeniden
yap›flt›r›lmas›n› gösteren bir olguyu sun-
makt›r.

Abstract

The uncomplicated crown fracture is one of
the most frequent dental traumatic injury. It
is beneficial to quickly restore the function
and the aesthetics of the traumatized tooth.
The fragment reattachment is a therapeutic
choice for uncomplicated coronal fracture,
when the fracture margin is supra-gingival.
The aim of this article is to present the frag-
ment reattachment to the tooth.

Anahtar Kelimeler: Dental yaralanmalar,
koronal k›r›k, parçan›n yeniden yap›flt›r›lmas›. 

Key Words: Dental injury, coronal fracture, frag-
ment reattachment
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Girifl:
Daimi keserlerin koronal k›r›klar›, tüm dental trav-
malar›n %18-22’sinde görülmektedir. Bu oran›n
%96’s›n› maksiller kesiciler (%80 santral kesiciler,
%16 lateral kesiciler) oluflturmaktad›r1. Anterior difl-
lerin travmaya maruz kalmas› sonucu, mine çatlak-
lar›ndan diflin avulsiyonuna kadar uzanan birçok
dental yaralanma oluflabilir2. Koronal k›r›klar›n en
yayg›n olan› oblik k›r›klard›r, daha sonra s›ras›yla
horizontal ve vertikal k›r›klar  gelir3.
K›r›k difllerin tedavisinde, rezin veya seramik kron-
lar, pinli veya pinsiz kompozit restorasyonlar ve son
zamanlarda k›r›k parçan›n yap›flt›r›lmas› gibi tedavi
seçenekleri mevcuttur1,4. Adeziv diflhekimli¤i teknolo-
jisindeki geliflmeler, klinisyenlere orjinal k›r›k parça-
n›n mekanik ve kimyasal olarak yeniden yap›flt›r›l-
mas› olana¤›n› sa¤lamaktad›r. Bu tekni¤in birçok
avantaj› vard›r; konservatif bir uygulamad›r, hasta-
n›n kendi diflinin orjinal konturunu ve renginin kom-
pozit restorasyonlardan daha do¤al olmas›n›
sa¤lar, kompozitle restorasyondan daha az zaman
al›r ve daha ekonomiktir 5, 6, 7.
Bu klinik çal›flmada, diflin k›r›k parças›yla restoras-
yonu sunulmaktad›r.

Olgu Raporu:
23 yafl›nda erkek hasta, sol alt orta kesici diflindeki
k›r›k parçan›n oynamas› nedeniyle klini¤imize bafl-
vurdu. Al›nan anamnezde, sistemik herhangi bir
hastal›¤›n›n olmad›¤› tesbit edildi. Hastan›n 4 ay
önce basketbol oynarken çarp›flma sonucu alt ön
diflinin kronunun k›r›ld›¤› ve k›r›k parçan›n baflka bir
hastanede yap›flt›r›ld›¤› ö¤renildi. Ancak bir ay önce
k›r›k parçan›n yeniden düfltü¤ü ve tekrar yap›flt›r›l-
d›¤› belirlendi. Öncelikle hareketli k›r›k parça ç›kar-
t›ld›. A¤›z içi muayenede, kron bölgesindeki k›r›¤›n
oblik oldu¤u ve diflin pulpa dokusuna iliflkin herhan-
gi bir hasar ya da aç›lma olmad›¤› gözlendi
(Resim 1-2). Travma sonucu sol alt yan kesici diflin
minesindeki çatlak d›fl›nda, di¤er komflu ve karfl› difl-
lerin zarar görmedi¤i ve yumuflak dokular›n da
sa¤l›kl› oldu¤u belirlendi. Yap›lan vitalite testinde
diflin vital oldu¤u tesbit edildi. Radyolojik inceleme-

de, kökte herhangi bir k›r›¤›n olmad›¤› ve periapikal
dokular›n sa¤l›kl› oldu¤u gözlendi. Tedavi aflama-
s›nda, önce k›r›k parçan›n a¤›zda kalan bölüme tam
olarak uyup uymad›¤› kontrol edildi (Resim 3). K›r›k
parçan›n ve a¤›zda kalan bölümün mine yüzeyine
30 s., dentin  yüzeyine 15 s. %35’lik ortofosforik asit
uyguland› ve 30 s. suyla y›kanarak asit uzaklaflt›r›l-
d›. Asitle pürüzlendirilen k›r›k parçaya ve a¤›zda
kalan bölüme, adeziv (Single Bond, 3M ESPE) sürü-
lüp birlefltirildikten sonra 20 s. süre ile bond mate-
ryali polimerize edildi. K›r›k hatt›n›n bukkal ve lingu-
al yüzeyinde ince  elmas frezle bizotaj yap›larak
oluk aç›ld›. Tekrar asitleme ve bonding ifllemleri
yap›ld›ktan sonra, aç›lan kavite, kompozit rezinle
(Filtek Z-250 3M ESPE) restore edildi ve cila ifllemle-
riyle tedavi tamamland› (Resim 4). Alt› ay sonra
yap›lan klinik ve radyografik de¤erlendirmede, k›r›k
hatt›ndaki hafif renk de¤iflikli¤i d›fl›nda, k›r›k parça-
n›n stabil, diflin vital ve periapikal dokular›n tama-
men sa¤l›kl› oldu¤u gözlenmektedir (Resim 5-6). 

Resim 1: Diflin k›r›k parças›.

Resim 2: Alt ön kesici diflin oblik k›r›¤›.
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Tart›flma:
Dental travmalar›n %25’i gençlerin ön difllerinde
kron k›r›klar›na neden olmaktad›r 7. Son y›llarda bu

difllerin restorasyonu için k›r›k parçan›n yap›flt›r›lma-
s› konservatif, basit ve daha estetik olmas›ndan d o l a-
y› araflt›rmac›lar taraf›ndan önerilmektedir4, 5, 8-11.
Klinik çal›flmalar›n uzun dönem takipleri yeniden
yap›flt›rma tekniklerinde modern dentin bonding
ajanlar›n ya da adeziv sistemlerin baflar›s›n› göster-
mektedir 7,10. Yeniden yap›flt›rma yönteminde, k›r›k
parçan›n bulunduktan sonra dehidratasyon ve renk
de¤iflikli¤ini önlemek amac›yla 37 C’ lik bir fizyolo-
jik solüsyona, su ya da tükürük içine yerlefltirilmesi
önerilmektedir5.
K›r›k parçan›n yap›flt›r›lmas›nda, baz› araflt›rmac›lar
5, 12, k›r›k hatt›nda preparasyon yapmaks›z›n, sadece
yeni jenerasyon bonding ajanlar›n kullan›lmas›n›
savunurken baz›lar› da k›r›k parça ve difl aras›nda
güçlü bir ba¤lant› oluflturmak için dentin adeziv sis-
temlerinin, kompozit rezinlerle birlikte kullan›lmala-
r›n› tavsiye etmektedirler6, 13.
Bu tür ifllemlerde ilk yap›flt›rma gücünün her zaman
en fazla oldu¤u ve sonradan ayn› yüzey uygulama-
lar›nda, adeziv-dentin yap›flma gücünün azald›¤›
bildirilmifltir14. Bu olguda önceki yap›flt›rmalarda
sadece bonding ajanlar›n kullan›ld›¤› düflünülerek,
k›r›k parçan›n bonding ile yap›flt›r›lmas›ndan sonra,
k›r›k hatt›nda bizotaj yap›larak rezin kompozit ile
restorasyon tamamlanm›flt›r. Alt› ay sonraki kontrol-
de, diflin vital ve periapikal dokular›n sa¤l›kl› oldu¤u
gözlenmifltir. Bu tür vakalarda uzun dönem gözlem-
ler gerekti¤i için hastan›n y›ll›k takiplerinin yap›lma-
s› planlanm›flt›r. 

Resim 3: K›r›k parçan›n a¤›zda kalan bölümüyle
uyumu.

Resim 4: K›r›k diflin restorasyonu sonras› görüntüsü.

Resim 6: Diflin 6 ay sonraki görüntüsü.

Resim 5: 6 ay sonra al›nan periapikal radyograf.
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Sonuç olarak, bonding ajanlar›n ve kompozit rezin-
lerin gelifltirilmesiyle, k›r›k parçan›n difle yeniden
yap›flt›r›lmas› tekni¤inde baflar› artm›flt›r. 
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Özet

Dental s›n›f II malokluzyonlar›n ortodontik
tedavisinde molar distalizasyonu veya difl
çekimi yap›lmaktad›r. Her iki yöntemde de
destek al›nan bölgede ankraj koruma ihti-
yac› gerekir. Bu amaçla kullan›lan a¤›z içi
ve a¤›z d›fl› apareylerin çeflitli dezavantaj-
lar› bulunmaktad›r.  Son y›llarda ortodonti-
de ankraj koruma amaçl› implant uygula-
malar› yayg›nlaflm›flt›r. Ankraj amaçl› osse-
ointegre implantlar›n yan› s›ra mini veya
mikro vidalar da kullan›labilmektedir. Bu
olgu sunumunda mini vida kullan›larak
palatal bölgeye yerlefltirilen bir mini vida-
dan destek al›narak üst birinci molar diflle-
ri distalize edilmifl iki vaka sunulacak ve bu
yöntemin avantajlar› tart›fl›lacakt›r. 

Abstract

Treatment of dental class II malocclusions
often involves molar distalization or tooth
extraction. Both of the modalities require
anchorage preservation to prevent recipro-
cal tooth movement. Conventional extrao-
ral or intraoral appliances that are used for
this purpose has some disadvantages.
Recently, the use of temporary anchorage
devices has gained widespread usage in
orthodontics. Osseointegraged implants,
mini plates and mini or micro screws can
be used as a temporary achorage unit. In
this report, treatments of two cases with an
implant supported pendulum appliance will
be presented. 

Anahtar Kelimeler: Molar distalizasyonu, Mini
vida

Key Words: Molar Distalization, Mini Screw
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Girifl
Ortodontide s›n›f II malokluzyonlar, en s›k görülen
bozukluklardand›r. Tedavisinde s›kl›kla molar dista-
lizasyonu veya difl çekimi önerilir. Molar difllerin dis-
talizasyonu  gereken olgularda bugüne kadar a¤›z
içi ve a¤›z d›fl› apareyler kullan›lm›flt›r. A¤›z d›fl›
apareylerde apareyin görünümü hastalar› estetik ve
psikolojik olarak etkileyebilmektedir. Ayr›ca litera-
türle headgear kaynakl› yaralanmalar bildirilmifltir1.
A¤›z d›fl› apareylere alternatif olarak m›knat›slar2,
Wilson 3D bimetrik distalizasyon arklar›3, aç›k sar-
mal yaylar4, Pendulum5, Distal Jet6 gibi çeflitli apa-
reylerin kullan›m› önerilmifltir. A¤›z içi distalizasyon
yöntemleri ayn› ark içinde komflu difllerden veya
karfl› çeneden destek al›rlar ve destek al›nan bölge-
de harekete neden olma gibi dezavantajlar› bulun-
maktad›r. 
Hilgers taraf›ndan gelifltirilen Pendulum apareyi5,
premolar difllere uzanan t›rnaklara ve posteriorda
molar difle distal yönde kuvvet ileten 0.032’’ TMA
yaylar sahip bir modifiye akrilik Nance apareyi
fleklindedir (Resim 1). Bu apareyle üst birinci molar
difllerde distalizasyon ve distal yönde devrilme, üst

premolar difllerde mezializasyon ve mezial yönde
devrilme, kesici difllerde öne do¤ru harekete ba¤l›
olarak overjetin artmas› ve alt yüz yüksekli¤inde
art›fl belirlenmifltir7-9.
Son befl y›l içinde ortodonti literatüründe implantlar-
dan destek alarak molar distalizasyonu yapan ve
böylece implantlar›n geleneksel ankraj yöntemlerinin
limitasyonlar›n› aflt›¤›n› gösteren bir çok çal›flma

yay›mlanm›flt›r10-15. Bu çal›flmalarda çeflitli uzunluk ve
çaplarda osseointegre implant uygulamalar›n›n yan›
s›ra mini ve mikrovidalar kullan›larak da baflar›l› bir
flekilde distalizasyon sa¤lanabilmektedir. K›rçelli ve
ark16, intermaksiller fiksasyon (IMF) vidas› kullanarak
ürettikleri modifiye pendulum apareyi kullanarak
molar difllere distal yönde kuvvet uygulam›fllar ve
yaklafl›k 7 ayda molar diflleri s›n›f I iliflkiye oturtmufl-
lard›r. Bu makalede, IMF vidas› kullan›larak yap›lan
modifiye pendulum apareyi ile üst birinci molar dis-
talizasyonu yap›lan 2 hastan›n kay›tlar› gösterilecek-
tir. 

Olgu 1
Klini¤imize ön difllerde çaprafl›kl›k flikayeti ile baflvu-
ran 13 yafl, 9 ayl›k yafl›ndaki k›z hastan›n a¤›z içi
klinik muayenesinde molar iliflkinin s›n›f II oldu¤u,
overjetin 2 mm, overbite’›n ise 5 mm oldu¤u belir-
lenmifltir. A¤›z d›fl› profil incelemesinde ise dudakla-
r›n silik ve profilin konkav oldu¤u belirlenmifltir.
Yap›lan sefalometrik analiz sonucu maksillan›n önde
ve mandibulan›n yerinde oldu¤u, üst keserlerin dik-
leflmifl alt keserlerin ise normal konumuna sahip
oldu¤u bulunmufltur. Resim 2 ve 3’de hastan›n a¤›z
d›fl› ve a¤›z içi bafllang›ç foto¤raflar› görülmektedir.
Tedavi planlamas›nda difl çekiminin profili daha da

Resim 1: Pendulum Apareyi
Resim 2: Birinci olgunun bafllang›ç a¤›z d›fl›
foto¤raflar› 

Resim 3: Birinci olgunun bafllang›ç a¤›z içi
foto¤raflar› 
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olumsuz etkileyebilece¤ini düflünüp molar distalizas-
yonu ile s›n›f II iliflkinin düzeltimine karar verilmifltir.
Hastan›n headgear kullan›m›n› reddetmesine ba¤l›
olarak intraoral olarak implant destekli pendulum
apareyi yap›m›na karar verilmifltir. 
Vidalar›n cerrahi olarak yerlefltirilmesi öncesi lokal
anestezi uygulanm›flt›r. Hastaya cerrahi olarak 2
mm çap›nda, 8 mm uzunlu¤unda 2 adet intermaksil-
ler fiksasyon vidas› (Stryker, Leibinger, Almanya),
foramen insizivumun 4-5 mm posterioruna, midpa-
latal sturun 1 mm sa¤ ve soluna yerlefltirilmifltir.
Vidalar›n yerlefltirilmesinden sonra aljinat ile ölçü
al›nm›fl ve sert alç›dan model elde edilmifltir. Alç›
model üstüne 0.032’’ TMA (Ormco Corp, Glendora,
Calif.) telden pendulum yaylar› bükülmüfl, ard›ndan
vidalar›n üstüne ortodontik akril yerlefltirilip polime-
rize edilmifltir. 
Apareyin haz›rlanmas› laboratuarda tamamland›k-
tan sonra hasta a¤z›nda vida bölgesi kurutulup izole
edilmifltir. A¤›zda kullan›labilen so¤uk metil metak-
rilat rezin (Ufi Gel hard, Voco GmbH, Cuxhaven,
Almanya) vida bölgesine yerlefltirilmifl ve aparey bu
flekilde a¤za uyumlanm›flt›r. Befl dakika polimerizas-
yon için beklenmifl, ard›ndan pendulum yaylar›
molar bantlar›n›n sheatlerine yerlefltirilip aparey
aktive edilmifltir. Pendulum yaylar›na, 70º aktivas-
yon verilmifltir. 
Apareyin yerlefltirilmesinin ard›ndan hasta her ay
kontrollere ça¤›r›lm›fl ve 2-3 ayda bir pendulum yay-
lar›n›n aktifli¤i kontrol edilmifltir. Apareyin tak›lma-
s›ndan 4-5 ay sonra molar difller bir miktar distale
devrilmeyle birlikte s›n›f I iliflkiye oturmufltur (Resim 4
ve 5). Ard›ndan hastan›n diflleri braketlenmifltir ve
tedavisi devam etmektedir. 

Olgu 2
Klini¤imize anterior difllerindeki çaprafl›kl›k flikayeti
ile gelen kronolojik yafl› 16 y›l 2 ay olan ve iskelet-
sel olarak büyüme-geliflimini tamamlam›fl erkek has-
tan›n klinik ve sefalometrik incelenmesi sonucu  iske-
letsel s›n›f II iliflki ve s›n›f II subdivizyon molar iliflki
saptanm›flt›r. Overjet 8 mm, overbite 5 mm’dir
(Resim 6 ve 7). 

Hastada molar distalizasyonu ile çaprafl›kl›¤›n

çözülmesi planlanm›flt›r. Hasta, headgear kooperas-

yonu gösteremeyece¤ini ifade etmifl ve intraoral

molar distalizasyon yöntemlerinden birisi olan pen-

dulum apareyi uygulanmas›na karar verilmifltir.Resim 4: Birinci olgunun distalizasyon sonu
a¤›z içi foto¤raflar› 

Resim 5: Birinci olgunun distalizasyon öncesi
ve sonras› oklüzal foto¤raflar›

Resim 6: ‹kinci olgunun bafllang›ç a¤›z d›fl›
foto¤raflar› 

Resim 7: ‹kinci olgunun bafllang›ç a¤›z içi
foto¤raflar› 

Resim 8: ‹kinci olgunun bitim a¤›z d›fl›
foto¤raflar›
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Pendulum apareyinin premolar ve keser difllerdeki

protruzyon etkisini ortadan kald›rmak amac› ile sert

damakta foramen incisivumun posterorunda, mid-

palatal sturun iki yan›na 8 mm uzunlu¤unda iki adet

IMF vidas› yerlefltirilmifl ve vidalardan ankraj al›na-

rak sol tarafta tam ünite s›n›f II olan molar iliflkiyi

s›n›f I’e getirmek hedeflenmifltir. Pendulum vidalara

doku uyumlu akril ile simante edildikten sonra sa¤

taraftaki kolu yaklafl›k 45°, sol taraftaki kolu ise 75-

80° aktive edilmifltir. Ayn› zamanda sa¤ taraftaki

molar tüpünün sheat’ine giren kol ise okluzale do¤ru

aç›land›r›larak molar diflin devrilmeden gitmesi

amaçlanm›flt›r. Apareyin a¤za yerlefltirilmesinden 6

ay sonra molar distalizasyonu tamamlanm›flt›r

(Resim 8). Distalizasyonun tamamlanmas›ndan

sonra molar difllerin meziale gelmelerini önlemek

için Nance apareyi yap›lm›fl ve ayn› seans hastan›n

sabit tedavisine bafllanm›flt›r. 

Tart›flma
Maksiller molar diflin distalizasyonu amac›yla s›kl›k-

la headgearlar kullan›lmaktad›r. Bu apareyin hasta-

lar aç›s›ndan kullan›m›n›n psikolojik ve estetik aç›-

dan zor olmas›, kooperasyonun olumsuz etkilenme-

sine yol açar. Headgeara alternatif olarak kullan›la-

bilen intraoral distalizasyon apareyleri hasta koope-

rasyonu gerektirmezken destek ald›klar› difllerde

istenmeyen hareketlere neden olurlar. 

Pendulum apareyi de, intraoral molar distalizasyonu

amaçl› olarak oldukça s›k kullan›labilmektedir 5,7-9.

Ancak apareyin en büyük dezavantaj›, maksiller

molar diflleri distalize ederken destek ald›¤› premo-

lar diflleri de meziale do¤ru iterek ankraj kayb› olufl-

turmas›d›r. Bu aparey ile elde edilen bofllu¤un yak-

lafl›k %40’› premolar mezializasyonu ile oluflmakta-

d›r. ‹mplantlardan destek al›narak uygulanan pen-

dulum apareyinin dentofasiyal etkileri K›rcelli ve

a r k1 6 taraf›ndan incelenmifltir. Yafl ortalamalar›

13,5±1,8 olan, s›n›f II molar iliflkiye sahip 10 hasta-

ya toplam 20 adet 8 mm’lik IMF vidas› yerlefltirilmifl-

tir. Ortalama distalizasyon süresi 7,0±1,8, distali-

zasyon miktar› 6,4±1,3 ve molar difllerin distale

e¤ilme miktarlar› ise 10,9º±2,8º olarak bulunmufltur.

Hiçbir hastada ankraj kayb› bildirilmemifltir. Sonuç

olarak, yazarlar kemik içi vida destekli pendulum

apareyi ile ankraj kayb› olmaks›z›n baflar›l› bir

flekilde molar distalizasyonu elde edildi¤ini gösteril-

mifllerdir. 

Sunulan vakalar›n birisinde 4 ayda, di¤erinde 6

ayda molar distalizasyonu elde edilmifltir. Ancak kli-

nik olarak da gözlemlendi¤i gibi üst birinci molar

difllerde e¤ilme meydana gelmifltir. Bu e¤ilmenin

kompanzasyonu amac›yla distalizasyonun sonunda

pendulum yay›na Kinzinger ve ark.’n›n17 verdi¤i gibi

30º’lik bir diklefltirme bükümü verilmektedir. Bu

büküm, devrilmifl olan molar difllerin dikleflmesini

sa¤lamaktad›r. 

Molar distalizasyonu sonras› elde edilen boflluklara

premolar difllerin hareketi s›ras›nda ankraj korun-

mazsa, molar difllerde meziale hareket görülebilir.

Kullan›lan implant destekli pendulum apareyinde

distalizasyon sonras› ayn› aparey kolayl›kla, her-

hangi bir modifikasyona gerek duymadan Nance

apareyi olarak kullan›labilir. Böylece elde edilen

boflluklar›n planland›¤› gibi ön bölgenin kullanmas›

sa¤lanabilir.  

IMF vidalar›n›n cerrahi olarak yerlefltirilmesi oldukça

kolay bir ifllemdir. Yerlefltirmeden bir hafta sonra,

vidan›n çevresindeki difleti iyilefltikten sonra aparey

yap›l›p, vida yüklenebilir. Hastalar, bu apareyin kul-

lan›m› s›ras›nda sadece hafif bir difleti irritasyonu ile

karfl›laflabilmektedirler. Bu durum, uygun hijyen

motivasyonu ile çözülür. 

Sonuç olarak, implant destekli pendulum apareyi

yap›m› kolay, kooperasyon gerektirmeyen ve uygun

sürede molar distalizasyonu yapabilen bir aparey

bulunmufltur. Uygulanan hasta say›s› art›r›larak

yap›lacak klinik çal›flmalarla hem apareyin dentofa-

siyal etkilerinin, hem de artan vida say›s› ile kompli-

kasyonlar›n›n belirlenmesine gerek bulunmaktad›r. 
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Özet

Difl travmalar›, difl hekimli¤inde acil müda-
hale baflvuru nedenlerinden birisidir. Çal›fl-
mam›z bisikletten düflme sonucunda üst
sa¤ kesici diflinde kron k›r›¤› ve intruzyon
bir arada gözlendi¤i 11 yafl›ndaki erkek
hastan›n olgu sunumudur. Yap›lan a¤›ziçi
muayene ve radyografik de¤erlendirme
sonucunda sa¤ üst kesici diflinde pulpay›
içeren kron k›r›¤› ve sol üst kesici diflinde
ise pulpay› içermeyen kron k›r›¤› tespit edil-
di. Hastada; sa¤ üst kesici difle kanal teda-
visi yap›ld›ktan sonra kanala yerlefltirilen
kanal çivisinin yard›m›yla intruze olan difl
sabit ortodontik aparey ile orijinal pozisyo-
na getirildi. Sa¤ ve sol üst kesici difller kom-
pozit materyal ile restore edildi. Sonuç ola-
rak, travmatize kesici difller kompozit yar-
d›m›yla restore edilerek interdisipliner
tedavi yaklafl›m›yla a¤›zda fonksiyonlar›n›
sürdürmeleri sa¤lanm›flt›r.

Abstract

Dental injuries are of the most emergency
application reason in dentistry. In this
study, 11 years old male patient having
traumatized his maxillary central incisors
after bicycle falling accident has been pre-
sented. Clinical and radiographic exami-
nation revealed that maxillary right incisor
had a crown fracture including the pulp
and maxillary left incisor had a crown frac-
ture not including the pulp. After a proper
endodontic therapy, the intruded-central
incisor with cemented dowel was re-posi-
tioned with the aid of orthodontic-treat-
ment. Maxillary right and left incisor teeth
were restored with light-cured-composite
material. As a result both central incisors
were restored together with the same mate-
rial by the help of an interdisciplinary treat-
ment approach to provide continuation of
their functions in the mouth.

Anahtar Kelimeler: dental travma, intruzyon,
ortodontik ektrüzyon.

Key Words: dental trauma, intruded, orthodontic
extrusion. 
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Girifl:
Difl ve destek yap›lara gelen travmatik yaralanmala-
r›n ço¤u dental acil durum oluflturmaktad›r1.
Tedavinin gecikmesi travmaya maruz kalan diflin
prognozunu etkileyece¤inden olabildi¤ince k›sa
sürede hasta difl hekimine baflvurmal›d›r2. Kesici difl-
lerde oluflan bu tip yaralanmalarda görünüflü ve
gülüflü etkilemesi,  ›s›rma ve konuflma gibi fonksi-
yonlar› k›s›tlamas›ndan dolay› hastalarda psikolojik
rahats›zl›¤a yol açabilmektedir3, 4. Difl yaralanmala-
r› basit mine çatlaklar›ndan, pulpa nekrozu, ekster-
nal kök rezorpsiyonlar› ve marjinal kemik kay›plar›-
na neden olabilen komplike k›r›klara kadar çok
çeflitlilik gösterir ve ço¤u kez komplike bir tedavi
gerektirir5, 6. Difller yaralanma sonras› normal sa¤l›k
durumuna dönmek için çok düflük potansiyele sahip
olduklar› için do¤ru teflhise dayanan rasyonel teda-
vi yürütülmelidir7, 8

‹ntruze olmufl daimi difller de optimal tedavi flekli
tam olarak tan›mlanabilmifl de¤ildir. Ancak henüz
tam sürmemifl difller de erüpsiyon potansiyeli ve
periodontal sa¤l›¤›n mevcut oldu¤u difllerde spontan
bir flekilde diflin tekrar ekstrüze olmas›na izin ver-
mek9, acil cerrahi olarak diflin tekrar yerlefltirme ve
fiksasyon, ortodontik tedavi ile difli eski haline getir-
mek gibi üç tip tedavi flekli önerilmektedir1 0 - 1 3.
Bunlardan; cerrahi ektrüzyon ve fiksasyonda perio-
dontal dokulara gelen travman eksternal kök rezorp-
siyonu ve marjinal kemik kayb›na neden
olaca¤›ndan dolay› Andressen taraf›ndan reddedil-
mektedir14. Üçüncü yöntem ise en ak›ll›ca yaklafl›m
olarak görülmektedir. Vertikal ekstrüzyonuna karar
verilmesin de hastan›n ortodontik tedaviyi kabul
etmesi yan›nda diflin a¤›z içindeki yerleflimi ve konu-
mu, diflin a¤›zda tutulmas›n›n önemi, a¤›zdaki di¤er
difllerin durumu, daha sonra yap›lacak restorasyon-
la elde edilecek estetik ve fonksiyon, oral hijyen
durumu, periodontal dokular›n ilerde sorun yarat›p
yaratmayaca¤› göz önünde bulundurulmal›d›r15.
Bundan dolay›, vakam›zda hafif ortodontik kuvvet-

lerle diflin orijinal yerine getirilmesi yöntemi seçilerek
hem periodontal liflerin oluflmas› hem de kemik
remodelling sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu tip lüksas-

yon vakalar›nda; özellikle daimi difllerin intrüzyo-
nunda, pulpal dokulara ve periodontal dokular üze-
rine dikkat gösterilmelidir6,12. Bunun nedeni; bu tip
yaralanmalar›n s›kl›kla komplikasyonlara neden
olabilmesidir16. Bu makalede kesici difl k›r›¤› ile
klini¤imize baflvuran bir olguda, ortodontik tedavi
ile kombine kompozit restorasyonla yap›lan tedavi
sunulmaktad›r.

Olgu Raporu
Klini¤imize baflvuran 11 yafl›ndaki erkek hastada
maksiller iki santral diflte travma ve 11 nolu diflte int-
ruzyon oldu¤u tespit edildi. Difletinde ve üst dudak-
ta yaralanma görülmedi. Sa¤ üst santral difl intrüze
idi ve komplike kron k›r›¤› mevcuttu ve sol üst santal
diflte ise komplike olmayan kron k›r›¤› mevcuttu. Her
iki lateral difllerde normal görünümde ve mobilite
yokken, perküsyona hassasiyetleri belirlendi.
Periapikal filmde ise keser difllerin apeksinin kapan-
d›¤› izlenirken periapikal bir patoloji görülmedi ve
köklerde herhangi bir k›r›¤a rastlanmad›. Yumuflak
dokular %3’lük hidrojen peroksit ile y›kan›p, hasta
da profilaktik amaçla antibiyotik tedavisine (Duocid
Film Tablet 375 mg. Pfizer-Türkiye) baflland›. Bir
hafta sonraki seansta periapikal filmde herhangi bir
patoloji geliflmedi¤i gözlenirken, difllerin vitalomet-
rik muayenesi sonucunda sadece sa¤ üst santral
diflin canl›l›¤›n› koruyamad›¤› di¤er üç diflin vital
oldu¤u saptand›. ‹lk aflamada herhangi bir periapi-
kal pataloji geliflmemesi için 11 numaral› diflin
endodontik tedavisi baflland›. Lokal anestezi yap›ld›
ve girifl kavitesi aç›ld›ktan sonra, kök kanal boyu tes-
pit edildi. Çal›flma uzunlu¤u tespit edilerek diflin pul-
pas› ekstirpe edilerek, 70 no’lu K tipi e¤eye kadar
step-back tekni¤i ile kanal preparasyonu yap›ld›.
Kök kanal›nda her e¤elemeden sonra l ml olmak
üzere % 2’lik klorheksidin glukonat solüsyonu ile irri-
gasyon yap›ld›. Diflin kök kanal› kâ¤›t konlar ile
kurutulduktan sonra, kanal› tek seansta sealepex ile
lateral kondensasyon tekni¤i uygulanarak doldurul-
du. Endodontik tedavi yap›ld›ktan sonra kanala
kanal çivisi ak›c› kompozit materyal ile destekli
olarak yerlefltirildikten sonra (resim 1-2) di¤er kesici
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difle yerlefltirilen ortodontik braket destek al›narak
travmatik difl ektrüzyonu sa¤land›. (resim 3) 6 ay

sonra difl sabit ortodontik aparey ile diflte yeterli ekt-
rüzyon sa¤land›ktan sonra ve kompozit materyal ile
restore edildi. (resim 4) Bu tip yaralanmalarda pulpa
nekrozu ve kök rezorpsiyonu oluflabilme ihtimaline
karfl› difller 12 ay süreyle takip edildi ve difller her-

hangi bir komplikasyon görülmedi¤i tespit edildi.
(resim 5)

Tart›flma
Diflhekimli¤inde çocuklarda kesici difl k›r›klar›na s›k-
l›kla rastlanmaktad›r. Bu tip olgularda dentin bon-
ding ajanlar ve kompozit rezin kullan›larak yap›lan
tedavi yöntemleri estetik ve tedavi kolayl›¤› gibi pek
çok avantajlar sa¤lamaktad›r. 

Kron fraktürü, süt ve sürekli difllerle birlikte perio-

dontal dokular› da etkileyebilen, çocuk ve genç has-

talarda karfl›lafl›lan yayg›n bir dental problemdir.

Konuyla ilgili yap›lan çal›flmalarda dental travma-

larda yafl, cinsiyet, travman›n etiyolojisi ve da¤›l›m›

gibi farkl›l›klar görüldü¤ü ileri sürülmüfltür. Çocukluk

döneminde en fazla düflme nedeniyle travma oluflur-

ken1,17,18, ergenlik ça¤›nda ise sportif faaliyetlerde18,

Resim 1: Kanal tedavisi sonras› kanal çivisinin
kök kanal›na yerlefltirilmesi 

Resim 2: Kanal çivisinin görünümü.

Resim 3: Kök kanal›na yerlefltirilen çivisinin
yard›m›yla 11 nolu difle ortodontik kuvvet uygulanmas›

Resim 4: 11 ve 21 nolu difllerin kompozit ile
restore edilmifl görünümü.

Resim 5: Restorasyonlar›n 12. Ay takip görünümü
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genç hastalarda ise trafik kazalar› ve kavga nede-

niyle dental travma olufltu¤u belirtilmektedir19,20. Bu

olguda da, travma bisikletten düflme sonucu meyda-

na gelmifltir. 

Yine yap›lan baflka bir çal›flma ise, üst orta keser

diflin travmadan en çok etkilenen difl oldu¤u bildiril-

mifltir21. Petti ve Tarsitani22, Çal›flkan ve Türkün’ün23

yapt›klar› çal›flmalarda maksillada daha fazla kron

ve kron-kök fraktürü olufltu¤unu belirtmifllerdir. 

Kron kök fraktürlerinde kök parças›nda genifl bir

dislokasyon vakalar›nda ortodontik ektrüzyon etkili

bir tedavi seçene¤idir24. Kök kron k›r›¤› vakalar›nda

ortodontik tedavi ile kron k›sm› sabitlendi¤inde kök

parças› yerinde kalabildi¤ini Erdemir ve ark., yap-

t›klar› çal›flmada göstermifllerdir25. Benzer bir çal›fl-

mada Hovland ve ark.26 maksiller kesici diflteki enine

bir fraktür vakas›nda kökün apikal k›sm›yla kron k›s-

m›n›n sabitledikleri 2 y›ll›k takip vakas›nda diflin

canl›l›¤›n› korudu¤u ve normal fizyoljik mobilite gös-

terdi¤ini belirtmifllerdir26.  Cengiz ve arkadafllar›n›n27

benzer bir olguda kron fraktürlü bir kesici diflte yine

ortodontik tedavi yard›m›yla Hawley ortodontik ape-

reyi kullanarak yapt›klar› tedavide iki 2.5 y›ll›k

takipte baflar›l› sonuç elde etmifllerdir27. Olgumuzda

hasta›n flehir de¤iflikli¤i nedeniyle ulafl›lamad›¤› için

uzun süre takip edilememesi en büyük eksikliktir. 

Bu olgu sunumunuzda travmaya maruz kalm›fl dört

kesici diflin prognozuna dikkat çekildi. Özellikle late-

ral kesiciler için yap›lan vitalite testleri de¤erlendiril-

di. Kesici difllerde oluflan lüksasyon tipi yaralanma-

larda foremen apikalede nörovasküler yap›larda

k›r›lma ve kopmaya, pulpa nekrozu ve kök rezorpsi-

yonu oluflabilme ihtimaline karfl› difller takip edildi.

Travmaya u¤rayan difllerden herhangi birinde

komplikasyon ortaya ç›kmad›¤› tespit edildi.  Kesici

difller hem kolay uygulanmas› ve maliyet avantaj›,

hem de uzun dönemde problem ç›kt›¤›nda kolayl›k-

la tamir edilebilmesi veya yeniden yap›labilmesi gibi

avantajlar›ndan dolay› kompozit ile restore edildi.

Ayr›ca tedavini baflar›s›z olmas› durumda köprü

veya implant gibi tedavi alternatiflerini uygulama

olas›l›¤› göz önünde bulunduruldu.  
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Aç›k Apeksli Devital Diflin Apeksifikasyonu: 
Bir Olgu Raporu

Apexification of a Non-Vital Tooth With an Open Apex: A
Case Report

* Dr. Dt., Baflkent Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Endodonti Anabilim Dal›
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Özet

Genç daimi difllerin travmatik yaralanmas›
oldukça yayg›nd›r ve 1 ile14 yafl grubu
çocuklar›n %30’ unu etkilemektedir. Çocuk-
larda travmaya maruz kalan difller, genel-
likle üst santral kesicilerdir. Yaralanmalar›n
büyük k›sm› kök formasyonunun tamam-
lanmad›¤› 8 ile 10 yafl aras›nda gözlen-
mektedir. Bu dönemdeki travma nekrozla
sonuçlan›rsa, kök geliflimi tamamlanamaz
ve difl apeksi aç›k halde kal›r.
Apeksifikasyon, bu difllerin tedavisinde en
çok tercih edilen yöntemdir. Bu çal›flmada,
apikal geliflimi tamamlanmam›fl nekroze
bir üst santral kesici diflin apeksifikasyon
ifllemi sunulmufltur.

Abstract

Traumatic injuries to young permanent
teeth are common, affecting 30% of chil-
dren whose age range 1 to 14. The most
commonly traumatized teeth in children are
the maxillary central incisors. The majority
of accidents occur between 8 and 10 years
of age, when root formation is incomplete.
If during this period, the pulp becomes
necrotic as a consequence of the traumatic
episode, no further development and mat-
uration will take place, resulting in a
necrotic incisor with an open apex.
Apexification is the most accepted proce-
dure for treating this kind of tooth. In this
present study has been described apexifi-
cation treatment of a necrotized maxillary
central incisor with an open apex.

Anahtar Kelimeler: Travmatik yaralanmalar,
Pulpa nekrozu, Apeksifikasyon

Key Words: Traumatic injuries, Necrotic pulp,
Apexification 
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Girifl
Kök gelifliminin tamamlanmas› ve apikal kapanma,
diflin a¤›zda sürmesinden 3 y›l sonra gözlenir.
Klinisyen için bu dönemde pulpal yaralanman›n
tedavisi zordur. Tedavi s›ras›nda etkilenmifl pulpan›n
vitalitesine ba¤l› olarak 2 yaklafl›m mümkündür;
apeksogenez ya da apeksifikasyon. Apeksogenez,
vital pulpal› diflin fizyolojik olarak apikal geliflimini
ve flekillenmesini amaçlayan tedavi yöntemidir.
Apeksifikasyonda ise, aç›k apeksli bir kökte kalsifiye
bariyer oluflumu veya kökü geliflmemifl nekrotik pul-
pal› diflin apikal gelifliminin devam› hedeflenir1,2,3.
Travmatik yaralanmalar sonras›, genellikle genç
daimi difllerin pulpalar› nekroze olur. Bu durum
daha yayg›n olarak, apeksi aç›k, kök geliflimi
tamamlanmam›fl üst kesicilerde gözlenir. Bu tip
vakalarda öncelikle apikal kapanma, daha sonra da
kök kanal›n›n doldurulmas› planlan›r2 .
Bu klinik çal›flmada, travma sonucu pulpa nekrozu
geliflen, apikal geliflimi tamamlanmam›fl üst santral
kesici diflin apeksifikasyon ifllemi sunulmaktad›r.  

Olgu Raporu
Sekiz yafl›ndaki bayan hasta, üst ön diflindeki k›r›k
ve difletinde a¤r› flikayeti ile klini¤imize baflvurdu.
Hastan›n anamnezinde bir y›l önce travma hikayesi
oldu¤u ö¤renildi. Klinik muayenede sa¤ üst santral
diflin insizal yüzeyinde k›r›k gözlendi. Dikey ve
yatay perküsyonda hassasiyet yoktu. Elektrikli pulpa
testi sonucunda diflin devital oldu¤u belirlendi.
Periapikal radyografta, diflin kök ucu geliflimini
tamamlamad›¤› ve periapikal lezyon geliflti¤i göz-
lendi (Resim 1). Girifl kavitesi haz›rland›ktan sonra,
kanal e¤esi ile çal›flma boyutu tesbit edildi (Resim 2).
Nekrotik pulpa uzaklaflt›r›ld›ktan sonra 80 numara
K tipi el e¤esi ile kök kanal preparasyonu gerçeklefl-
tirildi. Kanal %0,2 klorheksidin glukonat solüsyonu
ve ultrasonik cihaz yard›m›yla irrige edildi. Rutin
apeksifikasyon ifllemi olarak kalsiyum hidroksit tozu
(Merck, Darmstadt, Germany), steril distile su ile
kar›flt›r›ld› ve elde edilen pat, lentulo yard›m›yla
kanala yerlefltirildi. Girifl kavitesi, geçici dolgu mad-
desi (IRM, Dentsply/Caulk, Milford, USA) ile kapa-

Resim 1: Tedavi
öncesi radyografik
görünüm.

Resim 3: Vakan›n 9
ay sonraki radyografik
görünümü.

Resim 5:: Vakan›n
kanal tedavisi sonras›
radyografik görünümü

Resim 4: Vakan›n 24
ay sonraki görünümü
(apikal bariyer oluflumu
k o n t r o l ü ) .

Resim 2: Radyografik
çal›flma boyutunun
belirlenmesi.
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t›ld›. Ayn› ifllemler, 3. ve 9.aylarda tekrarland›
(Resim 3). Hasta baflka bir flehre tafl›nd›¤› için son-
raki randevusuna 15 ay sonra geldi. Klinik olarak
herhangi bir problem olmad›¤› ve radyografik ola-
rak periapikal lezyonun iyileflti¤i ve apikal bariyer
oluflumunun tamamland›¤› gözlendi (Resim 4). Kök
kanal› lateral ve vertikal s›k›flt›rma tekni¤iyle,  AH
Plus pat› (Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) ve
gutta-perka kon (Suredent Corporation, Kyeonggi-
do, Korea) kullan›larak dolduruldu (Resim 5).

Tart›flma
Genç daimi difllerin travmatik yaralanmas› oldukça
yayg›nd›r ve çocuklar›n %30’ unda görülmektedir.
Bu yaralanmalar›n büyük k›sm› kök formasyonu
tamamlanmadan  önce olufltu¤undan pulpa iltihab›
veya nekrozla sonuçlan›r1,4. Hertwig epitel k›n›, trav-
maya karfl› oldukça hassast›r. Ancak apikal bölgede
vasküler ve hücresel elemanlar çok oldu¤u için, e¤er
pulpa iltihab› veya nekroz oluflmam›flsa kök formas-
yonu devam edebilir. Hertwig epitel k›n› tamamen
zarar görürse, normal kök geliflimi durur. Ancak bu
durum, apikal bölgede sert doku bariyeri oluflumu-
nun sonu de¤ildir, çünkü bu durumda da apikal böl-
gede normalde bulunan sementoblastlar, fibroblast-
lar ve periodontal ligamentten farkl›laflan hücreler
taraf›ndan sert doku formasyonu oluflturulur1,2,5.
Apikal bariyer oluflumunu sa¤layan birçok materyal
bulunmas›na ra¤men kalsiyum hidroksit en yayg›n
kullan›lanlardand›r. ‹lk kez 1964 y›l›nda Kaiser
taraf›ndan kullan›lan bu materyalin daha sonra
popülaritesi artm›flt›1. Bir çok çal›flmada kalsiyum
hidroksit apeksifikasyonu sonras›, apikalde sert
doku birikiminin baflar›l› flekilde olufltu¤u gösteril-
mifltir2,3,6. Kalsiyum hidroksit apeksifikasyonu sonras›
apikal bariyer oluflumu için gerekli zaman›
de¤erlendiren çal›flmalarda farkl› sonuçlar bulun-
mufltur. Sheehy ve Roberts 7, bu dönemin ortalama 5
ile 20 ay aras›nda de¤iflti¤ini belirtmifltir. Finucane
ve Kinirons 8 ise, bu dönemin ortalama 3-17 ay
oldu¤unu bildirmifltir. Bu çal›flmada da 24 ay sonra-
ki kontrolde, apeksifikasyon iflleminin baflar›yla
sonuçland›¤› gözlenmifltir.  

H›zl› bariyer formasyonunun en güçlü belirleyicisi-
nin, kalsiyum hidroksitin de¤ifltirilme oran› ve bafl-
lang›çta apikal bölgeye olan yak›nl›k oldu¤u ortaya
konmufltur7. Genel olarak, kalsiyum hidroksitin her 3
veya 6 ayda bir de¤ifltirilmesi önerilmektedir 3.
Selden 3, hastan›n kooperasyonunun kötü olmas›
nedeniyle tedavi bafllang›c› sonras› 1 y›l arayla top-
lam 2 kez kalsiyum hidroksit uygulamas› sonucu
apeksifikasyonun tamamland›¤›n› bildirmifltir. Bizim
olgumuzda da 9. aydaki kontrol sonras› hasta 15 ay
sonra geldi¤inden, apeksifikasyon; tedavi bafllang›-
c›ndan 24 ay sonra ve toplam 3 kez kalsiyum hid-
roksit uygulamas› sonucu gözlenmifltir. Bir di¤er
çal›flmada9 ise 11 yafl ve alt›ndaki çocuklarda teda-
vi sürecinin daha k›sa oldu¤u belirtilirken, yafl›n bir
etken olmad›¤›n› ifade eden çal›flmalar da bulun-
maktad›r10,11 .
Tedavi bafllang›c›nda enfeksiyon ve/veya periapikal
radyolüsensi varl›¤›n›n, bariyer formasyonunun
süresini uzatt›¤› da bildirilmifltir12. Bu çal›flmada da
bafllang›çta periapikal radyolüsensi bulunmas›na
ra¤men tedavi süreci 24 ayda tamamlanm›flt›r.
Ancak hasta 9. aydaki kontrolünden sonraki rande-
vusuna geç (15 ay sonra) geldi¤i için, ara kontroller
atlanm›flt›r, bundan dolay› apikal bariyer formasyo-
nunun süresi hakk›nda yorum yap›lamam›flt›r.
Sonuç olarak, periapikal lezyonlu kök ucu kapan-
mam›fl genç daimi difllerin tedavisinde apeksifikas-
yon yönteminin iyi bir tedavi seçene¤i oldu¤u unu-
tulmamal›d›r. 

Kaynaklar
1. Rafter M. Apexification: a review. Dent Traumatol 2005; 21:

1-8.
2. Reyes AD, MuÀoz LM, Martin TA. Study of calcium hydro-

xide apexification in 26 young permanent incisors. Dent
Traumatol 2005; 21: 141-5.

3. Selden HS. Apexification: An interesting case. J Endod
2002; 28(1): 44-5.

4. Safi L, Ravanshad S. Continued root formation of a pulpless
permanent incisor following root canal treatment: a case
report. Int Endod J 2005; 38: 489-93.

5. Torneek CD. Effects of trauma to the developing permanent
dentition. Dent Clin N Am 1982; 26: 481-504.



40

Gülflah› K., Üngör M., Önay O. E., Cilt: 1, Say›: 1, 2006 Sayfa: 37-40

6. Gupta S, Sharma A, Dang N. Apical bridging in associati-
on with regular formation following single-visit apexificati-
on: A case report. Quintessence Int 1999; 30: 560-2.

7. Sheehy EC, Roberts GJ. Use of calcium hydroxide for apical
barrier formation and healing in non-vital immature perma-
nent teeth: a review. Br Dent J 1997; 183: 241-6.

8. Finucane D, Kinirons MJ. Non-vital immature permanent
incisors: factors that may influence treatment outcome.
Endod Dent Traumatol 1999; 15: 273-7.

9. Mackic IC, Bentley EM, Worthington HV. The closure of
open apices in   non-vital immature teeth. Br Dent J 1988;
165: 169-73.

10.Kleier DJ, Barr ES. A study of endodontically apexified teeth.
Endod Dent Traumatol 1991; 7: 112-7.

11.Yates JA. Barrier formation time in non-vital teeth with open
apices. Int Endod J 1988; 21: 313-9.

12.Cvek M. Treatment of non-vital permanent incisors with cal-
cium hydroxide. I. Follow-up of periapical repair and apical
closure of immature roots. Odonotol Revy; 1972; 23: 27-
44.

Yaz›flma Adresi: 
Dr. Dt. Kamran Gülflah›
Adres: Baflkent Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 

Endodonti Anabilim Dal›
11. Sokak No: 26  06490 Bahçelievler-Ankara
Tel: 0 312 2151336 
Fax: 0 312 2152962
E-posta: kgulsahi@baskent.edu.tr



41
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Recent developments in dentin bonding agents
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Özet

Dental materyaller ile difl dokusu aras›ndaki
ba¤lant›n›n sa¤l›kl› ve devaml› olmas›, klinik
baflar› aç›s›ndan çok önemlidir. Uygun marji-
nal uyum; mikros›z›nt›, tekrarlayan çürük ve
pulpal hasar› önlemektedir. Mineye ba¤lanma
ile karfl›laflt›r›l›nca dentine ba¤lanma, halen
klinisyenler için problem oluflturmaktad›r. Son
y›llarda, dentin ba¤lay›c› ajanlar, primer ve
ba¤lay›c› ajanlar ile klinik olarak kabul edile-
bilir oranda dentine ba¤lanma sa¤lamakta-
d›rlar. Dentin ba¤lay›c› ajanlar›n teknik has-
sasiyet gerektirmeleri, yeni adeziv sistemlerin
gelifltirilmesinde, üreticilerin dikkatini bu sis-
temlerin uygulama aflamalar›n›n basitlefltiril-
mesine çekmektedir. Son zamanlarda kimya
alan›ndaki ilerlemeler, ba¤lanma mekanizma-
s›, uygulama tekni¤i ve dental adeziv sistemle-
rin klinik etkinli¤indeki geliflmeler, adezivlerin
7. jenerasyonunu kullan›ma sunmufltur. Bu
derlemede, dentin ba¤lay›c› ajanlar›n›n özel-
likleri, klinik uygulamalar› ve son y›llarda bu
alandaki geliflmeler özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Abstract

A durable and predictable bond between
dental materials and tooth substrates is very
important for clinical success. An appropriate
marginal adaptation prevents microleakage,
recurrent caries and pulpal irritations.
Compared with the enamel, dentin bonding
still constitutes problem for clinicians. Recently,
dentin bonding agents provide clinically
acceptable dentin bonding with primer and
bonding agents. Requirement of technique
sensitivity of dentin bonding agents, attract
manufacturers’ attention to the simplification
of these systems’ application procedures in the
development of new adhesives. Nowadays,
the improvements in chemistry and the deve-
lopments in bonding mechanism, number of
components, application technique and clini-
cal effectiveness of dental adhesive systems
offered the usage of 7th generation of adhesi-
ves’. In this review article, properties of dentin
bonding agents, clinical applications and the
recent developments in this field have been
tried to be summarized.

Anahtar Kelimeler: dentin ba¤lay›c› ajanlar›,
adeziv, dentin, mine.

Key Words: dentin bonding agents, adhesive,
dentin, enamel.
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Girifl:
Adeziv materyallerin geliflimi ve düzenli kullan›m›,
restoratif ve koruyucu difl hekimli¤inde yeni bir ç›¤›r
açm›flt›r. Kavite preparasyonlar›ndaki de¤iflimler ve
gelifltirilen adeziv materyaller, dolgu materyalinin
yerinde kalmas›n› sa¤lamak için oluflturulan genifl
kavitelere gereksinimi ortadan kald›rm›flt›r.
Renklenmifl veya formu bozuk  olan ön difllerin görü-
nümünün düzeltilmesi, arka bölgedeki difllerin pit ve
fissürlerinin kapat›lmas›, ortodontide braketlerin
direkt yap›flt›r›lmas›, tam seramik restorasyonlar›n,
rezin esasl› indirekt restorasyonlar›n yap›flt›r›lmas›,
periodontal splintlerin ba¤lanmas›, eski restorasyon-
lar›n tamiri ifllemlerinin tümü adeziv sistemlerin geli-
flimi sonucu ortaya ç›km›flt›r.1,2

Günümüzde kullan›lan adeziv sistemler; mine, den-
tin, amalgam, metal ve porselenlere ba¤lanma ama-
c›yla gelifltirilmifllerdir. Bu sistemlerin kullan›lmas›,
klinisyenlere dental tedavilerde ve uygulama aflama-
lar›nda, istedikleri materyali kullanma olana¤›
s a ¤ l a m a k t a d › r .3 Restoratif materyal ile difl ara
yüzünde mikros›z›nt›, postoperatif hassasiyet azalt›l-
makta, marjinal renklenme ve tekrarlayan çürük
önlenmektedir. Ayn› zamanda difl ile restoratif mate-
ryal aras›nda oluflan fonksiyonel stres genifl alana
yay›larak, zay›flam›fl difl dokusu korunmakta ve kuv-
vetlendirilmektedir.4

Aç›¤a ç›km›fl dentin veya sement nedeniyle oluflan
hassasiyetlerin giderilmesinde, geleneksel tedavi
yöntemlerinden olan potasyum nitrat içeren difl
macunlar› ve topikal floridler kullan›lmaktad›r.
Bunlar, ekonomik ve etkili yöntemlerdir. Ancak, den-
tin ba¤lay›c› ajanlar› (DBA) da alternatif olarak den-
tin hassasiyetinin giderilmesinde, kök yüzeylerinde,
kron ve kavite preparasyonundan sonra kullan›labil-
mektedir. DBA, restorasyonun yerine oturmas›na
izin verecek flekilde, minimal film kal›nl›¤›na sahip
olmal›d›r.5

Ba¤lant›:
Ba¤lant› (Adezyon), iki farkl› materyalin atom veya
moleküllerinin birbiri ile iliflki içinde olmas›d›r.
Ba¤lant›n›n kimyasal ve mekanik olmak üzere iki

mekanizmas› vard›r. Kimyasal ba¤lant›, atomik ve
moleküler düzeyde ba¤lanmad›r. Mekanik ba¤lant›
ise bir yüzeyin di¤erine kenetlenmesi yoluyla tutun-
mas›d›r. Ba¤lan›lan yüzey adherent (substrat),
ba¤lant›y› oluflturan materyal adeziv olarak adlan-
d›r›l›r. Ba¤lant› tabakas›n› oluflturan komponentlere
ba¤lay›c› ajan denir.1

Uygun ba¤lant› yüzeyinin oluflabilmesi için; adhe-
rent yüzeyinin temiz olmas›, adezivin adherenti iyi
›slatabilmesi, ara yüzün ba¤lant›y› bozmaya çal›flan
fiziksel, kimyasal ve mekanik kuvvetlere karfl› direnç-
li olmas› ve adezivin iyi polimerize olmas› gerek-
mektedir.2,6

Difl hekimli¤inde ba¤lant›:
Teknolojinin di¤er alanlar›ndan farkl› olarak difl
hekimli¤inde ba¤lant›, türlü varyasyonlar içeren
canl› dokuyu içine almaktad›r. Mine ve dentine
ba¤lant›, farkl› yap›lar› nedeniyle birçok problemi
de beraberinde getirmektedir. Mine düz ve devaml›-
l›k gösteren bir yüzey olmas›na karfl›n dentin çok
say›da tübülden oluflmaktad›r. Bu tübüller pulpa ile
ba¤lant› içindedir ve d›flar›ya do¤ru s›v› ak›fl› mev-
cuttur. Ayr›ca, dentinin yüksek organik içeri¤i var-
d›r.7,8 Bütün bunlar, mineye ba¤lant›n›n daha güve-
nilir oldu¤unu bildirmektedir.9 Mine ve dentinin
dönen aletlerle preparasyonu sonras›nda smear
tabakas› olarak adland›r›lan kan, tükrük, mine ve
dentin parçac›klar›ndan oluflan debris tabakas› olufl-
maktad›r. Ba¤lant›n›n oluflabilmesi için bu tabakan›n
uzaklaflt›r›lmas› veya adezivlerin bu tabakaya
penetre olmas› gerekmektedir.6

1955 y›l›nda tan›t›lan asitle pürüzlendirme tekni¤i,
%30-40 fosforik asit kullan›m› ile birlikte ideal yüzey
morfolojisini sa¤lam›flt›r. 1970’lere kadar fosforik
asitin kullan›m› kabul görmemesine ra¤men, günü-
müzde mine ve dentinde pürüzlendirici ajan olarak
kullan›lmaktad›r.9,10 Asitle pürüzlendirme, düz yüze-
yi, düzensiz hale getirmekte ve yüzey enerjisini art-
t›rmaktad›r. Likit rezin bazl› materyal, düzensiz
yüzeye uyguland›¤›nda, rezin kapiller hareket ile
birlikte yüzeye penetre olmaktad›r. Rezin mikrotag-
lar›n›n oluflumu, ba¤lant› mekanizmas›n›n temelini
oluflturmaktad›r.2
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Mineye ba¤lanma mekanizmas›:
Mine yüzeyi düzdür ve mikromekanik ba¤lanma için
çok az potansiyel oluflturmaktad›r. Belirli asitler
uyguland›¤›nda, mine yüzeyi modifiye edilebilmek-
tedir. Fosforik asidin solüsyonlar›n›n kontrolü zordur
ve asitle pürüzlendirilmesi gerekmeyen baz› alanlar
ile kaç›n›lmaz olarak temasta bulunabilir. Asitle
pürüzlendirme uygulamalar›ndaki bir di¤er geliflme
de, asit jel kullan›m›d›r. Jel k›vam›ndaki asit, pürüz-
lendirilmesi gereken bölgeye kontrollü uygulamay›
sa¤lar.1 Minenin pürüzlendirildikten sonra ald›¤›
flekil de¤ifliklikleri, tip 1: mine prizma korlar›n›n
uzaklaflt›r›lmas› ve prizma çevresinin kalmas›; tip 2:
tip 1’in tersi, prizma çevresinin uzaklaflmas› ve kor-
lar›n kalmas›; tip 3: tip 1 ve 2’nin kar›fl›m› olarak
izlenebilmektedir. Mikromekanik ba¤lanma aç›s›n-
dan farkl› pürüzlendirme flekilleri de¤ifliklik göster-
memektedir.6 Genel olarak, mine ba¤lay›c› ajanlar›,
farkl› dimetakrilatlar›n (bisfenol glisidil metakrilat,
bis-GMA; trietilen glikol dimetakrilat, TEGDMA)
kombinasyonu ile oluflturulmufltur. Minenin kuru
tutulmas› mümkündür ve bu hidrofobik rezinler,
minede kullan›mlar› s›n›rl› oldu¤u taktirde iyi görev
yaparlar. Son y›llarda, bu ba¤lay›c› ajanlar, dentin-
de kullan›lan baz› sistemler ile yer de¤ifltirmifltir.11

Dentine ba¤lanma mekanizmas›:
Mineye ba¤lanma mekanizmas›; rezinin, pöröz,
asitle pürüzlendirilmifl mine yüzeyinden, mekanik
ba¤lanma oluflturmak amac›yla penetrasyonunu
içermektedir. Bunu esas alarak, y›llar önce, ayn›
mekanizman›n dentin için de kullan›labilece¤i düflü-
nülmüfltür. Canl› dentin üzerinde potansiyel zararl›
etkileri olabilece¤i düflünülen asitlerin pulpada
dönüflümsüz hasara yol açabilece¤i, pürüzlendiril-
mifl dentinde tübüllerin aç›ld›¤› ve dentin s›v›s›n›n
ak›fl›n› artt›rd›¤› konusunda endifleler ortaya ç›km›fl-
t›r. Pek çok restoratif rezin hidrofobiktir ve dentin
yüzeyinin nem oran›ndaki herhangi bir art›fl,
ba¤lanmay› zorlaflt›rmaktad›r.1 Dentine ba¤lanma
konusunda dönüm noktas›, 1978 y›l›nda, %37’lik
fosforik asitin hem mine hem dentinde kullan›lmas›y-
la gerçekleflmifltir. Bu uygulaman›n pulpal hasara
neden olmad›¤›, aksine restorasyonun retansiyonu-

nu artt›rd›¤› öne sürülmüfltür.11 Ço¤u dentin ba¤lay›-
c› sistem; genellikle asit olan smear tabakas› ve kol-
lajen a¤› aç›¤a ç›karan flartland›r›c›, primer, adeziv
ve minör komponentler içermektedir. Organik
(maleik, tartarik, sitrik, EDTA ve asidik monomerler),
polimerik (poliakrilik asit) ve mineral (hidroklorik,
nitrik, hidroflorik) asitleri piyasaya sürülmüfltür.
Bunlardan fosforik asit solüsyonu ve jelleri ideal
pürüzlendirme ajanlar› olarak üretilmifllerdir.
Genellikle dentin 15 saniye pürüzlendirilir ve y›ka-
narak asit uzaklaflt›r›l›r. Fazla su kollajen a¤ kurutul-
madan uzaklaflt›r›l›r. E¤er bu a¤ kurutulursa, kolla-
jenler çöker ve primer ile birlikte infiltre olmas› zor
olan kal›n bir film tabakas› oluflturur.11 Primerler,
çözücü içinde tafl›nan hidrofilik monomerlerdir.
Çözücüler, aseton, etanol-su veya sadece sudur.
Baz› primerlerde çözücü oranlar› 90%’d›r. Adezivler
ise, genellikle primer ve kompozit ile uyumlu olan,
hidrofobik dimetakrilat oligomerleridir. Bu oligomer-
ler, düflük molekül a¤›rl›kl› seyreltilmifl monomerler-
dir. Minör komponentler ise; bafllat›c›, h›zland›r›c›,
doldurucu, flor ve antimikrobiyal maddelerdir.
Adeziv, dentine uyguland›ktan sonra, hava spreyi
ile inceltilmeli ve havadaki oksijenin, primer ve rezi-
nin polimerizasyonunun inhibisyonuna neden olma-
s›n› önlemek için kal›nl›¤› en az 50 mµ olmal›d›r.5,11

‹deal bir dentin ba¤lay›c› ajan, mikros›z›nt›y› önle-
meli, a¤›z ortam›nda uzun dönem stabilitesini koru-
mal›, pulpaya zarar vermemeli, biyouyumlu  ve
uygulamas› kolay olmal›, bitirme ve parlatma ifllem-
lerine izin vermek amac›yla k›sa sürede maksimum
ba¤lanma dayan›m›na ulaflmal›d›r.5

DBA lar; smear tabakas› üzerindeki etkilerine, kro-
nolojik de¤iflimlerine ve uygulama aflamalar›na
göre üç farkl› flekilde s›n›fland›r›lmaktad›r.
A) Smear tabakas› üzerindeki etkilerine göre dentin
ba¤lay›c› ajanlar: 
Smear tabakas›n› modifiye eden, tamamen kald›ran
ve çözen sistemler olmak üzere üç gruba ayr›lmak-
tad›r.4 Smear tabakas›; di¤er materyallerin yan›nda
kesilmifl kollajen fiberler, hidroksiapatit kristalleri
içermektedir. Bu yap›lar›n zay›fl›¤› nedeniyle denti-
ne ba¤lant› olumsuz yönde etkilenebilmektedir.
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Dentin ba¤lay›c› sistemlerin erken dönem ürünlerin-
de, bu zay›fl›¤›n fark›na var›lamam›fl, fakat
ba¤lanma dayan›m› de¤erleri çok düflük olarak
gözlenmifl.12 Smear tabakas›n› modifiye eden sistem-
ler; smear tabakas›n›n pulpaya karfl› bir do¤al bari-
yer oluflturmas› düflüncesinden yola ç›k›larak geliflti-
rilmifltir. Böylece bakteriyel yay›l›m önlenerek,
ba¤lanma etkinli¤inin zay›flamas›na neden olabile-
cek pulpal s›v›n›n d›flar› ak›fl› engellendi¤i düflünül-
mektedir. Smear tabakas›n› kald›ran sistemler ise,
tam pürüzlendirme tekni¤i ile mine ve dentine uygu-
lanmaktad›r. Bu sistemlerin mekanizmas›, hibrit
tabakan›n ve rezin taglar›n oluflumu esas›na dayan-
maktad›r. Son y›llarda kullan›ma sunulan smear
tabakas›n› çözen adeziv sistemler, y›kanmayan ade-
ziv sistemlerdir (self-etch). Çözünen smear tabaka
art›klar›n› uzaklaflt›rmadan ve tübül a¤›zlar›n› açma-
dan, smear tabakas›n› ve dentini demineralize
etmektedir.3

B) Kronolojik de¤iflimlerine göre dentin ba¤lay›c›
ajanlar:
Birinci jenerasyon DBA larda, yüzey aktif monomer
olan N-fenilglisin glisidil dimetakrilat (NPG-GMA)
kullan›lm›flt›r. Molekülün bir taraf› dentine ba¤lan›r-
ken, di¤er taraf› kompozit rezine ba¤lanm›flt›r.
Fakat, Cervident (SS White, Lakewood, New Jersey)
ile sonuçlar tatmin edici olmam›flt›r. 
‹kinci jenerasyon DBA lardan Clearfil ba¤lay›c› sis-
tem F (Kuraray, Osaka, Japonya) 1978 y›l›nda tan›-
t›lm›flt›r. Mekanizmas›; rezin içindeki negatif yüklen-
mifl fosfat grubu ile smear tabakas›ndaki pozitif yük-
lenmifl kalsiyum aras›ndad›r. Smear tabakas›, sis-
temdeki en zay›f halkad›r ve dentin yüzeyine gevflek
olarak tutunmaktad›r. 
Üçüncü jenerasyon DBA larda, rezinin dentine
penetrasyonuna izin vermek amac›yla, smear taba-
kas› uzaklaflt›r›lm›fl ya da modifiye edilmifltir
(Scotchbond 2, 3M Espe, St. Paul, Minnesota). Klinik
olarak baflar› sa¤lanamam›flt›r.2,5

Smear tabakas›, difüzyon bariyeri olarak rol oyna-
mas›na ra¤men, dentinin permeabilitesini azaltmak-
tad›r ve bu nedenle uzaklaflt›r›lmal›d›r. Bu düflünceyi
esas alarak, dördüncü jenerasyon DBA lar tan›t›l-

m›flt›r. Bu ajanlar, ideal dentin ba¤lanmas›na en
yak›n olanlard›r. 
1990’lar›n bafl›nda, "tam pürüzlendirme" tekni¤inin
tan›t›lmas› ile, mine ve dentinin ayn› anda pürüzlen-
dirilmesi sa¤lanm›flt›r.13 Pürüzlendirme iflleminden
sonra, nemli ba¤lanma tekni¤i ile yüzeyin nemli
tutulmas› sayesinde desteksiz kollajenin çökmesi
önlenerek, rezinin yay›l›m› artt›r›lm›flt›r.14 Bu sistem-
ler, örne¤in All-Bond 2 (Bisco, Schamburg, Illinois),
Scotcbond Multi-Purpose (3M Espe, St. Paul,
Minnesota), asit jeli, primer solüsyonu ve doldurucu-
lu veya doldurucu içermeyen ba¤lay›c› ajandan
oluflmaktad›r. Primer ve ba¤lay›c› rezin, pürüzlendi-
rilmifl dentine uyguland›¤›nda, rezin-dentin ara
difüzyon alan› veya hibrit tabaka olarak adland›r›-
lan tabaka oluflmaktad›r.2

Son y›llarda, mine ve dentin ba¤lay›c› ajanlar›; kar›-
fl›k, çok flifleli üçüncü ve dördüncü jenerasyon sistem-
lerinden, daha basitlefltirilmifl, tek aflamal› beflinci
(One Step; Bisco, Schamburg, Illinois) ve alt›nc›
jenerasyon sistemlere do¤ru geliflme göstermifltir. Bu
sistemlerde, primer ve adezivler birlefltirilmifltir, fakat
mine ve dentini pürüzlendirmek için halen ayr› bir
pürüzlendirme ajan› içermektedirler.1 5

Pürüzlendirme ve primer uygulama aflamalar›n›n
birlefltirilmesi ile çal›flma süresi k›salt›lm›fl, asidik
jelin y›kanma, kurutma aflamalar› kald›r›lm›fl ve kol-
lajen a¤›n çökmesi engellenmifltir.16 Alt›nc› jeneras-
yon sistemler, "hepsi bir arada" (all in one) adeziv-
leri ad›yla piyasaya sürülmüfltür. Asit, primer ve
ba¤lay›c› ajan› tek uygulamada birlefltirmifllerdir. Bu
yeni adeziv sistemleri (Prompt L-Pop, Espe, Seefeld,
Germany), geleneksel ba¤lay›c› ajanlara oranla,
yüksek konsantrasyonda asidik monomer içermekte-
dirler. Yedinci jenerasyon DBA lar ise (iBond,
Heraus Kulzer, Dormagen, Almanya), asitleme, pri-
mer uygulama ve adeziv rezin ifllemleri tek seferde
uygulanan, fosforik asit ester monomeri ve 4-META
içeren sistemlerdir.9,15

C) Uygulama aflamalar›na göre dentin ba¤lay›c›
ajanlar: 
Günümüzde s›kl›kla kullan›lan bir s›n›fland›rmad›r.
Y›kanan ve y›kanmayan sistemler olmak üzere iki
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gruba ayr›lmaktad›r. Y›kanan sistemler; üç basa-
makl› (asit, primer adeziv rezin) ve iki basamakl› sis-
temlerdir (asit, tek fliflede primer ve adeziv rezin).
Y›kanmayan sistemler ise; iki basamakl› (asidik pri-
mer, adeziv rezin), tek basamakl› (asidik primer ve
adezivin kar›flt›r›larak uygulanmas›) ve tek basa-
makl› kar›flt›rma gerektirmeyen sistemlerdir (tek
fliflede asidik primer adeziv).13,17

Son zamanlarda üreticiler taraf›ndan tan›t›lan
y›kanmayan sistemler (self-etch), mine ve dentine
ba¤lanmada yeni yaklafl›mlard›r. ‹ki basamakl›
y›kanmayan adeziv sistemler, hidrofilik primeri taki-
ben, daha hidrofobik bir ba¤lay›c› ajan uygulama-
s›n› içermektedir. Tek basamakl› y›kanmayan sistem-
ler, kar›flt›r›ld›ktan sonra difl yüzeylerine uygulanan
iki likide sahiptir. Mine ve dentine ba¤lanmay›
kolaylaflt›rmada en son yaklafl›m, tek fliflede asit, pri-
mer ve ba¤lay›c› ajan› bulunduran sistemlerdir
(iBond, Heraus Kulzer, Dormagen, Almanya;
Brush&Bond, Sun Medical Inc, Japonya).17

Frankenberger ve arkadafllar›17 yapt›klar› çal›flma-
da, y›kanan ve iki basamakl› y›kanmayan sistemle-
rin, "hepsi bir arada" tek flifle sistemlerine göre kli-
nik baflar›s›n›n daha iyi olabilece¤i sonucuna var-
m›fllard›r. Benzer flekilde, Peumans ve arkadafllar›13,
üç basamakl› y›kanan sistemlerin, iki aflamal› y›kan-
mayan ve tek aflamal› y›kanmayan sistemlere oran-
la klinik olarak ve daha iyi bir performans göster-
di¤ini belirtmifllerdir. 
Rosa ve arkadafllar›n›n10 y›kanmayan adeziv sistem-
lerin mine ve dentine ba¤lanma dayan›mlar›n›
de¤erlendirdikleri çal›flmalar›nda, dentine
ba¤lanma de¤erlerinin mineye ba¤lanma de¤erle-
rinden anlaml› derecede farkl›l›k gösterdi¤i, fosforik
asitin dentin için ideal pürüzlendirici oldu¤u ve kli-
nisyenler için dentine ba¤lanman›n halen sonucu
tahmin edilemeyen bir ba¤lanma oldu¤u sonucuna
varm›fllard›r. 
Wakefield ve arkadafllar›18 ba¤lanma dayan›m›n›
de¤erlendirdikleri çal›flmalar›nda, düflük geçirgen-
li¤e ve artm›fl tübüller aras› dentine sahip yüzeyel
dentinde, hibrit tabaka oluflumunun art›fl› ile birlikte,
ba¤lanma dayan›m›n›n derin dentine oranla daha
yüksek oldu¤unu belirtmifllerdir.

Son günlerde ço¤u araflt›rmac›, üretici firmalar›n
aksine adeziv sistemlerin pulpa kaplama materyali
olarak da kullan›labilece¤ini öne sürmektedirler.19,20

Dolay›s›yla, DBA lar›n biyolojik uyumu büyük önem
kazanmaktad›r.
Birçok in vitro çal›flma, rezin komponentlerin fibrob-
lastlar üzerinde metabolik sitotoksik etkilerini bildir-
mifllerdir.21-27 Costa ve arkadafllar›22, günümüzde kul-
lan›lan tek flifle sistemlerinden (Prime&bond 2.1,
Single Bond, Syntac Sprint) üçünün sitotoksik etkile-
rini de¤erlendirerek, polimerize edilmemifl DBA
larda, asidik ve asidik olmayan bileflenlerin polime-
rize edilenlere oranla, odontoblast benzeri hücreler
üzerinde sitopatolojik etkilerini ortaya koymufllard›r.
Klinik uygulamalarda baz› durumlarda asit tama-
miyle uzaklaflt›r›lamamakta ve tam pürüzlendirme
esnas›nda bafllang›ç pulpa hasar› oluflabilmektedir.
Adeziv materyaller uygun olarak polimerize edil-
di¤inde ve asit iyi bir flekilde uzaklaflt›r›ld›¤›nda, bu
materyallerin sitotoksik etkileri azalmaktad›r.22

DBA lar›n klinik performanslar› üzerine, laboratuvar
ve hayvan deneysel çal›flmalar› yeterli say›da
de¤ildir. Bununla birlikte, yeni materyallerin geliflimi
h›zla devam etmektedir ve bu yeni restoratif mate-
ryallerin, mine ve dentine az da olsa ba¤lant› olufl-
turmalar› gerekti¤i düflünülmektedir. Oral kavite,
nem oran›n›n, makaslama ve s›k›flma kuvvetlerinin
yüksek oldu¤u bir ortamd›r; bu nedenle bu koflullar
alt›nda, sürekli ve sa¤lam bir ba¤lant›n›n oluflabil-
mesi önemlidir. 

Ba¤lay›c› ajanlar›n klinik performans›:
Klinik aç›dan etkinli¤i düflünüldü¤ünde, adeziv sis-
temler, restorasyonun belirli bir zaman diliminde
yerinde kalmas›n› sa¤lamal› ve restorasyon kenarla-
r›n›n oral s›v›lara ve mikroorganizmalara karfl›
tamamen kapanmas›n› gerçeklefltirmelidir. Uygun
olmayan marjinal uyum; hassasiyet, marjinal renk-
lenme, tekrarlayan çürük ve restorasyonun baflar›-
s›zl›¤› ile sonuçlanabilmektedir. Klinik baflar›n›n en
iyi flekilde tespiti, ideale yak›n materyallerin uygun
laboratuar koflullar› alt›nda klinik öncesi in vitro test
yöntemleriyle sa¤lanabilmektedir. Günümüzdeki
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adeziv sistemlerin klinik baflar›lar›, rezin restoras-
yonlar›n uygun flekilde  kullan›m› ile birlikte artmaya
devam etmektedir. Klinik baflar›s›zl›¤›n en büyük
nedeni olarak görülen retansiyon problemi de bu
sistemlerin kullan›lmas›yla birlikte çözülmüfltür. Bu
nedenle modern adeziv sistemlerin klinik etkinli¤inin
de¤erlendirilmesi, klinik mikros›z›nt› indeksleri ile
yap›lmal›d›r.3

Son y›llarda, adeziv sistemlerin kullan›m›nda uygu-
lama kolayl›¤›na yönelik pek çok yenilik sunulmufl-
tur. Ancak bu yeniliklerden sonuncusu olan, "hepsi
bir arada" tek flifle sistemlerinde ba¤lanma etkin-
li¤inin kayb›n›n söz konusu oldu¤unu bildiren çal›fl-
malar mevcuttur.28-30 Sonuç olarak, Amerikan Dental
Birli¤inin (American Dental Association, ADA)
belirtti¤i kriterlere uygun DBA lar›n, klinisyenler
taraf›ndan tercih edilmesinin daha uygun olaca¤›
düflünülmektedir.
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Özet

Fasiyal bozukluklar konjenital anomali,
travma veya tümor cerrahisi sonucu mey-
dana gelebilirler. Cerrahi rekonstruksiyon
defektin boyutu ve lokalizasyonu nedeniyle
bazen yeterli olmayabilir. Ayr›ca hastan›n
medikal durumu ve kiflisel istekleri rekon-
struktif cerrahiyi imkans›z hale de getirebil-
mektedir. Bu gibi durumlarda protetik
rehabilitasyon gerekir. Hasta öncelikle
detayl› olarak de¤erlendirilmeli, gerçekçi
hasta beklentilerini sa¤layacak do¤ru pro-
tetik planlama ile hastan›n uzun dönem
rehabilitasyonu sa¤lanmal›d›r.

Abstract

Facial deformities may become due to con-
genital abnormalities, trauma or tumor
excision in general. Surgical reconstruction
of these deformities may always not be
adequate because of the size and localiza-
tion of the defects. In addition, patient’s
medical history and personal requests can
make the surgical reconstruction impossib-
le. In such cases, prosthetic rehabilitation is
necessary. Prior to prosthetic rehabilitation,
patients medical history should be recor-
ded carefully, following that patients realis-
tic expectations should be provided by
making the best plan for the prosthetic
rehabilitation.  

Anahtar Kelimeler: Fasiyal implantlar, kraniy-
ofasiyal osseointegrasyon, rekonstrüksiyon

Key Words: Facial implants, craniofacial osseoin-
tegration, reconstruction
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Girifl
Fasiyal bozukluklar konjenital anomali, travma veya
tümor cerrahisi sonucu meydana gelebilir. Cerrahi
rekonstruksiyon defektin boyutu ve lokalizasyonu
nedeniyle bazen yeterli olmayabilir. Ayr›ca hastan›n
medikal durumu ve kiflisel istekleri rekonstruktif cer-
rahiyi imkans›z hale getirebilir. Bu gibi durumlarda
protetik rehabilitasyon endikedir. Fasiyal protezler
normal anatomi ve görüntüyü sa¤lad›klar› gibi,
defekt dokular›n› korur ve hastaya iyi bir psikolojik
destek sa¤larlar.
Osteointegre implantlar›n fasiyal protezlerde retan-
siyon amac›yla kullan›m› 1979’da tan›mlanm›flt›r.
Bu metod, yap›lar aras›nda direk yap›sal ve fonksi-
yonel ba¤lant›y› sa¤layan ba¤lant› elemanlar› olan
kemik ve implant yap›lar›n› tarif etmektedir1. Parel ve
Tjellstrom2 U.S.A’da ve ‹sveç’te bu prosedür ile ilgili
çeflitli çal›flmalar yapm›flt›r. Her iki ülkedeki çal›flma-
larda en yayg›n  uygulaman›n s›ras›yla  mastoid
bölge, orbital bölge ve nazal bölgeye implant uygu-
lanmas› oldu¤u bildirilmifltir. Wolfardt ve arkadaflla-
r›n›n3, Tolman ve Taylor’›n4 yapt›klar› çal›flmalarda
hem radyasyon tedavisi gören hem de radyasyon
tedavisi görmeyen hastalarda yüksek baflar› elde
etmifllerdir. Bu çal›flmalarda iyonize radyasyonun
kemik üzerindeki etkisine ra¤men implant uygula-
madaki baflar› dikkat çekicidir. 1992 ve 1994’te
Granstrom ve arkadafllar›5,6 radyasyon tedavisi
gören hastalarda hiperbarik oksijen tedavisinin
(HOT) implant uygulaman›n baflar›s› üzerindeki
pozitif etkisini bildiren bir makale yay›nlam›fllard›r.
Benzer bulgular Tolman ve Taylor4 taraf›ndan da
desteklenmektedir. Bununla beraber;  radyasyon
tedavisi gören hastalarda HOT’un gereklili¤i konu-
sunda halen fikir birli¤i yoktur1. Radyasyon terapisi
gören hastalarda implant kayb› en fazla  zigoma ve
frontal kemikte, daha sonra maksilla, temporal
kemik ve mandibulada görülmüfltür7.
Smith ve arkadafllar›8 yapt›klar› bir çal›flmada pato-
lojik nedenlerle total veya totale yak›n maksillektomi
yap›lan 9 hastaya standart kemik içi implant veya
zigomatik implant uygulam›fllard›r. Maksillada genifl
rezeksiyon yap›lan vakalarda zigomatik ve standart

kemik içi implantlar›n beraber kullan›m› ile rekon-
strüksiyonun sa¤lanabilece¤i belirtilirken radyasyon
terapisi gören hastalarda implant›n baflar›s›n›n
daha düflük oldu¤u bildirilmifltir. Scolozzi ve arka-
dafllar›9 ise çal›flmalar›nda hem radyasyon terapisi
görmüfl hem de görmemifl hastalarda implant bafla-
r›s›n›n % 100 oldu¤unu bildirilmifllerdir.

Hasta Seçimi
Hastan›n geçmifl medikal hikayesi ve flimdiki sa¤l›k
durumu dikkatlice de¤erlendirilmelidir. Hastan›n
kemik oluflumu, yara iyileflmesi ve enfeksiyona karfl›
tavr› özellikle dikkat edilmesi gereken konulard›r.
Ayr›ca strese karfl› tepkisi ö¤renilmeli ve bu stres
minimalize edilmelidir. Kardiak ve dolafl›m sistemi
hastal›klar›, diabet özellikle de¤erlendirilmesi gere-
ken sistemik durumlard›r. ‹mmün sistemin bask›lan-
d›¤› hastal›klar, organ  transplantasyonu sonras› ilaç
tedavisi gören hastalar kesinlikle kontrendikasyon
olufltururlar. Ayr›ca Paget gibi kemik hastal›klar›,
osteomalazi, osteogenezis imperfekta ve fibröz
displazi de kontrendikasyon oluflturan di¤er sistemik
durumlard›r. Osteopöroz her durumda kontrendikas-
yon oluflturmaz. Alkol , sigara ve ilaç kullan›m› gibi
al›flkanl›klar tedavi öncesinde de¤erlendirilmelidir.
Çocuklarda ve adölesanlarda normal geliflim
implant uygulamas› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi
gereken di¤er bir husustur.  Kraniyofasiyal osteoin-
tegrasyon (KFO) göz önünde tutuldu¤unda yafl tek
bafl›na kontrendikasyon oluflturmaz  ( 2-3 yafltan 80
yafl›na kadar).  ‹leri yafltaki hastalarda ise medikal
durum oldukça büyük bir önem arz eder. Hasta psi-
kolojik olarak stabil olmal› ve gerçekçi beklentileri-
nin sa¤lanabilece¤i belirtilmelidir. Olas› komplikas-
yonlar ve implant baflar›s›zl›¤›n› kabul edebilmeli,
zorunluluklar›n›  bilmeli ve yerine getirmelidir1.

Orbita osteointegrasyonu endikasyonlar›
1.Orbital içerik ve glob kayb›
2.fiiddetli enoftalmus
3.Travma ve radyasyon terapisi nedeniyle cerrahi
ba¤lant›n›n yap›lamayaca¤› düflünülen durumlar
4.Düflük operatif risk 
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Burun ve ortayüz osteointegrasyonu endikasyonlar› 
1.Baflar›s›z otojen rekonstrüksiyon
2.Otojen donör sahada mevcut olan skar dokusu
3.Tumör rekkürensi nedeniyle uygun rekonstrüksiyo-
nun yap›lamad›¤› durumlar
4.Hasta iste¤i
5.Genifl  rekonstrüksiyon aç›s›ndan t›bbi kontrendi-
kasyon bulunan durumlar 

Kulak osteointegrasyonu endikasyonlar› 
1.Major kanser rezeksiyonu
2.Radyasyon  terapisi
3.fiidddetli  lokal doku kayb›
4.Baflar›s›z otojen rekonstrüksiyon
5.Düflük operatif risk

K›smi endikasyonlar:
1.Konjenital olarak küçük kulak ( mikrotia )
2.Kula¤›n alt k›sm›n›n yar›s› veya yar›s›na yak›n k›s-
m›n›n kayb›
3.Kalsifiye kostal k›k›rdak10

Thorne ve arkadafllar›11 konjenital küçük kulakl›
pediatrik  hastalarda ancak k›s›tl› durumlarda
implant destekli protetik rekonstrüksiyonun endike
olabilece¤ini bildirmifllerdir  
Tüm vakalarda olumsuzluklara neden olmamak için
hasta tedavi öncesi dikkatli bir flekilde de¤erlendiril-
meli, hasta ve ailesi tedavi seçenekleri hakk›nda
ayr›nt›l› bir flekilde bilgilendirilmeli ve do¤ru tedavi
uygulanmal›d›r7.
Schlegel ve arkadafllar›12 ankiloz implantlar›n mak-
sillofasiyal cerrahide kullan›m› ile ilgili bir klinik
çal›flma yapm›fllard›r. Maksillofasiyal bölgede genifl-
lemifl defektlerde cerrahi rekonstruksiyonun geçerli
olmad›¤› durumlarda protetik çözüm gerekti¤i bildi-
rilmifltir. Bu çal›flman›n amac› ekstraoral implantlar›n
protez için destek amac›yla kullan›lmas›yla yeterli
tutuculu¤un sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤›n›n belirlen-
mesidir. On hastaya 33 modifiye ankiloz implant,
midfasiyal bölgeye ve kulak bölgesine protezlerin
fiksasyonu için yerlefltirilmifltir. ‹ki-üç y›ll›k takiplerde
tüm implantlar›n osteointegre oldu¤u belirlenmifl,

protezler için yap›lan klinik de¤erlendirmede ise sta-
bilite aç›s›ndan herhangi bir problem saptanmam›fl-
t›r. ‹mplantlar sayesinde maksillofasiyal protezlerin
devaml›l›¤›n›n sa¤land›¤› ve implantlar›n bu protez-
lerin stabilitesini art›rd›¤›  bildirilmifltir. Sonuç olarak
ekstraoral implant sisteminin  protezlerin stabilitesi
için yeterli oldu¤u ve minimum 34 ay stabiliteyi
sa¤layabilece¤i bildirilmifltir.
‹mplant destekli kron-köprü protezleri için geçerli
olan biyomekanik prensipler implant destekli fasiyal
protezler için de geçerlidir. Destek say›s› ve yüzey
alan› artt›kça birim deste¤e gelen  kuvvet miktar›
azalacakt›r. Yüzey alan›, kuvvet ve stres kavramlar›
implant destekli fasiyal protezlerde önemle üzerinde
durulmas› gereken kavramlard›r. Temporal, orbital
ve ortayüz bölgelerindeki kemik miktarlar› a¤›z için-
de kullan›lan implantlar›n yerlefltirilmesi için genelde
yeterli de¤ildir. Yerlefltirmeyi k›s›tlayan faktör kemik
kal›nl›¤›d›r. Bunu kompanse edebilmek için ekstrao-
ral implantlar 3 ile 5 mm  uzunlu¤unda ve kanat
uzant›lar› olan implantlar olarak tasarlanm›fllard›r.
Bu kanatlar, kemik ile temasta olan implant yüzeyini
artt›rmaktad›r. Kanatlardaki delikler ilave yüzey
alan› olufltururlar ve mekanik stabilizasyonu sa¤lar-
lar10,13 (Resim 1). 

‹mplant Uygulama
‹mplant yerleflimi  protez dizayn›na, defekt bölgesin-
deki ve çevresindeki kemik kalitesine ve
yo¤unlu¤una ba¤l›d›r. E¤er mümkünse implantlar
aras› mesafe minimum 15 mm olacak flekilde yerlefl-
tirilmelidir. Tjellstrom ve arkadafllar›na14 göre, bu

Resim 1: A: Kanat uzant›lar›
B: Kanat üzerindeki tutuculu¤u artt›ran delikle

Fasiyal implantlar
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mesafe yumuflak doku reaksiyonunu minimalize
eder.  Mastoid  bölge heliks ve antiheliks lokalizas-
yonu için uygundur. Tjellstrom ve arkadafllar›14 bu
lokalizasyonu eksternal auditor meatustan 18-20
mm uzakta olarak tan›mlam›fllard›r. Bununla birlikte,
bu bir rehbere göre yap›lmal›d›r. Hemifasiyal mikro-
somia gibi konjenital  anomalilerde bu s›n›rlar
de¤iflebilmektedir. ‹mplant yerlefltirilmesi esnas›nda
mastoid hava hücrelerinin lokalizasyonuna dikkat
edilmelidir1.
Bir orbital defekt için ideal implant yerleflim alan›,
orbital rimi içine alan sa¤lam kemik dokusudur.
Kemik anatomisinden dolay› implant yerleflimi rimle-
rin lateral ve superior görüntüsü ile s›n›rlan›r.
‹mplantlar, defekti kuflat›p içine  almal›,  ayr›ca fron-
tal kemikle iliflkide olmal›d›r ve bu konum protezin
ideal olarak yerleflimini engellememelidir. Orbital
defekti serbest doku transferiyle rekonstrükte etmek
kontrendike olabilir. Çünkü bu uygulama implant
uygulamay›, komplike hatta imkans›z hale getirebi-
lir. Ayr›ca  protezin oküler k›sm›n›n uygun pozisyo-
nu için gerekli olan defekt derinli¤ini yok edebilir. Bu
flekilde  protezin görünüflü ve uygun kontur oluflumu
engellenmifl olur. Daha büyük orbital defektlerde ise
implantlar zigoma veya maksillaya yerlefltirilebilir-
ler1.
Nazal protezin tutuculu¤u için nazal implantlar
maksilla ve frontal kemi¤e yerlefltirilirler. Bu   yerle-
flim  bölgesi  protezin d›fl s›n›rlar›n› kaplayacak
flekilde oluflturulur. Frontal sinüs lokalizasyonu ve
protezin  superior marjini nedeniyle defektin superi-
or bölgesine implant yerleflimi s›n›rl›d›r. E¤er
implantlar defektin inferior bölgesini de içine alacak
flekilde yerlefltirilecek olursa, retantif kompanentler
ve protetik enstrümantasyon için uygun girifl yolu
olan bu bölgeye özel dikkat edilmelidir.
Cerrahi öncesi implant lokalizasyonu, tedavideki
tüm elemanlar taraf›ndan cerrahi pozisyonlanmaya
yard›mc› olacak flekilde planlan›r. Protezin mumla
flekillendirilip akrilik rezinle oluflturulmas› ile protez
prototipi oluflturulur. Bu prototip,  intraoperatif ola-
rak implant›n ideal lokalizasyonunu belirlemek için
kullan›l›r. Ancak implantlar  protezin ideal fleklinin

izin verdi¤i lokalizasyonda yerlefltirilmelidir.
Bir auriküler protez için genellikle  2-3 implant yer-
lefltirilir. Öncelikle pozisyonland›r›c› hastaya yerlefl-
tirilerek ideal lokalizasyon belirlenir ve iflaretlenir.
Daha sonra iflaretli olan bu bölgeye frezlerle delik-
ler aç›l›r. Cerrahi s›ras›nda pozisyonland›r›c›, bu
lokalizasyona transfer edilerek implant›n yerlefltiril-
di¤i bölgenin do¤ru olup olmad›¤›n› tespit etmek için
kullan›l›r1. Ek olarak, Stephen ve arkadafllar›15 cerra-
hi öncesi ve s›ras›nda uygulanabilen, radyografik
rehber olarak da kullan›labilecek, sabit anatomik
referanslardan destek alarak implant cerrahisindeki
hatalar› minimalize eden yeni bir pozisyonland›r›c›
cerrahi model bildirmifllerdir.
Bir orbital veya nazal protez için pozisyonland›r›c›-
n›n kal›nl›¤› sadece 2-3 mm olmal› ve temas yüzeyi
de afla¤›ya do¤ru olacak flekilde yerlefltirilmelidir.
Bu flekilde kenarlar bozulmadan kalaca¤› için pozis-
yonland›r›c›n›n hastaya uygulanmas› daha kolay
olacakt›r1.
Orbital protez vakalar›nda genelde 3-5 implant yer-
lefltirilir. Bu bölgede nazal bölgede oldu¤u gibi
ekstra implant yerlefltirilmesi aurikular bölgedekin-
den daha düflük baflar› elde edilmesine neden olur.
Pozisyonland›r›c›n›n mum prototipi rezinle yerlefltiri-
lir ki bu da oküler parçan›n daha kolay ve temiz
ba¤lanmas›n› sa¤lamaktad›r. Yaklafl›k olarak lateral
kenardan 5 mm afla¤› bölgeye yerlefltirilir. Bu yolla
defekt, o bölgedeki pozisyonland›r›c› ile tamamen
belirlenebilir ve böylece implant›n do¤ru lokalizas-
yonu ve aç›land›r›lmas› sa¤lanm›fl olur.
Bir nazal protez için genelde 2-4 implant kullan›l›r.
Kolumella, defektin daha kolay görüntülenmesine
izin vermek için pozisyonland›r›c›ya do¤ru yükselti-
lir.  ‹mplant›n konumlar›n›n  pozisyonland›r›c›n›n en
d›fl konturlar› ile iliflkili olmas› en iyi estetik sonuçla-
r› elde etmek aç›s›ndan son derece önemlidir.
Bunlara ek olarak cerrahi pozisyonland›r›c›,  prep-
rotetik cerrahinin gerekli olup olmad›¤›n› belirleme-
de kullan›l›r. Bir auriküler protez vakas›nda yumuflak
doku parçalar› protezin ideal fleklini oluflturmay›
engelleyebilir veya düzensiz k›k›rdak yap› tragus
oluflturmak için kullan›labilir. Bir orbital  protezde,
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superior orbital rim,  pozisyonland›r›c›n›n s›n›rlar›na
do¤ru implant lokalizasyonunun de¤iflmeden kalma-
s› için yass›laflt›r›lmal›d›r. Yumuflak doku modifikas-
yonlar› genellikle implantlar›n etraf› tam kapanma-
d›¤›nda uygulan›r. 
Tomografiler, üç boyutlu görüntüleme, CAD-CAM
gibi yöntemler implant›n do¤ru bölgeye yerleflimini
tespit etmede yard›mc› olan görüntüleme yöntemler-
dir1.

Cerrahi Teknik
‹mplant destekli fasiyal  protez uygulamalar›nda
tak›m çal›flmas› gereklidir. Bu grupta mutlak bir cer-
rah, maksillofasiyal prostodontist ve dental laboratu-
ar teknisyeni bulunmal›d›r. ‹mplant uygulamas›
yap›lmadan önce tüm elemanlar uygulaman›n bafla-
r›s› için aflamalar konusunda tart›fl›p fikir birli¤ine
varmal›d›r. Tüm olas›  komplikasyonlar hastaya
anlat›lmal›, hasta alternatif tedaviler konusunda bil-
gilendirilmeli ve do¤ru hasta beklentileri bu flekilde
oluflturulmal›d›r. Ayr›ca, hasta günlük yapmas› gere-
ken hijyen ve takip eden süredeki görevleri konusun-
da bilgilendirilmeli ve bu görevleri yapaca¤› konu-
sunda mutlak hastadan taahhüt al›nmal›d›r. Hasta
kooperasyonu sa¤lanmas› oldukça önemlidir. Çünkü
kooperasyon baflar› için kesinlikle flartt›r1.
Fasiyal implant ve implant üst yap›lar›n›n yerlefltiril-
mesi ile ilgili cerrahi ifllemler intraoral implant ifllem-
leri ile benzerdir. Bunlara ilaveten iki ilave ifllem var-
d›r. Bunlardan birincisi, vidal› implant yuvas›n›n
etraf›ndaki kemi¤i periferdeki kanat uzant›lar›n›
kemikle düzgün temas oluflturacak flekilde derinlefl-
tirmek. ‹kincisi, implant üst yap›s›n›n yerlefltirilmesi
esnas›nda implant çevresindeki dokunun hareketli-
li¤ini minimuma indirmek amac› ile deri-alt› dokula-
r›n›n kal›nl›¤›n› azaltmakt›r1.
Cerrahi aç›dan teknik iki aflamal›d›r. Birincisi
implant yerleflimidir. Bu operasyon sedasyonla veya
sedasyonsuz yap›lan lokal  anestezi ile uygulanabi-
lir. Bununla birlikte, baz› hastalar aletlerin sesinden
veya temas hissinden dolay› bu  prosedürü kabul
etmezler. Bu durumda genel anestezi uygulanabilir.
Hasta haz›rland›ktan ve lokal anestezi yap›ld›ktan

sonra implantlar›n ideal yerini tespit etmek için cer-
rahi pozisyonland›r›c› uygulan›r. Auriküler  protez-
de pozisyonland›r›c› hastaya yerlefltirilerek, deride
oryantasyon s›n›rlar› ve ideal implant bölgeleri belir-
lenir. Orbital  protezlerde ise oküler veya lateral
girifl için implant bölgelerinin tamam› iflaretlenir.
Nazal  protezde girifl, pozisyonland›r›c›n›n inferio-
rundad›r. Aurikuler  protezde post-aurikular bölge-
de eksternal auditor kanal›n merkezinden yaklafl›k
30 mm ileriden semilunar insizyon yap›l›r. Saçl› böl-
gedeki insizyon cerrahi skar›n gizlenmesine yard›m-
c› olacakt›r. Keskin diseksiyon periostun alt›na do¤ru
yap›l›r ve tam kal›nl›k flep anteriora do¤ru kald›r›l›r
ve implant lokalizasyonlar› kemik üzerine transfer
edilir. Mürekkepli i¤ne ucu kullan›larak gerekli ifla-
retlemeler yap›labilir1.
Orbital protezde insizyon, defekti içine alacak
flekilde yap›l›r. Tam kal›nl›k flep d›flar›ya do¤ru kal-
d›r›l›r. Flebin d›flar›ya do¤ru kald›r›lmas› defektteki
cerrahi enstrümantasyona izin verir. Nazal  protez-
de ayn› flekilde yumuflak doku, implant yerleflimine
izin vermek için d›flar›ya do¤ru kald›r›lmal›d›r. 
Sabit derinli¤i olan rehber frez ile implant için pilot
yuva oluflturulur. Bu frez 3-4 mm’de stoperlidir.
‹deali, implantlar›n kemik yüzeyine  dik yerlefltirilme-
sidir. Bu flekilde tüm bölgelerde implanta do¤ru
kemik oluflumu teflvik edilmifl olur. Aç›lan bu yuva
ayn› derinlikteki rehber frezlerle tekrar geniflletilir.
Kemik formasyonunu ve osteintegrasyonu bozabile-
cek 44°C den fazla ›s› oluflumunu önlemek amac›y-
la serum fizyolojik ile bol irrigasyon yap›lmal›d›r.
El aletleri ile yap›lan ifllemler düflük torkta yaplmal›-
d›r (15-20rpm). Daha sonra implant yuvaya yerlefl-
tirilir.  ‹mplant yuvas›na kuvvetli bir flekilde veya
direk yuva içi irrigasyon yap›lmamal› veya aspire
edilmemelidir. Çünkü bu ifllem sonucunda implant
yuvas›ndaki istenilen osteoblastik iyileflme elementle-
ri hem kandan hem de kemikten uzaklaflt›r›labilir. 

Final s›k›flt›rma s›ras›nda yüksek tork uygulamas›n›n

iyileflme aç›s›ndan dezavantaj oluflturabilece¤i bilin-

melidir. ‹mplantlar kapatma vidas› ile korunur.

‹mplantlar yerlefltirildikten sonra yumuflak doku tüm

tabakalarda kapat›lmal›d›r.
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Normal durumlarda ikinci aflamaya geçmeden önce
en az üç ay iyileflme periyodu beklenir. E¤er hasta
radyasyon tedavisi görmüflse iyileflme için alt› ay
beklenmelidir. Tek aflamal› teknikte uygulanabilir.
Her ne kadar bu teknik baflar›l› olsa da  genelde
auriküler bölgedeki implantlar için daha çok öneril-
mektedir1.
‹kinci aflamada, implantlar›n deri üzerinde üstleri
aç›larak, ba¤lant› parçalar› yerlefltirilir. Bu aflama
lokal  anestezi alt›nda daha kolay uygulan›r. Bu böl-
geye ilk aflamadaki insizyon bölgesinden daha
kolay ulafl›labilir. Tam kal›nl›k flep kald›r›l›r ve
implantlar ortaya ç›kar›l›r. E¤er varsa kapatma
vidas›n›n üstündeki veya etraf›ndaki yumuflak doku
ve kemik art›klar› kald›r›l›r. Flep, implant üst yap›s›
etraf›nda oluflabilecek yumuflak doku problemlerini
önlemek için 0.5-1mm’ ye kadar inceltilebilir. Ayr›ca
varsa bu bölgedeki tüm k›l folikülleri uzaklaflt›r›lma-
l›d›r. E¤er flep çok ince veya k›l folikülü içeriyorsa
implant bölgesindeki doku eksize edilebilir, deri
kenarlar› inceltilerek k›ls›z deri grefti uygulanabilir.
Takiben, kapatma vidalar› lokalize  edilir ve üstün-
deki yumuflak doku kald›r›l›r. Ortaya ç›kan kapatma
vidalar› ç›kart›larak implant üst yap› silindirleri
implant üzerine yerlefltirilirler. Bir hafta sonra dikifl-
ler al›n›r. ‹yileflme tam olarak gerçekleflmeden ve
defekt etraf›ndaki yumuflak doku konturlar› tam ola-
rak stabil olmadan protetik uygulamaya geçilmeme-
lidir1. Retansiyon sistemi (bar ve klips sistemi gibi)
seçildikten sonra protez aflamas›na geçilir ve hasta-
ya kullanabilece¤i  uygun bir protez yap›l›r1,16.
Ekstraoral kranio fasiyal implantlarda komplikasyon
geliflme riski intraoral dental implantlara göre daha
fazlad›r. ‹ntrakranial yap›lara verebilece¤i muhte-
mel zararlardan dolay› komplikasyon  fliddeti çok
daha fazla olabilir17. Gaggl ve arkadafllar›17 masto-
id implant yerleflimi sonras› nadir bir komplikasyon
olan sigmoid ve transfers sinüs trombozu geliflen bir
vaka raporu bildirmifllerdir. 
Sonuç
Fasiyal implantlar kullan›larak yap›lan  protetik
rehabilitasyonlar günümüzde halen geçerlili¤ini
korumaktad›r. Hasta öncelikle detayl› olarak
de¤erlendirilmeli, gerçekçi hasta beklentilerini

sa¤layacak do¤ru protetik planlama ile hastan›n
uzun dönem rehabilitasyonu sa¤lanmal›d›r.
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Özet

Bu çal›flmada film formunda kitosan, biyo-
adezif özelliklerinin, yan› s›ra yara iyileflti-
rici hemostatik ve antimikrobiyal özellikleri
nedeni ile alternatif doku dostu ajan sistemi
olarak de¤erlendirilmifltir.
Kitosan›n film formunun antimikrobiyal,
yara iyilefltirici ve hemostatik aktivitelerin-
den alternatif doku düzenleyici ajan olma-
s› yan›nda de¤iflik etken maddeler için tafl›-
y›c› sistem olarak kullan›labilece¤i sonucu-
na var›labilmektedir. 

Abstract

In this review chitosan was examined in
film form as an alternative tissue-condition-
ing system which exerts wound healing,
haemostatic and antimicrobial effects as
well as its bioadhesive properties was eval-
uated.
We can conclude that chitosan could be
used as film form both as an alternative tis-
sue-conditioning agent as well as delivery
system for the different agents during
wound healing due to its antimicrobial,
wound healing and haemostatic activities.

Anahtar Kelimeler: kitosan, doku dostu ajanlar,
biyoadezif film

Key Words: chitosan, tissue conditioning agent,
bioadhesive film
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Biyoadezyon; en az biri biyolojik kaynakl› olan iki
yüzeyin, yüzeyler aras› kuvvetlerin etkisi ile belli bir
süre temas etmesidir. Uygulanan biyoadezif yüzey-
ler genel olarak sentetik veya biyolojik moleküller ve
hidrokolloidlerdir1. Biyoadezif materyal ile mukoza
aras›ndaki ara yüzeyin nemlenmesine ba¤l› olarak
polimerlerin fliflmesi, polimer ile mukus makro mole-
küllerinin karfl›l›kl› olarak etkileflimi ve son olarak
düflük enerjili bir ba¤ oluflmas›; mukozal membran-
da meydana gelen biyoadezyonun safhalar›d›r2,3,4.
Biyoadezyonun derecesi; polimerlerin ve mukusun
özellikleri, ortam›n pH's› ve temas süresine göre
de¤ifliklik gösterir. Biyoadezif polimerler, biyolojik
materyaller ile etkileflebilme yetene¤ine sahip, belir-
li süre biyolojik yap›lar üzerinde durabilen, çok say›-
da hidrofilik fonksiyonel grup tafl›yan ve genellikle
hidrojen ba¤› oluflturabilen maddeler olarak tan›m-
lan›rlar2. Polimerler sentetik ve do¤al kaynakl› olabi-
lir. ‹laç formülasyonunda kullan›lan polimerler doku-
da güvenli bir flekilde kullan›labilmeli, nemli dokuya
çabuk tutunabilmeli ve irritasyon derecesi minimal
olmal›d›r5,6. Bu amaçla kullan›lan polimerler; selüloz
türevleri (metil selüloz, hidroksietil selüloz, hidroksip-
ropil selüloz, sodyum karboksimetil selüloz), do¤al
zamklar (agar, guar zamk›, karaya zamk›, agaroz),
suda çözünür poliakrilatlar (poliakrilik asit türevleri),
çapraz ba¤l› poliakrilatlar (poliakrilik asit içeren
çapraz ba¤lanma oran› düflük hidrojeller), kitosan,
polivinil prolidon, polivinil alkol, jelatin ve polietilen
glikoldür. Biyoadezif polimerlerin adezyon süresi ve
derecesi de¤iflkenlik gösterir. Kullan›lan amaca göre
standardize edilmelidir7.
A¤›z mukozas›na uygulanan ilaç tafl›y›c› konvansi-
yonel dozaj flekilleri; çözeltiler, bukkal ya da sublin-
gual tabletler ve kapsüllerdir. Yutma veya tükürük ile
ilaç absorbsiyonunun, konuflma, beslenme gibi fonk-
siyonlar›n engellenmesi, k›sa kal›fl süresi nedeniyle
yeni dozaj flekilleri gelifltirilmifltir. Gelifltirilen biyoa-
dezif dozaj flekilleri, adezif tabletler, adezif jeller,
adezif filmler, adezif merhemler, adezif yamalar-
d›r5,6. Biyoadezif dozaj flekilleri dozaj fleklinin uygu-
lanan bölgede daha uzun süre kalmas›n› sa¤layarak
ilac›n daha uzun süre istenen düzeyde sal›n›m
sa¤lar6,8.

Biyoadezif Filmler:
Biyoadeziflerin film formunda kullan›mlar›, dokuda
kalma süresinin fazla olmas›, kontrollü ilaç sal›n›-
m›nda daha etkin olmalar›, fiziksel özelliklerinin
daha güçlü olmas› gibi nedenlerle pek çok araflt›r›c›
taraf›ndan tercih edilmektedir.
Ahuja ve ark.9, oral kandida enfeksiyonu için klorit-
mazol içeren biyoadezif bukkal film ve tablet formü-
lasyonlar› gelifltirmifller, mikrobiyolojk olarak aktif
bir ilaç sal›m› sa¤lam›fllard›r. 
Yap›lan bir araflt›rmada genifl lezyonlar›n tedavisi
için analjezik ve antibiyotik içeren biyoadezif bir
polimerik film formülasyonu gelifltirilmifltir.
Tetrakain, tiamfenikol ve triasetin içeren filmler iki
hastaya uygulanm›fl ve uygulamadan dört gün sonra
lezyonlar›n iyileflmeye bafllad›¤› gözlemlenmifl ve
alt› gün sonra tedavi tamamlanm›flt›r10.
Danjo ve ark.11. hidroksipropil selüloz ve hidroksip-
ropilmetil selüloz ftalat kullan›larak izosorbit dinitrat
içeren biyoadezif filmin haz›rland›¤› bir baflka çal›fl-
mada alt› saat boyunca sürekli ilaç sal›m› sa¤lanm›fl-
t›r.
Yamamura ve ark.12, kemoterapi sonucu meydana
gelmifl fliddetli oral erozyon görülen hastalarda lokal
anestezik içeren filmlerin a¤r› üzerine etkisinin ince-
lendi¤i bir di¤er araflt›rmada, dibukain kullan›larak
haz›rlanan filmlerin in vitro sal›n›m çal›flmalar›nda
ilk 5 dakikada dibukainin % 25'i sal›nm›fl, 50 daki-
ka sonra sal›n›m %80'e ulaflm›flt›r. ‹n vivo olarak
filmlerin anestezik etkisi 23 hastada incelenmifl ve
mukozan›n nemli yüzeyine uygulanan filmlerin nemi
absorbe edip mükemmel bir adezyon gösterdi¤i
belirtilmifltir. Hastalar›n a¤r›s› 0.113 ve 0.225
mg/cm2 dibukain uygulamadan s›ras›yla 2,2 ve 4,3
saat sonra ortadan kalkm›flt›r. Kitosan, yara iyilefl-
mesini h›zland›r›c›, yara yüzeyini örtücü ve hemos-
tatik özelliklerinden dolay› günümüzde üzerinde
oldukça fazla durulan bir polimer-
dir10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. Kitosan›n nontoksik, nonaller-
jenik, biyoparçalanabilir, biyogeçimli olmas›n›n
yan› s›ra, kendisinin biyolojik aktivitesinin de olmas›
nedeni ile t›p, diflhekimli¤i ve veterinerlik alanlar›
baflta olmak üzere birçok uygulamada tercih edil-
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mektedir. Kitosan, [‚-(1-4)-2-amino-2-deoksi-D-glu-
koz] yengeç, karides ve istakoz gibi kabuklu deniz
hayvanlar›n›n ana bilefleni olan kitinin, [‚-(1-4)-2-
asetamido-2-deoksi-D-glukoz] alkalide N-deaseti-
lasyonu ile elde edilen polisakkarit yap›da bir poli-
merdir (fiekil 1).

fiekil 1: Kitin ve kitosan›n kimyasal yap›s›

Pek çok çal›flma, kitin ve kitosan›n klinik vakalarda
yara iyileflmesini h›zland›rd›¤›n› göstermifltir15,22,23.
Okamato ve ark.24 kitin ve kitosan›n aç›k yaralarda
reepitelizasyonu ve dejenerasyonu artt›rd›¤›n› rapor
etmifllerdir. Bir baflka çal›flmada da p›ht›laflma
zaman›n›n kitosan taraf›ndan k›salt›lmas›n›n sebebi
olarak platelet ve eritrosit agregasyonunu artt›rmas›
gösterilmifltir18.
Ueno ve ark.25,26 köpekler üzerinde yapt›klar› çal›fl-
malarda, köpek derilerindeki yaralar üzerine kito-
san uygulam›fllar ve enflamasyon faz›nda immüno-
histokimyasal olarak kitosan›n, kollajenin üretimi ile
izlenen polimorfonükleer lökosit (PMN) hücrelerinin
infiltrasyonunun artmas›nda etkili oldu¤unu ispatla-
m›fllard›r. 
Kitosan hidrojeller; yara yüzeyini korumada, nemli
ve uygun bir iyilefltirici çevre sa¤lamada etkilidirler.
‹yileflme sürecinde, yara oklüzyonunu ve yara iyilefl-
mesini h›zland›r›c› bandaj maddesi olarak fotoçap-
raz ba¤lanabilen kitosan ve UV radyasyon uygula-
mas› ile elde edilen kitosan hidrojelin kullan›labilir-
li¤i farelerde incelenmifl ve histolojik olarak
de¤erlendirilmifltir. Fare kullan›larak yap›lan yara

iyileflmesi çal›flmalar›nda aç›k yaraya kitosan hidro-
jel uygulamas›, belirgin yara kontraksiyonunu, yara
kapanmas›n› ve yara iyileflmesini art›rmaktad›r.
Fotoçapraz ba¤lanabilen kitosan hidrojelin kana-
may› durdurmadaki etkisi nedeniyle acil hemostaz
gerektiren durumlarda yara oklüzyonu ve doku
adezyonu için yeni bir bandaj maddesi olarak kul-
lan›labilece¤i gösterilmifltir27.
Kitosan›n yara iyileflmesi sürecinde; kompleman
aktivasyonu, polimorfonükleer hücre (PMN) ve mak-
rofajlar›n aktivasyonu, fibroblast aktivasyonu, sito-
kin üretimi, dev hücre migrasyonu, tip IV kollajen
sentezinin stimülasyonu, mikroorganizmalara karfl›
koruyucu etki ve anjiyogenezis ile granülasyon
dokusu formasyonunun teflviki gibi önemli rolleri
vard›r25,26.
PMN migrasyonu yara iyileflmesinde önemli ad›m-
lardan birisidir. PMN migrasyonunda oluflan sorun-
lar sadece yara iyileflmesini geciktirmemekte, ayn›
zamanda birçok enfeksiyonu da bask›lamaktad›r23.
Hem biyoadezif hem de mukozadan geçirgenli¤i
art›r›c› özelliklerinden dolay›, kitosan mukozal yolla
ilaç tafl›nmas›nda uygun bir tafl›y›c› polimerdir21,28,29.
Stomatit ve vajinit tedavisinde kitosan formülasyonu-
nun antifungal bir ilaçla beraber kullan›ld›¤› çal›fl-
mada, kitosan›n irritan ve allerjik etkili olmad›¤›,
sa¤l›kl› doku ve enfekte doku ile uyumlu oldu¤u bil-
dirilmifltir30.
Klorheksidin glukonat içeren ve içermeyen kitosan
jellerin C. albicans üzerinde antifungal aktivitesinin
incelendi¤i çal›flmada, en yüksek antifungal aktivite-
yi %0.1 klorhekzidin glukonat içeren %2 konsantras-
yona sahip kitosan jelin gösterdi¤i bildirmifltir20.
Tabletler, jeller veya jel yap›c› tozlar gibi antimikotik
ilaç formülasyonlar›na eklendi¤i zaman kitosan ila-
c›n etkinli¤ini artt›rmaktad›r. Ayr›ca Candida albi-
cans›n insan vajina ve bukkal epitel hücrelerine
adezyonunu inhibe etmekte, mantar ve epitel hücre-
ler üzerinde non-spesifik olarak davranmakta ve
mantar geliflimini önlemektedir31.
Transforme Edici Büyüme Faktörü-‚ (TGF-‚) içeren
%2 konsantrasyonda Kitosan-H jelin haz›rland›¤› bir
çal›flmada, kitosan›n oral mukozal ilaç tafl›n›m›n›
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art›rd›¤› ve özellikle peptid gibi büyük molekül
a¤›rl›¤›na sahip maddelerin transmukozal yollardan
geçiflinin art›r›lmas›nda uygun bir polimer oldu¤unu
vurgulam›fllard›r20,21.
‹kinci ve ark.32, klorheksidin glukonat ile haz›rlanan
kitosan filmlerin antifungal aktivitesi klorheksidin
glukonat›n tek bafl›na aktivitesine göre daha fazla
oldu¤unu göstermifllerdir.
Köpeklerin maksiller kanin difllerinin vestibüler
kemiklerinde oluflturulan deneysel defektlerde, enfla-
masyon prosesinin düzenlenmesinde faydal› bir
amino asit olan taurin ve kitosan›n sinerjik etkilerinin
araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada, taurinli ve taurinsiz
haz›rlanan kitosan filmler rastgele seçilen hayvanla-
r›n defektlerine uygulam›flt›r. Postoperatif 7. günde
al›nan biyopsilerde makrofaj ve nötrofil say›lar›
hesaplanm›flt›r. Sonuçta taurinin kitosan›n yara iyi-
lefltirici etkisini art›rd›¤› ve periodontitis gibi hastal›k-
larda doku tamirinde yararl› olabilece¤i gösterilmifl-
tir33.
Kitosan›n yara iyileflmesini h›zland›r›c› etkisinin
yan›nda kendi bafl›na antimikrobiyal etkisi de var-
d›r. Ayr›ca ilaç tafl›yabilme ve kontrollü sal›n›m
yapabilme özelliklerinden dolay› antimikrobiyal
ajanlar›n ilavesi ile mevcut antimikrobiyal etkisi
daha da artt›r›labilmektedir19.
Lim ve ark.3 4 çal›flmalar›nda, 10 ppm konsantrasyon-
da kitosan›n yirmi dakika içerisinde Staphylococcus
aureus ve Escherichia coli miktar›nda önemli azalma-
ya neden oldu¤unu göstermifllerdir. 
Loke ve ark.35, yan›k yaralar›nda uygulad›klar› çeflit-
li konsantrasyonlardaki klorheksidin içeren kitosa-
n›n, gram-negatif bakteri Pseudomonas aeroginosa
ve gram pozitif bakteri Staphylococcus aureus üze-
rindeki antimikrobiyal etkisini vurgulam›fllard›r. 
Jumaa ve ark.36, kitosan›n pH de¤erinin antimikrobi-
yal özelli¤ini etkilemesi üzerine yapt›klar› çal›flma-
da, kitosan›n tüm pH de¤erlerinde ve de¤iflen oran-
larda olarak Staphylococcus aureus üzerinde etili
oldu¤unu göstermifllerdir. 
Mi ve ark.37, sünger tipindeki asimetrik kitosan mem-
bran› yara örtücü olarak kullanm›fl ve antimikrobiyal
özelli¤ini incelemifller ve Staphylococcus aureus’un

membrana penetre olamad›¤›n› göstermifllerdir.      
Mi ve ark.31, gümüfl sülfadiazin içeren kitosan mem-
bran›n akut yan›k yaralar›nda kullan›labilirli¤ini vur-
gulam›fllar ve Pseudomonas aeruginosa ve
Staphylococcus aureus üzerine uzun süreli antimik-
robiyal etkisi oldu¤unu tespit etmifllerdir.
No ve ark.38,  in vitro çal›flmalar›nda çeflitli molekül
a¤›rl›klar›nda haz›rlanan alt› kitosan›n ve alt› kitosan
oligomerinin, dört tip gram-negatif (Escherichia coli,
Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhimurium
ve Vibrio parahaemolyticus) ve yedi gram-positif
bakteri (Listeria monocytogenes, Bacillus megateri-
um, B. cereus, Staphylococcus aureus, Lactobacillus
plantarum, L. brevis, and L. bulgaricus) üzerindeki
etkilerini araflt›rm›fllar ve kitosan›n, kitosan oligome-
re göre tüm moleküler a¤›rl›klarda daha etkili
oldu¤unu bildirmifllerdir ayr›ca kitosan›n gram pozi-
tif bakteriler üzerinde gram negatif bakterilere
nazaran daha etkili oldu¤unu ve pH de¤eri düfltük-
çe etkinli¤inin artt›¤›n› vurgulam›fllard›r.
Tarsi ve ark.39, düflük moleküler a¤›rl›kl› kitosan ve
türevleri olan; imidazol içeren kitosan ve N-karbok-
simetil kitosan›n Streptococcus mutans›n hidroksia-
patit üzerine adezyonunu inhibe etti¤ini göstermifl-
lerdir. Ancak di¤er oral streptokoklarda
(Streptococcus sanguis, Streptococcus gordonii,
Streptococcus constellatus, Streptococcus anginosus,
Streptococcus intermedius, Streptococcus oralis,
Streptococcus salivarius, Streptococcus vestibularis)
bu etkiyi düflük moleküler a¤›rl›kl› kitosan ve imida-
zol içeren kitosan›n göstermedi¤ini, N-karboksimetil
kitosan›n ise tüm gruplarda etkili oldu¤unu bildirmifl-
lerdir.
Ataç ve ark40. kitosan›; biyoadezif özelliklerinin yan›
s›ra yara iyilefltirici hemostatik ve antimikrobiyal
özellikleri nedeni ile alternatif doku dostu ajan sis-
temi olarak sulkoplasti operasyonlar›ndaki etkisini in
vivo araflt›rm›fllard›r. Visco-gel i kontrol grubunda
doku dostu ajan olarak seçmifllerdir. Çal›flman›n
sonucuna göre; Kitosan›n, Candida türleri,
Stafilokok türleri, Streptekok türleri, Neisseria türleri
ve Eshericia coli üzerinde istatistiksel olarak ileri
derecede etkili oldu¤unu göstermifllerdir. Kontrol



59

Biyoadezif Polimer Kitosan Film Cilt: 1, Say›: 1, 2006 Sayfa: 55-60

grubunda ise anlaml› mikrobiyal büyüme görmüfller-
dir. Dijital renk analizi yöntemi ile yara iyileflmesinin
takibinin sonucunda Kitosan›n, kontrol grubuna
göre anlaml› derecede etkili oldu¤unu bildirmifller-
dir. 
Kitosan›n antimikrobiyal, yara iyilefltirici, ve hemos-
tatik aktivitelerinden dolay› alternatif doku düzenle-
yici ajan olmas› yan›nda çeflitli etken maddeler için
tafl›y›c› sistem olarak kullan›labilece¤i sonucuna
var›labilmektedir. 
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Maksillofasiyal Cerrahide Kemik Rejenerasyonunu
Kolaylaflt›rmak için Greft Materyali Olarak
Deproteinize S›¤›r Kemi¤i Minerali (Biooss®)’in
Kullan›m›

The use of Deproteinized Bovine Bone Mineral (Biooss®) as a
Graft Material to Facilitate Bone Regeneration in Maxillofacial
Surgery

* Dr. Dt., Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi A¤›z, Difl, Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim Dal›
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Özet

1960’l› y›llarda heterogreftlerin kullan›lmas› popü-
ler olmas›na ra¤men s›¤›r kemi¤inden elde edilen
greftlerin transplantasyonundan sonra otoimmün
hastal›k geliflen hastalar›n rapor edilmesi nedeniy-
le kullan›m› azalm›flt›r. Dikkatli bilimsel de¤erlen-
dirmeler ve deproteinizasyon iflleminin daha iyi
yap›ld›¤› metotlar›n gelifltirilmesi sonucunda
1990’lardan itibaren bu ürünler sektörde yeniden
yerini alm›fl ve kullan›ma girmifltir. Bu süreç içeri-
sinde materyalin antijenik özellikleri azalt›lm›fl ve
böylece kemi¤in organik komponentinin tamamen
uzaklaflt›r›larak uyguland›¤› dokuda daha kabul
edilebilir olmas› sa¤lanm›flt›r. Kemi¤in tamamen
deproteinize edilmesiyle elde edilen Bio-Oss®,
karbonat apatit içeren anorganik s›¤›r kemi¤inden
oluflan do¤al bir greft materyalidir. Bu greft mate-
ryallerinden biri olan Bio-Oss®’un tüm protein
yap›lar›n uzaklaflt›r›lm›fl olmas› nedeniyle osteo-
kondüktif bir materyal oldu¤u belirtilmektedir.
Çal›flmalarda  Bio-Oss®’un morfolojik olarak
do¤al bir yap›s› oldu¤u, kemik ile karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda daha genifl bir iç yüzeye ve poröziteye,
kemik ile benzer kristal yap›ya, elastikiyete, kimya-
sal bileflime ve kalsiyum/fosfor oran›na sahip
oldu¤u gösterilmifltir. Bu özellikleri nedeniyle Bio-
Oss®, son y›llarda kemik greft materyali olarak
periodontoloji ve maksillofasiyal cerrahi dallar›nda
genifl kullan›m alanlar› bulmufltur. Maksillofasiyal
cerrahide sinüs liftingde, alveoler kret yükseltme
ifllemlerinde, difller ve implantlar›n çevresindeki
defektlerin tedavisinde, mandibula ve maksilla
rekonstrüksiyonunda, çekim soketlerinin doldurul-
mas›nda baflar›l› bir flekilde kullan›lmaktad›r. Bu
makalede deproteinize s›¤›r kemi¤i minerali hak-
k›ndaki literatür taranarak  güncel bilgiler sunul-
mufltur.

Abstract

Heterograft use was popular in the 1960s but
fell into disfavor because of reports of patients
developing autoimmune diseases after bovine-
derived bone transplants. The re-introduction of
these products to the marketplace in the 1990s
comes after years of careful scientific evaluati-
on and the development of methods to further
deproteinate bone particles. The processing
reduces the antigenicity, thus resulting in almost
complete removal of the organic component of
bone, making it more acceptable to the host tis-
sues. Bio-Oss® (Geistlich Pharma, Wolhusen,
Switzerland) is such a natural material contai-
ning carbonate apatite derived from bovine
bone from which all organic material has been
removed. It is osteoconductive since all proteins
are removed during processing. When evalua-
ting parameters such as inner surface area,
porosity, crystalline size, and calcium to
phosphorous ratio, Bio-Oss® most closely
resembles human cancellous bone. Bio-Oss®
has been utilized in the maxillofacial surgery
and periodontology for several years. Specific
intraoral uses have been for ridge augmentati-
on, sinus elevation, repair of defects around
teeth and dental implants, reconstruction of
mandible and maxilla, filling of extraction soc-
kets. In this article, the literature about deprotei-
nized bovine bone mineral is reviewed and cur-
rent knowledge is presented. 

Anahtar Kelimeler: Deproteinize s›¤›r kemi¤i,
kemik grefti, heterogreft, Bio-Oss®.

Key Words: Deproteinized bovine bone, bone
graft, heterograft, Bio-Oss®
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Bir türden al›nan greft materyalinin di¤er bir türe
uyguland›¤› ve al›c› ile vericinin farkl› türden oldu¤u
heterojenik kemik greftlerinin insanlarda kullan›lma-
s› ile ilgili çal›flmalar uzun süreden beri devam
etmektedir1. Bu amaçla kullan›lan greft materyali
ço¤unlukla s›¤›r kemi¤idir2. 1960’l› y›llarda hetero-
greftlerin kullan›lmas› popüler olmas›na ra¤men
s›¤›r kemi¤inden elde edilen greftlerin transplantas-
yonundan sonra otoimmün hastal›k geliflen hastala-
r›n rapor edilmesi nedeniyle kullan›m› azalm›flt›r3.
Allojenik veya heterojenik greft materyallerinin kul-
lan›lmas›nda afl›lmas› gereken problem, immünolo-
jik cevapt›r2.
Dikkatli bilimsel de¤erlendirmeler ve deproteinizas-
yon iflleminin daha iyi yap›ld›¤› metotlar›n gelifltiril-
mesi sonucunda 1990’lardan itibaren bu ürünler
sektörde yeniden yerini alm›fl ve kullan›ma girmifltir.
Bu süreç içerisinde materyalin antijenik özellikleri
azalt›lm›fl ve böylece kemi¤in organik komponenti-
nin tamamen uzaklaflt›r›larak uyguland›¤› dokuda
daha kabul edilebilir olmas› sa¤lanm›flt›r3. Bu greft
materyallerinden biri olan Bio-Oss®’un tüm protein
yap›lar›n uzaklaflt›r›lm›fl olmas› nedeniyle osteokon-
düktif bir materyal oldu¤u belirtilmektedir1,4-7.
Kemi¤in tamamen deproteinize edilmesiyle elde edi-
len Bio-Oss®, karbonat apatit içeren anorganik s›¤›r
kemi¤inden oluflan do¤al bir greft materyalidir3,7-10.
Çal›flmalarda  Bio-Oss®’un morfolojik olarak do¤al
bir yap›s› oldu¤u1 , 3 , 7 , 9 , 1 1 , 1 2 , kemik ile karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda daha genifl bir iç yüzeye ve poröziteye,
kemik ile benzer kristal yap›ya3,5,9,13, elastikiyete3,5,12,

kimyasal bileflime1,3,7, 9,12 ve kalsiyum/fosfor oran›na
sahip oldu¤u gösterilmifltir13.
Bu özellikleri nedeniyle Bio-Oss®, son y›llarda
kemik greft materyali olarak periodontoloji ve mak-
sillofasiyal cerrahi dallar›nda genifl kullan›m alanla-
r› bulmufltur. Maksillofasiyal cerrahide sinüs lifting-
de, alveoler kret yükseltme ifllemlerinde, difller ve
implantlar›n çevresindeki defektlerin tedavisinde,
mandibula ve maksilla rekonstrüksiyonunda, çekim
soketlerinin doldurulmas›nda baflar›l› bir flekilde kul-
lan›lmaktad›r12-16.
Bio-Oss® kortikal ve kansellöz kemik olmak üzere

iki farkl› kemik tipinde3,7,17 250-1000 µm, 500-1000
µm, 1000-2000 µm olmak üzere üç farkl› partikül
büyüklü¤ünde3,17 ve 1x1x2 cm boyutunda kansellöz
blok olarak kullan›ma sunulmufltur17.
S›¤›r kemi¤inden elde edilen heterojenik greft mate-
ryali olan Bio-Oss® 300 ?C’de 15 saatten daha
fazla bir süre ›s›tma ifllemi ile deproteinize edilmek-
te ve böylece tüm organik ve olas› antijenik kompo-
nentleri elimine edilmektedir3,13,18. Daha sonra mate-
ryal alkalin ile iflleme sokulmaktad›r. Alkalin ifllemin-
den sonra hidroksilapatit ve karbonattan oluflan
materyal 160  ?C’de sterilize edilmektedir. Bu ifllem
materyalin yüksek porözite ile birlikte 10-60 nm
büyüklü¤ündeki kristal yap›s›n›n oluflmas›n›
sa¤lamaktad›r3,13.
Heterojenik kemik greft materyallerinde, porlar ara-
s›nda ba¤lant› olmas› ve a¤ fleklinde bir yap›n›n
olmas› anjiogenezisi ve osteoblastlar›n migrasyonu-
nu kolaylaflt›r›r3,19. Bio-Oss®’un yap›s›, yeni kemik
oluflumu için bir yard›mc› iskelet görevi görür5,6.
Osteoblastlar Bio-Oss® a¤› üzerinde bir tabaka
oluflturur ve osteoid oluflarak sonunda sekonder
kemik Bio-Oss® trabekülünü çevreleyerek iskelet
yap›n›n kal›nlaflmas›n› sa¤lar5. Ayn› zamanda iç
yüzeyin büyük oranda geniflletilmifl olmas› yeni
kemi¤in bu bölgede oluflmas›na ve büyümesine
olumlu yönde etki eder. Böylece greft materyali ile
kemik aras›nda bir ba¤lanma gerçekleflir3,19.
Bio-Oss® içindeki kalsiyum ve fosfor bileflenleri,
anorganik kemik matriksinin kimyasal karakterizas-
yonu yoluyla tan›mlanm›flt›r. Anorganik kemi¤in
infrared (k›z›lötesi) spektrum ve X-ray difraksiyon
modeli incelemelerinde kalsiyum oran› % 37,1 ±
0,7, fosfor oran› % 17,8 ± 0,5 ve kalsiyum /fosfor
oran› da 2,1 ± 0,1 olarak saptanm›flt›r8. Baz› çal›fl-
malarda ise kalsiyum /fosfor oran› 1,80;  kalsiyum
oran› % 38,5;   fosfor oran› % 17,1; magnezyum
oran› % 0,49 olarak saptanm›flt›r20,21. Bunun yan›nda
209 ppm stronsiyum, 125 ppm baryum, 10 ppm
nikel, 146 ppm çinko içerdi¤i de saptanm›flt›r20.
Kemik greft materyali olarak Bio-Oss®’un kullan›l-
mas› ile ilgili literatürdeki ilk çal›flma 1990 y›l›nda
Mandelkow ve arkadafllar›22 taraf›ndan yap›lm›flt›r.
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Bu araflt›rmac›lar koyunlar üzerinde gerçeklefltirdik-
leri çal›flmada her koyunun  tibias› üzerinde her biri
6 mm çap›nda sekiz defekt oluflturmufllar ve bu
defektlerden yedisini çeflitli seriler halinde Bio-Oss®,
Pyrost, otojen spongiyöz ve dondurulmufl allojenik
spongiyöz kemik materyali ile doldurmufllard›r.  Alt›
hafta sonra elde ettikleri örneklerin incelenmesi
sonucu tamamen inorganik materyaller olan Bio-
Oss® ve Pyrost’un yeni kemik oluflumunu stimüle
etmedi¤ini ve bofl b›rak›lan defektler ile aralar›nda
belirgin bir fark olmad›¤›n› bildirmifllerdir. 
Pinholt ve arkadafllar›2, alveoler kret yükseltilmesin-
de Bio-Oss®’un osteokondüksüyonu veya osteoin-
düksiyonu bafllat›p bafllatmad›¤›n› araflt›rd›klar›
çal›flmalar›nda; ratlar›n premaksilla bölgelerine sub-
periosteal olarak ve heterotopik olarak abdominal
kaslar›na Bio-Oss® yerlefltirmifller ve dört hafta
sonra hayvanlar› öldürerek elde ettikleri örnekleri
radyolojik ve histolojik olarak incelemifllerdir. Çal›fl-
man›n sonucunda Bio-Oss®’un hem maksilla hem
de abdominal kas içinde yeni kemik oluflumuna
neden olmad›¤›n›, osteokondüksiyonu bafllat-
mad›¤›n›, buna karfl›l›k k›smen rezorbe oldu¤unu ve
Bio-Oss®’a karfl› yabanc› cisim reaksiyonu gelifl-
ti¤ini belirtmifllerdir. 
Stassen ve arkadafllar›1, 1994 y›l›nda 89 hasta üze-
rinde 112 apikal rezeksiyon yapm›fllar ve 45 hasta-
da 53 apikal rezeksiyon kavitesine Bio-Oss® yerlefl-
tirirken 44 hastada 59 rezeksiyon kavitesini kontrol
amac› ile bofl b›rakm›fllard›r. Hastalardan Bio-Oss®
yerlefltirilen grupta sekizinin, kontrol grubunda da
üçünün postoperatif takibi yap›lamam›flt›r.
Postoperatif iki y›ll›k klinik ve radyolojik takip sonu-
cunda; Bio-Oss® yerlefltirilen grupta 24 hastada 29
rezeksiyonun baflar›l›, 13 hastada 16 rezeksiyonun
baflar›s›z oldu¤u buna karfl›l›k kontrol grubunda 35
hastada 50 rezeksiyonun baflar›l›, 6 hastada 6
rezeksiyonun baflar›s›z oldu¤u ve sonuç olarak da
Bio-Oss®’un periapikal cerrahide baflar› oran›n›
düflürdü¤ü vurgulanm›flt›r.
Merkx ve arkadafllar›’n›n keçiler üzerinde yapt›klar›
3 ayr› deneysel çal›flmada9,23,24; frontal sinüsü
örten kemikte 4 adet 14 mm çap›nda tam kal›nl›k

kritik boyut defekti oluflturulmufl ve defektlere rastge-
le kortikal kemik çipsleri, kansellöz kemik çipsi, Bio-
Oss®’un spongiyöz granülleri yerlefltirilmifl ve di¤er
defektler kontrol amac› ile bofl b›rak›lm›flt›r.
Radyografik de¤erlendirmede Bio-Oss® ile dolduru-
lan defektlerin 3. haftada 6. haftadan daha radyo-
opak oldu¤u; 12. haftada Bio-Oss® ile doldurulan
defekt bölgesindeki dokunun tamamen mineralize
olmad›¤›; 24. haftada defekt bölgesini dolduran
mineralize dokunun daha da azald›¤›; bunun da
implant materyalinin rezorbe oldu¤unu düflündür-
dü¤ünü belirtilmifltir. Araflt›rmac›lar histolojik incele-
meler sonucunda; Bio-Oss® ile doldurulan defektle-
rin sadece kenarlar›nda yeni kemik oluflumunun
görüldü¤ünü ve çok az bir miktarda Bio-Oss®’un
kemik doku ile birleflti¤ini, tek bafl›na Bio-Oss®’un
kritik boyut defekt modelinde osteokondüksiyonu sti-
müle etmedi¤ini, buna karfl›l›k aralar›ndaki gevflek
iliflki nedeniyle yo¤un osteoklastik aktiviteyi stimüle
etti¤ini ileri sürmüfllerdir.
Carmagnola ve arkadafllar›25; köpeklerin mandibu-
lalar›nda alveoler kretin lingual k›sm›ndaki kortikal
tabakay› sa¤lam b›rakacak flekilde kretin bukkal
yüzünde defekt oluflturmufllar ve 5 ayl›k iyileflme
süresi sonunda defektin 2/3 posterior k›sm›nda Bio-
Oss® ile  kret yükseltilmesi ifllemi gerçeklefltirmifller-
dir. Bunu takiben 3 ay sonra defekt bölgesine 2’si
kret yükseltilmesi yap›lan bölgeye, 1’i de yükseltme-
nin yap›lmad›¤› bölgeye olmak üzere toplam 3
implant yerlefltirerek iyileflmeyi de¤erlendirmifller ve
Bio-Oss®’un kemik ile entegrasyonunun oluflma-
d›¤›n› ve Bio-Oss® ile kret yükseltilmesinin yap›ld›¤›
bölgeye yerlefltirilen implantlarda osteoentegrasyo-
nun gerçekleflmedi¤ini bildirmifllerdir. 
Fukuta ve arkadafllar›26, 1992’de yirmi yetiflkin tav-
flan üzerinde yapt›klar› çal›flmada; oluflturduklar›
tam kal›nl›k  kafatas› defektlerinin bir k›sm›n› otojen
kemik tozu,  poröz hidroksilapatit granülü ve Bio-
Oss® partiküllerinden herhangi biri ile doldurmufl-
lar, bir k›s›m defekti de kontrol amac› ile bofl b›rak-
m›fllard›r.  Histolojik inceleme sonras› Bio-Oss®’un
kemik doku ile önemli bir inflamatuar reaksiyon
olmaks›z›n birleflti¤ini,  yeni kemik oluflumu miktar›-
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n›n Bio-Oss®, hidroksilapatit ve kontrol grubunda
ayn› miktarda oldu¤unu, buna karfl›l›k otojen kemik
tozunun daha fazla oranda yeni kemik oluflumu
sa¤lad›¤›n›, bununla birlikte Bio-Oss®’un poröz
hidroksilapatite benzer flekilde yeterli osteokondüktif
özelli¤inin oldu¤unu ve kemik greft materyali olarak
kullan›labilece¤ini belirtmifllerdir. 
Su-Gwan ve arkadafllar›’n›n2 7 partikül halindeki
dentin ve Paris alç›s› kombinasyonu ile Bio-Oss®’un
kemik iyileflmesi üzerine etkilerini karfl›laflt›rmak için
yapt›klar› çal›flmada; ratlar›n kafatas›nda, orta hatta
oluflturulan 8 mm çap›ndaki kritik boyut defektleri 1.
grupta partikül halindeki dentin ve alç› ile 2:1 ora-
n›nda; 2. grupta partikül halindeki dentin, alç›  ve
Bio-Oss® ile 2:1:1 oran›nda; 3. grupta alç› ve Bio-
Oss® ile 1:1 oran›nda; 4. grupta sadece Bio-Oss®
ile doldurulmufl; 5. grupta ise kontrol amac› ile bofl
b›rak›lm›flt›r. Postoperatif 8. ve 16. haftalarda yap›-
lan histolojik ve histomorfometrik analizlerde yeni
kemik oluflumunun 4. grupta en fazla oranda
oldu¤u; bunu s›ras›yla 3. grup, 2. grup, 1. grup ve
kontrol grubunun izledi¤i belirtilmifltir. Çal›flmada
partiküler dentin ve alç› kombinasyonunun alternatif
bir greft materyali olabilece¤i ancak Bio-Oss®’dan
daha az etkili oldu¤u; Bio-Oss®’un, organize olma-
s› ve k›smi rezorpsiyonu ile birlikte en iyi kemik for-
masyonunu sa¤lad›¤› ve osteokondüktif özellikler
gösterdi¤i bildirilmifltir.
Zitzmann ve arkadafllar›28; iki aflamal› cerrahi prose-
dür ile yapt›klar› sinüs lifting operasyonlar›nda, greft
materyali olarak kullan›lan Bio-Oss®’un, 6-8 ayl›k
iyileflme periyodu sonunda yeni oluflan kemik içinde
iyi bütünleflme gösterdi¤ini, Bio-Oss® partikülleri
etraf›nda primer kemik oluflumunun gözlendi¤ini
belirtmifllerdir. Bunun yan›nda Bio-Oss®’un ilk 2 y›l
içinde tamamen rezorbe olmad›¤›n› ve bu durumun
kemik matürasyonu için gerekli zaman› sa¤lad›¤›n›,
kemik rejenerasyonu için bir çat› görevi gördü¤ünü,
stabil olmas›n›n ve osteokondüktif özelli¤inin yeni
oluflan kemik ile direkt ba¤lant› kurmas›na izin
verdi¤ini vurgulam›fllard›r.
Kasabah ve arkadafllar›3, 2002 y›l›nda 77 hastada
20 sinüse hastan›n kendi kan› ile kar›flt›rd›klar› Bio-

Oss®’u, 72 sinüse de otojen kemik ile kombine ettik-
leri Bio-Oss®’u kullanarak yapt›klar› toplam 92
sinüs lifting operasyonunda, greft baflar›s›n› radyo-
lojik olarak de¤erlendirerek greft yerlefltirilen tüm
sinüslerin 12 mm’lik dental implant yerlefltirilebilecek
flekilde yeterli miktarda iyileflti¤ini belirtmifller ve
Bio-Oss®’un sinüs lifting operasyonlar›nda uygun
bir greft materyali oldu¤unu belirtmifllerdir.
Valentini ve arkadafllar› iki ayr› çal›flmada29,30 iki
aflamal› maksiller sinüs lifting ve implant yerlefltiril-
mesi operasyonunda greft materyali olarak depro-
teinize kansellöz s›¤›r kemi¤i minerali olan Bio-
Oss®’u kullanarak implantlar›n yerlefltirilmesi afla-
mas›nda ve hatal› planlanan bir implant›n ç›kar›lma-
s› sonucu elde edilen biyopsi materyallerini histolojik
ve histomorfometrik olarak de¤erlendirmifllerdir.
Mikroskobik olarak küçük büyütmede önceden mev-
cut olan kemik ile greftlenen bölgedeki kemik trabe-
küllerinin benzer görünümde oldu¤u, daha büyük
büyütmede ise greftlenen bölgedeki greft partikülle-
rinin daha yo¤un trabeküler yap› gösterdi¤ini sap-
tanm›flt›r. Her iki bölgedeki kemi¤in büyük oranda
sekonder kemik oldu¤u ve sadece greftlenen bölge-
de nadiren primer trabeküler yap›ya ait art›klar›n
görüldü¤ü bildirilmifltir. Materyalin histolojik incele-
mesi Bio-Oss®’un osteokondüktif etkilerini do¤rula-
m›flt›r. Bio-Oss®’un rezorbe olmamas›n›n, implant-
lar›n osteoentegrasyonunu tehlikeye atmad›¤› vurgu-
lanm›flt›r.
Tadjoedin ve arkadafllar›7, Y›ld›r›m ve arkadafllar›12,
Hallman ve arkadafllar›15, yapt›klar› çal›flmalarda
maksiller sinüs lifting operasyonlar›nda greft mate-
ryali olarak Bio-Oss®’un tek bafl›na veya di¤er greft
materyalleri ile kombine olarak kullan›lmas›n›n
olumlu sonuçlar verdi¤ini  bildirmifllerdir.
Richardson ve arkadafllar›13, orta-ciddi periodontitisi
olan 17 sa¤l›kl› hastadaki kemik içi defektlerde Bio-
Oss® ile demineralize dondurulmufl kurutulmufl
kemik allogrefti kullan›m›n› karfl›laflt›rd›klar› çal›flma-
da; toplam 30 defektten 14’ünü demineralize don-
durulmufl-kurutulmufl kemik allogrefti ile 16’s›n› da
Bio-Oss® ile doldurarak tedavi etmifllerdir. 6. ayda
yap›lan kontrol sonras› her iki greft materyalinde de
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iyileflmede yan etki görülmedi¤i;  demineralize don-
durulmufl-kurutulmufl kemik allogrefti ile tedavi edi-
len grupta, defektlerin ortalama 2,4 mm ( % 46,8 ),
Bio-Oss® ile tedavi edilen grupta ortalama 3,0 mm
( % 55,8 ) kemik ile doldu¤u; kretteki rezorpsiyonun
demineralize dondurulmufl-kurutulmufl kemik allo-
grefti grubunda 0,7 mm ± 1,3, Bio-Oss® grubunda
0,8 mm ± 1,2 oranlar›nda gerçekleflti¤ini ve her iki
greft materyalinin kemik içi defektlerin tedavisinde
tek bafllar›na kullan›labilece¤ini belirtmifllerdir.
Buna benzer flekilde Camargo ve arkadafllar›31,32 ve
Lekoviç ve arkadafllar›33,34 taraf›ndan yap›lan çal›fl-
malarda kemik içi defektlerin tedavisi amac›yla yön-
lendirilmifl doku rejenerasyonu yönteminde; Bio-
Oss®’un rezorbe olabilen bir membran ile; rezorbe
olabilen bir membran ve platelletten zengin plazma
ile veya rezorbe olabilen bir membran ve mine mat-
riks proteini ile kombine bir flekilde kullan›lmas›n›n
klinik olarak konvansiyonel periodontal cerrahiden
daha olumlu sonuçlar ortaya ç›kard›¤›n› vurgulam›fl-
lard›r.   
Piattelli ve arkadafllar›6, 2002 y›l›nda 18 hastada
maksiller kret defektlerini rastgele olacak flekilde oto-
jen kemik grefti veya Bio-Oss® ile doldurmufllar ve
otojen kemik grefti uygulanan hastalara 3 ay, Bio-
Oss® uygulanan hastalara 6 ay sonra dental
implantlar yerlefltirmifllerdir. ‹mplantlar›n yerlefltiril-
mesi s›ras›nda bir trefin frez arac›l›¤› ile greftlenen
ve greftlenmeyen alanlardan elde ettikleri kemik
örneklerini immünohistokimyasal olarak mikroda-
mar yo¤unlu¤u aç›s›ndan de¤erlendirmifllerdir. ‹sta-
tistiksel analizler sonucunda greft materyallerinin
uyguland›¤› bölgelerden al›nan örneklerin mikroda-
mar yo¤unlu¤u aç›s›ndan greftleme ifllemi yap›lma-
yan kemikten farkl› oldu¤unu, buna karfl›l›k otojen
kemik ve Bio-Oss® aras›nda fark olmad›¤›n› belirt-
mifller, ancak otojen kemik uygulamas›nda 3. ayda,
Bio-Oss® uygulamas›nda 6. ayda örnek al›nm›fl
olmas› nedeniyle bu bulgular›n, otojen kemi¤in
daha h›zl› iyileflme sa¤lad›¤› tezini destekledi¤ini
vurgulam›fllard›r. 
Hürzeler ve arkadafllar›5, dental implantlar›n çevre-
sinde oluflan defektlerde, yönlendirilmifl kemik reje-

nerasyonu için rezorbe olabilen bir membran olan
Bio-Gide’›n; Bio-Oss® ile kombine olarak veya tek
bafl›na kullan›lmas›n›n etkinli¤ini de¤erlendirdikleri
deneysel çal›flmada; tüm premolar ve 1. molarlar›n
çekilmesini takiben kemikte defekt oluflturmufllar ve
sonra her yar›m çeneye 2 adet olacak flekilde top-
lam 40 adet endosteal implant yerlefltirmifllerdir.
Aç›kta kalan implant yüzeyi çevresine 1. grupta tek
bafl›na Bio-Gide, 2. grupta Bio-Gide ve Bio-Oss®
kombinasyonu, 3. grupta Bio-Oss® ve rezorbe
olmayan bir bariyer olan Gore-Tex uygulam›fllar, 4.
grupta da kontrol amac› ile herhangi bir bariyer ve
greft materyali uygulamam›fllard›r. 6 hafta sonunda
denekler öldürülerek yap›lan histolojik incelemede
2. ve 3. grupta di¤er iki gruba göre daha fazla mik-
tarda yeni kemik-implant temas› oldu¤u gözlenmifl
ve implant çevresindeki  defektlerde Bio-Gide ile Bio-
Oss®’un kombine olarak kullan›lmas›n›n yeni kemik
oluflumunu art›rd›¤›n› bildirmifllerdir. 
Benzer flekilde Hammerle ve arkadafllar›35 taraf›n-
dan yap›lan çal›flmada Bio-Oss®’un osteokondüktif
özellik gösterdi¤i bildirilmifl ve implantlar›n boyun
bölgesindeki vertikal ve horizontal kemik defektleri-
nin tedavisinde yönlendirilmifl doku rejenerasyonu
tekni¤i ile kullan›lmas› tavsiye edilmifltir.
Hockers ve arkadafllar›3 6 taraf›ndan köpeklerde
yap›lan deneysel çal›flmada implantlar›n çevresinde-
ki kemik defektlerinin tedavisinde rezorbe olabilen
bir membran ile birlikte otojen kemik grefti veya
deproteinize kemik grefti kullan›lmas›n›n benzer
sonuçlar verdi¤i bildirilmifltir.
Artzi ve arkadafllar›37,38, endosseöz implant uygula-
mas› planlanan 15 hastada yapt›klar› iki ayr› çal›fl-
mada; maksillada tek köklü 15 difl çekimini takiben
çekim soketlerini poröz s›¤›r kemik minerali olan
Bio-Oss® ile doldurmufllar ve 9 ay sonra implant
yerlefltirilecek olan bölgelerden trefin frez arac›l›¤›
ile örnekler alm›fllard›r. Yap›lan morfometrik
de¤erlendirmede;  koronal-apikal yönde olacak
flekilde yüzeyel bölgelerde ortalama % 17,1 ve
1:12,9 oran›nda sekonder / primer kemik dokusu;
orta bölgelerde ortalama % 43,8 ve 1:3,8 oran›nda
sekonder / primer kemik dokusu; derin bölgelerde
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ise ortalama % 63,9 ve 1:1,7 oran›nda sekonder /
primer kemik dokusu olufltu¤unu gözlemlemifllerdir.
Kansellöz poröz s›¤›r kemik mineralinin çekim soket-
lerinin doldurulmas› ve diflsiz kret yüksekli¤inin
korunmas› için biyolojik olarak uyumlu bir materyal
oldu¤unu; 9 ay sonunda greft partiküllerinin belirgin
bir rezorpsiyon göstermedi¤ini; osseöz iyileflmeyi
art›rmas› ve yeni oluflan kemik ile s›k› bütünleflmesi
nedeniyle osteokondüktif özellik gösterdi¤ini belirt-
mifllerdir. 
Indovina ve Block39, köpeklerin maksiller ve mandi-
buler premolarlar›n› atravmatik olarak çekmifller ve
çekim soketlerini üç farkl› greft materyali (Bio-Oss®,
Bone Source ve Embarc)  ile doldurmufllard›r. Bir
k›s›m soketi kontrol amac› ile bofl b›rakm›fllard›r.
Sekiz hafta sonunda yap›lan histolojik incelemede;
hem kontrol grubunda hem de Bio-Oss® grubunda
soketlerin benzer flekilde primer kemik ile
doldu¤unu buna karfl›l›k di¤er iki greft materyali ile
doldurulan soketlerde kemik oluflumunun görülme-
di¤ini ve yabanc› cisim reaksiyonu olufltu¤unu bildir-
mifllerdir. 
Van Steenberghe ve arkadafllar›40, yapt›klar› klinik
çal›flmada immediate implant uygulamas›nda
implant yüzeyi ile soket duvar› aras›nda kalan
bofllu¤un doldurulmas›nda deproteinize s›¤›r kemi¤i
(Bio-Oss®)’nin güvenle kullan›labilece¤ini belirtmifl-
lerdir.
Hislop ve arkadafllar›4 1; sendromlu hastalardaki
hipoplastik defektlerin onar›lmas›nda, travma sonra-
s› deformitelerin düzeltilmesinde, alveoler kret yük-
seltilmesinde ve ortognatik cerrahi s›ras›nda interpo-
zisyonel greft olarak için  Bio-Oss® kullanarak klinik
bir çal›flma yapm›fllard›r. Çal›flma sonucunda Bio-
Oss®’un hipoplastik deformitelerin düzeltilmesi ve
interpozisyonel greft olarak kullan›lmas›nda sonuç-
lar› iyi, di¤er defektlerin tedavisinde ise yetersiz bul-
duklar›n› bildirmifllerdir.
Araujo ve arkadafllar›42, 2002 y›l›nda köpekler üze-
rinde yapt›klar› deneysel çal›flmada, lateral kret
augmentasyonu için otojen kemik grefti ile blok
halindeki Bio-Oss®’ un etkinli¤ini de¤erlendirmifller
ve 6 ayl›k iyileflme süresi sonunda otojen kemik gref-

ti uygulanan grupta greftin yüksekli¤inde % 30,
uzunlu¤unda ise % 50 oran›nda periferal rezorpsi-
yon olufltu¤unu, buna karfl›l›k Bio-Oss® blok uygu-
lanan grupta greftte de¤ifliklik olmad›¤›n› ve greft
taban›nda orta derecede yeni kemik oluflumu gözle-
diklerini bildirmifllerdir.
Skoglund ve arkadafllar›43, 6 hasta üzerinde yapt›k-
lar› ve Bio-Oss® partiküllerinin alveoler kret yüksel-
tilmesi ifllemlerinde kullan›lmas›n›n etkinli¤ini
de¤erlendirdikleri çal›flmalar›nda greft materyalinin
entegrasyonunun, klinik ve radyografik olarak bafla-
r›l› bir flekilde gerçekleflti¤ini; biyopsi al›nmas› s›ra-
s›nda greftin yeteri kadar sert ve kanamal›
oldu¤unu, histolojik olarak dikkate de¤er miktarda
yeni kemik oluflumunun gerçekleflti¤ini, osteoklastik
rezorpsiyon ve greft çevresindeki dokularda infla-
matuar reaksiyon bulgular›n›n görülmedi¤ini bildir-
mifllerdir.   
Hönig ve Metren44, 1999’da yapt›klar› çal›flmada,
mandibuler ilerletme ve genioplasti uygulad›klar› 28
yafl›ndaki kad›n hastada genioplasti bölgesine Bio-
Oss® blok uygulam›fllard›r. Operasyondan sonraki
10. ayda hastan›n çene ucunda a¤r›, k›zar›kl›k ve
flifllik oluflmufltur. Bu nedenle Bio-Oss® blo¤u ç›kara-
rak histolojik olarak incelemifller ve baz› tetkikler
sonucunda Bio-Oss®’un protein içeri¤i aç›s›ndan
pozitif sonuç verdi¤ini bildirmifllerdir. Bu tür greft
materyallerinin çeflitli hastal›k ve spesifik olmayan
enfeksiyonlara neden olabilece¤ini vurgulam›fllar-
d›r. Benzer flekilde Schwartz ve arkadafllar› da18

yapt›klar› deneysel çal›flmada Bio-Oss®’un küçük
miktarlarda da olsa protein içerdi¤ini ve bu duru-
mun deproteinize kansellöz s›¤›r kemi¤inin klinik
olarak osteopromotif etkisini aç›klad›¤›n› belirtmifl-
lerdir.
Wenz ve arkadafllar›45 ise yapt›klar› deneysel çal›fl-
mada s›¤›r kemi¤inden elde edilen iki farkl› greft
materyali olan Bio-Oss® ve Osteograft/N’i protein
içeri¤i aç›s›ndan karfl›laflt›rm›fllar ve her iki greft
materyalinin de protein içermedi¤ini; s›¤›rlar›n sün-
gerimsi  ensefalopatisi ve bunun daha yeni bir türü
olan deli dana hastal›¤› (Creutzfeldt Jakob
Hastal›¤›)’n›n insanlara bulaflmas› aç›s›ndan bir risk
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tafl›mad›¤›n› belirtmifllerdir. Benzer flekilde Benke ve
arkadafllar› da1 9; yapt›klar› çal›flmalar›nda Bio-
Oss® greft materyalinin protein yap› içermedi¤ini
vurgulam›fllard›r.
Bio-Oss® ile yap›lan baz› çal›flmalarda, bu mate-
ryale karfl› inflamatuar reaksiyon geliflti¤i2; bir k›s›m
çal›flmada ise3 , 5 , 7 , 1 3 , 2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 6 - 3 9 , 4 2 , 4 3 böyle bulgular
görülmedi¤i belirtilmektedir. 
Mekanik özellikleri do¤al kemikten önemli derecede
farkl› olan ve uzun süre kalmas› çevresindeki doku-
nun fonksiyonunu tehlikeye atacak materyallerde,
greft materyalinin rezorbe olabilmesi  bir avantajd›r.
Bununla birlikte rezorpsiyonun, kemik ile greft mate-
ryali birleflmesinin gerçekleflmesinden önce olmas›
istenmemektedir10. Bu nedenle kemik greft materyal-
lerinin yavafl rezorbe olmas› kemik matürasyonu için
gerekli zaman› sa¤lamas› aç›s›ndan olumlu bir özel-
lik olarak bildirilmektedir28.
Özellikle heterojenik greft materyallerinde rezorpsi-
yonun mekanizmas› ve miktar›n›n anlafl›lmas› önem-
li bir konudur38. Bio-Oss® ile yap›lan çal›flmalarda,
materyalin rezorbe olup olmad›¤› konusunda çeliflki-
li görüfller vard›r. Baz› çal›flmalarda materyalin
uygulanmas›n› takiben rezorpsiyon bulgular› görül-
medi¤i29,30, baz›lar›nda parsiyel olarak rezorpsiyon
görüldü¤ü2,7,35 baz›lar›nda ise materyalde yo¤un bir
rezorpsiyon görüldü¤ü9,23,2436,39 bildirilmektedir. 
Valentini ve arkadafllar› taraf›ndan insanlarda yap›-
lan çal›flmalarda29,30, sinüs lifting ifllemlerini takiben
6. ayda al›nan biopsilerde Bio-Oss® granülleri etra-
f›nda yeni kemik yap›m› bulgular› oldu¤u, 12. ayda
ise yeni lamellar kemik oluflumu gözlendi¤i ve greft
materyalinin rezorbe olmad›¤› histolojik olarak gös-
terilmifltir. 
Tadjoedin ve arkadafllar›’n›n7, maksiller sinüs lifting
operasyonlar›nda de¤iflik oranlarda otojen kemik
grefti ve deproteinize s›¤›r kemi¤inin (Bio-Oss®)
kar›flt›r›larak uygulanmas›n› takiben 5.-8. aylarda
al›nan örneklerle yapt›klar› histopatolojik inceleme-
lerde deproteinize s›¤›r kemi¤i partiküllerinin yüze-
yindeki çukurlarda osteoklastlar›n bulundu¤unu ve
bu durumun deproteinize s›¤›r kemi¤inin osteoklas-
tik aktivite ile rezorpsiyonunu düflündürdü¤ünü vur-
gulam›fllard›r.

Aaboe ve arkadafllar›46, tavflanlar üzerinde yapt›kla-
r› çal›flmada,  tavflanlar›n tibias›na subperiosteal
olarak implant uygulam›fllar ve implantlar›n üzerini
Bio-Oss® partikülleri ile birlikte çeflitli membranlar
ile örtmüfllerdir. 12 hafta sonunda al›nan örneklerde
Bio-Oss® partikülleri ile direkt temas halinde dikka-
te de¤er miktarda yeni kemik oluflumu ile birlikte
partiküllerin yüzeyinde rezorpsiyonu düflündüren
kesik koni fleklinde bulgular ve osteoklastlar›n izlen-
memesine ra¤men baz› partiküllerin merkezinde ve
partüküllerin yüzeyindeki lakünlerde yeni kemik olu-
flumu nedeniyle erken rezorpsiyon bulgular›n›n
görüldü¤ünü bildirilmifllerdir.
Köpeklerde yap›lan bir çal›flmada implantasyondan
7 ay sonra Bio-Oss® partiküllerinin rezorbe oldu¤u
ve partiküllerin yeni kemik ile yer de¤ifltirdi¤i göste-
rilmifltir31. Pinholt ve arkadafllar›2 taraf›ndan ratlar›n
premaksilla ve abdominal kas›nda yap›lan çal›flma-
da da Bio-Oss® partiküllerinin k›smen rezorbe
oldu¤u gösterilmifltir.
Merkx ve arkadafllar›’n›n keçiler üzerinde yapt›klar›
3 ayr› deneysel çal›flmada9,23,24; Bio-Oss® ile doldu-
rulan defektlerin radyografik de¤erlendirmesinde 3.
haftada 6. haftadan daha radyoopak oldu¤u; 12.
haftada Bio-Oss® ile doldurulan defekt bölgesindeki
dokunun mineralizasyonunda azalma oldu¤u; 24.
haftada defekt bölgesini dolduran mineralize doku-
nun daha da azald›¤›; bunun da implant materyali-
nin rezorbe oldu¤unu düflündürdü¤ü belirtilmifltir.
Araflt›rmac›lar histolojik incelemeler sonucunda; Bio-
Oss® partiküllerinin multinükleer osteoklast benzeri
hücreler taraf›ndan rezorbe edildi¤ini gözlediklerini
bildirmifllerdir.  
‹n vitro çal›flmalarda ve hayvan deneylerinde kalsi-
yum içeren materyallerin, vücuda yerlefltirilmelerini
takiben yüzeyinde biyolojik apatit y›¤›l›m› oldu¤u
gösterilmifltir. Biyolojik apatit tabakas›n›n protein
adsorpsiyonu (tutulumu) ve kemik hücrelerinin yap›fl-
mas› için bir substrat görevi gördü¤ü bildirilmekte-
dir10. Kemik hücrelerinin yüzeye ba¤lanmas› için
zorunlu ön safha olan biyolojik apatit y›¤›l›m›
gerçe¤ine dayan›larak, yüzeylerinde biyolojik  apa-
tit bulunmas› nedeniyle do¤al kemik minerali içeren
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greft materyallerinin; kemik dokusu ile daha h›zl›
birleflme gösterdi¤i, yap›s›ndaki kanalc›klar nede-
niyle kemik dokusunun bu kanalc›klar›n içine do¤ru
büyümesine olanak sa¤lad›¤› ve yeni kemik yap›m›-
n› stimüle etti¤i bildirilmektedir5,10,29,30,35,37,38,40.
Baflar›l› bir osseöz greft materyali osteoblastik hüc-
relerin ba¤lanmas› ve büyümesi ile uyumlu olan bir
matriks sa¤lamal›d›r. Anorganik s›¤›r kemi¤i olan
Bio-Oss®, kemik formasyonunun düzenlenmesi için
matriks deste¤ini 3 mekanizma ile sa¤lar. Bu meka-
nizmalardan birincisi boflluk doldurucu bir materyal
olarak görev görmesi, ikincisi osteoblastlar›n yap›fl-
mas› ve proliferasyonu için bir matriks sa¤lamas› ve
üçüncüsü ise kemik formasyonunu stimüle eden
di¤er faktörlerin iletilmesinde bir araç görevi görme-
sidir11. Do¤al kemik minerali olan Bio-Oss® mate-
ryali uygulamay› takiben üç fazda remodelizasyona
u¤rar. Birincisinde partiküller kemik ile birleflir ve
çevrelenir. ‹kincisinde osteoklastik aktivite ile rezorbe
edilir. Üçüncüsünde ise osteoblastlar taraf›ndan yeni
kemik oluflturulur ve Bio-Oss® partikülleri ile yo¤un
lamelli kemik yer de¤ifltirir3. Yap›lan çal›flmalarda
Bio-Oss®’un, uyguland›¤› kemik doku ile iyi birlefl-
me gösterdi¤i ve inflamatuar reaksiyona neden
olmad›¤› ve ayn› zamanda greft partiküllerinin
yüzeyi ile yeni oluflan kemik aras›nda oldukça fazla
direkt temas sa¤lad›¤› gösterilmifltir26,47.
Richardson ve arkadafllar›13, Bio-Oss®’un, defekt
bölgesine kolay tafl›nabilmesi, defekte kolayca dol-
durulabilmesi, kanaman›n oldu¤u defektlerde bile
defekte yerlefltirilen materyalin adezyon gösterebil-
mesi ve yumuflak dokunun kapat›lmas›ndan sonra
yumuflak dokunun defekt bölgesine dolmas›n› engel-
leyerek defekti korumas› özellikleri içerdi¤ini bildir-
mifllerdir. 
Günümüze kadar yap›lan bir çok deneysel ve klinik
çal›flma Bio-Oss®’un kemik defektlerinde, çeflitli
amaçlar için kemik dokusu yerine geçebilecek bir
greft olarak kullan›labilece¤ini3 , 5 - 7 , 1 3 , 2 6 - 2 9 , 3 1 - 3 4 , 3 6 - 4 0 , 4 2 , 4 3

göstermekle birlikte kemik iyileflmesine bir katk›s›n›n
olmad›¤›n› belirten çal›flmalar da bulunmakta-
d›r1,2,9,22-25.
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